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 1386پيـــام مشتـــرك بـــه منـــاسبت آغـــاز ســـال 
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امسال بهار اما در شرائطي فرا مي رسد که ابرهاي تيره سرکوب واختناق بر کشور ما هم                            •

 .چنان سايه افکنده و زندگي و امنيت همگاني  بيش از پيش لگدکوب رژيم حاکم است

سالي .  بود...  سالي که گذشت در عين حال سالي سرشار از مبارزه براي آزادي هاي اوليه                      •

که زنان، کارگران، دانشجويان و معلمان عليرغم آگاهي به دستگيري و زندان و اخراج از کار و                   

دانشگاه، به مبارزه ادامه دادند و فرداي آزادي از زندان، دوباره در صف تظاهرات براي ادامه                   

مبارزه خود حضور يافتند، تا نشان دهند که تغيير شرايط تنها با حضور و مبارزه مداوم آنان،                 

 .تنها با ايجاد تشکل ها و نهادهاي مدني براي دفاع از حقوق خويش امکانپذير است

طي سال گذشته نيز، همچون تمامي سال هاي حاکميت جمهوري اسالمي مبارزه براي حقوق          •

ادامه يافته و بازداشت ها، زندان و         ...  دمکراتيک ملي در کردستان، آذربايجان، خوزستان و           

شکنجه و حتي اعدام ها در اراده مبارزان حقوق دمکراتيک مليت ها و اقوام ايراني براي                         

 .برخورداري از حقوق اوليه و انساني خود خللي ايجاد نکرده است

سال نو را بار ديگر با تداوم مبارزه براي رهائي جامعه مان از استبداد حاکم و رعايت                                •

حقوق و آزادي هاي اوليه و انساني، براي رسيدن به جامعه اي آزاد و توام با عدالت اجتماعي                    

در آغاز سال جديد تالش براي عقب       .  براي همگان فارغ از مليت و مذهب و جنسيت آغاز مي کنيم           

و تعليق غني سازي اورانيوم  ۱۷۳۷نشاندن رژيم سرکوب، رعايت حقوق بشر، پذيرش قطعنامه 

و پايان دادن به بحران بر سر پروژه اتمي، تغيير در سياست خارجي کشور مان و اجتناب از                     

 .جنگ و ويراني، اولين چالش پيشاروي همه ما است
 

, )اكثريت(سازمان فدائيان خلق ايران     ,  سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران    ,  حزب دمكرات كردستان ايران   
 2صفحه                كومه له ـ سازمان انقالبي زحمتكشان كردستان ايران

 مـا خواهـان آزادي فـوري

 و بـدون قيـد و شـرط

   محمـود صـالحي هستيـم
 

سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسراني 

 تهران و حومه
 17صفحه 

 به مناسبت اول ماه مه روز جهاني کارگر
 

مبـارزه طبقـاتي 
  درخـاورميـانه

 

 اسرائيل، ايران، فلسطين، مصر و مراكش
 

"Der Funke " ٢٠٠٧مارس ـ 

 برگردان  نـاهيـد جعفـرپـور  

 12صفحه 

 سازمان يابي مستقل کارگري
  در ايران

 

 ميال مسافر، نادرساده: نويسنده
 

 "عصـر نـو"برگرفته از سايت انترنتي 
 

دردروه اخير، همبستگي بين المللي تـوان ايـن       
جنبش را افزايش داده است و سـطـح آکـاهـي         

در بسـيـاري   .  طبقاتي کارگران را باال برده است
ايرانيان تبعيدي از گرايشات  , از کشورهاي ديگر

چپ، سوسياليست و کارگري، به بازسازي ايـن  

 15صفحه .                   جنبش ياري مي رسانند

 بـا همـه تـوان از خـواسـت هـاي معلمـان حمـايت کنيـم
 20صفحه    ما خواستار آزادی فوری معلمان بازداشت شده هستيم

 

 19صفحه       پــوران بــازرگــان  درگــذشــت
 

 19صفحه     ع مسـالمت آميـز معلمـان سـرکـوب شـدـتجم
 

 اعالميه های کميتـه مرکـزي سازمـان اتحـاد فدائيـان خلـق ايـران

 

 !هـا  بنـدي جنسيتـي دانشـگاه سهميـه
 7صفحه  محمـود بهنـام        

 نمايش مطبوعاتي آزادي ملوانان انگليسي
 3صفحه   احمـد آزاد                       

 بـازي بـا آتـش
 درآستـانه تصـويب قطعنـامه اي جـديد در شـوراي امنيـت

 4صفحه  رضـا اکـرمـي         
 چند نكته پيرامون ماجراي ملوانان انگليسي  

 5صفحه  محمـد اعظمـی                  

 67گزارش دادخواهان كشتار 
 از مراسم خانواده ها در خاوران

کنار سفره هفت سين، جاي عزيزانمان خالـي  

نيست، چرا که ما سفره هفت سين مان را بـر  

خاک خاوران پهن مي کنيم و باعـزيـزتـريـن     

 .عزيزانمان جشن نوروز را بر پا مي کنيم

 11صفحه 



 ســرنگـون بــاد رژيــم جمهــوري اســالمي ايــران

 ١۴۳اتحـاد کـار     ۲صفحـه     ١۳٨۶فروردين    

طي يک سال گذشته مبارزات مردم در اين مناطق به شدت سرکوب               
جمهوري اسالمي با راه انداختن دوباره اعدام هاي سياسي        . شده است

در کردستان و خوزستان، بازداشت هاي وسيع فعاالن جنبش ملي در           
آذربايجان، در صدد برآمده است، اراده مردم براي مطالبه حقوق               

 .دمکراتيک خود را در هم شکند
در شرائطي به استقبال بهار مي رويم که با تشديد بحران اتمي، هر                 
روز بيشتر از روز پيش، خطرجنگ و حمله نظامي بر کشور ما سايه               

امروز بيش از هميشه، پرونده اتمي جمهوري اسالمي به           .  مي گسترد 
تهديدي براي آينده کشور تبديل شده است و کشمکش بر سر اين                 

از يک سو،    .   پرونده به مراحل حساس و خطرناکي رسيده است            
رهبران جمهوري اسالمي بدون توجه به عواقب سياست هاي خود              
براي مردم و کشور، هم چنان بر طبل درگيري با نهاد هاي بين المللي               
و کشور هاي ذي نفوذ در اين نهاد ها مي کوبند و از همکاري با                      

آژانس بين المللي انرژي اتمي،  و نيز پذيرش و اجراي قطعنامه                     
از طرف ديگر،   .  مصوب شوراي امنيت سازمان ملل سر باز مي زنند          

محافلي بويژه در آمريکا که راه حل نظامي را ترجيح مي دهند، با                   
استناد به اصرار جمهوري اسالمي بر ادامه غني سازي اورانيوم و               
اظهارات برخي از رهبران رژيم در مورد نابودي اسرائيل و انکار                 
کشتار يهوديان در جريان جنگ جهاني دوم، زمينه را براي بسيج                 
افکار عمومي جهانيان عليه کشور ما و هم چنين به کارگيري راه حل               

  .نظامي هموارتر مي سازند
همه شواهد بيانگر آن است که ادامه وضعيت فعلي و پافشاري سران             
جمهوري اسالمي بر مواضع تاکنوني اشان، نتيجه اي جز جنگ و                 

هم اکنون  .  ويراني و تخريب و تهديد آينده کشور در بر نخواهد داشت          
دومين قطعنامه شوراي امنيت در مورد کشور ما در حال اتمام است              
و تصويب آن تحريم هاي اقتصادي بيشتر و شرائط بحراني حادتر را            

انعکاس و تاثيرات آن در زندگي  و گذران              .  در پي خواهد داشت     
روزمره مردم و در کنار سياست هاي اقتصادي ويرانگر دولت                  
جمهوري اسالمي، موجب ديگري براي رکود اقتصادي روز افزون و            

کساني که با وعده آوردن پول نفت       .  گراني سرسام آورتر گشته است    
بر سر سفره هاي مردم بر سر کار آمده اند، با سياست هاي خود                   

 .امروز نان خشک را نيز از سفره مردم ربوده اند
 

 مردم آزاده ايران،
 

در اين بهار نيز کم نيستند خانواده هائي که هم چنان داغدار عزيزان               
بخشي از آنان جمعه آخر سال را در خاوران تهران و              .  خود هستند 

خاوران هاي ديگر در سراسر ايران و بر سر خاک عزيزان خود                   
. مادراني که با داغ از دست دادن فرزند سر مي کنند                .  گذرانده اند 

همسراني که غم از دست دادن عزيزان خود را بر دل دارند و                       
فرزنداني که حسرت از دست دادن پدر ، مادر و يا هر دو بدرقه راه                  

نوروز را با ياد از دست رفتگان و با نام             ...  زندگي شان بوده است    
 .آنان که جهاني ديگر مي خواستند، آغاز مي کنند

در اين بهار نيز کم نيستند خانواده هائي که به دليل بيکاري و يا حتي                
با وجود داشتن کار، به دليل درآمد بسيار پائين و گراني روزافزون               
سفره نوروزي شان خالي است و در آستانه نوروز با مشکالت عديده            

بخصوص آن دسته از کارگراني که ماه ها و گاه سال            .  اي مواجه اند  
کارگراني که از کار    .  هاست که دستمزد کارشان را دريافت نکرده اند        

بيکار شده اند و دستشان نيز به جائي بند نيست، مثل کارگران                    
نساجي مازندران و يا کارگران و فعاالن تعليقي سنديکاي شرکت                 

 .واحد تهران با دشواري بيشتري سال نو را آغاز مي کنند

 11صفحه                                                                         

 1386پيـام مشتـرك بـه منـاسبت آغـاز سـال 
 در آستـانه بهـاري ديگـر
 هـر روزتـان نـوروز بـاد

 
 مردم آزاده ايران، 

 

فرا رسيدن سال نو را به همه شما شادباش مي گوئيم و نوروزي                  
 .سرشار از شادي و اميد را برايتان آرزو مي کنيم

بار ديگر بهاري نو از پس زمستاني سرد آغاز مي شود، نوروزي                 
ديگر از راه مي رسد، طبيعت جاني تازه مي گيرد، رستن ها و شکفتن               

آغازي نو در گردش    .  ها بر گستره خاک جلوه اي با شکوه مي بخشد          
 .فصول پا به عرصه وجود مي گذارد

اين آغاز در گذر     .  آغاز بهار، براي ما ايرانيان فقط آغاز سال نيست          
, نوروز ما فقط روز اول بهار نيست       .  زمان مفهومي فراتر يافته است     

روز سرور و شادماني، روز ديد و بازديد ها و نو کردن ها و خانه                  
در سرزمين ما ايران، از ديرباز و       .  تکاني از زمستان گذشته نيز هست     

تا تاريخ به ياد دارد، همزمان با بهار، از دگرگوني طبيعت استقبال                 
پيشينيان ما با جشن نوروز، نخستين روز بهار را به يکي            .  شده است 

از ماندگارترين سنت هاي تاريخي قرون و اعصار تبديل کرده اند و               
هر ساله در اين روز، زندگي خود را نيز نو کرده، اميد و آرزوي تغيير          
و نوشدن در گذران اجتماعي خود را در سيماي بهار زنده نگاهداشته             

به رقص و پايکوبي در آغوش طبيعت برخاسته اند؛ با طبيعت                .  اند
همراه شده اند و گام هاي بهار را با اميد به آينده اي بهتر گرامي                     

 .داشته اند
امسال بهار اما در شرائطي فرا مي رسد که ابرهاي تيره سرکوب                  

زندگي و امنيت    .  واختناق بر کشور ما هم چنان سايه افکنده است            
سال جمهوري    ۲۸.  همگاني  بيش از پيش لگدکوب رژيم حاکم است           

سال محو و پايمال       ۲۸سال استبداد و ترور و تهديد،           ۲۸اسالمي،  
نمودن ابتدائي ترين حقوق انساني، پشت سر گذاشته مي شود، هم               
اکنون دولتي بر سر کار است که چهره هاي اصلي آن را جنايتکاران               
شناخته شده حکومت در سال هاي سياه سرکوب و اعدام و ترور                 

بازجويان و شکنجه گران و ماموران سانسور در          .  تشکيل مي دهند  
مقام وزارت و وکالت نشسته اند و عرصه زندگي را هر روز بيشتر از              
پيش، بر فعاالن جنبش هاي اجتماعي اعم از کارگران، زنان،                      
دانشجويان، فرهنگيان و ديگر گروه هاي اجتماعي تنگ تر و تنگ تر               

نهاد هاي مدني را تعطيل و فعاالن جنبش هاي مدني را                 .  مي کنند 
تظاهرات آرام معترضين را با يورش       .  بازداشت و شکنجه مي نمايند     

گردان هاي ضد شورش و بازداشت هاي جمعي جواب مي دهند؛ با               
بسيج نيروي سرکوب، آزادي اجتماع را از همگان سلب مي کنند؛                  
فعاالن جنبش زنان، با اتهام پافشاري بر حقوق برابر وانساني خود و             
تالش براي لغو قوانين تبعيض آلود جمهوري اسالمي گروه گروه به             
زندان برده مي شوند و ده ها هزار معلم معترض در سراسر کشور                
به جاي پاسخ به خواست هاي صنفي شان، با تهديد و سرکوب و                  

فعاالن جنبش دانشجوئي از تحصيل محروم       .  زندان مواجه مي گردند   
 .شده و راهي دادگاه هاي فرمايشي مي شوند

در شرايطي به استقبال سال نو مي رويم که مبارزان متعلق به مليت               
سال ...  هاي مختلف ايران در کردستان، خوزستان، آذربايجان و              

 . دشواري را پشت سرگذاشته اند



 ۳صفحـه    ١۳٨۶فروردين    ١۴۳اتحـاد کـار     

 احمـد آزاد

 نمايش مطبوعاتي
  آزادي ملوانان انگليسي 

 

فروردين درجريان يک نمايش مطبوعاتي و بـا     مروزچهار شنبه چهار
هشتاد خبرگزاري و مؤسسه  خبرنگار و عکاس از  ١١٨شرکت بيش از 

خبري داخلي و خارجي، رئيس جمهور ايران اعالم کـرد کـه پـانـزده         
که دوازده روز پيش در خليج فارس به دست نـفـرات       نظامي انگليسي 

وي       .  شوند مي  شده و آزاد "  عفو"سپاه پاسداران بازداشت شده بودند، 
همچنين در اين مراسم به فرمانده افرادي که اين نظاميان انگليسـي را    

  . سوم شجاعت اعطا کرد دستگير کردند نشان درجه 
سپاه پاسداران که مسئول دستگيري نظاميان انگليسي بـود، بـهـانـه         

به آبهاي ايران اعـالم      بازداشت اين نظاميان را ورود غيرقانوني آنان 
دولت انگليس نيز اين ادعا را رد کرده و تأکيد داشـت کـه       .  کرده بود

آبهاي عراق رخ داده کـه ايـن مـلـوانـان در              بازداشت نظاميانش در 
چارچوب قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل متحد و با موافقت دولت 

  .  عراق در حال عمليات بازرسي و گشتزني دريايي بوده اند 
آميزي را بيـن دو     اين حادثه در طول دوازده روز گذشته فضاي تنش

به عدم رعايت قـوانـيـن        کشور بوجود آورد و طرفين يکديگر را متهم 
دولـت  »  معـذرت خـواهـي     « دولت ايران خواهان .  کردند المللي مي بين

نظاميانش به آبهاي ايران بـود و دولـت           انگليس از ورود غيرقانوني 
انگليس نيز با عدم پذيرش اين خواست تالش خود را بـراي افـزايـش      

المللي به ايران براي آزادي هر چه سريع  بيشتر فشار نهادها بين هرچه 
  . برد تر نظاميان بازداشت شده به کار مي

با جلـسـه   ,  ماجراجويي سپاه پاسداران در دستگيري نظاميان انگليسي
تصويب قطعنامه جديد اين شورا مبـنـي     شوراي امنيت سازمان ملل و 

بر تحريم بيشتر ايران و افزايش فشارهاي بين المـلـلـي بـراي وادار         
سازي اورانيوم و شـفـاف سـازي           حکومت ايران به قطع غني  کردن 

امنيـت    صدور قطعنامه سازمان .  اي خود هم زمان شد فعاليتهاي هسته
به انزواي بيشتر ايران در مجامع بـيـن الـمـلـلـي         ,  با راي تمام اعضاء

در چنين شرائطي .  بيشتر کرد  افزوده و خطر تهاجم نظامي به ايران را 
دستگيري ملوانان انگليس دامنه اين بحران را گسترش داده و بيش از   

   . در مـعـرض فشـارهـاي بـيـن الـمـلـلـي قـرار داد                         پيش ايران را 
از آنجا که در حال حاضر حکومت ايران قصد ندارد تا از ماجراجويي 

اي و طبعا استفاده نظامي از  هسته  هاي خود در دستيابي به تکنولوژي 
آن دست بردارد و يا حداقل، همانگونه که ظاهرا پادشاه عربستان بـه    

نژاد توصيه کرده مدتي موقتا اين کار را تعطيل کرده و چـنـد       احمدي 
گيرند، چنين به نـظـر     سال ديگر که آبها از آسياب افتاد دوباره از سر 

مي رسيد که دستگيري ملوانان انگليسي عمدتا در تداوم سياست قبلي 
جبهه جديدي با قدرتهاي جهاني و زورآزمـايـي         و به منظور گشودن 

آشکار براي ارزيابي از موقعيت و آمادگي نيروي آنـهـا در تـقـابـل            
بويژه آن که ظاهرا در هـفـتـه      .  سياسي و نظامي با حکومت ايران بود  

سياست ايران در اين زميـنـه     اول اين نظاميان بودند که صحنه گردان 
  .شدند

رسد که از ابتداي هفته دوم تصميم سـردمـداران      اما چنين به نظر مي
حـل سـيـاسـي          يک راه  رژيم به پايان دادن اين ماجراجويي، از طريق 

دردسر، تغيير کرد و تماسهاي سياسي براي دستيابـي بـه      ساده و بي
قبل از آن که اين ماجرا بيـش از ايـن بـه            يک توافق با دولت انگليس 

 .ضرر ايران تمام شود در دستور کار قرار گرفت

که روز يکشنبه گذشته نزديک به دويست نفـر از بـه ظـاهـر            درحالي
تظاهـرات کـرده و         در مقابل سفارت انگليس »  دانشجويان مسلمان« 

بودند، الريجاني از ابـتـداي       »  جاسوسان انگليسي« خواهان محاکمه 
نخست وزير انگـلـيـس،      »  توني بلر« مشاور »  نايجل شينوالد« هفته با 

مستقيما در مذاکره بود و روز دوشنبه در يک مصاحبه تلويزيوني بـا  
چهار انگليس اعالم کرد که طرفين درتالش براي يافتن راه حلـي    کانال 

محاکمه اي درکـار    سياسي هستند و ملوان بزودي آزاد خواهند شد و 
 .نخواهد بود

درجه، در حالي که تـا   ١٨۰بدين ترتيب بار ديگر با يک چرخش سريع 
کـرد کـه بـدون         اعالم مي  چند روز قبل دولت ايران با تبليغات فراوان 

گذشت از حقوق خود، آماده مقابله با هر تهاجم نـظـامـي اسـت، بـه            
مطبوعاتي و در حاليـکـه بـيـش از هشـتـاد               ناگهان و در يک نمايش 

خبرگزاري ايراني و خارجي به اين نمايش دعوت شده بودند، احمـدي  
در نقش مجري برنامه اعالم کرد که ملوانان خاطي انگليسي عفـو    نژاد 

اسالم و نزديکي عـيـد       شده اند و دولت ايران به مناسبت تولد پيغمبر 
وي .  پاک مسيحيان آزادي ملوانان را به ملت انگليس هديه مـي کـنـد       

دست داد و خوش و بش کرد و بدين ترتـيـب     سپس با تک تک ملوانان 
پرونده ماجراجويي دولت ايران در دستگيري نظاميان انگليسي بسـتـه   

 .شد 

 آزادي  ـ  دمـوكراسـي  ـ  عـدالت اجتمـاعي  ـ  سـوسيـاليسم

با توجه به اين که هيچگاه اطالعات درستي از تصميمات و اقـدامـات       
شود و هيچگـونـه    نمي  هاي اداري و نظامي حکومت ايران داده  دستگاه

شفافيتي در سياستهاي آنها نيست، طبعا بسيار دشوار خواهد بود کـه  
اين نظاميان و حقيقت ادعاهاي طرفيـن بـتـوان        از چگونگي دستگيري 

کـرد    اما مي توان در کليت چنين ارزيابي .  اطالعي درست بدست آورد
که سپاه در يک اقدام ماجراجويانه دست به دسـتـگـيـري مـلـوانـان            

اسالمـي ايـران، در         طبق سنت سي ساله حکومت .  انگليسي زده است
ابتدا دستگاه تبليغات حکومت با دميدن در بوق و کـرنـا، از آن يـک          

 »نـظـيـر      اقدامي ملي ـ ميهنـي بـي    «    و يا  » حرکت انقالبي ـ اسالمي« 
درست کرده و تامدتي خوراک براي دستگاههاي تـبـلـيـغـاتـي خـود            

فاصله دست اندر کاران واقعي رژيم به ارزيـابـي ايـن        در اين .  ساخت
موضـعـگـيـري       اقدام و سود وزيان آن پرداختند و پس ازآن است که 

داد که ارزيابي مثبتي از    هاي مسئولين حکومتي ازهفته دوم نشان مي
دهند تا هرچه زودتر به آن خاتمه  مي  اين ماجراجويي نداشته و ترجيح 

تصميم به نمايش روز چهارشنبه احمدي نژاد، چند روز قبـل از    .  دهند
  .گرفته شده بود و تنها در پي فرصت مناسب بودند آن 

, البته در اين ميان بايد به اين نکته نيز اشاره کرد که درايـن فـاصـلـه      
در بغداد، که از مدتي   جالل شرفي دبير دوم سفارت جمهوري اسالمي 

قبل توسط افراد ناشناس ربوده شده بود، روز سه شنبه بعد از آزادي 
شايد بتوان گفت که دولت .  خود، وارد تهران شد  توسط گروگان گيران 

 . ايران چندان هم دست خالي از اين هياهو بيرون نيامد



 ١۴۳اتحـاد کـار     ۴صفحـه     ١۳٨۶فروردين    

بدون ترديد جناح هائي در جمهوري اسالمي، هم چون خواست تعليق 
غني سازي اورانيوم، نه تنها در فکر کاسـتـن از دامـنـه تـنـش در               
مناسبات ايران با جهان خارج نيستند، بلکه آگاهانه و طبق محاسباتي 
ولو غلط، با آتش بازي مي کنند و  بدين ماجراجو ئي ها دسـت مـي       
زنند، اما همان طور که در ماجراي سياست اتمي در داخل و خارج از 
ايران شاهد بوده ايم، صداهاي هر دم فزاينده تري در مخالفت با ايـن  

 .سياست ها به گوش مي رسد
تا جائي که به جنگ طلبان در حکومت ايران مربوط مي شود، شـايـد   
يکي از اهداف  آن ها ايستادن در مقابل مخالفين و مخالفت هائي ست 
که اين روز ها در داخل کشور، حتي در ميان بخش هائي از حکومـت  
عليه سياست هاي فعلي مسئولين پرونده هسته اي به شمول رهـبـر     
رژيم ابراز مي شود و در حالت فعلي سرکوب آن ها و بستن دهن ها 

 .بر چنين بستري  ممکن تر مي گردد
گروگانگيري براي شرايط احتمالي حمله نظامي و يا دست باال داشتن 
در مذاکرات هسته اي، مقابله به مثل کردن در مـقـابـل بـازداشـت            
مأموران جمهوري اسالمي در اربيل عراق توسط نظاميان آمريکائـي،  
از جمله ديگر انگيزه هاي مقامات ايران در اين بازداشـت ذکـر مـي        

مي دانيم که هيچ يک از اين رفتار ها در مـوارد مشـابـه جـز           .  شود
پيچيده کردن و کور نمودن گره هاي بحران نتيجه ديگري به دنـبـال     

البته مي دانيم رژيم ها، سيستم ها و اشخاصي کـه بـر     .  نداشته است
مصادر امور بوده اند و به چنين روش هائي متـوسـل مـي شـونـد          
حاضراند براي يک دستمال قصري را به آتش بکشند و کـم تـريـن        
نگراني از عواقب خانمان برانداز آن براي مردم خود ندارند و اصـوال  
نه به نتايج کارشان مي انديشند  و نه خود را در مقابل مـردم و يـا       

در همين سه دهه گذشته رفتار دو رژيم .  نهادي پاسخگو مي شناسند

 18صفحه   .   ايران و عراق  نمونه آشکار چنين رفتاري مي باشد

 رضـا اکـرمـي

 بـازی بـا آتـش
 درآستـانه تصـويب قطعنـامه ای جـديد

 در شـورای امنيـت
 

تنها يک روز قبل از آغاز جلسه سوم شوراي امنيت سـازمـان مـلـل         
ايران، خـبـرگـزاري هـاي خـارجـي از              » بحران هسته اي« پيرامون 

تن از پرسنل نيروي دريائي انگليس خبر دادند کـه بـه        ۱۵دستگيري 
اچ ام « گفته همين منابع، به عنوان بخشي از ناوگان بريتانيا، موسوم به

در آب هاي مرزي ايران و عراق، در منطقه اروند رود،    » اس کورنوال
مشغول گشت زني و کنترل کشتي ها و جلو گيري از حـمـل کـاالي      « 

 .بوده اند »قاچاق
منابع خبري و به ويژه رسمي جمهوري اسالمي ايران تا يک روز پس 
از اين واقعه از ذکر هرگونه خبر و يا اظهار نظري پيرامون مـوضـوع     

نيز که  » بازتاب« برخي رسانه هاي داخلي، هم چون .  خودداري کردند
خبر فوق را منتشر کردند، منابع خود را هـمـان خـبـرگـزاري هـاي             

 .ذکر کردند »بي بي سي«خارجي، از جمله 
و اين درحالي بود که دستگاه ديپلماسي انگليس نه تنها سفير ايران در 
لندن را به وزارت خارجه جهت ابالغ اعتراض خود فرا خوانـده بـود،     
بلکه ساير متحد ين خود در غرب و افکار عمومي را نسبت بـه جـدي     
بودن خطرات و تحرکات مسئولين جمهوري اسالمي، در آستانه دور   
جديد مذاکرات پرونده هسته اي در شوراي امنيت سازمان ملل بسيـج  

 .کرده بود
و اما همان طور که شاهد بوديم اين اتفاق کمترين تأثيري در تعـويـق   
تقويم بررسي سومين بار پرونده هسته اي ايران در شوراي امـنـيـت    
ايجاد نکرد و اين مذاکرات در فضائي کم دردسرتر، در مـقـايسـه بـا       

آن هم به اتفاق آراء، پايان ,  ۱۷۴۷مذاکرات پيشين، با تصويب قطعنامه 
 .يافت

پيش از تصويب اين قطعنامه شنيده مي شد که اين بار، نه از جـانـب       
اعضاي دائمي شوراي امنيت، بلکه از طرف سه عضو غير دائمـي آن،    
اندونزي، قطر و به ويژه آفريقاي جنوبي که رياست دوره اي شورا را 
به عهده دارد، تغييراتي در متن پيشنهادي و همين طور تعويق زمـان    

امـا هـم     .  تصميم گيري پيرامون اين پرونده پيش کشيده شـده اسـت    
چون گذشته، نه ديپلماسي جمهوري اسالمي توانست از اين اختالفـات  

 .بهره گيرد و نه تاکتيک  تهديد و قاطعيت مؤثر واقع شد
تـا  .  امروز مقامات رسمي رژيم ايران در هر دو مورد حرف مي زننـد 

سـرتـيـپ    جائي که به دستگيري نظاميان انگليسي مربوط مي شـود،    
عليرضا افشار معاون فرهنگي و تبليغات دفاعي ستاد کل نـيـروهـاي    

و       مستدل  مدارک"   :  که مي گويدمسلح ايران در گفتگو با راديو ايران 
  ايـران       آب هـاي         نيروها در محـدوده   حضور اين  درباره  مستندي

بازداشت شدگـان  " که برخالف موارد پيشين، و ادامه مي دهد ".   داريم
، و اين که آن ها تا کنـون اعـتـرافـاتـي        " به تذکرات ما توجهي نکردند

وي هم چـنـيـن بـا       .  داشته اند که در آب هاي ايران دستگير شده اند
مشکوک خواندن اقدام نظاميان انگليسي عمل آن هـا را بـر خـالف          
مقررات و حقوق بين المللي مي خواند و به عبارت ديگر بر قـانـونـي      

 .بودن اقدام نيروهاي ايراني تأ کيد مي ورزد
در برخورد با تصويب قطعنامه شوراي امنيت نيز، موضعي متفـاوت  
با آن چه به دنبال تصويب قطعنامه پيشين صورت گرفت، تا کـنـون     

در اولـيـن      وزير امور خارجه ايران،منوچهر متکي .  ديده نشده است
با اسـتـنـاد بـه         ، که همگان ۱۷۴۷واکنش نسبت به تصويب قطعنامه 

براي تمامي کشورهاي  را فصل هفتم منشور سازمان ملل عمل به آن
 تحريم ها غير قانوني «: مي دانند، مي گويد عضو سازمان الزام آور

تعليق فعاليت هاي غني سازي اورانيوم يک گزينـه   وو ناعادالنه است 
 .»براي ايران نيست

بدين ترتيب، تا ديروز اگر در مناسبات کشورهاي عمـده جـهـان بـا         
ايران برسر پرونده هسته اي مناقشه اي جدي وجود داشت، از سـوم  
فروردين بدين سو، پرونده جديدي نيز گشوده شده است که هـمـانـا    
سرنوشت نظاميان بازداشتي انگليسي، تالش براي آزادي آن هـا و      
متقابال رفتاري ست که مقامات ايراني در برخورد بـدان در پـيـش          

اين موضوع جديد، اگر چه در مقايسه با مقـوـلـه اتـم       .  خواهند گرفت
اهميت چنداني ندارد، اما به دليل  ويژگي، نوع و به خصوص شـيـوه     
برخوردي که طرفين مي توانند در پيش بگيرند، بسيار حسـاس تـر       
است و دست کم مي تواند وسيله اي باشد در دست جنگ طلبـان در    

از همين رو، آزادي .  هر دو جبهه براي باالتر بردن ديوار خصومت ها
بي درنگ نظاميان انگليسي که خوشبختانه دستگيري آن هـا نـه در       
شکل مسلحانه و مقاومت و درگيري صورت گرفته اسـت و نـه تـا          
کنون اتهامات مرسوم جاسوسي برآن سوار شده است، مي تواند از   

 .خواست هاي صلح طلبان باشد



 ۵صفحـه    ١۳٨۶فروردين    ١۴۳اتحـاد کـار     

 محمـد اعظمـی

 چند نكته پيرامون
 ماجراي ملوانان انگليسي

 
محمود احمدي نژاد در جريان پنجميـن نشـسـت خـبـري خـود بـا                
خبرنگاران، با اعالم آزادي پانزده ملوان انگليسي، گريبان جـمـهـوري      

اين خبر در   .  اسالمي را از بحراني که خود آفريده بود، موقتا رها کرد
اين پرسش کـه هـدف از ايـن          .  محافل سياسي با شگفتي روبرو شد

و پايـان دادن بـه       "  متجاوزان" ها در برخورد با  گردنکشي و قاطعيت
ماجرا با چنين خفت و خواري و پس از اعالم اخطار دو روزه  تـونـي   
بلر، چه بوده است، پرسشي است که بر اذهان نشسته و از نـاظـران       

ها، کـه   تر هنوز، اين پرسش به طور مشخص.  طلبد سياسي پاسخ مي
هـاي   چرا اين پانزده ملوان دستگير شدند؟ هدف از اين جار و جنجـال 

هاي تلويزوني چه هـدفـي دنـبـال        پر سر و صدا چه بود؟ با مصاحبه
پرداختن به اين سئواالت، نـيـازمـنـد     .  اند شد؟ پاسخ روشن نگرفته مي

اطالعاتي است که هنوز، از سراي قدرتمداران به بيرون درز نـکـرده       
زنـي   مي توان در باره آنها به گـمـانـه   ,  ها اما با شواهد و نشانه.  است

 :در باره ماجراي گروگانگيري چند نکته گفتني است. نشست
 

در برخورد با ماجراي دستگيري ملوانان انگليسي، خطاي بزرگـي  ـ   ۱

است که ما مجموعه اين حرکت را از دستگيري تا آزادي،  نـاشـي از       
در جـمـهـوري      .  سياست يک جريان در درون حکومت در نظر گيريـم 

يـک  .  اي ندارند اسالمي ارگان ها و حتي مناطق مختلف، سياست يگانه
ماجرا تا به يک مساله فراگير و عمومي تبديل نشود نقش و رد پـا و      

تـنـهـا    .  نظر اين يا آن دسته و جناح را در آن مي توان مشاهـده کـرد    
زماني که يک موضوع برجسته شد، آنگاه سياست ورزان اصـلـي و       

کـوشـنـد خـط        قدرتمداران با نفوذ در سياست، پا جلو گذاشتـه، مـي    
در ماجراي بازداشت ملوانان انـگـلـيـسـي نـيـز،          .  کنند مشترکي اتخاذ

يعني به نظر مي رسد که در ابتدا سپـاه و    .  گونه عمل شده است همين
هـدف از ايـن       .  محافل سياسي پيرامونش ميداندار اصلي بـوده انـد      

ماجراجوئي و دليل دستگيري ملوانان، از سوئي معامله و معاوضه بـا  
دستگير شدگان سپاه قدس در اربيل عراق بوده اسـت و از سـوي           

پادگاني جمهـوري اسـالمـي        -نمايش قدرت جناح تندرو نظامي,  ديگر
جناحي که به دنبال انتخابات .  رو حکومت براي عقب راندن جناح ميانه

نسبـت  ,  هم در داخل و هم در خارج,  خبرگان و در جريان بحران اتمي
افزون بر اين و بـر  .  به دوره قبل موقعيت بهتري به دست آورده است

بستر اين داليل، اين ماجراجوئي با تحليل معيني از دول غربي انـجـام   
بر اساس تجربه گذشته، سردمداران اين جريـان بـر ايـن        .  شده است

هاي غربي هميشه در برابـر فشـار و        و هستند که دولت تصور بوده
. اين تحليل پايـه واقـعـي دارد       .  شوند تهديد حاضر به عقب نشيني مي

اند کـه احـتـرام بـه          قدرتمداران در غرب، تا کنون همواره نشان داده
آن ها در برابر تـهـديـد      .  حقوق بشر آن ها خودي و غير خودي است

اند که حقوق ديگر شهـرونـدان غـيـر        شهروندان خود، آمادگي داشته
گيرندگان هنوز  اما تصميم.  در اين شکي نيست.  خودي را ناديده گيرند

اند که اوضاع تغيير کرده و دول قدرتمند جهان براي فشار به  درنيافته
جمهوري اسالمي هماهنگ شده و حاضرند برخي هزينه هـا را نـيـز        

 بپردازند
با چنين تحليلي، اين جناح از قدرت سياسي در کمين شرايطي مناسب  

قايق انگليسي در . کرد نشسته بود و در انتظار فرصت روزشماري مي
به احتمال زيـاد قـايـق      .  آب هاي خليج فارس چنين فرصتي پديد آورد

انگليسي در منطقه اي که هم مي تواند مرز آبي ايران و هم مـرز آبـي     
. عراق تلقي شود، قرار داشته و ملوانان در اين منطقه دستگير شده اند

 .اين را مي توان از ادعاي دو طرف دعوا نتيجه گرفت

ادعاهائي که هرگـز  .  هر دو طرف ادعايي کامال خالف يکديگر کرده اند 
توانست  اگر مدارک کافي و روشن وجود داشت، مي.  قطعيت پيدا نکرد

 .که نبود و ديديم که نگرفت. زير پوشش خبري جهاني قرار گيرد
اين که قايق انگليسي در کدام نقطه مرزي قرار داشته است و به لحـاظ  

چـون دعـوا     .  حقوقي، حقي نقض شده است يا نه، اهميت چنداني ندارد
مساله حقوق، پوششي شد بـراي مـوضـوعـي کـامـال             .  حقوقي نبود

دميدن هر دو طرف در شيپور، عليه يکديگر، خود نشـان از      .  سياسي
سياسي بودنش دارد، وگرنه موضوعي در اين حد ابـتـدائـي، چـنـيـن         

ابعادي چنان وسيع که حتي پاي شوراي امنـيـت   .  ابعادي پيدا نمي کرد
اين فشارها پيش از اين که داليل آن، حقوقي بـاشـد،     .  نيز به ميان آمد
جمهوري اسالمي با اعمال و رفتار و گفتـارش، چـنـان      .  سياسي است

چهره منفي و نگران کننده اي از خود نشان داده اسـت کـه حـقـوق           
 .ترين تلسکوپ ها به ديده نيايد تواند در زير قوي اش هم مي مسلم

هاي جمهوري اسالمي در رابـطـه بـا       اختالفي که در باالترين ردهـ   ۲

اي پديدار شده است و سياست نسبتا هماهنگـي   ماجراي برنامه هسته
که دول قدرتمند جهان در برابراش اتخاذ کرده اند، بـا تصـويـب دو          
قطعنامه تحريم در شوراي امنيت سازمان ملل تشديـد شـده و ايـن          

در .  حکومت را از اتخاذ يک سياست منسجم و واحد باز داشته اسـت   
چنين شرايطي اقدامي نظير دستگيري ملوانان، خود به کشـمـکـش در      

گيري اوليه را از آنـان بـاز          درون حکومت دامن زد و امکان تصميم
آن چه که در تبليغات منعکس مـي شـود، ادامـه        ,  در اين مقطع.  ستاند

هاي وابسته بـه آن       نژاد و سپاه و دار و دسته همان سياست احمدي
داران  ميدان,  در اين فضا.  ها است در صدا و سيما و منابر نماز جمعه
کننـد کـه سـال         هائي  را دنبال مي به سياق هميشگي، همان سياست
کشاندن دستگيـر شـدگـان بـه         .  اند هاست با مخالفين دنبال مي کرده

نماي هـمـيـشـگـي       گيري ار آنان، همان نمايش نخ تلويزيون و اعتراف
است که در اساس نه براي دعواي حقوقي، بلکه با هدف سياسي انجام 

. اين اعترافات بيش از هر چيز قدرت نمائي براي معـاملـه بـود     .  گرفت
ها، با هدف واداشتن آنها به  براي وارد کردن فشار و تحريک حکومت

 .نشيني، البته به سبک و سياق جمهوري اسالمي معامله و عقب
هاي  با افزايش فشار جهاني، هشدارهاي بوش و بلر و قطعنامه                 

شوراي امنيت و اتحاديه اروپا و در شرايطي که ترس از خطر جنگ به              
تري از سران حکومت جمهوري اسالمي        تدريج در دل نيروي وسيع     

نشسته بود، نيروي اصلي جمهوري اسالمي به فکر رها کردن يقه                
کساني که در آغاز بازيگر اصلي      .  خود از بحران و خروج از آن افتاد        

اين ماجرا بودند، در پايان دادن به آن، کنار زده شده و به حاشيه                   
اين که تصميم ناگهاني جلوه کرد، براي اين بود که از               .  رانده شدند 

باالي سر آغازگران و بلندگوهاي تبليغاتي آنها، کسان ديگري به                 
هر چند که جمهوري اسالمي تا کنون بارها زير          .  داستان خاتمه دادند  

فشار، به ناگهان موضع عوض کرده و همه را غافلگير کرده است، اما              
اين بار، صحنه گردانان دور نخست،  درميانه بازي به پشت صحنه               

 6صفحه   .   رانده شدند
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انـد   گران سياسي بر اين عقيـده  با وجود اين که تني چند از تحليلـ   ۳

که جمهوري اسالمي پيروز ميدان شده است و با قـلـدري بـه غـرب         
مـن  .  نشان داده که حمله به ايران آسان نيست و بي پاسخ نمي مـانـد    

هائي از حقيقت وجـود   هر چند در ادعاي آنان، رگه.  انديشم چنين نمي
براي آمريکا و اسرائـيـل از     ,  دارد و آن اين که، تصميم حمله به ايران

امـا تصـور     . تري همراه خواهد شد اين پس با دشواري و تدارک قوي
من اين است که با اين گروگانگيري و کش دادن مـاجـرا، بـاز وضـع         

تـر و خـطـر جـنـگ                مردم بدتر و شرايط از پيش نـگـران کـنـنـده       
برخي از نتايج و عواقب اين سياست حکومـت را    .  ترشده است افزون

 :چنين مي توان برشمرد
 

اولين حاصل و نتيجه اين گروگانگيري، تقويت سياست محافل جـنـگ     
نيروهائي که تا کنون درپي اجراي نقشه و بـرنـامـه    .  طلب جهاني است

جنگي عليه ايران بودند، با انگشت نهادن بر اين عمل مـاجـراجـويـانـه،      
خطر جمهوري اسالمي را براي جهان برجسته تر کرده، اقدام نظـامـي   

اين نيروها و مـحـافـل        .  را براي تعيين تکليف با آن تجويز مي نمايند
جنگ طلب با اين استدالل که جمهوري اسالمي در شرايطي که هـنـوز     
به سالح اتمي مجهز نيست چنين مي کند، اگر به سالح اتمي دست يابد 

اين اقدام جمهوري اسالمي بـدان    .  منطقه و جهان را ناامن خواهد کرد
اندازه ماجراجويانه بود که کمتر دولتي توانست با آن اعالم همبستگي 

درست بر عکس، در نتيجه اين ماجراجوئي صـفـوف مـخـالـفـان         . کند
طلب محافل غرب  تازي تندروهاي جنگ تر و موقعيت براي يکه فشرده

 .آماده تر شد
 

اين گروگانگيري، نزديک کردن بيشتر کشـورهـاي     "  دستآورد" دومين 
در نتيجه اين اقدام جمهوري اسـالمـي،     . قدرتمند عليه ايران بوده است

اتحاديه اروپا و شوراي امنيت سازمان ملل، قطعنامـه هـاي ديـگـري         
مواضع نيروهائي که بـا تـنـدروي هـاي آمـريـکـا و                .  صادر کردند

ايـن  .  طلبانه مخالفت دارند، به شدت تضعيـف شـد     هاي جنگ سياست
عمل در تصويب سومين قطعنامه شوراي امنيت، آن هم به اتفاق آراء،   

حکومـت  .  بي اثر نبود و مخالفت با آن را براي اعضاي آن دشوار کرد
هـاي اولـيـه،       در چنان وضع بدي قرار گرفت که با وجود گردنکـشـي  

هـا را     ساعته توني بلر با دستپاچگي گروگان۴۸يکروز پيش از اخطار 
 .آزاد کرد

 

نمايشات تلويزيوني و اعترافات در جـمـهـوري اسـالمـي ايـران               -۴
اين نمايشات از همان روزهاي .  اي به درازاي عمر حکومت دارد سابقه

هر چه از عمـر  .  شد نخست با دو هدف فريب و ارعاب، سازماندهي مي
از اين رو از نقـش  .  حکومت گذشت،  دست رژيم براي مردم بازتر شد

تر  و دامنه و رنگ و بوي فريب کاسته و مساله و نقش ارعاب پر رنگ
در رابطه با گروگان هاي انگليسي، در جريان کشاندن آنـان بـه       .  شد

به جاي فريب مردم .  اعتراف، مساله ارعاب نقش و ثقل اصلي را داشت
امـا  .  ارعاب براي فشار به غرب دنبال مي شد.  نيز، خود فريبي نشست

خود فريبي که جايگزين فريب شده بود، مصرف دروني داشت و براي 
اش روحيه دهد، به  نيروهاي خودي و با اين هدف که به سپاه و بسيج

 . کار گرفته شد
به افکار عـمـومـي جـهـان        . اما اين اعترافات کارکرد ديگري هم داشت

امروز کسـانـي کـه      .  تري از حکومت را به نمايش گذاشت چهره واقعي
فـهـمـنـد کـه بـر            اند، بهتر مي گرفته ماجراي اعترافات ملوانان را پي

بينند که حکومتـي   مي.  دستگير شدگان سياسي ايران چه گذشته است
هاي بـزرگ و زيـر نـظـارت              که ملوان خارجي را با پشتوانه دولت

کشاند، با زندانيان بدون پشتوانه خـود،     جهانيان چنين به اعتراف مي
 .کند چه مي

مـتـجـاوز    " گـان هـاي        ـ جمهوري اسالمي همزمان با آزادي گـرو    ۵
" جـرم " چند تن از فعاالن جنبش زنـان کشـورمـان را بـه             "  انگليسي

آزادي گروگـان هـا     .  طلبي و مبارزه عليه تبعيض، راهي اوين کرد حق
در اثر سمبه پر زور شوراي امنيت سازمان ملل و اتحاديـه اروپـا و       

جنبش زنان ايران اما، نه بوش را   .  اخطارهاي بوش و توني بلر رخ داد
اما اين نيرو، .  نه شوراي امنيت و نه اتحاديه اروپا را.  دارند و نه بلر را

در عقب راندن مستبدان حاکم، قدرتش با هيچکدام از نهادهاي قدرتمند 
توانـد   تر از همه آن ها مي تر و کارا نيرومند.  جهاني قابل قياس نيست

امـروز  .  طلبـي بـرخـيـزد       عمل کند، مشروط بر اين که متحدانه به حق
هاي مردمي در ايران پا بـه   شرايطي در جهان پديد آمده که اگر جنبش

ميدان گذارند، نهادهاي نيرومند جهاني اگر از آن حمايت نـکـنـنـد، بـه        
بايد قدرت خويش را دريـابـيـم و روي آن              .  خيزند مخالفت بر نمي

 .گذاري کالن کنيم سرمايه
 

رنگ اپوزيسيـون   ـ و سخن آخر اينکه در اين ماجرا، نقش تقريبا بي ۶
اپوزيسيون ترقي خواه ايران، در شرايطي کـه شـبـح      .  قابل رويت بود

جنگ بر فراز سر مردم به پرواز در آمده اسـت، بـه جـاي فشـردن           
صفوف خود، در حال بحث و گفتگو پيرامون مسائلي است که حل آنها 

. کنـد  نيز کمکي به رشد مبارزه و دور کردن خطر جنگ و استبداد نمي
بخشي از اپوزيسيون با تمام قوا درفکر ترسيم خط و مـرزهـاسـت،        

در نقطه مقابل آن، هستنـد در    .  براي اين که در عمل کاري انجام ندهد
اپوزيسيون کساني که بدون توجه به شرايـط، بـيـش از هـر چـيـز               

تر شده است تا نقشه سياسـي خـود را        مرزشکني برايشان برجسته
هـا، اصـل      شکـنـي   امروز بيش از اين مرز کشي ها و مرز.  پياده کنند

شبح جنگ بـر  .  خطر جدي است.  ماجرا را بايد در مرکز توجه قرار داد
اين حکومت عامل اصلي ايـن جـنـگ      .  آسمان ايران سايه انداخته است

هر دم و با هر اقدام بر آتش محافل جنـگ طـلـب مـي دمـد و              .  است
جمهوري اسالمي نه تنهـا  .  کند سوخت ماشين جنگي آنان را تامين مي

روزي مردم ايران،  عامل اصلي جنگ، در پديداري فقر و فالکت و سيه
خواه ايـران بـايـد       از اين رو اپوزيسيون ترقي.  اي دارد نقش برجسته

براي صلـح و    .  امروز صلح و آزادي را در مرکز توجه خود قرار دهد
در .  براي تحقق آن بايد نقشه داشـتـه بـاشـد        .  دموکراسي متحد شود

نقشه سياسي ما براي دستيابي به اين دو هدف سياسي، دروهله اول   
بايد  تمرکز ما روي آن نيروهائي باشد که در چارچوب آلـتـرنـاتـيـو        

شکي نيست که اين نـيـرو، بـخـشـي از          .  خواهي قرار دارند جمهوري
اما ما بدون متمرکز شدن روي ايـن    .  نيروي صلح و دموکراسي است

بخش و پيش از متمرکز شدن روي اين بخش و دست يافتن به حداقلي 
صدور فـراخـوان   .  از انسجام، قادر نخواهيم شد نقش درخور  ايفاکنيم

انـحـالل   ,  هاي وسيع و يا راه افتادن به دنبال اين قبيل فـراخـوان هـا       
نيروي جمهوريخواه در آلترناتيو هاي ديگر و تـبـديـل دفـاع از ايـن            
آلترناتيو ها به مشغله اصلي آن ها است، کاري که در عمل متاسفـانـه   
برخي از مدافعين اتحاد با سلطنت طلبان به يک فضيلـت بـراي خـود        

بر عکس، اگر هر کدام از اين بلوک ها مستـقـال بـراي      .  تبديل کرده اند
اوال نيروي واقعي و هـرچـه     ,  صلح و دموکراسي پا به ميدان گذاشتند

. آيد، که نيکو اسـت  وسيع تري از هر بلوک بسيج شده  و به ميدان مي
با به ميدان آمدن نيروي واقعي اين بلوک ها، صحبت از چـون    , و ثانيا

ها بين آن ها، با توجـه بـه وزن        و چرا در مورد برخي از اتحاد عمل
تر خواهد شد و مفيد بودن يا نبودن ايـن يـا آن          واقعي آن ها  عيني

کاري که ما هنوز در .   اقدام در عمل معين سياسي مفهوم خواهد يافت
آغاز راه آن هستيم اما در همين آغاز، دعواهاي پايان کار را سـد راه    

 . و اين خردمندانه نيست. ايم حرکت دروني خود کرده
 محمـد اعظمـي

۶/۴/۲۰۰۷ 



 ٧صفحـه    ١۳٨۶فروردين    ١۴۳اتحـاد کـار     

 محمـود بهنـام

 !هـا بنـدي جنسيتـي دانشـگاه سهميـه
 

دربهمن ماه گذشته اعالم شد که تعدادي از نمايندگان مجلس رژيم               
بندي جنسيتي    اند که به موجب آن، سهميه       اسالمي طرحي را تهيه کرده    

هاي پزشکي و فني، انجام        ها، خصوصاً در رشته     در ورودي دانشگاه  
 ۶۰اين طرح، که به گفته طراحان آن مورد حمايت حدود                .  گيرد  مي

درصد نمايندگان مجلس است، هنوز در کميسيون مربوطه بررسي             
اما طرفداران آن تالشهاي زيادي را جهت تصويب و              .  نشده است 

چنان که مثالً برخي از نمايندگان با ارسال          .  اند  اجراي آن آغاز کرده   
گذاري جنسيتي در مراکز        ها، خواستار سهميه    نامه به روساي دانشگاه   

 .اند آموزش عالي شهر و منطقه خود شده
بنيان «کنند، مراقبت از        توجيهاتي که مدافعان اين طرح عنوان مي          

ها و کارهايي که منطبق با         ، هدايت دختران به سوي رشته      »خانواده
آينده تحصيلي  «آنها است، نگراني از          »طبيعت و وظايف زنانه     «

، و نظاير اينها    »اتالف منابع و بودجه عمومي    «، جلوگيري از    »پسران
زيرا که روند افزايش تعداد و سهم دختران در ورودي                    .  است

التحصيالن، به نظر آنان      ها و در ميان کل دانشجويان و فارغ          دانشگاه
از بحران همسرگزيني تا    «هاي اجتماعي بسيار،      »بحران«باعث بروز   

 !شود ، مي»بحران کارگزيني
هاي    تصويب و اجراي چنين طرحي، مسلماً، موانع و محدوديت                

مضاعفي براي ادامه تحصيل، امکانات اشتغال و رشد و شکوفايي               
هاي علمي، فرهنگي، اجتماعي و        دختران و زنان جامعه ما در عرصه        

اين طرح نه تنها در تناقض آشکار با            . اقتصادي ايجاد خواهد کرد     
حقوق اوليه انساني، برابري حقوق زن و مرد، اعالميه جهاني حقوق              

المللي است، بلکه با برخي از          بشر و ديگر ميثاق ها و موازين بين          
ها   براي بررسي زمينه  . قوانين خود جمهوري اسالمي هم مغايرت دارد      

هاي واقعي طراحان و مدافعان اين طرح، الزم است مروري               و انگيزه 
چرا که اين براي اولين بار      . اجمالي به پيشينه اين مسئله داشته باشيم      

گذاري از سوي مسئوالن حکومتي مطرح          نيست که موضوع سهميه    
 .شود مي

 

 سابقه سهميه بندي

ها و تالش رژيم      ، تصفيه دانشگاه  ۱۳۵۹سال    »انقالب فرهنگي «در پي   
در مراکز آموزشي و علمي  »شئون اسالمي«خميني براي حاکم کردن 
هاي زيادي عليه     دانيم، تبعيضات و محدوديت     و فرهنگي، چنان که مي    

صرف نظر از موانع و محدوديتهاي         .  زنان به مرحله اجرا درآمد       
ها، بخش مهمي از اين تبعيضات مربوط به              »گزينش«حاصل از    

انتخاب رشته تحصيلي بود، زيرا که دختران از ادامه تحصيل در تعداد            
هاي دانشگاهي، به ويژه در زمينه فني، محروم            قابل توجهي از رشته   

اي بود    اما بخشي ديگر از آن ها، ناشي از امتيازات ويژه          .  گشته بودند 
و ديگر    »ايثارگران«و    »شهدا«هاي    ، خانواده »رزمندگان«که براي   

طرفداران و وابستگان رژيم، در برخورداري از تحصيالت دانشگاهي،          
مند شوندگان از اين امتيازات را         منظور شده بود و سهم غالب بهره        

در هر حال، مجموعه     .  دادند  هم، در شرايط حاکم، پسران تشکيل مي        
اين محدوديت ها موجب تشديد عقب ماندگي  و نابرابري زنان در                 

به طوري که مثالً، در سال تحصيلي          .  زمينه تحصيالت عالي گرديد    
هزار نفر تعداد کل دانشجويان موسسات          ۱۱۷، از حدود     ۱۳۶۱  -۶۲

هزارنفر را دختران تشکيل          ۳۶آموزش عالي کشور فقط حدود           
دادند، يعني سهم دختران حتي به يک سوم کل دانشجويان نيز                  مي
 .رسيد نمي

در دهه بعدي، در اثر تغييرات شرايط فرهنگي و اجتماعي و افزايش               
اعتراضات، بخشي از محدوديت هاي مربوط به انتخاب رشته براي              

 اي از امتيازات خاص  دختران به تدريج برداشته شد و همچنين پاره

عالوه بر آن، رژيم    .  نيز عمالً منتفي گرديد »ايثارگران«و  »رزمندگان«
اسالمي در تالش براي اعمال نوعي ديگر از تبعيض و جدا سازي                  
جنسيتي، يعني اجراي طرح جداسازي بيمارستان ها و مراکز درماني            

هاي پزشکي و پيراپزشکي و        زنان از مردان، ناگزير به توسعه رشته       
اما فراتر از اين ها، مسئله       .  پذيرش تعداد بيشتر دختران دانشجو شد      

يعني انبوه  .  رشد سريع و بي سابقه جمعيت در حين تحصيل بود              
کودکاني که در دهه بعد از انقالب زاده شده بودند و در اواخر دهه                  

تدريجاً به سنين آغاز تحصيالت دانشگاهي رسيده و درگير               ۱۳۷۰
در سال تحصيلي   .  شدند  ها مي   رقابتي سخت براي ورود به دانشگاه      

، براي نخستين بار تعداد دختران پذيرفته شده در مراکز             ۱۳۷۹  -۸۰
درصد   ۵/۵۰(آموزش عالي دولتي کشور بر پسران فزوني گرفت              

و از همين هنگام زمزمه سهميه بندي مجدد        )  درصد پسر   ۵/۴۹دختر و   
ها براي محدود کردن دختران نيز در محافل حکومتي           ورودي دانشگاه 

 .شروع شد
کنکور، در راه رقابتي        «در مقاله        »پرستو دوکوهکي  «چنانکه   
ظاهراً اولين واکنش    ,  کند  گزارش مي )  »زنان«سايت مجله   (  »نابرابر

هاي علميه      حوزه«رسمي و علني در اين باره نيز در سمينار                   
 .پذيرد صورت مي ۱۳۷۹در سال  »خواهران

در اين سمينار، افزايش تعداد دختران دانشجو و گسترش تحصيل               
خالف وظايف مادري و      «هاي فني و مهندسي          دختران در رشته   

همسري زن و باعث بيکار شدن تعداد بيشتري از مردان که از نظر                 
 -شوراي فرهنگي «اما  .  شود  قلمداد مي   »اند  آور خانواده   اسالم نان 

شوراي عالي انقالب     «از ارگانهاي وابسته به             »اجتماعي زنان  
روند «:  کند  خود را به زبان ديگري بيان مي        »نگراني«رژيم،    »فرهنگي

ها، چنانچه با        روزافزون حضور زنان و دختران در دانشگاه              
ريزي صحيح و اصولي همراه نباشد، در آينده باعث برهم زدن              برنامه

تعادل فرهنگي ميان زنان و مردان جامعه خواهد شد و اين مسئله در               
 .»باشد درون خانواده نيز تأثيرگذار مي

ها محدود به نهادهاي مذهبي ـ        »نگراني«ولي اين واکنشها و ابراز        
سياسي نبوده و گروهي از مسئوالن آموزش عالي هم، با عناوين و               

معاون آموزشي يکي از      . شوند  توجيهات ديگر، با آنها همصدا مي        
افزايش تعداد دانشجويان دختر      «: گويد  ها در اين باره مي        دانشگاه

ها نگران کننده است و عامل اصلي آن هم             نسبت به پسر در دانشگاه    
بايد . اي کنکور و عطش زياد دختران به تحصيل است            سيستم گزينه 

اين مشکل را حل کرد و اين شتاب خطرناک را به نسبتي معقول                    
ها و    تغيير کارشناسانه سهميه  «مورد نظر وي نيز       »راه«. »بازگرداند

است    »هاي مختلف بر اساس جنسيت           درصدهاي پذيرش رشته    
رئيس دانشکده فني دانشگاه      ). ۱۳۸۰اسفند    ۱۱،  »بنيان«روزنامه  (

درصد   ۳تا    ۲در کشورهاي غربي حدود     «تهران نيز با ادعاي اين که       
از اين که   , »دهند  هاي مهندسي را دختران تشکيل مي       دانشجويان رشته 

دانشکده فني دانشگاه   ] ۱۳۸۰[نفر ورودي امسال      ۶۰۰درصد از     ۲۵«
سر و صدا و انتقاد در      ). همان(کند    انتقاد مي   »تهران دختر بوده است   

سازمان سنجش آموزش    «اين زمينه چنان باال گرفت که رئيس              
، سازماني که مسئول برگزاري ساالنه کنکور سراسري               »کشور

کنکور، موظف    »منطق«موسسات آموزشي عالي دولتي است و بنا به         
آورند، نيز با آن       به پذيرش داوطلباني است که باالترين نمره را مي           

، ۱۳۸۲اي رسمي، در ارديبهشت        وي طي مصاحبه  . گروه همصدا شد  
ها پذيرش دواطلبان دختر      در حال حاضر در بعضي رشته «: اعالم کرد

درصد رسيده است، در حالي که اگر سقف پذيرش               ۷۰به بيش از     
ها لحاظ شود، نه تنها باعث حفظ تعادل در هرم              جنسي در اين رشته   

هاي   شود، بلکه نوعي توازن جنسي در رشته           ها مي   جنسي دانشگاه 
وي . »آورد  ها به وجود مي     آموختگان دانشگاه   تحصيلي و تعداد دانش   

درصدي در پذيرش دختران،      ۵۰ايجاد محدوديت   «با اشاره به اين که      

 8صفحه   ،   »جبران کننده مشکل سربازي پسران خواهد بود
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  7صفحه 
اجراي طرح پذيرش جنسي     «مدعي شد که     

 .»ها را ارتقاء دهد تواند کيفيت دانشگاه مي
با وجود اين فشارها، در آن زمان، وزارت           

وزارت فرهنگ و   (علوم، تحقيقات و فناوري      
به واسطه اعتراضات و    )  آموزش عالي سابق  

هاي دانشجويان، تشکل هاي مدني و        مقاومت
غير دولتي و تعدادي از نمايندگان مجلس            
ششم، از اجراي سهميه بندي جنسيتي              

ها خودداري    پيشنهادي در کنکور دانشگاه     
گروهي از نمايندگان اين مجلس حتي         .  کرد

ممنوعيت اعمال هرنوع   «طرحي را با عنوان      
تبعيض جنسيتي در گزينش دانشجو براي          

هاي دولتي و غيردولتي در تمام        کليه دانشگاه 
به مجلس    ۱۳۸۲در سال      »مقاطع تحصيلي 

ارائه کردند که به تصويب نرسيد و نهايتاً            
رجوع شود به مقاله پيش        (بايگاني گرديد    

اما وزارت  ).  »زنان«گفته در سايت مجله        
که اداره  (بهداشت، درمان و آموزش پزشکي      

ها و مراکز آموزشي پزشکي و              دانشکده
بر اساس   )  پيراپزشکي را در دست دارد        

شوراي عالي   «  ۱۳۸۱خرداد      ۱۱مصوبه   
، مبادرت به     »برنامه ريزي علوم پزشکي      

اين مصوبه که آشکارا     .  سهميه گذاري کرد   
يي »شورا«خالف قوانين موجود است و در        

هم به تصويب رسيده که حتي يک زن هم             
از سال  «دارد که     عضو آن نيست، مقرر مي     

به بعد، حداکثر تا سقف        ۱۳۸۱-۸۲تحصيلي  
هاي دکتراي    درصد ظرفيت پذيرش رشته     ۵۰

عمومي پزشکي و دکتراي عمومي                  
دندانپزشکي آزمون سراسري در صورت         
دارا بودن حد نصاب علمي الزم به خانم ها           

مرکز مطالعات و    «رئيس  .  »اختصاص يابد 
، که عضو        »توسعه آموزش پزشکي       

ي مذکور است و به پيشنهاد او نيز          »شورا«
طرح سهميه بندي به تصويب رسيده است،          

با توجه به      «:  گويد   در توجيه آن مي        
هاي    هاي گزاف تحصيل در رشته            هزينه

پزشکي براي دولت، اعمال سهميه بندي            
جنسيتي موجب کارآمدتر شدن تحصيل           

تربيت نيروي  .  شود  ها مي   کردگان اين رشته  
هاي تخصصي    انساني به خصوص در رشته    
اما بسياري از   .  پزشکي بسيار پر هزينه است    

زنان تحصيل کرده در اين رشته امکان              
فعاليت در شهرستان ها و يا روستاهاي             
دورافتاده را ندارند، يا پس از ازدواج دچار           

شوند که اين امر موجب        محدوديت هايي مي  
هاي هزينه شده در           هدر رفتن سرمايه     
: افزايد  و سپس مي    »شود  آموزش پزشکي مي  

با توجه به اينکه نسبت جنسي زن و مرد در «
کشور ما تقريباً مساوي است، وجود همين          

(»نسبت پزشک نيز منطقي است      : به نقل از  . 
پرستو «،    »اي به نفع مردان             مصوبه«

 ).»زنان«، سايت مجله »دوکوهکي

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي،        
بندي عليه دختران،     در اجراي اين نوع سهميه    

، ۱۳۸۲-۸۳در دفترچه کنکور سال تحصيلي       
براي سه رشته پزشکي، دندانپزشکي و             
داروسازي، تفکيک جنسيتي پذيرفته شدگان،      

درصد زن، را     ۵۰درصد مرد و      ۵۰به ترتيب   
هرچند که در اثر اعتراضات تشکل   . مقرر کرد

هاي زنان و دانشجويان، اين سهميه بندي در        
مورد دو رشته نخست در آن سال عملي             

که (نشده، ولي در مورد رشته  داروسازي          
در اصل مصوبه هم نامي از آن برده نشده           

به بعد،    ۱۳۸۳اما از سال    .  اعمال گرديد !)  بود
درصدي   ۵۰به استناد همان مصوبه، سقف        

براي پذيرفته شدگان دختر در هر سه رشته         
پزشکي، دندانپزشکي و داروسازي، اجرا          

هدف اصلي طرحي هم که اخيراً در        .  شود  مي
مجلس اسالمي مطرح گرديد، رسميت و            

بخشيدن به اين سهميه بندي، و          »قانونيت«
هاي    همچنين تّسري آن به ديگر رشته            

 .دانشگاهي است
همه استدالالت و توجيهاتي که براي سهميه         
بندي جنسيتي ورودي مراکز آموزش عالي،        

شود در اين     هاي مختلف عنوان مي     از ديدگاه 
نکته اشتراک دارند که، در واقع هيچ کدام از           
آنها مبتني بر تحليل آماري روشن و                 

  »راه حل  «آنها به ارائه       .  مستندي نيستند  
کوشند که آن را تحميل کنند        پردازند و مي    مي

بدون آن که زحمت آن را به خود بدهند که            
را روشن و مشخص      »صورت مسئله «ابتدا  
بنابراين، براي نشان دادن اين که          !  سازند

توجيهات مذکور تا چه اندازه بيگانه با               
هاي علمي و آماري است، در اينجا            بررسي

تعداد و ترکيب     ,  نگاهي به روند تغييرات      
جنسي دانشجويان در سالهاي گذشته             

 .اندازيم مي

 ترکيب جنسي دانشجويان

جدول پيوست، تغييرات تعداد و ترکيب جنسي       
کل پذيرفته شدگان ساالنه، تعداد کل                 
دانشجويان در هر مقطع و تعداد کل                  

ها و مراکز      التحصيالن ساالنه دانشگاه     فارغ
زير پوشش وزارت     (آموزش عالي دولتي       

ها و ارگانهاي     علوم و يا وابسته به وزارتخانه     
تا   ۱۳۶۵در فاصله سالهاي      )  مختلف دولتي 

همان طور که مالحظه    .  دهد  را نشان مي    ۱۳۸۴
شود، تعداد پذيرفته شدگان زن در هر             مي

، همواره کمتر از يک دوم       ۱۳۷۹سال، تا سال    
. و حتي يک سوم کل قبول شدگان بوده است         

درصد، و    ۵۰يعني تا آن سال، هميشه بيش از        
درصد ظرفيت پذيرش     ۷۰گاهي حتي بيش از     

. از آن داوطلبان مرد بوده است       ,  ها  دانشگاه
اين روند به     ۱۳۷۹-۸۰ولي از سال تحصيلي      

نفع دختران دگرگون شد به طوري که براي           
اولين بار در تاريخ آموزش عالي در ايران،           

درصد   ۵/۵۰نسبت دختران پذيرفته شده به        
از آن پس نيز اين       .  کل قبول شدگان رسيد    

 ۵۲نسبت به تدريج افزايش يافته و از حدود           
 ۵۳به  ,  ۱۳۸۰-۸۱درصد در سال تحصيلي       

درصد در    ۵۴درصد در سال بعد، و به حدود        
صرف .  رسيده است   ۱۳۸۴و    ۱۳۸۳سالهاي  

نظر از هر چيز ديگر، اين که داوطلبان دختر با        
هاي    وجود همه محدوديت ها در عرصه           

اند در اين مسابقه که             گوناگون، توانسته  
نام دارد، حداقل سهم خود را به             »کنکور«

دست آورند و حتي گوي سبقت را از                  
همساالن پسر خود بربايند، دستاورد بزرگي       

اما .  شود  براي جوانان جامعه ما محسوب مي      
و خشم محافل         »نگراني«اين دستاورد،      

مذهبي و حکومتي را برانگيخته و موجب             
تحريک بيشتر تعصبات مردساالرانه گشته         

 .   است



 ٩صفحـه    ١۳٨۶فروردين    ١۴۳اتحـاد کـار     

توزيع جنسي دانشجويان در ايـن سـطـوح          
درحالي کـه در سـطـح        .  کامالً متفاوت است

کارداني، تعداد دانشجويان پسر هـمـواره از     
تعداد دختران بـيـشـتـر اسـت، در سـطـح              

به بـعـد، نسـبـت        ۱۳۷۹کارشناسي، از سال 
زنان به مردان، به شکل چشمگيـري رو بـه       

اما در سطوح بـاالتـر از     .  افزايش نهاده است
اي  کارشناسي، به غير از رشته دکتراي حرفه

نـيـز نسـبـت       )  پزشک و دندانپزشک عمومي( 
بر .  مردان هميشه بيش از زنان بوده و هست

اساس آمار تعداد کل دانشجويـان در سـال       
، در حالـي کـه در ايـن          ۱۳۸۳-۸۴تحصيلي 

 ۵۴مقطع سهم زنان از کل دانشجـويـان بـه        
درصد بالغ گرديده، نسبت آنهـا در سـطـح        

درصــد، در ســطــح        ۳۵کــاردانــي حــدود     
درصـد، در سـطـح           ۶۱کارشناسي حدود   
 ۳۴قريب به )  فوق ليسانس( کارشناسي ارشد 

 ۵۳اي حـدود     درصد، در سطح دکتراي حرفه
درصد و باالخره در سطح دکتراي تخصصي 

 ۲۴فـقـط     )  اعم از پزشکي و غير پـزشـکـي     ( 
يعني هرچند که سهم زنان .  درصد بوده است

نسبت به مردان در سطح کارشناسي فزونـي  
گرفته ولي در سطوح تحصيالت تکميلي، غالباً 
بسيار پائينتر از سهم مردان باقي مانده است 

-۳۵، جـدول      ۱۳۸۳سالنامه آماري کشور، ( 
۱۵.( 

 

از سوي ديگر بايد يادآور شد که اگرچه        ـ      ۴

پيشرفت نسبي زنان در تحصيالت                  
دانشگاهي، به ترتيبي که وصف آن گذشت،         
محصول هيچ گونه امتياز خاص و يا به              

در حق آنان نبوده      »تبعيض مثبت «اصطالح  
است، ولي بسياري از تبعيضات ناروا عليه          
آنان، در اين زمينه، همچنان به قوت خود             

باقي است و سهميه بندي عملي و غيرقانوني          
هاي   وزارت بهداشت و درمان در مورد رشته      

اي در سه سال اخير هم مزيد           دکتراي حرفه 
گذشته از محدوديتهاي    .  بر علت شده است    

انتخاب رشته براي داوطلبان دختر، که باز          
شود، تعداد    ها عملي مي    هم در برخي از رشته    

ها، به    ها و دانشگاه    قابل توجهي از دانشکده    
هاي گوناگون، اساساً به روي       عناوين و بهانه  

جدا از موسسات      .  دختران بسته است     
آموزش عالي وابسته به سپاه پاسداران و           

 10صفحه   ارتش جمهوري اسالمي،   

شامل همه  (در مورد تعدادکل دانشجويان        
) فوق ديپلم  (سطوح تحصيلي، از کارداني         

در موسسات  )  گرفته تا دکتراي تخصصي     
آموزش عالي دولتي نيز که همواره رو به            

شود،   افزايش بوده است، چنان که ديده مي         
نسبت دختران دانشجو به کل دانشجويان که       

 ۱۳۷۵-۷۶درصد در سال تحصيلي        ۳۶فقط  
به حدود    ۱۳۷۹-۸۰بوده، در سال تحصيلي      

و   ۱۳۸۳درصد رسيده و در سالهاي            ۴۷
درصد   ۵۴درصد و     ۵۳، به ترتيب به      ۱۳۸۴

لکن سهم زنان در کل تعداد       .  بالغ شده است  
شامل همه سطوح    (دانش آموختگان ساالنه     

درصد نرسيده    ۵۰هنوز هم به حد     )  تحصيلي
-۸۳است، به طوريکه در سال تحصيلي             

، يعني چهار سال بعد از آنکه پذيرفته          ۱۳۸۲
درصدي دست    ۵۰شدگان دختر به سهم        

التحصيل به کل     نسبت زنان فارغ  ,  يافتند نيز 
. درصد بوده است    ۴۸حدود  ,  التحصيالن  فارغ
توان پيش بيني کرد که اين نسبت در               مي

 . درصد برسد ۵۰سالهاي بعد هم به باالي 
تر آمار پذيرفته     اما بررسي دقيق تر و جزئي      

شدگان و دانشجويان، تصوير بهتر و روشن       
. دهد  مورد بحث ارائه مي     »مسئله«تري را از    

دهد که اگر پيشرفت       اين بررسي نشان مي    
دختران در اين عرصه، البته در صورت             
استمرار و عدم ممانعت، بتواند اندکي از             
نابرابريهاي اجتماعي و اقتصادي زنان            
جامعه ما را نيز جبران نمايد، اين امر به               

به دختران    »امتياز«هيچوجه ناشي از اعطاي     
 . و يا، متقابالً تبعيض عليه پسران، نبوده است

 

پيش از هر چيز بايد گفت که اگر در                 -۱

سالهاي اخير تعداد پذيرفته شدگان دختر در        
درصد   ۵۰ها بيش از      آزمون ورودي دانشگاه  

شده، تعداد شرکت کنندگان دختر در اين            
درصد   ۵۰آزمون، در اين سالها هم باالي          

واقعيتي که همه مدافعان طرح        (بوده است    
مطابق ).  کنند  سهميه بندي آن را کتمان مي        

آمار رسمي، نسبت شرکت کنندگان دختر به        
 ۶۱حدود    ۱۳۸۲کل شرکت کنندگان، در سال      

درصد   ۶۰حدود    ۱۳۸۳درصد، و در سال       
همچنين، باال بودن تعداد دختران     .  بوده است 

نسبت به پسران در ميان داوطلبان کنکور           
سراسري به دليل آن است که در سالهاي            

تعداد دختراني که ديپلم متوسطه را         ,  اخير
دريافت کرده و يا دوره پيش دانشگاهي را           

اند، در مقايسه با پسران، بيشتر بوده         گذرانده
به عنوان نمونه، بر پايه آمار رسمي،        .   است

التحصيالن دوره    سهم دختران در ميان فارغ     
-۸۰متوسطه عمومي، در سال تحصيلي            

درصد و نسبت آنان در بين        ۵۵حدود    ۱۳۷۹
کساني که در اين سال دوره پيش دانشگاهي        

درصد بوده    ۶۱اند، نزديک به        را گذرانده 
-۸۳همين نسبتها، در سال تحصيلي        .  است
 درصد و  ۶۰نيز، به ترتيب حدود  ۱۳۸۲

در اين نوشته مجال     .  درصد بوده است     ۶۳
پرداختن به تغييرات تعداد و ترکيب جنسي          

هاي متوسطه و پيش دانشگاهي و علل          دوره
. فزوني تعداد دختران نسبت به پسران نيست      

توان به طور کلي اشاره کرد        در اينجا فقط مي   
که الزام بيشتر پسران خانوارهاي کم درآمد        
براي ترک تحصيل و اشتغال به کار، اُفت             
تحصيلي بيشتر و يا امکان نسبتاً افزونتر            

تواند از جمله عوامل       مهاجرت به خارج، مي    
کم شدن تعداد پسران نسبت به دختران در          
مقطع پايان متوسطه يا پيش دانشگاهي  باشد        

تعداد کل دانش آموزان پسر همواره از             (
آموزان دختر در ايران بيشتر       تعداد کل دانش  

الزام پسران به انجام خدمت وظيفه         ).  است
که در حال حاضر، با انواع معافيت ها، عمالً          (

فقط به صورت اجباري براي پسران                
تواند   نمي)  خانوارهاي تهيدست در آمده است    

در نهايت، عامل خيلي موثري در کاهش             
تعداد داوطلبان پسر نسبت  به دختر در              

ها باشد ولي در هر        کنکور ورودي دانشگاه  
صورت، بررسي دقيق اين مسئله، آمار و            

 .طلبد فرصت بيشتري مي
 

تر آمار قبول شدگان و يا         بررسي جزئي   -۲

آمار دانشجويان در سالهاي اخير نشان            
دهد که فزوني نسبت زنان به مردان                مي

هاي محدود و معيني است و        مربوط به رشته  
برخي از   .  هاي دانشگاهي     نه همه رشته    

ها، مانند رشته مامايي، در چارچوب           رشته
مقررات حاکم، مختص زنان است و مردان          

در رشته پرستاري  نيز که      .  بدانها راه ندارند  
خود .  امکان تحصيل براي پسران وجود دارد     

. آنان رغبت زيادي براي ورود به آن ندارند         
هاي علوم    در دوره اخير، برخي از رشته         

انساني، و از جمله زبان و ادبيات  فارسي نيز 
به داليل گوناگون، کمتر مورد عالقه                
داوطلبان پسر بوده است، در حالي که               

اي مثل حسابداري  بيشتر            متقابالً، رشته  
در نتيجه  .  مورد توجه آنها قرار گرفته است      

مجموعه اين عوامل و گرايشها، مثالً در سال         
درصد    ۷۰، بيش از        ۱۳۷۹-۸۰تحصيلي   

هاي پزشکي و           پذيرفته شدگان رشته      
) ليسانس(پيراپزشکي، در مقطع کارشناسي       

 ۷۵دادند و حدود          را دختران تشکيل مي      
درصد از پذيرش دانشجو در رشته زبان و          
ادبيات فارسي هم مربوط به دختران بوده          

درصد قبول    ۷۰در عوض، بيش از       .  است
هاي فني و مهندسي را در اين          شدگان رشته 

حميد جاوداني،  (اند    سال، پسران تشکيل داده   
، »توسعه پايدار و دختران دانشجو              «

 ).۱۳۸۱فروردين  ۳۱ »بنيان«روزنامه 
 

هرگاه تعداد دانشجويان و ترکيب جنسي      ـ      ۳

آنها را برحسب سطوح مختلف تحصيلي در         
 شود که  ها مطالعه کنيم، معلوم مي دانشگاه



 ١۴۳اتحـاد کـار     ١۰صفحـه     ١۳٨۶فروردين    

  9صفحه 
آموزشکده فني نقشه     «،   »دانشگاه علمي ـ کاربردي مخابرات         «

دانشکده حفاظت و   «،  »دانشکده صنعت هواپيمايي کشوري «، »برداري
، از جمله نهادها و مراکز        »دانشکده امور خارجه   «و    »بهداشت کار 

آموزشي دولتي هستند که رسماً يا عمالً فقط دانشجوي پسر                     
متقابالً تعداد معدودي  از موسسات آموزش عالي دولتي،           .  پذيرند  مي

نيز از سوي   )  سابق  »مدرسه عالي دختران  «(   »دانشگاه الزهرا «نظير  
ايجاد  .  گردانندگان حکومت اسالمي به زنان اختصاص يافته است            

مراکز آموزشي تک جنسيتي شايد در شرايط خاص و استثنائي                 
مناسب و مفيد باشد، اما در شرايط امروز جامعه ما جداسازي                    

و از جمله مراکز و نهادهاي         (موسسات آموزشي زنان از مردان         
توسل به  .  فاقد هرگونه توجيه منطقي و علمي است         )  مذکور در باال   

جداسازي نيز يکي از شگردهاي رايج رژيم هاي ارتجاعي خودکامه             
 .آيد براي اعمال تبعيض پنهان و آشکار عليه زنان به حساب مي

 

آخرين سرشماري  (  ۱۳۷۵هاي سرشماري عمومي سال       برپايه داده   -۵

، تعداد کل کساني که داراي تحصيالت        )که نتايج آن منتشر شده است     
هزار   ۵۰۱حدود يک ميليون و      )  به غير از دانشجويان    (اند    عالي بوده 

هزار نفر آنان، يعني کمتر از يک سوم را زنان             ۴۹۵نفر بوده که فقط     
و   »فعاليت اقتصادي «اما نابرابري در زمينه        .  اند  داده  تشکيل مي 

نرخ «در همان مقطع،            :  اشتغال، بسيار شديدتر بوده است          
براي مردان ) نسبت جمعيت فعال به کل جمعيت در سنين کار( »فعاليت

از کل  .  درصد بوده است    ۲/۹درصد و براي زنان فقط         ۶۲نزديک به   
ميليون نفر بوده، سهم      ۶/۱۴که حدود     ۱۳۷۵شاغالن کشور در سال     

. درصد کل بوده است     ۱/۱۲ميليون نفر، يعني تنها        ۸/۱زنان کمتر از    
درصد از جمع  ۳۱فقط ) مندرج در سالنامه آماري(مطابق ارقام رسمي 

اند که بخش      داده  را زنان تشکيل مي      ۱۳۸۳کارکنان دولت در سال       
بزرگي از آن نيز به مشاغل معلمي و پرستاري اختصاص داشته                 

 . است
هاي معدودي از آن در باال آمد، بيانگر            شاخص هايي که تنها نمونه     

عقب ماندگي و نابرابري شديدي است که حاکميت مردساالري و                
ها و سالهاي طوالني، بر        پندارهاي ديني و باورهاي سنتي، طي سده        

ها   طرح سهميه بندي جنسيتي دانشگاه    .  زنان جامعه تحميل کرده است    
 .کند نيز، در واقع، از همان آبشخور تغذيه مي

 
 تعصبات مذهبي و مردساالرانه

 »تعادل جامعه «و يا     »توازن جنسيتي «کساني که از بر هم خوردن        
در اثر افزايش تعداد و سهم دختران در مراکز آموزش عالي اظهار                

هاي ديگري دارند و نيات و         »نگراني«کنند، در اساس،        نگراني مي 
آنان که اين همه از حفظ          .  دارند  شان را ابراز نمي       مقاصد اصلي 

زنند، هيچگاه در مورد عدم تعادل ها و نابرابري هاي             دم مي   »تعادل«
شديدي که گريبانگير نيمي از افراد جامعه ما بوده و هنوز هم هست،               

ها، تعداد    اما وقتي که در ورودي دانشگاه      .  آورند  سخني بر زبان نمي   
بلند   »واشريعتا«درنگ فرياد     گيرد، بي   دختران بر پسران فزوني مي     

هدر «آيد، بحث     به ميان مي    »شتاب خطرناک «شود، صحبت از       مي
و بالفاصله نيز طرح تعيين سقف و       . . .  گردد    مطرح مي   »ها  رفتن هزينه 

 .شود محدود کردن دسترسي دختران به تحصيالت عالي ارائه مي
مجموعه داليل و توجيهاتي که از سوي محافل حکومتي و مسئوالن              
دولتي براي تصويب و اجراي اين گونه طرح هاي تبعيض آميز عنوان             

اي که از زاويه اعتقادات و           دسته:  شود، شامل دو دسته است        مي
نگرد و    تعصبات مذهبي به مسائل و روندهاي اجتماعي و فرهنگي مي          

اي که مبتني بر تفکرات سنتي و پيشداوريهاي مرد ساالرانه                 دسته
اين دو دسته، در عمل و در ايجاد محدوديت عليه زنان، همديگر             .  است

کنند حتي اگر مدعيان دسته دوم، توجيهات خود را به               را تقويت مي  
 .زبان عرفي بيان کنند و بعضاً حتي مخالف حکومت مذهبي باشند

پندارد، و کار     مي  »شهروند درجه دو  «براي ديدگاهي که اساساً زن را       
کند و    خالصه مي   »وظايف مادري و همسري   «او را عمدتاً در انجام       

گذارد، البته    مورد نظرش را هم بر همين اساس مي           »بنيان خانواده «
هاي آموزشي و  علمي و           پيشروي هاي بيشتر دختران در عرصه       

افزايش تعداد و   .  باشد  »خطرناک«و    »نگران کننده «تواند    اي مي   حرفه
سهم زنان دانش آموخته، باالرفتن ميزان اشتغال و کسب استقالل               

تواند در بلند مدت، بنيان خانواده        اقتصادي بيشتر به وسيله  زنان، مي      
مبتني بر مرد ساالري را دگرگون سازد و متقابالً، به ايجاد بنياني                 

از .  متکي بر برابري حقوق و مناسبات جنسيتي عادالنه ياري رساند            
ها، دقيقاً به معني تأکيد و تقويت         اين ديدگاه، سهميه گذاري در دانشگاه     

نابرابري هاي موجود، از طريق برقراري تبعيض آشکار ديگر عليه              
تالش بي سابقه دختران     .  زنان و سد کردن راه پيشروي آنان است         

ماليان حاکم را سخت      »حساب و کتاب  «کوش،    درس خوان و سخت   
موجي که از اعماق جامعه سربرداشته است، در            .  برهم زده است   

تواند دگرگوني هايي پديد      صورتي که امکان استمرار داشته باشد مي       
 .تر نمايد آورد که بساط جمهوري اسالمي را متزلزل

بيکار شدن تعداد   «و يا     »آينده تحصيلي پسران  «ابراز نگراني ها از      
ها نيز    در نتيجه افزايش تعداد دختران در دانشگاه        »بيشتري از مردان  

از جمله شگردهاي شناخته مسئوالن و محافل مذهبي و حکومتي است           
که به قصد تحريک احساسات و تعصبات مرد ساالرانه و قرار دادن              

رژيم حاکم که با قبضه     .  شود  مردان در مقابل زنان، به کار گرفته مي        
کردن بخش بزرگي از امکانات و ثروتهاي عمومي، از پاسخ گويي به              
نيازهاي اوليه مردم و خصوصاً ايجاد فرصت هاي شغلي الزم براي             
جوانان جوياي کار ـ اعم از دختر و پسر ـ ناتوان مانده است،                       

خواهد با توسل به اين  ترفندها شانه از مسئوليت خود خالي کرده                مي
به .  آن را به گردن ديگران، يعني دختران دانشجو بيندازد             »گناه«و  

عالوه، اعالم رسمي اين سياست که، چون امکانات تحصيلي و اشتغال           
کم است پس اولويت با پسران است، چيزي جز اعتراف علني به اعمال             

 .تبعيض و پايمال کردن حقوق زنان نيست
کارآمدتر شدن    «و يا           »ها    ارتقاي کيفيت دانشگاه      «ادعاي    

در اثر اجراي طرح سهميه بندي، از جانب برخي                  »تحصيلگردان
اند نيز    کساني که به مسئوليتهاي آموزشي و دانشگاهي گمارده شده          

کنکور،   »منطق«معلوم نيست که وقتي بر پايه          .  پايه است   کامالً بي 
شود،   نمره باالتري بياورد وارد دانشگاه مي       )  پسر يا دختر  (هرکس  

شود و يا باال       مي  »کيفيت«چرا باال رفتن نسبت دختران موجب اُفت          
در اين باره هيچ بررسي      !   ي آن ؟  »ارتقا«بردن نسبت پسران باعث      

وانگهي، .  علمي و تجربي که مويد ادعاي مذکور باشد، وجود ندارد             
هاي کشور هنگامي      سطح و کيفيت آموزشي بسياري از دانشگاه           

کاهش يافت که مسئوالن دولتي، فارغ از مالحظات کيفيتي و بدون                
به توسعه کمي مراکز       ,  فراهم آوردن امکانات و تجهيزات الزم          

آموزشي مبادرت کردند و به تصفيه مکرر استادان با سابقه و با                  
 .هاي مذهبي و سياسي، دست يازيدند سواد، به بهانه

اظهارات کسي که عنوان رياست دانشکده فني دانشگاه تهران را يدک             
کشد، در اين باره قابل توجه است که اگر ناشي از شارالتانيسم                 مي

يا   ۴۰(اطالعي محض و يا کهنه شدن اطالعات           نباشد قطعاً به دليل بي    
درصدي دختران در      ۲۵وي که از پذيرش       . او است ) سال پيش   ۵۰

در «کند که        دانشکده تحت رياست خود ناراحت است، ادعا مي              
هاي مهندسي    درصد دانشجويان رشته    ۳تا    ۲کشورهاي غربي حدود    
نه فقط اين ارقام نادرست و مغاير با           ! »دهند  را دختران تشکيل مي    

واقعيات امروز است، بلکه اين ادعا در مورد کشورهايي مطرح                   
شود که هيچ محدوديتي براي ورود دختران ـ به عنوان دخترـ به                مي

تبعيض «کنند و برعکس، بعضاً تمهيداتي  مانند           ها ايجاد نمي    دانشگاه
هاي مهندسي و فني      را براي تشويق تحصيل دختران در رشته        »مثبت

 18صفحه   .   گيرند به کار مي



 ١١صفحـه    ١۳٨۶فروردين    ١۴۳اتحـاد کـار     

تا وقتي که دستان لرزان و پاهاي ناتوانمان را تابي است، بهار را بـا يـاد     
تا وقتي که قلب هاي شکسته مان از تـپـش بـاز              . سبزشان آغاز مي کنيم

نايستاده است، با ياد آنهمه قلب هاي گرم و پرتپش، به ديدارشان مي آئيم 
آنقـدر خـواهـيـم آمـد تـا صـداي                .  براين گلزار، بذر مهر مي افشانيم  و 

سـروهـاي بـه        دادخواهي مان به گوش همگان برسد و همه بدانند که اين 
خاک افتاده، فرزندان آفتاب و پاکي بودند و تن بـه سـايـه و تـاريـکـي               

تبهکاران خود از بيم و هراس،   آنقدر اين راه را خواهيم پيمود که .  نسپردند
و تا آنجا ادامه مي دهيم که براي عـبـرت تـاريـخ،       . لب به اعتراف بگشايند

  .جنايت در ابهام و تاريکي نماند هيچ رازي از اين 
کنار سفره هفت سين، جاي عزيزانمان خالي نيست، چرا که ما سفره هفـت  
سين مان را بر خاک خاوران پهن مي کنيم و باعزيزترين عزيزانمان جشن 

 .نوروز را بر پا مي کنيم
. ما به آنها قول داده بوديم که وقتي بديدار شان مي آئيم، هرگز گريه نکنيم

، .. و شوريدگـي مـيـهـن و             اما قامت خورشيد، نگاه خاطره، عطر بهاران 
تحمل داغ عزيزانمان سخت اسـت  .  ما هم انسانيم.  قلبمان را بدرد مي آورد
بر صورت فـرزنـدان     .  توان اين همه فشار را ندارد  و قلب هاي شکسته ما 

آنها بوسه مي زنيم و گرماي حضور همسرانشان، آرامش بخش دلـمـان     
  .مي شود 

برايشان بـا  .  بهار ديگري را با ياد فرزندان خوب و عزيزمان آغاز مي کنيم
عکسشان را بر سينه مان قاب مـي      .  صداي بلند شعر و سرود مي خوانيم

تا ديگر هيچ مادري همچون ما، بهارش .  نامشان را با گل مي نويسيم.  کنيم
  .هميشه مي آئيم. حضور عزيزش آغاز نکند را بدون 

 

در آستانه بهار امسال در مراسم نوروزي خاوران،همه بزرگ و کـوچـک     
جوان ترها تزئين شده بـود      جايگاه که توسط .  در کنار هم سرود خواندند

عکسها همه دور تا دور چيده شده بود وقسمت وسـط  .  خيلي باشکوه بود
خانواده ها شيريني و شربت به هم تـعـارف     .  بود  آن غرق در گل و سبزه 

چند نفر سخنراني کردند و بعضي از مادرها سرودهاي محلـي  .  مي کردند
  .مثل هميشه با شکوه بود و قشنگ. خودشان را خواندند 

 

هنگام ترک عزيزان .  مراسم نوروزي امسال هم در خاوران به پايان رسيد
غمگين، در حاليکه لبخند تلخي بـر    در خاک خفته، همه بغض کرده بوديم و 

  .لبانمان سايه انداخته بود، آرام و به سختي خاوران را ترک کرديم
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 در آستـانه بهـاری ديگـر
 هـر روزتـان نـوروز بـاد

 

  2صفحه 
جشن ها و ديد و بازديد هاي نوروزي فرصت مناسبي براي اعالم             
همبستگي با خانواده هاي زندانيان سياسي و عقيدتي و قربانيان             
کشتار هاي رژيم، بازداشت شدگان اخير و نيز بيکاران و تعليق               

 .شدگان از کار است
 

 مردم مبارز ايران،

سالي که گذشت در عين حال سالي سرشار از مبارزه براي آزادي            
هاي اوليه از آزادي انتخاب تا آزادي تشکل، آزادي پوشش و در               
يک کالم تغيير شرائط حاکم بر زندگي اجتماعي عليرغم تمام                 
مشکالت ناشي از آن، عليرغم همه محدوديت هاي اعمال شده بر              

سالي که زنان، کارگران، دانشجويان و        .  مبارزان زن و مرد بود     
معلمان عليرغم آگاهي به دستگيري و زندان و اخراج از کار و                  
دانشگاه، به مبارزه ادامه دادند و فرداي آزادي از زندان، دوباره              
در صف تظاهرات براي ادامه مبارزه خود حضور يافتند، تا نشان            
دهند که تغيير شرايط تنها با حضور و مبارزه مدام آن ها، تنها با                
ايجاد تشکل ها و نهادهاي مدني براي دفاع از حقوق خويش                   

 .امکانپذير است
طي سال گذشته نيز، همچون تمامي سال هاي حاکميت جمهوري            
اسالمي مبارزه براي حقوق دمکراتيک ملي در کردستان،                    

ادامه يافته و بازداشت ها، زندان و          ..  آذربايجان، خوزستان و     
شکنجه و حتي اعدام ها در اراده مبارزان حقوق دمکراتيک مليت ها            
و اقوام ايراني براي برخورداري از حقوق اوليه و انساني خود                
خللي ايجاد نکرده است؛ بر عکس بر اين واقعيت انکارناپذير صحه            
گذاشته است که تنها راه حل مساله ملي و قومي در ايران برسميت             
شناختن حقوق فرهنگي و سياسي مردم کرد و عرب و ترک و بلوچ 
و ترکمن در اقصي نقاط ايران است و مهمتر از آن، بنيان ايراني                
آزاد و دمکراتيک تنها با  تحقق خواست هاي دمکراتيک مردم اين              

 . مناطق ممکن است
سال نو را بار ديگر با تداوم مبارزه براي رهائي جامعه مان از                  
استبداد حاکم و رعايت حقوق و آزادي هاي اوليه و انساني، براي             
رسيدن به جامعه اي آزاد و توام با عدالت اجتماعي براي همگان               

در آغاز سال جديد    .  فارغ از مليت و مذهب و جنسيت آغاز مي کنيم    
تالش براي عقب نشاندن رژيم سرکوب، رعايت حقوق بشر،                 

و تعليق غني سازي اورانيوم و پايان دادن           ۱۷۳۷پذيرش قطعنامه   
به بحران بر سر پروژه اتمي، تغيير در سياست خارجي کشور مان 

 .و اجتناب از جنگ و ويراني، اولين چالش پيشاروي همه ما است
با آرزوي آينده اي بهتر، آينده اي بدون استبداد و ترور و تهديد،               
بدون بازداشت و محاکمه بخاطر عقيده و آرمان، بدون  سانسور             
و سرکوب، آينده اي که در آن برخورداري از حق حيات و کار                 
متناسب با شان انسان يک حق بديهي باشد، به استقبال بهار                  

 .بشتابيم
 

به اميد بهار آزادي، بهاري نو در زندگي اجتماعي مان، بهارتان               
 !خجسته و هر روزتان نوروز باد

 

 حزب دمکرات کردستان ايران
 سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

 )اکثريت ( سازمان فدائيان خلق ايران 
 کومه له ـ سازمان انقالبي زحمتکشان کردستان ايران

 

 ۱۳۸۶نوروز 

 67گزارش دادخواهان كشتار 
 از مراسم خانواده ها در خاوران

 بهــاران خجستــه بــاد
 

امسال هم چون هر سال، همه با هم در آستانه نوروز به ديدار عزيزانمـان  
. جلوي خاوران تزئين کرديـم   جايگاه را در قسمت .  در گلزار خاوران رفتيم

حضـور آقـاي     .  تمام خاوران غرق گل بود و جمعيت زيـادي آمـده بـود       
  .و به مراسم مان، گرماي ويژه اي داد زرافشان قلبمان را شاد کرد 
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 بـرگـردان  نـاهيـد جعفـرپـور
 

  مبـارزه طبقـاتي درخـاورميـانه
 

 اسرائيل، ايران، فلسطين، مصر و مراكش
 

بـه  ,  اسرائيل را به يک بحران عميق اجتماعي فـرو بـرده    ,  تاثيرات جنگ
دولت اسرائـيـل   .  طوري که در اين اواخر شرايط کاري بدتر گشته است

در اين فاصله تالش مي کند با کاهش بخش هاي کمک هاي اجتـمـاعـي،    
دولت اسرائيل همان سياستي را   .  خصوصي سازي را به اجرا در آورد

 .پيشه کرده که سنيورا در آن سوي مرزهاي لبنان انجام مي دهد
 

 اسرائيل ـ نا آرامي داخلي

دولت اسرائيل روزبروز براي پرداختن هزينه هاي جنگي بـه کـاهـش        
بخش بـزرگـي از     .  دستمزد ها و بخش هاي خدمات همگاني مي پردازد

هر چه رسوائي هاي سياسـي  .  مردم اسرائيل تحت فشار قرار گرفته اند
جديد تري آشکار مي شوند، به موازات آن نابرابري هاي اجتمـاعـي و     

از آنجا که دولت بـا  .  فاصله طبقاتي هم در اين کشورعميق تر مي گردند
مشکالت داخلي درگير است، طبقه رهبري کننده تصور مي نمود جـنـگ   
در لبنان بهترين امکان براي به انحراف کشاندن توجه مردم اسرائيل از 

خـواهـد   "  دشمن خـارجـي    " مشکالت داخلي و تمرکز ذهن آنان بر روي 
اما اين تصور به عکس خود تبديل شد و تنها باعث رشـد تضـاد       .  بود

 .هاي داخلي جامعه اسرائيل گرديد
. هم اکنون بدنه جامعه اسرائيل بايد هزينه هـاي جـنـگ را بـپـردازد             

بسياري از آنان .  ماموران آتش نشاني بهترين نمونه اين ادعا مي باشند
در اسرائـيـل در     .  بيش از يکسال است که دستمزدي دريافت ننموده اند

حاليکه کارگران براي زنده بودن در زير سقوط موشک هـا بـا مـرگ          
دست و پنجه نرم مي کردند، همزمان در راس دولـت رسـوائـي هـاي         

 . رشوه خوارای و تقلب هاي مالي بيداد کرده و مي کنند
انعکاس اين وضعيت را مي توان در اين واقعييت ديد کـه بسـيـاري از        
شهروندان اسرائيلي که از دو تابعيت دولتي برخوردارنـد، حـاضـرنـد       

 .تبعيت اسرائيلي خويش را رها کنند و اين کشور را ترک نمايند
در اولين سال هاي تاسيس دولت اسرائيل بسياري اعتقاد داشتـنـد کـه      

" ابـزار سـوسـيـالـيـسـتـي          " اسرائيل با سيستم مزرعه اشتراکي اش از 
آنها  بطور جدي اعتقاد داشتند که مي تـوان جـامـعـه       .  برخوردار است

در آن زمان سطح زندگي مردم باال بود و .  عدالت مند جديدي را ساخت
اما هم اکنون بسياري مي خواهند اين کشور را ترک نماينـد  .  کار بسيار

در .  و يا فرزاندانشان را به گوشه اي ديگر از اين جهان پهناور بفرستند
حداقل براي يـهـوديـان    :  مجموع روحيه مردم اسرائيل بسيار منفي است

براي فلسطيني ها طبيعتـا  . (  اين آن اسرائيلي نيست که مي بايست باشد
 ).هيچگاه نبوده است

حقايق نشـان  .  ارتش اسرائيل در حال حاضر در حالتي وحشتناک است
مي دهند که هالوتس رئيس ارتش اسرائيل براي عدم موفقيتش در جنگ 

کمي بعد از جنگ لبنـان بسـيـاري از        .  لبنان مجبور به کناره گيري شد
امـا آنـهـا در        .  افراد باالي ارتش از يک جنگ ديگر سخن مي گـفـتـنـد      

 .وضعيتي قرار نداشتند که اين ادعاي خود را به انجام رسانند
چشم انداز ما آنزمان اين بود که مبارزه طبقاتي در اسرائيـل بـعـد از        
جنگ لبنان  بشدت خود را نشان خواهد داد و طولي نکشيد که هـمـيـن      

اعتصاب سـراسـري بـخـش خـدمـات            ۲۰۰٦در دسامبر .  طور هم شد
هـم چـون     ,  همچنين اعتصاب هاي ديگري.  همگاني اسرائيل آغاز گشت

چندين روز پشتيباني مردم از ايـن  .  اعتصاب کارگران بندر هم آغاز شد
اعتصاب ها آنچنان شدت داشت که اگر رهبران اتحاديه هـا و دادگـاه       

ايـن  ,  هاي کار دخالت نکرده بودند و اعتصاب را نشـکـسـتـه بـودنـد            
 .اعتصاب ها به جنبشي عظيم در اسرائيل تبديل مي شد

در باره رهبريت و وضعيت چپ هاي اسرائيل در مجموع مي توان گفت 
که يک حزب کارگران اسرائيلي وجود دارد که در ابتدا پرتز رهبر اسبق 

برنـامـه   .  اتحاديه کارگري هيسترادوت بعنوان دبير اولش انتخاب گرديد
وي براي باال بردن دستمزد ها و حقوق بازنشستگي آنچنان بورژوازي 
را نگران نمود که رسانه هاي اسرائيلي فورا کارزاري بر عليه وي بـراه  
انداختند و به او فشار آوردند تا اين که او سريعا موضع عوض نمود و 

هم اکنون پرتز وزير دفاع اسرائيل است و براي طبقه .  به راست پيوست
اما وي بـراي زمـانـي          .  رهبري کننده اسرائيل دوال و راست مي شود

کوتاه اين اميد را در دل مردم اسرائيل و بخصوص جوانان زنده کـرده  
ولي متاسفانه خيلي سريع اين امـيـد   .  بود که اوضاع مي تواند تغيير کند

 .ها از دست رفت
در واقعييت راه خود را کج کردند و متـاسـفـانـه هـم        ,  مهمترين احزاب

اکنون در ميان چپ ها نيروئي وجود ندارد که بتـوانـد راه بـجـلـو را            
از اين واقعييت هم نمي توان چشم پوشي نمود که توانائـي  .  رهبري کند

دير يا زود مطمـئـنـا    .  ساخت يک چپ قابل رشد در اسرائيل وجود دارد
تمامي بديل ها در معرض آزمايش قرار خواهند گرفـت و نـيـروهـاي         
متفکر جنبش کارگري و جنبش جوانان به طرح و پياده کردن اين بديـل  

مبارزه طبقاتي  در اسرائيل نمي تواند براي زمانـي  .  ها خواهند پرداخت
 .نامحدود باز نگه داشته شود

 

 ايران ـ انشعابات طبقاتي و شکاف درون طبقه رهبري کننده

در ايران ما مي توانيم يک جابجائي را در درون رژيـم جـمـهـوري              
احمدي نژاد در آخرين انتخابات موقعيت قـبـلـي      .  اسالمي مشاهده کنيم

اش را از دست داد و رفرميست ها که بنظر مي رسيد پـايـان خـود را        
حال ما اين انشعاب درون   .  تجربه مي کنند مجددا به صحنه وارد شدند

در ايران بخشي .  رهبران در قدرت ايران را به روشني مشاهده مي کنيم
ايـن بـخـش در        .  از رژيم هم مايل است با آمريکا معامله و مذاکره کند
مخاطبيـنـي کـه      .  ميان طبقه رهبري کننده آمريکا مخاطبين خود را دارد

مـنـطـق    .  مايل مي باشند ايران را در حال حاضر به حال خود رها کننـد 
به بحران در رژيم ختم خواهد ,  آنان اين است که انشعابات داخلي ايران

آنها همـچـنـيـن درک       .  شد و مداخله از خارج غير ضروري خواهد بود
کرده اند که بايد يک استراتژي براي خروج از عراق طرح ريزي کنند و   
از اين رو به کمک رژيم ايران و نفوذ رژيم بـر مـردم شـيـعـه عـراق             

 .نيازمندند
رسانه ها خـود  .  در خود ايران نارضايتي گسترده و عميقي وجود دارد

را بر روي آخرين سخنراني احمدي نژاد و يا مسئلـه بـرنـامـه اتـمـي           
بر جنبش کـارگـري در ايـران        ,  اما همه ما بر عکس.  متمرکز نموده اند

 .تاکيد داريم
در سال هاي اخير مبارزات مهم مختلفي از سوي جنبش کارگري و هـم  

اين روحيه در ميان جنـبـش   .  چنين جنبش جوانان صورت پذيرفته است
آذر    ١٦در   "  روز دانشـجـو  " جوانان را براي مثال مي توان در حوادث 

احمدي نژاد در سخنراني اش بـراي دانشـجـويـان         .  گذشته بخوبي ديد
از طريقه ي خوش آمد گوئي دانشجويان بسيار متعجب ,  دانشگاه تهران

دانشجويان اعتراض نمودند و براي اعتراض خود عکس احمـدي  .  گشت
او را فاشيست خواندند و از او       ,  به او فحش دادند,  نژاد را پاره کردند

او شوکه شده بود زيـرا کـه     .  خواستند که محوطه دانشگاه را ترک کند
 .عادت دارد براي جمعي صحبت کند که طبيعتا براي او جمع شده اند

احمدي نژاد با وجود اينکه مورد تنفر دانشجويان قـرار دارد امـا در           
در ايـن  ,  يعني اگر از هوش صحبت کنيم.  اجتماع خوبي قرار گرفته است

همين اخـيـرا وي در         .  اجتماع وي خود را همسان جرج بوش مي داند
ايران کنفرانس هلوکاست را با هدف پيدا نمودن مدارک قانع کنـنـده اي     
که ثابت کند ميليون ها يهودي را  نازي ها در جنگ جهاني دوم نکشـتـه   

به موازات اين مسئله وي مجددا اسرائيل را بـه      .  اند، سازماندهي نمود
 .انهدام تهديد کرد

 واقعه اي بهتر از اين نمي توانست براي رهبران اسرائيل اتفاق بيافتد و



 ١۳صفحـه    ١۳٨۶فروردين    ١۴۳اتحـاد کـار     

. در واقع، اين ماجرا ها تنها بازي را به دستان صيهونيست ها انـداخـت  
حال هر زمان در اسرائيل مسئله طبقاتي رشد مي کند و مشکل ساز مي 
شود، احمدي نژاد دليلي بدست رهبران مي دهد تا آنها توسط آن مردم 
را از مسير مبارزه خود منحرف سازند و اين تنها بـه نـفـع رهـبـران            

 .اسرائيل است
هيچگاه و به هـيـچ وجـه      ,  نزديکي ميان ثروتمند و تهيدست در اسرائيل

اما اين تهديدات و خطر براي موجوديت اسرائيل و   .  وجود نداشته است
همه و همه براي دولت اسرائيل ابزاري را کـه      ,  مسئله اتمي رژيم ايران

در مقابل خـطـر   "  يکپاچه گي ملي" نياز داشت فراهم نمود تا بدان وسيله 
 .خارجي را به وجود آورد

برنامه تحقيقاتي اتمي ايران نه تنها باعث نگراني طبقه رهبـري کـنـنـده       
. بلکه نگراني امپرياليسم آمريکا را هـم بـاعـث گـرديـد             ,  اسرائيل بود

اسرائيل هم اکنون به طور جدي قصد حمله هوائي به تاسيسات اتـمـي     
. آمريکائي ها هم خود را آماده مي سازنـد .  ايران را در سر مي پروراند

. اين مسئله در ارتش آمريکا ناآرامي شديدي را مـوجـب شـده اسـت          
افسران ارشد آمريکا اعتقاد ندارند که حمله نظامي به ايران بهترين راه   

ارتش اسرائيل هم بعد از جنگ لبنان در وضعيت خوبي قـرار  .  حل است
ندارد و آنطور که ديديم گروه مهمي از بورژوازي آمريکا به اين نتيجـه  
رسيده اند که عقب نشيني قدم بقدم ارتش آمريکا از عراق و نه گسترش 

 .اين جنگ در مناطق ديگر خاورميانه الزم است
اما با اين وجود به هيچ وجه نمي توان امکان بمباران ايـران را غـيـر          

بي ثباتي در منطقه ,  در صورت حمله اسرائيل و يا آمريکا.  ممکن دانست
چـه  ,  البته مشکل بزرگي که در رابطه بـا ايـران    .  گسترده تر خواهد شد

ايـن  ,  آمريکا و چه اسرائيل در صورت حمله با آن روبرو خواهند شـد   
واقعيت است که ايران بر خالف عراق ديوانساالري ارتشي اش قدرتمند 

 .است

 

 وضعييت سياسي فلسطين

در فلسطين سازمان الفتح و ابوماذن مجبور شدند بسوي حماس دست            
بدين وسيله آبروي سازمان الفتح در نزد مردم فلسطين              . دراز کنند 

مشکل اين جا است که طبقه رهبري کننده اسرائيل چندان عالقه              . رفت
 .اي به همکاري با سازمان الفتح ندارد

ما مارکسيست ها اما نمي توانيم از سازمان حماس پشتيباني نـمـائـيـم     
ما اما همـچـنـان    .  زيرا که ما به کاراکتر ارتجائي اين گروه کامال آگاهيم

مي دانيم که حماس بخاطر اشتباهات سازمان الفتح و اوضـاع العـالج       
مردم و عدم وجود يک بديل قابل قبول که بتواند براي طبـقـه رهـبـري       

وضعييت حماس دقيقـا مشـابـه      .   کننده جايگزيني باشد به قدرت رسيد
 .وضعييت حزب اهللا در لبنان است

سازمان الفتح در ابتدا ده ها سال براي ترور هاي فردي مسئول بود که 
. البته اشتباه کامل بود و با آن حرکات نمي تـوان بـه جـائـي رسـيـد            

مردم فلسطين را حتي يـک    ,  کارزارهاي دراز مدت و بمباران نمودن ها
در واقع آنهـا را    , اولين انتفاضه در گذشته. ذره به اهدافش نزديک نکرد

زيرا که اين انتفاضه بـر  .  بيشتر به اهداف نزديک نمود تا اين بمباران ها
عکس ترورهاي فردي باعث شد تا ملت فلسطين بر پا خيزد و خواستـه  

 .هايش را به اسرائيل اعالم نمايد
رهبران الفتح با يک چرخش راديکال تالش نمودند با امپرياليست ها بـه  
توافقاتي برسند و بدين وسيله بسياري از اميد هاي مردم فلسطين را به 

وضـعـيـيـت     ,  در حاليکه اين توافقات انجام مي پـذيـرفـت   .  آنها فروختند
در اينجا بـود کـه       .  زندگي مردم فلسطين روز بروز بدتر و بدتر گرديد

حماس وارد ميدان شد و تالش نمود که روي مردم فلسـطـيـن تـاثـيـر         
در ابتدا بعنوان سازماني براي رفاه عموم و رسيدگي به خدمات .  بگذارد

ولي بعد ها سعي کرد نقشش را در سياست همواره بزرگتر و ,  اجتماعي
 .بزرگتر نمايد

رهبران حماس در واقع سياستمداران عامي هستند که مي خواهـنـد از     
 در هر حال اين حالت . سوي آمريکا و اسرائيل به رسميت شمرده شوند

وجود دارد که امپرياليست ها اين کار را نکنند و آنها را بـه رسـمـيـت       
نشمارند، زيرا که آن ها از اين تـرس دارنـد کـه تـهـي دسـتـان و                    

 .استثمارشدگان جمعا پشت حماس قرار گرفته باشند
تمامي اين اوضاع در جامعه فلسطيني فضائي خالي را ايـجـاد نـمـوده       

سازمان الفتح در گذشته در دولت آبروي خود را برد و امـروز      .  است
 .حماس آبروي خود را مي برد

. ما همواره در اينجا با عدم وجود يک بديل چپ روبـرو مـي بـاشـيـم         
فراموش نکنيم که مردم فلسطين داراي تاريخي طوالني در سياست چپ 

اين غمناک است که تصورات ارتـجـائـي اسـالم         .  و سکوالر مي باشند
. بنيادگرا در ميان اين ملت توانسته است براي خود جائي بـاز نـمـايـد        

 .مسلما اين مسئله تا ابد اين چنين نخواهد ماند
 

 مصر ـ  شکاف عميق طبقاتي ميان ثروتمند و تهيدست

ميليون جمعيت دارد و کشوري کليدي با طبقه کارگري قـوي     ٨۰مصر 
. درصد رشد دارد   ٧درآمد ناخالص سرانه در اين کشور ساالنه .  است

شش برابر شده است و    ۲۰۰۳سرمايه گذاري مستقيم خارجي از سال 
از اين .  ميليارد دالر است ١٨در حدود )  نقدينگي ارزي( نقدينگي خارجي 

 .رو در نگاه اول همه چيز در اين کشور عادي بنظر مي رسد
زيـرا کـه     .  اما شهروند عادي مصري در مجموع اصال راضي نـيـسـت     

انعکاس ثروت در مصر هيچ تاثيري برزندگي اقشار پائـيـنـي جـامـعـه         
اجتماع مصري به شديد ترين وجه دچار انشعاب شده اسـت و      .  ندارد

در .  بخش بزرگي از مردم مصر در فقري تلخ زندگي را بسر مي بـرنـد    
حال حاضر فشار بر روي دولت بسيار است زيرا که از دولت خواستـه  

 ۲۲از   .  مي شود تا به مرحله خصوصي سازي شتاب بيشتـري بـدهـد     
ميليون شاغل، در حدود يک سوم در بخش خدمـات دولـتـي بـه کـار            

اما در اثر اين خصوصي سازي و کـم کـردن خـدمـات             .  مشغول اند
مشاغل آنها هم به طوري جدي در معرض خطر قرار گرفـتـه   ,  اجتماعي

در پـايـان امسـال در        ,  اگر دولت طرح هايش را به اجرا درآورد.  است
در صد اقتصاد مصر در دست بخش خصوصـي قـرار مـي         ٨۰حدود 

 .بسياري از محل هاي اشتغال بسته خواهند شد, گيرد و در نتيجه
دالر زندگي مي کنند و در هفته           ۲درصد مردم با کمتر از روزي           ۴۴

گذشته سوبسيدي که دولت براي مواد غذائي اوليه مردم مي پرداخت و            
در . از برنامه دولت حذف گرديد    , براي زندگي تهيدستان بسيار مهم بود 

مصر در منطقه بعد    . دوساله گذشته قيمت اجناس دو برابر گشته است        
از اسرائيل دومين کشوري است که بيشترين کمک ها را از آمريکا                  

البته اين کمک ها دوسومش خرج مقاصد نظامي مصر          . دريافت مي کند  
آمريکا . مي شود و بر روي شرايط زندگي مردم هيچ تاثيري ندارد                

تالش مي کند در اين منطقه نا امن مصر را به عنوان وابسته خود که                  
اين کشور احتياج به ديوان ساالري      . بتواند رويش حساب کند نگه دارد     

کشور هاي  , ارتشي قوي دارد تا بتواند توسط آن اگر الزم باشد                
 .همسايه اش را و همچنين  کارگران خود در داخل مصر را کنترل نمايد

درصـد     ٧٧. حدود يکسال و نيم پيش در مصر انتخاباتي صورت گرفت
واجدين شرايط راي گيري در اين انتخابات شرکت ننمودند و اين نشان 

هيچ کدام از کانديدا ها را نماينـده  ,  دهنده اين است که مردم بدنه جامعه
در اين انتخابات براي اولين بار جنبش کـفـايـه بـه         .  خود نمي دانستند

تکيه اين جنبش بيشتر بر روي اقشـار      .  وجود آمد و اعالم وجود نمود
ايـن  .  مـي بـاشـد     "  بس اسـت " کفايه به مفهوم .  مياني جامعه مصر است

مسئله بيان گر اين است که اقشار مياني جامعه مصر تاثيرات بـحـران     
اقتصادي مصر را به طور جدي لمس مي کنند و جامعه مصر به شـدت  

 .راديکال مي گردد
مصر رژيمي به شدت ضد اتحاديه هاي کارگري و ضد تشـکـل يـابـي       

اتحاديه هاي کـارگـري از       .  دارد وجلوي مبارزات کارگري را مي گيرد
سوي دولت کنترل مي گردند و هر گونه اعتصابي بايد مجوزش را از     

 .دولت بگيرد

 14صفحه    اخيرا ما شاهد بوديم که چگونه , اما با اين وجود
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   13صفحه     مبـارزه طبقـاتي درخـاورميـانه
 

اعتصاب سراسري توسط کارگران کارخانجات پارچه بافي مصـر بـر       
مهمترين مسئله در ايـن اعـتـصـاب       .  عليه خصوصي سازي برگزار شد

سراسري اين بود که دولت اجازه اعتصاب را صادر نموده بود و ايـن      
بيان گر اين است که بر روي خود رژيم مصر هم فشـار بسـيـار قـرار         

اما مهمتر از همه اين واقعيت است که کارگران در اين اعـتـصـاب      .  دارد
دقيقا اين اعتصاب نشان داد کـه  .  برنده شدند و به خواسته شان رسيدند

شايد تصور شود که در جامعه همه چيز آرام است اما کارگران زمـانـي   
که جان به لبشان برسد فتيله اي براي پائين آوردن خشم خود ندارند و   

اين مثال هاي کوچک اشاره اي است براي .  تا پيروزي پيش خواهند رفت
طبقه کارگر مصر بزرگترين طبـقـه کـارگـر       .  نشان دادن جامعه مصري

آفريقا و خاورميانه است و اگر زماني تبديل به جنبشي شود و حـرکـت     
مي تواند مجموعه منطقه را تکان دهد و تاثيراتي بر روي  کارگـران  ,  کند

 .آنسوي مرزهاي خود بگذارد
 

 جنبش هاي جديد در مراکش

ما با خيزش جديد  طبقه کارگر و جنبش جوانان روبرو مي             , در مراکش 
آکسيون هاي گسترده کارگران، جوانان،            ۲۰۰٦از سپتامبر     . باشيم

دهقانان و زنان خانه دار بر عليه باال رفتن هزينه زندگي و قيمت اجناس               
در کنار اين آکسيون ها تعداد         . در شهر هاي مهم برگزار مي گردد          

در سال گذشته مرتبا       . بسياري اعتصاب هم برگزار گرديده است          
تظاهرات دانشجوئي بر عليه تقليل مزاياي دانشجوئي و عدم پذيرش               

  .دانشجو به دانشگاه ها برگزارگرديده است
دولت از حزب سوسياليست که متشکل از سـوسـيـال دمـکـرات هـاي           
طرفدار غرب مي باشند و سياست انهدام خدمات اجتماعي را دنبال مـي    

اين سياست توانسته است در زمان عدم وجـود    .  کنند تشکيل شده است
 . يک بديل چپ در جامعه ريشه بدواند و انتخابات را به نفع خود سازد

چپ ها در اين کشور متاسفانه در وضعيت مناسبي قرار نـدارنـد امـا         
اخيرا شواهد نشان مي دهد که تواني جدي براي مبارزه طبقاتي و بديـل  

مهم اين است که روي اين مسئله کـاري    .  هاي چپ در حال توسعه است
 .جدي شود

 

 مدل عمومي

امپرياليسم . ما در تمامي اين کشور ها مدل هائي مشابه هم مي بينيم               
در حاليکه قيمت ها روز به روز افزايش        . خواهان خصوصي سازي است   

مزاياي بازنشستگي و سوبسيد هاي مواد عذائي کم و کم تر             , مي يابند 
طبق شواهد مي بينيم که اين اوضاع بر روي چپ ها تاثير                . مي شوند 

.  متقابل دارد و اين شرايط براي توسعه چپي نوين کامال مناسب است              
اين حزب به هيچ وجه چشم      . مثال حزب کمونيست لبنان کامال بجا است      

اندازي براي سوسياليسم در آينده ندارد و با حزب اهللا متحد است اما                 
 .رشد مي کند چون تنها چپ موجود در لبنان است

در مجموعه خاورميانه طيفي گسترده از کارگران و جوانان بدنبال بديـل  
. ما با تغييرات اساسي در اين منطقه روبرو مي باشـيـم  .  هائي مي گردند

مبارزه طبقاتي در کشورهاي عربي مجددا در دستور کار قرار گـرفـتـه      
 .است و رشد اين مبارزه طبقاتي بسياري از مشکالت را عيان مي کند

يک دليل روشن ديگر براي اين ادعا که گروه ها به چپ مي نگـرنـد ايـن      
واقعييت است که در تمامي اعتراضات و اعتصابات خاورميانـه عـکـس      

طبيعتا آنها مثال عکس هائي هم از نصراهللا رهبر حزب .  چاوز پديدار است

نصراهللا ,  اهللا در لبنان با خود حمل مي کنند اما در کله بسياري از عرب ها

بعنوان کسي نگريسته مي شود که توانسته است بر اسرائـيـل طـرفـدار       
اما در بسياري از تظاهرات ها هم در کنار عکس .  امپرياليسم پيروز شود

 .نصراهللا کساني ديگر عکس هاي چه گوارا و چاوز را حمل نموده اند
موضع چاوز در زمان جنگ لبنان تاثير خود را بـر اذهـان ايـن مـردم           

البته اين مردم مسائل جهان را دنبال مي کنند و مي دانـنـد    .  گذاشته است
چه در آمريکاي التين گذشته است و مي دانند که مـردم ونـزوئـال در          

 جنگي با آمريکا بسر مي برند و مي بينند که در ونزوئال رفرم هائي   

انجام شده است و اين دقيقا آن چيزي است که اين مردم به دنبالش مي 
بـا يـک پـروسـه         ,  گردند و ما در اينجا بجاي عکس العملل هاي سـيـاه  

متضاد اميال انقالبي ميان مردم بدنه اين جوامع روبرو هستيم کـه در      
نبود بديل هاي سوسياليستي قابل قبول مورد سوء استفاده قـرار مـي     

درحالي .  در اين شکاف مسلما بنيادگرايان وارد معرکه مي شوند.  گيرند
. که آن ها هيچ گونه پاسخي براي مشکالت عاجل ملت هاي عربي ندارند

مشکالت کارگران خاورميانه ريشه هايش در سيستم سـرمـايـه داري      
از اين رو ما بايد به بخش هاي پيشرو طـبـقـه کـارگـر و            .  نهفته است

 .جوانان اين کشور ها بپيونديم
 

  ما بايد مشکالت را از منظر طبقاتي بنگريم

ده ها سـال  .  نقطه محوري بحران خاورميانه وضعيت فلسطيني ها است
است که به لحاظ نابرابري هائي که امپرياليست ها در اين منطقه به بـار  

ما هـمـواره ايـن        .  توجه همه به فلسطين معطوف شده است,  آورده اند
مسئله را از منظر طبقاتي مورد تجزيه و تحليل قرار داده ايم و بـه آن      

ما همواره تاکيد نموده ايم که حل اين مبارزه طبقاتـي در    .  نگريسته ايم
وضع اين و يا آن پيمان که از سوي جامعه ملل مقرر مي شـود قـرار       

بلکه ما اعتقاد داريم که مشکل را بايد سيستماتيک حل نمود و در ,  ندارد
 .داخل اين کشور ها مبارزه طبقاتي را دامن زد و پشتيباني نمود

گروه هاي مختلف چپ، ما را به خاطر موضعـمـان در     ,  سال هاي سال
در ,  و همچنين مشکـالت مـلـي     )  همچنين ايرلند( فلسطين /  باره اسرائيل

دليل واقعي اين است که اين گروه هـا  .  مجموع مورد انتقاد قرار داده اند
به طور واقعي اعتمادي  به طبقه کارگر نداشته و تصوري نـدارنـد کـه      

آنها نمي توانند بفهمنند که چگونه مـي    .  چگونه اين طبقه حرکت مي کند
شود کارگران عربي و يهودي و مسيحي و پروتستان بـا هـم مـتـحـد          

 .شوند
اما مبارزه طبقاتي در جهان روز به روز مشخص تر مي شود و قـدرت  

اما دير يـا زود    .  مثال در آمريکاي التين کامال مرئي مي گردد.  مي گيرد
اين مسئله تاثيرات خود را بر مبارزه طبقاتي در سراسر جهان خـواهـد   

حوادث اخير در جهان اين ادعاي ما را ثابت نموده و بـه مـا         .  گذاشت
اگر مـا بـه تـمـامـي            .  اجازه مي دهد که با بهترين نيروها متحد شويم

مسلما دير يا زود اين وقايع حـادثـه   ,  مشکالت از منظر مشخص بنگريم
ايده هاي ما در پروسه مبارزاتي عملي آب ديـده و        .  ساز خواهند بود

آزمون مي شوند و کارگران و جوانان پيشرو به اين شناخت خـواهـنـد    
رسيد که ما از تصوراتي پشتيباني مي کنيم که جـوامـع را بـه جـلـو            

 .خواهند برد
ما مخالف فرسـتـادن    ١٩٩٦در سال :  در اين جا بايد مثالي را طرح کنيم

لشکر بريتانيا به شمال ايرلند بوديم در حالي که تمامي گروه هاي ديگر 
گول خوردند و  فرستادن لشکر بريتانيا را به داليل بشر دوستانه براي 

اما طولي نکشيد که نـقـش ارتـش      .  پشتيباني کاتوليک ها خواهان شدند
بريتانيا مشخص شد و مدعيان آزادي، مردم کاتوليک را تحت فشـار و    

ما اکنون افتخار مي کنيم که دقيقا به لحاظ هـمـيـن      . استثمار قرار دادند
موضعمان مي توانيم با سوسياليست هاي ايرلندي صحبت  کنيم و بـا    

 .آنها رابطه داشته باشيم
دقيقا در خاورميانه هم همين گونه خواهد شد و همين اتـفـاق خـواهـد       

ما نمي توانيم به اين انهدام خدمات اجتماعي بنگريم و به طـريـقـه    .  افتاد
موضع ما اين اسـت  .  اپورتونيستي در مقابل آن سر تعظيم فرود آوريم

. که کارگران اسرائيلي بر عليه بورژوازي اسرائيل خـواهـنـد ايسـتـاد         
 .شکست ارتش در لبنان تاثيراتش را بر روي آنان گذاشت

ما بـايـد حـتـمـا          ,  در يک بررسي حوادث و چشم اندازهاي خاورميانه
تـوسـعـه    .  مسائل را در مجموعه مناسبات بين المللي بررسي نـمـائـيـم    

مـا  .  انقالبات در بعد جهاني تاثيري گسترده بر خاورميانه خواهد داشت
اجازه نداريم به پروسه کلي بي توجه باشيم و تنها بخشي از جهـان را    

ما در بـررسـي     .  ايزوله از اين پروسه بين المللي مورد توجه قرار دهيم
نشانه هاي مبارزه طبقاتي که در تمام جهان در حال گسـتـرش     ,  واقعي

  .است را خواهيم ديد
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 ميال مسافر، نادرساده: نويسنده
 

 "عصـر نـو"برگرفته از سايت انترنتي 
 

  سازمان يابي مستقل کارگري در ايران
 

اين مقاله نخستين بار به مناسبت اولين سالگرد اعتصاب کارگران و رانـنـدگـان      

شرکت واحد به زبان آلماني نگاشته وازسوي فعالين سنديکايي مستـقـل آلـمـان       

 .منتشر شد
 

 ـ  يادآوري ١

اولين سالروزاعتصاب باشكوه و تاريخي كارگران شركت ,  دسامبر ۲۵
اعتصابيون در سحرگـاه روز    .  واحد اتوبوسراني تهران و حومه  بود
اين اعتصاب اما به مـثـابـه يـک       .  اعتصاب  سرکوب و بازداشت شدند

اقدام سازمان يافته وآگاهانه و مستقل بخشي از نيروي طبقه کـارگـر     
 !ايران درخشيد

يک سال ازتعقيب و آزار و زندان فعالين کارگري، اخراج و بيکـاري و    
بـه ويـژه     ,  تحميل تنگناهاي معيشتي برکارگران و خانواده هـايشـان    

اما با همه ي تـلـخـي      ,  کارگران اخراجي و تعليقي شرکت واحد گذشت
تداوم مبارزات کارگران ايران يکبار ديگر اين حقيقت را به ,  اين شرايط

اثبات رساند که رهائي کارگران ايران تنها به دست خـود کـارگـران        
ميسر است، چرا که اين مبارزه ناشي از موقعيت کارگران درجامعه ي 
سرمايه داري ايران، کاهش سطح زندگي اکثريت عظيم جامعه و سلطه 
و قدرت مطلق سرمايه داران بخش خصوصي و دولت اسـالمـي بـه        

از همين رو اسـت کـه در           .  عنوان بزرگترين کارفرماي کشور است
هر مبارزه ي صنفي و مطالباتي کارگران با مـوانـع قـانـونـي          ,  ايران

روبرو مي گردد و در اين رودررويي، آگاهي از مبـارزه بـراي خـود        
رهائي اقتصادي و سياسي هر روز بيشتر نشوونما مي يابد و ديگر نه 
اخراج و نه زندان و نه محاکمه و وثيقه هاي کـالن قـادراسـت مـانـع          

 .گسترش مبارزات در بين کارگران گردد
تا کنون رژيم جمهوري اسالمي با راه اندازي شوراهاي اسالمي، خانه 

کوشيده تا بـا  ,  ي کارگر و موانع قانوني بر سر تشکل مستقل کارگري
به سـرکـوب   ,  نفوذ پليسي ـ امنيتي و دخالت آشکار در محيط هاي کار

و تعقيب فعالين مستقل کارگري بپردازد و با معرفي ارگانهاي خود بـه  
مبارزات کارگري، حتي مـبـارزه بـر      ,  عنوان نهاد هاي کارگري کشور

سرابتدائي ترين خواستهاي صنفي را به کنترل در آورده و با دخالـت  
اين مبارزات را به خدمت سياست هاي خـود مـنـحـرف         ,  عوامل خود

  .نمايد
اين سياست خفقان آور اما، بعد از نزديک به سه دهه دراثر مبارزه ي   
پنهان و آشکار وطوالني کارگران آگاه ايران ترک برداشته و لـرزان      

در چنين بستري است که جنبش کارگري ايران متکـي بـه     .  شده است
نيروي خود آماده ي گشودن يک مرحله ي جديد در مبارزه طبـقـاتـي    

 . قطب کاربر عليه سرمايه شده است
 

  ـ شرکت اتوبوس راني تهران ۲
تاسيس گرديد و امـروزه       ١٩۲٧شرکت اتوبوس راني تهران در سال 

ايـن  ,  طبق آمارمـوجـود  .  تحت نظارت شهرداري تهران فعاليت مي کند
ميليون نـفـر    ۴اتوبوس در اختياردارد و روزانه  ۵۰۰۰شرکت بيش از 
  . را جابجا مي کند

اين روزها مسئله خصوصي سازي در شرکت اتوبوس راني تهران هم 
، اجـراي طـرح       ۲۰۰۵ــ       ۲۰۰١ساله    ۵در برنامه .  مطرح شده است

براي خصـوصـي سـازي ايـن         .  خصوصي سازي توصيه شده است
مـالـکـيـت و       .  مالکيت، مديريت، و کـنـتـرل   :  فاکتورمهم است ۳شرکت 

مديريت را ظاهرا دولت مي خواهد واگذار نمايد اما کنترل را در دستان 
شهردارتهران محمد باقرقالـيـبـاف اخـيـرا دريـک           .  خود داشته باشد

 ما مي خواهيم در آينده تمام اتوبوس ها را : مصاحبه اعالم کرد

دراين کاربايد توجه داشته باشيم که درابـتـدا   ,  خصوصي کنيم و گفت
 . را خصوصي کنيم" مالکيت"و پس ازآن " مديريت"بايد 

, دسامبـر  ۲۵قاليباف شهرداري است که درسال گذشته بعدازاعتصاب 
ابتدا با عوام فريبي سعي کرد اعتصابيون را به خاموشي بکـشـانـد و      
مدت کوتاهي بعد، بر عليه سنديکاي کارگران شرکت واحـد اتـوبـوس      

سـنـديـکـا     : " راني تهران و حومه شمشير را از رو بست و اعالم کـرد   
 ".غيرقانوني است

کارگران و راننده گان شرکت اتوبوس راني سنديکاي خـود را احـيـا        
کرده اند تا قدرت دفاع جمعي شان را مقابل دولت به مثابه کـارفـرمـا      

 ١٦۰۰۰اين يک تشکل صنفي کارگران است و حدود نيمي از . باال ببرند
همچنـيـن در اثـر        .  نفر کارکنان شرکت را به عضويت درآورده است

پايداري و مقاومت فعالين سنديکا در مقابل فشارهاي دستـگـاه هـاي      
امنيتي و پليسي ايران و پيگيري خواست ها ومطالبات کـارگـري، در       
سطح داخلي و بين المللي نيز سنديکايي شناخته شده اسـت و عضـو       

 .مي باشد (ITF)فدراسيون بين المللي کارگران حمل و نقل 
 

 ـ سنديکاي کارگران شرکت اتوبوسراني تهران وحومه۳
ابراهيم مددي نايب رئيس سنديکا در يک کنفرانس تلفنـي بـا رئـيـس         

، در بـاره  " سبستيان ورت مولر" ،  آقاي ." ب.  گ.  د"  " نيدرزاکسن" بخش 
 :تاريخچه ي سنديکا گفت

سنديکاي کارگران شرکت اتوبوس راني تهران به عنوان بزرگـتـريـن    " 
 ۴الـي     ۳در سطح شهر تهران روزانه ,  سازمان درون شهري درايران

سازمان اتوبوس رانـي از سـال       . ميليون نفرمسافر را جابجا مي کند
اين سازمان با کمک آلماني ها تشکيل شـده    .  تشکيل شده است  ١٩۵۵

مهـنـدسـيـن     .  و اتوبوس ها از همان اول ساخت شرکت بنز بوده است
آلماني هم در ايران حضورداشتند و براي آموزش نيروهاي ايراني و   
. راه اندازي  تاسيسات آن در سالهاي اوليه در ايران کار مـي کـردنـد     

سنديکاهاي مستقل کارگري ,  ١۳۳۲بعدازسرکوب سنديکاها درکودتاي 
بر اثر فشارهاي داخلي ,  اما بعدازگذشت چند سال.  از فعاليت بازماندند

. و جهاني، در قانون کارپذيرفته شد که سنديکاها فعاليت داشته باشنـد 
،  سنديکاي راننده گان اتوبوس راني با کمک فعالـيـن   ۵۰در اواخردهه 

رهبر آن سنديکا يک راننده ي  ارمنـي  .  قديمي فعاليتش را از سر گرفت
بود و از آن سال ها، فعـالـيـت دردفـاع حـقـوق           " ساراخاريان"به نام 

سال بيشتر دوام نـداشـت و          ۵ـ ٦اما اين فعاليت .  کارگران آغاز شد
. دوباره به دليل مشکالت سياسي، فعاليت سنديکا ممنـوع اعـالم شـد       

متاسفانه فعاليت آزاد سنديکايي هيچ گاه در ايران جامه عمل نپوشيـده  
و هميشه فعاليت هاي سنديکايي در ايران تحت فشار پليس امنيـتـي ـ     

 .حکومتي بوده و مثل ديگر کشورها امکان فعاليت نداشته اند
اما با همه فشارهايي که از طرف پليس امنيتي وجود داشته کـارگـران   
. براي ايجاد سازمان هاي مستقل سنديکايي خودشان تالش مي کردند

به اين ترتيب، کارگران سازمان اتوبوس راني تهران به همراه کارگران 
ساير بخش ها، مجددا سنديکاهاي خود را تشکيل دادند، سـنـديـکـاي       
کارگران فني؛ سنديکاي کمک راننده گان، سنديکاي بلـيـط فـروشـان،       

چـون  .  وازهمه مهمتر، سنديکاي راننده گان شروع به فعاليـت کـردنـد     
تالش بر اين بوده که سنديکاهاي کارگري را به زير سلطه دولـت در      

 . در درون سنديکاها نفوذ داده بود" ساواک"بياورند، عناصري را 
مجددا به دليل رشد صنايع و رشد اقتصاد ايران، مسـائـل      ٧۰در دهه 

در شرکت .  کارگري هم رشد کرد واعتراضات کارگري هم شکل گرفت
در اين اعتصـابـات   .  اتوبوس راني هم چندين اعتصاب شکل گرفته بود

حتي براي چند روز به جاي راننده گان، ارتشي ها اتوبوس را حرکـت  
يک مورد از اعتصابات چنان رشد کرد که شخص شاه شخصـا  .  دادند

دخالت کرد و دستور داد ارتشي ها بايد خـارج شـونـد و خـواسـت            
با همه فشار هاي پليسي، سنديکا توانسته بود بـا    .  کارگران داده شود

اين پيمان دسته جمعي يک نقطه .  کارفرما پيمان دسته جمعي امضا کند
 . عطف بود که توانست در جاهاي ديگر هم  مورد توجه قرارگيرد



 ١۴۳اتحـاد کـار     ١٦صفحـه     ١۳٨۶فروردين    

شبکه ي وسيعي از فعالين کارگـري در داخـل وخـارج کشـور در               
  .همبستگي با کارگران ايران فعاليت مي نمايند

به اين ترتيب، عليرغم تالش حکومت براي سـانسـورخـبـري، اخـبـار         
فعاليت هاي داخلي وبين المللي سنديکا وسيعا انعکاس مي يابد و ايـن    

در ايـران، در      .  تجربه ي جديدي براي کل طبقه کارگـر ايـران اسـت       
اعتراض به حقوق معوقه، جلوگيري ازاخراج دسته جمعي و افـزايـش     

بـه  .  دستمزد، به طور روزمره اعتراضات کارگري صورت مي گـيـرد    
مورد اعتصاب و اعـتـراض      ١۲۰۰حدود   ۲۰۰٦عنوان مثال، در سال 

کارگري رسما گزارش شده است و اين نشان مي دهد که نه فقـط در    
تهران، بلکه در اکثر شهر هاي بزرگ صنعتي، کارگران ناچار به مقابله 

ازهمين رو است که عالوه بر سنديکـاي  .  با دولت و کارفرمايان هستند
راننده گان شرکت واحد، ده ها انجمن و گروه کارگري در سـراسـر       
کشور مشغول فعاليت هستند و همين واقعيت ها کمک مي کند تا راننـد  

 . گان اتوبوس راني تهران متشکل در سنديکاي خود تنها نباشند
کارگران اتوبوس راني تهران خواستهايي دارند که هنوز کارفرما تـن    

 :به عنوان مثال. به آنها نداده است 
 

ـ بازگشت به كار همه كارگران كه به دليل دفاع از حقوق كارگران  ١
 .و همكاران از كار معلق شده اند

ـ افــزايـش دسـتمزد ها تـا حـد تــامــيـن مــخـارج زنــدگـي               ۲
 .شـايسته يـك خـانـوار چهار نفره

ـ رسمي نمودن كليه رانندگان و كـارگـران قـراردادي و دادن               ۳
 .سهميه شير و نهار به رانندگان و كاركنان خطوط و بـخش ها

ـ ديدار ونشست دوره اي شـهردار با نمايندگان سنديـكـا جـهـت        ۴
 .برنامه ريزي و پي گيري رفع مشكالت عمومي كارگران شركت واحد

ـ رفــع مشكالت مسكن كــارگران و تـعاوني هـاي مــسـكـن و          ۵
 .مـصرف و اعـتبار

ـ تامين كمك راننده جهت اتوبوسها و برقراري سرويس برگشـت   ٦
 .رانندگان صبح كار و آمدن رانـندگان عـصر كــار

ـ استاندارد سازي مناطق و تعميرگاهها از نظر بهداشت و عـالئـم    ٧
 .راهنمائي و كف سازي  و غيره

ـ رفع تبعيض بين كـارگران شـركت واحد و كاركنان شـهـرداري    ٨
 .تهران، از جـمله حـق مـسكن، حـق اوالد و بيمه درماني

ـ عدم اجراي ساختمان سازي براي كاركنان درزمين تعمـيـرگـاه     ٩
 .، واقع درمقابل اداره مركزي شركت واحـد۲سابق شماره

 
براي اين خواست ها فعالين سنديکا فعاليت مي نمايند چـرا کـه ايـن          
خواستها در واقع بخشي ازهمان خواستهايي است که کارگران ايـران    

 .از عدم تحقق آنها رنج مي برند
 

  ـ  يک ارزيابي کارگري از مطالبات و حقوق پايه ي کارگري ۵
کاظم فرج الهي يکي از فعالين کارگري در يک ارزيابي تحليلي در بـاره  
حقوق صنفي و اجتماعي کارگران ثابت مي کند که در ايران، کارگـران  
بسياري مجبوراند زير خط فقر زندگي کنند، چرا که  کـارشـنـاسـان         

يورو در ماه ارزيـابـي مـي       ۲۴۰اقتصادي خط فقر را در ايران حدود 
يورو تعيـيـن    ١۵۰کنند ولي شوراي عالي کارحداقل دستمزد ماهانه را 

 . کرده است
به عالوه، مشکل کارگران ايران فقط دستمزد کم نيست بلکـه حـقـوق      

در همين رابطه بايد اضافه کـرد  . ( کارگران به موقع پرداخت نمي گردد
ميليـون   ۴بهمن ماه گذشته معاون وزير رفاه رژيم به وجود  ١١که در 

بهمن منابع خبري رژيم از افزايش  ١۵گرسنه ايراني اعتراف کرد و در 
 ).ميليون نفر خبر داده اند ۲۰تعداد نيازمندان و افراد زير خط فقر به 

تـا     ۲۰۰٦طبق ارزيابي اين فعال کارگري، در تهران ازنيمه ماه مارس 
قانون کار انـجـام گـرفـتـه، کـه              ۳٧مورد تخلف از ماده  ١١٨کنون، 
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در جريان انقالب، سنديکاهاي کارگري ايران فارغ از فشار پـلـيـسـي       
سـال   ۳اما متاسفانه .  تصميم گرفته بودند فعاليت جديدي را آغاز کنند

بعدا زانقالب جلوي فعاليت سنديکاهاي مستقل گرفته شد و تعدادي از   
اين حرکات هـيـچ کـدام        .  رهبران سنديکاي راننده گان دستگير شدند

اين فعالـيـت   .  قانوني نبوده و براساس رفتار غير دمکراتيک بوده است
ها به شکل آرام وجود داشت که گروهي از رانند گان شرکت واحد، از 
. جمله منصور اسانلو و من و ديگران، فعاليت هايمان را آغاز کـرديـم    

اما متاسفانه باز هم ما را به خاطر فعاليت هاي کارگري تـحـت فشـار      
قراردادند و دستگيري ها آغاز شد واخراج فعالين سنديکايـي مـجـددا      

ازطرف تشکيالت دولتي خانه ي کارگر و    ۲۰۰۵شکل گرفت و ماه مه 
. تحت حمايت پليس و نيروهاي امنيتي، به فعالين سنديکايي حمله شـد   

در اين حمله بود که زبان و صورت اسانلو بريده شد ووي مضـروب    
. تعداد ديگري از فعالين سنديکايي و منجمله من، کتک خـورديـم     .  شد

حمله به ما سازماندهي شده بود و پليس هم حضور داشت و از حملـه  
هيچ کدام دستگير نشدند و آزادانه از محـل  .  کننده گان حمايت مي شد

يکي از حمله کنندگان .  رفتند اما اسانلو که زخمي بود بازجويي مي شد
به نام اکبر عيوضي بود که عضو شوراهاي اسالمي کار است و بـه      

. فرستاده شـد   "  آي ال او" عنوان نماينده ي کارگر از طرف حکومت به 
اعتبار نامه ايشان تـايـيـد نشـد و         "  آي ال او" ما اعتراض کرديم و در 

ماه است کـه   ۲١الزم به يادآوري است که االن . .  ايشان را برگرداندند
ما عليه مهاجمين  شکايت کرده ايم و هنوز رسيده گي نـکـرده انـد و        

 .مهاجمين همچنان از طرف دولت حمايت مي شوند
فشار بر سنديکا بيشتر وبيشتر شد، بـه شـکـلـي کـه           ۲۰۰٦در سال 

ماه اخراج شدند که دوباره بـه سـر      ٧ـ  ٨تعدادي ازفعالين سنديکايي 
به دليل اين که ما تقاضاي افزايش حقوق کرده بوديم و   .  کار برگشتند

خواست هايي را با کارفرما مطرح کرده بوديم که رسيد گي نشده بود، 
برگزارکرديم که آن  ۲۰۰۵ساعته را ما در اواخرسال  ۲۴يک اعتصاب 

اعتصاب باعث شد مديريت شرکت واحد تغييرکند و آقاي آسانـلـو و     
مجددا   ۲۰۰٦فوريه   . نفر از هيات مديره ي سنديکا بازداشت شدند ١٦

براي مسائل صنفي و آزادي منصور اسانلو که مـدت يـکـمـاه بـود            
بعداز اين اعتـصـاب حـدود      .  بازداشت شده بود، اعتصاب برگزار شد

نفر هنوز به سر کـار بـاز        ۵۰نفر بازداشت شدند و تا به امروز  ۵۰۰
  .نگشته اند و اخراج هستند

در حاليکه کارگران حق دارند در مقابل اخـراج هـا بـه وزارت کـار             
ماه وزارت کـاراز پـذيـرش شـکـايـت هـا               ١۲شکايت کنند، اما مدت 

پليس امنيتي و وزارت اطالعات در اين قضيه نقـش  .  خودداري مي کرد
فعالي دارند و قصد دارند که فعالين  سنديکا و رهبران آن را با فشـار  

باالخره بعد از   .  روحي ومالي به چشم پوشي از حق خودشان وادارند
روز است که قول داده انـد بـه      ۳۰ماه، در اثر پيگيري خواست ها،  ١١

کار ما رسيده گي کنند، ولي همچنان به کارهاي ما رسيده گـي نـمـي      
 . کنند و ما تحت کنترل پليسي قرار داريم

راننده گان و کارگراني که با فعالين سنديکا تماس مي گـيـرنـد فـورا         
 ."احضار مي شوند و تهديد به اخراج مي شوند

 
  ـ وضعيت يک سنديکاي تحت سرکوب ۴

سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوس راني تهران وحومه در حالـي  
عضو برجسته ي آن از کاراخراج شده اند و مـدت يـک سـال         ۵۰که 

است تحت فشار مالي شديد قراردارند، به فعاليت هايش ادامه مي دهـد  
سايت .  و نسبت به مسائل مهم کارگري واکنش به موقع انجام مي دهد

اينترنتي سنديکا فعال است و بازتاب دهنده ي بيانيه هاي سنديکا است 
که همزمان اين بيانيه ها به زبان های ديگر ترجمه مي شـونـد و در         

 به عالوه،. اختيار فعالين کارگري جهان و رسانه ها قرار مي گيرند



 ١٧صفحـه    ١۳٨۶فروردين    ١۴۳اتحـاد کـار     

  سازمان يابي مستقل کارگري در ايران
    16صفحه 

پرداخت مزد کارگران در فـواصـل زمـانـي         
 .منظم الزامي است

اين تخلفات شـامـل تـاخـيـر در پـرداخـت              
دستمزد، حقوق و مزايا، حق سنـوات اخـراج     

هزار کـارگـر و      ۲٦ويا بازنشستگي بيش از 
در واقع طي ماه هـاي    .  حقوق بگير مي گردد

 ۲٦، در مجموع    ۲۰۰٦بين مارس تا آگوست 
کـارخـانـه و کـارگـاه             ١۰٨هزار کارگر از 

صنعتي  حقوق ومزاياي خود را بـا تـاخـيـر       
ماه و حـتـي در يـک         ۲٦هاي از يک ماه الي 

 . ماهه دريافت کرده اند ۳٦مورد با تاخير 
شرکت  ٩١کارگر از  ۲۰۵۴٩ماهه،  ٦در همين 

و کارخانه بيکار شده اند و مسئولين وزارت   
هزار نفـر   ١۲۰کار تعداد کارگران اخراجي را 

براساس آماررسمي تعـداد  .  گزارش کرده اند
منابع مستقـل  .  ميليون نفر است ۲/   ۴بيکاران  

ميليون نفر ارزيابي مـي   ٦/ ۳تعداد بيکاران را 
درصد از    ۵به نظر کاظم فرج الهي تنها .  کنند

اين بيکاران از پوشش بيمه و حقوق بيکـاري  
همچنين الزم به يادآوري .  بهره مند مي شوند

کارگر به دليل پيگيري مسـائـل    ١٧۵است که 
کارخانه اخراج شـده     ١۳صنفي کارگران، از 

. تشکل کارگري منـحـل شـده اسـت         ٦اند و 
نفر از کـارگـران      ۳۵آخرين نمونه آن اخراج 

شرکت واحد در سالکرد انقالب ضد سلطنتـي  
 . است ۲۰۰٧فوريه  ١١ايران در روز

 

 ـ  وضعيت کنوني و چشم انداز ٦
اين وضعيت اسفبار اقتصادي البتـه شـامـل      
حال گروه هاي اجتماعي ديگـر و اکـثـريـت         

آن هـم در      .  مردم کشور نـيـز مـي گـردد        
شرايطي که احمـدي نـژاد بـا شـعـارهـاي             

و دراثر جنگ قدرت ميان رقبـاي  ( پوپوليستي 
درون گروهي حکومت و روي گرداني مـردم  
از نماينده گاني امثال رفسنجاني که صـاحـب   

پست رياست جمـهـوري   )  ثروت عظيمي است
را اشغال کرد و به عنوان چهره اي ناشنـاس  
وعده ي تقسيم نان داد، اما در طـي دوران        
رياست وي وضعيت معيشتي مردم با وجود 
رشد درآمد نفت رو بـه وخـامـت بـيـشـتـر            
گذاشت و هر گونه اعتراضي به شديد تـريـن   

 . وجهي سرکوب شد
فعالين کارگري ايران به شدت مورد تعقـيـب،   

. علت روشـن اسـت    .  آزار ودستگيري هستند
دولت و کارفرمايان، تشکل يـابـي مسـتـقـل        

با اين وجود فعاليـن  .  کارگري را بر نمي تابند
کارگري به مثابه بخشي از فعاليـن جـنـبـش       
هاي اجتماعي و طبقاتي، بر بسـتـر شـرايـط       
اعتراضات توده اي به اين امر آگاهي کـامـل     
دارند که تشکـل يـابـي حـلـقـه ي اصـلـي                 
سازمانيابي و سـازمـانـدهـي اعـتـراضـات            

 . اجتماعي براي حقوق پايه اي است

 مـا خواهـان آزادي فـوري

 و بـدون قيـد و شـرط

   محمـود صـالحي هستيـم
 

 

 
 

اول ( ارديبهشت    ١١قانون کار روز  ٦۳ماده 
را به عنوان روز جـهـانـي کـارگـر          )  ماه مه

. کـرده اسـت      تعطيل رسمي کارگري اعـالم    
محمود صالحي رئيس سابق انجمن صـنـفـي    
کارگران خباز سقز و تني چند از همکارانـش  

برگزاري مـراسـم روز         به علت تالش براي 
 ١۳٨۳ارديـبـهـشـت          ١١جهاني کارگر در     

بازداشت و محاکمه شدند و نهايتاً در دادگاه 
اما .  رأي بر برائت آنها صادر شد  تجديد نظر 

بالفاصله مجدداً در دادگاهي ديگر پرونده اي 
هم ايـنـک مـحـمـود        .  براي آنان گشوده شد

صالحي قبل از صدور و اعالم رأي دادگـاه        
بدوي و قضاوت دادگاه تجديد نظر بازداشت 

قانـون   ۳٧اصل   شده است، اين امر بر خالف 
اساسي است که برائت همه انسانها را مـبـنـا    
مي داند، مگر آنکه رأي نـهـايـي در دادگـاه         

تشخيص ديـوان عـالـي          تجديد نظر و هيأت 
لذا . کشور، دال بر محکوميت فرد صادر شود

به همين دليل بـازداشـت مـجـدد مـحـمـود            
خالف موازين قانوني و عدالت   صالحي را بر 

دانسته و خواهان آزادي فوري و بي قيـد و    
شرط و رسيدگي عادالنه به وضعيت حقوقي 

  .  ايشان هستيم 

سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسراني 

  تهران و حومه

  ١۳٨٦فروردين   ۲۵ 

با تشکل يابي مي توان توازن قوا رابـه نـفـع      
ايـن راه    .  قطب کاربر عليه سرمايه  بر هم زد

از هـمـيـن رو،        .  دشوار اما گريز ناپذيراست
بازسازي فعاليت سنديکايي در دستـور کـار     

اين جنبشي مبتـنـي   .  فعالين کارگري قراردارد
بر تجربه ي چند نسل از فعالـيـن کـارگـري       

دردروه اخير، همبستـگـي بـيـن       .  ايران است
المللي توان اين جنبش را افزايش داده است و 
سطح آکاهي طبقاتي کارگران را بـاال بـرده       

در بسياري از کشورهاي ديگر ايرانيان .  است
تبعيدي از گرايشات چپ، سوسيـالـيـسـت و       
کارگري، به بازسازي اين جنبش يـاري مـي     
رسانند و خودشان را در محافل و گروه هـا    
. و کميته هاي همبستگي سازمان مـي دهـنـد     

وظيفه ي مرکزي آنان پشتيباني از مـبـارزات   
داخل کشور و ايجاد پيوند با فعالين کارگري 

 . مستقل در سراسر دنيا است
در آلمان هم اکنون در شهر هـاي بـرلـيـن،         
هانور، هامبورک و کلن اين کميته ها مشغول 
فعاليت هستند و نمونه ي اين کميتـه هـا در       
بسياري از کشورهـاي ديـگـر وجـود دارد           
وچندين نشريه ي خبري کارگري منتشر مـي  

اين فعاليت ها نشانه ي اين واقـعـيـت      .  گردد
است که در اين مرحله ما با يک رشد کـيـفـي    
. در جنبش کارگري ايـران روبـروهسـتـيـم         

رشدي که به همراه خـود، امـر بـازسـازي           
فعاليت در راه سازمانيابي کارگري درايـران    
را نظيربسياري از کشورها به امري حيـاتـي   

قطعا يک استـراتـژي ضـد      .  مبدل کرده است
سرمايه داري که منتقد همه سيـسـتـم هـاي       
اقتصادي و سياسي ناعادالنه باشد مي تواند 

 . راهنماي اين تالش ها گردد
فعالين کارگري ايران از تبـادل تـجـربـه بـا          
فعالين کارگري همه کشور ها استقبـال مـي     

هر چند روشن است شرايط مبارزاتي و .  کنند
. راه هاي پيشروي در همه جا يکسان نيـسـت  

جنبش کارگري اما يک جنبش بيـن الـمـلـلـي        
است و منافع مشترک کارگران همه کشورهـا  
حکم مي کند که براي عملي کردن يک اتـحـاد   
جهاني از هيچ تالشي متقابال فروگذارنـبـايـد    

ميزان سازمان يابي مستقل کارگـري و    .  کرد
مبارزه جويي کارگران بخشهـاي مـخـتـلـف        
اقتصادي ايران وروند کشمکش طبقاتي ثابت 
مي کند که دولت ايران و کارفرمايان تـا چـه     
حد در مقابل جنبش کارگري عقـب نشـيـنـي       
خواهند کرد و مطالبات کارگري تا چه درجـه  

امري که موقعـيـت و     .  اي تحقق خواهد يافت
نقش سنديکاي کارگران شرکت اتوبوس راني 
تهران وحومه را متاثراز خود خواهد ساخـت  

 . و آينده ي آنرا رقم خواهد زد
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 بازی با آتش
 درآستانه تصويب قطعنامه ای جديد

 در شورای امنيت

  4صفحه 
اما اين احتمال را هم مي توان در نظـر داشـت کـه        
نظاميان انگليسي به قصد مقاصد نظامي و يـا بـر       
 اساس اشتباه از مرزهاي ايران عبور کرده باشـنـد،  

نيز هشت ملوان و  ۲۰۰۴در ژوئن سال هم چنان که 
تفنگدار دريايي بريتانيايي در اروندرود بـازداشـت     

اما پس از چهار روز در پي مذاکرات ديپلمات  ،شدند
با مقامات ايران، آزاد و بـه سـفـارت             آن هاهاي 

 .در تهران تحويل داده شدند انگليس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هر يک از حاالت فوق البته نتايج متفاوتي به دنـبـال   
خواهد داشت اما در لحظه کنوني و بـا تـوجـه بـه         
تصويب قعطنامه جديد در شوراي امـنـيـت، رونـد       
بحران در مناسبات ايران و دول غـربـي شـتـاب           

در چنـيـن شـرائـطـي کـار           .  بيشتري خواهد گرفت
. نيروهاي مدافع صلح بسي دشوار تر خواهـد شـد    

اين نيروها ضمن تالش براي وادار کردن مسئوليـن  
هاي سازمـان   قطعنامهجمهوري اسالمي به پذيرش 

ملل و اعتماد سازي در مناسبات ايران با نهـادهـاي   
بين المللي، مي بايست بر اين واقعيت نيز انـگـشـت      
بگذارند که آن چه عامل تمام نابساماني ها در ايـن    
عرصه ها و همچنين مسائل اساسـي مـربـوط بـه         
زندگي سياسي، اجتماعي و مدني جامعه ما سـت و    
جامعه ما نزديک به سه دهه است که با آن درگـيـر   

ساختاري به نام جمهوري اسالمي است کـه    ,  است
بدون تحولي اساسي در آن ساختار، بيرون رفـتـن   
از بحران و پا گذاشتن در مرحله سازندگي، رشـد،    

 .توسعه، پيشرفت و آزادي و عدالت ممکن نيست
بايد اين واقعيت را مبناي فعاليت و رفتار سـيـاسـي      
خود قرار دهيم که آن چه امروز جرياناتي در سطـح  
دول و برخي رسانه هاي غربي و همچنـيـن جـنـاح       
هائي از حکومت و اپوزيسيون تبليغ مي کنند، نه همه 
نابساماني ها  با محمود احمدي نژاد زاده شده اند، و 

هاشمي رفسنجاني راه نجات ايـن     » پراگماتيسم« نه 
کشتي به گل نشسته است و مي تـوان بـدان امـيـد         

آن چه همه ما شاهد هستيم، چيزي جز بحران .  بست
و تنهـا بـا     .  ساختاري رژيم جمهوري اسالمي نيست

برون رفتن از چنين ساختاري ست که مي توان بـه    
آزادي، دمکراسي و رفاه و امـنـيـت و بـرقـراري              
مناسبات با ساير کشورها برمبناي دوستي ،حسـن    

  .همجواري و منافع متقابل اميد داشت
 ۱۳۸۶چهارم فروردين 

 بنـدي جنسيتـي سهميـه

 !هـا دانشـگاه

  10صفحه 
، در  »اتحاديه اروپا «بر اساس آمارهاي     

ميالدي در کشورهاي عضو       ۲۰۰۵سال  
 ۵۹به طور متوسط حدود       »اتحاديه«اين  

درصد دارندگان مدرک تحصيلي              
در .  دهند  دانشگاهي را زنان تشکيل مي      

زنان   »نرخ فعاليت «همان سال، متوسط     
درصد بوده    ۵۶در اين کشورها بيش از       

در حال  ,  در بعضي از اين کشورها    .  است
حاضر تعداد زنان شاغل بر تعداد مردان        

 .شاغل پيشي گرفته است
ايجاد تعادل  «اما توجيهات ديگري نظير      

عدم امکان   « ، مسئله     » در بازار کار    
فعاليت زنان تحصيلکرده در شهرستانها      

، جلوگيري از    »و روستاهاي دورافتاده   
، که از طرف       »اتالف بودجه عمومي    «

ها،   مدافعان سهميه بندي جنسيتي دانشگاه 
هاي پزشکي      به ويژه در مورد رشته        

مبتني بر بررسيهاي   , شود نيز   مطرح مي 
مشخص و مستند نبوده و در عين حال،         

نخست اينکه تعداد     .  تناقض بار است    
پزشکان موجود کشور تکافوي نيازهاي      

کند و تا رسيدن به        امروز جامعه را نمي   
المللي راهي دراز     سطح استانداردهاي بين  

بنابراين، تربيت پزشک زن    . در پيش است  
يا مرد، عمومي يا متخصص، همچنان از        

دوم اين  . نيازهاي اساسي جامعه ماست    
که، هرگاه امروز تعدادي از                     

التحصيالن پزشکي ـاعم از زن و           فارغ
مردـ با معضل بيکاري مواجه اند، اين           
مسئله در وهله نخست ناشي از                 
سياستهاي خود رژيم است که از چند           
سال پيش با عناوين گوناگوني چون            

مراکز درماني، استخدام        »خودگراني«
دولتي پزشکان را بسيار محدود ساخته        
است و سرمايه گذاري بخش خصوصي       
هم براي ايجاد موسسات درماني، در           
. شرايط حاکم، خيلي محدود بوده است        

سوم اين که نرفتن بخش زيادي از دانش        
آموختگان پزشکي به مناطق دورافتاده،       
اختصاص به زنان پزشک ندارد و              
بسياري از مردان نيز به دليل شرايط            
نامساعد زيست و کار در آن مناطق،            

چنان که خود   . شوند  حاضر به رفتن نمي   
خدمت اجباري در        »طرح«دولت هم     

مناطق فوق را به منظور استخدام يا             
صدور اجازه افتتاح مطب، به اجرا              

حاصل آن که، در وضعيت      . گذاشته بود 
فعلي، بسياري از پزشکان به آن مناطق         

روند و مردم آن جا نيز کماکان در            نمي
 کسي که . برند محروميت به سر مي

مرکز مطالعات و     «بر مسند رياست        
نشسته است و     »توسعه آموزش پزشکي  

هدر رفتن  «بندي، از     براي توجيه سهميه  
هاي هزينه شده در آموزش             سرمايه
 »محدوديت هاي «به خاطر         »پزشکي

پزشکان زن براي کار در روستاهاي           
تواند   مسلماً نمي , نالد  دورافتاده وغيره مي  

 ,خبر باشد که پزشکان جوان ايران بي
به دليل نبود امکانات شغلي و زندگي            
کافي و فشارهاي اجتماعي و سياسي          
موجود، دسته دسته رهسپار استراليا،        

 . شوند کانادا، آمريکا و ديگر کشورها مي
و سخن پاياني اين که، برخالف ادعاها و         

بندي جنسيتي    اظهارات طراحان سهميه   
ها، که افزايش حضور            در دانشگاه  

دختران در موسسات آموزش عالي را         
به حساب آورده  و از           »غير طبيعي «
ابراز   »عطش زياد دختران به تحصيل      «

در وضعيت حاکم، اين      , کنند  نگراني مي 
در . امر کامالً طبيعي و مورد انتظار است      

ها و امکانات     جايي که بسياري از عرصه    
رشد و شکوفايي فردي و اجتماعي براي        
اغلب جوانان جامعه ـ و براي دختران           
خيلي بيشتر از پسران ـ مسدود گرديده         
است، در وضعيتي که در بازار                  
محدودکار و اشتغال داخلي نيز بسياري       
از درها به دليل قوانين و مقررات رژيم           
اسالمي و يا سنتهاي موجود بر روي           
زنان بسته شده است، و در شرايطي که         
به واسطه حاکميت همان قوانين و سنن         

زنان در مقايسه با    ) از جمله احکام ارث   (
مردان از سرمايه و امکانات مالي کمتري       
براي راه اندازي کسب و کار و فعاليت           
اقتصادي مستقل برخوردارند، تنها راه        
محدود باقيمانده براي آن ها همانا روي        
آوردن به تحصيالت عالي و کسب              
تخصص و مدارج علمي و فرهنگي است         

تازه همين راه هم، چنان که پيداست،           (
براي فرزندان گروه بزرگي از خانوارها        

هاي تحصيلي      که امکان تأمين هزينه       
). دانشگاهي آنها را هم ندارند، بسته است      

اما طرحي که اکنون در مجلس اسالمي          
شود، قصد آن دارد که همين          تدارک مي 

راه محدود را نيز محدودتر و يا مسدود         
بسته شدن اين راه نه تنها به نوبه         . نمايد

کشي آشکار ديگري در مورد         خود حق 
بلکه موانع و محدوديتهاي باز     , زنان است 

هاي حيات      هم بيشتري را در عرصه        
فردي  و اجتماعي آنان به وجود                 

از اين رو هم، مقاومت در برابر       . آورد  مي
اين تعرض و دفاع از حق دستيابي آزاد و 
عادالنه زنان به آموزش عالي، حائز            
اهميتي حياتي براي موقعيت زنان و            

 . سرنوشت آتي کل جامعه ايران است



 ١٩صفحـه    ١۳٨۶فروردين    ١۴۳اتحـاد کـار     

  پــوران بــازرگــان  درگــذشــت
، ۲۰۰٧نيمه هاي شب سه شنبه شانزدهم اسفند ماه برابر شـشـم مـارس        

سال مبارزه عليه سـتـم    ۴۵پس از نزديک به  رفيق ارجمند، پوران بازرگان، 
اطراف پاريس، در  شهر کرتي، در " هانري من دو"و استبداد، در بيمارستان 

  .پي چندين ماه جدال با بيماري، درگذشت
پوران بازرگان از نخستين زنان مبارز و اولـيـن عضـو زن سـازمـان                

صفوف اين جريـان بـه مـبـارزه عـلـيـه                مجاهدين خلق ايران بود که در 
در جريـان اولـيـن تـهـاجـم           .  ديکتاتوري و اختناق شاهنشاهي روي آورد

و دسـتـگـيـري        ١۳۵۰گسترده ساواک شاه به سازمان مجاهدين در سال   
حنيف نژاد، فعاليت تشکيالتي اش تشديد شـد و        همسرش، زنده ياد محمد 

از    ١۳۵۳در سال   .  در سازماندهي مبارزه زنان نقش برجسته اي ايفا نمود
و در بافت تشکيالت برون مرزي مجاهدين، در تـمـاس و      شد ايران خارج
در جريـان  .  جنبش مقاومت فلسطين و ظفار به مبارزه ادامه داد  همکاري با 

مجاهدين خلق، با بخش مارکسيست آن   تغيير و تحوالت نظري در سازمان 
سازمان پيکار   فعاليت نموده و پس از بازگشت به ايران و اعالم موجوديت 

در راه آزادي طبقه کارگر، يکي از کادرهاي فعال اين جـريـان شـد و در          
کارگري آن از کالس هاي سواد آموزي کارگـران گـرفـتـه تـا           بخش هاي 

  .تالش هاي بس ارزنده اي نمود شرکت در مبارزات روزمزه آنان، 
در جريان تهاجم رژيم به جريانات چپ و ترقي خواه، براي دومين بار بـه    

کاشانه و کشور خود وادار شد و از آن پس تا کنون   اجبار، به ترک خانه و 
 .مبارزه نياسوده است که سر بر آستانه خاک نهاده است، دمي از تالش و 

او در تمامي اين سال هاي تبعيد، در عموم حرکات اعتراضي شرکت کرده 
براي تقويت مـبـارزات خـانـواده         .  سازماندهي جلسات پيشقدم بود و در 

در اغلب تشکل هاي .  گذار نمي کرد  زندانيان سياسي از هيچ کوششي فرو 
کـارگـران،     دموکراتيک که در ارتباط با تقويت و حمايت از مبارزات زنان، 

   . زندانيان سياسي قرار داشت، حضورش چشم گير بود
پوران بازرگان هم، چون بسياري از ياران ديگر، که انسان و رهائي مردم 

خود داشتند، از زماني که خود را يافت براي داد  را در مرکز توجه مبارزه 
سخت کوشي او در     .  مبارزه کرد و بر هر آنچه بيداد مي پنداشت، شوريد

مبارزه به خاطر آرمانهاي انساني چپ، يادگار گرانقدري است کـه از او      
او از جمله آرمانخواهان صادقي بـود کـه       .  ما باقي مانده است  يراي همه 

در آرزوي ايـرانـي آزاد، آبـاد،          زندگي خود را وقف رهائي مردم کرد و 
  .دمکراتيک و سوسياليستي، از هيچ تالش و کوششي دريغ نورزيد

 

کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خـلـق ايـران در گـذشـت پـوران               
زحمتکشان را به خانواده، دوستـان و      بازرگان، يار ثابت قدم کارگران و 

ويـژه بـه       آشنايان و همه مبارزان راه آزادي و بهروزي مردم ايران و به 
رفيق مبارزمان تراب حق شناس، عميقا تسليت مي گويد و خود را در اين 

  .مي داند غم و اندوه شريک 
 

  يادش گرامي باد
   ۲۰۰٧برابر با هشتم مارس  ١۳٨۵اسفند  ١٨پنجشنبه 

. صبح امروز در ميدان بهارستان تجمع معلمان با خشونت سـرکـوب شـد     
نمايندگان معـلـمـان تـهـران و            ديروز سه شنبه، به دنبال شکست مذاکره 

شهرستانها با حکومت، شوراي مرکزي کانون صنفي معلمان کشـور طـي     
نمود که در اين مذاکره، به جـاي نـمـايـنـدگـان وزارت             اطالعيه اي اعالم 

حراسـت    آموزش و پرورش، افرادي از وزارت اطالعات و قرارگاه ثاراله و 
  .در نتيجه، مذاکره به شکست انجاميد. مجلس، حضور پيدا کرده بودند

معلمان که چندين روز است براي خواسته هايي چون پائين بودن دستمزد، 
اجـرا نشـدن اليـحـه نـظـام               ,   نداشتن خدمات رفاهي، ناامني شغلي و کال

هماهنگ، وسيعا دست به اعتراض زده اند، براي پيگيري خواسته هاي خود 
جلوي مجلس، در ميدان بهارستان اجـتـمـاع مـي         امروز چهارشنبه نيز در 

مواجه   "  دولت حامي مستضعفان" اين حرکت با واکنش سرکوب گرانه .  کنند
تا کنون بر اساس گفته شاهدان عيني دهها تن از آنان دستگيـر شـده     .  شد
اعضاي شوراي مرکـزي کـانـون        در ميان بازداشت شدگان، نام اغلب .  اند

 .صنفي معلمان نيز ديده مي شود
رژيم جمهوري اسالمي که با بي کفايتي تمام، ثروت مردم ايران را در ايـن  

ندارد تا حداقل معيشت مردم، از   سال ها به هدر داده است، پولي در بساط 
اين حکومت براي بقا و دوام خود، بخش قابل .  جمله معلمان را تامين نمايد

ثروت کشور را صرف برنامه هاي اتمي کرده و براي پيـشـبـرد      توجهي از 
رشوه و امـتـيـاز      اين برنامه، جدا از هزينه هاي هنگفت آن، مجبور به دادن 

بخش ديگري از بودجه را بـه      .  براي جلب پشتيباني ديگران نيز شده است
اختصاص داده است، تا گسترش تـرور و      گروههاي تروريستي در منطقه 

ناامني را اهرم فشاري براي تحميل سياست هاي خـود بـه قـدرت هـاي           
در داخل نيز، بيشترين بودجه را به سازمان هاي نـظـامـي و          .  جهاني کند

اعتـراضـات     نهادهاي امنيتي اختصاص داده است تا آنان را براي سرکوب 
مبالغي از ثروت مردم نيز به نهادهاي متـعـدد   .  مردم در ميدان داشته باشد

ديگري از اين ثـروت، تـوسـط دارو          بخش .  اسالمي اختصاص يافته است
بدين ترتيـب طـبـيـعـي اسـت           .  دسته حاکم ربوده شده و به يغما مي رود

هنگفتي از ذخاير عظيم نفت و گـاز دارد، مـعـلـمـان،                کشوري که درآمد 
کارمندان، کارگران و مزد و حقوق بگيرانش به نان شـب شـان مـحـتـاج          

بي دليل نيست که امروزبخش عظيمي از معلمان کشور در زير خط .  باشند  
  .فقر قرار دارند

حکومت جمهوري اسالمي در تنظيم بودجه نيز، اولويت خود را بر تاميـن  
وظيفه اي جز تامين امنيت و بـقـاي       هزينه هاي ارگان هائي مي گذارد که 

جمهوري اسالمي که ايـن روزهـا زيـر فشـار           .  اين حکومت سياه ندارند
با ماجراجوئي مي ,  و قدرت هاي بزرگ قرار گرفته است  مجامع بين المللي 

يـک سـالـه        طي .  خواهد نابودي خود را با نابودي مردم ايران پيوند بزند
گذشته به شدت فشار خود افزوده است و براي ارعاب مردم، جنبش هاي 

جنبش هاي دانشـجـوئـي،    .  سرکوب مي کند  اعتراضي مردم را بي رحمانه 
زنان، کارگران، مناطق ملي و قومي در اين چند ماهه شديدا تحـت فشـار     

و براي آن که معلمان نيز بي بهره نمانند، در آستانه عيد نـوروز    بوده اند 
را به يکسان در "  اتصاف  عدل و " با بازداشت معلمان،  » مهرورزان« دولت 

 .مورد همه مردم به اجرا در آورده است
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران ضمن دفاع از خـواسـت       
آنان، از همه هموطنـان در      معلمان و محکوم کردن يورش رژيم به تجمع 

داخل و خارج کشور مي خواهد که معلمان زحمتکش کشورمان را در اين 
ما همگان را براي پشتيباني از معلمـان و خـواسـت        .  نگذارند  مبارزه تنها 

  .آزادي فوري دستگير شدگان فرا مي خوانيم
 

 کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

   ۲۰۰۷مارس  ۱۴برابر  ۱۳۸۵اسفند  ۲۳ 

 ع مسـالمت آميـز معلمـان سـرکـوب شـدـتجم



به جاي  ,  فروردين ماه   ۲۶دولت جمهوري اسالمي به دنبال اعتصاب سراسري معلمان در روز يکشنبه             
علي اكبر باغاني   ,  از جمله .  پاسخ به خواست هاي معلمان دست به بازداشت گسترده آنان زده است               
کانون هاي صنفي معلمان    .  دبيركل كانون صنفي معلمان را از سر کالس درس مستقيما به زندان بردند             

طي بيانيه دهم فروردين ماه  اعالم کرده بودند که در صورت ادامه بي توجهي به خواست هايشان،                       
 .دست به اعتصابات سراسري خواهند زد

گزارش هاي رسيده هم چنين حاکي است که عالوه بر آقاي باغاني، شش تن ديگر از اعضاي هيات                        
ماه، ظاهرا براي ادامه تحقيقات به           فرودين  ۲۵و    ۲۲هاي      مديره کانون معلمان ايران نيز که در تاريخ         

تن ديگر از     ۴,  همچنين.  معاونت امنيت دادسراي تهران احضار شده بودند، به زندان اوين منتقل شده اند            
طي چند هفته گذشته، فشار بر فعاالن        .  فعاالن صنفي بازداشت شده در همدان هنوز در زندان هستند           

صنفي معلمان از سوي نهادهاي امنيتي، از جمله حراست آموزش پرورش، اداره اطالعات استان ها،                    
, رو به افزايش نهاده است و تالش مي شود که با استفاده از تمامي وسائل               ...  فرمانداري هاي مناطق و     

به اعتراضات معلمان کشور نسبت به وضعيت خود پايان داده            ...   از جمله تهديد به اخراج و زندان و          
 .شود

خواست اصلي معلمان که دولت جمهوري اسالمي از پاسخ به آن طفره مي رود، از همان آغاز چيزي                     
. نبوده است جز اجراي اليحه مديريت خدمات كشوري كه پيش از اين به تصويب مجلس رسيده است                   

اما دولت جمهوري اسالمي به جاي اجراي اليحه مزبور، اعتراضات معلمان را با ضرب و شتم و                         
اکنون معلمان خواستار اجراي نه فقط اليحه مزبور، که همچنين             .  بازداشت و زندان پاسخ داده است      

پايان دادن به برخوردهاي امنيتي با فعاالن صنفي، آزادي فوري معلمان در بند، استعفاي وزير  آموزش           
 ۲۳و پرورش و عذرخواهي دولت به خاطر ضرب و شتم و هتك حرمت معلمان در جريان حوادث روز                    

 . اسفند ماه و نيز برخورد هاي خشونت بار بعدي در سراسر کشور هستند
بازداشت فعاالن صنفي معلمان مثل بازداشت فعاالن جنبش زنان و نيز ربودن دانشجويان در دانشگاه                 
ها، ادامه تالش هاي عبثي است که سردمداران جمهوري اسالمي براي مقابله با رشد جنبش هاي                        
. مطالباتي مردم در تغيير اوضاع بحراني اقتصادي، اجتماعي و سياسي جامعه در پيش گرفته است                    

گيرد، به توطئه براندازي و سرکوب       تبديل هر اعتراضي که به شرائط غير قابل تحمل کنوني صورت مي           
خشن تظاهرات آرام معلمان براي اجراي قوانين مصوب خود حکومت، تبديل کردن خواست تغيير                     

و دستگير کردن آنان، ربودن دانشجويان        »اقدام عليه امنيت کشور   «قوانين تبعيض آميز عليه زنان به       
نشان دهنده ترس و وحشت حاکم بر ارکان حکومتي است که با دامن زدن به                ...  فعال در دانشگاه ها و      

تنش بيشتر با جامعه بين المللي و به چالش طلبيدن شوراي امنيت سازمان ملل، کشور ما را درگير يک                    
از يک سو در تشديد تنش با جامعه بين          .  انزواي بي سابقه و مخاطرات غير قابل پيش بيني نموده است           

را بريده    »ترمز«و    »دنده«زدن به بحران پروژه اتمي خود حد و مرزي نمي شناسد و               المللي و دامن  
است، از سوي ديگر در هر اقدام کوچک مردم ايران، از هر قشر و طبقه و گروه اجتماعي، به دنبال رد                        

کند و   گردد و غرق در ماليخولياي خود، حتي خواست نان را، براندازي تعبير مي             پاي عامل خارجي مي   
به ضرب و شتم معلمان زحمتکشي مي پردازد که خواست شان، عمل به وعده هاي خود حکومت در                      

 .تامين حداقل زندگي در برابر کار روزمره اشان است
 

کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران ضمن محکوم کردن تهاجم حکومت به معلمان و                        
دستگيري آنان، خواستار آزادي فوري و بدون قيد و شرط تمامي دستگير شدگان و پاسخ به                            
درخواست هاي آنان در اجراي اليحه مديريت خدمات کشوري و نيز محاکمه علني آمران و مسئولين                   

 .حمله به تجمعات معلمان و ضرب و شتم آنان است
 

هاي سياسي، نهادها و مجامع دموکراتيک، تشکل هاي مدافع حقوق بشر و                ما همه احزاب و سازمان     
نيروهاي آزاديخواه و مترقي را فرا مي خوانيم که از خواست هاي معلمان کشور حمايت کرده و با                        
مبارزه متحدانه خود عليه تشديد اقدامات سرکوبگرانه حکومت، دولت جمهوري اسالمي را وادار به عقب             

 .نشيني نموده،  خواستار آزادي فوري معلمان و گردن نهادن به خواست هاي آن ها شوند
.   

   ۲۰۰۷آوريل  ۱۷ ـ    ۱۳۸۶فروردين  ۲۸ کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران   

 

 اتحــاد كــار
 

 ١۴۳شمـاره  
 

 ٢۰۰٧ـ  آوريل  ١٣٨۶فروردين 
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 :آدرس پست الکترونيکي سازمان 

etehadefadaian@wanadoo.fr 
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 :آدرس صفحه سازمان در انترنت 

 +۳۳  ۶۲۰۵۱۴۱۱۲:                تلفن 

 +۴۹  ۲۲۴۱۳۱۰۲۱۷:            فاکس 
 

 يورو  1/5:   بها معادل

 بـا همـه تـوان از خـواسـت هـاي معلمـان حمـايت کنيـم 
 

 ما خواستار آزادی فوری معلمان بازداشت شده هستيم

 ياد جانباختگان تپه های اوين

 گرامي باد

 2و ) بيژن جزني و ياران(فدائي  7
مجاهد، كه  از رهبران و سازمان دهندگان 
جنبش انقالبي و مسلحانه ايران و زنداني 

فروردين سال  29سياسي بودند، در 
مخفيانه به تپه هاي اوين منتقل  1354

 .و به جوخه اعدام سپرده شدند

 


