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برنامه هاي ارتجاع و كودتاچيان حاكم  و 
 وظايف دشوار جنبش مردمي

 !��ر��ان �� ���ر	 ���� ��ی� 
نژاد در سوي  احمدي: ترقي خواهان جهان مي گويند

 !غلط تاريخ قرار دارد

   6ادامه در صفحه   3ادامه در صفحه 

حزب توده ايران حمله نظامي به 
نيروهاي مجاهدين خلق در عراق 

 ! كند را محكوم مي
 4در صفحه 

حمايت افكار عمومي و همبستگي نيروهاي 
دموكراتيك و مترقي جهان با جنـبـش حـق      
طلبانه مردم ايران روز به روز ابعاد گسـتـرده     

از قطعنامه هاي همبسـتـگـي    .   تري مي يابد
اتحاديه هاي كارگري و نامه هاي اعتـراضـي   
شوراهاي اتحاديه هاي كارگري به سفارتخانه 

هاي رژيم گرفته تا برگزاري روز جهاني همبستگي 
بي سابقه با مبارزات مردم ايران، در هـفـتـه اول        
مردادماه در شهرهاي بزرگ در هر پنج قاره جهان، 
.  ابتكارعمل نيروهاي ترقي خواه را مرزي نـيـسـت   

در اين راستا بسياري از احزاب كـمـونـيـسـت و          

پايمال شدن راي ميلـيـون هـا ايـرانـي و            
همچنين در شرايطي كه رژيم مـحـاكـمـات     
فرمايشي و شوهاي مشمئز كننده قربـانـيـان    
شكنجه را براي ايجاد جو رعب و وحشت بـه  
راه انداخته است نشانگر برنامه سران كودتا و 
تاريك انديشان حاكم براي تنگ تـر كـردن     
حلقه محاصره بر ضد جنبش اعتراضي و ادامه 
شيوه حكومتي بيش از پيش سركوب خشن و 

انتظامي اسـت كـه     -متكي بر نيروي نظامي
ديگر حتي توان تحمل بخش هاي گسـتـرده   

 .يي از موتلفان ديروزي خود را ندارد
اجراي برنامه تنفيذ احمدي نژاد، از سـوي    

نقطه پـايـان   به سران كودتا همچنين با اميد 
گذاشتن بر ادامه اعـتـراضـات مـردمـي و            

 درجلوگيري از گسترش بيش از پيش بحران 
” عادي سـازي “ بدنه رژيم و حركت به سمت 

 . اوضاع كشور است
آنچه سران ارتجاع از درك آن عاجز به نظر 
مي رسند اين است كه تحمـيـل مـحـمـود        
احمدي نژاد به مجموعه حاكميت، آنهـم بـا     
توجه به كارنامه سياه دولت احمدي نـژاد و      
عملكرد آن در چهار سال گذشته، در عـرصـه   
هاي گوناگون، هزينه سنگيني براي مجموعه 
رژيم واليت فقيه به همراه داشته اسـت كـه     
. اثرات آن بسيار طوالني و سنگين خواهد بود

علي خامنه اي، رهبر كودتاچيان و ولـي    
فقيه رژيم، طي حكمي كه امروز، دوشنبـه  

مرداد ماه، از سوي رئيس دفتر او قرائت  12
شد، محمود احمدي نژاد را براي بار دوم به 
سمت رياست جمهوري رژيم ورشكـسـتـه    

خامنه اي در اين .  واليت فقيه منصوب كرد
مـرد  “ حكم از احمدي نژاد، بـه عـنـوان        
يـاد  ”  شجاع، و سخت كوش و هوشـمـنـد   

احمدي نژاد نيز در سخناني، ضـمـن     .  كرد
تكرار مواضع روز هاي اخير سران ارتجاع و 

بـه  ”  دولت هـاي خـارجـي       “ متهم كردن 
دخالت در اوضاع ايران، انگـيـزه مـداخلـه       
خارجي در امور ايران را  جـلـوگـيـري از         

الگوي جديد مردم سـاالري    “ مطرح شدن 
 .اعالم كرد” الهي در سطح جهان

در اين مراسم علي الريجانـي، رئـيـس      
مجلس، محمود شاهرودي، رئـيـس قـوه      
قضائيه و احمد جنتي، دبير شوراي نگهبان، 
و احمدي نژاد، در جايگاه مخـصـوص، در     

بـر خـالف     .  كنار خامنه اي حضور داشتند
، هاشمي رفسنجانـي و    1384مراسم سال 

محمد خاتمي در ايـن مـراسـم شـركـت          
 .نكردند

بـر  برگزاري مراسم تنفيذ احمدي نـژاد،    
اعتراضات ميليوني توده ها بـر ضـد       رغم 

نتايج تقلبي اعالم شده در مورد انتخابات و 

    2ادامه در صفحه 

پشت پرده مبارزه با 

 مافياي نفت 
احمدي نژاد با طـرح شـعـار      * 

مبارزه با مافياي نـفـت، تـمـام         
امكانات دولتي را براي تـامـيـن      
منافع شركت هاي وابسته به سپاه 
و بنيادهاي انگلي بسـيـج كـرده      

اين شعار عوام فريبانه فقط .  است
درخدمت تقويت بنيه مالي شركت 
هاي دالل و بطور كلي اليه هـاي    
انگلي، غير مولد و سودجو جامعـه  

 !است
پيش از برگزاري انتخابات و درجـريـان   
كارزار تبليغاتي نـامـزدهـاي دوره دهـم         
رياست جمهوري، مبارزه با مافياي نـفـت،   
قطع دست آقا زاده ها و مسايلي از ايـن      
قبيل از شعارهاي عمده محمود احـمـدي   

ازجـملـه او     .  نژاد نامزد واپس گرايان بود
دراواخر ارديبهشت ماه سال جاري يعـنـي   
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كارگري جهان با مسئوليت تحسين برانگيز و بر رغم كوشـش هـاي     
محتوم كارگزاران رسمي و غير رسمي رژيم، از طـريـق بـرگـزاري           
جلسات توضيحي، انتشار بيانيه ها و مقاالت سعي به توضيح گـوشـه     
هاي بغرنج تحوالت و سعي به روشنگري اقكار عمـومـي و جـلـب         

كـوشـش   .   همبستگي جنبش هاي كارگري  كشورهاي خود كرده اند
اعضاء و هواداران سازمان هاي حزب توده ايران در توضيح مـاهـيـت    
برحق، مردمي و دموكراتيك جنبش مردمي ميهن مان در هفته هـاي  
اخير در راستاي گسترش جنبش همبستگي بين المللي تاثير فـراوانـي   

از كار توضيحي رفقاي حزبي براي شركت كـنـنـدگـان     .   داشته است
فستيوال هاي احزاب كمونيست در كشورهاي گوناگون اروپا گرفته، تا 
شركت آنان در تظاهرات اعتراضي در پايتخت ها و شهرهاي بـزرگ    
جهان، تا تماس با روزنامه ها و آژانس هاي خبري جهان براي اطالع 
رساني در مورد جنايات رژيم، توده اي ها همراه جنبـش اعـتـراضـي       

 .  برحق مردم بوده اند
حضور نمايندگان رهبري حزب در جلسه هيئـت اجـرائـيـه حـزب          
كمونيست بريتانيا، مالقات نماينده كميته مركزي حزب با دفتر بـيـن     
المللي حزب كمونيست پرتغال، گفتگو و تبادل نظر با رهبـري حـزب     
كمونيست يونان، سخنراني نماينده حزب در اجالس ويژه تـحـوالت     
ايران كه از سوي حزب كمونيست كانادا سازمان داده شده بود، برخـي  
از مجموعه فعاليت هائي است  كه از سوي حزب توده ايـران بـراي       

صـدهـا   .  گسترش جنبش همبستگي با مردم ايران انجام شـده اسـت    
گزارش، مقاله و تحليل همه جانبه در ارگان هاي احزاب برادر منتشـر  

گزارش نمودهاي اين فعاليت ها به تدريج در نامه مـردم    .   شده است
در زير  يك دستاورد نمونه چنين فعاليـت هـايـي      .   منتشر خواهد شد

 .براي اطالع خوانندگان نامه مردم ارائه مي شود
 
چـاپ     » مورنينگ استار« مقاله زير در در روزنامه چپ  

ارگـان حـزب       -» جهان هفتگـي مـردم    « لندن، نشريه 
كمونيست اياالت متحده آمريكا، و نشريـه پـر تـيـراژ         

ارگان آكل، حزب رحمتكشان مترقي قبرس،   -» هاراوگي« 
 . متن مقاله به شرح زير است. منتشر شده است

  
گـزيـنـش    -خود« رويدادهاي اخير ايران در پي 

نژاد را بايد با توجـه بـه      محمود احمدي » مجدد
 . مجموعه شرايط تحليل كرد

 
گزيـنـش   -خود« داوري درست در مورد رويدادهاي اخير در ايران و 

نژاد مستلزم نگاه به تصويـر جـامـع       پرزيدنت محمود احمدي » مجدد
برخي از فعاالن سياسي، كه .  المللي، است اوضاع، چه داخلي و چه بين

هاي ديگر جزو نيروهاي ضدامپريـالـيـسـتـي       توان آنها را در زمينه مي
هاي داخلي و خارجي نسبـت   بيرون از ايران دانست، در نتيجه واكنش

زميـنـه داخـلـي و          به انتخابات رياست جمهوري اخير، در مورد پيش
ترين  عمده.  اند تاريخي كارزار اين انتخابات دچار ابهام نظر و ايهام شده

 »پيـروزي « عامل اين اعوجاج نظري، واكنش دولت آمريكا نسبت به 
اما استناد به واكنش آمريكا، به عنوان نـقـطـه    .  نژاد بوده است احمدي

شروع براي ارزيابي رويدادهاي اخير در ايران، روشي ترديد برانـگـيـز    
هـاي     است؛ و بدتر از آن اينكه اين خطر را دارد كه در برهوت نقشـه 

بايد توجه داشت كـه  .  هاي اطالعاتي و امنيتي سرگردان شويم سازمان
كـدام مـقـاصـد و            نه آمريكا و نه ديكتاتوري حاكم در تهران هـيـچ  

هاي خود را به شيوه هاي گوناگون و بيان هاي متقاوت مطـرح   تحليل
. شـود    براي روشن شدن اين دوگانگي يك نمونه ذكر مـي .  نمي كنند

هاي اياالت متحد آمريكا از  همين چند ماه پيش بود كه دولت و رسانه
گفتنـد، در     احتمال گشودن يك جبهه نظامي سوم در ايران سخن مي

حالي كه همان موقع رژيم ايران به هارت و پورت و دادن شعارهاي  ...ادامه  ترقي خواهان جهان 
توخالي ضدصهيونيستي و ضدآمريكايي مشغول بود، و در عين حال، 

هاي اقتصادي و نظامي با آمريـكـا تـالش       براي برقراري همكاري
دولت آمريكا هم به سهم خود، و با احتياط و دورانـديشـي،   .  كرد مي

در ازاي همكاري ايران با آمريكا و عدم مداخلـه ايـن كشـور در          
بـر  .  داد   عمليات آمريكا در افغانستان، به ايران قول عدم دخالت مي

همين اساس بود كه برخي پيشنهاد همبستگي تـام و تـمـام بـا           
هاي بنيادگراي افغانستان را مطرح كردند كـه خـود بـا           فاشيست

گرايان بنيادگرا در ايران رو به رو هستند، الـبـتـه بـر        مخالفت ملي
 .اساس اصول مذهبي و نه بر مبناي مواضع سياسي

چراغ سبز تهران به عمليات اقتصادي و نـظـامـي آمـريـكـا در           
افغانستان اين امكان را به آمريكا داد كه در ضمن ادامه دادن بـه      

بـه  .  هاي ضد ايران، ديگر دم از تهديدهاي نظامي نزند پراكني سخن
نژاد با استقبال آمريكـا رو     اين ترتيب بود كه انتصاب دوباره احمدي

به رو شد كه به طور ضمني، نگراني خـود را از نـقـض رونـد               
مـردم    دموكراتيك انتخابات با ايما و اشاره اعالم كرد و براي كشتار

در تظاهرات پس از انتخابات اشك تمساح ريخت، مردمي كـه بـه     
هاي دموكراتيك خود در شهرهاي بزرگ ايـران     صرف بيان نگراني

نژاد هدف گلـوـلـه قـرار        ها آمدند اما توسط اراذل احمدي به خيابان
اساساً از همان آغاز انتخابات در ايران احتمال تقلب در آن   .  گرفتند

وقتي يك حكومت ديكتاتوري با مخالفت گسترده مردم رو . رفت مي
اما حضـور و      .  شود، هميشه احتمال چنين پيامدي هست به رو مي

شركت ميليوني مردم در انتخابات، رژيم ديكتاتوري را بـه مـوضـع      
 .كشاند تدافعي مي
شـد،   » انتخاب« نژاد از همان زمان كه براي نخستين بار  احمدي

الف :  در سراسر جهان خود را به عنوان يك رهبر كبير مطرح كـرد 
ها را انكـار كـرد،      زد كه با خدا گفتگو كرده است، هولوكاست نازي

. حقوق بشر را در ايران پايمال كرد، و مخالفان را به زندان انداخـت 
نژاد، پيش و بيش از هر چيز نمـايـنـده     بايد توجه داشت كه احمدي

مشتاق و آماده به خدمت طبقه سوداگر تجاري و تئوكراتيك ايـران  
هـاي     اي كه تقريباً سي سال است آمال و آرمـان  است، همان طبقه

را زير پا گذاشته است، طبقه كـارگـر و      57ضدامپرياليستي انقالب 
هاي دانشجويي را سركوب كرده است، دست به اعـدام و       سازمان
هاي شديدي را    هاي وحشيانه و خشن زده است، محدوديت شكنجه

در مورد حقوق زنان و معتقدان به مذاهب ديگر اعمال كرده است، و 
با وجود همه اينها اكنون در لباس شبه ضدامپرياليـسـتـي ظـاهـر        

تواند خود را در  واقعيت اين است كه اين رئيس جمهور نمي. شود مي
هرگونه ارزيابي مترقـيـانـه از      .  پس چنين لباس ظاهري پنهان كند

هـاي     بخش.  واقعيت سياسي ايران بايد بر اين اساس صورت بگيرد
كنند، و  اند و مي ها تكيه كرده وسيعي از مردم ايران بر همين واقعيت

تجربـه ايـن مـردم        .  اند ها آمده براي بيان اعتراض خود به خيابان
مثل همه .  اساس آگاهي آنهاست و آنها را به اعتراض كشانده است

شوند،  هايي كه با مخالفت دموكراتيك مردم رو به رو مي ديكتاتوري
ها پـاسـخ    رژيم ايران نيز با خشونت و ايجاد تراژدي به اين اعتراض

هـاي     ن هاي مردم ايران و سازما اكنون زمان آن است كه توده.  داد
رژيم مـذهـبـي      .  خودجوش و مستقل آنها مورد حمايت قرار گيرند

در پشـت    :  دهد اش را ادامه مي ايران كماكان مواضع و رفتار گذشته
كند كه  شود، ادعا مي ارتباطات تجاري با كشورهاي ديگر پنهان مي

دست و توطئه خارجي در كار است، در پي يافتن سپربال و انداختـن  
گناه به گردن آن است، و طبق معمول با مشت آهنين بـه مـردم       

 .دهد پاسخ مي
هاي مشابهي را ذكر كـرد،   توان نمونه در تاريخ سياست جهان مي

اما اگر تفاوتي هم ميان آنها باشد، بايد گفت كه رژيم تئوكراتـيـك   
ايران به روشني ثابت كرده است كه در جانب ناحق تاريخ قرار دارد 

حاميان جنبش صلح، استقـالل، آزادي و      .  و مورد غضب آن است
 .رهايي ايران نبايد به آن سو كشيده شوند
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حدود يك ماه مانده به موعد برگزاري انتخابات با شركت در همايـش  
دست مافياي نفـت  “ :  صنعت ملي نفت ايران خطاب به حضار گفته بود

از خانواده بزرگ نفت قطع شده و باقي مانده ها نيز دسـت شـان از       
 ”.منابع ملت قطع خواهد شد

پس از آن احمدي نژاد هم در مناظره هاي تلويزيونـي و هـم در         
ديدارهاي خود مرتب از برخورد با فسادمالي و احقاق حق ملت سخـن  
گفت، بطور مثال در يازدهم خرداد ماه در جمع گروهي از اهالي منطقه 

در بخش نفت يكي از محصوالت نفتي را كه “ :  پاكدشت يادآوري كرد
... در كشتي ها مصرف مي شد يكجا به دالل اماراتي مي فـروخـتـنـد    

بنده پس از بررسي ديـدم  ...  سود آن هم يكجا به جيب دالل مي رفت
سـال     15آقا زاده اي است كه وابسته به يكي از سران كشور است و 

است قراردادهاي نفتي را مي بندد و اين در حالي بود كه نه امكاناتـي  
ميليون دالر    300داشت و نه تخصصي، ولي با اين حال با آن قرارداد 

 ”....عايدش مي شد
اينك با گذشت زمان تبليغات و تقلب گسترده درانتخابات كه به حق 
كودتاي ولي فقيه، سپاه و نيروهاي واپس گرا خوانده مي شود، عـيـار     
واقعي مدعيات احمدي نژاد و باندهاي كودتاچي مدافع او روشن مـي    

 . گردد
بايد ديد در پس اين همه هياهوي تبليغاتي چه هدفي نهفته اسـت؟  
آيا مبارزه با مافياي نفت و فساد مالي واقعيت دارد؟ ومهم تر ايـنـكـه      
اينگونه شعارها چرا و به سود كدام جريانات طرح و تبليغ شده و مـي    
شود؟ چندي پيش روزنامه اعتماد طي گزارشي در دو بـخـش كـه          

تيرماه واول مردادماه منتشر گرديد به برخي زاويـه هـاي      31روزهاي 
تاريك اين مساله يعني مبارزه با مافياي نفت وجز اينها پـرداخـتـه و        

دراين گزارش به رقابت شديد سپاه . نكات جالبي را مورد اشاره قرار داد
و شركت هاي وابسته به بنيادهاي انگلي با بـرخـي شـركـت هـاي          
خصوصي و نيز نقش نهادهاي نظامي و امنيتي مانند سپـاه و وزارت      
اطالعات درفعاليت هاي اقتصادي بويژه درصـنـايـع نـفـت، گـاز و             
پتروشيمي انگشت گذاشته مي شود و درخالل آن مي توان به روابـط  
به غايت فاسد درون دستگاه هاي حكومتي رژيم واليت فقيه، غارت و 
چپاول ثروت ملي و اشتهاي سيري ناپذير اليه هاي نوپديد و انگـلـي   
سرمايه داري ايران كه با مجتمع نظامي پيوند دارند، تا حدودي پي برد 
ونقش احمدي نژاد ودولت او را دررواج فساد مالي و نابودي زيرساخت 

بطور مثال دربخش اول گزارش روزناه .  هاي اقتصاد ملي مشاهده كرد
يكي )  دولت رفسنجاني( در دولت ششم ...  “ :  اعتماد از جمله آمده است

از سياست هاي دولت توسعه روابط اقتصادي با كشورهـاي آسـيـاي      
ميانه به ويژه تركمنستان بود، در همين دوران دولت آقاي هـاشـمـي      

تعويض و مبادله نفت ( تالش كرد تا بخش خصوصي در عرصه سوآپ 
پيشنهـاد ارايـه      1374در سال ...   فرآورده هاي نفتي وارد شود)  و گاز

مجوز سوآپ يا ترانزيت به بخش خصوصي مطرح شد، قرار شد دولت 
در سال .  نفتي را كه در شمال دريافت مي كند، از جنوب تحويل بدهد

شوراي اقتصاد تصويب كرد مساله را و وزارت نفت مكلف شـد     1375
در ين جريان يك شركت بـه  .  امكانات سوآپ و ترانزيت را فراهم كند

تاسيس شد و فرآورده هاي نفتي  ترانزيت ”  ايران مارين سرويس“ نام 
خيلي ها از اين عملكرد بخش خصوصي و شركت مـذكـور   ...  مي كرد

درآمدي كه اين شركت از فعاليـت هـاي     ...  احساس رضايت نداشتند 
به همين خـاطـر   .  نفتي به دست مي آورد براي خيلي ها خوشايند نبود

) بخوان سپاه، بنياد مستعضفان و وزارت اطـالعـات      ( يك سري افراد 
تصميم گرفتند اين شركت را كله پا كنند تا اين كاري كه انجام مـي    
شود و سودي كه شركت از محل قانوني به دست مي آورد، در كاسـه  

 “... اين افراد سرازير شود 

در ادامه گزارش به حضور نهادهاي امنيتي و نظامي درسوآپ نفت 
و نقش برخي استانداري ها دراين ماجرا كه سودهاي هنگفتـي بـه     

شركت ايران مـاريـن     “ :  همراه داشت اشاره و توضيح داده مي شود
سرويس از بازار ترانزيت كنار گذاشته شد و مديرعامل آن زنداني و   

بـعـد از آن،       .  اموال مصادره گرديد كه هنوز اين پرونده ادامه دارد  
وزارت نفت مجوزي به تعاوني صنعت نفت داد تا وارد اين عـرصـه     

مسير شمال به جنوب ومسير تازه اي به سمت تركيه گشوده ...  شود
بازار براي همه باز شده بود و سودخوبـي عـايـد افـراد         ...  شده بود

اين جريان باعث شد خيلي از دولتي ها به اين .  وشركت ها مي كرد
بازار عالقمند شوند و وقتي ديدند بازار خوبي درست شده، وارد شدند 
. يكي از اين گروه هاي بزرگي كه وارد كار شد وزارت اطالعات بـود 

اين وزارتخانه يكي از بزرگترين وزارتخانه هايي بـود كـه حـجـم         
 . وسيعي از بازار را دراختيار گرفت

در .  توانست از امتياز دولتي استفاده كنـد )  و سپاه( وزارت اطالعات 
اين دوران مجوز سوآپ فرآورده هاي نفتي مانند گازوييل را به هيچ 

توانستند مـجـوز را     )  وسپاه( تنها وزارت اطالعات ...  كس نمي دادند
سپس گزارش يادآور مي شود با مداخله وزارت اطالعات و ”  . بگيرند

سپاه و چند بنياد انگلي طرحي را براي ترانزيت نـفـت و گـاز و            
گازوييل دربرخي استان هاي مرزي بـوسـيلـه شـهـرداري هـا و             

طبق اين طرح وزارت نفت اجازه مـي    .  استانداري ها ارايه مي كنند
داد همياري هاي شهرداري واستانداري ها ميزان خاصي نـفـت و       

دراينجـا و بـا ايـن مـجـوز              .  گازوييل را از هر استاني صادر كنند
مسئوالن چند استانداري با حمايت مستقيم سپاه كار ترانـزيـت يـا      

كه استانداري اردبيل كه استـانـدار   .  سوآپ را به چنگ خود درآوردند
آن محمود احمدي نژاد بود و فرماندهان سپاه پاسداران آذربايـجـان   
شرقي و غربي وكردستان وقرارگاه خاتم االنبياء سپاه تبديل به مركز 

گوياترين نمونه افشا .  فعاليت سوآپ و ثروت اندوزي از اين راه شدند
شده اين دزدي هاي كالن مالي، پاسدار صادق محصولي است كـه  
بعنوان يكي از فرماندهاي سپاه آذربايجان غربي از ماجراي سـوآپ    
ثروت هاي ميلياردي كسب كرد و به عنوان وزيركشور از طـراحـان   

محصولي وچند فرمانده ديـگـر     .  كودتاي انتخاباتي به شمار مي آيد
سپاه مانند ذوالقدر، عباس محتاج، قاسمي و عراقي در كنار چند تـن  
از مسئوالن وزارت اطالعات عوامل اصلي حذف رقبـا از بـازار و         
تحكيم موقعيت شركت هاي سپاه درصنايع نفت و گـاز و سـوآپ       

: در گزارش دراين بـاره مـي خـوانـيـم         .  فرآورده هاي نفتي هستند
وزارت اطالعات توانست در زمينه سوآپ نقش زيادي كـنـد، بـا        “ 

توصيه آنها وزارت نفت به طور غيررسمي بـه شـهـرداري هـا و           
استانداري ها گفت در بازار بخش خصوصي و ترانزيت كننده ها وارد 
شوند و اجازه ميزان خاصي از صدور نفت و گاز و گازوييل را به آنها 

يكي از استان هايي كه در زمينه سوآپ فـعـال بـود اسـتـان          .  داد
آذربايجان شرقي بود و همچنين ارديبل به ويژه استانداري ارديـبـل   

 . در زمينه سوآپ فعال بود
مانند شركـت  ( خصوصي -بعضي از افراد با استفاده از امتياز دولتي

هاي وابسته به سپاه كه خصوصي شمرده مي شوند ولي از مـزايـاي   
توانستند سود بيشتـري از ايـن بـازار          )  حكومتي نيز بهره مي برند

 ”.ببرند
به اين ترتيب مي توان به هدف اصلي شعار مبارزه با مافياي نفت 

بنا به گـزارش مـذكـور        .  و انگيزه هاي پنهان آن به خوبي پي برد
همين وضعيت در حال حاضر در مناطق عسلويه، خارك و جـاسـك   
وجود دارد و در پارس جنوبي شركت هاي وابستـه بـه سـپـاه بـا            
پشتيباني دولت جايي براي شركت هاي عادي باقي نگذاشته انـد و    

 . هر رقيبي با بي رحمي تمام حذف مي شود

 ...ادامه پشت پرده مبارزه با مافياي نفت 
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در حاشية رويدادهاي 

 هفته اي كه گذشت

هراس كودتاچيان از جنبش 
 كارگري

 
در گرماگرم اعتراضات فراگير مردمي عليه 
كودتاي انتخاباتي و در اقدامي هدفـمـنـد و      
حساب شده، هيات عمومي ديوان عـدالـت     
اداري راي جديدي را در خصوص شكـايـت   
كارگران به احكام اخـراج، بـراي اعضـاي        
سنديكاي كارگران شركت واحـد صـادر و        
احكام قبلي را كه بر اخراج تاكيد مـي كـرد     
نقض كرده، به بازگشـت بـه كـار تـمـام            
كارگراني كه در ارتباط با اين سـنـديـكـاي       

 . قانوني و علني اخراج شده اند، راي داد
دوم مرداد مـاه    -ايلنا-خبرگزاري كار ايران
هيـات عـمـومـي       “ :  در اين باره گزارش داد

تيرماه سال  21ديوان عدالت اداري در تاريخ 
طي دادنامه اي با استنـاد  )  ماه گذشته( جاري

، 19، 20، 33به تعارض آراي صادره از شعب 
و شعبه دوم تشخيص ديوان عـدالـت      8، 9

موضوع صدور احـكـام اخـراج يـا           ( اداري 
) بازگشت به كار براي كارگران شركت واحـد 

مـوضـوع نـحـوه       ( قانون كار  27و نيز ماده 
تمامي احكام اخراجي را كـه  )  اخراج كارگران

تا پيش از اين براي آن دسته از كارگراني كه 
در شركت واحد به دليل ارتباط با فـعـالـيـت     
. سنديكايي صادر شده است را نـقـص كـرد     

پيش تر در برخي شعب ديوان عدالت اداري   
به استناد احكام هيات هاي تشخيص و حـل  
اختالف اداره كار در حالي براي نزديك بـه    

كارگر شركت واحد راي اخراج صادر شده  30
بود كه در برخي شعب ديگر به رد حـكـم       
اخراج و بازگشت به كار آنها راي داده شـده    

براساس اين راي ديـوان بـايـد بـراي         .  بود
تمامي اخراج شدگان در ادارات كار اسـتـان     
تهران هيات هاي تشخيص و حل اخـتـالف   

تاكنون تعدادي از ايـن  .  هم ارز تشكيل شود
كارگران با برگزاري جلسات هم ارز به كـار    

 ”.خود بازگشته اند
اين راي، ضمن اينكه، احكام قـبـلـي را        
نقض مي كند، برخالف تبليغات حساب شده 
ارتجاع حاكم، به معني بـازگشـت بـه كـار         

پرونده به اين ترتيب دوباره بـه هـيـات      .  زحمتكشان شركت واحد و فعاالن سنديكايي نيست
هاي تشخيص و حل اختالف ارجاع داده شده و آنها هستند كه بايد تصميم نهايي را اتـخـاذ     

اما نكته بسيار مهم در اين ميان، علت صدور چنين حكمي در اين مقطع زماني مشخص .  كنند
تا قبل از حوادث اخير و گسترش مبارزه توده ها با كودتاي انتخابـاتـي، ارگـان هـاي         .  است

مختلف رژيم واليت فقيه كوچكترين انعطافي در اين زمينه از خود نشان نمي دادند و هرگونه 
سخن گفتن از سنديكا و پرسش در مورد دليل اخراج فعاالن سنديكايي ممنوع بود و معترضان 
بازداشت و به سرنوشت منصور اسانلو و ديگر كارگران دربند مانند كارگران زنداني تـعـاونـي      

 . مسكن فلز كار مكانيك دچار مي شدند
اينك به يكباره وضعيت تغيير يافته و ناگهان تمام احكام توسط هيات عمومي ديوان عدالت 

علت اين مانور دقيق را بايد در هراس كودتاچيان و واپـس گـرايـان      .   اداري نقض مي گردد
حاكم از قدرت جنبش كارگري و نقش موثر آن در تقويت و استحكام جـنـبـش سـراسـري          

شواهد بسياري .  آزاديخواهانه عليه كودتاي انتخابي و دولت نامشروع برآمده از آن جستجو كرد
از شكل گيري نارضايتي ژرف در محيط هاي كارگري و احتمال بروز اعتراضات و اعـتـصـاب    
حكايت مي كند، بنابراين با صدور اين حكم جديد، كودتاچيان رياكارانه درصدد هسـتـنـد، در      
برابر حضور فعال جنبش كارگري در مبارزه سراسري مانع ايجاد كنند و با چنين مـانـوري از       

زمان صدور حكم  جديد و نحوه صـدور آن      .  ابعاد اعتراضات رو به گسترش كارگري بكاهند
ثابت مي كند، رژيم به فكر زحمتكشان و تامين منافع آنان نيست و هدف واقعـي فـريـب و        

زحمتكشان و مبارزان جنبش سـنـديـكـايـي،      .   سنديكايي است-گمراه كردن جنبش كارگري
ضمن آنكه از نقض حكم  اخراج كارگران شركت واحد و امكان و احتمال بازگشت به كار آنان 
استقبال و حمايت مي كنند، همزمان و در پيوند با اين پشتيباني، هدف اساسي رژيم در ايـن      

 . زمينه را افشا و مانور واپس گرايان كودتاچي را خنثي مي نمايند
مخالفت و اعتراض طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان ميهن ما با سياست ها و عملكرد رژيـم    
واليت فقيه و دولت احمدي نژاد عميق تر از آن است كه با اين گونه مانورهاي فريبـكـارانـه،    

كارگران براي تامين منافع آني و آتي خود و در راستاي مبارزه براي احيـاي  .  حل و مهار گردد
حقوق سنديكايي، در صف مقدم پيكار عليه كودتاي انتخاباتي و دولت غير قانوني و تـحـت       

 .هدايت ولي فقيه، قرار دارند
 

 !از استقالل كانون وكال حمايت كنيم
انتشار آيين نامه جديد قوه قضاييه كه براساس آن ديگر هيچ نهاد حقوقي بطور مسـتـقـل      
وجود نخواهد داشت و كانون وكال به زير مجموعه قوه قضاييه مبدل مي شود، ضمن آنـكـه     
بازتاب گسترده اي در رسانه ها داشت، با مخالفت جدي وكالي شرافتمند كشور نـيـز روبـرو      

يكي از مهمترين مواد اين آيين نامه، آن است كه به قوه قضاييه اين اجازه را مي دهد .  گرديد
 . پروانه وكالت را صادر، بررسي و درعين حال باطل كند

اتحاديه سراسري كانون وكالي دادگستري ايران با صراحت اعالم نموده، آيين نامه اي كه 
از سوي قوه قضاييه براي كانون وكال تصويب شده، غيرقانوني است و آن را به هيچ وجه اجرا 

رييس كانون وكالي مركز با انگشت گذاردن براهميت استقالل كـانـون   .  نكره و نخواهد كرد
مـوضـوع   “ :  وكال و بطور كلي دفاع از پرونده ها درمحاكم به خبرنگاران خاطر نشان سـاخـت    

استقالل كانون هاي وكال براي، همه وكالي كشور مساله مرگ و زندگي است و وكال اجـازه  
نخواهند داد كه بعد از پنجاه و سه سال، زحمت پيشكسوتان وكالت براي اسـتـقـالل، ايـن         

ميليون ايراني بايد بتوانند وكيلي انتخاب كنند و در محاكم، آزادانـه،   70 .  دستاورد پايمال شود
اگر اين آيين نامه اجرا شود وكال به دلـيـل تـرس از        .  بدون ترس و واهمه حرفشان را بزنند

 ”.احتمال باطل شدن پروانه وكالت نمي توانند از موكالن خود دفاع كنند
در عين حال رييس اتحاديه سراسري كانون وكال نيز اعالم داشته، آيين نامه قوه قضاييه دو 
اشكال اساسي دارد، نخست اينكه براساس قانون بايد اين آيين نامه را كانون وكال پيشنهاد و   
سپس رييس قوه قضاييه تصويب مي كرد، در حالي كه ما هيچ پيشنهادي نداده ايم و دوم اين 
است كه اين آيين نامه با قانون اليحه استقالل كانون وكال، قانون كيفيت اخذ وكالت و قانون 

اين آيين نامه را هيچگاه اجرا نخواهيم كرد چرا كه معتقديم بـراسـاس   .  اساسي در تضاد است
قانون تنظيم نشده است براي همين كانون وكال درصدد است تا اين مشكل را از طريق ديوان 

 .عدالت اداري و ديگر مراجع قانوني پيگيري كند
انتشار آيين نامه جديد قوه قضاييه و كوشش براي از ميان بردن استقالل كانـون وكـال و       
بطور كلي تغيير مفهوم وكالت براساس قوانين ارتجاعي، در اين اوضاع حساس، نبايد اتفـاقـي   

واپس گرايان تاريك انديش در حالي كه كودتاي انتخاباتي حوادث كشور را تحـت  .  تلقي شود
تاثير خود گرفته، لحظه را براي نابود كردن يكي از مهم ترين و موثرترين نهادهـاي حـامـي      
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حزب توده ايران حمله نظامي به نيروهاي 
 ! كند مجاهدين خلق در عراق را محكوم مي

حزب توده ايران تهاجم نيروهاي پليس و شبه نظامي عـراقـي بـه        
و كشتن و زخمي كردن تعداد زيادي از ساكنان پايگاه  ” اشرف“پايگاه 

را شديداٌ محكوم مي نمايد و از دولت عراق مي خواهد كه در چارچوب 
مسئوليت هاي بين المللي خود مانع از هرگونه برخورد خشونت آميز بـا  

ما سازمان ملل متحد را فـرا مـي       .  اعضاء و هواداران مجاهدين بشود
نامه هاي ژنو و قوانين بين المللي در قدم اول   خوانيم كه بر طبق ميثاق

امنيت جاني و در مرحله بعد و بطور عاجل امر انتقال ساكنان پايگاه را   
 . به كشورهاي امن با مشورت با آنان و نمايندگانشان فراهم نـمـايـنـد    

 
بر اساس گزارش رسانه هاي عمومي جهان نيروهاي پليس و انتظامي 

، مـحـل     ”اشرف“مردادماه با حمله به پايگاه  6عراق در روز سه شنبه 
تن از نيروهاي وابسته به سازمان مـجـاهـديـن      3400اسكان و اقامت 

. خلق ايران، سعي به اشغال و تامين كنترل كامل خود بر آن كـردنـد      
نيروهاي عراقي با استفاده از بولدورز و ماشين آالت ساختماني سنگبن 
به تخريب دروازه هاي ورودي و ديوارهاي حصار اطراف پايگاه اقـدام    

بر اساس اخبار موجود تعدادي از هواداران و اعضاي مجاهديـن  .  كردند
كه به اعتراض برخاسته و در مقابل اين اقدام تحريك آميز و خشونـت  
آميز مقاومت كردند، توسط نيروهاي عراقي به قتل رسيده و بيـش از    

ــد                            300 ــده انـ ــي شـ ــمـ ــان زخـ ــر از آنـ ــفـ  . نـ
و سرنوشت نـيـروهـاي       ”اشرف“مسئله تعيين تكليف ساكنان پايگاه 

وابسته به سازمان مجاهدين خلق در چند سال اخير و پس از اشـغـال     
ايـن  .  عراق و سرنگوني رژيم صدام حسين هميشه مطرح بوده اسـت   

مسئله در ماه هاي اخير و از زمان امضاء توافق نامه امنيتي بين عـراق  
. بصورت حادتري مطرح بوده اسـت   1387و اياالت متحده در دي ماه 

متاسفانه سياست هاي كشورهاي درگير در اين رابطه و مـنـجـملـه         
جمهوري اسالمي ايران، دولت عراق و اياالت متحده آمريكا قـبـل از     
اينكه متوجه حل اين معضل انساني و پيدا كردن راه حلي انساني براي 
اين مسئله باشد، متوجه تصفيه حساب هاي تاريخي، پيشبـرد اهـداف     

اعضـاء و هـواداران       .  سياسي و امتياز گيري بوده اسـت   -ديپلوماتيك
مجاهدين در اين ميان بيشتر به مثابه وجه المصالحه مورد توجه بـوده  

 . اند
حزب توده ايران تهاجم نيروهاي پليس و شبه نظامي عـراقـي بـه        

و كشتن و زخمي كردن تعداد زيادي از ساكنان پايگاه  ” اشرف“پايگاه 
را شديداٌ محكوم مي نمايد و از دولت عراق مي خواهد كه در چارچوب 
مسئوليت هاي بين المللي خود مانع از هرگونه برخورد خشونت آميز بـا  

ما سازمان ملل متحد را فـرا مـي       .  اعضاء و هواداران مجاهدين بشود
نامه هاي ژنو و قوانين بين المللي در قدم اول   خوانيم كه بر طبق ميثاق

امنيت جاني و در مرحله بعد و بطور عاجل امر انتقال ساكنان پايگاه را   
 . به كشورهاي امن با مشورت با آنان و نمايندگانشان فراهم نـمـايـنـد    

حزب توده ايران حواستار حل معضل همه اعضاء و هواداران مجاهدين 
گرفتار شده اند، از طريق مذاكـره و     ”اشرف“خلق ايران كه در پايگاه 

 .به صورت انساني و مسالمت آميز مي باشد
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 ...ادامه نگاهي به رويدادهاي 

حقوق دمكراتيك مردم كه دستاورد مبارزات ملي نـيـز هسـت،        
 . مناسب ارزيابي كرده و طرح خود را آشكار ساخته اند

در زمـان       1315موضوع وكالت براي نخستين بار در قانـون    
در آن زمان رضا خان بـا    .  ديكتاتوري رضا خان به تصويب رسيد

كمك روحانيون مرتجع مانع از استقالل وكال شد و در قانون آن   
در زمان دكـتـر مـحـمـد        .  زمان وكال جزيي از قوه قضاييه بودند

مصدق اليحه استقالل كانون وكالي دادگستري تصويب و بـه      
ايـن  .  رسميت شناخته شد و ديگر وكال جزو قوه قضاييه نـبـودنـد   

با فشار وكالي مترقي و آزاديخـواه   1334قانون بار ديگر در سال 
ولي اكنون در   .  كه به عدالت حقوقي پايبند بودند، تصويب گرديد

گرماگرم كودتاي انتخاباتي، مرتجعان كه از نقش وكالي شجاع و 
شرافتمند در دفاع ا زحقوق مردم درسال هاي  اخير كينه بـه دل    
گرفته اند، فرصت را مناسب ديده و خواستار بازگشت به قـانـون     

 .رضاخاني هستند 1315
در دفاع از استقالل “ تيرماه در مطلبي به نام  25روزنامه سرمايه 

استقالل كانون وكال در قوانين بـه  “ :  از جمله نوشت”  كانون وكال
رسميت شناخه شده، اين اليحه به همت مرحوم مصدق تـهـيـه      
شده بود كه خود از تحصيل كردگان رشته حقوق بود و ضـرورت    
استقالل كانون آنچنان واضح و روشن بود كه حتي شرايط پس از 

مرداد نيز مانع از تصويب قانوني آن نشد و هـمـگـان     28كودتاي 
مي دانستند از يادگارهاي كسي است كه با سرسختي و خشونـت  

سـال از     50اكنون باگذشت بيش از ...  از قدرت كنار زده شده بود
تاريخ تصويب قانون استقالل كانون وكال، ناگهان ريـيـس قـوه      

اصالح آيين نامه اجرايي اليـحـه   “ قضاييه آيين نامه اي را به نام 
، تصـويـب و       ” 1334قانون استقالل وكالي دادگستري مصوب 

ابالغ كرد كه جامعه وكالتي ايران را در بهت و حيرتي عظيم فـرو  
با اجراي اين آيين نامه اساسا فلسفه وجودي كانون وكـالي  ...  برد

دادگستري از بين مي رود و وكال به كارمندان رايگان قوه قضاييه 
تبديل مي شوند كه البته حقوق آنان بايد توسط مـوكـالن شـان      
تامين شود، موكالني كه نبايد چندان به دفاع به حق و شجاعانـه  
آنان از حقوق شان اميدوار باشند، زيرا ادامه كار وكيل با نـهـادي     
است كه متهم مي كند، محاكمه و محكوم مي كند و اگر وكيلـي  

مـهـم   .  بر اجراي قانون اصرار بورزد، پروانه اش را نيز لغو مي كند
ترين اثر استقالل كانون وكال  احترام به حق متهمان و امـكـان     
دسترسي آزاد و عادالنه آنها به وكيل است، در غير ايـن صـورت     
چنانچه وكال را به كارمندان قوه قضاييه تبديل كنيم  بـه هـر         

 “... صورت امكان دفاع را از متهمان سلب كرده ايم
پشتيباني قاطع و پيگير از خواست استقالل كانون وكال، بخشي 
از مبارزه با ارتجاع حاكم و قوانين ناعادالنه قرون وسطـايـي آن     

 . است
فعاليت خستگي ناپذير وكالي مترقي و شرافتمند در ماه هـاي    

كه، در آن به ”  فراخوان وكال به رعايت قانون اساسي“ اخير، مانند 
به خـوبـي   .  بازداشت هاي گسترده اخير اشاره و اعتراضي شده بود

. اهميت وجود  نهاد مستقل وكال را در اوضاع كنوني ثابت مي كند
ما به نوبه خود از استقالل كانون وكال به عـنـوان دسـتـاوردي         
مترقي حمايت مي كنيم و پشتيباني از اين مساله را بسـيـار پـر        

 .اهميت و ضرور ارزيابي مي نمايم
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بي اعتباري بيش از پيش علي خامنه اي، به عنوان ولي فقيه رژيـم، كـه     
امروز به شكل بي سابقه و علني يي از سوي شماري از رهبران مذهبي به 
چالش كشيده شده است، بي شك كار ولي فقيه رژيم را با دشواري هـاي  

نكته ديگر اينكه يورش خشن و گستـرده  .  روز افزوني رو به رو خواهد كرد
سران كودتا به بخش گسترده يي از نيروهاي ديروزين حاكميت، كه حاضر 
به پذيرش تقلبات گسترده كودتاچيان در انتخابات نبودند، شكاف عميق و   

” وحدت كـلـمـه     “ بي سابقه يي را در درون حاكميتي كه بر اساس نظريه 
خميني بنا شده بود پديد آورد كه بي شك پايه هاي اجتماعـي رژيـم را       

 .بيش از پيش متزلزل خواهد كرد
و باالخره تهاجم علني و خشن سران رژيم به حقوق محـدود مـردم و       
پايمال كردن راي ميليون ها ايراني، آنچنان موج گسترده يي از اعتراض و 
همبستگي توده اي در مقابله و مبارزه بر ضد سران ارتجاع را برانگيـخـت   
. كه در طول حيات سي ساله رژيم واليت فقيه بي سابـقـه بـوده اسـت        

بيشترين هراس سران ارتجاع نيز از همين جنبش گسترده توده اي و توان 
بيهوده نبود كه خامنه اي در .  آن براي ادامه مبارزه در اشكال مختلف است

نماز جمعه پس از انتخابات ضمن اعالم خطر درباره اين جنبش از جـملـه   
امروز يك لحظه حساس تاريخي براي كشور است و نگاهـي بـه     “ :  گفت

وضع دنيا، خاورميانه، كشورهاي همسايه و همچنين وضع اقتصادي جهان 
ثابت مي كند كه در نقطه تاريخي قرار داريم، بنابراين همه وظيفه داريـم    

 “. كه در اين مرحله تاريخي هوشيار و دقيق باشيم و اشتباه نكنيم
و باالخره اعتراف به فشارهاي جنبش مردمي و اين موضوع كه سـران    
ارتجاع مصمم اند اجازه ندهند تا اصل حاكميت مردم برقرار شود  و در       

برخي ها بدانند كـه بـا     “ :  ضمن تهديد مخالفان سياسي به سركوب خشن
حركات خياباني نمي توان اهرم فشار بر ضد نظام بوجود آورد و مسئـوالن  
را وادار كرد تحت عنوان مصلحت زير بار خواسته هاي آنها بروند چرا كـه  

... تن دادن به مطالبات غير قانوني زير فشار، شروع نوعي ديكتاتوري است
اينگونه تصورات و محاسبه ها، اشتباه است و اگر اين تصـورات غـلـط،        
عواقبي هم پيدا كند مستقيما متوجه فرماندهان پشت صحنه خواهـد بـود     

 ”.كه اگر ضروري شد مردم آنها را در وقت الزم خواهند شناخت
بي شك سران ارتجاع در روزهاي آينده تالش گسترده يـي را بـراي         

شرايط كشور با ادامه محاكمات فرمايشي و تشديد فشار بر ”  عادي سازي“ 
و ادامـه  ”  ولي فقيه“ روي نيروهاي سياسي مخالف براي تن دادن به حكم 

. رياست جمهوري احمدي نژاد براي چهار سال آينده شروع خواهنـد كـرد    
اميد ارتجاع اين است كه با اعمال خشونت گسترده، جنبـش مـردمـي و        

مقابله با .  نيروهاي اصالح طلب و دگرانديش را مرعوب و خانه نشين كنند
اين برنامه ارتجاع يكي از مهم ترين و دشوار ترين چالش هاي نيـروهـاي   

به رسميت نشناختن دولـت غـاصـب و          .  سياسي و مردمي ميهن ماست
تحميل شده محمود احمدي نژاد در كنار ادامه مبارزه با استفاده از هـمـه     

 .امكانات موجود يگانه راه مقابله با برنامه هاي رژيم است
نكته ديگري كه تأمل بر آن در شرايط حساس كنوني ضـروري اسـت،     
مسئله ضرورت همكاري هاي گسترده تر نيروهاي سياسي مخالف استبداد 
و تالش براي حركت به سمت ايجاد جبهه يي فرا گير از همه نيـروهـاي   
ضد استبداد با حضور گسترده ترين طيف نيروهاي سياسي و اجـتـمـاعـي     

بدون جضور پررنگ نيروهاي اجتماعي در صحنه مـبـارزه، رژيـم        .  است
خواهد توانست با اتكاء به حربه سركوب جنبش مردمي و نيروهاي سياسي 
اصالح طلب و آزادي خواه را با دشواري هاي جدي يي رو به رو كـنـد و     

 .برنامه هاي خود را به پيش ببرد
رژيم كنوني حاكم بر كشور ما، خصوصاً در پي كودتاي انتخاباتي اخـيـر،   

انتظامي است كه براي ادامه حيات خود بـه    -رژيمي بيش از پيش نظامي
اقتصـادي بـه نـوعـي         -سمت تشديد سركوب و تبديل حاكميت سياسي

مخالفت بـا ايـن شـيـوه           . قرون وسطايي حركت مي كند” خليفه گري“
حكومتي با توجه به همه امكانات گسترده ارتجاع نيازمند سازمان يافتگـي  
جنبش مردمي، ايجاد ائتالف هاي بيش از پيش گستـرده مـبـارزاتـي و         
 . پيگيري و هوشياري همه نيروهاي ترقي خواه و آزادي طلب ميهن ماست

 جنبش جهاني سنديكايي و بحران اقتصادي ...ادامه برنامه هاي ارتجاع و كودتاچيان 

فشرده اي از سخنراني دبير كل فدراسيون جهاني 
سنديكاهاي كارگري در نود و هشتمين نشست سازمان 

 بين المللي كار
 

 آقاي رييس، همكاران گرامي، 
) يو -تي-اف-دبليو(از طرف فدراسيون جهاني سنديكاهاي كارگري       

اعالم مي كنيم، نظرات، نگراني ها و ناخشنودي و اعتراض كارگران             
جهان كه، به علت يورش به حقوق و دست آوردهايشان بيان مي گردد 

سرمايه داران و دولت هاي سرمايه داري،       ! كامال موجه و به حق است     
از بحران اقتصادي براي دستبرد به حقوق طبقات و قشرهاي مردمي             
سوء استفاده مي كنند، آنان راه برون رفت از بحران اقتصادي و مالي               
را، تقويت بانكها و انحصارات با تزريق پول و اختصاص بودجه هاي              
همگاني به اين نهادها معرفي مي سازند و به موازات آن دستمزدها و              
مزاياي بازنشستگي را كاهش و فقر و بيكاري را رواج مي دهند و با                 

آنها خصوصي  . اين اقدامات درها را به روي نسل هاي آينده مي بندند          
سازي، حذف بيمه هاي اجتماعي و قوانين تامين اجتماعي و كار غير              
قانوني و بدون قرارداد و سوء استفاده از مهاجران را وسيله اي براي                

پيدايش و رشد احزاب نژاد پرست و         . تامين منافع خود قرار داده اند      
نوفاشيست ها و حضور آنها در انتخابات اخير پارلمان اروپا، تهديدي              

به اين  . جدي به شمار مي آيد كه هيچ كس نبايد آنها را ناديده بگيرد             
ترتيب بحران ژرف اقتصادي، كارگران را در مسير ناگواري قرار مي              

بومي بي گناه آمازون در كشور پرو         240مثال ديگر حادثه كشتار     . دهد
است، مسايلي از ين دست به موضوعات رايج و عادي تبديل گرديده،             
نشان مي دهند، تحت پوشش هاي خاصي مانند توسعه محيط سبز،             
دهقانان از زمين هايشان اخراج مي شوند تا انحصارات جاي آنها را               
بگيرند، اين تعريف سرمايه داري مدرن است، سود براي اقليت سرمايه           

فدراسيون جهاني سنديكاهاي   ! دار و فقر براي زحمتكشان و خلق ها        
ما . كارگري، اقدامات و ابتكارات مختلفي را به اتمام رسانده است              

نشست ها و كنفرانس هاي بين المللي سنديكايي در پرتغال، كوبا،               
 : پيشنهاد هاي ما چنين است. نپال، بالروس  و  نيجريه برگزار كرديم

 محدود ساختن و كاهش مخارج نظامي،  •
افزايش بودجه هاي كمك اجتماعي مطابق با نيازمندي هاي            •

 امروزين 

 سطح زندگي و استانداردهاي زندگي كارگران،  حمايت  از بهبود •

 خاتمه دادن به خصوصي سازي، •

 و كشاورزان،  ءحمايت از صاحبان مشاغل آزاد، كسبه جز •
ما تمامي كارگران و سنديكاهاي مستقل جهان را دعوت مي              •

اين خواست . كنيم در راستاي آماج هاي فوق متحدا مبارزه كنند
 . ....ها واقع بينانه و ضروري هستند

 !نمايندگان محترم جنبش جهاني سنديكايي
طي سال هاي اخير، ما از همين جا، از همين تريبون، قاطعانه از اين   

بايد در   ) او -ال -آي(پشتيباني كرديم كه سازمان بين المللي كار            
فعاليت هاي خود، از اصول سازمان ملل متحد، از اصل تساوي، از                

 . اصل نمايندگي تناسبي، دمكراسي، علنيت و شفافيت، پيروي نمايد
نبود اين اصول و خصوصيات، لطمات جدي به عملكرد و نقش                

در خواست هاي ما به حق،        . سازمان بين المللي كار وارد مي آورد        
اصولي و منطقي هستند، بايد به ما پاسخ داده شود، آيا عادالنه است               

هزار عضو به عنوان عضو رسمي در         20كه يك سنديكاي كارگري با      
هيات مديره سازمان كار حضور داشته باشد و فدراسيون سراسري              

ميليون عضو نتواند عضو هيات         200سنديكاهاي كارگري چين با       
هزار   70آيا منصفانه است كه يك سنديكاي كارگري با          ! مديره باشد؟ 

عضو در ميان هيات مديره قرار داشته باشد، اما فدراسيون جهاني                
ميليون عضو از آن،      70با  ) يو -تي -اف -دبليو(سنديكاهاي كارگري   

 !كنار گذاشته شود؟ ما در انتظار  پاسخ مناسب و منطقي هستيم
ما تا دستيابي به راه حل قابل قبول و منصفانه كه براي طرفين                 

اين راه حل به سود كارگران و به         . پذيرفتني باشد از پاي نمي ايستيم     
نفع جنبش جهاني سنديكايي و نيز به نفع خود سازمان بين المللي كار             

 .خواهد بود
 !با سپاس فراوان

                 org.wftueentval.www: منبع



1388مرداد ماه    12شنبه  دو   7   822شمارة  

تيـر مـاه،      21بنا به گزارش رويترز، در .  دولت و نهادهاي آن قرار داده است
را از كنترل طالبان خارج ”  پانكال“ ،  دهكده ” نيروهاي بين المللي“ زماني كه 

ساختند، يكي از ريش سفيدان ده در مورد عملكرد پليس افغان  و وحشـتـي   
كه در مردم  ايجاد شده است،  توضيح داد و  اذعان داشت كه چگونه پليس، 
پس از خروج طالبان،  مردم را تهديد مي كند، پول و اموال آن هـا را بـه         

بنا به ايـن گـزارش     .  غارت مي برد و به بچه هاي كم سال تجاوز مي كنند
مردم گفته اند كه حاضرند از طالبان در برابر پليس افغان پشتيباني كنند و به 

 . طالبان بيشتر اعتماد دارند
در كنار اين فجايع  و گسترش روزافزون جنگ فرسايشي،  پس از نزديك 
به هشت سال،  دامنه فقر،  بيماري،  گرسنگي و مرگ و مـيـر را هـرچـه         
گسترده تر كرده است و ميليونها انساني كه در اين كشور با چنين شرايـطـي   

 . به سر مي برند،  راه گريزي را نمي يابند 
اين ها بخش بسيار ناچيزي از نابساماني هاي افغانستان است كه در دوره 

، رييس جمهور منتصب از سوي آمريكا، دامنگيـر  ” كرزاي“ رياست جمهوري 
سياست هايي كه نه تنها شرايط زندگي مناسبي را بـراي      .  كشور شده است

مردم به ارمغان نياورده است،  بلكه منجر به  تقويت طالبان و نفوذ آن ها در 
 . ميان مردم شده است

 
 ائتالف با طالبان؟

استراتژي طالبان و نيروهاي هاي منسجم آن،  نيروهاي  ناتـو  را  در          
موقعيت تدافعي قرار داده است،  قدرت دولتي را در مناطق خارج از كـابـل     
محدود كرده و كنترل كامل جنوب و جنوب غربي كشور را در اختيار آن هـا  

در چند هفته گذشته نيز، بخش هايي از شمال افغانستان نـيـز   .  گذاشته است
محل قدرت نمايي طالبان شده و گستره فعاليت آنها همچنان رو به افزايـش  

طالبان توانسته اند به دليل ضعف دولت مركـزي، عـدم تـوانـايـي          .   است
نيروهاي نظامي ناتو و عدم اعتماد مردم به دولت و نيروهاي ناتو، در بخـش  
هاي جنوبي و جنوب غربي  كه توانمند هستند، دولت تشكيل داده و سيستم 

 . امنيتي و قضايي خود را به اجرا در آورده اند
همزمان و به موازات تشديد شرايط نابسامان زندگي مردم در افغانسـتـان،    
عدم رضايت مردم از دولت كنوني و رشد و قدرت گيري مجـدد طـالـبـان،       
زمزمه هاي باال گيرنده اي را در رابطه با ضرورت شروع مذاكره با طالبان و   
سهيم كردن آنان در قدرت سياسي در ميان محافل قدرتمند نـاتـو بـه راه        

آن در مبارزه با ”  نابودي“ گروه ارتجاعي و واپس مانده اي كه  .  انداخته است
، در دستور روز هشـت سـالـه          ” القاعده“ تروريسم و به عنوان حامي اصلي 

اشغال ايـن كشـور     “  اصلي “ نيروهاي آمريكائي و ناتويي بوده است و علت 
توسط اياالت متحده و متحدانش مطرح مي شد،  اكنون به مثابه متـحـد و     

 . موتلف سياسي نيز مورد توجه قرار گرفته است
 10در راه رسيدن به راه كاري مناسب براي مذاكره با طالبان،  در روز         

،  بـه  ” انستيتوي  صلح اياالت متحده“ ،  از سوي نهاد دولتي  ) تير 19( ژوييه 
و با همكاري دو گروه از متخصص هاي  ايـن  ”  مايكل سي مپل“ سرپرستي 

 سازمان، كتابي تحت نام
(RECONCILIATIO IN  AFGHANISTAN)         

 7، منتشر شده كه در شرايط  امنيتي افغانستـان ،      “ آشتي در افغانستان“  
پس از سال جنگ مورد بررسي  قرار گرفته و از جمله در آن نوشـتـه شـده      

امنيت  افغانستان در سال اخير به طور جدي وخيم تر شده و  طبق ...“ : است
غير نظامي كشتـه   2100، بيش از  2008برآورد سازمان ملل ، تنها در سال 

شـرايـط   . ....  درصد نسبت به سال قبل افزايش داشتـه اسـت     40شدند كه 
 2001بحراني افغانستان را بايد در اشتباهات استراتژيك  پس از حـملـه         

 4500هزار نفر ، تنهـا     25تعداد كم نيروهاي نظامي به جاي .  جستجو كرد 
به جاي اينكه پليس افغانستان در خدمت نيروهاي قـانـونـي و      ....  نفر بودند

قضايي قرار داشته باشند ، بيشتر به عنوان يك نيروي كمكي در خـدمـت       
مسامحه و غفلت در بخش قضايي ، اجـراي قـانـون را         . ....  ارتش بوده اند

تضعيف كرده كه در نتيجه منجر به فساد اداري شده است، آنـچـه كـه از        
در حال حاضر افغانستـان  .  طريق اقتصاد متكي بر مواد مخدر تغذيه مي شود

 ”.درصد د مواد مخدر در جهان است 82توليد كننده بيش از  

طالبان بخش وسيعي از كشـور را در      “  :  اين كتاب در ادامه مي افزايد ...ادامه افغانستان، انتخابات و بازگشت 
جنوب، شرق و مركز افغانستان تحت كنترل قـرار دارد و عـمـلـيـات              

هدف طالبان تضعيـف  ...  تروريستي را در مراكز پرجمعيت صورت مي دهد
روحيه مردم و جامعه جهاني  از طريق اجراي حمالت طراحـي شـده و       
. جلوگيري از دسترسي مردم به خدمات اجتماعي بسيار محدود دولت است

افزايش تلفات در ميان غير نظامي ها و عدم توانايي كرزاي در كنتـرل  .... 
نيروهاي بين المللي، به طالبان فرصت تبليغات عليه نيروهاي بين المللـي  

 ”را داده است
، اشاره مي كند كه با اين وجود تمايل و خواست عمده اي   ” سي مپل“

در ميان دولت و نيروهاي شورشي براي پايان بخشيدن به درگيـري هـا     
وجود دارد و اظهار مي كند كه ايجاد يك روند سياسي براي شروع گفت و 

 .گو با نيروهاي شورشي در جهت خواست هاي مشترك، ضروري است
متعاقب انتشار اين كتاب ، و با نزديك تر شدن به انتخابات ، بـنـا بـه      

مرداد ، از سوي مقام هاي دولـتـي      5گزارش بي بي سي در روز دوشنبه 
طالبان تعهد كرده اند كه مناطق كليدي را در   ”  افغانستان اعالم شد كه ،

واليت بادغيس، به دولت افغانستان واگذار كرده و به مراكز راي دهي در   
، وزيـر  ” ديويد مليبند“  در همان روز ”   . انتخابات ماه آينده نيز حمله نكنند

دولت افغانستان بايد تالش “ امور خارجه انگلستان نيز اعالم كرده بود كه 
هاي بيشتري به خرج دهد تا طالبان ميانه رو را به عنوان بخشي از جريان 

 ”.سياسي، به گفتگو تشويق كند
در چنين شرايطي ، افزايش نيروهاي نظامي ناتو و تالش براي در يافت  
كمك نظامي و مالي از سوي ساير كشور هاي ناتو ، از سـوي ايـاالت         
متحده و انگلستان، گواه مشخصي از شرايط سخت و بغرنجي است كـه    
گريبان ناتو را در زمان نزديك شدن به انتخابات رياست جمهوري ، گرفته 

ناتو تالش مي كند تا با افزايش نيروي نظامي خـود ، بـا درهـم          .  است
شكستن مقاومت طالبان، شرايط مناسبي را براي برگزاري انتخابات  ايجاد 

به موازات .  هاي طالبان در زمان انتخابات شود”  خرابكاري“ كند و مانع از 
جذب بخشي از طالبان ميانه رو، كـه از      “ اين طرح تالش مي شود تا با 

القاعده دفاع نمي كنند، در شركت در انتخابات و شركت آنها در فـرآيـنـد    
، از شدت حمالت بكاهند و همچنين ) مرداد 5بي بي سي ( ”  هاي سياسي

 .به تضعيف نيروهاي طالبان بپردازند
هشت سال پس از اشغال افغانستان و جنگ خونين،  به بهانه تـامـيـن    

،  هنوز نشاني از امنيت،  صـلـح و       ” دفاع از حقوق بشر“ ،  و ” دمكراسي“ 
مردم دنيا امروزه به خوبي شاهدند كـه  .  ثبات در افغانستان ديده نمي شود

به رغم ادعا هاي پر طمطراق آمريكا و متحدانش و دولت ضعيف و ناتوان 
كرزاي،  افغانستان هنوز هم به عنوان يكي از فقيرترين و بي ثبات تريـن  

جايي كه باالترين جنايت ها عـلـيـه    .  كشورهاي جهان به شمار مي رود 
خشونت بر ضد زنان  و محروميت آن ها از   .  حقوق بشر صورت مي گيرد

مبرم ترين حقوق اجتماعي،  تهديد آنها به ازدواج اجباري و عدم پشتيباني 
قضايي و قانوني از حقوق آن ها، افزايش سرقت هاي مسلحانه با كمك و 
همياري پليس،  فساد اداري ،  افزايش اختالس و رشوه خواري و عـدم      
امنيت اجتماعي براي مردم عادي افغانستان،  به رغم وجود كـثـيـري از      

 . نيروهاي نظامي بين المللي و داخلي،  به طور وسيعي صورت مي گيرد
شرايط حاكم بر افغانستان و بي ثباتي و ناامني آن،  نتيجه هشت سـال  
سياست ها ي اعمال شده از سوي آمريكا و متحدانش و رييس جمـهـور   

سياست هايي كه در چارچوب برنامـه هـاي     .  اين كشور،  كرزاي،  است 
تسلط نظامي و سياسي بر منطقه صورت مي گيرد و نمي تواند تـامـيـن      
كننده منافع مردم اين كشور باشد،  همانگونه كه سياست هاي آمريكا در 
هيچ نقطه از جهان نتوانسته است به جز خرابي و بدبختـي و فـالكـت،         

ادامه چنين شـيـوه هـايـي در         .  ارمغان ديگري را به همراه داشته باشد 
افغانستان  تنها به مفهوم ادامه جنگ،  افزايش فقر و بدبختي و تحمـيـل   
قوانين ضد بشري و ارتجاعي و واپس گرا،  تا مدت هاي طوالني در ايـن  

 . كشور خواهد بود
انتخابات آتي افغانستان را به واقع بايد نمايش ديگري از تبليغات آمريكا 

در جهان خواند، كه هدف نهايي آن ابـقـا   ”   دمكراسي“  در مورد برقراري 
،  و در نتيجه ادامه سياست ” حامد كرزاي“ رييس جمهور منتخب آمريكا،  
 .  هاي گذشته در اين كشور است



افزايش نيروهاي نظامي ناتو، گسترش حمله هاي طالبان و تـلـفـات        
فزاينده نيروهاي ناتو در چند ماه اخير، نشان دهنده عدم توان نـيـروهـاي    

اين اكـنـون   .  بين المللي لشغال كننده افغانستان در مبارزه با طالبان است
مشخص شده است كه در مبارزه با طالبان،  تنها نيروي نـظـامـي تـوان       
رويارويي را ندارد و حوادثي كه پس از اشغال افغانستان رخ داده اسـت،      
مجموعه اي از شرايط را در جهت پيشرفت و نفوذ طالبان و در عين حـال  

 . عدم موفقيت نيروهاي نظامي ناتو،  به وجود آورده است
 

 !بحران منبعث از اشغال
پس از سرنگوني دولت ارتجاعي و واپس گراي طالبان،  از سوي سران 
دولت هاي اشغال گر و حاميان آنها،  وعده هاي فراواني در مورد بـهـتـر      
شدن شرايط زندگي مردم،  آزادي و دمكراسي داده شد،  اما آمار منتشـره  
از سوي نهاد هاي بين المللي و شرايط ايجاد شده در زندگي روزمره مردم 

 .اين كشور، خالف اين ادعا ها و وعده ها را به اثبات رسانده اند
اقتصاد افغانستان به طور عمده بر پايه توليد مواد مخدر استوار است كه 

ميليارد دالر پول غير قانوني را وارد اقصاد كشور مي كند  3ساالنه بيش از 
و به همراه خود به فساد اداري و همچنين تامين مالي طالبان منجر مـي    

افغاني يك نفر در توليد و خريد و  7از هر )     2008مرداد  15رويترز .( شود
نفر به ايـن   4نفر،   5فروش مواد مخدر شركت دارد،  در منطقه هلمند از 

اختالس و چپاول مالي مشكل ديگر اين كشور است،  .  كار مشغول هستند
 2001درصد كمك هاي مالي كشورهاي  تروتمند جهان،  كه از سال  40

دسـتـمـزد بـراي       “ ميليارد دالر بوده است،  به صورت    15به بعد بالغ بر 
،  به كشورهاي اهـدا كـنـنـده       ” سود شركت هاي خارجي“ و  “  مشاوران 

متخصص هاي مهندسي، مشاوران و سربازهاي مزدور كـه   . برگشته است
در شركت هاي خصوصي مشاوره اي مشغول هستند،  دستمـزدي بـيـن      

برابر دستمزد كاركنان  200هزار دالر در سال دارند،  كه اين  500تا  200
 ).،  افغانستان87فروردين  5اكسفا م (بومي اين كشور است 

 178افغانستان در حال حاضر،  از نظر شاخص توسعه انساني، در بيـن    
قرار دارد و از نظر شاخص  فساد دولتي،  در رده  174كشور دنيا در مكان 

 ) 88فروردين  12رويترز . (كشور قرار دارد 180از ميان  178
در زمينه هاي اجتماعي،  رهايي زنان،  يكي از مواردي بود كه  انتظـار  
. مي رفت تا با بركناري طالبان،  قدم هاي جدي  براي آن برداشته شـود   

تنهـا  .   اما در عين برخي تحوالت،  راهي بسيار طوالني در پيش رو است 
 80تـا       70درصد از دختران افغاني دسترسي به تحصيل دارند و بين  30

از هر سه زن افغاني،  يك نفر مورد آزار .  درصد ازدواج ها اجبا ري هستند
بيسوادي در ميان مردان بيش از .    جنسي،  بدني و رواني  قرار مي گيرند

شبكه اطالعاتي منطقه .(درصد است  87درصد و در ميان زنان بالغ بر  57
 )  2008و  2007اي  سازمان ملل در مورد مسايل انساني سال

بي قانوني،  عدم ثبات و بيداد گري نهادهاي دولتي،  به ويژه  پـلـيـس    
افغان،  از مسايل جدي  است كه بسياري از مردم افغانستان را درتقابل بـا  
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 11بيش از هفت سال و نيم پيش،  و پس از تراژدي حمله تروريسـتـي     
سپتامبر، اياالت متحده آمريكا در همكاري با ساير كشورهاي عضو ناتو، بـه  

و نابودي گروه القاعده و تالش براي برقراري ”  مبارزه با تروريسم“ بهانه ي 
و پس از سرنـگـونـي    .    در افغانستان،  به اين كشور حمله كرد”  دمكراسي“ 

 .طالبان، آن را اشغال كرد
نيروهاي اشغال گر،  پس از سرنگوني طالبان،  با استقرار يك رژيم كامالٌ  

، به مثابه رئيس جمهور در جـريـان     ” حامد كرزاي“  سر بفرمان و برگماري 
افغانستان، سعي نمودند كه شرايط را در راستاي سياسـت  “  انتخابات “ اولين 

وعده دادند كه بزودي  جنگ پايان خواهد يافـت و    .  هاي خود توسعه دهند
،  مردم شرايط بهتري را در زندگي “ دمكراسي “ پس از جنگ،  و با برقراري 

اما با نزديك شدن به هشتمين سـالـگـرد اشـغـال          .  به دست خواهند آورد
افغانستان ،  نه تنها جنگ فرسايشي با طالبان پايان نيافته است،  بـلـكـه        
شرايط زندگي مردم نيز،  روندي قهقرايي داشته و فقر و نابسامـانـي هـاي      

در چنين اوضـاع بـغـرنـج و         .  فرهنگي و اجتماعي به اوج خود رسيده است
نابسامان،  انتخابات دومين دوره رياست جمهوري افغانستان نيز در پـيـش     
روي مردم اين كشور قرار گرفته است،  مردمي كه محروم از هرگونه امكان 
هاي اوليه زندگي هستند،  در ناامني و عدم اعتماد به حاكمان به سـر مـي     

مـانـدن   ”  زنـده “ برند و عموم آن ها به دنبال لقمه ناني و سر پناهي بـراي    
مردم افغانستان،  به رغم وعده و وعيد هاي اشغالگـران و دولـت       .   هستند

كرزاي،  نه تنها بهبودي در زندگيشان نديده اند، بلكه شاهـد اوج گـيـري        
جنگ فرسايشي، كمبود مواد اوليه زندگي و  وخيم تر شدن شرايط زيسـتـي    

سال از سرنگوني طالبان، از يكسو به دليل سياست  8نزديك به . خود هستند
هاي فاجعه بار اشغالگران آمريكايي و ناتويي، و از سويي ديگر به دليل بـي    
لياقتي و بي كفايتي  و عمل كرد فاجعه بار دولت كرزاي آن هـا  مـردم           
افغانستان شاهد پيشروي نيروهاي ارتجاعي و تاريك انديش طـالـبـان در        

 .افغانستان هستند
نيروهاي وابسته به طالبان در دو سال گذشته قادر بوده اند كه با تشـديـد   
حمالت خود بخش هاي وسيع تري از خاك افغانستان را تحت كنتـرل در    
آورند و اكنون با نزديك تر شدن انتخابات رياست جمهوري،  حمالت خـود  

،  به طوريكه  تلفات جدي را به نـيـروهـاي نـاتـو        .  را گسترده تر كرده اند
انگليسـي در      –شدت تلفات نيروهاي اشغالگر آمريكايي .  تحميل كرده اند 

به )  مرداد  –تير ( نتيجه حمالت طالبان به اندازه اي بوده است كه ماه ژوئيه 
 .عنوان خونين ترين دوره اين درگيري ها پس از اشغال افغانستان بوده است

” باراك اوبـامـا  “ در مقابله با چنين تهديدي است كه در بهمن ماه گذشته 
هزار نيروي نظامي بيشتر را به افغانسـتـان    17اعالم كرد كه اياالت متحده 

هزار نفر مـي     55اعزام خواهد داشت  كه مجموع نيروهاي آمريكايي را به 
هزار نيروي ناتو از كشورهاي ديگر در افغانستان  42رساند و در كنار آنها نيز 

 .حضور دارند

Monday 3rd August 2009 

 كمك  هاي  مالي رسيده

 كرون 1000به ياد شهداي توده اي از نروژ                          

   7ادامه در صفحه 

افغانستان، انتخابات و 

 بازگشت طالبان 


