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کارگران همه کشورها متحد شوید !

با هم به سوى تشکیل جبهه واحد ضد دیکتاتورى
براى آزادى، صلح، استقالل، عدالت اجتماعى و طرد رژیم «والیت فقیه» !

تشدید فشارها و سیمای عریان
استبداد و مستبدان حاکم
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دو شهر، دو زلزله و یک
فاجعه عظیم!

فاجعه دلخراش بم، فاجعه اجتناب پذیر
انسانی 

روز نامه انگلیسی زبان «گاردین»، در سرمـقاله شماره دوشنبه،
وـشت: اـجـعه ـبم از ـجـمـله ـن اره ـف ود، درـب ر) ـخ اـمـب اه ( 29 دـس 8 دی ـم
تـر ـبخـش بـزرگی از ـش ا شـدت 6/5 رـی زـله ـیی ـب ـته زـل ـته گذـش «ـهـف
زـله را ـمردم از ـلس ا را ـلرزاـند. ـلرزش ـهای اـین زـل ـجـنوب کاـلـیـفرـنـی
آـنجـلس ـتا ـساـنـفراـنـسـیسکو اـحـساس کردـند. زـلزله چـند ـساـخـتـمان را
رـسی ـبه آب و واـحی از دـسـت ردم اـین ـن اری از ـم رـیب کرد ـشـم ـتـخ

دن زدیک ـش ا ـن ران، ـب اـسی اـی ـفضـای ـسـی
ن دورۀ ـمـجلـس ـشـورای ـی ـم ـت ـتـخـاـبـات ـهـف اـن
اـسالـمی، ـبا ـتـنش ـها و ـتـحوالت ـتازه ای روـبه
روـست. در اـخـبار روزـهای اـخـیر ـفـشار ـشدـید
ـمرـتـجـعان ـحاکم در ـعرـصه ـهای گوـناگون را
ـشـاـهـده کرد. اوـضـاع ـبه ـشـدت ـمی ـتـوان ـم
زجـار ـنفـر و اـن ـیه، ـت ـبحـراـنی رژـیم والـیت ـفـق
ت قــاـطع تــوده هــا از اداـمه مــیق اکثــرـی ـع
اع اکم، اوـض ان ـح ـش دـی اریک اـن اکـمـیت  ـت ـح
ـشـارـهـای ـخـارـجی، و ـضـرورت ـطـقه و ـف ـن ـم
ت ارـتجــاع ـی ـاکـم یکدـست کردن کاـمل ـح
ران ـبه اوضـاع پـیش از دن اـی ازگرداـن رای ـب ـب
ـخرداد 1376، از ـجـمـله زـمـنـیه ـهای ـتـنش ـها و
رـنـتی ـنـت ور اـست. پایگاه اـی ازه کـش ـتـحوالت ـت
ان ـی رخـورد ـم اره ـب روز» در گزارـشی درـب «اـم
ـمی ـشـاـهـرودی دکـتـر اـیـرج ـفـاـضل و ـهـاـش
ـسه شـورای اـنـقالب وـشت: «در آخـرـین ـجـل ـن
فرهنگی مشاجره تندی بین دکتر ایرج فاضل
یـاب و آقـای هـاـشـمی شـاهـرودی ـکه در ـغ
رـئـیس ـجـمـهور، رـئـیس ـجـلـسه ـبود، درگرـفت.
اـیت ان ـمـطـلب ـفوق ـبه ـس ا ـبـی رد ـمـطـلع ـب ـیک ـف
اـمروز گـفت، ـموـضوع چاـلش اـعـتراض ـشدـید
ای وردـه رـخ داران و ـب اـق اـضل ـبه چـم ر ـف دـکـت
ود. وی ان ـب دان و داـنشگاـهـی ـشـمـن دـی ا اـن ـغـلط ـب
اـفزود: رئیس قوه قضاییه با قـطع سخنان دکتر

ا ورد ـب رـخ زـیـکی در ـب ـی ات ـف داـم اـضل، از اـق ـف
ظـورش ـن راً ـم دـین ـکه ظـاـه رـت ـین و ـم ـنحـرـف ـم
دکـتر ـهاشم آـقاـجری ـبود ـبه ـشدت دـفاع ـکرد
و گـفت: ـما اـجازه ـنـمـیدـهـیم در اـین ـکـشور ـهر

کس هرچه میخواهد بگوید.»
ر دیگری ـتی در ـخـب رـن ـت ـن ـمـین پایگاه اـی ـه
ه ــــروز» ـب ـت اـم ــــاـی گزارش داد که : «ـس
درخواست کتبی شعبه 7 دادگستری تهران و
رـتـضوی، از روز دوـشـنـبه ان ـم پیگـیری دادـسـت

15 دی ماه رسماً فیلترگذاری شده است.
ورای رودی در «ـش اـه اـشـمی ـش ان ـه ـسـخـن
اـنـقالب  ـفرـهنگی» ـنـیازی ـبه ـتوـضـیح و ـتـفـسـیر
داد اـست اه اـسـتـب ان و ـسـی رـی دارد، ـسـیـمای ـع ـن
که ـهراـسـناک از ـعاـقبت کار ـتالش دارد ـتا ـبا
ـان و ـی ـدـیــشه، ـب ن آزادی اـن ـرکوب ـخــش ـس
ـتشکل اـجازه ـندـهد ـتا ـمردم میـهن ـما ـخواـست
د و در راه طـرح کـنـن ای خـود را آزاداـنه ـم ـه
ـتخـاب ـنی اـن ـتعـارف ـیـع ـتـحـقق آن از طـرق ـم
ـنـماـیـندگان و دوـلت ـخود گام ـبردارـند. ـبه راه
م ـمــسـلح ـی ـای ـمــسـلح و ـن ن گروه ـه ـت ـداـخ اـن
ـسـتی و چـمـاق داران ـحـرـفه ـیی ـبـرای ـی ـفـاـش
ـمـایـش ـهـا، گردـهم آـیی ـهـا، و ـمـله ـبه ـه ـح
ل ــت ه و ـق ـج ـی، شکـن ـــاـی ـن آدم رـب ــی ـمچـن ـه
اپذـیری از ذـهـنـیت دگراـندـیـشان ـبـخش ـجدا ـن

فعاالن جنبش کارگری می نویسند:
«ضرورت تشدید مبارزه  برای
احیاء سندیکاهای کارگری»

در صفحات 4 و 5
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فشارهای مرتجعان حاکم برای رد
صالحیت نمایندگان مدافع اصالحات

ا ـشروع کار رـسـیدگی ـهـمان ـطوری که پـیش ـبـیـنی ـمی ـشد ـب
ـشـارـهـای س ـف ـتـخـاـبـات ـمـجـل ـبه «ـصالـحـیت» ـنـاـمـزدـهـای اـن
ای زدـه اـم اری از ـن رای رد ـصالـحـیت ـشـم اکم ـب ان ـح رـتـجـع ـم
اـنـتـخاـباـتی ـتـشدـید ـشده اـست. در اـین زـمـیـنه از ـجـمـله ـمی ـتوان

به اخبار زیر اشاره کرد:
ـضت آزادی، ـبـا ارـسـال ـیـر کل ـنـه م ـیـزدی، دـب ـی دکـتـراـبـراـه
ا ـنـسـبت ـبه رد ـصالـحـیت ـخود و ـهـمـفـکراـنش ـسـن اـبری ـبه اـی ـنـم
ران ان اـی ـشجـوـی رگزاری داـن راض کـرد. ـبه گزارش ـخـب ـت اـع
نگوی ـشـورای ـر آـمـده اـست: «ـسـخ ـاـب ـم ن ـن ـا) در اـی ـن (اـیــس
ی پـیـراـمـون ـنـحـوه ـبـررـسی ـبه ـی ـصـاـح ـیـرا در ـم ـبـان اـخ نگـه
ات اـب ـتـخ رای اـن ران ـکه ـب ـصالـحـیت اـعـضای ـنـهـضت آزادی اـی
مجـلس هـفتم ـنام ـنوـیسی ـکرده اـند، ـبا اسـتـناد به ـنامه ـمنـتـسب به
ارت چه ـظ ات ـن وده اـست: «ـهـی ـم ار ـن د اـنـقالب اـظـه ر ـفـقـی رـهـب
ـته داـش ول ـن ـب د و چه ـق اـشـن ول داـشـته ـب ـب سـووالن اجـراـیی ـق ـم
ـصـوص اـین اـفـراد ـنـد، ـهـر آنچه را ـکه اـمـام (ره) در ـخ ـبـاـش
ورد ا در ـم ارـه ران ـب د. «ـنـهـضت آزادی اـی گـفـته، ـعـمل ـمی ـکـن
اـین ـنامه ـتوـضـیـحاـتی داده اـست و اـیـنک ـبار دیگر، ـموارد زـیر
ـیـات ـهـای ـتـرم ـه ـضـای ـمـح ـمـوم ـمـردم، اـع را ـبه آگاـهی ـع
ـنـظارت، ـشورای نگهـبان و ـهـیات ـهای اـجرایی وزارت ـکـشور
اـمه ـخود آورده ـمی رـساـند: 1 -رـهـبر ـفـقـید اـنـقالب در وـصـیـتـن
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اـخـتـمان ـسازی ـبه اـخـتـمان ـسازی و رـعاـیت اـصول ـس ر ـس ـنـظارت دوـلـتی «ـمـتـعـهد»، ـب
اـیت ارت دوـلـتی در رـع ـظ دم ـن اـهی اـمن، ضـروری اـست. ـبه دـلـیل ـع ر پـن وان ـس ـن ـع
ـضواـبط ـساـخـتـمان ـسازی و ـتـقـلب ـهای ـماـلی وـسـیـعی که ـصورت ـمی گـیرد، پـیـمان
د که در ـطرح و پی اـطق ـمسکوـنی ـمی زـنـن داث ـمـن اـنی دـست ـبه اـح اـخـتـم کاران  ـس
ر راـب ـشده و در ـب داردـهای ـضروری ـعـلـمی ـن اـن وـجـهی ـبه اـسـت ان ـهیچ گوـنه ـت رـیزی آـن
کوچکـترـین ـحادـثه از ـهم ـفرو ـمی پاـشـند. ـمردم ـبه ـناچار و ـبه دـلـیل اـفزاـیش ـسرـسام
آور ـهزـیـنه ـمسکن، ـحاـضر ـمی ـشوـند ـتا ـبرای گرـیز از «ـبی ـخاـنـماـنی» و ـتـهـیه ـسر پـناه
ود را ـبه دـست ـهـمـین اـخـتن “ـمسکن” ـخ ز ـس اچار ـنـی ان ـبه ـن ـش داـن رزـن ود و ـف رای ـخ ـب
وی ا از ـس د، اـم اـبـن ـی ای ـسنگـین ـمسکن ـنـجات ـب زـیـنه ـه ا از ـه د ـت سپارـن ان کاران ـب پـیـم
دیگر خود را در قتل گاهی می اندازند که هر لحظه جان آنها را تهدید می کند.
عالوه ـبر اـین ـعاـمل اصـلی ـفـنی و ـفن آوری که در ایـجاد چـنـین ـفاـجعه ای ـنـقش
ـعـمده داـشـته اـست، ـبه دالـیل مـهم دیگری ـنـیز ـباـید اـشاره کرد که در ـصورت ـتوـجه
ری از داد کـثـی اٌ ـنـجات ـتـع ـن ـطـمـئ اـسب، ـم دـهی ـمـن اـن ازـم ا و ـس ـجدی و ـمـثـبت ـبه آن ـه
ران، ر گزاری کار اـی ا ـبه گزارش ـخـب ـن د.  ـب ر ـمی ـش اـجـعه امکان پذـی ان اـین ـف ـی اـن رـب ـق
اـخـیری ـجدی ـصورت گرـفت که ـبه ا ـت گـسـیل ـنـیروـهای اـمدادگر و ـطـبی ـبه ـمـنـطـقه ـب
ر اد داد. اـین ـخـب ر ـب داد و کمک را ـب رای اـم رـصت هـای ـطالـیی ـب ظـر پزشکان ـف ـن
گزاری ـمی ـنوـیـسد «گروه اـمداد، پزشکان و ـخـبرنگاران ـحاـضر در ـهواپـیـمای 747
ـنـیروی ـهواـیی ارـتش ـجـمـهوری اـسالـمی اـیران ـنـسـبت ـبه ـتاـخـیر پروازی اـین ـهواپـیـما
داد و کمک را از دـست داده اـیم. ان ـطالـیی» اـم د «زـم ان ـمی گوـیـن د. آـن رـضـن ـت ـمـع
زـله زدگاـنی اـست که اـنی ـبه زـل اـعت ـنـخـست کمک رـس ان 24 ـس ان ـهـم ور آـن ـظ ـن ـم
ا ان را نگرـفـته اـست. ... پرواز ـب وز ـجان ـمـصدوـم ا ـهـن اـنه ـه رورـیـخـته ـخ ـخـشت ـهای ـف
ـتاـخـیر 16 ـساـعـته اـنـجام ـمی ـشود، در ـحاـلی که چـند ـتن از پزشکان ـمـجرب ـهواپـیـما
اـند ـفرودگاه ـبه ـسـمت ـمـنزل گاـهـشان را ـترک کردـند و ـحدود ـساـعت 3 ـصـبح از ـب
ـسـران کادر ـین گزارش در اداـمه ـمی گویـد: «یکی از اـف ـم سپار ـمی ـشـوـنـد.» ـه رـه
ـسان ـبه ـمـنـطـقه رـیم وـلی اـن ور داده اـست پـتو ـبـب ا دـسـت اـفوق ـبه ـم ـهواـیی ـمی گوـید: « ـم
ـنـبرـیم... در کاـبـین ـخـلـبان گـفـته ـمی ـشود که ـهواپـیـما Red Ball کرده اـست ـیـعـنی

آماده پرواز بوده اما به هنگام پرواز نقص فنی آورده است.»  
ـساـنی ـبه اـفوق ـنـظاـمی» ـنـخواـسـته اـست ـنـیروی کمکی اـن اـین که ـبه چه دـلـیـلی «ـم
ـمـنـطـقه اـعزام ـشود، را ـباـید در ـسـیاـست ـهای ـضد ـمردـمی رژـیم ـجـسـتـجو کرد که از
وی دیگر ـطـبق د و از ـس اـجـعه را داـشـتـن ر روی ـف رپوش گذاـشـتن ـب و  ـقصـد ـس یکـس
روال گذـشته ـسـعی کردـند که ـبا اـین ـفاجـعه به ـقول ـمـعروف «ـبرـخورد اـمـنـیـتی» کـنـند.
اـید که اـبتکار ـعـمل ـبه دـست ـمردم ـبـیـفـتد ـهراـسان رژـیم از اـینکه ـشراـیـطی ـبوـجود ـبـی
وان ار دیگر ـت زـله در ـبم شکل گرـفت ـب اـجـعه زـل ا آنچه در روزـهای پس از ـف ود. اـم ـب
ـعـظـیم ـمردم و ـجـنـبش ـمردـمی در ـمـیـهن را ـبه ـنـماـیش گذارد. ـتواـنی که در ـصورت
ـبـسـیج ـصـحـیح و به ـموـقع و ـهدـفـمـند آن در ـهـمه ـعرـصه ـها ـقادر ـبه شکـست ـبن ـبـست
ـها و شگـفت آوری اـست.  ـنـیروـهای ـمردـمی ـبا اـیـجاد ـسـتادـهای ـمـسـتـقل و پر ـجوش
ای ـقـبل و اه ـه ای ـم اـنی ـه اد آور دوران کمک رـس اـنی، که ـی و ـخروش کمک رـس
ان اـنـی رـب اری ـق ود، ـبه ـی راق ـب ا ـع ـسـتـین ـجنگ ـب ای ـنـخ ال ـه د از اـنـقالب ـبـهـمن و ـس ـبـع
ـفاجعه بم شتاـفتند و نـظارت امور کمک رـسانی را به دست گرفـتند که ـخود حاکی
از ـعدم اـعـتـماد ـمردم ـبه کمک ـهای دوـلـتی و ـنـهادـهای کـشوری و دوـلـتی ـهـسـتـند .
ا و در ا ـفـقط و ـفـقط ـبه دـست ـخود آـنـه د که ـمشکل آـنـه اـفـته اـن ردم ـبه ـخوـبی در ـی ـم
د ـهیچ اـی اـبل ـحل اـست و ـنم ـب ا یکدیگر و ـحضـور در ـصـحـنه ـق اد ـب اری و اـتـح ـهـمـی
اـنی ود که زـحـمتکـش رـین ـب رور آـف اشکوه و ـغ راکز ـقدرت داـشت. چه ـب اـمـیدی ـبه ـم
دک مـوجـودی خـود را ـبه د، ـهمـان اـن ـته اـن مـزد نگرـف ـت ـته هـا ـحقـوق و دـس که ـهـف
ا دـیرگاه در ا ـت اد ـهای کمک رـساـنی ـغـیر دوـلـتی ـمی رـیـخـتـند و ـی ـصـندوق ـهای ـسـت
زان ـعـظـیم و ـبی وـمـتری ـخون اـهداء ـمی کردـند.  ـمـی ا و چـند کـیـل ـصف ـهای ـبی اـنـتـه
ـساـبقه کمک ـهای ـماـلی ـجـمع آوری ـشده ـتوـسط ـحـساب ـهای ـمـخـصوص گـشاـیش

د. ـسه روز ود را از دـست دادـن ان ـخ ر ـج اً ـسه ـنـف د و ـجـمـع دـن روم ـش رق ـمـح ـب
پیش زلزله یی ـبا همان شدت یعنی 6/5 ریشتر بخش ـهای وسیعی از جنوب
زدیک ـبه 80 درـصد ود. ـن ار ـب اـجـعه ـب زـله ـف رات زـل ار اـث د. اـین ـب رزاـن ران را ـل اـی

ساختمان ها در بم و ناحیه اطراف آن با خاک یکسان شدند ... » 
ود ان ـبه وـج ورـم اـنی ـجدـیدی را در کـش ـس اـجـعه اـن اردیگر ـف زـله ـبم ، ـب زـل
آورد. ـفاـجعه ـیی که در آن ـنه ـفـقط ـشدت زـلزـله ، ـبلکه ـعوامل اـنـساـنی وـعـلل
اـنـماـنی ـتـعداد ا ـهزار ـنـفر و ـبی ـخ اـبل اـجـتـناب ، ـسـبب کـشـته ـشدن ده ـه ـفـنی ـق
ود و در ود ـنـب وع ـخ اـجـعه از ـن ـسـتـین ـف ا ـشد و اـین ـنـخ ان ـم ری از ـهم ـمـیـهـن کـثـی
رـین ز آـخ ـی وـنی ـن اـعی- اـقـتصـادی کـن ـم اـسی- اـجـت راـیط ـسـی ورت اداـمه ـش ـص
ر ـظ اـشـیم.  ـبه ـن ز ـب ر دیگری ـنـی دـت دـی اـیع ـج ار ـفـج ـظ د در اـنـت اـی ود و ـب د ـب واـه ـنـخ
ـبـسـیاری از کارـشـناـسان و ـمتـخـصـصان ، ـعـلت اصـلی ـتـعداد ـفراوان کـشـته ـشده
ـها در زـلزـله ـبم ، عالوه ـبر ـشدت زـلزـله، ـعدم وـجود امکاـنات کمک رـساـنی
ر راـب ا در ـب اـخـتـمان ـه اوـمت ـس داـشـتن  ـمـق داری و ـن اپاـی د، ـن ـحرـفه ای و کارآـم
زـلزـله، ـبه ـعـلت ـعدم رـعاـیت اـصول ـساـخـتـمان ـسازی در اـین ـمـنـطـقه و وـجود

ساختمان های سست و غیر اصولی بوده است. 
اـین ـمشکل آـخرـین ـتنـها در ـبرگـیرـنده اـین ـمـنطـقه ـنـیـست . ـساـخـتـمان ـهای
اری از کـشورـهای «در ـحال رـشد» دیگر، از ـسـی اـنـند ـب ران ، ـم ـمسکوـنی در اـی
اسـتاندارد ـمناسب ـبرـخوردار نیسـتند و اـصول تکنیکی ـضرور برای ـساخت بـنا
های مسکونی به ویژه در چنین مناطقی ، رعایت ـنشده است . این ساختمان
ـها کوچکـترـین ـمـقاوـمـتی در ـبراـبر «ـبالـیای ـطـبـیـعی» ـندارـند و در پی ـهر ـحادـثه
اـجـعه ـیی اـنـساـنی در ـمـیـهن ـمان ـبوـجود ـمی آـید.  ـعالوه  ـبراـین ـمواد و ـیی ، ـف
اـبزار ـساـخـتـماـنی ـبه کار ـبرده ـشده از کیـفـیت ـبـسـیار ـنازـلی ـبرـخوردار ـبوده و ـیا
اـسب در ـن دار ـم ـیمـان ـبه ـمـق ر ـس ـظـی صـاـلـحی ـن ا اـین که ـم د و ـی ـن ـت ـس ـتـقـلـبی ـه
راـحی و پی د و اـین که در ـط وـن اـنی ـبه کار گرـفـته ـنـمی ـش اـخـتـم ات ـس رکـیـب ـت
ر ـظ واـمل ـطـبـیـعی و ـمـحـیـطی در ـن ـطـقه، ـع راـیط اـقـلـیـمی ـمـن ان ـش اـخـتـم زی ـس رـی
رار گرـفـتن ـبر روی گـسل گرـفـته ـنـمی ـشوـند. اـیران کـشوری اـست ـبه ـعـلت ـق
رق»، اـمه «ـش ا ـبه گزارش روزـن ـن زـله داـیـمی اـست و ـب ر زـل ال، در ـخـط ای ـفـع ـه
«پژوـهش گران زـلزـله کـشور ـفـعال ـشدن گـسل کرـمان را ـهـشدار ـمی دـهـند و
اد و اـب د، گـن رـجـن ـی رـفت ، ـب ران ، ـجـی ادی را در ـتـه ا چـنـین اـبـع زـله ـب وع زـل وـق
ـبـجـسـتان ـخراـسان پـیش ـبـیـنی ـمی کـنـند ... ـبه گـفـته ـمـحـسن ـغـفوری آـشـتـیاـنی ،
رـیـیس پژوـهش ـهای ـبـین اـلـمـلـلی زـلزله ـشـناـسی و ـمـهـندـسی زـلزـله اـیران ، شـهر
ـبم از شـهر ـهای پر ـخـطر ـبا ـحداکـثر زـلزله 7 رـیـشـتری پـیش ـبـیـنی ـشده ـبود ، ـتا
آـنـجا که ـحـتی ـخـسارات اـنـساـنی و اـقـتـصادی آن ـنـیز ـبر آورد ـشده ـبود.» ـبـنا ـبه
سکن و ـعضـو اس ـم ان ، کارـشـن ارـی ان «ـسـت ـشجـوـی ر گزاری داـن گزارش ـخـب
ـهـیـئت ـعـلـمی داـنشگاه در ـخـصوص ـعـلل ـمرگـبار ـبودن زـلزـله ـها در اـیران ، ـبا
اـشاره ـبه اـین که ، ـبر اـساس آـمار ـسال 75، 4 ـمـیـلـیون ـخاـنه در کـشور درـبراـبر
زـلزله ـیی ـبا ـقدرت کم اـمواج درونی، کوچکـترـین دوامی ـندارـند و اـین آـمار
ر ـخوردار از وـجه ـبه اـشاـعه ـساـخت واـحدـهای ـمسکوـنی ـب ا ـت ا کـنون ـب ا ـت ـقـطـع
اـبـتدایی ـترـین ـمـصالح ـساـخـتـماـنی (چوب و ـخـشت و گل ) در ـحاـشـیه شـهرـها،
ا زـماـنی که ـساـخت و ـساز در اـفـته اـست، ـمی گوـید: «ـت روز ـبه روز اـفزاـیش ـی
دون اـمه ای ـم رـن رد و از ـب وـیه صـورت ـمی گـی د ـصـف ا ـبه روش ـعـه کشـور ـم
ـتبـعـیت ـنـمی کـند و ـتا وـقـتی ـنـظارت دوـلت در اـین ـبـخش ـقوی و ـموـثر ـنـشود ،
ـهیچ چـیز ـمانع رـخداد ـفاـجعه ـبه دـنـبال بـلیه ـطـبـیـعی نـخواـهد ـبود.» ( ـخـبرگزاری
ود در وع ـخ زـله ـبم اوـلـین در ـن ا، 12 دی 1382). زـل ـسـن ران، اـی ان اـی وـی ـشـج داـن
ـمـیـهن ـمان ـنـیـست و زـلزـله ـهای ـطـبس، رودـبار، اردـبیل، ـقزوـین و... در گذـشته
ـهای ـنه چـندان دور ـقرـباـنی ـهای ـفراواـنی را گرـفته اـند.  اـین ـمـساله ـبارـها و ـبار
ـها از سوی کارشـناسان مسکن ـمطرح شده اـست  که با راه های پـیش گیری
کـنـنده ـمی ـتوان از ـعـمق ـفاـجعه به ـطور ـجدی ـجـلوگـیری کرد و ـتـعداد کـشـته
ـها و مـجروـحـین را به ـحداـقل رـساـند. ـساـخـتـمان ـسازی ـبر اـساس اـصول اـیـمـنی
و ـباال ـبردن مـقاوـمت بـنا در ـبراـبر زـلزله اوـلین ـقدم در اـین راه اـست که در آن
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ـای ـاد ـه ـه ـوسـط ـن ـده ـت ـش
یـر ـتـقل و ـغ ـس نـام، ـم خـوـش
ت بــر درک ی دالـل ـت دوـل
ـقوی ـسـیاـسی ـمردم و ـموـقع
ـشـناـسی آـنان ـبرای ـحـضور
در ـصـحـنه در ـلـحـظه ـضرور
ه اـسـت. آنچه که در ـبـم ـب
ی ـته ـشـد ـب ش گذاـش ـمـاـی ـن
ـاکم و م ـح ی رژـی ـت ـاـی کـف
وان و ـخواـست کل دم ـت ـع
ـــتــی در دـســتگاه حکوـم
ـبـسـیج امکاـنات در راـبـطه ـبا
م ـراـه ن ـفـجـاـیـعی و ـف ـی چـن
اـهی و ات رـف آوردن امکاـن
ـرای ـاسـب ـب ـن ی ـم ـســت زـی
تکـشـان اـست.  ـعـدم ـم زـح
وـجود ـنـیروـهای ـمـتـخـصص
ـــرای کمک ـــاده ـب و آـم
رسـاـنی، عـدم ـهم آـهنگی
ـروهــای کمک ـی ـان ـن ـی ـم
ـات ـود امکاـن ـب رـسـان، کـم
ــرای چـنــیـن ضـــروری ـب
ــار ـبـی ـعـی، در کـن ــاـی وـق
ای دوـلت در وـلـیـتی ـه ـسـئ ـم
ـقـبال ـمردم و نـیاز ـهای آـنان
رـنـجی راـتب ـبـغ ـشراـیط ـبه ـم
را در راـبطه ـبا کمک ـبرای
دگان ـبه ـنجـات آـسـیب دـی
ه یــاز ـب وجــود آورد که ـن
ررـسی دارد. دگی و ـب رـسـی
از ـسوی دیگر ـمردم در ـبم
د  که ان دادـن ـش ار دیگر ـن ـب
ـتن ادگی ـبه ـعهـده گرـف آـم
ود را وط ـبه ـخ رـب اـیل ـم ـس ـم
ـا ـد ـب ـن ـواـن ی ـت ـد و ـم دارـن
ـحـضور آگاـهاـنه در ـصـحـنه
ی ، مــاـع ـاسـی و اجــت ســی
ـظـرات و ـخـواـست ـهـای ـن
ـیل ـم م ـتـح ـود را ـبه رژـی ـخ

کنند.
   

ـقاـنوـنی را در ـمورد چـند ـنـفر از داوـطـلـبان رـعاـیت ـنـکرده و
ا در اـین د ـکه ـم ـیع کـرده اـن ـضـی ان را ـت وـنی آـن اـن وق ـق ـحـق
ا ـبه ـخاـطر دان ـی اع از ـحـقوق ـشـهروـن راـبـطه، در راـسـتای دـف
ـکوـتاـهی دو ـتن از ـفرـماـنداران، آـنان را از ـمـسووـلـیت ـخود

برکنار کردیم.»

اره ذـهـبی درـب االن ـمـلی-ـم اـعالـمـیه ـجـمـعی از ـفـع
انتخابات هفتم

ـجـمـعی از ـفـعاالن ـمـلی-ـمذـهـبی روز چـهارـشـنـبه 10 دی ـماه
ات ـتخـاـب ضـای اـن اـبی خـود از ـف ـیه ـیی ارزـی اـن ـی ا صـدور ـب ـب
ده اـنـیه از ـجـمـله آـم ـمـجـلس ـهـفـتم  اـعالم کردـند. در  اـین ـبـی
رای ران ـب ردم اـی اـنه ـم ـب از ـجـنـبش اـصالح ـطـل اـست :  «از آـغ
ـصـمـیم ظـام ـت وکراـسی که گمـان ـمی رـفت ـن آزادی و دـم
گیری را با ـخواست عمومی تطبیق دـهد، نزدیک به هفت
ـسال ـمی گذرد و در اـین ـساـلـها، ـجامـعه ـما ـفراز و ـنـشـیـبـهای
ـبـسـیاری را تـجربه کرده اـست. همگی اـین تـجربه تـلخ را به
ـیاد داریم که ـفرازـها و ـتوفیق ـهای نـخستـین همچون اـنـتـشار
اـست و ر ـسـی وـمی ـبه اـم اـسـیت ـعـم ـس ات، ـح وـع ـطـب وـسـیع ـم
کـشورداری، ـبه ـمـیدان آـمدن ـنـیروـهای ـمـحذوف ـسـیاـسی،
ردوـلـتی و ای ـغـی اـنـه ازـم دـنی و ـس اـمـعه ـم اـفـتن ـج اـهـمـیت ـی
تـحرک و نـشاط در جواـنان و زنان و جـنبش دانشـجویی به
د اـنـن اـیی ـم اکاـمی ـه ا و ـن ـشـیب ـه ان ـجای ـخود را ـبه ـن اگـه ـن
اـیب رـئـیس ـشورای ره ای، ـترور ـن ـقـتل ـهای ـمـخوف زـنـجـی
ـله ای ـیف ـف ـوـق ـشگاه، ـت ـاـجـعه کوی داـن ـران، ـف ـه ـر ـت ـشـه
ـمـطـبوـعات، زـنداـنی ـشدن ـفـعاالن ـمـطـبوـعاـتی و ـسـیاـسی، ـبی
ـحرـمـتی ـبه ـمرـجع اـعـلم ـشـیـعه، ـبرـخورد ـحذـفی ـبا ـشـخـصـیت
ـاالن و ـا ـفـع ـار ـخــشن ـب ـت ی و رـف ـای فکری و داـنـشگاـه ـه
ـسـیاری از ـمردم را ـنـسـبت ـبه ـتشکـیالت داـنـشـجوـیی داد و ـب
تـغییر فضای فرهنگی و سیاسی جامـعه از راههای مسالمت
ـتـیـجه اـین د کرد. ..  در ـن ااـمـی اـیوس و ـن درـیـجی ـم ز و ـت آـمـی
صـادی، ـت مـاـعی، اـق واع ـمـعـضالت اـجـت اـسفـاـنه اـن ـت وـضع، ـم
انچه زوـنی گذاـشـته و چـن اـمـعه رو ـبه ـف رـهنگی و رواـنی ـج ـف
روـند راکد و به ـبن ـبـست رـسـیده کـنوـنی ـتداوم ـیاـبد، کـیان
ـیـتی چـنـین وـقـع اد. ـم ـت د اـف واـه ره ـخ ان ـبه ـمخـاـط ـی راـن ـمـلی اـی
س ات ـمـجـل ـتخـاـب اـنه اـن ردم را در آـسـت اری از ـم ـسـی رـنج ـب ـبـغ
ات دچار اـب ـتـخ رکت در اـن دم ـش ا ـع رکت ـی رای ـش ـهـفـتم ـب
رـخی از افـراد و گروـههـای ردیـد جـدی کرده اـست. ـب ـت
ـسـیاـسی ـبه اـین ـنـتـیـجه رـسـیده اـند که ـباـید ـبا کـناره گـیری از
ا ـمـجـلس و ـبه ـتـبع آن دـستگاه ازه داد ـت ات اـج اـب د اـنـتـخ روـن
اـجراـیی ـبر اـساس رای اـقـلـیت ـناچـیزی از ـجاـمـعه در اـخـتـیار
ـیـادگراـیـان ـقـرار گـیـرد ـتـا آـنـهـا ـبـدون ـن اـفـراـطی ـهـا و ـب
ـبرـخورداری از ـمـشروـعـیت ـعـموـمی به ـطور ـمـستـقـیم ـمـجـبور
ـبه پرداـخت ـهزـیـنه رـفـتار و ـتـصـمـیـمات ـخود ـشوـند و دیگر
اـنه روـهای داـخل حکوـمت، اده از ـبرگ ـمـی ا اـسـتـف واـنـند ـب ـنـت
ای خـارـجی و داـخـلی را از ـسـمت و سـوی خـود شـارـه ـف
ـمـنـحرف کـنـند. ـبه اـعـتـقاد اـین دـسـته از اـفراد و گروه ـها، از
داوم رای ـت ده ـب اه ـهای آـیـن ران ـطی ـم آـنـجا که حکوـمت اـی
ـحـیات ـخود ـنـیازـمـند ـتـصـمـیم گـیری ـهای ـسرـنوـشت ـسازی
در ـعرـصه داـخـلی و ـخارـجی اـست، ـهر گوـنه ـتـصـمـیـمی از
م اـفـراـطی ـبـاـشـد چه ـی ـم ـص ـیـادگراـیـان چه آن ـت ـن ـسـوی ـب

ادامه فشار مرتجعان حاکم برای رد  ...ادامه دو شهر  ...
ـسـبت ـهای ـبی واـقـعـیت ـبه ـمن داده اـند: «اـکـنون ـکه ـمن ـحاـضرم ـبـعـضی ـن
ذا ـعرض زوده ـشود. ـلـه ـمی ـشود و ـمـمـکن اـست پس از ـمن ـحـجم آن اـف
می کنم آنچه به ـمن نسبت داده شده ـیا میـشود مورد تصدیق ـنیست مگر
اـسان ـیا ا ـتـصدـیق ـکارـشـن ا ـخط و اـمـضای ـمن ـباـشد ـب آن ـکه ـصدای ـمن ـی
اـمه اـشم.» آنچه در وـصـیت ـن در ـصدای ـجـمـهوری اـسالـمی چـیزی گـفـته ـب
اـمه وان ـن ا ـبه ـعـن ورد ادـع اـمه ـم ر ـن ده اـین اـست ـکه ـه رـیح ـش د و ـتـص اـکـی ـت
رهـبر فقید اـنقالب باـید به خط و اـمضای ـخود ایـشان، ـبا تایـید ـکارشناـسان
ـباـشد و در ـنـتـیـجه اـصاـلت ـهر ـناـمه ـفاـقد اـین ـشراـیط از پـیش ـتـکذـیب ـشده
ی ـشـادوران ـیـر ـکـل ـضت آزادی اـیـران در ـسـال 1368، ـبه دـب اـست .ـنـه
ـمـهـندس ـبازرگان، از ـحـجت االـسالم آـقای ـمـحـتـشـمی پور، ـناـشر اـین ـناـمه
ـکه در ـسال 1366 ـصادر و در ـسال 1368 بـعد از درگذـشت اـیـشان مـنـتـشر
ـشد، ـبه دادگاه ـشـکاـیت ـبرد. دادگاه ـبر ـطبق درـخواـست ـمرـحوم ـمـهـندس
اـمه، دـسـتور ـکارـشـناـسی ـخط را ـبازرگان و ـبر ـطـبق ـنص ـصرـیح وـصـیت ـن

صادر کرد، اما اصل نامه برای کارشناسی به دادگاه ارایه نشد » 
ن ـی ـیـد حــس ـیـرا آـیت اهللا آـقـای ـحـاج ـس در اداـمه ـنـاـمه آـمـده اـست: «اـخ
د اج ـسـی وم ـح رـح د ـکه ـم راـحت گواـهی دادـن ا ـص زی ... ـب رـی وی ـتـب وـس ـم
ا ـخـمـیـنی در ـحـضور آـقای ـمـحـتـشـمی پور و اـیـشان اـعالم ـکرده اـحـمد آـق
اـمه ـبه ـخط اـمام ـنـیـست .2 -ـبر ـطـبق ـموازـین و ـمـعـیارـهای دـیـنی اـست ـکه ـن
ر راـب دان در ـب روـن ر ـشـه اـی ا ـس ر اـنـقالب ـب اـسی، رـهـب ون اـس اـن و ـبه ـتـصرـیح ـق
ار ـسـی اـمه ـمـنـتـسب ـبه اـمام اـتـهاـمات ـب رـند. در ـن راـب اـنوـنی ـب ـمـقررات دـیـنی و ـق
ران و ران و رـهـب ـسنگـیـنی ـعـلـیه پاـیه گذاران ـخدـمتگزار ـنـهـضت آزادی اـی
ـفـعاالن آن ـمـطرح ـشده اـست، در ـحاـلی ـکه رـهـبر ـفـقـید اـنـقالب ـبزرگاـنی
ـهمچون ـمرـحوـمان آـیت اهللا ـطاـلـقاـنی، مـهـندس ـبازرگان، دـکـتر سـحاـبی و
د ر ـفـقـی رار داده ... اگر رـهـب د ـق اـیـی ورد ـت ا ـم ارـه ران را ـب ر چـم د دـکـت ـشـهـی
اـنـقالب اـسـناد و ـمدارـکی در ـتاـیـید اـتـهاـمات ـمـطرح ـشده در ـناـمه داـشـتـند،
درـست ـترـین ـکار آن ـمی ـبود ـکه آـنـها را در اـخـتـیار دادـسـتان کل ـکـشور
ا در ـیک دادگاه ـبی ـطرف ـکه ـمـنـصوب ـخودـشان ـبود، ـقرار ـمی دادـند ـت
ـصالح ـمورد رسـیدگی ـقرار گـیرد و اگر صـحت آنـها ـمورد ـتایـید واقع می
ده ـمی واـن راـخ اـکـمه ـف ران ـبه ـمـح االن ـنـهـضت آزادی اـی ران و ـفـع ـشد، رـهـب

شدند. در حالی که چنین نشده و چنین نبوده است...»
ـر ـاـی ـاره ـس ـد درـب ن روـن ـای دیگری اـی ـر اـسـاس گزارش ـه ن ـب ـی مچـن ـه
وـسوی ر ـم ال اـست. ـعـلی اکـب ز در ـحال اـعـم ذـهـبی ـنـی زدـهای ـمـلی - ـم اـم ـن
ادان و اره اـین ـعـملکرد در آـب اـیـنده ـمـجـلس از ـتـهران در ـب ـخوـئـیـنی ـها، ـنـم
ا از ـجـمـله گـفت: در پی ـسـسـتی و ـبی ـسـن ـشـهرـهای دیگر ـبه ـخـبرگزازی اـی
ـتدـبـیری که در ـحوزه ـفرـماـنداری ایـجاد ـشده ـبود و ـفرـماـندار ـنـتواـنـست در
ووالن ـس ای ـم دارـه ـش د و ـه اوـمت ـکـن وـنی ـمـق اـن ر ـق ای ـغـی ارـه ـش اـبل ـف ـمـق
ای ام ـه دای ـمـجـلس ـبه ـن دـی اـن ود و دو ـک ـته ـب دی نگرـف داری را ـج اـن اـسـت
ـمـیدری، ـنـماـیـندۀ  ـفـعـلی آـبادان و آـقاـجری ـکه ـبه دالـیل واـهی ـسـیاـسی رد
ـصالـحـیت ـشده ـبودـند، ـفرـماـندار آـبادان ـعزل ـشد و ـفرد دیگری از ـسوی
داری ـکار ـخود را از روز گذـشـته اـن رـم وان ـسرپرـست ـف داری ـبه ـعـن اـن اـسـت

(پنجشنبه) آغاز کرد.
ور ر ـسـخنگوی وزارت کـش ـظ ار ـن اس اـظـه ر اـس ذکر اـست که ـب الزم ـبه ـت
ا رـتـضی ـمـبـلغ، ـب ده اـست.  ـسـید ـم ان رـسـی کار ـهـیأت ـهای رـسـیدگی ـبه پاـی
اـفـتن ان ـی اره ـبه پاـی ا اـش راـیی و  ـب ای اـج اـتـه رد ـهـی ۀ گزارـشی از ـعـمـلـک اراـی
راـیی ای اـج اـتـه ـی ان در ـه ـب دگی ـبه ـصالـحـیت داوـطـل وـنی رـسـی اـن ـمـهـلت ـق
گـفت:« ـبر اـساس گزارـشـهای واـصله ـبه ـسـتاد اـنـتـخاـبات ـکـشور، صالـحـیت
اـیـید ـشده» وی اـتـهای اـجراـیی ـت ـحدود 93 درـصد از داوـطـلـبان ـتوـسط ـهـی
ات ـتخـاـب اد اـن ـت ر اسـاس گزارش هـای واـصـله ـبه ـس ـته ـب ـب اضـاـفه کـرد: «اـل
وازـین ـیه ـم ـتخـاـب ا پـنج حـوزه اـن ار ـی ای اجـراـیی در چـه ات ـه ور، ـهـی ـش ادامه در صفحه 7ـک
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ـشش ـماه پس از اـینکه وزارت ـکار در ـنـتـیـجه ـمـبارزه ـخـستگی ـناپذـیر
ـمـبارزان کارگری ـمیـهن و ـتـحت ـفـشار ـسازـمان ـبـین اـلمـلـلی کار ـمـجـبور ـبه
اـنه ای از ـش ان ـبـین اـلـمـلـلی ـکار ـشد، ـهیچ ـن ازـم ا ـس اـمه ـب واـفـقت ـن اـمـضای ـم
اـینکه پـیـشرـفت چـشمگـیری در اـین راـبـطه ـحاـصل ـشده، در دـست ـنـیـست.
اـنون ـکار درـخـصوص ـتـشـکل اد ـق اـیـست ـمـف اـمه ـمی ـب واـفـقت ـن ـطـبق اـین ـم
وق ـبه اـخـتن ـحق اـعـتـصاب و دیگر ـحـق ارگری و ـبه رـسـمـیت ـشـن ای ـک ـه
رـسـمـیت ـشـناـخـته ـشده ـبـین اـلمـلـلی ـکار ـتـغـیـیرـکـند. ـسازـمان ـبـین اـلـملـلی ـکار
ـمـله ـمـلـلی کـارگری و از ـج ـین اـل ـتـرـقی ـب ـشـار ـسـازـمـان ـهـای ـم ـتـحت ـف
اـمه واـفـقت ـن ضـای ـم ا اـم ای کـارگری،ـب اـنی اـتحـادـیه ـه ون ـجـه دراـسـی ـف
ـیل ـخـاـنه ـب ـشـکل ـهـای زرد ـمـوـجـود در اـیـران از ـق ـصـرـیح کرد که  ـت ـت
ـکارگر، ـکاـنون ـشوراـهای اـسالـمی ـکار و انـجـمن ـهای ـصنـفی را به ـعـنوان

تشکل های کارگری به رسمیت نمی شناسد.
ـهـمانگوـنه که پـیش ـبـیـنی ـمی ـشد، ـتـمام ـجرـیان ـهاـیی ـکه ـبه ـنوـعی در
اـلـیت کرده و ا ـفـع دیکا ـه ر از ـسـن ارگری» ـغـی اـیت از ـتـشـکل ـهای «ـک ـحـم
ـمی کـنـند، ـبه ـنوـعی ـسـعی در ـتـخـطـئه اـهـمـیت ـمواـفـقـتـناـمه و ـحـتی ـمـخاـلـفت
ا ای اـسالـمی کار ـب وراـه ون ـش اـن ارگر و ـک اـنه ـک د.  ـخ ودـن ا آن ـنـم ـعـلـنی ـب
ـطرح این ـموضوع که ـموافقـتناـمه مزـبور ـناقض ـقاـنون کار و قاـنون اـساسی
ازگـشـتی ـبه ـمواـضع ـخود در ـسال ـهای پس از اـنـقالب ـبـهـمن اـست، در ـب
ـشـخـصا در ای ـخود پرداـخـتـند و ـم اـبه رـقـب ا ـبه ـمـث دیکا ـه ا ـسـن ـبه ـمـخاـلـفت ـب
رـخی ود. ـب ـنی ـب ـی ـته قـاـبل پـیش ـب ـب نـد. ـکه اـین اـل ـت ر آن مـوـضع گرـف راـب ـب
ا اـصالح ـطـلـبان حکوـمـتی ـهم که در ـقاـلب «اـنـجـمن ـنـیروـهای ـهم پـیـمان ـب
ـهای ـصـنـفی» فـعاـلـیت ـمی کنـند، اـبـتدا ـبا ـسـکوت و سپس ـبا اتـخاذ ـسـیاـست
رـخورد کردـند که در اـمه ـب واـفـقـتـن ا ـم «ـیـکی ـبه ـنـعل زدن و ـیـکی ـبه ـمـیخ» ـب

ادامه مطلب به آن خواهیم پرداخت.   
م، اح هـای رژـی ـته ـبه ـجـن ـس ـسـتـقل از اـین دو ـنهـاد واـب ز ـم ـی گروـهی ـن
اـنی و پـیش وان ـب اـمه ـیی ـبه وزارت ـکار از آن ـبه ـعـن ا نگارش ـن زده ـب اـب ـشـت
ای ا و «اـنـجـمن ـه اـه دـیـک اـخـتن ـسـن رای ـبه رـسـمـیت ـشـن ده اـین ـبـحث ـب رـن ـب
ان را ـبه دـست رـی رل ـج د که کـنـت ودـن د، و ـسـعی ـنـم شکر کردـن ـصـنـفی» ـت
ی ـنـف ـمن ـهـای ـص ـطی ـبه اـنـج نکه ـکـجـای اـین ـبـحث رـب بگـیـرد. ـحـاال اـی
ودـبه ام ـخ ر ـن ا ـتـغـیـی اـحی ـبـعد ـب د ـصـب وم ـنـیـست. اـین گروه چـن داـشت، ـمـعـل
«ـمؤـسـسان ـسـندیـکاـها» در ـنامه دیگری از وزارت ـکار ـخواـسـتار آن ـشدـند
ـکه در جـلـسات ـمعـیـنی«چگونگی ـتـجدـید ـسازـمان ـتـشکل ـهای ـکارگری»
ای ا، اـنـجـمن ـه وراـه ون ـش اـن ارگر، ـک اـنه ـک دگان ـخ اـیـن ـم ا ـحضـور ـن را ـب
ـصـنـفی و ـطرـفداران ـسـندـیـکا -ـکه اـلـبـته ـمـنـظور ـخودـشان ـبود- ـبه ـبـحث و
ـته شـود. رنگ عـوض کـردن و طـرفـداری آقـایـان ظـر گذاـش بـادل ـن ـت
ارزات و گـفت و و گوـیی که ـهـمه اـین ـمـب وم ـشد. ـت دیکا» ـهم ـمـعـل از«ـسـن
گوـها ـبرای آن ـبود که آـقاـیان از ـطرف وزارت ـکار به عـنوان ـنـمایـندگان
ـکارگران و ـبه ـعـنوان ـمؤـسـسان ـسـندـیـکاـها ـبرای ـشرـکت در ـجـلـسه ـتـبادل
ـنـظر و ـمـشورت در ـخـصوص چگونگی ـتـشـکل ـهای ـکارگری در اـیران
وری اـین ـشـخص اـست که کوـشش ـمـح د. ـم وـن اـخـته ـش «ـبه رـسـمـیت» ـشـن
ـسـته ـبه دوـلت در ای واـب ادـه رای ـنـه ای ـنـقش دالل ـب گروه در ـجـهت اـیـف
ـجـمع آوری ـنـیرو و اـحـیای آـبروی از دـست رـفـته آـنان ـمی ـباـشد.  ـبه ـنـظر
وـضع گـیری اـین  ـجـمع ـبه ا ـم د ـب اـی واه ـب رـقی ـخ دیکاـیی و ـت االن ـسـن ا ـفـع ـم
ـعـنوان «ـمؤـسـسان ـسـندـیـکاـها» در اـیران ـمـخاـلـفت کـنـند.  اـلـبـته ـحق ـطـبـیـعی
راد اـست که ـتـحت ـعـنوان ـجـمـعی از ـفـعاالن ـکارگری از دوـلت و اـین اـف
ـتـمام ـتـشـکل ـهای زرد ـکارگری  ـبـخواـهـند ـکه در اـسرع وـقت ـنـسـبت ـبه

ـتـغـیـیر مـفاد ـقاـنون ـکار و اـنـطـباق ـبا آن ـحـقوق ـبـین اـلـمـلـلی ـکار ـبـکوـشـند و از
دی و ـی وـل مـام واحـدهـای ـت دـیکـاهـا در ـت ـشـکـیل ـسـن کـارـشـکـنی در راه ـت
ـخدـماـتی دـست ـبردارـند وـبه ـموازات آن  ـنـیز از ـکارگران ـبـخواـهـند ـکه از
پاـئـین و از درون واـحدـهای ـکارگری ـسـندـیـکاـهای ـخود را ـتـشـکـیل دـهـند.
ا چگونگی اـمه ـمردم در راـبـطه ـب وـلیکن ـهـمانگوـنه که در ـمـقاالت گذـشـته ـن
اـحـیاء ـساـخـتار ـهای ـسـندیکاـئی ـمـتذکر ـشده اـیم، اـین ـجـمع ـتشکـیل ـشده از
ـباال ـحق ـهیچگوـنه ـتـباـنی ـبا ـنـهادـهای دوـلـتی را ـبر ـسر ـمـنافع و ـخواـست ـهای
ن ـی ـنـاح ـهـای ـمـخـتـلف رژـیم چـن نکه چرا ـج ش ـکـارگری ـنـدارد.  اـی ـنـب ـج
اـید عکس اـشـند را ـب اـمه ـمی ـب واـفـقـتـن ـمـحـیالـنه در ـصدد ـبی ـمـحـتوی کردن ـم
ان گرـفـتن ای ـج اـبل دورـنـم ان در ـمـق وی آـن اـتی از ـس اـلـعـمل ـطـبـیـعی و ـطـبـق
دی و ـبه وـلـی ای ـت دـه ـسـتـقل کارگری در واـح ای ـم دیکا ـه اء ـسـن ـبـحث اـحـی
ویژه واـحدـهای ـبزرگ ـصـنـعـتی و ـترک ـبرداـشـتن ـجو پـلـیـسی و دـیوارـهای
ارگری ادـین ـک ـی ـن وق ـب رح و ـبـحث ـحـق رای ـط ـیـتی در کـارخـاـنجـات ـب ـن اـم
ور و ـمـحـیط اـسی کـش راـیط ـسـی داـنـست. اـین واـقـعـیـتی اـست ـمـلـموس ـکه ـش
رح رـیق ـط ا واز اـین ـط دـیـک ـبـلـیغ ـسـن رد ـبـحث وـت ـشـب رای پـی ای کارگری ـب ـه
اـصوـلی ـمـسایل ـکارگری ـمـساـعد ـتر ـشده اـست. از اـین رو،  ـضرورت دارد
که به ـهر شـکل ممـکن این بـحث را تـعمیق بـخـشـید و به ـکارگران در اـحـیاو

ارتقای حقوق از دست رفته اشان یاری رساند.
ا ـنـباـید ـفراـموش کرد که ـجـمـهوری اـسالـمی آـمادگی ـبه رـسـمـیت ـضـمـن
ـشـناـختن واـقعی ـسـندـیـکا ـها و قـبول مـبارزات آن ـها را ـندارد. بلکه ـبرـعـکس
ـباـید ـمـنـتـظر ـهـمه گوـنه ـترـفـند ـبرای ـجـلوگـیری از ـتـشـکـیل ـسـندـیـکاـها ـیا ـتـهی

کردن سندیکاها از مضمون طبقاتی آن بود.

تالش های مسموم  
برگزاری «ـهفتمین نشـست سراسری انجمن ـهای صنفی کارگری کل
رار داد.  ـتـشدـید ررـسی ـق ر چـنـین زـمـیـنه ـیی ـمورد ـب اـیـست ـب کـشور» را ـمی ـب
رات اـین ـظ ـطه ـن رـنـق ـشـخـصی ـب ر ـم ر اـث ای اـخـی اه ـه ارزات کارگری در ـم ـمـب
ـسـته ـبه  اـصالح اـفل واـب ا ـمـح د ـب وـن والٌ در پـی ای ـصـنـفی...» که اـص «اـنـجـمن ـه
ـیه ـهـفـتـمـین اـن ـی د، داـشـته اـست. نگاـهی ـبه “ـب ـن ان حکوـمـتی ـعـمل ـمی کـن ـب ـطـل
ـنـشـست ـسراـسری انـجـمن ـهای ـصنـفی ـکارگری کل ـکـشور” ـنـشان ـمی دـهد
رـخی از ای گذـشـته، ـبه ـب ـست ـه ـش ا ـن ـسه ـب اـی ـست در ـمـق ـش ـکه گرچه اـین ـن
ـخواـست ـها و ـحـقوق ـکارگری و از ـجـمـله  ـلـغو ـطرح ـخروج ـکارگاه ـهای
اـنون ـکار ـتوـجه ـبـیـشـتری ـنـشان داده اـست، زـیر 10 ـنـفر و 5 ـنـفر از ـشـمول ـق
ـنه هـا و ـبه ویژه ـبـحث ـی اری از زـم ـسـی ـته.در ـب ان وـهمچون گذـش امـا ـهمچـن
ـتشکل ـهای کارگری ـمـنـطـبق ـبا ـمـنـشور ـجـهاـنی ـحـقوق ـکار ـمـبـهم و دوپـهـلو
د آن ر ـض ا ـب وـیـح وان گـفت ـتـل ا ـمی ـت ا که ـحـت ا آن ـج د، ـت ـسـخن ـمی گوـی
و اـنـیه  از ـلـغ ـی وم ـب د ـس وـضع گرـفـته اـست. ـنـکـته دیگر آن ـکه اگرچه در ـبـن ـم
اـمه ـهای ـضد ـکارگری ـسـخن ـمی گوـید، اـما از ـسـیاـست ـها و ـسـمت ـبـخـشـن
د واـنـین ـض ا و ـق اـمه ـه وـیب ـبـخش ـن ام» در ـخـصوص ـتـص ـظ ای «ـن ری ـه گـی
ـکـارگری ـبـا ـسـکـوت و ـبه آـسـاـنی ـمی گذرد. چرا؟ مگر ـنه آن ـکه  اـین
ای ـخصـوـصی ارگری در راـسـت د ـک ات ـض ا و ـمصـوـب اـمه ـه چـنـین ـبـخش ـن
اـنک ای ـب اـمه ـه رـن ـشی و ـب ا و ـخط ـم أـمـین وـتـحـقق خـواـست ـه سـازی ، ـت
ر ـشـت ـی ر چه ـب زدر ـجـهت ـتـحـکـیم ـه ـی ـمـلـلی پول وـن دوق ـبـین اـل اـنی و ـصـن ـجـه
ـمـناسـبات ـسرـمایه داری و امنـیت سرـمایه داران ـصورت گرـفته  ومی گـیرد؟

فعاالن جنبش کارگری می نویسند
«ضرورت تشدید مبارزه  برای احیاء سندیکاهای کارگری»
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ود ـکه ـشرـکت ـکـنـندگان در اـین ـنـشـست ـبه ر ـنـب ا ـبـهـت راـین ، آـی اـب ـن ـب
روی کـار»- ـبخـوان ـی مـوضـوع ـخصـوـصی سـازی ـکه «ـتعـدـیل ـن
ـسـتـقـیم آن اـست و ای ـم دـه اـم ارگران-  از پـی رده  ـک راج گـسـت اـخ
اـکـنون ـمـبارزه ـبا آن ـیـکی از اوـلوـیت ـهای ـمـبارزه ـکارگران ـجـهان
ا آن اـنـیه ـت ار ـبـی د؟ ـهمچـنـین، در ـبـند چـه اره ـیی ـمی ـکردـن اـست اـش
ـجا ـکه ـبه ـطرح ـیـکی از ـمـهم ـترـین و اـساـسی ـترـین ـخواـست ـهای
ـته ـمی وط ـمی شـود، ـیـعـنی آن جـا ـکه گـف رـب ـجـنـبش کـارگری ـم
ر ـضرورت آزادی ـحق اـعـتـصاـبات و ـشود: «اـنـجـمن ـهای ـصـنـفی ـب
اـعـتراـضات ـتأـکـید ـنـموده و ـخواـسـتار رـعاـیت حـقوق ـقاـنوـنی انـجـمن
اس راـس ود ـب ای ـخ واـسـته ـه ری ـخ ارگری در پیگـی ای ـصـنـفی ـک ـه
دون ـهیچ ـشرط و ان ـب ورـم ون ـکـش اـن ار و ـق وازـین ـبـین اـلـمـلـلی ـک ـم
ـیه یـاـن ـست. امـا آن چه در ـب ـی ـتی ـن اشـد، ـمخـاـلـف ـظه ـیی ـمی ـب ـمالـح
ـمـسـکوت ـمی ـماـند ـتـناـقض آـشـکار ـقواـنـین ـجاری و از ـجمـله ـقاـنون
رـسـمـیت وق ـب اـنی و ـحـق وازـین ـجـه ا ـم وری اـسالـمی ـب کـار ـجـمـه
ود ـکه ـقـطع ر ـنـب ا ـبـهـت ارگران اـست. آـی ده ـبـین اـلـمـلـلی ـک اـخـته ـش ـشـن
ـنامه ـبا اـشاره ـبه اـین ـتـناـقـضات ـموـجود ـبا ـصراـحت ـلـغو آن دـسـته از
ا ـمـقاوـله اـنون ـکار را ـکه ـب ـقواـنـین ـجاری و ـنـیز آن ـبـخش از ـمـفاد ـق
ار ـمی اـیـنت دارد، ـخواـسـت ا و ـمـنـشور ـحـقوق ـجـهاـنی ـکار ـمـب اـمه ـه ـن
ـست ـش ـمـین ـن ـت ری ـهـف اپیگـی ان ـن ـی شـد؟ ـبه ـعالوه آن چه در اـین ـم
ـته ـهـای ـنـفی را در «پیگـیـری ـخـواـس ـمن ـهـای ـص ـسـراـسـری اـنـج
د، ـمـسـکوت ارز ـمی ـکـن ار» ـب وازـین ـبـین اـلـمـلـلی ـک راـساس ـم ـخودـب
ـشـکل رـین ـت اـلی ـت وان ـع ا اـست ـکه ـبه ـعـن اـه دـیـک ر ـسـن گذاـشـتن اـم
شـور ـجهـاـنی ـحقـوق ـن اـمه هـا و ـم ـصـنـفی کـارگران در ـمقـاوـله ـن
ـون ـاـن یچ ـجـایگاـهی در ـق ی ـه ـکـارگران ـتـعـرـیف ـشـده اـنـد و ـل
ـته، پر واـضح اـست ـکه وارد ـب ـمهـوری اـسالـمی نـدارنـد. اـل کـارـج
ر اس زـی وری اـسالـمی را از اـس واـنـین ـجـمـه دن در اـین ـبـحث، ـق ـش
اـمه اـقی ـنـیـست ـکه در ـبـند ـنـهم ـقـطـعـن راـین، اـتـف اـب رد. ـبـن ـسـئوآل ـمی ـب
ـای ی رود ـکه ـبه ـج ـار ـم ـظ ـت ـار اـن ـود: «از وزارت ـک ی ـش ـته ـم گـف
ارگری ـشـکل ـهای ـک ارـجی ـبه ـت راـجع ـخ ا ـم رـخاـست ـب ـنـشـست و ـب
د و ا بپردازـن اـیت آن ـه وـیت و ـحـم وده و ـبه ـتـق ان ـنـم داـخـلی اـطـمـیـن
ـهرگونه ـتـغـیـیر و تـحول پـیـشـنـهادی در ـساـخـتار ـتـشـکیالت ـکارگری

را با تعامل و مشورت خود این تشکل ها طرح نمایند. »  
دام ارـجی ـک راـجع ـخ ور از ـم ـظ د ـکه ـمـن ـیه روـشن ـنـمی ـکـن اـن ـی ـب
را ـبر ـکـسی پوـشـیده ـنـیـست ـکه از ـمدت ـها پـیش ـمراـجع اـست؟ زـی
ان ـبـین اـلـمـلـلی ـکار ـکه ازـم ذاـکراـتی ـبـین ـجـمـهوری اـسالـمی و ـس ـم
ان اـلـیـترـین ـمرـجع ـحـقوق ـکار در ـمـقـیاس ـجـهاـنی اـست، در ـجرـی ـع
ای ـشـکل ـه ار ـت ان ـبـین اـلـمـلـلی ـک ازـم رات ـس ذاـک اـست و در اـین ـم
ـسـتـقل ـبه ـشـکل هـای ـم وان ـت ـن ران را ـبه ـع رـسـمی کـارگری در اـی
ـشـکل ا ـت ان ـتـنـه ازـم اـخـته اـست. چرا ـکه از ـنـظر اـین ـس ـشـن رـسـمـیت ـن
ـهای ـمـسـتقل وـمـنـطـبق ـبا مـقاوـله ـناـمه ـهاو  ـمـنـشور ـحـقوق ـسـندـیـکاـیی
د. اـشـن ـته ـب ـصه ـیی داـش ـشـخ ـین ـم د چـن ـن واـن ـمـلـلی کـار ـمی ـت ـین اـل ـب
ـبـناـبراـین، اگر ـمـنـظوراـین  ـقـطع ـناـمه از ـمراـجع ـخارـجی ـسازـمان ـبـین
اـید گـفت ـکه ـجـمـهوری اـسالـمی در ـبـیـست و اـلـمـلـلی ـکار اـست، ـب
ا آن ـنداـشـته و ـندارد و پـنج ـسال گذـشـته ـهیچ ـتـماـیـلی ـبه ـمذاـکره ـب
اـکـنون ـنـیز اگر ـتن به آن داده ـتـنـها در ـنـتـیـجه اـلزاـمات ـبـین اـلـمـلـلی و
ـفـشارـهای ـجـهاـنی و داخـلی ـسازـمان ـهای پـیـشرو ـکارگری و ـنـیز ـبی
وده اـست ای رـسـمی ـب ـشـکل ـه ارگران ـبه ـت زون ـک ادی روزاـف اـعـتـم
دگان ـنـشـست از آن ـبی اـطالع وـضوـعی ـنـیـست ـکه گرداـنـن واـین ـم
ـباـشـند. گرداـنـندگان اـین ـنـشـست ـبه ـخوـبی ـمی داـنـند که ـجـمـهوری

دـیکـاادامه ضرورت تشدید مبارزه برای ... اـخـتن ـسـن از زدن ازـبه رـسـمـیت ـشـن رـب رای ـس رن گذـشـته ـب اـسالـمی در رـبع ـق
وـحـقوق ـسـندـیـکاـیی به اـنواع ـترـفـندـها ـتوـسل ـجـسـته اـست. از اـین رو، آـیا ـبـهـتر ـنـبود
که گرداـنـندگان این ـنـشست به ـجای گرـیز از واقعـیت به نـقد و اصالح اـساـسـنامه و
ـفـعاـلـیت ـخود که ـبه ـعـنوان ـیک ـتـشکل ـمـستـقل ـکارگری به رـسـمـیت ـشـناـخـته ـنـشده
ا آن، اد ـب ا و ـعـن اـه دـیـک ـسـکوت گذاـشـتن ـسـن د؟ و ـبه ـجای ـم اـست، دـست ـمی زدـن
ـحداـقل اـین ـشـناـخـته ـشده ـترـین ـتـشـکل ـکارگری در ـمـقـیاس ـجـهاـنی را ـکه ـبه ـمـهم
ـترـین ـحرـبه ـکارگران ـجـهان در دـفاع از ـمـناـفع وـخواـست ـهای ـکارگری ـبدل ـشده

است، حتا در حد یک “نهاد مدنی” مشروع به رسمیت می شناختند؟
ای دگان «ـهـفـتـمـین ـنـشـست اـنـجـمن ـه اپیگـیری گرداـنـن ر ـشدن ـن ارـت رای آـشـک ـب
د ـیفکـنـیم. در  ـبـن اـمه ـب اـفی اـست نگاه دیگری ـبه ـقـطع ـن راـسری» در اـین زـمـیـنه ـک ـس
پـنج ـقـطع ـناـمه آـمده اـست: «اـنـجـمن ـهای ـصـنـفی ـکارگری ـخواـسـتار آن ـهـسـتـند ـکه
اده 131 ره 4ـم ـص ـب ده در ـت ـیـنی ـش ارگری پـیش ـب دگان ـک اـیـن ـم ا و ـن ـشـکل ـه ـیه ـت ـکـل
ـقاـنون ـکار از اـمـتـیازات و اـمـکاـنات ـمـساوی ـبرـخوردار ـباـشـند.» زـیرا اـین ـتـبـصره ـتـنـها
ـشوراـهای اـسالـمی کار و اـنـجـمن ـهای ـصـنـفی را ـشاـمل ـمی ـشود و در آن ـسـندـیـکا
ت ـواـس ـاـیت ـخ ـه ـود ـکه ـن ی ـش ن ـم ن، روـش ـراـی ـاـب ـن ـدارد. ـب ـراب ـن ی از اـع ـمـحـل
ون اـن د ـک ای ـصـنـفی آن اـست ـکه در ـح ـشـست اـنـجـمن ـه ـمـین ـن دگان ـهـفـت گرداـنـن
وـند و ـنـمی ـخواـهـند ـتـشـکل دیگری در ازی گرـفـته ـش ـشوراـهای اـسالـمی کار ـبه ـب
اـین ـبازی راه ـیاـبد. اگر چـنـین ـنـیـست، پس چه ـجای نگراـنی ـبرای ـصادرـکـنـندگان
ار ـتـشـکل اـخـت اـمه و ـمـعـتـقد ـبه ـجاـمـعه ـمدـنی ـکه ـهرگوـنه ـتـغـیـیر و ـتـحول در ـس ـقـطع ـن
ا ـتـشـکل ـهای ـموـجود-  ـبـخوان رـسـمی- اـمل و ـمـشورت ـب ـهای ـکارگری را ـبه ـتـع
در چارچوب ـتـبـصره 4 ـماده 131 ـمـشروط ـمی کـنـند!  ـموـضوع ـبـحث ـجـنـبش ـکار
گری در شرایط کنونی فقط آن نیست که نام و عنوان تشکل های کارگری چه
ـباـشد. ـبـحث اـصـلی ـبـحث ـمـحـتوا، ـساـخـتار و ـکارـکرد اـین ـتـشـکل ـها اـست. آن چه
وا، د، ـمـحـت اوت ـمی ـکـن ا ـمـتـف ـشـکل ـه ارگری را از دیگر ـت ـسـتـقل ـک ای ـم اـه دـیـک ـسـن
ـساـخـتار و ـکارـکرد ـجـهان ـشـمول آن ـبراـساس ـحـقوق ـبـین اـلـمـلـلی و ـمـنـشور جـهاـنی
ـحـقوق ـکارگری اـست که ـقـید و بـند ـقوانـین ـخاص و مـحدود محـلی و ـکـشوری را
ال گذـشـته ـبه ارگران آگاه ـمـیـهن ـطی 25 ـس د. از ـهـمـین روـست ـکه ـک اـب رـنـمی ـت ـب
رـغم ـتـمام ـتـهدـیدـها، ـفـشارـها، اـخراج ـها، ـبازداـشت ـها، اـعدام ـها و ـمـهاـجرت ـهای
ان، ـبر ـضرورت وـجود و اـحـیای ـسـندـیـکاـهای ـمـسـتـقل ـکارگری ـتـحـمل ـشده ـبه آـن
پای ـفـشرده و ـمی ـفـشارـند. ـبـناـبراـین گرداـنـندگان «هـفـتـمـین ـنـشـست ـسراـسری انـجـمن
ـهای ـصـنـفی» که ـخود را ـجزـیی از ـجـنـبش کارگری اـیران ـمی داـنـند، ـنـمی ـتواـنـند
از اـین پرـسش ـسرـباززـنـند ـکه چرا ـجـنـبش ـکارگری اـیران ـبه رـغم ـساـبـقه ـمـبارزاـتی
درـخـشان ـخود در گذـشـته، اـکـنون  ـبا ـمـشـکالت و ـمـعـضالت روزاـفزوـنی رو ـبه رو
وان از پاـسخ گوـیی ـبه اـین ـمـشـکالت اـت وـجود ـن ـشـکل ـهای رـسـمی ـم اـست وچرا ـت
وـمـعـضالت ـعاـجز و ـبا ـبی اـعـتـمادی گـسـترده ـکارگران رو به رو ـهـسـتـند؟ در پاـسخ
ـبه اـین پرـسش ـمرـکزی در ـجـنـبش ـکارگری ـمـیـهن ـباـید گـفت، واـقـعـیت اـین اـست
که ـسـندیـکاـها نه به دـلیل ـناـکارآـمدی در رـقابت ـبا ـتشکل ـهای ـموـجود که به دـلیل
ظـام هـای ارـتجـاـعی ـبه آن هـا و اـنه دوـلت هـا و ـن ـی ـش وـنی و وـح اـن رـق ـی ـتهـاـجم ـغ
دـستگـیری، اـخراج و ـحـتی اـعدام ـفـعاالن ـسـندـیـکاـیی ـبه ـتـعـطـیـلی ـکـشاـنده ـشده اـند،
ـته واز ـحمـاـیت اه دوـلت ـشـکل گرـف ـشـکل هـای رـسـمی ـکه در پـن حـال آن ـکه ـت
اـفع ـن د، ـبـیش از آن ـکه مـداـفع ـم وده اـن رخـوردار ـب ـبه آن ـب ـمه جـاـن ات ـه واـمکـاـن
وـخواـست ـهای ـمـستقل ـکارگران ـباشـند، نـقش دـستـیار دولت و ـنـهادـهای حکومـتی
ـمـام ـبـحث ـهـای ـست ـکه ـت ـی ش کارگری اـیـفـا ـکـرده اـنـد.  اـتـفـاـقی ـن ـنـب را در ـج
ا راـین، آـی اـب ـن اـسی ـمـنـتـهی ـمی ـشود. ـب وـنی ـبه اـین ـنـکـته اـس راـیط ـکـن ارگری در ـش ـک
زـمان آن ـنرـسـیده اـست که ـطرـفداران «اـنـجـمن ـهای ـصـنـفی» ـبه ـجای ـکـلی گوـیی،
ـنـقد و ـنـظر ـصرـیح ـخود را درـباره ـتـهاـجـمات ـغـیرـقاـنوـنی ـبه ـسـندـیـکاـها و ـبه ـحـقوق
ـسـندـیـکاـیی ـکارگران ـطی 25 ـسال گذـشـته اـبراز ـکـنـند و گزارش اـقداـمات ـخود را
ـسـتـقل کـارگران و ـبه ویژه ردۀ ـم راضـات گـسـت ـت اـیت  ـعـمـلی ازاـع اع و ـحـم در دـف
ر ـمـنـتـشر ـکارگران واـحد ـهای ـبزرگ ـصـنـعـتی ـبه وـضع ـموـجود در ـسال ـهای اـخـی

کنند؟



ده ـن زاـی ـنهـا راه ـنجـات از ـبحـران ـف ـیه اـست که ـت سـران رژـیم والـیت ـفـق
ی را در ســرکوب کاـمل ـوـن ـتـصــادی کـن ی و اـق مــاـع ـاسـی، اجــت ســی
ازش و کرـنش ـبه اکـمـیت و سپس ـس ان، یکدـست کردن ـح ـش دـی دگراـن

قدرت های خارجی می دانند. 
ز اکرـی ا ـخ ات دوره ـهـفـتم ـتـنـه اـب د که اـنـتـخ اکم ـمی داـنـن ان ـح رـتـجـع ـم
ا ا اـنـتـخاـبات دوره ـبـعد رـیاـست ـجـمـهوری و ـی اول در روـندی اـست که ـب
اـسب»، ـیـعـنی ام ـمـن راـنـج د ـبه «ـس اـی اـتـمی، ـب ار رـفـتن ـخ ا کـن پـیش از آن، ـب
وـجه ـبه وـضـعـیت ا ـت رـسد. ـسران رژـیم ـب اـئـله اـصالـحات» ـب اـفـتن «ـغ ان ـی پاـی
ورهـای ا مـاـن ا ـب د ـت شـارهـای خـارـجی ـتالش دارـن ـبحـراـنی کشـور و ـف
گوـناگون ـتـجرـبه اـنـتـخاـبات ـشوراـهای ـشـهر را تکرار کـنـند و در ـمـجـموع
ـیـر گذاری ـخـود در روـنـد ـتی را پدـیـد آورـنـد که ـمـردم از ـتـأـث ـی وـضـع
ا اتکاء ـبه اـقـلـیت ـمـحدودی که در رـتـجـعان ـب ا اـمـید ـشوـند و ـم اـنـتـخاـبات ـن
اـخـتـیار دارـند ـقوه ـمـقـننه را ـبه دـست بگـیرـند. تـجرـبه ـشوراـهای ـشـهر ـتـهران
در ـماه ـهای اـخـیر ـتـجرـبه ـجاـلـبی اـست. در ـحاـلی که ـشورای ـشـهر ـتـهران
اً درگـیر ـبرـخوردـهای دروـنی و ـبی ـبه ـهنگام کـنـترل اـصالح ـطـلـبان ـعـمدـت
وان ورا ـبه ـعـن ان، اـین ـش رـتـجـع دن ـم ود، از ـهنگام روی کار آـم ـعـمـلی ـب
رای ـضرـبه زدن ـبه ـجـنـبش ـمردـمی و روـند اـصالـحات، از زار ـموـثری ـب اـب
ن ـی ـم ـته ـشـده اـست. در ـه ـسـوی ذوب ـشـدگان در والـیت ـبه کار گرـف
اـتی وـلی ـفـقـیه وـع ـطـب اـمه ـجـمـهوری اـسالـمی، ارگان ـم اـله  روزـن ـطه، ـمـق راـب
رژـیم، روز یکشـنبه 14 دی ـماه، ـقابل ـتأمل اـست. مـقاـله ـنوـیس جـمـهوری
اـله ـضـمن ـحـمـله ـشدـید ـبه ـنـبوی و ـسازـمان ـمـجاـهدـین اـسالـمی در اـین ـمـق
اـنـقالب اـسالـمی و ـتالش ـبرـخی از اـصالح ـطـلـبان ـبرای ـجـلوگـیری از رد
ری ـمی ـظـی اـحت کم ـن ا وـق ارت ـب ـظ ای ـن أت ـه وـسط ـهـی ا ـت ـصالـحـیت ـه
ای اـتـه ودن ـهـی زـیـنه ـنـم رای پرـه راتژی اـست که ـب ـسد: «اـین یک اـسـت وـی ـن
ـنـظارت و ـشورای نگـهـبان ـتدوـین ـشده اـست.اـین ـشـخص(بـهزاد ـنـبوی) و
ـتـر رد ـیـات ـهـای اـجـراـیی ـهـر چه کـم ـتـقـدـنـد ـبـاـیـد ـه ـمفکران او ـمـع ـه
ان داد ردـصالـحـیت ـشدگان ـتوـسط ـشورای نگـهـب ا ـتـع ـصالـحـیت کـنـند ـت
ـباالـتر ـبرود و زـمـینه ـبرای ـبزرگ ـنـماـیی اـقداـمات ـشورای نگـهـبان در اـمر
ورا زـمـیـنه وم ـعـلـیه اـین ـش ـسـم ات ـم ـبـلـیـغ راـهم گردد و ـت ا ـف ردـصالـحـیت ـه
پـیدا کـند. اـلـبته ـشورای نگـهـبان ـنـباـید ـبا اـین شگردـها از ـخط اـصـیل ـعـمل
ـبه ـقاـنون ـخارج ـشود و در انـجام وـظـیفه ـخود اـندکی دچار ـتردـید ـشود.»
ان ردـصالـحـیت رـم ـیه  سپس ـف اـتی وـلی ـفـق وـع ـطـب اق داران ـم ارگان چـم
ا را دـیداـهای ـنزدیک ـبه آـنـه ـبـهزاد ـنـبوی، اـعـضای ـنـهـضت آزادی و کاـن
ـصادر کرده و ـمی ـنوـیـسد: «ـشورای نگـهـبان ـباـید ـهـماـنـطور که ـقاـنون ـمی
راز ـصالـحـیت را د اـح د کرده اـن اکـی ز ـت ـی ر ـمـعـظم اـنـقالب ـن د و رـهـب گوـی
ـمـحور کار ـخود ـقرار دـهد و ـبر ـهـمـین اـساس ـبه ـعـناـصر ـفاـقد ـصالـحـیت
اـجازه ورود به رـقاـبت اـنـتـخاـباـتی ـندـهد، ـخواه اـعـضا گروهک ـغـیرـقاـنوـنی
ـنـهـضت آزادی ـباـشـند، ـخواه اـمـثال ـهـمـین ـفرد از اـفراـطـیون ـباـشـند و ـخواه

دارای سوابق اختالس و ارتشاء و سایر فسادهای مالی و اخالقی.»
اره کردـیم ز اـش ردم» ـنـی اـمه ـم ای ـقـبل «ـن اره ـه ور که در ـشـم ان ـط ـهـم
روـهای ـسـیج ـنـی ا ـب ا ـب رـتـجـعان ـحاکم ـتـنـه ارـهای روز اـفزون ـم ـش ا ـف اـبـله ـب ـمـق
ـمردـمی و ـمـقاـبله ـمـتـقاـبل امکان پذـیر اـست. ـبر ـخالف ـمدـعـیات ـمرتـجـعان
ـحاکم و چـماق داران ـمـسـلح و ـنـیـمه ـمـسلح آـنان اـین ـیورش ـها و ـتـشدـید
فشارـها نه به دلیل قدر قدرتی و «توان الـیزال» آنان بلکه به دلیل ضعف
ـسـیج اـست. ـب د ـتـحوالت در ـمـیـهن ـم ان از روـن راس ـبـیش از پـیش آـن و ـه
ـشـیـنی و ـتن دادن ـبه ان ـحاکم ـبه ـعـقب ـن رـتـجـع رای  وادار کردن ـم رو ـب ـنـی
رـقی و آزادی ای ـمـت روـه ردم وـظـیـفه ـمـهـمی اـست که ـهـمه ـنـی واـست ـم ـخ

خواه کشور باید برای تحقق آن مشترکاً تالش کنند.

شماره 6677    سه شنبه 16 دی ماه 1382

ادامه  سازمان ملل متحد به بوش ...ادامه  تشدید فشارها و سیمای عریان ...
اـله، ـخوان اـسـلوت (Joan Slote) که ادر ـبزرگ 74 ـس اـجرای ـم زود: ـم روک اـف
به ـسبب سـفرش به کوـبا، 8500 دالر جرـیمه ـشد، چیست؟ روک ـتحرـیم اقتـصادی
ـبرـضد کوـبا را اـمری ـبـسـیار زـیاـنـبار «ـنـسـبت به ـحـقوق ـمردم آـمریکا، ـنـسـبت ـبه حـقوق
اـیی ـهاـیی که در اـیاالت ـمـتـحده آـمریکا زـندگی ـمی کـنـند، وـنـسـبت ـبه ـحـقوق کوـب
اـیه گذاری آزاد ا و ـسرـم ا کوـب ـمـلت ـهای دیگر ی که ـخواـسـتار ـمـبادالت ـتـجاری ـب
رم، ـحـتی یک وـصـیف کرد. او گـفت: «ـمن در اـین ـمـجـمع ـمـحـت د» ـت ـسـتـن ا ـه در کوـب
کـلـمه ـبرـضد ـمردم اـیاالت ـمتـحده آـمریکا ـنـمی گوـیم، ـما کوـبا ـیی ـها، اـین ـمردم را
دوـست ـخود ـمی داـنـیم. ـما ـبر اـین ـباورـیم که ـمردم آـمریکا، ـماـنـند ـمردم ـما، ـقرـباـنـیان
د. ـمن اـین ـسـتـن ریکا ـه اـنی دوـلت آـم ـس اری از اـحـساس اـن اـنه و ـع اـست ـبی رـحـم ـسـی
زاوار ـمالـمت ـمی داـنم. دوـلـتی ریکا را ـس ردم را ـمالـمت ـنـمی کـنم. ـمن دوـلت آـم ـم
اـیت کاری اـست که در ای ـجـن اـفع گروه ـه ـن اـبع ـم ا، ـت ـسـبت ـبه کوـب اـسـتش ـن که ـسـی
اـمی آـمریکا زـندگی ـمی کـنـند.» روک گـفت، ا زاده ـشده اـند، و اکـنون در ـمـی کوـب
ـحـتی در ـمـیان ـمـهاـجران کوـباـیی در اـیاالت ـمـتـحده آـمریکا «ـمردـماـنی وـجود دارـند
که ـصدای اـعـتراض ـشان ـفزاـیـنده اـست، و ـنـسـبت ـبه اـین ـسـیاـست دوـلت آـمریکا که
رواـبط ـعادی آن ـها را ـبا ـخاـنواده ـهای ـشان و ـبا ـمردم کوـبا ـنادـیده ـمی گـیرد، دیگر
ـساکت نـمی ـمانـند، و به اـعـتراض فـعاالنه ـبرـضد این سـیاـست ـبر ـخاـسته اـند.»  رو ک
Helms -Burton) ـسـلی ورـی ون و ـت رـت ز - ـب ون ـهـلـم اـن واـست که ـق ریکا ـخ از آـم
and torrielli) را ـلـغو کـند، ـقاـنوـنی که ـبر اـساس آن، کـشورـهاـیی را که ـبا کوـبا
رد. ده ـمی گـی ادـی ا را ـن اکـمـیت کوـب د و ـح ازات ـمی کـن د، ـمـج اری دارـن رواـبط ـتـج
ریکا - از ـجـمـله اـیی ـبه آـم ای کوـب دن «آزادی ـصدور کاالـه ر ـش روک امکان پذـی
د، و ـهمچـنـین ار ـش واـسـت و تکـنیک» را ـخ ـی واد ـب ا و ـم اـیی، واکـسن ـه ای درـی ذاـه ـغ
ریکاـیی را ـبه ای آـم رآورده ـه ود که ـف ازه داده ـش ا اـج ا »ـبه کوـب د ـت ان آن ـش واـه ـخ
کـشور وارد کـند، اـلـبته ـبه اـسـتـثـنای ـتـسـلیـحات که ـما در اـین ـباره کم ـترـین عالـقه ـیی

نداریم.»
روک ـخواـسـتار «ـتـبادل آزاد افکار» ـبـین اـیاال ت ـمـتـحده آـمریکا و کوـبا ـشد. دوـلت
رـمـندان- دان، ورزشکاران و ـهـن ـشـمـن ـجورج ـبوش از ـصدور روادـید ـبرای ـسـفر داـن
زه ی ارزـشـمـند “گراـمی” (Grammy) را اـی اـیی که ـج ان کوـب وـسـیـقی داـن اـمل ـم ـش
اـنی، و انک ـجـه ریکا ـخواـست ـبه ـب رده اـند - ـخودداری کرده اـست. روک از آـم ـب
ا واگذار اـلی ـبه کوـب ارات ـم د اـعـتـب دـه ازه ـب ریکن» اـج ر آـم وـسـعه ی «اـیـنـت انک ـت ـبه ـب
کنند و به بانک های آمریکایی اجازه بدهد وام ها یی در اختیار کوبا بگذارند . 
ـمـاـیت ـشـرکت ـبـاکاردی ن از دوـلت آـمـریکا ـخـواـست که از ـح ـی مچـن روک ـه
ا ا کوـب ازـهای ـتـجاری ـب ازرگاـنی و ـنـیز اـمـتـی ا ـحق ـثـبت ـب (Bacardi) که در راـبـطه ـب
ا اواـن ازرگاـنی ـمـشروب «ـه ام ـب اـنع از ـسرـقت ـن ز ـم ردارد و ـنـی درگـیری دارد، دـست ـب
ار واـسـت ریکا ـخ ال از دوـلت آـم ود. او در ـعـین ـح ـش وب» (Havana Club) ـب کـل
رـفع ـتـوـقـیف پول ـهـای کوـبـا ـیی ـهـا در ـبـانک ـهـای آـمـریکاـیی و ـبـازگرداـنـدن
و» ـتـصرف و اـم اـن ـت اـیی «گواـن وان پایگاه درـی د که ـبه ـعـن ا ـش رزـمـین ـمـتـعـلق ـبه کوـب ـس
اـنون ـبه اـصـطالح «ـتـعدـیل ـضـبط ـشده اـست. روک ـهمچـنـین ـخواـسـتار آن ـشد که ـق
کوـبایی» لـغو ـشود و در ازای آن  ـنسبت به جلوگـیری از ـقاچاق اـنـسان، بین آـمریکا

و کوبا همکاری متقابل برقرار گردد .
روک ـسرانـجام خواـستار آزادی پنج کوـبایی ـجوانی ـشد که به نـحو ـظالـمانه یی در
رورـیـسم ده اـند ـت اـنی که کوـشـی د، ـجواـن ده اـن ریکا ـبه اـسارت در آـم دان ـهای آـم زـن
دـست راـسـتی ـبرـخاـسـته و ـهداـیت ـشده از ـمـیاـمی را ـمـتوـقف کـنـند. «ـخالـصه آن که
ود د ـحق ـخ اـی ردارد، ـب ا دـست ـب رـضدکوـب اـجم ـب د از ـتـه اـی ریکا ـب االت ـمـتـحده آـم اـی
ـمـخـتاری کوـبا را ـبه رـسـمـیت ـبـشـناـسد، ـباـید ـبه ـمردم کوـبا امکان دـهد ـتا در ـصـلح و
نـد و بـایـد اـین نکـته را بـدانـد که کوبـا کشـوری اـست آزاد و ـصفـا زنـدگی کـن

مستقل.»
ار ـخودش ا ـبه اـخـتـی ود: «کوـب روک در پی ـنـقل اـین ـسـخن ـجورج ـبوش که گـفـته ـب
ر و ـتـحول رروزه در ـتـغـیـی ا ـه اه ـمی کـند . کوـب ر ـنـمی کـند» گـفت:  «ـبوش اـشـتـب ـتـغـیـی
دارد. آری، ود ـن ر از یک اـنـقالب وـج ر و ـهـمـیشگی ـت ری ـعـمـیق ـت اـست. ـهیچ ـتـغـیـی
ده ـیی ـبه سـوی اـنـقالب و ـن زاـی ر ـبه ـنحـو ـف ـی ـی ا اـین ـتـغ د کرد، اـم ر خـواـه ـی ـی ا ـتـغ کوـب
ـسوـسیاـلیـسم بـیش تر ـخواـهد ـبود، به ـسوی ـبرابری ـبیش ـتر، ـعدالت ـبیش ـتر، آزادی

بیش تر و به هم پیوستگی بیش تر.»

به نقل از هفته نامه «جهان مردم»، ارگان حزب کمونیست ایاالت متحده آمریکا
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ـجـهت ـتـحوالت آـیـنده افـغاـنـسـتان و نـقش ـنـیروـهای ـبـنـیادگرا در
ا و دوـلت روـه ـی ورد اـخـتالف ـبـین اـین ـن وضـوع اـصـلی ـم آن ـم
ا «ـجـبـهه ـعـمل ر ـب اـمه اـخـی ـن ـت واـفـق ضـای ـم ا اـم ریکا اـست.   ـب آـم
ر ـسـتی اـخـی رورـی اـقب ـحـمالت ـت ده ـمـتـع اد ـش و اـیـج ـمـتـحد» و ـج
ر و ـشـت ـی رچه ـب رکوب ـه رای ـس ود را ـب دوـلت ـمـشرف دـست ـخ
ار هـای ـت ـطـیل کردن سـاـخ روهـای ـمخـاـلف و ـتـع ـی ر ـن ـشن ـت ـخ
اچی سـار کودـت ـم ـی د. ـت از خـواهـد دـی ـمـعمـول دمـوکراـسی، ـب
ن ـطـرـیق اداـمه حکوـمت ـخـودکاـمه و ـصـمم اـست که از اـی ـم
اـیت ا ـحـم د و ـب ان ـتـحـمـیل کـن ردم  پاکـسـت ود را ـبه ـم ـطـلـقه ـخ ـم
ری امکان ـتحـوالت دمـوکراـتیک و آمـریکا، مـاـنع شکل گـی
ـترـقی ـخواـهاـنه درـساـیر کـشورـهای ـمـنـطـقه و ـبه ویژه در کـشور

های همجوار پاکستان شود.

پروـیز ـمـشرف، رـئـیس ـجـمـهور پاکـسـتان، که چـهار ـسال ـقـبل در ـجرـیان کودـتای ـنـظاـمی ـقدرت
را در اـین کـشور ـبه دـست گرـفت، در روز 24 دـساـمـبر 2003 اـعالم کرد که ـبر پاـیه «ـتواـفـقی» که ـبا
وان ان ـسال 2004 ، از ـسـمت ـخود ـبه ـعـن ـسـیون داـشـته اـست، در پاـی راـطی اـسالـمی اپوزـی روـهای اـف ـنـی
ـفرـماـنده کل ـقوا کـناره گـیری ـخواـهد کرد. اـین بـخشی از ـتوافق ـناـمه یی اـست که بـین ژـنرال ـمـشرف
ورت د، ـص اـش ادگرای اـسالـمی ـمی ـب ـی ـن زب ـب شکل از 6 ـح ان ، که ـمـت د» پاکـسـت و «ـجـبـهه ـعـمل ـمـتـح
گرـفـته اـست و در آن «رـئـیس ـجـمـهور» در ـقـبال «کـناره گـیری» از پـست رـیاـست ارـتش ، ـحق «ـعزل
نـخـست وزـیر»، «انحالل مـجـلس کـشور» و ایـجاد ـشورای اـمـنـیت مـلی که در آن ـنـظاـمـیان ـحرف آـخر
را ـخواـهـند زد، را ـبه دـست ـخواـهد آورد . ـهمکاری ـنزدیک ـبـین اـسالمگراـیان اـفراـطی و ارـتـجاـعی
وده وری در اـین کـشور ـب اـت ان پاـیه ـقدرت دیکـت اـصر پاکـسـت ارـیخ ـمـع اـمی در ـت ـظ دپاـیه ـن اـفل ـبـلـن و ـمـح
اـست.  ـتـجربه حکوـمت ـضـیاء اـلحق، ـعملکرد دوـلت پاکـسـتان در ـعـمـلـیات ـتوـطئه آـمـیز ـبرـضد دوـلت
وکراـسی و رکوب دـم اـله گذـشـته که ـس ار ـس د  ـتـحوالت چـه ان و روـن ـسـت اـن وکراـتیک و ـخـلق اـفـغ دـم
ـحرکت ـمـطـیـعانه در ـجـهت تـعـیـین ـشده از ـسوی اـیاالت ـمتـحده در ـمـنطـقه از ـنـمونه ـهای ـمشـخص اـین

همکاری است.
اـحزاب اپوزـیـسـیون پاکـسـتان ـتوافق ـنامه ـبـین ژـنرال کودـتاچی و ـبـنـیادگراـیان اـسالـمی را ـغـیر ـقاـنوـنی و
ز آن را یک اـیـم ورک ـت وـی ـی د که ـن رچـن د. ـه اـلـفت کردـن ا آن ـمـخ د و ـب دـن واـن وکراـتیک ـخ ر دـم ـغـی
پـیروزی ـبرای «ـجبـهه ـعمل ـمتـحد» پاکـسـتان ـخواـند، ( 25 دـساـمـبر 2003) ، اـما به ـنـظر “اـحـسن اـقـبال”،
اـمه، ا ـقـبول اـین ـتواـفق ـن ـمـسـئول اـمور ـتدارکات « ـلیگ اـسالـمی پاکـسـتان»، ـبه رـهـبری ـنواز ـشرـیف، ـب
ر ـظ د و  از ـن ور ـتـحـمـیل کردـن اره ـبه کـش درت ارـتش را دوـب اکم و «ـجـبـهه ـعـمل ـمـتـحد»، ـق ـحزب ـح
دـموکراـسی کـشوررا  به ـعـقب ـبازگرداـندـند. اـین ـتواـفق ـناـمه عالوه ـبر اـین که اـخـتـیار اـنحالل ـمجـلس
و ـعزل ـنـخـست وزـیر را ـبه ـمـشرف ـمی دـهد ، ـقدرت ـنـظاـمی را ـنـیز ـتا پاـیان ـسال 2004 در دـست او
ری اره گـی د و پس از کـن ریکا ـعـمل ـمی کـن ارت کاـمل آـم ـظ ـشی که ـتـحت ـن اـقی ـمی گذارد، ارـت ـب
د واـه ورت ـنـخ اـست ـص اـلـتش در ـسـی وـسی در ـعـملکرد آن و دـخ ـس ر ـمـح ـیـی ز ـتـغ ـی رف ـن ـش وری ـم ـص
د واـن ـت ا ـب ـشرف اـست ـت درت در دـست ـم ر ـق ـشـت ـی رچه ـب رکز ـه ارـتی ـتـم اـمه ـبه ـعـب واـفق ـن گرـفت. اـین ـت
ـسـیاـست ـهای ـقدرت ـطـلـباـنه و ـسرکوبگراـنه ـخود را در پاکـسـتان اـعـمال کـند و ـسودای ـتـبدـیل ـشدن
به قدرت ـنظامی در ـمنطقه به نـیابت از ـسوی محافل ـنظامی ایاالت متـحده را به واقعـیت تبدیل کـند.
«ـجبـهه ـعمل ـمتـحد» در اـنتـخاـبات ـمـهر 1381 ـبا بـهره ـجوـیی از ـجو ـسرکوب ـنـظاـمی ـحاکم در کـشور
ا ـماـجراـجوـیی ـنـظاـمی اـیاالت پس از کودـتای ـمـهر 1378 در کـشور و ـنـیز ـمـخاـلـفت ـمردم پاکـسـتان ـب
ـمتـحده در اـفـغاـنـسـتان و ـعـملکرد آزادانه ـعوامل اف.ـبی.آی. در پاکـسـتان، ـتواـنـست ـبه ـسوـمـین ـنـیروی
پارـلـماـنی در کـشور ـبدل ـشود.  یک ـجـناح «ـلیگ اـسالـمی پاکـسـتان» (ـحزب ـحاکم در زـمان کودـتا

به رهبری نواز شریف، نخست وزیر وقت) بیشترین تعداد نماینده را در پارلمان دارد.
ـبر اـساس ـموافـقـتـنامه ـنـماـیـندگان پارلـمانی «ـجبـهه ـعمل ـمتـحد» ـهـمراه ـبا ـنـمایـندگان ـحامی ـمـشرف
به ریاست جمهوری او رای اعتماد  داده و از تصویب 29 ماده متمم قانون اساسی حمایت خواهند
از ـبه ـحـماـیت ـحداـقل دو ـسوم پارـلـمان اـنون اـساـسی ـنـی کرد.  ـمـشرف ـبرای ـتـصوـیب اـین ـتـغـیـیرات ـق
رات ـبه ـخالف ـتـبـلـیـغات رـئـیس د که اـین ـتـغـیـی وکراـسی اـعالم ـخـطر کردـن دار دـم رـف االن ـط دارد.  ـفـع
دـیق د کرد.  ـص واـه ادـیـنه ـخ ور را ـنـه اـسی کـش ـسـتم ـسـی داراـنش ـنـقش ارـتش در ـسـی رـف ور و ـط ـجـمـه
اـلـفاروق، ـسـخنگوی ـجـناح ـمـخاـلف ـمـشرف «ـلیگ اـسالـمی پاکـسـتان» در ـسـخـناـنی ـبه آـسوـشـیـتدپرس

گفت که این موافقتنامه «قانون اساسی را بی قواره و سیستم پارلمانی را تخریب خواهد کرد.   
اـین ـتواـفق ـناـمه که ـبا ـتـمرکز ـتـماـمی ـقدرت حکوـمـتی در دـست رـئـیس ـجـمـهور و ـتـضـعـیف نـهاد
ردی ـمی درت ـف وـیت ـق داوم ـتـق ان در ـت ر ـمـنـتـخب پارـلـم ان و ـنـخـست وزـی ر پارـلـم ـظـی ای ـمـنـتـخب ـن ـه
ـباـشد، ـبرخالف ـنـظر نـیوـیورک ـتاـیـمز و «جـبهه ـعمل  ـمتـحد»، ـبا ـهدف نـهادـینه کردن دیکـتاـتوری در
وراـست. در پی اـین وکراـسی در اـین کـش ر رـشد دـم ـسـی اـنـعی ـجدی در ـم ده و ـم دوـین ـش ان ـت پاکـسـت
ـتوافق ـناـمه و درـست یک روز پس از ـقـبول آن از ـسوی مـجـلس، دوـمـین ـسوء ـقـصد ـبه ـجان ـمـشرف
اـلت اـسی دـخ رـخی ـمـفـسران ـسـی رد. ـب در ـب اـلم ـب در ـطی 11 روز ـصورت گرـفت که او از آن ـجان ـس
ـبرـخی مـحافل ارـتش و ـنـیروـهای اـمـنـیـتی پاکـسـتان را دراـین ـحمـله که ـماـنـند ـمورد ـقبـلی در راولپـندی،
رل اـمـنـیـتی اـست، ـصورت گرـفت را داٌ ـتـحت کـنـت دـی دـهی ارـتش، که ـش اـن رـم ر اـصـلی دوـلت و ـف ـمـق
وی ـسـتی از ـس رورـی ان ـمـشرف را ـحرکـتی ـت وء ـقـصد ـبه ـج ان دوـلت ـس د.  ـسـخنگوـی ـمـطرح کرده اـن

“القاعده” معرفی کردند (نیویورک تایمز 25 دسامبر ).
ای روـیس ـه ا ـس زدیک ـب اد و ـهمکاری ـن ان که در اـتـح ادگرا در پاکـسـت ـی ـن ای اـسالـمی ـب روـه ـی ـن
اـعده» ان و پاـیه گذاری «اـلـق اـلـب وـلد ـط درـتـمـند ـنـظاـمی ـنـقـشی ـعـمده در ـت ان و ـمـحاـفل ـق اـمـنـیـتی پاکـسـت
اـشـند.  در ـحـقـیـقت ـمـساـله اـنـسـتان ـمی ـب داـشـته اـند، ـهـنوز ـهم ـمداـفع ـبازگـشت ـطاـلـبان ـبه ـقدرت در اـفـغ

نهادینه شدن دیکتاتوری در پاکستان

معـتدل، پایه های اجتماعی و بنیاد ایدئوـلوژیک آنها را متزلزل
ردم وم ـم ر خـواـست ـعـم راـب ان در ـب د و سـدی را که اـن ـمی کـن
ری یک رای شکل گـی د و راه را ـب د، ـمی کـشـن اـیجـاد کرده اـن
دـموکراـسی کارآـمد و ـثـبات ـمـبـتنی ـبر تکـثرگراـیی ـباز ـمی کـند.
ر اـین د ـب اکـی ا ـت ا، ـب راد و گروـهـه رـخی دیگر از اـف اـبل، ـب در ـمـق
ور وـشت کـش رـن ر ـس وان ـب االت ـنـمی ـت ر اـساس اـحـتـم نکـته که ـب
قمار کرد، ـبر این نظرـند که حـضور در مجلس به هر ـمیزان که
امکان پذـیـر ـبـاـشـد، ـمی ـتـواـنـد از اـنحــصـاری ـشـدن ـقـدرت
رای ـطرح اـسـبی ـب ون ـمـن رـیـب ال ـت ری کرده و در ـعـین ـح وگـی ـجـل
شـای قـانـون شکـنی هـای شکالت جـاـمـعه و اـف ـضالت و ـم ـمـع

صاحبان قدرت، در اختیار نمایندگان مردم قرار دهد .
رواـقع ده و ـغـی رـیـبـن ز از دادن وـعده ـهای ـف راـین، ـضـمن پرـهـی اـب ـبـن
ط ـتـار کشـور ـتـوـس شکالت ـسـاـخ ـمه ـم نـاـنه ای چون ـحل ـه ـی ـب
ا د ـت واـن راـخ ات ـف اـب ـتـخ رکت در اـن ردم را ـبه ـش د ـم اـی ـمـجـلس، ـب
ـهـمـین ـحداـقل ـهاـیی که ـبه دـست آـمده از دـست ـنرود و در ـغـیر
اـین ـصورت، کـشور ـیا دـست ـخوش اـنـقالب و آـشوب ـخواـهد
ا اـینکه دـخاـلت ـخارـجی ـسرـنوـشت آن را رـقم ـخواـهد ـشد و ـی
ا د ... اـم د دـی واـه ان ـخ ورت، ـمـملکت زـی ر دو ـص زد، که در ـه
ـاذ ـخ ی در ـجـهت اـت ـب ـذـه ی-ـم ـاالن ـمـل ـع ـا که ـتالش ـف از آـنـج
اـیت ـسـجم در اـمر اـنـتـخاـبات اـست، در ـنـه ـموـضـعی یکـسان و ـمـن
ات اـب ـتـخ ا اـن اـفت که ـب رـیت ـبه اـین ـسـمت گراـیش ـی دگاه اکـث دـی
ر رـخورد ـشود. ـب ـمـجـلس ـهـفـتم ـبه شکل ـمرـحـله ای و ـمـشروط ـب
اـین اـساس، ـفـعاالن ـمـلی-ـمذـهـبی ـضـمن اـحـترام ـبه ـهمه گروه ـها
ادرت کرده اـند و ا که ـبه ـتـحرـیم اـنـتـخاـبات ـمـب راد، چه آـنـه و اـف
د، اـعالم ـمی ال در آن اصـرار دارـن ا که ـبه شـرکت ـفـع چه آـنـه
ـمع ن ـج ـاالن اـی ـع ن از ـف ـازداـشت ـسه ـت ـانچه ـبه ـب ـد که چـن کـن
«آـقاـیان: تـقی رـحـماـنی، ـهدی ـصاـبر، رـضا عـلیـجاـنی» که ـبـیش از
ز ـی د» و ـن رـن ر ـمی ـب وـنی ـبه ـس اـن رـق ـی ازداـشت ـغ اه اـست در ـب 6 ـم
ـحـبس ـساـیر زـنداـنـیان ـسـیاـسی و ـمـطـبوـعاـتی ـخاـتـمه داده ـشود و
ن ـزدیک ـبه اـی ـا ـن ـتـعـلق و ـی ـدگان ـم ـن ـام کـن ـبت ـن ـیت ـث ـصالـح
مـجـموعه و ـساـیر چـهره ـهای ـمشـهور و ـموـثر سـیاـسی ـتایـید ـشود،
امکان ـشرکت در اـنتـخاـبات را مـنـتفی ـنـخواـهـند داـنـست، اـما اگر
ـبه اـین ـخواـسـته ـهای اـبـتداـیی ـبی اـعـتـناـیی ـشود، ـطـبـیـعی اـست که
د ری از روـن اره گـی رای کـن ود را ـب ذـهـبی ـحق ـخ االن ـمـلی-ـم ـفـع

انتخابات محفوظ می دارند...»

ادامه فشار مرتجعان حاکم برای رد  ...



اول  ژانویه 1959 انقالب مردم کوبا بر ضد حکومت دیکتاتوری  باتیستا به پیروزی رسید و
سوسیالیسم به قاره آمریکا راه پیدا کرد. تجربه 45 سال مبارزه قهرمانانه خلق و حزب

کمونیست کوبا، به رهبری رفیق فیدل کاسترو، از نمونه های تاریخی درخشانی است که چگونه
یک کشور کوچک با اتکاء به جانفشانی و فداکارهای های درخشان مردمش می تواند در مقابل
تهاجم امپریالیسم و ارتجاع ایستادگی کند و الگویی از حکومت مردمی، دموکراتیک و پیشرو را
به مردم منطقه و جهان ارائه دهد. سال های طوالنی تحریم اقتصادی دهشتناک امپریالیسم
آمریکا و فشار های کمر شکن اقتصادی وضعیت فوق العاده دشوار و بغرنجی را برای خلق

قهرمان کوبا و حزب کمونیست این کشور پدید آورده است ولی با وجود همه این فشارهای غیر
انسانی خلق کوبا به مبارزه قهرمانانه خود برای حفظ استقالل و حاکمیت ملی - سوسیالیستی
ادامه می دهد. حزب تودۀ ایران ضمن تبریک این سالگرد خجسته به خلق و حزب کمونیست
کوبا و ابراز همبستگی با این مبارزات قهرمانانه سخنرانی رفیق فیلیپ پرز روک، وزیر امور
خارجه کوبا، در سازمان ملل متحد، را در تقبیح ادامه تحریم های ضد انسانی آمریکا بر ضد

این کشور برای خوانندگان نامه مردم درج می کند.

ان (4 ا، روز  13 آـب ور خـارـجه کوـب ر اـم ـیـلیپ پرز روک ( Felipe Perez Roque) وزـی ـف
ان دادن ار پاـی واـسـت د ، ـخ ان ـمـلل ـمـتـح ازـم ور در ـمـجـمع ـس راـنی پرـش ر)، ـضـمن یک ـسـخـن واـمـب ـن
دگی ـن مـاـی ای ـن ا شـد. ـهـیـئت ـه ـسـتی کوـب ـی اـل ـی رضـد کشـور سـوـس ریکا ـب صـادی آـم ـت ـتحـرـیم اـق
کـشورـهای ـجـهان در اـین مـجـمع، پس از ـسـخـنراـنی وی که ـبا کف زدن ـحاـضران ـهـمراه ـبود، ـبا
ـنع، پایـان دادن ـتحـرـیم و ـمحـاصـره ـت ـم 179 رای مـواـفق در بـرابـر 3 رای ـمخـاـلف و 2 رای ـم

اقتصادی کوبا را مورد تایید قرار دادند.
ود که اکاـمی ـسـیاـست ـهای ـخارـجی دوـلت ـبوش ـب ر ـن اـین رای ـمـجـمع ـعـموـمی، گواه دیگری ـب
ـته اـست. روک  ـضـمن رد تک تک رار گرـف ـمـلـلی ـق ـین اـل اـیی ـب ـن ـت ادی و ـبی اـع ـم ـت ورد ـبی اـع ـم
دالیل دوـلت جورج ـبوش در زمینه ی حـمایت از تحرـیم و محاـصره اقتـصادی برـضد کوبا، آن
را یک ـعـمل ـجنگی ـتوـصـیف کرد. ـجنگی که ـقـصد ـنـهاـیی آن کـشـتار ـجـمـعی و ـعاـمداـنه ی 11
صـادی و ر گرـسنگی و ـمحـروـمـیت اـست. او گـفت که، ـتحـرـیم اـقـت ر اـث ا، ـب ردم کوـب ون ـم ـی ـیـل ـم
ـسـیاـست ـمـحاـصره کوـبا که از ـسوی اـیاالت ـمـتـحده آـمریکا اـعـمال ـمی ـشود، ـباـید ـلـغو ـشود. اـین
تـحرـیم و ـمـحاـصره ی کوـبا، ـبر اـساس کـنواـنـسـیون 1948 ژـنو، ـبه ـعـنوان اـقداـمی ـجـناـیی و کـشـتار

جمعی توصیف شده است.
روک ـهمچـنـین گـفت که، اـین تـحرـیم در ـمـغاـیرت ـتام ـبا ـمـنـشور ـسازـمان مـلل ـمتـحد ـقرار دارد و
ـماـنع آزادی تـجارت و کـشـتی راـنی ـبـین اـلمـلـلی اـست و ـنـیز ـتا ـحد مـجازات کردن ـبازرگاـناـنی از

کشورهای دیگر که در کوبا سرمایه گذاری کرده اند و می کنند، فرا می رود.
روک در ـهـمـین سـخـنراـنی ـخود از لـحن گـسـتاـخانه ی « ـسیچان ـسـیو» (Sichan Siv) ـنـماـیـنده
ازیگر ضـد زنگر» (ـب وارـت د ـش وـل اده  «آرـن ورد اـسـتـف ارات ـم ان ـمـلل، که از ـعـب ازـم ریکا در ـس آـم
ا ـنـیز ـفراـتر رـفـته ـبود، ـبه ـشدت اـبودی کوـب اـلـیوود)  در ـخواـسـتار ـشدن ـن کـموـنـیـست ـفـیـلم ـهای ـه
اـتوری ا رژـیم دیکـت ا، روزی اـست که ـمردم کوـب رـین روز کوـب اـنـتـقاد کرد. ـسـیو گـفـته ـبود: « ـبـهـت
اد .»  روک ـبه اـین ـسـخن و ـب ر ـت رگ ـب د: ـم د و ـبه او بگوـیـن اـقط کـنـن رو را ـس ـست کاـسـت وـنـی کـم
اـنه ـیی رـم ان ـغـیر ـمـحـت اـنه، چـنـین پاـسخ داد: «در ـمـجـمع ـعـموـمی ـسازـمان ـمـلل چـنـین ـسـخـن اـخ گـسـت
ـهـنوز ـشـنـیده ـنـشده ـبود. کوـبا  ـمی پذـیرد که اـخـتالف ـهای ـعـقـیدـتی، اـخـتالف ـهاـیی در دـیدگاه
اـید ـنـسـبت ـبه اورـیم که ـب ا ـبر اـین ـب ا ـم ریکا وـجود دارد، اـم ا و آـم ان کوـب ا ـمـی دـئو ـلوژی ـه ا و اـی ـه
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دگی ـهـمه کشـورهـا ـیی که در اـین ـن مـاـی ـیـئت هـای ـن ضـای ـه اـع
رام گذارد.»  روک در پی اـین ـسـخن، د، اـحـت ـمـجـمع ـحـضور دارـن
اـمـعه ـبـین اـلـمـلـلی اـیت ـج ا ـحـم ـسـتـند که ـب ا ـه ردم کوـب زود: «اـین ـم اـف
ـخواـهـند گـفت: ـمرگ ـباد ـبر ـتـحرـیم و مـحاـصره اـقـتـصادی ! ـمرگ

باد بر کشتار جمعی !» 
ان ـمـلل ـمـتـحد را ـمـتـهم کرد که ازـم ریکا در ـس ده آـم اـیـن روک، ـنـم
در ـسـخـناـنش 15 ـبار دروغ گـفـته اـست، از ـجـمـله اـین که ـتـحرـیم و
ر اـین راـب ا، واکـنـشی اـست در ـب رـضد کوـب اـصره ی اـقـتـصادی ـب ـمـح
ارـتی ـس ان آن ـخ اـحـب اـیع را ـمـلی اـعالم کرد و ـبه ـص ور که ـصـن کـش
ن ـمـلی کردن در کوـبـا، ـبـر ـی نپرداـخت، چه دروغ ـبـزرگی! ـقـواـن
ن ـنی اـست، و در واـقع وصـول اـی ـت ـب اسـاس پرداـخت خـسـارت ـم
ـخـسارت از ـسوی ـتـمام ـصاـحـبان ـصـناـیع در کوـبای ـقـبل از اـنـقالب
، ـشاـمل اروپاـیی ـها، کاـناداـیی ـها و آـمریکای ـجـنوـبی ـها، ـهـمه، ـبه
اـسـتـثـنای شـهر وـندان اـیاالت ـمـتـحده آـمریکا که دوـلت ـشان آن ـها

را از قبول خسارت منع کرده، پذیرفته شده است.
روک گـفت که، ـتـحرـیم و ـمـحاـصره ی اـقـتـصادی کوـبا ـباـعث آن
ان ـمی ا زـی اد کوـب ارد دالر ـبه اـقـتـص ـیـلـی اـلی 1/6 ـم ده اـست که ـس ـش
رـیق ا را از ـط ا کوـب د ـت ریکا ـتالش ـمی کـن ر اـین، آـم زون ـب رـسد. اـف
ا ـعدم ـثـبات ـمواـجه کـند،  و ـتـهاـجم و ـتـجاوز و ـتوـطـئه ـهای ـقـتل، ـب
وـسـعه اـبل ـت اـنع» را در ـمـق رـین ـم زرگ ـت ادی، «ـب ـص ره اـقـت اـص ا ـمـح ـب

اقتصادی - اجتماعی کوبا ایجاد بکند.
ا کـشوری اـست ـفـقـیر، اـما ـتـمام ـبدـهی وی گـفت که، اگر چه کوـب
ن بــرای یکا یک ـی ی کـنــد. هـمچـن ـهــای ـخــود را پرداخـت ـم
اـنی را ـمـعـمول ـمی راـقـبت ـهای پزشکی و درـم دان ـخود، ـم ـشـهروـن
دارد  «ـبر خالف اـیاالت ـمتـحده آـمریکا که 44 میـلـیون ـتن از شـهر

وندان آن از خدمات درمانی و پزشکی بی بهره اند.»
داـنش روک آن گاه پرـسـید: «اگر دوـلت آـمریکا از ـسـفر ـشـهر وـن
ا د ـبه کوـب ازه ـنـمی دـه ا اـج ـست، چرا ـبه آن ـه ـی ان ـن راـس ا ـه ـبه کوـب
ریکاـیی، در ـهـمـین روـند آـم ـسـفر کـنـند؟ چرا ـبـیش از دو ـهزار ـشـه
اواخر، به علت سفر به کوبا مواجه با پی گرد قضایی  شده اند؟»

به مناسبت چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقالب کوبا
سازمان ملل متحد به بوش: 

به تحریم اقتصادی برضد کوبا پایان دهید!

کمک های مالی رسیده
ـــورو ـی              60 ـی ـــراـئ ـــاوش کـس ــی ـــاد ـس ه ـی ـب
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