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 سرنگون باد رژيم جمهوري اسالمي ايران

�نقشه های جنگی دولت آمريکا

�و موضع ما

 ،بحث بر سر قطعنامه ای درمورد عراق  
عليرغم تعهد عراق به همکاری با بازرسان 
سازمان ملل، هم چنان ادامه دارد و رئيس    
هيات بازرسان سازمان ملل اعالم کرده است   
که بدون توافق در شورای امنيت سازمان ملل  

و بعد    ا.امکان شروع بازرسی در عراق نيست  
از آخرين گزارش خود به شورای امنيت اعالم   
کرد که برای شروع بازرسی در ميان اعضای   

 وجود دارد و او و   ر شورای امنيت اختالف نظ 
اما   . تيمش بايد منتظر رفع اين اختالفات باشند

 اختالف مورد نظر که اختالف بين     ظاهرا
آمريکا و بريتانيا از يک طرف و ديگر اعضای 

نيت از سوی ديگر است، کمتر بر شورای ام
 از يک    بيشتر به بندی وسر اين بازرسی 

 مربوط می شود که به دولت   قطعنامه جديد
آمريکا اجازه می دهد با مشاهده کوچک ترين     

هداتش در مقابل سازمان ملل  عتخطی عراق از ت
به آن کشور حمله کند، بدون آن که نيازی به 

 تخطی   بحث در اين مورد باشد و تشخيص اين 
دولت فرانسه  . نيز کار خود آمريکا است

مخالفت خود با چنين بندی در هر نوع قطعنامه 
و روسيه مخالف  جديدی را اعالم کرده است

حمله به عراق است و چين اگرچه ظاهرا رای 
ممتنع دارد ولی چندان عالقه ای به صدور   

�.  ای ندارد قطعنامه چنين 

ملل تا ابد     آمريکا تهديد کرده است که سازمان     
نمی تواند بحث کند و بايد قطعنامه ای صادر     
کند و منظور آمريکا از قطعنامه هم چيزی جز    

 مجوز جنگ به نام سازمان ملل برای   ورصد
�. دولت آمريکا نيست

�

�

کابينه جنگی بوش از ماه ها پيش اقدامات      
نظامی گسترده ای را برای اشغال کامل عراق      

 جنگ در آغاز نموده است و برای شروع 
منطقه بحرانی خاورميانه به بهانه خطر صدام      

همه چيز حاکی از  . تدارکات کافی ديده است
آن است که شروع جنگ فقط به يک اشاره از     

�. کاخ سفيد وابسته است

اما مخالفت بين المللی با نقشه های جنگی کاخ   
سفيد در سطح بين المللی ، تاکنون وقوع جنگ   

 در عين حال جنبش   .را به تاخير انداخته است 
 در سطح بين المللی و     ، وسيعی عليه جنگ 

سر بر آورده بخصوص در خود اياالت متحده  
، که کار را برای دولت جنگی بوش   است

دشوار تر کرده و ظاهرا مشاوران بوش را    
نسبت به عواقب جنگی که چگونگی و پايان و    
حتی موفقيت آن برای کسی قابل پيش بينی   

اين همه مخالفت به تامل     نيست، با توجه به  
�. واداشته است

�

�

�

�)طرح از نيک آهنک کوثر(
�

هم چنين تجربه آمريکا در افغانستان، که   
عليرغم پيروزی آسان اوليه  بر دارو دسته  
طالبان، هيچ کدام از اهداف اوليه جنگی آمريکا    
برآورده نشده است و هر روز بيشتر از روز   

ت های   پيش اين کشور به باتالقی بر سياس  
جنگی آمريکا تبديل می شود و رئيس دولت    
مرکزی تحت حمايت آمريکا و متحدينش حتی  
قادر نيست بدون اسکورت سربازان آمريکائی    
و اروپائی از محل سکونت خود خارج شود، 
چشم انداز درگير شدن در افغانستانی ديگر را   

�.چندان اميدبخش نمی سازد  
تاگون  انتشار نقشه های پن امااز طرف ديگر

برای بعد از اشغال عراق و سپردن امور آن     
اعم از سياسی و اقتصادی به دست ژنرال   

 نشاندهنده برنامه ريزی     ،های ارتش آمريکا 
طوالنی مدت تری از سوی آمريکا برای کنترل 
مستقيم يکی از سرپل های اصلی توليد نفت     

ار رئيس جمهور رو اص. خاورميانه است
مان ملل هم با نقشه     آمريکا بر اين که اگر ساز

ت متحده آمريکا موافقت نکند، خود  ياالهای ا
آمريکا به تنهائی دست به جنگ در عراق   
خواهد زد، شبهه ای باقی نمی گذارد که خطر   

 برای پياده کردن   تنها بهانه ای   اتمی صدام،  
�. است نقشه های توسعه طلبانه آمريک

���

�

اما اقدامات آمريکا به عراق محدود نخواهد     
بخصوص اين که همه اين اقدامات در    . اندم

همسايگی کشور ما صورت می گيرد و رژيم  
 شروری  هاینيز جزو رژيم حاکم بر کشور ما

عليه » خير«است که دولت آمريکا در جنگ 
 از اين شر  »نجات مردم ايران «در صدد » شر«

 در پشت اين    اما امريکا . استاعالم داشته  
ص سياسی و   به دنبال اهداف خا "خيرخواهی"

اقتصادی خود در منطقه حساس خاورميانه و 
ی   بخصوص کشور ماست که از جايگاه

افيای سياسی منطقه  ر در جغکاستراتژي
�. برخوردار است

شکی نيست که حکومت اسالمی شوم ترين   
شری بود که می توانست بر سر ملت ايران در   
ربع پايانی قرن بيستم و در آستانه هزاره  

ی بزرگ و با فرهنگ غنی    سوم رخ دهد و ملت
 به اعماق جاهليت     تا آن جا که توانستملی را

 در اين که چنين     .سوق دهدو بربريت سياه 
رژيمی بر سرنوشت ملت ايران حاکم شده   
است، دولت های سلف آقای بوش نقش 

بخصوص کابينه آقای . برجسته ای داشتند
آيزنهاور که در بسياری جهات با کابينه آقای   

 های کامل داشت، به نام مبارزه       بوش همسانی
  ،با خطر کمونيسم و برای دفاع از جهان آزاد

کودتايی را در کشور ما عليه دولت ملی ايران  
 خطری  نه و بودسازمان داد که نه کمونيست

برای کسی جز منافع کالن شرکت های نفتی   
در  . داشتغربی در غارت منابع انرژی ملی ما     

  ئی ال های آمريکا پس اين کودتا هم بود که ژنر    
در تهران مستقر شدند و دولت کودتا در زير 

تيشه بر ريشه   » جهان آزاد «سايه حمايت  
 سال   ۲۵احزاب سياسی و فعالين سياسی زد و     

تمام ديکتاتوری و وحشت بر سرزمين ما  
 عليه اين  مردم حاکم شد و روزی که

د، تنها مساجد و     نديکتاتوری به خيابان ها ريخت 
ه قدرت بسيج داشتند و مالها      تکايا بودند ک 

بودند که در شورش عليه اين ديکتاتوری نه به 
که به اين دليل که    لدليل آن که ديکتاتور بود، ب 

با رفرم از باال قصد داشت ارباب و رعيتی را 
در مقابل .. .برافکند و به زنان حق رای بدهد و    

 با ديکتاتور اختالف او ايستاده بودند و سابقه  
ه سياه خود را بر سرنوشت  ، سلط داشتند

�.مردم ايران حاکم نمودند 
 برای رفع اين شر بهتر است آقای بوش و    

آن ها در    . کابينه شان چندان سينه چاک نکنند   
بسياری از عرصه های جنگ خير عليه 
شرشان همسانی های درخشانی با همين     

� را مثل آقای بوش وحکومت دارند که خود

 �
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تعويق کنگره جبهه دوم خرداد و احاله  
برگزاری آن به زمانی نامعلوم و حداقل تعيين      
تکليف لوايح رئيس جمهور، نشاندهنده فقط   
عمق اختالفات در اين جبهه نبود، بيش از هر    
چيزی بيان فقدان زمينه توافق بر سر مسائلی    
است که اين جبهه مجبور به پاسخگوئی به آن  

دامه حيات اين جبهه ضروری   ها ست و برای ا
�. هستند

گره چندان با استقبال مواجه     نبرگزاری اين ک
پيشتر و قبل از آن که اين کنگره حتی  . نبود

تدارک ديده شود، مجمع روحانيون مبارز 
. اعالم کرده بود که در آن شرکت نمی کند

اگرچه بعدتر اين عدم شرکت به شرکت بعنوان 
ت آن رسما بيان عل و ميهمان تغيير پيدا کرد،

ريانات مختلف   جولی روشن بود که بين . نشد
اين جبهه بر سر نه شرکت و يا عدم شرکت، 
بلکه اصل مساله يعنی دستور کار اين کنگره      

بيهوده نبود که بعد از . اختالف موجود است
و کله کارگزاران  مجمع روحانيون مبارز سر

سازندگی پيدا شد و بعد از يک خواب   
نی اعضای اين حزب خانگی      زمستانی طوال

آقای رفسنجانی پشت ميکروفون قرار گرفتند  
حزب .  تاخير اين کنگره شدند  خواستارو

همبستگی نيز که بعد از انتخاب اصغر زاده به       
دبيرکلی، خواب قدرت می بيند، سعی کرد که 

�. از قافله عقب نماند

در توضيح رسمی تاخير ی تبريزی موسو
قعی اين تاخير اشاره  کنگره به نحوی بر علل وا

ريزی اول اين که برنامه «: کرده، اعالم داشت  
 تقديمی آقای  دو اليحهتقديمکنگره پيش از 

خاتمی، در مورد اختيارات رييس جمهور و 
 انجام شده و مباحث    انتخاباتاصالح قانون 

مطروحه در استراتژی دوم خرداد، بر اين   
 اما تقديم اين دو    بود، اساس طراحی شده   

يحه شرايط جديدی را در تحوالت داخلی    ال
توجه به «وی افزود که » .موجب شده است

 گانه برای  ۱۸های پيشنهاد مختلف گروه
ی مختلف راهبرد و راهکارهای آينده،   محورها

بررسی و تدوين دقيق آنها، وقت بيشتری را   
المللی و خطر طلبيد و همچنين تحوالت بينیم

ت فراهم عمليات نظامی در منطقه و ضرور  
�تر، دليل ديگری برای   شرايط باثباتآمدن

�

�

�

�

�

�

�

تعويق کنگره و گنجاندن مباحث سياسی     
�». آن استقطعنامهخارجی در 

در کنار توضيحات موسوی، داليل ديگر نيز از  
طرف جريانات مختلف مطرح شد که بيشتر بر 
وجود اختالفات جدی در ميان اين جبهه تاکيد      

 شورايعالی  رييس  که از جمله اين. داشتند
 اساسا علت تاخير را ظاهرا  حزب همبستگی

حزب مشارکت دانسته و   » زياده طلبی های «
 برگزاری پيش کنگره شرايطی در« افزود که 

ای خودشان    به وجود آمد که احساس شد عده  
و در نهايت خود را  گردن باالتر را يک سر و 

دانند و سهم بيشتری    برادر بزرگتر ائتالف می 
از طرف مشارکت  �..»خواهند ی م در ائتالف  را

ی مطالبات شخصی و   بعض«پاسخ داده شد که  
. »فردی در درون جبهه دوم خرداد وجود دارد 

دست آخر اين که مجمع روحانيون مبارز   
�.احساس می کند که به بازی گرفته نمی شود 

هيچکدام از   اين کنگره علت واقعی تاخير ولی 
�. بودن مسائل   اين 

ارسال دو اليحه به مجلس برای حذف    اعالم  
نظارت استصوابی و تبيين اختيارات رياست    
جمهوری از طرف خاتمی، برای بسياری از 
اصالح طلبان حکومتی، نقطه فرجی بود که بعد 
از مدت ها به جبهه دوم خرداد بايد جانی        

از طرف ديگر با طرح اين . دوباره می بخشيد
ش، اين دو اليحه به عنوان آخرين تير ترک

مطرح شد که اگر اين دو اليحه از  سوال هم
زير تيغ شورای نگهبان و مجمع تشخيص 

. ، چه بايد کرد ندمصلحت رفسنجانی نگذشت
پاسخ صريح بخشی از نيرو های جبهه دوم     
خرداد به اين سوال و طرح خروج از حاکميت، 
يعنی استعفای دسته جمعی از رئيس جمهور تا      

عالوه بر آن که   نمايندگان مجلس و غيره،   
 خروج از  وخشم جناح مقابل را بر انگيخت  

حاکميت به خروج بر حاکميت تفسير شد، در 
اردوی خود دوم خردادی ها نيز شکاف   

آن ها که به نام دوم خرداد و با اتکا    . انداخت
، اينک    زده اندبه رای دوم خرداد به قدرت تکيه 

موقعيت خود را در خطر ديده، به صرافت مرز 
هنوز لوايح . نده ا  با اين ايده برخاست بندی

رئيس جمهور حتی در صحن علنی مجلس     
مطرح نشده اند که بتدريج اکثريت نيرو های     
دوم خردادی از طرح خروج از حاکميت فاصله 

می گيرند و عمال در استدالل خود در مقابل     
طرفداران اين شعار تفاوت چندانی با جناح مقابل        

� . خروج در خطر می بينند  ندارند و نظام را با اين 
جبهه دوم خرداد محصول يک موفقيت  
انتخاباتی بود که دست اندرکاران آن نيز به 

ه برای ادامه  ه اين جب . ابعاد آن باور نداشتند 
بهره گيری از پتانسيل موجود در جامعه در     

 از دوم خرداد شکل گرفت و  د عانتخابات ب
حاصل آن چنگ انداختن به دو قوه از قوای      

گانه حکومتی در جمهوری اسالمی بود و   سه 
نی در اثر اين موفقيت ها به  ابار ديگر کس

 برگشتند که امکان چنين بازگشتی   مورمصدر ا
به همين دليل نيز     . را در خواب هم نمی ديدند   

ده هايی  عسر هر بزنگاه جدی بر سر عمل به و
که به مردم داده شده بود، بيش از آن که در    

، به چانه زدن بر سر   انديشه مقاومت باشند
حفظ پست ها و امتيازات به دست آمده  
مشغول شدند و کم مايه ترين جريانات در 

 در بيشترجبهه دوم خرداد برای گرفتن سهم 
اردوی خود، روی رای تمايل جناح رقيب شرط 

 تبليغات برای منزوی کردن   بابستند و 
جريانات پر قدرت در اين اردو آذوقه الزم را  

در هر برهه حساسی که اصالح  . دتدارک ديدن
طلبان حکومتی پشت سر گذاشتند و عموما   
عقب نشستند، فشار تهاجم به يک بخش از اين 
جبهه در عين تشديد همواره با تجليل از بخش  

هر جا که مشارکت و . ديگری از آن همراه بود
مجاهدين انقالب اسالمی زير ضرب برده شده    

اصوليت از مجمع روحانيون به دليل  ازاند،  
طرف دستگاه واليت تعريف و تمجيد شده   

حاصل اين همه اينک شکافی است که       . است
» انحصار طلبی«صدای . دهان باز کرده است

مشارکت ورد زبان نه فقط دستگاه واليت که  
حرف دل مجمع روحانيون کروبی تا همبستگی 

�. و کارگزاران هاشمی رفسنجانی است 

در  ن آرايشی با چني اکنون جبهه دوم خرداد 
از  . آستانه خاکريز ديگری قرار گرفته است

 بخش اعظم اين مجموعه با توجه به طرف
سابقه امر بعيد است که مقاومتی سازمان داده     

آن چه از همين حاال قابل پيش بينی  . شود
است، هزيمتی ديگر و تکرار تجاربی مثل عقب 
نشينی در ماجرای قتل های زنجيره ای، حمله 

 دانشجويان، توقيف دسته جمعی     به خوابگاه
شايد پاداش اين آخرين    . است.. روزنامه ها و 

در صفوف جبهه دوم خرداد   خوش خدمتی 
�تصويب سر ودم بريده آخرين صدور اجازه 

 �لوايحی که. لوايح رئيس جمهور خاتمی باشد
��۵ادامه در صفحه

جبهه دوم خرداد در پايان راه ؟
 مسعود فتحی
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اگر مسئله اعتياد در جامعه امروز ايران چنان  
ابعاد دهشتناکی يافته است که حتی مسئوالن   
رژيم نيز به آن اعتراف و يا بعضا درباره آن       
نوحه سرايی می کنند، واگر پديده رو به رواج      
فحشا اکنون به جائی رسيده است که برخی  
گزارشها، روزنامه های تحت کنترل و حتی 

سينمائی هم به آن اشارائی می کنند،     فيلمهای 
، به رغم شيوع فزاينده  »ايدز «موضوع بيماری 

آن و هشدار های کار شناسان، هنوز هم از     
موضوعاتی است که در زير سايه حاکميت   

�. محسوب می شود» تابو«اسالمی، 

در حالی که تقريبا تمامی شرايط برای 
از جمله و بويژه  » ايدز«گسترش و اشاعه 

اعتياد و فحشا مهياست، دست پزشکان   همان 
و کار شناسان برای مقابله اصولی و موثر با    

چگونه می شود  ! اين بيماری مهلک بسته است  
، نحوه شيوع وپيشگيری آن صحبت  »ايدز«از 

کرد، در جائی که به اعتقاد تصميم گيرندگان و 
سياستگذاران حکومتی، صحبت از اين قبيل 

! و رواج آنهاست؟موضوعات، به معنی تشويق 
چگونه می توان درباره روابط جنسی سالم   
پيش از ازدواج و يا خارج از مناسبات    
زناشوئی حرف زد، در حالی که اين گونه      

به » ممنوع«و يا » حرام«و » گناه«روابط 
حساب می آيند؟ و يا اصال چگونه می توان در       

» ايدز«مورد راههای جلوگيری از ابتال به 
ين که کمترين اشاره ای به     سخن گفت بدون ا

صورت بگيرد؟ زيرا که آن   ) کاپوت(» کاندوم«
در » ممنوعه«هم يکی ديگر از واژه های    

�. جمهوری اسالمی است

دکتر محمد مهدی، متخصص بيماريهای   
که   »مرکز کنترل بيماريها «عفونی، و مسئول 

ظاهرا مسئوليت مستقيمی در مبارزه با بيماری 
د، به خبر نگار روزنامه هم بر عهده دار» ايدز«
ما « : می گو يد) ۱۳.۴.۲۰۰۲(» نيويورک تايمز«

به عنوان مسئوالن نمی توا نيم درباره    
چيزهائی که مغاير با فرهنگ ما و مغاير با  

روابط .... اعتقادات مذهبی ماست حرف بزنيم
جنسی پيش از ازدواج، نادرست و غير اسالمی      

�انان  بنابر اين ما نمی توانيم به جو    . است

�

�

�

�

�

�

�

�

از کاندوم   «چيزهائی ازاين قبيل که مثال  
�. ، بگوئيم  »استفاده کنيد

در رابطه » مرکز «در جزوه ای که توسط همين 
تهيه و در سطحی محدود » ايدز«با بيماری 

بهترين راه جلوگيری «: پخش شده، آمده است
، وفاداری به تعهدات اخالقی و »ايدز«از 

بط جنسی بی بند و خانوادگی و پرهيز از روا
به خدا ايمان داشته باشيد تا در      . بار است

. »برابر وسوسه های شيطانی مقاومت کنيد  
پس از همه اين موعظه ها واندرزهای تکراری    
مذهبی و اخالقی البته، هيچ نامی هم از کاندوم،         
به عنوان يکی از راه های پيشگيری از بيماری،     

�.در اين جزوه نيامده است 
، هر   »ايدز« رژيم در مقابله با  سياست رسمی

گاه بپذيريم که جدا از پنهانکاری و سانسور،       
و خواست واقعی در اين   » رسمی«سياست 

زمينه عمل وجود دارد، همانا عبارتست از     
تاکيد و تکرار احکام مذهبی و نصايح اخالقی و       
يا، به گفته معاون وزارت بهداشت و درمان و    

. »المیتقويت فرهنگ اس«آموزش پزشکی، 
عالوه بر اين، تشويق به ازدواج زودتر جوانان 
هم، يکی از سياستهای کلی و اعالم شده رژيم    

لکن نا گفته پيداست که همه  . در اين مورد است
آن مواعظ و اندرزها، خصوصا از زبان خود 
گردانندگان و کار گزاران اين حکومت، تا کنون   

ام «نتوانسته از بروز و شيوع اين بيماری در
در مورد . اسالمی نيز جلوگيری نمايد» القرای

ترغيب به ازدواج جوانان نيز، در واقع تمامی  
شواهد حاکی از آنست که به واسطه مجموع    
معضالت اقتصادی و اجتماعی گريبانگير 
جامعه ما، مسئله ازدواج و تشکيل خانواده     
برای جوانان نيز روز به روز دشوارتر و  

راه «گاه اين گونه  وانگهی، هر. حادتر می شود
ها تاثيری هم در بلند مدت داشته باشند،      »حل

به هيچ وجه پاسخگوی اين مشکل در حال 
. حاضر و شتاب نگران کننده شيوع آن نيست   

در نبود احساس مسئوليت جدی از جانب   
مقامات و ارگانهای حکومتی و فقدان يک طرح  

، در اين زمينه   »ايدز«جامع و اصولی مبارزه با 
ها گروه کوچکی از متخصصان و کار  هم، تن

شناسان متعهد هستند که اکنون، با امکاناتی      

بسيار محدود، کار اطالع رسانی، آموزش   
شيوه های پيشگيری و کوشش برای کاستن   
از صدمات آتی اين بيماری خطرناک را به 

اما اين تالشها نيز، متاسفانه با     . پيش می برند
وبرو ر» اخالقی«و » شرعی« انواع موانع

دکتر مينو محرز، استاد دانشگاه   . ميشوند
تهران دررشته بيماريهای عفونی و يکی از 

با اشاره به « کارشناسان فعال در اين عرصه، 
۴(» حيات نو«به خبرنگار روزنامه  » موانع«اين 

علما و فقهای کشور   « : ميگويد) ۱۳۸۱ .۶. 
درباره آموزش راهکارهای شيوع ايدز به   

 ما بايد بتوانيم مسائل جنسی     .مردم نظر بدهند
و تاکيد  »را به راحتی برای مردم بازگو کنيم 

توضيح اين که در روابط جنسی «می کند که 
چگونه از سرايت ايدز جلوگيری کنيم، به  

وی در پاسخ . »معنای بی بند و باری آن نيست
اين سئوال که چرا اطالع رسانی صحيح در       

مقام « : باره ايدز صورت نمی گيرد، ميگويد 
های بلند پايه و مسئوالن وزارت بهداشت 

تنها   . اصال در باره اين معضل حرفی نمی زنند    
ما کارشناسان غير دولتی هستيم که در اين       

راهکار مقابله با شيوع   . باره سخن ميگوييم
بايد بتوانيم درباره    . ايدز آموزش صحيح است

مسائل جنسی و استفاده از وسايل جلوگيری 
�. »يمراحت حرف بزن

برای نظر دادن    » فقها«استمداد کارشناسان از   
، با »ايدز« در باره آموزش راههای مقابله با

توجه به ضرورت و حساسيت اين مسئله و از    
ولی به سختی . سر العالجی، قابل درک است

می توان از کسانی که مدام در حال توليد و  
باز توليد اقسام موانع و محدوديت های شرعی    

هستند، انتظار راهگشائی در اين     و اخالقی 
فقهای جمهوری اسالمی وقتی . زمينه را داشت

» منکرات«هم که از مباحثات طوالنی پيرامون 
و نظاير اينها، و يا از کشمکشهای      » مطهرات«و 

پايان ناپذير داخلی و درون حکومتی فارغ  
اين و آن، و يا حکم     » تکفير«ميشوند، حکم  

بهمان را صادر    فالن و  » اعدام«و » تعزير«
نظر آنها در اين باره نيز چيزی جز       . ميکنند

خانه های  «ويا راه اندازی  » صيغه«ترويج 
به علت پنهانکاری مرسوم . نخواهد بود» عفاف

در اين زمينه و نبود اطالعات و اطالع رسانی       
ارائه آمار دقيقی از تعداد مبتاليان به اين        کافی،

نيز،بسيار  بيماری و يا مرگ و مير ناشی از آن      
در سمينار پزشکی مشترک ايران . دشوار است

و فرانسه که در اواخر ارديبهشت گذشته در 
تهران برگزار گرديد و گزارشی کوتاه از آن  

درج ) ۲۰۰۲ .۵ .۲۱(» فيگارو«نيز در روزنامه   
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گرديد، حسين ملک افضلی، معاون وزارت  
بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، موارد 

 نفر و تعداد    ۳۶۸۰ثبت شده بيماری را   
را ) » وی.ای.اچ«دارندگان ويروس (مبتاليان
دکتر محرز، .  هزار نفر اعالم داشت۱۸حدود 

�: ، در اين باره می گويد »حيات نو«درگفتگو با 

  ۳۹۱۲ ايدز اکنون   آمار ثبت شده مبتاليان به    « 
از اين مقدار تنها هزار بيمار در    . نفر است

آمار «: و می افزايد » کرمانشاه به سر ميبرند
 هزار بيمار ۲۰غير رسمی از وجود حدود 

مبتال به ايدز حکايت ميکند، در صورتی که به     
اعتقاد من تعداد مبتاليان از اين ميزان هم  

�. »بيشتر است

در حال  » ايدز «به  هر چند که آمار مبتاليان    
حاضر در ايران، در مقايسه با برخی   
کشورهای آفريقائی يا اروپائی، در سطح   

ولی سرعت گسترش واشاعه   . پايينی قرار دارد
آن در جامعه ما بسيار باال و هشدار دهنده   

در همان سمينار پيشگفته، معاون وزارت   . است
بهداشت و درمان، نرخ رشد ابتال به اين      

با   .  درصد در سال اعالم کرد   ۲۵بيماری را 
مقايسه آمار رسمی موارد ثبت شده بيماری 

، می    ۱۳۸۱ و شهريور  ۱۳۸۰در ماه های بهمن    
توان ديد که ميزان افزايش اين آمار، در فاصله  

�.  در صد بوده است  ۱۴هشت ماه حدود 

دکتر محبوبه حاجی عبداهللا، متخصص بيماری 
ان، در  تهر» امام خمينی  «در بيمارستان » ايدز«

در ايران، به خبرنگار » ايدز«رابطه با شيوع 
�: اظهار ميدارد» نيويورک تايمز«

. اين بيماری بسرعت در حال گسترش است  «
غالب مبتاليان را جوانان تشکيل می دهند که        

و » تعدادشان مرتبا باال و باالتر می رود  
) جوانان(مشکل ما هم با اينها   «: اضافه می کند

نمی توانيم به آنها دسترسی      است، چون که ما   
با وجود اين   . »و اطالع رسانی داشته باشيم    

قبيل هشدارهای پزشکان، در وضعيتی که طرح 
و بحث و چاره جوئی برای مشکالت جاری 

درآمده و پنهانکاری  » تابو«جامعه به صورت 
و پوشاندن معضالت واقعی رسم رايج   
حکومتيان شده است، طبعا هيچ اقدام جدی و  

هم نمی تواند     » ايدز« برای مقابله با  موثر
تحت اين شرايط خفقان بار و . صورت بگيرد

مسدود، چه بسا بيماران جرات و امکان طرح 
نياز و مسائلشان با پزشکان خود را نيز پيدا     

�. نمی کنند

بر پايه ارزيابی های صاحبنظران ، در حال     
حاضر اعتياد، يعنی استفاده از سرنگ معتادان      

بوسيله ساير معتادان برای    » ايدز«مبتال به 

تزريق مواد مخدر، مهمترين عامل سرايت اين     
با در نظر گرفتن    . بيماری در ايران است 

گستردگی بيسابقه اعتياد طی سالهای گذشته    
 ميليون نفر بالغ    ۲که تعداد معتادان را به حدود     

کرده است می توان ديد که چه زمينه مساعدی       
» ايدز« ديگر به نام برای اشاعه وسيع مصيبتی

زندانها و بازداشتگاه     . در انتظار جامعه ماست 
های جمهوری اسالمی، که بيش از صد هزار    

را » جرائم مواد مخدر«نفر زندانی در ارتباط با 
در خود جای داده اند، به اعتراف خود     
مسئوالن مربوطه، اکنون به مراکزی برای  

 روابط. تبديل شده اند» ايدز«شيوع بيماری 
و از جمله   » نامشروع«و يا  » مشروع« جنسی 

رابطه با زنان خودفروش، عامل مهم ديگر در  
به گفته . اشاعه اين بيماری محسوب می شود

شيوه شيوع ايدز از طريق « دکتر محرز، 
استفاده سرنگ مشترک توسط معتادان، به    
شدت به سمت شيوع از طريق روابط جنسی 

ن که از سرنگ  يعنی همين معتادا. تغيير می کند
مشترک استفاده می کنند، ايدز را به همسران      

در مورد جايگاه روابط . »خود انتقال می دهند
، هيچ  »ايدز«جنسی همجنس گرايانه در اشاعه   

اشاره ای در ارزيابی های رسمی و غير  
زيرا که اين مقوله هم يکی . رسمی وجود ندارد

های بزرگ در حکومت اسالمی  » تابو«ديگر از 
�. است

که توجه » ايدز «مسئله ديگری درباره شيوع 
برخی کارشناسان را بخود جلب کرده، رواج 

. در سالهای اخير است» توريسم جنسی«نوعی 
مردان ايرانی هستند     » توريسم«يک سوی اين  

که به خارج و بويژه به کشورهای نو استقالل 
بر می » آلوده«شوروی سابق می روند و غالبا 

آن هم زنانی هستند که از  سوی ديگر . گردند
جمهوری های آسيای مرکزی به شهرهای 
شمالی ايران، و خصوصا مشهد، برای تن  
فروشی می آيند و از اين طريق هم بيماری 

درباره نقش و   . مورد بحث اشاعه می يابد 
، ارزيابی  » ايدز «تاثير اين مسئله در انتقال   
لکن هنگامی که   . دقيق و روشنی وجود ندارد

له پرده پوشی می شود، بالطبع هيچ   اصل مسئ
کاری هم برای آگاهی رسانی و پيشگيری  

�. انجام نمی شود 

در صورت تداوم اين شرايط، با توجه به زمينه  
، » ايدز«مساعد و روند فزاينده شيوع بيماری 

جامعه ما در اين عرصه نيز پيامدهای دردناک   
�. و لطمات جبران ناپذيری را متحمل خواهد شد 

 
�

 ه دوم خرداد در پايان راه ؟  جبه
 ۳از صفحه 

�

 دوران رياست جمهوری او شانس چندانی    در
�. برای تبديل شدن به قانون ندارند 

�

�

. دوم خرداد حفظ اين نظام نبود انتخابات  پيام 
اين را همه، حتی نيرو های موسوم به دوم 

  محصولآن ها نه  . خردادی هم می دانند 
جانبی رای   انتخاب آزادانه مردم که محصول   

 مردم به استبداد مذهبی، و خود مولود    انکار
شرائط خود ويژه ای بودند که بر انتخابات   

آن ها    . تحت کنترل حکومت اسالمی حاکم بود  
از دل انتخاباتی برآمدند که در آن انتخابی جز       
آن ها در برابر عوامل مستقيم استبداد ممکن   

اگرچه خود از پايه های تحکيم اين  . نبود
داد بودند، اما در آن انتخابات به حاشيه    استب

حکومت رانده شده و درحکم اپوزيسيون 
طبيعی بود که در . داخلی حکومت بودند

مقايسه با عوامل مستقيم استبداد و برای   
آشفته کردن خواب های شيرين آن از شانس  

دوم خردادی ها بعد  . انتخاب برخوردار شوند
دی قرار از اين انتخاب، در مقابل آزمون جدي   

به شعار های خود حتی در چارچوب . گرفتند
قوانين اين حکومت پايبند بوده و راه را بر       
انتخاب آزاد مردم هموار سازند که در اين 
صورت بايد رژيم استبدادی حاکم فاصله می  
گرفتند که قادر به چنين کاری نبودند و خود   

 به نام    و يا اين که  .جزئی از ارکان آن بودند 
 آشکارا به آرائی که به نام مقابله با      حفظ نظام

استبداد به حساب آن ها ريخته شده بود،    
در طول پنج سال گذشته اصالح .پشت پا بزنند

طلبان حکومتی با تسليم بر خطوط قرمز 
ترسيمی ولی فقيه و دارودسته های مافيائی    
حول و حوش او، به نام حفظ نظام از هر گونه    

چوب همين اقدام اصالحگرانه جدی در چار
تعويق برگزاری . حکومت هم باز مانده اند 

 ی بی بازگشت کنگره جبهه دوم خرداد مسير
 است   دهان گشوده   است که در برابر اين جبهه  

و بيش از آن که يک تعويق عادی تلقی شود، 
 مقدمه ای نشانه بحران درونی اين ائتالف و

دوم  موسوم به   غاز پايان جناح    آاست بر 
يق اولی يک دوره از حيات    و به طر. خرداد

�.حکومت اسالمی 
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در حالي كه فرماندهان ارتش امريكا براي    
 مي كنند ، مخالفت    يحمله به عراق روز شمار 

گسترده جهاني و بويژه اكثر حكومت هاي 
اروپايي با اين تهاجم نظامي  ،  دولت امريكا را        

در عين حال كاخ   . به عقب نشيني واداشته   
سفيد اعالم كرده است كه ضمن ادامه مذاكرات      

منيت براي دستيابي به يك   در شوراي ا
 حق تهاجم نظامي به عراق را      قطعنامه جديد ،

در هرزمان كه الزم بداند براي خود نگه 
 . ميدارد 

به دنبال پذيرش بي قيد و شرط بازگشت    
بازرسان سازمان ملل از سوي عراق ، امريكا   
خواستار تصويب قطعنامه جديدي شد و   
  بازگشت بازرسان سازمان ملل را منوط به 
تصويب اين قطعنامه و پذيرش آن از سوي 

بدين ترتيب توافق ميان   . عراق دانست 
نمايندگان عراق و سازمان ملل هم ، براي   
 تا  شروع مجدد بازرسي تسليحاتي در عراق ،

 . تصميم مجدد شوراي امنيت به تعويق افتاد  
امريكا و انگليس پيشنويس قطعنامه جديدي را    

اين   .  ارائه كردند  به شوراي امنيت سازمان ملل 
در حالي بود كه ديگر اعضاء اين شورا با      
امريكا موافق نبوده و لزومي به صدور 

مخالفت ديگر اعضاء   . قطعنامه جديد نمي ديدند   
شوراي امنيت و بويژه سه عضو دائمي آن ،  
فرانسه ، چين و روسيه و تهديد به استفاده از     
حق وتو در صورت اصرار امريكا ، عمال 

 عراق را به بحران توافق قدرت هاي   بحران
جهاني در شوراي امنيت سازمان ملل تبديل   

جورج بوش بدنبال مقاومت اروپاييان  . كرد 
 اعالم كرد كه براي حمله به عراق نيازي به ،

 در قطعنامه ندارد و براي دفاع از منافع امريكا ، 
صورت لزوم يك جانبه به عراق حمله خواهد   

اي را به مجلس سناي  همزمان اليحه . كرد 
امريكا برد كه در آن  به رئيس جمهور اجازه   
داده مي شد كه با تشخيص خود و در صورت       
لزوم ، دستور حمله نيروهاي نظامي امريكا را    

 . صادر كند 
دولت امريكا در درون همه ابزار الزم براي    

ولي در . تهاجم به عراق را فراهم آورده 
  جهان و  عرصه جهاني مخالفت وسيع مردم

 

 
 
 
 
 
 

بويژه حكومت هاي اروپايي از سرعت پيشبرد 
نقشه هاي حكومت امريكا كاسته و وي را  
مجبور ساخته است كه چندي نقشه تهاجم به     

مسئله تهاجم به     .  عراق را به تعويق اندازد    
عراق را بايد در چارچوب استراتژي نوين 
امريكا پس از فروپاشي اردوگاه سابق  

تبديل آن به تنها ابرقدرت سوسياليستي و 
امروزه براي همگان   . جهاني جستجو كرد 

روشن است كه مبارزه با تروريسم بهانه اي      
 . بيش نيست 

در دوران جنگ سرد ، دو اردوگاه در مقابل 
كشور . يكديگر صف بندي كرده بودند  

شوروي و همپيمانان وي از يكسو و امريكا و 
اعتبار امريكا به . متحدانش از سوي ديگر 

قدرت نظامي خود نقش محوري را در قطب  
سرمايه داري بازي مي كرد و ديگر كشور   
هاي اين قطب كه عمدتا اروپاييان بودند بر  
روي نيروي نظامي امريكا براي مقابله با    
ماشين جنگي پرقدرت پيمان ورشو تكيه كرده 

با فروپاشي اردوگاه سوسياليستي . بودند 
 از بين رفت و شبح   آن ماشين جنگي هم سابق ،

اكنون ديگر   . جنگ از روي اروپا برخاست 
خطر تهاجم نظامي مهمي اروپا را تهديد نمي        
كند و از اين زاويه اروپا نيازي به ارتش 

امريكا هنوز به لحاظ  . پرقدرت امريكا ندارد 
نظامي پرقدرت ترين كشور جهان است   

بودجه نظامي امريكا به تنهايي چندين برابر     (
نظامي تمامي كشور هاي اروپايي بودجه 

اين ماشين جنگي اوال بسيار پرهزينه     ) است
است و دوما مشكل بتوان آنرا كوچك كرد  ،  

 پيش يكي از منابع مهم       لچرا كه تا همين ده سا   
تغذيه صنايع نظامي امريكا بود و اكنون نيز     

 در گذشته امريكا به همهمتر اينك. مي باشد 
مورد نياز اعتبار قدرت نظامي خود ، 

 حفظ درحاليكه اكنون ،. كشورهاي اروپايي بود
ابر قدرتي تنها با تكيه بر ارتش ناممكن است و 
بايد در عرصه اقتصادي نيز برتري خود را  

 . حفظ كند 
در زمينه اقتصادي اروپا حرفي براي زدن    
دارد و آسياي جنوب شرقي نيز رقيبي پرزور 

و شكل بويژه با تشكيل اتحاديه اروپا . است 
گيري پول واحد ،  گام هاي جدي در تقويت 

اقتصاد اروپا در مقابل امريكا و ژاپن برداشته  
اكنون رقابت در عرصه اقتصادي . شده است 

در اين عرصه . اهميت درجه اول يافته است 
استراتژي . امريكا با مشكالتي مواجه است  

نوين امريكا حداقل براي چند دهه ديگر    
مستقيم خود به منابع مهم   گسترش حوزه نفوذ 

اقتصادي و  از جمله نفت ، در جهان و كنترل 
 سپتامبر موقعيت  ۱۱واقعه  . آنها مي باشد    

مناسبي در اختيار امريكا قرار داد تا تنظيم و      
اجراي نقشه هاي خود ،  براي تغييرات سيماي 
سياسي جهان و گسترش حوزه نفوذ خود را  

 . تسريع بخشد ،
فوذ امريكا معنايي جز  اما گسترش حوزه ن

كاهش حوزه نفوذ ديگر كشورهاي سرمايه  
دعواي كنوني درون شوراي . داري ندارد 

. امنيت ناشي از اين دعواي سياسي است  
امريكا با لشكركشي به عراق ،  يكي از مهمترين     
ذخاير نفتي دنيا و  خليج فارس به عنوان      
مهمترين مركز توليد نفت جهان را در كنترل     

پس از عراق يقينا    .  خود خواهد داشت  مستقيم
نوبت ايران خواهد بود و درصورتيكه امريكا 
موفق شود بدون دردسر زياد در عراق و 
ايران حكومت هاي تابع خود را بر سر كار     

 عمال نه تنها بخش عمده توليد نفت جهان     آورد ،
 نرا كنترل خواهد كرد، بلكه يكي از بزرگتري

ال و سرويس را در   بازارهاي مصرف كننده كا 
اين آن آينده اي      .  اختيار خود خواهد گرفت 

است كه ديگر كشورهاي سرمايه داري و  
چنين است   . بويژه اروپاييان را خوش نمي آيد  

 شعار انتخاباتي خود را  كه صدراعظم آلمان ،
مخالفت با جنگ در عراق قرار مي دهد و دولت      
  فرانسه تهديد مي كند كه در شوراي امنيت از

همزمان . حق وتوي خود استفاده خواهد كرد 
نمايندگي فرانسه در سازمان ملل قطعنامه   
ديگري در مقابل قطعنامه امريكا تهيه مي كنند   
كه نه تنها حمله به عراق را منوط به تصميم    
شوراي امنيت مي كند ، بلكه خود اين تصميم      
را نيز دو نوبتي كرده و امكان حمله به عراق 

لسه شوراي امنيت را از بين     بدون تشكيل ج
بدين معني كه در ابتدا هيات      . مي برد  

بازرسي سازمان ملل به عراق بازخواهد گشت  
در صورت بروز اختالل در كار آنها و در    . 

صورت تاييد مسئول بازرسان سازمان ملل   
 مجدد جلسه شوراي امنيت براي تصميم ،

 .  گيري در اين مسئله تشكيل خواهد شد
ن اروپا در اين مقاومت در مقابل دولتمردا

امريكا ،  از پشتيباني مردم صلحدوست و   
 در دو هفته . آزاديخواه جهان بهره مند هستند    

 !هنوز وقت ژنرال ها نرسيده است 
احمد آزاد  
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گذشته تظاهرات وسيعي در بسياري از 
كشورهاي جهان و در خود امريكا بر عليه 

مقاومت . تدارك اين جنگ برگزار شده است   
در مقابل سياست هاي جنگ طلبانه امريكا به  
حدي در سطح جهان گسترده شده كه متحد 
بي چون و چرايي چون انگليس را نيز وادار  

راي حمله كرد كه به لزوم تاييد شوراي امنيت ب
 .  به عراق تاكيد كند 

حمله به عراق نه يك اقدام تاكتيكي براي  
 آنگونه كه امريكا تبليغ مي     مبارزه با تروريسم ، 

كند  و نه صرفا براي دستيابي به منابع نفتي  
عراق ، بلكه يك اقدام از سلسله اقدامات      
استراتژيك امريكا براي تامين منافع اقتصادي  

قدرتي آن در آينده مي  اين كشور و حفظ ابر 
از اين رو امريكا مي كوشد تا به هر  . باشد 

در حال   . طريق ممكن اين سياست را پيش برد     
حاضر مهمترين حلقه مقاومت در برابر امريكا 
را كشورهاي اروپايي و بويژه فرانسه و  

به احتمال بسيار تا   . روسيه تشكيل مي دهند 
افق چندي ديگر امريكا با اين كشورها به تو 

خواهد رسيد و راهي براي برون رفت از اين  
بايد دقت داشت . بن بست كنوني خواهد يافت 

كه امريكا ابايي از حمله مستقيم به عراق بدون 
از  . همراهي ديگر متحدان اروپايي خود ندارد  

دولت امريكا  . نظر نظامي نيازي به آنان ندارد   
رسما اعالم كرده است كه بر اساس اصل     

سياست خود را تنظيم خواهد  » پيشگيري«
بر اساس اين سياست دولت امريكا اين . كرد

حق را براي خود قائل شده است كه به    
كشورهائي كه آنها را نه تنها در حال كه در  
آينده نيز ، خطرناك براي منافع امريكا     
تشخيص دهد ، مورد تهاجم نظامي قرار 

در حال حاضر آنچه وي را از اين     . خواهد داد 
ار باز مي دارد، مقاومت مردم جهان با   ك

سياست هاي جهان گستري امريكا ، وحشت از   
ايزوله شدن در عرصه بين المللي و دامن زدن    

 . در جهان است  » ضد امريكايي  « به احساس 
 

از سوي ديگر بايد ديد كه ديكتاتور عراق تا 
چه حد آماده است تا با بازرسان سازمان ملل      

 پس از ده     واقعا هنوز عراق ، همكاري كند ؟  آيا    
سال محاصره اقتصادي ، تسليحات كشتار  
وسيع را در اختيار دارد يا نه ؟ آيا پذيرش       
بازگشت بازرسان يك اقدام سياسي براي وقت   
كشي است ؟ صدام بخوبي مي داند كه از نظر 
نظامي در مقابل امريكا مقاومتي نمي تواند      

ق نيز از    بخوبي مي داند كه در درون عرا   . بكند 
پشتيباني مردم برخوردار نيست و از اين    

زاويه بر روي يك جنگ توده اي دراز مدت     
ديكتاتور عراق تنها  . نمي تواند حساب بازكند 

مي تواند روي اختالف امريكا و اروپاييان 
حساب بازكند ولي اين هم چندان مطمئن نيست   

در اين  . و احتماال توافقي حاصل خواهد شد 
ه خواهد كرد ؟ آيا صدام به    صورت صدام چ

حفظ كرسي رياست جمهوري در بغداد به هر 
قيمتي بسنده مي كند؟ اين روشن است كه 
امريكا اگر تسليم نظر اروپاييان شود و از 

 يقينا خواهد كوشيد حمله مستقيم چشم پوشد ،
تا با دخالت در امور داخلي عراق و تجهيز      
ا مخالفين صدام در شمال و جنوب عمال وي ر

تحريك كرده و بهانه الزم براي گرفتن اجازه 
آيا صدام   . حمله از شوراي امنيت را پيدا كند  

مي تواند در مقابل تحريكات امريكا ، ساكت  
مانده و بهانه بدست امريكا ندهد ؟ آيا در اين      
صورت چيزي از صدام حسين و دولت بعثي 

 عراق باقي خواهد ماند ؟  
  

جنگ  . ذير است  تحوالت در عراق اجتناب ناپ
سقوط . هم به احتمال بسيار آغاز خواهد شد  

و فروپاشي حكومت صدام نيز به احتمال زياد    
امريكا خواهد . كوتاه و سريع خواهد بود 

كوشيد تا دولتي دست نشانده همچون حكومت   
رابطه . را در عراق برسر كار آورد » كرزاي «

اين حكومت با اپوزيسيون صدام ، كردها در      
و شيعيان در جنوب چه خواهد شد      شمال 

 سوالي است كه امروز پاسخي براي آن نيست ،
پيچيدگي هاي هر منطقه و ميراث دهه ها      .  

ديكتاتوري از خود عوارضي بجاي گذاشته كه  
با معادالت رياضي و حساب احتماالت قابل  

نمونه افغانستان و عدم موفقيت   . كنترل نيست 
كز قوي در امريكا در تثبيت يك حكومت متمر  

اين كشور ، عليرغم حضور بيش از پنج هزار  
سرباز امريكايي و نيروي نظامي ديگر  

 .   نشان از پيچيدگي مسائل دارد   كشورها ،
شايد بتوان گفت كه آغاز جنگ در عراق چندان  
مشكل نيست ، ولي يقينا پايان آن قابل پيش         

خطر شكل گيري يك جنگ دراز    . بيني نيست  
منطقه اي كه همه عوامل مدت فرسايشي در 

الزم براي آن را در اختيار دارد ، دور از  
اين جنگ خطر بزرگي براي  . احتمال نيست 

.  صلح و آرامش در منطقه و جهان مي باشد    
اين جنگ نه تنها در خدمت مبارزه با تروريسم  
نيست بلكه يقينا به آن دامن زده و آن را         

خطر  بايد جهانيان را از    . تشديد خواهد كرد 
اين جنگ آگاه كرد و بر لزوم مبارزه با    

 .  سياست هاي جنگ طلبانه امريكا تاكيد كرد   

 تغيير حكومت هاي ديكتاتوري بايد بدست     
 بدون دخالت قدرت هاي  مردم هر كشور ،

خارجي و براي رسيدن به يك حكومت 
. دمكراتيك متكي بر اراده مستقيم مردم باشد    

با هدف تامين    دخالت قدرت هاي خارجي يقينا  
حكومت دست نشانده   .  منافع آنان خواهد بود

قدرت هاي خارجي نمي تواند ضامن منافع  
مردم و صلح و آرامش در كشور و منطقه 

از اين رو بسيار اهميت دارد كه تغيير     . باشد 
حكومت در عراق بوسيله مردم اين كشور 
صورت گيرد و خود مردم عراق آزادانه در  

 .ود تصميم گيرند مورد دولت آينده خ
 
 
 

 
 ...اعتصاب عمومی 

 ۱۴از صفحه 
 

توزيع درآمدها و نيز سياست خصوصی 
وی اعتصاب عمومی . سازی ، انتقاد کرد

کارگران و زحمتکشان آفريقای جنوبی را 
دست کم از اين جهت که خواسته های آن ها     
را در سرلوحه مسائل و مباحث ملی قرار داده     

 برای اطالع بيشتر . (است موفقيت آميز خواند
از تحليل و موضع حزب کمونيست آفريقای 
جنوبی درباره شرايط کنونی اقتصادی و 

« اجتماعی آن کشور ، رجوع شود به نشريه   
  ).١٣٨١ ، فروردين  ٩٦شماره  » اتحاد کار 

اعتصاب عمومی روزهای اول و دوم اکتبر 
در آفريقای جنوبی ، نشانه ديگری از شکل 

ن نيرومند چپ ، در گيری يک اپوزيسيو
درون دولت و در سطح جامعه ، در اين    

مبنای عمده اين صف بندی . کشور است
سياسی و طبقاتی ، در حال حاضر ، اقتصاد  
و سياست های اقتصادی است که هرکدام از 
نيروها و جريانات ، برای وضعيت کنونی   

 .اين جامعه ، طرح و تجويز می کنند
 

اد فداييان خلق    کميسيون کارگری سازمان اتح
 ايران
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 داسيلوا، رهبر سابق اتحاديه لوال ايناسيو  لوئيز 

های کارگری، توانست در دور دوم رای گيری در   
 رياست جمهوری برزيل، با تفاوت  انتخابات

چشمگير آرا، رقيب خود از حزب حاکم را به    
 به  گذشتهی که در   مرداينک  . ی شکست دهدسخت

واکس زدن کفش و کار در کارگاه فلزکاری اشتغال      
ی   جمهوربه عنوان نخستين رييس    رسما داشت، 

چپگرای برزيل در طول چهار دهه اخير انتخاب  
�. شده است

�مقاله زيز قبل از اين پيروزی نوشته شده است    

�

يک " لوال" سيو داسيلوا ، ملقب به  اينا  لوئيس
ی آرا % ۴۶.۵ کسب با  اکتبر ، ۵ ، شنبه گذشته

مردم برزيل به دور دوم انتخابات رياست  
با توجه به آرای پائين     .جمهوری راه يافت 

که برای چهارمين "لوال"ی وی ، پيروزی رقبا
ی  قطعبار کانديدای اين مقام بود ، از هم اکنون   

�. به نظر ميرسد 

 سال پيش در خانواده ای فقير در ۵۶" لوال"
سنين .زيل چشم به جهان گشود    شمال بر

پرتقال وساير ( مرکبات فروشکودکی وی با 
در کوچه ها سپری شد )ميوهای آن منطقه 

آمد " سائوپائولو "  به شهر کهدوازده ساله بود  .
ودر همان جا در يک کارگاه رنگرزی مشغول    

ی ديکتاتوری نظاميان ودر   سالهادر . بکارشد 
 کار،يک  بعنوان يک کارگر فلز ديگر کهحالي 

فعال سياسی و يک سنديکاليست بر جسته به 
ی سنديکای  رهبر  به ،  پرداختمبارزه می 

سازماندهی   ) ۱۹۷۵(فلزکاران برگزيده شد 
ی و دستگيرچندين اعتصاب بزرگ ، ،با عث 

�. دوبار زندانی شدن وی گرديد 

از مبارزين " خوزه ديرسو" همراه به" لوال"
  ۱۹۸۰معروف آمريکای جنوبی ، در سال 

را بنيان گذاشت   )ت.پ (برزيلحزب کارگران 
که هم اکنون به لحاظ تعداد اعضاء ، پشتوانه   

ی وتشکيالت منطقه  سازماندهمردمی ، قدرت 
 شايدای بزرگترين حزب سياسی برزيل و 

حزبی که .  گفت آمريکای جنوبی است بتوان
 شهر ، چون سالؤپائولو ،    ۲۰۰در پنج ايالت و 

 بزرگ ريودوژانيرو  الگر و يا ايالتپورتو
 کارزار اکنون همصاحب قدرت است و 

� . کند را هدايت مي  " لوال"انتخاباتی 

در مقطع کنونی بدون شک " لوال"ی پيروز
اما محبوبيت وی . حاوی داليل مختلفی است 

ی تاريخی در صفوف کارگران ابعنوان چهره 
 برزيل ، مردم بويژهی جنوبی و آمريکا چپو 

 سياسی   سالمت  و واقع بينی  لياقت ، کاردانی ،  
 دری وی  حزب دوستان و يارانی اخالقو 

مناطقی که عهده دار مسئوليت بوده اند ، در   
  داشته موفقيت اخير وی تأ ثير قابل مالحظه ای  

�. است 

ی حزب کار گران در اوضاع دشوار پيروز اما
 مطلوب ترين  اگرچه برزيلاقتصادی جهان و  

ژه اقشار آسيب انتخاب مردم اين کشور ، بوي
ی از گيرپذير و کم درآمد جهت پيش 

بحرانهای عميق تر ،آشوب و خانه خرابی  
اما سر آغاز آزمايشی است  .بيشتر است 

 برای حزبی که می خواهد ضمن پذيرش بزرگ
قواعد نظام حاکم بر سيستم سرمايه داری   

 سياستهای بانک جهانی و      پذيرشجهان ،  
ی بورس ،   اه بازار  المللی پول و   بين صندوق

 بگذارد که به گفته ی  اجراء بهبرنامه ای را 
برخی ها انقالبی و به بيان سخنگويان و  

رفرم راديکال " لوال" ی انتخاباتی برنامه مبلغين
�. می با شد  

 ،   ۱۷۲۰۰۰۰۰۰ جمعيتی در حدود با برزيل
 به نصف وسعت آمريکای  نزديکی مساحت

جنوبی نهمين قدرت اقتصادی درجهان و   
 توليد و صادر کننده مواد   بزرگترين ازجمله

گفته می شود در مناطق   .ستکشاورزي 
آمازون ، منابع عظيم نفتی کشف شده است ،       

 آن دشوار وپر هزينه  ازهرچند بهره برداری  
�. خواهد بود 

 آن عمرکوتاه عليرغمی برزيل نوپای دمکراس
و زنده بودن دوران سياه حکومت نظاميان در     

وارترين دمکراسی ها  ی از استيک ها هخاطر
 وی سالم    ها مناظره  . استدرامريکای جنوبي 

های   گ تيني شعارهای عوام فريبانه ، ماز بدور
انتخاباتی عظيم و بدور از آشوب اما پر شور، 

 سالم انتخابات و سرعت عمل آن از   گردش
ايجاد  . ستجمله جلوه های بارز چنين رشدي 

ر و توسعه نهادهای مدنی که حزب کارگران د
 به است،شکل گيری آنها نقش مهمی داشته 
 وی  سياسمشارکت مردم در امور اجتماعی و  

�. فرهنگی ابعاد توده ای داده است   

 جامعه برزيل در سالهای اخير   پيشرفت البته
صرفا به توسعه ساختار سياسی خالصه 

 اقتصادی مشکالت  عليرغم. نشده است 
ه واجتماعی که بعدا به جلوه هايی از آن اشار

 زندگی مردم   شرايطخواهد شد ، در راه بهبود     
و ارتقاء سطح آن گامهای موثری بر داشته  

 يک نظرسنجی و تحقيقی  بر  بنا  ۰.شده است  
انستيتوی جغرافيا و استاتستيک  ( که از طرف 

 است و در نشريه گرفتهصورت ) برزيل 
  ،سپتامبر همين موسسه منتشر گرديده است

شهر برزيل ۸۵۱  خانوار در۱۲۵۰۰۰ ميان از
 فوق قرار گرفته اند ، در مطالعهکه موضوع 

 خانوارها صاحب برق   از %  ۹۶ ،   ۲۰۰۱سال 
 دارندگان بر %  ۱۰۰سالبوده اند، ظرف پنچ 

 است ، مردم بيش از پيش   شده ودهتلفن افز
 به که جای اين به رافرزندان خرد سال خود 

کار بگمارند به مدرسه می فرستند به طوري 
  ۱۴ تا ۱۰وادی در ميان بچه های ی سب که

 است   بوده % ۸/۳ که۱۹۹۶ساله در سال   
 يافته است و   کاهش  % ۴/۲ به ۲۰۰۱درسال 

روی آوری کودکان از کار به سوی مدرسه  
�.  يافته است افزايش % ۲۰/ ۴ به%  ۱۱/۶

 برزيل بنا به آمار و گزارشات ديگری   همين  اما
همچنان با مشکالت اقتصادی واجتماعی   

را   " لوال"  بروست که دولت آينده رو عظيمی
وزی در دور دوم انتخابات به   ردرصورت پي
در برزيل کنونی اگر حدود   . طلبدچالش می  

هفتاد ميليون در شرايط اقتصادی نسبتا  
 مطابق آمارهای مختلف   ميبرند مطلوبی به سر 

بين هشتاد تا صد ميليون نفر درفقر دست وپا 
سی ميليون    اين عده حدود    ميان ميزنند ودر 
 ا هالی برزيل از % ۱در حاليکه . گرسنه ا ند

صا حب نيمی از اراضی زير کشت اين کشور 
 محصوالتميباشند توليد کنندگان اصلی    

کشاورزی يعنی دهقانان بخش مهمی از همين      
 امروزگرسنگان را تشکيل ميدهند وتا به  

  در" هابی زمين  "جنبش آنها موسوم به جنبش   
د نه تنها به نتيجه ای راه احقاق حقوق خو

دست نيافته است بلکه از طرف دولت    
مرتبا سرکوب " کاردوز" " سوسيال دمکرات"

 در  اکنون همشده و برخی از رهبران آنها  
 عدم   وی ناامنی،  بيکار. برندزندان به سر مي 

 درمان از چنان   مناسب سيستمبهداشت و 
ابعادی بر خوردار است که چگونگی پاسخ     

 های انتخاباتی    برنامهبه محور جهت حل آنها 
  در  همهو اين .کانديداها تبديل شده است   

شرايطی است که حجم سنگين بدهی خارجی و 
کسری بودجه دولت بر دوش جامعه سنگينی   

ی برا شودبه عنوان مثال گفته مي  . کندمی 
�. هر دولتی بر سر ۲۰۰۴و۲۰۰۲،۲۰۰۳سالهای 
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  هر ها  بدهي الک همين   ه اصطهت کار باشد ج
�.  ميليارد يورو احتياج دارد۱ /۲  هفته به

ضمن تاکيد بر  " لوال " ، کارگرانحزبی کانديدا
اجرای تعهدات دولتهای پيشين به ويژه در  

ی ضمن بازگذاشتن   خارجی ها بدهي رابطه با 
 امکان مذاکره برسرنحوه پرداخت آن رئوس 

 فوق را معضالتا برنامه خود در مواجه ب.
�. براقداما ت زير قرار داده است

  وابستگی اقتصاد برزيل به سرمايهاز کاستن
 پس انداز،تقويت سيستم تشويقهای خارجی، 

 رشد اقتصادی از بردن باالبازار داخلی و 
 وطريق افزايش سطح حقوق اقشار کم درآمد  

 بر قدرت خريد آنها،کاستن از شمار   افزودن
 بردن فقر و بين  از ميليون، ده رقمبيکاران تا 

 نقش دولت در پروژه های  افزايش االخرهب
 فرودگاه اتوبان، بزرگ عمرانی چون راه آهن ،   

�.  شبکه برق رسانی و

ی می تواند ضمن مشارکت در خصوص بخش
درساير   ،   کنترل دولت تحتی ها همين بخش 

 از باز    عرصه های توليد که حضور دولت
 داشته حضورکامل برخوردارنيست،دهی الزم 

�. باشد

 مشترک متشکل از کشورهای بازار تقويت
 برزيل موسوم و پاراگوئه اروگوئه،آرژانتين، 

، مخالفت بانابرابری " مرکوسور"به 
درمناسبات تجاری کنونی درسطح حهان     

 تامين تعادل در تعيين تعرفه های بويژه
گمرکی و تابع قرار دادن حجم واردات در 

دراتی و مخالفت با روند ی صاکاالهامقابل 
جهانی شدن ليبرال از جمله رئوس عمده  

�.  کارگران می باشدحزبسياست خارجی 

 چنين برنامه ای از هم اکنون با       انجام  اما
سئوالت و ابهامات متعددی رو بروست   

ی راست در سطح بين     نيروها که ليدرحا
 را به صدا   خطری  هاالمللی و داخلی زنگ   
  تندروانهی هاه سياست  درآورده اند و نسبت ب

 نيروهای چپ از  درميان ،  دهند هشدار مي 
جمله در درون حزب کارگران نسبت به گرفتن  

�. شود داده مي  هشدارقدرت به هر قيمتی 

در " لوال"  بيم و اميدهای فوق پيروزی  از خارج
 گزاردور دوم انتخابات که يکشنبه آينده بر 

به ی شود و انتخاب وی از هم اکنون قطعی  م
 جديدی خواهد بود از آزمون رسدنظر مي 

بکارگيری قالبها وايده های کامال نوين 
 با حمايت ميليون ،کهدرصفوف نيروهای چپ 

ها رای دهنده برزيلی به محک تجربه گذاشته   
 . ميشود 

�

  ...نقشه های جنگی آمريکا
�۲ادامه از صفحه 

  را خير مطلق می داند و هر مخالفی  کابينه اش  
 بايد از ميان     به هر وسيله ای   شری که

�. برداشته شود

�

جمهوری اسالمی در مقابل جنگ آمريکا 
درعراق، در مجموع سياست سکوت و تن دادن   

هر چند . قدر را درپيش گرفته است به قضا و
برخی از محافل درگيری لفظی با آمريکا را    
برای مصارف داخلی ضروری می دانند و     

 جزو اين   بر حکومت اسالمی هخامنه ای ر 
دسته است، اما اکثريت حکومتيان از جمله   
رفسنجانی از تن دادن به اين قبيل ماجراجوئی  

و اصالح طلبان حکومتی هر   . ها اکراه دارند 
 مرگ بر «برگ گونه تالش برای بازی با 

.  را در لحظه کنونی خطرناک می دانند»آمريکا
جناح های اما آن چه که واضح است همه 

 با آمريکا و سياست جنگی  برخوردحکومتی 
آن در منطقه را از زاويه منافع خود در  
حکومت و حفظ اين نظام فاسد و مستبد  
ارزيابی و تحليل می کنند و منافع ملی مردم       
ايران کم ترين جايگاهی در ارزيابی ها و     

�. تصميمات متلون آن ها ندارد 

سران حکومت اسالمی در برخورد به يک 
ه می تواند امنيت نه   چنين خطری در منطقه ک

فقط منطقه ما، بلکه صلح جهانی را به مخاطره        
بيندازد، يا سکوت می کنند و يا به دنبال        
تسويه خرده حساب های خود با همديگر  

محمد خاتمی در آخرين مصاحبه خود   . هستند
با خبرنگاران خارجی در مادريد، فقط به اين    

ما از تماميت ارضی «بسنده کرد که بگويد، 
ق دفاع می کنيم و در عين حال همواره   عرا

گفته ايم که رژيم عراق بايد به مقررات و  
هنجارهای بين المللی و قطعنامه های شورای     

تاکيد   تنها وی  » .امنيت سازمان ملل تن بدهد 
ما معتقديم که اگر قرار است در  «:  کهکرد

عرصه بين المللی کاری صورت گيرد بايد با 
  ».اع جهانی باشد  محوريت سازمان ملل و اجم 

خاتمی از ابراز مخالفت صريح با هر گونه 
�.جنگی در منطقه خودداری ورزيد

 هاشمی رفسنجانی در آخرين خطبه    در مقابل 
دوباره به بازی با کارت آمريکا در      نماز جمعه 

اصالح اختالفات داخلی حکومت پرداخت و 
طلبان طرفدار مذاکره با آمريکا را عده     

يکا را از اميد بستن به معدودی دانست و آمر
اين عده معدود بر حذر داشت و اضافه نمود 
که حکومت عمدا به آن ها اجازه اين حرف ها      

رفسنجانی در واکنش به سخنان     . را داده است 
وزير دفاع آمريکا در آرزوی سرنگونی 
حکومت، اميد بستن به اين قبيل اظهار نظر ها   

انه از طرف آمريکا را بيهوده دانست و در آست
برای نشان   سالگرد اشغال سفارت آمريکا، 

مزورانه به دادن قدرت ايران  در مقابل آمريکا  
اظهار مباهات هم      ساله ايران   ۲۵۰۰تاريخ 
تاريخی که چندان رابطه ای با حکومت     . نمود

بنيان حکومت اسالمی  اصوال اسالمی ندارد و  
 و آن و هويت ملی و تاريخی ملت ايرانبر نفی 

�.  شده استاستوار آن  ته ازفرهنگ برخاس

 جنگ  همهجمهوری اسالمی در کنار اينسران 
 عمال به دنبال کانال های       با آمريکا، لفظی

مطمئن برای جلب نظر دولت آمريکا و همکاری 
همانگونه که گزارشات حاکی    . هستندبا آن  

است هم اکنون اين همکاری در کنترل   
 قايق محاصره دريائی عراق جاری است و 

موتوری نيروهای مسلح ايران با گشت   های 
های آمريکائی در خليج فارس همکاری نزديک 

در جريان جنگ اين همکاری ها   قطعا . دارند
حتی اگر . جديد آمريکا هم ادامه خواهد يافت    

 همچنان زينت بخش   نيزشعار مرگ بر آمريکا
همه اين   . نماز جمعه های حکومتی باشد   

 پنهان دو     از خاصيت های ديپلماسی   »نعمات«
جانبه بين حکومت اسالمی از يک طرف و 

�. دولت بوش از سوی ديگر است

منافع ملی ما در آن است که در عين اعالم        
مخالفت صريح با ماجراجوئی های نظامی و      
توسعه طلبانه اياالت متحده آمريکا، به جنبش    

 در برابر آن پيوسته و  بين المللیمقاومت
 منطقه را در  اهداف واقعی اياالت متحده در

برابر افکار عمومی افشا و از استقالل و حق 
حاکميت ملی تمامی کشور های منطقه دفاع  

خواستار به رسميت شناختن اراده   . کنيم
آزادانه ملل برای تعيين تکليف با ديکتاتوری 
های حاکم بر کشورهای منطقه شده و از 

 خواستار شويم به جای صدور شورای امنيت
مه ای برای فشار به اين مجوز جنگ، قطعنا

قبيل ديکتاتوری ها برای برگزاری انتخابات  
آزاد تحت نظارت بين المللی ، و فراهم نمودن    
همه شرائط چنين انتخاباتی تصويب کند و  
رعايت قطعنامه حقوق بشر سازمان ملل را   
اجباری و شرط ادامه عضويت در سازمان    

آن گاه نه کسی اجازه خواهد      . ملل اعالم کند 
  بساطافت که بر خالف اراده ملتش   ي

وری برقرار کند و نه چنين حکومتی به تديکتا
مثابه خطر عمومی، بهانه سازماندهی جنگ و 
�.کشتار محافل ميليتاريستی قرار خواهد گرفت
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 تغيير قانون کار
 برای قانونی کردن بی قانونی و تشديد استثمار کارگران

 
هيات وزيران دولت جمهوری اسالمی در 
بيستم خردادماه سال جاری گروه کاری سه     
جانبه ای  متشکل از وزارت خانه های کار و 
اموراجتماعی ، صنايع و معادن ، امور  
اقتصادی و دارايي ، تشکل های کارگری    

و هم چنين تشکل های کارفرمايي را     دولتی 
موظف کرد تا به منظور استفاده از به اصطالح    

بهينه از ظرفيت های موجود قانون کار در « 
آن » جهت انعطاف پذيری روابط و محيط کار 

را مورد بررسی قرار داده و پيشنهادهای   
اصالحی و آئين نامه اجرايي خود را تا شش      

 چرايي تشکيل  .ماه ديگر به دولت ارائه کند
چنين گروه هايي بالفاصله اين پرسش را   
مطرح می سازد که چه تغييراتی قرار است 
انجام شود و اين تغييرات در راستای تامين    
منافع چه کسانی است و چه اهدافی را دنبال       

 می کند؟
تالش برای تغيير قانون کار فعلی شايد عمری    

سابقه . کمتر از خود اين قانون نداشته باشد
آن به دوران احمد توکلی وزير کار جمهوری  

در  .  برمی گردد٦٢-٥٩اسالمی در سال های   
آن دوران تالش برآن بود که قانون کار به    

« شکل و سياق احکام و عقود اسالمی و اصل 
به معنای تلقی کارگر به » تراضی طرفين 
و واگذارکردن کارگر  » اجاره  « عنوان موضوع 

آن تهاجمات به دليل  . به کارفرمای ديگر درآيد
شرايط خاص دوران پس از انقالب ، مبارزه   
گسترده کارگران و فعالين کارگری و نيروهای 
چپ و مترقی از يک سو و درگيری جناح های 
رژيم از سوی ديگر راه به جايي نبرد و عمال  

تالش هاي رژيم که از همان  . شکست خورد
آغاز می کوشيد که نظرات کهنه قرن هيجده و      

ده ميالدی را در ايران امرور به کار گيرد    نوز
و دستاوردهای کارگران را که در طول مبارزه 
با رژيم شاه به دست آورده بودند ، پايمال    

 .نمايد طی سال های بعد هم ادامه يافته است     
بررسی اين که قانون کار فعلی تا چه حد بر    
ضد منافع کارگران است و يا اين که اين قانون      

يند چه شرايط ، تعادل و توازن نتيجه و برآ
کدام نيروهای اجتماعی بوده است فرصت   

 آن چه بيشتر در اين مطلب   . ديگری می طلبد
 

 
مورد تاکيد قرار می گيرد ، تهاجم تازه و  
 گسترده سرمايه داران و دولت نسبت به طبقه  

کارگر و ادعای فريبکارانه و توجيهات 
انون کار گوناگون آنان به عنوان داليل تغيير ق

 .می باشد
اين تهاجم اما چرا در اين لحظه که بر طبق    
آمارهای دولتی شمار رسمی بيکاران حدود 
سه ميليون و دويست هزار و شمار غير    
رسمی آن نزديک به پنج ميليون نفر تخمين 
زده می شود و به داليل مختلف در آينده 
نزديک بيکاری های گسترده تر نيز در راه 

چرا در لحظه ای که اگر   . يرداست انجام می گ  
وزارت » طرح ضربتی اشتغال «به فرض محال 

کار و امور اجتماعی به اجرا درآيد و اعتبار      
 ٢٢٥مورد نياز آن نيز تامين گردد تنها به  

چرا در . هزار فرصت شغلی خواهد انجاميد 
لحظه ای که فقر و بيکاری ، انبوه جمعيت  

 و  کارگران را به زير خط فقر رانده است 
چراهای ديگر ، تغيير قانون کار در دستور  

 . قرار گرفته است
برای وارد شدن به موضوع  توجه کنيم که 
دست اندرکاران رژيم و سرمايه داران در اين 

 :ميان چه می گويند 
مصطفی ضرغامی ، معاون اشتغال وزارت   
امور اقتصاد و دارايي در مورد بيکاری و 

:  می گويد سياست گذاری های کالن اقتصادی 
الزمه رسيدن به نرخ های رشد باالتر و حتی    
دورقمی،خارج شدن از پوسته ساختار سنتی   

يعنی اين که دولت فقط . گذشته و کنونی است
هدايت و نظارت کند و عرصه را برای فعاليت    
 .بخش خصوصی گسترده و گسترده تر سازد

محمد عطارديان ، دبير کانون عالی انجمن های        
کارگر هر زمان : ايان می گويد صنفی کارفرم

بخواهد می تواند از ادامه کار سر باز بزند ولی     
کارفرما برای خالصی از دست کارگری که 
نقشی در توليد ندارد يا بازدهی توليد را کم 

 .می کند بايد از هفت خوان بگذرد 
بيژن بيدآبادی ، کارشناس اقتصادی ، حمايت    

شش قانونی بيش از حد از شاغالن تحت پو
قانون کار را علت رکود توليد در کشور طی 

 .سال های اخير معرفی می کند
 

 
معصومی ، عضو ستاد برنامه ريزی خانه 
صنعت ، قانون کار را فقط به نفع کارگران می 

 در صورتی که قانون کار ،  : داند و می گويد  
قانون حمايت از نيروی کار ، يعنی هم کارگر و 

 .هم کارفرما بايد باشد
رتضی بهشتی ، رئيس کنفدراسيون صنعت  م

بخش خصوصی صنعت بايد   : ايران می گويد 
با خصوصی سازی ، همه جانبه ، قدرتمند و 

کسانی که برای :و می افزايد . تقويت شود 
مساله بيکارشدن کارگران دلسوزی می کنند ،   
دقيقا به بيکارشدن آنان و آشفتگی بازار کار 

 .کمک می کنند
بر اين مساله نيز از اهميت       اشاره و تاکيد  

سه  « بسياری برخوردار است که  گروه کاری  
مسئول بازنگری در قانون کار هياتی » جانبه 

چرا که همگی از موضع  حفظ  . يک طرفه است
« منافع سرمايه داران و بخش خصوصی و

، تالش دارند که قانون کار را به »حذف دولت 
 . زيان باز هم بيشتر کارگران تغيير دهند 

موضوع بازنگری و تغيير قانون کار در 
شرايطی صورت می گيرد که اقتصاد ايران به    
دليل بحران ساختاری عميق دچار رکود در   

در شرايط . توليد و درماندگی شديد است
حاضر بخش زيادی از صنايع و کارخانجات 
توليدی بزرگ کمتر از پنجاه درصد ظرفيت   

 . اسمی خود توليد می کنند
ذرا به ورشکستگی اقتصادی ايران از  نگاهی گ

جمله در صنعت نساجی ، نمونه خوبی برای      
روشن ترساختن اهداف واقعی برای تغيير   

آنانی که داليل . قانون کار خواهد بود
ورشکستگی اقتصاد ايران را پنهان می کنند ،      
برای هجوم و تعرض  به طبقه کارگر ، 
. فريبکارانه قانون کار را نشان می دهند

نعت نساجی که از پرسابقه ترين و ص
بزرگترين صنايع کشور بوده ، دچار آن چنان    

« وضع وخيمی شده است که با ارائه اليحه 
و تصويب آن در  » نوسازی صنايع نساجی 

 قانون کار مجلس در سال هشتاد ، دولت عمال 
طبق اين . را در سطحی وسيع ناديده گرفت

 خانه اليحه هياتی مرکب از نمايندگان وزارت  
های کار ، صنايع و معادن و نماينده سازمان         
 مديريت و برنامه ريزی کشور مامور شدند تا  
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 نيروی مازاد کارخانجات نساجی را بازخريد ،      
 البته مشکل اصلی   . کنند) بخوانيد اخراج ( 

صنايع نساجی در سال جاری مساله چگونگی   
به طوری که از . جذب تسهيالت ارزی است

ميليون دالر از ٥٠٠مبلغ ١٣٨٠زمستان سال 
حساب صندوق ذخيره ارزی با بهره دو 

ست که تا به  اين بهره کمترين رقمی ا( درصد 
حال برای برداشت از اين حساب تعيين شده    

برای اعطای تسهيالت ارزی به اين . ) است
صنعت اختصاص يافته است و هم چنين با       
فشارهای مختلف ، دولت قيمت مواد اوليه 
مصرفی اين صنعت از جمله پنبه را پايين نگاه  

با اين همه تاکنون مبلغ بسيار   . داشته است
رز برداشت شده است و هيچ     اندکی از اين ا  

چشم اندازی از برداشت و به کارگيری اين    
يقينا . نيز وجود ندارد١٣٨١تسهيالت در سال 

اينجا ديگر مساله کارگران و حقوق آن ها هيچ     
نقشی ندارد بلکه علت اصلی عدم توجيه     
اقتصادی و ناتوانی صنايع نساجی برای  
حضور و رقابت در بازارهای خارجی و داخلی  

به عبارت ديگر مشکل اين صنعت عدم   . تاس
سرمايه گذاری مجدد و نوآوری و  

در نتيجه . برخورداری از تکنولوژی جديد است
اين صنعت امروز قابليت رقابت با توليدات    

 .وارداتی را ندارد 
بطور کلی بحران اقتصادی در ايران ، زمينه 
های سرمايه گذاری در صنايع را محدود کرده     

ن عمدتا به سمت سرمايه   و سرمايه دارا
گذاری های کوتاه مدت تمايل دارند و بنابراين  
سرمايه داران حتی با چنين کمک های بی دريغ     
دولت ، به دليل عدم توانايي رقابت با بازارهای       
جهانی و گرايش انتقال سرمايه از صنعت به 
بخش تجارت ، تمايل ندارند در اين عرصه   

ه به تجارت و فعاليت کنند و ترجيح می دهند ک   
 .داللی بپردازند

از جمله عوامل ديگر بحران در اقتصاد ايران ،    
مديريت ضعيف ، مساله شش تا هفت ميليارد 
دالر قاچاق کاال در سال ، رانت خواری و    
درگيری های داخلی جناح های رژيم ، اختالس   
های نجومی ، ماشين آالت فرسوده و    
 تکنولوژی عقب مانده در صنعت ، آموزش و
بازآموزی نيروی کار و تک پايه ای بودن 
اقتصاد ايران را می توان نام برد که ريسک  
سياسی و اقتصادی سرمايه گذاری  های    
بلندمدت را در اقتصاد ايران به شدت باال برده    
و آن را دچار تنگنا و محدوديت و تباهی     

 .ساخته است
 

 :سياست های رژيم 
انون اصوال مساله اخراج کارگران در خود ق 

برای نمونه تبديل قراردادهای . کار نهفته است
استخدام رسمی به استخدام موقت و پيمانی ،   
حتی در واحدهای بزرگ صنعتی از سال   

با بخشنامه ای از سوی وزارت کار به ١٣٧٣
  عالوه بر اين ،  . صورت قانونی اجرا می گردد

با تصويب قانون خارج ١٣٧٨در اسفندماه 
غل دارای پنج نفر و    کردن کارگاه ها و مشا 

کمتر از شمول قانون کار ، شمار زيادی از    
 .کارگران بيکار شدند

هم اکنون نيز به بهانه اصالح قانون کار تالش 
می شود که چند نکته اصولی و مثبتی هم که    
در اين قانون ارتجاعی وجود دارد را حذف 

قانون کار که اخراج کارگر  ٢٧اصل  . کنند 
دودی محدود می سازد توسط کارفرما را تا ح

 .امروز زير ضرب قرار گرفته است
رژيم می کوشد عوام فريبانه قانون کار را 
مانعی برای جلب سرمايه گذاری خارجی و   

بهانه   . داخلی و توليد و اشتغال معرفی کند 
هايي چون فراهم کردن زمينه سرمايه گذاری 
داخلی و خارجی و ايجاد اشتغال ، توجيهات       

 تالش های فريبکارانه ای است    عوام فريبانه و
که در شرايط ورشکستگی ، از هم گسيختگی و 
وابستگی اقتصاد ايران از سوی سرمايه داران     
و دولت در جهت به کارگيری سياست های  
بانک جهانی و صندوق بين المللی پول ، از         
. هستی ساقط کردن طبقه کارگر قرار می گيرد

ام می   اين تهاجمات متاسفانه در شرايطی انج 
گيرد که طبقه کارگر از هيچ تشکل مستقل   

 .سراسری و حتی منطقه ای برخوردار نيست
برای روشن تر شدن قضيه بايد به اين نکته 
توجه کرد که تحت نظر همان گروه کاری سه    
جانبه ای که در باال به آن اشاره شد در حال 

١٩١و١٨٩حاضر کميته کوچک تری نيز مواد 
قع چگونگی خارج شدن قانون کار را که در وا

بخش کشاورزی و کارگاه های زير ده نفر از 
شمول قانون کاراست را مورد بررسی قرار 

عطارديان به خبرنگار ايرنا چنين می     . می دهد
در حال حاضر بحث بر سر اين است     : گويد 

که کارگاه های زير ده نفر و شاغالن در بخش 
کشاورزی از چه موادی از قانون کار معاف 

مهم ترين نکته در اين مورد از نظر ما ،      . دشون
 .بحث اخراج کارگران از اين کارگاه هاست

سمت اصلی سياست رژيم در اين تعرض و  
تهاجم به طبقه کارگر متوجه ضعيف ترين و 
آسيب پذيرترين و غير متشکل ترين بخش   
طبقه کارگر که در کارگاه های کوچک و بخش 

 ترديد  بی. کشاورزی مشغول کارند می باشد  
اين تهاجم در همين حد متوقف نخواهد شد و 
. تعرض های وسيع تری را بايد انتظار داشت

کامال بديهی است که وخامت اوضاع در اين   
بخش تاثيرات خود را در بخش های ديگر و     
حتی در صنايع بزرگ و يا کارخانه هايي با      
تعداد کارگران بيشتر برجای خواهد گذاشت و 

ست که تمام بخش های    به همين دليل هم ه
طبقه کارگر بايد بتوانند متحدانه عليه اين      

 .تهاجمات مبارزه کنند
١٩١با خارج شدن کارگرانی که موضوع مواد 

شامل حال آن ها می شود عالوه بر ١٨٩و
بيکارشدن تعداد بسياری از کارگران عواقب   
خطرناک و محدوديت های فراوانی حتی برای    

 به کار ادامه  کارگرانی که در اين بخش ها
خواهند داد فراهم می گردد که اين محدوديت    

 :ها شامل موارد زير خواهد بود
الزام کارفرما به رعايت پرداخت  -

 .حداقل دستمزد منتفی خواهد شد
اخراج کارگران توسط کارفرمايان   -

بدون هيچ مشکلی و حتی بدون    
مراجعه به وزارت کار صورت می  

 .گيرد
موضوع ( اجبار بيمه کردن کارگران  -

توسط ) قانون کار ١٤٨ماده   
 .کارفرمايان منتفی می شود

رعايت حفاظت فنی و بهداشت محيط  -
کار از سوی کارفرما که نقش 
اساسی در سالمت جسمی و روانی     
کارگر دارد با ابهام جديدی روبرو   

 .می شود
ممنوعيت به کارگيری کودکان که به   -

لحاظ انسانی و اجتماعی از اهميت     
وردار است منتفی می  ويژه ای برخ

 .شود
ميزان مرخصی و تعطيالت هفتگی و  -

ساالنه کارگران و حتی تعطيلی روز 
جمعه موکول به نظر کارفرما می   

 .شود
جلوگيری از تحمل شرايط سخت و  -

زيان آور برای کارگران زن و 
مرخصی های معمولی قانونی مثل  
مرخصی بارداری و زايمان ضمانت  

 .دهداجرايي خود را از دست می 
اين حقيقت چندان پيچيده ای نيست که در   
شرايط پراکندگی کارگران و عالوه بر آن با  
 وجود انبوه بيکارانی که از هيچ حمايت نهادينه   

 ۲۰ادامه در صفحه 
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وجود شكاف هاي عميق بين طبقات غني و   
فقير جامعه ، خفقان، قوانين طرفدار 
مردساالري در جامعه ، نبود آموزش و 
پرورش  كافي و مناسب يك جامعه سالم ،   

 حداقلي از ارتباط بين والدين و    وجودعدم
همگي داليلي هستند كه   .. و فرزندان ، بيكاري،

  تشديد را روز به روز نابرابري هاي اجتماعي
بيكار ي و فقر اقتصادي بدنبال خود   . مينمايند  

ناهنجاري هاي ديگري را بدنبال خواهند داشت   
اعتياد ،     . كه جامعه را به قهقرا خواهد كشاند  

فحشا، دزدي ، خشونت در خانواده و مدرسه    
 ديگر آسيب هاي اجتماعي  جنايت های و 

هستند كه چون كرم جامعه را از درون نابود 
با مروري به اخبار مطبوعات عمق اين     . دميكنن

روزنامه جمهوري ( فجايع روشن تر ميگردد 
، افزايش سرسام آور   )١٣٧٧اسالمي خرداد 

افزايش  ) هر چهار ازدواج يك طالق (طالق 
جنايت و چاقوكشي، دزدي و سرقت هاي   
كوچك و بزرگ تكه تكه كردن زنان و كودكان   

ران ،  ، وارد كردن زنان به فحشا توسط شوه
فرار هزاران دختر نوجوان از خانه و وجود  

به   (  خانه  ٢٢ مركز جمع آوري دختران و  ٣٢
خانه ريحانه و خانه هاي     ) . اصطالح سالمت 

كشف   ،  هزار زن روسپي  ٣٠٠سبز و وجود 
خودكشي    در همان سال ،  تن مواد مخدر١٨٦

 . را خبر ميدهد… ،  و  نفر در تهران٢٠روزانه 
 ٨ كه داراي دوهمسر و   مردي ١٣٧٦ آبان  ٢٥

فرزند است براي گرفتن اجازه از همسر دوم    
خود مهرنوش ، وي را شكنجه داده و در زير    

الخره  اتا اينكه ب   . زمين خانه زنداني ميكند    
مهرنوش موفق به فرار ميشود وبه خانه  

در اين زمان همسر . خواهرش پناه ميبرد 
مهرنوش با به آتش كشيدن خانه خواهر    

كودك خواهر زاده اش را به     ٤ و  مهرنوش او
 .كام مرگ ميفرستد 

 ساله در يكي  ١٣ ليال دختر ١٣٧٥ تير ماه ٣١
 همسر مردي ،از روستا هاي آبيك به زور پدر

چوپان ميشود و بعد از تحمل خشونت هاي    
قساوت بارهمسرش و تحمل چهار سال  

 موفق به فرار  ، سالگي ١٧شكنجه در سن 
 ه ميبرد اما همسر   و به خانه پدرش پنا   ميگردد

 جنايت كارش با پاشيدن اسيد به روي اين    
 

 
 
 
 
 

 تمام عمر خانه    اورا براي، دختر زجر ديده
 .نشين مينمايد

 زن جواني توسط شوهر و مادر   ٧٦آبان 
شوهرش به خاطر بسته شدن فاضالب از 
طبقه دوم به بيرون پرتاب ميگردد و از پا فلج  

م نخواهد   ميشود كه حتي ديگر قدرت فرار ه
 . داشت

 زني حامله در مهاباد به خاطر      ١٣٨١مهرماه 
دعواهاي خانوادگي خود و سه كودكش را 

 .حلق آويز ميكند
 طي يك بررسي در محله ١٣٧٩ اريبهشت ١٢

در فاصله زمانی    هاي فقير نشين جنوب تهران  
 تا پنجم ارديبهشت     ١٣٦٢ پانزدهم شهريور  بين

 خاطر   نفر كساني كه به   ١٣٧ از ميان   ١٣٧٤
بيماري هاي حلق و گوش و بيني به درمانگاه   

 نفر زن به پارگي گوش  ٧١ ، مراجعه نموده اند
 نفر اين تعداد زناني بوده اند   ٤٨دچار بوده كه 

 نفر  ٣٨كه از شوهر خود سيلي خورده اند و 
آنان در كشمكش هاي خانوادگي و بقيه    
مرداني بوده اند كه در نزاع هاي بيروني دچار 

ش گشته اند تنها دو مورد مرد در    پارگي گو
اثر سيلي زنان از اين مجموع به درمانگاه       

 ..و.مراجعه نموده اند  
راستي چرا فرياد شنيده ميشود اما فرياد رس    

 نيست ؟  
 ٤در ايران از هر  وقتي كه اعالم گرديد كه 

 و  مورد آن به طالق كشيده ميشود١ازدواج 
اري    هزار دختر فر ٦زماني كه آمار از وجود  

خبر ميدهد همه و همه دريافته اند عمق فاجعه 
 ١٥ و ١٤دختران  تا چه حد است زماني كه  

ساله از دست پدران معتاد و بيكار و برادران     
غيرتي و ازدواج هاي تحميلي در جهت پيدا  
كردن آينده اي بهتر از خانه ها مي گريزند و 

 فرياد مسئوالن  ،به خيابان ها پناه مي برند  
ه با فحشا و زنان خياباني به      براي مبارز

بطور مثال امير علي اميري    . آسمان ميرود 
جانشين فرماندهي نيروي انتظامي از باال بودن       
جرم در شهر قم شكوه نموده و ميگويد 
گسترش و باال رفتن انواع بزه كاري و فحشا و 

در شان  دختران فراري در اين پايگاه مذهبي   
: ميدهد كه  و ادامه جمهوري اسالمي نميباشد

 انتظار مردم كشور و مسلمانان جهان از اين      «
شهر و وظيفه نيروهاي انتظامي سنگين تر 

اميري همچنين تركيب جمعيتي . »شده است  
مهاجر و حاشيه نشين را عامل اصلي گسترش 
اين ناهنجاري هاي اجتماعي در استان قم    

 مردم بخصوص  «دانسته و ميگويد كه 
كسب فيض و   نوجوانان و جوانان براي  

معنويت وارد اين شهر شده و نبايد خداي  
نكرده محيط اين شهر نوعي بد آموزي براي     

 .  »آنان باشد   
ماجرا بطوري باال ميگيرد كه دم جمهوري 
اسالمي و عامالنش در بروز بدبختيهائي كه در     
بيست و چند سال گذشته گريبانگير مردم    
زحمتكش اين جامعه نموده اند ، در تله گير    

يكند و ديگر قادر نخواهند بود روضه بخوانند  م
و اندرز دهند و مردم را به صبر اسالمي فرا   

خوانند بلكه باز مزورانه تالش مينمايند با      
طرحهاي مختلف براي امن بودن جامعه 
اسالمي به زعم خودشان چند صباحي ديگر به  
عمر نگين خود ادامه دهند و به اين خاطر امثال     

بنا ميشود و بوق ها زده  خانه ريحانه ها
ميشود و كرنا ها اندر باب فساد اجتماعي      
نواخته ميشود اما عمق ماجرا دردناكتر از اين      

جامعه ميبايست به . جوش و خروش ها است
اين امر توجه داشته باشد كه فحشا و   
بزهكاري و اعتياد از معلولين جامعه خفقان    

ست و در جامعه اي كه      ازده وبيمار و طبقاتي
 درصد آن به قول خود مسئوالن زير خط ٦٠

ميكند در اين    فقر بسر ميبرند و بيكاري بيداد
جامعه وجود هزاران دختر و پسر خياباني 
عجيب نيست و خشونت به همراه فقر 
اقتصادي خانواده در خانواده رشد خواهد  
نمود و با آن عجين خواهد گشت و تنها    
قربانيان آن زنان و نوجوانان و كودكان  

 .ميباشند 
اشرف بروجردي معاون اجتماعي وزير كشور 

 خانه ريحانه با هدف ايجاد خانه امن    «ميگويد 
 اما در اجرا  .براي  دختران فراري طراحي شد

دخترها در آنجا از يكديگر يكسري مطالب    
در ابتدا قرار بود خانه اي . جديد آموختند 

باشد كه وقتي دختري از خانه فرار ميكند  به   
پناه بياورد  امااين نشد و موفق نشد و      آنجا 

پيشنهاد ما اين بود كه اين خانه به بخش غير         
 .»دولتي واگذار گردد

بعد از تحويل آن به بخش غير دولتي ، مدير 
عامل موسسه غير دولتي آرمان سبز در 
مصاحبه با خبرنگاران ، خبر از قاجاق دختران 

براي فروش و  و پسران خياباني به تركيه  
دكتر معتمدي .   ميدهده اعضاي بدنشانتخلي

 ، مدير كل دفتر آسيب ديدگان اجتماعي   

ازخانه خشونت، درد، فرياد، فرار
ناهيد
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از يك فكر ميكنم «: سازمان بهزيستي ميگويد
ميليون و هفت صد هزار زن سرپرست خانوار،   

 هزار زن ، تحت هيچگونه پوشش خدماتي    ٥٠٠
 .»و همه در معرض بزهكاي قرار دارند  نيستند

خانم دكتر شهين عليائي زند ، عضو هيات        
علمي دانشگاه علمي دانشگاه عالمه طباطبائي         

 زن   ١٤٧ي كه در مورد   در تحقيقات«: ميگويد
خياباني انجام گرفته معلوم شده كه ده درصد  

 . بوده اندتحت پوشش نهادهاي اجتماعيآنان 
خراسان طبق آمار مركز سنجش ايران استان 

 زنان خياباني را دارا ميباشد و  درصد٤/٢٢
استان كهكيلويه و  و  درصد١٤تهران 

 ». درصد٧بويراحمد 
تران فراري در آنچه مهم است اينكه اكثر دخ   

واقع از مشكالت خانواده ،خشونت شوهر و    
پدر وبرادر، عدم امنيت ،  فقر ، كنترل بيش از     

 و در برخي موارد اجباری حد و ازدواج هاي 
 .و باري خانواده فرار نموده اند   بند بي

طبق بررسي خانم دكتر عليايي زند ، بيش از       
يك سوم زنان خياباني دوران كودكي و   

را بدون حضور مشترك والدين   نوجواني 
 زن   ١٠٠و همچنين از .سپري نموده اند  
 نفر قبل از ورود به اين   ٧٨خياباني در تهران  

مسير ازدواج نموده و دچار خشونت ها و آزار   
 نفر آنان  ٢٢و  هاي جسمي قرار گرفته اند

 نفر قبال والدين معتاد داشته    ٥٧. مجرد بوده اند
 مختلف جدا از    نفر والدينشان به داليل  ٣١و 

  نفر مورد محبت قرار ٤٣هم زندگي ميكردند، 
 نفر از   ١٤ نفر در حد متوسط و و ٣٨نگرفتند ، 

  ١٤٧از ميان . محبت زياد برخوردار بوده اند 
  ١٣ درصد بين سن هاي  ٦٠ نی  نفر زنان خيابا

 .  پا به خيابان گذاشته اند  ٢٠تا 
و اما شمار دختراني كه به داليل باال از خانه   

،  هزلر و دويست نفر١٣٧٩گريخته اند در سال 
هزار نفر و تا به حال به      پنج ١٣٨٠و در سال 

.  نفر فقط در تهران رسيده است ٦٠٠٠
همينطور هر سال كه جلو تر رفته سن دختران    

 به اين صورت كه سن   .كاهش يافته است
  ١٦ از ١٣٧٨متوسط اين دختران در سال 

تنها از    .  رسيده است  ١٣٧٩ در ٧/١٤ به ،سال
  نفر به خانه برگشته اند   ١٣ دختر فراري ٤٥هر 

دكتر انور صمدي راد استاد دانشكده عالمه   
طباطبائي در يك مصاحبه مطبوعاتي با 

:  ميگويد١٣٨١ مهر ماه   ٢٥روزنامه ايران در 
متاسفانه آمار و ارقام داده شده را باور      «

نداشته و درست نميداند زيرا كه اين ارقام فقط 
مي هستند كه مورد شكايت داشته اند در  ارقا

حاليكه اينها تمامي افراد آسيب ديده در جامعه        

نيستند و عمق فاجعه عميق تر از اين رقم 
هاست ، ما اگر بخواهيم آمار دقيق داشته       
باشيم بايد در تمامي سطوح تحقيق كنيم و     

بطور مثال براي همسر آزاري و . آمار بگيريم 
دكان ويا در باره    خشونت عليه زنان و كو

تعداد گريز زنان و جوانان و كودكان از خانه  
…به خيابان هيچ آمار مستندي وجود ندارد  

من   «: وي در دنباله مصاحبه ادامه ميدهد   . ».
حتي به آمارهائي كه وزارت كشور ميدهد      

 .»اعتمادي ندارم  
در بخش ديگر مصاحبه گفته ميشود كه عوامل 

دربه دري در متعدد جنگ و بيخانماني و  
سالهاي طوالني و حاشيه نشيني و مهاجرت     

بطور مثال  . از داليل ديگر ميباشند …وفقر و 
زير پل سيد خندان در هتل بين المللي سابق       
جنگ زدگان را آوردند و اسكان دادند آنها        
جواناني سالم بودند ولي بخاطر فقر و نبودن   
خانواده و سرپرست در معرض انواع خطرات 

  مخدرفروش مواد.  ند خود فروشيقرار گرفت
و خطرات ديگر از بيرون آن بچه هاي معصوم    
را به ناهنجاري هائي مثل قتل و جنايت كشاند   
و تخريب نمود و آواره نمود ازدواج دختران 
ايراني با افغانيها و خريد اين دختران توسط    
افغانيها كه تعدادي بچه توليد كردند و قابل   

 بچه  نی  چه هاي خيابا  توجه است كه خيلي از ب
 . همين افغاني ها با زنان ايراني است      

افزايش طالق و  «  :وي سپس ادامه ميدهد
كاهش ازدواج يعني هشداري بزرگ اينكه     
مسئله ايست ريشه اي كه مخرب است و پديده      
اي خطرناك كه متاسفانه باور اكثريت مردم   
اجتماع اين است كه زن جوان طالق گرفته به      

 خالف مي خورد بنابر اين كسي درد كارهاي
كه طالق ميگيرد خود به خود مستعد پذيرش     
يك زندگي ناهنجار است از طرف ديگر طالق   

  . يعني بحران ميانسالي  ٥٥ تا  ٤٧بين سن هاي  
اما دختراني كه به علت گريز از محدوديت هاي   
درون خانواده ازدواج ميكنند و در ازدواج نيز 

يشوند و در با محدوديتهاي ديگر روبرو م
فاصله كوتاهي طالق ميگيرند تا آزاد زندگي     
كنند بايد گفت درصدي از آنان براي فرار از    
جامعه مردساالر اين كار را ميكنند البته علل       
ديگر هم براي طالق زودرس وجود دارد كه از 
آن جمله عدم درك درست از زندگي زناشوئي،  
نداشتن شغل مناسب ، شغل كاذب مردان يا  

 .»..ت يكشبه اقتصادي وتحوال
 ساله بجاي نشستن    ٩در جامعه اي كه دختر 

پشت نيمكت مدرسه به خانه شوهر و دنياي پر    
پيچ و خم بزرگان پرتاب ميشود ، چگونه    

ميتوان در باره خشونت و ناهنجاري هاي 
تنها ميتوانم عمق   . جامعه قلم فرسائي نمود 

فاجعه را در يك خط آنهم از زبان حميديان  
 مجتمع قضايي خانواده تصوير نمايم كه رئيس
 سالگي ازدواج   ٩دختران ميتوانند در   « ميگويد

كنند ، اما براي در خواست طالق و اخذ مهريه   
 ».بايد سن رشد خود را ثابت نمايند
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  ...تغيير قانون کار 
  ٢٠ ز صفحها
 

طبقه کارگر ايران در  . داران تعيين می کنند 
فرايند مبارزات اقتصادی و سياسی خود  

رهايي رنجبران  « از گذشته دريافته که بيش 
است و تنها تشکل های  » ، وحدت و تشکيالت 

مستقل کارگری و مبارزه متحدانه کارگران  
 .ضامن احقاق حقوق آن ها می باشد

 
کميسيون کارگری سازمان اتحاد فداييان خلق 
 ايران

 
 :توضيحات 

 کارگاه های کوچک کمتر از ده نفر را   -١٩١ماده 
 حسب مصلحت ، موقتا از شمول       می توان بر 

. بعضی از مقررات اين قانون مستثنی نمود     
تشخيص مصلحت و موارد استثنا به موجب آئين        
نامه ای خواهد بود که با پيشنهاد شورای عالی کار     

 .به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد 
 در بخش کشاورزی ، فعاليت های    -١٨٩ماده  

رختان ميوه   مربوط به پرورش و بهره برداری از د  
، انواع نباتات ، جنگل ها ، مراتع ، پارک های جنگلی   
و نيز دامداری و توليد و پرورش ماکيان و طيور ،          
صنعت نوغان ، پرورش آب زيان و زنبور عسل و          
کاشت و داشت و برداشت و ساير فعاليت ها در    
کشاورزی ، به پيشنهاد شورای عالی کار و         

 شمول قسمتی      تصويب هيات وزيران می تواند از   
 .از اطن قانون معاف گردد    
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اعتصاب عمومی در 
 آفريقای جنوبی

 
« روزهای نخستين ماه اکتبر ، مرکز شهر   

شاهد تظاهرات وسيع  » ژوهانسبورگ 
کارگران ، بيکاران و ديگر اقشار محروم بود 
که با پالکاردها و شعارهای خشماگين آن ، به       

» نيوزويک  تايمز « قول گزارش گر روزنامه 
 برای  برای لحظاتی مبارزات گسترده سياهان 

برچيدن بساط رژيم آپارتايد سفيدپوستان در 
اما ، اين    . ساليان گذشته را به خاطر می آورد    

بار ، اعتراض توده ها عليه سياست های دولت  
فعلی ، دولت سياه پوستان که پس از برافتادن    

 ، انتخاب گرديده است     ١٩٩٤آپارتايد ، در سال    
شعار » ژوهانسبورگ « تظاهرکنندگان . ، بود

در اين سرزمين چه می گذرد ؟ ،      « : ی دادند  م
دولت ، دولت ماست ، ولی آن ها همه چيز را  « 

آن ها فرياد می زدند     ! » خصوصی می سازند 
خصوصی سازی ، تولد دوباره آپارتايد  « : 

 !» ايجاد اشتغال مناسب     « ،  ! » است 
و شهرها   » ژوهانسبورگ « تظاهرات در شهر  

 فراخوان تشکل و مناطق ديگر در پاسخ به
کوساتو « سراسری کارگران آفريقای جنوبی 

کنگره اتحاديه های کارگری آفريقای  ( » 
که روزهای يکم و دوم اکتبر را   ) جنوبی 

. اعتصاب عمومی اعالم داشته بود انجام گرديد   
اتحاديه ملی  « اين فراخوان مورد پشتيبانی 

که حدود سيصدهزار عضو ( » معدن چيان 
کمونيست آفريقای جنوبی قرار و حزب ) دارد 

قابل توجه است که در دولت . گرفته بود
بخش  » کنگره ملی آفريقا   «ائتالفی کنونی که  

و » کوساتو « اصلی آن را تشکيل می دهد ،    
 .حزب کمونيست هم مشارکت دارند

، ميزان » کوساتو « برپايه ارزيابی مسئوالن 
مشارکت در اين اعتصاب عمومی بر حسب 

و مناطق مختلف ، بين شصت تا     رشته ها 
اتاق بازرگانی    « اما  . هشتاد درصد بوده است 

ميزان غيبت کارگران و » آفريقای جنوبی 
کارمندان به همين مناسبت را حدود پانزده     

چگونگی بازتاب اين  . درصد اعالم داشته است
حرکت در داخل و انعکاس آن در رسانه های     

 اعتصاب   بين المللی ، بيان گر آن است که اين   
در بسيج توده ها و طرح نارضايتی ها و      

 .خواسته های آن ها ، موفق بوده است  
اعتراض عليه تداوم سياست خصوصی سازی 
دولت ، يکی از علل و انگيزه های اصلی اين  

عالوه بر بخش های عمده   . تظاهرات بود
صنعتی ، معدنی و خدماتی که از قبل در دست 

المللی بوده و  سرمايه های بزرگ داخلی و بين  
گذشته از بخش های ديگری از واحدها و بنگاه  
های دولتی که در سال های اخير به بخش   
خصوصی واگذار شده است ، سياست   
خصوصی سازی دولت اکنون بخش های باقی  
مانده ای چون انرژی ، مخابرات و ارتباطات ،      
حمل و نقل و صنايع تسليحاتی را در مد نظر 

است ، همراه با      پيشبرد اين سي . دارد
آزادسازی هر چه بيشتر اقتصاد آفريقای 
جنوبی ، که مورد تاييد دکترين نهادهای    

صندوق بين   « سرمايه داری جهانی ، مانند     
واقع شده است ، طبق معمول ،       » المللی پول  

اخراج و بيکاری افزون تر و گرانی بيشتر   
. کاالها و خدمات دولتی را به ارمغان می آورد    

، بی اعتناعی دولت نسبت به شرايط بطور کلی 
کار و زندگی انبوه تهيدستان که با معضل       
شديد بيکاری ،گرانی روزافزون مايحتاج 
عمومی دست به گريبان هستند ، عامل عمده    
فراخوان اعتصاب عمومی از جانب تشکل هايي 
بوده است که خود نيز در ائتالف سياسی  

 .شرکت دارند
 اين ائتالف  با وجود دستاوردهای چشمگير

پرسابقه در برچيدن رژيم نژادپرست سابق ،   
تامين حقوق و آزادی های سياسی و مقابله با   
برخی جوانب ميراث آپارتايد ، عملکرد دولت  
ائتالفی در زمينه بهبود وضع معيشت مردم 

وسعت دامنه عقب    . بسيار محدود بوده است 
ماندگی و حجم نيازهای جامعه ، طبعا عامل       

ه اين عملکرد را محدود ساخته مهمی است ک
است ، لکن سياست های اصلی اقتصادی و  
اجتماعی که از جانب اين دولت تعقيب شده و   
می شود موجب محروميت اقشار مردم از  
ثمرات نظام جديد و سرخوردگی بيشتر آن ها 

پيشبرد اين سياست ها ، زمينه     . شده است
ظهور و قدرت يابی اقليت مرفه و ثروتمند 

پوستان را فراهم آورده و متقابال ، سياه 
اکثريت وسيع توده ها را در تالش طاقت      
فرسای روزمره شان برای زندگی بخورونمير 

کشمکش و . ، به حال خود رها کرده است  
مجادله برسر همين سياست های اقتصادی 
است که اختالف درون دولت ائتالفی و در 
سطح جامعه را ، از مدت ها پيش دامن زده       

 .است
بحث بر سر اعالم اعتصاب عمومی ، در ميان   
اتحاديه کارگری و در حزب کمونيست  در 

در آن . اوايل سال ميالدی جاری مطرح گرديد 

، رئيس جمهوری   » تابو امبکی  « هنگام 
  ٦٥ با   ١٩٩٩که در سال    ( آفريقای جنوبی 

شده   » نلسون ماندال    « درصد آرا جانشين  
دی اجالس با دادن اين قول که به زو ) است 

ملی وسيعی متشکل از نمايندگان دولت و     
تشکل های کارگری و کارفرمايي ، جهت  

افزايش اشتغال و بهبود توزيع  « اجرای برنامه 
 به تصويب ١٩٩٦که در سال ( » درآمدها 

را تشکيل خواهد داد ، موتلفان  ) رسيده است 
سياسی خود را متقاعد کرد که از اعالم   

اما چنين اجالسی     . اعتصاب صرف نظر نمايند 
تشکيل نشد و مسئوالن دولتی هم از تجديدنظر     
در سياست های اقتصادی جاری خودداری 

به نظر اينان ، تغيير در سياست ها و از       . کردند
جمله سياست خصوصی سازی باعث 
ناخرسندی نهادهای بين المللی و روي گردانی    
سرمايه گذاران خارجی از افريقای جنوبی می    

ترتيب ، اختالف در بين اتحاديه   بدين . شود
« های کارگری و حزب کمونيست از يک سو و 

از سوی ديگر باال گرفت و » کنگره ملی آفريقا 
 .فراخوان اعتصاب عمومی صادر گرديد 

، اين فراخوان را اقدامی عليه      » تابو امبکی  « 
 -» کنگره ملی آفريقا « شخص خود و عليه  

 سياست  که به قول وی ، از سوی مخالفين
تلقی می   » حزب دشمن « های دولت به عنوان 

 قلمداد کرده و بدون ذکر نام ،      –شود 
عناصر « صادرکنندگان فراخوان اعتصاب را 

ناميده و آن ها را به باد انتقاد  » چپ افراطی 
« ، دبير کل » زولين زيما واوی « . گرفت

در پاسخ به اظهارات رئيس   » کوساتو 
رزه برای تامين    اگر مبا« : جمهوری گفت 

اشتغال ، و برای دسترسی به آب آشاميدنی و      
تامين برق به قيمت های مناسب هم به معنی     
چپ افراطی بودن است ، پس ما چپ افراطی 

 .»هستيم 
موقعيت حزب کمونيست آفريقای جنوبی هم   
که از يک طرف شريک دولت ائتالفی بوده و 
بنابراين مبری از مسئوليت سياست های  

 نمی تواند باشد و از طرف ديگر از جاری آن
دعوت به اعتصاب عمومی حمايت کرده است ،  

« . در اين ميان کامال حساس و شکننده است      
، سخنگوی حزب ضمن اشاره    » مازيبوکه جارا 

« و » کوساتو « به اين که ، اين حزب همراه با       
« طی هشت سال گذشته   » کنگره ملی آفريقا 

 کرده است ،    را دنبال  » هدف های مشترکی 
نسبت به نبود بررسی و بحث کافی در بين 
 دولت و اتحاديه های کارگری راجع به اشتغال،  

 ۷بقيه در صفحه 
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� فراکسيون پارلمانی حزب سبز های اتريشرئيس نامه

  رئيس جمهوری ايرانبه
�

 �
�! رئيس جمهوری محترم ، آقای خاتمی 

از طريق رسانه ها ی خبری بين المللی اطالع يافتيم که آقای ناصر  
زرافشان در حين انجام شغل وکالت دستگير و در دادگاه به عنوان  

ه ضربه شالق و محروميت از شغل    سال زندان و پنجا    ۵مجرم به 
�. وکالت محکوم شده است

برای ما روشن است که آقای دکتر ناصر زرافشان به عنوان وکيل 
�. خانواده های بازماندگان قتل های سياسی فعال بوده است   

من اين حکم را مخالف بيانيه جهانی حقوق بشر می دانم و بدين جهت  
ای لغو حکم و آزادی هر په  از شما آقای رئيس جمهوری محترم تقاض 

�. سريع تر آقای دکتر زرافشان را دارم

�با اميد دريافت جواب مثبت  

�و با سالم های دوستانه   

�پروفسور دکتر وان دربلن 

�سخنگو و رئيس فراکسيون پارلمانی حزب سبزهای اتريش  

 
�ی سياست خارجی حزب سبزهای اتريشسخنگو نامه

 ارجه اتريش رئيس اتحاديه اروپا و وزير خبه 
 �
 �

�رياست محترم اتحاديه اروپا 

�! آقای پر اشتيگ مولر

بر اساس اطالعاتی که من دريافت کرده ام، هم اکنون بحثی در اتحاديه   
اروپا در جريان است که چگونه بايد با نقض مکرر حقوق بشر در ايران      

�. برخورد شود

. خ داده است در هفته های اخير، اعدام های خيابانی متعددی در ايران ر
اجرای صد ها حکم اعدام در سال های گذشته و امسال ، حتی از سوی         

�. مراجع رسمی ايران مورد تائيد قرار گرفته است

به نظر می رسد موقعيت سياسی در ايران رو به وخامت نهاده ، زيرا        
�. که حکم اعدام های ديگری نيز صادر شده است 

 رياست دوره ای اتحاديه اروپا  من با احترام از شما می خواهم در مقام    
، تالش خود را برای رسيدن به توافقی جهت محکوميت اين نوع اقدامات        
به کار گيريد تا به طور رسمی از دولت ايران خواسته شود که هر چه 

�. سريع تر نسبت به لغو احکام اعدام ا اقدام کند   

�با اميد به دريافت جواب مثبت  

�و با سالم های دوستانه   

�يکه لوناچک اولر

�سخنگوی سياست خارجی حزب سبز های اتريش  

�سفارت دانمارک در اتريش  : رونوشت 

�

 
 

  
 

� قلم اتريش به خاتمیانجمن نامه

  زرافشانناصر درباره
�

 �
�عاليجناب حجت االسالم سيد محمد خاتمی

در شصت و نهمين کنگره بين المللی مجمع نمايندگان انجمن بين المللی 
 برگزار شد، ۲۰۰۲ سپتامبر ۲۴ تا ۱۷هيد مقدونيه از قلم که در ار

محکوميت ناصر زرافشان به پنج سال زندان و پنجاه ضربه شالق به 
جرم افشا اسرار دولتی و داشتن اسلحه و مشروبات الکل شديدا مورد 

�.انتقاد قرار گرفت
انجمن قلم اتريش با ناباوری و وحشت خبر يافت که قوه قضائی 

وکيل مدافع ، مولف ، مترجم و (ن دکتر ناصر زرافشان اسالمی در ايرا
که درعين حال وکيل مدافع چندين ) عضو کانون نويسندگان ايران

خانوانده نويسندگانی است که در دهه نود به قتل رسيدند را به پنج 
�.سال زندان و پنجاه ضربه شالق محکوم کرده است

 بر اين باور است که انجمن قلم اتريش نيز چون انجمن قلم بين المللی
اين محکوميت انتقامجوئی از صراحت دکتر زرافشان و وسيله ای برای 

به سکوت واداشتن ديگرانی است که حقايق پشت پرده قتل ها را پی 
�.جوئی می کنند

قوه قضائی " قضائی"ما ضمن اظهار بهت و نگرانی خود از اين انحراف 
نويسنده معتبر و شجاع را اسالمی در ايران ، آزادی فوری اين وکيل و 

�.خواهانيم
�با احترام

�انجمن قلم اتريش

� اتريش-کميته نويسندگان در بند

 
 

  کارزار بين المللی برای آزادی ناصر زرافشان



  ۱۶         ۱۳۸۱آبان ماه            ۱۰۲شماره  اتحاد كار 
 

 

 
� روزنامه نگاران اتريش به خاتمیاتحاديه نامه

 ی ناصر زرافشانآزاد درباره
�

 
�!رئيس جمهوری محترم ايران، آقای خاتمی

از طريق رسانه های خبری بين المللی اطالع حاصل کرديم که آقای 
دکتر ناصر زرافشان، وکيل مدافع و نويسنده، به هنگام انجام شغل 

 ضربه شالق و ۵۰ سال زندان، ۵وکالت دستگير و در دادگاه به 
�.محروميت از حق وکالت محکوم شده است

برای ما آشکار است که آقای دکتر ناصر زرافشان وکالت خانواده های 
�.بازمانده قتل های زنجيره ای را برعهده داشته است

از نظر ما محکوميت آقای زرافشان در تضاد با بيانيه حقوق بشر قرار 
واهان لغو هرچه سريعتر حکم و آزادی دکتر بدين جهت، ما خ. دارد

�.زرافشان هستيم
�با اميد به دريافت نتيجه مثبت

�و با سالم های دوستانه

�اتحاديه روزنامه نگاران اتريش

�)مسئول اتحاديه (فرانس ث باونر 
�)نيابت منشی اتحاديه(الکساندر ف باراتسيس آلتمپرگن 

 
 

� انجمن قلم کانادامديران نامه

 ران در پيوند با ناصر زرافشان ايسفير به
�

�

�جناب آقای دکتر محمد موسوی 

�سفير جمهوری اسالمی ايران در کانادا    

 
�عاليجناب  

ما امضاءکنندگان زير، اعضای هيأت مديره ی انجمن قلم کانادا با      
نگارش اين نامه نگرانی فوق العاده عميق خود را از تاييد حکم          

آقای . صر زرافشان، ابراز ميداريممحکوميت وکيل و نويسنده ايرانی، نا
زرافشان پس از محاکمه در دادگاه نظامی سری، ظاهرا به خاطر داشتن 
سالح در خانه، به پنجاه ضربه شالق و پنج سال زندان محکوم شده   

اين تنبيه فوق العاده سخت و سنگين، در صورت اجرا، زندگی وی         . است
�. را با مخاطره روبه رو ميکند

 را در يک محاکمه سری و در دادگاه نظامی محکوم     ناصر زرافشان
�. او اکنون در زندان اوين به سر ميبرد . شناخته اند

آقای زرافشان وکيل خانواده های دو نويسنده ای است که توسط جناح   
 بيرحمانه به قتل  ۱۹۹۸محافظه کار رژيم جمهوری اسالمی در سال 

اوی، و نيز به عنوان   وظايف آقای زرافشان به عنوان وکيل دع. رسيدند
عضو کميته تحقيق قتل های زنجيره ای در ايران، او را در جريان اطالع  
دست اول از ماهيت عواملی در جمهوری اسالمی گذاشت که مسئوليت       
توطئه عليه جان اين دو نويسنده و ساير روشنفکران و رهبران سياسی  

ی آقای  اين اطالع دست اول زندگ. و قتل آنان را برعهده داشتند
�. زرافشان را به خطر انداخته است

انجمن قلم کانادا نگران آن است که محاکمه و محکوميت آقای زرافشان       
به انتقام صراحت لهجه او صورت گرفته، و نيز تدبيری است برای 

�. ساکت کردن آنانی که دنبال حقيقت پشت سر اين قتل ها هستند   

 رفتار جمهوری اسالمی ايران    انجمن قلم کانادا مراتب انزجار خود را از    
نسبت به نويسندگان، روشنفکران و وکاليی که وظيفه دفاع نويسندگان     

�. در دادگاه ها را برعهده ميگيرند ابراز ميدارد   

انجمن قلم کانادا اتهامات عليه آقای ناصر زرافشان را تجاوز به حق   
قوق آزادی بيان وی ميداند، حقی که ماده نوزده ميثاق بين المللی ح         

. مدنی و سياسی آن را تضمين کرده و ايران نيز آن را امضا کرده است 
ما مصرا و قويا از مقامات جمهوری اسالمی ميخواهيم که ناصر  

�. زرافشان را فورا و بدون قيد و شرط آزاد کنند

، ديويد سيلکاکس   )نايب رئيس(، هارون صديقی   ) رئيس(رضا براهنی 
، بروس  )رئيس کميته زندانيان سياسی  (، الن کامين ) خزانه دار/ منشی(

رئيس کميته نويسندگان   (، تی سرسينگ  )رئيس کميته اعانات ( مگ دوگال
، ان  )عضو آزاد(، پتريشيا بست)سردبير خبرنامه(، برت آرچر)در تبعيد
�) رئيس سابق انجمن قلم(، سندرا مارتين )عضو آزاد(کالينز

�

�

�ال  در کانون وکزرافشانی ناصر  پروندهبررسی 
�

�

 ی محکوم شده و وکيل مدافع زرافشان، پروندهوکال حضور جمعی از با
�. اين وکيل دادگستری بررسی شد

ی وکيل خانواده ( مدافع ناصر زرافشان  وکيل علی فروغی، محمد
� خبرنگار حقوقی ايسنا با با، در گفت وگو )ایقربانيان قتلهای زنجيره

ی  مديره هيات ه دنبال دعوت   صبح امروز، ب : اعالم اين خبر اظهار داشت   
ی کانون وکالی دادگستری مرکز به اتفاق همسر زرافشان در جلسه  

 کانون جهت بررسی وضعيت وکالی محکوم شده حاضر اينی ويژه
�. شديم

در اين جلسه که بيش از سه ساعت به طول :  دادادامه زرافشان وکيل
ی کانون وکال  به هيات مديرهموکلمی انجاميد، آخرين وضعيت پرونده

 با ناصر   اوينی کانون در زندان ارايه و پيشنهاد شد هيات مديره  
�. زرافشان مالقات کنند

چنين در اين جلسه با توجه به گزارش اخير هم: افزودی فروغی جدار
ی از کانون وکال خواسته شد اسالمکميسيون اصل نود مجلس شورای 

ی، دادگستر کالی با بررسی موضوع، بيش از پيش از حقوق اساسی و
�.برد، دفاع کنداينک در زندان به سر می  به ويژه ناصر زرافشان که هم

�

�

�ی از نويسندگان ، هنرمندان و روشنفکران ايرانگروه نامه

� به محکوميت ناصر زرافشاناعتراض در

�

�

�ی سازمان ملل متحد در ايران ، تهران     نمايندگ دفتر به

� احترام ،   با

�.  ملل متحد در تهران    سازمانمقيم ی نماينده 
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 دوست  ۱۳۸۱ داريد ، از تاريخ شانزدهم مرداد  اطالع گونه که همان
 ای، ناصر زرافشان، به   زنجيرههمقلم ما و وکيل پرونده ی قتل های 

 حبس ،   سال اتهام واهی دستگير و برای تحمل پنجاه ضربه شالق و پنج        
�. به پشت ميله های زندان فرستاده شده است 

هان ، چه به هنگام محاکمه، و چه       ايران و جروشنفکران و آزادانديشان 
 تالشگر، از هيچ کوششی برای    وکيلدر دوران حبس اين نويسنده و    

 اکنون پس از    اما . رفع فشارها و تهديدها بر ضد وی، دريغ نورزيده اند    
گذشت بيش از هفتاد روز از گرفتاری ايشان، شاهد آنيم که گوش       

طلبانه ای  ی کشور برای شنيدن هر گونه سخن حق قضايمسئوالن 
�. بسته است

 و هنرمندان و روشنفکران ايران با تنظيم و  نويسندگان جمعی از ما،
ی سازمان ملل متحد در تهران، مراتب    نمايندگ ارسال اين نامه به دفتر   

اعتراض شديد خود را به محکوميت ناعادالنه ی ناصر زرافشان، که به 
  پرونده پيچيده ی ناروا، و تنها به دليل تالش برای روشن شدن مسايل     

ی قتل های زنجيره ای، به چنين مجازات سنگينی محکوم شده است،        
پنجم، ششم، هفتم، نهم، دوازدهم و  " طبق مواد وابراز می داريم 

 ی مجامع بين المللی و      همهاعالميه ی جهانی حقوق بشر، از    " نوزدهم
  راطرفداران حقوق انسانی می خواهيم که مسئله ی ناصر زرافشان   

ل مرور زمان نکنند و به نسيان نسپارند، زيرا فرود ضربه های        شام
 ، تازيانه هايی است بر اندام انسانهای      زرافشانشالق بر پيکر ناصر 

 پنج ساله ی ايشان نيز     زندانحق طلب و وجدانهای بيدار بشری ؛ و  
ی قربانيان   هايعنی به بند کشيدن عدالت و پايمال کردن حقوق خانواده        

�. ره ایقتل های زنجي

�

 اين نامه، از نمايندگی سازمان ملل متحد در تهران می            کنندگان   امضا  ما
 به مجامعه دادخواه جهانی، و رساندن آن    ماخواهيم با انعکاس صدای 

ی عنان، موجبات کوفبه شخص دبير کل سازمان ملل متحد، آقای 
�.رهايی دوست و همقلم ما را فراهم آورند

 �
 يعقوب - فرزانه آقايی پور- آذرهوشنگ   غالمرضا-ی آذربايجان اکبر

 حسن - شاهرخ امينی- حسين اکبری-دوست عاليه اقدام -احمدوند
 - الهام پاکزاد  -پاکزاد  بابک - احمد بيگدلی- هاشم بناء پور -ايلديريم

  عليرضا - فرهاد تهرانی - نيره توکلی - مولود ترکمانی-احمد پناهی 
 پوريا  -س حاجی زاده  پردي- محمد جهانگيری - عليرضا جباری-ثقفی

  - ايواز حمينی - محمد حاجی زاده - حاجی زادهفرخنده -حاجی زاده
 - جواد خردمند-یخراسان کريم - بهمن حميدی-مهشيد حمزه پور

 کيومرث - کاوه خورابه- علی خليلی پور- محمد خليلی-فريده خردمند
 - شهرام رضازاده  - اردشير رستمی - ولی اهللا رحيم زاده  -درکشيده  

 علی  - کامران روح صداقت- محمد رضوانيان-یرضايلعظيم عبدا
 خديجه - سلطانی رحمان - ايرج سلطانی - علی زيرک-اصغر رهبر

 حسن - محمد شکيبی-ر شکوریصغ ا- فرج اله شريفی-شريعتی
 سيما صنيع  - محمد باقر صميمی - صفاری دوستحسين -صانعی 

پور  حسين طهماسب محمد - سيامک طاهری- نازنين طالبی -زاده
 رحيم - شهناز عطار زاده - محمد عسگری- مسعود عاشوری-شهرک
 اشرف - کريم قربان زاده- آرزو فرمت- رضا عليپور منظم-یعقيق

 جعفر کوش -ی کريمی نورالدين وند فتحعل - عصمت کاظمی -کاظمی
 پرويز -یمحمد مهين - عزت الملوک محبوب- کاوه گوهرين-آبادی

 اعظم  - فاطمه ملک افضلی- رضوان مقدم- ژيال مشعشعی-مسجدی
 فروزنده - مجتبی ميثمی  -ی اشرف مهين رنجبر  عل -منتظرالظهور

 حسين - بختنيک حسن - جاويد نورمحمدی- زهرا نصر-ناظمی 
� نيکو يوسفی - احمد يوسفی- شکوفه وطن خواه-ورجانی

� ها رسانه برای رونوشت

 
� مجلس ۹۰گزارش کميسيون اصل 

�ی ناصر زرافشاندرباره

 
 
م مربوط به شکايت تعدادی ۴۸۷۹ی ارش حقوقی از پرونده شمارهگز«

از وکالی دادگستری در برخی محاکم دادگستری تهران که به      
�» .اندمحروميت موقت از شغل وکالت نيز محکوم شده

�: ها و محتويات پرونده مطروحهای از شکواييهخالصه

�:  آقای دکتر ناصر زرافشان-۱

ی سازمان قضايی نيروهای مسلح در دادنامه با شکايت روابط عمومی 
ی اول دادگاه ی دادرس شعبه بدون تاريخ و شماره، صادره به وسيله   

ی ششم دادگاه انقالب اسالمی، به   های عمومی تهران و دادرس شعبه
افشای اطالعات و اسناد طبقه بندی شده مربوط به پرونده   : اتهام

ی دم را به عهده داشته     وليا ای که وکالت ا های زنجيرهموسوم به قتل
است، نگهداری غير مجاز يک قبضه اسلحه کمری برتا به همراه شش   
تير فشنگ در محل کار، نگهداری مشروبات الکلی درمنزل و دفتر کار،       

 سال حبس   ۳های دوسال حبس تعزيری بابت اتهام اول و    به مجازات
وم، محکوم  ضربه شالق برای اتهام س ۵۰تعزيری بابت اتهام دوم و  

. شده است و رای صادره فاقد نام و نام خانوادگی قاضی دادگاه است 
 مورخ ۶۷۹ ۶۸۱ی ی شمارهرای مزبور در مرحله تجديدنظر طی دادنامه 

 دادگاه تجديد   ۳۶ی  در شعبه۲۲۵ و  ۲۲۳ ۸۱/۳۶ی  به کالسه۲۷/۳/۸۱
با  ) رانهای انقالب اسالمی تهمستقر در ساختمان دادگاه (نظر تهران 

امضای آقايان سيد احمد زرگر و خاوندگار تاييد و قطعی شده است و 
ی آقای محمدعلی جداری فروغی به وکالت از محکوم عليه، طی اليحه

  ۲۶۸ی مشروحی از دادستان محترم کل کشور درخواست اعمال ماده 
دادرسی کيفری نموده که نتيجه آن هنوز اعالم نگرديده   قانون آيين

�. است

 
 قدامات کميسيونا
 و ارسال  ۲۰/۵/۸۱م مورخ /۴۸۷۹/۱۴۴۹۷/۹۰ی  ی شماره ی نامه  تهيه-۱

ی قضاييه در خصوص اهللا شاهرودی رياست محترم قوهآن برای آيت
�. ی آقای زرافشان، که هنوز پاسخی واصل نشده است بررسی شکواييه

ع   و استما۹/۶/۸۱ای به تاريخ   دعوت از شکايت و تشکيل جلسه -۲
اظهارات آنان که متضمن توضيحات مفصلی راجع به ماهيت اتهامات و 

های اتهامی و ساير جزييات بوده که تماما  چگونگی تشکيل پرونده
�. ضبط شده است

ی قضاييه، که  ی کميسيون برای رياست محترم قوه رونوشت نامه-۳
برای دفتر محترم رياست جمهوری اسالمی نيز ارسال شده بود، مواجه   

نوشت جناب آقای خاتمی رياست محترم جمهوری شده که  با پی 
جناب اقای دکترمهرپور در هيات بررسی شود و موضوع  : اندفرموده

 برای آقای ۴/۶/۸۱ مورخ ۲۴۲۱۳نوشت معظم له طی نامه شماره  پی
دکتر مهرپور رياست محترم هيات پيگيری و نظارت بر اجرای قانون  

 . اساسی منعکس شده است  
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 نظرات حقوقی 
رسد صرف نظر از ماهيت اتهامات وارده و اينکه آيا داليل به نظر می

های اتهامی و  اثباتی دارد يا نه، و قطع نظر از اينکه در تشکيل پرونده
هايی که صدور آرای صادره، مالحظات سياسی به جهت نوع پرونده

اشته يا  اند، دخالت د شکات از آنها در مراجع قضايی قبول وکالت کرده 
نداشته است، موارد زير به علت نقض شکل مقررات و طرز کار دادگاه  

 :های رسيدگی کننده به اتهامات وکال ياد شده قابل ذکر است    
های عمومی  صدور ابالغ ويژه به عنوان دادرس شعبه اول دادگاه -۱ 

تهران و هم زمان دادرس شعبه ششم دادگاه انقالب اسالمی تهران          
 دادرسی نظامی    ۱۳پست قضايی وی بازپرس شعبه برای کسی که 
تواند مطابق قوانين باشد چرا که معموال صدور ابالغ    تهران است، نمی  

ی اجرايی قانون تشکيل دادگاهنامه  آيين ۸ويژه به استناد تبصره ماده   
. ی قضاييه صادر می شود قوه۲۵/۴/۷۳های عمومی و انقالب مصوب  

تواند در هر ی قضاييه میرييس قوه: ددارتبصره مزبور اشعار می
حوزه قضايی هر يک از قضات را متناسب با تجربه و تبحر آنها، با  
ابالغ خاص برای رسيدگی به امور کيفری، حقوقی، خانوادگی، اطفال،      
دريايی، پزشکی و دارويی، صنفی و امثال آن تعيين و منصوب نمايد، به          

ی قضاييه اجازه داده است در   عبارت ديگر مقرره مزبور به رياست قوه
های آن  داخل حوزه قضايی مشخص، وقتی که به روسای شعب دادگاه 

دهد، باتوجه به سابقه قضايی و تجربه کاری حوزه سمت قضايی می
آنها نوع کارهای ارجاعی قضات شعب را نيز لحاظ نمايد تا بدين وسيله      

های ه پرونده  رغم صالحيت عام دادگاه عمومی برای رسيدگی به هم   علی
در . حقوقی و کيفری، بحث تخصص و تجربه قضات نيز رعايت شود

های عمومی و انقالب سال حالی که عمال در اجرای قانون تشکيل دادگاه 
های قضايی شهرهای بزرگ با تشکيل   ، هم بحث تداخل حوزه   ۱۳۷۳

به " ابالغ ويژه"پيش آمده است و هم بحث جديد " های ويژهمجتمع"
در پرونده اتهامی آقای دکتر زرافشان عمل شده است، باعث      نحوی که 

ی آقای مضافا اينکه در پرونده. نقض مقررات قانون مذکور شده است
زرافشان شاکی روابط عمومی سازمان قضايی نيروهای مسلح است و 

کرد قاضی استخدام سازمان  طرفی دادگاه نيز ايجاب می  قاعده بی 
 نباشد و در زمان واحد دارای سه  شاکی، حاکم دادگاه تشکيل شده  

" ابالغ ويژه"بنابراين به شرح مذکور، در صدور  ! پست قضايی نشود
 . تخلف از صراحت مقررات صورت گرفته است

 در دادنامه بدوی صادره عليه آقای زرافشان مشخصات قاضی  -۲
 قانون  ۲۱۳صادرکننده رای درج نشده است در حالی که تبصره ماده 

بايد  :  مقرر داشته است۲۸/۶/۷۸ کيفری مصوب دادرسیآيين
 مشخصات دادگاه رسيدگی کننده و قاضی آن در دادنامه صادره قيد  

 . شود
 قانون اساسی، مجمع محترم تشخص مصلحت ۳۵ در راستای اصل -۳

 و در تاييد مصوبه   ۱۱/۷/۷۰ ماده واحده مصوب    ۳نظام در تبصره   
�: می مقرر کرده است مجلس محترم شورای اسال ۱۱/۷/۷۰مورخ 

وکيل در موضع دفاع، از احترام و تامينات شاغلين شغل قضا،    
برخوردار است، به عبارت ديگر براساس اين مقرره و در تاکيد بر       

های وکالی دادگستری مقرر شده است   مقررات سابق تشکيالت کانون 
ها و نهايتا رعايت    به لحاظ حفظ امنيت دفاع از حقوق مردم در دادگاه  

دقيق قوانين کشور و به همان علتی که قضات بايدتامين و مصونيت      
شغلی در اجرای عدالت داشته باشند، وکال نيز در موضع دفاع از تامين   

اگر تفسيری غير از اين برای  . و مصونيت شغلی برخوردار باشند
 مزبور قابل باشيم، لزوما بر اين نظر بايد بود که مقنن با  ۳تبصره 

 مرتکب عمل لغو شده و نوعی تعارف تشريفاتی  ۳تصويب تبصره 
گيری نمی تواند مطابق اصول تدوين     و البته اين نتيجه    ! انجام داده است   

  ۱۷ و ۱۵مضافا اينکه در قوانين سابق و مشخصا مواد  . قانون باشد
  ۵/۱۲/۱۳۳۳اليحه قانونی استقالل کانون وکال دادگستری مصوب  

مورد نظر در متن تبصره " تامينات "تکاليف روشنی مقرر شده است که
 اليحه قانونی   ۱۷ و  ۱۵ مصوب مجمع تشخيص، دقيقا ناظر به مواد     ۳

در صورتی که رييس دادگاه يا  :  آمده است۱۵در ماده . مذکور است
دادستان شهرستان و يا رييس دادگاه استان يا دادستان تخلفی از وکيل        

 مراتب را کتبا به دادسرای     مشاهده نمايند که قابل تعقيب باشد بايد     
در صورتی که دادسرای مزبور موضوع را  . انتظامی وکال اطالع دهند  

قابل تعقيب تشخيص دهد پرونده را با صدور کيفرخواست به دادگاه  
کند و در غير اين صورت نظر خود را با ذکر انتظامی وکال ارجاع می 

مزبور به نظر   دهد و اگر دادستان   دليل به دادستان استان اطالع می     
دادسرای انتظامی وکال تسليم نشد راسا از دادگاه انتظامی وکال       

�. نمايندرسيدگی به موضوع را تقاضا می

 نيز درهمين راستا و به منظور حمايت از امنيت و استقالل  ۱۷ی ماده 
ازتاريخ اجرای اين قانون هيچ   : ها مقرر داشته استدفاع وکال در دادگاه

ن از شغل وکالت معلق يا ممنوع نمود مگر به موجب       وکيلی را نمی توا 
حکم قطعی دادگاه انتظامی، بدون اينکه شرحی عرض کنم بايد اين نکته        

توان بدين صراحت حکم  را به استحضار برسانم که در کمتر قوانين می 
هايی که با تفاسير عجيب و معدود دادگاه . موضوعی را جستجو کرد

 در خصوص ۱۲/۲/۳۹مينی مصوب  غريب مفاد قانون اقدامات تا
را در توقيف موقت تعداد کثيری از نشريات و " مجرمين خطرناک"

 اليحه  ۱۷ و ۱۵نمايند، چگونه از صراحت مواد ها استناد می  روزنامه
کنند؟ نکته قانونی  قانونی استقالل کانون وکال دادگستری صرف نظر می
ست که شايد در ديگری که در همين زمينه بايد توضيح داد اين ا

استدالل قضات محترم صادرکننده آرا عليه وکالی دادگستری موضوع   
پرونده حاضر اين تصور شکل گرفته باشد که قانون مجازات اسالمی  

مجازات   (۱۹ مجلس شورای اسالمی با وضع ماده       ۱۳۷۵مصوب 
در پاسخ اين    .  را تلويحا نسخ نموده است  ۱۷ و ۱۵مقررات مواد ) تتميمی
های وکال  بايد عرض شود که قانون اليحه قانونی استقالل کانونتصور

 نسبت به قانون مجازات اسالمی مصوب    ۱۳۳۳دادگستری مصوب 
و لذا طبق اصول تفسير    .  قانون خاص است نسبت به قانون عام    ۱۳۷۵

تواند  قوانين که جزء قواعد اصول فقه نيز هست قانون عام موخر نمی
به همين استدالل نيز   . قدم را تخصيص دهدبدون تصريح قانون خاص م

مصونيت شغلی قضات محترم با اينکه مستند به قوانين قبل از انقالب      
کس در عدم وجود مصونيت  باشد، هنوز هم الزم الرعايه است و هيچ     می

�. شغلی قضات ترديد به عمل نياورده است

�

 
 ...”گفتگو هاي فراگير “ 

 ۳۱ از صفحه 
 .سه ماهه آتي خبر مي دهد والت ايران در دوبودن تح”سرنوشت ساز“

خارج از داليل فوق و يا چانه زني مرسوم دول اروپائي به منظور     
گرفتن امتيازات بيشتر اقتصادي، موضوع تابع قرار دادن هر گونه 
پيشرفت در مناسبات تجاري با رژيم حاكم بر كشور، به رعايت شروط     

قويت مبارزات دمكراتيك ست در راستاي ت اچهار گانه فوق، اقدامي
 مي تواند از طرف احزاب ،سازمانها وشخصيتهاي سياسي،     مردم ما و

 .   ز كشور مورد پشتيباني قرار گيردا  خارج  داخل ودر
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 !روشنفکر دينی   از منظر» زن « مفهوم 
 همايون فرهادی

 
روشنفکر کسی است که همه هستی اش به يک تشخيص و تميز انتقادی موکول است و از اين منظر ،         « 

چرا که روشنفکر همزمان که منتقد خط . روشنفکر نه يک آشتی جوی و نه يک سازنده وفاق عمومی است 
 ». حقيقت می باشدمشی حکومت است تالشش بيان تمام   

 ادوارد سعيد
     

 
به وجود آمدن شکاف در ساختار سياسی يک    
دولت ايدئولوژيک مذهبی و گام نهادن در   
سراشيب اضمحالل و از هم پاشيدگی قطعی ، 
تئوريسين های مدافع کل سيستم را به اين    
انديشه می اندازد که با طرح تمايزاتی در  
،  تعابير و تفاسير معمول و حکومتی 

اعتمادهای عمومی فروريخته شده را بار ديگر    
به سوی حفط کليت ساختار سياسی جلب   
نمايند تا حقيقت را نه بر اساس ماهيت زمينی       
اش بلکه با رنگ واره های ديگری بارديگر قلب   

در هر دوره از تاريخ چند دهه      . تاريخی نمايند
ميهنمان شاهد بوده ايم که هم زمان با شروع        

اعی و سمت گيری نيروهای   تالطمات اجتم
فعال ، برخی از افراد و يا نيروهای مذهبی       
شگردهای ديگری خارج از سيستم متعفن 
روحانيت ارائه می کردند تا بتوانند بر پايه    
باورهای سنتی و به جای مانده در بافت    
خانواده ها ، نيروهای معترض و عمدتا جوان 

ند   جامعه  را از دست يابی به تفکر علمی بازدار  
خيانتی که    . و تا حدودی نيز موفق بوده اند    

امثال دکتر شريعتی ها در دوره شاه نسبت به        
نسل جوان کردند ، دست مايه ای شد برای       
حاکميت فردای نيروهای مذهبی  و وارونه 
جلوه دادن حقيقت مذهب  با رنگ و لعاب 
انقالبی و سرخ ، که نسل ما آن را به خوبی در 

هميشه .  کرده استدوران انقالب تجربه
امااگرهايي طرح می شد که نتيجه اش جز خاک    

 .پاشيدن به چشم حقيقت نبود
در شرايطی که  حناي رژيم مذهبی  حاکم بر   
ايران ، بعد از تمام فريب کاری ها و 
سواستفاده هايش از احساسات  مذهبی مردم   
ديگر رنگی برای  توده ها ندارد و نفرت از  

ن و لهجه در کوی و مجموعه آن با هزار زبا
برزن ، کارخانه و دانشگاه  از سوی توده ها       
ابراز می شود بارديگر  شاهد آنيم که برخی از    
نيروهای مذهبی با نقاب روشنفکر دينی ، با 
اين عنوان که  نگاه مذهبی آن ها  شکلی   
متفاوت نسبت به نگرش  اسالم حاکم دارد در  

تالشی مضبوحانه برای از زير ضرب بردن   
ليت نظام اسالمی و آواری هستند که بر سر ک

اما چنين ترفندهايي را     . مردم فرود آمده است
که از سوی  اين دسته از مذهبی ها ، يعنی     
کسانی که خود را تحصيل کرده و روشنفکر 
قلمداد می کنند طرح می شود ، برای اکثريت 
مردم ورق های سوخته ای است  که اعتماد    

 همه جنايت که در کردن به آن بعد از اين
دوران حکومت اسالم ناب محمدی انجام شده    

 در اين بازار مکاره فريب  . ، مشکل می نمايد 
 

   
،چپ و راست ، همه يک کرباسند و امتحان  

روشنفکران دينی امروز .  خود را پس داده اند
بخشی ازهمان کسانی هستند که زمانی در      
صف اول  نيروهای حاکميت قرار داشتند و  

جيهات بی پايه بسياری را با استناد به متون        تو
مدهبی در جامعه رواج داده اند و مسئوليت  
مشترکی در بنيان نهادن حاکميت جهل و جنگ      
و جنايت جمهوری اسالمی داشته و حال نيز      

برای تثبيت . همان رويه را ادامه می دهند

نظرگاه های ارتجاعی شان از هيچ وسيله ای  
با حاکميت سياسی  . نيز دريغ نورزيده اند

درآميخته بودند و جيره خوار ، مروج و مبلغ     
دستگاهی شدند که در هر کالم و برگ برگ    
تفاسيرش ، ضديت با روشنفکر و علم و 
 .پيشرفت و تمدن و انسانيت  برجستگی داشت

اين روشنفکران مذهبی و ايدئولوگ ، هويت    
شان هم در موسسات مطبوعاتی و تحقيقاتی   

د و هم در ارگان های سرکوب   تعريف می ش
نظامی  و امنيتی ، هم در مهروموم کردن      
دانشگاه ها و موسسات آموزشی ، و در  

حقيقت بخشی از همين روشنفکران مذهبی    
امروزی ، خط دهنده و تشکيل دهنده نهادهای    
مخوف اطالعاتی و سرکوب گری بودند که   
انسان های بی شماری را به جرم انديشيدن و    

ی روانه جوخه های تيرباران ساختند    دگرانديش
از خاک دانشگاه ، سنگری به بلندای منابر   . 

« و » سازمان اطالعات   « روحانيت ساختند و 
را بوجود » سازمان هنر و انديشه اسالمی   

و امروز از القابی چون فرزندان امام  . آوردند
و مجاهدان انديشه فاصله گرفته و نام بی     

نامی   .د نهاده اند مسمای روشنفکر دينی برخو
که اساسا هيچ مفهوم فلسفی و منطقی نداشته  

نگاهی گذرا به    .و مانع الجمع و بی معنی است      
درک و دريافت اين جماعت نسبت به پديده   
های اجتماعی به روشنی درک عقب مانده و 
سنتی آنها را ، همانند مجتهدان واقعی و    

جماعتی که  از    . اوالعزم شان  نشان می دهد  
درست مسائل واقعی عاجزند و در طول     فهم   

 .تاريخ حياتشان آن را  نشان داده اند    
 .مثال فراوان است و شاهد بسيار  

 برای طوالنی نشدن مطلب به  نمونه ای  از   
بافت ذهنی اينان در مورد مسئله مهمی چون     
زنان ، و راه حل های عقب افتاده  آن هادر  

می   برخورد با اين مقوله اجتماعی اشاره ای     
 :کنيم و بس

 روشنفکر دينی پيش از آن که به خود مسئله ،   
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 يعنی به جايگاه واقعی زنان در اجتماع بپردازد      
در ابتدا مدل هايي را طرح می کند که در 
نظرگاهش می توانند الگوی شناخت و رفتاری    

براساس پيش    . جامعه نسبت به زنان باشند  
فرض هايي تعيين شده و برای خود پذيرفته  
شده و مقدر ، هويت زنان را  به هيچ می     

 دينی ، زنان رادر     انگارد وچون افسانه های 
چهره هايي چون فاطمه و زينب خالصه می  
نمايد و با صغرا کبری چيدن های مطول ،       
قصد دارد که  به جامعه  اين شيوه  نگاه را    

اين بمباران اوليه را در ذهن به  . حقنه کند 
جای می گذارد و آن گاه از نقطه ای که 
آغازش  را خود تنها به رسميت شناخته  و       

طق مادی برخوردار نيست ، به       ازهيچ من
، » زن « تعريف ارزش های اجتماعی در مورد 

يک باره زن مسلمانی به دنيا می       . می پردازد
آورد که نه در زمان است و نه در مکان ،      
برزخی  است  ميان الگوی زن سنتی و زن 
غربی خود ساخته اش  که آن را تجويز   
وترسيم می کند و برای اثباتش به سفسطه  

 . ی مشغول می گرددباف
» زن«آن ها اساسا منکر مسئله ای به نام   

بوده و آن را نوعی توهم ، نوعی مسئله سازی      
کاذب و انحرافی می پندارند و پرداختن به      
زوايای اين بحث ممنوعه را قراردادن زنان در  
برابر مردان که موجوداتی مقدسند ، می دانندو     

لم و غير  ايستادگی زنان در مقابل ساختار ناسا  
منطقی پدرساالرانه برايشان ناهنجار بوده و     
در بهترين حالت ، آياتی چون همدلی و      
. همکاری ميان دو جنس را موعظه می کنند    

چرا که نگاه اصلی و محوری آنان نسبت به   
زنان ، صرفا ارضای تمايالت مردانه ، چه   

 .جسمی و جه اجتماعی می باشد
پذير روشنفکر دينی ، از طبيعت سيری نا

مردان ، تنوع طلبی و خشونت آنان نسبت به    
زنان دفاع می کند و آن را صرفا رفتاری 
طبيعی و بيولوژيک برای مردان می داند و  
هرگونه تقابل با اين خصوصيات مقدس را اگر 
با همدلی و همکاری از سوی زنان همراه       
نباشد ، عامل بوجودآوردن ناهنجاری های   

 .کنداجتماعی بيشتری معرفی می 
تنها چيزی که در ذهن و باور اين روشنفکران     
دينی نمی گنجد اين است که زن را به عنوان         
انسانی مستقل ، انديشمند و صاحب اختيار به    

نسبت دادن ارزش های     . رسميت بشناسند
مردانه به زنان که بار تحقيرآميز معينی دارد  
چيزی جز ترس از دست دادن قدرت 

ارکت دادن به معنای     پدرساالرانه ، ترس از مش 

کار بيشتر ، ترس از بازنگری در انديشه های      
منسوخ و ترس از درون نگری و مواجهه با 

روندی که اينان   . خويشتن خويش  نمی باشد
به آن باور دارند و با چاشنی تعصبات عقب 
مانده و رقيق شده مذهبی  آن ها را بيان می      

 .دارند ، چيزی جز  رواج کورفکری نيست
کر دينی که در چنبره دفاع از سيستم     روشنف

مذهبی و ساختار ارتجاعی آن است در     
برخورد به مسئله زنان و ديگر نيروهای 
اجتماعی ، آن ها را در حد مسائل ثانوی  تقليل         
داده و مشغوليت ذهنی اش را در بهترين حالت      

مبارزه با  « : اين گونه فرموله می کند که 
 و آزاديخواهي  استبداد سياسی ، ميان استبداد 

، برای دموکراسي و حق حاکميت مردم و     
انديشه ديني را بايدخارج از مسئله جنسيت   

 ».دانست
در جواب اين جمله بندی های به ظاهر متفاوت      
بايد  از اينان پرسيد که آيا دموکراسی ، حق    

فارغ از مفهوم جنسيت  ، ... حاکميت مردم و 
 اساسا می تواند معنايي داشته باشد؟    

ر دموکراسی را نظامی بدانيم فارغ از اختناق      اگ
و زورگويي ، فارغ از توسری ، فارغ از شالق 
و کتک ، کشتار و شکنجه ، آيا بدون درنظر  
داشتن و دخالت دادن مفهوم جنسيت  ،تحقق     

 چنين امری  را می توان متصور شد؟ 
مسئله اصلی اين جاست که  حقيقت اساسا       

کرد ؟  وکدام   چيست ؟چگونه بايد آن را بيان     
حقيقت را ؟  برای چه کسی و کجا ؟  و پاسخ   
به اين مقوالت است که مرز ميان روشنفکری    

 .و ادعا را روشن می سازد
، که خود از جمله » ادوارد سعيد  « 

روشنفکرانی است که با  چنين ناهم سازانی به   
بحث نشسته و با آن ها در سرزمين مادری 

ر دقيق  اين     اش برخورد داشته  است  ، چقد  
 :تفاوت  را بيان می دارد 

هيچ نظام و روش گسترده و قابل اطمينانی        « 
وجود ندارد که برای روشنفکر پاسخ های 
مستقيم به پرسش هايی که در مقابلش قرار 

( در دنيای غير دينی . دارند را فراهم آورد
دنيای تاريخی و اجتماعی ما را تالش آدمی      

 ابزارهای ، روشنفکر فقط) ساخته است 
غيردينی را برای کار خود در اختيار دارد ،     
اگرچه وحی و الهام ، به عنوان شيوه های 
درک و فهم در زندگی خصوصی ، کامال امکان    
پذير و محتمل اند ، ولی وقتی مردان و زنانی  
که ذهنيت نظری دارند از آنها بهره می گيرند ،    

به راستی من  . مصيبت بار و حتی وحشيانه اند

ا آنجا پيش می روم که بگويم روشنفکر بايد ت
مادام العمر درگير جدالی با همه اوليای      
بصيرت يا کتاب های مقدسی باشد که چپاول  
گری آنها بيش از اندازه بوده و استنبدادگرايی   
شان تحمل هيچ مخالفت ، و يقينا هيچ نوع تنوع       

آزادی مصالحه . و گوناگونی را برنمی تابد
 ابراز آن ، سنگر اصلی حوزه ناپذير عقيده و

دفاع نکردن از آن يا . غير دينی روشنفکر است
تحمل مذاکرات پنهانی با هريک از شالوده های      
آن ، در حقيقت خيانت به حرفه و شغل    

با آمرينی که مدعی حق    . روشنفکری است
دنيوی برای دفاع از حکم الهی اند ، در هرکجا 

 کرد و که باشند ، هيچ مناظره ای نمی توان  
روشنفکران واقعا بدون وحی و الهام بايد   

�». دست به عمل بزنند

  ...تغيير قانون کار 
 از صفحه ١١

ای برخوردار نيستند ، سرمايه داران و دولت 
حامی آن ها در تضييع حقوق کارگران از هيچ 

دولت زمان را برای . اقدامی دريغ نخواهند کرد
 و  تحديد حقوق کارگران مناسب تشخيص داده

هر روز با ترفندهای مختلف ، محدوديت های 
 .بيشتری را عليه کارگران اعمال می کند 

اما با اين وجود ، مقاومت و اعتراضات   
گسترده کارگران در گذشته و هم چنين طی     
ماه های اخير چند درس مهم را به آن ها    

اول آن که نيک بار ديگر نقاب از   . آموخته است
 دولتی از جمله چهره همه تشکل های کارگری

خانه کارگر ، شوراهای اسالمی ، وزارت کار و   
ديگر زوائد دولتی که خود را مدافع و نماينده      

دوم اين که . کارگران می دانند ، برداشته است  
برای مقابله با تعرض و تهاجمات رژيم و 
سرمايه داران راهی جز ايجاد تشکل های   
مستقل کارگری و مبارزه متحدانه آنان وجود  

سوم آ ن که ، خواست انتخاب نماينده     . ندارد
به شکل مستقيم از سوی کارگران برای ايفای 
نقش مشخص در مذاکرات با کارفرمايان و 

 .نهادهای دولتی بايد عملی گردد  
سرنوشت قانون کار را علی رغم فريبکاری  
عناصری چون سرحدی زاده ، دبير کل حزب 

ری اسالمی کار که مدعی است  هرگونه بازنگ
در قانون کار بايد با مشورت و راهنمايي  
مراجع شرعی و علما و فقها باشد  را کارگران   

 نهايتا در مبارزه متحدانه عليه دولت و سرمايه  
 ۱۳ادامه در صفحه 
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 !روندی که آغاز نشده به پايان رسيد 
 

 مهرنوش کيان:  سمير امين ، برگردان 
 » ال اهرام « نشريه انگليسی زبان  هفتگی : از 

 
در ارتباط با ابتکارعمل آن ها در ) او . گ. ان( به ائتالف سازمان های غيردولتی » سمير امين « خطابيه 

 »آريل شارون « ايات تشکيل دادگاه بين المللی برای رسيدگی به جن
 

هيچ دولت . اسرائيل ، دولتی استثنايي است  
ديگری در جهان با شرايط مشابه ای تا به 
امروز تشکيل نشده است و هيچ دولت ديگری    
نيز وجود ندارد که هم زمان با عضو بودن در   
جامعه جهانی ، تمام قوانين مصوبه بين المللی    

 .را اين چنين زير پا بگذارد 
، دولت دست نشانده قدرت های    اسرائيل 

بزرگ امپرياليستی غرب و به ويژه بريتانيا و    
صهيونيسم ، به مثابه ابزاری . آمريکا می باشد

برای کنترل منطقه مهم و استراتژيک 
خاورميانه از سوی امپرياليست ها مورد   

چرا که اين منطقه در . استفاده قرار می گيرد
انوس درجه اول به عنوان راهی به سوی اقي

هند ، مرزهای شوروی سابق و آسيای ميانه  
امروز ، چين ، هند و نفت موجود در منطقه 
بايد تحت کنترل دائمی امپرياليست ها قرار  

در اين طرح ، فلسطين جايگاه ويژه ای را . گيرد
به خود اختصاص می دهد ، چرا که مصر را 
از دولت های عرب آسيايي جداکرده و امکان      

رای کنترل کانال سوئز فراهم     مناسب تری را ب 
 .می آورد

با توجه به داليل باال ، انگلستان در جنگ     
بالفور  « جهانی اول ، سيمايي قانونی در بيانيه     

اين بيانيه از هيچ      .  بدان بخشيد ١٩١٧در سال   » 
مشروعيتی برخوردار نيست چرا که قدرت 
های استعماری هيچ نوع مشروعيت قانونی و    

يت شناختن حقوق مردم  اخالقی برای به رسم
ساکن در اين منطقه راکه تحت انقياد دولت      

 .های استعماری قرار داشت  قائل نشدند 
مقامات انگليسی از بوجودآمدن دولتی يهودی 
در فلسطين تحت اشغال خود در آن مقطع     
تاريخی حمايت کرده و از هر وسيله و امکانی   
، چه سياسی و چه نظامی برای نابودی جنبش       

 .بخش مردم فلسطين استفاده نمودندآزادی 
اسرائيل به عنوان دولتی مستقل در ماه مه       

 از سوی سازمان ملل متحد به رسميت     ١٩٤٨
درزمان به  رسميت شناخته شدن    . شناخته شد

اسرائيل، با وجود آن که  تعداد بسيار اندکی از  

کشورهای آفريقايي و آسيايي در سازمان ملل  
آن ها بر عليه   عضويت داشتند ولی اکثريت 

 .تقسيم فلسطين رای دادند
در آن زمان موضع اعراب نسبت به تقسيم      
فلسطين کامال درست بود چرا که در همان   
دوره فلسطينيان دورانديشی بودند که برای   
بوجود آمدن دولت فلسطين که درآن مهاجرين 
جديد و تمامی خلق های ساکن درآن از حقوق     

. ش می کردنددموکراتيک برخوردارباشند ، تال 
اما اين که اساسا مخالفت با تقسيم فلسطين ،      
از نظر تاکتيکی انتخابی درست بود يا نه هنوز   

چرا که اين سياست به  . مورد بحث است
مهاجرين خارجی کمک کرد تا جنگ تهاجمی و  
توسعه طلبانه خود را به مثابه اقدامی دفاعی    

 .قلمداد کنند
لل ، می   اسرائيل ، برای ورود به سازمان م

بايستی مانند همه کشورهای ديگر ، مرزهای  
شناخته شده بين المللی را به رسميت می   
شناخت و به همين دليل هم عضويت اسرائيل   
مشروط به رسميت شناختن مرزها از سوی    

اين امر هيچ گاه به تحقق    . دولت اسرائيل بود
قاعدتا از نظر قانونی اسرائيل می   . نپيوست

ه بين الملل اخراج می    بايست از اين جامع 
گرديد ، اما نه تنها اخراج نشد بلکه سازمان        
ملل اجازه داد که تاريخ را هم وارونه جلوه  

 . دهد
اين اسرائيل است که قانونيت قطعنامه های   
سازمان ملل را به رسميت نمی شناسد و تنها      
کشوری است که اجازه چنين کاری به آن داده   

اه سال است    اسرائيل بيش از پنج   . شده است
که قطع نامه های سازمان ملل را ناديده گرفته 
اما تا کنون هيچ نوع مجازاتی از جمله تحريم ،        
بمباران و حتی تهديد در مورد آن اجرا نشده   

در صورتی که شاهديم چه اقدامات   . است
تالفی جويانه ای با داليلی بسيار کمتر در    
مورد کشورهای ديگر انجام پذيرفته ولی  

ل هميشه زير چتر حمايتی سازمان ملل  اسرائي
 .قرار داشته است

امپرياليسم آمريکا ، دفاع از اسرائيل را برعهده     
 در دو سال قبل از آن ١٩٦٧جنگ . گرفته است

«  در واشنگتن ، برای از ميان بردن    ١٩٦٥يعنی  
 . ، طراحی شده بود » ناصريسم 

اسرائيل نه تنها مداوما قطع نامه های سازمان        
نی بر خروج از مناطق اشغالی را ناديده   ملل مب

گرفته بلکه  به طور سيستماتيک با جايگزين   
ساختن مهاجرين جديد در مناطق اشغالی ،     
سياست تجاوزکارانه خود را دنبال نموده   
است و هيچ گونه عکس العملی عليه چنين     
. سياست توسعه طلبانه ای اعمال نشده است 

يت های   هيچ کدام از دولت های غربی ، حما
مالی خود را از اين دولت کاهش نداده اند در    
حالی که بدون اين حمايت ها ، اسرائيل چند      

با اين همه   . هفته نيز نمی تواند دوام بياورد  
مبارزات آزادی بخش مردم فلسطين و نماينده   

» سازمان آزادی بخش فلسطين  « رسمی آن ، 
، سازش های بسياری برای رسيدن به راه  

لبانه انجام داده و در اين راستا         حلی صلح ط 
موجوديت اسرائيل را به رسميت شناخته  

فلسطينی ها پذيرفته اند که بخش بزرگی . است
از سرزمين شان در اختيار دولت اسرائيل قرار 

در توافق نامه های امضا شده ،      . داشته باشد
طرفين موافقت کرده اند که اسرائيلی ها در يک    

ز مناطق تحت اشغال    برنامه زمان بندی شده ا
خارج گردند ولی هيچ کدام از پنج دولت    

 تا به امروز موافقت  ١٩٩٣اسرائيلی از سال   
 .را نپذيرفته اند» اسلو  « نامه 

گفته می شود که نخست وزير وقت اسرائيل  
پيشنهاد    » کمپ ديويد  « در » باراک « ،

. سخاوتمندانه ای را به فلسطينی ها داده بود
ی فرسنگ ها با واقعيت فاصله    اما چنين تمايل 

، در واقع تقسيم  » باراک « پيشنهاد . دارد
فلسطين به چهار منطقه کوچک و بی ارتباط به 
هم که با شهرک های يهودی نشين از هم      
منفصل شده باشند ، استقرار ارتش اسرائيل 

و جداسازی شرق » اردن « در طول رود 
 امه  اين پيشنهاد نسبت به توافق ن  . اورشليم بود
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، گامی به عقب بود و هم چنان غير       » اسلو « 
 .قابل قبول می باشد

، جنايت کاری است که نقش      » آريل شارون « 
« و » صبرا « او در کشتار فلسطينی ها در    

مدت هاست که به اثبات رسيده است     » شتيال 
و بر اساس قوانين جامعه بين الملل بايد   
دستگير و در دادگاهی بين المللی  محاکمه  

» جورج بوش « با » آريل شارون « اما . ددگر
در همه زمينه ها اتفاق نظر دارد و بنابراين بعد    
از به هم ريختگی اوضاع جهانی پس از يازدهم     
سپتامبر ، روند صلح را قطع و تمام توافق نامه  

را » اسلو « و »  مادريد « های انجام شده در 
با اشغال مجدد مناطق نيمه مستقل فلسطينی ،      

زير پا  » جنگ عليه تروريسم « ت عنوان تح
« ، » رام اله « ،  » جنين « گذاشته و کشتارهای 

و مناطق ديگر را با هدف » بيت المقدس 
يعنی پاک   ( » راه حل نهايي    « صهيونيستی   

رهبری کرده )  سازی فلسطين از فلسطينی ها 
 .است

، هيچ پيشنهاد جديدی  ارائه نکرده  » شارون « 
ور که گفتيم ، حتی روند صلح     همان ط . است

را متوقف  » باراک  « پايه گذاری شده توسط  
اسرائيل همواره با سياست های    . ساخته است

توسعه طلبانه و زيرپا گذاردن حقوق فلسطينی 
ها و تصاحب زمين ها از مالکين اصلی آن به        

پاکسازی قومی ،  . هستی خود ادامه داده است 
 اسرائيل  همواره در بطن سياست های روزانه  

قرار داشته و همگی دولت های اسرائيلی ، چه  
چپ و چه راست ، اين سياست را ادامه داده        

« سياست پاک سازی قومی با کشتار . اند
و ديگر » تانتورا « ،    ) ١٩٤٨( » ديرياسين 

جاها آغاز و با اخراج صدها هزار فلسطينی از     
اسرائيل ، امروز نيز . سرزمين خود ادامه يافت

زه بازگشت فلسطينی ها را علی رغم قوانين  اجا
 .بين المللی به رسميت نمی شناسد   

اين رويدادها کمتر از سه سال بعد از اتمام    
جنگ جهانی دوم که در طی آن يهوديان  
اروپايي ، قربانيان بربريت نازی ها شدند رخ  

يکی از نتايجی که از مشاهده اين       . داد
 است   رويدادهای دردناک گرفته می شود اين

قربانيان  «که هيچ نضمينی وحود ندارد که  
 .نباشند  »  قصابان آينده  « ،  » امروز

امروز ، کشتار  » جنين « تا » ديرياسين «  از 
 .هم چنان ادامه يافته است  

گفته می شود که اسرائيل ، دولتی دموکراتيک    
اما مفهوم اين دموکراسی چيست ؟ اگر   . است

حکومت می » آپارتايد « اين کشور بر اساس 
کند و حقوق شهروندان عرب اسرائيلی را   

ناديده می گيرد و می خواهد مقامات فلسطينی      
را تبديل به سرکوب گران مردم فلسطين نمايد،   

و نژادپرست  » آپارتايد  « پس اسرائيل دولتی  
اين واقعيت که در شرايطی خاص ،    . است

اکثريت جمعيت اين کشور از چنين سيستمی  
الزاما نمی تواند به آن مشروعيت دفاع می کنند 

بسياری از سيستم های جنايت کار هم      . بخشد
قبال مورد حمايت اکثريت مردمشان قرار 

 .داشته اند
تنها مسئله واقعی امروز ، تضمين خروج  
اسرائيل از فلسطين اشغالی و شناسايي حق    
بازگشت فلسطينيان اخراج شده به سرزمين 

شارون  _ ش بو « اما خط مشی   . خود می باشد
« و » خشونت  « با سواستفاده از مفاهيم    » 

سئوال اين   . ، بسيار متفاوت است   »  تروريسم 
جاست که خشونت و تروريسم بر عليه چه   

 چيزی ؟
اشغال فلسطين ، سياست های روزانه اسرائيل       
در سرکوب ، همگی بر اساس خشونت و ترور 

پس  خشونت فلسطينی ها در  . قرار دارند
 خط مشی بوده و به همين دليل پاسخ به اين

 .نيز کامال قانونی است 
مقاومت در برابر ستم ، حق ابتدايي همه ملت   

اگر ارتش اشغال گراسرائيل در خارج . هاست
از مرزهای خود عمل می کند ، چرا فلسطينيان 
حق ندارند در داخل اسرائيل دست به عمليات      

ممکن است برخی از اشکال    . مسلحانه بزنند
انتقام حويانه فلسطينی ها را مورد      عمليات 

بحث قرار داد اما به هيچ وجه نمی توان    
خشونت اعمال شده از سوی مظلوم را با      

درخواست . خشونت ظالم در يک کفه قرار داد  
پايان دادن به خشونت از هر دو طرف بدون 
اين که ارتش اسرائيل مناطق اشغالی را تخليه  

_ بوش  « کند درعمل درکنار استراتژی  
 .قرار گرفتن است» شارون 

آفريقايي ، از اتفاقاتی که    _ ملت های آسيايي   
استعمار ،   . در اسرائيل می گذرد طبيعتا آگاهند 

اشغال گران سفيدپوست ، نژادپرستی ،     
جای تعجب نيست که اسرائيل روابط    ( آپارتايد 

بسيار نزديکی با دولت آپاتايد آفريقای جنوبی 
شترک اين خلق  ، بخشی از تاريخ م) داشت 
به همين دليل هم هست که احساس    . هاست

مشترکی ميان اين ملت ها در دفاع از حقوق     
 کشور جهان  ٧٧.فلسطينی ها وجود دارد

سومی با محکوم ساختن صهيونيسم به عنوان  
نژادپرستی  در مجمع عمومی سازمان ملل به 
درستی ايدئولوژی رسمی دولت های 

ان مهاجرين   استعماری را در ارتباط با اسک  
 .خارجی در فلسطين را محکوم ساختند

به دو دليل چنين موردی در اروپا امکان پذير   
کشورهای قدرت مند سرمايه داری . نيست

_ و مثلث اروپا ، ژاپن ، کانادا          ) ٧گ  ( جهانی 
امريکا ، نظر مشترک امپرياليستی نسبت به 

اين تعريف را چه دولت    . مردم جنوب دارند
ي و چه دولت های راست که    های چپ اروپاي

هر  . با انتخابات سرکار آمده اند دنبال می کنند     
دوی اين دولت ها آن چه را که نياز جهانی   

( شدن نئوليبراليستی است برآورده می سازند     
 )يعنی دفاع از منافع سرمايه بين المللی مسلط   

همه آن ها استراتژی دفاع از منافع خود يعنی 
ری آمريکا را قبول کنترل خاورميانه و رهب

دارند و به همين دليل اسرائيل را به چشم 
اين نقطه نظر ،     . متحدی برای خود می نگرند 

نسبت به    » ٧. گ« در سياست کشورهای 
فلسطينيان ، وزنه بسيار مهم تری از آن چه که       

خوانده می شود  » البی يهوديان « به اصطالح 
 .می باشد

 اگر اين کشورها نظر ديگری نسبت به
روابطشان با کشورهای جنوب داشتند يک   
شبه تمام حمايت آن ها از دولت اسرائيل به     

نيز » البی يهوديان « پايان می رسيد حتی اگر 
 .هم چنان مثل امروز عمل می کرد 

دليل دوم که نوعی سردرگمی در موضع    
اروپاييان  نسبت به فلسطينيان است ريشه در    

ر به ضديهوديت که منج. تاريخ اروپا دارد
جنايات نازی ها شد پديده ای اروپايي است و        
صهيونيسم در عکس العمل نسبت به اين    

اين که آيا اين دليل   . جنايات بود که بوجود آمد
بهترين  ) که حداقل بيشتر قابل درک است  ( 

. پاسخ به چالش امروز است جای بحث دارد 
اما آن چه مسلم است اين است که مسئوليت  

اريخی را مردم اروپا بايد  کامل اين تراژدی ت
اگر قرار بود برای يافتن راه  . به عهده بگيرند

حلی برای اين مشکل ، دولتی يهودی به وجود    
می آمد می بايست جايي در اروپا چنين دولتی    

مردم فلسطين مسئول . را بوجود می آوردند
جنايات ضديهودی اروپاييان نبودند اما برای      

ه اشتباهات و    اروپاييان بسيار طبيعی بود ک 
مشکالت خود را به خرج ديگران حل کنند و   
عالوه بر آن از صهيونيسم به عنوان وسيله     
ای به نفع نقشه های امپرياليستی خود استفاده 

دموکرات های اروپايي و آمريکايي بايد . نمايند
دريابند که اين ، نقطه نظر درست و قابل قبولی   

 .نيست
  ۳۰بقيه در صفحه
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مجله همبستگي كه از دو سال پيش ، گروهي     
از سنديكاليست هاي بريتانيايي ، اقدام به     
انتشار آن نموده اند اقدام جديدي است كه       
فعالين كارگري در سنديكاي كارگران راه آهن    

»RMT«  هزار نفر كارگر راه  ٢٠ هزار از  ٨ ، كه 
آهن در لندن را تحت پوشش خود دارد و از  

يان كارگران برخوردار نفوذ بسياري در م
 .است ، شروع نموده اند 

ي كه پيش روي داريد گفتگويي گونه امصاحبه 
 در دفتر سنديكاي ٢٠٠١است كه در ماه اوت 

 (  »مارتين ويكس «ن با هن راه آاكارگر
 »اليكس گوردون« و ) سردبير مجله همبستگي 

درباره موقعيت  ) عضو هيات اجرائيه سنديكا   ( 
ر بريتانيا ، در سايه     جنبش سنديكايي د 

 .حكومت حزب كارگر ، انجام گرفته است
 عضو كميته ١٣، يكي از  »اليكس گوردون«

 هزار  ٦٠اجرائيه سنديكاي كارگراه راه آهن با      
 وی در اين مصاحبه بر روند .عضو مي باشد

جديدی که در حرکت سنديکايي آغاز شده   
تاکيد دارد و برجسته شدن سياست های  

و   » تونی بلر « بل حکومت کارگری در مقا
 .کمپانی های بزرگ را عنوان می دارد  

بر پايه اساسنامه سنديکای کارگران ، انتخاب     
اعضای هيات اجرائيه محدود به سه سال بوده       
و آن ها پس از انجام وظايف خود  در اين 
ارگان رهبری ، ادامه فعاليت خود را در راه     

يات  آهن دنبال کرده و نيروهای جديدتری در ه   
مصاحبه انجام شده    . اجرائيه انتخاب می گردند

از آن جا که با دو نفر از فعالين جنبش   
کارگری با چشم انداز سوسياليستی انجام   
شده ، ترسيم گر سياست روشنی است که در 
حال حاضر در سنديکای کارگران راه آهن   

 .دنبال می گردد
 !از محافظه کاران بدتر است » بلر « 

 که در برابر سنديکاليست در مسئله اصلی ای
بريتانيای امروز قرار دارد چگونگی برخورد با 

و برنامه سرمايه  » تونی بلر « سياست های 
دارانه ای است که بر عليه طبقه کارگر و  

کشمکشی  . مطالباتش قرار گرفته است 
سرنوشت ساز که به يک استراتژی نوين  

به ويژه در مقطعی که برخی از   . نيازمند است
ئولين سنديکاهای دولتی رسما با سرمايه    مس

داران همکاری می کنند ،که اين خود سبب       
گرديده که از تعداد کارگران عضو در 
سنديکاها به شکل آشکاری کاسته شده و     
شمار آن ها از سيزده ميليون عضو در دهه       

 هشتاد به هفت ميليون  نفر در حال حاضر 

 
هاي  سنديكاليست
 بريتانيايي

ويانه جه روندي مبارز
 !را آغاز كرده اند 

 
 اساف اديب

 ينژه.  ت : برگردان
 
 

% ٢٩اين به آن معناست که تنها      . رسيده است
نيروی کار را ستديکاها توانسته اند متشکل  

 .نمايند
، نقش مخرب حکومت » اليکس گوردون « 

در مورد طبقه کارگر » تونی بلر « حزب کارگر 
ديکاهارا  به طور عام و به ويژه در برابر سن

عنوان می نمايد و در اين رابطه نمونه ای را       
 در ١٩٩٤زمانی که بلر در سال « : ذکر نمود

اپوزيسيون بود ، طی يک سخنرانی در پارلمان   
به سياست های تاچر که محدوديت های  
بيشتری را در رابطه با حقوق کارگران به   
تصويب رسانده بود ، حمله نمود و از حق    

ولی پس از . فاع نموداعتصاب کارگران د
 ، همان    ١٩٩٧پيروزی اش در انتخابات    

 ». سياست های محافظه کارانه را دنبال نمود  
اعتصاب به عنوان يکی از ابزار اعتراض : س 

کارگران ، حول چه خواست هايي انجام می   
آيا شما فراخوان به اعتصاب می دهيد  .  شود

گردن می » تونی بلر « و يا به سياست های 
 نهيد؟

با وجود محدوديت های دولتی ،  : اليکس 
اعتصابات چه در سطح مناطق و چه سراسری 
هم چنان ادامه داشته و اين حرکت های    
اعتراضی به ويژه در برابر سياست های   
 .حکومتی در رابطه با خصوصی کردن هاست

 
 !خطر خصوصی سازی ها بيشتر می شود 

 درگير شدن کارگران بريتانيا در مقابل برنامه
هايی است که حزب کارگر در رابطه با     

برنامه ای  . خصوصی سازی ها دنبال می کند 
که خطرش کم تر از سياست های محافظه 

تونی بلز   « حکومت . کاران در اين زمينه نيست 

برنامه خصوصی کردن بخش های عمومی    »  
 در بريتانيا بخش های عمومي هميشه   -

 را -بيشتر از بخش خصوصی بوده است  
ال می کند و تصميم دارد که اقتصاد  دنب

بريتانيا را دودستی به کمپانی های خصوصی    
اين اقدام صرفا بر منطق سود . واگذار نمايد

استوار است و به همين خاطر خدمات عمومی 
، اشتغال و محافظت از محيط زيست را با     

اين خصوصی  . خطر جدی مواجه می نمايد
نه اش   سازی ها تا آن جا پيش می رود که دام     

بخش هايی چون راه آهن ، مخابرات ، پست ،     
تلفن ، بيمارستان ها و حتی پروژه های خانه    

با اجرای چنين . سازی را نيز در بر بگيرد
سياستی ، تمامی دستاوردهای اجتماعی و 
تاريخی که کارگران بريتانيا به دست آورده    

 .بودند  تهديد می شود 
ی  هدف ما متوقف کردن کمک ها « : اليکس 

به دولت حزب ) دولتی ( سنديکاهای کور 
کارگر ، تا زمانی  که بر روند خصوصی کردن 
ها پافشاری می کند و منافع طبقه کارگر را  

 ». قربانی می نمايد ، می باشد  
ما در مقابل کارگران اين سئوال را       « : مارتين 

قرار می دهيم که چرا ما عليه خصوصی کردن   
 چه نيروهايي از   ها مبارزه می کنيم و اين که    

ما    . چنين روندی پشتيبانی می نمايند   
خواستاراز بين بردن تمام آن قيدوبندهايي 
هستيم که سرمايه داران برای کنترل کارگران  
ايجاد کرده اند و فاصله گرفتن کارگران از   

 ». حزب کارگر را دنبال می کنيم 
در زمينه مسائل و  » همبستگی « نشريه 

ب متعددی را ارائه مطالبات کارگری ، مطال
برای نمونه درباره مسئله مسکن و . کرده است

در  . حمايت از پروژه های خانه سازی دولتی   
« اين رابطه می توان به نکته ای که در نشريه     

 آمده  در اين رابطه ٢٠٠٠در بهار » همبستگی 
 :اشاره داشت 

 هزار ١٤٠حکومت بلر در عرض يک سال    « 
خش خصوصی  واحد مسکونی دولتی را به ب

موردی که در دوره . واگدار نموده است
حکومت تاچر در عرض ده سال اتفاق افتاده  

 ». بود
هم چنين بر عليه سياست های      » همبستگی « 

نژادپرستانه عليه کارگران خارجی مبارزه می    
 .کند

خصوصی سازی بخش راه آهن ، باعث ايجاد      
  ضايعات فراوان ، از جمله تصادمات و حوادث 



  ۲۴         ۱۳۸۱ آبان ماه           ۱۰۲شماره  اتحاد كار 
 

 

زيادی شده است و عدم نظارت بر چگونگی  
 .کار به اين نابسامانی ها افزوده است   

مبارزه عليه خصوصی سازی سيستم مترو 
در لندن به نزاعی تمام عيار ميان کارگران و    
سرمايه داران منجر شد و در اين مبارزه نقش 
سنديکای کارگران راه آهن بسيار برجسته   

 شهرداری ها   هم چنين در مقطع انتخابات . بود
 ، سنديکا ی کارگران    ٢٠٠٠در لندن در سال    

کين ليفن   « راه آهن در سال  با حمايت از      
کانديدای چپ که عليه خصوصی » گستون 

کردن ها مبارزه می کرد ، وی را درمبارزه  
انتخاباتی با رقيبش از سنديکاهای دولتی به      

 .پيروزی قطعی رساند
يروزی اين انتخاب اگر چه گام مهمی برای پ  

چپ ها به حساب می آمد اما به هيچ وجه کافی         
 .نبود

تجربه نشان داده است که انتخاب    « : مارتين 
فعالين پی گير سنديکاها و گرفتن پست های 
مهم دولتی هيچ تضمينی برای جلوگيری از  
بوروکراسی حاکم نمی باشد و نيروی سنديکا    
را توان آن در مبارزه برای احقاق حقوق 

ت که مشخص می نمايد و اين نيز        کارگران اس
. به سطح آگاهی کارگران در پائين بستگی دارد     

کارگرانی که صرفا عضويت رسمی در يک 
سنديکا برايشان کافی است سنديکا را هم چون     
يک شرکت بيمه فرض می کنند و به همين دليل 
هم هيچ مسئوليتی را در دفاع از آن به گردن 

ياستی  ما نياز به گسترش س. نمی گيرند
سنديکايي داريم که با مرزبندی با تنگ نظری    
های سنتی بتواند نيروی های اجتماعی  ديگر     
را همراه خود ساخته و بر خواست های 

 .محرومان و ستم ديدگان استوار باشد 
 ما خواهان چه سنديکايي هستيم ؟

ما برای بنيان نهادن آن سنديکايي تالش می           « 
اسيوناليستی ،    کنيم که با ديدگاهی چپ و انترن  

توان مقابله با شرکت های فرامليتی و جهانی 
 ». را داشته باشد

يک نمونه بی سابقه از    » سياتل « تظاهرات 
مبارزه مشترک سنديکاها ، طرفداران حفظ     
محيط زيست و ديگر نيروهای اجتماعی بود که  
بر عليه روند جهانی شدن که در خدمت به  

مان تجارت ثروتمندان است و مبارزه عليه ساز
جهانی ، بر عليه توافق نامه های تجارت آزاد 

اين مبارزات گسترده ، زمينه های مناسب    . بود
تری را برای سنديکاها ايجاد می کند که نقشی      
درخور در صفوف مبارزات جهانی عليه   
سرکردگی شرکت های فرامليتی و دولت های 
مقتدر به سرکردگی اياالت متحده امريکا پيدا   

.نمايد 
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به مناسبت دهمين سالگرد جنايت ميکونوس ،  
مراسمی به   به اول آبان ماه    روز چهارشندر 

دعوت حزب دموکرات کردستان ايران و حزب 
سبزهای فرانسه در يکی از سالن های پارلمان       

�. فرانسه برگزار شد

در   طبق گزارشی که به دستمان رسيده است،    
نمايندگان پارلمان     تعدادی از  اين مراسم  

همسر رئيس (فرانسه ، خانم دانيل ميتران 
، آقای نوئل مامر رهبر )جمهور پيشين فرانسه

حزب سبزهای فرانسه و رئيس فراکسيون اين   
حزب در مجلس ملی ، فعاالن حقوق بشر، عده 
ای از روشنفکران و فعاالن سياسی ايرانی ،   
چهره های فعال سياسی کردستان ايران و  
ساير کشورها و نيز نمايندگان رسانه ها     

�. حضور داشتند

دبير کل ) ماموستا(نخست عبداهللا حسن زاده 
حزب دموکرات کردستان ايران ، طی سخنرانی    

 تاريخچه ای از اقدامات تروريستی   خود
جمهوری اسالمی عليه حزب دموکرات 
کردستان ايران ، مردم کردستان و نيز عليه 
نويسندگان و فعاالن سياسی سراسر ايران را   

 دبير کل حزب .ارائه دادبرای حاضران 
 در شرايطی    دکتر قاسملوکهدموکرات گفت 

توسط ماموران جمهوری اسالمی ترور شد که   
   برای برای پيدا کردن راه حل صلح آميز 

مساله  کردستان با نمايندگان جمهوری     
و دکتر صادق  . اسالمی به مذاکراه نشسته بود   

شرافکندی و همرزمانش در جلسه اس ترور 
شدند که برای بحث درباره ی همکاری و 

ران در رستوران اتحاد گروه های سياسی اي
�. ميکونوس تشکيل شده بود

عبداهللا حسن زاده و همچنين همسر     
عبدالرحمان قاسملو از تبانی دولت اتريش با 
جمهوری اسالمی در مختومه کردن پرونده ی 
ترور قاسملو انتقاد کردند و تاکيد نمودند که 

آنها    . پرونده را تا به آخر دنبال خواهند کرد    
 حقوق بشر را برای همه ايرانيان و فعاالن

پيگيری پرونده ی ترور قاسملو به کمک  
�. فراخواندند

�

�

�

�

�

�

�

�

پس از سحنرانی دبير کل حزب دموکرات  
�کردستان ايران ، آقای نوئل مامر رهبر حزب   

سبزهای فرانسه و رئيس فراکسيون اين حزب   
در پارلمان ضمن ستايش از قضات دادگاه   

اسالمی را  برلين که باالترين مقامات جمهوری 
مسبب و آمر اين جنايت معرفی کردند از دولت 
های اروپايی به خاطر اهمال در مساله دفاع از      
حقوق بشر در قبال دولت های ناقض حقوق   

�. بشر بشدت انتقاد کرد

پس از او خانم دانيل ميتران ، رئيس سازمان   
ليبرته ضمن بزرگداشت ياد دکتر شرفکندی و  

ت های اروپا حقوق  همراهان وی از اين که دول
بشر را در پای منافع تجاری و اقتصادی 

 می کنند، انتقاد کرد و به ويژه دولت    یقربان
 که در دو دهه ی گذشته نسبت به     رافرانسه

اقدامات تروريستی جمهوری اسالمی اغماض   
 سخت مورد سرزنش قرار ،نشان داده است  

�. داد

،   پس از خانم دانيل ميتران ، عبدالکريم الهيجی     
رئيس جامعه ی حقوق بشر در ايران با انتقاد    
از دولت های اروپايی در برخورد با مساله ی  
حقوق بشر در جمهوری اسالمی ، گوشه ای از 
جنايات تروريستی دو دهه ی گذشته جمهوری 

�. اسالمی را برای حاضران تشريح کرد 

الهيجی تاکيد کرد که قربانيان ترور در دو    
الهيجی نيز مثل   . دهه ی گذشته بی شمارند

دانيل ميتران از دولت های اروپايی به خاطر     
اهمال در قبال حقوق بشر به سختی انتقاد    

�. کرد

در اين مراسم پيام های زيادی از جانب   
شخصيت های مختلف از جمله رئيس    

�. يست ها قرائت شد  سوسيالانترناسيونال

 

 

 بزرگداشت قربانيان جنايت ميکونوسمراسم 
 در پارلمان فرانسه

 
 با کمکهای مالی خود

 سازمان را در امر پيشبرد
 مبارزه ياری کنيد
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  پاريسن المللىيكنفرانس ب
 !از جنگ قبل از اين که آغاز شود جلوگيری کنيد 

 
 عيسی صفا: گزارش گر 

 
اين کنفرانس در تاريخ دهم سپتامبر به دعوت    
گروه پارلمانی حزب کمونيست فرانسه در 
محل مجلس ملی فرانسه به مدت يک روز و با    
شرکت نمايندگان نهادهای صلح طلب آمريکا ،        

ان ، حزب  احيای کمونيستی ايتاليا ،         انگلست
حزب سوسياليسم دموکراتيک آلمان و   
نيروهای اپوزيسيون کمونيست و دموکراتيک 
و احزاب کرد عراقی وشخصيت های   

 .دانشگاهی فرانسه برگزار شد
 Sylviane Ainardiجلسه با سخنان خانم  
گروه کمونيستی  ( نماينده پارلمان اروپا   

به نظر وی دولت  .  کردشروع به کار ) پارلمان 
کنونی آمريکا با يکه تازی ، بی اعتناعی به        
نهادهای بين المللی ، افکار عمومی و متحدين        
اروپايي خود فضايي را باز کرده است که     
نيروهای مترقی می توانند مبارزات نوينی را 

 .پيش برده و اين فضا را اشغال کنند  
 مدير David Cortightسخنران بعدی آقای

ه تحقيقات بين المللی برای صلح در     موسس
وی اظهار داشت که استراتژی . آمريکا بود

آمريکا ، گسترش نظامی در همه جهان و به 
. ويژه در خاورميانه و خليج فارس است 

تدارک نظامی برای حمله به عراق انجام شده     
است و آمريکا تنها در تدارک سياسی حمله      

که توليد بمب اتمی توسط عراق . می باشد
عراق فاقد . بوش اعالم داشته بی پايه است 

ساختار صنعتی الزم برای توليد بمب اتمی می     
به دليل تحريم اقتصادی اين کشور . باشد

امکانات مالی برای واردکردن تسليحات نظامی       
دکترين جورج بوش در مورد . را نداشته است 

تهديد امنيت آمريکا به وسيله نيروهای خارجی 
تفاوتی با دکترين نازی ها      ) از جمله عراق ( 

ندارد که با همين سرپوش ، جنگ با ديگر        
در آمريکا مخالفت . کشورها را شروع کردند

وسيعی با جنگ طلبی بوش درحال شکل 
حتی بخش وسيعی از حزب . گرفتن است

جمهوری خواهان مخالف حمله به عراق می    
 .باشند

يکی از افشاگری های جالب سخنران اين بود   
در جريان جنگ ايران و : ان داشت که عنو

عراق شصت واحد اطالعاتی آمريکا به شکل  

روزمره با نيروهای نظامی عراق همکاری می      
 .کرده اند

 پروفسور Philip Colubسخنران بعدی آقای  
دانشگاه هشت پاريس و انستيتوی تحقيقات     

او طرح نمود که . اروپايي آمريکا و فرانسه بود
دهم سپتامبر تا کنون   سه گرايش بزرگ از ياز

در دستگاه قدرت آمريکا شکل گرفته است که   
البته ايجاد چنين گرايشاتی با زمينه های قبلی 

 :بوده است 
موضع يکه تازانه ی آمريکا در امور بين _ 

 المللی 
دولت آمريکا همه ی معاهده های بين المللی    
نظير ممنوعيت سالح های بيولوژيک ، دادگاه     

محاکمه جناياتکاران جنگی و    بين المللی برای  
دولت آمريکا فکر می کند که  . رد کرده است... 

. مسئوليتی در قبال روابط بين المللی ندارد 
تحريک احساسات ناسيوناليستی و استقالل  
آمريکا در مقابل بقيه جهان و ناديده گرفتن 

 شروع ١٩٤٥ساختار حقوق بين المللی که از  
بديل شده   شده بود به روش دائمی آمريکا ت

آمريکا در پی تغيير بنيادی نظم حقوقی . است
چنين گرايش هايي قبال هم وجود     . جهان است

داشت ولی در يک سال اخير چرخش بنيادی      
 .در روش آمريکا بوجود آمده است 

 نظامی گری_ 
گرايش نظامی گری قبل از يازدهم سپتامبر هم 
وجود داشت اما اين گرايش در يک سال اخير     

بودجه نظامی . سابقه ای يافته استابعاد بی 
آمريکا در پنج سال آينده صدوبيست ميليارد 

نظامی گری فضا با  . افزايش خواهد يافت
استفاده از تکنولوژی مدرن هم اکنون عملی     

هدف آمريکا برتری کامل نظامی و   . شده است
بسيج نظامی آمريکا هيچ     . تسلط بر جهان است 

در  . نداردرابطه ای با مبارزه با تروريسم 
بيست سال اخير تمام عمليات تروريستی با       
استفاده از سالح های ابتدايي انجام شده است    

برای نمونه در عمليات يازدهم سپتامبر از   . 
 .چاقو و تيغ موکت بر استفاده شده بود

زير پا گذاشتن دموکراسی ، حقوق بين    _ 
 المللی و آزادی های فردی 

قضايي موازيی  بعد از يازدهم سپتامبر ، نظام 
اين نظام تحت   . در آمريکا شکل گرفته است

. کنترل مستقيم پنتاگون و دادگاه نظامی است
متهمين از حق داشتن وکيل محروم اند و      
اکنون يک هزار و دويست نفر مخفيانه در 

به دليل سری   . زندان ها نگاه داشته می شوند   
بودن ، هيچ اطالعی درمورد اتهام آن ها وجود  

سترش فعاليت پليسی و نظامی برای  گ. ندارد
کنترل شهروندان ، تمرکز بی سابقه ی قدرت  
اجرايي و از ميدان خارج کردن قدرت قضايي   
و حذف جدايي قدرت ، دموکراسی در درون   

آيا آمريکا   . آمريکا را مورد تهديد قرار می دهد 
می تواند چنين روشی را ادامه دهد ؟ با توجه      

مريکا به نظام    به پيوستگی همه جانبه ی آ 
جهانی ، شيوه ي يکه تازانه دولت فعلی بوش     

مردم آمريکا اجازه ی   . تاب نخواهد آورد
. پايمال شدن حقوق فردی خود را نخواهند داد 

اما در مورد جنگ طلبی آمريکا ، آيا آمريکا      
سياست جنگ دائمی را دنبال خواهد کرد ؟ من       
چنين فکر نمی کنم مگر در صورت اقدامات 

 .تی جديد عليه آمريکاتروريس
کميته دموکراتيک  « سخنران بعدی نماينده  

بود که به طور کوتاه و مختصر اعالم » عراق 
کرد که ما اعتمادی به آمريکا نداريم و     
سرنوشت عراق بايد به وسيله مردم عراق    

ما مخالف حمله آمريکا به عراق    . تعيين شود
 .می باشيم

وان  نماينده ی حزب کمونيست عراق نيز عن
نمود که جنبش مردم منشا دموکراسی واقعی    

اپوزيسيون دموکراتيک . در عراق خواهد بود
مسئله کردستان بر پايه   . عراق بايد متحد شود

ما با ديکتاتوری   . فدراليسم بايد حل شود
. صدام و جهان خواری آمريکا مبارزه می کنيم   

آيا آمريکايي ها دموکراسی و حقوق بشر را به    
. آورد ؟ ما چنين توهمی نداريم  عراق خواهند 

ابعاد بحران عراق و حمله نظامی آمريکا فراتر    
بنابراين ما زير  . از مسئله درونی عراق است

ما نياز به همبستگی و  . فشار ويژه ای هستيم
 .حمايت بين المللی داريم 

مطالب مشابهی از جانب نماينده حزب  
 به نظر . دموکرات کردستان عراق بيان شد
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نماينده اين حزب ، حمله آمريکا به عراق  
تهديدی خواهد بود عليه کردها و اين که حزب   

طرح  . ما خواهان همکاری با آمريکا نمی باشد   
ما سيستم فدرال با حفظ تماميت ارضی عراق     

 .است
نماينده اتحاديه ميهنی کردستان عراق اما    
نظری کامال متفاوت با ديگر نيروهای   

اين نماينده با طرح  . تاپوزيسيون عراقی داش
اين سئوال ها مداخله آمريکا را اين گونه      

 :توجيه نمود
آيا سرنگونی رژيم صدام از درون ممکن است      

 .خير_ ؟ 
آيا سرنگونی رژيم صدام با کمک خارجی 

 . آری-ممکن است ؟  
 .آری_ آيا بايد از کمک خارجی استفاده کرد ؟   

 نظريات مشابهی در توجيه مداخله آمريکا از
طرف دو نماينده انستيتو کرد در فرانسه که   

 .توسط کردهای ترکيه اداره می شود بيان شد 
 

بعد از استراحت ، ادامه جلسه در بعداز ظهر با     
 .پيش رفت» چه بايد کرد ؟ « تيتر موضوعی 

 Jacquesنشست بعدازظهر با سخنان آقای     
Brunhes وزير سابق و  معاون فعلی گروه 

و جمهوری خواهان در  نمايندگان کمونيست  
وی با اشاره به مبارزه . مجلس شروع شد

پارلمانی عليه سياست جنگ طلبانه آمريکا ، بر       
اهميت مبارزه مردم عليه اين سياست تاکيد   

وی تاکيد داشت که مبارزه پارلمانی . کرد
درصورتی موثر خواهد بود که مبارزه مردم   

 .وسيع و پی گير باشد
  مسئول  Daniel Cireraسخنران بعدی  

. روابط بين المللی حزب کمونيست فرانسه بود
الف  : او عنوان داشت که با دو مسئله مواجهيم    

 کوتاه مدت به اين معنا که آمريکا قصد حمله    -
به عراق را دارد و بايد در مقابل آن سريعا       
واکنش نشان دادو جلسه فعلی را ما برای     

 در روزهای آينده . همين سريع تشکيل داده ايم
و برای دوره ی طوالنی با حوادثی بسيار    

ما در روزها و  . سنگين روبرو خواهيم بود
حتی ساعت های آينده نسبت به اين حوادث  

از مناسبات بين    . واکنش نشان خواهيم داد 
المللی خود برای بسيج افکار عمومی استفاده    

در چند روز آينده جشن اومانيته     . خواهيم کرد
ی بحث ، ارتباط و     محلی برا) ارگان حزب ( 

بايد دامنه   . هماهنگی در اين زمينه خواهد بود   
ی همبستگی و همکاری با نيروهای    

ما   . اپوزيسيون مترقی عراق را گسترش داد
مشغول مذاکره با احزاب و جريان های  

فرانسوی هستيم تا فعاليت های مشترک عليه   
 .تجاوز به عراق را سازمان دهيم

ت ايدئولوژيک  درازمدت که درواقع اهمي-ب  
دارد و آن عبارت از جهانی است که برايش       

برای ما به عنوان حزب    . مبارزه می کنيم
کمونيست فرانسه ، دموکراسی و آزادی در    

آمريکا در  . مرکز مسائل بين المللی قرار دارد   
جنگ مجدد با عراق از لحاظ بين المللی منزوی      

رابطه ی آمريکا با اروپا با يکه تازی . است
ما . مريکا زير عالمت سئوال رفته استهای آ

بايد آلترناتيو واقعی را برای جهان آينده مطرح   
 .کنيم

Franis Wurtz  نماينده چپ متحد در پارلمان  
عضو کميته مرکزی حزب کمونيست ( اروپا 

سه عرصه برای مبارزه با هژمونی    ) فرانسه 
آمريکا و تغيير قوادر عرصه بين الملل  وجود   

 :دارد 
ريکا و نه اروپا بلوکی همگون نه آم -

يازدهم . بوش آمريکا نيست. نيستند
سپتامبر نشانه شکست شيوه ی اداره ی    

در . جهان بعد از دوران جنگ سرد است   
پارلمان اروپا نسبت به آمريکا قضای  
جديدی بوجود آمده که يکه تازی آمريکا  

در بيست و . را مورد سئوال قرار می دهد
مان اروپا بودم  سه سالی که من در پارل

هيچ گاه چنين جو بدبينی نسبت به آمريکا  
» محور شرارت « تز . وجود نداشته است

آن چنان کاريکاتوری از واقعيت بين 
المللی است که کسی آن را نمی تواند   

 .بپذيرد
 در يک سال اخير کشورهايي که     -

عربستان ،  ( تحت اتوريته آمريکا بودند 
 بوش فاصله از قدرت فعلی... ) پاکستان ، 

گرفته اند و عرصه ی نوينی برای مبارزه 
 .با هژمونی آمريکا باز شده است 

با روند جهانی شدن ، قدرت نظامی      -
يازدهم  . برای کنترل جهان کافی نيست   

. سپتامبر نمونه بارزی از آن است
آمريکايي ها خيلی قوی هستند ولی با    

قدرت آن ها موقتی . نقاط ضعف فراوان 
 .است
يانی  نشست به طرح مسئله نقش      بخشی پا

اروپا در جلوگيری از جنگ عليه عراق و 
در اين   . آلترناتيو امنيتی اختصاص يافته بود  

 مسئول بين المللی  Kate Hudsonبخش خانم  
 از انگلستان با    CNDمبارزه با خلع سالح اتمی  

مخالفت خود با  نظامی گری آمريکا و افشای     
عنوان   مبارزه ضد تروريستی آمريکا به 

سرپوش اين سياست تجاوزگرايانه بر اين نکته 
تروريسم جهانی ناشی از     : تاکيد نمود که  

تحريکات گذشته آمريکاست که نيروهای 
مذهبی ارتجاعی را عليه کمونيست ها و ميهن       

 .پرستان تغذيه و بسيج کرده بود
Fabio Amuto عضو کميته مرکزی حزب 

اروپا با   کمونيست فرانسه با انتقاد به همراهی   
آمريکا در سه جنگ عليه عراق ، يوگسالوی و   
افغانستان ، تالش برای اروپايي ديگر را  

اروپايي که بخشی از سيستم  . پيشنهاد کرد
دعوت به شرکت فعال در  . کنونی جهان نباشد 

تجمع اجتماعی جهانی که در فلورانس تشکيل 
به نظر  . خواهد شد از ديگر پيشنهادات وی بود   

زهای کنونی جهان به وسيله او تهديد مر
 .آمريکا در مرکز بحران جهانی قرار دارد

 Helmut Scholzمطالب مشابهی از سوی   
مسئول روابط بين الملل حزب سوسياليست   

وی عنوان نمود که . دموکراتيک آلمان بيان شد
ما بايد راه حل مقابله با جهانی شدن زير        

حمله مجدد به . رهبری آمريکا را جستجو کنيم
راق مقدمه تحميل هژمونی آمريکا به ع

 .جهانست
Daniel Durant   دبير کل جنبش صلح در  

فرانسه به عنوان آخرين سخنران ، مخالفت   
شديد جنبش صلح را با جنگ افروزی آمريکا   
بيان کرد و هشدار داد که آمريکا سعی می کند       
قبل از حمله افکار عمومی بين المللی را به  

 .دست آورد
بط خارجی سازمان اتحادفداييان   نماينده روا 

خلق در کشورفرانسه نيز در قسمت دوم 
در صورت : نشست به مطالب زير اشاره نمود    

حمله آمريکا به عراق ، ايران اولين کشوريست      
آمريکا . که مستقيما مورد تهديد قرار می گيرد
محور « ايران را در کنار کره شمالی و عراق   

ف اشغال    جنگ با هد  . ناميده است  » شرارت 
نظامی عراق توسط آمريکا و انگلستان تنش و     
تحريکات فوق العاده ای را در مرزهای ايران     

تهديدات بوش عليه ايران  . به دنبال خواهد آورد
نيز تاثيرات منفی در روندهای سياسی ايران به       

رژيم جمهوری اسالمی به  . جای خواهد نهاد
بهانه مداخله آمريکا جو سرکوب دگرانديشان    

 ايران را گسترش داده است و به بهانه     در
دشمن خارجی در تدارک اعالم وضعيت فوق    

آمريکايي ها در گذشته با  . العاده می باشد 
کودتا عليه دولت مصدق مسير جامعه ی ما در  

 دست يابی به دموکراسی
 

 ۳۰ بقيه در صفحه 
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    )٢٠٠١( قطعنامه  شانزدهمين کنگره حزب کمونيست پرتغال 

 سرمايه داری
 مهرنوش کيان: ترجمه و تلخيص 

 
تا به  ) ١٩٩٦( در فاصله  کنگره پانزدهم حزب  

امروز ، بسياری از پيش بيني ها به حقيقت    
به ويژه بحران اقتصادی و .  پيوسته است

 ، که اقتصاد جهانی    ١٩٩٧-٩٩مالی سال های  
ا عميقا تحت تاثير قرار داد ، شاهدی بر ر

 .درستی پيش بينی هابوده است 
سرمايه داری عليرغم در دست داشتن منابع    
عظيم برای روبرويي با بحران های موجود ، 
مداوما از پيشرفت های علمی و تکنولوژيک 

 .سواستفاده می نمايد
کاهش نرخ رشد توليد در جهان ، اگر چه به 

ابوده ولی منجر به ايجاد    نفع بخشی از کشوره
اختالف عميق ميان فقرا و توانمندان شده     

با ادغام مجدد سرمايه ها ، اليگارشی ها          . است
و مونوپول های بزرگ مالی تشکيل شده است   
و در نتيجه آن افراد بيشتری از کاراخراج شده 

همچنين  . و بيکاری گسترش يافته است
سرمايه مالی بخش اعظم سرمايه گذاری   

ود را به خود اختصاص داده و بحران موج
، اقتصاد   ٩٩ و ٩٨ و٩٧های مالی سال های    

امروزه به . جهانی را عميقا بيمار ساخته است 
ويژه اقتصاد آمريکا با وجود رشد مداومش  

 .در بحران عميقی قرار دارد
  سرمايه، بخصوص -جريان مداوم پول 

سرمايه های کوتاه مدت و پرريسک به بی 
افسانه . پولی جهان افزوده استثباتی سيستم 

به پايان رسيده و آمريکا » امپرياليسم منطقی «
سعی در اعمال هژمونی خود با استفاده از      
همگی امکانات ديپلماتيک، نظامی، علمی و     

حهانی شدن چيزی بيش از . تکنولوژيکی دارد
تحميل روابط توليد سرمايه داری بر ديگر   

بيرالی   سياست های تئول .نقاط حهان نيست
. جديد مهر خود را بر اين دوران زده است   

امروزه همه چيز حتی ژن های انسان ها به   
عليرغم . مالکيت خصوصی در آمده است 

شعار سياست های نئولبيرالی در دفاع از    
جامعه مدنی  «و » آزادی های فردی«،» فرد«
در برابر دولت، اين حقوق در اکثر کشورهای   »

در نتيجه . شوندپيشرفته ناديده گرفته می 
« مردم هر چه بيشتر از ساختار های دولتی و

 نتيجه اين امر   . کناره گيری می کنند   »سياست

  
برای کارگران و کنترل بيشتر   » امکانات کمتر«

دولت در .  برای سرمايه را همراه آورده است
امر توزيع در آمد های احتماعی ضعيف شده      

ر  و در نتيجه همه چيز خصوصی می شود و د   
مقابل ، امور مربوط به  پليس و ارتش تقويت  
و هر چه بيشتر در دست دولت متمرکز می    

شعار رهايی ملت از يوغ دولت در واقع . گردند
نهادن يوغ سرمايه های متمرکز بر دوش ملت 

 .است
سرمايه حهانی امروزه مجددا به ميليتاريسم   

نگاهی به جنگ های اخير در . روی آورده است
رش ناتو و ديگر وقايع اين روند را جهان ، گست

جنگ در يوگسالوی چيزی  . تائيد می نمايد  
بيش از پوشش گذاردن بر ميليتاريسم اروپای  

نتيجه اين حرکات به اضافه ی  . متحد نبود
برنامه های غيرمنصفانه صندوق بين المللی      
پول و بانک جهانی همگی منجر به گسترش 

ديده   مشکالت ميان کشورهای فقير و غنی گر
مشکالت جهانی در پانزده سال گذشته     . است

بخصوص در بخش های  اجتماعی و فرهنگی     
 .بسيار و  بدتر شده است

همگرايی مراکز قدرت و امپرياليسم جهانی   
تمرکز . نافی وجود اختالف ميان آنان نيست  

يک سو و ايجاد  سرمايه در سطح بين المللی از 
 می  اليگارشی های مالی که با يکديگر رقابت     

کنند از سوی ديگر حاکی از وجود اختالف  
بايد اذعان کنيم که به  . درونی آنهاست

دشواری می توان گفت که آنچه امروز در 
درون امپرياليسم می گذرد بيشتر رقابت است    

در هر حال هر دو پديده . يا تمرکز سرمايه
موجود هستند و بايد به هر دوی آن ها توجه 

 اروپا و آمريکا و   تفاوت سياست ها ميان . کرد
اختالفات موجود ميان سه قطب امريکا، اروپا     
و ژاپن نمونه های خوبی برای اين تفاوت ها و 
. در عين حال همکاری در تمرکز قدرت هستند  

  - در اين ميان بايد به جايگاه سوسيال  
امروزه حداقل در  . دموکراسی  نيز دقت نمود 

دمکرات  - اروپا اکثريت نيروهای سوسيال  
سليم نئولبيراليسم شده و در حکومت ها     ت

 .جذب شده اند
 سياست های تاچريسم با صورت انسانی   

 
مورد استفاده تونی بلر و برگزاری کنگره 

ترقی  « يا  » مدرنيست ها « برلين  -فلورانس 
نمونه های ديگری از اين جريان » خواهان 

در هر حال بايد با قبول نقش انگل وار . است
 نيروهای به ظاهر چپ که    سرمايه داری ، با  

مرز مخدوشی با نيرو های  طرفدار سرمايه  
 . دارند ، مرز بندی نمود 

 مبارزات کارگری و مردمی 
مبارزات مردم کوبا و پيروزی تيمور شرقی بر  
نيروهای تجاوزگراندونزی نشانگر اين واقعيت 
. است که امکان مقاومت و پيروزی وجود دارد

لی و بين المللی    اشکال  مبارزه  در سطوح م
مبارزات صنفی همچنان با     . تغيير کرده اند 

اعتصابات مختلف در سطح دنيا انجام می       
زنان، دهقانان و جوانان در برنامه های     . گيرد

محتلف گرد هم آمده و خواستار حقوق پايمال 
همچنين در سطح بين المللی     . شده خود هستند

مبارزه برای کاهش سالح های اتمی، برقراری  
» ديگر ستيزی«ح ، مبارزه با نژاد پرستی و   صل

و تالش برای حفظ محيط زيست از اهميت  
تظاهرات بر  . بيشتری برخودار گرديده است 

عليه سياست های تجارت جهانی در سياتل   
و اعتراضات بر عليه گردهمايي   ... آمريکا و 

سران گروه هفت  نمونه هائی از اين تالش ها   
 .هستند

ی غربی، قبرس، آنگوال،   مبارزات مردم صحرا
عراق، کردستان و شيلی و همچنين حرکت    
های متحد کشورهای جهان سوم مثل مقاومت 

کشورهای افريقايی که منجر به شکست   
کنفرانس سياتل گرديد و يا محکوم کردن 

 در کوبا  ٧٧جهانی شدن سرمايه در گردهمايی  
. نشان می دهند که مبارزه همچنان ادامه دارد     

ت اتحاد و تشديد مبارزات مشترک   بايد در جه
نيروهای مختلف در هماهنگی با هم بر عليه      

حتی اگر اين مبارزات . نئوليبراليسم تالش نمود
بعضا صد در صد ضد امپرياليستی  هم  
نباشند اما کمونيست ها بايد به عنوان        
نيروهای پيشاهنگ در اين مبارزات نقش  

بخصوص که بسياری از . کليدی را ايفا کنند
ها   . گو . ان « ارگانهای کمک رسانی محلی مثل   

 در نهايت به سوبسيد ها و کمک های دولتی   » 
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وابسته شده  و در نهايت جذب سيستم      
 .می گردند» قانونی«

به حقيقت » مرگ کمونيسم«اگر چه پيش بينی 
نپيوسته است، اما کمونيست ها و نيرو های       
مبارز هنوز موفق به تفوق بر بحرانی که در  

نقش سرمايه . دهه گذشته ايجاد شده نشده اند
ر تضعيف نيروهای چپ بسيار    داری جهانی د 

بخشی از بحران در ميان نيرو   . قوی  است 
های چپ امروزه ناشی از تحليل آنان از    
سرمايه داری موجود و روند عمده موجود در 
جهان، تعريف حزب کمونيست، اهداف آن،   
سياست ها و متحدانش و راه های پيشنهادی      
برای ايجاد تغييراتی در جهت رسيدن به 

 . و ديگر مسائل ايدئولوژيکی است سوسياليسم
بخصوص بحث مربوط به نقش و جايگاه طبقه 
کارگر و کارگران مزد بگير، ارتباط ميان    
مبارزات مردمی و ابتکارات نهادها، تعريف  

و موضع آنان نسبت به سوسيال     » چپ«
 -دمکراسی، اعتبار دولت و گفتگو های ملی 

بين المللی، موضع نسبت به موضوعات کليدی  
ثل قدرت و مالکيت ابزارتوليد در تعيين   م

ما   . موضع چپ نقش مهمی را ايفا می کنند
معتقيديم که عليرغم  ) حزب کمونيست پرتغال(

اهميت بحث بر سر موضوعات فوق نبايد برای 
عمل مشترک منتظر رسيدن به نتيجه ای  

عمل بين المللی هنوز از     . يکسان باشيم
اين  نمونه . کمبودهای بسيار رنج می برد

کمبود عمل را می توان در برخورد با جنگ در  
ما پيشنهاد می کنيم     . يوگسالوی مشاهده کرد

يا هر تشکلی که از   » سازمان احزاب اروپايی«
اگر . قدرت فرا ملی برخودار باشد تشکيل شود

چه حزب کمونيست پرتغال همچنان معتقد به 
اين است که کار در چار چوب مسائل محلی از  

برخودار است اما برای کمک به   اهميت اصلی 
مبارزات جهانی از هر نظر آمادگی خود را 

 .اعالم می کند 
 آلترناتيو سوسياليسم است

تغيير جهت تحوالت کنونی در جهان، پايان    
» جهانی شدن«بخشيدن به روند امپرياليستی 

و باالخره پيروزی » نظم جديد« و روند تحکيم 
 اما   .چپ و سوسياليسم ، الزم و ممکن است
 چگونه مي توان به اين اهداف دست يافت؟  

ما معقيديم انقالب کارگری و توده ای و بر 
 آوردن نيازهای آنان و دستيابی توده ها به    

ما به تماميت   . قدرت ، آلترناتيو واقعی است
ارضی محلی به عنوان جزيی جدايی ناپذيز از      
دمکراسی و دولت ملی و مبارزات طبقاتی   

 رت معتقيديم اما در عين محلی برای کسب قد

 
حال اين مبارزه را درجهت اهداف مبارزات  

بطور کلی مرحله کنونی،    . جهانی می انگاريم  
دوران مقاومت، جمع شدن نيرو ها گرد يکديگز    

وظيفه . و زمان مبارزه همه جانبه  است  
احزاب کمونيست است که مبارزات محلی را با 

تحد بر مبارزات بين المللی پيوند زده و صفی م    
بدين منظور . عليه امپرياليسم بوجود آورند

الزم است اتحادی در مبارزه بر عليه 
امپرياليسم و نئوليبراليسم برای صلح و 
 :پيشرفت اجتماعی حول اهداف زير بوجود آيد

 بر عليه مونوپول ها ، شرکت های چند    مبارزه
مليتی و سرمايه مالی، جهانی شدن سرمايه      

ی، اقتصادی در خدمت    داری و نهادهای سياس  
آن، عقب ماندگی، استعمار،  فقر و گرسنگی ، 
بورس  بازی های مالی، کمک های پزشکی، 
آموزشی و اجتماعی، حذف قروض کشورهای  
جهان سوم و تحميل سياست های اقتصادی ،      

 .اجتماعی کشورهای ثروتمند
و کارگر ، بر عليه  ارزش کار  برایمبارزه

ين، حقوق کافی و   بيکاری و برای کار با تضم
تامين اجتماعی، در    بازنشستگی، حقوق کار و

دفاع از اتحاديه های کارگری و کاهش ساعات   
کار بدون کاهش دستمزد و در دفاع از     

 .کارگران  کشاورزی محلی
 برای  دمکراسی فرهنگی، سياسی،   مبارزه

اجتماعي و اقتصادی واقعی، مساوات واقعی 
ات  مردم در   زنان و مردان ، اتحاد با مبارز   

سطح جهان  برای خود مختاری و آزادی، بر    
، ممنوع » ديگر ستيزی«عليه نژاد پرستی ،  
 .ساختن مجازات مرگ

 برای صلح جهانی، تشديد مداخالت       مبارزه
نظامی امپرياليسم، انحالل ناتو و ديگر سازمان        

 های پليسی ـ نظامی، جمع کردن پايگاه های   

 
اع از موافقت نظامی در خاک ديگر کشورها، دف

نامه های خلع سالح و کنترل سالح، بر عليه 
نظامی کردن فضا و توليد سالح های جديد،     
ممنوع ساختن سالح های اتمی و ديگر سالح    

 .های کشتار دسته جمعی 
 برای دفاع از حقوق بين المللی کنونی و     مبارزه

منشور سازمان ملل، در دفاع از تماميت ارضی     
همکاری بين المللی بر    و استقالل ملی، برای 

اساس همکاری و حقوق  دو جانبه و احترام به 
تماميت ارضی ديگر کشورها، برای نظم جهانی      
متفاوت با وضعيت کنونی، دموکراتيزه کردن  
سازمان ملل و سازمان های وابسته به آن در       

 .چهارچوب همکاری های صلح طلبانه مردم
 برای توسعه مستمر ، حفظ منابع مبارزه

يعی و تعادل محيط زيست،  بر ضد آلودگی     طب
 .محيط زيست و توسعه معقول شهری

موارد فوق نمونه ای از مسائلی هستند که نيرو    
های پيشرو می توانند حول آنها  در اتحاد با       

البته  . ديگر نيرو ها به مبارزات خود ادامه دهند
از نظر نبايد دور داشت که اين مبارزات فقط 

 ای گسترده تر بر عليه در چار چوب مبارزه
در . علل اصلی بروز اين مشکالت معنا می يابد

چنين مبارزه ای می توان حتی با بخشی از       
نيرو های سو سيال دموکراسی مثل حزب   

در مبارزه در چار  . سبز ها نيز موقتا متحد شد
چوب های قانونی موحود نبايد مبارزه طوالنی 

 داشته تر بر عليه سرمايه داری را از نظر دور
و خود را محدود به رفورم ها ی کوتاه مدت 

 . ساخت 
کمونيست ها با درس گرفتن از تجربه های   
قرن گذشته و در مبارزه با سرمايه داری   
وبورژوازی راه را برای پيروزی سوسياليسم    

  .در قرن بيست ويکم باز خواهند کرد
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 نامه های رسيده
 

( ... ) 
نمی دانم از رنج ها و تلخی زندگی خود در        
سال های گذشته بنويسم و يا از فجايعی که 

از فقر و گرسنگی و  . خود تجربه کرده ام
فحشا که در کشور بيداد می کند بايد نوشت و   
يا از اعدام های خيابانی ، سنگسار و چشم از   

هزاران من يکی از . حدقه درآوردن سخن گفت
انسان زحمتکش گنبدکاووس در دامان فقر و 

پس از دوران تحصيالت   . رنج بزرگ شدم
اوليه درسن چهارده سالگی تحصيل را کنار 

مدتی در کنار . نهاده و مشغول به کار شدم
برادرم در يک کارگاه ميل لنگ تراشی و بعد از 

در آن زمان    . آن در تعميرگاهی کار می کردم  
 و مشکالتی که وجود با همه محدوديت ها

داشت با شرکت در تظاهرات ، پخش کتاب و     
اعالميه ، ماهيت رژيم ضد انسانی جمهوری   

درهمين دوران   . اسالمی را افشا می کردم  
جنگی بيهوده و تحميلی از سوی امپرياليست   
ها و آخوندها به بهای نابودی بسياری از 

جنگی که به قول . فرزندان مردم شروع گرديد
اگر تا نابودی تمام ملت ايران ، يعنی          خمينی ،  

بيست سال هم طول می کشيد برای پيشبرد  
. اهداف مذهبی اسالمی ماليان مشکلی نداشت      

يادم می آيد در آن سال ها  جز مبارزان ميهن 
پرستی که در مقابل اهداف شوم و جنگ طلبانه    
خمينی ايستاده بودند هيچ کس جرات گفتن      

 .کلمه صلح را نداشت  
 منطقه و شهرما نه تنها در معرض  مردم

بدبختی های جنگ با عراق بلکه با جنگی 
مستقيم به سردمداری خلخالی جالد نيز مواجه 

جنگی که عليه جوانان و مردم بيگناه     . بودند
. گنبد از طرف خمينی شروع شده بود  

لشکرکشی به منطقه محروم ترکمن صحرا 
باعث گرديد که من و خانواده ام همراه   

ی از همشهری های ديگر ، خانه و کار بسيار
. مان را رها کرده و آواره روستاها شويم

مدتی اين دربدری ادامه داشت و هر روز   
شاهد اين بوديم که مزدوران رژيم چگونه از  
فرط کينه ای که نسبت به مبارزان راه آزادی       
داشتند با شليک گلوله ، تعداد زيادی از مردم    

اجساد را   . دند بيگناه را به قتل می رسان 
متالشی می کردند و برای زهر چشم گرفتن از   
روستائيان اين اجساد متالشی شده را با   

به . دريافت پول به خانواده هايشان می دادند

چشم خود ديدم خانواده ای پس از تحويل 
گرفتن جسد فرزند شان اجازه دفن عزيزشان  
را  در گورستان نداشتند و باالخره مجبور  

 . حياط خانه به خاک بسپارنش شدند که در
وقتی که منطقه و شهر کمی آرام شد و     
مزدوران نيروی خود را برای حمله به مناطق  
ديگر متمرکز نمودند با احتياط کامل به محل 

با  . زندگی خود و برای کار و فعاليت بازگشتم 
درآمدی اندک کارهای دشواری از قبيل سم 
پاشی و پرچم داری در فصل سم پاشی ،   

مباين و تراکتور ، پنبه کاری و امثالهم انجام      ک
جيره خواران رژيم به اشکال مختلف  . دادم

مانع کارکردن من می شدند و مرا وادار کردند    
که برای امرار معاش خود و خانواده ام دور از    
چشم آن ها اسير جاده شده و با تريلی کار     

با مشقات زياد چندسالی دور از خانواده     . بکنم
زمانی که   . ن به اين کار ادامه دادم    و دوستا

برای ديدار خانواده و دوستانم به شهر   
برگشتم همه چيز در شرايط دهشتناکی قرار  
داشت و تاثيرات بالی حکومت مذهبی را همه 

جوانانی که روزگاری در برخی   . جا می ديدم 
از رشته های ورزشی برای خود کسی بودند 

ديل   به موجوداتی بی روح و مضر جامعه تب
انسان هايي که در برابر زور و    . شده بودند 

ستم رژيم قرار گرفته بودند از خود عکس 
وقتی ستمی بر شما . العملی نشان نمی دادند  

وارد شود و مبارزه ای در برابر آن انجام   
نشود به مرور زمان شرايط برای شما عادی  

درست . شده و تن به هر ستمی خواهيد داد
ا می چشند اما دادشان    مانند مردمی که ظلم ر

را به خدا واگذار می کنند و از حق خود برای     
 .گرفتن خواسته هايشان می گذرند 

پس از درگيرشدن با مزدوران رژيم در جريان 
تظاهرات دانشجويي و شناسايي ام توسط  
مهره های آن ها در شهر بارديگر آواره شدم  

در بين راه   . و باالجبار از کشور خارج گرديدم
 با همسفرانم شاهد مصيبت ها و رنج    همراه

هايي بودم که مردم برای فرارکردن از جهنم    
جمهوری اسالمی به جان می خريدند و تحمل  

دراين راه مرگ صدها جوان فراری   . می کردند
را که اجسادشان از ترکيه تا بوسنی ، از   
پاکستان تا روسيه سفيد و ناکجاآبادهای ديگر 

 .ديگران بازشنيدمرا يا شاهدش بودم و يا از   
ای کاش می توانستم احساساتم را بيشتر     

نوشتن اين وقايع نه صرفا     . برايتان بازگو کنم
بازگويي مشکالت خودم بلکه بيان سرنوشت 
عزيزانی است که بار ستم را کشيده و جان       

خود را برای درهم شکستن فضای اختناق از    
 دست داده اند  

 ده   صدای زنانی است که در گروه های چند
تايي ، بدون آن که حتی نامشان را به زبان  
. بياورند به جوخه های اعدام سپرده شدند

فرياد هزاران پناهنده ای که در ناکجاآبادها      
 ...آواره اند و 

 ... !زندگی پر از دردم 
حدودا دوازده ساله بودم که به علت تنگدستی  
خانواده ام دست از تحصيل برداشتم و روانه  

شدم تا اين که تن جوانم را در ی بازار کار 
خدمت کار و کارگری بسپارم و همراه بچه  
های خردسال هم سن و سالم برای امرار  

من هم مثل . معاش خانواده هايمان تالش کنم  
بچه  . خيلی از بچه های ديگر قوی بنيه نبودم   

ای ضعيف و الغر که حتی زبان عربی را خوب    
ز من بچه های ديگر که زودتر ا. نمی دانستم

وارد ميدان کار شده بودند به من می فهماندند       
که چه بگويم و چطور با عرب ها برخورد 

 .نمايم
حمل اجناس ، کيسه های . کارما حمالی بود

سنگين و هندوانه و خربزه های گنده که    
بعضی هايشان آن قدر بزرگ بودند که حمل    

کيسه های سيب   . يکی شان هم مصيبت بود 
جان را برای افراد تاحر و زمينی و پياز و بادم

متول حمل می کرديم و تا دم در خانه هايشان      
در مقابل آن همه راه و زحمت مبلغ      . می برديم

خيلی اگر محبت می  . خيلی کمی به ما می دادند 
 .کردند يک ديناری دشت می کرديم 

بعد از مدتی  چند نفر از ما وضع بهتری نسبت    
م داخل  هرکدا. به بچه های ديگر پيدا کرديم  

دم دمای   . دکانی شديم و روزانه می گرفتيم
صبح از خواب بلند می شديم و روانه ی بازار 
می شديم تا نکند که صاحب دکان از ما      

زمانی که به   . ناراضی شود و اخراجمان کند 
سن بلوغ رسيديم هرکدام چند کالسی هم  
درس خوانديم و تا اندازه ای جامعه را بهتر      

 ماهم هوس عشق و چند نفر از. شناختيم
دلداری به سرشان افتاد و وارد دنيای جوانی  

يکی از دوستانم بود و    » رزگار « . شده بودند
بيشتر اوقات مشکالتش را با من درميان می    

عاشق دختری شده بود و با وجود . گذاشت
راضی بودن دختر ، خانواده اش با ازدواج او    

مخالف بودند و   » رزگار « با آدم فقيری چون  
باالخره هم علی رغم ميل دختر اورا در ازای       

 .دريافت پول کالنی به شخص ديگری دادند
وقتی اين داستان را برايم تعريف می کرد دانه      

 های اشک هم چون قطرات باران از چشمش   
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من هم کاری از دستم بر نمی     . سرازير می شد
نوازشش می کردم و دلداری اش می دادم     . آمد

مقصر هم که . می گفتم تو که گناهی نداری
اين روزگار المصب و آدم های اين  . نيستی

روزگارند که نمی گذارند دنيا به کام ما جوانان         
فکر نان  . ديگه نبايد به فکر او باشی  . بچرخد

ما ضعفا در اين دنيا   . ب استکن که خربزه آ
جايي نداريم يا بهتر بگويم مرده ای بيش      

مگر نمی بينی روزگار و مردم با ما . نيستيم
عزيزترين اشخاصمان  . چه گونه حکم می کنند

را می ربايند و لباس های گلبرگی و سفيدرنگ 
عروسی را به تنشان می کنند و به هرکسی که   

بعد اين    . پول و پله ای دارند می فروشند    
سيگارفروش های بدبخت را نگاه کن که چطور 
مثل بالنسبت سگ اين کوچه و آن کوچه می  

حال . کنند تا اين که يک بسته سيگار بفروشند 
هر  . و وضعی بدتر از سگ های بيابانی دارند

روز هم ده ها نفرشان با سروصورت خونين  
راهی زندان ميشوند     » شرطه ها   « شده توسط 

. ان از سرنوشتشان بی خبرندو خانواده هايش
  خوب به همين خاطر است که اين دنيا ، دنيای   

 
 !روندی که آغاز نشده به پايان رسيد 

  ۲۲ز صفحه ا
مبلغين صهيونيسم ثابت کرده اند که در     
استفاده از وجدان ناراحت اروپاييان بسيار   

» نورمن فينکل اشتاين « . کارآمد هستند
»   کاست در صنعت هالو « نويسنده کتاب 

هالوکاست  به معنای کشتار دسته جمعی (
اين گونه سياست ها را تحليل و      ) يهوديان 

 .محکوم دانسته است
 به اين داليل می توان احساس هم دردی و   
حمايت طبيعی موجود در کشورهای 
استعماری چون آمريکا را به نفع مهاجرين 

اما با اين حال ، اگر   . سفيدپوست را نيز افزود
 حاکم بر آمريکا هيچ گونه منفعتت سيستم

استراتژيکی در رابطه با اسرائيل نمی ديد      
چنين احساسی هم نمی توانست تاثير آن  

سيستم حاکم در آمريکا همواره   . چنانی بگذارد 
در سياست های خود منافع داخلی خود را 

 ،  ١٩٥٦از خاطر نبريم که در سال  . مدنظر دارد
وذ فرانسوی ها  برای کاستن از نف » آيزنهاور « 

و انگليسی ها در خاورميانه ، جانب مصر را    
 .در مناقشه با اسرائيل گرفت 

آيا اسرائيل خود تغيير خواهد کرد ؟ آيا اين       
کشور می تواند چشم انداز تاريخی ديگری را      
متفاوت با امپرياليسم غربی بپذيرد ؟ اين 

 موضوع می تواند بحث تاريخی جالبی را به  

او خيلی کنجکاوانه به حرف . قدرتمندان است
هايم گوش می داد بعد هم خداحافظی می کرد    

 .و می رفت
به دليل کليه دردم مدتی بود که نمی توانستم        
. از دکان بيرون بروم و از جايم تکان بخورم 

آن چه پس انداز کرده بودم خرج دوادرمانم      
نمی دانستم چه    . کردم و حاصلی هم نداشت

ايستی هرجور که  می ب . خاکی به سرم بريزم 
شده پيش دکتر خصوصی بروم ولی من که     
حتی پول بليط هم نداشتم چه برسد به پول  

عاقبت روزی از بدشانسی دم در دکان     . دکتر
زمين خوردم و وقتی به هوش آمدم در  

بعدا فهميدم که مرد مسنی   . بيمارستان بودم
که کدخدا غالمعلی نام داشت مرا به بيمارستان      

د روز بعد شنيدم که دوستم    چن. رسانده است
همان حالت من بهش دست داده اما   » رزگار « 

وضعش وخيم تر از من بوده و متاسفانه 
» رزگار « . هردو کليه اش از کار افتاده بودند 

با همان حال بد و دردناکش در ميان پنج      
 .خواهر و والدينش جانش را از دست داد  

 
 
 

ی را که من به ياد می آورم زمان. دنبال بياورد
يهوديان در طی جنگ جهانی دوم از جنايات    

اگر . نازی ها گريخته و به مصر پناه آوردند
اين مردم به نادرستی توسط ملت هايي که در     
ميانشان زندگی می کردند پذيرفته نشده بودند       
و حاال می خواهند به شرق ، به سرزمين هايي       

پس   . که در آن نشات گرفته اند باز گردند    
يک ميليون يهودی در فلسطين ،   ! د خوش آمدن
اين ها نظرات مردم در آن سال ها ! چرا که نه 

 .بود
متاسفانه پس از رسيدن به فلسطين ، تحت    
کنترل و آموزش از سوی سازمان های   

به آن ها آموخته شد . صهيونيست قرار گرفتند
که چگونه مثل مهاجرين سفيدپوست رفتار  

 .کنند و عموما نيز چنين کردند 
اال فلسطينی ها دولت اسرائيل را به رسميت  ح

چه می شد که اسرائيل نيز در     . شناخته اند
 !مقابل دولت فلسطين را می پذيرفت 

اگر قبوالندن چنين دولتی حتی به دخالت بين  
المللی نيز احتياج داشته باشد آيا امکان ايجاد        
روندی ديگر را در روابط ميان ملت ها نمی  

من معتقدم که اين امکان  تواند بوجود آورد ؟ 
 .وجود دارد

اما چنين امکانی تا زمانی که اسرائيل از مناطق           
  عقب نشينی نکند به  ١٩٦٧اشغالی پس از   

 
  شب

 روناک ، ده ساله از برلين
 شب چه بی صداست
 شب چه تاريک است

 ستاره ها در پشت ابرها به خواب رفتند
 ناگهان صدايي از پشت ابرها به گوش رسيد

 ن صدا رعد و برق بودآ
 آن گاه زمين لرزيد
 باغ شد پر از غوغا

 باغ قشنگ گل ها شد پر از فرياد
پرستو ها صدای خود را به گوش من 

 رساندند
 من پريشان به سوی باغ دويدم

 وقتی باغ زيبا را پرپر ديدم
 خودم را يکی از آن گل های پرپر ديدم

من ناراحتم که شايد هيچ وقت اين باغ مثل 
  شاد نشوداول

 اما من منتظرم و منتظر خواهم ماند
. 

 
اين تنها هدفی است   . واقعيت نخواهد پيوست

که نيروهای دموکرات جهان را می تواند دور 
 .هم جمع نمايد

 ١٣٨١ر شهريو
 
 
 

 ... پاريس ن المللى يكنفرانس ب 
 ۲۶از صفحه 

و استقالل را به ديکتاتوری و وابستگی 
با تهديدات و  اکنون و بارديگر . کشاندند

نظامی گری در منطقه مانع مبارزه مستقل     
مردم ايران عليه رژيم جمهوری اسالمی    

ما با شدت مخالف مداخله نظامی     . هستند
آمريکا در عراق هستيم و همبستگی خود 
را با مردم و نيروهای دموکراتيک و 

پيشنهاد ما     . مترقی عراق اعالم می داريم  
ويژه  سازماندهی کارزاری جهانی و به 

تمرکزمبارزه بر بحران کنونی خاورميانه 
 .است

در طول يک روز نشست در فرصت های  
کميته اتحاد عمل « استراحت بيانيه های 

به زبان فرانسه و  » برای دموکراسی 
پالتفرم سازمان اتحاد فداييان خلق ايران     
به انگليسی در بين نمايندگان توزيع     

ايي   گرديد و متقا بال آن ها خواستار آشن
 .بيشتر با ما و رابطه دوجانبه گرديدند
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مذاكرات اتحاديه اروپاوجمهوري اسالمي ايران    
پيرامون توافقنامه اي اقتصادي وهمكاري كه 

 اكتبر در بروكسل ،مقر   ٢٩قرار بود از روز 
كمسيون اروپا،آغاز شود تا ماه دسامبر به   

 .تعويق افتاد 
ــه،عدم آمادگــي   ــن اتحادي ــه اي ــزديك ب مــنابع ن

اسي مقامـات ايراني جهت امضاء يك بيانيه سي       
كـه مـي بايسـت توافقـنامه فوق را تكميل نمايد          

همين منابع    هر چند . دليل اين تعويق مي د انند       
تاكـنون از محـتواي ايـن بيانيه صحبتي نكرده          
اند اما ميدانيم كه پيشتر اتحا ديه اروپا از زبان          
ــاي   ــي خود،آقــ ــت خارجــ ــئول سياســ مســ
خاويرسوالنا ودرجريان سفر وي به تهران ،كه 

ن امســال انجــام شــد، از مســئولين در تابســتا
ــت     ــا جه ــود ت ــته ب ــالمي خواس ــوري اس جمه

عمل “گسـترش همكاريهـاي اقصـادي دست به       
بزنـند ودر راسـتاي مطالبات سيا سي        ”مـتقابل 

ــردارند   ــي بـ ــاي عملـ ــا گامهـ ــه اروپـ . اتحاديـ
درپايان ديدار خود ازايران، طي بيانيه      ”سوالنا“

 .اي برمحورهاي زير تاكيد نمود
ــت د– ١ ــطين   موجودي ــرائيل وفلس وكشوراس

 . موردپذيرش قرارگيرد
ــدم    – ٢ ــاره ع ــي در ب ــن الملل ــراردادهاي بي  ق

گسـترش سالحهاي هسته اي امضاء وبه طور        
 .كامل اجراء شود

 . وضعيت حقوق بشر بهبود يابد– ٣
 شـوراي امنيت سازمان ملل  ١٣٧٣ قطـنامه   – ٤

در بـاره مـنع كمـك مالي به تروريسم به طور            
 . رآيدكامل به اجراء د

  ايـن شـروط كـه در اسـاس همان پيش شرط      
هـاي آمريكا جهت عادي سازي رابطه با ايران         

 از همان زمان در تهران واكنشهاي       ،مـي باشـد   
در حالـيكه مطبوعات    . مختلفـي را بـر انگيخـت      

موسـوم بـه اصـالح طلـب تـنها به خواستهاي            
اتحاديـه اروپـا و تفسـير بي طرفانه خبر ديدار           

اكتفاء نمودند ،   ”سوالنا“ومصـاحبه مطبوعاتـي     
روز نامـه جمهـوري اسالمي كه منعكس كننده         
مواضع علي خامنه اي رهبر رژيم مي باشد در         

فرســتاده ”ســوالنا“يــاد داشــتي تحــت عــنوان  
كيسـت ؟ و يـادآوري ايـنكه خواسـتهاي چهار           
گانـه فـوق پـس از ديدار با وزير خارجه ايران            
: طـــي بيانـــيه اي صـــادر ميشـــود ، نوشـــت 

 صرفا جهت ابالغ يك رشته خواستهايسوالنا“

 
 
 
 
 
 

 .” مداخله گرانه به تهران آمده است 
البـته همـانطور كـه طـي ماههاي گذشته شاهد           
بــوده ايــم ايــن اخــتالفات بــه دعواهــاي قلمــي  

ــات . خالصــه نشــده اســت   ــيكه مقام “ در حال
گفـتگوهاي  “در انـتظار چـيدن مـيوه    ”بروكسـل 

ول بـه تـدارك  اجـالس ديگـري مشـغ     ” فراگـير 
بودند ، در تهران ،  نه تنها، در  بر همان پاشنه              
ــواه    ــه گ ــه ب ــيد ،بلك ــناق چرخ ســركوب و اخت
گزارشـات مـتعدد ،بـر وخامـت اوضاع افزوده          

اگـر بـراي مدتـي ،رسـما كسـي بـه جرم             . شـد 
فعاليـت سياسـي، به جوخه اعدام سپرده نشده         
بـــود ، بـــار ديگـــر ســـينه آزاديخواهانـــي در 

سنگسار وحلق  . كردسـتان ، آمـاج گلوـله شـد          
آويـز كـردن در مـالء عـام بـه امـري روزمره              

ودادگـاه تفتـيش عقايد دامن ارگانهاي       . درآمـد   
رسـمي رژيم همچون مؤسسات نظر سنجي را        

 .هم گرفت
اعــالم موضــع وزيــر خارجــه وســخنگوي آن  
پـيرامون مناقشه اسرا ئيل وفلسطين ،كه اخيرا        
در جـريان سفر خاتمي به اسپانيا از طرف وي         

ر گـرديد، نـيز، كلـي تر ازآن بودكه بتواند      تكـرا 
اميد ديگر . بازتـاب تغيـير موضعي  تلقي گردد       

و ”  اصالحات“ اتحاديـه اروپا ، يعني سرنوشت    
كه همان زمان از ”   اصـالح طلبان در حكومت    “

ارزيابي شده بود ” وخيم“طـرف خاوير سوالنا    
لباس “ارگان  ” كيهان“ وخـيم تـر گرديد و        ،نـيز 

پـنج آبان در     شـنبه گذشـته ،    يك ،”شخصـي هـا   
داد ”مداخله گران “سـرمقاله خود اين پيام را به        

دوره اصــالحات ،فرصــتي بــود كــه    “ : كــه 
ايــن فرايــند .  وبــه هوارفــت ســوخت، دودشــد

متاسـفانه بـه ميتـي مي ماند كه جز دفن كردن            
 ”راهي برايش نمانده است 

كـه اوضاع ايران به      سـت  ا  و ايـنهمه در حالـي     
 ير آمـريكا در قـبال منطقه و       دلـيل مواضـع اخـ     

. ره بين قرار دارد   ذايـران بـيش از گذشته زير        
رهـبران اروپائـي اگـر تا ديروز مي بايست در           
ــيانا      ــود و اح ــردم خ ــي م ــار عموم ــبال افك ق
ــبات    ــوري اســالمي از مناس ــيون جمه اپوزيس
تجـاري وسياسـي بـا رژيمـي كه ابتدائي ترين           

ند ،  حقوق انساني را زير پا مي گذارد دفاع نماي        
امـروز ناچارند بيش از پيش در مقابل سياست        
ــي    ــر كارآئ ــريكا ب ــت آم ــن دول ــتهاي آهني مش

” گفتگوهاي فراگير “ديروز و ”ديـالوگ انتقادي    “
كـه بـا روي كـار آمـدن دولت خاتمي          -بعـدي   

كه البته با توجه      تكيه نمايند،   -جاي آنرا گرفت  
شايد . ست دشوار ابـه آنچـه گفـته شـد كـاري        

ــتر ك  ــيت بيشــ ــون  حساســ ــورهائي چــ شــ
ــا   انگلستان،فرانســه، ــان در مقايســه ب ــا آلم وي

ــيا،   ــا ، چــون ايتال ــه اروپ  اعضــاء ديگــر اتحادي
اسـپانيا ويـا يونـان واطـريش، جهـت مشروط           

ــه و    ــعه رابط ــردن توس ــير“ك ــتن ” فراگ دانس
مذاكـرات را، ميبايسـت در هميـن امـر جستجو         

گذشـته از ايــنكه   كشـورهاي دســته اول،  .كـرد 
بوده اند ، هم اكنون نيز از       مبتكرچنين سياستي   

ــريكا      ــا آم ــره ب ــلي مذاك ــرفهاي اص ــه ط جمل
برسرترســيم ســيماي ژئــو پولتــيك آتــي ايــن  

بـنابر اين بنظر مي      .مـنطقه از جهـان ميباشـند      
زمـان بـه هـيچ وجه در جهت       رسـد شـرايط و    

 .عقب نشيني آنها سير نميكند
 اقـدام اخير پارلمان اروپاكه با صدور قعطنامه        

مبنـي بر نقض گسترده حقوق      اي شـديد الحـن      
اديه را موظف حمسئولين اين ات   بشـر در ايران،   

كرده است كه هر گونه پيشرفت در مذاكرات با         
  ايـران را بـاتوافق ايـن پارلمان به اجراء گذارند         
و هـم چنيـن فرسـتادن هيئتـي بـه تهران جهت             

 از جمله نشانه    ،مـتوقف كـردن  سنگسـار نـيز        
و البته .اشدهـاي چنيـن الـزام و شـرايطي مي ب         

ايـن سـئوال همچـنان به جاي خود باقيست كه           
 طرف واقعي چنين مذاكراتي در تهران كيست ؟

 تـا جائي كه از خبر ها بر مي آيد گفته ميشود            
،تعـدادي از نمايـندگان اصـالح طلب مجلس در          
صددند تا براي قانون جزاي اسالمي سنگسار،       

ست كه به    ا چـاره اي بيانديشـند ، اما چه كسي        
مال تصـويب چنيـن اليحـه اي در ساختار          احـت 

مگر سرنوشت   .كنونـي رژيم باور داشته باشد     
قوانيــن  مـربوط بــه تعييـن جــرا ئــم   ”اصـالح  “

محكمــه پســند كــردن عمــل ســبعانه ، سياســي
شـكنجه در جمهـوري اسـالمي و چنديـن طرح         

ايـن دسـت ومخالفت شوراي       واليحـه ديگـر از    
 .نگهبان با تمامي آنها پيش روي همگان نيست

تعويق مذاكرات كنوني مي تواند قبل از هر چيز        
كه در   بازتـاب چنين بن بست دوگانه اي باشد،       

واقـع عامل اصلي آن در تهران و در نتيجه كار      
ارگانهاي  اصلي قدرت در مقابل       شكني آشكار 

براي طرفهاي اروپائي   . دولـت خاتمي مي باشد    
. آنهـا نـيز ميدان مانور چنداني باز نماده است           

 دو ماهـه  مذاكرات نيز سؤال ديگريست         تعـوق 
كـه به نظر مي رسد  جواب آنرا بايد بيشتر در            

 شايعاتي جستجو كرد كه از 
 ۱۸ادامه در صفحه 

”گفتگو هاي فراگير“ 
بن بستي دو جانبه جمهوري اسالمي در اتحاديه اروپا و  



  ۳۲         ۱۳۸۱آبان ماه            ۱۰۲شماره  اتحاد كار 
 

 

 
 عفو بين الملل به      سازمان  ات منتشره، شر گزابه بنا

 سفر محمد خاتمی به اسپانيا ، نقض مکرر   مناسبت
 ،   مال،عام حقوق بشر در ايران از جمله اعدام در     

 سنگسار ، تنبيهات فيزيکی ، شکنجه ، بدرفتاری ،
 عادالنه را غيردستگيری های کور و محاکمات    

در اين راستا عفو بين الملل نامه ای به          . محکوم کرد   
  و  ماريا آسنارنخست وزير اسپانيا ارسال کرد     خوزه

  نقض حقوق بشر در ايران را   از وی خواست موارد  
 .پيگيری نمايد

ی مدافع حقوق بشر در نامه خود به       جهان سازمان  اين
انيا خاطر نشان ساخت که در ميان         نخست وزير اسپ

 شدگان ماههای اخير در ايران ، تعداد زيادی    دستگير
 شده اند و زندانبه داليل سياسی بازداشت و روانه 

لذا از نظر عفو بين الملل آنها زندانيان سياسی    
ی اينترنشنال يادآوری    امنست . شوند   محسوب مي  

رگزار   های اسالمی مخفيانه ب   کرد که در ايران دادگاه
 متهمان به وکيل و يا خانواده خود          و ميشود  

عفو بين الملل نسبت به وخامت    . دسترسی ندارند 
 افزون وضع حقوق بشر در ايران هشدار داد و      روز

 اروپايی اتحاديهخواهان اعمال فشار بيشتر از سوی      
نيل   "از سوی ديگر ،   . بر رژيم جمهوری اسالمی شد    

ون اروپا طی    کميسي رياستمعاون ارشد  " کنوک  
سخنانی در پارلمان اروپا ، به نقض گسترده حقوق       

 نمود و هر گونه مذاکرات        اشارهبشر در ايران 
 اقتصادی و معامالت تجاری با رژيم حاکم بر ايران    

 

 

 
وی که رهبر پيشين حزب کارگر    .  دانست محکومرا 

  وجود انگلستان است اظهار داشت شواهد بسياری    
دارد که نشان دهنده اعمال مجازات های بيرحمانه      

 وحشت    سنگسارضد بشری و تحقير آميز از جمله  
انگيز زنان و مردان و ادامه نقض آزادی بيان و      

 .  بشری است  تمدننابودی استاندارد های 
 تشکيل يک ساختار برای ديالوگ    گفت " نيل کنوک  "

بين اتحاديه اروپايی و رژيم اسالمی ايران در زمينه 
 بشر ، طبعا يک پادزهر کامل برای مسائل     حقوق

  نمايندگان اغلب : وی افزود  . جدی مورد نظر نيست 
پارلمان اروپا اين اصل را مورد تاکيد قرار ميدهند که      

اروپا تا هنگاميکه بهبودی     مردماز نظر افکار عمومی   
در وضعيت حقوق بشر در ايران صورت نگرفته      

 بازرگانی با جمهوری سالمی    مذاکرات،هرگونه  
 . محکوم است  

 اتحاديه اروپايی، آغاز    اخيراکه  ی ميشود  يادآور
  گسترش  مذاکرات با جمهوری اسالمی به منظور     

يک    . مناسبات تجاری را به دو ماه ديگر موکول کرد         
  اسالمی    حکومت تحاديه فاش ساخت که      مقام ا 

حاضر نشده شرط لزوم بهبود کارنامه حقوق بشر   
 خاطر نشان ساخت که      نيزيک مقام ديگر  . را بپذيرد 

 قويا مايل     اروپا در مذاکرات دو ماه ديگر اتحاديه 
 حقوق بشر در ايران که به گفته وی         مسئله  است به  

،   ترشده است  کارنامه آن در سالهای اخير سياه    
  . بپردازد
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 عفو بين المللسازمان بيانيه
  وخامت بار حقوق بشر در ايرانوضعيت رابطه با در

�اطالعيه

� سياسیزندانيان کشتار موج

�! را متوقف کنيد آزاديخواهان عام قتل
�

 زندان ها متمرکز شده و چوبه های دار و  ی اسالمی بارديگر درجمهور مرگ رژيم ماشين
خبر دردناک کشتار آزاديخواهان هر روز به خارج از برج .  شده است برپاجوخه های اعدام 

خطر مرگ جان بسياری از اسيران در بند را تهديد  .  ها درز می کندزندانو باروهای مخوف 
ی و شوقم حمزه قادری ، خالد    اعدام جليل سيدی آخرين اخبار حاکی از اعدا  دنبال به . می کند

�. جليل زيوه ای از اعضای حزب دموکرات کردستان ايران است 

 موج جديد کشتار بايد به پا خاست و با تمام امکانات ادامه اين جنايات    اينی جلوگيری از برا
 و از نهادهای بين المللی حقوق بشر خواست تا جمهوری اسالمی را تحت         ساخترا متوقف 

ما به سهم خود مراتب تسليت و همدردی خود را به خانواده ، اقوام ،    . نددهفشار قرار 
�.  و حزب دموکرات کردستان ايران اعالم می نماييم   آشناياندوستان و 

�

�! بايد گردد آزادی سياسی زندان
��

�

�! بايد گردد موقوف و شکنجه اعدام
��

�

� اتحاد فداييان خلق ايرانسازمان اجراييه هيات

�۱۳۸۱  مهر ماه  ۲۳


