
 زنـده باد سوسياليسم ، صلح ، استقالل ، آزادي ، دموكراسي و عدالت اجتماعي

 كارگران جهان 
شور  متـحد شـويد

خل ك
 دا

3شماره  1387 تير 8شنبه     داخل كشور-نشريه گروهي از فدائيان خلق ايران  

 سرمقاله

 هاي موجود و وظايف چپ  بحران
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حتا گريبان جوانان و نوجوانان و كودكان را هم گـرفـتـه             

 . است
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توده ها بـه    .   موجب اعتراضات گسترده مردمي بوده است     
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گيـر    اي در دوسال گذشته همه      كارگري و اعتراضات توده   

شده، و رژيم را ازحكـومـت كـردن بسـان گـذشـتـه                  
البته اين بدان مفهوم نيست كه جـمـهـوري        .   عاجزساخته

ولي تضعيف شتابان حكومـت     .   اسالمي عنقريب فرو ريزد   
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 ! تير، روز شهداي سازمان گرامي باد8
 

اي اسـت، كـه در         تير روز شهداي سازمان روز گرامي داشت خاطره رفقاي جانباخته          8     
ايـن روز    .   هاي سياه  اختناق، بر عليه سرمايه جهاني و امپرياليسم آمريكا بپاخاسـتـنـد               سال

هايي است كه در برابر رژيم خودكامـه پـهـلـوي و                يادآور تالش انقالبي و صادقانه انسان     
و جان خويش را در راه نابودي استثمـار و رهـائـي               .   اش تسليم نشدند   حاميان امپرياليستي 
 .مان فدا كردند زحمتكشان و ميهن

  فدائي ديگـر؛ مـحـمـد      9 تير روزي است، كه فدائي خلق رفيق حميد اشرف همراه با     8    

نواز، يوسف قانع خشكبيجاري، طاهره خرم، غالمرضا اليق مهربانـي، فـاطـمـه        حسين حق 
اكبر وزيري، محمد مهدي فوقانـي در     پور، علي علي خراط  حسيني، محمدرضا يثربي، غالم   

هاي مأموران ساواك قرار داشتند، قهرمانانه در راه خلق خويـش        نبردي نابرابر در شرايطي كه از زمين و آسمان آماج رگبار گلوله           
 . وار جان باختند هاي طبقه كارگر فدائي و در راه آرمان

 فدائي كه رژيم شاه براي زنده و مرده آنها صـدهـزار تـومـان                9     با شهادت رفيق حميد اشرف از بنيانگذاران سازمان، تمامي          
، سال ضربات سنگـيـنـي بـر       55سال .   هاي پهلوي جان باختند   گاه هاي نبرد و يا در شكنجه      جايزه تعيين كرده بود، در صحنه     

در نتيجه ايـن  .   تير كه در آن زمان رفقاي رهبري و بويژه حميد اشرف به شهادت رسيدند، بسيار سنگين بود8ضربه . سازمان بود 
هرجند پس از اين ضربه سازمـان  .   اي از كادرهاي با تجربه خود را از دست داد ضربات سازمان تمامي رهبران و شمار قابل توجه       

 .از بين نرفت و مبارزه همچنان ادامه يافت، ولي آثار اين ضربات هيچگاه از پيكر سازمان زدوده نشد

 “      رهايي زنان ممكن است“
جنبش زنـان    .   خواه ايراني بار ديگر فضاي سكوت و انفعال شكست  خرداد به همت زنان مبارز و آزادي22     سه سال پيش در     

هاي سياسي، به شكلي انسجام يافته و گسترده در سطح جامعه و افـكـار               برابري طلب و آزاديخواه فارغ از هر گونه جناح بندي         
 )4صفحه (     .عمومي، حقوق برابري براي زنان را مطرح ساخت

 تپه نگاهي متفاوت به مبارزات كارگران هفت  
 زير نام آبادسازي و ترميم بنيـانـهـاي    19 و 18هاي توسعه طلبانه خود را در قرنهاي          داري جهاني همانطوريكه سياست       سرمايه  

 . كرد استفاده مي ... هايي چون طرح مارشال، طرح مونروئه و درايران طرح ترومن و  برد، بعدها ازطرح  اقتصادي پيش مي 
 )5صفحه (        

 1360 خرداد 30مروري بر حوادث 
پرداختـن  .   گردد     محسوب مي57 نقطه عطفي در مبارزات دمكراتيك ايران و انحرافي از انقالب 60 خرداد سال 30شك واقعه      بي

 . باشد    يابي علل آن هنوز هم نياز مبرم جنبش دمكراتيك و عدالت خواهانه كشورمان مي    به اين موضوع و ريشه
 )8صفحه (        

 اتحاد چپ، ضرورت ها، وظايف و چشم اندازها
شـود، كـه        چپ در فرهنگ سياسى به نيروهايى اطالق مـى        .   الزم است قبل از هرچيزي تعريف خود را از چپ مشخص نمائيم           

 . مي باشد... مدافع دمكراسي، حقوق بشر، حقوق زنان، صلح، محيط زيست، رفع ستم ملي، ريشه كني بيسوادي، رفاه عمومي و 
 )10صفحه (        
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هـاي     تضعيف اقتدار حكومت، اختالفات رو به گسترش جناح. رژيم بتواند آنرا پنهان سازد 
. حكومتي بخصوص در بين جناح محافظه كاران از نمودهاي بارز اين ضعف مي بـاشـد                

دهها اعتصاب كارگري و اعتراضات دامنه دار معلمان و پرستاران عليرغم منع قـانـونـي                 
اعتصاب در طي دو سال گذشته و بخصوص در چند ماهه اخير در اقصا نقاط كشور به راه           

هايشان و ممانعت  كارگران به پايين بودن حقوق خود، تأخير در پرداخت حقوق. افتاده است
 .در تشكيل تشكل هاي مستقل كارگري معترض اند

  بـراي  86خط فقر در سال .   از مردم جامعه زير خط فقر زندگي مي كنند%   35     حدوداً  
.  هزار تومان رسيده اسـت   440 هزار تومان و درساير نقاط كشوربه 770تهران حداقل به   

موج گراني هاي اخير حتا اين ارقام . مبالغي كه براي اكثريت مردم دست نيافتني مي نمايد
اي سعي نمودند با فرافكنـي ايـن        سران رژيم و بخصوص خامنه    .   را هم بي اعتبار ساخته    

مسئله را به گراني جهاني مواد غذايي و بحراني كه بعضي نقاط جهان را فراگرفته اسـت            
هـم رشـد     %   50آنها نمي خواهند بگويند اگر مواد غذايي در جهان حتا اگر . مرتبط سازند 
آنها نمي خواهند .   رشد داشته است%   300در آمدهاي نفتي كشورمان حداقل      .   داشته باشد 

 ميليارد از در آمدهاي نفتي كشور در اين سه سال گم و گـور شـده          115مردم بدانند كه    
شان تا بحال چند صد ميليارد دالر هزينه كرده اند و چقدر ديگر               و براي پروژه اتمي   .   است

هايشان دهـهـا       اي آقازاده   مردم بايد بدانند كه از بركت خوان هسته       .   هم بايد هزينه كنند   
توان با آن هزاران كارخانه براي اشتـغـال           اي كه مي    سرمايه.   ميليارد دالر به يغما برده اند     

هـاي   توانست زير ساخت اي كه مي سرمايه.   صدها هزار از جوانان بيكار كشور احداث نمود    
هـاي     با انباشت اين ثروت ملي مي شد گـام   .   اقتصادي و ارتباطي كشور را متحول سازد     
 . بزرگي براي رفاه و آسايش مردم برداشت

صنـايـع   )   مخصوص سازي(    قانون اساسي، خصوصي سازي 44     با اجراي وارونه اصل     
سنگين و مؤسسه هاي زيربنايي، و اجراي سياست تعديل ساختاري مورد نظر صندوق بين 
المللي پول راه ها براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني به بهاي فالكت و خانه خرابـي   
اكثريت مردم و غني تر گشتن آقازاده ها، سرمايه داران نوكيسه دولتي و بازاريان هـمـوار                

بدين طريق هرآنچه هم كه از در آمدهاي نفتي به اقتصاد كشور تزريق مـي               .   گشته است 
 .شود، به جيب حضرات سرازير مي گردد

    در اين بحران جايگاه چپ كدام است؟ چپ ميهنمان چه اندازه خود را براي برخورد با                
هاي سياسي و اجتماعي غير  هاي اقتصادي كه در حال فرا روئيدن به بحران        آمد بحران   پي

 بار ديگـر    57رسد كه بهمن      اند؟ متأسفانه چنين به نظر مي       قابل كنترل است، آماده نموده    
 .براي چپ در حال تكرار است

داري جهاني خصوصاض آمريكا براي            سناريويي كه رژيم جمهوري اسالمي و سرمايه      
چپ نگاشته اند، به نظر مي رسد كه چنان دقيق و ماهرانه است كه اميد براي حل تفرقـه    

هـاي   هرچند كورسوهايي را در ماه .   رسد  و تششت چپ در سال هاي آتي ضعيف بنظر مي         
توان نـام     از جمله حمايت مورد قبول از آزادي محمود صالحي را مي         .   ايم  اخير شاهد بوده  

هاي سازمان ما و اتحاد فدائيان حاكي از آن است كه موضوع اتحاد  همچنين اطالعيه.   برد
اميدواريم با هـمـت ديـگـر          .   هاي آتي اين دو سامان قرار دارد        چپ در دستوركار كنكره   

متأسفانه تالش دانشجويان چـپ      .   ها و احزاب چپ اين نياز مبرم چپ ببار نشيند           سازمان
براي حركتي متحد و يكپارچه تحت لواي برابري خواهي و آزادي طلبي نه تنها نتوانسـت     

سفيدان چپ براي نزديكي موجب شود، خود نيز بـنـوعـي          انگيزه اي قوي در ميان ريش     
ازآفت تفرقه ضربه ديد، وزماني كه دهها دانشجوي چپ در زندان هاي رژيم زير شكنجه               
هاي وحشيانه قرار داشتند ما شاهد حركتي متحد وبرازنده چپ براي آزادي اين دوستـان                

امروز هر كسي و جرياني از چپ كه زير شعارهاي خوش آيـنـدي چـون                  .   جوان نبوديم 
راهـي جـز     .   موجبات تشتت چپ را فراهم آورد  . . .   دمكراسي و راديكال مبارزه طبقاتي و     

براي اتحاد جريـانـات     .   اتحاد نياز مبرم نيروهاي چپ مي باشد      .   خيانت پيش نگرفته است   
چپ از ايده جبهه متحد برابري خواهي و آزادي طلبي دانشجويان چپ سوسياليستي مـي              

 . توانيم بهره ببريم

 ���� ��� )اكثريت(نشست نوبتى شوراى مركزى سازمان فداييان خلق ايران  ١ادا�� ���
 2008 ماه ژوئن 8 و 7 برابر با 1387 خرداد 19 و 18

 
پس از كنگره   ) اكثريت(سومين نشست نوبتى شوراى مركزى سازمان فداييان خلق ايران          

 19 و   18دهم، با حضور اعضا و مشاورين شوراى مركزى و رفقاى مهمان، در روزهاي                
 .، برگزار شد2008 ماه ژوئن 8 و 7 برابر با 1387خرداد 

به مناسبت تقارن زماني نشست با بيستمين سالروز شهادت رفيق انوشيروان لطفي،                  
گراميداشت ياد اين مبارز گرانقدر راه بهروزي مردم ايران، كه توسط جمهوري اسالمي               

رفيق مهدي فتاپور در سخنراني خود به اين            . اعدام شد، نخستين اقدام نشست بود       
براي ما از رفقايي كه شهيد شدند، خاطره اي باقي مانده است كه در                “       : مناسبت گفت 

خاطره اي از اميدها، روياها و ارزشهايي كه آنان در آن زمان              . همان زمان متوقف شده   
براي ما برزگداشت شهداي گذشته سازمان، ارج گزاري به همين            . نمايندگي مي كردند  

اند،   ارزشهاست و آنهايي كه سمبل آن آرزوها و اميدها و نمونه ارزشهاي فداييان بوده                 
 “       .هاست  انوشيروان لطفي يكي از برجسته ترين اين نمونه            . اند  براي ما عزيزترين   

پس از آن رفقا به پا خاستند، يك دقيقه سكوت كردند و احترام خود را نثار رفيق انوش و            
 .ديگر شهداي راه بهروزي مردم ايران كردند

تحليل اوضاع سياسي كشور و چشم اندازها و همچنين سياستها و راستاهاي فعاليت ما تا               
    پيش نويس بيانيه شوراي مركزي با عنوان . كنگره آتي در نشست مورد بحث قرار گرفت

اجرائي  -كه از سوي مسئول هيئت سياسي      “                  جمهوري اسالمي در گرداب بحرانها    “   
 .تهيه شده بود، مورد بررسى قرار گرفت و با اصالحاتي به تصويب شورا رسيد                        

مطابق معمول همه نشست هاي نوبتي شورا، نشست برپايه گزارشهاي كتبي نهادهاي               
سازماني، به بررسي عملكرد شوراي مركزي، هيئت رئيسه شوراي مركزي، هيئت                  

 .اجرائي و گروه هاي كار پرداخت و رهنمودهاي الزم را ارائه نمود                         -سياسي
شوراي . يكي ديگر از موضوعات با اهميت مورد بررسي نشست، موضوع وحدت چپ بود             

 .مركزي موضوع را مورد بررسي قرار داد و رهنمودهاي الزم را ارائه نمود                           
مسئول كميسيون اسناد پايه اي منتخب كنگره دهم، گزارشي از كار كميسيون به نشست       
ارائه داد و اعالم كرد پيش نويس سند برنامه سازمان در كميسيون تعيين شده و كار روي 
  .آن متمركز گشته است و در اولين فرصت براي اظهار نظر انتشار خواهد يافت                      

 و موضوعات پيشنهادي شورا براي دستور كار آن و               11در رابطه با تدارك كنگره        
اين . سازماندهي هاي الزم، هيئت رئيسه شورا طرحي را تهيه و به نشست ارائه كرده بود               

طرح مورد تاييد نشست قرار گرفت و بدين ترتيب كار تدارك كنگره پا به مرحله اجرا                    
 .گذاشت

اجرائي، قرارهايي را كه در مورد        -شوراي مركزي پس از استماع گزارش هيئت سياسي        
  .مسائل تشكيالتي به نشست ارائه شده بود بررسي و تصميمات الزم را اتخاذ نمود                  

نشست به همه موضوعات در دستور رسيدگي كرد و كار خود را با موفقيت به پايان                      
  .رساند

 هيئت رئيسه شوراي مركزي
  2008 ژوئن 12 - 1387 خرداد 23

 در راه برگزاري كنگره هشتم سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
 

كميته . كنگره هشتم سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران تا چند ماه ديگر برگزار خواهد شد
مركزي سازمان طبق اساسنامه موظف است دستور جلسه كنگره را پيشنهاد نموده و براي 

از . اين پيشنهاد در صورت تصويب در جلسه، رسميت پيدا حواهد نمود. آن تدارك كند
اينرو كميته مركزي سازمان، موضوعات در دستور را در مشورت با تشكيالت، اينگونه 

 : پيشنهاد نموده است
 اوضاع سياسي ايران

 ائتالفها و وحدت چپ
 قطعنامهها و قرارها

 انتخابات كميته مركزي
عالوه بر موضوعاتي كه در جلسه كنگره به بحث گذاشته ميشود، گزارش عملكرد كميته              
مركزي در فاصله دو كنگره نيز، كه شامل بررسي فعاليت ارگانهاي مركزي، گروههاي                
كار و تشكيالت است، در دستور جلسات پيشا كنگرهاي قرار دارد و اعضاي سازمان در                 

 .اين باره به گفتگو خواهند نشست
 
 كميته مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران 

 2008 برابر ژوئن 1386خرداد 
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 با سالمي گرم به شما مادران و خانواده هاي عزيز

 ي جان باختگان فداي
اكثـريـت،     -     به دنبال انتشار نامه شما عزيزان به رهبري سازمان فدائيان خلق ايران           

بـا  .   مطالب زيادي نوشته شده است و اين كنكاش ها و مجادالت همچنان ادامـه دارد               
اكثريت كه در حقيقت      -اجرايي سازمان فدائيان خلق ايران      –انتشار پاسخ هيأت سياسي   

بيان كلي مواضع سازمان بود،  اين موضوع ابعاد وسيع تري بخود گرفتـه و واكـنـش                    
شخصيت هاي سياسي وحتا احزاب و سازمان ها را هم بدنبال داشته كه بعضاً جـنـبـه                   

 .چنين بنظر مي رسد كه اين بحث ها همچنان ادامه يابد. رسمي هم بخود گرفته است
     در جوابيه سازمان به موضوع ناشناس بودن امضاء كنندگان و عدم اعالم اسـامـي                

اين مسئله در نقدي كه آقاي فريدون احمـدي         .   امضاء كنندگان تأكيد خاصي شده است     
با توجه به اينكه مخاطب نـامـه شـمـا            .   به پاسخ سازمان داشته اند، هم ديده مي شود        

اكثريت بوده است، منطقي بنظر مي رسـيـد كـه            -رهبريت سازمان فدائيان خلق ايران    
مخاطب نامه را از هويت و اسامي نويسندگان و امضاء كنندگان آن مطلع نمائيد، حـتـا                

مي خواستيم علل و انگيزه هايتان را در ايـن    .   اگرمايل نباشيد اسامي انتشار بيروني يابد  
 . اعالم فرمائيد“       داخل كشور -كار“          خصوص به خوانندگان نشريه 

 با اميد به پيروزي آرمان هاي فرزندانتان و ياران مان
28/2/1387 

 

 

 مان سالم بر شما عزيزان و ياران فرزندان
 به خود ما جهـت طـرح           فرزندان گرامي، با تشكر از شما بخاطر در مراجعه مستقيم      

 –تان، متأسفيم از اينكه رفتار رهبري سازمان فدائيان خلـق ايـران            سؤاالت و ابهامات  
 .  اكثريت با انتظارات مادران بسي بيگانه بود

     عزيزان؛ ما نيز با شما در خصوص حق آگاهي مخاطب از هويت نگارندگان نامه هم    
تأخير در  اعالم اسامي نويسندگان نامه به رهبري سازمان ناشي از داليلي         .   رأي هستيم 

مان هستند و  ما از رهبري سازمان كه ياران فرزندان. بود كه باختصار توضيح خواهيم داد
همچون آنان براي ما عزيزاند، انتظار داشتيم بجاي فرافكني در مورد ناشناس بودن مـا               

ايد و قبل از همه بدست آنها رسيده بود،  خيلي ساده با همان اميلي كه شما تماس گرفته       
متأسفانه اين عزيزان اشتباه كردند و در مقابل  .   تماس مي گرفتند و توضيح مي خواستند      

برخورد دلسوزانه و صادقانه ما به برخوردهاي ژورناليستي و درگيريهاي رايج اينتـرنـتـي      
در اميلي كه ما به رهبري سازمان فرستاديم و نامه مزبور پيوست آن بـود          .   روي آوردند 

تأخير در ارسال اسامي ناشـي از    .   اعالم نموديم كه اسامي را متعاقباً ارسال خواهيم كرد      
اكثـريـت   .   اختالف نظر مادران و خانواده هاي جانباختگان فدائي براي اعالم اسامي بود           

امضاء كنندگان نامه با اعالم اسامي به رهبري سازمان موافق و حتـي تـعـدادي هـم                    
اما تعدادي از امضاء كنندگان نيز بداليل امـنـيـتـي و       .   خواستار انتشار بيروني آن بودند    

نهايتاً به اين توافق رسيديم كه . احتمال نشت آن به بيرون با اعالم اسامي موافق نبودند 
اند براي اطـالع شـوراي         از انتشار بيروني اسامي خودداري و اسامي كساني را كه مايل          

 . مركزي سازمان ارسال نمائيم
     متأسفانه اين موضوع با برخورد ناپسند سازمان همراه شد و نامه موسوم به مـادران               
مدت ها مسكوت ماند، و پس از ارسال آن به ديگر سايت ها سازمان هم تنها دو روز آن 

پس از انتشار نامه اميل و تلفن و مراجعه به خانواده ها بـراي    . را در سايت خود گذاشت 
و اين موضوع موجب ناخشنودي مادران و خانـواده  . شناسايي نويسندگان نامه شروع شد 

ها از شكل برخورد رهبري سازمان و نهايتاً بي رغبتي آنان در اعالم اسـامـي امضـاء                    
 . كنندگان نامه گرديد

     همچنين اشاره كرده بوديد كه آقاي فريدون احمدي هم بدنبال اطالع از هـويـت                
از اينكه توضيحات صريح و گوياي وي، ادعاي مختصر ما را            .   نويسندگان نامه بوده اند   

ولي از آنجائيكه نامبرده مخـاطـب   .   بصورت مبسوط تأييد نمود، از ايشان ممنون هستيم    
اصلي ما نبوده و تا جائيكه ما مي دانيم مسئوليتي هم در شوراي مركزي سازمان بعنوان           

 .!!! اند، نمي توانيم علت اين كنجكاوي را درك كنيم مخاطب آن نامه نداشته
 

 با آرزوي موفقيت براي شما
 مادران و خانواده هاي جانباختگان فدائيان خلق ايران

21/3/1387 

  گوارا ارنستو چه
 “     گوارا ارنستو چه“     بمناسبت هشتادمين سال تولد 

كمونيست انقـالبـي و     “    چه گوارا“             هشتاد سال از تولد ارنستو رافائل دوالسرنا مشهور به          
 14در   “    چه گوارا“      رفيق .   ماركسيست صادق و مبارز راه رهائي كارگران و زحمتكشان گذشت        

 در شهر روزا ريو آرژانتين ديـده  1928ژوئن سال   
        سراسر زندگي كوتاه رفـيـق     .   بر جهان گشود  

در مـبـارزه   .   در آموختن و مبارزه سپري شد“    چه“  
بر عليه سرمايه داري و امپرياليسم و براي تحقق         

وي .   جامعه عاري از استثمار، جامعه سوسياليستي     
درنده خويي امپريـالـيـسـم،     “        بارها فرياد برآورد    

“  . حيوانيتي است كه حد و مرز مليتي نمي شناسد        
 هاي متمادي سواحل زمردگون كوبا، جنگل سال

هاي سرسبز بولـيـوي      هاي استوايي كنگو و كوه    
        عرصه پيكار و شاهد از خود گذشتگي رفيـق        

        صداقت و جسارت رفـيـق     .   بودند“    چه گوارا“  
موجب شد در مدتي كوتاه به سمبلي بـراي  “     چه“  

هـاي انـقـالبـي و مـبـارزيـن               كمـونـيـسـت    
ضدامپرياليست آمريكاي التين و سراسر جهان و       

 .هاي تحت ستم مبدل شود اي تسخير ناپذير براي خلق اسطوره
 
 

 تو با خورشيد بهاري
 آمدي كه شعله بر سوز سرما زني

 با شعله لبخندت پرچم آزادي را برپا كردي
 دلگرم كننده ات“ صراحت و شفافيت”در اينجا حضور 

 برجاست
 فرمانده چه گوارا

 
 

امسال درهشتادمين سالروز تولد اين كمونيست مبارز مراسم بزرگداشتي در كشورهاي كـوبـا و         
 .برگزار خواهد شد آرژانتين

 

 تولدت مبارك“  چه“     رفيق 

 

 مان رزمان چپ چند سؤال از رفقا و هم
 

رزمان؛ ما براي تبيين جايگاه چپ و نقش آن در مبارزات دمكراتيك و طبقاتي                 رفقا و هم      
هاي سياسي چپ و طرح سؤاالتي        در نظر داريم، با مراجعه به احزاب و سازمانها و شخصيت            

سؤاالت زير گامي است در اين راستا، خوشحال خواهيم شد با                . نظراتشان را جويا شويم    
 . كنيم، كمك نمائيد گويي به اين سؤاالت ما را در راه هدفي كه دنبال مي پاسخ

تمامي احزاب و سازمانهاي سياسي و                سعي خواهيم نمود، اين سؤاالت را به آدرس           
با انتشار اين سؤاالت در نشريه كار داخل         . هاي مطرح چپ كشورمان ارسال نمائيم       شخصيت

 . داريم كشور و با اميد به همكاري شما رفقا، قدم اول را برمي
 

 :سؤاالت
 كنيد؟تعريف شما از چپ چيست؟ و چه نيروهايي را در زمره چپ ايران ارزيابي مي -1
 ترين وظايف جريانات چپ در شرايط كنوني كشورمان چيست؟مهم -2
 .هاي اتحاد چپ براي دستيابي به اهدافش را تبيين نمائيد ضرورت -3
 دانيد؟تشتت و پراكندگي چپ را ناشي از چه مي) دروني و بيروني( علل و عوامل  -4
 اتحاد چپ در تعميق مبارزات طبقاتي و دمكراتيك كشورمان چه تإثيري خواهد داشت؟ -5
 اتحاد چپ به لحاظ شكلي و محتوايي چگونه بايد باشد؟ -6
تواند باشد؟ براي  بهبود ارتباط و ارتقاء نقش چپ            نقش و جايگاه چپ در تبعيد چه مي          -7

 خارج از كشور چه تمهيداتي الزم است؟
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 هاي و راهبردهاي مبارزاتي زنان محدويت
 

يابي آن در ابعـاد اقتـصادي، اجتمـاعي، فرهنگـي و             هاي جنسي و ريشه     موضوع محدوديت 
ها اسـتوار     ديني به عنوان اينكه قوانين و قواعد حاكم بر جامعه ماهيتاً بر اساس اين محدوديت   

ضرورت احياي حقوق اجتماعي، اقتصادي و سياسي زنان بـدور از    .  باشد، قابل بررسي است   مي
سياسي به نوعي بازسازي     -كند، كه در فضاي اجتماعي هر گونه جانبداري جنسيتي ايجاب مي 

بنحـوي كـه بـا      .   صورت پـذيرد  
ــن       ــاختارهاي نويـ ــاد سـ ايجـ

ــاعي ــه      -اجتمـ ــي همـ سياسـ
شـــهروندان بتواننـــد فـــارغ از     

هاي جنسي از فرصـتهاي       تفاوت
با اين حـال   .  برابر برخوردار شوند 

مبارزه براي احياي حقـوق زنـان       
به عنوان نيمي از خانواده بـشري    

 .نمايد بيش از بيش ضروري مي
هاي اقتصادي بركـار          موقعيت

در برابـر نقـش       -و تالش زنان    
كم اهميتي كه در اقتصاد دارنـد        

هـاي اجتمـاعي،     و نيز موفقيت    -
سياسي، فرهنگي زنـان در برابـر      
محــصوالت اجتمــاعي و آمــوزه     
هاي مردساالرانه، سنت گرايانـه     
و دين مدارانه كه موجـب عـدم         
تساوي و عدم تـوازن و تبعيـض       
ــا         ــان را ب ــده، زن ــسي گردي جن

هايي محكم و اسـتوار و  بـا            گام
.                                                                                                  برد  اعتماد به نفسي باال براي رهايي و حقوق برابر به پيش مي

هاي اجتماعي نظير دفاع از حقوق زنان، كودكان، سالمندان، معلوالن،    مشاركت زنان در جنبش  
هاي اجتماعي و سنديكايي بـا هـدف      هاي دفاع از صلح و ضد جنگ و نيز در تشكل  در جنبش 

كـه غالبـاَ تحـت نفـوذ سـنت و ديـن              (اصالح و تجديد و تغيير قوانين و ارزشهاي اجتماعي         
كمك به تحقق اهدافي است، كه بر راستاي فرايند بازسازي و تغيـير در سـاختارهاي         ) هستند  

در اين مشاركت و كوشش اجتماعي صداي زنان بدون حذف مردان، پايه   . اجتماعي خواهد بود 
 . و اساس قوانين و قواعد اداره جامعه خواهد بود

 :شوند از محدوديتها و فشارهايي كه بر زنان تحميل  مي
 )  منع زنان از آموزش در برخي از رشته هاي تحصيلي(هاي آموزشي زنان  محدوديت -1
قطـع ارتباطـات    .(و عرفي كه بيشتر زنان را زيـر هـدف دارد     )ديني(هاي شرعي  محدوديت -2

 ).اي زنان اجتماعي و فرا خانواده
هاي در انتخاب كار، محل زندگي خصوصاً بعـد از ازدواج كـه تحـت االختيـار                محدوديت  -3

 ).جزء حقوق قانوني مردان است(گيرد  شوهر قرار مي
فرهنـگ  (هاي مديريتي، در عين شايـستگي     هاي قرار گرفتن زنان در مسئوليت محدوديت  -4

 ).مسلط مرد ساالرانه
      تحميل مسئوليتهاي خانگي نظير خانه داري، آشپزي و نگهـداري كودكـان، رسـيدگي و              

حـتي در صـورت     ...  (مراقبت از آنان در دوران بيماري، رسيدگي به وضعيت تحصيلي كودكان     
هايي است كه زنان را به شدت تحت   مسئوليت)  شاغل بودن به عنوان شروع شيفت دوم كاري  

دهند و زنان را از پرداختن به مسايل اجتماعي، سياسي و فرهنگي دور نگـه مـي       فشار قرار مي  
حتي در صورت شاغل بودن، مردانه بودن شرايط كار و خشن بـودن برخـي از محيـط             .   دارند

هـايي اسـت      ها از مشكالت و سختي هاي كار  و عدم تأمين امنيت جنسي زنان در اين محيط   
 .                         كه بر دوش زنان سنگيني مي كند

مـان از مبـارزه پيگـير بـراي شكـستن             ها زنان ميهن ها و موانع و سختي    با همه محدوديت 
هنجارهاي موجود اجتماعي و براي تغيير در ساختارهاي اجتماعي، در هم پيونـدي بـا مـردان              

 .  اي درنگ نخواهند كرد  شان لحظه براي تأمين حقوق

 “          رهايي زنان ممكن است“         
 
 ! خرداد روز همبستگي زنان ايران گرامي باد22

خواه ايراني بار ديگر فضاي         خرداد به همت زنان مبارز و آزادي         22     سه سال پيش در      
جنبش زنان برابري طلب و آزاديخواه فارغ از هر گونه جناح                 .  سكوت و انفعال شكست    

هاي سياسي، به شكلي انسجام يافته و گسترده در سطح جامعه و افكار عمومي، حقوق                   بندي
 .برابري براي زنان را مطرح ساخت

 زنان در دفاع از حقوق خود تصميم گرفتند، جلوي              84 خرداد سال     22    اولين بار روز     
آيي كه با دخالت پليس به خشونت و درگيري انجاميد            اين گردهم .  آيند  دانشگاه تهران گرد هم   

 :فرازهايي از اين قطعنامه در زير آمده است. با قرائت بيانيه توسط زنان پايان يافت
 .  ـ ما خواهان حق برابر طالق با مردان هستيم1
 .  ـ ما خواهان ممنوعيت تعدد زوجات هستيم2
 . ـ ما خواهان حقوق برابر در ازدواج هستيم3
 . طور مساوي هستيم ويژه واليت فرزند توسط پدر و مادر به  ـ ما خواهان حضانت و به 4
 . سال هستيم18 ـ ما خواهان تغيير سن مسئوليت كيفري براي دختران و پسران به 5
 .ها هستيم  ـ ما خواهان حق شهادت برابر با مردان و حق قضاوت براي زنان در دادگاه6
كه زندگي زنان شاغل را بيش از مردان دچار         “                         قراردادهاي موقت كار  “                    ـ ما خواهان لغو      7

 .كند هستيم تزلزل و فروپاشي مي
آيي در ميدان هفت تير         به مناسبت سالگرد همين روز گردهم        1385خرداد سال   22     در  

تهران برگزار گرديد، كه باز با سركوب و خشونت و دستگيري تعدادي از فعاالن وشركت                    
 .كننده گان همراه بود

 هم مقامات سياسي از صدور مجوز امتناع نموده و به تبع آن نيروهاي                    1386    درسال  
باالجبار تعدادي  .   خرداد در سطح شهر ممانعت بعمل آوردند       22آيي    امنيتي از برگزاري گردهم   

هاي سياسي و مدني در منزل يكي از فعالين جنبش زنان                  با حضور تعدادي از شخصيت     
 .مراسمي در بزرگداشت اين روز برگزار گرديد

هاي موقتي فعالين جنبش زنان از        ها قبل با جلب و دستگيري       اما امسال پليس سياسي از مدت     
تا بزعم خود از تبديل شدن      .   خرداد ممانعت بعمل آورد    22برگزاري مراسم رسمي بزرگداشت     

هر چند  .  اين روز به سنتي موفق در جنبش اجتماعي مردم ايران جلوگيري كرده باشد                   
حاكميت اسالمي همواره با جلوگيري، سركوب، دستگيري و زندان و نهادينه كردن ترس در                

شود،   هاي اجتماعي و سياسي مردم مي       فعالين جنبش زنان و ديگر اقشار اجتماعي، مانع فعاليت   
هاي اجتماعي و پيوند اين جنبش با                اما حضور فعاالن جنبش زنان درديگرجنبش          

هاي دانشجويي، سنديكايي وكارگري، پرستاران،         هاي اجتماعي ازجمله جنبش      ديگرجنبش
خواهانه مردم ميهنمان نشان از رشد          خواهانه و آزادي    معلمان و در تمامي مبارزات عدالت       
ها وبلوغ اجتماعي و اقتصادي و سياسي زنان كشورمان            وارتقاء مطالبات و رشد سطح آگاهي      

 .دارد
     جمهوري اسالمي با كاربست ترفندهايي همچون؛ طرح مسئله بد حجابي، طرح                     

) شغلي  تحصيلي  (هاي اجتماعي     بندي جنسيتي و ايجاد محدوديت       نشيني زنان، سهميه    خانه
هاي زنان    حاكميت از تعميق خواست   .  كوشد  از  ارتقاء سطح مطالبات زنان جلوگيري نمايد           مي

 8جلوگيري از برگزاري روز      .  و رشد مطالبات صنفي و طبقاتي در بين زنان در هراس است             
آميز با زنان، هتك حرمت، توهين، افتراء، احضار           مارس روز جهاني زن و برخوردهاي خشونت      

 .شود دقيقاً بدين منظور بكار گرفته مي...  هاي مكرر، تعليق و اخراج از كار و  و بازجويي
هاي زنان،    گيري اتحادهاي وسيع اجتماعي حول محور مطالبات و خواسته                       شكل

كارهاي متقابل جنبش زنان      گيري كمپين يك ميليون امضاء و كمپين منع سنگسار، راه             شكل
اميد آنكه با ادامه و     .  باشد  براي غلبه و عبور از موانعي است كه جمهوري اسالمي باني آن مي             

گي بتوانيم از دستĤوردهاي      هاي آن با همبسگي و يكپارچه       تداوم اين جنبش و تعميق خواسته     
هاي مختلف اجتماع موفق      ها به درون جامعه و اليه       آن پاسداري كرده و در بردن اين خواسته       

 .    باشيم
 اي زن، اي حضور زندگي،
 . به سر رسيد زمان بندگي
 رهايي زنان ممكن است،
 . تالش ما سازنده اين است
 اين صداي آزادي است،
 .اين طغيان آگاهي است

 “          جهان ديگري ممكن است“          
 .اين جنبش سازنده اين است

 داري و ارتجاع حاكم رفع ستم جنسي، در گرو مبارزه عليه سرمايه
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 تپه   نگاهي متفاوت به مبارزات كارگران هفت  *

 .داري در ميان چرك و خون و كثافت بدنيا آمد      سرمايه

 19 و   18هاي توسعه طلبانه خود را در قرنهاي   داري جهاني همانطوريكه سياست       سرمايه
هايـي چـون طـرح          برد، بعدها ازطرح  زير نام آبادسازي و ترميم بنيانهاي اقتصادي پيش مي       

 امروز هم پروژه خصوصي.   كرد  استفاده مي. . .   مارشال، طرح مونروئه و درايران طرح ترومن و         

داري براي تحقق خواستهاي خود بشمـار    سازي ابزار سرماليه  تر جهاني  سازي و در ابعاد وسيع  
داري با پيگيـري سـيـاسـت         حكومت جمهوري اسالمي نيز در دفاع از منافع سرمايه.   رود  مي

قـلـوي     گام با نهـادهـاي سـه         قانون اساسي، هم   44اصل     سازي و اجراي وارونه     خصوصي
دقيقـاً    -پول و سازمان تجارت جهاني  المللي  بانك جهاني، صندوق بين     -داري جهاني   سرمايه

در همان راستاي جهاني سازي كه به غارت و چپاول مردم محروم و تمام ثروتهاي ملي ايـران       
سازي؛ از بين رفتن زير ساختهاي مـوجـود            نتيجه سياست خصوصي  .   دارد  انجاميده گام برمي  

صنعتي و توليدي و كشاورزي و گستـرش      
رشد ناهنـجـاريـهـاي      .   بيكاري شده است  

امدهاي اين روند مخـرب       اجتماعي از پي  
 .باشد  مي

     طبقه كارگر ايران و ساير زحمتكشـان   
شهر و روستا، اكثر مزد بگيران قربانـيـان         

هاي نئـولـيـبـرالـي         مقدم اجراي سياست  
 به همين علت هر روز شاهد اوج      .   هستند

 گيري اعتراضات و اعتصابات كارگري مي 

از طرفي ديگر گسترش دامنه اعتصابات خود موجب ارتقاء آگاهي و قدرت رزمـنـدگـي      .   باشيم 
اعـتـصـاب اخـيـر        .   كند  كارگران و زحمتكشان شده و در گسترش اعتصابات ايفاي نقش مي          

هـاي    بعلت حاكم بودن سياسـت    .   شود  كارگران هفت تپه نيز دقيقاً در همين راستا ارزيابي مي         
. . . اهللا مكارم شيرازي و         اعظام از جمله داماد آيت      رويه شكر توسط آيات     داللي و واردات بي   

ايـن فـرجـام      .   روند  صنايع توليدي شكر در ايران با صدهها هزار كارگر خود رو به نابودي مي           
 . اند  مد قابل انتظار تمامي صنايعي است كه شمول سياست خصوصي سازي شده  شوم پي

 اعتصاب گسترده و در اكثر موارد موفق صورت گـرفـتـه،     11    در طول دو سال اخير بيش از        
. توان ارزيابي نـمـود    كه اعتصاب اخير كارگران نيشكر هفت تپه را هم در اين روند تكاملي مي     

اين اعتصاب جنبش كارگري    .   گذرد  نزديك به دو ماه از اعتصاب كارگران نيشكر هفت تپه مي          
نشان از خيزش طـوفـانـي      “     و مبارزه طبقاتي كارگران ايران را وارد مرحله نويني ساخته، كه              

 –  57بجز مقطع انقـالب      -در تاريخ يكصد ساله مبارزات كارگري ايران    “   . بادهاي شرق دارد  
سابقـه    مدت اعتصاب،كيفيت و گستردگي آن بي. ايم  اعتصابي با اين مشخصات را شاهد نبوده 

اي رشد داده     تداوم اعتصاب آگاهي و رزمندگي كارگران هفت تپه را به چنان درجه. بوده است 
. كه هزاران كارگر بطور علني و مصمم از حقوق صنفي و سنديكاي خود دفـاع مـي كـنـنـد                      

كارگران با كشاندن دامنه اعتراضات از محيط كارخانه به شهرها همبستگي مردم زجمـتـكـش            
اي   الخصوص شهرهاي دزفول، شوش و انديمشك را كه زندگي اكثرشان بگـونـه        منطقه علي 

با اين اقـدام  .   بسيار مؤثر با سرنوشت كارخانه و كارگران آن پيوند خورده است، را برانگيخته اند     
كارگران تنها به سازماندهي خود بسنده نكرده، بلكه عمالً در راستاي سـازمـانـدهـي سـايـر                   

شواهد حاكي از آن است كه در اين امر تا حدود زيـادي هـم     .   دارند  زحمتكشان هم گام برمي   
هر اعـتـصـابـي انـديشـه           “      اعتصاب كارگران هفت تپه بار ديگر نشان داد؛           .   اند  موفق بوده 

دهد، انديشه مبارزه تمام طبقه كارگر براي آزادي           سوسياليستي را در ذهن كارگران رسوخ مي      
 “ لنين .اي.و“   “     از ستم سرمايه 

صـنـعـت       و  هاي نيشكر هفت تپه، شركت كشـت            صنايع نيشكر خوزستان شامل كارخانه    
 30و صنايع جانبي مجموعـاً داراي            و صنعت نيشكر خوزستان     نيشكر كارون، شركت كشت   

 هزار نفر از مردم زحمتكش منطقه بطور مستقـيـم و يـا        200باشد و بيش از       هزار كارگر مي  
به بياني ديگر سرنوشت مردم منطـقـه   .   نمايند  هاي فوق ارتزاق مي   ارتباط تنگاتنگ با كارخانه   

 .  ناپذير دارد  با سرنوشت كارخانه و كارگران پيوندي ناگسستني و جدايي
مان داشـتـه و سـابـقـه                 خوزستان همواره جايگاه بسيار مهمي در جنبش كارگري ميهن        

ما قبالً نيز شاهد اعتصابات بـزرگـي در           .   اي را داراست    مبارزات كارگري و سنديكايي ديرينه    
اعتصابات كارگران نفت خوزستان در آبـان مـاه       .   ايم  خوزستان بخصوص در صنايع نفتي بوده     

در آن   .   بـاشـد    هاي زريني از مبارات كارگري كشورمـان مـي      برگ1325 تيرماه 23 و 1308
هاي زحمتكش منطقه را شاهد بوديم، كه با سركوب كـارگـران              اعتصابات نيز همبستگي توده   

آگاهي كارگران از آن دو     .   هاي كارگران همراه بود  ها و بچه  اعتصابي و كشتار مردم، خانواده    
 : اعتصاب، آنها را با تجارب تاريخي كارگران خوزستاني آشنا خواهد ساخت

، در   “ عمالً به بردگي شباهت داشـت     “           در نتيجه شرايط كاري نامساعد و غير انساني كه            
 سـاعـت     8 يازده هزار كارگر پااليشگاه نفت با درخواست افزايش دستمزدها، 1308روز كارگر   

هاي سازماني و به رسميت شناخـتـه شـدن        كار روزانه، پرداخت حقوق تعطيالت ساالنه، خانه 
هرچند كه شركت نفت دستمزدها را افـزايـش داد، ولـي          .   ها دست به اعتصاب زدند   اتحاديه

آنان پـرداخـت و         نيروي درياي انگليس به سركوب كارگران و مردم حمايت كننده و خانواده           
 در   1320 كارگر را دستگير كردند، كه پنج تن از رهبران اعتـصـاب تـا سـال        500نزديك به  

 .  بازداشت باقي ماندند
 هزار كـارگـر ايـرانـي و         70     بيش از  

 تيـر مـاه     23هندي اعم از زن و مرد، در        
 در سراسر نـواحـي نـفـت خـيـز              1325

خوزستان در آبادان، مسجد سـلـيـمـان،          
آقاجاري، دارخوين و كوت عبداهللا و هفت       
گل، اهواز، بندر معشور و گچساران دسـت   

خواست كـارگـران كـه      .   به اعتصاب زدند 
تحت رهبري شوراي متحـده كـارگـري         
خوزستان اين اعتصاب را راه انداخته بودند، اجراي قانون كار مصوبه ارديبهشت همـان سـال،                 
اضافه دستمزد، حق مسكن و بازگشت بكار كارگراني كه توسط شركت نفت ايران و انگلـيـس               

هاي خـود از جـملـه            هرچند كارگران توانستند با موفقيت به اكثر خواست.   اخراج شده بودند  
كاري دست يابند، ولي ارگانـهـاي     افزايش دستمزدها مطابق مصوبه قانون كار و دريافت جمعه 

 نفر از اعتصابيون و مردم زحمتكش منطقه،     173 نفر و زخمي كردن      50سركوب شاه با كشتن     
  از اين واقعه  در تاريخ ادبيات كارگري با نـام                 .   اين اعتصاب را هم به خاك وخون كشيدند       

 .شود  ياد مي“  تير23حماسه “ 
هاي كارگري از اعتصـابـيـون در حـال                   پس از اعتصاب اخير كارگران هفت تپه حمايت       

هاي بـزرگـي مـانـنـد          هايي از طرف كارگران مجتمع  در طول اعتصاب بيانيه.   گسترش است 
آهن، ايران خودرو و كارخانجات مجاور و هـمـگـون در                صنايع نفت، گاز و پتروشيمي، ذوب     

گونه اشكال حمـايـتـي      ولي بايد اذعان داشت اين.   حمايت از كارگران اعتصابي را شاهد بوديم  
ولـي  .   تواند مؤثر باشد    فقط در حد باال بردن روحيه مقاومت و ايستادگي كارگران اعتصابي مي           

به لحاظ همبستگي عملي در راستاي مطالبات كارگري و تعميق مبارزات طبقه كارگران علـيـه      
نبود تشـكـل سـراسـري       .   تري را مطالبه مي نمايد      تر و منسجم    سرمايه، اشكال تكامل يافته   

تشكلي كـه    . رود  ترين ضعف جنبش كارگري ايران در مقطع كنوني بشمار مي  كارگري اصلي 
ريزي و هدايت نمايـد،      تر برنامه   بتواند حركت و اتحاد پايدار جنبش كارگر را در سطحي وسيع          

الملـلـي     ارتباط متقابل با احزاب و  سازمانهاي كارگري ميهنمان را شكل داده و در عرصه بين             
 .داري جهاني تشخيص دهد  نيز بتواند متحدين طبقاتي خود را در پيكار عليه سرمايه

      امروز مسئوليت سنگيني بر دوش كارگران پيشرو و احزاب و سازمانهاي مدافـع طـبـقـه                  
داري از بركت وجود جمهوري اسالمي مشكالت بسياري را   تازي سرمايه   يكه.   كارگر قرار دارد  

. در طول ساليان سال بر روي هم انباشته كه به دملي چركين مبدل شده،كه بايد برداشته شود                
 سابقه بوده اسـت، مـي         هاي اخير بي    خوشبختانه رشد مبارزات طبقاتي كارگري كه در دهه       

اي را     اين خصم مشترك مبارزه متـحـدانـه   .   تواند بستر مساعدي را براي اين امر فراهم سازد         
خارج از خواست ما مبارزه طبقاتي جريان دارد و طقه كارگر ايران در اين پيكـار                .   كند  طلب مي 
هاي روشنفكري در عرصه پيكار اتحاد و همبستگي طبقاتـي            شود و فارغ از دغدغه      آبديده مي 

احياي سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه و انتخاب هيئت مـؤسـس        .   دهد  خود را  شكل مي    
 .باشد  آن در روزهاي اخير اقدامي مثبت و عملي در اين راستا مي

 
 .اين مقاله از طريق ايميل بدستمان رسيده است* 

 از مبارزه كارگران براي تشكيل سنديكاهاي مستقل كارگري حمايت كنيم
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 اول ماه مه در ايران

      در مقطع اول ماه مه امسال، حكومت اسالمي كليه نيروهاي سركوبگر خود را به حـال          
ولي عليـرغـم فشـارهـاي       .   آماده باش درآورد تا مانع برگزاري اين روز جهاني كارگران شود    

امنيتي كارگران كشورمان در اكثر نقاط كشورمان با برگزاري مراسم و تجمعات كارگري اين              
 .روز را گرامي داشتند

كارگران نيشكر هفت تپه در محوطه اين شركت، مراسم روز جهاني كـارگـر را بـرگـزار              -
 . كردند

مراسم .   تجمع كارگران تهراني در پارك چيتگر به دستگيري تعدادي از كارگران منجر شد            -
پونك بـرگـزار   “    سالن ورزشي خيرالعمل“       هزار نفر در 3ديگري را هم كه با حضور بيش از    

. هاي چپاولگرانه دولت عليه كارگران تبديل كـردنـد      گرديد، به صحنه اعتراضي عليه سياست     
 .  كارگر از حضور فعاالن كارگري تهران، ممانعت بعمل آوردند در مراسم خانه

در پي تعطيلي كارخانـه  “  لوله صفا”و “ نورد”،  “لوله و پروفيل ساوه”هاي  كارگران كارخانه  -
 . با حضور در پارك جهان نماي كرج سرود انترناسيونال را طنين انداز كردند

در شهر سنندج، مراسمي با شركت جمع كثيري در مقابل سازمان تامين اجتمـاعـي در        -  -
 . چهار راه سيروس اين شهر برگزار شد

 . ، تجمع كردند“هلو”در ميدان ... در سقز هزاران نفر از كارگران، جوانان معلمان و  -
 . درسمنان، جمع كثيري از كارگران در مقابل خانه كارگر تجمع كردند -
كه ماموران انتظامي ضمن ممانعت .   برگزار شد“   نخل تقي”در عسلويه مراسمي در سه راه   -

از اعضاي هيئت مديره اتحاديه آزاد كـارگـران ايـران را          “  جوانمير مرادي”از ادامه مراسم  
 . بازداشت كردند

 
 تپه اعتصاب در نيشكر هفت

 ارديبهـشـت   16 نفر از كارگران شركت ني شكر هفت تپه از روز دو شنبه              3000    بيش از   
 ماه اخير خود مـجـددا دسـت بـه             2 در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق معوقه ي          1387

خواسته هاي كارگران شركت كـنـنـده در ايـن              .   اعتصاب زده اند، كه همچنان ادامه دارد      
حق داشتن سنديكاي مستقل كـارگـري     –  2پرداخت حقوق معوقه    –1:  اعتصاب عبارتند از 

بركـنـاري     –  4پايان دادن به پرونده سازيها و احضا ر فعالين كارگري به دادگاه انقالب           -3
بـر كـنـاري        -5مدير عامل شركت كه آخوندي بنام يعقوب شفيعي و اعضاء هيئت مديره              

رئيس حراست شركت فردي به نام زيبداري كه در سركوب و جاسوسي و پرونده سازي عليه            
 . كارگران نقش مستقيم دارد

در ادامه اعتصاب كـارگـران   .   شود      با ادامه اعتصاب هر روز بر تعداد اعتصابيون افزوده مي       
 ارديبهشت همراه با خانواده هاي خود از فرمانداري شوش به سمت بـازار               26روز پنج شنبه    

در طي مسير نيروهاي انتظامي به صورت وحشيانه اي به كـارگـران              . شهر راهپيمائي كردند  
يورش مي برند و حانواده ها و بجه هاي خرد سال آنها را آماج باطوم هاي خود قـرار مـي                       

براي سركوب كارگران اعتصابي و مردم حامي آنها نيروهاي گارد ويژه از شـهـرهـاي                .   دهند
بطوريكه مركز شهر، بازار، فرمانداري . خرم آباد، اهواز و دزفول به شهر شوش گسيل شده اند 

كارگران در اقدامي ديگر سـه      .   و خيابانهاي اصلي شهر به اشغال نيروهاي نظامي درآمده بود         
انديشمك در نقطه سـه    – خرداد ماه به همراه خانواده هايشان جاده ترانزيتي اهواز      28شنبه  

 .راه خوانساري شوش مسدود نمودند
   جمعي از كارگران طرح نيشكر هفت تپه بعد از سالها اعتراض، نامه نگاري و مراجعـه بـه             
اداره كار خوزستان براي پيگيري مطالبات خود طي فراخواني تصميم به بازگشايي سنديكاي             

بدنبال اين فراخوان كارگران شركت كشت و       .   كارگران شركت طرح نيشكر هفت تپه گرفتند      
 طي انتخاباتي در محل كارخانه آقايـان  1387 خرداد 27صنعت نيشكر هفت تپه روز دوشنبه  

فريدون نيكوفرد، جليل احمدي، علي نجاتي، رحيم بسحاق، محمد حيدري مـهـر، قـربـان            
پور، نجات دهلي و علي شريفي را بعنوان  اعضاي هيات موسس اولـيـن سـنـديـكـاي            علي

 .كارگري خود تاييد كردند
     كارگران كارخانجات لوله سازي اهواز، ايران خودرو، شركت كشت و صـنـعـت كـارون،        
شركت كشت و صنعت خوزستان و صنايع جانبي و سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبـوس   

گـيـري    كميته پـي   .   اند راني تهران و حومه حمايت خود را از كارگران اعتصابي اعالم نموده           
هاي آزاد كارگري نيز كمپيني را در حمايت از كارگران نيشكر هفت تـپـه بـراه       ايجاد تشكل 
ايـن  .   در استراليا نيز كمپين حمايت از اعتصاب و مطالبات آنها برگزار گـرديـد             .   انداخته است 

 .روند همچنان ادامه دارد
 

 حوادث كارگري

 مورد حـادثـه رخ داده در           750از مجموع   :   حاجي قاسمي رييس سازمان كار استان تهران      
  نفر فوت شدند240بخش كارگران ساختماني طي سال گذشته حدود 

 
 اسانلو

هاي كارگري   هايي با سازمان   آقاي منصور اسانلو كه پس از بازگشت از لندن و انجام مالقات           
 زندان اوين منتقل شده بودند، بعلت وارد شدن ضربه به سر و نـقـاط               209دستگير و به بند     

اند، براي عمل جراحي بر      ديدگي جدي در قرنيه چشم شده      حساس در حين بازجويي با آسيب     
 مـامـور     3آقاي اسالو با دست بند و پابند توسط          .   روي چشم چپ به بيمارستا ن منتقل شد       

در پي ناراحتي قلبي به بخش سي سي يو بيمارستان منتقـل و در                .   مسلح همراهي ميشدند  
هاي ويژه بـه بـهـداري زنـدان اويـن مـنـتـقـل                      از بخش مراقبت278/3/1387تاريخ  
اي خـواسـتـار      گان شركت كننده در اجالس سازمان جهاني كار با امضاي نامه           نماينده. گرديد

 .آزادي منصور اسانلو گرديدتد
 

 اعتراضات معلمان
 ارديبهشت ماه در مـحـوطـه    12 نفر از معلمان و فرهنگيان استان كردستان، 600بيش از   -

شـركـت   .   دست به تجمع زدنـد     “   اكباتان“ اداره آموزش و پرورش مركزي سنندج در خيابان       
 “ پاداش سى ساله حق مسلـم مـاسـت         ” هايي چون    كنندگان در اين تجمع با طرح خواست      

مـعـلـم    “   فرزاد كمانگـر  “ همبستگى خود را با تمام فرهنگيان كشور ، با كارگران و هم چنين            
 .محكوم به اعدام اعالم كردند

 تن از معلمان بازنشسته استان كرمانشاه، كه براي سومين بـار دسـت بـه                500بيش از     - 
 ارديببهشت ماه در مقابل اداره كل آموزش و پـرورش كـرمـانشـاه          12تجمع زده بودند روز     

تحمع كردند و خواستار پرداخت پاداش پايان خدمت خود به صورتي نقدي و رسيـدگـي بـه        
 .مشكالتشان شدند آنها همچنين وعده هاي دروغين مسئولين دولتي را محكوم كردند

   
 ادامه سركوب زنان

 خرداد ، روز همبستگس زنان تعدادي از فعاالن زنان در نظر داشتند طـي                22     بمناسبت  
نيروي انتظامي با حضـور در      .  مراسمي در گالري راه ابريشم تهران اين روز را گرامي بدارند 

ها نسرين سـتـوده،      محل و بستن درهاي محل تجمع هشت نفر از فعاالن جنبش زنان خانم            
آيدا سعادت، جلوه جواهري، ناهيد ميرحاج، سارا لقماني و نفيسه آزاد، فريده غائب و ژيال بني                

بـدنـبـال    .   يعقوب را بازداشت و پس از بازجويي و بامداد روز جمعه به قيد ضمانت آزاد كردند       
ها ماموران امنيتي به منازل تعداد ديگري از فعاالن  زنان از جمله پروين اردالن  اين بازداشت

گزارشگران بدون مرز در يك بيانيه مطبوعاتي بـه ايـن          .   و سوسن طهماسبي مراجعه كردند    
اي از     نفر از فعاالن جنبش زنان طي بيانيـه 1200همچنين تعداد   .   بازداشت ها اعتراض كرد   

فشارها به فعاالن جنبش زنان همچـنـان ادامـه           .   هاي زنان ميهنمان حمايت كردند     خواست
آوري امضاء دستگيـر     دارد، محبوبه كرمي از اعضاي كمپين يك ميليون امضاء در حين جمع           

 . سايت اينترنتي مدافع حقوق زنان مسدود شد14در ارديبهشت ماه حداقل تعداد . شود مي
 

 گراني
 از 87كه در ارديبهشت .    درصد اعالم كرده بود 20 را حدود    86بانك مركزي نرخ تورم سال      

 كشور جهان است كه باالتـريـن نـرخ      5ايران اكنون جزو  .    در صد نيز گذشته است     30مرز  
طبق .    كشور اريتره، گينه، ميانمار و زيمبابوه تورمي بيش از ايران دارند           4تنها  .   تورم را دارند    

 سال حكـومـت   30گزارش كمسيون اجتمائي مجلس و دست اندركاران خانه كارگر در مدت  
بـرابـر شـده ولـي         102جمهو ري اسالمي قيمت اجناس و مواد مصرفي مردم و كارگران             

 .  بار افزايش يافته است52دستمزد كارگران 
 86سال )   شديد(     دكتر حسين راغفر، تدوين گر نقشه جغرافيايي فقر كشور، خط فقر مطلق  

خـط  :    هزار تومان اعالم كرد و گفت400كشوري را بر حسب توزيع درآمد و مصرف خانوار،          
 هزار تومان،خط فقر 650فقر شديد استان تهران، براي يك خانوار پنج نفره در سال گذشته،             

 18ارقام فوق بيانگر رشد سـاالنـه       .    هزار تومان بوده است    780 تا   770مطلق هم، حداقل    
 .درصدي خط فقر در كشور است

    خامنه اي رهبر حكومت اسالمي با فرافكني مدعي شد كه تورم و گراني در همـه جـاي            
او با اشاره به بحران مواد غذايي در سطح     .   دنيا وجود دارد و مساله اي مربوط به ايران نيست         

جهان و اينكه سازمان ملل نيز در جهان بحران غذايي اعالم نموده، كوشيد بـا ايـن طـرز                     

 اخبار و رويدادهاي مهم ايران و جهان در دو ماه گذشته
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استدالل خود به مردم بگويد كه گراني و تورم و زندگي كمرشكن، فقط منحصر به آن هـا                  
 .مي باشد“ مشكالتي جهاني“نيست و ناشي از 

 
 تظاهرات در مشهد وتهران

تجمع اعتراضي مـردم    . هاي اخير هر روز شاهد اعتراضات مردمي  هستيم     در پي گراني 
هـزار  8 خرداد در مشهد كه با حضور بيش از           24تهران در پارك ملت و تجمع روز جمعه           

ي گراني ها و اختتـاق در     عليه موج فزاينده“   مرگ بر ديكتاتور” نفر از مردم شهر و با شعار    
 تن از مـردم  200بيش از .   ايران تظاهرات كرده، خواهان بركناري دولت احمدي نژاد شدند        

در دانشگاه فردوسـي    .    تن از دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد بازداشت شدند        5عادي و   
 تن از دانشجـويـان بـراي آزادي           1000مشهد نيز تظاهرات دانشجويي با حضور بيش از         

 . خرداد صورت گرفت24بازداشت شدگان 
 

 افشاگري يك مقام قضائي

هاي ملي توسط عوامل حكومتي خصـوصـاً               افشاگري عباس پاليزدار  از غارت سرمايه      
هاي درون    اين افشاگري كه به درگيري.   روحانيون حاكم و آيات اعظام و مراجع تقليد دارد        

الـل   هاي بي حدوو حساب سران حكومتي از جملـه آيـت            از اختالص .   گردد حكومتي برمي 
رئيس سابق قوه قضاييه و      ( اهللا يزدي يزدي     ، آيت ) امام جمعه موقت تهران   ( امامي كاشاني   

، قضات ) دبير جديد جامعه روحانيت حوزه علميه قم و نماينده مجلس خبرگان رهبري از قم            
كه اعضاي آن آقايان نـاطـق نـوري، رفـيـق دوسـت،                 “   البالغه بنياد نهج “  قوه قضائيه،     

كـه  “   بنياد همگرايي انديشه  “  پرور و معزي هستند، همينطور به          عسگراوالدي، حسين دين  
اهللا  ، آيـت   ) امام جمعه مشهد( الهدي اهللا علم و آيت)   وزير اطالعات سابق ( متعلق به فالحيان    

، ) عضو فقهاي شوراي نگهـبـان  (اهللا خزعلي ، آيت)توليت آستان قدس رضوي(واعظ طبسي  
، خـانـواده هـاشـمـي          ) از آيات اعـظـام    ( آيت اهللا مصباح يزدي و آيت اهللا مكارم شيرازي        

 . رفسنجاني، او همچنين به سقوط عمدي هواپيماي رحمان دادمان و كاظمي اشاره نمود
 

 اعتراضات دانشجويي

هاي منتشر شده حكايـت از     گزارش.   برند هاي كشور در تالطم و اتهاب بسر مي  دانشگاه*   
تحصن و اعتـصـاب غـذا       .   در دوماه گذشته دارد.   هاي دانشجويان دارد   اعتصابات و تحصن  

دانشجويان دانشگاه سهند در اعتراض به تعرض يكي از كاركنان حراست دانشگاه به يكـي   
از دانشجويان دختر، اعتراض دانشجويان دانشگاه كرمانشاه به مسئله اخالق مسـئـولـيـن             
دانشگاه، اعتراض و تحصن دانشجويان زنجان به معاونت دانشجويي كه قصد تجـاوز بـه                
يكي از دانشجويان دختر را داشت، تحصن واعتصاب غذاي دانشجويان دانشگاه تـربـيـت                

هاي صنفي بركناري معاونت فرهنگي و فوق برنامه دانشگاه،          معلم كرج كه با طرح خواست     
بركناري معاونت آموزشي دانشگاه و عذرخواهي كتبي رياست دانشگاه از دانشـجـويـان و                

ي نادرست را خواستار بودند، تجمع دانشجويان دانشـكـده       ها خانواده ها آنان به دليل اتهام     
هاي شريعتي، وليعصر و شمسي پور در اعتراض به سياستهاي وزارت علوم مبني بر تغيـيـر        

ها و تبديل آنها به آموزشكده و  تجمع اعتراضي دانشـجـويـان        ساختار علمي اين دانشكده   
دانشگاه فردوسي در اعتراض به بازداشت تعدادي از دانشجويان اين دانشگاه در در حوادث              

 .      خرداد مشهد از جمله اي ن موارد بود24
 
هـاي   همچنين در روزهاي اخير دانشجويان آزادي خواه و برابري طلب كه با توديع وثيقه*   

هاي تلفنـي    اند، در اقدامي ايذائي توسط مأموران اطالعاتي با تماس         هنگفت موقتاً آزاد شده   
 شوند  تهديد مي

  
 بحران مواد غذايي

تشديد بحران گرسنگي بر اثر باال رفتن قيمت مواد غذايي كشورهـاي پـيـرامـونـي را             *   
بنابر آمار بانك جهاني، بهاي مواد خوراكي در سه سال گذشته در سـطـح                .   فراگرفته است 

از .    درصـد   181اي اساسي چون گندم         درصد افزايش داشته است، قيمت ماده      83جهاني  
 ميليارد انساني كه امروز در جهان زندگي مي كنند طبق بر آورد سازمـان مـلـل         6بيش از   

شمار كل انسانهائي كـه از عـدم           .   تقريبا يك ميليارد از آنها از گرسنگي مزمن در عذابند         
امنيت غذا ، آنهائي كه با  سوءتغذيه  روبرو هستند يا از مواد مقوي غذائي بي بـهـره انـد               

اين امرغرب را به فكر انداخته است       .   احتماال  سه ميليارد يعني نصف رقم بشريت مي باشد         
هاي آمريكاي التين به دامن احزاب چپ گرا، اين بار در آسـيـا                  تا سقوط دومينووار دولت   

 .گراني مواد غذايي در چندين كشور باعث شورش شده است. تكرار نشود
 
 آوريل دولت نخست وزير، ژاك ادوارد آلكسيس، به دليل گـرانـي        12در هائيتي در روز     *   

تظاهرات كنندگان جاده ها را مسدود كردند و كاميونهاي حامل برنج را متوقف          .   سقوط كرد 
و آنرا بين گرسنه گان تقسيم و توزيع كردند، و هزاران نفر بسوي قصر رياست جمهوري با                 

 .   مارش رفتند“ ما گرسنه ايم“ شعار  
 
در بنگالدش بيش از بيست هزار كارگر نساجي بر عليه “   دهاگا“   در  2008 آوريل   12در  *   

قيام كارگران بـا سـركـوب        .   گراني كاالهاي مصرفي و براي افزايش دستمزد بپا خواستند 
 .پليس و مداخله ارتش و بجاي گذاشتن يكصد زخمي در هم شكست

 
حركتهـاي  .   كشوردر تب و تاب است.   درگيرد“   انقالب گرسنگان“  در مصر، ممكن است      *   

هاي گذشته، بهاي مواد غذايي در اين كشـور، افـزايـش         درماه.   اند  اعتصابي رو به گسترش   
 .انفجاري داشته است

 
 روز جهاني كارگر

جـوهـر   .   اول ماه مه امسال، در فضايي متفاوتي نسبت به سال هاي قبل بـرگـزار شـد                 *   
هم چنين كميت شركت كنندگـان  . طبقاتي شعارها و سخنراني ها راديكال تر از گذشته بود 

 .در همه كشورها نسبت به سال قبل باالتر رفته بود
هاي بارز امسال برگزاري اين روز در كشورهايي چون افغانستـان، عـراق،                  از مشخصه 

همچنين پس از سالها انفعال و گرفتن حالت تدافعي امسال كارگران جهـان  .   بود. . .   كنگو و   
كه يادآور رزمندگي كارگران اواخر قرن نوزدهـم      .   از موضع تعرضي اين روز را برگزار كردند       

تظاهرات كارگران استانبول، برلين، جاكارتا، مسكو، مهاجرين پاريس، كـيـنـشـازا و                .   بود
حاكي از بازيابي روحيه مبارزاتي كارگران و گسترش دامنه اين مبارزه به تمام . . .   لومباشي و   

 .  نقاط جهان داشت
      بدين ترتيب، كارگران در صفوف با شكوهي در روز اول ماه مه در خيابان ها و ميادين             
كشورهاي دنيا با راهپيمايي و تجمع از يك سو، قدرت طبقاتي خود را به نمايش گذاشتند و     
از سوي ديگر، رهبران و سخنرانان اين تجمعات مشكالت جامعه و به ويژه كـارگـران را               
طرح كردند و خواهان تحقق خواست ها و مطالبات بر حق كارگران و مردم محروم جهـان                

مهار گراني و تورم سرسام آور، كاهش قيمت مواد غذايي، بيكاري و ايجاد اشتغال ،              .   شدند
استخدام رسمي،  افزايش دستمزدها، كاهش شدت كار، كاهش ساعات كار، بهبود شرايـط              
شغلي، تأمين امنيت شغلي، رفع فقر، خاتمه دادن به جنگ عراق و افغانستان، خاتمه دادن                
به محاصره نواره غزه و باريكه رود اردن، خروج از مقاوله نامه تجارت آزاد، مخـالـفـت بـا                     

از جمله مسايل مهمي بودند كه سخنرانان اول ماه مه بر روي آن هـا              . . .   خصوصي سازي و  
 .انگشت گذاشتند

 
ي دولت تركيه به فعالين سنديكايي، تعدادي از كارگران عضو سنديكاي            در ادامه فشارها  *   

تومتيز تركيه را در پي برگزاري مراسم اول ماه مه دستگير و به زنداني در آنكار مـنـتـقـل                     
 در دادگاهي در آنكارا محاكـم و    17/3/1387اين كارگران روز ششم ژوئن برابر با .   نمودند

المللي كارگران كه كارزار وسيعي را براي آزادي آنان براه انداخـتـه              در نتيجه فشارهاي بين   
سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوس راني تهران و حومه طي          .   بودند، تبرئه و آزاد شدند    

 .پيامي بمناسبت اين پيروزي به كارگران تركيه شادباش كفت
 
در گونـن  )   2008(  مه 25 تا 23چهارمين كنفرانس بين المللي اتحاديه هاي كارگري در      *   

تركيه با حضور اتحاديه هاي كارگري، فعاالن اتحاديه هاي كارگري، و كارگران پيشـرو از        
ي كارگران در حـال     اين كنفرانس همبستگي خود را با همه    .    كشور مختلف برگزار شد    14

كارگران هفت تپه در ايران؛ كارگران توزال، يورسـان، و    :  اعتصاب در سراسر جهان بويژه با 
هـمـچـنـيـن      .   در تركيه؛ و كارگران فيات و آلفا رومئو در ايتاليا اعالم نـمـود    .   آ.جي.اي. ت

كنفرانس خواهان آزادي فوري كارگرن اعتصابي دستگير شده در مبارزه ي محال در مصر،              
 و منصور اسانلو در ايران است

 

 پيروزي كمونيستهاي نپال
اي    هاي نپالي، پس از ده سال مبارزه مسلحانه و دو سال مبارزات پيگيـر تـوده                  كمونيست

در انتخاباتي كـه روز       .   موفق شدند، تشكيل مجلس موسسان را به شاه نپال تحميل كنند          
مائويست نپال اكثريت آراي مردم را     -حزب كمونيست .  آوريل برگزار گرديد10پنج شنبه  

اين حزب توانست سه برابر بيشتر از حزب كنگره، بزرگترين حـزب             .   به خود اختصاص داد   
پـيـروزي قـاطـع       .   بورژوائي و رفرميست نپال ، آراي مردم را به سمت خود جلـب كـنـد                

ها در پارلمـان هـنـد و           سو و از سوي ديگر، حضور كمونيست        هاي نپالي از يك     كمونيست
 .گيري قاطع ضد آمريكايي از سوي آنان، نشان از گردش به چپ در منطقه دارد موضع



شور
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  داخل كشور-نشريه گروهي از فدائيان خلق ايران 

1387 تير 8شنبه   

8صفحه   - 3شماره    

 نقطه عطفي در مبارزات دمكراتيك ايران و انـحـرافـي از      60 خرداد سال 30شك واقعه            بي
يابي علل آن هنوز هم نياز مبرم     پرداختن به اين موضوع و ريشه.   گردد         محسوب مي  57انقالب  

 چه در زندانهـا  57سالها قبل از انقالب . باشد    جنبش دمكراتيك و عدالت خواهانه كشورمان مي 
هاي مذهبي خصوصاً روحـانـيـت رو            وچه بيرون از زندان روابط مجاهدين خلق با ديگر جناح      

كه در تاريخ مـبـارزات   .    را ببار نشست60خرداد 30كه در ادامه خود واقعه  .   بسردي گرائيده بود  
سياسي كشورمان يك حادثه بسيار غم انگيز و مصيبت بار بود و مردم ايران هميشه سنگيـنـي        

بررسي اين فاجعه نيازمند پـرداخـتـن و بـررسـي               .   آن را بر دوش خود احساس خواهند كرد       
نمي توان تصادم خونـيـن   .   رويدادهاي يك صد سال اخير از مشروطيت به اين طرف مي باشد           

پـاي        مجاهدين را با ديگر هم مسلكان مسلمان خود مورد كنكاش قرار داد بي آنكه سلطه دير            
همچنيـن  .   شريعتمداران حوزه هاي علميه را بخصوص در اين صد سال اخير از نظر دور داشت         

الزم است به نقش تعيين كننده جمهوري اسالمي و تصميم آنانبراي سركوب مجاهدين خلـق               
و ديگر نيروهاي سياسي، نقش امپرياليسم آمريكا در هدايت جمهوري اسالمي بـه سـركـوب                 
مجاهدين خلق، خطاي رهبري مجاهدين خلق در درك توان و آرايش نـيـروهـا و اتـخـاذ                       

هاي نيروهاي سياسي از جـملـه چـپ در              بار توسط آنها و همچنين اشتباه      هاي فاجعه         تصميم
 . برخورد منطقي با موضوع بايد پرداخت

     انقالب مشروطيت تا حدودي توانست سلطه روحانيت را لگام زند، ولي متأسفانه به خـاطـر    
محدوديت هاي تاريخي و ضعف نيروهاي نوين اجتماعي در جهت كاربست نـظـراتشـان در                  
راستاي جدايي دين از حكومت، در نهايت مجبور به نوعي مصالحه با روحانـيـت در تـدويـن           

اي را             و از التقاط قانون كونستيتوسيون فرنگي با قوانين اسالمي ملغمه  .   قانون اساسي شدند  
ايـن مـوضـوع      .   عرضه نمودند، كه  در بطن خود حامل دوگانگي الئيستيسيته و مشروعه بـود          

اين “                آنان بارها فرياد برآوردند؛     .   همان موقع هم داد خيلي از روشنفكران ترقي خواه را درآورد          
سرشت اساساً مذهبي روشنفكران و پيـشـروان   “              . مشروطه سر از جاي ديگري در خواهد آورد  

دار و از انتـقـال              سياسي جامعه معاصر را خدشه      -جريانات سياسي ايران عامداً  حافظه تاريخي        
عدم آگاهي كافي از انديشه هاي .   هاي بعدي جلوگيري نمود         تجارب نسل هاي گذشته به نسل     

نوين و ممنوعيت انتشار تحقيقات علمي در بارة تاريخ اسالم و دين، زميـنـه را بـراي رشـد                      
 . باورهاي غير علمي باز گذاشت

آليستي رها سـازنـد، در                  روشنفكران مذهبي كه نتوانسته بودند خود را از قيود باورهاي ايده      
هاي علمي و دستĤوردهاي علوم اجتماعي سعي در نزديـك سـازي         افكن يافته         برابر سيل بنيان  

با ماركسيسم در   )   اسالم( روشنفكران مذهبي راديكال از اختالط دين       .   علم با متافيزيك داشتند   
البته اين دوگانگي صرفاً مخـتـص   .   حلي بر دوگانگي حاكم بر باورهاي خود بودند               پي يافتن راه  

هاي ايراني هم كه هنوز نتوانسته بودند بين اعـتـقـادات                     ماركسيست.   روشنفكران مذهبي نبود  
اينان نيـز   .   قبلي و باورهاي نوين خود مرزها را ترسيم نمايند، بنوعي حامل اين دوگانگي بودند             

گاهاً با عاريه گيري از ايده آليسم و عدم مرزبندي مشخص با دين و نا آگاهـي از تـعـالـيـم                         
در اين مورد نقش حزب توده در ايـجـاد           .   اجتماعي اسالم، در روند مبارزه دچار انحراف شدند       

توهم نزديكي ماترياليسم و ايده آليسم و شبيه جلوه دادن تعاليم اجتماعي اسالم با سوسياليسم               
هر گونه عناد و مخالفت بـا ديـن       “          با اعالم اينكه 1325حزب توده ايران در سال . موثر بود 

نقش خود را در زدودن توهمات مذهـبـي جـامـعـه و          “              . . . . . اسالم را ابلهانه قلمداد مينمايد،    
اين سياست منجر به حمايت از جريانات سـال  .   بخصوص جامعه روشنفكري به فراموشي سپرد   

اي         بطوريكه رفيق احسان طبري در مقاله.   گرديد57 و نهايتاً از روحانيت حاكم در انقالب 42
اي تنگ نظر از قرابت اسالم و سوسيالسـم      عده“         : نويسد    مي“          نام سوسياليسم و اسالم “         به  

شد، رفيق مصطـفـي       بيش ديده مي    اين توهم در بين ساير نيروهاي چپ نيز كما“              . در هراسند 
براي مبارزه با رژيم شاه بايد به روحانيون و شـبـكـه    “         : كند     اعالم مي1343شعاعيان در سال  

گسترده آنها يعني مساجد در شهرها و روستا ها تكيه زد و از موقعيت اجتماعي اين قشر به نفع          
مردي چون خسرو گـلـسـرخـي در دادگـاه              سالها بعد بزرگ “              . حركات توده ها استفاده نمود    

تمامي ايـن  “              . از عدالت اجتماعي اسالم به سوسياليسم رسيده ام“            :   اش اعالم ميدارد        تاريخي
هـاي              عبارات حاكي از عدم آشنايي كافي آنان از تاريخ ايران و اسالم و از تعاليم و آمـوزه                  

در خوشبينانه ترين حالت ناشـي از ضـعـف آنـان در انـطـبـاق                   .   اجتماعي اسالم مي باشد   
 .  بوده است    ماركسيستي با واقعيات جامعه -دستĤوردهاي علمي

حقيقتـاً در    .        تأثير مذهب به خصوص شيعه گري در اكثر اين مبارزين به وضوح آشكار بود             
شان به ماركسيسم عنصر نقد علمي و آگاهي بـهـاي الزم را                       بريدن آنان از اسالم و گرويدن     

تواند باشد، وي كـه در يـك               جالل آل احمد نمونه خوبي در اين خصوص مي. نداشته است 
خانواده مذهبي و آخوندي پرورش يافته بود تا مديريت نشريه مردم ارگان رسمي حزب تـوده                 

 .يابد    مي“          خسي در ميقات“         و در بازگشت به خويشتن خود را . ارتقاء مي يابد
 - به بعد با به وجود آمدن فضاي سياسي جديد و وقوع تحوالت سـيـاسـي         40     از آغاز دهه    

اجتماعي كه بافعال شدن دانشگاهها و مدارس عالي و متزلزل شدن پايه هـاي اقـتـصـادي                    
تاًثير اين تحوالت بسرعت در جامعه و   .    و توسعه تكنولوژي مدرن همراه بود                      فئوداليسم و رشد  

روحانيون سنٌتي تزلزلي را در بـاورهـاي         .   بخصوص در بين روشنفكران خود را آشكار ساخت  
مذهبي و ديدگاههاي فلسفي خرده بورژوازي شهري بخصوص جوانان و دانشجويان احسـاس             

� گري و راديكاليسم اجتمـاعـي         براي جلوگيري از سوق يافتن جوانان به سوي مادي    .   نمودند
روشنفكران ديـنـي آن     .   هاي روشنفكري آغاز نمودند    سياسي حركتي را در دانشگاهها و محيط    

همراه بخشي از روحانيت متوجه شدند، اگر محتواي اسالم را در ظرفهاي بياني و علمـي             روز به 
مناسب با زمان خويش تجديد و مطرح ننمايند، ظرف و مظروف هر دو با هم صدمه خواهـنـد                   

هاي مذهبي براي كـاسـتـن از رشـد                     حسينه ارشاد و شريعتي و مطهري تالش جناح       .   .   ديد
 .   هاي روشنفكري و دانشگاهها بودند    ماركسيسم و راديكاليسم مذهبي در محيط

 در حقيقت يـاري  1360 خرداد 30     گريز ما به تاريخ يكصد سال اخير ايران در تحليل واقعه  
 خـرداد نـتـيـجـه اقـدامـي              30گرفتن از حافظه تاريخي براي تبيين اين واقعيت است، كه            

بلكه اين حادثه ريشـه در حـوادث و           . گرانه و از پيش طراحي شده محض نبوده است     توطئه
تالش ما براي ريشه يابي و بيان اين حقيـقـت      .   فرايندهاي اجتماعي تاريخي پيش از خود دارد      

بوده است كه مبارزات دمكراتيك و عدالت خواهانه كشورمان همواره از تشتت و پـراكـنـدگـي                 
مروري بر تاريخ يكصد ساله اخير ميهنمان آشكارا بيانگر برخوردهاي غيرمـنـطـقـي               .   رنج برده 

 1332 تا   1324هاي          نيرو هاي سياسي با يكديگر در دورة مشروطيت، نهضت جنگل، در سال           
 رخ داد، تكرار منطقي همان ضـعـف   60 خرداد سال 30متأسفانه جرياني كه در .   باشد    مي. . .     و  

 . باشد    سياسي كشورمان مي�      هاي اجتماعي    تاريخي جنبش
اين دوگانگي از باور آنها به مـذهـب و       .        مجاهدين خلق نمود بارز دوگانگي مورد نظر بود 

اقتصادي  ماركسيسم براي پاسخ دادن بـه         �             هاي اجتماعي         اسالم و استفاده عاريتي از برنامه     
بـخـاطـر    .   گـرديـد      خواهانه و راديكاليسم حاكم بر اعضاء و هوادارانش ناشي مي        نيازهاي عدالت 

وجود اين دوگانگي آشكار زمينه مساعدي براي نفوذ ماركسيسم در صفوف مجاهدين فـراهـم               
بزرگترين تـاوان آنـهـا       .   زيادي براي اين دوگانگي پرداخت نمودند    بود و مجاهدين خلق تاوان 

.  بود، كه منجر به تشكيل سازمان پيكار گـرديـد           54هاي خونين سال            انشعاب همراه با تسويه   
از طرفي رژيم شـاه  .   اين واقعه مشكالت فراواني را در داخل سازمان و بيرون از آن بوجود آورد      

هاي اسالمي به مجاهدين خلـق سـعـي در               با دستĤويز قرار دادن آن و زدن انگ ماركسيست        
از .   تضعيف نيروهاي راديكال مذهبي وجدا سازي مجاهدين از ديگر نيـروهـاي چـپ داشـت            

هاي مؤتلفه اسالمي و روحانيت سنتي بـا      طرفي ديگر شريعتمداران و مرتجعيني همچون هيئت   
مستمسك قرار دادن آن در پي تسويه حساب با نيروهاي مذهبي راديكال و عدالـت خـواه و                    

 .آمدند    ها بر    روشنفكران ديني و ماركسيست
جهان سـرمـايـه در وجـود          .        در اين ميان نقش مخرب امپرياليسم را نبايد فراموش نمود         

نمود و بخوبي آگاه بود كه مبـارزه بـا             مجاهدين راديكاليسم اجتماعي و سياسي را مشاهده مي       
مند است، به راحتي مبارزه با نيروهاي چـپ                 اين نيروي راديكال كه از پوشش مذهبي هم بهره        

آنها در استفاده از باورهاي مذهبي مردم براي مبارزه عليه مجاهدين خلـق  .   و حزب توده نيست  
رو تنها راه ممكن استفاده از نيروي مذهبي ديگري بود كه بتوانـد          از اين .   خلع سالح شده بودند   

كار و قشري مذهبي بهتريـن          روحانيت و نيروهاي محافظه   .   اين سالح مجاهدين را خنثي سازد     
  هـم    54ها در سال     انشعاب خونين ماركسيست.   رفت    گزينه امپرياليسم بدين منظور بشمار مي    

اشتباه رهبري مجاهدين در بـعـهـده گـيـري        .     اي گرانبها براي پيشبرد اين سياست بود           هديه
انفجارها و ترورهايي كه بعضاً ارتباطي به نيروهاي مجاهدين نداشت، عامل ديگري بـود كـه                 
امپرياليسم و عوامل آن در داخل براي استتار خود و هدايت آن بسوي مجاهـديـن اسـتـفـاده               

بـردنـد،               هاي متخاصم حكومتي مي         متأسفانه بابت سودي كه امپرياليسم و جناح      .   كردند        مي
 .   پرداختند    مجاهدين تاوان مي

 شروع و تا سال 60 خرداد سا ل 30ترين تاوان مجاهدين تسويه حسابي بود كه از         مهم             اما  
تحليلي خوشبيانانه بيانگر آنست كه اگر جمهوري اسالمي در آن مقطـع  .   بشدت ادامه يافت67

نمود، چه بسا مي تـوانسـت       با حوصله و دورانديشانه با قدرت گيري مجاهدين خلق برخورد مي     
در مدتي نه چندان طوالني از پتانسيل توانمند مجاهدين خلق كه ايدئولوژي مشتركي با هـم                 

تحليل فوق از درك اين واقعيت عاجز است كه رهبران جمهوري اسـالمـي              .   داشتند، بهره ببرد  
هايي كه قبل از انقالب از نيروهاي چپ و مجاهدين خلق                   بنا به خاستگاه اجتماعي خود و كينه      

مجاهدين خلق ايستگاه تجمع نيروهايي بود .   توانستند چنين سياستي را پيش ببرند      نمي.   داشتند
هاي اجتماعي چپ و بطور كلي برابري و عدالت اجتماعي داشتنـد، ولـي              كه گرايشي به برنامه   

و اين براي روحانيت سنتي و نيروهـايـي   .   نتوانسته بودند از باورهاي مذهبي خود خالصي يابند  
 . چون مؤتلفه اسالمي غير قابل تحمل بود    هم

ها قبل براي ايجاد كمربند سبز دور                اي كه ازمدت                هنگامي كه اين كينه تاريخي با وظيفه      
كشورهاي سوسياليستي به عهده نيروهاي مذهبي سنتي و روحانيت ايران گذاشته شده بود، و               

رژيم جمهوري اسالمـي عـامـدانـه       . در جلسه گوادلوپ شكل عيني بخود گرفت، همراه گشت 
اي هدايت نمود، كـه فـرجـامـي جـز               نيروهاي جوان و كم تجربه مجاهدين خلق را به ورطه         

 . سركوب و نابودي در پي نداشت

 1360 خرداد 30مروري بر حوادث 
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      مجاهدين خلق بواسطه باورهاي ديني خود در آغاز مورد حمايت خيلـي از روحـانـيـون                   
مبارزات صادقانه و جسورانه مجاهدين خلق برگ      .   مخالف رژيم شاه و بزرگان دين قرار گرفتند       

اي بود براي نيروهاي مذهبي در تقابل با گرايشات فزاينده چپ، كه بـا آغـاز مـبـارزه                              برنده
روحانيون از جمله شخص خميـنـي   .   مسلحانه عليه رژيم اعتبار چپ را مجدداً احياء نموده بودند 

زمان براي مقابله با گسترش نفوذ چـپ      توان از مجاهدين بصورت ابزاري هم             بحساب اينكه مي  
هاي مالي نيز برايشان ارسـال        و مبارزه با رژيم شاه استفاده نمود، از آنان حمايت و حتي كمك   

ولي با تغيير ايدئولوژيك اكثر رهبران و كادرهاي مجاهدين خلق اين رابطه قطع و       .   نمودند        مي
با تعميق راديكاليسم و دوگانگي حاكم بر سازمان مجاهدين خلق حس كينه و انتقام جايگزين                

در راستاي ايجاد حس كينه و انتقام نيروهاي منتسب به انجمن حجتيه و بخصوص           .   آن گرديد 
نهايت آنكه وظيفه سالخـي و قـتـل عـام           .   مؤتلفه اسالمي نقش بسزايي ايفاء نمودند     هيئت

اي       مجاهدين خلق هم بعهده اسداهللا الجوردي از سران مؤتلفه اسالمي گذاشته شد، كه با كينه              
 .  ها بپردازد    سيري ناپذير به كشتار مجاهدين خلق و ماركسيست

 خرداد بطور علـنـي در     25     جناحي از حاكميت از تركيب روحانيت سنتي و هيئت مؤتلفه از        
 خرداد با تن دادن مجاهدين خلـق بـه     30و در . مقابل مجاهدين خلق به صف آرايي پرداختند 

اي رقم خـورد         سال اخير ايران بگونه   30آرايي تحميلي و در عين حال خونين، تاريخ                 اين صف 
آراي تا آنجا ادامه يافت كه آقايان در مجلـس      اين صف .   كه منافع و مصالح مردم قرباني گرديد      

شما طرف مجاهدين و بـنـي صـدر      “            :   گرفتند كه         شوراي ملي يقه بعضي از نماينده ها را مي        
حـتـي بـراي      .   اين سؤال بايد به صراحت پاسخ داده مـي شـد      “                    هستيد يا طرف حاكميت؟   

جانب هيچ طرفي نيستم، فقط طرفدار انقـالب و اسـالم و             “            :   اي كه پاسخ داده بود            نماينده
 . پاپوش درست كردند“          .مملكت هستم

ها قبل در پي تسـويـه حسـاب و               خرداد فرصت را براي نيروهايي كه از مدت    30      واقعه  
اشتباه رهبري سازمان مجاهدين خلق و لـجـاجـت            .   سركوب مجاهدين بودند، فراهم ساخت    

شان در بـرابـر         آرايي و سنگربندي    كودكانه آنان بر روي مواضع خود و استفاده از سالح و صف         
جمهوري اسالمي، آنان را در شرايطي آچمز قرار داد، و راه بازگشت را بروي خيل عظيم اعضاء             

به نظر ما سير حوادث غير از اين هم مي توانست بـاشـد، اگـر رهـبـري                  .   و هوادارانش بست  
متاًسفانه تصميم جناحي شرور و بـنـيـادگـرا     .   شدند        مجاهدين خلق در دام حاكميت گرفتار نمي      

براي كشاند مجاهدين به اين دام خونين با محاسبات غلط رهبران مجاهدين ثمر داد، و شـد           
دستگيري و سركوب گسترده مجاهدين متقابالً ترور سران حكومتـي را    .   شد    آنچه كه نبايد مي  

در پي داشت، و آن هم دستگيري، زندان و اعدام تعداد زيادي از جوانان مجاهد را بـدنـبـال                      
هاي آنان از ديگر نتايج اين رونـد        خانماني هزاران مبارز و خانواده            همچنين آوارگي و بي   .   داشت

 .ناميمون بود
      رژيم جمهوري اسالمي براي اجراي پروژه سركوب سياسي جداسازي و سركوب گام بـه               

پس از يورش به كردستان و كشتار مردم تركمن صحرا نخست يـاران            .   گام را در پيش گرفت    
پـس  .   سپس سركوب مجاهدين خلق را در دستور كار قرار داد         .   ليبرال خود را از ميدان بدر كرد      
 60جمهوري اسالمي تا نيمه دهـه      .   خواه، خصوصاً چپ رسيد           از آن نوبت ديگر نيروهاي ترقي     

تقريباٌ پروژه سركوب را در مورد تمامي نيروهاي مخالف به مورد اجراء گذاشته بود تا اينكه بـا                   
اي كه بعدها به فـاجـعـه مـلـي                  ، كشتار سبعانه   67كشتار زندانيان سياسي در تابستان و پاييز        
رمز دوام جمهوري اسالمي و توان وي در سـركـوب           .   مشهور گشت، اين پروژه را تكميل نمود      

مبارزات دمكراتيك و طبقاتي مردم كشورمان، در وهله اول ناشي از موفقيت وي در پـراكـنـده           
هـاي زحـمـتـكـش              سازي نيروهاي سياسي و ممانعت از پيوند نيروهاي پيشرو و آگاه با توده    

برد و تأثير فراواني در بقاي رژيـم                سياستي كه همچنان پيش مي    .   باالخص كارگران بوده است   
امروز افشاي سياست تفرقه افكنانه جـمـهـوري       .   خودكامه و ضدمردمي جمهوري اسالمي دارد     

خواه و        اسالمي و گام برداشتن در راستاي غلبه بر اين سياست ارتجاعي وظيفه هر نيروي ترقي              
 .دمكراتيك است

ساليان زيادي است جنبش چپ ايران در آرزوي تحقق سوسياليسم پيكار مي كند و تاكنون در مـيـدان                   
 .مبارزه هزينه هاي گزافي را در دوره هاي حاكميت ديكتاتوري شاه و شيخ پرداخته است

جنبش چپ ايران با تمام جانفشانيها و رشادتهايي كه از خود نشان داده است ، متاسفانه نتوانسته حاصل 
تمام احزاب و گروهاي چپ عليرغم پراكندگي و ضعفهايي . تالشهاي خود را به مردم ايران عرضه نمايد

كه داشتند هر كدام به سهم و توان خود ، به پيشبرد مبارزات در دفاع از منافع كارگران و زحمتكـشـان                     
هرچند ممكن است در برهه هائي از زمان، مبارزات بخشي از مـبـارزان ايـن             .   ايران كمك نموده اند   

 .جنبش با ركود و يا اشتباهات تاكتيكي همراه بوده باشد
رهبران تشكلهاي طيف چپ بايد بپذيرند اولين گام خود را در ميدان مبارزه كه مـي بـايسـت اتـحـاد            

بخش زيادي از ناكامي هاي ما و پيروزي جريانهاي         .   نيروهاي چپ باشد، بدرستي و بموقع برنداشته اند       
ضربات تازيانه دشمن بر پيكر . وابسته به نظام غارتگر سرمايه داري در ايران نتيجه اين گام اشتباه است

جنبش چپ، چپاول كارگران و زحمتكشان توسط غارتگران سرمايه داري تا زماني كه اين جنـبـش در            
در حالي كه استوره هاي جنبش ترقيخواه و تحول طلب ايـران در    .  تفرق بسر مي برد، فرود خواهد آمد 

خاك خاوران ها در جوار هم، با پيكر خونين بدست دشمن مدفون گشته اند، رهبران تشكلهاي طـيـف                   
 .چپ ايران ، در آسمان تخيالت خود بدور از هم سير مي كنند

همراه شو رفـيـق     »:   رفقاي رنجديده، خانواده شهدا و بدنه جنبش چپ ايران بدرستي چنين مي سرايند  
، آيا در ميان رهبران جنبش چـپ مـا     «تنها نمي شود، اين درد مشترك جداجدا هرگز درمان نمي شود          

 گوش شنوائي هست؟
آري ما ميدانيم براي رسيدن به اتحادي اصولي و فراگير، بايد نقاط اشتراكي بعنوان حداقل هـا، بـيـن                     

آري ميدانيم اين درد مشترك ماست و نقاط اشتراك بسياري در بـيـن   .   نيروهاي چپ وجود داشته باشد   
 !آري ما مي دانيم اتحاد سخت و از خود گذشتگي و همت بسيار مي خواهد. نيروهاي چپ وجود دارد

شرايط مناسب چه زماني است و چگونه مي توان بر نقاط اشتراك تكيه كرد؟ آيا دشمن :   سئوال اينست 
 !مي بايست زمينه هاي اين اتحاد را فراهم كند و آيا تاكنون اينكار را نكرده است ؟

تعدادي از رهبران ما در اين زمينه كوتاهي بسيار كرده اند و بخشي از هزينه هاي گزاف جنبـش چـپ        
مردم ايران محصول بي مسئوليتي آن دسته از رهبران است كه در رهبري گروههاي چپ مسئـولـيـت             

 !گرفته اند و در اين زمينه غير مسئوالنه عمل كرده اند
شايد بخشي از رهبران مدعي هم اكنون دغدغه جنبش چپ و مردم ايران را نداشته و بعد از سـالـهـا         
مبارزه، خسته شده و به خوش نشيني در غرب عادت كرده اند و يا بر اثر وابستگي هاي خـانـوادگـي،                        
معادالت و معامالت سياسي حاضر به زندگي و مبارزه در ايران نبوده و يا قادر به پرداخت هزينه هـاي             

 .گزاف همچون گذشته نباشند
اما به يقين براي بدنه جنبش چپ ثابت شده است كه تنها راه نجات كشورمان از زير چـنـگـال رژيـم            
ارتجاعي جمهوري اسالمي و دخالتهاي امپرياليسم جهاني در امور ايران، تشكيل جبهه متحد نيروهـاي              
چپ باورمند به سوسياليسم علمي است و تا زماني كه جنبش چپ ايران در تفرق بسر ميبرد، انـتـظـار              

 .تحوالت دمكراتيك و برقراري آزادي و برابري، انتظاري بيهوده خواهد بود
تنها تشكيل جبهه متحد چپ است كه مي تواند ضمن دفاع از منافع كارگران و زحمتكشان ميهنـمـان،          
ديگر نيروهاي ملي و دمكرات را به مبارزات عدالتخواهانه اميدوار و آنها را با خود همراه سازد، تا زماني                   
كه جنبش چپ ايران فاقد چنين جبهه متحدي است، قدرت سياسي در ايران بين نيروهاي وفـادار بـه              
سيستم سرمايه داري دست بدست خواهد شد و نيروهاي چپ ايران، اولين قربانياني خواهند بـود كـه                   

 .بايست پيش پاي حاكمان سرمايه قرباني شوند مي
با تشكيل جبهه متحد چپ است كه زمينه اتحاد و همكاري بيشتر بين ديگر نيروهاي مترقي جـنـبـش        
 .مهيا خواهد شد و اين نيروها مي توانند بطور عملي، بسوي تشكيل حزب طبقه كارگر ايران گام بردارند

پيشگامان تشكيل جبهه متحد چپ مي توانند با حضور نمايندگان همه احزاب، سازمانها و گـروه هـاي      
سياسي معتقد به سوسياليسم علمي وارد مذاكره شده و شرايط را براي برگزاري كنگره اي سـراسـري                  

 .مهيا نمايند
فراكسيون كمونيستي سازمان فدائيان خلق ايران اكثريت آماده است بعـنـوان عضـوي از جـنـبـش                      
كمونيستي مردم ايران براي تشكيل جبهه متحد چپ پيشگام شده و در پيشبرد اين مـبـارزات تـالش              

 .نمايد
براي تشـكـيـل    )   كنگره خاوران (   حداقل هايي را كه مي توان جهت پيش شرط شركت در اين كنگره        

 :جبهه متحد چپ در نظر گرفت، پايبندي به چنين مواردي باشد
 اعتقاد به سوسياليسم علمي بعنوان هدف نهايي و برنامه ايي، - 1
 اعتقاد به سرنگوني رژيم جمهوري اسالمي در ايران با تمام شيوه هاي مبارزاتي ممكن، - 2
 اعتقاد به اصالح ناپذيري رژيم جمهوري اسالمي در ايران - 3
 مخالفت با دخالت ديگر كشورها در امور داخلي ايران و آلترناتيو سازي آنها، - 4
اعتقاد به حفظ استقالل و تماميت ارضي كشور و عدم وابستگي اقتصادي، سياسـي، نـظـامـي و             -  5

 فرهنگي به ديگر كشورها و برقراري ارتباط عادالنه با تمام كشورها بر اساس منافع ملي مردم ايران،
اعتقاد به رفع تبعيض و ستم طبقاتي، اجتماعي، ملي، قومي، نژادي، جنسيتي، مذهبي، فرهـنـگـي،          -  6

 ...شغلي و 
برگزاري رفراندم بعد از سرنگوني رژيم اسالمي براي تعيين نوع حكومت با حضور آزاد همه افـراد،                -  7

 احزاب، سازمانها و گروه هاي سياسي و اجتماعي،
 لغو مجازاتهاي مرگ، اعدام و شكنجه به هر جرم و بهانه ايي - 8
برقراري و تضمين آزاديهاي كامل سياسي و اجتماعي براي تمام افراد، انجمـن هـا، گـروه هـا،                -  9

 سازمانها و احزاب،
 آزادي شوراها، سنديكاها، اتحاديه ها و ديگر تشكالت توده اي، - 10
 تهيه پيش نويس قانون اساسي كشور متضمن سمت گيري سوسياليستي با شرايط جامعه ايران، - 11
لغو سانسور، تضمين آزادي بيان، قلم، كتاب و مطبوعات، راديو و تلويزيون، اينتـرنـت و ديـگـر           -  12

 رسانهاي اطالع رساني و ارتباطي،
كار مناسب، مسـكـن، خـوراك،        :   تامين و تضمين رايگان رفاه همگاني و عدالت اجتماعي مانند       -  13

 .....پوشاك، تحصيل، بهداشت، تفريح، امنيت اجتماعي، حمل و نقل عمومي و 
 اعتقاد به حفظ محيط زيست و پاسداري از منابع طبيعي و آثار تاريخي و فرهنگي كشور، - 14
معتقد به صلح جهاني و تالش براي حل مناقشات منطقه ايي، برچيدن سالحهاي كشتار جمعي و   -  15

 . توقف رقابتهاي تسليحاتي در سطح بين المللي و منطقه ايي
 همراه شو رفيق،

 !اين درد مشترك هرگز جداجدا درمان نمي شود

 )اكثريت(فراكسيون كمونيستي سازمان فدائيان خلق ايران 

 فراخوان براي تشكيل جبهه متحد چپ مردم ايران
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10صفحه   - 3شماره    

 *رفقاي هيئت تحريريه نشريه كار داخل كشور  
     با تبريك به مناسبت انتشار كار داخل كشور و آرزوي موفقيت در كار سترگي كـه آغـاز            
نموده ايد، اميدواريم بتوانيد تا آخر به اهدافي كه در سرمقاله شماره نخستين بيان داشته ايـد                  

بـا ايـن     .   مطمئناٌ در اين راه با سختي ها و ناماليمات زيادي مواجه خواهيد شـد   .   پايبند باشيد 
همه اگر بتوانيد استوار و راسخ بر روي اهداف خود بياستيد يقين بدانيد كه دستان زيادي بـه                   
ياري شما دراز خواهد شد و اگر پتانسيل نهفته فدائيان داخل كشور را باور داشته باشيد، از اين       

مـا دسـت     .   نيروي پايان ناپذير بهره برده و متقابالً در شكوفائي آن نقش خـواهـيـد داشـت       
همكاري به سوي شما دراز مي كنيم و تا زماني كه بر پيمان خويش هستيد، مي تـوانـيـد از           

پـيـش بسـوي      “    ضمن تشكر از انعكاس مطلب ما تحت عـنـوان  .  همكاري ما مطمئن باشيد 
به مناسبت روز جهاني كارگر، سعي خواهيم نمود براي شماره هـاي     “                      انترناسييوناليسم جديد 

نوشته زير را كه در استقبال از موضوع اتحاد چپ و با استفـاده  .   بعدي هم مطلبي داشته باشيم 
به كنگره دهم ارائه كرده بوديم، نگاشته و   “             بيانيه وحدت“           از مطلبي كه قبالً تحت عنوان       

 . برايتان ارسال مي نمائيم

 اتحاد چپ
  ضرورت ها، وظايف و چشم اندازها

  چپ كيست؟

چـپ در فـرهـنـگ         .        الزم است قبل از هرچيزي تعريف خود را از چپ مشخص نمائيم           
شود، كه مدافع دمكراسي، حقوق بشر، حقوق زنـان، صـلـح،               سياسى به نيروهايى اطالق مى    

هر چنـد كـه     .   مي باشد. . .   محيط زيست، رفع ستم ملي، ريشه كني بيسوادي، رفاه عمومي و        
نيروهاي ديگري هم براي تحقق اين آماج ها تالش مي كنند، ولي پيكار چپ براي تحـقـق                  

ولي آنچه چپ را از     .   اين اهداف تفاوت هاي بنيادين با احزاب و سازمان هاي بورژوازي دارد   
ساير نيروها خصوصاً از جريانات سرمايه داري متمايز مي نمايد، اساساً نگرش متفاوت آنها بـه      

بلكه ريشه اصلي تفاوت چپ با جريانات غير سوسياليستـي، در         .   اين مقوالت اجتماعي نيست   
اعتقاد چپ به مبارزه طبقاتي و لزوم براندازي بهره كشي انسان از انسان و سلـب مـاكـيـت                     

چپ در مـبـارزه     .   خصوصي وسايل توليد از سرمايه داران و  برقراري نظام سوسياليستي است    
بين كار و سرمايه از منافع طبقه كارگر و از حقوق تمام زحمتكشان جانبداري مـي كـنـد و                      

و در شرايطى كه .   از اين منظر چپ صفتى سوسياليستى است .   برعليه اردوى سرمايه مي رزمد    
سرمايه داري و طرفداران نئوليبراليسم براي مبارزه با چپ و از بين بردن قدرت رزمندگي آن                

هاى چپ با جريانات بورژوازى و برهم زدن خط مرزهـايـش           رنگ كردن تفاوت   سعى در كم  
دارند، در شرايطي كه رژيم هاي ارتجاعي در پي مشروعيت بخشيدن به خود از اعتـبـار نـام              
چپ بهره برداري مي كنند، بهتراست در استفاده از واژه چپ بر صفت سوسياليستى آن تأكيـد       

 .كنيم
    برشماري مشخصه هاي باال در تعريف چپ به منزله آيات آسماني و ترسيم خط و مـرزي                 

ما معتقديم تنوع فكرى چپ نـه تـنـهـا             .   قطعي و انعطاف ناپذير براي مجموعه چپ نيست       
چپ با بهره گيرى از بيـنـش        .   بازدارنده نيست، بلكه موجب پويايى و شكوفايى آن خواهد بود         

ماركسيستى در برخورد با پديده هاى اجتماعى و تحليل ماترياليستى و ديالكتيـكـى در پـى                 
در جريان اين تحوالت مداخله آگاهانه انسان را شـرط      .   ايجاد تحوالت بالنده اجتماعى است    

به همين دلـيـل   .   داند الزم و البته نه كافى، براى گام برداشتن در راستاى تكامل اجتماعى مى      
اجتـمـاعـى و        –ي مؤثر نيروهاى پيرو سوسياليسم علمى در مبارزات سياسى     خواهان مداخله 

چپ سوسياليسم را نظامى اجتماعى و آلترناتيو بالقوه نـظـام           .   باشند  تحوالت جوامع انسانى مى   
داند، و برقرارى آن را بعنوان نظامى ارزشى به فردائى موهوم محول نـمـى                سرمايه دارى مى  

ورزند و مبارزه در راه بـرقـرارى        كسانى كه صرفاْ بر ارزشى بودن سوسياليسم تأكيد مى.   كند
شمارند، در زمره چپ هاى مرددى قرار دارند، كـه             سوسياليسم را در شرايط كنونى مردود مى      

هرچند آنها متحديـن بـا     .   در اردوى چپ متحدين ثابت قدم و قابل اتكائى به شمار نمى آيند            
 . ارزشى براى چپ در مبارزات دموكراتيك هستند

 ضرورت هاي اتحادچپ 

به كارگيرى  .        واژه اتحاد رايج ترين اصطالح در بين فعالين سياسى اپوزيسيون ايران است           
ي اتحاد توسط احزاب و سازمان هاى سياسى اپوزيسيون و فعالين سياسى، صـدور                مداوم واژه 

قطعنامه و فراخوان و تدوين پالتفرم هاى متعدد در رابطه با امر اتحاد و همكارى نـيـروهـاى          
از لحاظ نظرى اكثريت قريب بـه اتـفـاق ايـن         .   سياسى، خود حاكى از عينيت اين نياز است       

جريانات سياسى نياز جنبش دمكراتيك و جنبش طبقاتى ميهن مان را به مسئلـه اتـحـاد و                    
آنها يقين دارند كه به تنهائى قادر به        .   يكپارچگى، نيروها درعرصه هاى مختلف باور نموده اند       

 . تأمين اهداف مورد نظرشان نيستند
     نياز مبرم به دگرگونى هاى سياسى و آبستن حوادث بودن جامعه ايران، ضرورت وحـدت             

نيروهايى كه نخواهند و يا نتوانند در اين راستا گام بـردارنـد،          .   كند  گسترده چپ را اقتضاء مى    

اگر امـروز  .   ريزند خواسته ويا نخواسته آب به آسياب دشمن طبقاتى كارگران و زحمتكشان مى          
 سال، جمهورى اسالمى همچنان پابرجاست، بخشى از مسئوليت آن متوجه     29پس از گذشت    

چپى كه ادعاى دفاع از منافع طـبـقـاتـى            .   باشد  نيروهاى سياسى جامعه به خصوص چپ مى      
داند، و بر ميراث نظرى لنين     كارگران را دارد، چپى كه خود را مسلح به بينش ماركسيستى مى           

چرا از درك اين واقعيت ساده عاجز است؟ مسلماْ عامل استبداد جـمـهـورى       .   كند  مباهات مى 
اسالمى و ترفندهاى امنيتى آن در ايجاد شبهه و اختالف در بين اپوزيسيون، بـه خصـوص                   

ولي نمي توان تمامي گناهان را بـه جـمـهـورى           .   اپوزيسيون چپ نقش مهمى داشته است   
اسالمى يعني عامل بيروني نسبت داد و از نقش  عامل دروني يعني خود احزاب، سازمان ها و            

 . شخصيت هاي چپ چشم پوشي نمود
    هم زمان با تشديد بحران در جامعه و گرايش به دگرگوني هاي سياسي، شاهد رشد نـيـاز                  

هر چند چپ در گستره جهاني و در چند دهه اخـيـر      .   به گفتمان چپ سوسياليستي هم هستيم     
چـپ  .   زير فشار بوده و با شكست سوسياليسم شوروي بحران شديدي را پشت سـرگـذاشـت           

ايران تحت حاكميت جمهورى اسالمى و با سركوب و كشتار تمامي طيف هـاي آن فشـار             
عليرغم بحران ها و ضربات وارده، فلسفه وجودي چـپ و نـيـاز        .   مضاعفي را متحمل گرديد  

جامعه به گفتمان چپ هيچگاه زير سؤال نرفته و چپ را به بحران موجوديت دچار نسـاخـتـه                   
دهد، تشـتـت و        شود، وچپ ايران را بشدت آزار مى        آنچه امروزضعف چپ محسوب مى    .   است

امروز مبرم ترين وظيفه چپ غلبه بـر روحـيـه ى           .   تفرقه موجود در بين نيروهاى چپ است      
مطمئناْ صف آرايى متحد چپ موجب گسترش تفـكـرات راديـكـال و             .   تفرقه و تشتت است   

 .كارگري در ميان چپ ايران خواهد شد
      به لحاظ تاريخي در يك صد سال اخير چپ در حيات سياسي و حتا ديگر عرصه هـاي                    
اجتماعي از جمله در جنبش هاي دمكراتيك، كارگري، زنان، دانشجويان و در هنر و ادبـيـات                 

از اينرو چپ و نقش آن در حيات سياسي كشـورمـان     .   اي ايفا نموده است نقش برجسته... و  
از .   حوادث اخير كارگري و دانشجوي هم مؤيد اين امر مـي بـاشـد           .   باشد غير قابل انكار مي   

طرفي ديگر رشد جنبش كارگري و دانشجويي در سال هاي اخير با گرايش راديكال مـوجـب             
تقويت موقعيت چپ كمونيست و تضعيف ليبرال هاي بريده از چپ و سوسيال دمكرات هـاي                

 . راست گرديده است
 علل تفرقه و تشتت چپ 

اگر اين معضـل پـس از         .        عوامل متعددي در پراكندگي و تشتت چپ ايفاي نقش نموده         
بايد قبول داشت كه اين موضوع صـرفـاً          .   گذشت سه دهه و حتا يشتر هنوز توانسته ادامه يابد         

از عوامل خارجي بـه  .   عاملي ذهني نبوده و بر بنيان هاي عيني بمراتب قوي تري استوار است    
مواردي همچون سركوب و اختناق، تحميل مهاجرت اجباري، گسست از پايگاه اجـتـمـاعـي،                
شكست سوسياليسم مدل شوروي و نفوذ ليبراليسم و سوسيال دمـكـراسـي مـتـمـايـل بـه                 

ترجيح منافع فردي و گروهي به منافع طـبـقـاتـي،             .   نئوليبراليسم در صفوف چپ اشاره نمود     
اختالفات شخصي، استيالي فرهنگ استبدادي و فرد محوري، وجود و رشد اقشار بينابيني در              
صفوف چپ سوسياليستي، سكتاريسم و انزوا طلبي، باورها و رفتارهاي مـغـايـر بـا اهـداف                    

 . سوسياليستي، ضعف تئوريك و دچار روزمرگي شدن هم از عوامل دروني اين بيماري است
     سياست سركوب و اختناق همراه با تالش هاي امنيتي رژيم در سه دهه حيات خود نقش                

در سه دهه گذشته روحيه تفرقـه و اتـحـاد        . بسزايي در پراكندگي نيروهاي چپ داشته است 
گريزي در بين نيروهاي چپ به بهانه مسائل غير بنيادي و حتا پيش پا افتاده كارآيـي قـوي                    

چپ ايران در پى سياست هاى سركوب و ترور و خفقان سـيـاسـى نـتـوانسـت                .   داشته است 
نابـودى  .   ارتباطى ارگانيك با طبقه كارگر برقرار سازد، و نهايتاً از پايگاه اجتماعى خود گسست         

تشكيالت احزاب وسازمان هاى چپ، مهاجرت كادرها و رهبران شان به خارج و طـوالنـى                  
شدن زمان مهاجرت موجب از بين رفتن فضاى گفتگو و گسست بين نسل ها و فعاالن چـپ                  

بـحـران   .   و دميده شدن خون تازه در رگ هاى چپ و تشكيالت چپ را مـانـع شـد       .   گرديد
رهبرى ناشى ازگسست از پايگاه اجتماعى چپ موجب تضعيف نقش تفكر پرولترى در رهبرى        
جريانات چپ، و رشد تفكر اقشار بينابينى به واسطه حضور وسيع شان در بين احـزاب چـپ                  

اين بحران رشد تفكرات انحرافى و رفرميستى محض در قالب نظام سرمايه دارى را        .   گرديد
كه گريبـان اكـثـر      .   تفكرات سوسيال دموكراسى برآمد منطقى اين گرايش بود   .   در پى داشت  

رشد جنبش هاي اجتماعي و تعمـيـق   .   جريانات چپ به خصوص سازمان ما را فرا گرفته است  
مبارزات كارگري ضمن آنكه مي تواند فاصله بين فعالين چپ داخل و خارج را از بين بـبـرد،                  

 .همچنين عاملي مؤثر براي زدودن بيماري ها و انحرافات چپ بشمار مي رود
ي ما به درجاتى مقصريم و براي غلبه بر آن نـيـازمـنـد                    در پيدايش اين كاستي ها همه     

بازنگرى اساسى در باورها و رفتارهاى مان در خصوص روابط متقابل احزاب، احزاب با اعضاء                
براى دست يابى به جبهه اى واحـد        .   خود و فعالين سياسى چپ با توده هاى مردم  مي باشيم           

نـمـى   .   الزم است، اهداف اتحاد و سياست هاى اجرائى آنرا با خرد جمعى مجدداْ تعريف كـرد             
توان بدون درك واقعيت هاى تاريخى وارد عرصه اى شد، كه احتمال حصول نتايج منفى آن                

سازمان ما بنابه سابقه تاريخـى اش، تـوان الزم         .   باشد بمراتب بيشتر از نتايج مثبت اش مى 
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از اين رو ضـرورى  .   براى همكارى با اكثر قريب به اتفاق سازمان ها و احزاب چپ را داراست             
است، مساعدت الزم را براي شكل گيرى اتحاد چپ با مشاركت گسترده احزاب و سـازمـان                  
هاى چپ به همراه شخصيت هاى منفرد سياسى، فرهنگى و علمى چپ كشورمان بـعـمـل                  

 .    آوريم
     از طرفى ديگر نبايد تعدد احزاب و سازمان هاى چپ را نتيجه منطقي برآينـد طـبـقـات                    

اين تعدد حاصل تفكرات خورده بورژوايى و فرهنگ مبتنـى      .   اجتماعى و اقشار بينابينى دانست    
دهها تشكل چپ را شايد بتوان در سه و يا حداكثـر  .   بر فردگرايى و استبدادى، حاكم بر ماست 

تا رسيدن به آن منزل تشكيل جبهـه اى از احـزاب،               .   چهار حزب سياسى طبقه بندى نمود     
 .دانيم سازمانها و شخصيت هاى منفرد چپ را امرى منطقى، ضرورى و در دستور روز مى

 اتحاد بر كدامين محور؟

گردد، راه كارهائى هم بـراى     شود، و هدفى كه تعريف مى     متناسب با برنامه اى كه ارائه مى      
هر برنامه اى سواى بيان آماج ها و اهداف اش، روش هاى دست يابـى و     .   شود  آنها طرح مى  

سازد،حتا اگر تدوين كنندگان آن بـرنـامـه       متحدين خود را هم صراحتاْ يا تلويحاْ مشخص مى  
برنامه ارائه شده، خود نيروهايى را كه پتانسيل الزم بـراى      .   بخواهند از اين مسئله طفره روند     

 . فعاليت در راستاى تحقق چنين امرى را دارند، مشخص خواهد ساخت
     اتحاد چپ عالوه بر خواست هاى دمكراتيك و مبارزه براى دمكراسى و حـقـوق بشـر،                   
بايستى تأمين عدالت اجتماعى و گذر از سرمايه دارى به نظام سوسياليستى را در رأس آمـاج               

و عليرغم تفاوت هاى نظرى، دفاع از منافع طبقه كارگر گرانيگاه اتـحـاد             .   هاى خود قرار دهد   
اگر نخواهيم خود را به كليات محدود نموده و بصورت مشخص با مسائـل بـر                 .   باشد  چپ مى 

امروز ديگر نمي توان به شيوه هاي سنتي نا كارآ و محدودگرانه به جنبش هـاي           .   خورد كنيم 
بايستي حلقه هايي را كه بتـوانـد طـيـف       .   اجتماعي وخصوصاٌ جنبش هاي كارگري پاسخ داد    

گسترده اي از نيروهاي پراكنده چپ و كمونيست را گرد هم آورده و به مبارزه اي مشـتـرك             
تدوين استراتژِي و تقويت اقدام مشترك سوسياليستـي در     .   سوق دهد، را شناخت و بكاربست     

عرصه جنبش هاي اجتماعي و ارائه پاسخي مبتني بر بنيان هاي چپ سوسياليستي به نـيـاز                  
جنبش هاي اجتماعي و در رأس آن جنبش هاي كارگري، از جمله اقداماتي است كـه چـپ                   

 . كشورمان مي تواند بطور مشترك در آن راستا اقداماتي را سازماندهي كند
     اتحاد امرى نظرى است كه بر بستر مبارزه تحقق خواهد يافت و براى شكل گـيـرى آن      

اتحاد امرى سلبى و هم ايجابى است و نمى تواند صرفـاْ بـر               .   داشتن روحيه اتحاد الزم است    
همچنين بايستى توجه نمود كه اتحاد صرفاْ بـراى    .   پايه اعتماد متقابل بنا گشته و پايدار بماند  

بلكه ابزارى براى پيشبرد و تحقق اهدافى ديگر است، ساختارسازى براى اتحـاد            .   اتحاد نيست 
كند و با  هر ساختارى هدف و پروژه اى را دنبال مى.   امرى ضرورى است ولى كافى نمى باشد      

پس در هر اتحادى وجود ساختار و هدف به همراه هـم الزم              .   يابد  وجود آنهاست كه معنا مى    
هـر  .   حفظ ساختار به هر قيمتى موجب بيهوده گى و انفعال كل ساختار خـواهـد شـد                 .   است

ساختارى بجز برنامه و اهداف، بايستى سياست هاى روشنى را جهت رسيدن به آن اهـداف                 
مبارزه در راستاى اهداف و پروژه تعريف شده، موجب پايدارى ساختار و معـيـارى               .   ارائه نمايد 

احزاب و سازمان ها پايه و اركان هـر          .   براى سنجش و كارآيى اعضاى آن ساختار خواهد بود        
همچنين هيچ اتحادى نمى تواند از كنار شخصيت هـا ى      .   دهند اتحاد سياسى را تشكيل مى  

 .منفرد سياسى، فرهنگى و علمى به آسانى عبور كند
     چپ براى حضور در هر اتحادى و در جريان مبارزات سياسى خود اهـدافـى را دنـبـال              

 : توان موارد زير را برشمرد نمايد، كه از اهم آن مى مى
دفاع پيگير از دمكراسى مشاركتى و مردمى، و تالش براى تعميق آن به اليه هـاى زيـريـن       

 جامعه
 برقرارى نظام سوسياليستى بعنوان بديل و آلترناتيو نظام سرمايه داري •
 نفى استثمار انسان از انسان و دگرگونى مناسبات اجتماعى به نفع كارگران و زحمتكشان •
تالش براى سازماندهى سياسى و طبقاتى طبقه كارگر و رشد آگاهى هـاى سـيـاسـى و            •

 طبقاتى آن
 جانبدارى از اردوى كار در مبارزات طبقاتى بر عليه اردوى سرمايه •
 مبارزه براى اتحاد طبقاتى كارگران و زحمتكشان، و دفاع از انترناسيوناليسم پرولتري •
 مبارزه عليه غارت گرى هاى امپرياليسم و سياست هاى نئوليبراليستى آن •
 دفاع از صلح و محيط زيست •
 دفاع از حقوق اقليت هاى ملى، مذهبى، زنان و كودكان  •

      در اين مبارزه كمونيست ها و سوسياليست ها در اردوى چپ به همراه متحدين خود در                 
جنبش هاى اجتماعى، منتقدين جهانى سازى سرمايه دارى، اتحاديه هاى كـارگـرى بـراى                 

 .ورزند تحقق آماج هايش تالش مى
 آيا اميد براي اقدام مشترك وجود دارد؟

      با توجه به تشتت چندين ساله نيروهاي چپ و حتا دمكرات، كه سابقه اي بـه درازاي                    
عمر جمهوري اسالمي دارد، شايد تجسم آينده اي فارغ از تفرقه و پراكندگي دور از ذهن بـه                   

ولي حوادث چند سال اخير اميدواري هايي را موجب شده است، كه اگر بدست خـود                .   نظر آيد 
 . تباهش نسازيم، اين مهم دست يافتني است

      رشد جنبش هاي كارگري در چند سال اخير ضرورت تشكل يابي صنفـي كـارگـران و          
پيوند احزاب و سازمان هاي كارگري و كمونيستي با اتحاديه هاي كارگري را مطرح ساخـتـه                 

تجارب گذشته نشان داده كه همكاري و اتحاد چپ بر مبناي تدوين برنامه و پالتـفـرم          .   است
. مشترك و يا تجمع فيزيكي احزاب و سازمان هاي چپ نمي تواند كارآيي خوبي داشته باشـد                

اقداماتي اين چنيني بازدهي الزم و قابـل   .   چنين اقداماتي هرچند الزم است، ولي كافي نيست       
. قبولي نخواهد داشت، اگر بر بستر مبارزات توده اي و جنبش هاي اجتماعي شكل نـگـيـرد                  

فعاليت هاي مشتركي كه براي آزادي كارگران زنداني، دانشجويان چپ، فعالين زنان، معلمين             
و پرستاران و بطور مشخص مبارزه براي آزادي منصور اسانلو و محمود صالحي انجام گرفـتـه     
و همينطور حمايت و دفاع از خواست كارگران نيشكر هفت تپه كه ادامه دارد، بمراتب پربارتـر    
و ملموس تر از هر نشست و پالتفرم مشتركي بازدهي داشت و حتا نشان داد كـه تـحـقـق          

اگـر چـنـيـن اقـدامـات           .   نظري اتحاد بر پايه مبارزات عيني شكل مي گيرد و دوام مي يابد      
مشتركي بر خواست و حركتي مشترك و منسجم متكي باشد، شاهد شكوفايي گفتمان چـپ                

فـرارويـانـدن    .   در جنبشهاي اجتماعي و مبارزات طبقاتي و دمكراتيك كشورمان خواهيم بـود           
اقدامات مشترك ضعيف به خواست و حركتي توانمند، وظيفه تمامي جريانات چپ بشمار مـي             

 . رود
 نقش چپ در اتحادهاي موردي و دمكراتيك

بلكه بايد آنرا   .        اتحاد چپ نبايستي به تالش تقابل گرايانه با اتحاد دموكراتيك تفسير شود           
. بمثابه اقدامي براي دموكراتيزه و راديكاليزه كردن جنبش دموكراسى خواهـى بشـمـار آورد          

خواست هاى دمكراتيك از خواست هاى اساسى مردم كشورمان بشمار مي رود كه پـس از                  
 سال از انقالب بهمن نه تنها نتوانسته به اهداف خود دست يابد، حتا در مـواردى                  29گذشت  

. چون حقوق فردى، حقوق زنان و حقوق بشر مجبور به عقب نشينى هايي هم شـده اسـت                   
براى اينكه اتحاد دمكراتيك رويكردى عدالت خواهانه داشته بـاشـد، الزم اسـت حضـور                    

هر چه حضورچپ پررنگ تر شود، رويكـرد  .   نيروهاى مترقى و چپ در اين اتحاد قوى تر شود         
 .عدالت خواهانه در اين اتحاد عميق تر خواهد شد

اتحاد .   تواند هسته عدالت خواه اتحاد گسترده دمكراتيك در كشورمان باشد                اتحاد چپ مى  
نيروهاى چپ اگر بدون اتـحـاد   .   چپ موجب افزايش تحرك رقباى سياسى چپ نيزخواهد شد    

گسترده گردان هاى چپ و انسجام تشكيالتى خود وارد تعامل و همكارى با ساير نـيـروهـا                   
يقيناْ نخواهند توانست حركتى مستقل از خود ارائه دهند     .   براى ايجاد اتحادي دمكراتيك شوند    

و چـه بسـا بـه كـارگـزاران و               .   و برنامه خود را عرضه و صف مستقل چپ را شكل دهند           
چپ بايستى متحداْ و با برنامه و آماج هـاى        .   هوراكشان جريانات قوى تر از خود تبديل شوند       

اما بايستى توجه نمود كه نه تحوالت اجتماعـى و نـه       .   خود در اتحاد دمكراتيك شركت كند 
اين اتحاد را امـروز  .   توده هاى مردم تا ابد منتظر ما براى شكل دهى اتحاد چپ نخواهند ماند           

در روزهاى بحرانى و در جريان تحوالت تاريخى فرصتى براى شكـل      .   بايد سازمان دهى كرد   
و مورد ديگر آنكه جريانات چپ به واسطه عدم شكل گـيـرى      .   دهى چنين امرى نخواهد بود    

اتحاد چپ نمى توانند وظايف دمكراتيك خود و به تبع آن حضور در جبهه اى بـا مشـاركـت         
 .نيروهاى دمكرات را به بعد از اتحاد چپ حواله نمايند

     عدالت اجتماعى و خواست هاى دمكراتيك مهم ترين و اصلى ترين خواست و نياز تـوده                
. صحبت از دمكراسى بدون رويكرد عدالت خواهانه، به مسخ دمكراسى خواهد انجاميد      .   هاست

كم بهاء دادن    .   ما معتقديم چپ مؤظف به تلفيق مبارزات دمكراتيك و مبارزات طبقاتى است           
بر هـمـيـن      .   به هريك از آنها انحراف از سوسياليسم علمى و در خدمت اردوى سرمايه است           

اساس ما به اتحادي دمكراتيك حول دمكراسى، حقوق بشر و جمهورى خواهى با رويـكـردى     
رفع ستم ملى و ستم جنـسـى و بـرقـرارى              .   عدالت خواه و در عين حال سكوالر باور داريم        

گذشته از شـيـوه هـاى          .   باشد  حكومتى دمكراتيك و مردمى از اهداف اصلى اين اتحاد مى         
مبارزاتى و تعلقات طبقاتى، التزام به آماج هاى فوق و اعتقاد به نفى جمهـورى اسـالمـى و                    

تالش .   ترسيم خط حائل با رژيم هاى سلطنتى و مذهبى از اركان اتحاد دمكراتيك خواهد بود           
دست يابى به جامعه اى دمكراتيك و حـكـومـتـى            .   اين جبهه صرفاْ براى نفى استبداد نيست      
 .باشد مردمى خواست محورى اين اتحاد مى

.       هر جريان سياسى با مشخصات و رنگ و بوى خود در اين جبهه حضور خواهد يـافـت                  
ي اشتراكات شكل خواهد گرفت، ولي پويائى آن در پذيرش          درست است كه اين اتحاد بر پايه      
از اين رو حضور چپ در اين اتحاد نمى تواند مانع بيان نكتـه  .   و شفافيت دادن اختالفات است   

در اين پيكار چپ را الزامى به تعطيلى مبارزه طبـقـاتـى       .   نظرات و ارائه برنامه هاى خود باشد      
خـواهـد و      چپ تعميق مبارزات دمكراتيك را در راستاى گسترش مبارزات طبقاتى مى.   نيست
لزوم حضور فعال چپ در اين عرصه بر همين     .   داند، و ارتباط ديالكتيكى آن دو را باور دارد          مى

 . اساس مي باشد
 .اين مقاله از طريق ايميل به دستمان رسيده است* 
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  داخل كشور-نشريه گروهي از فدائيان خلق ايران 

1387 تير 8شنبه   

12صفحه   - 3شماره    

 زنــدانــي سـيـاسـي آزاد بــايــد گــردد

 سعيد سلطانپور
پور، شاعر، هنرمند و نويسنـده مـبـارز          مين سالروز اعدام رفيق فدائي سعيد سلطان       27 خرداد مصادف است با      31      

نام سعيد يادآور مبارزه براي آزادي و سوسياليسم ، مبارزه براي رهايي از ستم و نابرابري، مبارزه براي كسـب               .   كشورمان
سعيد تمامي هنر خود را براي آگاهي بخشي به مخاطبان خود و انـگـيـزش شـور         .   آزادي، در دو رژيم شاه وشيخ است  

 .داري نمود هاي نظام سرمايه عدالتي مبارزه عليه ديكتاتوري و بي
 سعيد سلطانپور كه در اواخر دهه بيست در سبزوار ديده به جهان گشوده بود، عمر خود را وقف مبارزه در راه آزادي توده             

هاي سختي را متحمـل   سعيد سلطانپور كه در زمان رژيم پهلوي با جان و دل پيكار كرده و  شكنجه              .   ها و عدالت نمود   
اي از مقاومت خلق در برابر رژيم مستـبـد    اسطوره. هاي رژيم شاه گذرانيد شده و ساليان درازي از عمر خود را در زندان 

 .شاهنشاهي و امپرياليسم جهاني بود
دسـتـگـيـر     “        خروج غير مجاز ارز“        اش به اتهام واهي و مضحك  پور دو ماه قبل از آنكه اعدام شود در مراسم عروسي       رفيق سعيد سلطان  

 . جويانه توسط حكومت جمهوري اسالمي به جوخه اعدام سپرده شد  روز بعد در اقدامي كينه توزانه و انتقام66شد، و 
 !يادش گرامي باد

 زير شب 

 

   پر از خار و زخم  با صدايي
   تجربه هاي  پر از جراحت  با صدايي

  كشم  مي                              نعره
 ؟ بيني  را مي  خار و خون  آيا درياي

 
   خونين اي  با حنجره

   كشيدم                  نعره
 ؟  را شنيدي  زخم  آيا صداي

 
   كوفتم  را بر شب هايم  مشت
   شب

    سر سخت
         ايستاد

 
   زير شب

   زخمي  ستوري        چون
   كوفتم  بر زمين  سم

                   و گريستم
   ستاره

  بود      ويران
  را نشنيد  خونين هاي  ضجه  هيچكس
   خونين اي  با حنجره

   كشيدم                  نعره
  را نديد  خون  باران  هيچكس

 
   زير شب
  و زير ابر

  فرياد ترين  عظيم  اي
   بركشم  بگذار تو را چنان

   ستارگان  قلب  به  كه
   شوم                   پرتاب

 
   پر از خار و زخم  با صدايي
   خون  در انقالب

  بيا  ديدارم  به
 سعيد سلطانپور

 انوشيروان لطفي 
 !بيستمين سالروز شهادت رفيق انوشيروان لطفي گرامي باد
و از زندانيان مشهور سياسي در زمان شـاه، در سـال         )   اكثريت( انوشيروان لطفي از اعضاي سازمان فدائيان خلق ايران  

 1362 از زندان ازاد شد و مجددا در سال   1357وي در جريان انقالب بهمن .    دستگير و به حبس ابد محكوم شد1354
انوشيروان لطفي كه هنگام دستگيري عضو كميتـه ي مـركـزي        .   اين بار توسط حكومت اسالمي ايران دستگير گرديد       

بود، در زندان مورد شكنجه هاي شديدي قرار گرفت و سرانجام در خرداد ماه سال            )   اكثريت( سازمان فدائيان خلق ايران     
 1367بسياري اعدام او را مقدمه ي اعدام هاي دسته جمعي سـال    .   ، توسط حكومت جمهوري اسالمي اعدام شد    1367

 .دانسته اند

 ياد ياران

 

 

 ياد باد

 )اكثريت(اعالميه هيئت سياسي ـ اجرايي سازمان فدائيان خلق ايران 
  تير ، روز جانباختگان جنبش فدائيان خلق ايران8بمناسبت 

 !پايان باد سركوب آزادي در ايران
 !برقرار باد حقوق بشر در كشور

روزي كه در آن رفيق حميد اشرف همراه با همه ياران عضو مركزيت و گروهي از كادرهاي سازمان بر اثـر    .    مي گذرد1355 تير   8 سال از    32
اين روز تابستان تفتان  .   يورش ساواك شاه به محل نشست مسئولين وقت چريكهاي فدايي خلق ايران، به خون نشستند و جملگي جان باختند                  

تهران به احترام نام و آوازه اين رفقا، روز جانباختگان فدايي به خود گرفت و به نشانه زنده داشت نام و آرمان همه الله هـاي خـونـيـن ايـن                       
 .جنبش، ثبت تاريخ سراسر سركوب آزادي در ميهن ما شد

در اين روز رفقا حميد اشرف، محمد رضا يثربي، محمد حسين حق نواز، طاهره خرم، غالمعلي خراط پور، محمد مهدي فوقاني، فاطمه حسينـي،      
يوسف قانع خشكه بيجاري، غالمرضا اليق مهرباني، عسگر حسيني ابرده و علي اكبر وزيري سر بر آرمانهاي خود نهادند و با ايسـتـادگـي در                           

 سال اسـت    32.   برابر جالدان آزادي و آزاديخواهان، پوشالي بودن قدرت شاه ديكتاتور را درست در اوج فريادهاي مستانه او به نمايش گذاشتند    
كه فداييان خلق، هم تبارهاي تاريخي آنان و هم پيوندهاي فكري و سياسي آنها اين روز را ياد مي دارند و هشتم تير را چـونـان نشـانـه اي                  

 .ماندگار از پايداري بر سر آرمان آزادي و عدالت در ايران مي نامند
و دردا   .   احمد شاملو ـ هنوز هم مزد گوركن بسي بيشتر از ارزش جان آدمي اسـت     –دريغا كه اما، در كشور ما به گفته آن بزرگمرد شعر آزادي  

كه حكومت، همچنان حكومت شحنه و محتسب است و سهم هر آن كس كه از آزادي و حفظ كرامت انسان و حرمت به حقوق بشـر سـخـن         
در كشور ما، باز هم گزمگان، آزادگان را با داغ و درفش به انتظار مي نشينند و سرايندگان آزادي، پيـشـاپـيـش      .   مي گويد، سركوب است و بس     

 تيرها نه لحظاتي منفصل از هـم، بـل نـقـاطـي          18 تيرها و 8تيرها، 30در ميهن ما . عقوبت بيني از سوي عمله استبداد را به پيشواز مي روند 
حكومت فقه و پاسداران آن هر روز و هر ساعت حقوق بشر را در هـمـه وجـوه آن        .   هستند از خطي پيوسته كه شوربختانه همچنان ادامه دارد        

نقض و سركوب مي كنند و از همين طريق، مبارزه براي رعايت و تثبيت حقوق بشر در ايران را در دستور كار همگاني همه آزاديخواهان قـرار                      
هم از اين رو براي ما فداييان خلق كه با آرمان آزادي و عدالت اجتماعي زاييده شده ايم و با آنها و براي آنهاست كه مـبـارزه مـي                .   مي دهند 

كنيم، در شرايط كنوني كه مشخصه آن سركوب سازمانيافته آزاديخواهي و هر حركت و اعتراض مدني از سوي حكومت فقه و واليـت اسـت،                      
 .مبارزه براي دفاع از هر حق انساني و همكاري در اين زمينه، اولويت مقدم مي يابد

ما بزرگداشت نام و ياد جانباختگان جنبش فداييان خلق و همه قربانيان يك صد و پنجاه سال پيكار در راه حكومت قانون، آزادي، دموكراسـي،                        
پيشرفت، توسعه و عدالت اجتماعي را در مختصات سياسي و اجتماعي فعلي، همانا در گشودن و گستراندن صف مبارزه براي رعايت و تثـبـيـت              
حقوق بشر در ايران مي شناسيم و الزمه آن را ايستادگي مشترك در برابر انسان ستيزي حكومت دين و دين حكومتي مي دانيم كه عريانتريـن   

 تير، باز كردن و پهنا بخشـيـدن بـه      8گراميداشت يادمان شايسته .   چهره آن را همانا و اينك دولت عزيز كرده ولي فقيه به تجلي نشسته است  
صفي است كه نيروي مدني اگر چه پراكنده اما بسيار بزرگ و آگاه را پشتوانه خود دارد؛ نيرويي كه حاصل انباشت تجربه مـبـارزه ديـريـنـه و            

 .خونين براي آزادي در اين سرزمين و مستظهر به دستاوردهاي حمايت گرايانه نيروي جهاني حقوق بشر است
 

 )اكثريت(هيئت سياسي ـ اجرايي سازمان فدائيان خلق ايران 
 ) 2008 ژوئن 27 (1387 تير ماه سال 7


