
 با هم به سوى تشكيل جبهه واحد ضد ديكتاتورى
 »!واليت فقيه«براى آزادى، صلح، استقالل، عدالت اجتماعى و طرد رژيم 

 !كارگران همة كشورها متحد شويد 

محمود احمدي نژاد رئيس جـمـهـوري  بـر         
گمارده ارتجاع ، چندي پيش در جـريـان بـه          
اصطالح سلسله گزارش هاي دوره اي به مـردم  
از عملكرد دولت نهم ، با اشاره بـه مسـائـل و          
: مشكالت بخـش كشـاورزي اعـالم داشـت             

كشاورزان جزو پاك ترين و خوش حسـاب    «
ترين افراد جامعه هستند ، حمايـت از بـخـش        
كشاورزي جهت گيري اصلي دولـت اسـت ؛       
خريد به روز محصوالت كشاورزي كه امسـال    
براي نخستين بار در خريد گندم توسط دولـت    
اجراء شده است و حمايت از دامداري و صنايع 
تبديلي منجر به سرمايه گذاري بيشتر ، بـاعـث     
افزايش توليد و تـقـويـت بـخـش كشـاورزي           
خواهد شد كه قـدرت بـرنـامـه ريـزي بـراي               
مديريت كشور و جلوگيري از مـهـاجـرت را        

اين سخنان زماني بيان مـي     ». افزايش مي دهد
شود كه ، آمار و ارقام منتشره از سـوي ارگـان     
ها و نهادهاي حكومتي درست خـالف آن را        

 .نشان مي دهند
هنگامي كه احمدي نـژاد دم از حـمـايـت             
روزافزون از بخش كشاورزي و توجه جدي بـه  
حقوق دهقانان مي زد،  در جريان جلسه معارفـه  
مدير ستادي جديد بانـك كشـاورزي اسـتـان         
اردبيل ، مدير عامل اين بـانـك بـا انـتـقـاد از             
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 ارگان مركزي حزب تودة ايران

زمين خواري و داللي زندگي 
 دهقانان را تهديد مي كند 

 مين سالگرد تأسيس حزب تودة ايران 65پيش به سوي برگزاري با شكوه 

بيش از يك سال از برگـمـاري مـحـمـود        
احمدي نژاد به سمت ريـاسـت جـمـهـوري          

در جـريـان     .  رژيم واليت فقيه مـي گـذرد      
حوادث تند و حاد برگزاري انتخابـات سـال     

و در فضاي تبليغاتي سنگين بـر ضـد         1384
سياست ها و تالش هايي كـه مـردم  را بـه            
شركت فعال براي مقابله و با شكـسـت روبـه      
رو كردن برنامه هاي ارتجاع فرا مي خـوانـد،   
حزب ما با تأكيد بر خطراتي كه جـنـبـش را      

از مدتـهـا   «:  تهديد مي كرد، از جمله نوشت
پيش روشن بود كه سران حاكميت با تـوجـه   
به ادامه بحران داخلي و تشـديـد فشـارهـاي       
خارجي مترصدند تـا بـا تـكـرار نـمـايـش                
انتخاباتي هفتمين دورة مجلس، كه نتيجه اش 

نـمـايـنـده     «برگماري مشتي مأمور به عنوان   
بود، اهرم قوه اجرايي را نيـز قـبـضـه        »مردم

كرده و با پاكسازي اصالح طلبان حكومتي و 
سپس تشديد هرچه بيشتر خفقـان در درون      
جامعه، زمينه را براي آرام كـردن اوضـاع،         

و ايـجـاد      »غائله اصالحات«خاتمه دادن به 
 »... شرايط براي تثبيت رژيم فراهم آورنـد    

به نقل از اعالمية كميته مركزي حزب تـودة  ( 
، درج شـده در        1384خرداد مـاه     2ايران، 

خـرداد مـاه        3،   713 شمارة »  نامه مردم«
1384.( 

در طول يك سال گذشته حوادث مختلفي 
رخ داده است كه مويد اين ارزيـابـي حـزب      

با روي كار آمدن دولت نماينده گـان  .  ماست

كالن سـرمـايـه داري تـجـاري، سـپـاه              
ــگــر ارگــان هــاي               پــاســداران  و دي
سركوبگر، گام هاي مشخص و سـازمـان   
يافته يي براي تشديد اختناق و سركوب 
كامل جنبش برداشته شـده اسـت كـه          
دشواري هاي جدي يي را براي مـبـارزه     
دشوار و بغرنج كـنـونـي پـديـد آورده            

 . است
اتخاذ سياست هاي مشخص در عرصه 
بين المللي كه با  بهروري محافل جنـگ  
طلب امپرياليسم به تشديد بحران و تنش 
جدي در منطقه يـاري رسـانـده اسـت،         

يـي را در درون         »فوق العاده«شرايط 
كشور پديد آورده  و بـه رژيـم اجـازه          
داده است تا با بـهـانـه كـردن دخـالـت           
نيروهاي خارجي فشار بر روي جنبش و   
. منتقدان رژيم را دو چـنـدان نـمـايـد             

بررسي حوادث ماه هاي گذشته نشانگـر  
سياست مشخص رژيم استبداد در ايـن      

رهبران ارتجاع بـا درك      .   عرصه است
خطر جدي و مهلكي كه جنبش مستقـل  
و سازمان يافته كارگران و زحمتـكـشـان    
آنها را تهديد مي كند، نحستـيـن آمـاج      
خود را سركوب خشن سـنـديـكـاهـا و          
. تشكل هاي مستقل كارگري قرار دادند

اين روند  همچنان ادامه يافته و هـر روز    

افزايش بي سابقه قيمت ها و گراني كمر شكن 
كه زندگي توده هاي وسيع مردم مـيـهـن مـا را         
مورد تهديد قرار داده، توجه افكـار هـمـگـانـي        
جامعه را به مسايل اقتصادي جلب و چند پرسش 
مهم را بر سر زبان ها انداختـه اسـت مـانـنـد،در          

دولـت  ! عرصه اقتصادي كشور چه مي گـذرد؟      
احمدي نژاد كه قرار بود عدالت بر قرار نـمـايـد      
،مشغول اجراي كدام برنامه هـا اسـت ؟و ايـن            
برنامه ها به سـود كـدام طـبـقـات و قشـرهـاي                

علت طرح اين پـرسـش   !  اجتماعي اجرا مي گردد؟
ها روشن است ،وضعيت اجتماعي ،اقتصادي با روز 
كار آمدن دولت دست نشانده ولي فقيه هر دم روبـه  
وخامت جدي تري نهاده و بحران ژرف اقـتـصـادي    

 .جامعه را در بر گرفته است
مدتي پس از ابالغ خصوصي سازي گسترده بـر    
پايه دستورات علي خامنه اي،كـمـاكـان جـدال و         
درگيري بر سر راه و روش خصوصي سازي مـيـان     

 مسابقه بزرگ براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني

 3سياست هاي وزارت كار از ادعا تا واقعيت  در ص 12در عراق چه مي گذرد ؟  در ص 



: عملكرد دولت با صراحت يـادآور شـد         
در سال هاي اخير عليرغم راند مان بـاالي  «

محصوالت متنوع كشاورزي ، توجه جـدي  
و اساسي به اين بخش نشده و اولـويـت بـه      
بخش كشاورزي در حـرف بـاقـي مـانـده          

دولت يكي «: او سپس اضافه كرد ». است
از بدهكار ترين مشتريان بانك كشـاورزي    

ميليارد تومـان بـدهـي       740است و بيش از 
دارد كه در باز پس گيري آن بـا مشـكـل        

از ديگر سو و بـرخـالف        ».  مواجه هستيم
مدعيات احمدي نژاد ، بخش كشاورزي و   
به موازات آن زندگـي و قـدرت خـريـد           

به .  دهقانان در وضعيت نا مطلوبي قرار دارد
 10گزارش خبرگزاري فارس بـه تـاريـخ        

شهريور ماه امسال ، وزير جهاد كشـاورزي    
دولت احمدي نژاد در مـراسـم مـعـرفـي            
دومين رئيس سـازمـان نـظـام مـهـنـدسـي             
كشاورزي و منابع طبيعي با تاكيد يـادآوري  

عملكرد گذشته به گونه اي بـوده      «:  كرد 
است كه نخواسته اند كشـاورزي عـلـمـي         
باشد ، لذا در حال حاضر متوسط عملـكـرد   
كشاورزي كشور كمتر از متوسط عملكـرد  

 ». جهاني است
يكي از داليل اصلي ضعف و نـاتـوانـي      
. بخش كشاورزي ميهن ما مساله زمين است

دولت هاي مختلف جمهوري اسـالمـي بـه      
ويژه طي يك دهه اخير ، با اجراي سياست 
هاي اقتصادي ديكته شده از سوي صندوق 
بين المللي پول و بانك جهاني ، بنيه تولـيـد   
كشاورزي را تضعيف و منـافـع و حـقـوق         
ميليون ها دهقان ميانه حال و خرده پا و كـم  
. زمين و بي زمين را پايمال و نابود كرده اند

رشد و گسترش پديده زمـيـن خـواري از        
در .  پيامدهاي مستقيم اين برنـامـه هـاسـت      

شهريور ماه امسال رئيس سـازمـان      5تاريخ 
امـور اراضـي كشـور در يـك نشـســت                
مطبوعاتي شركت كرد و در ارتباط با ايـن    
پديده كـه مـنـجـر بـه نـابـودي اراضـي                   
كشاورزي و افزايش فقـر در روسـتـاهـاي         
ايران شده است از جـملـه خـاطـر نشـان              

قانون ، زميـن   100با وجود وضع «: ساخت 
خواري ادامه دارد ، يكپارچه سازي اراضي 
كشاورزي و مبارزه بـا تـكـه تـكـه شـدن             
اراضي قابل كشت از جمله اهداف عمـلـي   
نشده وزارت جهاد كشـاورزي طـي سـال          

اكنون با وجـود نـيـاز      .  هاي اخير بوده است
مبرم بخش كشاورزي به اجرائي شدن ايـن  
طرح همچنان مجمع تشخيـص مصـلـحـت       
نظام پس از دو سال در مـورد آن بـنـا بـر           

 ».مشكالت فقهي تعلل مي كند
الزم است اشاره كنيم طرح مـذكـور بـا        
مخالفت شديد فقهاي شـوراي نـگـهـبـان          

روبرو شده و اين نهاد ارتجاعي تحت نام و زيـر  
پوشش مسايل شرعي به سـود بـزرگ زمـيـن           

زيرا بخـش  .  داران و دالالن عمده عمل مي كند
قابل توجهي از پديده زمين خواري در ارتباط با 
دالالن و زمين داران بزرگ كه با برخي بنيادهـا  
مانند بنياد مستضعفان ، آستان قدس رضـوي ،      
كميته امداد خميني و بنياد غـديـر پـيـونـدهـاي         

در حال حـاضـر   . محكم دارند ، مربوط مي باشد
نيز مجمع تشخيص مصلحت همـانـنـد شـوراي       
نگهبان مانع از اجراي اين طرح و يـكـپـارچـه         

 .سازي اراضي كشاورزي شده است
رئيس سازمان امور اراضي كشور در بـخـش     
ديگري از مصاحبه مـطـبـوعـاتـي خـود اعـالم            

به دستـور وزيـر جـهـاد كشـاورزي            «:  داشت 
واگذاري اراضي به صورت انفرادي و فردي تـا  
ماه هاي آينده منتفي است و روش تـخـصـيـص     
نوين در بخش كشاورزي در قالب مجتمع هـاي  
توليدي و خدماتي انجام خواهد شـد ، پـديـده        
زمين خواري موضوعي فرا بـخـشـي اسـت و           
ضعف قوانين مهم ترين عامل در توسعه زمـيـن     

در حال حاضر ما فقـط  .  خواري در كشور است 
در صد از اراضي ملي و  30توان باز پس گيري 

واگذار شده توسط سازمان جنگل ها و مراتع را 
همين مقام مسئول تصريح كرده اسـت   ». داريم

ساليانه صدها هكتار از اراضي كشاورزي توسط 
زمين خواران تصاحب شده و هـزاران دهـقـان      

 .راهي مهاجرت به حاشيه شهرها مي شوند
طبق يك آمار رسمـي كـه تـوسـط مـعـاون             
توسعه منابع انساني وزارت جـهـاد كشـاورزي          

 7ارائه شده و در خبرگزاري مهـر بـه تـاريـخ           
 20شهريور ماه انتشار يافته است، ساليانه بالغ بر   

هزار هكتار از اراضـي كشـاورزي كشـور بـه           
. صورت غير قانوني تغيير كاربـردي مـي يـابـد        

حسين صفائي معاون وزير جهاد كشـاورزي بـا       
اين تـغـيـيـر       «: صراحت تمام اعتراف مي كند 

تغيير از زمين زراعي به ويـال هـا و         ( كاربردي 
شركت ها و مناطق به اصطالح توريستـي و يـا       

غير قانوني ساليـانـه ثـروت      ) بي استفاده و راكد 
طي يـك   ». كالني را عايد سودجويان مي كند

سال اخير برخي زمين هاي مرغوب به ويـژه در    
مناطق خوش آب و هوا در استان هاي تهـران ،    
گيالن ، آذربايجان شرقي ، فارس و مازندران و 
گلستان توسط سپاه پاسداران تصاحب شـده و      
باغات و زمين هاي كشاورزي آن بـه تـمـلّـك         
فرماندهان سپاه براي احداث ويال هـاي گـران       

عالوه بر مسالـه زمـيـن و        .  قيمت در آمده است
ضرورت حل اين معضـل بـنـيـاديـن بـه سـود              
دهقانان كم زمين و بي زمـيـن كـه الزمـه آن             
اجراي اصالحات ارضي مترقي است ؛ فعاليـت  
رو به افزايش واسطه ها و دالالن از ديگر مـوارد  
اصلي نابودي توليد كشاورزي و فـقـر و تـيـره         

خبرگزاري فـارس    .  روزي دهقانان كشور است
مـرداد مـاه در گـزارشـي اعـالم               17به تاريخ 

تاكنون نيازهاي اولـيـه كشـاورزان و          «: داشت 
خسارات وارد آمده بـه آنـهـا از سـوي دولـت              
پرداخت نشده است؛ مدير عامل صندوق كمك 
به توليد كنندگان خسارت ديـده مـحـصـوالت         
كشاورزي و دامي تاكيد كرد ، برآورد خسـارت  
به محصوالت غير بيمه اي كشاورزي و دامي در   

هزار ميليارد ريـال     31سال زراعي جاري به رقم 
مي رسد كه تا كنـون بـراي پـرداخـت آن بـه              
كشاورزان تصميمي گرفته نشده است و مسـالـه     

 ». مسكوت باقي مانده
در چنين اوضاعي ، واسطـه هـا و دالالن بـر            
فعاليت خود افزوده و با حمايت مستقيم و غـيـر       
مستقيم دولتي دسـت بـه چـپـاول دسـت رنـج               

شهريور مـاه   11در تاريخ . دهقانان مشغول هستند
امسال نايب رئيس انجمـن بـرنـج كشـور طـي            
گفتگوي مطبوعاتي با خبر گزاري مهر وضعيـت  
ناگوار دهقانان را بويژه برنج كـاران كشـور را         

بـا تـوجـه بـه         «:  او از جمله گفت   .  بازگو كرد
حجم باالي برنج وارداتي در سـال گـذشـتـه و           
اشباع بازار ، هم اكنون بازار خـريـد و فـروش          

متاسفانه به دليـل واردات بـي       .  برنج راكد است
انبارها از برنج وارداتي اشباع شده و ايـن  ...  رويه 

در حالي است كه از يك مـاه گـذشـتـه فصـل          
برداشت برنج نيز در مناطق شمالي كشـور آغـاز     

در صـورت ادامـه ركـود در بـازار             .  شده است
خريد و فروش برنج كشاورزان مجبور خواهـنـد   
شد محصول خود را بـه دالالن و واسـطـه هـا               
بفروشند كه در اين صورت بـازار داللـي رواج       

مسئوالن مي توانند به منظور رونـق  .  خواهد يافت
و تنظيم بازار برنج و حمايت از توليد داخـلـي و     
ممانعت از ورشكستگي كشاورزان تا اسفند مـاه    
سال جاري برنج وارداتي وارد بازار نـكـنـنـد تـا        
كشاورزان بتوانند محصول خود را بـا قـيـمـت           

 ».عادالنه تري به فروش برسانند
به اين ترتيب ، تبليغات پر سر و صدا پيرامـون  
خريد نقدي محصوالت كشاورزي و تضـمـيـن        
پرداخت پول به دهقـانـان ، صـرفـاً اقـدامـاتـي              
دروغين هستند كه در واقعيت امر وجود خارجي 

اكنون بازار خريد و فروش بسـيـاري از       .  ندارند
فرآورده هاي بخش كشاورزي در دست دالالن   
عمده اي است كه با هزار رشته به رژيم واليـت    

مـعـضـالت بـخـش        .  فقيه پـيـونـد خـورده انـد         
كشاورزي و حل اصولي آن بـه سـود مـنـافـع              
دهقانان ميانه حال ، خرده پا و تهيدست و تامـيـن   
منافع قشرهاي وسيع روستاييان با سمت گـيـري     

اجتماعي رژيم واليت فـقـيـه        -كنوني اقتصادي
سياست هاي ارتجاع نه تـنـهـا    . امكان پذير نيست

كشاورزي و توليدات آن را بـا ورشـكـسـتـگـي         
روبرو ساخته ، بلكـه مـوجـب اصـلـي فـقـر و                
مهاجرت هزاران دهقان بي پناه و گـرسـنـه بـه           
شهرها و شكل گيري زندگي دردناك و شـوم      

 .حاشيه نشيني است
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 ...ادامه  زمين خواري و 
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 سياست هاي وزارت كار
 از ادعا تا واقعيت

با اجراي برنامه هاي ضد كارگري از سوي دولت احمدي نـژاد    
شاهد گسترش روزافزون جنبش اعتراضي كارگران و زحمتكشان 

 .در سراسر كشور هستيم
اعتراض كارگران قهرمان شركـت ايـران خـودرو ديـزل بـه              
سياست هاي كارگر ستيزانه از جمله انعقاد قـراردادهـاي مـوقـت       
يك ماهه كه امضاء و رواج آن در اين شركت بـزرگ تـازگـي        

هزار نفر از كارگران و كـارمـنـدان     3دارد و همبستگي نزديك به
اين شركت از اعتصاب مذكور و نيز گـردهـمـائـي گـروهـي از           

قزوين در مقـابـل مـجـلـس شـوراي            »ناز نخ«كارگران شركت 
اسالمي و فرياد يك صدا و متحد اين زحمتكـشـان خـطـاب بـه          

فقط گوشـه   »عدالت كجاست ؟ «:  دولت و مجلس با اين عنوان 
هايي از مبارزه دالورانه زحمتكشان عليه دولت بر گمارده ارتجـاع  

مـهـر   «است كه  در كمتر از يكسال همه شعارهاي خود مبني بـر    
را به فراموشي سپرده و نـيـرو و امـكـانـات           »عدالت«و  »ورزي

خود را در خدمت به كالن سرمايه داران و دالالن به كار گـرفـتـه    
 .است

وضعيت چنان وخيم است كه يكي از نماينـدگـان كـارگـران        
اعصتابي شركت ناز نخ قزوين به خبرنگار ايلنـا اعـالم مـي دارد          

سياست هاي دولت جديد و برنامه وزير كار جـهـرمـي پـس از         «
پيروزي انقالب ، سابقه نداشته ، اينها مي خواهند كمر كـارگـران   

در مقابل ، وزارت كار به پيروي از سيـاسـت كـلـي        ». را بشكنند
دولت احمدي نژاد با سماجت و عناد برنامه هاي ضـد كـارگـري        

اجتماعي رژيم واليت   -خود را در راستاي سمت گيري اقتصادي
در اين باره جـهـرمـي    .  فقيه گام به گام به مرحله اجرا در مي آورد

وزير كار در همايش تشكل هاي بسيجي و واحد بسيجيان كارگـر  
و اصناف با صراحت و عليرغم موج گسترده مخالفت زحمتكشان 

اصالح قانون كار مهم ترين و بنيادي تـريـن   «:  خاطر نشان ساخت
 ». راه رفع موانع توليد است

شهريور سخنان جهرمي در ايـن     12خبرگزاري فارس به تاريخ 
همايش را انتشار داد ، وزير كار در بخش ديگري از سخنان خـود  

ماده قانون كار را اصالح كنيم امـا     63در نظر داشتيم كه «: افزود 
ماده اين قانون اصرار داريم ،    5در حال حاضر بر اصالح و حذف 

همين قـانـون     ...  اصالح قانون كار حكم برنامه چهارم توسعه است
كار باعث شده ترس و مشكالت كارفرما به جائي بـرسـد كـه بـا         
صرف هزينه زياد و حتي بي مورد با اتوماسيون واحـد تـولـيـدي         

 ».خود از حداقل نيروي انساني استفاده كند
در    65در حال حـاضـر     «: وزير كار در عين حال اعتراف كرد 

صد كارگران قراردادي هستند كه با احتساب شـاغـلـيـن بـخـش         
  ».  در صد مـي رسـد       85ساختماني و حمل و نقل ، اين ميزان به 

سـال   4تا  2وي پيش بيني كرد اگر اقدامي صورت نگيرد ، ظرف 
 .آينده تمامي كارگران كشور قرارداد موقت مي شوند

يكي از موارد بسيار مهم و فوق العاده بـا اهـمـيـت در مـوضـع             
گيري اخير جهرمي و بطور كلي در اصـالحـيـه قـانـون كـار ،                 
وضعيت تشكل هاي كارگري و چگونگي ايجاد و فعاليت قانونـي  
تشكل هاست ؛ وزير كار با بهره گيري از عملكرد ضد كـارگـري   
خانه كارگر و شوراهاي اسالمي كار كه زائده سياست هاي رژيـم  
در مسائل كارگري و وابسته به جناح بندي هاي معيني هستند ؛ بـا    

اينكه خود و دارو دسته اش به مراتب مرتجع تر مي باشنـد ؛در صـدد اسـت          
. فعاليت اين جريانات در محيط هاي كارگري را محدود و تضـعـيـف كـنـد           

جهرمي در جريان همايش اصناف و بسيجيان به اصطالح كارگـري در مـورد       
خانه كارگر يك نهاد سـيـاسـي      «: خانه كارگر و شوراهاي اسالمي كار گفت 

است ، اگر اين نهاد سياسي نيست چرا مجوز خود را از وزارت كشـور اخـذ         
كرده و چرا در انتخابات مختلف شركت مي كند و از بودجه احزاب اسـتـفـاده    

وظايـف صـنـفـي       )  خانه كارگر و شوراي اسالمي كار (  مي كند ، اين نهاد ها 
 ».خويش را فراموش كرده اند و كار سياسي مي كنند

پيش از اين نيز وزير كار طي ديداري با اعضاء تشكيـالت مـركـزي خـانـه          
قـانـون   (  اصالح دقيق و مطابق با اصالح حمايتي اين قانون   «: كارگر گفته بود

نيازمند همكاري و همياري مو ثر و كارشناسانه تشكيـالت كـارگـري و        )  كار 
كارفرمائي است، تداخل فعاليت كانون شوراي اسالمي كار با خـانـه كـارگـر         

قـانـون كـار اسـت ، تشـكـيـالت                 135خالف قانون است ، اين خالف ماده 
كارگري و كارفرمائي براساس مقررات قانون كار مجوز فعاليت دريافـت مـي     

 »...كنند و بايد مستقل از تشكل هاي ديگر باشند
موضعگيري جهرمي و بطور كلي دولت ارتجاع كه مي كوشد، يك تشكـل  
ماوراء ارتجاعي به نام جامعه اسالمي كارگران را جانشين خانه كارگر سـازد ،    

در پاسخ به مواضع وزير كار ، دبـيـر مـركـز         .  البته با مقاومت جدي روبروست
در «:  پژوهش هاي خانه كارگر به سرعت واكنش نشان داده و اعالم داشـت      

هيچ جائي از قانون كار ارتباط شوراهاي اسالمي كار با تشكيالت خانه كارگـر  
خانه كارگر به عنوان كنفدراسيون عالي كارگـران و كـانـون        .  منع نشده است

عالي شوراهاي اسالمي كار به عنوان تشكل اكثريت كارگري با خانه كـارگـر     
در ارتباط است ، ادعاي وزير كار در خصوص منع قانوني ارتباط مـيـان خـانـه       

قـانـون كـار         135كارگر و شوراهاي اسالمي كار تفسير شخصي وزير از ماده 
به عالوه حسن صادقي معاون دبير كل خـانـه كـارگـر و             ».است و مبنا ندارد

رئيس سابق كانون عالي شوراهاي اسالمي كار در اين ارتباط با محكوم كـردن  
برنامه هاي وزير كار در مراسم تبادل نظر روساي كانون هاي استاني شوراهـاي  

مـطـرح شـدن      «:  اسالمي سراسر كشور در شهر قائم شهر شد، يادآوري كرد 
بحث اصالح قانون كار بهترين فرصت است تا كارگران و نهادهاي كـارگـري   
با ايستادگي در برابر چنين پيش نويس ظالمانه اي قـدرت واقـعـي خـود را               

كانون عالي شوراهاي اسالمي مغز متفكر و سر جامعه كـارگـري   .  نمايش دهند
است ، وزارت كار با كار شكني و اشكال تراشي هاي مختلف تالش دارد كـه  

اما كـانـون   .  اين مغز را از كار بياندازند و تشكيالت را دچار مرگ مغزي نمايد
هاي استاني بايد هوشيار باشند و ايستادگي كنند تا بحران فعلي پايـان يـابـد و        
كانون عالي شوراها بار ديگر روي پاي خود بايستد و جـنـبـش كـارگـري را            

وزارت كار در تالش است كه ساختار «:  او سپس اضافه كرد  ».هدايت نمايد
كلي كانون هاي استاني را به كلي تغيير داده و تشكيالتي وابسته و مـطـيـع را        

 9ادامه در صفحه  
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در اين ميان نقش           .  شود    مي
كارگران آگاه و پيشرو در طرح و        

هاي كارگران اهميت      بيان خواسته 
اين آن چيزي است     . كند  پيدا مي 

كه در طرح شعار درست پيش            
سوي تشكيل سنديكاهاي مستقل   به

دهي مبارزه        كارگري و سامان     
ها   مشترك كارگران در تمام رشته     

تواند نقش    و شهرهاي مختلف، مي   
با نگاهي به دو اعالميه كارگري كه در باال بدان ذكر شد، اين ضرورت و نياز                   . مهمي داشته باشد  

بايد به اين نياز پاسخ داد و مبارزه كارگري را بر حول حقوق صنفي و سياسي                        . شود  ديده مي 
ضمن بر شمردن مبارزه        »كارگران پيشرو ايران خودرو    «براي نمونه در اعالميه       . متشكل كرد 

 :خوانيم سازي چنين مي هاي ماشين دشوار كارگران كارخانه
در   »شوراي عالي كار  «مدتي قبل مديريت شركت ايران خودرو ديزل پس از تجديد نظر               «

هزار تومان از حقوق پرسنل قراردادي آن شركت را            30، مبلغ   85مورد افزايش دستمزدهاي سال  
در واكنش به اين رفتار غير انساني ، كارگران ايران خودرو ديزل قبل از تعطيالت                    . كاهش داد 

كارگران اين  . خبر اين اعتصاب در چند روزنامه منتشر شد          ... تابستاني، دست به اعتصاب زدند      
مديريت ايران خودرو ديزل    . شركت تا هم اكنون در حال اعتراض و اعتصاب غذا به سر مي برند        

. صورت گرفته است    »توافق با كارگران  «اعالم كرده است كه كاهش دستمزد قانوني است و با             
دروغ محض    »توافق با كارگران  «به وضوح نشان مي دهد كه           »هزار نفر   3«اعتصاب بيش از     

مديريت اين شركت بارها آمار و سند ارايه كرده است كه گواهي نامه هاي معتبر كيفيت را     . است
. رتبه اول فروش را دارد    . بزرگترين توليد كننده در نوع خود در منطقه است         . دريافت كرده است  

با ارزش ترين سرمايه       »نيروي انساني «سود آوري آن نيز بسيار مطلوب است به اضافه اينكه                
ما كارگران ايران خودرو ضمن اعالم حمايت از اعتصاب و همبستگي با همكاران     ... شركت است

ايران خودرو ديزل به مديريت ايران خودرو هشدار مي دهيم كه در مقابل اقدام احتمالي شما براي   
كاهش دستمزد و مزاياي خود، از تجربيات كارگران ديگر از جمله كارگران  ايران خودرو ديزل        

 .استفاده مي كنيم و در مقابل شما خواهيم ايستاد
كارگران ايران خودرو، سايپا، شركت نفت، ذوب آهن، معلمان، پرستاران و ساير بخش هاي                  

خانه كارگر، شوراهاي   . بايد بدانيم كه اين شتري است كه در خانه همه ما مي خوابد        ! طبقه كارگر
انتشار   85مرداد    16اسالمي و وزارت كار با طرح پيش نويس اصالح قانون كار كه در تاريخ                     

يافت اعالم كرده اند كه هدفشان ساماندهي قراردادهاي موقت است يعني اينكه قراردادي كردن              
 .همه كارگران و هجوم به امنيت شغلي و دستمزد هاي ما آشي است كه براي ما پخته اند

همان گونه كه كارگران فرانسوي توانستند         ! كارگران رسمي و غير رسمي همه مراكز كار            
متشكل تصميم بگيرند و متشكل عمل كنند و از گسترش قراردادهاي موقت جلو گيري كنند، ما          
نيز بايد در مراكز كار، تشكل هاي مستقل خود را ايجاد كنيم و با ارتباط با يكديگر در مقابل اين              

لغو . ساماندهي قرار دادهاي موقت فريب كاري است          . اقدامات ضد كارگري ايستادگي كنيم      
  ».قرارداد هاي موقت و رسمي شدن كارگران خطوط كاري مراكز كار خواسته ما است                        

 )1385شهريور ماه  -كارگران پيشرو ايران خودرو(
در بيانيه سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه ضمن فراخواندن كارگران 

ها   براي ادامه مبارزه و استقامت در راه دفاع از حقوق قانوني صنفي و عمومي كارگران  از آن                        
در بيانيه سنديكاي   . خواسته شده است كه به ياري و همبستگي با كارگران اخراجي شده بشتابند               

هاي افزايش همبستگي حمايت و ياري         كارگران شركت واحد تاكيد شده است كه يكي از راه           
درود به  «: هاي از متن اين بيانيه چنين آمده است         در گوشه. رساندن به كارگران اخراج شده است

ضمن سپاسگزاري از    . شما ياران و همكاران شجاع و زحمتكش و خدمتگزاران واقعي مردم                 

دهي شرط  همبستگي و سازمان
به ياران خود : موفقيت است 

 كمك كنيم
 

در طي هفته اخير دو خبر مهم                   
هاي كارگري    كارگري در صدر گزارش 

اولين خبر مربوط     . ميهن ما قرار داشت      
اي به امضاء        شود به انتشار اعالميه         مي
با     »كارگران پيشرو ايران خودرو         «

ساماندهي قراردادهاي موقت       «: عنوان
و ديگري، بيانيه     . »فريب كاري است    

سنديكاي كارگران شركت واحد             
اتوبوسراني تهران و حومه است، تحت         

ما . »به ياران خود كمك كنيم      «: عنوان
هاي مهم اين دو اطالعيه         در ادامه بخش   
دهيم، زيرا اين همان چيزي     را بازتاب مي

است كه كارگران آگاه ميهن از همه             
كشان   نيروهاي مدافع كارگران و زحمت     

اند، يعني انعكاس هرچه     درخواست كرده
صدا   طلبانه آنان و هم     تر صداي حق    وسيع

كشان در      شدن با كارگران و زحمت        
منتها پيش از آن به مواردي    . سراسر ايران

چند كه با خواندن اين دو اطالعيه                 
كند، به طور        كارگري جلب نظر مي      

زيرا اين امر درجه    . شود  خالصه اشاره مي
رشد آگاهي و همبستگي كارگران ميهن    

از زمان   . دهد   ما را به خوبي نشان مي          
اعالم طرح ضد كارگري رژيم زير              
عنوان ساماندهي قرار دادهاي موقت كار،  

هاي مختلف اوج      مبارزه كارگران رشته   
هاي خود گرفته      بيشتري در بيان خواسته    

اين مبارزه محدود به يك كارخانه       . است
و يا يك منطقه نيست، بلكه با نگاهي به            

بينيم كه در   اخبار اعتراضات كارگري مي
ها و كارخانه هاي در             اغلب كارگاه     

شهرهاي كشور صداي اعتراض شنيده         
 5ادامه در صفحه   

در حاشية رويدادهاي 
 هفته اي كه گذشت
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ها از تالش و مبارزه خود در جهت ارتقاء هنر فروگذار                 با اين حال آن   
اي است كه يكي از          آخرين نمونه اين امر نامه سرگشاده         . اند  نبوده

هاي مقامات و      خوانندگان كشور ما از سر عصيان و اعتراض به روش             
حسام الدين سراج يكي از معدود خوانندگان            . مسئولين نوشته است   

كشور ما  كه چندي پيش برگزاري كنسرت او به دليل تاخير در صدور          
 »سخني با مردم  «مجوز به اجبار لغو شد، در نامه اي سرگشاده با عنوان          

خطاب اين  . كند  از مديران وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي انتقاد مي           
ها و      در نتيجه حرف     . هنرمند ولي نه مسئولين بلكه مردم است               

ماند كه وي از سر درد خواسته است           هاي وي به گزارشي مي      شاهدمثال
خود نيست كه بر پيشاني اين نامه سرگشاده           بي. با مردم در ميان بگذارد     

جا كه موارد اشاره شده در نامه          از آن . قيد شده است    »سخني با مردم  «
خود به اندازه كافي گوياي ماهيت هنر ستيز وزارت فرهنگ و ارشاد                 

. هايي از آن قابل تامل است     نقل گوشه. نژاد است اسالمي دولت احمدي
دفتر موسيقي     پس از يك ماه ترديد و بالتكليفي ،             12/6/85امروز  «

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي براي كنسرت موسيقي بنده و گروه                
بيدل، مجوز صادر كرد و اين در حالي است كه سه روز ببيشتر به تاريخ        

 !برگزاري كنسرت نمانده است
قريب به سه سال است كه به انحاء مختلف با قرار دادن شرايط صعب        

ربط، اين اجرا به تعويق افتاده و          و اما و اگر هاي ويژه توسط اماكن ذي         
امسال كه برگزار كننده ، از اوايل مرداد ماه تالش خود را براي                        
برگزاري كنسرت آغاز نموده پس از طي هفت خوان و بعد بيش از                   

شود تا بدون اطالع        يك ماه تاخير و ترديد، مجوز به نحوي صادر مي            
 ». رساني و تبليغ مردمي چون نوشداروي  بعد از مرگ سهراب باشد               

در ادامه اين نامه كه خبرگزاري كار ايران آن را بازتاب داده است،                   
از يك سو مانع تراشي و سنگ اندازي و از سوي               «: خوانيم  چنين مي 

ديگر تجليل هاي ظاهري از فرهنگ و هنر خدايش بيامرزد استاد تاج                
اصفهاني را در مجلسي به همراه دو يار وفادارش استاد كسايي و استاد                
: شهناز اين بيت را در گاليه از دون صفتي هاي روزگار خوانده بود                  

! مرهم نمي گذاري زخم دگر مزن      / تاجم نمي فرستي تيغم به سر مزن         
تر    آيا هنرمند حق ندارد با مردم آن گونه كه به نور حقيقت نزديك                   

هاي مدعي و ادارات و          بايست سازمان    است سخن بگويد و حتما مي       
ربط، چون محتسبي از هنرمند حساب بكشند و ميان او و                   اماكن ذي 

مردم حائل ايجاد كنند و تنها به دستور و مجوز آنان مردم حق داشته                    
در شهرهاي بزرگ كشورهاي    ! باشند به پيام هنر گوش بسپارند و الغير        

ديگر، كه خود را ملزم به حمايت از فرهنگ و هنر مي دانند مفتخر به                  
هاي چند هزار نفر به وفور          مقابله با آن سالن هاي آمفي تئاتر و كنسرت         

هاي موسيقي و برنامه        وجود دارد و از آن ها در جهت برگزاري كنسرت 
هاي فرهنگي و هنري براي رشد و تعالي مردم و فرهنگ و هنر كشور                 

 .خود بهره مي برند

هم اكنون  : همدلي ها و محبت هاي بسيار شما به آگاهي مي رسانيم            
بيش از پنجاه نفر از همكاران شما به دليل دفاع از حقوق قانوني                    
عمومي كارگري، مدت هشت ماه است كه به صورت ناحق و                    

اند و بدون دريافت هرگونه دستمزد و           غيرقانوني معلق از كار شده     
حقوق در شرايط بسيار بد اقتصادي و در حالي كه دفترچه هاي بيمه          

همكاران و   ... خود و خانواده هايشان مدت هاست اعتبار ندارد               
در آستانه مهرماه و فصل بازگشايي مدارس با             : دوستان شرافتمند 

كمك مالي به ياران و مدافعان سنديكايي خود در واقع به دفاع و                  
 .حفظ حقوق خود كمك و ياري رسانيد

ما مي دانيم راه دفاع از حقوق عمومي كارگران سخت و                       
پرزحمت است اما با آموزش و آگاهي و همبستگي و اتحاد و                     

در . شجاعت مداوم كارگران، اين راه آستان تر پيموده مي شود                
 ».آستانه ي مهر مهرباني ها را افزون كنيم

ما به دليل محدوديت جا و صفحات روزنامه، تنها به بازتاب                     
با اين وجود   . هاي كارگري اكتفا كرديم      هايي از متن اعالميه      گوشه

ها و      خود همين نكات به وضوح تمام، منعكس كننده خواسته                
اين . زده ما است       مبارزات كارگران آگاه و پيشرو ميهن ستم              

ها و همبستگي      اند و با تكيه بر آن         هايي است كه اميد بخش       نمونه
هاي   دهي كارگران به ويژه تشكيل سنديكاي          روزافزون و سازمان   
دست گرفت و آينده را       توان سرنوشت خود را به واقعي و مستقل مي

كارگران ميهن ما بدون شك با تشديد پيكار و مبارزه در               . رقم زد 
 .دفاع از حقوق انساني خود، حرف آخر را خواهند زد

*** 
 

 : نامه سرگشاده يك هنرمند موسيقي
 تاجم نمي فرستي تيغم به سر مزن

 
ما جاي هيچ شكي نيست كه يكي از موارد                  براي مردم ميهن   

هاي حكومت واليت فقيه مورد ظلم و            اي كه در طول سال        عمده
اين گونه  . باشد  فشار مداوم واقع شده است، همانا هنر و هنرمندان مي 

اي از جمله، تضيقات، پيگرد، كارشكني،     فشارها شامل موارد عديده
ها عدم صدور مجوز براي برگزاري           ممانعت از برگزاري همايش    

هاي    مراسم و باالخره تهديد و زنداني كردن هنرمندان عرصه                 
در اين ميان اما، بايد عنوان كرد كه هنر موسيقي             . شود  مختلف مي 

سال گذشته،    27اندركاران اين رشته هنري در طول          كشور و دست  
مدافعان رژيم بنابر ماهيت      . اند  هاي بيشتري قرار گرفته       مورد ستم 

هاي زندگي كه در رشد و         عميقاً ضد مردمي خود با هر نوع از جلوه       
بنابر اين  . ورزند  شكوفايي روحيات مردم موثر است نيز مخالفت مي         

انگيز هنر    سرنوشت غم . ريشه مخالفت آنان را بايد در اين امر ديد           
در اين رابطه بايد      . موسيقي ميهن ما در اين باره مثال زدني است             

هاي گروهي و فردي نوازندگان،        عنوان كرد كه اگر همت و تالش       
مندان موسيقي نبود، بدون شك رژيم تا به امروز        خوانندگان و عالقه

هنرمندان ايراني در . نقطه پاياني بر حيات موسيقي ايراني گذاشته بود
. اند  اي روبرو بوده    هاي عديده   طول ساليان گذشته همواره با دشواري      

 ...ادامه  در حاشيه رويدادهاي ايران

آزادي براي همه زندانيان 
 !سياسي ايران
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،خبرگزاري ها اعالم داشتند، مقامات بانك جهاني با توجه به برنامـه هـايـي      
سالـه   3كه براي آينده اقتصاد ايران طراحي شده، ابراز تمايل كرده اند سند 

همكاري هاي ايران و بانك جهاني را كـه امضـاء آن بـه دلـيـل بـرخـي                  
خبرگزاري مهر در   .  به تاخير افتاده بود، به امضاء برسانند(!!!) مشكالت فني 

طبق اعالم بانك جهانـي سـنـد      «:  اين زمينه در اواخر مرداد ماه گزارش داد
مـاه آيـنـده بـه امضـاء             4همكاري هاي بين المللي ايران و بانك جهاني تا 

خواهد رسيد ،با توجه به شرايط فعلي كشور متن اين سند بايد به مـوافـقـت      
دولت ايران براي رسيدن به مرحله امضاي نهايي برسد،به عالوه نـرخ رشـد     
اقتصادي ،نرخ رشد جمعيت ،ميزان جي دي پي و ساير مسايل اقتصـادي و    

 3در صورت امضا رسمي سنـد     ».اجتماعي بايد در اين سند گنجانيده شود
ساله همكاري مشترك ايران با بانك جهاني ،بسياري از پروژه هـاي كشـور     

 !شامل دريافت وام از بانك جهاني خواهند شد
در پي اين گزارشات ،معاون وزير نفت جمهوري اسالمي اعـالم             

قانون اساسي در وزارت نفت تشكيل مي  44كرد به زودي ستاد بند ج اصل 
سرمايه گذاران خارجي به دنبال سرمايه گـذاري  «: شود، وي يادآوري كرد

در جاهايي كه ريسك پذيري كمتري دارند ،هستند و صنعت نفت نيز يكي 
از اين بخش هاي جذاب برا ي آنهاست ،البته مي توان گفت كـه آهـنـگ      

قـانـون    44سرمايه گذاري كندتر شده است اما با راهكارهايي همچون اصل 
اساسي مي توان سرمايه خارجي را بيش از گذشته به صنعت نـفـت كشـور      

  ».جذب كرد
تير ماه گزارشي را منتشر كـرد   29روزنامه شرق در همين رابطه در تاريخ 

عضو كميسيون انرژي مجلـس بـا اشـاره بـه           «: كه در آن چنين آمده است
گزارشات وزير نفت در مورد وضعيت اين وزارتخانه گفت بـا تـوجـه بـه           
ابالغيه مقام معظم رهبري،هم اكنون وزارت نفت در حال تـدويـن دسـتـور       
العملي براي واگذاري بخش هاي مختلف اعم از گاز،نفت و پتروشيمي بـه    
بخش خصوصي است ،مسئولين وزارت نفت معتقدند كه آمادگـي كـامـل      
براي واگذاري بسياري از بخش هاي اين وزارت به بخش خصوصي وجـود  

 ».دارد
جالب اينجاست كه گروهي از متخصصان زبده وزارت نفت و تعدادي از 
شركت هاي توليدي مرتبط با ساخت تجهيزات و ماشين آالت صنايع نفـت  
و گاز با طرح خصوصي سازي صنايع نفـت بـه شـدت مـخـالـف بـوده و                  
خواستار تقويت اين صنعت مادر به سود اقتصاد ملي هستند ،بطور مثـال بـه     

مرداد ماه ،نـايـب ريـيـس انـجـمـن               15گزارش خبرگزاري ايلنا به تاريخ 
سازندگان تجهيزات صنعت نفت ايران خواستار حمايت از توليد كنندگـان  

انعقاد قراردادهاي نفتي و تسهيل «: داخلي و توليد ملي شد و از جمله گفت 
درصـد بـخـش         51زمينه حضور شركت هاي خارجي و عدم رعايت سهم 

داخلي ،منجر به ايجاد ظرفيت هاي خالي فـراوانـي در ايـن بـخـش شـده               
سازندگان تجهيزات صنعت نفت در حال حاضر ظرفيت هاي خـالـي     .است 

بسياري دارند كه منتظر پر شدن آن از سوي بخش داخـلـي هسـتـنـد كـه             
متاسفانه با واگذاري پروژه ها به شركت هاي خارجي و بي توجهي به توليـد  
كنندگان داخل، اين خالء ها  همچنان باقي مانده است، روال اخير وزارت   
نفت و انعقاد قرارداد به صورت ترك تشريفات ،نان را بر سر سفره نامناسب 
قرارداده و متاسفانه اين مسايل ضربه مي زند به توليد و باعث ناخشنودي مـا    

اتفاقا در اين زمينه دو واحد استراتژيك در اقتصاد ملي ايران بر اثر » . است
برنامه خصوصي سازي و تامين امنيت سرمايه بـا ركـود و بـحـران روبـرو              

دو كارخانه بسيار مهم ماشين سازي تبريز و ماشين سازي اراك كـه    . هستند 
هر دو داراي نقش كليدي در توليد و تجهيز و تغذيه ساير صـنـايـع بـويـژه          
صنايع نفت و گاز در زمينه ماشين آالت هستند در آستانه تـعـطـيـلـي قـرار         
گرفته اند ماشين سازي تبريز به گزارش ايلنا با چنان بحراني روبروست كـه  

ايـن  . كارگر و كارمند در خطر قرار گرفته است  1400امنيت شغلي بيش از 
كارخانه مادر كه ماشين آالت صنعتي از جمله تجهيزات مدرن براي صنعت 
نفت توليد مي كند با طرح خصوصي سازي در حال ركـود بسـر مـي بـرد           

جناح هاي مختلف در درون و پيرامون حاكميت به صـورت حـاد     
جريان دارد و اين مساله به نوبه خود اهميت سمت گيري بـرنـامـه      
هاي اقتصادي و روش هاي اجراي آن را بيش از گذشته برجسـتـه   
ساخته است، محمد نهاونديان رييس اتاق بـازرگـانـي تـهـران و          
معاون اقتصادي دبير شوراي عالي امنيت ملي كه به تازگي همـراه  

نـيـز    44با خاموشي عضو ستاد ويژه دولت براي اجراي دقيق اصل 
شده است، در ارتباط با اهميت اين موضوع و نقش آن بر آيـنـده     
جمهوري اسالمي طي گفت و گويي با خبرنگار بخش بازرگـانـي   

تير ماه امسال خاطر نشـان سـاخـتـه        31خبر گزاري ايسنا به تاريخ 
شبيه يك انقالب اقتصـادي اسـت كـه         44اجراي اصل «: است 

بجاي تخريب، سازندگي و به جاي به هم ريختن، تدبيـري بـراي     
ساماندهي را نياز دارد،ابالغيه اخير مقام معظم رهبري و سـيـاسـت    

در دو قسمت تاكيد بـر حضـور در سـازمـان            44هاي كلي اصل 
تجارت جهاني دارد كه بايد ما بر سرعت و همـاهـنـگـي در كـار          
بيفزايم ،زنگ مسابقه بزرگي زده شده است كـه ايـن زنـگ بـه           
معناي رفع موانع حقوقي است و آغاز يك تحول سـاخـتـاري بـه         
منظور حضور بخش خصوصي در همه ميدان هـا اسـت، دولـت          

دولت بـايـد تـمـام         .وظيفه توانمند سازي بخش خصوصي را دارد
تالش خود را در جهت مثبت و مساعد كردن فضاي كسب و كـار  
بگذارد چرا كه با جلب سرمايه هاي خارجي بازار و فن آوري نيـز  

وي در بخش ديگري از اين مصاحبه اضـافـه     ». تامين خواهد شد
حضور در سازمان تجارت جهاني نيـازمـنـد تـوجـه        «:  كرده است

بيشتر در زمينه آماده سازي بنگاه ها و هماهنگ سازي مقـررات و    
سياست هاي اقتصادي است ،روند مذاكرات كـار گـروه ايـران          
براي الحاق به سازمان تجارت جهاني ،در حال حاضر در مـرحلـه     
تشكيل گروه كاري قرار گرفته ايم و مقدمات آن انجـام شـده و       
وزارتخانه هاي امور خارجه و بازرگاني آماده هسـتـنـد ،گـزارش       
رژيم تجاري كشور به سازمان تجارت جهاني ،خوشبختانه در ايـن  
زمينه ايران كار خود را از مدتها قبـل شـروع كـرده و در حـال               
حاضر در شرايط و آمادگي بسيار خوبي قرار داريم ،تـاكـيـد بـر         

بـا قـواعـد تـجـارت          )  پيوستن( آمادگي بنگاه هاي ما براي مواجه 
جهاني نشان دهنده عزم نظام مقدس ما براي حضور قدرتـمـنـدانـه     
در فضاي تجارت جهاني است واين تصميمي جدي و غير قـابـل     

در همين زمينه در جريان سفر هيات نمايندگـان   ».  برگشت است
اتاق بازرگاني تهران به استان زنجان كه بـا هـدف بـه اجـرا در               

صـورت گـرفـت         44آوردن ابالغيه خامنه اي در خصوص اصل 
،بيانيه اي توسط اتاق بازرگاني انتشار يافت كه روزنـامـه دنـيـاي         

مرداد ماه آن را بازتاب داد در ايـن بـيـانـيـه بـا            1اقتصاد به تاريخ 
اين ابالغيه نقطه عـطـف و سـر آغـاز           «: صراحت اعالم مي شود

 ». تحولي تاريخي در اقتصاد ايران است 
به اين ترتيب ،ارزيابي و تحليل مسايل اقتصادي و رويـدادهـاي   
پر اهميت مربوط به اين عرصه ،از تصميمات دولت احمدي نـژاد    
گرفته تا درگيري بر سر شيوه و شكل و چگونگي اجراي بـرنـامـه    
هاي اقتصادي و تاثيرات مستقيم آن بر صحـنـه سـيـاسـي كشـور           
همگي در چارچوب اين مساله كه اتاق بازرگاني آن را تـحـولـي      
تاريخي در اقتصاد ايران مي نامد مي بايد صورت بپذيرد،در غـيـر   
اين صورت حلقه اصلي رخ دادهاي و حوادث در انـبـوه مسـايـل       
گم مي شود و ارايه تصوير واقعي از روندهاي كنوني كه در ميهن 

 .ما مي گذرد به حقيقت نزديك نمي شود
براي خصوصي سازي از سوي ولي فقـيـه    44پس از ابالغ اصل 

 7ادامه در صفحه   
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يكي از مديران اين كارخانه در نامه اي به احـمـدي نـژاد از جـملـه            
با برنامه خصوصي سازي و در جريان تفـكـيـك چـنـديـن         «: نوشت 

كارخانه در گروه ماشين سازي تبريز به علت لحـاظ نـكـردن بـهـاي          
واقعي دارايي هاي مشهود و نا مشهود ،ماشين سازي تبـريـز بـا زيـان         
انباشته ناشي از اين امر مواجه شده و عدم حمايت دولت از صـنـعـت      
ماشين افزار،سبب توقف جريان جاري و توليـد در ايـن كـارخـانـه            

هم اكنون ماشين سازي تبريز ميليون ها تـومـان       ». بزرگ شده است
مـاشـيـن      .بدهي دارد و قادر به رقابت با واردات مشابه خارجي نيست

مدير عامل اين شركت .  سازي اراك نيز در وضعيت همانند قراردارد
رسما اعالم داشته در اين واحد توليدي كه تجهيزات زيـر سـاخـتـي         
مورد نياز وزارت نيرو و وزارت نفت توليد مي شـود  بـا تـوجـه بـه              

هزار نفر اخراج و بخـش هـايـي از خـط            3كمبود نقدينگي بيش از 
ركود اين كارخانه ها كه همزمان بـا سـيـل       .توليد متوقف خواهد شد

اكنون تجهيزات زيـر  .  واردات است توليد ملي را ورشكسته مي سازد
ساختي مشابه توليد داخلي به ويژه از سوي كشورهاي چين، انگلستان 
و ايتاليا با قيمت پايين تر در بـازار ايـران از سـوي وزارت نـفـت                    
خريداري مي شود، درحالي كه دولت حاضر به حمايت از دو مـركـز   

 . توليدي مادر براي تقويت بنيه توليد ملي نيست
اين وضعيت شامل بسياري از رشته هاي صنعتي كشور مي          

مرداد ماه در گزارشي تحت عـنـوان      5شود روزنامه سرمايه در تاريخ 
وجـود  «: ا ز جـملـه نـوشـت          »افزايش ظرفيت خالي توليد صنايع«

مشكالت توليدي اعم از تامين مواد اوليه ،كمبود نقدينگي، باال بـودن  
از جمله مشكالتي است كه باعث ظرفيت خـالـي     ....هزينه هاي توليد 

در صنايع كشور افزايش يابد و حتي بوي ورشكسـتـگـي از بـرخـي          
درصـد     30بسياري از صنايع كشـور بـا       . صنايع كشور به مشام برسد 

دبير انجمن توليد كـنـنـدگـان       »   .ظرفيت خود به توليد مي پردازند
در صنعت پـوالد و در بـخـش پـوالد خـوردي                   «:پوالد مي گويد

  20درصد و حداكثر تولـيـد      30ظرفيت عملياتي توليد حتي كمتر از 
دبير انجمن صنفي كارخانجات صـنـفـي      . درصد ظرفيت اسمي است 

 30ريخته گري نيز يادآوري كرده حداكثر ظرفيت توليد ،در حدود   
درصد ظرفيت توليد مي كنيم ،فضاي اقتصادي كشور در حال حاضر 
فضاي مناسب براي توليد و جذب سرمايه گذاري نيست بـه هـمـيـن       

 »... دليل نمي توان در بخش توليد فعاليت كرد
در ارتباط با همين مسايل و بحراني كه اقتصاد كشور را در چـنـبـره    
خود مي فشارد و زندگي را بر كارگران ،زحمتكشان و قشرهاي ميانه 
حال جامعه هر روز تنگ تر وتنگ تر مي كند توجه به چنـد آمـار و       
مقايسه آنها با مدعيات مسئوالن رژيم واليـت فـقـيـه در خصـوص              
شرايط مناسب اقتصاد ايران براي پيوستن به سازمان تجارت جـهـانـي    

افزايش واردات به كشـور و تـراز         : نخست . ،فوق العاده ضرور است
منفي تجارت ايران در آينده اي نزديك اسـت بـه گـزارش واحـد           

 21اطالعات اقتصادي اكونوميست كه خبرگزاري ايسنا بـه تـاريـخ          
 5تـا     2حجم واردات و ارزش دالري آن طي . تيرماه آن را انتشار داد

سال آينده افزايش چشم گيري خواهد داشت و منجر به تراز منفي در 
: در اين گـزارش آمـده اسـت         . تجارت جمهوري اسالمي مي گردد

ميليـارد   46ميليارد دالر افزايش به  4واردات ايران در سال جاري با «
ميليون دالر مي رسد و پيش بيني مي شود حجم صادرات سال  300و 

در سال آينده ميزان واردات كشـور بـر     .  به سال با كاهش مواجه شود
ميليون دالري  500ميليارد  2خالف كاهش حجم صادرات با افزايش 

مـيـلـيـون دالر بـالـغ خـواهـد                  800ميليارد و 48روبرو شده وبه مرز
كاهش شديد حجم صادرات و افزايش بي وقفه حـجـم واردات     .شد 

ميليارد دالري تراز تجاري ايران مي شـود     11منجر به كاهش بيش از

 ».و شاهد تراز بازرگاني منفي ايران خواهيم بود ...ادامه  مسابقه بزرگ براي پيوستن به  
در كنار اين آمار،همين واحد اطالعاتي يعني واحد اطالعات اقتصـادي  
اكونوميست در تازه ترين گزارش خود در باره بدهي هاي خارجي ايـران  
ارزيابي مي كند،بدهي هاي ايران با توجه به شاخـص هـاي اقـتـصـادي          

بـه گـزارش ايـن مـنـبـع             .  موجود سال به سال افزايش پيدا خواهد كرد 
اقتصادي مجموع بدهي هاي ايران بدون بهره هاي آن و نيز بدهـي هـاي     

ميـلـيـارد دالر مـي          20كوتاه مدت در سال جاري ميالدي كمي بيش از 
 .درصد داشته است 3/ 5سال قبل افزايشي برابر  2باشد كه در مقايسه با 

تيرماه در    26به گزارش بانك مركزي جمهوري اسالمي كه در تاريخ 
تا پايان سـال      1368روزنامه سرمايه منتشر شد، جمهوري اسالمي از سال 

ميليون دالر كـاال وارد كشـور كـرده           731ميليارد و  354،بيش از  1384

به . به همه اينها بايد نرخ بيكاري و ميزان دهشتناك فقر را نيز افزود . است
تير ماه امسال معاون سياستگذاري  26گزارش خبرگزاري فارس به تاريخ 
 12/   3با وجود نرخ بـيـكـاري           «: اشتغال وزارت كار اعالم داشته است

درصد رسمي كشور كه از سوي مركز آمار ايران اعالم شده است، نـرخ    
بـحـران   . درصد بـالـغ مـي شـود         30بيكاري در برخي شهرهاي كشور به 

و البته اين آمار ،كـمـتـر از      .  بيكاري در جامعه ما يك بحران جدي است
نرخ واقعي بيكاري است  بسياري از كارشناسان اقتصادي نرخ بـيـكـاري      

 . درصد در بهترين حالت ارزيابي مي كنـنـد   17تا  16واقعي را در حدود 
 10/   5از ديگر سو وزارت رفاه و تامين اجتماعي رسما اعالم داشته است   

مـيـلـيـون        23درصد از      11ميليون نفري شهري و 43درصد از جمعيت 
بر پـايـه آمـار        .جمعيت روستايي ايران  زير خط فقر مطلق به سر مي برند

 162نفره  درآمدي معادل    4فوق خط فقر مطلق براي يك خانوار ايراني 
هزار تومان در روستـاهـا سـت و ايـن            113تومان در شهر و  500هزار و 

جداي از ميليون ها نفري است كه در آمار رسمي به عنوان در حـد فـقـر      
معاون وزيررفاه وتامين اجتماعي به خبرگزاري . نسبي قرار مي گيرند

فارس تاكيد كرده است تعريف فقر مطلق و شديد در ايـن آمـار         
هزاركيلو كالري در روز و حداقلي  2عبارتست از ناتواني در تامين 

از درآمد كه با آن نمي توان نيازهاي اوليه و اساسي خـوراكـي و     
همه اين آمار وارقام وضعيتي را نشـان  .  غير خوراكي را تامين كرد

مي دهند كه ،برخالف تبليغات رسمي رژيم واليت فقيه ،آينده اي 
 . تيره و تار و پرابهام را براي كشور ما ترسيم مي كند

آري مسابقه اي بزرگ آغاز شده كه در آن با توجه به سياسـت  
اجتماعي ضدمردمي ،توده  –هاي كنوني و سمت گيري اقتصادي 

هاي وسيع مردم ايران زير فشار استبداد و اختناق بازندگان واقعـي  
ولي پرسش اينجاست ،برنده اين رقابت و مسابقـه بـي     . آن هستند 

 !رحمانه كيست ؟



همگام با يورش به جـنـبـش      .  ابعاد گسترده تري به خود مي گيرد
ارتجاع ساير گردان هاي اجـتـمـاعـي را نـيـز هـدف              ,  كارگري

تـهـاجـم بـه تشـكـل هـاي              .  حمالت سخت خود قرار داده است
جوانان و همچنين يورش و تشديد حمالت بر ضـد      -دانشجويي  

جنبش قهرمانانه زنان كشور بخش هاي ديگري از اين برنامه شـوم  
تاريك انديشان حاكم براي درهم كوبيدن تالش هاي هشت سال 

افزون بر اين ما .   گذشته و به  عقب بازگرداندن چرخ تاريخ است
در هفته هاي گذشته شاهد تشديد حمالت سازمان يافته و مستقيم 
بلند گوهاي ارتجاع بر ضد  كـادرهـاي مـوثـر اصـالح طـلـبـان               

بـديـهـي اسـت كـه          .  حكومتي و خصوصاً شخص خاتمي هستيم
هدف از اين سياست گسترداندن جو ارعاب و به سكوت كشاندن 

در حـالـي كـه سـران         .   اين بخش از منتقدان دولت ارتجاع است
ارتجاع در دوران هشت ساله اصالحات هراسناك از خشم تـوده    
هاي به صحنه آمده دايماً از جمهوريت و  تعيين كننده بودن رأي   
مردم سخن مي گفتند، با تغيير شرايط ارتجاع شمشـيـر ار از رو         

رأي و     »اسالمي فقها«بسته و علناً اعالم مي كند كه در حكومت 
را نمي تـوان بـا         »حكومت الهي«نظر مردم پشيزي نمي ارزد و 

 .   نظر مردم تغيير  داد
بديهي است كه سركوب خشن و گسترده جنبش نيازمند تار و   
مار كردن  وسيع مطبوعات و رسانه هاي مستقل و حـاكـم كـردن        
يك جو سانسور خشن و سكوت قبرستـانـي در سـراسـر كشـور            

در  راستاي اجراي همين طرح بود كه  روز دوشنبه به حكم .  است
هيات نظارت بر مطبوعات دستور توقيف و تعطيلي روزنامه شـرق،  

ايـن  .  نشريه ايران و مجله هاي حافظ، نامه و خاطره صادر گـرديـد  
گيرد كـه وزارت فـرهـنـگ و ارشـاد                 امر در حالي صورت مي
هـاي     نژاد، با انتشار ليستي از همـه سـايـت      اسالمي دولت احمدي

خبري مجاز در كشور و تمام مـطـبـوعـات بـا تـهـديـد از آنـهـا                   
هـا و     كرده است كه براي انعكاس اخبار و گزارش »درخواست«

هاي مورد تـايـيـد وزارت         ها فقط و فقط از سايت بازتاب مصاحبه
البته اين نخستين باري نيست كه اين .   ارشاد اسالمي استفاده كنند

چنين حمله گسترده يي بر ضد مطبوعات منتقد كشور صورت مي 
در جريان اوج گيري جنبش اصالحات نيز قـوه قضـائـيـه         .  گيرد

نشريه را به محاق تعطيل  15رژيم به دستور ولي فقيه شبانه بيش از 
اي اين بـار مـطـبـوعـات، بـنـابـر                هاي توقيف فله اما بهانه. كشاند 

گزارش ايسنا، در متن ارسال شده از سوي هيات نظارت چـنـيـن      
و به منظور حمايـت از     19/5/1385 هيات در تاريخ «: آمده است

به صاحب امتياز فرصت داد تـا ظـرف     [!]  انتشار نشريه شرق   ادامه
يك ماه نسبت به معرفي مديرمسوول جديد كه امـكـان نـظـارت         

ليكن با توجه به ...  بيشتر بر مطالب نشريه را داشته باشد اقدام نمايد
تخلفات مكرر روزنامه و عدم اصالح در يك ماه اخير و خصوصـا  

هـاي     آميز در يكي از شـمـاره       با توجه به انتشار كاريكاتور توهين
ي شرق را توقـيـف كـرد و         اخير آن نشريه به اتفاق آراء روزنامه

 ».تخلفات اين نشريه را به دادگاه ارجاع نمود  پرونده
البته روزنامه شرق باالخره در روز بيستم شهريور ماه چند هفـتـه    

پس از دريافت حكم  هيات نظارت بر مطبوعات مبني بر تـغـيـيـر       
اي موافقت خود را با اجراي حكـم اعـالم      مديرمسول با انتشار نامه

در اين روز مهدي رحمانيان، كه تا كـنـون بـه عـنـوان          .  كرده بود
اي بـه         شد، با ارسـال نـامـه      مدير مسئول روزنامه شرق شناخته مي

هيات نظارت بر مطبوعات معاونت مطبوعاتي وزارت فرهـنـگ و     
ارشاد اسالمي، ضمن پذيرش حكم تغيير مـديـر مسـئـولـي ايـن           
روزنامه، خواهان فرصت كوتاهي براي انتخاب مـديـر مسـئـوول         

زمان با حكم تعطيل كـردن روزنـامـه شـرق، دسـتـور              هم.   جديد شده بود
 »حـافـظ  « و    »خاطره«، »نامه«هاي مستقلي چون  توقيف نشريات و مجله

اي اعالم كـردنـد كـه       در اطالعيه »نامه«منتشركنندگان ماهنامه .  صادر شد
ايـن  .  اين نشريه بنا به راي هيات نظارت بر مطبوعات توقـيـف شـده اسـت        

تصميم در جلسه سيزدهم شهريور ماه هيات نظارت بر مطبوعات اتخاذ شـده  
دليل توقيف اين نشريه به خاطر چاپ شعري از سيمين بهبهانـي ذكـر     . است

سردبير ماهنامه نامه درباره علت تعطيلي اين مجله به خـبـرنـگـار       .  شده است
اين شعر از يكي از كتابهاي ايـن شـاعـر كـه بـراي            «:  گويد ايلنا چنين مي

دومين بار در سال گذشته مجوز تجديد چاپ را از وزارت فرهنگ و ارشـاد  
اسالمي دريافت كرده است، انتخاب شده بود و هيچ دخل و تصرفي در آن   

ولي هيات نظارت بر مطبوعات انتشار ايـن شـعـر را          .  صورت نگرفته است
در ادامه فشار و تعطيـل كـردن      ». توهين به مقامات كشور تلقي كرده است

نـيـز اشـاره         »خاطره«و  »حافظ«چنين به توقيف مجله  مطبوعات بايد هم
تاكنون از جانب مقامات و مسئولين داليلي مبني بر به تعطيلي كشاندن .  كرد

ولي شكي نيست كه اين دو مجله نيز بـا وارد    .  اين دو مجله ارايه نشده است
در .  انـد    اسراييلي قرباني دور تازه فشار بر مطبوعات شده كردن ايرادات بني

اين زمينه كافي است كه به هشدارهاي انجمن دفاع از مطبوعات مـبـنـي بـر       
گـيـرد    هاي فرهنگي و مطبوعاتي ميهن ما را دربرمي خطراتي كه همه عرصه

شهريـورمـاه در      15اين انجمن يك هفته پيش از اين در تاريخ .   اشاره كرد
اي با بر شماري موارد عديده نـقـض حـقـوق مـطـبـوعـاتـي و دادن                     بيانيه

هاي نگران كننده از وجود سانسور و خودسانسوري، اعـالم كـرده        گزارش
هاي حـاكـم بـر       ترين دوره بود كه شرايط كنوني حاكم بر مطبوعات از سياه

هايي از اين بـيـانـيـه مـهـم كـه             در بخش. هاي گروهي كشور ما است رسانه
تر شدن حلقـه بـر گـردن مـطـبـوعـات               ها و تنگ توقيف هر بيشتر روزنامه

انجمـن دفـاع از آزادي         «:  بيني كرده بود، آمده بود جان ميهن را پيش نيمه
اي از نقض آشـكـار      هاي نگران كننده مطبوعات طي چند ماه اخير گزارش

هاي وزارت فرهنگ و ارشـاد       قانون اساسي و قانون مطبوعات به وسيله مقام
هـا     هاي تهـران و شـهـرسـتـان          اسالمي، شوراي عالي امنيت ملي و دادستان

هـاي     طي چند ماه اخير به دنبال تغيير آشكار سـيـاسـت   . دريافت كرده است
فرهنگي كشور، مطبوعات ايران دستخوش مشكالت فراواني از قبيل اعمال 
سانسور رسمي و تحت فشار قرار دادن خبرنگاران، دبيـران، سـردبـيـران و         

اين وضـعـيـت امـروزه بـه            . اند مديران مطبوعات براي خود سانسوري شده
هايـي   ها به مطبوعات درباره اينكه در چه موضوع سطح تدوين و ارائه توصيه

همچنين خبرنگاران و .  و از چه كساني مطلب بنويسند، ارتقا پيدا كرده است
اي خـود بـراي كسـب و             نگاران در چارچوب انجام وظايف حرفه روزنامه

هـاي فـراوانـي مـواجـه             انتشار اخبار در داخل و خارج ايران با محدوديـت 
بينيم كه هنوز مركب اين بيانيه هشداردهنده انـجـمـن     بنابراين مي ». اند شده

دفاع از آزادي مطبوعات خشك نشده است، كه چند روزنامه و نشـريـه بـه      
حزب توده ايران بنابر اعتقاد و پايبندي عميق خـود    .  محاق توقيف درآمدند

را آزادي بيان و مطبوعات تشـكـيـل       هاي آن به اصل آزادي كه يكي از پايه
دهد، اقدامات مقامات حكومت استبدادي در بـه تـعـطـيـلـي كشـانـدن              مي

حـزب مـا ايـن احـكـام            .  كند ها و نشريات را به شدت محكوم مي روزنامه
كش و ضـد مـردمـي           مطبوعاتي را دليل ديگري بر وجود حكومت آزادي

خواهد بـا خـامـوش كـردن          گونه اقدامات تنها مي داند كه با اين رژيمي مي
ها به حيات ديكتاتوري خود چند صباحي بيشتـر ادامـه      صداها و بريدن زبان

مقابله سازمان يافته با اين تالش هاي ارتجاع تنها با همكاري و اتـحـاد     .  دهد
سـكـوت و بـي        . عمل همه نيروهاي مترقي و آزادي خواه امكان پذير است

عملي در مقابل تهاجمات ارتجاع چراغي سبزي براي نيروهاي سركوب گر 
امروز دامنه اطالع رساني با  توجه به پيشرفت هـاي فـن     . و ضد مردمي است

آورانه آنچنان وسيع است كه مرتجعان حاكم بي شك نخواهـنـد تـوانسـت       
همبستگي، تالش مشترك  و ايـجـاد         .  همه صداهاي مخالف را خفه كنند

امكانات جديد اطالع رساني راه مقابله موثر با حكومت استـبـدادي و ضـد        
 .مردمي رژيم واليت فقيه است
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 ...ادامه شمشير برهنه ارتجاع 
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 رقابت روسيه و آمريكا براي كنترل 
 نفت خزر

شـهـريـور       13والديمير پوتين ، رييس جمهوري روسيه ، در روز 
به بلغارستان و يونان سفر كرد تا بـا سـران ايـن دو            ) سپتامبر 3(ماه 

كشور در رابطه با انتقال نفت و گاز منطقه ي خزر از طريق لوـلـه ي     
بنا به گـزارش  .  يونان ، به مذاكره بپردازد –بلغارستان  –نفتي روسيه 
سـال پـيـش         14اين طرح كه حدود   » روسيه امروز«خبرگزاري  

متوقف شده بود ، نفت روسيه و خزر را از طريق لـوـلـه ي نـفـتـي             
جديد به بندر بورگاس در بلغارستان و سپس به الكساندرپوليس در   

هـزيـنـه    .  يونان مي رساند تا از آنجا روانه ي بازار هاي اروپايي شـود 
ميليون دالر بـر آورد     900كيلومتري حدود  280ي اين خط لوله ي 

مي شود و هدف از احداث آن نيز كاستن از هزينه و زمان انـتـقـال      
خبـرگـزاري روسـيـه       . ( نفت خزر و روسيه به اروپا اعالم شده است

 )2006سپتامبر  3امروز 
سال پـيـش    14يونان ،   –بلغارستان  –پروژه ي خط لوله ي روسيه 

مطرح شده بود ، اما دولت روسيه به دليل هزينه باالي آن و تـرديـد     
در مقرون به صرفه بودن آن نسبت به حجم نفت و گازي كه ارسـال  

در .  خواهد كرد ، اين طرح را تا به امروز به تعويـق انـداخـتـه بـود         
ميليون تن از نفت روسيه  350صورت احداث اين خط لوله ، ساالنه 

اقدام روسيه براي احداث اين خط لوله ،   .  به اروپا منتقل خواهد شد
سال پس از ارايه ي طرح اوليه ي آن را بـايـد در رقـابـت بـا                 14

جيحان ديد، كه كنـتـرل     –تفليس   –احداث خط لوله ي نفتي باكو 
 –تـفـلـيـس         –اهميت لوله ي نفتي باكو .  آن در دست آمريكاست

اياالت مـتـحـده    .  جيحان براي آمريكا ، بر كمتر كسي پوشيده است
تالش دارد تا با كنترل اين خط لوله  و ميزان استخراج و انتقـال آن    
به اروپا ، از سويي مي خواهد از خطر احتمالي كاهش توليد نفت از 
سو ي ساير توليد كنندگان بـكـاهـد و از سـويـي ديـگ سـايـر                   
كشورهايي را كه نيازمند در آمد فروش آن و يا به نفت آن هستـنـد   

طرحي وجود «حتي گفته مي شود كه  .  را تحت كنترل داشته باشد
سايت تـحـقـيـقـات      (   ».دارد تا قزاقستان نيز وارد اين خط لوله شود

 )2006سپتامبر  1بين المللي  
در واقع با چنين طرحي ، اياالت متحده  به دنبال ايجاد تضمين در 

است كه مي تواند در بازار نفت بـوجـود   �  كابوسي �  برابر هرگونه 
در اين ميان روسيه نيز براي كنترل نفت و كشورهاي منطقه  ،   .  آيد 

مسلماً به دنبال راه هايي خواهد بود تا چنين تضمينـي را از دسـت         
براي رسيدن به چنيـن هـدفـي ،        .  آمريكا و به نفع خود خارج سازد

روسيه تالش خواهد كرد تا با عقد قرار داد با كشورهاي منطقه ، بـه    
جيحـان از آنـهـا         –تفليس  –ويژه كشورهايي كه خط لوله ي باكو 

خـارج  .  مي گذرد، در عمل اين پروژه را با شكست مـواجـه سـازد       
شدن هر كدام از كشورهايي  كه در اين خط لوله مشاركت دارند ،   
سبب خواهد شد تا آمريكا كنترل منطقه و نفت آن را از دست دهد 
و توان مانور در آسياي مركزي تا حدود زيادي از دست آن خـارج    

 -بـلـغـارسـتـان      –در واقع ايجاد خط لوله ي نفتي روسيه . خواهد شد
يونان ، قدرت مانور وسيع تري را براي روسيه پديد خواهد آورد و   
اين اقدام روسيه را بايد در رقابت با آمريكا براي تسلط بـه مـنـابـع         

 .نفتي و گازي منطقه ديد

امنيتي ، تنها در راستاي ايجاد رعب و وحشت در ميان مـردم و        –پليسي 
 امپرياليست هاي آمريكايي و انگلـيـسـي تـحـت نـام             .  فريب آنهاست

سـازمـان   .  فجايع انساني فراواني را به بار آورده اند  »مبارزه با تروريسم«
را در خـارج از           »مظنونين«سيا براي گريز از قوانين داخلي آمريكا ، 

آمريكا نگهداري مي كند تا آزادانه بتواند آنهـا را شـكـنـجـه كـرده و               
دولت هـاي آمـريـكـا و انـگـلـسـتـان تـحـت نـام                       .  بگيرد »اعتراف«
به افغانستان و عراق حمله كردنـد و در       »ايجاد امنيت«و  »دمكراسي«

سوداي ايجاد شرايطي مشابه در ساير نقاط جهان ، به ويژه در خاور ميـانـه   
آنها در چند سال اخير آشكارا نشان داده اند كه مفهوم دمكراسـي  .  دارند 

براي آنها  ، زير پا گذاشتن حقوق بشر ، نقض حقوق انسان ها و نـقـض       
آنها نشان داده اند كه در بـرابـر خـواسـت هـاي          . قوانين بين المللي است

تجاوز گرانه و جهان گسترانه ي خود ، هيچ ارزشي براي انسـان هـا در         
 .كره ي خاكي ما قايل نيستند

پس بايد هشيار باشيم و مقاومت نمائيم تا اين جـريـان   .  جايگزين نمايد 
به اين ترتيب مـي تـوان مـاهـيـت اصـلـي                 ». خطرناك شكسته شود

كشمكش ميان خانه كارگر و كانون عالي شوراهاي  اسـالمـي كـار بـا         
سياست هاي دولت احمدي نژاد و طرح اصالحيـه قـانـون كـار را بـه              

: آنچنانكه حسن صادقي با تاكيد يادآور گرديده   .  وضوح مشاهده كرد
 -اساس اين درگيري نه بر سر مخالفت با سمت گـيـري اقـتـصـادي         «

هدايـت  «اجتماعي و سياست هاي ضد كارگري ، مبنا و زمينه اختالف 
 .است »جنبش كارگري

بي جهت نبود كه نشست يك روزه روساي كانون هـاي شـوراهـاي        
اسالمي، كه حسن صادقي در آن سخنراني كرد،  با انتشار بيانيه اي بـه      
تمجيد از احمدي نژاد و سخنان او پرداخت و مـوضـع گـيـري عـوام            
فريبانه رئيس جمهوري را نشانه مخالفت وي بـا اصـالح قـانـون كـار              

 !قلمداد كرد 
مخالفت با اصالح قانون كار و برنامه هائي از اين قبـيـل ، در درجـه          
اول منوط به مبارزه آگاهانه با برنامه هاي اقتصادي است كه مـنـجـر بـه       

وزيـر كـار و       .  نابودي توليد و رواج داللي و واسطه گري شـده اسـت    
طرح پيش نويس اصالح قانون كار بخشي از سـيـاسـت كـلـي دولـت           
احمدي نژاد هستند كه با امر توليد و شكوفائي صنعت در تقـابـل قـرار      

از اين رو ، مخالفت با اقدامات ضد كـارگـري و سـازمـانـدهـي           .  دارد
زحمتكشان عليه اصالح قانون كار بسود تامين امنيت سرمايه و نـابـودي   
امنيت شغلي كارگران ، بدون درخواست احياء حقوق سنديـكـايـي و      

در حـال    .  لزوم ايجاد تشكل هاي مستقل ، راه به جائي نـخـواهـد بـرد        
حاضر و با توجه به اوضاع موجود ؛ راه برون رفت از بحران و مقابلـه بـا     
سياست هاي كارگر ستيزانه ، اصالح فصل ششم قانون كار و پايبـنـدي   

مطابق مقـاوـلـه    .  به تعهدات بين المللي در برابر سازمان جهاني كار است
نامه هاي بين المللي ، تشكل هاي سنديكايي زحمتكشان بدون دخالـت  

به رسميت شناختـه شـدن     .  دولت ها و اعمال نفوذ آنها فعاليت مي كنند
فعاليت سنديكاها و شناختن حق آزادي زحمتكشان در ايجاد سنديكاها 

سنديكايي ميهن ما به ويـژه در        -از مبرم ترين مسايل جنبش كارگري
مقابله با اقدامات ضد كارگري دولت و طرح ارتجاعي اصـالح قـانـون      

بـرخـالف ادعـاهـاي       : كوتاه سخن . كار بسود كالن سرمايه داران است
پوچ وزير كار ، كليد برنامه هاي اعالم شده تا كنون برخالف مـنـافـع و      
حقوق كارگران بوده و صرفاً سياست هايي هستند كه منـافـع سـرمـايـه        

 .داري دالل و انگلي را تامين مي كنند

 ...ادامه تهاجم به آزادي هاي اجتماعي 

 ...ادامه سياست هاي وزارت كار 
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تهاجم به آزادي هاي اجتماعي تحت  
 »جنگ با تروريسم«پوشش 

مـبـارزه بـا      «سازمان عفو بين الملل در گزارش ساالنه ي خود اعالم كـرد كـه         
، نه تنها به ثبات و امنيت در جهان ياري نرسانده است ، بـلـكـه سـبـب         »تروريسم

سپتامبر و شـروع     11پس از واقعه ي .  ناامني و عدم ثبات بيشتر در جهان شده است
، جنگ ، خشونت و عدم امنـيـت در      »مبارزه با تروريسم«طرح آمريكا تحت نام 

جهان سيري صعودي داشته است و اين روند در حال حاضر خطر بزرگتري را در     
 .پيش روي جهانيان قرار داده است

در طي پنج سال گذشته ، اياالت متحده ي آمريكا در همكاري بـا كشـورهـاي        
و بـه بـهـانـه ي              »مبارزه با تروريسم«همفكر و همراه خود ، با اشاعه ي ترس از 

مبارزه با آن ، تمامي قوانين حقوقي ، اجتماعي و انساني بين الـمـلـلـي را زيـر پـا               
 »امنيـتـي  «گذاشته است و عالوه بر حمله و اشغال نظامي كشورها ، با ايجاد قوانين 

بـه     »مـظـنـونـيـن     «، هر آنچه را كه خواسته اند را عـلـيـه      »شرايط ويژه«و اعالم 
مسأله يي كه موجي از خشم و اعتراض هاي عمومي را بـر  .  تروريسم روا داشته اند 

شرايط بوجود آمده به گونه اي است كه حتـي دسـت انـدركـاران         .  انگيخته است
 .حكومتي نيز به چنين شرايط غير انساني اعتراض كرده اند

ربـودن  «. :  سازمان عفو بين الملل در بخش ديگري از گزارش خود مي نـويسـد  
ايـن  ... مظنونين ، زير پا گذاشتن خشن حقوق بشر بين المللي و حقوق انساني است 

نه تنها قربانيان را تحت تاثير خود قرار مي دهد ، بلكه خانواده ي آن ها نيز هـزيـنـه    
 ».سنگيني را بابت آن مي پردازند

سپتامبر و دروغ پردازي هاي سران دولتي آمـريـكـا و         11روند تحوالت پس از 
انگلستان در مورد علل شروع جنگ و حوادث پس از آن ، به مـرور زمـان بـراي          

به ويژه بخشي از فجايعي كه با انتشار اسـنـاد آنـهـا       .  بسياري از مردم افشا شده است
اوج آغازين ايـن    . براي مردم ، سبب كاهش باور مردم به اين سياست ها شده است

افشاي اين مسايل عكس هايي بود كه از بازداشتگاه ابـو قـريـب و در رابـطـه بـا                 
رفتارهاي وحشيانه و غير انساني سربازان آمريكايي با زندانيان عراقي بود ، همچنين 
آزار و اذيت ها و شكنجه هاي زندانيان در پايگاه هاي هوايي نيرو هاي آمريكـايـي   
در افغانستان و با زندانيان در جزيره ي گوانتانامو ، يكي پس از ديگري براي مـردم  

در همين دوران اياالت متحده توسط نيروهاي ارتـجـاعـي كشـورهـاي        .  افشا شدند
 .اروپايي و آسيايي ، ناقض حقوق بشر و قوانين بين المللي بود

، در مواقعي كه نياز به  »ضد تروريستي«در كنار ان دروغ پردازي ها و تبليغات 
يك حركت جديد براي امپرياليسم در جهت اهدافش بوده است ، يك حـادثـه ،       

و تبليغات وسيع توسط رسانه هاي گروهي  »افشاي يك توطئه«يك تصادف و يا 
وابسته به امپرياليست ها در حول و حوش اين مسايل ، راه را براي حركت هاي غير 

يكي از آخـريـن     .  قانوني آنها عليه حقوق انساني و نقض حقوق بشر باز كرده است
در انگلستان بود كه به بهـانـه ي آن        »توطئه ي انفجار جمعي هواپيماها«نمونه ها، 

امنيـتـي فشـرده اي در سـراسـر               –تعداد بسياري بازداشت شدند و شرايط پليسي 
آنچه كه بالفاصله مورد سئوال و ترديد بسـيـاري   .  فرودگاه هاي انگلستان حاكم شد

 .مدارك افشا شده در مورد دستگير شدگان نيز بر اين ترديد ها افزود. قرار گرفت
تـا     2002بين سال هـاي      (  سفير سابق انگلستان در ازبكستان  »كريگ ماراي«

و �  مبارزه با تروريسـم    �  كه به دليل اعتراض هاي خود در رابطه با شرايط )  2004
جناياتي كه تحت لواي آن صورت مي گرفت ، بركنار شده است ، در همين مورد 

هيچ كدام از مظنونين به ترور بمب نساخته اند، هـيـچ كـدام بـلـيـط           «:  مي نويسد
در چـنـيـن      . (  پاسپورت هم نداشتنـد )  حتي(بسياري از آنها . هواپيما نخريده بودند 

بسيار مشكل خواهد بود تا هيئت منصفه ي يك دادگاه را قانع كـرد كـه     )  شرايطي
سپس يك بازجويي در پاكستـان  . .. اين افراد قصد بمب گذاري انتحاري داشته اند

نقشه ي عجيب انفجار چند هواپيما را افشا مي سازد ، البته بازجـويـان ديـكـتـاتـور         
. پاكستان راه هايي را دارند كه متهمان را وادار كنند تا مانند بلبـل آواز بـخـوانـنـد         

آنچنانكه من در ازبكستان شاهد آن بودم ، مي توان اطالعات 
بسيار منحصر به فردي را از كساني به دست آورد كه خسته و 
آزرده از شكنجه ها مي خواهند آنها را كم كرده و يـا پـايـان      

 ».بدهند
او با طرح سئوال از بوش و بلر در مورد علل برنـامـه ريـزي      

هـر دو در گـيـر          «: براي دستگيري ها ، نتيجه مي گيرد كه 
آنها در آرزوي يك فرصت بودنـد  .  مشكالت داخلي هستند 

ايـن  ...  تا روند جريان را تغيير دهند، سازمان امنيت پاكستان   
سپتـامـبـر صـفـحـات اول            11به مانند . فرصت را به آنها داد 

و ما تبليغات سـيـاسـي      ....  از اين موضوع پر شد) روزنامه ها (
، شنيديم ) انگلستان (، وزير كشور  »جان ريد«مخوفي را از 

كه در آن به همه ي ما در مورد خطر شيطاني اخطار مي كـنـد   
كه چرا ما بايـد آزادي هـاي        »نمي فهمند«كه برخي مردم 

 )2006اوت  18گاردين ( ».عادي خود را از دست بدهيم 
به رغم چنين شرايطي و اعتراض ها و نـارضـايـتـي هـاي            
عمومي ، جرج بوش در مسافرت هاي دوره اي خود در روز     

 »زندان هاي مخفي سـازمـان سـيـا      «ششم سپتامبر ، به وجود 
او گفت كه امنيت كشور وابسته به اطالعاتـي  .   اعتراض كرد 

در ميان .  بود كه از زندانيان اين زندان ها به دست آمده است 
او .  سپتامبر هستند 11آنها افرادي بودند كه مسئول حمله هاي 

ضروري بود تا اين افراد به محيطي مـنـتـقـل       «:  ادامه داد كه 
) و( شوند كه بتوان آنها را به طور مخفيانه نگـهـداري كـرد ،       

بازجويي كـرد  )  تو بخوان شكنجه گران (  توسط متخصصين 
و وقتي كه الزم شد به عنوان اقدام تروريستي آنها را محاكمه 

 )2006سپتامبر  6خبرگزاري الجزيره (    ». كرد
سپتامبر ، بازداشت افراد  11سناريوي هاي تهيه شده پس از 

، افـكـار عـمـومـي         »مظنون به تروريسم«و رفتار با زندانيان 
شكـنـجـه زنـدانـيـان ،           .  جهانيان را به خود جلب كرده است

استفاده از نيروهاي نظامي در آزار زندانيان در ابـو قـريـب و        
، و ايجاد سناريـو   »سيا«گوانتانامو ، وجود زندان هاي مخفي 

ها ي مختلف در زمان هاي گوناگون و تـبـلـيـغـات حـول و           
حوش آنها ، بخشي از فعاليت هاي  آمريكا در رابطه بـا گـرم     

است تا به بـهـانـه ي آن         »خطر تروريسم«نگه داشتن بازار 
بتواند سياست هاي تجاوز كارانه و جنگ طلبانه ي خـود را        

 .پيش ببرد
واقعه ي اخير در انگلستان ، سخنراني بوش در مورد وجـود  
زندان هاي مخفي سازمان سيا و به دنبال آن ايـجـاد مـحـيـط        

 9ادامه در صفحه  
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من در تـمـام   «. دستبرد قرار داده اند، احساس بدي دارد
زندگي ام براي دموكراسي مبـارزه كـرده ام و چـون            

سال را در بـيـرون از            27مخالف صدام بودم بيشتر از 
، 90و      80پيشترها، در سال هـاي      .  كشورم به سر بردم

پس از اين كه عراق را ترك كردم، ما بي وقفه و با هـر  
كس كه گوش مي داد دربارة كشتار هاي صدام حـرف  

غرب رابطـه  .  مي زديم، ولي هيچ كس  اهميت نمي داد
بسيار خوبي با او داشت و براي آنها فـقـط نـفـت شـان          

نسل كشـي  ( فاجعه حلبچه و كشتار اَنفال .  اهميت داشت
صـدام بـه كشـتـار            1991رخ داد، و سپس در ) كُردها

اما آمريكايي ها گـذاشـتـنـد كـه او            . شيعيان دست زد
با وجود وضع دهشتـنـاك كـنـونـي،         ». كارش را بكند

الجزايري تا حدي نسبت به نخست وزير نوري المالكـي  
از همان نخستين مصاحبه اي كه مـن  «.  خوش بين است

از مالكي ديدم، به نظرم آمد كه او سـعـي دارد كـاري        
 ».او پذيراي عقايد ديگران است. بكند

الجزايري تصديق مي كند كه دولت عراق حاكم بـر    
سرنوشت خودش نيست و وابستگي متقابلي بين سياست 
مداران دولت و اشغال گران آمريكايي ـ انگليسي وجود 

هيچ كس بدون اجازه آمريكا نمي «:  او مي گويد. دارد
 ».تواند هيچ چيزي را در عراق امضا كند

دولـت مـا هـمـه         ]  اعضاي[«اما او اضافه مي كند كه 
. من همه را در يك جبهه نـمـي گـذارم     .  يكسان نيستند

برخي آلت دست آمريكا هستند اما ديگراني هستند كه 
بازي بـزرگـي اسـت و          .  سعي در خدمت كردن دارند

آمريكا و انگليس نـمـي دانـنـد         .  هنوز تمام نشده است
. آخرش چه مي شود و اين از كنترل آنها خـارج اسـت    

حاال آنها همه چيز را در عراق نابود كرده اند، نـه فـقـط      
فرهنگ، تاريخ و جامعه بلكه اصل ذهنيـت و نـگـرش        

وقـتـي بـه      .  مردم عراق را مغشوش و خراب كـرده انـد    
مـردم  .  عراق برگشتم فكر مي كردم مردم را مي شناسم

هميشه عادت داشتند دربارة سيـاسـت حـرف بـزنـنـد؛           
اما ايـن دفـعـه كـه رفـتـم،             .  سياست خوراك شان بود

 . نتوانستم عراقي را كه ترك كرده بودم بيابم
صدام .  امروز عراق كشوري است متفاوت با آنچه بود

دارنـد  )  آمريكايي ها و انگليسي ها( شروع كرد، و اينها 
ادامه مي دهند و تمامش خواهند كرد، و كسـي نـمـي        

ما هر روز به عراق تلفـن  .  داند كه عاقبت چه خواهد شد
تصـورش را    .  مي كنيم چون مي خواهيم كاري بكنـيـم  

خانه تان دارد در آتـش مـي سـوزد و شـمـا                    .  بكنيد
. تماشايش مي كنيد و كاري از دست تان بر نمـي آيـد    

ما عراق را مثل اتاق عملـيـات يـا      .  خيلي درد آور است
اتاق كنترل براي آنچه در لبنان يا جاهاي ديگر رخ مـي  

 ».االن همه چيز در حال تحول است. دهد مي بينيم
 

برگرفته از روزنامه چپ انگليسي زبان 
  »مورنينگ استار«

 مبارزه  دشوار سوسياليست ها در مالزي ...ادامه در عراق چه مي گذرد 
سوسياليست هاي مالزيائي پس از ادامه حكم قضائي در عدم به رسمـيـت شـنـاخـتـن         
 .فعاليت قانوني حزب شان ، خواهان تجديد همبستگي بين المللي با حزب شان شدند

 16دادگاه فرجام ، درخواست استيناف حزب سوسياليست مـالـزي را در  تـاريـخ               
كه حـق ثـبـت حـزب          2003آگوست رد كرد و تصميم قبلي دادگاه عالي در ژانويه 

دادگـاه   .سوسياليست مالزي را به عنوان حزبي سياسي رد كرده بود، را تـايـيـد نـمـود       
فرجام استدالل دادگاه عالي مبني بر آنكه حزب سوسياليست مالزي تهـديـدي بـراي      
امنيت ملي محسوب ميشود را كنار گذارد منتها تاييد كرد كه حزب نتوانسـتـه اسـت      

ايالت از سيزده ايالت مالزي را كه بايد احزاب  سياسي قانوني دارا    7شرط حضور در 
اگرچه اين التزام  عضويت، سياست نانوشته اي است كه توسط  .باشند، را كسب كند

 .دواير دولتي  تحميل ميگردد و در هيچ يك از قوانين مالزي وجود ندارد
وكالي مدافع حزب ميگويند كه حتي روشن نيست  اين حكم حزب را ملزم ميكـنـد   
كه آيا بايد اعضايش متولدين هفت استان باشند يا بايد در هفت استان زندگي كنند و 

رهبران حزب اذعان كرده اند كه با وجود كـوچـك   .  يا فقط در هفت استان كار كنند
بودن حزب، حزب مي تواند در هر حال و در همه حاالت مطرح شده واجد شـرايـط     
باشد  منتها به حزب امكان كافي براي اثبات آنكه همه شـرايـط را دارا اسـت، داده            

آزادي    10حزب سوسياليست مالزي استدالل مي كند كـه طـبـق مـاده            .نشده است
حـزب     .تشكل ها در قانون فدرال، حق تشكيل احزاب سياسي تضمين شده مي باشد

سوسياليست مالزي كنگره هشتم خود را در ماه مه امسال در جزيره پـنـانـگ بـرگـزار        
كنگره راه حل هايي جهت دموكراتيزه كردن سيستم سياسي مالزي را تصويـب  .  كرد
از جمله اين تصميمات شيوه انتخابات نمايندگان با راي  نسبي ، پائـيـن آوردن     .   كرد

سال و پايان دادن به قوانين سخت و بيرحمانه كـه     18سال به  21سن راي دهندگان از 
حزب همچنـيـن    .به نام امنيت ملي حقوق دموكراتيك را محدود مي نمايد، مي باشند

از حقوق اجتماعي و سياسي كارگران مهاجراني كه از كشورهاي آسيايي هـمـسـايـه       
 .براي يافتن كار در بازار كار مالزي به مالزي مهاجرت كرده اند دفاع مي نمايد

حزب با سياست هاي دولت در ارتباط با خصوصي سازي آموزش و خدمات درمـانـي   
مخالف است و بر اين عقيده است كه كشور منابع قابل مالحظه انرژي را بجاي آنـكـه   
در معرض اختيار شركت هاي انحصاري قرار دهد، بايد ملي اعالم نمـايـد در اسـنـاد         

حزب با جهاني شدن سرمايه داري كه اسـتـثـمـار طـبـقـه          « :  كنگره حزب آمده است
كارگر جهان را موجب ميگردد و توسط بنگاه هاي نوليبرالي مثل سـازمـان تـجـارت         
جهاني، صندوق بين المللي پول، بانك جهاني و انحصارات فراملي   هدايت ميگـردد  

حزب همچنين از مبارزات قهرمانانه طبقه كـارگـر جـهـان         ...  به شدت  مخالف است 
براي ساختن جهاني عاري از ستم طبقاتي و نيز ابتكار ايجاد مشاركت سوسيـالـيـسـتـي      
براي مقابله با امپرياليسم مثل موافقتنامه جايگزين بوليواري براي مردم آمـريـكـاي مـا       

رهـبـري         » . كه توسط كوبا، ونزوئال و بوليوي آغاز شد، حمايت مي نـمـايـد     )  آلبا(  
 . سياسي مالزي در مورد سياست نيروهاي چپ هنوز عصبي است

اين حالت مسائل حل نشده راجع به نقش چپ به خصوص چپ كمـونـيـسـت را در         
و همچنيـن اشـغـال ژاپـن بـيـن              1930و 1920مبارزات عليه استعمار انگليس در دهه 

را برجسـتـه مـي       1960-1498و نيز دوران اضطراري مااليا در سال  45-1942سالهاي 
تـاريـخ   « چين پنگ به نام   )  ماله(خاطرات دبير كل سابق حزب كمونيست مااليا  .كند

درصورتي كه كشور همسايه مالزيا، سنگاپور كـه     .همچنان ممنوع است » از منظر من
در آزادي مطبوعات هم پيش قراول نيست اجازه نشر به كتاب داده است و اين كتـاب  
به رغم  وجود دولت شديدا ضد كمونيست در اين كشور در تيراژ بـاال در دسـتـرس        

سازمان دهندگان كارزار حمايت از اعالم فعاليت قانوني حزب سوسيالـيـسـت     .. است
مالزي توسط دولت از مردم خواسته اند كه با تماس با نمايندگان مجلس و اتـحـاديـه        
هاي كارگري و سازمانهاي فعال جنبش كارگري و احزاب سياسي و ساير نـيـروهـاي      
مترقي با نوشتن نامه هاي اعتراضي به كميسيون عالي مالزي به دولـت بـراي قـانـونـي          

 .اعالم كردن حزب فشار بياورند



سعاد از تكاني صحبت مي كند كـه در      
سال تبعيد بـر     27بازگشت به عراق پس از 

مي گويد كه آزاردهنده تريـن  .  او وارد شد
امر در مورد بازگشتش به كشـور، پـس از       

سال تبعيد آن بود كه كشورش را به جـا    27
اوضاع بسيار تـغـيـيـر كـرده          «!  نمي آورد

زماني بود كه عراقي ها مي گـفـتـنـد     .  است
وقتي در نيمه شب چراغ خاموش مي شود، 
معنايش آن است كه عراق دارد راجـع بـه     

اما اين روزهـا، در      . سياست حرف مي زند
نيمه شب، اين پليس ها هستند كـه بـه در         
خانة شما مي آيند و سراغ برادر تان را مـي  
گيرند، ولي شما واقعاً نمي دانيـد كـه آيـا        

 ».اينها پليس هستند يا آدم هايي ديگر
الجزايري در سال هاي بـزرگسـالـي اش      
هرگز از جريان تالطم ها و فراز و نشـيـب     

از آنجا كه از   .  هاي سياسي دور نبوده است
زمرة مخالفان رژيم صدام حسين بـود، در      

مـجـبـور بـه تـرك وطـن و                  1978سال 
مهاجرت به لبنان جنگ زده شد و تـا سـال     

كه اسراييل به لبنان حمله كرد در آن  1982
ــرد         ــه ســر ب ــه        .  كشــور ب در آن ســال ب

چكسلواكي رفت و تا فروپاشي سوسياليسمِ 
 1990در كشورهاي اروپاي شرقي در سال 

مـقـصـد    .  همراه با خانواده اش همانجا مانـد 
در پي ساقط شدن صـدام  .  بعدي بريتانيا بود

، سعاد تصميـم گـرفـت بـه         2003در سال 
كشور محل تولدش باز گردد و به عـنـوان     

 .خبرنگار راديو مشغول به كار شود
سعاد الجزايري عالوه بر اين كه يكي از   
تهية كنندگان راديو و تـلـويـزيـون عـراق        
است، اكنون رياست جامعة زنان عراقي را   
نيز عهده دار است كه معتبرترين سـازمـان     

در تـازه    .  زنان آن كشور محسوب مي شود
ترين برنامه كاري اش براي تهـيـة بـرنـامـه        
هاي راديويي و تلويزيوني پنج ماه در بغداد 

به سر برد كه خودش مي گويـد كـار آسـانـي         
كل تلويزيون زير كنتـرل گـروه هـاي        «.  نبود

سياسي است، كه ضد حـقـوق زنـان        –مذهبي 
كانال هاي ماهواره اي عمده زير كنترل .  هستند

بـراي مـثـال،      .  گروه هاي سياسي قـرار دارنـد    
العراق به دسته هـاي شـيـعـي خـيـلـي            ]  كانال[ 

 ».نزديك است
در يكي از نمايش هاي گفت و شنودي كـه    
براي تلويزيون عـراق، آن هـم بـدون هـيـچ              
چشمداشت مالي تهيه مي كرد، درست پيش از 
ضبط برنامه متوجه شد كه مهمان هايي را كـه      
براي برنامه اش انتخاب كرده بود به دلـخـواه و     
خوشايند سليقه و نظر كـنـتـرل كـنـنـد گـان              

خشونت و نا امـنـي     !  تلويزيون تغيير داده بودند
پيـش  «. فزاينده موجد مشكالت ديگري شدند

از اين، من مهمان ها را به استوديو دعوت مـي    
اما حاال بايد با آنها در منزل شـان و بـه         .  كردم

صورت تلفني گفت و گو كنيم، و هـمـيـشـه         
نگران آن باشيم كه چه موقع برق و خط تلـفـن   

من پنج ماه براي تهية برنامه آنجـا  .  قطع مي شود
 ».بودم، اما وضع خيلي پيچيده است

سعاد اين روزها در لندن برنامه هاي راديويـي  
سعي كرديم كاري بكنيم، ولي «.  تهيه مي كند

بايد كاري بكنيم، چرا كه . نمي توانيم برگرديم
در اوضاع فعلي كه مردم فقط به فكر امـنـيـت      
شخصي خودشان هستند، بـراي گـروه هـاي          
سياسي اسالمي خيلي آسان است كـه حـرف       

 ».شان را به پيش ببرند
الجزايري با انتقادهايي كه در عراق نسبت بـه  
استاندارد هاي خبرنگاري غربي مي شود موافق 

من خودم خبرنگار  هستـم  «:  است و مي گويد
و مي دانم چطور اينها مي توانند حـقـيـقـت را       

خـبـرنـگـاران تـلـويـزيـون           .  وارونه جلوه دهند
خودشان در منطقة امن مي نشـيـنـنـد و       ]  غربي[

اين طور .  عراقي ها را براي مصاحبه مي فرستند
 ».خبرنگاري كار درستي نيست

انگار كه همين كافي نبود، از مـاه مـه بـه ايـن             
طرف، گروه هاي شبه نظامي زنان تحصيل كرده و 
فعال اجتماعي را هدف تهديد هاي مرگ و تـرور  
قرار داده اند و در تكاپوي آنند كه شكل گـيـري     
نقشي را كه زنان در جامعة مدني مي تواننـد ايـفـا      

به نظر الـجـزايـري ايـن       .  كنند، در نطفه خفه كنند
تكاپوي عبث تناقضي ريشه اي بـا تـاريـخ عـراق         

به طور سنتي، زنان عراقي در مـقـايسـه بـا         «. دارد
زنان كشورهاي ديـگـر مـنـطـقـه، داراي سـطـح               
تحصيلي باالتري بوده اند و در حيات اجـتـمـاعـي     

دانشگاه رفـتـن   .  كشور حضور فعال تري داشته اند
آغـاز شـد كـه در آن             1932زنان عراقي از سال 

زمان اين امري بسـيـار غـيـر عـادي در ديـگـر                  
 ».كشورهاي خاورميانه بود

حتي در حكومت صدام زنان اگـرچـه تـحـت         
كنترل بيشتري قرار داشتنـد امـا از شـركـت در             
. آموزش و حيات عمومي جامعه محـروم نـبـودنـد      

به طور سنتي، زنان در عراق همواره در رسانه هـا  «
و سياست نقش داشته اند، امـا در دوران صـدام           
ورود زنان به مقام هاي شغلي تصميم گيرنده غـيـر   

به رغم وجود شمار بسيار زيـادي زنـان     . ممكن بود
هيچ وزير  2003تا  1970تحصيل كردة عراقي، از 

 ».يا سفير زن در دولت ديده نمي شد
پس از رفتن صدام، جنبش زنان عراقي تازه اي   

پـس از    [ در نخستين دولت عـراق      .  شكل گرفت
در نـظـام     .  چهار زن شركت داشتند]  سقوط صدام

وكيل زن در      80انتخاباتي تازه اي كه برقرار شد، 
در انـتـخـابـات       .  به مجلس راه يافـتـنـد    2004سال 

، چهار وزير زن به دولت پيوستنـد و    2005دسامبر 
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الجزايري نسبت به اين امر كه چـرخـش هـا و          
بازي هاي سياسي غرب نسبت به عراق بار ديـگـر     
اميدهاي برقراري دموكراسي در كشور را در خطر 
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