
 

 ارگـان مـركـزي سـازمـان اتحـاد فـدائيـان خلـق ايـران
ــرداد   ١۳٨٨    خ
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   و رنج انتخاب »انتخابات  «
ودرميان داليل آنها، بازهم    .  انديشند  دسته بزرگی، بعداز صغرا وکبراهای بسيار، نهايتأ به انتخاب بدازبدتر می          

پای دولت چهار ساله محمود احمدی نژاد درميان است وکمتر نشانی از اميد به تحول و دگرگونی در سياست                    
 . و رفتار کل حاکميت جمهوری اسالمی و ارائه طريقی هدفمند جهت خروج از ساختار ضد دمکراتيک آن

ها وفعالين سياسی دمکرات      تاکنون، اين بخش از احزاب، سازمان       ٧٦سال است، از دوم خرداد        ١٢کم،    دست
اند   قرار گرفته   »بد«اند و باز در لحظه انتخاب يا کنار           و مستقل و نيمه مستقل، از خود ويا منتقدين خود کرده      

 6صفحه  رضا اکرمی      . اند گر صحنه بوده و يا نظاره

 بيانيه کميته مرکزی سازمان درباره دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری اسالمی
 

  هاي راي رويگرداني از حوزه
 !زيان استبداد است سود حاكميت مردم و به سود آزادي، به به 

 

کنندگان در انتخابات، با اين استدالل که باالخره بد بهتر از بدتر است، به                    های قبل، برخي از شرکت       در دوره 
ها با شعار سد کردن راه احمدی نژاد، شرکت در انتخابات را توجيه                اين بار همان  .  رفتند  پای صندوق رای می   

تواند   با توجه به ساختار حکومت اسالمی و قانون اساسی آن، رئيس جمهور در بهترين حالت می                     .  کنند  می
ها در صندلی رياست جمهوری، تحولی در          اين ايده که با تغيير چهره      .  يک تدارکاتچی خوب برای رژيم باشد      

ای ندارد و     در جمهوری اسالمی فايده     »مصلحتی«و  »مفيد«رای  .  جامعه رخ خواهد داد، توهمی بيش نيست       
ها و  »بد«ها است که      سال.  های رای و مشروعيت بخشيدن به حکومت است          تنها در خدمت پرکردن صندوق    

بايد اين دور باطل را       .  اند و کارنامه همه آنان پيش چشم ما است               ها در اين مملکت حکومت کرده        »بدتر«
در اين انتخابات نيز      .  برند، خاتمه داد     شکست و به اين بازی، که تنها سردمداران حکومت از آن نفع می                    

 2صفحه   . امکان انتخاب بين بد و بدتر وجود دارد، ولی سودی از آن حاصل مردم نخواهد شد

  بازسازي و نوسازي چپ ايران يك پروژه بزرگ همگاني است
 

وحدت چند سازمان سياسی چپ اگر نتواند شور و          .  ای ندارند   سازمانهای سياسی چپ ايران، امروز جاذبه     
های سياسی آن نيستند بوجود آورد، در نهايت             شوقی در خيل عظيم نيروی چپ ايران که درون سازمان             

 .مشکل چپ ايران را بايد فراتر ازمحدوده سازمانی نگاه کرد. مشکلی را حل نخواهد کرد
برسرمهمترين مسائل چپ، چه درعرصه نظری و چه در عرصه پروژه و برنامه             .  پس بحث را بايد بازکرد    

اين يک تالش   .  چپ برای تحول جامعه و چگونگی رساندن آن به سوسياليسم، به بحث و گفتگو نشست                   
جمعی است که بايد تمام چپ ايران و نه فقط اعضاء چند سازمان سياسی چپ، در آن مشارکت داشته                                

 15صفحه احمـد آزاد                 . باشند

 

 هاي سياسي هاي جاري اجتماعي و سازمان جنبش
 

های خود    های موجود اجتماعی حق دارند که در هر مقطع و مناسبتی به طرح و تبليغ خواست                  نهادها وجنبش 
 .تواند يکی از آنها باشد نيز می) هرچند انتخابات غيردموکراتيک و فرمايشی رژيم(بپردازند وموعد انتخابات 

جمهوری    »اصالح پذيری  «عناصر وجرياناتی از اپوزيسيون که به طرز اصالح ناپذيری، هنوز هم به                             
، »بازی انتخابات «های اجتماعی را بهانه داخل شدن در              اسالمی باور دارند، اين بارهم پشتيبانی ازجنبش          

 »خودی«شرکت کردن در اين انتخابات فرمايشی و نهايتًا آويختن خود به دامن قبای يکی ازنامزدهای                                
 3صفحه  محمود بهنام       . اند حکومتی قرار داده

 از فراخوان كميته برگزاري
 مراسم اول ماه مه تهران

 كنيم حمايت مي
 

کميته برگزاری مراسم اول ماه مه در تهران،                        
متشکل از چند سنديکا و سازمان کارگری، طی                  
فراخوانی از همه کارگران دعوت کرده است تا در             

 .برگزاری مراسم اول ماه مه شرکت کنند
های فراخوان دهندگان           ما از مطالبات وخواست         

های سياسی          پشتيبانی کرده و همه سازمان                   
ترقيخواه واپوزيسون چپ و دمکرات را به حمايت          
از فراخوان کميته برگزاری مراسم اول ماه مه                     

 .خوانيم تهران فرامی
 8صفحه    کميته مرکزی سازمان

 1388اول ماه مه 
 برآمدي براي برپائي روزگاري نو

 

برآمد اول ماه مه امسال که با همگرائی طيف                        
ای ازگرايشات درميان فعالين وپيشروان                 گسترده

کارگری وهمچنين دو تشکل سنديکای کارگران                 
تپه   شرکت واحد و سنديکائی کارگران نيشکر هفت         

 »کميته برگزارکننده مراسم اول ماه مه       «با عنوان    
مبارزه عليه رژيم ضدکارگری جمهوری اسالمی و          

 .داری را به خيابان کشيد نظام سرمايه
 10صفحه      کميسيون کارگری سازمان

 مردم افقانستان
 جنگند در سه جبهه مي

 

 مريم راویمصاحبه با 
 سازمان اتحاد انقالبی زنان افغانستاناز 

 

با ايجاد يک جنبش سوم که شعارش نه اشغال و نه 
ردم                         اشد، م راسی ب که آزادی و دموک ل ان ب ب طال
افغانستان برخواهند خاست تا بانيروی خود، حقوق  

د     خويش را به دی             .  دست آورن ن خود رون ه اي ت ب ال
طوالنی و دردآور خواهد بود اما تنها راه حلی است 

اه                    که می ح و رف ه سوی صل ان را ب تواند افغانست
 18صفحه    . هدايت نمايد

 خواستند؟ مگر كارگران چه مي
 

هايشان را در اول ماه مه مطرح                ترين خواست     کارگران کشور ما اولين بار نيست که همچنان ابتدائی                
های متمادی نزديک به يک قرن گذشته، فعاالن جنبش کارگری اين مرز و بوم                              در طول دهه    . کنند   می

 .اند اما کمتر گوش شنوائی پيدا کرده. اند ها را مطرح کرده و فرياد زده همواره اين خواست
کارگران چگونه و با چه زبانی بايد به حکومت جمهوری اسالمی بفهمانند که حقوق کارگران، حقوق ملت                  

 9صفحه مسعود فتحی           !است و دولت حق لغو حقوق ملت و پايمال کردن آن را ندارد

 براي افزايش دستمزد مبارزه كنيم
 

در شرايطی که ميزان حداقل دستمزد هيچگونه تناسبی با تورم و گرانی سرسام آور موجود ندارد و با                             
های زندگی چند برابر فاصله دارد، از دل زندگی واقعی و جاری کارگران و زحمتکشان                       های هزينه   حداقل
 .خيزد برمی

مبارزه کارگران  .  افزايش دستمزد خواست بالواسطه کارگران، معلمان، پرستاران وديگر زحمتکشان است          
 13صفحه    کميسيون کارگری سازمان . گيرد برای افزايش دستمزد از واقعيات عينی سرچشمه می

 

 گرامي باد اول ماه مه
 روز جهاني همبستگي كارگران

 سكوت در باره سريالنكا
 

 Arundhati Roy -برگردان ناهيد جعفرپور 
 

بهتر بگويم،  .  ما شاهد جنگی راسيستی خواهيم بود     
دادن است آگاهانه     آنچه که در سريالنکا در حال رخ       

. شود  از افکار عمومی جهان مخفی نگاه داشته می        
ای که با آن دولت سريالنکا در حال             معافيت جزائی 

دهد، بيانگر            حاضراين جنايات را انجام می                    
داوری راسيستی عميقی است که در مرحله                 پيش

نخست به جدائی و بيگانگی و به حاشيه راندن                    
 21صفحه .   ها در سريالنکا انجاميده است تاميلی



 ١٦١اتحـاد کـار      ۲صفحـه     ١۳٨٨خرداد    

 ســرنگـون بــاد رژيــم جمهــوري اســالمي ايــران

شرکت مردم و بخصوص ميزان شرکت مردم          
چرا که نتيجه    .  مهم است و نه نتيجه انتخابات         

صورت کنترل شده،           را خود از پيش و به               
کانديداهايی که پس از عبور از       .  کند  هدايت می 

صافی شورای نگهبان به صف اول مسابقه                  
ها هستند و در    »خودی«رسند، از     انتخابات می 

و   »تدارکاتچی«نهايت هم نقش آنها غالبا درحد       
 .باقی خواهد ماند" حکم حکومتی"مجری 

های رای جمهوری         حضور در پای صندوق        
ای برای امکان        اسالمی که کوچکترين روزنه      

تاثيرگذاری باقی نگذاشته است، تنها به سود                
 .جناح حاکم است

قواعد بازی انتخابات در جمهوری اسالمی                  
توسط خود جمهوری اسالمی تعيين شده و                     

تالش .  منطبق بر هيچ قاعده دمکراتيکی نيست       
برای تغيير قواعد بازی و دمکراتيزه کردن                 

اين کار  .  گذرد  آن، از مسير شرکت در آن نمی        
راه پايان  .   تنها به معنی تائيد خود بازی است         

حقوقی مردم از مسير           دادن به استبداد و بی          
پايان عمر يک      .  گذرد   حقوقی نمی     پذيرش بی  

ريزی ساختمان      حکومت مستبد زمانی به پی          
کند که مردم برای          يک جامعه آزاد کمک می        

رو     از اين   .  اعاده حقوق خود مبارزه کنند              
مبارزه برای حق حاکميت مردم بر سرنوشت            

ها و از جمله آزادی                   خود و کسب آزادی          
انتخابات، از مجرای مبارزه با نقض اين حقوق        

طی سی    .  گذرد   توسط جمهوری اسالمی می        
های مختلف جامعه ما، از             سال گذشته، بخش    

زنان تا کارگران و کارمندان و زحمتکشان، از         
های ملی در           جوانان و دانشجويان تا جنبش            

کردستان و سايرنقاط، از روشنفکران و                         
نگاران تا نويسندگان و هنرمندان، از            روزنامه

ها و مصائب        طرق گوناگون و با تحمل رنج           
های بسيار، در راه           فراوان و پرداخت هزينه       

مقاومت و مبارزه برای حقوق ابتدائی و                          
 .اند شان از پای ننشسته عادالنه

ترديدی نبايد داشت که  مبارزه مستقل مردم و             
های مردمی با تکيه      گيری اين جنبش    رشد و پای  
شان، مهمترين          طلبانه     های حق         بر خواسته    

عدم شرکت در   .   عرصه مبارزه با  رژيم است     
های  سياسی که تنها رژيم از آن بهره                      بازی
برد و بايکوت انتخابات فرمايشی، راهی                 می

های رژيم اسالمی را سست کرده          است که پايه   
و اجازه خواهد داد تا سرانجام، آلترناتيوی  در           

 .برابر حکومت قد برافرازد
برای اينکه به تحريم انتخابات پاسخ مناسب                 

به دهمين   "  نه"بايست سياست         داده شود، می     
دور انتخابات رياست جمهوری و مبارزه برای        
برگزاری يک انتخابات آزاد را به ميان مردم             

های      انتخابات آزاد يکی از خواست                 .  برد
دمکراتيک مردم و يکی از الزامات برقراری            
دمکراسی است، اما رژيم حاکم، بنا به ماهيت            

تواند به برگزاری انتخاباتی       و عملکرد آن، نمی    
های قبل،    در دوره .  آزاد و نتايج آن گردن گذارد 

کنندگان در انتخابات، با اين            برخي از شرکت    
استدالل که باالخره بد بهتر از بدتر است، به                

ها با    اين بار همان   .  رفتند  پای صندوق رای می    
 3صفحه  شعار سد کردن راه احمدی نژاد، 

وارد مذاکره شده و با حصول  توافقاتی                            
پيرامون مسائل مورد مناقشه و بويژه حول                   
پرونده اتمی، ولو موقت، برای کاهش تشنج در         
منطقه خاورميانه،  زمان کافی برای حل مسئله         
عراق و افغانستان  و تجديد آرايش نيروهای                

 .دست آورد خود در اين منطقه را به
شدت از تغيير اوضاع،                      جناح حاکم به           

نارضايتی مردم و تحوالت اجتماعی، که خطر         
خارج کردن سکان هدايت جامعه از دستانش              
را در پی داشته باشد، در هراس است و تمام                
تالش خود را برای کنترل انتخابات و                               
جلوگيری از ورود عناصری نامطلوب ازنظر         

از اين رو است که        .  گيرد  کار می   حکومت، به 
ای چون خاتمی، کوتاه           داده   چهره امتحان پس    

، زير فشار و       زمانی پس از اعالم کانديداتوری     
ای، انصراف داده و                      تهديد جناح خامنه          

 .گيرد کانديداتوری خود را پس می
در چنين شرائطی که انتخابات بيش از هر                     

رود،  تنور      زمان ديگری کنترل شده پيش می         
انتخابات در جامعه، آنگونه که مطلوب                           
گردانندگان است گرم نشده و فضای سردی بر           

کانديداهای رسمی، همگی       .   آن حاکم است      
های شناخته شده قديمی هستند و اين اولين     چهره

باری است که کفگير جمهوری اسالمی برای             
يافتن کانديدا و يک چهره جديد با قول                                
وقرارهای انتخاباتی تازه، به کف ديگ خورده         

های قديمی از قبيل حسين موسوی         است و مهره  
. اند   و مهدی کروبی بار ديگر وارد گود شده               

واقعيت اين است که در طول سی سال گذشته              
های جمهوری اسالمی را               مردم تمام چهره       

اند، از خط امامی دوآتشه و                       امتحان کرده   
گرفته تا ليبراليسم           »عدل اسالمی   «طرفدار    
، از خاتمی اصالح    »سردار سازندگی «اسالمی  

  »عدالت اسالمی  «طلب تا بازگشت به اصل             
احمدی نژاد و هر دوره نسبت به دوره قبل                     
اوضاع خرابتر شده و نابسامانی فزونی يافته              

سال همه سياستمداران        مردم دراين سی    .  است
ها را          جمهوری اسالمی و انواع سياست                  

اند   اند و در نهايت نيز به تجربه دريافته            آزموده
که سکان حکومت در کشور ما،  عمدتا نه در              
اختيار رئيس جمهور و مجلس و ديگر                              

های انتخابی، که تحت نظارت و کنترل             ارگان
بطور .   های غيرانتخابی است    عناصر و  ارگان   

واقعی و مطابق قانون اساسی، قدرت اصلی در        
های   جمهوری اسالمی درخارج از حوزه ارگان      

های رای      انتخابی و دور از دسترس صندوق           
اين خود يکی از زوايای مهم در             .  قرار دارد  

نگاه به انتخابات در جمهوری اسالمی و                         
 .جايگاه رئيس جمهور در آن است

جمهوری اسالمی به راي مردم باور ندارد و              
کوشد تا با رای مردم به رژيم خود                     تنها می  

 برای حکومت اسالمی . مشروعيت بخشد

دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری                         
اسالمی،  با کانديداتوری چهار چهره شناخته              
شده رژيم که از صافی شورای نگهبان                            

اند، به روال معمول سی سال گذشته،                   گذشته
در جمهوری اسالمی         .  برگزار خواهد شد        

انتخابات غيردمکراتيک است، بويژه انتخابات        
چرا که براساس قانون             .  رياست جمهوری    

اساسی، اوال تنها مردها و سپس در ميان آنها               
معتقدين به مذهب شيعه دوازده امامی و نيز                 
مطيع ولی فقيه حق دارند کانديدا شوند و                          

.  همچنين بايد به تائيد شورای نگهبان نيز برسند       
ای ندارند و تنها               مردم نيز انتخاب آزادانه          

توانند از بين منتخبين حکومت، به يک نفر             می
 .رای دهند

در عين حال، اين انتخابات، پس از يک دوره             
رياست جمهوری احمدی نژاد، در شرائطی                

شود که بحران اقتصادی عمال                   برگزار می   
عرصه را بر زندگی بسياری از مردم تنگ                 

پروائی دولت به چگونگی معيشت            کرده و بی    
های ملی    اکثريت جامعه و حيف و ميل ثروت          

به پای تسليحات نظامی، پروژه ماجراجويانه             
های نمايشی چون پرتاب            اتمی، انجام برنامه     

های      موشک و بريز و بپاش در پروژه                          
اصطالح عمرانی و غيره، زندگی روزمره              به

را با دشواری فراوان روبرو کرده و بخش                   
بيشتری از مردم را به زير خط فقر کشانده                    

شکل وسيعی در ميان           است و نارضايتی  به         
 .اقشار جامعه گسترده شده است

های اعتراضی در ميان اقشار مختلف                 جنبش
ها عليرغم    جامعه رشد يافته و تداوم اين جنبش         

سرکوب مداوم آنها توسط رژيم، يکی از                        
های بارز اين دوره است و  صدای                      ويژگی

اين .  رسد   اعتراض از هر گوشه به گوش می            
يافته و با           اعتراضات بيش از پيش سازمان            

طرح مطالبات مشخص و خطاب قرار دادن                
. دولتمردان حکومت اسالمی همراه است                     

های تحت       های زنان، کارگران، مليت           جنبش
ستم، معلمان، دانشجويان و ديگر اقشار جامعه،        

های خود و تاکيد بر پيوند با              با طرح خواسته   
ای از مبارزه اجتماعی      يکديگر، سطح رشديافته  

 .دهند را نشان می
همزمان در عرصه سياست خارجی نيز                         
تحوالتی رخ داده و سياست خارجی امريکا                 

دنبال پيروزی اوباما در انتخابات رياست                  به
. جمهوری امريکا، تغيير محسوسی کرده است        

رسد که سياست دولت فعلی            چنين به نظر می      
امريکا، بر کاهش تشنج در بيرون از مرزهای          
اين کشور، جهت سروسامان دادن به آشفتگی و        
خسارات ناشی از يکی از بزرگترين                                 

داری در يکصد        های اقتصادی سرمايه       بحران
در اين شرايط،    .  سال گذشته قرار گرفته است       

 دهد تا با دولت ايران دولت امريکا ترجيح می
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  هاي راي رويگرداني از حوزه
 

 !زيان استبداد است سود حاكميت مردم و به سود آزادي، به به
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با توجه  .  کنند  شرکت در انتخابات را توجيه می      
به ساختار حکومت اسالمی و قانون اساسی                 

تواند    آن، رئيس جمهور در بهترين حالت می             
اين ايده  .  يک تدارکاتچی خوب برای رژيم باشد     

ها در صندلی رياست                  که با تغيير چهره            
جمهوری، تحولی در جامعه رخ خواهد داد،                

 »مصلحتی«و  »مفيد«رای  .  توهمی بيش نيست  
ای ندارد و تنها در          در جمهوری اسالمی فايده     

های رای و مشروعيت       خدمت پرکردن صندوق  
 .بخشيدن به حکومت است

ها است و نه            »بهترين«جامعه ما شايسته            
ها »بدتر«ها و    »بد«ها است که       سال.  ها»بد«

اند و کارنامه همه      در اين مملکت حکومت کرده    
بايد اين دور باطل را       .  آنان پيش چشم ما است      

شکست و به اين بازی، که تنها سردمداران                  
در اين  .  برند، خاتمه داد    حکومت از آن نفع می     

انتخابات نيز امکان انتخاب بين بد و بدتر                       
وجود دارد، ولی سودی از آن حاصل مردم                  

 .نخواهد شد
بايد تالش کرد تا تحريم دهمين دور انتخابات               

. رياست جمهوری اسالمی را همگانی کرد                 
کند که همه آنانی که سخن              مسئوليت حکم می    

مشترکی دارند و بر اين باورند که بايد به دور            
باطل انتخاب بين بد و بدتر خاتمه داد، بايکوت           

جريانات .  صدا، پرطنين کنند       انتخابات را يک    
به دهمين دوره          "  نه"سياسی که سياست              

انتخابات رياست جمهوری اسالمی را دنبال                
کنند، بايد متحدا با اتخاذ سياست و اقدام                      می

مشترک، نگذارند جمهوری اسالمی بيش از               
اين رای مردم را در انظار جهانيان، خرج                    
مشروعيت بخشيدن به نظام استبدادی خود کند           
و در داخل کشور از آن برای ارعاب و                            

 .فريبکاری استفاده نمايد
کميته مرکزی سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران        
بر اين باور است که شرکت مردم در انتخابات           
دهمين دوره رياست جمهوری اسالمی،  فقط و          
فقط به سود حاکمان مستبد و در خدمت بقا و                 

رو، خلوت      از اين  .  گيرد   دوام آنها قرار می        
گيری و خالی گذاشتن      های رای   نگهداشتن حوزه 

های رای را به سود آزادی و به سود                صندوق
در .  داند   حاکميت مردم و به زيان استبداد می            

اين راستا، دست همه آزاديخواهان را برای                 
گرمی   افشاي هرچه بيشتر انتخابات فرمايشی به      

فشاريم و از هر ايده و پيشنهادی برای                        می
به جمهوری اسالمي   "  نه"پرطنين کردن صدای    

آن، استقبال            به انتخابات فرمايشی       "  نه"و    
 .کنيم می

وضوح به مردم گفت که شرايط                           بايد به    
برگزاری يک  انتخابات آزاد و دمکراتيک در           
جمهوری اسالمی وجود ندارد و شرکت مردم            

ای    کننده   در انتخابات و رای آنان، تاثير تعيين            
. در شرايط جامعه و زندگی آنان نخواهد داشت         

امروز امکانات برای رساندن صدای                               
در صف    .  آزاديخواهان به مردم کم نيست              

مشترک، فرياد آزاديخواهان عليه انتخابات                  
 .فرمايشی را پرطنين کنيم
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جنبش «ولی شايد درباره مقوله           .  داشته باشد  
های   چنين نباشد وتعاريف و برداشت      »اجتماعی

دراينجا طبعًا  .  مختلفی ازاين مقوله مطرح گردد    
قصد وفرصت آن نيست که به بررسی تعاريف         

های اجتماعی          و تجربيات گوناگون جنبش             
پرداخته شود که اهميت و وسعت اين موضوع،        
خصوصًا در ارتباط با شرايط امروز جامعه                

در .  طلبد   ای را می       ما، نوشته مفصل جداگانه      
های      اينجا، با نگاه ويژه به تجربه جنبش                        

اجتماعی جاری در ايران، صرفًا تعريف و                  
توصيفی از جنبش اجتماعی که جامع و مانع به         

های آن با      رسد، ارائه و سپس تفاوت         نظر می 
 .شود های سياسی بررسی می تشکل

تالش و فعاليت    :  جنبش اجتماعی عبارتست از     
ای نسبتًا      نسبتًا مدت دار و يا مستمر مجموعه            

ها و نهادهای         قابل توجه از نيروها، حرکت           
ای مشخص، در        مدنی و اجتماعی، در زمينه         

های    جهت تحقق يک خواست، هدف يا هدف              
 .مشترک معين

تواند در      در اين تعريف، جنبش اجتماعی می           
ها،    ها، اتحاديه     برگيرنده افراد، نهادها، انجمن       

های مطبوعاتی و         ها و محافل، فعاليت           گروه
اين جنبش، معموًال، تلفيقی     . باشد... ای و   رسانه

های فکری و عملی، انديشه و اقدام              از فعاليت 
اشکال حرکت آن، همانند ابعادش، بسيار       . است

از نامه، عريضه، اعالميه،          (گوناگون است       
روزنامه و وبالگ نويسی تا گردهمايی،                         

پيمايی،       سخنرانی، تحصن، رفراندوم، راه               
تواند    يک جنبش اجتماعی می      ...). اعتصاب و  

کوچک يا بزرگ، محدود يا وسيع باشد ولی                 
بايد دارای حداقلی از نيروها و نهادها در هر               
عرصه و حداقلی از استمرار حرکت و تالش             

که برحسب شرايط زمان و مکان تعيين                        (
باشد که بازتاب برونی يافته و توجه            ) شود  می

های اجتماعی،      جنبش. ديگران را جلب نمايد        
شان،    برمبنای زمينه و موضوع خاص فعاليت         

معموًال با عناوين و اسامی گوناگون معرفی                 
جنبش دانشجويی، جنبش جوانان،            : شوند    می

جنبش زنان، جنبش کارگری، جنبش معلمان،            
های    های تحت ستم، جنبش اقليت            جنبش مليت  

مذهبی يا فرهنگی، جنبش زيست محيطی،                   
اين ... گرايان، جنبش صلح و           جنبش همجنس  

های   ها، ضمن آن که برای تحقق خواست         جنبش
) و بعضًا متناقض با يکديگر           (مشخص خود      

توانند در موارد و       کنند، می   تالش و مبارزه می    
ها و نيازهای         مقاطعی، حول برخی خواست        

هايی را نيز به          ها وائتالف     مشترک، همکاری  
وجود آورند که بر تأثيرگذاری و امکان                           

 .افزايد موفقيت هرکدام از آنها می
های اجتماعی،    های اصلی جنبش    يکی ازويژگی 

در عين حال که     .  خصلت پلوراليستی آنها است    
 4صفحه  های  خواست يا خواست

انتخابات و گفتمان مطالبه               «انتشار بيانيه          
تن از فعاالن      ٣٠٠با امضای بيش از         »محور

مدنی کشور، نمونه بارزی از تالقی ميان                      
های جاری اجتماعی ايران با يک مسئله            جنبش

انتخابات دهمين    (و حرکت مشخص سياسی             
. را به نمايش گذاشت     )  دوره رياست جمهوری   
های ديگری مبنی بر            پس از آن نيز، بيانيه           

طرح مطالبات در مقطع انتخابات، از سوی                 
های اجتماعی موجود         برخی ديگر از جنبش        

منتشر گشته و اين نقطه تالقی و تقاطع بين دو             
تر ساخته    جريان اجتماعی و سياسی را پررنگ      

 .است
اما چگونگی برخورد و موضعگيری برخی از        
افراد و جريانات سياسی در داخل و خارج                    

های مذکور، باری ديگر، مسئله         کشور با بيانيه   
های مدنی و اجتماعی از              رابطه ميان جنبش     

های سياسی و يا به        يک سو، و فعاليت و تشکل      
های سياسی از سوی ديگر را        طور کلی، جنبش  

های سياسی    احزاب و سازمان  .  سازد  مطرح می 
های اجتماعی دو مجموعه و يا دو                   و جنبش  

رغم تشابهات و         جريان متفاوت هستند که به          
اتصاالت در ميان آنها و با وجود اين که در                   

توانند با يکديگر تالقی و پيوند                  مقاطعی می  
يابند، در اساس مستقل از همديگر بوده و                       

. هرکدام نقش و کارکرد خاص خود را دارند              
دانيم، اختالط در نقش و                    ولی چنانکه می       

وظايف مشخص آنها و يا برخوردهای افراطی         
يا تفريطی به رابطه بين آنها، موجب                                  

های بسيار و باعث بروز اشکاالت و            بدآموزی
اختالالت فراوان در کارکرد هريک از آنها                 

چنانکه عملکرد بسياری از احزاب        .  شده است 
) و از جمله احزاب چپ    (های سياسی     و سازمان 

در ساليان گذشته حاکی از کوشش آنها برای                
های دمکراتيک و اجتماعی      جذب وادغام جنبش  

در درون خود بوده است و اکنون هم جريانات           
سياسی بعضًا با اين اتهام از جانب فعاالن                       

خواهند اين    های اجتماعی مواجهند که می       جنبش
از تشکيالت سياسی     »ای  زائده«ها را به      جنبش

برعکس، بدفهمی يا اغتشاش      .  خود تبديل کنند   
دانسته يا ندانسته در نقش و وظايف متفاوت اين  

طلبی   تواند در عمل به انحالل        دو مجموعه، می   
های   های سياسی از جنبش     روی سازمان   و دنباله 

اجتماعی منجر شود که نحوه برخورد اخير                 
گفتمان «ای ازجريانات وفعاالن سياسی به          پاره

ای از آن را اشکار             نيزنمونه   »مطالبه محور  
 .سازد می

به منظور بررسی اجمالی رابطه بين                                 
های سياسی و         های اجتماعی و تشکل           جنبش

ای به تعريف        تمايزات عمده ميان آنها، اشاره        
هرچند که در   .  نمايد  برخی مفاهيم ضروری می   

های    مورد تعريف عمومی احزاب و سازمان            
 رسد اختالف چندانی وجود  سياسی، به نظر نمی

 محمود بهنام
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گيرند، غالبًا دارای     مشخص متشرکی را پی می     

های گوناگون نظری، عقيدتی و سياسی          گرايش
 .های طبقاتی مختلف هستند و يا وابستگی

های   برپايه تعريف باال، پيدا است که همه جنبش       
) همچنان که همه احزاب سياسی             (اجتماعی    

لزومًا ترقيخواه، طرفدار دمکراسی و حقوق               
ها، نهادها و طبقات      ايده.  بشر و يا پيشرو نيستند    

توانند درجهت تأمين منافع خود       ارتجاعی نيزمی 
جريانات .  های اجتماعی راه بياندازند             جنبش

های   مانده و ضددمکراتيک، گرايش     مذهبی عقب 
شوونيستی نژادپرستانه و ضد خارجی هم                     
قادرند در مواقعی، عده قابل توجهی را طی                 

. شان بسيج کنند    مدتی در جهت مقاصد ارتجاعی    
بنابراين، ارزيابی از راستای حرکت و ماهيت          
يک جنبش، در وهله نخست، بر مبنای هدف               
مشترک معين آن و سپس با توجه به ترکيب                  
نيروهای متشکله و همچنين عملکرد و اشکال           

بسياری از     .  پذيرد     فعاليت آن صورت می            
خواه، به      های اجتماعی مترقی و آزادی           جنبش

هايشان، در جهت تغيير          منظور تحقق خواست    
و از جمله تغيير يا اصالح          (  »وضع موجود «

اما خواست   .  کنند   حرکت می  )  قوانين موجود  
تواند     تغيير قوانين، به تنهايی و لزومًا نمی                   

بيانگر خصلت ترقيخواهی يک جنبش باشد،               
چنانکه در جامعه ما، در برابر تهاجم رژيم                   
برای تشديد اختناق و تبعيضات از راه تغيير                

های اجتماعی ناچار به دفاع از        مقررات، جنبش 
 .شوند همان قوانين موجود می

ای از جنبش اجتماعی      باتوجه به توصيف فشرده   
که در باال آمد و با در نظر داشتن تعريف و                    
درک رايج و متداولی که امروزه از حزب يا               
تشکل سياسی وجود دارد، وجوه عمده تمايز و           

های اجتماعی    تفاوت کارکردهای اصلی جنبش     
توان به ترتيب        های سياسی را می          و سازمان  

 :زير برشمرد
های اجتماعی، بنابه تعريف وبه             جنبش  -١   

طور متداول، مستقيمًا تغيير و تحول در                          
ها، تسخير          ساختار سياسی، تعويض دولت            

کنند و    قدرت سياسی و نظاير اينها را دنبال نمی       
اکثرًا هم، به دليل خصلت ترکيبی آنها از                         

توانند   ها و اقشار مختلف، در عمل نمی           گرايش
درحالی که يک تشکل و جنبش              .  دنبال کنند  

سياسی، درنظروعمل، تغيير وتحول درساختار       
سياسی، تصرف دولت و کسب قدرت را هدف          

احزاب مختلف،  .  داند  و کارکرد اصلی خود می     
را   »متعالی«ها و تحقق اهداف          اجرای برنامه 

نمايند، معموًال به تصرف       که طرح و تبليغ می      
 . کنند قدرت و تشکيل دولت موکول می

احزاب طرفدار کارگران و زحمتکشان نيز که          
کسب قدرت را به مفهوم تالش برای                                  
بازگرداندن قدرت به اکثريتی که از آنها سلب             

کنند، در    اختيار و قدرت شده است مطرح می           
نهايت جابجايی در اقتدار و نظام سياسی را مد           

اما موضعگيری يک نهاد يا جنبش       .  نظر دارند 
اجتماعی، مثًال به نفع يک حزب يا نامزد                        

تواند بسيار دشوار و يا               انتخاباتی معين، می     
مسئله سازباشد، مگردرمورد برخی ازنهادهای       
صنفی واجتماعی که به داليل سنتی و تاريخی،         
 به نوعی پيوند ارگانيک و يا معامله سياسی  با 

اند که اين نيز      يک حزب مشخص مبادرت کرده    
 .سازد طبعًا، استقالل عمل آنها را محدود می

 

های اجتماعی معموًال هدف يا                  جنبش  -٢   
های مشخص موردی، بخشی، صنفی،          خواست

ای معين طرح     محلی و يا مقطعی را در عرصه      
در صورتی که احزاب سياسی     .  کنند  وتعقيب می 
های کلی، جامع، فرابخشی و                       غالبًا هدف    
، که قاعدتًا     )و نه لزومًا فراطبقاتی      (فراصنفی   
های موردی، بخشی و        ای از خواست     مجموعه
های سياسی، اجتماعی و           ای در زمينه        منطقه

گيرد، در پيش روی خود       اقتصادی را در برمی   
بنابراين، يک تشکل سياسی جدی     .  دهند  قرارمی

و سراسری بايد بتواند سنتز و تلفيقی از                           
که -های اجتماعی     های جنبش   ها و هدف    خواست

فراهم   -بعضًا با يکديگر هم تعارض دارند                 
عنوان برنامه و خط مشی             آورده و آن را به         

برای احزاب چپ و        .  سياسی خود ارائه کند       
های اکثريت    مترقی، که مدعی دفاع از خواست      

جامعه هستند نيز تعارضات موجود در ميان               
های بخشی و صنفی اقشار مختلف                     خواست

های   مثًال مطالبات کارگری وخواست   (اجتماعی  
دهقانی، منافع روستانشينان و شهرنشينان،                  
خواست و حق طبيعی اشتغال زنان و مسئله                 

شود وحتی برای آن دسته       مطرح می )  دستمزدها
های سياسی که عرصه معينی را آماج         از تشکل 

مانند احزاب  (دهند    اصلی فعاليت خود قرار می     
همچنين تعارضاتی   )  حفاظت از محيط زيست       

هنريا کارآمدی يک جريان    .  اجتناب ناپذير است  
جدی سياسی از جمله در اين نهفته است که                   

های    بتواند چنين ترکيب و تلفيقی از خواست              
گوناگون را هم در نظر و هم به ويژه در عمل،           

 .عرضه کند
بدين سان، يک سازمان سياسی صرفًا بازتاب            

های اجتماعی در حوزه سياسی نيست،               جنبش
های اجتماعی نيز      همانگونه که نهادها و جنبش      

های سياسی در عرصه          شعبه يا مباشر تشکل      
اين دو، درعين     .  شوند   اجتماعی محسوب نمی    

ارتباط با يکديگر، هرکدام نقش و کارکرد                     
همانطور که تنوع         .  خاص خود را دارند            

ها و نهادهای مربوط به آنها واقعيت و             خواست
الزمه يک جامعه آزاد و دمکراتيک است،                   
جمعبندی وترکيب اين تنوعات درحوزه سياسی       

 .ای است واقعی هم نياز و وظيفه
 

های اخير    در اثر تحوالت گوناگون دهه         -٣   
، جهانی شدن      »بلوک شرق  «مانند فروپاشی      

های اقتصادی وفرهنگی و      هرچه بيشتر عرصه  
های تکنولوژيک گسترده و مسائلی                 پيشرفت

همچون رواج رفرميسم، تشديد بوروکراسی               
و يا ناتوانی آنها    حاکم بر احزاب چپ و راست        

ها و پاسخگويی به نيازها، موجب    درانجام وعده
بروز دو گرايش مختلف ولی مرتبط با همديگر         

از يک سو،    :  در بسياری از جوامع شده است        
سرخوردگی و رويگردانی اقشاری از مردم،             

های    خصوصًا جوانان، از احزاب و سازمان             
سياسی و همچنين نوعی نااميدی نسبت به                      

های وسيع در        مدت و دگرگونی      های بلند    تالش
ها و    جامعه و از سوی ديگر، اقبال به حرکت            

های موردی و        اقدامات کوتاه مدت با خواست        
مشخص و رواج و رونق انواع و اقسام نهادها           

 .های اجتماعی و فرهنگی و جنبش

ها آن است     آمدهای مثبت اين گرايش     از جمله پی  
که احزاب رابه بازنگری درونی درجهت                     
گسترش دمکراسی درون حزبی و جلوگيری از       
حاکميت بوروکراتيسم و همچنين جستجو و                 

های نوين سازماندهی سياسی                    ابداع شيوه    
برعکس، رويگردانی از احزاب و              .  وادارد
ها و        تواند بر تالش          های حزبی می          فعاليت

مبارزات پيگير برای تحقق تحوالت اساسی                
در هر حال، روشن    .  تأثيرات منفی برای گذارد   

های     است که افزايش تعداد و تنوع جنبش                     
های   نقش وکارکرد ضروری سازمان   .  اجتماعی

سياسی را در يک جامعه دمکراتيک منتفی                  
های سياسی    تشکل  »جايگزين«کند وآنها را    نمی
بعالوه، اين نيز آشکار است که                .  سازد    نمی

احزاب مترقی و آزاديخواه، در چارچوب همان        
های   مسئوليت وکارکرد خود، با نهادها وحرکت      

، »گرايی    جماعت«که    )  يا سياسی   (اجتماعی    
را مقدم بر     »گرايی  اسالم«و يا   »گرايی واليت«

های جهانشمول انسانی                  حقوق و آزادی           
 .کنند شمارند، مقابله می می

 

های     منظور از توضيح فرق ميان سازمان                  
های اجتماعی و تأکيد بر                   سياسی و جنبش       

کارکرد ويژه هرکدام از آنها، البته اين نيست               
که جدايی کامل و يا ديوار چينی بين اين دو                    

چه بسا    .  بخش حيات اجتماعی وجود دارد              
های سياسی هستند و       افرادی که عضو سازمان    

های اجتماعی هم مشارکت فعال                   در جنبش   
مسلمًا بخشی از فعاالن نهادهای مدنی و         .  دارند

ها واقدامات سياسی هم شرکت       صنفی درحرکت 
های سياسی    برخی رويدادها و جنبش     .  کنند  می
های اجتماعی را      توانند به سهم خود، جنبش        می

متقابًال، استمرار و   .  نيز تحريک وتقويت نمايند    
های اجتماعی    وسعت گسترده بعضی از جنبش       

توانند تأثيرات قابل توجهی در عرصه                       می
سياسی و تغيير توازن نيروهای سياسی برجای        

های اجتماعی در تداوم          بخشی از جنبش    .  نهند
های    خود، در مقاطعی ممکن است با حرکت              

سياسی پيوند يافته و منجر به تحوالت بزرگ              
مثًال تغيير قانون اساسی، تعويض و براندازی         (

تواند بيانگر    موقعيت انقالبی می   .  شوند)  دولت
مقطعی باشد که طی آن ترکيب و برآيندی از                

های سياسی و اجتماعی بالنده و                  همه جنبش  
 .پيوندد ترقيخواه به وقوع می

مقصود اين است که اختالط در حيطه وظايف            
و کارکردهای خاص هريک از آنها، در نهايت         

های اجتماعی و     و عمًال به زيان هر دوی جنبش
های    سازمان.  شود   های سياسی تمام می         تشکل

توانند وبايد از حق وخواست       چپ ودمکرات می  
دمکراتيک افراد و اقشار گوناگون جامعه برای       
ايجاد نهادهای مدنی، صنفی، فرهنگی و محلی،       
وبرای طرح وتبليغ آزادانه نظرات وخواستهای       

های اجتماعی پشتيبانی     اندازی حرکت   آنها و راه  
های چپ و دمکرات      فراتر ازاين، سازمان  .  کنند

خواهانه   های ترقی   بايدازمطالبات عادالنه وهدف  
های اجتماعی کامًال حمايت کرده و                       جنبش
االمکان به اشاعه و پيگيری و تحقق آنها               حتی

ها، با احترام به       لکن اين حمايت   .  ياری رسانند 
استقالل و مراعات ضوابط دمکراتيک درون            

های اجتماعی، ضرورتًا بايد به        نهادها و جنبش  
 5صفحه  نحوی صورت گيرد که 



 ۵صفحـه    ١۳٨٨خرداد    ١٦١اتحـاد کـار      

برخورد «بيانيه مورد بحث، ضمن اعالم                        
با فرايند انتخاباتی،        »گرانه مطالبه محور       کنش

از اتخاذ تصميم برای مراحل بعدی انتخابات                 
اين امر، با توجه به آنچه       .  خودداری کرده است  

های   درموردتعريف وخصلت پلوراليستی جنبش     
تواند    اجتماعی گفته شد، در وهله نخست می                

های موجود درون      ناشی از همان تکثر گرايش       
باشد که   )  صادر کنندگان بيانيه     (ها      اين جنبش  

عمًال تصميم مشترک راجع به شرکت يا عدم                
. سازد   شرکت در انتخابات آتی را ناميسر می              

تواند به دليل جو تهديد و              اين امر همچنين می      
خفقان حاکم در داخل در مورد موضعگيری                  
صريح نسبت به تحريم انتخابات و يا داليل                      

کسانی از امضا کنندگان بيانيه شايد        .  ديگر باشد 
درانتخابات شرکت و کسانی ديگر آن را تحريم           

درهرحال، اعالم موضع درباره انتخابات        .  کنند
معين و يا نامزدهای مشخص اصوًال جزء                       

های   الزامات ووظايف کارکردی نهادها وجنبش       
توانند در      اجتماعی نيست، هرچند که اينها می           

فصل انتخابات هم به طرح و پيگيری                                  
های    اما آيا سازمان    .  هايشان اقدام کنند       خواست

توانند از موضعگيری آشکار در         سياسی هم می   
مورد مسئله مشخصًا سياسی مانند انتخابات                   
طفره بروند؟ و يا اين عدم اتخاذ موضع را با                  

و    »گفتمان مطالبه محور    «دستاويز حمايت از       
 های اجتماعی توجيه نمايند؟ پشتيبانی از جنبش

 

انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری نيز به            
اذعان همه نيروهای اپوزيسيون و حتی برخی             
ازجريانات حکومتی، همانند ديگرانتخابات رژيم   

بعالوه، .  حاکم، انتخاباتی غيردمکراتيک است        
از آنجا که ترتيبات انتخاباتی در اين رژيم                        
کارکردی دوگانه دارد و جدا از تقسيم مجدد                   

ها »خودی«ها در بين       قدرت، مناصب و کرسی    
تر و خودمانی    »خودی«که دوره به دوره هم         (

، ابزاری برای نمايش مشروعيت و              )شود   می
زده در      اعتبار برای رژيم آبروباخته و بحران           

انظار مردم، در داخل و خارج است که خود                  
همين نمايش هم برای بقای رژيم و تشديد                          

های آن به کار گرفته شده وبنابراين          سرکوبگری
تحول دمکراتيک جامعه را نيز به نوبه خود به            

اندازد، چنين تشبثاتی بعنوان انتخابات          عقب می 
لکن .  شود    اساسًا ضددمکراتيک محسوب می         

عناصر وجرياناتی از اپوزيسيون که به طرز              
 »اصالح پذيری «اصالح ناپذيری، هنوز هم به       

جمهوری اسالمی باور دارند، اين بارهم                          
های اجتماعی را بهانه داخل            پشتيبانی ازجنبش  

، شرکت کردن در       »بازی انتخابات  «شدن در     
اين انتخابات فرمايشی و نهايتًا آويختن خود به              

حکومتی   »خودی«دامن قبای يکی ازنامزدهای      
 .اند قرار داده

 

های   موضع درست و اصولی احزاب و سازمان        
تواند   چپ، مترقی وآزاديخواه وآنچه که عمًال می      

به تقويت صف مستقل و متحد اپوزيسيون                        
دمکرات و چپ کمک نمايد، تحريم فعال اين                 

امتناع از موضعگيری     .  نمايش انتخاباتی است    
صريح دراين باره ويا توجيه شرکت درانتخابات       

های گوناگون و از جمله به              با عناوين و بهانه      
های مدنی و اجتماعی،        عنوان حمايت از جنبش     

ها و مطالبات بر         مسلمًا به نفع خود اين جنبش         
حق آنها نبوده و برای تحول دمکراتيک جامعه            

 . ما نيز بسيار زيانبار است

  4صفحه 
های سياسی    ها را به زائده سازمان      نه اين جنبش  

تبديل کرده و يا آنها را به حاشيه براند و نه                     
ها را به انفعال و دنباله          اينکه خود اين سازمان    

 .های اجتماعی بکشاند روی از جنبش
پيش از بازگشت به مسئله مشخص انتخابات               

های   رياست جمهوری و تالقی بخشی از جنبش        
جاری اجتماعی با اين مسئله سياسی، شايد الزم        
باشد که دو نکته ديگر در اين باره، در شرايط            
حاکميت جمهوری اسالمی بر جامعه ما،                        

 :يادآوری شود
نخست اينکه ماهيت و عملکرد ضد دمکراتيک        

های   و سرکوبگرانه رژيم حاکم، عمًال مرزبندی      
های   های سياسی و فعاليت       متعارف بين فعاليت   

صنفی، فرهنگی و يا اجتماعی را نيز مخدوش           
جمهوری اسالمی، بسياری از            .  کرده است   

های مشخصًا اجتماعی،           ها و خواست          تالش
اقتصادی، رفاهی، مدنی و محلی را نيز با                     

و تشويش    »اقدام عليه امنيت  «عناوينی همچون   
اذهان عمومی، سياسی و امنيتی تلقی کرده و               

توسل به اين گونه عناوين از        .  کند  سرکوب می 
های خودکامه البته تازگی ندارد،             جانب رژيم  

لکن استبداد مذهبی حاکم بر جامعه ما، در اين            
زمينه نيز از اسالف و همگنان خويش سبقت               
گرفته و در نتيجه، مشکالت مضاعفی را هم               

های صنفی و اجتماعی            بر فعاالن و فعاليت        
 .تحميل کرده است

دوم اينکه در شرايط خفقان حاکم، در نبود                     
احزاب سياسی آزاد و مستقل و در وضعيتی که         
معدود جريانات اپوزيسيون نيمه قانونی و نيمه          
علنی نيز دائمًا با سرنيزه سرکوب روبرو                      
هستند، برخی از نهادها و نيروهای اجتماعی،           
خواسته يا ناخواسته، در موقعيت ايفای نقش و           

گيرند،    مسئوليت ويژه حزب سياسی قرار می           
های گذشته چنين موقعيتی       چنانکه مثًال در سال    

در مورد نويسندگان و روشنفکران، دانشجويان       
و روزنامه نگاران و اخيرًا در مورد بعضی از         

های اجتماعی مشاهده         نهادها و فعاالن جنبش       
اين وضعيت تحميلی و اضطراری،       .  شده است 

ضمن آنکه دستاوردهايی نيز در زمينه افشای            
تر   ماهيت ضد دمکراتيک رژيم، طرح گسترده        

مطالبات و نيازهای مردم و پاره کردن پرده                
. تواند استمرار يابد    استتار و استبداد داشته، نمی    

زيرا که در اين حالت، نه تنها فشارها و                           
تری متوجه کوشندگان نهادها و         صدمات افزون 

شود، بلکه خود اين            های اجتماعی می        جنبش
ها هم، برحسب آنچه قبًال بيان شد، در                   جنبش

توانند ايفاگر نقش و کارکرد حزب              نهايت نمی 
 .سياسی باشند مگر آنکه تبديل به حزب شوند

 
 مسئله انتخابات

 

انتخابات و گفتمان       «ای که با عنوان                  بيانيه
از سوی بخشی از فعاالن                   »مطالبه محور   

های اجتماعی انتشار يافته است، با اشاره         جنبش
ها و شرايط بحران موجود و                     به نابسامانی   

فشارهای اقتصادی و اجتماعی وارده بر مردم          
شرايط ...  در حال حاضر    «و با اعالم اينکه          

برگزاری يک انتخابات آزاد، سالم و عادالنه              
تجربه مشارکت   «، به نقد         »شود   مشاهده نمی  

و   »ای در انتخابات    قيد و شرط و غيربرنامه       بی
تحريم مطلق وازابتدای فرايند فضای      «همچنين  
 پردازد که طبق اين بيانيه، اين  می »انتخاباتی

هيچکدام نتوانسته است به رشد            «برخوردها   
های اجتماعی و يا حل معضالت کشور             جنبش

اين بيانيه، سپس با طرح      .  »و مردم منجر شود    
گفتمان مطالبه   «و يا         »گرانه   برخورد کنش  «

با انتخابات بجای برخوردهای فوق و           »محور
از هم اکنون تصميم             «ضمن اعالم اينکه             

مشترکی برای مراحل بعدی انتخابات اتخاذ                 
های مشترک        ، به طرح خواسته          »ايم    نکرده

در    »مطالبات عمومی  «امضا کنندگان، شامل       
رفاه و عدالت، آزادی و حقوق بشر،       (سه زمينه   
ای    های مرحله     اولويت«و   )  الملل   روابط بين  
زنان، اقوام  (اصلی  »اليه«درپنج    »اقشارجامعه

) و دگرانديشان، کارگران، معلمان، دانشجويان       
 .پردازد می

انتشار اين بيانيه توسط گروه زيادی از                             
کوشندگان مدنی و اجتماعی، جدا از مضمون             
آن، اقدام مثبت و مهمی است که بايد مورد                     

های سياسی چپ و دمکرات                 حمايت جريان   
های موجود اجتماعی     نهادها وجنبش .  قرار گيرد 

حق دارند که در هر مقطع و مناسبتی به طرح            
های خود بپردازند و موعد               و تبليغ خواست     

هرچند انتخابات غيردموکراتيک و        (انتخابات   
. تواند يکی از آنها باشد      نيز می )  فرمايشی رژيم 

ها و نهادهای      پيش از اين نيز بعضی از تشکل         
اجتماعی به طرح مطالبات خويش در مقطع                

گفتمان مطالبه  «هرچند نه با عنوان        (انتخابات  
اما اقدام اخير که    .  مبادرت کرده بودند  )  »محور

با همکاری و همراهی تعدادی از فعاالن و                    
زنان، دانشجويان،  (های خاص      نهادهای جنبش 

انجام گرفته و از اين رو هم              ...)  کارگران و  
تر ميان آنها     تواند نويدبخش همبستگی افزون     می

های آتی باشد و همچنين انتشار چند           در حرکت 
بيانيه ديگر را در همين رابطه به دنبال داشته              

. است، از اهميت بيشتری برخوردار است                   
خواه بايستی ضمن         های سياسی ترقی       سازمان

ها،   ها واين حرکت    پشتيبانی از حقوق اين جنبش    
ها هم ياری     تر اين گونه بيانيه     به انتشار گسترده  

رسانند که درداخل کشور، با سکوت و سانسور        
 .شوند های موجود مواجه می غالب رسانه

های جاری    اما حمايت ازحقوق واقدامات جنبش     
قيد و شرط هر            اجتماعی، به معنی تأييد بی           

حرکت يا مضمون هر بيانيه و اعالميه آنها                   
توانند و بايد،   احزاب چپ و دمکرات می. نيست

همراه با حمايت ازحقوق دمکراتيک اين نهادها        
ها، محکوم کردن تهديدات و تهاجمات          و جنبش 

های حکومتی عليه آنها و            سرکوبگرانه ارگان  
پشتيبانی قاطع از مطالبات عادالنه و برحق                 

ها و    های بيانيه   آنها، در فضايی دوستانه، کاستی    
حرکات آنها را نيز يادآور شوند، توهم                              

های احتمالی آنها را هم به نقد بکشند و               آفرينی
دريک کالم، با ايجاد گفتگوی متقابل و سازنده،        

ها و گسترش پيوندها و             به تقويت اين جنبش       
بابرقراری .  مابين ياری رسانند    های فی   همکاری

چنين رابطه مستقالنه و ثمربخشی است که                   
ها   توانند ازديکته کردن موضعگيری      طرفين می 

و تصميمات به همديگر و يا دنباله روی از                    
 .يکديگر پرهيز نمايند

ها و        ای از جريان           نحوه موضعگيری پاره       
در    »گفتمان مطالبه محور    «فعاالن سياسی با       

مورد انتخابات، در واقع نمونه مشخص ديگری      
روانه اين جريانات از نهادها و        از گرايش دنباله  

 .گذارد های اجتماعی را به نمايش می جنبش



 ١٦١اتحـاد کـار      ٦صفحـه     ١۳٨٨خرداد    

 رضا اکرمی

 و رنج انتخاب »انتخابات  «
مجازی   »کافه نادری «ای است به       دو سه هفته  

ای از آن را انتخاب    ام و گوشه رفته) فيس بوک(
البته .  خورد  ام که تنش بيشتربه سياست می        کرده

بايست درک متفاوتی        از سياست هم اينجا می         
چون از     .  بيابيم وهمينطور دوستانی جديد             

ترها تقريبا خبری نيست يا به ندرت                       قديمی
برعکس، در ميان نسل      .  حضوری فعال دارند   

بينيد که فرز وفعال      جديد، جوانان بسياری رامی   
با گرايشات گوناگون اجتماعی و سياسی در                 

 .اند گردش
در چنين فضائی سر صحبت باز کردن، بويژه           

ها   اگر قرارباشد برای داخل وخارج از کشوری       
. ای نيست   به يکسان قابل تحمل باشد، کار ساده        

توانم دست از عادت چهل         کنم که نه می      اما چه 
ساله بشويم و نه اگر ما با سياست کاری نداشته           

و از  .  دارد  باشيم، سياست دست از سر ما برمی      
آنجا که اين روزها بازار بحث انتخابات داغ                

کنم   است، سر دردودل را درهمين زمينه بازمی       
. پيوندند   و دوستانی محبت کرده به گفتگو می             

هرچند اين تبادل نظر مخفی و محرمانه نيست،         
شايد به رسم گذشته بهتر باشد از ذکر اسامی                

اش،    بويژه اينکه بازگوئی     .  پرهيزم   دوستان به  
 .پرسش از آنها تصميمی است فردی و بی

 
شرط انتخابات آزاد و جود            پيش«:  نويسم   می

مطبوعات آزاد، آزادی احزاب سياسی، فقدان           
می باشد انتخاباتی آزاد        ...  زندانی سياسی و    

است که در فرآيند آن رژيم اجازه دستکاری                
رسميت شناخته      نداشته باشد و نتايج آن به             

ها را وارونه            پس مفاهيم و ارزش          .  شود
بگوئيد راهی جز انتخاب بين بد و             .  نسازيم   

ها گرفته است     بدتر نداريم و پاها خسته و نفس      
 .دور خود نچرخيم تا الاقل، تا ابد به

از اين انتخابات هم گذشت، اما بدانيم از سالها          
پيش، بيش از دو دهه است که انتخابات آزاد              

های       ترين وسيله کنار زدن رژيم                            رايج
های متفاوت بوده  ديکتاتوری با ماهيت وترکيب

يک از آنها، انتخابات آزاد            اما در هيچ    .  است
در هيچ  .  بی مبارزه و تالش حاصل نشده است       

دلخواه ميدان را بر مخالفين        ها به   کجا حکومت 
 .»و منتقدين خود نخواهند گشود

 
اگر روی سخن شما با        :  نويسد  دوست اول می   

اما در اين فضای       !  ها است که هيچ         حکومتی
فيس بوک، من نديدم کسی ادعا کندکه انتخابات         

حاميان .  حاضر، آزاد و کامال دمکراتيک است       
اين و آن هم اتفاقا دعوايشان برسر رفتن                          

دهم را به      من آه رای نمی     .  احمدی نژاد است   
 بينی  دفاع ازسيستم محكوم نكنيد، من مدافع واقع

ايشان که از            .  کانديدای اصالحات است           
نويسی به سردمداری باند موسوی در فيس          طنز

خواهند بايک تير           اند، می       بوک انتخاب شده      
 .چندتا نشان بزنند

کنم    دوست عزيز، من فکر می          :  دوست سوم  
بجای کنار زدن و يکی ديگر را آوردن که نياز          
به انقالب دارد، همين وضع موجود را کمی                 

 های کلی  بجای بحث. تر کنيم بهتر و قابل تحمل
ها، هر جا     ها و حکومت    در مورد ماهيت دولت    

که هستيم، گامی کوچک، حتی خيلی کوچک،            
ها و      آدم.  در جهت بهتر شدن امور برداريم             

های بزرگ اما غير عملی              جريان ها با ايده       
فراموش می شوند و مردم از آنها عبور                           

 .کنند می
همان راهی که     :  دوست دوم در جواب ايشان        

شاه قوام   .  گرفتند   مردم پيش     ١٣٣١تير   ٣٠در   
ها آمدند    وزير کرد و مردم به خيابان         را نخست 

نشينی    اينکه ما عقب    .  و مصدق را ابقا کردند        
 ٧٦کنيم، همان کاری که خاتمی از خرداد                     

کار آوردن    آعاز کرد و شرايط را برا ی روی           
احمدی تژاد مهيا کرد را نبايد بار ديگر امتحان          

ما بايد اصرار کنيم که زير بار خواسته             .  کرد
ما نبايد با التزام دادن به           .  رويم   ولی فقيه نمی    
بلکه بايد با خواست     .  نشينی کنيم   ولی فقيه عقب  

منطقی خود کانديدای مورد نظر مردم را به                 
حکومت تحميل کنيم و نه برعکس بر ما تحميل         

اگر توجه کنيد، حکومت و نه احمدی                 .  کنند
کند و اين      نژاد، برای رأی دارد پول تقسيم می         

يعنی اينکه مردم در موضع قدرت قرار                          
 .اند گرفته

 
و من نيز در تأئيد همين دوست، در جواب                    

گرامی، مردم  ...  آقای:  نويسم  دوست سوم می   
حق دارند از انقالب زده شده باشند، با توجه              

تنها انقالب      برای من هم نه        .  به آنچه ديدند     
مقدس نيست، بلکه در شرايط فعلی که هنوز              

. ايم، نه شدنی است و نه مطلوب               هزار دسته  
هائی که در جنبش سياسی،          من از تمام تالش     

شود جانبداری      اجتماعی و مدنی مستقل می           
کنم وبا اين هم موافقم که احمدی نژاد بهتر            می

چی بود و بهتر است        سياست حاکم را تدارکات    
کمی ساز ناهمگون در باال هم وجود داشته                 
باشد تا يک دفعه، هم سر نرود و هم کاله، که             

اما حرفم اين است      .  زده ما باشد     مملکت فلک 
ها، گربه بناميم و       قول فرانسوی   که گربه را به    

از آنجه درپيش است به نام انتخابات ياد نکنيم         
 .و به چشم مردم برای هميشه خاک نپاشيم

 
فرصت ديالوگ در اين ميدان مجازی محدود              
است و همزمان انبوهی از مباحث فلسفی،                     
تاريخی، سياسی، اجتماعی، هنری وغيره، ولو        

اما .  شود  زدنی، از پيش چشم شما رد می         با نک 
همين گفتگوی مختصر که درفضائی بسيارسالم       

ها   گيرد، افکار مرا ساعت       و دوستانه شکل می     
 7صفحه  کند و از جمله،  خود مشغول می به

دهيم،    از همين االن مايی آه رای نمی            .  هستم
ايم آه آمدن دوباره احمدی            پيشاپيش متهم شده    

بگذريم، مساله اين است      .  نژاد تقصير ما است     
. آه عرصه سياست، عرصه تخيل نيست                      

پرسش اين است آه در اين دور باطل راه حل              
 چيست؟

 
گرامی، من نظرم   ...  آقای«:  گويم  در جواب می  

متوجه شخص خاصی، آنهم شما که ارادت                  
البته در فيس بوک هستند         .  ويژه دارم نيست    

کسانی که از آزاد بودن اين انتخابات صحبت              
پسندند   کنند والبته حق آنها است ازآنچه می         می

دفاع کنند، اما من يک درد مشترک را البته از           
کنم و آنهم      ها دور از ميهنم فرياد می          فرسنگ

های دمکرات، اعم از اينکه       اين است که انسان   
چه اعتقاد ايدئولوژيکی داشته باشند، بايد نه            

هائی که بر سر        گفتن را ياد بگيرند و در دام           
گذارند و يکی هم همين است که              راهشان می 

چون درانتخابات پيشين شرکت نکرديد احمدی       
دانيم که    شما و من بهتر می     .  نژاد آمد، نترسند  

 .احمدی نژاد چرا آمد
 

ورود احمدی نژاد به قدرت                 :  دوست اول    
طور قطع دليل شكست اصالحات             اجرايی، به  

مصيبت اينجا است آه دوستان      .  در ايران است  
آم   از ترس و لرزی آه به جانشان افتاده و آم              

آنند آه موسوی ممكن است با اقبال          احساس می 
اند و    ها مواجه نشود، دست پيش را گرفته           توده
شما آه مخالف رای دادن هستيد و             :  گويند   می

دهيد، سبب ابقای احمدی نژاد                 رای هم نمی      
 .شويد می
 

اند طلبکار اگر        از قديم گفته    .  دقيقا:  می گويم  
اين آقايون  .  شود  ياد طلبش نکرد، بدهکار می      

طلب، يک بار هم شده از               اصطالح اصالح     به
تر از خودشان دفاع کنند که از              حق  حقوق بی 

ايد تا اثری از              شمائی که خون دل خورده            
مدنيت در فرهنگ سياسی امروز شکل بگيرد           

. خواهند که تنور انتخاباتشان را گرم کنيد             می
اميدوارم .  منظورم ما و شمای نوعی است               

حوصله شما و ديگر عزيزان را سر نبرده                    
 .باشم

 
اين سياست را آقای ابراهيم نبوی         :  دوست دوم 

های گفتگويشان باب کردند و به                        در اتاق   
همفکرانشان نيز دستور دادند دو کار را                          

يک اينکه رای    :  سرلوحه کار خود قرار دهيد       
ندادن برابر است با انتخاب احمدی نژاد و                      

 توانيد هياهو کنيد که موسوی  ديگر انکه تا می



 ٧صفحـه    ١۳٨٨خرداد    ١٦١اتحـاد کـار      

  6صفحه 

شود صريح،      بينم حتی يک نفر پيدا نمی                می
قول معروف، ازته دل، مدافع اين            روشن و به   

انتخابات باشد و يا اينکه بدون لرزش دست،                
بخواهد رأی خود را به نام يکی از چهار                         

در   »شورای نگهبان «کانديدای گذشته از فيلتر      
اما همگی    .  خرداد به صندوق بياندازد              ٢٢

گذارند که ادامه روند           براين نکته انگشت می       
بست است وقرارگرفتن سرنوشت           موجود، بن  
 .ای ازابهام کشوردرهاله

 
 

آيم و همچون      از اين فضای مجازی بيرون می        
های   سراغ مطبوعات و سايت     های گذشته، به    ماه

بينم اينجا هم     می.  روم  انترنتی داخل و خارج می    
گران و مفسرين، حرف                  نويسندگان، تحليل    

دسته بزرگی، بعد از صغرا و        .  متفاوتی ندارند 
کبراهای بسيار، نهايتأ به انتخاب بد از بدتر                  

و در ميان داليل آنها، باز هم پای            .  انديشند  می
دولت چهار ساله محمود احمدی نژاد در ميان             
است وکمتر نشانی از اميد به تحول ودگرگونی         
در سياست و رفتار کل حاکميت جمهوری                     
اسالمی و ارائه طريقی هدفمند جهت خروج از         

در اينجا است که      .  ساختار ضد دمکراتيک آن     
بار ديگر سئوال دوست اول پيش رويم قرار                

عرصه سياست، عرصه تخيل        «گيرد که         می
نيست، پرسش اين است آه در اين دور باطل               

 ١٢کم،      بينم که دست       و می     »حل چيست؟     راه
تاکنون، اين        ٧٦سال است، از دوم خرداد                

ها و فعالين سياسی          بخش از احزاب، سازمان      
دمکرات و مستقل و نيمه مستقل، از خود و يا              

اند و باز در لحظه انتخاب يا          منتقدين خود کرده  
گر صحنه    اند و يا نظاره     قرار گرفته   »بد«کنار  
 .اند بوده

سرانجام،   رفت ازاين دوراهی بی     آيا برای برون  
راهی جز گفتگوی جدی و مبتنی بر شناخت                 

های دمکراتيک و راه تحقق آن               عميق ارزش  
تواند وجود داشته        در جامعه امروز ايران می        

، »های کوچک   برداشتن گام «باشد؟ آيا سياست     
روز در    نقش اپوزيسيون اين رژيم را روز به           

تحول مورد نياز کوچکتر نکرده است؟ آيا                     
ساله،   ١٢تکرار اين رفتار سياسی دراين دوره        

رود به يک واقعيت رفتار اجتماعی و                       نمی
کرده تبديل شود؟ آيا اگر چنين           سياسی جاخوش 

انتخابی هدف استراتژيک گذار به دمکراسی              
در ايران است، بهتر نيست الاقل مدافعين آن                
کمر همت باال زده و بجای برخورد سلبی با                  

خواهند، به اثبات حقانيت راه، برنامه          آنچه نمی 
 و کانديدای مورد پشتيبانی خود برخيزند؟

هرچند غير  (آيا منتقدين اين هدف استراتژيک،       
روشن مختصات استراتژی    -نبايد سايه )  منسجم

گذارمورد نظرخود را پيش بکشند واگر امروز        
گر باشند، فردائی با                  هم بار ديگر نظاره            

 اندازتر پيش روی خود و مردم بگشايند؟ چشم
من شخصأ معتقدم که طيف مدافع گذار و يا                   
تحول دمکراتيک در ساختار سياسی، بار ديگر        
 فرصتی را از دست داد، فرصتی که قرار نبود 

. دانم که در شرايط دشواری قرار داريم                   می
بين بود و     انتخاب راه پر رنج است اما بايد واقع       

اين .  توان درو کرد       دانست که نکاشته را نمی       
تواند    موقعيتی است که برای هر کشوری می             

سال پيش در فرانسه شرايطی در         ٧.  پيش بيايد 
دور دوم انتخابات پيش آمد که ژاک شيراک                 
راستگرا در مقابل کانديدای راست افراطی                  

نيروی چپ فرانسه بعد از قرنی          .  قرار داشت 
بايست يا صحنه را ترک کند يا از شيراک               می

. که رئيس جمهور وقت هم بود پشتيبانی نمايد            
دانيم که اکثريت قريب به اتفاق، راه دوم را             می

شرايط دو رِژيم و کانديداها با ايران         .  برگزيدند
ياد دارم يکی از               کامال متفاوت بود اما به             

لوک مالنشون،    رهبران چپ فرانسه، آقای ژان      
اين دشواری انتخاب را چنين خالصه کرد که             

بندم و دستکش      هايم می   دستمالی به روی چشم     
کنم تا آلوده نشوم و رأی خود را                  دست می     به
وی امروز  .  اندازم  نفع شيراک به صندوق می      به

های خود از حزب                          برای پيشبرد ايده            
اتفاق يارانش      سوسياليست هم کناره گرفت تابه        
اما متأسفانه  .  حزب چپ فرانسه را بنياد گذارد        

گويا در ميان فعالين سياسی ما اين استثناها                    
شوند و پايداری بر           دارند به قاعده تبديل می         

دانيم   همه ما می   .  های دمکراتيک استثاء     ارزش
به ميزانی که در پائين و در ميان اقشار و                        
طبقات مختلف اجتماعی به ساختن نهادهای                 
سياسی، سنديکائی، صنفی، فرهنگی ومدافع              
حقوق ملی، شهروندی و حقوق بشر که ستون             
اصلی و عمده دمکراسی هستند همت کنيم،                  

يابی به حق حاکميت خود بر                      امکان دست   
گردد و چنانکه              تر می         سرنوشتمان، فراهم    

شاهديم، رژيم نيز اين چشم اسفنديار خود را                
دريافته است و از هيچ کوششی در جهت                        

ها و سرکوب فعالين        ضربه زدن به اين جنبش      
ای از      باز بخش عمده    .  کند   آنها خودداری نمی    

انرژی و توان محدود سياسی ما مصروف گرم         
گردان آن    کردن تنور انتخاباتی است که صحنه       

 . اند صرفأ کارگزاران حکومت

توانست صدای سومی   به انقالب بيانجامد اما می
های واقعی دمکراتيک،     باشد دردفاع ازپرنسيپ  

در فهم و درک متقابل نيروهای دمکرات از                 
در مرجع شدن برای نيروهای                    .  همديگر

اجتماعی در طبقات و اقشار مختلف و بالخره            
گذاری اپوزيسيونی قابل رويت و                   در بنيان   

 .محاسبه در فردای اين انتخابات
می گويم از دست رفت برای اينکه بخش مهمی         
ازآنها يا به ستادهای انتخاباتی دو کانديدای به             

طلب پيوستند يا به احزاب و            اصطالح اصالح 
های حامی آنها تبديل شدند و                                شخصيت
بارتر آن خواهد شد که به احتمال زياد،               تأسف

همان گام کوچک هم       »انتخابات«از نتيجه اين     
چراکه تمام عناصر وشواهد     .  بيرون نخواهدآمد 

گواه اين واقعيت است که نه تنها دوم خرداد                  
ديگری در راه نيست، بلکه استثناء يک                           

ای شدن رياست جمهوری احمدی نژاد هم          دوره
 چرا؟. شود در افق ديده نمی

 

احمدی نژاد امروز از چهار سال پيش در ميان          
پول نفت را بر سر      .  تر است   مردم شناخته شده  

سفره همگان نبرده است اما سبيل بسياری را              
حزب پادگانی، دستخوش       .  چرب کرده است      

گرفته و از تمام امکانات بازسازی و استحکام            
غروری .  موقعيت خود برخودار شده است              

ای در ميان         های هسته     موهوم حول پيشرفت     
برخی از مردم شکل گرفته است و روشنگری          

 »امنيت ملی «پيرامون اين سياست در محدوده       
است و جناح رقيب هم حرف متفاوتی در اين               

گيری   زمينه ندارد وبالخره تمام فرآيند اين رأی       
صورت يکدست در کنترل همين جناح است،          به

هرگونه دستکاری در تعداد و نتايج انتخابات               
ممکن و هيچ نشانی از اينکه جناح بازنده                        
بخواهد خارج از نظام در پی سازمان دادن                   

 .شود مقاومت باشد ديده نمی
ميزان آراء محسن رضائی، هرگاه تا روز                    

تواند به مانعی      گيری نکند، نمی     انتخابات کناره 
. در جهت ورود احمدی نژاد به دور دوم باشد            

در دور دوم بخش مهمی از همين آراء به نفع               
رئيس جمهور فعلی به صندوق ريخته خواهد              

 .شد
ترين و    مهدی کروبی عليرغم پشتيبانی سياسی       

های اصالح طلب درون      ترين چهره   پراگماتيست
نظام، در توده مردم شانس چندانی جهت                         

مجموعه .  صعود به دور دوم نخواهد داشت              
های پيش گفته،         آراء وی به شمول شخصيت          

يکجا به جيب ميرحسين موسوی که احتماال در          
دور دوم انتخابات حضور خواهد داشت ريخته         

در نتيجه، فردی به رقابت با احمدی          .  شود  نمی
نژاد در دور دوم خواهد رفت که حذف                             

شده آن برای بيت رهبری و حزب          »مهندسی«
 .تر است پادگانی ساده

هر گاه چنين سناريوئی بسيار دور از واقعيت             
اش همان جنبش      نباشد، بايد گفت بازنده اصلی       

تر نام بردم و متأسفانه       دمکراتيکی است که پيش   
های خود را در دو سبد کروبی و                    تخم مرغ  

 .موسوی چيده است



 ١٦١اتحـاد کـار      ٨صفحـه     ١۳٨٨خرداد    

ات پيش رو                  اب خ ت ی از ان ل اولين سوال، ارزيابی ک
است؛ اين دوره از انتخابات رياست جمهوری چه       

 هايی دارد؟ مختصات و ويژگی
 

ل           : پرويز نويدی ث وع، م اين انتخابات در مجم
ه      انتخابات گذشته ت درجمهوری اسالمی است الب

ژگی     .  های خاص  با ويژگی ن وي های    يکی از اي
ای احمدی        ژاد    خاص، رييس جمهور فعلی، آق ن

هايی   وجود آورده وسياست  است، بامسايلی که به
ه است     ه .  که پيش گرفت ه       ب در داخل         طوری ک

داد                    ي اسی ب اعی و سي م بحران اقتصادی، اجت
ر    کند و در صحنه بين  می المللی هم وضع را بدت

عی را                     روی وسي ي ه ن ت وانس رده و ت از پيش ک
ران،               ه جمهوری اسالمی اي درکل جهان، علي

 .وجود بياورد به
ی در                        رات ي ي غ ه ت ان ت خ گر، خوشب از طرف دي

ه  وجود    دستگاه رهبری آمريکا در جهت مثبت ب
د سعی می               دي ور ج ه م يس ج ده و ري د   آم ن ک

ه   مناسبات خوبی را با کل جهان، از جمله منطق
ه         ت ران، داش بسيار حساسی مثل خاورميانه و اي

د اش است       .  ب ي ا س ه، ب ان ف أس ت ی م ای     ول ای آق ه
ات         احمدی اسب ن نژاد، امکان چنين بهبودی در م

بنابراين، جمهوری اسالمی        .  شود  مشاهده نمی
از اين نظر در برابر يک انتخاب قرار دارد و     

ات                اين هم از ويژگی اب خ ت ن دوره از ان های اي
 .است

رد،      د ک ويژگی ديگری هم که بايد روی آن تأکي
ر صف             گ ه دي ت ک ن اس ق در         اي اب دی س ن ب

طلبان و   های جمهوری اسالمی بين اصالح  جناح
. هم خورده است   گرايان تاحدود زيادی به  اصول

ان،     به اين معنا که در درون خود اصول           راي گ
اگر نيرويی مثل خاتمی درصحنه نباشد که االن 

ژاد    نيست، آنها اتحاد ندارند و در مورد احمدی ن
م يک       .  نظر وجود دارد  ميانشان اختالف  اين ه

ن دوره اصول               ه در اي ان     ويژگی است ک راي گ
 .پارچه نيستند يک

م، اصالح        ان وضعيت            در طرف ديگر ه ب طل
نيروی جوان و      .  اند  سابق خود را از دست داده

ی اصالح     ود و           نيرويی که قدرت اصل ان ب ب طل
ادی       پيش توانست آنها را به می ببرد، تا حدود زي

ا                 از اصالح   ا ب ورده است و م رخ ان س ب ل ط
ه    ان،         رکودی در بين جوانان و ب ژه دانشجوي وي

روبرو هستيم و آن شور و شوقی را که در دوم 
 .بينيم وجه نمی هيچ خرداد نشان دادند، به

 

ان        ا جري ی و          کدام نيروها، عوامل ي های داخل
ذار                    رگ ي أث ات ت اب خ ت ن ان جه اي ي خارجی، در نت

 هستند؟
 

جمهوری اسالمی،        در انتخابات:  پرويز نويدی
چ                ي يست و ه ات آزاد ن اب وقت     از آنجا که انتخ

ه، احزاب          ت داش کی وجود ن ي کرات ط دم شراي
ه        وجه نتوانسته هيچ سياسی و اپوزيسيون به د ب ان

اشد   . آن معنا، تأثيری در روند انتخابات داشته ب
وده              ردم ب ر م شت ي د    مخاطب احزاب سياسی ب ان

ت،    ق برای اينکه به مردم نشان بدهند که در حقي
ی    اند و شما بايد تا آن  ای را چيده  اينها صحنه جاي

شود، مهر       توانيد در اين صحنه، اگر می  که می
ا              فت ب ال خ م م و نشان خود را بزنيد و بيشتر ه

 . نمايندگان رسمی حکومت بوده است

جه    ي ذار ازيک سو،                    در نت رگ ي أث روهای ت ي ، ن
د و از سوی            جناح ن های داخلی خود رژيم هست

اگر هم حرکتی از   .  المللی است  ديگر مسايل بين
ًا                ع ط م ق رد، آن ه ي گ ردم صورت ب طرف م

اشد        می ر ب وث ه              .  تواند م ه امروز نسبت ب ت ب ال
رو          گذشته، با جنبش اعی روب م های مختلف اجت

ه         جنبش.  هستيم ه ب ی ک عی وجود            هاي طور واق
 .اند های معينی را طرح کرده دارند و خواسته

 

ا     توانم از صحبت  می هايتان نتيجه بگيرم که شم
المللی   ترين نيروهای اثرگذار را شرايط بين  مهم

 بينيد؟ های درون حکومت می بندی و جناح
 

ی مشخص،              :  پرويز نويدی ل ط خي و در شراي
ًا     اگر حرکتی در بين مردم به ت وجود بيايد، طبيع

ه        تمام اين معادالت را می د ب ن وان د        ت زن ري م ب . ه
 .طور که در دوم خرداد اين کار را کردند همان

 

ن            ی را اي ت ن حرک ي ن ا چ ا شم ل     آي م ت ح ار م ب
 بينيد؟ می

 

م اجازه              تا آن:  پرويز نويدی ات ه اطالع جايی ک
ی ط                   م راي ه در ش ن است ک م اي اس د، احس ده

ور         ها و نيرويی که می   کنونی، جوان وت د م وان ت
ات                  اب خ ت ن ان ه اي حرکت سومی باشد، نسبت ب
ه در                        ی را ک وق ور و ش رد است و آن ش س

د   .  دهند  ها داشتند، االن نشان نمی  گذشته ي االن بع
 .رسد نظر می  به

 

ان      موضع ل                گيری سازم اب ق ا و احزاب در م ه
 انتخابات فعلی چگونه است؟

 

طعی      :  پرويز نويدی سازمان ما هنوز موضع ق
ه است        ت گرف دًا، از            .  خود را ن ع ن موضع ب اي

د                 طريق ارگان ًا اعالم خواه طع های رسمی ق
ن                 .  شد ا اي ان م ولی گرايش عمومی درسازم

عضی                ه ب طق و روشی ک ا    است که ما با من ه
ر         « گيرند که   درپيش می زي اگ ا ن در هر حال، م

خاب     ت هستيم و بين بد و بدتر بايد يک نفر را ان
 .، توافقی نداريم»کرد

ا              ما فکر می ات ب اب خ ت طی ان کنيم اگر در شراي
وده و هست و در                      يک ب کرات که ضد دم ن اي

ود،        جمهوری اسالمی هميشه اين د ب طور خواه
ا       اورد ي ي بتواند شکافی در درون رژيم بوجود ب

بش           رای جن سی ب ن                    تنف ا اي د و ي ن اد ک ج ا اي ه
ا آن      جنبش ها را گامی به پيش ببرد، قطعًا بايد ب

ی         .  برخورد متفاوتی کرد ل ع ط ف ،   ولی در شراي
دارد               ی وجود ن ت ي ن وضع ي ان      اصالح .  چن ب طل

ا   توانستند در يک دوره کاری را پيش ببرند، ام
ون                     امروز اصالح ان ه سخت ق ت وس ه پ ی ب ب طل

 .اساسی برخورد کرده است
 

ان            ازم ن است س ک م ا م زاب از           آي ا و اح ه
ات                        اب خ ت ن دوره از ان ی در اي ن ي ع کانديدای م

 رياست جمهوری، حمايت کنند؟
 

م   خيلی بعيد می:  پرويز نويدی ط     .  دان االن شراي
ر         اصًال اين دت گونه نيست که انتخاب بين بد و ب

ن   طرح باشد، بلکه بايد ازبين بد و بدتر و بدتري
ن            ي رد و اگر هم يش        يکی را انتخاب ک طور پ

د   برود، زمانی کاری خواهند کرد که فرض کني
دا    )  مديرمسئول کيهان( آقای شريعتمداری  دي ان ک

ژاد    شود و آدم بگويد بهتر اين است به احمدی     ن
 . رأی بدهيم تا اينکه شريعتمداری بيايد

 مصاحبه با پرويز نويدی

 هاي اپوزيسيون به انتخابات رياست جمهوري نگاه سازمان
مريم محمدی از راديو زمانه، گفتگويی با تنی چند از نيروهای اپوزيسيون در زمينه دهمين دوره انتخابات 

 .رياست جمهوری انجام داده است
 .بخشی از اين گفتگوها است »سازمان اتحاد فداييان خلق ايران«مصاحبه با پرويز نويدی از 

 

 از فراخوان كميته برگزاري
 مراسم اول ماه مه تهران

 كنيم حمايت مي
 

کميته برگزاری مراسم اول ماه مه در تهران،            
متشکل از چند سنديکا و سازمان کارگری،                 
طی فراخوانی از همه کارگران دعوت کرده              
است تا در برگزاری مراسم اول ماه مه شرکت       

 .کنند
 

سنديکای کارگران  :  اين کميته متشکل است از      
شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه،                     
سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه، اتحاديه               
آزاد کارگران ايران، هيأت مؤسس بازگشايی            
کارگران نقاش و تزيئنات ساختمان، کانون                  
مدافعان حقوق کارگر و شورای همکاری                     

کميته :  های کارگری متشکل از      فعالين و تشکل  
های آزاد کارگری،      پيگيری برای ايجاد تشکل     

های   کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل      
کارگری، شورای زنان و جمعی از فعالين                   

 .کارگری
 

براي !  آارگران«:  در اين  فراخوان آمده است       
دفاع از حقوق انساني خود و برخورداري از             
يك زندگي بهتر، دوشادوش هم در مراسم روز         

همچنين ليستی   .  »جهاني آارگر شرآت آنيم        
های کارگران نوشته      ترين خواسته   نيز از عمده   

اين مراسم قرار است روز جمعه            .  شده است  
، ساعت هفده، در        ١٣٨٨ارديبهشت ماه         ١١

ميدان   -تهران، خيابان آارگر، داخل پارك الله       
 .برگزار شود -آب نما

 

گيرد   کار می   جمهوری اسالمی هرتمهيدی را به    
تا اعتراضات کارگران را در گلو خفه کند و               

های آنان را سرکوب و پايمال           حقوق و آزادی   
شرط ضرور برای مقابله با اين رژيم                 .  کند

يافته، متحد و      مستبد، برآمدی متشکل ،سازمان     
همگرائی و اتحاد درميان            .  سراسری است   

های کارگری، گام استواری است که                  تشکل
يقينا .  سازد  عقب راندن اين رژيم را ميسر می         

دولت تالش خواهد کرد تا از برگزاری اين                  
مراسم جلوگيری کند و تا کنون نيز به آنان                    

 .مجوز داده نشده است
 

کميته مرکزی سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران        
ضمن حمايت ازاين فراخوان، بر اين اميد است        

تر کارگران،        که با شرکت هرچه گسترده               
پرستاران، معلمان، دانشجويان و ديگر اقشار           

ترازهرسال   زحمتکش وآگاه، اين مراسم باشکوه    
 .برگزار شود

های فراخوان دهندگان     ما از مطالبات وخواست   
های سياسی        پشتيبانی کرده و همه سازمان              

ترقيخواه واپوزيسون چپ و دمکرات را به                 
حمايت از فراخوان کميته برگزاری مراسم اول       

 .خوانيم ماه مه تهران فرامی
 

 کميته مرکزی سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
 

 ١٣٨٨دهم ارديبشت 



 ٩صفحـه    ١۳٨٨خرداد    ١٦١اتحـاد کـار      

روز اول ماه مه، تجمع کارگران در پارک الله         
تهران مورد هجوم نيروهای سرکوب حکومتی        

بيش از صد نفر بازداشت شدند و        .  قرار گرفت 
بقيه با خشونت وسرکوب از محل تجمع پراکنده    

در ديگر شهرهای کشور نيز وضع بهتر        .  شدند
درسنندج کار به يورش و بازداشت کشيده      . نبود
ها    تهديد فعاالن جنبش کارگری از هفته             .  شد

با احضارها واخطارهای     .  پيش آغاز شده بود      
تلفنی، از دست اندرکاران دعوت به تجمع                     
کارگران خواسته شده بود که تجمعات را لغو              

پوشی    کنند و از بزرگداشت روز کارگر چشم            
 .کنند

قبل از همه بايد گفت که بزرگداشت اول ماه مه          
به عنوان روز جهانی کارگر در سراسر جهان          

البته کشور ما تنها     .  شود  و هرساله برگزار می    
کشوری نيست که مراسم کارگری در اين روز         

. شود  از طرف حکومت به خشونت کشيده می          
در بسياری از کشورها، از جمله در همسايگی          
ما در ترکيه نيز همواره در اين روز کارگران            
مورد حمله قرار گرفته و در مواردی حتی                    

اما آنچه مسلم است، امروز ديگر      .  اند  کشتارشده
در بسياری از کشورهای دنيا و در تمامی                      

رسميت    های دموکراتيک، روز کارگر به           نظام
شناخته شده است و نهادهای کارگری در اين              

زنند و      روز دست به راهپيمائی و تجمع می               
دولت نه فقط عليه اين تجمعات به بسيج نيرو                

زند و مثل کشور ما برای هر فرد                  دست نمی  
تجمع کننده، پنج نفر پليس و لباس شخصی و                

بسيج ...  عکاس و فيلمبردار و مامور حفاظت و      
کند، بلکه برعکس، موظف است که امنيت           نمی

برگزاری راهپيمائی و يا تجمع را نيز تامين                 
در کشور ما که همه چيز وارونه است و         .  نمايد

ها است که همواره به       عقربه ساعت زمان، سال   
گردد، در اين زمينه هم متاسفانه                عقب برمی  

 .تر شده است حرکت معکوس پرشتاب
 

 کارگران چه می خواستند؟
 

وقتی که يورش به تجمعات کارگری در روز             
اول ماه و يا تهديدهای ماقبل آن را مدنظر قرار          

شويم که مگر         دهيم، با اين سوال مواجه می            
خواهند که حکومت جمهوری        کارگران چه می   

همه از آن وحشت دارد؟ چرا                      اسالمی اين   
همه ترس از تجمعات کارگری؟ و اصوال                اين
 همه ترس از تجمع برای چيست؟ اين

ای که کميته برگزاری برای دعوت به اين    بيانيه
در اين  .  بند بود   ١۵راهپيمائی داده بود، شامل       

پانزده بند حتی يک مورد هم نيست که                              
خطر بيندازد و يا نيازمند       کشور را به    »امنيت«

اين همه تدارک برای ضرب و شتم و بازداشت         
های برحق و        بند، خواست    ١۵همه اين     .  باشد

ای هستند که برخورداری        حقوق اوليه وانسانی   
از آنها، امروز ديگر رسما در تمامی مجامع                

المللی، از جمله همه مجامعی که دولت                     بين
جمهوری اسالمی کشور وملت ايران را درآنها        

و اند      رسميت شناخته شده       کند، به     نمايندگی می  
المللی حقوق بشر و ملحقات آن          جزء ميثاق بين  

البته ناگفته پيدا است که چرا همه                     .  هستند
هائی که بنيان آنها برنقض حقوق اوليه          حکومت

 شهروندان يک کشور بنا شده است، دردفاع از 

. کنند  اين حقوق مسلم خطری امنيتی کشف می          
هائی، نه فقط خواست تامين          در چنين حکومت   

امنيت شغلی، حداقل دستمزد، برپائی تشکل                 
مستقل، پرداخت دستمزهای معوقه، توقف                   

ها، برابرحقوقی زنان با مردان، لغو کار          اخراج
کودکان، آزادی فعاالن کارگری از زندان،                   
اعالم همبستگی با کارگران مهاجر افغانی و               

جرم تلقی  )  ١(...کارگران ديگرکشورهای جهان و   
می شود، بلکه با توسل به قوه قهريه نيز درهم            

شود تا فعال مايشائی حکومتگران            شکسته می  
در اين مصاف اما اگر کسی        .  زير سوال نرود   

خطر بياندزاد،    امنيت مملکت وآسايش ملت رابه     
ها هستند که فقط بر همان            اين نوع ازحکومت   

ها سوارند؛ پايه و اساسشان          ها و باتوم     سرنيزه
های   بر لغو حقوق مسلم آحاد مردم و همه گروه         

اجتماعی بنا شده است و هيچ نقطه اتکائی                      
آنهائی که   .  جز همين مشت و لگدها ندارند             به

بايد مهار شوند و به زندان فرستاده شوند، نه                
کارگران و مدافعان حوق اوليه وانسانی آنها،              

ها و    بلکه کسانی هستند که با اتکا برهمين باتوم        
ای، بر مسند قدرت      ضرب و شتم کنندگان حرفه    

اند و بر سرنوشت مردم و کشور            دولتی نشسته 
اند و دستور يورش و بازداشت و          چنگ انداخته 

کنند؛ آنها در هر مقامی که            شکنجه صادر می   
اتهام تعرض به حق تجمع که                هستند، بايد به    

حتی در قانون اساسی خود حکومت نيز                          
رسميت شناخته شده است، مورد بازخواست           به

 .قرار گيرند
حق اوليه آحاد مردم هر کشوری است که                       
خواستار برخورداری از زندگی انسانی مناسب       

صورت فردی و چه        شان خود شوند و چه به         
صورت جمعی و متشکل، برای تحقق آن                   به

مبارزه کنند و خواستار حکومتی پاسخگو به               
دولت .  اراده مردم و مدافع حقوق آن باشند                 

جمهوری اسالمی دولت پاسخگوی مردم                       
های      نيست؛ دولت مقابله با خواست گروه                    

اجتماعی مختلف و خود سر منشاء بسياری از           
ها و تبعيضات قانونی و فراقانونی               حقوقی   بی

جهت نيست که هر صدای حق طلبانه           بی.  است
و هر گامی در جهت دفاع از حقوق شهروندی           
را حمله مستقيم به دستگاه حکومتی خود تلقی             

کند و با تمام وسائل ممکن، به جان مردم                  می
از هر تجمعی، چه از تجمع زنان، چه          .  افتد  می

. شود  کارگران وچه دانشجويان، دچارهراس می    
های اجتماعی،    در سيمای متشکل و متحد گروه      

حقوقی حاکم والجرم، دوران قدرقدرتی      پايان بی
 .خود را می بنيد

 
دولت حق لغو حقوق ملت و پايمال کردن آن               

 را ندارد
 

کارگران کشور ما اولين بار نيست که همچنان          
هايشان را در اول ماه مه           ترين خواست   ابتدائی

های متمادی        در طول دهه      .  کنند    مطرح می   
نزديک به يک قرن گذشته، فعاالن جنبش                      

ها   کارگری اين مرز و بوم همواره اين خواست        
اما کمتر گوش   .  اند  را مطرح کرده و فرياد زده      

های اين کشور هم،       دولت.  اند  شنوائی پيدا کرده  
ها ونشنيدن اين     اصل را برنديدن اين درخواست    

از اين هم فراتر، هرکجا که       .  اند  فريادها گذاشته 
اند، با باتوم وچماق ومشت ولگد به جان     توانسته

. اند  شان هم کرده       زندانی.  اند  کارگران هم افتاده   
دولت جمهوری اسالمی در ادامه اين سنت البته    
 .گوی سبقت راازهمه همگنان خود ربوده است

شورای مرکزی فدراسيون      «  ١٣٠١در سال      
ای به مناسبت      در اعالميه   »سنديکای کارگری 

اول ماه مه، انگار همين ديروز را در پارک                 
الله تهران و يا سنندج، اهواز و هفت تپه،                       
پشت سر گذاشته است و هنوز هم خواستار                   
تعطيلی اول ماه مه و به رسميت شناختن اين                

دهد   تعطيلی از سوی دولت است و توضيح می          
 :که رابطه دولت با ملت چه بايد باشد

اين تعطيل هرج   .  اول ماه مه بايد تعطيل بشود     «
اين .  اين تعطيل انقالب نيست      .  و مرج نيست    

تعطيل است که بايد ملت از حکومت، با زور              
اين عيد نيست بلکه    .  حقوق خود را مسترد دارد    
اين روزی است که     .  اين روز دادخواهی است    

بايد به   .  دولت بايد موجوديت ملت را بفهمد             
حکومت فهماند که تو نوکر ملت هستی، بايد                

تونمی توانی از   .  موافق خواهش ملت رفتارکنی   
آزادی قلم، آزادی مطبوعات، آزادی اجتماعات        

. جلوگيری کنی زيرا آن حق مشروع ملت است        
توانی حکومت را برای شخص         تو نبايد و نمی    

خود آلت استفاده قرار داده، اوالد و اتباع خود             
را وکيل کنی و قوم وخويش خود را در ادارات        

مثل اينکه قوام السلطنه         .  دولتی جابجا نمائی     
والی خراسان بود برادر و دوستان او انتخاب             

السلطنه رفت پسر و           شدند همين که نظام          می
شوند، تو بايد به امنيت          دوستان او انتخاب می     

مملکت کوشيده، نگذاری دزد و اشرار سلب                
امنيت از مردم نمايند، به ناموس و عزت نفس            

تو برای تفنن و گرفتن هزار      .  اهالی تجاوز کنند  
ملت تو را برای     .  شوی  تومان حقوق وزير نمی    

کار، برای ايفای وظايف اجتماعی انتخاب کرده       
ماغيراز .  اينها را بايد به حکومت فهماند      .  است

مقصود ما اين است که             .  اين نظری نداريم      
ما می خواهيم ملت     .  حکومت خوب باشد نه بد      

با حکومت باشد و حکومت با ملت نه اينکه                   
مانند امروز، مردم متنفر ازحکومت و حکومت       

. متوحش ازملت، هردو بيزار از يکديگر باشند        
کمک يکديگر،    خواهيم ملت و حکومت به      ما می 

های هزارساله را           فالکت، سفالت و بدبختی         
 )٢(.»خاتمه بدهند

سال بعد، کارگران چگونه و با چه زبانی              ٨٧
بايد به حکومت جمهوری اسالمی بفهمانند که            
حقوق کارگران، حقوق ملت است و دولت حق          

 !لغو حقوق ملت و پايمال کردن آن را ندارد
 

**** 
آفرين و تبريک به جنبش کارگری        «در پايان،   

نظير، برای          ايران برای اين موفقيت بی                  
های     برگزاری مراسم مشترک توسط گروه               

مختلف کارگری و با قلمداد اين حرکت                            
مشترک و متحدانه به عنوان نقطه عطفی در               
مبارزات جنبش کارگری ايران و ضمن اعالم           

های حاکميت برای جلوگيری از          شکست تالش 
، همراه با برگزار                »اين حرکت متحدانه          
مراتب تنفر و انزجار          «کنندگان اين تجمع،          

مراسم اول ماه      »خود را از سرکوب وحشيانه      
و ضمن محکوم      «داريم      اعالم می     ١٣٨٨ما   

کردن اين اقدام غير انسانی و وحشيانه،                           
خواستار آزادی بی قيد و شرط تمامی دستگير            

 .هستيم) ٣(»شدگان
 

 ٢٠٠٩مه  ٢ - ١٣٨٨ارديبهشت  ١٢
 

----------------- 
 

 ١٣٨٨مراجعه شود به بيانيه کميته برگزاری اول ماه مه ) ١
به   »شورای مرکزی فدراسيون سنديکای کارگری      «اعالميه  )  ٢

 ١٣٠١مناسبت اول ماه مه سال 
 ٨٨اطالعيه شماره يک کميته برگزاری مراسم اول ماه مه ) ٣

 مسعود فتحی

 خواستند؟ مگر كارگران چه مي



 ١٦١اتحـاد کـار      ١۰صفحـه     ١۳٨٨خرداد    

کيفرخواست عليه رژيم جمهوری اسالمی و              
 داری نظام سرمايه

برگزاری مراسم اول ماه مه امسال در پارک              
الله تهران و ديگر شهرهای ايران مانند تبريز،         
سقز، سنندج، رشت، کرمانشاه و در مس                        

رغم تمام تمهيدات رژيم           سرچشمه کرمان، به    
برای جلوگيری از برگزاری آن و همچنين                   

ها و بگير وببندها، برآمدی       رغم همه سرکوب    به
جسورانه، رزمنده وتصويرگراتحاد وهمبستگی      
طبقاتی، ارتقاء آگاهی و مبارزه طبقه کارگر               

 .است
برآمد اول ماه مه امسال که با همگرائی طيف              

ای ازگرايشات درميان فعالين وپيشروان       گسترده
کارگری وهمچنين دو تشکل سنديکای کارگران      
شرکت واحد و سنديکائی کارگران نيشکر                    

کميته برگزارکننده مراسم     «تپه با عنوان          هفت
مبارزه عليه رژيم ضدکارگری         )  اول ماه مه     

داری را به        جمهوری اسالمی و نظام سرمايه        
 .خيابان کشيد

اين فراخوان وگردهمائی در پارک الله، بيانگر       
مبارزه طبقه کارگر ايران برای برپائی دنيائی           
نو و عاری از ستم و استثمار و ازخودبيگانگی          

بند فراخوان و قطعنامه اعالم شده             -بند.  است
از سوی کميته برگزار کننده مراسم اول ماه                 

ها و مطالبات              مه، بيان جسورانه خواست            
 .کارگران و زحمتکشان ايران است

اين حرکت کارگران و فعالين کارگری، بايد بر         
بستر شرايط و مشخصات مبارزه عينأ جاری و        
تعادل قوای موجود ميان دو طبقه اصلی جامعه         

های مبارزه امروز طبقه           و تنگناها و توانائی      
اول .  کارگر مورد توجه و بررسی قرار گيرد          

بر بستر شرايط و اوضاعی فرا          ١٣٨٨ماه مه   
رسيد که در عرصه  بين المللی با گسترش و                

داری    تعميق رکود و بحران در نظام سرمايه              
ای فزآينده کارگران را درسراسر       جهانی، بگونه 

جهان به مبارزه متحدانه برای تحقق حقوق و              
مطالبات خود فراخوانده و بر دامنه اعتراضات        

مبارزه کارگران در ايران       .  آنان افزوده است    
هنوز ازخصلت تدافعی برخوردار است و به              
عبارت ديگر، مبارزه کارگران نه برای بهبود          
شرايط کار و زندگی، بلکه عمدتأ برای حفظ                
وضع موجود، برای حق حيات و جلوگيری از           

از .  گيرد  رانده شدن به ورطه نيستی انجام می          
سوی ديگر، مبارزه کارگران هنوزازپراکندگی       

عالوه بر اين، تهاجم و تعرضات        .  برد  رنج می 
رژيم برای بسط اختناق سياسی و سلب                            

های فردی و اجتماعی و سياسی و                          آزادی
های اجتماعی و جنبش      جلوگيری از رشد جنبش   

 .طبقه کارگر، گسترش يافته است
رغم تعرض    اما مبارزه و مقاومت کارگران، به      

رغم   داران ودولت حامی آنها وبه    وتهاجم سرمايه
ها،   ها، ضرب و شتم     ها ودستگيری   همه سرکوب 

ها و يورش نيروهای              حبس و زندان کردن         
 امنيتی وانتظامی رژيم برای درهم شکستن اين  

تأمين امنيت شغلی،     :  ضروری اعالم می کند       
امضاء، برپائی      لغو قراردادهای موقت و سفيد        

های مستقل کارگری، برخورداری ازهمه       تشکل
های فردی و              حقوق دموکراتيک و آزادی            

اجتماعی، چگونگی تعيين حداقل دستمزد،                   
ميزان و ضوابط تعيين آن، دامنه شمول و                      
پرداخت دستمزدهای معوقه، جلوگيری از                   

ها، تأکيد بر حقوق زنان       ها و بيکارسازی    اخراج
وخواست دستمزد برابر برای کار برابر، تأمين        

های بازنشستگی و تأمين اجتماعی،         حقوق بيمه 
پشتيبانی از زحمتکشان و ديگر مزد و حقوق              

، مخالفت  ...بگيران مانند پرستاران، معلمان و       
واقعی با کار کودکان، خواست آزادی رهبران          
و فعالين کارگران و منع تعقيب فعالين                               
کارگری، حمايت ازکارگران مهاجر، حمايت            

های اجتماعی مانند جنبش زنان        از ديگر جنبش  
 ...و دانشجويان و معلمان و

قطعنامه برگزاری اول ماه مه، کيفرخواست و          
ستيز عليه رژيمی است که حق حيات کارگران         

ای است که کارگران را          بيانيه.  کند  را نفی می   
هائی که    روزی  به مبارزه عليه مصائب و تيره        

نظام سرمايه داری برای کارگران وزحمتکشان      
 .خواند رقم زده، فرا می

 
در اولين لحظات حضور کارگران، فعالين و              
پيشروان کارگری در پارک الله، يورش                       
نيروهای امنيتی و اطالعاتی رژيم و درگيری            

نفر   ٢٠٠٠بيش از    .  آنان با کارگران آغاز شد      
همراه    از نيروهای انتظامی و امنيتی رژيم به            

بکس، باتوم و      ها، با چاقو، پنجه       لباس شخصی 
جان شرکت کنندگان در مراسم اول               اسلحه به  

در همان لحظات اوليه، بيش از        .  ماه مه افتادند  
عوامل رژيم برای ايجاد    .  نفر دستگيرشدند ١۵٠

تر با      رعب و وحشت، با خشونت هرچه تمام            
. کردند  شرکت کنندگان در مراسم برخورد می         

شدت مورد ضرت و شتم        دستگير شدگان را به    
های   قرار داده و سر آنان را به جدول و نرده               

زور   کوبيدند وبه   های داخل پارک می     کنارخيابان
آنها را سوار خودروهای نيروهای انتظامی                 
کرده و بی هيچ گفتگو، وکيل مدافع و تفهيم                    

 .کردند اتهام، روانه اوين می
برای برگزاری مراسم اول ماه مه  در پارک               

کميته برگزاری مراسم اول ماه           «الله تهران      
متشکل از سنديکای کارگران شرکت              (  »مه

واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سنديکای                
تپه، اتحاديه آزاد کارگران      کارگران نيشکر هفت  

ايران، هيأت مؤسس بازگشايی کارگران نقاش          
و تزيئنات ساختمان، کانون مدافعان حقوق                   
کارگر و شورای همکاری فعالين و تشکل های         

کميته پيگيری برای ايجاد            :  کارگری شامل   
تشکل های آزاد کارگری، کميته هماهنگی                   

های کارگری،        برای کمک به ايجاد تشکل              
در )   شورای زنان، جمعی از فعالين کارگری        

برای دفاع از حقوق         «فراخوانی با خواست         
 »انسانی خود وبرخورداری از يك زندگی بهتر       

از کارگران  دعوت کرده بود تا برای بيان و                
ها و مطالبات کارگران ايران، در         تاکيد خواسته 

خواست   ١۵فراخوان بر   .  پارک الله تجمع کنند   
مبرم کارگران تاکيد کرده و خواهان تحقق                    

 11صفحه  . فوری اين مطالبات شده بود

اعتراضات نه تنها فروکش نکرده بلکه بی وقفه 
 .گسترش، شدت و ارتقاء يافته است

برچنين زمينه وبستری بايد به برگزاری مراسم       
اول ماه مه در پارک الله نگاه کرد و به تحليل             

بندهای فراخوان و   .  و تأمل در باره آن پرداخت     
قطعنامه برگزاری مراسم اول ماه مه را از                   

اين .  بسياری جهات بايد مورد توجه قرار داد            
های مبرم و            قطعنامه از يک سو خواست              

واسطه کارگران را در وضعيت و          مطالبات بی 
دهد، و از      شرايط امروز مورد تأکيد قرار می         

سوی ديگر، چه در نگاه و چه در مبارزه عليه            
روزی و مصائبی که نظام             ها، تيره     همه رنج  
داری برای کارگران وديگر زحمتکشان       سرمايه

رقم زده است، به رساترين صدا فرياد                              
همچنين قطعنامه برای فراتر رفتن       .  آورد  برمی

برپائی دنيائی فارغ   «ازاين نظام، مبارزه برای     
مثابه   داری را به    از مناسبات ضد انسانی سرمايه 

يگانه راه خالصی بشريت از مصائب موجود،         
قرار     »در برابر کارگران و بشريت متمدن               

عالوه بر اين، قطعنامه  خود بيانگر             .  دهد   می
راهبردهای مبارزه برای تحقق مطالبات اعالم         

عبارت ديگر، فراخوان و قطعنامه       به.  شده است 
برگزاری مراسم، خود حاصل مبارزه کارگران      

ما «:  قطنامه تاکيد دارد     .  و زحمتکشان است     
غايت ضد      آارگران در مقابل اين وضعيت به          

انسانی و گسترش عمق و دامنه آن سكوت                      
نخواهيم آرد و اجازه نخواهيم داد بيش از اين             

ما .  حق حيات و هستی ما را به تباهی بكشانند           
توليد آنندگان اصلی ثروت و نعمت در جامعه            

دانيم تا با باالترين        هستيم و حق مسلم خود می        
استانداردهای حيات بشر امروز، در آسايش و           

 -همانگونه که فراخوان      .  »رفاه زندگی آنيم      
دهندگان تأکيددارند، ساده انديشی است که چنين       
حرکت و تعرض موضعی کارگران  به رژيم             
و سرمايه داران را فقط به برگزارکنندگان و يا           

 .های فراخوان دهنده محدود کنيم تشکل
های    گيری   ها و جهت       قطعنامه ماهيت، سياست    

 -های اقتصادی       رژيم را در تمامی عرصه              
: گيرد      چالش می           اجتماعی و سياسی به                

دستمزدهای به شدت زير خط فقر، اخراج و            «
بيكار سازی گسترده آارگران، عدم پرداخت              

ها آارگر، تحميل              موقع دستمزد ميليون             به
قراردادهای موقت و سفيدامضاء و حاآم آردن         

های پيمانكاری بر سرنوشت آارگران و         شرآت
بازداشت و زندانی آردن آنان تا سرآوب                       

ها و اعتراضات آارگری و اجرای احكام          تشكل
قرون وسطايی شالق عليه آارگران و رايج                 

وار جديد، مصائب      آردن فرم قراردادهای برده    
هايی نيستند آه با وقوع بحران در          و بی حقوقی  

اين .  اقتصاد جهانی وارد ايران شده باشند                  
ها است آه ادامه دارد و هرساله            وضعيت سال 

 .»شود بر عمق و دامنه آن افزوده می
های ذيل تأکيد و مبارزه             قطعنامه بر خواست    

 سازمان يافته کارگران برای تحقق آنها را 

 کميسيون کارگری سازمان
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 ١١صفحـه    ١۳٨٨خرداد    ١٦١اتحـاد کـار      

اطالعيه کانون تاکيد دارد که روز يازدهم                     
کسانی که فقط برای                       ١٣٨٨ارديبهشت      

بزرگداشِت روز جهانی کارگر در پارک الله             
تهران گرد آمده بودند، مورد هجوم و ضرب و          
شتم صدها نفر از ماموران علنی و مخفی قرار          
گرفتند که از پيش سازماندهی شده و درمحل               

درجريان .  آب نمای پارک منتظر ايستاده بودند       
. اين هجوم حدود يک صد نفر بازداشت شدند             

شدگان ازرهگذرانی      بسياری از اين بازداشت       
جا، آمده بودند تا            بودند که بی خبر از همه             

ساعتی از بعد از ظهر روز جمعه خود را در              
پارک بگذرانند، اما اکنون همه آنها در بند                     

 .زندان اوين هستند ٢۴٠
افزون براين، روز چهاردهم ارديبهشت در                 

مناسبت هفته معلم، بانگ و             همان حال که به      
غوغای ستايش از مقام معلم و قدردانی از نقش          
اجتماعی او از رسانه های تبليغاتی رژيم گوش         
فلک را کر می کرد، معلمان تهران در جريان            
تجمع مسالمت آميزشان برای طرح مطالبات              
خود کتک خوردند و شماری از آنان بازداشت           

 .شدند
در مس سرچشمه کرمان، کارگران ضمن                    

ها و ضرب        برگزاری اول ماه مه، دستگيری        
وشتم در پارک الله تهران را محكوم کردند و             
خواستار آزادی سريع و بدون قيد و شرط                       
دستگيرشدگان گردهمآيی اول ماه مه تهران                 

 .گرديدند
، ٨٨کميته برگزاری مراسم اول ماه مه سال               

پس از برگزاری مراسم اول ماه مه در اولين               
اطالعيه خود به جنبش کارگری ايران برای               

نظيردر برگزاری مراسم اول           اين موفقيت بی    
های مختلف          ماه مه مشترک توسط گروه                 

گويد وبا اعالم اين حرکت       کارگری، تبريک می  
مشترک و متحدانه به عنوان نقطه عطفی در               

های     مبارزات جنبش کارگری ايران، تالش              
حاکميت برای جلوگيری از اين حرکت متحدانه        

. کند   کارگران را شکست خورده ارزيابی می            
عالوه بر اين، مراتب تنفر و انزجار خود را                

) اول ماه مه  (ازسرکوب وحشيانه مراسم امروز    
دارد و ضمن محکوم کردن اين اقدام            اعالم می 

قيد   خواستار آزادی بی  «غير انسانی و وحشيانه     
 .»و شرط تمامی دستگير شدگان می باشد

های   بالفاصله پس از حمله به کارگران، تالش          
ای در جهت اطالع رسانی و جلب                       گسترده

  حمايت نهادهای کارکری آغاز گرديد و کوشش       
های دستگيرشدگان برای  آگاهی از                  خانواده

. شان، شروع شد    وضعيت عزيزان دستگير شده   
مقامات قضائی  و امنيتی هيچ پاسخی به                          

با گذشت چهار روز از          .  دهند   ها نمی     خانواده
سرکوب و دستگيری در مراسم اول ماه مه،                

نفر از زن و مرد در بند              ١٣٠کماکان حدود    
زندان اوين در شرايط بسيار بد و بدون               ٢۴٠

اطالع به خانواده آنها، در بازداشت                                    
بسياری از دستگيرشدگان بيمار      .  برند  سرمی  به
گيرند وبه    بيماران تحت مداوا قرار نمی    .  اند  شده

آنان دارو داده نمی شود و مقامات قضائی و                 
 12صفحه   .ها را سرمی دوانند امنيتی خانواده
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نيروهای امنيتی  از روزهای قبل، با احضار،            

های تلفنی و تعقيب کارگران و فعالين                   تماس
کارگری، قصد ايجاد رعب و وحشت برای                  

روز .  ممانعت ازبرگزاری مراسم را داشتند            
اول ماه مه گروه زيادی از کارگران، فعالين                
کارگری، فعاالن جنبش زنان و دانشجويان،                

های کارگران وشماری از مردم بنا به             خانواده
دعوت فراخوان در پارک الله تجمع کرده                     

نيروهای امنيتی در پوشش نيروهای              .  بودند
انتظامی، همراه با تعداد زيادی نيروی                             

ها پيش، در      شخصی اطالعاتی، از ساعت      لباس
عالوه بر اين،      .پارک الله مستقر شده بودند         

ها  ها و کارخانه    نيروهای حراست برخی شرکت   
نيز در تجمع حضور      -از جمله شرکت واحد       -

داشتند تا با شناسايی کارگران فعال آن واحد                 
کارگری،  آنان را به نيروهای امنيتی معرفی              

چندين ساعت پيش از آغاز مراسم، در              .  کنند
های گارد      های اطراف پارک، اتوبوس          خيابان

رو حاشيه    در پياده .  ويژه ضدشورش آماده بودند   
های سه نفره        ها در گروه       شخصی   پارك، لباس  
 .دقت زير نظر ومراقبت داشتند همه را به

ای از مردم عادی، کارگران و               گروه گسترده  
فعالين کارگری، برای شرکت در مراسم در                
پارک جاضر شده بودند و اين موضوع خشم               

 .انگيخت عوامل رژيم را برمی
بالفاصله پس از شروع مراسم و درحالی که               

و !"  زنده باد جنبش کارگری               "شعارهای      
سرداده شد، نيروهای     !"  اتحاد!  کارگر، اتحاد  "

امنيتی افسار گسيخته و خشمگين به جمعيت                
بسياری از مردم با    .  ور شدند   شرکت کننده حمله  

باتوم و شوک الکتريکی مورد هجوم قرار                    
برخی را چند نفره مورد محاصره                 .  گرفتند

قرار دادند و با کتک و ضربات باتوم به زمين            
انداخته و با فحش و ضربات پياپی مشت و لگد           

آور   پليس نوعی گازسرفه  .  به انان حمله ورشدند   
و سوزاننده چشم در اطراف ميدان آب نمای                 

قصد    برخی از مردم به           .  پارک الله پراکند     
جلوگيری از ضرب وشتم مامورين و برای                 
ممانعت از دستگيری تظاهرکنندگان، با عوامل        

عوامل رژيم با هجوم            .  رژيم درگير شدند       
های چند نفره، اقدام به پراکنده کردن                     گروه

های حاضر درمحل وبسياری ازشرکت        خانواده
شمار بسياری از کارگران و          .  کنندگان کردند  

شرکت کنندگان در مراسم، پس از ضرب وشتم        
و درموارد زيادی با کوبانيدن سر و صورتشان        

های اطراف آب نمای پارک و        به ديواره و نرده   
 .خونين کردن آنان، دستگير شدند

طور گسترده از شرکت        نيروهای اطالعاتی به   
عالوه .  کردند  برداری می   کنندگان در مراسم فيلم   

بر اين، نيروهای امنيتی حتی پس از حمله                     
گسترده به شرکت کنندگان، در خارج از پارک         

های اطراف آن، تعداد زيادی         الله و در خيابان    
در همان لحظات      .از مردم را بازداشت کردند      

. اوليه، بيش از يکصد و پنجاه نفر دستگيرشدند        
زندان اوين منتقل و       ٢۴٠دستگيرشدگان به بند     

در آنجا مورد شکنجه جسمی و روحی و                         
 تعداد زيادی . های طوالنی قرارگرفتند خوابی بی

ازدستکير شدگان رازنان فعال کارگری تشکيل        
 .دهند می

همچنين، عوامل امنيتی و اطالعاتی رژيم                     
همزمان در روز اول ماه مه به مراسمی که                  
اعضای تعاونی مصرف فلزآار و مكانيك  در           

آباد   محل تعاونی مصرف، واقع درپاسگاه نعمت      
کردند وارد شدند و در جريان                     برگزار می   

برگزاری برنامه، اکثر حضار را دستگير کرده       
اند که تا اين       و با خود به مکان نامعلومی برده         

زمان، بيش از بيست نفرازدستگيرشدگان هنوز       
 .برند سر می در بازداشت به

هم (دوهفته پس از دستگيری فعاالن کارگری            
در تعاونی فلزکار و مکانيک و هم در پارک                

يک از کارگران تعاونی آزاد          ، هنوز هيچ   )الله
اند و اين درحالی است که برخی از                           نشده

شدگان از کارگران مسن و بيمارند و             بازداشت
های سخت    بعضی نيزهمسرانشان درگيربيماری  

های      هستند و وضعيت مالی اکثر خانواده                    
 .دستگيرشدگان نيز نامناسب است

 
ارديبهشت ماه، اول ماه مه          ١١در سنندج نيز      

، با وجود فضای پليسی حاکم بر شهر               ١٣٨٨
سنندج و با توجه به  محاصره محل برگزاری             
مراسم توسط نيروهای امنيتی، به دعوت                       

" سنندج  ٢٠٠٩کميته برگزارکننده اول ماه مه       "
مراسم روز جهانی کارگر در پارک اميريه                  

مراسم با پخش شيرينی      .  سنندج برگزار گرديد   
. وقرائت  قطعنامه کميته برگزار کننده آغاز شد       

) ها  شخصی  گارد ويژه و لباس   (نيروهای امنيتی   
بافحاشی، توهين، گرفتن وپاره کردن پالکادرها      

اما .  سعی در متفرق کردن جمعيت نمودند                 
زدن و دادن شعارهائی ازجمله        حاضرين با کف  

کارگر، "،     "کارگر زندانی آزاد بايد گردد                "
، "زنده باد کارگر    "و   !"  اتحاد!  دانشجو، اتحاد  

در حال خروج از پارک و رفتن به داخل شهر            
بودند که نيروهای امنيتی به افراد حاضر                        

مامورين  با استفاده از باتوم،             .  يورش بردند  
گازاشک آور، گاز فلفل و ضرب و شتم                           
حاضرين، بخصوص زنان و کودکان، به                      

ور شدند که به اين دليل، تعدای از          جمعيت حمله 
 .زنان و کودکان زخمی گرديدند

بايد ياد آوری کرد که در سنندج، از صبح روز          
جمعه اول ماه مه، تعداد شش نفر از فعالين                    
کارگری شهر سنندج به  ستاد خبری اين شهر             

بعد ازظهر      ٦فراخوانده شدند که تا ساعت               
در ستاد خبری در بازداشت             )  پايان مراسم   (

کميته برگزار کننده مراسم اول ماه مه             .  بودند
ای  خواستار آزادی             در سنندج، در اطالعيه        

قيد و شرط و فوری دستگير شدگان روز                   بی
در اطالعيه اين کميته از      .  جهانی کارگر گرديد  

کارگران جهان خواسته شده که به اين سرکوب         
وبازداشت کارگران وفعالين کارگری اعتراض      

ها    نمايند وعالوه براين، سرکوب و دستگيری           
در برگزاری مراسم اول ماه مه در تهران در              

 .پارک الله نيز محکوم شده است
کانون نويسندگان ايران دربيانيه خود درحمايت       
از کارگران ايران، درباره تشديد سرکوب و                

 . دهد سانسور هشدار می



 :کميته برگزاری مراسم اول ماه مه 
 

 قطعنامه كارگران ايران به مناسبت اول ماه مه روز جهاني كارگر

 ١٦١اتحـاد کـار      ١۲صفحـه     ١۳٨٨خرداد    
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کميته برگزار کننده     ٢براساس اطالعيه شماره     
های دستگيرشدگان مکرر و              مراسم، خانواده   

مداوم به مقابل مراکز امنيتی و قضايی، ازجمله   
  اند  دادگاه انقالب در خيابان معلم مراجعه کرده          
. اند  اما بارها تهديد به دستگيری و زندان شده             

های ضد و نقيض  به                  مراجع قضايی پاسخ     
ها برای آزادی دستگيرشدگان       خواست  خانواده   

های مراجعه کننده   به برخی از خانواده. دهند می
گفته شده که برای بسياری از دستگيرشدگان،            

ميليون تومانی      ١٠٠تا      ۵٠های سنگين        وثيقه
 .صادر شده است

کميته برگزار کننده ی مراسم اول ما مه، در                
خود، ضمن محکوم کردن          ٢اطالعيه شماره     

ضرب وشتم و سرکوب کارگران و رفتارهای           
ضد انسانی مقامات امنيتی و قضائی رژيم با               
دستگير شدگان، دليل اين رفتار و برخوردها              
را نشات گرفته از ماهيت سرکوبگرانه                           

داری ايران دانسته و اعالم               حاکميت سرمايه  
های روحی    بايد تاوان هزينه   «کند که رژيم       می

و مادی اين برخوردهای غيرانسانی را                           
اعالم «و تاکيد دارد که                .  »پرداخت نمايد   

مطالبات کارگران جزء حقوق مسلم و                              
اين اطالعيه،    .  »ناپذير کارگران است          خدشه

کارگران ايران و کميته برگزاری مراسم اول              
ماه مه را در صفوف همبستگی با تمامی                         

بيند و از نهادهای کارگری         کارگران جهان می   
کند تا با نهايت توان و              المللی  دعوت می         بين

های         ظرفيت خود، اخبار و گزارش                              
هايی که در روز جهانی کارگر بر                    سرکوب

کارگران شرکت کننده در اين مراسم رفته است        
عالوه بر آن، خواستاراعمال     .  را انعکاس دهند   

فشار نهادهای کارگری به مقامات و مسئولين             
آزادی بی قيد و شرط                          «رژيم برای             

دستگيرشدگان مراسم اول ماه مه در تهران و             
اين اطالعيه همچنين خواهان          .  است    »ايران

حمايت از مطالبات کارگران ايران و کميته                  
 .شود برگزاری اول ماه مه می

 

آنان .  يابد  مقاومت دستگير شدگان نيز شدت می       
قيد وشرط خود هستندو               خواستار آزادی بی      

ما هيچگونه قرار، اعم از         «اعالم ميکنند که       
مقاومت .  »کفالت يا وثيقه را نخواهيم پذيرفت         

تشکل های فراخوان دهنده  برای آزادی                          
همراه   يابد و به     دستگيرشدگان نيز گسترش می     

خانواده دستگيرشدگان، هر روز بيش از پيش            
با همدلی و اتحاد برای اعتراض  در مقابل                    

کنند و خواستار آزادی        دادگاه انقالب تجمع می     
 .قيد وشرط همه دستگيرشدگان هستند بی

 

برگزاری مراسم اول ماه ماه مه از سوی                        
های زنان، دانشجويان، معلمان ومردم و           جنبش

کانون نويسندگان ايران مورد حمايت قرار                   
فراخوان به کمپين برای آزادی                      .گيرد     می

از تمامی      ،دستگير شدگان روز جهانی کارگر     
ها و نهادهای کارگری و حقوق بشر                     تشکل

خواهد که با تمامی توان        المللی می   داخلی و بين  
فراخور امکانات خود، ضمن محکوم        خود و به  

آزادی «پارک الله، برای     های    کردن دستگيری 
و    های گوناگون   و حمايت   »قيد وشرط آنان     بی

عالوه بر اين،     .  متناسب با توان خود بکوشند        
نهادهای کارگری کشورهای مختلف وهمچنين         

حمايت از کميته     الملی، به   نهادهای کارگری بين  
 .خيزند اول ماه مه برمی

 

 ١٣٨٨ارديبهشت رزمتان پيروز، 
 کميسيون کارگری سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

های مستقل آارگری،                  برپايی تشكل       -٣
اعتصاب، اعتراض، تجمع و آزادی بيان حق             

ها بايد بدون قيد            مسلم ماست و اين خواسته           
وشرط به عنوان حقوق خدشه ناپذير اجتماعی           

 .رسميت شناخته شوند آارگران به
دستمزدهای معوقه آارگران بايد فورا و                -۴
ای پرداخت شود و عدم              هيچ عذر وبهانه        بی

مثابه يك جرم قابل تعقيب       پرداخت آن بايستی به   
قضائی تلقی گردد و خسارت ناشی از آن به                 

 .آارگران پرداخت گردد
ای   هربهانه  اخراج و بيكارسازی آارگران به      -۵

بايد متوقف گردد و تمامی آسانی آه بيكار                    
اند و يا به سن اشتغال رسيده و آماده به آار       شده

هستند بايد تا زمان اشتغال به آار از بيمه                        
بيكاری متناسب با يك زندگی انسانی برخوردار       

 .شوند
ما خواهان برابری حقوق زنان و مردان در          -۶

تمامی شئونات زندگی اجتماعی و اقتصادی و            
 .آميز عليه آنان هستيم محو آليه قوانين تبعيض

ما خواهان برخورداری تمامی بازنشستگان        -٧
از يك زندگی مرفه و بدون دغدغه اقتصادی                
هستيم و هرگونه تبعيض در پرداخت مستمری          

 .آنيم بازنشستگان را قويا محكوم می
ما ضمن اعالم حمايت قاطعانه از مطالبات           -٨

عنوان آارگران فكری، پرستاران و          معلمان به 
ساير اقشار زحمتكش جامعه، خود را متحد آنها        

دانيم و خواهان تحقق فوری مطالبات آنان و           می
 .لغو حكم اعدام فرزاد آمانگر هستيم

از آنجا آه آارگران فصلی و ساختمان                    -٩
طور آامل از هرگونه قوانين تامين اجتماعی           به

محروم هستند، ما از اعتراضات اين بخش از             
طبقه آارگر برای رسيدن به حقوق انسانی آنها          

 .آنيم دفاع می
داری عامل آار آودآان            سيستم سرمايه    -١٠

است و تمامی آودآان بايد جدای از موقعيت                
اقتصادی و اجتماعی والدين، نوع جنسيت و                
وابستگی های ملی و نژادی و مذهبی، از                       
امكانات آموزشی، رفاهی و بهداشتی يكسانی             

 .برخوردار شوند
ما خواهان آزادی آليه آارگران زندانی              -١١

از جمله منصور اسالو و ابراهيم مددی و لغو              
آليه احكام صادره و توقف پيگردهای قضايی            

 .و امنيتی عليه فعالين آارگری هستيم
ما بدين وسيله پشتيبانی خود را از تمامی             -١٢

طلب همچون    خواهانه وبرابری   های آزادی   جنبش
داريم   جنبش دانشجويی و جنبش زنان اعالم می        

و دستگيری، محاآمه و به زندان افكندن فعالين         
 .آنيم ها را قويا محكوم می اين جنبش

ما بخشی از طبقه آارگر جهانی هستيم و             -١٣
حقوقی مضاعف بر آارگران      اخراج وتحميل بی  

ای   هربهانه  ها را به     مهاجر افغانی و ساير مليت      
 .آنيم محكوم می

های    ما ضمن قدردانی از تمامی حمايت             -١۴
المللی از مبارزات آارگران در ايران و                   بين

های    حمايت قاطعانه از اعتراضات و خواسته           
آارگران در سراسر جهان، خود را متحد آنان            

دانيم وبيش ازهرزمان ديگری بر همبستگی         می
المللی طبقه آارگر برای رهايی از مشقات             بين

 .آنيم داری تاآيد می نظام سرمايه
اول ماه مه بايد تعطيل رسمی اعالم گردد           -١۵

و درتقويم رسمی آشور گنجانده شود وهرگونه         
ممنوعيت و محدوديت برگزاری مراسم اين                

 .روز ملغی گردد
 

 زنده باد اول ماه مه
 المللی طبقه آارگر زنده باد همبستگی بين

 ١٣٨٨ارديبهشت١١ - ٢٠٠٩مه  ١

المللی طبقه        اول ماه مه روز همبستگی بين                
آارگر و روز جوش و خروش آارگران در                   
سراسر جهان برای رهايی از مشقات نظام                     

های آنان جهت         داری و بيان خواسته           سرمايه
 .برپايی دنيايی عاری از ستم و استثمار است

امسال ما آارگران مراسم اول ماه مه را در                    
داری   آنيم آه نظام سرمايه      شرايطی برگزار می   

در گرداب يك بحران عظيم اقتصادی ويران                  
تری فرورفته است ودرحال دست وپا زدن           آننده

 .برد سر می برای نجات خويش از آن به
بحران عظيم اقتصادی موجود وعجز دولتهای            
سرمايه داری درمهار آن و سرريز آردن بار               
اين بحران بر دوش آارگران جهان، بيش از                  
پيش گنديدگی اين نظام را پس از فروپاشی بلوك         
شرق و ادعای پايان تاريخ به نمايش گذاشت و              
ضرورت برپايی دنيايی فارغ از مناسبات                      
ضدانسانی نظام سرمايه داری را به مثابه يگانه          
راه خالصی بشريت از مصائب موجود در                    

 .برابر آارگران و بشريت متمدن قرار داد
اين بحران و تبعات ويرانگر آن بر زندگی و                  
معيشت آارگران در سراسر جهان تا آنجا آه به          

های   ايران مربوط ميشود وبرخالف بهانه تراشی     
دستان سرمايه،        آارفرمايان و تبليغات قلم به             

هنوز سايه شوم خود را بر زندگی و معيشت                  
روزمره آارگران در ايران نگسترانيده است و           
ازنظر ما بيشترين مصائب ومشقاتی آه امروزه        
ما آارگران با آنها دست به گريبانيم، بيش از                  
هرچيز حاصل سيطره اقتصادی، اجتماعی و               

 .عملكرد سرمايه داری حاآم بر ايران است
شدت زير خط فقر، اخراج و                  دستمزدهای به  

بيكارسازی گسترده آارگران، عدم پرداخت                 
ها آارگر، تحميل               موقع دستمزد ميليون              به

قراردادهای موقت و سفيد امضاء وحاآم آردن           
های پيمانكاری بر سرنوشت آارگران و           شرآت

بازداشت و زندانی آردن آنان تا سرآوب                         
ها و اعتراضات آارگری و اجرای احكام            تشكل

قرون وسطايی شالق عليه آارگران و رايج                   
وار جديد، مصائب      آردن فرم قراردادهای برده     

هايی نيستند آه با وقوع بحران در             حقوقی  و بی 
اين .  اقتصاد جهانی وارد ايران شده باشند                    

ها است آه ادامه دارد و هرساله              وضعيت سال 
ما آارگران  .  شود  بر عمق و دامنه آن افزوده می      

در مقابل اين وضعيت بغايت ضدانسانی و                      
گسترش عمق و دامنه آن سكوت نخواهيم آرد و          
اجازه نخواهيم داد بيش از اين حق حيات و                      

ما توليدآنندگان  .  هستی ما را به تباهی بكشانند         
اصلی ثروت و نعمت در جامعه هستيم و حق                

دانيم تا با باالترين استانداردهای          مسلم خود می   
 .حيات بشر امروز در آسايش ورفاه زندگی آنيم

داشتن يك زندگی انسانی حق مسلم ماست و ما              
برای تحقق آن تمامی موانع پيش روی خود را             

های مستقل از دولت و آارفرما          با برپايی تشكل   
مان از سر راه           و با اتكا به قدرت همبستگی            

 .خويش برخواهيم داشت
در اين راستا ما آارگران امروز يك پارچه و                
متحد، مطالبات زير را به عنوان حداقل                             

زنيم و خواهان تحقق       های خود فرياد می     خواسته
 .فوری اين مطالبات هستيم

تامين امنيت شغلی برای همه آارگران و                 -١
لغو قراردادهای موقت و سفيد امضاء و برچيده          

 .های جديد قراردادآار شدن فرم
ما حداقل دستمزد تصويب شده ازسوی                    -٢

شورای عالی آار را تحميل مرگ تدريجی بر              
دانيم و خواهان        ها خانواده آارگری می         ميليون

افزايش فوری حداقل دستمزدها براساس اعالم           
نظرخود آارگران ازطريق نمايندگان واقعی و           

 .های مستقل آارگری هستيم تشكل



 ١۳صفحـه    ١۳٨٨خرداد    ١٦١اتحـاد کـار      

درعرصه کالن اقتصادی در حوزه مناسبات              
طورعام و وزارت     بازارکار بوسيله کل نظام به     

کار و اموراجتماعی بطور خاص تدوين، اجرا          
 .شود و پيگيری می

ترين عرصه بروز            عبارت ديگر، اصلی           به
های ضد کارگری رژيم برای انتقال بار         سياست

بحران ساختار اقتصادی ايران بر دوش مزد و          
صورت اخص خود را در             حقوق بگيران، به    

 .نماياند حوزه تعيين حداقل دستمزد می
مبانی و ماهيت سياست های رژيم در حوزه                 

گيری   تعبين دستمزد براساس استراتژی و جهت      
اقتصادی رژيم و همچنين اهداف و عملکرد                 

ها و همچنين     گيری  های مؤثر دراين جهت     ارگان
های سرمايه داران مانند اتاق               تأثيرات تشکل  

بر آن، عمدتأ   ...  بازرگانی و صنايع و معادن و      
های اقتصادی نئوليبرالی     متکی به باور و ديدگاه    

ازاين رو راهبردهای جمهوری اسالمی      .  هستند
در خطوط کلی، بکاربستن همه تمهيدات برای          

مطلق در مناسبات        »بازار آزاد  «حاکم کردن     
کار بطور عموم و در حوزه تعيين دستمزدها              

 .بطور خاص خواهد بود
توان در      های اين راهبرد را می            برخی مؤلفه  

 :محورهای ذيل برشمرد
تعيين حداقل دستمزد بر اشتغال تأثير مستقيم            -

دارد و موجب افزايش کسری بودجه دولت                   
 .همراه دارد گردد و آثار تورمی به می

تعيين حداقل دستمزد يک مانع جدی برسر                -
 .راه ساز و کار بازار است

تعيين حداقل دستمزد مهمترين مانع در فضای       -
 .کسب و کار خواهد بود

ای، تعرضات جمهوری اسالمی        برچنين زمينه 
به طبقه کارگر در عرصه مقررات زدائی از              
مناسبات کار و حذف و مسخ قانون کار و به                 

با توجه  (ويژه در عرصه تعيين حداقل دستمزد        
به شرايط و مختصات انباشت سرمايه و تاثير             
رکود و بحران در اقتصاد جهانی و شرايط                    

و با توجه به تمهيدات رژيم در                          )  تحريم
 ۴۴ها و همچنين ابالغيه اصل        سازی  خصوصی

قانون اساسی،  اجرای طرح تحول اقتصادی و          
قانون   ۴١همچنين تالش دولت برای حذف ماده       

کار در طی چند سال گذشته، معنا و مفهوم                     
 .تری می يابد روشن

جهرمی وزيرکار واموراجتماعی دولت احمدی      
نويس    در پيش  «:  نژاد در اين باره گفته بود             
 ۴١ها، حذف ماده          اليحه هدفمند کردن يارانه      

قانون کار مبنی برتعيين حداقل حقوق و افزايش    
 .»بينی شده است دستمزد کارگران پيش

ها   اليحه هدفمند سازی يارانه     ١٣بر اساس ماده    
الزام افزايش دستمزد کارکنان دربخش دولتی        «

قانون برنامه چهارم        )  ١۵٠(موضوع ماده        
) ١٢۵(و   )  ٦۴(مواد      ١٣٨٨توسعه، از سال       

قانون کار از     ۴١قانون خدمات کشوری و ماده      
االجرا خواهدشد    زمان اجرای اين قانون موقوف    

وتمامی قوانين مغايربااين قانون، اززمان ابالغ       
های اجرائی اين قانون حداکثر         لغو و آئين نامه    

پس از دوماه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادی        
اجتماعی ومعاونت    ودارائی،وزارت رفاه وتأمين  

ريزی ونظارت وراهبردی، به تصويب          برنامه
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 کميسيون کارگری سازمان 
 براي افزايش دستمزد مبارزه كنيم 

در ابالغيه وزيرکار و اموراجتماعی آمده است        
که با در نظر گرفتن مصالح کارگران در                       
انطباق هر چه بيشتر ميزان درآمد آنان با سطح         
معيشت و همچنين با توجه به مقتضيات                           

های توليدی و کارفرمايان و شرايط                        بنگاه
اقتصادی جامعه  موارد ذيل به اتفاق آراٍ  مورد          

 :تصويب قرار گرفت
ميزان حداقل مزد روزانه برای کليه                        -١

اعم از قرارداد     (کارگران مشمول قانون کار          
هشتاد و هفت هزار و      (  ٨٧٨۴٠)  دائم يا موقت  

 .ريال تعيين گرديد) هشتصد و چهل
درصد    ۵ساير سطوح مزدی نيز روزانه             -٢

قانون   ٣٦موضوع ماده   (مزد ثابت يا مزد مبنا       
ريال به نسبت     ١٠٩٨٠به اضافه روزانه     )  کار

. يابد     افزايش می         ١٣٨٧آخرين مزد سال             
مشروط بر آنکه، مزد روزانه هر کارگر از                 

 .ريال کمتر نشود ٨٧٨۴٠مبلغ 
دارای يک    ١٣٨٨به کارگرانی که در سال         -٣

اند و يا يک سال از دريافت         سال سابقه کار شده   
آخرين پايه سنوات آنان گذشته باشد، روزانه               

ريال به عنوان پايه سنوات                        ١٢۵٠مبلغ     
 .پرداخت خواهد شد

سهم (مبلغ ريالی بن       ١٣٨٨از ابتدای سال       -۴
عنوان مزايای رفاهی و                       به)  کارفرمايان

قانون    ٣٦ماده      ٣ای، موضوع تبصره        انگيزه
هزينه اقالم مصرفی           کار تحت عنوان کمک         

منظور وبابت هر کارگر    )  بن کارگری (خانوار  
ماهانه مبلغ يکصد      )  اعم از متاهل يا مجرد          (

هزار ريال ازسوی کارفرمايان به آنان پرداخت       
 .شود

يادآوری اين مساله اهميت دارد که وزيرکار               
کند که افزايش دستمزدها در سال              تصريح می 

. گيرد   صورت پلکانی صورت می           به   ١٣٨٨
يعنی کسانی که کمترين حقوق را دارند                            
بيشترين افزايش و آنهائی که بيشترين حقوق را        

کنند، کمترين افزايش را خواهند               دريافت می  
حداقل دستمزد بر      «:  کند   داشت و اضافه می       

اساس آناليزی که در ساير سطوح صورت                   
 .»درصد بود ۵/١٧گرفت حدود 

 
های   نوشته حاضر نگاهی دارد گذرا به سياست        

ناظر بر تعيين حداقل دستمزد در جمهوری                  
اسالمی و همچنين گسترش تعرض به سطح                
معيشت کارگران و انتقال هرچه بيشتر بار                   
بحران ساختار اقتصادی ايران برگرده مزد و            

های مبارزه    حقوق بگيران و همچنين ضرورت     
های مستقل کارگری برای           کارگران و تشکل     

 .افزايش دستمزد و گسترش اين مبارزه 
تعيين حداقل دستمزد و سياست های ناظر بر               

آن، ضوابط و معيارهای تعيين آن و همچنين                
حوزه تاثير و دامنه شمول آن، چگونگی و                     

های مستقل      سطح مشارکت کارگران و تشکل         
های ضد کارگری رژيم           آنان، بيانگر سياست     

 جمهوری اسالمی وبرآيند راهبردهائی است که 

براساس گزارش روابط عمومی وزارت کار و         
امور اجتماعی رژيم جمهوری اسالمی، شورای      

اسفند   ٢١عالی کاررژيم، دراجالس دوم خود در     
حداقل دستمزد ماهانه کارگران را برای         ١٣٨٧
به ميزان دوميليون وهفتصد و چهل        ١٣٨٨سال  

 .ريال تعيين نمود) ٢٧۴۵٠٠٠(و پنج هزار 
مصوبه شورای عالی کار رژيم، حداقل مزد                

. ريال اعالم کرد     ٩١٠٠٠کارگران را روزانه      
به هنگام اعالم مصوبه شورای عالی کار،                     
ميزان افزايش حداقل دستمزد کارگران در دايره       

. درصد اعالم گرديد          ٢۵شمول قانون کار،          
همچنين تأکيد شد که اين ميزان با توافق همه                 

های تشکيل دهنده شورای عالی             اعضاء گروه  
 »کارگری«کار، از جمله نمايندگان طرف                  

 .تعيين شده است
ميزان حداقل دستمزد کارگران برای سال                      

بدون درنظرگرفتن سبد هزينه خانوار و         ١٣٨٨
قانون   ۴١عبارت ديگر، بدون توجه به ماده             به

کار رژيم، تنها براساس تورم اعالم شده از                   
سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی تعيين               

تر، ميزان      بانک مرکزی رژيم، پيش        .  گرديد
 .درصد اعالم کرده بود ٩/٢۵تورم را رسما 

وزيرکار و اموراجتماعی در موارد گوناگون به       
رويکرد تعيين حداقل      «تصريح گفته بود که            

دستمزد برای سال آينده، تنها تعيين معيشت                   
حداقل دستمزد به       «بلکه            »کارگران نيست   

های توليدی بتوانند            ای است که بنگاه              گونه
ويا ميزان حداقل دستمزد      »پايداری داشته باشند  

و يا        »تعيين نرخ بيکاری      «کارگران را به          
فروش و   «و يا        »وضعيت اقتصادی جامعه    «

 .نمود مرتبط می »توليد محصوالت
اما اين ميزان از حداقل دستمزد نه تنها مورد                

داران و کارفرمايان و                       اعتراض سرمايه     
های آنان ازجمله اتاق بازرگانی و صنايع          تشکل

نظر     و معادن ايران قرار گرفت، بلکه به                       
رسد که دولت نيز خود از مخالفين اين                        می

بانک مرکزی  .  ميزان حداقل دستمزد بوده است     
درصد    ٩/٢۵تر نرخ تورم را             رژيم که پيش    

آسا، در    نشينی برق   اعالم کرده بود، با يک عقب     
همراهی با دولت و وزارت کارو اموراجتماعی        
نرخ تورم پيشتر اعالم شده را کاهش داده و                   

درصد اعالم کرد و           ١٩ميزان آن را حدود           
 .مدعی شد که نرخ تورم رو به کاهش است

براين اساس، حداقل دستمزد کارگران مشمول           
قانون کار، در آخرين اجالس شورای عالی کار        

اسفندماه گذشته، به ميزان روزانه        ٢٧رژيم در   
) هشتاد وهفت هزار وهشتصد و چهل      (  ٨٧٨۴٠

ريال، يا بعبارت ديگر، حداقل دستمزد ماهانه             
ريال اعالم        ٢٦٣۵٢٠٠کارگران به ميزان            

 .گرديد
 ١٢۵٠عالوه براين، کارگران روزانه مبلغ                 

ريال بابت پايه سنوات و همچنين مبلغ يکصد               
هزار ريال بابت بن کارگری درهر ماه دريافت          

 .خواهند کرد



 ١٦١اتحـاد کـار      ١۴صفحـه     ١۳٨٨خرداد    

افزايش «ها، با شعار      ديگراز کارگران کارخانه  
دستمزد و برخورداری از يک زندگی انسانی            

، با تهيه طومار و جمع                 »حق مسلم ماست      
آوری امضاء خواستار افزايش دستمزد تا مبلغ          

 .يک ميليون تومان گرديدند
برخی نهادهای مدافع کارگران مانند کانون                  

های فعالين        مدافعان حقوق کارگر و تشکل              
، ضمن    ...کارگری مانند کميته هماهنگی و              

تاکيد برمبارزه متشکل و متحد کارگران برای           
تحقق افزايش دستمزد، خواستار افزايش                        
دستمزد باالتر از خط فقر و برابر با نرخ                        

اين .  واقعی تورم و سبد هزينه خانوار شدند               
ها همچنين خواستار تعين حداقل دستمزد           تشکل

توسط خود کارگران و نمايندگان واقعی آنها و            
های   های مستقل کارگری و انعقاد پيمان           تشکل
 .جمعی گرديدند دسته

 

 ضرورت مبارزه برای افزايش دستمزد
آمدها و نتايج            در شرايطی که ماهيت، پی              

های ضد مردمی دولت       گيری  ها و جهت    سياست
 -برگماشته واليت فقيه و شرکای نظامی                        

 -اش، بحران همه جانبه اقتصادی                          امنيتی
اجتماعی و سياسی را که حکومت اسالمی در            

ويژه در چهارسال گذشته خود        طول حياتش وبه  
موجد آن بوده، تشديد و آن را گسترش داده                    

درشرايطی که کارگران وزحمتکشان از      .  است
های اوليه کار، معيشت        يابی به ضرورت     دست

شوند و فقر وفالکت      و زندگی خود بازداشته می    
های   در حالی که خصوصی سازی    .  کند  بيداد می 

 ۴۴گسترده، اجرای سياست های ابالغی اصل         
های     قانون اساسی رژيم و اجرای سياست                   

داری جهانی، موجی     نئوليبرالی نهادهای سرمايه  
همراه   ها را به    از ورشکستگی وتعطيلی کارخانه   

بيکار شدن و بيکار سازی کارگران را به بار             
 .افزايد آورده و بر دامنه و عمق بحران می

ميليون   ۵دراوضاعی که شمار بيکاران ازمرز      
نفر گذشته وبه اذعان وزير کارو اموراجتماعی       

قطار بيکاری درکشور در ريل نيست وترمز         «
و عالوه بر اين، معوق گذاشتن                  »هم ندارد  

پرداخت، حتی همين دستمزدهای چند بار زير           
خط فقر به سياست رايج کارفرمايان ايران                    

در شرايطی که بهای کاالهای      .  تبديل شده است  
اساسی نياز خانوار کارگری بی وقفه افزايش             

درصدی و افزايش     ٣٠يابند و تورم بيش از        می
ها و در نتيجه کاهش قدرت خريد                شديد قيمت  

. ها، بخش ديگری ازسفره آنان ربوده است         توده
درچنين شرايطی مبارزه برای افزايش دستمزد        

 تواند داشته باشد؟ چه ضرورت و معنائی می
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با توجه به         »قانونی«صورت      کارفرمايان به  
شرايط امروز و ارتش ذخيره بيکاری فراهم               

عنوان مزد    توانند هر مبلغ ناچيزی را به آمده می
سو حمايت نخواهند شد،      به کارگران که از هيچ     

 .تحميل کنند
داران و          چنين شرايطی به سرمايه              :  دوم

دهد که با افزايش       کارفرمايان اين امکان را می     
زمان کار و شدت کار، از يک سو از تعداد                   

آمد چنين    کارگران بکاهند و از سوی ديگر پی         
دنبال    روندی خود کاهش سطح دستمزد را به             

خواهد داشت و درروند خود، بی قانونی وحاکم        
کردن قانون جنگل وعدم برخورداری کارگران       
از حداقل حقوق تامين اجتماعی و بيمه بيکاری          

عالوه بر اين، چنين    .  را به ارمغان خواهد آورد    
وضعيتی موجبات گسترش تفرقه ميان کارگران      

اين شرايط ازيک سوبار    .  را افزايش خواهد داد   
بحران اقتصادی را درتمام ابعادش برگرده مزد       

کند و از سوی ديگر        و حقوق بگيران منتقل می     
روند انباشت سرمايه و عبوراز شرايط بحرانی        
را با غارت کارگران وزحمتکشان وراندن آنان       

 .سازد به ورطه هالکت و نيستی، فراهم می
 

 های کارگری مبارزه تشکل
 برای افزايش دستمزد

های کارگری مستقل      مبارزه کارگران و تشکل     
برای افزايش دستمزد در طی سال گذشته ادامه         

ميزان حداقل دستمزد تعيين شده برای             .  يافت
خود مهمترين محور مبارزه برای         ١٣٨٧سال  

در حاليکه جهرمی وزير     .  افزايش دستمزد بود   
گفت که نيازی        کار و اموراجتماعی رسمأ می        

به تعيين حداقل دستمزد يا افزايش آن نيست و              
بيش از  «کرد که     عالوه بر اين، خود اذعان می     

درصد درآمد اکثر کارگران صرف هزينه           ۵٠
، ميزان حداقل دستمزد چند           »شود   مسکن می  

و اين درحالی   .  برابر زير خط فقر تعيين گرديد     
درصد کارگران در         ٩۵است که نزديک به          

دايره شمول قانون کارقرارندارند وعمدتأ همين        
همچنين .  کنند  حداقل دستمزد را هم دريافت نمی      

نرخ تورم و ميانگين تغييرات قيمت گروه                      
وسيعی از کاالها و مايحتاج زندگی کارگران              

ای   گونه  به...  مانند اجاره مسکن، مواد غذائی و      
و بر اساس گفته      .  يافتند  آور افزايش می     سرسام

ابراهيم نظری جاللی معاون وزير کار و                       
فقط   ٨٧حداقل دستمزد درسال    «:  اموراجتماعی

درصد هزينه زندگی کارگران را تأمين                 ۴٦
 .»کند می

در چنين شرايطی، کارگران بسياری از                         
. ها خواستار افزايش حقوق شدند                       کارخانه

اعتراضات کارگران کارخانجات ايران                         
خودرو، شرکت صنايع فلزی، کارگران                         

های تهران و ورامين و اروميه،               پزخانه   کوره
کارگران کارخانه پريس، کارگران کارخانه               

برای افزايش دستمزد بيانگر اين         ...  شاهوو و  
 .مبارزه است

عالوه براين، سنديکای کارگران شرکت واحد،        
تپه، انجمن        سنديکای کارگران نيشکر هفت           

صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه،                     
 همراه شمار بسياری  اتحاديه کارگران آزاد، به
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وزير کار و اموراجتماعی پيشتر نيز آشکار و           

نيازی به تعيين    «پنهان بارها در اين باره که            
حداقل دستمزد و يا افزايش آن نيست و بايد آن             

و يا اينکه،        »را به دست نامرئی بازار سپرد          
دستمزد هيچ نقش مؤثروکارآمدی     «تعيين حداقل 

 »نداشته است ...  های کارگری و    درتأمين هزينه 
عالوه بر اين، شخص وی در         .  سخن گفته بود   

قانون کار گوی سبقت را        ۴١حذف و لغو ماده      
دستان رژيم ربوده و تعيين                  از ديگر کاربه      

قانون   ۴١دستمزد کارگران را نه براساس ماده       
تابعی از دو متغير، يکی        «کار، بلکه بر پايه        

آنهم به روايت وزارت    (تورم موجود در کشور     
و ديگری توان پرداخت     )  کار و امور اجتماعی    

واضح است که   .  نمود  تصريح می   »کارفرمايان
تعيين حداقل دستمزد بر چنين پايه ای، معنائی            
جز نهادن بار بحران اقتصادی بر گرده مزد و           

 .حقوق بگيران ندارد
عالوه براين، جهرمی وزير کارواموراجتماعی      

اسفندماه گذشته دراتاق بازرگانی تهران،        ٢۵در
رغم آن که مورد عتاب و خطاب  اعضاء              علی

داری  در مخالفت با حداقل            اين تشکل سرمايه   
دستمزد تعيين شده از سوی شورای عالی کار            

باشد قرار      رژيم که رياستش برعهده وی می            
های آنان برخی         گرفت، در پاسخ به خواست          

ديگرازاجزای سياست  دولت را درمورد حذف        
 .تعيين حداقل دستمزد آشکار ساخت

جهرمی تاکيد کرد که درتعيين حداقل دستمزد             
برای سال آينده، تنها تعيين معيشت کارگران               
مورد نظر نيست بلکه پايداری و توان پرداخت         

های اقتصادی نيز لحاظ شده       کارفرمايان و بنگاه  
های صريح          البته در مقابل خواست            .  است

داران و اعتراض آنان به حداقل دستمزد         سرمايه
تعيين شده، ضمن آنکه بانک مرکزی را در                 
مورد اعالم درصد تورم مورد انتقاد قرار داد،          

هزار   ٢٧٠هم اکنون تامين معيشت با         «:  گفت
و با    »تومان برای کارگران بسيار دشوار است      

قانون کار در جهت                  »اصالح«اشاره به         
: داران، تصريح کرد              های سرمايه         خواست

اکنون برخی از بندهای قانون کار اصالح           هم«
سوی   شده است، رفع موانع توليد و حرکت به             

سيستم کارمزدی بجای وقت مزدی، ازمهمترين      
موضوعاتی است که وزارت کار همواره بر              

 .»آنها تاکيد دارد
کوتاه سخن اينکه، پرداخت دستمزد کارگران             
درسيستم کارمزدی از يک سو هرچه بيشتر                

شود و از سوی ديگر        ماهيت استثمار پنهان می    
بر تشديد نرخ استثمار و افزايش شدت آهنگ              

با اين توجيه که کارگر هر چه        .  کار ناظر است  
 .بيشتر کار کند، مزد بيشتری خواهد گرفت

 »اصالح«عنوان    آنچه که ازسوی وزير کار به      
قانون کار و رفع موانع توليد و سيستم                                

شود، اهداف مختلفی را           کارمزدی مطرح می    
 :دنبال می کند

با مقررات زدائی از مناسبات کار و                   :  اول
حذف و مسخ قانون کار و بخصوص در                          

 داران و  عرصه تعيين حداقل دستمزد، سرمايه
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اين درست است که مبارزه کارگران در سال              
گذشته عمدتأ مبارزه برای جلوگيری از اخراج         
و برای بازگشت به کار و جلوگيری از تعطيلی         

ها، پرداخت دستمزدهای معوقه،      وبستن کارخانه 
لغو قراردادهای موقت، برخورداری از بيمه             

های تأمين اجتماعی و يا حتی              بيکاری و بيمه    
کوتاه سخن، برای داشتن کار و امنيت شغلی                

ترين محل      اما اگر دستمزد اصلی       .  بوده است  
های حيات    تبلورنظام کاالئی و بيانگر قانونمندی    

و انباشت و بازتوليد چنين نظامی است، مبارزه        
ای خواهد    برای افزايش دستمزدها جايگاه ويژه      

ای که ذاتی و تبعی همين نظام                 مبارزه.  يافت
 .کاالئی است

مبارزه برای افزايش دستمزد در شرايطی که             
در باال بدان اشاره گرديد، در شرايطی که                      
ميزان حداقل دستمزد هيچگونه تناسبی با تورم          
و گرانی سرسام آور موجود ندارد و با                              

های زندگی چندبرابر فاصله          های هزينه     حداقل
دارد، از دل زندگی واقعی و جاری کارگران و         

 .خيزد زحمتکشان برمی
افزايش دستمزد خواست بالواسطه کارگران،           

. معلمان، پرستاران و ديگر زحمتکشان است            
مبارزه کارگران برای افزايش دستمزد از                     

 .گيرد واقعيات عينی سرچشمه می
ای در کشاکش دائمی و روزمره            چنين مبارزه 

. دهد  داران رخ می     ميان طبقه کارگر و سرمايه      
کارگران برای ادامه زندگی چيزی جز فروش          

کارگران حق دارند که    .  نيروی کار خود ندارند   
مند باشند و     از يک زندگی شايسته انسانی بهره       

بتوانند حوايج و نيازهای زندگی خود و خانواده        
 .خود را فراهم سازند

داری اما برای کسب سود بيشتر،                        سرمايه
ای دائمی سطح زندگی و معيشت و                    گونه   به

در .  دهند  دستمزد آنها را مورد تهاجم قرار می         
ای، کارگران اساس مخالفت و               چنين مبارزه  

داران و دولت حامی آنها را در           ضديت سرمايه 
بهبود وضعيت اقتصادی خود، کامأل عينی و              

و در چنين    .  کنند  بينند و درک می       ملموس می 
تر و      ای جدی     فرآيندی، کارگران برای مبارزه      

تر برای نابودی نظام مزدی آموزش                    بنيادی
 .شوند بينند، سازماندهی، آماده و متشکل می می
يقين، پيشروی در اين عرصه از مبارزه به               به

عوامل متعددی بستگی دارد، اما مهمترين آن             
 .تعادل قوای طبقاتی درجامعه خواهد بود

يافته و متحدانه کارگران يکی            مبارزه سازمان  
های تغيير تعادل قوا به نفع زحمتکشان         از مؤلفه 

تواند و    مبارزه برای افزايش دستمزد می     .  است
ای سازمان يافته، آگاهانه،                  بايد به مبارزه        

 .هماهنگ، سراسری و علنی تبديل شود
مبارزه برای خواست افزايش دستمزد و                         
گسترش مقاومت و مبارزه برای برپائی                         

های ضروری    های مستقل کارگری، حلقه      تشکل
و بنيادی برای عقب راندن رژيمی خواهد بود            
که حق حيات کارگران و زحمتکشان را انکار           

  .کند می

جنبش کمونيستی در ايران سابقه طوالنی دارد          
و حدود يک قرن است که فعالين کمونيست                   
درايران، برای استقرار دمکراسی وسوسياليسم       

ها و      ها، سازمان    در اين سال   .  کنند   مبارزه می 
احزاب مختلف چپ در صحنه سياسی ايران               

اند تا بر تحوالت جامعه       فعال بوده و تالش کرده  
مارکسيسم به عنوان پايه        .  ايران تاثير گذارند    

ها، يک تئوری بسته، که از پيش                نظری چپ  
ها را آماده داشته باشد، نيست         پاسخ همه پرسش  

و از اين زاويه اختالف نظر دربين فعالين چپ          
های رسيدن به     های مختلف وبويژه راه     در زمينه 

درايران .  سوسياليسم وجود داشته و واقعی است  
نيز، متاثر از اختالفات نظری در جنبش جهانی    

های سياسی چپ     و مسائل داخلی، تعدد سازمان     
واقعيتی است غير قابل انکار و بحث وحدت                
چپ نيز که از زمان انتشار مانيفست تا کنون               

ها جاری است، درچپ ايران تازگی         دربين چپ 
در سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران که          .  ندارد

خود حاصل وحدت سه سازمان منشعب فدائی            
است، بحث وحدت چپ هميشه وجود داشته                 

های اخير بحث وحدت حدت و            در سال .  است
شدت بيشتری يافته است و از زوايای گوناگون         

 .شود به اين مسئله برخورد می
 »وحدت«اولين پرسشی که بالفاصله با طرح           

کنيم   وحدت می «شود، اين است که         مطرح می 
؟ اين پرسش را وضعيت فعلی             »که چه کنيم     

تنها    چپ ايران نه     .  دهد   چپ ايران پاسخ می        
های کسب قدرت سياسی در       نتوانست در رقابت  

دنبال    موفق شود، بلکه به         ١٣۵٧انقالب سال     
تهاجم نيرويی که قدرت حکومتی را از آن خود         
کرد، با تحمل صدمات سنگين و در حالی که                

نشينی   دچار انشعاباتی شده بود، ناگزير به عقب       
بخش عمده رهبری و کادرهای        .  برنامه شد   بی

های چپ ازايران خارج ودرچهارگوشه       سازمان
اين شکست و به دنبال آن        .  جهان پراکنده شدند   

، زلزله  »سوسياليسم واقعا ناموجود   «فروپاشی  
سنگينی را در چپ ايران پديد آورد و عمال به             
پراکندگی، انشعابات بيشتر و جدايی بخش                    

های سياسی    ای از فعالين چپ از سازمان         عمده
های اخير، با برآمدن        در سال .  خود منتهی شد   

نسل جديد فعاالن سياسی جوان در ايران و                    
رويکرد بخشی از آنان به چپ، در کنار نسل               

 ١٣۵٧قديمی چپ ايران که در انقالب سال                  
شرکت داشت، صفوف چپ ايران در مبارزه با        
حکومت برای استقرار دمکراسی و سوسياليسم       

تر شده است و درعين حال به          تر و متنوع    وسيع
ارتباطی يا کم         های قديمی، بی        پراکندگی چپ  

ها هم افزوده شده        ارتباطی نسل جديد با قديمی      
بدين گونه است که در پاسخ به پرسش              .  است

: بايد گفت       »کنيم که چه کنيم؟             وحدت می   «
وحدت تالشی است در کاهش اين پراکندگی و            

 خواهانه  تقويت موقعيت چپ در مبارزه آزادی

مردم ايران برای استقرار يک حکومت                          
های يک دمکراسی         دمکراتيک و تحکيم پايه       

مردمی و تداوم تالش چپ برای استقرار                        
 .سوسياليسم

طبيعی است که تمام کسانی که برای غلبه بر               
کنند، ارزيابی يکسانی      اين پراکندگی تالش می     

های مشابهی    حل  از دالئل اين پراکندگی و راه         
بايد تاکيد کرد که     .  برای حل اين مشکل ندارند      

اين پراکندگی صرفا ويژگی چپ ايران نيست و        
امروزه در کل جنبش جهانی چپ، اين                              

 .خورد پراکندگی به چشم می
که    »سوسياليسم«شکست يک نوع نگرش به          

به مدت هفتاد سال نگرش مسلط در بخش قابل            
توجهی از جنبش جهانی چپ بود و از اين                      
رهگذر به زرادخانه نظری اين بخش از جنبش         
تبديل شده بود، عمال بسياری از فعالين چپ و             

ها را به بازنگری در مبانی تئوريک           کمونيست
و تدوين نظری جديد در زمينه چگونگی تحول          

ترين دمکراسی، از بين          جامعه به سوی وسيع      
بردن استثمار، رهايی کامل انسان از بندگی                 
سرمايه و ساختن يک جامعه سوسياليستی،                  

 .واداشته است
حل، طبعا    دراين کنگاش و تالش برای يافتن راه    

ها يکسان نخواهد بود و حقيقت نيز الزاما            پاسخ
امروز پلوراليسم در چپ       .  با يک نظر نيست      

پذيرفته شده و ايده حزب واحد طبقه کارگر به             
 .کناری نهاده شده است

پذيرش پلوراليسم در چپ به معنی پذيرش                     
بالعکس، پذيرش پلوراليسم به     .  پراکندگی نيست 

معنی پذيرش اختالف نظر در تئوری وسياست         
ها و درعين حال تالش برای         و برنامه بين چپ   

يافتن راهی برای نزديکی هرچه بيشتر                           
های سياسی چپ به يکديگر، وحدت                سازمان

تشکيالتی آنجا که اختالفات تئوريک و سياسی          
ناچيز است و همکاری و ائتالف آنجا که امکان      

 .وحدت حزبی وجود ندارد
ارزيابی از وضعيت موجود و پاسخی که به                

شود، نکته گرهی         داده می     »چه بايد کرد؟     «
برخی بر اين باورند     .  باشد  های امروز می    بحث

کنند که علت عدم موفقيت       ويا چنين استدالل می   
گيری وحدت در صفوف چپ، عمدتا                     شکل

فقدان روحيه  «و  »انحصارطلبی«،  »دگماتيسم«
مشکل .  باشد  دربين فعالين چپ می     »دمکراتيک

بتوان پذيرفت که سکتاريسم، ظرف سه دهه                
گذشته، موفق به جلوگيری از وحدت تشکيالتی        

در شرائط اختالفات نظری       .  ها شده باشد       چپ
درجنبش کمونيستی، بايد تعريف روشنی از                
سکتاريسم داشت و ميزانی بدست داد که بين               
سکتاريسم واختالف در نظر وتئوری، تشخيص      

چرا که در غير اين صورت به           .  را آسان کند   
توان انگ      راحتی به هر اختالف نظری می             
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کنم مشکل امروز چپ ايران بيش           من فکر می   
از آن که کمی و ساختاری باشد، کيفی و نظری     

 .است
در اين  .  گذرد بيش سی سال از انقالب ايران می

های اجتماعی و سياسی                  ها دگرگونی         سال
داده    ای در جهان، منطقه و ايران رخ                    عمده
های سياسی چپ همراه با اين               سازمان.  است

تحوالت، کم و بيش تالش کردند تا خود را با                
 . آنها منطبق سازند

ها، در همه      اما اوال اين سازگاری با دگرگونی        
های سياسی چپ يکسان پيش نرفته                    سازمان

های سياسی هم     است و دوما، در درون سازمان     
حاصل اين    .  به يکسان پذيرفته نشده است               

های سياسی چپ      پروسه امروز، وجود سازمان    
سو و اختالفات      سياسی از يک     -با تنوع نظری   

 .و تناقضات درونی آنها از سوی ديگر است
جنبش چپ ايران بيش از آنکه به لحاظ                             
تشکيالتی پراکنده باشد، با بحران پراکندگی                

اختالفات نظری، چه در      .  نظری روبرو است   
جنبش چپ ايران و چه در سطح جهانی، مآال              

جنبش .  انجامد  به پراکندگی و تنوع سازمانی می     
های سياسی گوناگون، با       چپ ايران از سازمان    
های متفاوت تشکيل شده            برنامه و خط مشی        

دامنه اين تنوع بستگی تام به دامنه                     .  است
امروزه .  پراکندگی نظری در جنبش چپ دارد        

دامنه اختالفات نظری از نگاه رفرميستی به                
داری به سوسياليسم      مسير تحول جامعه سرمايه    

از طريق اصالحات، تا نگرشی که به کمتر از           
دهد و    ديگر رضايت نمی     »اکتبر«يک انقالب    
های ميان اين دو انتهای پروسه               انواع نگرش  

تحول جامعه به سوی سوسياليسم، گسترده                    
در چنين شرائطی است که بايد از زاويه         .  است

جديدی به مسئله وحدت نگاه کرد واز فرماليسم         
شکست چپ، چه در عرصه             .  دوری جست   

جهانی و چه در عرصه داخلی، به اعتبار ايده             
لطمه جدی زده و آن را کاهش داده                   »چپ«

از اين رو، امروز بيش از هر زمان                  .  است
ديگر بازسازی و نوسازی جنبش چپ ايران از         

به اعتقاد من      .  اهميت حياتی برخوردار است       
اين بازسازی ونوسازی از پروسه نگاه انتقادی         
به گذشته چپ، چه در عرصه جهانی و بويژه             

و چه    »سوسياليسم واقعا ناموجود   «تجربه تلخ    
های    در تجربه مستقيم چپ ايران و سازمان                

اش وازتالش برای تدوين پروژه سياسی         سياسی
چپ جهت استقرار دمکراسی و سوسياليسم در          

 .کند ايران عبور می
با نگاه  .  نقد گذشته الزم است ولی کافی نيست          
طبعا در  .  به نقد گذشته، بايد راه آينده را گشود          

های   اين بررسی و نقد و طراحی راه آينده، ايده          
روشن شدن تفاوت      .  متفاوت ارائه خواهد شد       

های گوناگون، شناخت صحيح اختالفات                 ايده
آنها و دادن يک سيمای روشن از هر برنامه و            
پروژه به شفافيت جنبش چپ ايران کمک کرده         
 واين امکان را بوجود خواهد آورد که هر فعال 

سياسی چپ، با شناخت کافی، راه مبارزه را                
ها نه بر        دراين صورت همراهی    .  انتخاب کند  

های قديمی و         اساس سابقه تاريخی و رفاقت           
عواطف، که بر اساس تفاهم نظری و توافق                 

 .سياسی، سازمان خواهد يافت
در راه اين پروسه، يک خطر وجود دارد و ان           

فرماليسم که عمدتا بر            .  هم فرماليسم است       
عملگرايی و کميت بجای کيفيت متکی است،              
تالش دارد تا با محدود کردن دامنه اختالفات               
نظری و عمده کردن عمل سياسی، به يک                     

 .وحدت فرماليستی دست يابد
برای نمونه به گفتگوی رفيق عزيزم محمد                   

وی .  کنم  اعظمی با سايت اخبار روز اشاره می        
وحدت اصوال بر اساس برنامه و            «:  گويد   می

اما به نظر من امروز      .  گيرد  اساسنامه شکل می  
ما .  ما هنوز آمادگی تدوين برنامه را نداريم               

توانيم با تدوين يک اساسنامه و يک پالتفرم            می
نظری، پالتفرمی که مشی سياسی و              -سياسی

های نظری در آن منعکس               جهاتی از ديدگاه     
کار روی  .  است، کنگره مشترک را فرا خوانيم      

تر، بدون    برنامه را با مکث بيشتر و کار عميق         
شتاب، از همين امروز آغاز و زمان نهائی                   
کردنش را الزاما به کنگره مشترک گره                          

(»نزنيم چشم انداز وحدت سه سازمان چپ،           . 
 ٢٩گزارشی از سايت اخبار روز، شنبه                         

 )٢٠٠٩آوريل  ١٨ - ١٣٨٨فروردين 
توان تشخيص داد     خوبی می   در اين نقل قول، به     

که تشکيل کنگره مشترک، از تدوين برنامه                 
چپ برای محمد اعظمی مهمتر است و به نظر          

ها در تنظيم      وی نبايد به دليل احتمال دشواری         
برنامه چپ، مسئله وحدت را با تاخير مواجه              

پذيرد که وحدت               محمد اعظمی می         .  کرد
برمبنای برنامه است، ولی معتقد است که چپ           

تواند برنامه بنويسد و بهتر است        ايران فعال نمی  
يا بهتر است گفته     (بدون اتالف وقت، با تنظيم        

يک پالتفرم سياسی و    )  شود جمع و جور کردن    
. کمی هم نظری، کنگره وحدت را برگزار کند          

ای بين سياست و              بايد پرسيد که آيا رابطه            
توان امروز بر سر       برنامه وجود ندارد؟ آيا می      

يک پالتفرم سياسی، بدون آن که روشن باشد              
مبانی نظری آن کدام است، و چه اهدافی را                  

کند، توافق کرد و در کادر يک                        دنبال می   
 سازمان واحد مشغول به سياست شد؟

فرماليسم يعنی جدا کردن سياست از مبانی                    
طور مثال    يعنی آنکه به  .  ای آن   نظری و برنامه  

توان در مبانی نظری مدعی سوسياليسم شد،         می
در برنامه به دفاع از امنيت سرمايه پرداخت و          
در سياست، بسته به شرائط روز از اين يا آن               

 .جناح حکومت دفاع کرد
حاصل است و تا کنون نيز        اين چنين وحدتی بی   

که در گذشته صورت گرفته        (چنين اتحادهايی    
نتوانسته مشکل پراکندگی جنبش چپ             )  است

چنين اتحادهايی درآينده نيز      .  ايران را حل کند     
هيچ مشکلی را حل نخواهد کرد و برای چپ               
 . اعتبار اجتماعی و اعتماد بوجود نخواهد آورد

های سياسی چپ هم      حتی از تعدد اسمی سازمان    
 .نخواهد کاست

ای   سازمانهای سياسی چپ ايران، امروز جاذبه      
وحدت چند سازمان سياسی چپ اگر             .  ندارند

نتواند شور و شوقی در خيل عظيم نيروی چپ          
های سياسی آن نيستند        ايران که درون سازمان     

بوجود آورد، در نهايت مشکلی را حل نخواهد           
مشکل چپ ايران را بايد فراتر ازمحدوده        .  کرد

گستره فعالين چپ ايران،       .  سازمانی نگاه کرد    
بندی کردن يک پالتفرم        پير و جوان، با سرهم      

، جذب اين راه             »سياسی و کمی نظری            «
نخواهند شد، بلکه بايد خود درآن شريک باشد،          

برسرمهمترين مسائل  .  پس بحث را بايد بازکرد    
چپ، چه درعرصه نظری و چه در عرصه                 
پروژه و برنامه چپ برای تحول جامعه و                      
چگونگی رساندن آن به سوسياليسم، به بحث و          

اين يک تالش جمعی است که           .  گفتگو نشست  
بايد تمام چپ ايران و نه فقط اعضاء چند                         
سازمان سياسی چپ، در آن مشارکت داشته                

 .باشند
سند کنگره هشتم سازمان اتحاد فدائيان خلق                 

: گويد    ايران در اين زمينه با صراحت می                    
وحدت تشکيالتی بين جريانات و نيروهای               «

چپ، هر آنجا که ازنقطه نظر برنامه و سياست          
پذير است، اقدامی ضروری، گامی در               امکان

راستای تالش برای ايجاد يک ثقل قدرتمند چپ        
و درجهت غلبه بر تشتت وپراکندگی درصفوف       
آن است؛ ما معتقديم که وحدت چپ بايد به                      

گيری شده    عنوان يک پروژه بزرگ همگانی پی     
و هر گامی در اين جهت، در عمل به مثابه                    

هم پيوسته      ای از يک زنجيره اقدامات به             حلقه
درصفوف گسترده نيروی مدافع آزادی وعدالت       

تالش برای وحدت بين    .  اجتماعی محسوب شود  
ها، محافل و فعالين چپ که از نقطه                   سازمان

های کار نزديکی     نظر برنامه، سياست و روش     
دارند، گامی است در راستای گشودن راهی که         

تواند به يک چپ متحد، قدرتمند و           ادامه آن می  
غير قابل حذف از معادالت سياسی ايران منجر        

 .شود
ما برای تحقق پروژه وحدت چپ از هيچ                        
تالشی فروگذار نخواهيم کرد و معتقديم تنها با            

ای   های برنامه   عبور از مشکالت فراراه وحدت     
های ناشی از     بست  توان بن  و ممکن هست که می

ها در چپ ايران را                  ها و پراکندگی          جدائی
رفت از آن را           سر گذاشت و راه برون            پشت

 .».هموار ساخت
 

بازسازی و نوسازی چپ ايران يک پروژه                  
بزرگ همگانی است و نياز دارد تا افق ديدمان          

اکنون که سه سازمان سياسی      .  تر کنيم   را وسيع 
چپ آمادگی خود را برای گام نهادن دراين راه           

اند، از اين فرصت استفاده کنيم و               اعالم کرده 
ترين نيروی چپ ايران، در        تالش کنيم تا وسيع    

 .اين پروسه وارد شوند
 

 ٢٠٠٩مه  ١١ - ١٣٨٨ارديبهشت  ٢١



 ١۷صفحـه    ١۳٨٨خرداد    ١٦١اتحـاد کـار      

مادری هستم با قلبی به وسعت ایران زمين          
که درحسرت ازدست رفتن فرزندان این مرز و         
بوم، دیگر تاب و توانی برای زیستن در من               

 .نمانده است
مادری که گویا محکوم شده است تا در غم از          
دست دادن عزیزان دلبندش، به ماتم بنشيند        
 :و شاهد این همه ظلم و ستم ظالمان باشد

شاهد محکوميت فرزاد کمانگر به مرگ، به            
ها و تالش برای سعادت       جرم عشق به انسان 

اش   دارد، زندگی   او که زندگی را پاس می     .  آنها
خار چشم کسانی شده است که مرگ را              

ستایند وبا ستاندن جان انسانها، به خيال         می
 .کنند خامشان بقای حيات خود را تامين می

شاهد خودسوزی نوجوانانی باید بود که از            
فرط فقر و گرسنگی و تحقير، مرگ را به این             

ناظر .  دهند    بار ترجيح می           زندگی ذلت   
ای که از شدت      ساله  ١۵-١٦خودسوزی دختر   

. زند   فقر و ناتوانی، آتش به جان خود می              
گونه مرگ دردناکی، گوئی برای        این"  انتخاب"

و شاید  .  عدالتی است   همه بی   اعتراض به این  
انتقام از عاملين این همه درد و رنج و                      
اجحافی است که در زندگی کوتاهش به او            

 .روا داشته شده است
گری پاسدارانی بود که با   گر وحشی باید نظاره

رحمی تمام، آستين به قتل            شقاوت و بی    
نوجوان .  اند   گناه کردی باال زده         نوجوان بی  

کردی که بدون داشتن هيچ جرمی، روزها در         
نزدیکی مرز ترکيه زندانی پاسدارانی بوده            

این .  اند   است که بوئی از انسانيت نبرده           
های بسيار، جسد آش      جانيان، پس ازشکنجه  

دست خانواده    و الش شده و یخ زده او را به           
 دنبال او درجستجو بودند،  نگرانش که روزها به

بدون آنکه کسی مسئوليت این         .  دهند   می
عهده بگيرد و یا حتی             گری را به       وحشی

 .جوابگوی این رفتار ضد انسانی باشد
و یا باید شاهد درد و رنج بهروز جاوید، تنها               

تير    ١٨زندانی بازمانده از قيام دانشجوئی           
بهروزی که ده سال از بهترین            .  بود   ١٣٧٨
های مخوف    های جوانی خود را در  زندان        سال

رژیم ضد مردمی جمهوری اسالمی، درزیر            
در .  ها گذرانده است    ترین شکنجه   غيرانسانی

ها، امروز بهروز      نتيجه این فشار و شکنجه        
او .  سالمت خود را از دست داده است                

دست به    »آی.  آر.  ام«اکنون با بيماری        هم
گریبان است بدون آنکه  از هيچ گونه درمانی           

افزون بر این، او بر اثر ضربه به        .  مند باشد   بهره
 ۵٠دیدگی مخچه، اکنون       پشت سر و آسيب    

 .درصد بينائی خود را نيز از دست داده است
هائی را دید که آنها       و یا باید خودکشی انسان    

های   را با هزار اميد و آرزوی کاذب، روانه ميدان        
ها پس از پایان جنگ،       امروز سال .  جنگ کردند 
های جسمی و روحی، سهمی از         جز بيماری 

 .جنگ برایشان به ارث باقی نمانده است
در جمهوری اسالمی اگر مردم با فقر و ناداری    
دست به گریبانند، اگر نان ندارند، اگر                     

شود، اگر جانشان    حرمتشان نادیده گرفته می
ارزش است، اما در این جامعه، فساد و               بی

بازار سنگسار و اعدام     .  وفور هست   اعتياد به 
گوئی توسط حکومت    فریب ودروغ، .  گرم است 
هنوز چند روزی از اعدام      ...  شود و  ترویج می 

غيرمنتظره و غيرانسانی دالرا نگذشته است       
که خبر محکوميت به اعدام دو نوجوان دیگر            

یافته   نوجوانانی که پرورش  .  منتشرشده است 
اند، امروز قربانی آن            همين حکومت بوده     

 .شوند می
کجا امينت    کس در هيچ     در وطنم ایران، هيچ    

دانشجویانش که باید سرمایه علمی        .  ندارد
این مملکت باشند، با کوچکترین اعتراضی به        
اخراج از دانشگاه کشيده و به زندان افکنده            

 دست آوردن  کارگرانش برای به. شوند می

لقمه نانی، در سرما و گرما و در شرایط                   
. دهند  فرسا، به هر کاری تن می        بسيار طاقت 

شوند، حتی زمانی که به         تنها تحقير می     نه
عدم پرداخت حقوق ماهيانه خود لب به                 

گشایند، به بند و زنجير کشيده          اعتراض می 
زنان این سرزمين را فقط به جرم        .   شوند  می

کنند تا تسليم      خواهی، شکنجه می     برابری
. تحقير و مرید قوانين دوران قرون وسطا شوند       

نگاران کشورم از حق          روشنفکران و روزنامه    
. اند  بهره  آزادی بيان واندیشه و انتشار آن بی        

ربایند   اندیشی می   نویسندگانش رابه جرم آزاد   
ها رها    شده آنان را در بيابان       و جسد شکنجه  

کنند تا ریشه آزاد اندیشی و جسارت بيان          می
 .آزادانه نظر خشکيده شود

مادری هستم که قلبی به بزرگی ایران زمين         
 .دارد

 .مادری که قلبی آکنده از ظلم ظالمان دارد
مادری که آرزوی بزرگ شدن وبه گل نشستن        

 .پروراند هایش رادرسر می غنچه
مادری با قلبی سرشار از احساسات عميق          

 .عشق و صلح و دوستی
ولی آیا قلبی به وسعت ایران زمين، گنجایش        
این همه درد و رنج را دارد، درد و رنج مادرانی            
که از ترس از دست دادن فرزندان دربندشان،         

 کند؟ ها حکم سال را برایشان پيدا می لحظه
و آیا این قلب ظریف وحساس مادری، ميتواند         

ها    القلب   صدای حکومت قسی        شاهد بی  
 باشد؟

تر و با      پس بيائيد با اتحادی هرچه گسترده         
ای هماهنگ در راه آزادی و دمکراسی           مبارزه

 .پا خيزیم به
بيائيد برای برافکندن این ریشه فساد و                  
تباهی و در راه ایرانی آزاد و آباد دست به                 

 .دست هم بدهيم
بيائيد فرزندانمان را برای هميشه، از این همه        
تاریکی که در زندگی بر آنها تحميل شده،              

ای اميدبخش و روشن را به           برهانيم و آینده   
 . رویشان بگشائيم

 بهـار
 

  قلبي به وسعت ايران زمين

در اين راه بيژن جزنی به مطالعۀ روشها و اشکال            
پردازد تا    کار گرفته شده می      مبارزه و شعارهای به    

بتواند عمل نيروهای اجتماعی و کنش و واکنش                
آنها را نشان دهد و مطالبات واقعی و اهداف هر                  

 .نيروی اجتماعی را بشناساند
اولين «او انقالب مشروطۀ ايران را به عنوان                     

های    نهضت بورژوازی ايران برای تأمين خواست          
اما در عين حال، در طول      .  کند  تحليل می   »اين طبقه 

کند تا تمايزات اين نهضت را           اين رساله تالش می     
با انقالبات کالسيک بورژوازی بشناسد و بر                         

کننده برسير تحوالت     های آن، که نقش تعيين       ويژگی
 .کند اجتماعی ايران تا زمان حاضر دارد، تأکيد می

اگرچه نزديک به پنجاه سال از نوشتن اين رساله              
های متعددی        ها کتاب       گذرد و در اين سال                  می

پيرامون انقالب مشروطيت ايران نوشته شده، ولی         
اين کتاب همچنان تازگی واهميت خود را حفظ کرده         

اين مسئله قبل از هرچيز ناشی از زاويۀ                   .  است
نگاه بيژن جزنی به تاريخ مشروطيت ايران و                       

 .پروسۀ تحول اجتماعی ايران است
نويسان   توان جزء نسل سوم تاريخ      بيژن جزنی رامی  

های   وی به اهميت تاريخ و بررسی      .  ايران برشمرد 
تاريخی و لزوم شناخت تاريخی از سير تحوالت                  

های تاريخی وی تنها     اجتماعی واقف بود و پژوهش
به بررسی انقالب مشروطيت ايران محدود نشد و             

برد و    سر می   در ادامه، عليرغم آن که در زندان به         
به منابع چندانی دسترسی نداشت، به بررسی و                  
تدوين دو کتاب ديگر دربارۀ تاريخ معاصر ايران به         

بندی مبارزات    جمع«و    »ساله  تاريخ سی «های    نام
 . همت گماشت »سالۀ اخير درايران سی

پس از انقالب، همسر وی، خانم ميهن جزنی                         
نوشته اين کتاب رابه همراه ديگر يادداشتهای          دست

های فدايی خلق           بيژن جزنی به سازمان چريک            
در .  آن نسخه کپی در سازمان گم شد             .  ايران داد  

امين سالگرد کشتار         جريان برگزاری مراسم سی        
در پاريس، يک کپی      ١٣٨۴های اوين، در سال       تپه

از اين رساله در اختيار سازمان اتحاد فدائيان خلق           
ايران قرار گرفت و چندی بعد با موافقت خانم                        

 .ميهن جزنی، کار انتشار اين کتاب آغاز شد
بيژن جزنی در بررسی انقالب مشروطيت ايران، به        

گرائی،   دورازهرگونه جزم   عنوان يک مارکسيست به   
به بررسی سير تحول جامعۀ ايران پرداخته و در                

کوشد تا با نگاه به نيروهای                        اين رساله می       
کردند،    کننده و اهدافی که هريک دنبال می               شرکت

روند انقالب مشروطه و سرانجام آن را بر بستر                 
 .شرائط اجتماعی و جهانی آن زمان، بررسی کند

بيژن جزنی به نقش و اهميت انقالب مشروطيت در          
سير تحوالت معاصر ايران واقف بوده و برای آن              
اهميت خاصی قائل بود و انقالب مشروطه را نقطۀ           

رو، برای    از اين .  دانست  تحول در جامعۀ ايران می      
تجزيه و تحليل اين تحول به نيروهای شرکت کننده           

: گويد   پردازد و خود در اين باره می                   در آن می     
توان    برای شناسايی يک نهضت و انقالب می                 «

های آن نهضت را مالک قرار         وضع نيروها و هدف   
وی معتقد بود که اين دو به هم مربوط بوده             .  »داد

های انقالب، ما      بحث از هدف   «و در تحليل نهايی،       
سازد که جهت اصلی نهضت به کدام            را متوجه می   

اصطالح، لبۀ ُبرندۀ انقالب به        سوی بوده است و به     
 . »سوی کدام طبقه از دشمن قرار گرفته است

 معرفی کتاب
 

 هاي انقالب مشروطيت ايران نيروها و هدف
 نوشته بيژن جزني

 

 سازمان اتحاد فدائيان خلق ايرانانتشارات 

 »های انقالب مشروطيت ايران     نيروها وهدف «کتاب
نامۀ تحصيلی وی      نوشته بيژن جزنی، رساله پايان      

بيژن جزنی  .  پيرامون انقالب مشروطيت ايران است    
وی .  پايان رساند   اين رساله را با به ١٣۴١در سال 

های سياسی خود به       چند سال بعد و در پی فعاليت         
های اوين به دست      که درتپه   ١٣۵۴زندان افتاد وتا    

مأمورين ساواک شاه و به همراه هشت تن ديگر                
تيرباران شد، در زندان باقی ماند وهيچگاه فرصتی         

 .برای انتشار اين رساله نيافت



 ١٦١اتحـاد کـار      ١۸صفحـه     ١۳٨٨خرداد    

 

 سازمان اتحاد انقالبی زنان افغانستانمريم راوی از مصاحبه با 

 جنگند مردم افقانستان در سه جبهه مي
 

 Ian Sinclair - Peace News  -برگردان ناهيد جعفرپور 

وهوی   در افغانستان با وجود تمامی های        :پاسخ
، اما   "آزادی زنان افغانستان    "و   "  حقوق زنان  "

وضعيت حقوقی زنان همواره فاجعه انگيز                  
 .است

در زندگی زنان افغانستان هيچ تغيير محسوسی        
های      حتی در بخش         .  انجام نپذيرفته است         

تر از    مشحصی از کشور، وضعيت زنان وخيم       
ها،    آمار زن ربائی     .  زمان طالبان شده است        

های اجباری، تجاوزات جنسی، معامله          ازدواج
دختران جوان، حمله با اسيد به زنان، فحشا و              
خودسوزی دختران جوان و زنان، حتی در                  
مقايسه با زمان رژيم طالبان رکورد خود را                 

 .شکسته است
های اجباری و خشونت                   به لحاظ ازدواج        

 ١٨خانگی، خود سوزی زنان در فاصله سنی            
سال در افغانستان کامال عادی شده                     ٣۵تا    
صدها چنين مواردی وجود دارند که از          .  است

تر در هرات ، فرح و ديگر                                 همه مهم    
هر کجا که     .  پيوندند   وقوع می     ها به     شهرستان

زنان از حقوق خود محرومند و دستگاه قضائی         
برای پشتيبانی از زنان وجود ندارد، زنان راه            

رفت از اين بدبختی، جز             ديگری برای برون    
 .بينند خودسوزی نمی

درصد    ٨٠حدی که بيش از            خاطر فقر بی       به
مردم افغانستان را دربر گرفته است، زندگی               

های جنگی و زنان تهيدست            بيشماری از بيوه    
بار بوده و فحشا و گدائی در معابر                           فاجعه

ای   طور بی سابقه     عمومی، در بعدی وسيع، به       
 .افزايش يافته است

ها   های بسياری وجود دارند که خانواده         گزارش
فروش    شوند فرزندان خويش را به           مجبور می  

. آيند  زيرا که از عهده تغذيه آنها برنمی   . برسانند
رسما   ٢٠٠٨تنها در شهرستان هرات در سال          

مورد فروش خردساالن شناخته شده                    ١۵٠
 .باشد البته آمار واقعی بسيار باالتر می. است

ها   ها توسط خبرگزاری     بساری از اين گزارش     
ها در سايه         زيرا که رسانه     .  شوند   پخش نمی  

اسلحه و تهديدات کسانی که با تجارت کودکان           
 .مشغولند، تحت فشار قرار دارند

های گذشته در رابطه با حقوق زنان                 در سال  
سازی انجام          برخی از تغييرات برای زيبا                

برای مثال، انتخاب يک زن در         .  پذيرفته است 
عنوان     صدر وزارت زنان و چندين زن به                   

عنوان پيروزی      اين نمايش به    .  نماينده پارلمان  
با اين وجود، وزارت مربوطه        .  معرفی گرديد 

هيچ کاری برای زنان نکرد و تنها به عنوان                 
غالب زنان در     .  يک ويترين ايجاد شده است         

پارلمان، طرفدار سردمداران جنگ هستند و از        
توانند   آنجا که خود بخشی از مشکل هستند، نمی       
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به    ٢٠٠١زمانی که آمريکا در سال            :پرسش
افغانستان حمله کرد، بوش ادعا نمود که وی                

" پيشرفت و پلوراليسم و تفاهم و آزادی          "برای  
نظر راوا، دليل حمله آمريکا        به.  کند  مبارزه می 

 به افغانستان و اشغال اين کشور چه بود؟
 

خاطر منافع استراتژيک      ها به   آمريکائی  :پاسخ
ای به      جغرافيای سياسی و اقتصادی و منطقه           

افغانستان حمله کردند تا بدين وسيله افغانستان           
يک پايگاه نظامی قوی خود در منطقه                   را به  

از آنجا که افغانستان قلب آسيا             .  تبديل سازند  
بايست در    همين خاطر اين پايگاه می         است، به 

خدمت کنترل کشورهای منطقه چون پاکستان،         
چين، ايران و از همه مهمتر، جمهوری های               

افزون بر اين، آنها      .  آسيای مرکزی عمل نمايد    
افغانستان را بعنوان قدرتی بزرگ همچنان در           

های   اشغال خود قراردادند تا بدينوسيله با قدرت       
ای چون روسيه و چين که برای                  پا خاسته     به

عنوان رقيبی اقتصادی و              آمريکا همواره به      
 .حساب می آيند، مبارزه نمايند نظامی به

کنند که حمله نظامی          بسياری امروز ادعا می      
ريزی    سپتامبر طرح     ١١قبل از        ٢٠٠١سال   

افروزان کاخ    سپتامبر به جنگ    ١١اما  .  شده بود 
سفيد و پنتاگون يک موقعيت استثنائی داد تا                  

پيش    وسيله برنامه خود را در منطقه به                  بدان
اگر به سخنان تونی بلر توجه کنيم، وی             .  برند
حقيقت اين است که ما هيچگاه اجازه       : "گويد  می

توانستيم از افکار         حمله به افغانستان را نمی          
سپتامبر     ١١عمومی بگيريم، اگر که واقعه                

 ".اتفاق نيافتاده بود
يابی به      دليل ديگر حمله به افغانستان، دست             

همانطور که  .  تجارت ميلياردی مواد مخدر بود     
های گذشته شاهد بوديم، آمريکا و              ما در سال    

متحدينش افغانستان را به مرکز ترياک جهان             
توليد ترياک در اين مدت بيش از       .  تبديل نمودند 

درصد     ٩٣درصد افزايش يافت و                   ۴۴٠٠
طور غيرقانونی در جهان توزيع         ترياکی که به   

 .رود شود، از افغانستان بيرون می می
می گويند که تجارت مواد مخدر را اگر به پول           
رايج حساب کنيم، بعد ازنفت وتسليحات درمقام        

پشت اين تجارت      .  گيرد   سوم جهان قرار می       
های   کنترل راه .  نهادهای بزرگ مالی قراردارند   

مواد مخدر برای دولت آمريکا خيلی مهم بود و         
 .اند اکنون آنها به اين هدف خود دست يافته

 افزون بر اين، درافغانستان ذخاير بزرگ گازو 

مس وآهن وديگر مواد معدنی وسنگهای قيمتی          
های بزرگ طبيعتا           هم وجود دارد و قدرت            

مند هستند که اين مواد را استخراج کنند،            عالقه
درست همانطور که آنان در کشورهای فقير                

 .کنند آفريقائی اين کار را می
هائی شده است تا            های گذشته تالش        در سال  

اداره زمين  .  ذخاير طبيعی ما را شناسائی کنند        
شناسی اياالت متحده آمريکا تخمين زده است             

 ٧٠٠که در نواحی شمال افغانستان، تقريبا                   
ميليون تن نفت     ٣٠٠ميليارد کوبيک متر گاز و      

همچنين دومين ذخاير مس بزرگ       .  وجود دارد 
ميليون تن، در           ١١جهان با ظرفيتی شامل             

در کنار اين خواست که       .  کشور ما نهفته است     
های آسيای مرکزی     ذخاير نفت و گاز جمهوری     

را از طريق افغانستان هدايت نمايند، همچنين             
مند به استخراج ذخاير درون        ها عالقه   آمريکائی

 .باشند افغانستان هم می
" آزادی زنان افغانستان   "و  "  جنگ عليه ترور   "

وسيله منافع ذکر      هائی بودند تا بدان       تنها دروغ 
شده در باال و بسياری از ديگر منافع پنهانی                 

 .آمريکا در افغانستان را الپوشانی کنند
رويای آزادی مردم ما، درست در آغاز حمله              
به افغانستان از بين رفت و اين زمانی بود که               
مردم ديدند که جنايتکاران جنگی و قاتالن و                
تجاوزگران اتحاد شمال که افغانستان را نابود            

کنند، چگونه از سوی آمريکا و متحدينش                 می
شوند و مجددا     بعد از رفتن  طالبان پشتيبانی می      

 .شوند بر مسند قدرت آورده می
الدين ربانی،    زمانی که جنايتکارانی چون برهان  

عبدلرسول سيف، کريم خليلی، محمد محقق،              
يوسف قانونی، موال راکتی، عطا محمد، رشيد          
دوستم، اسماعيل خان، حاجی الماس، حضرت         

عنوان   علی و بسياری ديگر از سوی آمريکا به         
صورت دکوراسيون            قهرمانان آزادی، به           

انتخاب شدند و بر مسند قدرت نشانده شدند،                  
دانستند که افغانستان مجددا مرکز يکی          همه می 

های آمريکا و متحدينش شده             ديگر از نمايش    
کسانی که با لغات زيبائی چون                           .  است

با ملت ما شوخی     "  حقوق بشر "و  "  دمکراسی"
 .دردناکی نمودند

 

می توانيد توضيح دهيد که زندگی                    :پرسش
رود   زنان در افغانستان امروز چگونه پيش می         

وآيا وضعيت آنها اکنون بهتر از زمان حکومت        
 طالبان است يا نه؟

اين سازمان برای حقوق    .  تاسيس گرديد   ١٩٧٧در سال     )راوا(سازمان مستقل اتحاد انقالبی زنان افغانستان       
راوا هم در زمان حمله روسيه به افغانستان و اشغال              .  کند  بشر و عدالت اجتماعی در افغانستان مبارزه می          

های بعد از آن يعنی مجاهدين و طالبان، در جبهه             و هم در دوره دولت      ١٩٧٩ـ    ٨٩افغانستان در سال  های      
ای    های مخفی برای دختران افغانی برپا کرده بودند و روزنامه                   آنها مدرسه .  مخالف حکومت قرار داشت     

   .ای را در دست اجرا داشت های بشردوستانه راوا همچنين پروژه. کردند ماهانه منتشر می

هائی در باره     وی در مصاحبه با يان سينکلر، به پرسش         .  مريم راوی عضو کميته روابط خارجی راوا است         
 .دهد شرايط کنونی و اشغال افغانستان پاسخ می



 ١۹صفحـه    ١۳٨٨خرداد    ١٦١اتحـاد کـار      
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زنان افغانستان در هفت سال گذشته تحت                       
اشغال آمريکائی ها زندگی سختی را                                 

از بدبختی آنها سوءاستفاده گرديد تا       .  اند  گذرانده
اما هيچ    .  اشغال در افغانستان توجيح گردد             

. های آنان برداشته نشد     قدمی برای مداوای زخم   
بلکه بيشتر مخالفين حقوق زنان تقويت و                        

های کليدی دست           پشتيبانی گشتند و به مقام            
زمانی که لشکر جنگ افروز طالبان،             .  يافتند

تجار مواد مخدر، نيروهای اشغالگر و                             
باز،   شب بازی، خشن و حقه      های خيمه   عروسک

چون سايه بر روی تمامی کشور افغانستان                   
توانند به حقوق     اند، چگونه زنان می     گسترده شده 

 بنيانی خويش دست يابند؟
 

باراک اوباما رئيس جمهور جديد آمريکا               :پرسش
خود را موظف ديد که در افغانستان تغييراتی بوجود 

هزار ٣٠زبان ديگر، نيروی ارتش را به              به.  آورد
آيا اين عمل وی از سوی سازمان          .  نفر افزايش داد   

 شود؟ راوا پشتيبانی می
 

اگر به طرح اوباما برای افغانستان                     :پاسخ
روشنی ببينيم که برای      توانيم به   توجه نمائيم، می  

کشور ما هيچ فرقی ميان اوباما و بوش وجود              
هر دو آنها استراتژی غلطی را دنبال                 .ندارد
ای که تا کنون افغانستان و           استراتژی.  کنند  می

های سخت و               منطقه را به مسير جنگ                  
 .های گوناگون کشانده است فاجعه

حتی اگر آمريکا صدها هزار سرباز در                          
افغانستان مستقر سازد، بازهم اين معنی را                   

و "  آزادی"نخواهد داد که آنها برای آوردن                 
برای مردم افغانستان      "  دمکراسی"و   "  صلح"

آنها تنها از منافع آمريکا در               .  اند   اينجا آمده  
کنند و در اين مسير،                       منطقه حرکت می        

سردمداران جنگ و باندهای موادمخدر و ديگر        
ماموران آمريکائی که در افغانستان برمسند                

اما .  نمايند  قدرت قرار دارند، به آنها کمک می         
برای مردم رنج ديده ما، آمدن آنها پايان بسيار            

 .بدی خواهد داشت
آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی چيزهائی         
نيستند که بتوان توسط يک دولت بيگانه با                     

ها    اين ارزش  .  فشار اسلحه به افغانستان آورد        
توانند تنها از سوی ملت ما و نيروهای                       می

ای سخت و           خواهان دمکراسی، در مبارزه          
کسانی که ادعا   .  مصممانه و طوالنی بدست آيند    

ها را برای مردم      شود اين ارزش    کنند که می    می
افغانستان با استفاده از خشونت آورد، کشور ما         

 .دهند را تنها در مسير بردگی سوق می
برای مردم افغانستان تعداد قربانيان غيرنظامی        
و اعتراضات در اين باره، از اهميت بسيار                  

سال گذشته نگاهی      ٧اگر به    .  برخوردار است 
های آمريکا و ناتو در       بياندازيم، در اثر بمباران   

گناه کشته و               افغانستان هزاران انسان بی             
درهمين چند هفته گذشته، تحت     .  اند  مجروح شده 

غيرنظامی     ١٠٠٠رهبری اوباما، در حدود             
 .اند کشته شده

نشينی   مردم زيادی در افغانستان خواهان عقب         
آنها به   .  باشند  ارتش اشغالگر از افغانستان می       

فايده نگاه        ای بی       عنوان مسئله       اين ارتش به      
ارتشی که هيچ کار مفيدی برای                  .  کنند    می

افزايش نيروی نظامی   .  دهد  افغانستان انجام نمی  
تنها به اعتراضات بيشتر برعليه حضور                       

 آمريکا و ناتو در افغانستان خواهد انجاميد و 

نشينی    راوا اعتقاد راسخ دارد که عقب             :پاسخ
نيروهای نظامی از افغانستان، اولين قدم برای           
 صلح در اين کشور خواهد بود زيرا که امروز 

با حضور هزاران سرباز خارجی از بسياری            
از کشورها در افغانستان، اکثريت مردم ما از            
ناامنی، قتل، آدم ربائی، بيکاری، تجاوزات                 

ها،   جنسی، پاشيدن اسيد به صورت دخترمدرسه     
قانونی، عدم وجود آزادی بيان و           گرسنگی، بی 

. برند  های ديگررنج می    بسياری ديگر ازبدبختی  
صلح، امنيت، دمکراسی و استقالل تنها                          

ما .  توانند توسط خود ما قابل دسترسی باشند        می
عنوان     مسئوليت داريم که  خودمان را به                      
پا خيزيم و     آلترناتيو اشغالگران متحد سازيم و به

 .مقاومت کنيم و مردم را سازماندهی نمائيم
در حال حاضر مردم ما از سوی سه دشمن                    

در يک سو طالبان قرار             .  اند    محاصره شده   
ها   دارند ودرسوی ديگرحمالت هوائی آمريکائی    

و در سوی سوم، جنگ افروزان اتحاد شمال                
نشينی   با عقب .  دربسياری ازشهرستانها مستقرند  

ارتش اشغالگر، مردم ما حداقل از دست يک               
 .شوند دشمن رها می

العمل در مقابل ارتش اشغالگر          عنوان عکس   به
های    و تجاوزهايش، بسياری به آغوش گروه             

 .تروريستی و طالبان پناه خواهند برد
همچنين افزايش نيروهای نظامی توجيهی                     
خواهد بود برای شورشيان، تا عمليات و                        

که اين خود باز      .  حمالت خود را شدت بخشند      
 .هم جنگ در افغانستان را شدت خواهد داد

هزار سرباز بيشتر، تنها به                ٣٠نظر ما         به
 استراتژی آمريکا در منطقه ياری خواهد رساند 
. وافغانستان را به پايگاه آنان تبديل خواهد نمود        

ای دوگانه    آمريکا ومتحدينش در افغانستان بازی    
از سوئی ارتش خود را قوت       :  اند  را پيش گرفته  

بخشند و از سوئی ديگر، بنيادگرايان                           می
کنند و      تروريست اتحاد شمال را پشتيبانی می          

يار را برقرار می       تماس ميان طالبان و حکمت      
نمايند تا قدرت را با اين نيروهای خشن و                       

 .جنايتکار تقسيم نمايند
اين خود رازی فاش شده است که آمريکا                         

در .  ها ندارد   ای به مبارزه با تروريست         عالقه
تواند تصور کند که يک           واقع، هيچ کسی نمی     

قدرت بزرگ واقعا ناتوان باشد که يک نيروی           
کوچک قرون وسطائی چون طالبان را مغلوب         

واقع دولت آمريکا احتياج به توجيهی           به.  سازد
برای ماندن مجدد خود در افغانستان دارد و                  

های تروريستی      حضور طالبان و ديگر گروه         
(تام وجری  "کند تا        کمک می   موش و گربه     " 

ای داشته باشند اين               بهانه)  معروف کارتون   
های ديگری هم در اين منطقه                بازی را سال    

 .ادامه دهند
حتی اين شايعه هم وجود دارد که نيروهای                    
نظامی خارجی مهمات و اسلحه در اختيار                    

در ماه مارس گذشته،             .  گذارند     طالبان می    
های افغانی و مقامات حومه شهرستان                رسانه

کانتينر   ٣زابل گزارش دادند که هليکوپتر ناتو         
بزرگ مهمات و ابزار کمکی برای يک                          

يکی ديگر از   .  اند  کماندوی طالبان پرتاب نموده   
نام موال عبدالسالم که               کماندوهای طالبان به      

عنوان   می باشد، به     ١٩٩٨مسئول کشتار سال      
کوآال در شهرستان هلمند      فرماندار منطقه موسی  

که بزرگترين منطقه کاشت ترياک جهان است،        
 .برمسند قدرت قرار داده شده است

های   باهر يکی از تروريست     چند ماه پيش غيرت   
يار، از زندان               معروف از حزب حکمت             

در گزارشات اخير      .  ها آزاد گرديد        آمريکائی
ها فاش شده است که وی اطالعات                         رسانه
ای داشته است که راه را برای تقسيم                      سری

های   يار که در ليست تروريست      قدرت با حکمت  
طبق .  کند     آمريکا قرار دارد، صاف می                   

اطالعات خبرگزاری الجزاير، گويا که از                    
يار اعالم      سوی عربستان سعودی به حکمت           

بعد از اين وی        .  استرداد پناهندگی شده است       
تواند با استفاده از قانون امنيت در مقابل                    می

اينها تنها  .  تعقيب قضائی، به افغانستان بازگردد     
چندين مثال بودند که توسط آن اخالق دوگانه               
آمريکا در رابطه با باندهای خطرناک                              

هميشه زمانی که   .  شود  تروريستی نشان داده می   
نمايند که همساز     ها اعالم آمادگی می      تروريست

عنوان دوست    با سياست آمريکا عمل نمايند، به       
کند که آنها تا        حال فرق نمی   .  شوند  شناخته می 

چه اندازه جنايت برعليه مردم افغانستان انجام           
 .داده باشند و يا انجام بدهند

 

سازمان راوا چه راه حلی برای پايان            :پرسش
 کند؟ دادن به اختالفات افغانستان پيشنهاد می

های عاشق عدالت در آمريکا و متحدين              انسان
هايشان فشار    دموکراتشان بايد همواره به دولت      

بياورند که سياست جلب بنيادگرايان را تغيير              
های مسلحی که از      سالح گروه   دهند و برای خلع   

ما .  گيرند، حرکت نمايند        آمريکا دستمزد می     
های عاشق صلح در          ايم که انسان       براين عقيده  

ها و نيروهای     بايست انسان   همه جای جهان می    
دموکرات افغانستان را که تحت فشار آمريکا و         

باشند، مورد پشتيبانی        عوامل بنيادگرايشان می    
تنها يک جنبش قوی دموکراتيک          .  قرار دهند  

سوی دموکراسی و         تواند افغانستان را به           می
 .استقالل بکشاند

مردم افغانستان از وضعيت کنونی خود رنج               
کشند و درحال رسيدن به اين تصميم هستند            می

با وجود   .  پا خيزند     که درمقابل اين اوضاع به        
تمامی تهديدات و ترورها، همواره در چند                    

ها    شهرستان يک سری اعتراضات و خيزش            
شک اين موج در آينده        بی.  وجود داشته و دارد    
 .شدت خواهد گرفت

با ايجاد يک جنبش سوم که شعارش نه اشغال              
و نه طالبان بلکه آزادی و دموکراسی باشد،                  
مردم افغانستان برخواهند خاست تا با نيروی              

البته اين  .  دست آورند   خود، حقوق خويش را به     
خود روندی طوالنی و دردآور خواهد بود اما             

تواند افغانستان را به       تنها راه حلی است که می      
 . سوی صلح و رفاه هدايت نمايد



 ١٦١اتحـاد کـار      ۲۰صفحـه     ١۳٨٨خرداد    

ر می             گي ان دست ورا        جنايت برعليه زن شود، ف
ی                    اده م ف ت ود اس وذ خ ف ش از ن د و        ارت ن ک

 .گردند دستگيرشدگان مجددا آزاد می
 

ه     خانم سياست -اوکفه اره         مدار ديگری ب ت ام س ن
د      زای همين اخيرا در قندهار به آچاک ي ل رس . قت

ها در اين باره صحبت شد و گفته شد   در رسانه
که دولت بايد برای امنيت اعضای زن مجلس        

راموشی    .  اقداماتی انجام دهد اما اين مسئله به ف
ی                     ت د و ح ت نش ب راق د و از وی م رده ش پ س
رون               ي توجيهی هم يافتند و وی را از مجلس ب

 در اين رابطه هيچ پيشرفتی شد؟. کردند
 

ه      -جويا دار ب م چ     امنيت زنان سياست ي وجه از       ه
می       ن ن ي ام ردد   سوی دولت ت ه در     .  گ ه ک چ آن

ه  ها می رسانه ی است                آيد درست ب ات م ل د ک ن ان م
اب      نوشته شده بر روی تکه ت ای يخ که جلوی آف

ن می      گذاری آب می که می ي د    شوند و از ب . رون
ی                  کائ ري ان آم ان ب گه ان و ن شان     دولت افغانست

ی در      حرف.  زنند های قشنگ زياد می حرف ائ ه
ا   .  زنان افغانی"  رهائی" باره  ه اما در واقعيت تن

ه             چند تغيير روبنايی رخ می يل ن وس دي ا ب دهد ت
 .جهان را گمراه سازند

ددا                ج را م يت م ن ی ام ال دولت کارزای تامين م
ن          واره اي م مورد قبول قرار نداد و من خودم ه

ه   هزينه را از کمک های فردی پشتيبانانم در هم
م،                        ون ن م ار م ي ا بس ه ه از آن ان ک ه ای ج ج

 .پردازم می
 

ون                  -اوکفه ان ا، ق ام ا اوب ک ري هور آم رئيس جم
رار                د ق ق ورد ن ی را م ان برعليه زنان شيعه افغ

 انديشيد؟ در اين باره چه می. داد
 

د را           -جويا دي ون ج اک   " اوباما اين قان ن " وحشت
ه        ا ب د ام دا                      خوان ت د در اب اي ن، انسان ب ظر م ن

ن را            ريشه ي وان ن ق اک      " های ايجاد اي ن " وحشت
ه             .  بخواند ا ازشب ک ري ان        اينکه دولت آم ي ظام ن

وده       م ل ن بنيادگرائی که به مردم افغانستان تحمي
د  پشتيبانی می ه .  کن د                  ب دي است ج ن، سي ظر م ن

ه                        ه را ب طق ن امی م م ردم ت ا و م اوباما ملت م
د           وضعيتی بسيار خطرناک ه خواه ت ذش تر از گ

ی نشان می        اين سياست به.  کشاند ه        خوب د ک ده
ه                            طق ن ح در م ات و صل ب ه ث ا ب ک ري دولت آم

اه      عالقه گ اي می         ای ندارد بلکه تنها به پ های دائ
رای      نظامی در منطقه به ی ب عنوان عامل وحشت

درت  ی          چين، ايران،روسيه و ديگرق ائ ي های آس
 . انديشد می
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ام          گرايان قسی  افراط ق لب م ق دی را            ال ي ل های ک
ا              درت داده ت ا ق ه سپرده و به اندازه کافی به آن

 .قوانين خود را وضع کنند
شان در سال             زمانی که آمريکائی ن حدي ت ها و م

بنيادگرايان متحدين شمال رابجای طالبان ٢٠٠١
ن           نشاندند، همه در افغانستان می ه اي د ک ن ت دانس

 .باندهای تروريستی هيچ تفاوتی باطالبان ندارند
ه را                    ئل ن مس م اي ي وان ه می ت امروز ما متاسفان

م        به ي ن ي ب ه اصطالح               .  روشنی ب ن ب عت اي ي طب
ه                   دموکراسی ا ب ک ري ه از سوی دولت آم ای ک
شده است و آنچه که از سوی    "  هديه" افغانستان 

ه    رسانه روزی و            های دولتی غربی ب ي وان پ عن
گردد، پيش روی تمامی جهان  موفقيت اعالم می
 .دهد خود را نشان می

زنان افغانستان درفاصله اين هشت سال اشغال،       
آنها ديگر از        .  اند    مورد اغفال قرار گرفته          

اش   المللی  تبليغات دولت افغانستان و حاميان بين      
اند،   نام آزادی زنان به افغانستان وارد شده         که به 

 .اند خسته شده
 

ی خاص              -وکفها ون ان ان ق اين قانون برعليه زن
 است يا بيشتر با شرايط جامعه تطابق دارد؟

 

سی          -جويا جاوز جن در افغانستان زنان مورد ت
ور   قرار می گيرند، به ازدواج های اجباری مجب

رار می             می ه ق امل ع ورد م د، در         شوند، م رن ي گ
ع می     معرض خشونت د و        های خانگی واق شون

ان       افراط.  گردند در خانه محبوس می ان زن راي گ
وان انسان        را به ه            عن حساب     های درجه دوم ب
ن                 .  آورند می امی اي م ا وجود ت ان ب در افغانست

ه         های وحشتناک و قصاوت جنايت ي ل رع ه ب ها ک
ال       زنان ما صورت می ن اعم گيرد، مسئولين اي

رار                   يب ق ق ع ورد ت ی م اه قضائ از سوی دستگ
 خاطر  درموارد استثنائی اگر کسی به. گيرند نمی

ه    -اوکفه نظرشما درباره اعتراضات هفته گذشت
ه           ي ل رع ده ب در کابل و همچنين حمالت انجام ش

 اين اعتراضات چيست؟
 

ه              -جويا را ک ادگ ي ن دهای ب با وجود تهديدات بان
ن          ا اي ت ع ي ب همواره مسلح و در قدرت هستند، ط

ه                     فوق ان ب ه زن ده است ک ن ن دوارک ي العاده و ام
ی                   ها می خيابان ن ي وان ن ق ي ه چن ي ل رع ريزند و ب

ه           ن است ک اعتراض می کنند و خود بيانگر اي
ظامی            زنان افعانی اجازه نمی ن ن ي وان دهند تا ق

ن                  ا از اي ه که آن ن برعليه آنها استفاده شود و اي
ارزه       ب نيرو برخوردارند که برای حقوق خود م

 .کنند
درسالهای گذشته زنان بدبخت کشورما رنجشان 
ايش               م ه ن ا خودسوزی ب ق صده را از طري

ن     .  اند گذاشته ه اي من اميدوارم که زنان افغانی ب
ه خودسوزی راه                     د ک ن اش ده ب ي خودآگاهی رس
وقشان       چاره نيست بلکه برپا خيزند و برای حق

 .مبارزه نمايند
 

انديشيد و    درباره اين قانون جديد چه می  -اوکفه
ارزای چه                      اره دولت ک ا در ب ه م اين قانون ب

 گويد؟ می
 

آمد سلطه بنيادگرايان  اين قانون اجبارا پی  -جويا
ه              .  است ا ب ه ملت م م ب طور     اما عمال هنوز ه

غيررسمی قوانين وحشتناکی که از سوی لشگر 
د،   اشغالگر وباندهای مواد مخدر پشتيبانی شده ان

رل             .  گردد تحميل می ت ن ا را تحت ک آنها ملت م
اده  "  قانون جنگلی" توانند چنين  دارند و می را پي

 .نمايند
ا                 ارزای ب ه ک ست ک ي ار ن ن ب ي رای اول ن ب اي

اد      بنيادگرايان به توافق می ه ن ش رسد و قوانين پي
 وی به . آورد شده ازسوی آنان را به اجرا درمی

 

 :پيام زنان افغانی به اوباما
 ستيز قانون زن 

  آمد سياست آمريكا در افغانستان است پي
 

 Derrick O'Keefe - Malalai Dschoja  -برگردان ناهيد جعفرپور 

ا               وی شبه.  ترين زن نماينده مجلس افغانستان است مالله جويا جوان ک ري ه از سوی آم نظاميانی را ک
ان             شوند و بر مجلس افغانستان حکومت می پشتيبانی می کنند، علنا مورد حمله قرار داد و از آن زم

 .شود مرتبا به مرگ تهديد می
 

ی      خبر يک قانون جديد که هدفش تبعيض عليه زنان در افغانستان است، توجه افکارعمومی بين ل ل م ال
ه           اند که سال ها و مردم جهان متوجه شده رسانه.  را به خود جلب نموده است ال، ب ی اشغ های طوالن

در    ٢٠٠٣زمانی که مالله جويا بعد از زمان طالبان در سال .  آزادی زنان افغانی منجر نگشته است
رای             جرگه  انتقاد نمود که شبه مجمع قانون اساسی علنا به لويه ارزه ب ب ان يک م نظاميان و بنيادگراي

ه    ٢۵درآن زمان وی . ها ظاهر گشت برند، درتمام جهان درتيتر رسانه پيش می قدرت را با هم به ال س
وی ابتدا بعنوان نماينده مجلس   .  بعد از آن، دائما تالش برای از بين بردن وی ادامه داشته است.  بود

وشت             .  انتخاب شد و سپس از مجلس اخراج گرديد ن سرن ي ي ع اما همواره برای حقوق زنان و حق ت
 .برای کشورش مبارزه کرده است
ه در         A Woman Among Warlordsکند و مشترکا کتاب دريک اوکفه با خانم جويا کار می را ک
 .کنند را اداره می  .rabble.caاين دو همچنين سايت انترنتی . ماه مارس انتشار يافت، نوشته اند

 

ه   در مصاحبه با دريک اوکفه، مالله جويا نظرات خود در باره قانون اخير ضد زن و اعتراضاتی ک
 .به اين منظور انجام پذيرفته را بيان نموده است



 ۲۱صفحـه    ١۳٨٨خرداد    ١٦١اتحـاد کـار      

وحشت برفرازسريالنکا سايه انداخته       -دهلی نو 
های جهان در باره آن سکوت               است و رسانه    

های دولتی کشور      همچنين در رسانه   .  اند  نموده
محل زندگی من هندوستان هم خبری در باره              

رسد که    نظر می   به.  شود  اين وحشت يافت نمی     
" جنگ عليه ترور  "دولت سريالنکا از تبليغات      

نمايد تا        عنوان برگ انجيری استفاده می                 به
هرآنچه را که در سريالنکا بوئی از دمکراسی          

دهد، ازبين ببرد وبدين وسيله جناياتی باور            می
 .پيش برد نکردنی را برعليه ملت تاميل به

دولت ازاين منطق پيروی می کند که هر زن و           
مرد تاميلی، تا زمانی که عکس آن ثابت نشود،          

ای چون    های غير نظامی    مکان.  تروريست است 
های امن،  بمباران            ها و يا مکان           بيمارستان

. گردند  شوند و به محدوده جنگی تبديل می             می
هزار غيرنظامی  ٢٠٠طبق آمار موثق، بيش از      

اند و ارتش سريالنکا مسلح به         در تله گير کرده   
 .تانک وهواپيما همچنان مشغول پيشروی است

هائی در باره تاسيس           در اين فاصله، گزارش       
هائی    دهکده.  رسيده است  "  های رفاهی     دهکده"

های رانده شده به شهرستان       که قراراست تاميلی  
طبق .  وافونيا و مانار را در آنجا اسکان دهند             

ها   تلگراف لندن، اين دهکده       خبر روزنامه ديلی   
مرکز اسکان اجباری تمامی غيرنظاميانی است       

 .کنند که از مبارزه فرار می
که سابقا وزير خارجه           "  مانگاال سامارورا   "

تلگراف    سريالنکا بوده است به روزنامه ديلی          
چند ماه پيش دولت شروع نمود نام           : "گويد  می

 . را ثبت نمايد) کلمبو( های پايتخت تمامی تاميلی

توانند ريسک    اش هم اين بود که آنها می           توجيه
تواند   اما اين کار دولت می     .  بار آورند   امنيتی به 

دليلی ديگر هم داشته باشد و قرار است از اين             
درست مانند  .هم بشود   آمارگيری استفاده ديگری  

در اساس، آنها به تمامی مردم         .  ها  زمان نازی 
های فعال    غيرنظامی تاميل برچسب تروريست     

نظر    برده، به     با توجه به اهداف نام        ".  زنند   می
 LTTE  رسد که دولت برای ازبين بردن               می

و "  غير نظامی    "مرزبين     )  ببرهای تاميل    (
آنچنان برايش ازبين رفته است که      "  تروريست"

تواند    عنقريب درموقعيتی قرار گرفته که می             
سازمان     طبق تخمين .  پايانش نسل کشی  باشد       

اند   قتل رسيده   ملل متحد، تا کنون هزار انسان به       
 .اند وهزاران نفر به سختی مجروح گشته

بهتر .  ما شاهد جنگی راسيستی خواهيم بود               
دادن   بگويم، آنچه که در سريالنکا در حال رخ          

است آگاهانه از افکار عمومی جهان مخفی                   
ای که با آن      معافيت جزائی .  شود  نگاه داشته می  

دولت سريالنکا در حال حاضراين جنايات را            
داوری راسيستی        دهد، بيانگر پيش          انجام می   

عميقی است که در مرحله نخست به جدائی و              
ها در        بيگانگی و به حاشيه راندن تاميلی                   

 .سريالنکا انجاميده است
تاريخی که  .  اين راسيسم تاريخی طوالنی دارد      

های اجتماعی و محاصره اقتصادی و        محدوديت
در اين تاريخ،        .  شکنجه به آن تعلق دارد               

ها سال جنگ طوالنی           های قصاوت ده        ريشه
آميز   داخلی که ابتدا از طريق اعتراضات صلح         
 .و بدون خشونت شروع گرديد، نهفته است
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 چرا اين سکوت؟
 ای ديگر گفته که  مانگاال ساماراورا درمصاحبه

امروزه در سريالنکا عمال هيچ رسانه آزادی          "
وی می گويد که کشتار و                    ".  وجود ندارد   

جائی کشانده است که        ها جامعه را به       ربائی  آدم
های اعتراض،    صدا.  منجمد شده است  "  ازترس"

فدراسيون .  شوند    قتل رسانده می          ربوده و به     
ها دولت سريالنکا را            المللی ژوراناليست     بين

محکوم نموده است که با ترکيبی از قوانين ضد          
ها   ها، ژورناليست   ترور، کشتارها و آدم ربائی       

 .دارد را به سکوت وامی
های غيرموثق، دولت هند ازدولت       طبق گزارش 

کند وامکانات    لوجستيکی می     سريالنکا پشتيبانی 
اگر اين امر واقعيت        .  گذارد   در اختيارش می    

های    دولت.  داشته باشد، بسيار تنفرانگيز است        
ديگر چه نقشی دارند؟ پاکستان يا چين؟ آنها چه          

 تر سازند؟ کنند تا اين اوضاع را وخيم می
تاميل نادو،جنگ سريالنکا    )شهرستان هندی (در

طوری که به     ها را برانگيخته به     همدردی انسان 
خودکشی انجاميده و تمرکز افکار عمومی           ١٠

براين قضيه وهمچنين ترسی که بخشا ازطريق         
تقلبات سياسی ايجاد شده، بخشی از موضوع              

بسيار عجيب است که         .  انتخابات گشته است     
مشکل، دراين فاصله در تمامی هندوستان                     

 .شناخته شده نيست
برای چه اين سکوت؟ با توجه به اتفاقاتی که                

دادن است، اين سکوت      در سريالنکا درحال رخ   
افزون بر اين، دولت هند از         .  نابخشودنی است 

شکلی غيرمسئوالنه دراين جنگ      ها پيش به    مدت
بار دراين جبهه قرار گرفته       دخالت نموده و يک   

برخی از ما خيلی     .  و بار ديگر در جبهه ديگر       
بايست در باره اين جنگ             تر از اين می          پيش

اما اين کار نشد زيرا که            .  کرديم   صحبت می  
 .اطالعات در باره اين جنگ بسيار اندک بود

درحالی که کشتن همچنان ادامه دارد ودر حالی        
ها هزار نفر در مقرهای مخصوص                     که ده   

شوند و بيش از دويست هزار نفر             محبوس می 
کند و همچنين      را گرسنگی تهديد به مرگ می         

کشی بسيار نزديک است، در        در حالی که نسل    
کشوربزرگ هندوستان سکوتی مرگبار برقرار       

بايست   جهان می .  ابعاد فاجعه عظيم است    .  است
 . قبل از اينکه دير شود، مداخله نمايد

. پدر وی از بنگالل بود      .  ايالت جنوبی هندوستان متولد شد      "  کراال"در    ١٩٦٠در سال    "  آروندهاتی روی "
را که رمانی موفق در        "  خدای چيزهای کوچک   "رمان    ١٩٩٦سال  .  کند  نو زندگی می     امروز او در دهلی     
عنوان   او به .  سانسور نمودند "  مالحظات اخالقی "دولتيان هند کتاب وی را با توجيح             .  جهان بود، نوشت   

آنچه که به لحاظ جامعه شناسی، وی را شخصيتی مهم                      .  فعالی سياسی، بارها با دولت هند درگير شد                
سازی را چون دردی واقعی که به وی تحميل شده است توصيف                      سازد اين حقيقت است که او جهانی            می
  .ای توانا است های فعال فوروم جهانی و همچنين نويسنده آروندهاتی از چهره. کند می

ه               اتحاديه واره دست ب م ا ه ي ب های کارگری کلم
د    های کارگری آمريکا شده دامان اتحاديه ن  .  ان اي
د از                    کار موفقيت ع ه ب را ک وده است زي آميز ب

سرن      ن ی           بارها شکايت برعليه ک کائ ري های آم
د،          چون کنسرن استخراج ذغال    ون سنگ دروم

ا،                           ت ي ک ه موز چي ي ه سرن ت ن ا ک کوکاکوال و ي
ال ضد           ه اعم ي ل رع االخره ب داران ب م ت اس ي س

ه ادي ح ان،                 ات ي ام ظ ه ن ب ا ش اری ب ک م ای و ه
ش،                        عکس ي د و از دوسال پ عمل نشان دادن ال

ا مسکوت               ي ب م ل پيمان تجاری ميان آمريکا و ک
 .مانده است

ا اواسط                    ک ري هور آم يس جم ا رئ باراک اوبام
فوريه امسال با نگرانی از وضعيت حقوق بشر  

ی از           .  در کلمبيا ياد کرد ات ي ان وی ه در آن زم
اری از           کلمبيا را که در ميانشان همسران بسي

د،             اعضای کشته شده اتحاديه ن ت ا حضور داش ه
 .در کاخ سفيد مالقات نمود

ذاکرات        ون م همچنين در اروپا فشار بر کميسي
د     دو طرف شدت می        اب ه      .  ي ادي ح روه ات های     گ

يس و            گل ارگری ان آلمان، بزرگترين اتحاديه ک
ژيک،    همچنين اتحاديه های کارگری اسپانيا و بل

 . کنند اين هيئت را پشتيبانی می

هدف  : " ای ازاعضاء اين گروه ميگويد ساله ۵١
جارت         ما می.  روشن است ان ت م ي خواهيم جلو پ

اره                  کار عمومی را در ب آزاد را بگيريم و اف
 ".وضعيت حقوق بشر در کلمبيا مطلع سازيم

های   های اعضای اتحاديه درصد قتل٩٠بيش از 
د    کارگری درجهان، در کلمبيا صورت گرفته . ان

ه               ادي ح ه ات ع ام زارشات ج زرگ        طبق گ های ب
ا            " س او ت" کارگری کلمبيا  ي ب م ل ، امسال در ک

ه            ١٦ ادي ح رد عضو ات ارگری         زن و م های ک
 .اند قتل رسيده به

يب اعضای            ٨٠های  از اواسط سال ق ع ا ت رسم
ه  ه است               اتحادي ت رف ا صورت گ ه      .  ه اصل در ف
ا       ٣۴ساالنه بين    ٢٠٠٨تا  ١٩٦٨ ر      ٢٧۴ت ف ن

ده     نماينده کارگران به ي د    قتل رس اه اوت      .  ان از م
ورو       ٢٠٠٢ يعنی از زمان رياست جمهوری آل
ان وضع             ولس و از همه مهم اوريبه ر، از زم ت
يک    " قانون  ده از           "  امنيت دمکرات ی ش ان ب ي ت پش

طه           ۴٩٨سوی ارتش و پليس،  ن راب نفر در اي
 .اند جان خود را از دست داده

ه مرگ،         "  پايوليسيو"  دد ب ع بعد از تهديدهای مت
 .کند اکنون در بروکسل، در تبعيد زندگی می

رئيس جمهورکلمبيا،  " ولس  آلوارو اوريبه "منطق
پشتيبانی شده ازسوی ارتش     "امنيت دمکراتيک "

نماينده     ۴٩٨و پليس، پايانی مرگبار برای                  
 .اتحاديه کارگری اين کشور به همراه آورد

اين درست نيست     : "گويد   می" فردی پايوليسيو  "
که اتحاديه اروپا از سوئی برای تحقق حقوق               

کند و از         بشر در سرتاسر جهان حرکت می            
سوئی ديگر با عقد قرار داد يک محدوده آزاد              

دهد   تجاری با کلمبيا، به دولتی مشروعيت می           
دار شدن حقوق بشر و حقوق              که برای خدشه    

 ".کارگران مسئول است
نماينده اتحاديه کارگران نفت کلمبيا      " پايوليسيو"

است که با چندين نفر از همکارانش در حال                 
اين گروه قصد    . برند  حاضر در آلمان بسر می       

دارد در مسافرت خود به کشورهای اروپا،                  
مردم اين کشورها را متوجه نقض حقوق بشر            

 کارگر نفت . و حقوق کارگران در کلمبيا سازد

 :هاي كارگري كلمبيا خواست اتحاديه
 !حقوق بشر بجاي تجارت آزاد
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 ١٦١اتحـاد کـار      ۲۲صفحـه     ١۳٨٨خرداد    

رای خود می                ه انسان ب ن         حقوقی ک د اي خواه
م           نش ه ي ف ال خ مسئوليت را نيز دارد که برای م

چ طرفی        بر اين مبنی، در جنگ.  بخواهد ي ها ه
 .حق به گروگان گرفتن غير نظاميان را ندارد

وجهی          ه ت نقد چپ بر سياست دولت اسرائيل ک
ه     به حقوق بشر و حقوق ملت ام ن های     ها و قطع

ح در                 د صل رای رون دارد، ب ل ن ل ان م ازم س
 . خاورميانه مشروع و ضروری است

ه    "  توماس ابرمن"  کرت   " در مجل ون موضع   "  ک
سياستمداران حزب چپ آلمان نسبت به سياست  
ده   رسمی اسرائيل راموضعی ضد يهوديت خوان

اراحت          حمالتی اين: " است و می گويد ه، ن ون گ
ده ن ن اسی              ک ي ورد س رخ ه ب ون رگ ع ه ان د وم ان
زيرا که موضع ضد يهوديت غيرقابل .  شوند می

ن       دي ق ت ن قبول است و اثرش اين است که دهان م
 ". بندد اسرائيلی را می

برابر قرار دادن موضع انتقادی برعليه سياست  
سم        " دولت اسرائيل با  ي ون ي ی   " و   "  انتی صه ت آن

همچنين از سوی گروهی کوچک در    "  سميتيسم
دا           دي ه ش ان     " خود حزب چپ آلمان ک م " ضد آل

" ب آ ک" گروه کار.  شود هستند نيزنمايندگی می
است چپ        شالوم که هدفش اين است که اين سي
ا خصلت            ه ن د، ت را افشا کند و با آن مبارزه کن
ا از                ب ال م است و غ ه ضدامپرياليستی برايش م

ن     های ارتجائی دفاع می رژيم کند بجای اينکه اي
ی،  .  ها را نقد نمايد رژيم اين تفکرضد امپرياليست

سم                از آمريکا به ي ال ري پ عنوان مرکز محور ام
هدف مهم انتقادات شالوم، نمايندگانی .  تنفر دارد

د   از حزب چپ آلمان در پارلمان می باشند که نق
ا                          ضاد ب ت ل را م ي است خشونت اسرائ به سي

 .دانند شان با مردم اسرائيل نمی همبستگی
واضع ضد              "   موشه سوکرمن      "  ا م خود را ب

اره        "  ب آ ک    " ای که با نظر  آلمانی وم در ب ال ش
ن         اسرائيل مطابقت می وده و اي م نمايد مشغول ن

ه      تفکر ضد آلمانی را چنين توصيف می د ک نماي
در کل آنها اعتقاد دارند مشکل هويت ملی خود  
ن   را از طريق همبستگی با اسرائيل و برافراشت

حل نمايند تا به يهوديانی که ...  پرچم اسرائيل و
ه         "   آلمان، هرگز " اند  غلط گفته به د ک ن نشان ده

  .قصد جبران اشتباهات تاريخی را دارند

ر   استعمارنو، اشغال نظامی کشورها ويا تسلط ب
ا است        که غرب          .  مواد خام اين کشوره ن ا اي ب

امروز خود را پشت جهانی سازی مخفی کرده، 
کرد        ل استعمارنو همچنان چون گذشته شيوه عم

 . باشد اش در مقابل جهان سوم می سياسی
طه                ل ه س ت ذش م چون گ ه امروز ه ا ک ج از آن
ه   امپرياليستی وجود دارد، هژمونی طلبی اتحادي
ی                ون ار هژم ن ر در ک شت اروپا روز به روز بي

ز   صورت قهر شود و اين به آمريکا ظاهر می آمي
ان سوم         برعليه کشورهای دارای مواد خام جه

های جالب جغرافيای سياسی حرکت       و محدوده
های چپ      کند، نياز به همبستگی ميان جنبش می

ه از              کشورهای صنعتی با جنبش ی است ک ائ ه
 .نمايند خودمختاری ملی دفاع می

موضوع برسر ايدئولوژی نيست بلکه موضوع  
ردن               بر سر فشار بين ن ب ي المللی در جهت ازب

ه          .  مناسبات فاقد مشروعيت است يل ن وس دي ا ب ت
رای      از ب نيروهای داخلی اين کشورها فضائی ب

ه        ی ب است ي ه                   طرح س د ب وان ت ه ب د ک دست آورن
ل    خواسته اب هايشان برای خودمختاری ملی درمق
 .های امپرياليستی ياری رساند قدرت

بش            غالبا همبستگی جهانی چپ    ا جن ا ب های     ه
ا کمک                ه ه آن وسع ه ت آزادی بخش ملی به ادام

ن         سازمان آزادی.  نموده است سطي ل پ ( بخش ف
دون   .  نمونه خوبی برای اين ادعا است   )  ال او ب

توانست  المللی، پ ال او مشکل می مذاکرات بين
 .مواضع ضد يهودی خود را پشت سر گذارد

ه     تعريف چپ آلمان ازحقوق ملت ها اين است ک
می       آنها حق اعتراض برعليه هرگونه ظلم وست

ها اين اعتراضات را  حقوق ملت.  راداشته باشند
رای       .  سازد مشروع می وق را ب اسرائيل اين حق

رای                 وق را ب ن حق ي م ا ه ل است ام ائ خود ق
ه  .  ها قبول ندارد فلسطينی ام ان         قطعن های سازم

ا     ملل که بربستر حق برابر برای تمامی انسان ه
 .اند مفهوم بوده است، غالبا برای اسرائيل نا

ل و مضمون آن                ي بحث درباره سياست اسرائ
بعنوان سياستی صهيونيستی، استعماری و  در       
مجموع امپرياليستی و همچنين در باره مقاومت 

ا            در فلسطين، در ميان چپ ا  ب ب ال های آلمان غ
اره        .  جدل و پولميک همراه است پولميک در ب

ارزات      واژه ب هائی چون استعمار، امپرياليسم، م
 ...بخش و ضد امپرياليستی و جنبش آزادی

واضعی چون                  در اين مباحث، در يک سو م
ن واژه              زمان زمان اين واژه"  ست، اي ي ا ن ا     ه ه

های     ها به واقعيت   اند، با اين واژه غيرضروری
ده   امروزی نمی ن د،     توان دست يافت، گمراه کن ان

دارد                 ود ن ار وج م ع ت روزه اس ه ام ا ک ج از آن
بيان می ..."  امپرياليسم هم ديگرموجود نيست و

دالل می               گر است ه        شود و در سوی دي شود ک
اش را تغيير  استعمارامروزی تنها شکل ظاهری

ه  اقی است و                 داده و موجوديتش ب وت خود ب ق
تالش دارد که کشورهای دارای اقتصاد ضعيف 

د  در .  را زيرنفوذ خود داشته باشد واستثمار نماي
اگون و         ون بخش سياست دريائی نيز مناسبات گ

ای شکل  های اقتصادی، مالی و حقوقی وابستگی
ا اهداف      که به امپرياليسم اجازه می  گرفته دهد ت

هايش راغالبا بدون استفاده  کهنه ونو واستراتژی
 .مستقيم ازخشونت نظامی به کرسی بنشاند

های سياسی همچنين موضوع برسر   دراين جدل
م            ل ه ي اسی دولت اسرائ ي د مشروعيت س ق ن

ه از سوی            .  باشد می م چنين نقدهايی، قبل از ه
ن              ه اي ی ک امی کسان جناح دولتی اسرائيل و تم

امات ضد                  دولت را پشتيبانی می  ه ا ات د، ب ن ن ک
ی   .  شود    محکوم می)  آنتی سميتيسم( يهوديت  حت

ه       در ميان چپ ها هم مواضع انتقادآميز نسبت ب
وديت               ه ام ضد ي ه ا ات سياست اسرائيل، برخا ب

 .شود محکوم می
 ها برای حقوق بشر و حقوق ملت

ار رد                    ن است چپ، در ک واضع سي از جمله م
 جنگ و رد نئوليبراليسم، رد کامل هرگونه 

 مباحث نيروهاي چپ آلمان در باره
 صهيونيسم و جنگ در خاورميانه

 Wolfgang Gehrcke, Jutta von Freyberg, Harri Grünberg  -برگردان ناهيد جعفرپور 

 سفير جمهوری اسالمی در اسلو به وزارت امور خارجه نروژ احضار شد
 هاي اخير جمهوري اسالمي را محكوم كرد وزارت امور خارجه نروژ شديدا اعدام

“VG  “ترين روزنامه اينترنتی نروژ           پربيننده 
فقط چهار روز پس از اعدام دالرا            :  نويسد  می

 ١٨دارابی، باخبر شديم که دو نوجوان زير                 
سال ديگر، فردا ششم ماه مه در تهران اعدام                

 ١٧و    ١۶اين دو هنگام ارتکاب جرم      .  شوند  می
دولتمردان ايران فقط چهار روز       .  اند  ساله بوده 

پس از اعدام دالرا دارابی قصد دارند اين دو                
جوان را نيز اعدام کنند و اين تصميم بخشا پس           
از سکوت و عدم واکنش سريع و شديد جامعه             

 .جهانی صورت گرفته است
روز پنجم  سفير جمهوری اسالمی در اسلو، در        

وزارت امور خارجه نروژ احضار          ماه مه به   
معاون "  گرری الرشن "دراين ديدار، خانم     .  شد

وزير خارجه نروژ صريحا اعدام دالرا دارابی        
را محکوم و اعالم کرده بود که اين عمل به                   
هيچ عنوان برای دولت اين کشور قابل پذيرش           

المللی ايران    ها با تعهدات بين     نيست و اين اعدام   
همچنين اعدام دوجوانی   .  درتضاد آشکار ميباشد  

که قراراست فردا درتهران به دار آويخته شوند        
 .از جمله موارد اين ديدار بوده است

 نروژ -بيانيه مطبوعاتی سازمان عفوبين اللمل
 در اعتراض به اعدام دالرا دارابی

ماه مه، درمقابل سفارت جمهوری                 ۶فردا،    
 !اسالمی اعتراض کنيم

. دالرا دارابی روز جمعه اول ماه مه اعدام شد           
جمهوری اسالمی با اعدام دالرار، عهد خود                

تعويق انداختن دوماهه حکم اعدام را        مبنی بر به  
جهموری اسالمی از فرصت استفاده         .  شکست

کرده و بدون هيچگونه خبری به خانواده و يا               
اين اقدام   .  به وکيل دالرا، او را اعدام کرد                 

جمهوری اسالمی بخاطر آن بود که آنها با                     
اعتراضات داخلی و بين المللی برای لغو و يا             

 .به تعويق انداختن اعدام دالرا مواجه نشوند
الملل شديدا اين اقدام جمهوری        سازمان عفو بين  

اکنون زمان آن است    .  کند  اسالمی رامحکوم می  
که به جمهوری اسالمی نشان دهيم که جامعه              

ها و نسبت به چنين         جهانی نسبت به اين اعدام      
 .اعمالی بی تفاوت نخواهد بود

الملل نروژ،    در همين راستا، سازمان عفو بين         
المللی، تظاهراتی      همزمان با کارزارهای بين        

اعتراضی در شهرهای اسلو، استاوانگر،                     
 .تروندهايم و ترومسو برگزار خواهد کرد

حمايت واحد سازمان در نروژ از فراخوان 
 سازمان عفو بين الملل

 

هموطنان، نيروهای آزاديخواه، فعالين سياسی          
 !مقيم نروژ

در روزهايی که گذشت ما شاهد موج جديدی              
ازجنايت افسارگسيخته رژيم انسان و آزادی                

اعدام دالرا   .  کش جمهوری اسالمی بوده ايم          
دارابی، تخريب گلزار خاوران، حمله به تجمع          
اول ماه مه کارگران و دستگيری تعداد زيادی            
از آنان،اعدام دو جوان ديگر که فردا قرار                    
است انجام شود، همه و همه گواهی آشکار از             

جناياتی که هيچ حد     .  جنايت عليه بشريت است    
 .شناسند و مرزی نمی

در اعتراض به اعمال غير انسانی اخير                          
حکومت جمهوری اسالمی، سازمان عفو بين            

شهر بزرگ اين کشور           ۴نروژ در        -اللمل   
در اسلو  .  اعالم تظاهراتی اعتراضی کرده است    

قرار است اين تظاهرات در مقابل سفارت                     
 .حمهوری اسالمی برگزار شود

سازمان ما بطور فعال در اين کارزار                               
کند و از همه ايرانيان              اعتراضی شرکت می     

کند، در اين تظاهرات      مقيم اين کشور تقاضا می    
 .شرکت فعال نمايند

 

 واحد نروژ -سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران 

  ٢٠٠٩پنجم ماه مه 



 ۲۳صفحـه    ١۳٨٨خرداد    ١٦١اتحـاد کـار      

 اول ماه مه در آلمان
 

های راديکال در بسياری از          چپ ها و راست     
شهرهای آلمان در روز اول ماه مه به مقابله                 

های   درشهرهای ماينز و برلين، چپ     .  برخاستند
که در همان   "  ان پ د  "ها    راديکال برعليه نازی  

درشهر .  رفتند، به حرکت درآمدند     روز رژه می  
هزار نفرمردمی  ١٢سوی    ها به   دورتموند، نازی 

ها آمده بودند،         ها به خيابان        که برعليه نازی     
ها در      ائتالفی از چپ   .  کردند   سنگ پرتاب می   

ها   روز اول ماه مه دربرلين برعليه تجمع نازی        
 .در اين شهر، به اعتراضات خيابانی پرداختند

دربرخی از شهرهای آلمان تظاهرکنندگان چپ         
گرايان راست    آميز افراط   حرکت بخشا خشونت   

را بلوکه نمودند و در برخی ديگر           "  ان پ د   "
های اول ماه      گرايان به تجمع     از شهرها، افراط   

 .های کارگری حمله کردند مه اتحاديه
های تظاهرکننده درمحوطه     درشهر ماينز، نازی  

بيرونی ايستگاه راه آهن شهر، از سوی                           
تظاهرکنندگان نازی  .  های چپ بلوکه شدند     گروه

که در حدود صد نفر بودند موفق نشدند طبق                
شان در شهر به تظاهرات بپردازند زيرا          برنامه

های منتهی به ايستگاه قطار از              که تمامی راه    
اين .  های چپ مسدود شده بود                 سوی گروه   

حرکات در برخی نقاط نيز به زد و خورد ميان          
ها با سنگ     ها کشيده شد و نازی       ها و نازی    چپ

و بطری به سوی کسانی که راه را مسدود                      
 .کرده بودند حمله نمودند

در برلين گروه های مختلف چپ در اتحادی                 
برعليه "  ائتالف برای دمکراسی و تفاهم     "نام    به

گرايان راست در روز اول ماه مه              رژه افراط 
 . بسيج شدند

نئونازی   ٣٠٠درمرکز شهر دورتموند درحدود     
مسلح به سنگ و چوب به تجمع اول ماه مه                    
اتحاديه کارگری حمله کردند که در نتيجه،                   

نفر نئونازی    ٢٠٠پليس  .  بسياری زخمی شدند   
 .را دستگير نمود

پوش با      در روتنبورگ صد نفر نئونازی سياه           
ای که روی آن شعارهائی                      پالکارتی قهوه    

 برعليه تجمع اول ماه مه اتحاديه کارگری 

 اول ماه مه در سوئيس
 

هزاران نفر در زوريخ برعليه بحران وبيکاری       
. ها گسيل شدند    آمدهای اجتماعی به خيابان      و پی 

های زباله را به آتش                    تظاهرکنندگان سطل   
سوی   زا به   کشيدند و بطری و سنگ و مواد آتش       

پليس هم درمقابل، از باتوم     . پليس پرتاب نمودند
در اين  .  آور استفاده نمود    الکتريکی و گاز اشک   

تظاهرات عده بسياری دستگير شدند و                             
به .  های شب ادامه داشت          ها تا نيمه        درگيری

هزار نفر در   ١٢های چپ، در حدود        گفته گروه 
های کارگری    اين تظاهرات که از سوی اتحاديه      

و کميته تظاهرات اول ماه مه تشکيل و                             
 .سازماندهی شده بود، شرکت نمودند

 
 اول ماه مه در ايتاليا

 

درشهر رم، در روز اول ماه مه معموال در                   
های کارگری، کنسرت        پيمائی اتحاديه     کنار راه  

های    بزرگی هم به اين مناسبت توسط گروه                 
پيازا "های کارگری در محل             موسيقی اتحاديه  

در اول ماه مه     .  شود  برگزار می "  سن جيووانی 
امسال نيز هنرمندان معروف بسياری به                        
 .هنرنمائی پرداختند ومورد استقبال قرار گرفتند

. نوشته شده بود، به تجمع کنندگان حمله نمودند         
د گ  "ميشائيل زومر دبير اول اتحاديه کارگری       

اين خود ثابت   : "گفت"  آ پ "به خبرگزاری   "  ب
اش   های وابسته   و سازمان "  ان پ د  "کند که     می

 ".بايد ممنوع گردند
پيش از اين، ولفگانگ شويبله وزير کشور                    

" زود وست پرسه  "آلمان در گفتگو با روزنامه        
های نئونازيسم را           شهر اولم، خطر خشونت         

ما حساب اين     "گوشزد نموده و گفته بود که               
 ".گيرها را خواهيم رسيد موش

در شهر هانوور، در اول ماه مه به لحاظ                         
هزار نفر بر عليه تجمع       ١٢شرکت نزديک به      

ها   ها، اتفاقی نيفتاد و آکسيون نئونازی           نئونازی
چون حرکت آنها در بسياری از شهرهای ديگر        

 .آلمان، با شکست روبرو شد
 

 اول ماه مه در اتريش
 

تظاهرات اول ماه مه حزب کمونيست اتريش             
در شهر لينز به زد و خورد ميان پليس و                          

پليس که  .  کنندگان در تظاهرات انجاميد       شرکت
آور و باتوم شوک الکتريکی       مسلح به گاز اشک   

ها در    بود، برای حفاظت از تظاهرات نئونازی       
همين روز، به صف تظاهرکنندگانی که برای            

ها آمده بودند         ها به خيابان        مقابله با نئونازی     
در بيانيه حزب کمونيست اتريش       .  ور شد   حمله

"آمده است که       حوادث اين روز بار ديگر             : 
بيانگر اين بود که دولت از آنچه که در حال                  

گذرد وحشت دارد و زمانی که                     حاضر می   
سوی تظاهرات      های نگهبان خود را به             سگ
روشنی نشان      کند، به     ور می     آميز حمله     صلح
کند و از     دهد که از چه منافعی پشتيبانی می          می

العملی   دولت چه عکس   .  چه کسانی ترس دارد     
های آرام طبقه         خواهد نمود زمانی که تالش          

کارگر برای سازماندهی خود در احزاب و                   
ثمر برسد؟ آنچه مسلم          های کارگری به       اتحاديه

است، طبقه کارگر و طبقه استثمارگر هيچ                    
منافع مشترکی ندارند وتا زمانی که فقرواحتياج       

ها کارگر وجود دارد و طبقه                در بين ميليون    
استثمارگر تمامی نعمات زندگی را در اختيار            
خود گرفته است، ميان اين دو هيچگاه صلحی            

از اين رو، ميان اين دو طبقه       .  درنخواهد گرفت 
بايد همواره مبارزه ادامه داشته باشد تا زمانی            

عنوان يک طبقه      که کارگران جهان خود را به        
سازماندهی نمايند و ابزار کار را در اختيار                 
بگيرند و سيستم مزدی را از بين ببرند و                         
هژمونی خود را بر روی کره زمين برقرار                 

 ".همبستگی اسلحه ما است. سازند

 گردآوری و ترجمه ناهيد جعفرپور
 

 در جهان 2009اول ماه مه 

 اول ماه مه در فرانسه
 

بعد از تظاهرات ميليونی برعليه سياست                        
زای نيکوالی سرکوزی در فرانسه که               بحران
ميليون نفر را بسيج           ٣ها در حدود               اتحاديه

نمودند و برای اعتراض به خيابان آوردند و                 
بعد از اينکه تنها در شهر پاريس مجددا                            

هزار نفر انجام            ٣۵٠تظاهراتی باشرکت            
های کارگری فرانسه، بعد از          پذيرفت، اتحاديه 

ظهر اول ماه مه، پس از تظاهرات اول ماه مه            
در .  فراخوان تظاهرات بعدی را منتشر نمودند       

اتحاديه بزرگ نماينده            ٨اين بعد از ظهر              
های طوالنی      کارگران فرانسه، بعد از ساعت         

 ٢٦بحث و مذاکره به اين تصميم رسيدند که                 
ماه ژوئن را روز اعتراض مجدد         ١٣ماه مه و    

وزير کار    .  در سراسر فرانسه اعالم دارند             
فرانسه از اين فراخوان اعالم خشنودی نمود و          

او اعالم کرد    .  ها شد   خواستار گفتگو با اتحاديه    
که در پايان ماه ژوئن، بيالن اقداماتی را که تا             

آمدهای اجتماعی بحران      کنون برای تخفيف پی     
اقتصادی انجام پذيرفته است با آنها بررسی                  

 .خواهد نمود
اتحاديه های کارگری فرانسه با توجه به بحران        
موجود، در سراسر فرانسه برای اول ماه مه               

هزار ۴۵٦.  متحدا اعالم تظاهرات نموده بودند       
نيم ميليون نفر طبق      و  نفر طبق آمار پليس و يک     

ها، در اين روز برای اعتراض به           آمار اتحاديه 
در ماه ژانويه و مارس،        .  ها آمده بودند     خيابان

ميليون    ١/١آمار اعتراض کنندگان را پليس              
ميليون نفر اعالم نموده        ۵/٢نفر و اتحاديه ها       

  .بودند

هزاران هزار نفر در سراسر جهان اول ماه مه امسال را روزی برعليه بحران اقتصادی، فقر، بيکاری و                             
اکثر .  ها روان شدند    اعالم نمودند و برای اعتراض به خيابان      ...  معضالت اجتماعی ناشی از فقر و راسيسم و       

ها به درگيری ميان تظاهرکنندگان و نيروهای پليس ختم گرديد و صدها نفر در سطح جهان در اين                    اين حرکت 
در استامبول، در يونان و بسياری از کشورهای ديگر، پايان روز اول ماه مه با درگيری                 .  روز دستگير شدند  

در فرانسه صدهاهزار نفر برعليه سياست رئيس جمهور اين کشور به اعتراض                    .  و دستگيری همراه بود     
آفرين کرملين    پرداختند و در روسيه تعداد زيادی از فعاالن اپوزيسيون در تظاهرات بر عليه سياست بحران                    

در کرجستان، در عراق، نپال و اندونزی، تظاهرات اول ماه مه با درگيری و مجروح شدن                  .  دستگير گرديدند 
 .ها به اعتراض پرداختند آوريل هزاران نفر برای اول ماه مه در خيابان ٣٠همراه بود و در آژانتين، روز 

های آزاده جهان ازسيستم کنونی و فقر و بيکاری و جنگ و بی خانمانی،         خشم کارگران وزحمتکشان وانسان
 .افکنيم ای از کشورهای اروپا نظر می برای نشان دادن اين خشم، به پاره. به آخرين حد خود رسيده است
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 يورو  1/5:   بها معادل

  پيام كميته مركزي سازمان اتحاد فداييان خلق ايران 
 اكثريت -به شركت كنندگان در يازدهمين كنگره سازمان فدائيان خلق ايران 

 رفقای گرامی، 
را به همه اعضاى سازمان شما تبريک            )  اکثريت(برگزارى يازدهمين کنگره سازمان فداييان خلق ايران              

هاى گسترش مبارزه در راه استقالل، آزادی، عدالت             گوييم و موفقيت اين کنگره، در پاسخ به ضرورت             مى
 .کنيم اجتماعی و سوسياليسم را از صميم قلب آرزو مى

 

 رفقا،
رژيم و درحالی که  تعرضات        کنگره شما در شرايطی حساس و در نابسامانی  شديد اوضاع  داخلی ايران                 

. شود   برگزار می  های اجتماعی و طبقاتی موجود شدت يافته،                       جمهوری اسالمی عليه مردم و جنبش              
های مختلف اقتصادی، سياسی،          های  دولت احمدی نژاد در طول چهار سال گذشته در عرصه                            سياست

خفقان و  گسترش  های داخلی و خارجی آن، نتايج ويرانگر خود را در                اجتماعی و فرهنگی و بحران سازی      
سرکوب و فشارهای سنگين ناشی از گرانی و تورم فزاينده بر مردم و در ايجاد اختالالت و عوارض                                    

اقشار و طبقات پائينی و ميانی جامعه، کارگران،           .  دهد  اجتماعی و روانی جامعه، هر روز بيشتر نشان می            
 .اند معلمان، تهيدستان، زنان و جوانان، قربانيان اصلی اين سياست

 

داران، همچنان ادامه     وقفه رژيم و سرمايه      و پيکارهای کارگران و زحمتکشان در برابر تعرض بی           مقاومت  
ها و    گيرد و تشکل    جنبش دانشجويی ايران، با تحمل فشار طاقت فرسای رژيم، مبارزه خود را پی می                 .  دارد

جنبش مقاومت و مبارزه زنان ايران که همچنان         .  دهند  شان ادامه می      نشريات دانشجويی به مقاومت و مبارزه     
آيد، در اين دوره نيز         های اجتماعی و فرهنگی دوره حاکميت رژيم اسالمی به حساب می                پايدارترين جنبش 

اعتراضات و تظاهرات   .  ای زنان جامعه ما از پای نايستاده است         برای پاسداری ومطالبه حقوق انسانی و پايه      
. های ساکن ايران، به اشکال مختلف ادامه دارد         ای عليه تبعيضات، تضييقات وسلب حقوق مليت        جمعی و توده

نگاران، هنرمندان و فعاالن فرهنگی و اجتماعی، به             دانشگاهيان، وکال و حقوقدانان، نويسندگان و روزنامه         
. اند  طلبانه خود پافشرده    خواهانه و عدالت     مقابله با سدهای سانسور و خفقان برخاسته و بر مطالبات آزادی                 

 .ها و خواست استقرار دموکراسی، هرچند پراکنده، هر روز رساتر گشته است توده  صدای آزاديخواهی
 

 »!ای، حق مسلم ماست     انرژی هسته «های رژيم در چند سال گذشته برای بسيج افکار عمومی با شعار                تالش
های عينی،      واقعيت.  برای خود رژيم و طرفداران آن تبديل گرديد                      »حيثيتی«ای      به مسئله  در نهايت      

يابی   های حکومتی در اين زمينه را برمال نمود و بر اکثريت وسيع مردم آشکار کرد که اگر دست                       بازی  دغل
ها و از جمله ايران است، برخورداری از آزادی،                 ای حق همه ملت       آميز از انرژی هسته       به استفاده صلح   

 .نيز حق اوليه و اساسی همه آنها است... دمکراسی، نان، کار، مسکن، بهداشت و
المللی بيشتر برای رژيم و تحريم اقتصادی و نابسامانی داخلی               های اتمی چيزی جز انزوای بين         ماجراجويی

طور مداوم مورد تهاجم       ها و حقوق اوليه مردم کشورما، به          آزادى.   برای مردم ما به ارمغان نياورده است        
فعالين نهادهاى مدنى و صنفى، بيش از پيش در معرض پيگرد و بازداشت و بازجوئى                       .  قرار گرفته است   

مخالفين .  تر شده است    نگاران و انديشمندان کشور، هر چه تنگ        قرار دارند و عرصه بر نويسندگان، روزنامه      
 .سياسى حکومت، همچنان از هرگونه امکان فعاليت محروم هستند

 

ماهيت و تجربه عملکرد جمهوری اسالمی، به همه کسانی که در انديشه تحوالت سياسی پايدار در ايران و                      
استقرار يک حکومت دموکراتيک بجای جمهوری اسالمی هستند، نشان داده است که يک تحول دموکراتيک               

دموکراسى، آزادى و عدالت اجتماعى،      .  پذير نيست   و پايدار در ايران، بدون تغيير اساس نظام کنونی امکان           
تنها از طريق به ثمر نشستن مبارزات مردم عليه جمهورى اسالمى و جايگزينی يک جمهوری دموکراتيک                   

. اندازهاى روشن براى آن باشد      هدف همه ما بايد تقويت اين مبارزات و گشودن چشم          .  يابد  و الئيک تحقق می   
هاى مدنى    حقوق و آزادى  .  شود  مناسبات دمکراتيک، در جريان مبارزه براى استقرار آن ايجاد و نهادينه مى             

هاى اجتماعى و ايجاد نهادهاى مدنى است          هاى جهانى، بلکه با سازمان دادن جنبش         نه با توپ و تانک قدرت      
 .شوند که کسب و پايدار مى

 

 رفقاى گرامى
خواه ضرورتی است انکار        برای تحقق اين امر، همکاری و اتحاد همه نيروهای دموکرات، چپ و آزادی                    

کمک   خواهان دموکرات وچپ برای     ما نيازمند سامان دادن اتحادی گسترده و وسيع درميان جمهوری          .  ناپذير
 .ای اميدبخش برای مردم ايران هستيم ريزی آينده شکل دادن يک آلترناتيو در جهت پی به

 

ای   درعين حال کنگره هشتم سازمان ما بااعتقاد به اينکه اتحاد وهمکاری نيروهای چپ برای استقرار جامعه                 
آزاد و عادالنه يک ضرورت است و مبارزه متحدانه چپ، در خدمت آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و       

ها در بين نيروهای چپ را در جهت پيشبرد اهداف                ها و همگرائی     سوسياليسم قرار دارد،  تقويت همسوئی       
 .داند تاريخی جنبش چپ ايران و فراروياندن آن به نيروئی تاثيرگذار درتحوالت سياسی ايران، ضروری می

 

 رفقاى گرامى
کسترش مبارزات حق طلبانه مردم و شرايط انفجاری جامعه ما، خط بطالن بر اصالح و استحاله  استبداد                         

عدالت يابی به آزادی، دموکراسی و           ها برای دست     ادامه مقاومت و مبارزه توده      .  مذهبی حاکم کشيده است     
هائی از قدرت     عنوان  بخشی از چپ، که از يک سو با دلبستگان به بخش              کند که ما نيز به      ، حکم می  اجتماعی

کوبند،   گرائی می   های جامعه بر طبل فرقه        حاکمه و از سوی ديگر با آنهائی که بدون درنظرگرفتن واقعيت               
های برحق کارگران و زحمتکشان، زنان، جوانان و              آئيم تا ضمن دفاع از خواسته          مرزبندی دارد،  گردهم     

های ستمديده و دريک کالم، مبارزه پيگير و مصمم برای ايرانی آباد و آزاد و دمکراتيک، مهر خود را            مليت
های چپ ايران، اين      اسناد کنونی سازمان شما و همچنين شورای موقت سوسياليست         .  بر تحوالت آتی بکوبيم   

امکان را طی دوره اخير بوجود آورده است تا برمبنای آن، گفتگوهای خود در جهت غلبه بر پراکندگی اين                      
. باشيم  تری برای چپ، فعال و سازنده مشارکت داشته           ی روشن   بخش از چپ را علنی کرده و در ايجاد آينده           

 .ما اميدواريم که در اين عرصه، کنگره شما تصميمات راهگشائى اتخاذ نمايد
 

 .فشاريم کنيم و به گرمى دست شما را مى بار ديگر براى کنگره يازدهم شما آرزوى موفقيت مى
 

 کميته مرکزى سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران     
 ٢٠٠٩آوريل  ٨ – ١٣٨٨فروردين  ١٩

 حمايت نهاد هاي كارگري بين الملي
 از دستگيرشدگان 

  مراسم اول ماه مه در ايران
 

رانسه                   ران ف ارگ ون عمومى آ دراسي ف آن
ای اعتراضى به مقامات   درنامه)  ت. ژ. س( 

جمهورى اسالمى، ضمن محکوم کردن           
راى                 ران ب ارگ وق آ ق ه ح رض ب ع ت
ه،          سازماندهى و برگزارى مراسم  اول م

ماخواهان آزادى فورى « کند که تصريح می
و بی قيد و شرط تمامى دستگيرشدگان اول 

م  ن،          .  ماه مه هستي ر اي ) ت. ژ. س( عالوه ب
ارگرى از      خواستار محترم داشتن حقوق آ
ان      اي جمله تشكل يابى، تجمع و اعتصاب، پ
دادن به آزار و اذيت فعالين آارگرى، آزاد 
کردن تمامى آارگران زندانى وعدم دخالت 

ران      هاى تشكل در فعاليت ارگ های مستقل آ
 .گرديد

، PCSاتحاديه خدمات عمومى و تجارتى     
ه            ب جارتى شع اتحاديه خدمات عمومى و ت

ر   اي ى ش ه       -درب ادي ح ان، ات ت س ل گ ى ان درب
ا        -آارگران صنعتى جهان ي رال ت ملبورن اس

ادا      ان    CUPWو اتحاديه آارگران پست آ
درحمايت ازکارگران ايران خواهان آزادى 
ر              گي امى دست م فورى و بی قيد و شرط ت

 . شدگان اول ماه مه گرديدند


