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زيادی شده است و عدم نظارت بر چگونگی  
 .کار به اين نابسامانی ها افزوده است   

مبارزه عليه خصوصی سازی سيستم مترو 
در لندن به نزاعی تمام عيار ميان کارگران و    
سرمايه داران منجر شد و در اين مبارزه نقش 
سنديکای کارگران راه آهن بسيار برجسته   

 شهرداری ها   هم چنين در مقطع انتخابات . بود
 ، سنديکا ی کارگران    ٢٠٠٠در لندن در سال    

کين ليفن   « راه آهن در سال  با حمايت از      
کانديدای چپ که عليه خصوصی » گستون 

کردن ها مبارزه می کرد ، وی را درمبارزه  
انتخاباتی با رقيبش از سنديکاهای دولتی به      

 .پيروزی قطعی رساند
يروزی اين انتخاب اگر چه گام مهمی برای پ  

چپ ها به حساب می آمد اما به هيچ وجه کافی         
 .نبود

تجربه نشان داده است که انتخاب    « : مارتين 
فعالين پی گير سنديکاها و گرفتن پست های 
مهم دولتی هيچ تضمينی برای جلوگيری از  
بوروکراسی حاکم نمی باشد و نيروی سنديکا    
را توان آن در مبارزه برای احقاق حقوق 

ت که مشخص می نمايد و اين نيز        کارگران اس
. به سطح آگاهی کارگران در پائين بستگی دارد     

کارگرانی که صرفا عضويت رسمی در يک 
سنديکا برايشان کافی است سنديکا را هم چون     
يک شرکت بيمه فرض می کنند و به همين دليل 
هم هيچ مسئوليتی را در دفاع از آن به گردن 

ياستی  ما نياز به گسترش س. نمی گيرند
سنديکايي داريم که با مرزبندی با تنگ نظری    
های سنتی بتواند نيروی های اجتماعی  ديگر     
را همراه خود ساخته و بر خواست های 

 .محرومان و ستم ديدگان استوار باشد 
 ما خواهان چه سنديکايي هستيم ؟

ما برای بنيان نهادن آن سنديکايي تالش می           « 
اسيوناليستی ،    کنيم که با ديدگاهی چپ و انترن  

توان مقابله با شرکت های فرامليتی و جهانی 
 ». را داشته باشد

يک نمونه بی سابقه از    » سياتل « تظاهرات 
مبارزه مشترک سنديکاها ، طرفداران حفظ     
محيط زيست و ديگر نيروهای اجتماعی بود که  
بر عليه روند جهانی شدن که در خدمت به  

مان تجارت ثروتمندان است و مبارزه عليه ساز
جهانی ، بر عليه توافق نامه های تجارت آزاد 

اين مبارزات گسترده ، زمينه های مناسب    . بود
تری را برای سنديکاها ايجاد می کند که نقشی      
درخور در صفوف مبارزات جهانی عليه   
سرکردگی شرکت های فرامليتی و دولت های 
مقتدر به سرکردگی اياالت متحده امريکا پيدا   
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به مناسبت دهمين سالگرد جنايت ميکونوس ،  
مراسمی به   به اول آبان ماه    روز چهارشندر 

دعوت حزب دموکرات کردستان ايران و حزب 
سبزهای فرانسه در يکی از سالن های پارلمان       

�. فرانسه برگزار شد

در   طبق گزارشی که به دستمان رسيده است،    
نمايندگان پارلمان     تعدادی از  اين مراسم  

همسر رئيس (فرانسه ، خانم دانيل ميتران 
، آقای نوئل مامر رهبر )جمهور پيشين فرانسه

حزب سبزهای فرانسه و رئيس فراکسيون اين   
حزب در مجلس ملی ، فعاالن حقوق بشر، عده 
ای از روشنفکران و فعاالن سياسی ايرانی ،   
چهره های فعال سياسی کردستان ايران و  
ساير کشورها و نيز نمايندگان رسانه ها     

�. حضور داشتند

دبير کل ) ماموستا(نخست عبداهللا حسن زاده 
حزب دموکرات کردستان ايران ، طی سخنرانی    

 تاريخچه ای از اقدامات تروريستی   خود
جمهوری اسالمی عليه حزب دموکرات 
کردستان ايران ، مردم کردستان و نيز عليه 
نويسندگان و فعاالن سياسی سراسر ايران را   

 دبير کل حزب .ارائه دادبرای حاضران 
 در شرايطی    دکتر قاسملوکهدموکرات گفت 

توسط ماموران جمهوری اسالمی ترور شد که   
   برای برای پيدا کردن راه حل صلح آميز 

مساله  کردستان با نمايندگان جمهوری     
و دکتر صادق  . اسالمی به مذاکراه نشسته بود   

شرافکندی و همرزمانش در جلسه اس ترور 
شدند که برای بحث درباره ی همکاری و 

ران در رستوران اتحاد گروه های سياسی اي
�. ميکونوس تشکيل شده بود

عبداهللا حسن زاده و همچنين همسر     
عبدالرحمان قاسملو از تبانی دولت اتريش با 
جمهوری اسالمی در مختومه کردن پرونده ی 
ترور قاسملو انتقاد کردند و تاکيد نمودند که 

آنها    . پرونده را تا به آخر دنبال خواهند کرد    
 حقوق بشر را برای همه ايرانيان و فعاالن

پيگيری پرونده ی ترور قاسملو به کمک  
�. فراخواندند
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پس از سحنرانی دبير کل حزب دموکرات  
�کردستان ايران ، آقای نوئل مامر رهبر حزب   

سبزهای فرانسه و رئيس فراکسيون اين حزب   
در پارلمان ضمن ستايش از قضات دادگاه   

اسالمی را  برلين که باالترين مقامات جمهوری 
مسبب و آمر اين جنايت معرفی کردند از دولت 
های اروپايی به خاطر اهمال در مساله دفاع از      
حقوق بشر در قبال دولت های ناقض حقوق   

�. بشر بشدت انتقاد کرد

پس از او خانم دانيل ميتران ، رئيس سازمان   
ليبرته ضمن بزرگداشت ياد دکتر شرفکندی و  

ت های اروپا حقوق  همراهان وی از اين که دول
بشر را در پای منافع تجاری و اقتصادی 

 می کنند، انتقاد کرد و به ويژه دولت    یقربان
 که در دو دهه ی گذشته نسبت به     رافرانسه

اقدامات تروريستی جمهوری اسالمی اغماض   
 سخت مورد سرزنش قرار ،نشان داده است  

�. داد

،   پس از خانم دانيل ميتران ، عبدالکريم الهيجی     
رئيس جامعه ی حقوق بشر در ايران با انتقاد    
از دولت های اروپايی در برخورد با مساله ی  
حقوق بشر در جمهوری اسالمی ، گوشه ای از 
جنايات تروريستی دو دهه ی گذشته جمهوری 

�. اسالمی را برای حاضران تشريح کرد 

الهيجی تاکيد کرد که قربانيان ترور در دو    
الهيجی نيز مثل   . دهه ی گذشته بی شمارند

دانيل ميتران از دولت های اروپايی به خاطر     
اهمال در قبال حقوق بشر به سختی انتقاد    

�. کرد

در اين مراسم پيام های زيادی از جانب   
شخصيت های مختلف از جمله رئيس    

�. يست ها قرائت شد  سوسيالانترناسيونال

 

 

 بزرگداشت قربانيان جنايت ميکونوسمراسم 
 در پارلمان فرانسه

 
 با کمکهای مالی خود

 سازمان را در امر پيشبرد
 مبارزه ياری کنيد


