
 با هم به سوى تشكيل جبهه واحد ضد ديكتاتورى

 »!واليت فقيه«براى آزادى، صلح، استقالل، عدالت اجتماعى و طرد رژيم 

 !كارگران همة كشورها متحد شويد 

 هشتم ،  دورة772شماره 
 1386شهريور    10سال  بيست و يكم، 

 اعالميه كميته مركزي حزب تودة ايران به مناسبت سالگرد فاجعه ملي كشتار هزاران زنداني سياسي

محكوميت و ننگ تاريخي جنايت كم نظير رژيم واليت 

! فقيه در افكار عمومي ايران و جهان  

 ارگان مركزي حزب تودة ايران

 

اتاق بازرگاني و اجراي سياست هاي 

 3در صفحه                 44ابالغي اصل 

 6ادامه در صفحه    8حقيقت درباره پيمان اروپا    در ص 

 وظايف مبرم جنبش سنديكايي زحمتكشان 

! در لحظه كنوني  

در مدت كمتر از سه ماه، با تشكيل هيئـت هـاي     
ويژه، كشتار دسته جمعي زندانيـان سـيـاسـي را         

حزب ما به حق اين جنايت هولناك را .  سازمان داد
در جريان اين كشتار دسـتـه     .   ناميد”  فاجعه ملي“

جمعي كه تنها با جنايت فاشيست ها در اردوگـاه    
ــرگ      ــاي م ه
ــس و     ــت آشــوي
جاهاي مشـابـه   
آن قابل مقايسه 
است، جـنـبـش    
ــي و      ــالب ــق ان
دمــوكــراتــيــك 
مردم ايران صد 
ها تن  از آگـاه    
ترين، مـجـرب   
ترين و صديـق  
ترين مـبـارزان   
راه آزادي و       
عدالت اجتماعي 

 .  را از دست داد
اگرچه پس از گذشت نوزده سال هنـوز سـران     
رژيم تالش مي كنند تا واقعيات پشت پـرده ايـن     
جنايت هولناك را از افكار عمومي مردم ما و جهان 

 !هم ميهنان گرامي
، نوزده سال از 1386با فرا رسيدن مرداد ماه 

جنايت تكان دهنده سران رژيم واليت فقيه بر 
ضد فرزندان اسير خلق، هزاران زنداني سياسي 
كه تنها به جرم عشق به آزادي، عدالت و دفاع 

ــوق    ــق از ح
ــردم و      مـ
محـرومـان،   
در شكنجـه  
گــاه هــاي   
ــرون  قـــــ
وســطــايــي، 
ــر   ــيــ اســ
ســـربـــازان 
ــاريـــك   تـ
انـديشـي و     
ــداد    ــب ــت اس
بودند، مـي    

نوزده .   گذرد
سال پيش رژيم واليت فقيه، به دنبال شكست 

جنگ جنگ “ مذبوحانه سياست خانمان برانداز 
در برابر اراده صلح جويانه مـردم    ”   تا پيروزي

ايران، و با هدف انتقام از آنـان، بـه دسـتـور         
مستقيم خميني و با مشاركت ديـگـر سـران        
رژيم، دست به جنايتي بزرگ و كم سابقه زد و 

همزمان با تشديد فشار بر فعـاالن جـنـبـش       
كارگري، وزارت كار و امور اجتماعي، با توصـيـه   
اتاق بازرگاني و تشكل هاي كارفرمايي، سياست 
تغيير و اصالح قانون كار به سود تامين امنـيـت   
سرمايه را با قاطعيت دنبال و مراحل اصلي ايـن    
تغييرات، به لحاظ حقوقي و قانوني، را آغاز كرده 

 !است
در اواسط مرداد ماه سال روابط عمومي وزارت 
كار و امور اجتماعي اعالم داشت، محمد جهرمي 
وزير كار بخش سوم گزارش مربوط به اصـالح    
قانون كار را به كميسيون اجتمـاعـي دولـت و        

 .مجلس هفتم فرستاده است

مرداد مـاه، در ايـن بـاره           26، ” سرمايه“ روزنامه 
در :  وزير كار و امور اجتمـاعـي گـفـت      ”  : گزارش داد

قانون برنامه سوم و چهارم بر اصالح قانون كار تاكيد 
شده است و وزارت كار و امور اجتماعي با بـرگـزاري   
نشست هاي متعدد و با استفاده از نظـرات اسـاتـيـد       
دانشگاه ها، صاحب نظران، تشكل هاي كارگـري و    
كارفرمايي موارد زيادي در مورد قانون كار را مـورد      
بررسي قرار داده است، با جمع بندي هايي كـه بـه       
عمل آمد مشخص شد هفت تا هشت ماده قانون كار 
نياز به اصالح دارد و بخش سوم گزارش وزارت كـار  

قانون حمايت از توليد 

كنندگان، قانوني كه دولت 

 احمدي نژاد اجرا نمي كند

 20وزارت نيرو اعالم كرده اسـت كـه،         
دستگاه ترانسفورماتور به ارزش بـالـغ بـر      

ميليارد تومان را از كشور كره جنوبـي   110
انتشار اين خبر با واكنـش  .  وارد خواهد كرد

تند گروهي از توليد كنندگـان و مـراكـز        
مـديـر بـزرگ      .  صنعتي كشور روبه رو شد

ترين كارخانه توليد ترانسفورماتـور ايـران     
ضمن اعالم مخالفت شركت هاي مرتبط با 
توليد ترانسفورماتور ايران بـا ايـن اقـدام        
وزارت نيرو و سياست حمايـت از واردات      

،  ” سرمايـه “ دولت نهم، به خبرنگار روزنامه 
ساخـت ايـن     “: تيرماه، خاطرنشان كرد 28

تعداد ترانسفورماتور با كيفيتي مشابه مـدل  
تـوسـط   )  و حتي مرغوب تر از آن( خارجي 

 40امكانات داخلي صرفه جويي حـداقـل     
. ميليارد تومان را در بـر خـواهـد داشـت        

درحالي وزارت نيرو تصميم به ايـن كـار       
گرفته است كه ظرفيت توليد كـنـنـدگـان     
ترانسفورماتور در ايران خالي اسـت و بـه       
راحتي مي توانند جوابگوي توليد اين تعداد 

 2ادامه در صفحه   

 6ادامه در صفحه   
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دررابطه با اصالح قانون كار به كميسيون اجتماعمي دولت و مجلـس  
هـم  )  بررسي براي تغيير قانـون كـار    ( ارسال شده است، و اين فرآيند

اكنون در دولت با استفاده از نظرات كارشناسان د رحال پـيـگـيـري       
 ” .است

به موازات اصالح و تغيير قانون كار، كه از موارد مهم و بنـيـاديـن    
اصالح ساختار اقتصادي در راستاي پيوستن به سازمان تجارت جهاني 
است، وزارت كار با كمك بسيج و كميته امداد خميني بـه تـقـويـت       
نهادها و ارگان هاي به اصطالح كارگري پرداخته و مبالغ هنگفتي از   

 . منابع مالي دولت را به آنها اختصاص داده است
وزارت كـار و امـور       ”  : محمد جهرمي در اين باره اعتراف مي كند

اجتماعي طي اين دو سال حمايت هاي جدي را از تشـكـل هـاي          
كارگري و كارفرمايي به عمل آورده به نحوي كه تعداد اين تشكل ها 

تشكل افزايش پيـدا كـرده      200هزار و 3تشكل به  800هزار و  2از 
تقويت تشكل هاي گوش به فرمان و در خدمت ارتجاع حاكم ”  . است

درست در زماني شدت مي يابد كه، ارگان هاي امنيتي فشـار فـوق       
العاده اي را بر جنبش مستقل سنديكايي اعمال مي كنند، نمونه آخـر،  
سخنان قاضي حداد، معاون امنيتي دادستان تهران، است كه ضـمـن   
اعالم تدوين طرح تشكيل دادسراي ويژه امنيت، جنبـش مسـتـقـل       
سنديكايي را مورد تهديد قرار داده و سنديكاي كارگران شركت واحـد  

 .اتوبوسراني تهران و حومه را يك تشكل غير قانوني ناميد
اينك رژيم واليت فقيه با وجود امضاء مقاوله نامه هاي بين المللي، 
با مانع تراشي هاي مختلف و برخورد امنيتي مي كوشـد از رشـد و         

اكـنـون دولـت      .  گسترش جنبش مستقل سنديكايي جلوگيري كـنـد  
احمدي نژاد حتي تشكل هاي زرد و وابسته به رژيم، مانند شوراهـاي  
اسالمي كار و خانه كارگر، را نيز زير فشار قرارداده و فعاليت آنها را به 

 .ميزان قابل توجهي محدود ساخته است
در اين زمينه و در پيوند با مجموعه مسايل كنوني ميهن ما، شاهـد  
تغيير و تحوالت و فعل و انفعاالت بسيار مهم درتشكل هايي مـانـنـد    

مرداد ماه،  گفت و گويي را  18، ” اعتماد“ روزنامه .. خانه كارگر هستيم
با سهيال جلو دار زاده پيرامون مسايل كارگري و وضعيت حاكـم بـر     
خانه كارگر و نظاير آن منتشر كرد كه حاوي مطالب با اهميتي است و 

سنديكايي مي بايد نسبت به آن با   -مبارزان و فعاالن جنبش كارگري
“ اين مصاحبه تحـت عـنـوان        .  هوشياري و حساسيت برخورد كنند

منتشر شد و در آن از       ”  نماينده كارگران بايد سوپاپ اطمينان باشد
چگونگي تعامل خانه كـارگـر بـا         -سياست تغيير ساختار خانه كارگر

دولت هاي سابق و فعلي جمهوري اسالمي، رابطه متقابل وزارت كـار  
با خانه كارگر و محتوي اين رابطه، منزوي شدن بـيـش از پـيـش           
شوراهاي اسالمي كار و توجه و حمايت كارگران از سنديكاها، احيـاي  
حقوق سنديكايي و سرانجام برخورد خانه كارگر با سنديكاها و مبـارزه  
كارگران و زحمتكشان براي ايجاد و احياي سنديكاها، سخن به ميان 

خانم جلودار زاده،  به عنوان يكي از چهره هـاي اصـلـي      .  آمده است
حزب اسالمي كار و خانه كارگر،  در اين گفت و گو در پـاسـخ بـه        
: وضعيت خانه كارگر و نحوه رفتار دولت احمدي نژاد با آن مي گـويـد  

ايـن  ...  خانه كارگر درحال باز سازي و اصالح و تغيير ساختار اسـت   ” 
فشارهايي كه از سوي دولت نهم به تشكيالت فراگير كارگـري وارد    
شده درعمل به رفع نقايص و كسب فضايل منجر شده اسـت  بـه         
عنوان مثال كانون خواهران خانه كارگر تبديل شده بـه اتـحـاديـه         
سراسري كارگران زن در بخش هاي مختلف هم اتحاديه كـارگـران     

بخش آموزشي خانه .  بيمارستاني، نساجي و امثالهم تشكيل شده است
دانشگاه كار در سراسر كشور شـعـبـه    .  كارگر هم به شدت فعال است

همچنين به فرزندان كارگران آموزش هاي رايگان فني و ...  داير كرده
در مجموع اين فعاليت ها محصول دور تـازه  .  حرفه اي ارايه مي شود
 ”.فعاليت خانه كارگر است

او سپس در ارتباط با تغيير ساختار خانه كارگر و دور تازه فعاليت آن 
با اعمال برخي فشارها در دولت )  خانه كارگر( تغيير ساختار”  :مي افزايد

آقاي خاتمي آغاز شد،ولي دولت نهم اين لطف را در حق خانه كارگـر  
كامل كرد، اوج فشارها بر خانه كارگر به اينجا رسيد كه تـوزيـع بـن      
كارگري و يا كاالهاي مورد نياز بازنشستگان با وجود سختي هايي كه 
براي تشكيالت ما داشت از دست ما گرفته شد، خبرگزاري ايلـنـا بـا      

وجود مراقبت و در شرايطي كه بارها وضو مي گيريم و استعفار مي كنيم و مديـر  
باالخر وضعيت به گونه يي شده كه امر، ...  عامل عوض مي كنيم، فيلتر مي شود 

] امر دولت[ امر دولت است، و كارديگري از پيش نرفته و ما هم تاكنون اين حكم 
ما حقايق را مي پذيريم و واقعيت ها تا حدي قابل تحمل است، ولي .  را نپذيرفتيم

وقتي بپذيريم كه نماينده كارگر به طور فرمايشي انتخاب شود، اتفاقاتي كه خواهد 
نماينده كارگر بايد سوپاپ اطمينان باشد كه تـا  .  افتاد به زيان كارگران خواهد بود

فشار افزايش يابد، فرياد بزند و هشدار بدهد، نه اينكه آنقدر سكوت كند كه ديگ 
) نقش سوپاپ اطمينان را  ( منفجر شود و هيچ زنگ خطري از خود صادر نكند ما 

 ”.ايفا مي كنيم ولي كسي توجه نمي كند
بـه چـگـونـگـي        ”  اعتماد“ مهم ترين بخش گفتگو خانم جلودارزاده با روزنامه 

برخورد خانه كارگر با سنديكاهاي كارگري و مبارزه كارگران در راه احياي حقوق 
وي با صراحت اعتراف مي كند كارگران نظر بسـيـار   .  سنديكايي مربوط مي شود

: منفي به شوراهاي اسالمي كار دارند و تاكيد مي كند علت آن ايـن اسـت كـه       
و ] يعني به شوراهاي اسالمي اعتماد ندارند[چون اعتماد خود را از دست داده اند ”

 ”.فكر مي كنند كار بيهوده اي است
جلودار زاده در پاسخ  اين پرسش كه خانه كارگر متهم است به مانع تراشي در 

خانه كارگر چكـاره  ”  : برابر شكل گيري تشكيالت كارگري جديد؟ اعالم مي دارد
 ”.بوده كه نگذارد تشكيالت ديگر شكل بگيرد

ظاهرا خانم جلودارزاده مواضع رسمي خانه كارگر و سخنان دبـيـر كـل آن،          
عليرضا محجوب، را فراموش كرده اند كه با قاطعيت و با تكيه بر وابستگي خـود  
به رژيم چگونه با تشكل هاي مستقل از جمله هيئت موسـسـان وسـنـديـكـاي          

و ”  سـيـاسـي   “ كارگري و سنديكاي كارگران شركت واحد برخورد و آنـهـا را           
اما اينك در پرتو مبارزات خستگي ناپذير همين تشكـل  .   ناميده بود”  غيرقانوني“ 

ها و زحمات توان فرساي كارگران آگاه، خانه كارگر و خانم جلودارزاده در پاسخ به 
حال اگر جمعي از كارگران بطور خودجوش تصميم بـه تشـكـيـل       ”  : اين پرسش

” : سنديكا بگيرند، آيا شما خود را ملزم به حمايت از آنها مي دانيد؟ مـي گـويـد       
انجمن صنفي خود يك سنديكا است و قوانين تشكيل آن هم با سنديكاها تفاوتي 

سنديكا يك تشكيالت خود جوش است كه معطوف به تحقق خواسته هاي . ندارد
دولت هم موظف بـه    ...  صنفي است، بنابر اين ما خيلي بر سر اسامي دعوا نداريم

طبيعي است كه اگر اين وظيفه انـجـام   .  صدور اجازه تاسيس انجمن صنفي است
نشود سازمان هاي غير رسمي و زيرزميني شكل خواهد گرفت كه بنيان افـكـن     

عقل حكم مي كند كه اجازه سخن گفتن به تمام تشكـيـالت    21درقرن .  هستند
انـجـمـن صـنـفـي         ( ما اميدوارهستيم كه اين تشكل هاي قانونمند   ...  داده شود
تشكيل شوند، اين اميدواري هم در شرايطي محقق مي شود كه دولـت  )  وسنديكا

اقدام به رد صالحيت نماينده كارگران و ابطال انتخابات آنها نكند، اصال چـنـيـن    
 ”.مداخالتي به دولت مربوط نمي شود

تحوالت ساختاري مهم در خانه كارگر، با توجه به تـوضـيـحـات يـكـي از             
گردانندگان اصلي آن، بي شك در بطن حوادث پرشتاب سياسي ميهن ما و فعل و 

 .انفعاالت كنوني قابل ارزيابي است
اين تغيير ساختار صرف نظر از نيات و اهداف اين تشكل، بر جنبش مسـتـقـل    

 . سنديكايي ميهن ما تاثير خواهد داشت
بنابر اين، مبارزان سنديكايي و فعاالن كارگري كه در اوضاع حساس و دشـوار  
كنوني و با توجه به امكانات موجود فعاليت مي كنند، بايد با دقت، هوشـيـاري و     
حساسيت اين تغيير و تحوالت را تعقيب و به ارزيابي موشكافانه آن بر پايه منافع 

 . و حقوق جنبش كارگري بپردازند
برخورد انفعالي و كم بها دادن، و يا هرگونه پر بها دادن بي دليل، به چـنـيـن      

جـنـبـش    .  اقدامات و مانورهايي براي آينده جنبش سنديكايي زيـان آور اسـت      
سنديكايي كنوني ميهن ما كه حاصل زحمات توان فرسا و به جان خريدن انـواع    
خطرها و محروميت ها طي ساليان اخير بوده براي رويارويي با اين مسـايـل در     

پرهيز از پيـش  .  درجه نخست به وحدت صفوف وانسجام تشكيالتي نيازمند است
داوري و ذهني گرايي و بحث هاي تفرقه افكنانه در لحظه حاظر اهـمـيـت دو        

 .چندان كسب مي كند
اتحاد عمل جنبش سنديكايي با حفظ ديدگاه ها براي مواجه با حوادث پـيـش     
روي و تغيير آرايش در تشكل هايي همچون خانه كارگر مبرم ترين وظيفه قلمداد 

بي توجهي به اين وظيفه، قدرت مانور جنبش سنديكايي را در برابر اين .  مي گردد
تغيير آرايش محدود و از ميزان كارايي و نفوذ آن درميان توده هاي كارگـر مـي     

حتي يك لحظه نيز نبايد اهميت تقويت جنبش سنديكايي فعلي كشور را از .  كاهد
رفاهي زحمتكشـان  -امروز در عرصه صنفي و تامين منافع صنفي.  نظر دور داشت

لذا .  فقدان وحدت در جنبش سنديكايي بيش از هر زمان ديگري به چشم مي آيد
ضرورت مبارزه پيگيرانه براي وحدت صفوف در جنبش سنديكايي موجود بـدون    

 .هيچ استثناء اهميت فوق العاده اي را داراست

 ...ادامه وظايف مبرم جنبش  
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رژيم واليت فقيه با توجه به وضعيت حاكم بر كشـور، بـه ويـژه        
تشديد بحران اقتصادي كه به نوبه خود درگيري حادي را ميان جناح 
بندي هاي درون و پيرامون حاكميت بر سر شيوه هـاي خصـوصـي      
سازي موجب شده است، تا بار ديگر براي برون رفت از اين بـحـران   
بر سياست اصالح ساختار اقتصادي و آزاد سازي اقتصادي تاكيـد و    

 .براي آن برنامه ريزي هاي نويني ارايه كند
داود دانش جفعري، وزير اقتصاد دولت احمدي نژاد، در جـريـان       

كه به مناسبت يك سالگـي ايـن      ” 44سياست هاي اصل “ همايش 
ابالغيه از سوي ولي فقيه بر پا شده بود، در دفاع از برنامه آزاد سازي 
اقتصادي بر اساس توصيه هاي صندوق بين المللي پول و بـانـك       

ميزان واگذاري هاي انجام شده در سال ”  : جهاني خاطر نشان ساخت
 2ميليارد تومان و ميزان واگذاري ها از طريق بـورس       410گذشته 
ميليارد تومان بوده است، ارزش دارايي هاي دولت حدود  350هزار و 

درصد اين ميزان به بخش  80هزار ميليارد تومان است كه بايد  140
خصوصي واگذار شود، مهم ترين مشكل اصالحات سـاخـتـاري در      
ارتباط با آزاد سازي است، براي عبور از وضع موجود به روشنـگـري   

بخوان بخش نـفـت،     [ هاي بسيار نياز داريم و در برخي از بخش ها 
 ”.نياز است تابوشكني شود...] گاز، راه آهن، مخابرات و

به دنبال وزير اقتصاد، رييس سازمان خصوصي سازي با تـاكـيـد      
قانون  44در مواردي به اجراي سياست هاي كلي اصل ”  : اعالم كرد

اساسي كمتر توجه شده كه اين امر ناشي از ديدگاه هاي مـتـفـاوت      
افراد از لزوم تغييرات در ساختار و قوانين است، هم اكـنـون مـا در        

 ”.كشور به اصالح ساختار و آزاد سازي اقتصادي نيازمنديم
اينك برنامه آزادسازي و اصالح ساختار اقتصادي به عنوان نكـتـه   
محوري مباحث اقتصادي در رژيم واليت فقيه به منظـور اجـرايـي      

مورد توافق قرار گرفته و مقدمات آن فراهـم   44كردن ابالغيه اصل 
اتاق بازرگاني پس از تغييرات جدي و قابل توجه در آن و .  آمده است

برگزيده شدن محمد نهاونديان به عنوان رييس، كه نشانگر تحوالت 
بسيار مهم در سرمايه داري ايران و به ويژه در درون سرمايـه داري    

خطير آزاد سازي و اصالح  سـاخـتـار        “ بزرگ تجاري است، وظيفه 
اقتصادي به دستور بانك جهاني و صندوق بين المللي پـول را بـر       

نبايد فراموش كنيم كه، نهاونديان ضمن داشـتـن   .  عهده گرفته است
عنوان رييس اتاق بازرگاني ايران، معاون اقتصادي دبير شوراي عالي 

و رييس مركز بررسـي   44امنيت ملي و عضو ستاد ويژه اجراي اصل 
براي الحاق به سازمان تجارت جهاني در جمهوري اسالمي است، و   
انتخاب او با راي مثبت تحول خواهان در اتاق، كه برخي از آنان بـه  
اصالح طلبان حكومتي وابسته و نزديك هستند، اهميت و مـيـزان       
تاثير برنامه ها و راهكارهاي اين اتاق در راهبرد اقتصادي مجمـوعـه   

به بيان ديگر، سياسـت هـاي     .  رژيم واليت فقيه را آشكار مي سازد
اتاق بازرگاني رفته رفته با پشت سرگذاشتـن مـوانـع مـوجـود در            

اجتماعي رژيم را   -حاكميت، در واقع محتواي سمت گيري اقتصادي
تشكيل مي دهد واين نهاد،  و يا ارگان سرمايه داران، را بـه يـك       

-مركز پر قدرت و تاثير گذار در تصميم گيري هاي كالن اقتصـادي 
 .سياسي و اجتماعي كشور بدل مي سازد

دراين خصوص، محمد نهاونديان در اولين نشست خبري خود پس 
از انتخاب شدن به عنوان رييس اتاق بازرگاني، ضمن دفاع از نـامـه   
اقتصاددانان به احمدي نژاد، بر مساله سهميه بندي بنزين انـگـشـت    

در طرح سهميه بندي سوخت بايد ”  : گذاشت و با صراحت اعالم كرد
به مسايلي چون حمل و نقل وغيره در بخش خصوصي توجه ويـژه    

وي طبق گزارش خبرگزاري ” .داشت و سوخت اين بخش تامين شود
تيرماه، از وجود آمادگي در بخش خصوصي در قـبـال    17، “فارس„

ارايه مجوز براي واردات بنزين با رعايت قيمت تمام شـده مـتـوازن      
با اين اتـفـاق انـگـيـزه بـخـش            „: براي اين بخش خبرداد و گفت

اتاق بازرگاني و اجراي سياست 

 44هاي ابالغي اصل 

 سردار سربدار :رفيق شهيد سعيد آذرنگ 

 1367تير ماه  29: تيرباران
سعيد آذرنگ، يكي ازاعضاي برجسـتـه   
سازمان مخفي، عضو مشاور كـمـيـتـه     
مركزي حزب توده ايران، فرزنـد دالور    
خلق، نه سرباز كه سردار سربه دار پهنه 
عشق به مردم، به دسـت دژخـيـمـان        
خون آشام رژيم جمـهـوري اسـالمـي       

سعيد را تيرباران كردند تـا  .  تيرباران شد
در وجود او كه از آتش رنگ مي گرفت

، عشق بي پايان و الـهـام       ) ” آذرنگ“ ( 
بخش به خلق و طبقه كارگر، پايبنـدي  

لنيـنـيـسـم و       -وفادارانه به ماركسيسم
انترناسيوناليسم پرولتري، بيـكـرانـگـي     
ايمان به حزب توده ايـران، دشـمـنـي       
آشتي ناپذير با امپرياليسم و ارتجـاع و    
شجاعت حماسي يك انقـالبـي، يـك      

 .فاتح شكنجه گاه هاي دو رژيم شاه و خميني را به آتش بكشند
دژخيمان با هزار اميد، سعيد را به زير داغ و درفش كشاندند، ولي در گـذر هـر       

آنچه در نبرد نابرابر شالق با گوشـت  .  لحظه با هزار نااميدي سينه به سينه شدند
و پوست و عصب، به او برتري مي بخشيد همانا ايمان ژرف به آرمان هاي واال   

سعيد در زير وحشيانه ترين شكنجه هاي جسـمـي و     .  و عظمت روحي اش بود
روحي كه او را تا آستانه مرگ پيش مي برد، همچنان رازدار ماند و سربلـنـد در     

سعيد در مراحل گوناگون بازجويي و زندان، شخـصـيـت    .  برابر خلق و حزب خود
پس از آنكه دربازجويي، براي دشمن از سعيد . پوالدوشي از خود به نمايش گذارد

دراينجا نيـز،  .  چيزي در نيامد، او را از سلول انفرادي به بند عمومي منتقل كردند
سعيد در روزها و لحظه هاي سخت و سنگين گذر زندان پايداري كـرد و بـه         

. آينده پيروز و شكوفان را با خوش بيني تصوير كرد و اميد داد.  پايداري فرا خواند
از حزب خود در برابر توده ستيزان دفاع كرد و به سازمانگري مقاومت جـمـعـي    
واعتصاب پرداخت،  و كوتاه سخن، در عمل نشان داد كه پوالد اسـت، فـريـاد      

صفت قهرماني با همه .  است، سرود است، عشق است، اميد است، توده اي است
مهابتي كه دارد و مسئوليتي كه كاربرد آن مي پذيرد، به راستي برازنده سـعـيـد    

هستي .  بدون پروا و درنگ بايد بر سينه خون آلودش مدال قهرماني نشاند.  است
پويا و پربار او از پاك ترين و برجسته ترين صفات اخالق انقالبي و سـجـايـاي    

سعيد با سري افراشته و گام هايي استوار با بـانـگ   .  عالي انساني معنا مي گرفت
سعيد در واپسين ميـدان  .  زنده باد حزب توده ايران به ميدان تير باران گام گذارد
سعيد بار ديگر نشان داد   .   آزمون نيز توده اي و با توده هاي رنج هم پيمان ماند

كه بيش از پنج سال زندان و گذر از هفت خوان شكنجه و شالق از روح پـر        
صالبت و ايمان خارائين او چيزي نكاسته و سعيد توده اي همچنان سعيد تـوده  

آنان كه در دوزخ خميني حتي روزهايي را با او همراه بوده اند، ايـنـك   .  اي است
 . مي دانند او پرنده شجاع و بلند پروازي بود

                                     *** 
 زندان اوين -1365سال 

در پي اعتصاب غذاي زندانيان سياسي در اوين، رفيق آذرنگ به عنوان يكي از “  
پايداري و مقـاومـت او در       .  رهبران اعتصاب به سلول انفرادي منتقل مي شود

رفيق سعيد مـورد احـتـرام هـمـه          .  زندان به وي وجهه اي خاص بخشيده بود
او در سلول انفرادي هم علي رغم فشـار  .  زندانيان سياسي و سمبل قهرماني بود

شديد، اعتصاب غذا را نشكست و با نام يك توده اي آخرين فردي بود كـه بـه     
دنبال قول مسئولين زندان براي بهبود وضع زندگي درزندان، دست از اعتـصـاب   

من با چشمان ”:او پس از بازگشت از سلول انفرادي در جمع زندانيان گفت. كشيد
باز راه حزب را انتخاب كرده ام و حاضرم بي كمترين دو دلي و ترديد جان در راه 

 ”.اين حقيقت بگذارم
                                       ***  

او نيز درهمان روز چهارشنبه با خواهرش .  سعيد آذرنگ از قهرمانان زندان است“ 
براي من . من به افتخار به روز آرامش و آسودگي رسيدم ”:تماس تلفني مي گيرد

بـه مـادرم بـگـو         .  گريه نكنيد و سياه نپوشيد، زيرا با گردن افراشته ايستاده ام  
من .  به پدر پيرم بگو دوستش دارم و به وجود شما افتخار مي كنم.  دوستش دارم

. همه را دوست دارم و خوشحالم كه كاري انجام ندادم كه شما را سرافكنده كنم
. گردن هايتان را افراشته نگهداريد.  به خواهران و برادرانم بگوييد دوستشان دارم

بـه  .  به آرشم، به پسر گلم بگوييد دوستش دارم و مي خواهم فرزند سعيد بـاشـد  
 7ادامه در صفحه    ”....گيتي بگو مانند هميشه دوستت دارم و تا آخرين لحظه حيات در قلبم هستي
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در حاشية رويدادهاي 

 هفته اي كه گذشت

فشار و تهديدات بر ضد * 
هاي شهداي فاجعه ملي  به  خانواده

قصد ممانعت از برگزاري مراسم 
 بزرگداشت

 
سال از جـنـايـت         19شهريور ماه امسال 

هـا در       بزرگي كه در پشت ديوارهاي زنـدان 
در تـابسـتـان    .  گذرد وقوع پيوست، مي ايران به

خصوص در ماه شهريور آن،    ، و به1367سال 
يـافـتـه       مردم ميهن ما شاهد جنايتي سازمان

توسط سران و مقامات بلندپايه بودند كـه در    
آن هزاران تن از زندانيان سياسي از هـمـه       

هاي سياسي كه بـه جـرم        احزاب و سازمان
دوسـتـي      جويي و ميهن خواهي، عدالت آزادي

اسير استبداد بودند، قرباني ارتـجـاع حـاكـم       
 .شدند

در طرف چند هفته، و در بيدادگاهاي چـنـد   
ما  اي، نسلي از مبارزان و انقالبيون ميهن دقيقه

هاي سرسـبـد    توان آنان را گل كه به واقع مي
و ايـن    .  جامعه ما دانست، به قتل رسـيـدنـد   

ضايعه جبران ناپذيري بود كه از جانب مـردم  
ديده و دردمند ميهن ما فاجعه ملـي نـام      ستم

امري كه در تاريخ معاصر كشـور مـا     .  گرفت
سابقه است، زيرا كه در واقـع نسـلـي از         بي

نـگـاران،      روشنفكران، نويسندگان، روزنـامـه  
هنرمندان، و در يك كالم، مبارز و متعهد در   

اي كـه     به گونه.   اي اندك اعدام شدند فاصله
هنوز هم زخم اين واقعه حتي پس از گذشـت  
نزديك به بيست سال در حافظه و قلب مردم 

اين جنايـت فـرامـوش      .  ما خون چكان است
شدني نيست، و بدون شك روزي مجرمين و   
عاملين آن در دادگاه خلق افشاء و مـحـكـوم    

هاي آنان  خواهند شد،  و از قربانيان و خانواده
 .اعاده حيثيت قانوني خواهد شد

گونه كـه     البته بايد تاكيد كرد كه، هنوز آن
بايد ابعاد اين فاجعه بزرگ افشاء نشده اسـت،  
زيرا كه استبداد از ترس خشم مردم و رسواتـر  

كند،  شدن چهره مستبدان همچنان تالش مي
با اين حـال،  .  بر اين جنايت پرده استتار بكشد

هاي دردمند اين عزيزان هر سالـه در     خانواده
كنند در حد امـكـانـات       شهريور ماه سعي مي

محدود خود با برگزاري مراسمي از جـملـه       
حضور در گورستان خاوران، كه بـخـشـي از      
شهيدان اين واقعه در آنجا در گورهاي جمعي 

 .قرار دارند، ياد آنان را زنده نگهدارند
هاي اخير گورستـان خـاوران بـه         در سال

گذاري انقـالبـيـون و       ميعادگاهي براي ارزش
درسـت  .  مبارزين ميهن ما تبديل شده اسـت   

همين خاطر امسال رژيـم،   به
هراسناك از برگزاري مراسم 

هــاي    ســالــگــرد خــانــواده  
شدگان، از مدتها قـبـل    اعدام

به تشبثاتي دست زده اسـت    
تا مانـع گـرد هـم آمـدن           

در .  هاي قربانيان شود خانواده
اين زمـيـنـه اطـالعـات و          
گزارشاتي منعكس شده است 
كه حكايـت از فـعـالـيـت          
مــامــوران اطــالعــاتــي و      
نيروهاي انتـظـامـي رژيـم       

براي نمونه بر طبـق  .  كند مي
گزارشي كه كانون زندانيـان  

) در تـبـعـيـد      ( سياسي ايران 
منتشر كرده است، مـامـوران   
وزارت اطالعـات در طـي       

هاي اخير و در آستـانـه    هفته
نوزدهمين سالگرد فـاجـعـه      
ملي به كرات بـه مـنـازل        

خانواده شهدا مراجعه كرده و با تحت فشار قرار دادن آنان خواسته اند كه از بـرگـزاري مـراسـم در             
اين برخورد نيروهاي امنيتي در پي آن است كه در طي ساليان اخـيـر   .  گورستان خاوران خودداري كنند

مردم همه ساله روز جمعه، در نيمه شهريور، با حضور خود در خاوران ياد عزيزان به خون خفته خلق را   
مي داشتند و اين امر رفته رفته به يك سنت تبديل شده است، زيرا كه خاوران به سمبل مقاومت  گرامي

 .كشي تبديل شده است و مبارزه با ديكتاتوري و آزادي
خورد اين است كه، ماموران امنيتي رژيم در مراجعات خـود   اي كه در اين گزارشات به چشم مي نكته

اين نشان مـي دهـد كـه        .  اند ها با زبان تهديد و به قصد ايجاد رعب و وحشت برخورد كرده به خانواده
بايد يك صدا اين تهديدات و فشارها . ها هراسناك است نگراني رژيم به حدي است كه از تجمع خانواده

برگزاري مراسم درخور اين عزيزان است و هيـچ  .  هاي شهيدان حمايت كرد را محكوم كرد و از خانواده
 .مانعي نبايد از يادكرد خاطره شهيدان ميهن جلوگيري كند

هاي قربانيان فاجعه ملي گردهم خواهند آمد و    مانند ساليان گذشته خانواده بدون شك امسال نيز هم
پيشه رژيم واليت فقيه و كارگزاران  كش و جنايت داشت خاطره عزيزان خود، ماهيت آزادي ضمن گرامي

 . و ترفندي به فراموشي سپرد  توان با هيچ دسيسه آري اين جنايت را نمي. آن را افشاء خواهند كرد
هاي  شهريور خانواده 9جمعه جا يادآور شويم كه امسال نيز طبق سنت هر ساله روز  جا دارد كه در اين

 .آيند تا ياد جان باختگان فاجعه ملي را گرامي بدارند شهدا در خاوران گردهم مي
*** 

 
 هاي تازه شغلي هاي كشور تا محدوديت از اخراج اساتيد دانشگاه* 

 
گذرد كـه     هاي سراسر كشور نمي استادان در دانشگاه”  اي تصفيه فله“ مدت زيادي از اخراج و درواقع 

اگر تـا    .  اي از كارشكني و ايجاد موانع شغلي براي اين طيف  از استادان منتشر شده است خبرهاي تازه
ديروز اخراج استادان به طور عمده شامل آن دسته از افرادي مي شد، كه درواقع به عنوان منتقدين بـه  

هاي آموزشي در ميان دانشجويان شناخته شده بودند، تضعييقات جديد شامل اغلـب مـدرسـيـن        روش
و اين چيزي نيست جز كنترل هر چه بيشتر فعاليت علمي تا حد تجاوز به حريم خصـوصـي و     . شود مي

اي به دانشگاها صادر شده است كه از اين به  بخشنامه”  ساالري مردم“ بنابر خبر روزنامه .  خانوادگي آنان
بعد اساتيد دانشگاه موظف هستند كليه سفرهاي خود، چه تحقيقاتي و چه غيرتحقيقاتي، بـه خـارج از       

طبق اين بخشنامه، اسـاتـيـد      :   نويسد مي”  نوروز“ همچنين .  كشور را به حراست دانشگاه گزارش دهند
اند تا هرگونه سفر خود به خارج از كشور را عالوه بر سفرهايي كه بـه عـنـوان       ها موظف شده دانشگاه

فرصت مطالعاتي يا سفرهاي علمي و پژوهشي با هزينه دانشگاه به خارج از كشور انجام مي دهند، بـه    
اين سفرها، شامل سفرهايي است كه با هزينه موسسات ديگر .  حراست دانشگاه متبوع خود، اعالم كنند

. شود و حتي سفرهاي سياحتي، زيارتي و شخصي نيز در اين زمره هسـتـنـد    انجام مي)  غير از دانشگاه( 
گفتني است دور جديد برخورد با اساتيد دانشگاه همزمان با بازگشت دكتر بشيريه پس انجام فـرصـت     
مطالعاتي وي به ايران آغاز گشته و طي آن اساتيدي همچون دكتر حسين بشيريه، دكتر هادي سمتي و 

 . دكتر سعيد شاهنده از سوي رئيس دانشگاه تهران اخراج شدند
قصد رژيم بدون شك آن است كه با حذف مدرسين و استاداني كه چشم و گوش بسته اوامر مقامات 

هـاي     كنند و داراي شخصيت علمي مستقلي هستند، دايره استبداد را بر مـحـيـط      متحجر را اجرا نمي
تر كرده و فقط به آن دسته از اساتيد امكان تدريس بدهد كه مورد نظر مسئوليـن دسـت      آموزشي تنگ

 .هاي دانشگاهي هستند، باشند نشانده و حراست دانشگاه كه درواقع مامورين امنيتي در محيط
هراس رژيم واليت فقيه همچنين از اين است كه مبادا جنبش دانشجويي پـيـونـدي بـا اسـتـادان           

ها توسط حراست ونيروهاي امنيتي و نمايندگان  دگرانديش پيدا كند، زيرا در اين صورت كنترل دانشگاه
ستـيـزي    بنابر اين اين گونه اقدامات نه تنها آزادي ستيزي، بلكه علم.  ولي فقيه ديگر امكان پذير نيست

 .نيز هست
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يك اقدام مثبت در راه حمايت از زندانيان * 
 سياسي و نجات جان محكومان به اعدام

 
المللـي بـاز      هاي اخير مردم ميهن ما و افكار عمومي بين در هفته

هاي گسترده و علني در برخي از شهرهـاي ايـران      هم شاهد اعدام
هاي خياباني منجر به انـزجـار      هاي دردناك اين اعدام عكس.  بودند

افكار عمومي شد و در مطبوعات جهان و از جمله در اينترنت بازتاب 
اهميت اين موضوع در آنجا است كـه اجـراي ايـن        .  زيادي داشت

بار ديگر مسئله مبارزه براي لغو حكم اعـدام را بـراي          احكام يك
نيروهاي بشردوست مطرح كرده و ضرورت اقـدام عـاجـل بـراي         

ها را در دستور كار و فعاليت آن قـرار داده       جلوگيري از ادامه اعدام
خوشبختانه اين گونه اعمال ضد انساني رژيم از جانب اكـثـر   .  است

ها محكوم شده و دراين رابـطـه بـه اعـتـراض             احزاب و سازمان
 .پرداختند

وسطايي چون قـانـون      به باور ما، مبارزه براي تغيير قوانين قرون
خصوص لغو اعدام، يكي از موارد جدي يي است كه به  قصاص و به

بشر ربط پيذا مي كند و بايد بيش از پيش مورد تاييـد   موضوع حقوق
هـاي     گونه اقـدامـات، تـالش سـازمـان          از جمله اين.  قرار بگيرد

خواه است، كه در اينجا به يك نمونه از ايـن       دموكراتيك و آزادي
كميته دفاع از حقـوق مـردم ايـران        .  شود ها اشاره مي گونه فعاليت

كه در راستاي دفاع از دموكراسي، حقوق بشر و آزادي هاي )  كودير( 
مصرح در مقاوله نامه هاي جهاني در ايران فعاليت دارد، بـيـانـيـه       
مهمي در ارتباط با قوانين سركوبگرانه و اقدامات رژيم اسـتـبـدادي    

در اين بيانيه مطبوعاتي نسبت به برخورد ستمگرانه بـا    .  منتشر كرد
روزنامه نگاران، فعاالن دانشجويي، جمله فعاالن كارگري و مدافعان 

ضمن محكوم كردن ”  كودير“ .  حقوق زنان، موضع گرفته شده است
چنين  اي گرفته است، هم اين اقدامات كه در ماه هاي اخير اوج تازه
اكنون در اعتصاب غذا به  براي نجات جان دو زنداني سياسي كه هم

هـاي     برند، فراخواني خطاب به محـافـل و شـخـصـيـت           سر مي
فراخوان با توجه به وضعيت . المللي صادر كرده است دموكراتيك بين

آميز دو زنداني كرد، به اسامي عدنان حسن پور و عـبـدل        مخاطره
بوتيمار، كه در اعتراض به بـيـدادگـري هـاي رژيـم          )  هيوا( وحيد 

جمهوري اسالمي و شرايط غيرانساني و تحمل ناپذيـر در زنـدان       
اند، خواستار آزادي هرچه سريع تر  سنندج دست به اعتصاب غذا زده

 .تمامي زندانيان سياسي ايران شده است
اعـالم كـرده اسـت        )  كوديـر ( كميته دفاع از حقوق مردم ايران 

، فعال اجتماعـي،  ” هيوا بوتيمار“ ، روزنامه نگار، و ” عدنان حسن پور“ 
بـه  ”  مريـوان “ در اعتراض به انتقال از زندان  1386تير  22از تاريخ 

بازداشتگاه سازمان اطالعات سـنـنـدج و عـدم بـرخـورداري از               
ترين حقوق انساني و همچنين صدور حكم اعدام از سـوي       بنيادي

 .برند رژيم بيدادگر در اعتصاب غذا طوالني مدت بسر مي
از همه نيروهاي هوادار دموكراسي، حقوق بشر و صـلـح   ”  كودير“ 

خواهد كه پيش از آنكه خـطـر اعـدام جـان          در ايران و جهان مي
هـاي     را تهديد كند، از خواسته”  هيوا بوتيمار“ و ”  عدنان حسن پور“ 

كميته دفاع از حقوق مردم ايـران  .  انساني آنان قاطعانه حمايت كنند
با اشاره به اوجگيري اخير سركوب مدافعان جنبش هـاي    ”  كودير“ 

هاي رژيم براي خفه كردن هـرگـونـه صـداي          اجتماعي، و تالش
مخالف، خواستار آزادي و رعايت حقوق بشر در ايران و آزادي همـه  

بيانيه كميته دفاع از حقوق مردم ايـران  .  زندانيان سياسي شده است
ــعــه كــرد        را در ايــن آدرس مــي         )  كــوديــر(  ــوان مــطــال : ت
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 ...ادامه نگاهي به رويدادهاي ايران

آزادي براي همه زندانيان 
 !سياسي ايران

 ...ادامه اتاق بازرگاني 

بررسي قرارداده و درخصوص مسايل بسيار متنوعي كه به تامين امنيت سرمايه منجـر  
توسعه نقش نهادهايي ماننـد  :  مي شود  به طور مشخص و مفصل پرداخته است، مانند

اتاق بازرگاني و انجمن هاي صنفي و حرفه اي كارفرمايي در تصميم سـازي هـاي       
قانوني و اجرايي،تشكل هاي كارگري و محتواي آنها، آماده كـردن جـامـعـه بـراي          
پذيرفتن تغييرات سازماني و جابجايي هاي بزرگ نيروي انساني، تشكيل شركت هاي 

بخوان خصوصي سـازي در    ( متعدد سرمايه گذاري به منظور آسان سازي واگذاري ها
پرهيز از هر گونه سياسي كاري احزاب در )  صنايع مادر و كليدي همچون صنعت نفت

امور اقتصادي و جلوگيري از سياست زدگي فرآيند خصوصي سازي، اعالم روشن آنچه 
از اين پس و درهيچ شرايطـي  )  دولت و صرف نظر از اينكه كدام جناح بر سركار باشد

نبايد انجام دهد و اصالح ساختارها و اجراي آن ها به وسيله بخش خصوصي و مـوارد  
تـوسـط   ”   انحالل سازمان مديريت و برنامه ريزي“ ديگري از اين دست، بي گمان با 

معاونت برنامـه  “ و اذعام آن در نهاد رياست جمهوري تحت نام ”  شوراي عالي اداري“ 
اتـاق  “ بر ميزان تاثير گـذاري و مـداخلـه             ” ريزي ونظارت راهبردي رييس جمهور

در اموري مانند برنامه ريزي هاي اقتصادي به صورت مستقـيـم و غـيـر         ”  بارزگاني
 .مستقيم افزوده خواهد شد

به اين ترتيب تشكل سرمايه داران ايران به سركردگي سرمايه داري بزرگ تجاري، 
، تمامي توان و امكانات خود را به كار گرفته تـا از ايـن       44با توجه به ابالغيه اصل 

در آستـانـه انـتـخـابـات         .  موقعيت استثنايي بيشترين سود و بهره را نصيب خود سازد
و تـغـيـيـرات     ”  اتاق بازرگاني“ و رويدادهاي پر شتاب كشور، تحرك ”  مجلس هشتم“ 

انجام شده در آن به تحوالت سياسي كشور سمت و سوي معيني مي بخشد، و ايـن      
پرسش را مطرح مي سازد كه آيا آرايش سياسي در مجلس آينده و صف بندي هـاي    

به عـنـوان   ”  اتاق بازرگاني“ حكومتي بر اساس اين تغيير و تحوالت شكل مي گيرد و 
 !نهادي پر قدرت به هدف هاي خود دست مي يابد؟

“كمونيست “شركت حزب توده ايران در جشنواره نشريه   

كمونيست هاي دانمارك، امسال ثمره فعاليت خستگي ناپذير خود بر ضد سيـاسـت   
بـه  ”  كمونيـسـت  “ هاي جنگ طلبانه دولت دست راستي را در جشنواره ساليانه نشريه 

در اثر مبارزات پيگيرانه نيروهاي چپ، مترقي و ضد جنگ، كه حزب .  نمايش گذاشتند
كمونيست دانمارك بخشي از آن به شمار مي آيد، قسمت اصلي نيروهاي نظامي ايـن  
كشور خاك عراق را ترك كردند و به اين ترتيب، جنبش وسيع ضد جنگ و صـلـح       

 .دوستان اين كشور به يك موفقيت دست يافتند
. جشنواره امسال به خوبي نتايج و اثرات اين مبارزه را در خود انـعـكـاس مـي داد        

كمونيست هاي دانمارك در جشنواره مذكور عالوه بر اين، كارزار گستـرده بـر ضـد        
اتحاديه اروپا و زمزمه آغاز همه پرسي براي قانون اساسي اين اتحاديـه را در راس        

همچنين اعالم همبستگي با مبارزات مردم آمريكاي .  برنامه هاي خود قرار داده بودند
التين، به ويژه كوباي سوسياليستي، ونزوئال و نيكاراگوئه، جـاي بـرجسـتـه اي در           

سخنراني هاي پرشور سفراي كوبا و ونزوئـال در    .  جشنواره به خود اختصاص داده بود
حزب .  جلوه اي به ياد ماندني به اين همبستگي برادرانه مي داد”  كمونيست“ جشنواره 

توده ايران، در كنار حزب كمونيست سوئد، حزب كمونيست نروژ، حزب كمـونـيـسـت     
عراق و حزب كمونيست يونان از شركت كنندگان فعال جشنواره امسال كمونـيـسـت    

غرفه حزب با شعارهاي اصلي حزب تزيين و نشريات حزب و برشورهاي تبليغاتي .  بود
در خصوص مبارزات مردم ايران بويژه خواست آزادي فعـاالن كـارگـري، فـعـاالن          
دانشجويي و زنان و نيز سالگرد فاجعه ملي، در دسترس بازديد كنندگـان قـرار مـي        

 .گرفت
به رسم همه ساله، رفقاي رهبري حزب كمونيست دانمارك، از جمله رفقا بتي فرونز 
بيارگ كارسون و هزيك هيدين، از غرفه حزب بازديد و ضمن گفت و گو با رفـقـاي     
توده اي، همبستگي قاطع خود با مبارزات حزب توده ايران و مـردم ايـران در راه           

 . استقالل آزادي، صلح و طرد رژيم واليت فقيه را مورد تاكيد قرار دادند
. به عالوه، گروه هاي هنري جوانان و زنان در جشنواره امسال نقش پررنگي داشتند

سرودها، ترانه ها و برنامه هاي هنري با مضمون اجتماعي، ضد امپرياليـسـتـي، ضـد       
جنگ طلبي و براي صلح و برابري، فضاي حاكم بر جشنواره را سرشار از اميد به آينده 

 . سعادتمند بشر مي كرد 
آينده اي كه كمونيست ها در راه آن، به رغم اوضاع نامساعد،  با ايمان بي خـدشـه   

 .مي رزمند
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پنهان كنند،  ولي اسناد معتبر و مطالب منتشر شده در اين زمينه، از جمله خاطرات آيت 
اهللا منتظري، كه در زمان اين كشتارها جانشين ولي فقيه بود، جاي شك و شبـهـه اي     
درباره ابعاد اين فاجعه و قساوت اعمال شده در آن از سوي كارگزاران استبداد باقي نمي 

 .  گذارد
شوراي امنيت سازمان ملل از  598،  به دنبال پذيرش قطعنامه 1367در تابستان سال 

صلح،  سران حكومت براي برون رفت از بحـران  ”   جام زهر“ سوي خميني،  و نوشيدن 
فزاينده اي كه ناشي از سياست ضد ملي ادامه جنگ پديد آمده بود،  ونيز بـراي آنـكـه      

در  ” خانه تـكـانـي   “ جنبش دموكراتيك و آزادي خواهانه را مرعوب و نابود سازد، برنامه 
رژيم واليت فقيه با تشكيل هيئـت هـاي     .  زندان ها را طراحي و به مرحله اجرا در آورد

كه در آنها افرادي نظير پور محمدي وزير كشور كنوني دولت احمدي نـژاد،  و        ( ويژه 
رازيني، رئيسي، اژه اي، كه همگي اكنون از مقامات اجرايي و قوه قضاييه جـمـهـوري      

هزاران زنداني سياسي را كه بيشتر آنها قبال در دادگاه )  اسالمي هستند، عضويت داشتند
هاي رژيم محاكمه و به حبس هاي مختلف محكوم شده و تعداد ديگري از آنـان در        
همين دادگاه ها تبرئه و صرفا به دليل عدم انزجار در زندان باقي مانده بودند، به جلسات 
تفتيش عقايد هيئت هاي مذكور فرا خوانده شدند و در مدتي بسيار كوتاه هزاران انقالبي 

اين تبه كاري فاقد هر گونه پشتـوانـه قـانـونـي،        .  كشور ما  به كام مرگ فرستاد شدند
 . حقوقي، مدني، اخالقي و انساني است

 
 !هم ميهنان عزيز

با وجود گذشت نزديك به دو دهه از اين جنايت فراموش نشدني، سران رژيم واليـت  
فقيه تاكنون  روشن نكرده اند كه اين به اصطالح محاكمات دوباره توسط هيئت هـاي    
ويژه،  با كدام داليل قانوني صورت گرفت و اصوال چرا بايد زندانيان سياسي بي دفـاع    

چه بود و آيا زندانيـان از     ” جرم“ مجددا محاكمه مي شدند؟ موارد اتهام و مدارك اثبات 
وكيل مدافع برخوردار بودند؟ در عين حال تا به امروز جمهوري اسالمي از اعالم رسمي 
محل خاكسپاري آنها به خانواده ها خودداري كرده و به انحاء مختلف كوشيده است تـا    

فاجعه ملي و فقدان گروهي بـزرگ از    .  اين جنايت بزرگ به دست فراموشي سپرده شود
مبارزان با تجربه تاثيرات زيادي بر جنبش دموكراتيك مردم ميهن ما و همه احـزاب و    
سازمان هاي مترقي و ميهن دوست باقي گذارد كه پيامدهاي آن هم اينك نيز قـابـل     

امروز جنبش دموكراتيك مردم ايران در مبارزه براي صلح، اسـتـقـالل،      .  مشاهده است
آزادي، عدالت اجتماعي و طرد رژيم واليت فقيه و در مقابله با توطئه هاي امپرياليـسـم   
جهاني در ايران و منطقه، فقدان اين مبارزان نستوه و با تجربه را به خوبي احساس مـي  

 . كند
ميهن ما در حالي نوزدهمين سالگرد فاجعه ملي را برگزار مي كند كه سـايـه شـوم        

. ،  بر ميهن ما سنگيني مي كنـد 1360خفقان و استبداد خشن، همچون سال هاي دهه 
حوادث ماه هاي اخير، از يورش به  مبارزان جنبش كارگري و فعاالن و مبارزان زن، تـا  
دستگيري و شكنجه دانشجويان مبارز و تهاجم به مطبوعات مستقل نشانگر تالش هاي 
پيگير رژيم براي خاموش كردن هر صداي مخالفتي و  تالش در راه تثبيت مـوقـعـيـت     

 . نسبتاً متزلزل كنوني خود است
اينك كه در آستانه بزرگداشت خاطره اين مبارزان قرار داريم، شايسته است با ادامـه    

اين فرزندان .  راه آنان، با روح سركش و فنا ناپذير اين قهرمانان پيمان دوباره اي ببنديم
گرامي و دلير مردم زحمتكش، پويندگان استوار راه حقيقت بودند كه جان شـيـفـتـه و         

آنان آرمان گرايان .  هستي پر شور خود را نثار بهروزي و سعادت محرومان جامعه كردند
سربلند و تسليم ناپذيري بودند كه در ورطه هولناك مرگ بر آينده و زندگي لبخند زدنـد  

حزب ما در جريان فاجعه ملي بخش بزرگي از رهـبـران،     .  و دشمن را به زانو در آوردند
آنان ميـهـن دوسـتـان       .  كادرهاي مجرب و اعضا و هواداران فداكار خود را از دست داد

شريف و انترناسيوناليست هاي مومني بودند كه در كوره آزمون زندگي تجارب بسـيـار     
آموخته و زندگي خود را بي چشم داشتي صرف مبارزه براي رهايي توده هـاي كـار و       

 .زحمت كرده بودند
حزب توده ايران، در كنار خانواده همه مبارزان شهيد فاجعه ملي، از هـمـه احـزاب،        
سازمان ها، نهادها و شخصيت هاي دمكرات و مترقي بين المللي مي خواهد در روشـن  
شدن ابعاد اين جنايت بي سابقه و معرفي عامالن و آمران و مجريان اين جـنـايـت و        
 . سپردن آنان به دادگاه هاي ذي صالح، ياري رسان مردم و نيروهاي مترقي ايران باشند
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 ...ادامه قانون حمايت از   ...ادامه اعالميه كميته مركزي حزب 

 ”.باشند
، يكي ديگر از مـديـران       ” سرمايه“ مطابق گزارش روزنامه 

تـولـيـد    ” :  كارخانه توليد كننده ترانسفورماتور كشور نيز گفت
كنندگان و سازندگان داخلي ترانسفور ماتور ضمن تـولـيـد      

 20ترانسفورماتورهاي با كيفيت و استاندارد تعريف شده اين 
دستگاه ترانسفورماتور را به قيمتي ارزان تر در اختيار وزارت   
نيرو قرار خواهند داد، اما سئوال اينجاست كه چرا بدون ايـن  
كه مناقصه اي انجام گيرد، بدون در نظر گرفتن ظـرفـيـت      
هاي خالي كارخانجات ما، خريد از ساير كشورها انجام مـي  

دستگاه ترانسفورماتور از شركت هـيـونـداي     20شود، خريد 
كره جنوبي توليد كنندگان و سازندگان داخل را با مشـكـل     
مواجه مي كند، اين به معني نقض قانون حمايت از تـولـيـد    

 ”.كنندگان داخلي است
بخش برق وزارت نيرو به ما تولـيـد   ” :  وي سپس اعالم كرد

كنندگان بدهكار نيز هست، نه تنها فعاليت ما به عنوان توليد 
كنندگان ترانسفورماتور ناديده گرفته شده، بلكه ما بالـغ بـر     

درحال حـاضـر   .  ميليارد تومان از وزارت نيرو طلب داريم 70
درصـد     40كارخانه توليد كننده ترانسفورماتور ايران تنها از 

ظرفيت خود استفاده مي كند و كارخانه نتوانسته با ظرفيـت  
هزار مگاوات  25ضمن اينكه ظرفيت ما .  اسمي خود كاركند

آمپر است كه به نسبت ترانس هاي ساخته شده براي بخش 
 ”.قدرت ظرفيت هاي خالي دارد

عالوه بر توليد كنندگان، گروهي از كارشناسان فني نيز بـه    
خريد از خارج و بي اعتنايي به توليد كنندگان داخلي انتـقـاد   
كرده و خواستار حمايت از ظرفيت هاي ملي دراين صنـعـت   

متذكر ”  سرمايه“ يكي ار كارشناسان فني به روزنامه .  هستند
قانون حمايت از توليد كنندگان داخل جزو برنامه ”  : مي شود

هاي قانون بودجه بوده است و دراين راستا استفاده وخـريـد   
توليدات داخلي با توجه به مقرون به صرفه بودن ارجحـيـت   

 ”.دارد
از سوي ديگر عضو هيئت علمي دانشگاه صنعت آب و بـرق  
ضمن تاكيد بر اهميت حمايت از توليـد داخـلـي يـادآوري         

با توجه به نظر كارشناسان وتكنيسين هايي كه بارها و ” : كرد
بارها تعميراتي را روي ترانسفور ماتورهاي كره اي انـجـام     
داده اند، اعالم مي كنم ترانسفورماتورهاي ايراني به مراتـب  

ترانسفـورمـاتـورهـاي     .  با كيفيت تر از نوع كره اي آن است
ايراني به لحاظ كيفيت و رعايت استاندارهاي جهاني مناسب 
تراز انواع توليد شده كره جنوبي هستند وترانسفورماتورهـاي  

واردات .  كره جنوبي كيفيت شان در سطح پاييني قـرار دارد   
ترانسفورماتور با توجه به كيفيت پايين و غـيـر اسـتـانـدارد         
دربعضي كشورها به خصوص كره جنوبي كار اشـتـبـاهـي       

 ”.است
پـس از اظـهـارات روشـن           ”  سرمـايـه  “ خبرنگار روزنامه 

كارشناسان ايراني، به سراغ مدير عامل سازمان توسعه بـرق  
وزارت نيرو و مسئوالن دولت احمدي نژاد مي رود تا عـلـت   
بي توجهي به تذكر كارشناسان ارشد دراين زمينه را جـويـا     

با توجه ”  : خبرنگار فوق دراين زمينه چنين نگاشته است. شود
با مدير عامل سازمان توسعه )  كارشناسان(با اظهارات مذكور 

وزارت نيرو تماس گرفـتـم تـا      ]  رده باالي[ برق ومسئوالن 
را ]  نظر كـارشـنـاسـان    [ صحت يا عدم صحت اين موضوع  

مورد بررسي قراردهيم، اما نه تنها پاسخي دريافت نشد، بلكه 
به محض پرسيدن سئوال با قطع كردن تماس تلفن از سوي 

 !!!” .مسئوالن مواجه شدم
اين روش و سياست دولت احمدي نژاد در قبال صنـعـت و     
سرنوشت بنيه توليدي ميهن ما است و نتيجه آن نـابـودي     
صنعت وبيكاري هزاران كارگر، كارمند، مهندس وتكنيسين و 

 ! متخصص ايراني است
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؛ و آنچه به جاي خود باقي مـانـده   ) سرود اروپا، و غيره
 .است، اصول بنيادي است

بنابراين، در اينجا بحث نه بر سر يك نيمچه پيمـان  
موضوع عبارت اسـت  . است و نه يك پيمان ساده شده

هـاي   كه بر اساس سياست( هاي جاري  از تلفيق پيمان
تـوان در       شود مـي  مشخصي كه به نام آنها دنبال مي

، و تكميل آنـهـا بـا        ) مورد محتواي آنها قضاوت كرد
به همين .  اساس مواد تازه پيمان قانون اساسي پيشين

» پـيـمـان اصـالحـي       « دليل است كه متن جديد را 
پيمـان  « فكر كنم آخر كار آن را خيلي ساده .  اند ناميده

خواهند ناميد، چرا كه در آن شهر بايـد بـه     »  ليسبون
 .امضا برسد

هايي  تنها پرسش.  همه اينها اهميت درجه دوم دارند
به ويژه براي آنهايي كه در   –كه ارزش پرسيدن دارند 

در مـتـن     :  اينها هستند –دادند ” نه“رأي  2005سال 
هايي آمده اسـت     جديد، چه بر سر آن موارد و موضوع

هاي كارزار همه پرسي دو سال پيش در  كه در مناظره
مركز توجه بودند؟ در متن نهايي آينده كه مقـرارت و    
قوانين اتحاديه اروپا را تنظيـم خـواهـد كـرد، چـه            

كه (هاي ديگري از پيمان قانون اساسي پيشين  نوآوري
در آن زمان كمتر از آنها صحبتي به ميـان آمـد امـا        

هاي كنوني افـزوده     به پيمان)  اهميت كمتري نداشتند
 خواهد شد؟

ام پاسخ خواهـم   هاي بعدي به پرسش اول در نوشته
خواهم به پرسش دوم بـپـردازم، و          در اينجا مي.  داد

هاي نهادي اصولي گرفته شده از پيمان قانـون   نوآوري
اساسي پيشين را برشمرَم كه در برخي مـوارد كـمـي      

در پيمان جديد اين موارد پيش بيـنـي   .  اند اصالح شده
 :اند شده

با مدت خـدمـت   »  رييس شوراي اروپا« ايجاد مقام 
 دو سال و نيم كه براي يك بار قابل تمديد خواهد بود؛
ايجاد اداره جديد نمايندگان عالي اتحاديه در امـور    

 خارجه و سياست امنيتي؛
گيري براي كسب اكثريـت   نهادينه كردن نظام رأي

جمعيت از سـال    55كشور و   50(آراي دوگانه در شورا 
 ؛)2017هاي انتقالي تا سال  و اقدام –به بعد  2014

ها تـوسـط      هايي كه در آنها تصميم گسترش عرصه
 شود؛ اكثريت واجد شرايط گرفته مي

ها و تـقـويـت و       كاهش تعداد نمايندگان كميسيون
 تحكيم نقش رييس كميسيون؛

گـيـري      هايي كه در آنها تصـمـيـم    گسترش عرصه
 حاكم است؛) شورا و پارلمان اروپا(دوگانه 

دولـت     9تسهيل خفيف شرايطي كه در آن حداقل 
عضو قادر خواهند بود در مورد تقويت هـمـكـاري در      

 ميان خودشان موافقت كنند؛
شناسايي اتحاديه به داشتن شخصيت حقوقي، كـه    

دهد كه با استفاده از اين حـق   اين امكان را به آن مي
هـاي     هايي را به نام تمام دولت ها و پيمان نامه موافقت

 عضو منعقد كند؛
تأكيد و تصريح مجدد بر تقدم حقوق و قـوانـيـن        

، از راه ) هر كشور( بر قوانين ملي )  اي اتحاديه( مشترك 
هـاي     اي به پيمان با استناد به تصميم افزودن ضميمه

 دادگاه در اين مورد؛) حقوقي(
هاي مـلـي    افزايش جزيي طول مدتي كه به پارلمان

تـا  )  هفـتـه   8به  6افزايش از ( هر كشور داده مي شود 
هـاي نـهـاد         پيشنهادهاي ارائه شده براي مصـوبـه    

قانونگذاري اروپا را بررسي كنند و مطمئن شونـد كـه     
اش پـا فـراتـر       كميسيون اروپا از مرزهاي تعيين شده

 .نگذاشته است
تأثير اين اصالحات، به طور كلي بستگي به بينش و 
چشم انداز آن اروپايي دارد كه اين اصـالحـات قـرار      

 .است در خدمت آن باشند

 ...ادامه اتاق بازرگاني و   ...ادامه  حقيقت درباره پيمان اروپا 

خصوصي براي سرمايه گذاري در پااليشگاه و 
 “.توليد به جاي واردات افزايش مي يابد

البته پيش از نهاونديان گروهي از اتحاديـه  
هاي بخش خصوصي كه در زمينه فرآوردهاي 
نفتي فعاليت مي كنند ضمن اسـتـقـبـال از         
تصميم دولت احمدي نژاد درخصوص بنزيـن،  
خواستار تنظيم بازار سوخت به وسيله بـخـش   
خصوصي شدند، و رييس اتـحـاديـه صـادر         
كنندگان فرآورده هاي نفت و گاز و پتروشيمي 

دنيـاي  „در يك جلسه مطبوعاتي كه روزنامه 
تيرماه، آن را انتشار داد اعـالم     12،  “اقتصاد

بخش خصوصي نيرويي تاثير گـذار در    ”  : كرد
سهميه بندي بنزين است و مي تـوانـد وارد       
كارها شود، ما مي توانيم با وارد كردن بنزيـن  
به قيمت روز واستاندارد اين كاال را به قيمـت  

 ” .مناسب به دست مصرف كننده برسانيم
به اين ترتيب اتاق بازرگاني با تـغـيـيـرات       
جديد اكنون مي كوشد سكان دار تـحـوالت     
اقتصادي با هدف پيوستن به سازمان تجـارت  

 .جهاني شود
رييس جديد اين نهاد،  در مصاحبه اي كـه  
در سطور پيشين به آن اشاره كرديم، در بـاره  
نقش اتاق بازرگاني در تصميم گـيـري هـا        

جامعه تجاري و فعـاالن اقـتـصـادي       ”  : گفت
كشور از اعمال نيات سياسي در مـنـاسـبـات     
اقتصادي و اعمال تحريم ها خرسند نيستنـد،  
در حال حاضر اقتصاد كشور از لحاظ كسـب    
درآمد، گسترش روابط تجاري و بـاز بـودن       
مبادالت تجاري با خارج وضـعـيـت بسـيـار        

با لحاظ كردن فضاي فـعـلـي      .  مناسبي دارد
اقتصاد كشور مسئوليت بخش خصـوصـي و     

بناي فعاليـت اتـاق     .  اتاق، اصالح خواهد شد
برارتقاي حضور اقتصاد ايـران در اقـتـصـاد         
جهاني است، از لحاظ كارشناسي بـا اصـالح     
سياست هاي تجاري مي توان به الحاق ايران 

اميـدوار  )   WTO(به سازمان تجارت جهاني 
اكنون بسياري از موانع غير تعـرفـه اي     .  بود

حذف و نظام تجاري مبتني بر تعرفه شـده و    
. متوسط تعرفه ها در حد قابل قبـولـي اسـت     

قانون اسـاسـي    44اعالم سياست هاي اصل 
تضمين حركت اقتصاد كشور به سمت اقتصاد 
آزاد با نقش ارشادي دولت است و اگر بهـانـه   

در فرآيند الحاق ايران   هاي سياسي مزاحمتي 
ايجاد نكند پيوستن ايران به ايـن   WTOبه 

سازمان با حفظ حقوق متقابل بـراي ايـران       
 ”.. .وديگر كشورها همراه خواهد بود

اما مهم ترين بخش سخنان رييس جـديـد   
با آغاز فضـاي  ”  : اتاق بازرگاني اين سخن بود

جديد در اقتصاد ايران كه نقش جديـدي بـه     
بخش خصوصي مي دهد مسئوليت اتاق ايران 

توليد  44بيشترشده و دراين فضا با ابالغ اصل 
و مديريت اقتصادي به عهده بخش (!)  ثروت 

خصوصي گذاشته شده است، اگـر خـواهـان      
هستيـم در تـمـام         44تحقق سياست اصل 

قوانين و مقررات اقتصادي كشور بايد تحـول  
 80بخش خصوصي براي دريافت .  ايجاد شود

درصد حجم اقتصاد دولتي بايد كارآمدي خـود  
را افزايش دهد كه اين امر به رقابتـي شـدن     
فضاي اقتصادي و انسجام دادن به اين بخش 

 ”.توسط اتاق بازرگاني ايران نيازمند است

بي جهت نبود كه مديركل خصوصي سـازي    
سازمان مديريت و برنامه ريزي طي گـفـت و       

تيرماه، آن را      17، “كيهان„گويي كه روزنامه 
دولـت  ”  : منتشر ساخت تصريـح كـرده اسـت       

درصدد است با مجوز قـراردادن    )  احمدي نژاد( 
قانون اسـاسـي،      44روح حاكم بر اليحه اصل 

در .  نقش جديد خود را در اقتصاد تعريف كـنـد    
همه فعاليت ها بـه   44سياست هاي كلي اصل 

بنگاه هاي اقتصادي دولتـي قـابـل واگـذاري         
سهام برخي شركت ها از جمله پـوالد    .  هستند

مباركه و مس سرچشمه واگذار شده و بـرخـي     
ديگر نيز در فرآيند واگذاري قرار گرفتـه شـده     

 ”... .است
اتاق بازرگاني به دنبال اقدامات اخيـر خـود،     
دست به يك اقدام كه از سوي كليه رسانه هاي 
جمهوري اسالمي بسيار مهم ناميده شد، زد، و   
آن تهيه يك گزارش براي اجراي سياست هاي 

تيرمـاه،   17، “ايسنا„خبرگزاري . است 44اصل 
با انتشار بخش اعظم اين گـزارش از جـملـه        

يحيي ال اسحاق رييس اتاق بازرگانـي  ”  : نوشت
گزارش تحليلي ”  : و صنايع و معادن تهران گفت

و كارشناسي كميته ويژه بررسي سياست هـاي    
ماه پـيـش در اتـاق         6كه از  44اجرايي اصل 

تهران فعاليت خود را آغاز كرده اسـت، بـراي       
دراين گزارش به .  مديران ارشد نظام ارسال شد

مهم ترين چالش ها و موانع اجراي سـيـاسـت    
هاي توسعه بخش خصوصـي، آزاد سـازي و         
خصوصي سازي اشاره هاي مهمي شده اسـت،  
اين نخستين گزارشي اسـت كـه از سـوي            
نمايندگان بخش خصوصي به صورت رسـمـي     

درايـن  .  براي مديران ارشد نظام ارايه مي شـود 
گزارش به صورت مشخص، پيشنهادهايـي در    

ارايـه   44مورد نحوه اجراي سياست هاي اصل 
شده و به تفكيك در مورد نيازها وكاستي هـاي  

 ”.اجراي سياست ها اظهار نظر شده است
در اين گزارش بسيار مهم، قواي سه گـانـه     
يعني قوه مقننه، اجراييه و قضاييه مورد خطـاب  
قرار گرفته و اتاق بـازرگـانـي راهـكـارهـاي           
مشخصي را در زمينه هـاي قـانـون گـذاري،         
اجرايي و حقوقي به روسا و مديران ارشد ارايـه    

را در   ”  تابو“ راهكارهايي كه قراراست .  مي كند
برخي عرصه ها بشكند تا آزاد سازي اقتصـادي  
مطابق مقررات سازمان تجارت جهاني صـورت  

 .تحقق به خود بگيرد
به طور مثال، پيشنهاد در مورد تصويب قانون 
تامين شرايط برابر رقابتي براي بخش خصوصي 
وعدم ترجيح بخش دولتـي در قـراردادهـا و          
معامالت دولتي به ويژه در سطح كالن خارجي، 

 .در گزارش درج گرديده است
همچنين در اين گزارش بسيار مهم، تـاكـيـد    

تن دادن به سياست هاي مبتني بر تغيير ”  : شده
و تحول در كشور، بدون جراحي و درد ممـكـن   
نيست اما موضوع اصلي اين است كه هر چـه    
زمان بيشتري از بيماري اقتصاد ايران بـگـذرد،   

 ”.زخم، كهنه تر و درد بيشتر مي شود
درعين حال اتاق بازرگاني به مجمع تشخيص 

تـدويـن   “ مصلحت نظام پيشنهاد داده تـا بـا       
معيارها ي كالن و تاسيس قرار گاه هايي خاص 
به صورت مستمر بر جريان پيشـرفـت اجـراي      

 ”.نظارت داشته باشد 44سياست هاي اصل 
گزارش مذكور عرصه هاي مختلف را مـورد    

 5ادامه در صفحه   



شوراي اروپا .  شد و پشت درهاي بسته حل و فصل »  در باال« همه چيز 
دستي فراوان پذيرفته بود كه سه عضو پارلمان اروپا در مذاكـرات   با گشاده

: اين سه عبارت بودند از  !  حاضر باشند، اما بدون حق اظهار نظر و دخالت
كـه حـزب     »  حزب مردم اروپا« يا  EPPيك عضو از حزب راست ميانه 

كه نيكوال ( است  UMPيا  اتحاد جنبش مردميوابسته به آن در فرانسه 
؛ يك عضـو از      ) ساركوزي تا پيش از رييس جمهوري شدن رهبر آن بود

PES  ؛ و يك عضو از » حزب سوسياليست هاي اروپا« ياALDE     يـا
هاي سياسـي آن در       كه وابسته»  هاي اروپا ها و دموكرات اتحاد ليبرال« 

جنبـش  ( MoDemو ) اتحاد براي دموكراسي فرانسوي( UDFفرانسه 
دستـور  « همين جا بايد بگويم كه اين هر سه موافق .  هستند)  دموكراتيك

ها و كشورهاي  ي بودند كه توسط بيست و هفت تن از سران دولت»  كار
 !پيش درآمد ارزشمند نيكوال ساركوزي. اروپا تعيين شده بود

بندي برگزاري اين كنفرانس  اي كه در زمان اين، شتاب و عجله افزون بر
شود، نشان دهنده ترس رهبران اروپا از اين است كـه مـردم از         ديده مي

ها باخبر شوند و فضاي پيرامون كنفرانس را دسـتـخـوش       مضمون بحث
مذاكرات در وسـط تـابسـتـان آغـاز          :  شما قضاوت كنيد.  دگرگوني كنند

هـا،     بسيار دقيق سران كشورها و دولت»  دستوركار«شود، و بر اساس  مي
شود؛ پس از آن،  متن تقريباً كاملي از سوي رياست وقت اتحاديه تهيه مي

تغييرهاي نهايـي انـجـام      )  شهريور 17و  16( سپتامبر  8و  7در روزهاي 
شود كه در پي آن تيمي از كارشناسان حقوقي معتبر متن را از لـحـاظ    مي

فني بررسي خواهند كرد؛ و دست آخر، پذيرش قطعي و نهايي پيمان تـازه  
 27و      26( اكتبـر     19و  18ها در روزهاي  توسط سران كشورها و دولت

 )!مهر
به اين ترتيب، در فاصله فقط چند هفته، دور از چشم آنهايي كـه ايـن     

شان خواهد داشت، و دور از نماينـدگـان    پيمان بيشترين تأثير را بر زندگي
تـعـيـيـن     »  اتحـاديـه  « هاي اروپا و قوانين بنيادي  برگزيده اينان، سياست

اي دور تعيين كننده سرنوشت و زنـدگـي       وتصويب خواهد شد كه تا آينده
و براي خاطر جـمـع     !  نيم ميليارد مردم و بيست و هفت كشور خواهد بود

شدن از آنكه اين ناديده گرفتن دموكراسي هياهوي زيادي به پا نكند، در   
هـايـي كـه در مـركـز             تالش آنند كه در هر مورد، در ارتباط با پرسش

 2005ها و گفت و گوها در پيمان قانون اساسي پيشين در سـال       مناظره
در هلند، مصرّانه توجه را به سوي حذف .  بودند، افكار عمومي را آرام كنند

هايي در پيمان آتي جلب مي  واژه
كنند كه در گذشته مسئلـه سـاز     

؛ » قانون اسـاسـي  « اند، مثل  بوده
؛ » حـكـم  « به جـاي      »  قانون« 
اروپا؛ و »  سرود« و »  پرچم اروپا«

ها محتوا را    كاري اين دست.  غيره
دهند، اما مردم را خاطر  تغيير نمي

بـه يـاد     !  جمع و آرام مي كنـنـد  
دوازده « بياوريد كـه يـكـي از          

ي كه آنگال مركل، صدر » پرسش
اعظم آلمان، در ماه مه گذشته در 

ها قرار داد ايـن   برابر سران دولت
نـظـر شـمـا دربـاره          « :  بود كه
براي تغيـيـر واژگـان      ...  پيشنهاد

بدون اصالح محتواي حـقـوقـي    
 »چيست؟

در فرانسه، جايي كه مـنـاظـره    
در اساس ساختارهاي  2005سال 
را هدف قـرار  »  اروپاي نوليبرال« 

از »  رقابت آزاد و نامحدود« داد، پيشنهاد نيكوال ساركوزي براي حذف فرمول 
به طور قطـع  .  مورد موافقت قرار گرفت»  اهداف اتحاد« ماده واحد مربوط به 

مـانـد و حـتـي در                 اين اصل در جاهاي ديگر به قوت خودش باقي مـي 
ي كه به طور مشخص براي تأكيد بر اهميت سياست رقابت بـه    » پروتكل« 

. گـيـرد     تنظيم شده است، مورد حمايت و كمك قرار مي»  ابزار« عنوان يك 
 6( ژوئـن     27ترديدي نيست كه خانم مركل، كه در نشست پارلمان اروپا در 

در اين مورد از او سؤال كردم، اكراه داشت به صراحت بگـويـد كـه در        )  تير
اومانيته و  اومانيتهخوانندگان .  » چيزي عوض نخواهد شد« نتيجه اين اصالح 

اما رييس جمهوري توانسته است اين نظـر را    .  دانند همه اينها را مي ديمانش
دست يافتـه  »  اي در سمتگيري  تغيير عمده« در ميان مردم جا بزند كه او به 

 ...بايد مردم را خاطر جمع و آرام كرد. است
بايد به طور !  درباره پيمان آينده بايد حقيقت را گفت:  اما نه، اين طور نيست

شـود هـمـان         مشخص گفت كه آنچه در اين متن تازه نصـيـب مـا مـي        
هاي گذشته طرح قانون اساسي اروپا ذهـن     هايي هستند كه در بحث موضوع

ساختارهاي اقـتـصـادي    :  مردم را بيش از هر چيز به خود مشغول كرده بودند
در دنبالـه  ...  نوليبرالي؛ منشور حقوق بنيادي مردم؛ سياست دفاع و امنيت اروپا

پردازم، با اين هدف كه اهميت برگزاري  اين مطلب به بحث در اين موارد مي
يك مناظره بنيادي و واقعي در جامعه را برجسته و در آن شركت كنم، پيـش  

 .از آن كه در يك همه پرسي تصميمي قطعي گرفته شود
 

ببينيم در جريان كار كنفرانس كارها به طور مشخص چگونه صورت مـي    
يـكـي   :  شان دارند گيرد؟ مذاكره كنندگان و نمايندگان آنها دو متن پيش روي

مصوبه پيمان رم اصالح شده توسط (هاي جاري كنوني است  كه حاوي پيمان
هاي ماستريخت در سـال       و پس از آن توسط پيمان 1986مورخ واحد اروپا 

پيمان قانون ؛ و متن دوم همان ) 1999و نيس در  1992، آمستردام در 1992
. از سوي مـردم رد شـد       2005مطرح شده پيشين است كه در سال  اساسي
كار كنفرانس بين دولتي در واقع ايـن  . اند هاي كنوني به قوت خود باقي پيمان

است كه تمام اجزاي جديد قانون اساسي پيشنهادي پيشين را، به جز شماري 
مقرّر توسط سران كشورها »  دستوركار« از اصولي را كه طبق روال جاري در 

در خطوط .  هاي موجود بگنجانند ها به آنها اشاره شده است، در پيمان و دولت
، اشاره به پرچم و قانون اساسيواژه ( كلي، آنچه حذف شده فقط ظواهر است 
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 حقيقت درباره پيمان اروپا

 7ادامه در صفحه   

 )86امرداد  17( 2007اوت  8، اومانيته ديمانشبرگرفته از 

نوشته فرنسيس وورتز، رييس گروه چپ متحد  در پارلمان اروپا

(GUEL)   / چپ سبز شمال(NGL) 

كنفرانس بين «شاهد آغاز به كار )  امرداد 1(ژوييه  23دوشنبه 

اين كنفرانس نهادي است كه وظيفه . در بروكسل بوديم» دولتي

تنظيم جزييات متن اصالحي نهايي پيمان آتي اروپا به عهده آن 

شان در اين كنفرانس به  از جمله كساني كه غياب. گذاشته شده است

 وضوح به چشم مي خورد، شهروندان اروپا بودند


