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 سرمقاله

 به پيشواز كنگره يازدهم

 

كنگره “       از برگزاري كنگره دهم سازمان موسوم به        

 37 كه مصـادف بـا       1385در بهمن ماه سال “   بهمن

نزديك به دوسال   .   گرد تولد جنبش فدائي بود     مين سال 

به استناد ضوابط نامصوب اجالس كنگره در        .   گذرد مي

. بايستي تشكيل گردد    سال مي  2فواصل زماني حداكثر    

 ماه ديگر و شايد با چند ماه وقـفـه            3با اين حساب تا     

شـوراي  .   شاهد برگزار كنگره يازدهم خـواهـيـم بـود          

 ماه قبل مقدمات بـرگـزاري       6مركزي سازمان قبلي از     

كنگره را آغاز و از دو ماه قبل هم دستوركار كنگره را             

ولي در اين فرصـت كـم هـنـوز            .   مشخص كرده بود  

. خـورد  هايي از برگزاري كنگره به چشـم نـمـي           نشانه

اميدواريم بزودي اخبار مربوط به برگزاري كـنـگـره و            

 .دستوركار آن از طرف شوراي مركزي اعالم گردد

     دستوركار كنگره قبلي موارد متعددي را شـامـل           

 روز مـوفـق بـه        4شد، كه اجالس كنگره در طي     مي

تصويب قطعنامه سياسي و بندي در خصوص سياسـت         

 بهمن و    19صدور پيامي بمناسبت    .   اتحاد سازمان شد  

. پيامي براي زنان كشور حاصل كار ديگر كنگـره بـود           

كنگره از بررسي و اتخاذ تصميم در مورد بندهاي ديگر          

اعالم پيش از موعد دستـوركـار      .   دستوركار خود بازماند  

هاي پيش از كـنـگـره و ارائـه               كنگره موجب بحث  

در اين ميان حضور فـعـال و       .   هاي متنوع گرديد   طرح

گير رفقاي فدائي از داخل كشور حاكي از تـالش           چشم

اين دوستان در تصميمات سازماني بود كه در حـيـات         

توانست  سياسي آنان نقش بسزائي مي    
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 2ادامه در صفحه 

 ) اكثريت(اجرايي سازمان فداييان خلق ايران  -پيام هيئت سياسي 

 1387به مناسبت آغاز سال تحصيلي 

 سال سخت براي خانواده هاي كم درآمد جامعه 
ي ايرانيان بـه ويـژه          فرا رسيدن روز اول مهر را به همه       )   اكثريت( هيئت سياسي ـ اجرايي سازمان فداييان خلق ايران         

 . دانش آموزان و دانشجويان كشورمان تبريك مي گويد

روز اول مهر ده ها هزار كودك ايراني براي نخستين بار پا به مدرسه مي گذارند و صدها هزار كودك و نوجوان و جوان        

با بازگشت به محيط دانش در مدارس و دانشگاه ها، روستاها و شهرهاي كشور را سرشار از شور و شوق و تالش مـي            

 . اين تالش و دانش دوستي ستون بناي آينده اي سرفراز براي ايران و ايراني است. كنند

امروز نيز دانش آموزان، دانشـجـويـان،      .   دانش و آموزش از ديرباز در فرهنگ ما ايرانيان جايگاهي برجسته داشته است  

محققان و دانشمندان ايراني در ايران و سرتاسر جهان با كسب موفقيت هاي علمي در راه دست يابي و كاربرد دانـش                    

اميدواريم سال تحصيـلـي   .   اين موفقيت ها مايه مباهات همه ايرانيان است     .   گام هاي بزرگ و چشم گيري بر مي دارند        

 .  نيز گامي ديگر در كسب موفقيت هاي علمي از سوي فرزندان ايران باشد1387

افزايش . سال تحصيلي امسال در شرايط سخت تري نسبت به سالهاي قبل براي خانواده هاي كم درآمد شروع مي شود

سرسام آور نرخ تورم و به تبع آن افزايش قيمت نوشت افزار و ساير نيازمندي هاي ابتدايي تحصيلي فشاري را كه بـه                        

رشد سرسام آور تورم و افـزايـش   .   ويژه بر خانواده هاي كم در آمد و پرفرزند وارد مي شود، به شدت افزايش داده است                

فشار آموزشي بر هزاران خانواده كه منجر به باال رفتن تعداد ترك تحصيل كننده ها و دشوارتر شدن راه يافتن فرزندان                     

 . اين سرزمين ثروتمند به محيط هاي آموزشي است، ناشي از سياستهاي جمهوري اسالمي و جريان حاكم است

جريان حاكم در طي سه سال گذشته كوشيده است كه فضاي پادگاني را بر دانشگاههاي كشور حاكم كند و با تشـديـد         

با اين وجـود جـريـان      .   فشارها، اخراجها، دستگيريها، شكنجه ها و محكوميتها جنبش دانشجوئي را به انفعال به كشاند             

اكنون نسل جـديـدي از دانشـجـويـان وارد            .   حاكم قادر نشده است كه صداي اعتراض دانشجويان را خاموش سازد          

دانشگاههاي كشور مي شوند و اميد است كه ورود آنها، فضاهاي جديدي را در دانشگاههاي كشور بيĤفريند و بر تـوان         

 . جنبش دانشجوئي بيافزايد

بار ديگر فرا رسيدن اول مهر ماه را به همـه ايـرانـيـان                )   اكثريت( اجرايي سازمان فداييان خلق ايران        -هيئت سياسي   

تبريك مي گويد و آرزو دارد كه با تالش همه ما ايرانيان آزادي خواه روزي فرا رسد كه ما اول مهر را شادتر و سرشار از 

اميد در ايراني آزاد و آباد جشن گيريم، كودكان كشورمان با زبان مادري و به تعالي دانش در ميهن مان به عنوان بخشي 

 . از جهان به هم پيوسته همت كنيم

 )اكثريت(هيئت سياسي ـ اجرائي سازمان فدائيان خلق ايران 
  1387 شهريور ماه 7

 “  چريكهاي فدايي خلق“ پيرامون كتاب 
كه نهادي وابسته به جمهوري اسالمي است، كتابي تـحـت         “     هاي سياسي   موسسه مطالعات و پژوهش   “  چندي پيش، از سوي     

گيري اين جنبش تـا     انتشار يافته و در آن، از جنبش فداييان خلق ايران در فاصله زماني شكل     “     چريكهاي فدايي خلق  “  عنوان  
اگرچه نويسنده اين كتاب شخصي با نام آقاي محمود نادري معرفي شده . ، يك تصوير تاريخي ارائه شده است1357بهمن ماه 

و اتكاي اثر منتشره به اسنادي كه در مالكيت انـحـصـاري وزارت        “     هاي سياسي   موسسه مطالعات و پژوهش   “  است، اما سابقه    
 )2ادامه در صفحه.  (اي است بر اين گمان كه كتاب مهر حكومت برخود دارد اطالعات قرار دارند، نشانه

 تحكيم حكومت بنياد گرايي با تسخير سفارت آمريكا در ايران
 خميني با شعار تأسيس جمهوري اسالمي و اتحاد در برابر دشمن مشترك، يعني شاه توانست اكثـر مـردم ايـران        57در سال   

هـاي    فروردين با زيرپا گذاشتن وعده12گيري  در رأي.   زحمتكشان و بخشي از روشنفكران را به دنبال خود و روحانيت بكشاند           
رژيـم  .   را به كرسـي نشـانـد     “    جمهوري اسالمي، نه يك كلمه بيشتر و نه يك كلمه كمتر   “    خود به نيروهاي سياسي توانست      

بـه  .   مذهبي تازه بنياد از همان آغاز با نيروهاي حزب الهي خود به سركوب مردم كردستان، تركمن صحرا و دانشگاهها پرداخت 
 )4ادامه در صفحه . (توان ادعا نمود كه زنان اولين قربانيان جمهوري اسالمي پس از كسب قدرت بودند يقين مي
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2صفحه   - 5شماره    

 .داشته باشد

      طي چند ماه اخير دو سازمان راه كارگر و اتحاد فدائيان خلق از طيف نيـروهـاي                 

رسـد   آنچه دراين ميان به نظـر مـي    .   چپ نيز مبادرت به برگزاري كنگره خود نمودند      

ها يا حداكثر اجـالس نـهـادهـاي           تقليل جايگاه اجالس كنگره در حد جلسات حوزه       

تر، نشان از     اي اي و مصوبات كليشه    دستوركارهاي كليشه .   باشد ها مي  رهبري سازمان 

ادامه بحران در درون جريانات چپ است، كه برگزاري اجالس كنگره هم براي خالي              

نبودن عريضه و اقدامي براي ابراز وجود و گرفتن ژست دمكراسي درون تشكيـالتـي               

در جريان برگزاري دو كنگره دو سازمان مزبور رويكرد جديدي را در رابطه با با               .   است

را بشكلي ضـعـيـف      “    بازسازي و تجديد آرايش جنبش سوسياليستي“  و “     اتحاد چپ “  

احـتـمـاالً بـا       .   هاي جدي هنوز خبري نيست     توان حس نمود ولي از برداشتن گام       مي

تـري   هايي جـدي    زمينه)   اكثريت( برگزاري كنگره يازدهم سازمان فدائيان خلق ايران      

براي وحدت تشكيالتي اين سازمان با سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران بوجود آيد و               

در آينده نه چندان دور شاهد تولد جريان چپي ديگر در عرصه سيـاسـي كشـورمـان                   

نحوه اين اتحاد و چگونگي پاسخ آن به خيل سؤاالت تلنبار شـده اعضـاء و         .   باشيم

 .  هواداران اين دو تشكيالت، موفقيت و يا شكست اين تجربه نوين را رقم خواهد زد

هاي ما در مورد دستوركار كنگره دهم بيانگر آنست كه در اين كنـگـره                زني      گمانه

هاي ديگر و  وحدت      اتحاد و ائتالف با احزاب و سازمان        تدوين سياست :   مواردي چون 

، اساسنامه سـازمـان بـخـصـوص          . . .   تشكيالتي با اتحاد فدائيان خلق و شايد هم با          

ها و مصوبه شوراي مركـزي در خصـوص فـراكسـيـون             فراكسيون  موضوع فعاليت 

هاي زنان و دانشـجـويـان و         كمونيستي، نحوه برخورد با رفقاي داخل كشور، جنبش   

. در مركز مباحثات كنگره قرار خواهد گرفت      . . .   هاي ملي و     ه و حركت   موضوع خواست 

“  نشريه كار  داخل كشور در نظر دارد با اختصاص صفحاتي از نشريه تحت عـنـوان            

ها و پيشنهادات رفقـاي فـدائـي          براي انعكاس نظرات و طرح    “     بسوي كنگره يازدهم  

بخصوص رفقاي داخل كشور، گامي هرچند كوچك در گسترش فضاي دمكـراتـيـك        

 .هاي پيش از كنگره بردارد براي بسط بحث

 1ادامه سرمقاله صفحه 

هايي از بيانيه مشترك سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران و سازمان  بخش

 ) اكثريت(فدائيان خلق ايران
 “  چريكهاي فدايي خلق“   پيرامون كتاب 

 

كه نهادي وابستـه بـه       “     هاي سياسي   موسسه مطالعات و پژوهش   “  چندي پيش، از سوي     

انتشار يافتـه و در      “     چريكهاي فدايي خلق  “  جمهوري اسالمي است، كتابي تحت عنوان       

گيري اين جنبش تا بهـمـن مـاه       آن، از جنبش فداييان خلق ايران در فاصله زماني شكل  

اگرچه نويسنده اين كتاب شخصـي بـا نـام        .  ، يك تصوير تاريخي ارائه شده است1357

هـاي     موسسه مطالعات و پـژوهـش       “  آقاي محمود نادري معرفي شده است، اما سابقه         

و اتكاي اثر منتشره به اسنادي كه در مالكيت انحصاري وزارت اطالعات قـرار               “     سياسي

 . اي است بر اين گمان كه كتاب مهر حكومت برخود دارد دارند، نشانه

ما به نام دو سازمان از تبار چريكهاي فدايي خلق ايران، بخاطر مسئوليتي كه در قـبـال                   

ايي كه براي خود      گذشته خويش و پاسداشت حيثيت فداييان جانباخته داريم؛ بنا به وظيفه          

در جلوگيري از تحريف و تخريب تاريخ چپ و جنبش فدائي قايليم؛ و در عـمـل بـه                       

مان در قبال امر دموكراسي امروز ايران كه شفافيت در تاريخ نويسي و تـاريـخ                   مسئوليت

اي موارد پيرامون نفس انتشار كتـاب   گويي ديروز از الزامات آن است؛ تاكيد و تصريح پاره      

 . دانيم و نيز اشاراتي چند به مفاد اين اثر را ضروري مي“  چريكهاي فدايي خلق“ 

... 

 : و در اين سخن مشترك، الزم است كه بگوييم* 

همانگونـه كـه     .   ـ ما خود كنشگر و حامي نقد عميق و منصفانه جنبش مسلحانه هستيم            

خود در گذر از راهي طوالني و پر پيچ و خم، با پاي بندي به آرمانهاي بنيانگذاران جنبش         

 -فدائي، يعني آزادي، دمكراسي، عدالت اجتماعي و سوسياليسم، از سازمـانـي سـيـاسـي        

 . نظامي به سازمان هاي سياسي طي طريق نموده ايم

ـ كتاب منتشره عليرغم كوشش هاي بسيار ظريف و حساب شده ناشران آن در توصيـف                

تحريف آلود روند هاي حيات ما در دوره پيش از انقالب و به رغم نگاه منفي كتـاب بـه                  

كه در آن تالش هـاي         -ولو كدر   -تاريخ چريكهاي فدايي خلق، باز آئينه ايي شده است        

. تحسين برانگيز جوانان آرمانخواه، پرشور و از جان گذشته نسل آنزمان بازتاب يافته است            

جواناني كه، همه هستي خود را نثار راه يابي براي رسيدن به آزادي و عدالت اجتـمـاعـي               

نسلي فروتن، كه از بلند همتي اش سخن نمي گويد، اما پـذيـرنـده      . مردم خويش كردند 

در جابجاي اين كتاب، در ميان .   همه مسئوليت ها، ناكامي ها و خطاهاي خويش مي شود     

صفحات، سطور و حتي در وراي ابهام گويي هاي كالمي آن، به روشني مي توان ديد كه             

در تاريخ معاصر ايران، در موضوع وحدت گفتار و كردار، صداقت در رفتار و مايه گـذاري              

هم از  .   براي آرمان، كمتر نمونه ايي به شفافيت و زاللي فدايي خلق سراغ مي توان يافت              

اينروست كه جمهوري اسالمي همان اندازه مي تواند در خيال خود مبني بـر نـابـودي                   

سيـر كـنـد و          -در پي آنهمه كشتار و زندان         –فيزيكي و سياسي جنبش فداييان خلق       

خشت خام زند كه گمان بدارد با استناد گزينشي به اسناد انحصاري اش، خواهد توانسـت                

 . تاريخ ما را جعل كند، آنرا وارونه جلوه دهد و به تباهي اش برخيزد

در پايان اما پاسخ به اين سوال را ضروري مي دانيم كه چرا حكومت با دست چيني از      *   

نگاري براي جنبش فدائي      اسنادي كه سي سال مخفي نگهداشته شده بود، در صدد تاريخ          

 : برآمده است

واقعيت اين است كه هدف و سياست رژيم نابودي چپ و حذف آن از صحنه سـيـاسـي                   

حكومت سال ها تالش كرد نام فدائي و انديشه هاي سوسياليستي آنـان در      .   كشور است 

حكومت نگران آن بود كه بينش و مبارزات فدائيان الگوي جـوانـان              .   جامعه مطرح نشود  

اين سياست شكست خـورده و        .   براي شكستن خفقان مذهبي حاكم بر جامعه قرار گيرد        

امروز با وجود تمام بگير و ببندهاي حكومت، چپ سوسياليست به عنوان نيروئي مستقـل               

برآمد كرده و نفوذ خود را در جنبش هاي اجتماعي و بخصوص دانشجويـان، گسـتـرش               

 -دانشگاه دوباره به سنگر چپ تبديل شده ولي مبارزات چپ امروز، نه چريكي           .   داده است 

اين چپ اما در پـي      .   سياسي، كه مبارزه اي سياسي و همگام با نيروهاي اجتماعي است         

در پي آن است تا آنچه را شفاهي و از حافطه جامعه بـه    .   شناخت ريشه و تاريخ خود است     

او رسيده، مستند و مستدل دريابد، فراز و فرودهايش را بشناسد، محك بزند، به تجزيه و                 

نسلي كه جمهوري اسـالمـي         -تحليل اش نشيند و از دانش و تجربه نسل پيش از خود           

پس در اين شرايط كـه  .   بهره گيرد، تا به كج راه و بي راه نرود        -رابطه اش را با آن بريده     

با تمام تمهيدات رژيم، چپ دوباره در جامعه برآمد كرده، حكومت را چاره ديگري نيسـت              

جز آنكه منابع و اطالعات را سانسور كند و تاريخ را به سياق حود بنويسد تا به زعم خود،                   

“    چريكهاي فدايي خلـق “  در اين شرايط است كه كتاب .   آگاهي را محصور و محدود كند   

كه نهادي وابسته بـه جـمـهـوري           “     هاي سياسي   موسسه مطالعات و پژوهش   “  از سوي   

با انتشار اين كتاب، حكومت بر آن است تا اگر نتوانـد نسـل        .   اسالمي است نشر مي يابد    

جديد چپ در ايران را از راه باز دارد، ذهنيت منفي نسبت به گذشته چپ را در ذهـنـيـت                     

اما ناياب شدن سريع چاپ اول اين كتاب، خود نمود گستردگي طـيـفـي      .   آنان شكل دهد  

است كه در پي آگاهي از جنبش فدائي و تاريخ آنند و نشان مي دهد كه نسل جديد چـپ        

در ايران پا بر زمين سفت كرده و از ميان همين تاريخ تحريف شده، با تـمـيـز سـره از                    

 . ناسره، توشه الزم را برخواهد گرفت
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مدرسه قبل از دبير پرورشي مسئول بهداشت الزم است؟، يا در حالي كه مدرسـه از      
هاي درس را به اطاق پـرورشـي        برد نبايستي كالسي   كمبود فضاي آموزشي رنج مي    

هاي تبليغاتي تبديل نمايند كـه از         و يا به محل عبادت و مسجد و اطاق        )   جاسوسي( 
در شرايطي كه درآمدهاي نفتي كشور بـه ارقـام     .   نظر آموزشي هيچ راندماني ندارند    

هاي بهداشتي كافـي      ها و نبود سرويس    نجومي رسيده، عدم گرمايش صحيح كالس     
ام قانون اساسـي      باشد، عدم اجراي ماده سي      آموز در مدرسه مي    كه الزمه رفاه دانش   

كه هر نوجوان بايد تا دوره متوسط از آموزش رايگان در مدارس استفاده نمايد، نبـود      
فضاي آموزشي كافي، محل حركت در حياط مدرسه، وسايل ورزشي و تـفـريـحـي،              

ها و وسايل كمك آموزشي الزم كه براي ارتقـاء كـيـفـيـت                  كتابخانه و ساير محل   
هـاي     ها ضروري است، كم كردن ساعات درسي، شـهـريـه            آموزش و  تشويق بچه    

بندي مدارس بخودي و غير خودي، پولدارها و           چناني مدارس غير انتفاعي، درجه     آن
آموز و گسيل  آنها به ميان بزهـكـاران و      ترك تحصيل ميليوني دانش. . .   ها و  پول  بي

، توزيع مواد مخدر در مدارس و بـه بـيـراهـه                 ، رواج فساد اخالقي     كودكان خياباني 
تبـع آن     همه و همه نتيجه نظام آموزشي غلط و به. . .   آموزان و   كشيدن شدن دانش  

وجود مديران ناكار آمد و ناسالم در نهايت عدم توجه الزم از طرف حـكـومـت بـه                    
 . باشد مسايل حياتي كشور و ازجمله نظام آموزشي مي

      عده زيادي از معلمين و كادرهاي آموزشي به وضعيت اسفبار نظـام آمـوزشـي            
اند و معتقدند كه مدارس بايد استاندارد سازي شوند، اعـتـراف كـادرهـاي                  معترض

آموزشي به اين مسئله بيانگر آن است كه ابزار اوليه اين تشكيالت سازنده و تربيـت                
مقايسه وضع موجود مدارس با مدارس گذشته . كننده نسل آينده كشور معيوب  است

امروزه حتـي  .   نه چندان دور حاكي از افت وضعيت تحصيل و امكانات آموزشي است          
هاي   افراد ميانسال اين مملكت بخاطر دارند كه در گذشته مدارس ما الاقل در زمين             

قبالً ما مدارسي داشتيم كه داراي مـيـدان ورزشـي            .   شدند  هزار متر به باال بنا مي     
درست است كه همان مدارس هم . واليبال، بسكتبال، فوتبال و حتي دو ميداني بودند

بلحاظ امكانات آموزشي و كمك آموزشي نواقص زيادي داشتند، اما حداقل زميـنـي              
. انـد  امروز همان مدارس را تكـه و پـاره كـرده             .   ها وجود داشت    براي حركت بچه  

اند و يا بـه انـبـار           فضاهاي ورزشي همان مدارس را برداشته به فالن مؤسسه داده         
اند  اند، و براي تأمين كسر فضاي آموزشي مجبور شده   آموزش و پرورش تبديل نموده    

اي با كاربري مسكوني كه صرفاً براي زندگي چند نفر ساخته شده، دبستان و    در خانه 
هايي كه داراي امكانات الزم براي آموزش حتي بيـسـت       خانه.   دبيرستان بر پا نمايند   

در ايـن    .   انـد    آموز را در آن جـاي داده            آموز هم نيست، دويست دانش      نفر دانش 
اي و  اي، نه آزمايشگاهي، نه كتابخانه اصطالح مدارس غيرانتفاعي نه زمين ورزشي به

نه حتي سرويس بهداشتي كافي كه كودكان بتوانند در بيست دقيقه  وقت استراحت              
هـاي     اما براي همين مدارس غيراستاندارد شهريه     .   از آن استفاده نمايند، وجود ندارد     

 .آموزي به اين مدارس وجود ندارد گردد، كه امكان رفتن هر دانش دريافت مي
هاي كشور چه وضعيت اسفباري دارند، در     آموزان و معلم    كه دانش       گذشته از اين  
. انـد  هاي پليسي شده   هاي آموزشي ما هم تبديل به محيط        بار محيط  اين شرايط اسف  

هـا و حـتـي          كـالـسـي    هاي هـم   اند كه گفته   ها پليس بسيجي تراشيده     از خود بچه  
در دفتر مدرسه از خـود       .   كنند  شان را در كالس به دبير پرورشي گزارش مي         معلمين

هاي پليسي هر كسـي از        در اين محيط  .   اند  معلمين براي خودشان جاسوس تراشيده    
طرح مسئله معيشتي در دفتر معلمان مستقيـمـاً   .   كند  اش احتياط مي  رفيق بغل دستي  

حقوق معوقه معلمان حق تدريس يـا  .   گردد به حراست آموزش و پرورش گزارش مي      
چناني هميشه با دير كرد پرداخت و يا حـتـي     هاي آن   مندي و بن   چندر غاز حق عيال   
هايي به عنوان هديه رهـبـري    اما هر شش ماه يك بار سكه.   شود به ديون ارجاع مي  

به آخوندهايي كه از طرف آموزش و پرورش به عنوان معلمين دينـي در مـدارس                  
. آيـنـد   شكلي ناهنجار بـه چشـم مـي           ها به  تبعيض.   گردد  اند حواله مي    گمارده شده 

دانند، با معادل سازي   داري هيچ نمي سوادي كه از فن معلمي و كالس  آخوندهاي بي
. اند  مدارك حوزوي يك شبه صاحب مدرك كارشناسي و حتي كارشناسي ارشد شده           

جالب اينكه اين آقايان با تمام مزايايي كه نسبت به معلمين زبده و تحصيل كرده و           

هاي فكري و        براي شناخت نظام آموزش و پرورش هر كشور اول الزم است، پايه           
قوانين حاكم بر   .   ي حاكم بر آن نظام را در چارچوب كلي بشناسيم          هاي انديشه   ريشه

بـاشـد و       نظام آموزش حاصل نوع تفكر انديشمندان و نظام حاكم بر هر جامعه مـي            
هاي گذشـتـه بـه         همين قوانين و رسوم نانوشته غالباً تجربياتي هستند، كه از نسل          

يابيم كـه     با تحقيق پيرامون آموزش پرورش به اين نتيجه دست مي         .   اند  امروز رسيده 
هاي فـلـسـفـي        چنين بحث هاي اجتمايي و هم شناسي و رفتار مسايل تاريخي، روان 

حتي اگر مربي تعليم . اند تأثيرگذاران اصلي بر روند آموزش پرورش در هر جامعه بوده
هاي خود استفاده كنـد،      ها و دانسته   دريك جامعه از علم روانشناسي و تمامي آموخته       

تـا  .   زماني در امر تعليم موفق خواهد بود كه از جامعه شناسي نيز ياري گرفته باشـد               
همگام باسيستم تفكر اجتماعي و تالش براي به كار بردن آنها در برخورد با مسايـل   

هاي جـاري بـه يـاري آمـوزش              اجتماعي و تطبيق و ترفيع هر چه بيشتر كار آمد         
 . وپرورش در جامعه بشتابد

آنـان  .       در يونان باستان فيلسوفان در امر آموزش و پرورش نقش بسزايي داشتنـد            
اند، كه   هاي آينده در غرب به ارمغان آورده و به ارث گذاشته    هايي را براي نسل    روش

حتي ملل ديگر نيز با ترجمه اين آثار        .   برد هاي فراواني مي   هنوز هم غرب از آن بهره     
اين موضوع در مورد ايرانيان نيز . اند مند  گشته هاي خود، از اين آثار آنها بهره به زبان 

هدف از اشاره به اين موارد آن است كه قبول كنيم دانـش بشـري و        .   صادق است 
همه ايـن عـلـوم و          .   اند هاي علمي و فرهنگي به يك باره به وجود نيĤمده     اندوخته

دستĤوردهاي جامعه بشري حاصل قرنها كار و تجربه و تفكر و بكار بردن آنـهـا در                  
. هاي تجربي و تعليمي است، كه همĤره مثمر ثمر بوده است زمان الزم به عنوان داده    

كما اينكه در خود شرق هم كم نبودند دانشمنداني كه در امر آمـوزش و پـرورش                   
مثالً فارابي بيشـتـر   .   اند هاي خوبي داشته و حتي بر سر آن فتوي صادره نموده    نظريه

خـواجـه   .   كرد، اما ابوالمعالي معتقد به تـنـبـيـه بـود        بر تلطيف امر آموزش تكيه مي    
نصرالدين طوسي در كتاب اخالق ناصري تربيت نوجوانان بطريقه صحيح و از كانال            

خالصه دانشمندان غربي و     .   داند  آموزشي را بهترين نوع تربيت به جامعه بشري مي        
انـد، رشـد      شرقي چه در گذشته و چه حال همگي بر يك امر مهم اتفاق نظر داشته              

حـال بـا ايـن        .   باشـد   فردي و تربيت اجزاء جامعه با تكيه بر آموزش و پرورش مي           
خواهيم سيستم حاكم بر آموزش و پرورش كشورمان   هاي فكري دانشمندان، مي داده

 .را در شرايط كنوني بررسي و در حد توان به آن بپردازيم
هاي آخوندي به اين نـوع        گيري تفكر مدارس نوين و تبديل مكتب             از بدو شكل  

هاي جدي و حتي تكفير و تلـعـيـن            نوين آموزشي با چالش     مدارس، طرفداران نظام  
هاي آخوندي روز تأسيس دارالفنون غوفايي به پا         خانه طرفداران مكتب .   اند  روبرو بوده 

كنند و بعدها سپهساالر برسراين امر از طرف مرتجعين با چه اتهامـاتـي روبـرو                   مي
هايي در اين راه متحمل شده  بان چه زحمت شود، ميرزاحسن رشديه و جبار باغچه  مي

اش بودند مـدارس     گردند، تازه مدارسي كه اينها مؤسس       و با چه مشكالتي روبرو مي     
چرا كه درس خواندن دختـران حـتـي          .   اند پسرانه بوده و با جنس دوم كاري نداشته       

هايي داشت كه فالني چون دخترش را         ها، در سر كوي و بر زن بحث         پيش مالباجي 
با اين تفكر حاكم بر جامعه كـه    .   فرستد بابي يا بهايي شده است      به فالن مكتب مي   

خود انعكاس عيني روابط اجتماعي و اقتصادي كشورمان  در دو قرن اخـيـر اسـت،          
امروزه هم در نظام آموزش و پرورش و دانشگاههاي خود شاهد چه مشـكـالت و                  

هاي  هاي فكري و سياسي و محدوديت    انسدادهاي جدي آموزشي و پرورشي،  آزادي      
 .مدني و فردي روبرو هستيم

هايي كه روبرو و دست بـگـريـبـان                آموزش و پرورش ما امروز با چه محدوديت       
ها دست به دست هم داده انـد،         عوامل بسياري در بوجود آمدن اين ناهنجاري      .   است

اما اشاره اجمالي به تعدادي از آنهـا در    .   شود  كه ذكر آنها مثنوي هفتاد من كاغذ مي    
اول از همه بايد به مديريت ناكـار آمـد،           .   مان خواهد نمود   روشن شدن مسايل ياري   

غير تخصصي، سياسي و ايدئولوژيك سيستم آموزشي اشاره نمود كه موجب آشفتگي 
چرا كه اگـر  وزراء و           .   و از هم گسيختگي نظام آموزشي كشورمان گرديده است        

داند كه براي يـك       مديران اشخاصي متخصص بودند، بايستي براحتي تشخيص مي       

 نگاهي از درون به آموزش و پرورش ايران 
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شان كه مربوط بـه خـدا و پـيـامـبـر و                    با تجربه دارند، بابت انجام فرايض ديني      
آنان براي دريافـت    .   گيرند شود، مجدداً يك حق ثابت و خاصي مي         شان مي   ايدئولوژي

كنند و  حق نماز جماعت در مدارس، چند بچه را در صف نماز پشت سرشان بخط مي             
حضرات براي خواند همان نماز حق برگزاري نماز جماعت در مدرسه از آمـوزش و                 

بعضاً ديده شده كه بخاطر ديركرد در پرداخت حـق نـمـاز              .   كنند  پرورش دريافت مي  
 .اند آقايان روحاني برگزاري نماز جماعت در مدارس را تعطيل نموده

آموزي كـه           جاي تعجب و شگفتي خواهد داشت، اگر بررسي نمائيم براي دانش          
شان چه مبلغي    نمايند، سرانه ورزشي، بهداشتي و تغذيه       درحقش حق النماز خيرات مي    

تغذيه رايگان در مدارس كه عمالً ماليده شده، در مورد حق     .   در نظر گرفته شده است    
ورزش هم همين قدر بدانيم كه با به وجود آمدن مدارس غير انتفاعي غير استانـدارد                

. اي نيز قـائـل شـونـد           اي،اصالً  ورزشي وجود ندارد كه تا برايش سرانه          غير مدرسه 
دويست كودك در يك مدرسه كه خانه مسكوني يكي دو خـانـوار بـوده چـگـونـه                   

هاي ورزشي هم كه در ساعات  كنند، امكان انتقال به باشگاه يا سالن  توانند ورزش    مي
در خصوص مسئله بهداشتي هم كه اگر كسي از نزديك شاهدش . ورزشي وجود ندارد

 خميني با شعار تأسيس جمهوري اسالمي و اتحاد در بـرابـر دشـمـن                   57در سال   
مشترك، يعني شاه توانست اكثر مردم ايران زحمتكشان و بخشي از روشنفكران را به          

هـاي    فروردين با زيرپا گذاشتن وعده12گيري  در رأي .   دنبال خود و روحانيت بكشاند    
جمهوري اسالمي، نه يك كلمه بيشتر و نه يـك          “    خود به نيروهاي سياسي توانست      

رژيم مذهبي تازه بنياد از همان آغاز با نيروهاي حزب . را به كرسي نشاند“  كلمه كمتر
به يقـيـن   .   الهي خود به سركوب مردم كردستان، تركمن صحرا و دانشگاهها پرداخت  

توان ادعا نمود كه زنان اولين قربانيان جمهوري اسالمي پس از كسـب قـدرت                  مي
در طـي    .   برد رژيم حمالت خود به زنان را زير پوشش مبارزه با فساد پيش مي .   بودند

 با يك مانور حسـاب شـده       58 آبان 13ها بود كه خميني و يارانش در        اين سركوب 
گيري كاركنان سفارت آمـريـكـا     دست به گروگان ” دانشجويان پيروخط امام  ” توسط  

زدند، تا ضمن خلع سالح چپ در مبارزه ضد امپرياليستي بخشي از آنرا هم فريفته با                 
هاي مـردم    گيري انقالب و راديكاليزه شدن خواست      تا بتواند از اوج   .   خود همراه سازند  

گـيـري    به خاطر همين ما معتقديم كه اشغال سفارت آمريكا و گروگـان      .   ممانعت كند 
ترين دستĤورد انقالب بـهـمـن، يـعـنـي            ها و كاركنان آنها، مهم  روزه ديپلمات 444
هاي سياسي را در پاي گروهي كه مترصد استقرار استبداد ديني بودند به مسلخ          آزادي
 .كشاند

توان از عوامل مـوثـر كـودتـاي             آبان را به جرأت مي     13گيري         ماجراي گروگان 
مستبدين عليه حاكميت مردم و انقالب آنان خواند، كه حكومت بنيادگراي اسالمي را        

اسناد به جا مانده در سفارت آمريكا توسط دانشـجـويـان            .   براي ايران به ارمغان آورد    
بندي شد و بنابر ضرورت در حذف رقباي سـيـاسـي       شان طبقه  پيروخط امام و آمرين   

شـد،    البته مواردي كه به جرياني كه بعدها حاكميت يافت مربوط مي          .   بكار گرفته شد  
گيري و كش دادن آن       در آن سوي اقيانوسها، گروگان    .   به محاق فراموشي سپرده شد    

كـاران   البته با توافقي كه بين روحانيون بنيادگرا و محافظه     ( ،   گران ايراني   توسط معامله 
از همـه بـدتـر      .   موجب شكست كارتر و روي كار آمدن ريگان گرديد        )   آمريكايي شد 

جـهـت      بـي .   موجب تضعيف جنبش صلح كه از جنگ ويتنام توانمند گرديده بود، شد    
ها بعد نيز رئيس جمهور آمريكا با ابالغ دستورالعملي انتشار هرگـونـه         نيست كه  سال   

در ايـران نـيـز        .   سند در رابطه با ايران گيت و اكتبر سورپرايز را ممنوع اعالم نمـود     
 . هرگونه بحث و گفتگو در اين زمينه عواقبي را در بردارد

      ماجراي تسخير سفارت آمريكا و بحران ناشي از آن صدمات زيادي به اقتصاد و              
با حمله عراق به ايران كه با چراغ سبز آمريكـا و      .   استقالل اقتصادي ايران وارد آورد    

متحدينش آغاز شده بود، با توافق ضمني بنيادگرايان و باند ريگان ـ بوش اين جنگ               
هاي حكومت واليي حتي به بهاي به مخاطره  به مدت هشت سال ادامه يافت، تا پايه  

ناپذير جاني و مالي  عليرغم خسارات جبران. افتادن تماميت ارضي كشور استجكام يابد
هـاي    مـانـدگـي      ناشي از اين حركت، جامعه ايران كه در آن زمان براي جبران عقب            

سياسي، اقتصادي و نيز جبران خسارتهاي انقالب به تعامل و فضاي باز سياسي نيـاز               
هرچه كه فاصله ما با اين فـاجـعـه      .   داشت به مسير خشونت، جنگ و استبداد كشاند 

حـال بـا     .   توان عواقب و ابعاد فاجعه را مشاهده نمود         شود بهتر مي    تاريخي بيشتر مي  
راه آن طـيـف از        گذشت نزديك به سي سال از ماجراي تسخير سفارت، بايستي هم          

نيروهاي چپ كه با حمايت از اين حركت ارتجاعي و ضدانـقـالبـي بـه سـيـطـره                      
بنيادگرايان جمهوري اسالمي و نفي دستĤوردهاي انقالب ياري نمودند، به صـراحـت             

خواهانه ايران را به سـود        اعتراف نمود كه اشغال سفارت آمريكا جنبش ملي و آزادي         
. ها به عقـب بـرد        استبداد ديني به حاشيه راند و روند دموكراتيزه شدن كشور را سال           

نتيجه مستقيم اين اقدام ارتجاعي و حمايت احمقانه از آن، از هم گسيختگي نيروهاي 
هاي دموكراتيك و دستـĤوردهـاي        ملي، تحكيم قدرت بنيادگرايان، يورش عليه ارزش      

خواهان و عـدالـت     و كشتار آزادي  60هاي  دهه     همچنين سركوب .   انقالب بهمن بود  
 .طلبان از ديگر نتايج تسخير سفارت آمريكا بود

هاي مـزورانـه در طـرح               جمهوري اسالمي امروز نيز همچنان از ترفند سياست       
بـار   جمهوري اسالمي اين  .   كند شعارهاي ضد امپرياليستي و ضدآمريكايي استفاده مي      

و به بهاي تاراج هست و نيست  ” اي حق مسلم ماست انرژي هسته” با طرح شعار   نيز
همچنين در   .  كشور، درپي آن است كه چند صباحي بر عمر سراسر سياه خود بيافزايد 

هاي كارگري، زنان، دانشجويان و دستـگـيـري           چند سال اخير شاهد سركوب جنبش     
در شرايط كنوني تالش براي تـأمـيـن     .  باشيم نيروهاي روشنفكر و فعالين سياسي مي 

اتحاد و يكپارچگي نيروهاي سياسي جهت گسترش حقوق دمـكـراتـيـك مـردم و                  
ترين وظايـف نـيـروهـاي         ترين و عاجل   هاي سياسي و مدني از مهم      گسترش آزادي 

به خاطر داشته باشيم كه استبداد و جباريت ايدئولوژيك، هميشه  .   سياسي بشمار ميĤيد  
دار حـل       كه خود را تنها مـيـدان    -زير چتر شعارهاي عوام فريبانه و رواج پوپوليسم      

همراه با اعمال ترس بر اجـتـمـاع بـه بـار             و     -آورد  مشكالت مردم به حساب مي    
 .نشيند مي

گيري سياسي و اعمال خفقان بر جامـعـه از            هاي معيشتي، زورگويي و باج         سختي
باالخره .   باشند هايي براي تحميل خود بر مردم  مي        ابزارهاي شناخته شده چنين رژيم    

اين حاكميت با اعوان و انصارش، خويشتن را مالك الرقاب تمام مردم زحمتكـش و                
گونه ظلم و تعدي بر هـر قشـري كـه               ستمديده به حساب آورده و از روا داشتن هر        

د تنها راه رهايي اتحـاد و هـمـكـاري و بـرپـايـي                    . مخالف آنان باشد، ابائي ندارد    
 .باشد هاي مدني در سراسر كشور مي نافرماني

همه روزه شاهد تنبيه و اخراج بـر سـر           .   تواند قضاوتي صحيح داشته باشد      نباشد نمي 
مسايل واهي هستيم، در شرايطي كه هيچ كار روانشناسي و پـرداخـتـن بـه ريشـه             

چرا كه در نظام آموزشي جمهوري اسالمي       .   خورد  آموزان به چشم نمي    دردهاي دانش 
آموزي خوب و مورد  باشد، تنها دانش آموز اصالً عنصري ناالزم از نظر آقايان مي دانش

ساز براي خزانه مدارس غير انتـفـاعـي          نياز است كه مطيع و منقاد بوده و منبعي پول         
در مدارس دختـرانـه     .   خورد  مسئول بهداشت كه در بيشتر مدارس به چشم نمي        .   باشد

هاي الزم را به آنهـا   كسي نيست كه در مورد مسايل بهداشتي خاص دختران آموزش       
هـا در     توان ساعـت  خالصه مي.   اي كه جاي خود دارد    بدهد، البته بهداشت زير مقنعه    

در .   هاي رفاهي، بهداشتي، ورزشي، تربيتي و هنري نوشت و بحث كـرد       مورد كاستي 
توقـع   مورد معلمين هم همين بس كه دستگيري دهها معلم دلسوز و زحمتكش و بي             

خواهان جمـهـوري اسـالمـي از           در شب باز شدن مدارس معنايي جز هراس تباهي        
 ... و . آوران دانش و آگاهي ندارد م پيا

 تحكيم حكومت بنياد گرايي با تسخير سفارت آمريكا در ايران
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 كارگران هفت تپه انتخابات سنديكايي خود را برگزار كردند

اولين انتخابات اعضاي هيات مـديـره       :        واحد كارگري مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران       
 سال ازانـقـالب   30سنديكاي كارگري شركت كشت و صنعت نيشكر هفت تپه پس از گذشت        

 . با وجود مخالفت و ممانعت هاي فراوان نهادهاي دولتي برگزار شد57
 كارگران شركت كشت و صنعت نيشكر هفت تپه پـس  1387/ 8/ 1صبح روز جاري چهار شنبه      

 سال تالش وكوشش براي راه اندازي مجدد سنديكاي كارگري خود بالخره موفق شدنـد               2از  
 .اولين انتخابات اعضاي هيات مديره تشكل صنفي خود رابرگزار كنند

 كارگـر ايـن     1000 به طول انجاميد    12 صبح آغاز و تا ساعت       8دراين انتخابات كه از ساعت      
 نفر را به عنوان اعضاي اصـلـي   9 كانديدا 28شركت به پاي صندوق هاي راي رفتند واز ميان     

نفـر  2 نفر به عنوان اعضاي علي البدل و       5همچنين از ميان كانديداها     .   هيات مديره برگزيدند    
 .به عنوان بازرسان سنديكا انتخاب شدند 

 

 مبارزه كارگران هفت تپه عليه فروش زمين ها 
 قانون اساسي قراربراين اسـت كـه     44اصل )  وارونه(     در راستاي خصوصي سازي و اجراي  

چوب حراج به زمين ها و اموال اين شركت زده شده و       
ها واگذارشود، كارگران هفت تپه كـه تـا          “     خودي“  به  

كنون طي چندين مرحله اعتصاب و اعتراض موفق بـه          
دريافت بخشي ازحقوق معوقه خود شده اند، در يـك            
حركت اعتراضي و فشار موفق شدند اولين مزايـده ي           
فروش زمين هاي اين شركت را با شكـسـت مـواجـه              

هاي كشاورزي   مزايده فروش هزار هكتار از زمين     .   كنند
تپه كه در اثر مبارزه كارگران با شكسـت مـواجـه        هفت

شده بود، اكنون در دورجديد، هـفـتـصـد هـكـتـاراز                 
بـه  .   هاي اين مجتمع به مزايده گذاشته شده است        زمين

نظرمي رسد با توجه به اعتراض ها و فشارهاي كارگران هفت تپه اين بار نيز ايـن دسـيـسـه                     
اند، نگران آننـد كـه در        برخي از شركت هايي كه قصد شركت در مزايده را داشته   .   خنثي شود 

صورت خريداري زمين و انجام عمليات كشاورزي، كشت آنها به آتش كشيده شود، از اينرو از                 
 ! اند خير شركت در اين مزايده گذشته

 

  عضو سنديكاي شركت واحد 4حكم حبس تعليقي براي 

      دادگاه انقالب براي چهار نفر از كارگران تعليقي شركت واحد به جرم تبليغ عليه نظـام و                  
عطا باباخاني، سعيد ترابيـان، يـعـقـوب          .   اقدام عليه امنيت ملي، حكم حبس تعليقي صادر كرد        

 ماه حبس تعليقي محكـوم  14 تا 6زاده حسيني از سوي دادگاه انقالب به تحمل        سليمي و علي  
كـارگـران   :   پرويز خورشيد از وكالي مدافع اين كارگران با تاييد آراء صـادره گـفـت               .     اند    شده

 . شركت واحد از حق قانوني خود براي اعتراض به اين احكام استفاده خواهند كرد
به گفته وي اتهامات وارده مبني بر اقدام عليه امنيت ملي و تبليغ عليه نظام مصداق نداشته و                   

هـاي صـنـفـي            اعضاي سنديكاي كارگران شركت واحد در تشكل خود تنها به انجام فعاليت           
 . مشغول بودند

 

 افزايش شمار قربانيان كارهاي ساختماني

نـامـه حـفـاظـتـي          هاي ساختماني بعلت عدم نظارت بر رعايت آيين              حوادث كار دركارگاه  
هـاي   تري نسبت به سـايـر بـخـش       هاي ساختماني توسط مراجع ذيصالح ابعاد گسترده     كارگاه

ها بـخـاطـر     مجلس جمهوري اسالمي زير فشار مافياي مستغالت و بسازبفروش   .   كارگري دارد 
هاي اجباري كارگران ساختـمـانـي بـراي        خوانده است، از تصويب قانون بيمه“   بار مالي“ آنچه  

 .  چندمين بار امتناع نمود
از نيمه دوم مهرماه  طي يك هفته در محدوده تهران بزرگ نه كارگر ساختماني دچار حـادثـه                   

اين در شرايطي اسـت كـه         .   اند          باخته  اند كه متأسفانه هفت تن ازاين حادثه ديدگان جان         شده
هـا فـرصـت         اي از حوادث شغلي در كارهاي ساختماني، مخصوصاً در شهرستـان   بخش عمده 

 .هاي رسمي را ندارند مطرح شدن در رسانه

 

 نقض حقوق آقاي اسانلو

     آقايان يوسف مواليي و پرويز خورشيد وكالي سنديكاي شـركـت           
اي به جمشيدي معونت و سخنگوي قـوه         واحد تهران و حومه طي نامه     

قضائيه مراتب اعتراض شديد خود را به نقض حقوق آقـاي مـنـصـور            
اسانلو رئيس هيئت مديره سنديكا اعالم نـمـوده و خـواسـتـار رفـع                   

 .ها ايجاد شده گرديدند محدوديت
 

 جهنمي بنام عسلويه

كند، در حال حاضر آلـودگـي             آلودگي در عسلويه پايتخت اقتصادي ايران و جهان بيداد مي         
 20 برابر شهر تهران است و وقتي كارخانه هاي در دست احداث راه اندازي شونـد،                  5عسلويه  

كـنـنـد،     هاي عسلويه در باالترين حد موجود كار مي هنگامي كه مشعل .   برابر تهران خواهد شد   
گردنـد، در     كوههاي سربفلك كشيده زاگرس از نظرها محو مي       .   بينيد شما ديگر آسمان را نمي    

تمامي اينها اطالعات مجازي است كـه        .   اين هنگام اگر باراني ببارد، باراني اسيدي خواهد بود        
تـاثـيـر    .   دهـنـد   هاي ايمني به كارگران آموزش مي      كارشناسان ايمني در بدو ورود و در كالس       

هاي خوني، ريوي واعصاب از      بيماري.   گازهاي موجود در هوا بر روي كارگران آثار مخربي دارد         
 . باشد هايي است كه سرنوشت محتوم كارگران شاغل در عسلويه مي ترين بيماري رايج
 

  مهر روز جهاني معلم14بيانيه كانون صنفي معلمان به مناسبت 
اياعتراض شديد خود را به ممانعت از برگزاري مراسم              كانون صنفي معلمان ايران طي بيانيه     

“  :   در اين بيانيـه آمـده اسـت         .   روز جهاني معلم در برابر وزارت آموزش و پرورش اعالم نمود          
معلمان ايران حتي از برگزاري يك مراسم ساده به مناسبت روز جهاني معلم كـه هـر سـالـه             

گردد محروم گرديده اند و مسئوالن كشور نـه        ها معلم در سراسرجهان برگزار مي      توسط ميليون 
تنها به درخواست كتبي كانون صنفي معلمان ايران براي برگزاري مراسم راهپيمايي در ايـن                 

اند بلكه تالش اعضاي كانون براي برگزاري مراسمي جشن گونه در مقـابـل               روز پاسخي نداده  
كه بنا بود با اهداي گل و شيريني همـراه بـاشـد بـا         )   خانه معلمان( وزارت آموزش و پرورش     

تهديدهاي نيروهاي امنيتي از مĤموران وزرات اطالعات گرفته تا پليس امنيت و معاونت امنيـت      
 “ .دادگاه انقالب با شكست مواجه مي گردد

 

 گزارش از وضعيت اعدام در ايران

 10هاي حقوق بشر در گزارشي پيرامون وضعيت اعدام در ايران بمناسبت               فعالين و انجمن  
 نفر به اجراء درآمده كـه   286 حكم اعدام 1387 تا شهريور   1386اكتبر اعالم نمود؛ از مهر ماه       

 نفر از آنـهـا   4 نفر از اعداميان زنداني سياسي  كه 14.  اند  نفر از آنها در مالء عام اعدام شده45
 64 سال و     18 نفر زير 3شان مشخص گرديده،   نفر اعدام شدگان كه سن177از . اند زن بوده 
 18 نفر از اعدام شدگان هم هنگام وقوع جرم كمتر از   13ضمناً  .   امند  سال سن داشته   30نفر تا   

اند كه از     نفر حكم اعدام دريافت نموده   237در اين فاصله زماني همچنين      .   اند سال سن داشته  
 سـال    18 كه سن نفر از آنهـا هـم زيـر          26اند،   نفر محكوم به سنگسار گرديده6اين تعداد  

 .باشد مي
 

 تغيير حكم اعدام كودكان به حبس ابد در ايران
      بر اساس بخشنامه جديدي كه از سوي دستگاه قضايي رژيم جمهوري اسـالمـي صـادر                 

بـنـابـه    .    سال در ايران به حبس ابد تغيير مي يابد18شده است حكم اعدام براي افراد كمتر از     
اعالم حسين ذبحي معاون قضايي دادستان كل جمهوري اسالمي بموجب اين بـخـشـنـامـه                  

 سال باشد با هر درجه از جرمي كه مرتكب شونـد، اعـدام               18متهماني كه سن آنان كمتر از       “  
نخواهند شد، بلكه مجازاتهاي ديگري براي آنان در نظر گرفته خواهد شد كه اشد آن حـبـس        

 “ .ابد خواهد بود
 كـودك    140 كودك را اعدام كرده و حداقل     32     جمهوري اسالمي كه طي سالهاي اخير       

برند، همواره با اعتراضات شديد نهادهاي مدافـع     محكوم به اعدام نيز در زندانهاي آن به سرمي        
صدور اين بخشنامه كه شامل احكامي كه شاكي خصوصي دارنـد           .   حقوق بشر روبرو بوده است    

توان رويكردي جديـد     تواند نقض شود، را نمي     شود و هرآن با تغيير اشخاص و اوضاع مي         ، نمي 
 .و در عين حال جدي بشمار آورد

 اخبار و رويدادهاي مهم ايران و جهان در دو ماه گذشته

 از مبارزه كارگران براي تشكيل سنديكاهاي مستقل كارگري حمايت كنيم
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  سال زندان براي شركت در يادمان فاجعه ملي17

     آقاي محمدعلي منصوري از شركت كنندگان و برگزاركنندگان مراسم نوزدهمين سالگرد           
 سال زندان و تبعيد به زندان گوهردشت محكـوم    17 به   1367عام زندانيان سياسي سال      قتل

 بـا يـورش مـأمـوران         1386 شهريور 11وي كه سه روز پس از برگزاري مراسم در   .   گرديد
 انتقال يافته، در طي دوران بـازداشـت تـحـت               206اطالعاتي به منزلش دستگير و به بند        

 . هاي شديد جسمي و روحي قرار داشت شكنجه
گـان   هاي جانبـاخـتـه    خواه و مدافع حقوق بشر و بخصوص خانواده        از همه نيروهاي آزدي   

 .خوانيم  را براي دفاع از محمدعلي منصوري و آزادي وي فرا مي1367فاجعه ملي 
 

 خاتمه اعتصاب غذاي زندانيان سياسي و مدني كرد

 تن از زندانيان سياسـي و    100 روز از اعتصاب غذاي سراسري بيش از 45    پس از گذشت  
 بـا صـدور       1387 مهر 18مدني كرد در زندانهاي مختلف كشور، اين زندانيان روز پنچشنبه       

ي خـود را      “  توقف موقت اعتصاب غذا“  “      پيروزي هستيم    محكوم به “   اي تحت عنوان    بياننامه
اي از مقاصدشان و درخواست بسياري از     پاره    با دست يافتن به      اعالم كرده و عالم داشتند كه     

 خطر نيـفـتـادن جـان           شخصيتها و فعاالن و سازمانهاي حقوق بشري و سياسي مبني بر به           
 . اعتصاب كنندگان، مطالبات خود را از طرق مدني ديگري پيگيري خواهند كرد

 

 ها انتقال مسئوليت قرارگاه اشرف به عراقي

     شهريورماه امسال انتشار خبر  انتقال قرارگاه اشرف در عراق به دولت اين كشور مـوجـب        
با توجه بـه    .   هاي اعتراضي توسط مجاهدين خلق گرديد      تظاهرات، تحصن و متينگ     برگزاري

اينكه اكنون در عراق نيروئي بر سركار است كه با رژيم اسالمي مناسبات نزديكي داشـتـه و         
اند، با انتقال ايـن     سران آن سالها هنگام اقامت در ايران تحت حمايت رژيم حاكم قرار داشته       

مسئوليت به دولت عراق، اين نگراني وجود دارد كه مقامات عراقي تحت فشـار جـمـهـوري             
اسالمي قرار گرفته و به اشكال مختلف مجاهدين ساكن شهر اشرف را تحت فشار قرار دهند            
و يا آنها را به جمهوري اسالمي تحويل دهند و يا اينكه دست عوامل جمهوري اسـالمـي را      

از اينرو  مبارزه براي اينك افراد ساكن در اين قرارگاه تحـت           .   براي برخورد با آنها باز بگذارند     
پوشش كميسارياي پناهندگي سازمان ملل قرار گرفته و قبل از واگذاري مسـئـولـيـت ايـن                   
قرارگاه به دولت عراق امكان انتقال آنان به كشورهاي امن و مورد نظرشان فراهم گردد، بـه                 

خواه  عدالت طلب و مدافعان حـقـوق بشـر             خواست اصلي و انساني تمام نيروهاي دمكراسي      
 . تبديل گردد

 

 ها بندي جنسيتي در كنكور دانشگاه سهميه

    طرح سهميه بندي جنسيتي كه از مدتها پيش و تنها در مورد رشته هاي پزشكي به اجـرا     
هاي ديگر هم شنيده     در آمده بود، مدتي است كه زمزمه هايي براي اجراي اين طرح در رشته             

طرح پذيرش دانشجويان دختر در محل اقامت در مجلس شوراي اسـالمـي              “  اخيراً  .   شود مي
هاي بيشتري را در آينده براي دختـران شـاهـد       با اين اوصاف محدوديت“    . اعالم وصول شد  

شان سند افتخار حكومت بود، دانشجويـان و       دخترهاي كه آمار وورد به دانشگاه     .   خواهيم بود 
ي زن ايراني كه مشت محكمي به دهان دشمنان بودند، اينك بـه         متخصصان دانش آموخته  

امسال هم در كنكور سـراسـري   .   اند كه بايد سريعاً درمان شود      معضلي براي نظام تبديل شده    
سهميه بندي جنسيتي با شدت هر چه بيشتري اجرا شد، عليرغم آنكه شركت كنندگان دختـر       

مسئـولـيـن    .    درصد بود28 درصد و شركت كنندگان پسر       72در كنكور سراسري دانشگاه ها      
در اين طرح ما ويژگي هاي ذاتي زن و مرد و ناتوانـي             “  زن ستيز وذارت علوم با ادعاي اينكه        

هاي جسمي زنان را در نظر گرفتيم، به بازار كار آينده توجه كرديم، نظري به كاهـش آمـار                    
ها دختران جـوان زيـادي را از          بدون توجه به واقعيت“    طالق و حفظ بنيان خانواده داشتيم،   

 .ادامه تحصيل بازداشتند

 

 احضار بيش از سي نفر از دانشجويان دانشگاه يزد به كميته انضباطي

     در پي تعطيلي خوابگاه هرندي دختران دانشگاه يزد، تعداد زيادي از دانشجويـان دخـتـر               
پس از ايـنـكـه    .   بخصوص دانشجويان فعال دانشگاه يزد بدون دليل از خوابگاه محروم شدند        

اعتراضات فردي اين دانشجويان نسبت به محروميتشان از خوابگـاه نـتـيـجـه نـداد ايـن                      
اي را در درون دانشـگـاه      دانشجويان معترض در اقدامي هماهنگ تحصني آرام و چند ساعته 

برگزار كردند، اما مسئولين دانشگاه بجاي رسيدگي به خواست برحق دانشجويان  بـيـش از        
سي نفر از دانشجويان شركت كننده در تحصن دانشجويي اخير را به كميته انضباطي احضـار               
كرده و تاكنون حكم تعدادي از اين دانشجويان مبني بر منع موقت از تحصيل به مدت يـك                  

 . نيمسال هم صادر گرديده است

 

 تورم در ايران منشاء جهاني ندارد

آور را داراي منشاء جـهـانـي             طي يكسال گذشته كه سران جمهوري اسالمي تورم سرسام        
ها، متوسط تورم جهانـي سـه و          سواي يك موج كوتاه مدت افزايش قيمت      .   كردند اعالم مي 

يك دهم درصد كاهش و در ايران با بيست و نه و چهار دهم درصد افزايش هـمـراه بـوده                
اين درحالي است كه متوسط قيمت مواد اوليه و خام مصرفي ايـران در ايـن مـدت            .  است

 ميـلـيـارد    38از )   عرضه( هاي گمركي با افزايش واردات       كاهش داشته و بخاطر كاهش تعرفه     
اي مبنـي   بنابراين ادعاي سران رژيم و شخص خامنه.   ايم  ميليارد دالر  مواجه بوده57دالر به  
 .باشد جهاني داشتن تورم ايران اقدامي فرافكنانه و مردم فريبانه مي� بر منشا

 

 فيلتر شدن سايت انجمن بدون مرز

مطابق اطالعيه انجمن بـدون    .   او ها را هم گرفت  -جي -ها دامن  ان      فيلتراسيون سايت 
كند، از اواخر مرداد ماه سـايـت    مرز كه تشكلي غير دولتي است و در راستاي صلح فعاليت مي     

 .اين انجمن فيلتر شده است
 www.BedooneMarz.com: نشاني اينترنتي انجمن بدون مرز

 

 هفته همبستگي كارگران جهان با كارگران ايران
 مهر به دعوت فدراسيون جهاني كارگران حمل و نقل هفته همبستگي            22     از روز دوشنبه    

 41 سنديكا و اتحاديه كارگري از         53طي اين هفته اعضاي     .   با كارگران ايران برگزار گرديد    
كشور جهان با برگزاري سمينار، راهپيمايي و تظاهرات همبستگي خود را با كارگـران ايـران                 

 . اعالم نمودند
منـصـور   “  ها و اقدامات بعمل آمده در طي اين هفته، اعالم همبستگي با                از جمله خواست  

، رئيس هيئت مديره سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوس راني تهران و حومـه و                “   اسانلو
جنبش مستقل كارگري ايران و همچنين اعتراض به نقض حقوق كـارگـران از              

 .سوي دولت جمهوري اسالمي بوده است
 

 حمايت از صلح و دمكراسي در ايران

اي نگراني خود را از مانورهاي نظامـي    حزب چپ و كمونيست با امضاء بيانيه50      بيش از  
شان را با حمله نظامي آمريكا، اروپا و اسرائيل اعـالم     فارس و مخالفت آمريكا در منطقه خليج   

هاي  كارگري، دانشجويي و زنان  آنها همچنين ضمن محكوم نمودن سركوب جنبش     .   نمودند
 . بشر و دمكراسي در ايران شدند خواهان رعايت حقوق

 

  ميليوني شمار فقراي جهان 100افزايش 

المللي كار، روز سه شنبه هشدار داد بحران مالي جهان كه از آمريـكـا آغـاز                          سازمان بين 
اين سازمان با انتـشـار   .  ميليون نفر در سراسر جهان شود20شد، ممكن است موجب بيكاري  

 2009 ميالدي در اواخـر    2007 ميليون نفر در سال 190گزارشي اعالم كرد  نرخ بيكاري از  
در اين گزارش آمده است؛ شمار افرادي كه درآمـد    .    ميليون نفر افزايش خواهد يافت  210به  

 ميليون نفر و كساني كه درآمد روزانه آنها روزانـه  40روزانه آنها كمتر از يك دالر است حدود  
 . يابد   ميليون نفر افزايش مي100دو دالر است به بيش از 

 

 گرسنگي در جهان

رئـيـس   .        درحالي كه تعداد گرسنگان در جهان نزديك به يك ميليارد نفـر شـده اسـت                 
 درصـد از      5اعالم كرده كه اگر فقط )  فائو(سازمان خواروبار و كشاورزي سازمان ملل متحد  

 ميليارد دالري كه دولت آمريكا براي نجات بانك ها از ورشكستگي به اين مراكز غارت            700
داده است را براي رفع گرسنگي مردم جهان صرف كرده بود، گرسنگي در جهان ريشه كـن                  

 . خوابيدند مي شد و ديگر زنان و كودكان گرسنه نمي
 

 شكاف جنسيتي در جهان

     گزارش مجمع جهاني اقتصاد در خصوص شكاف جنسيتي حاكي از آن است كـه هـيـچ              
. كشوري در جهان وجود ندارد كه درآن شكاف طبقاتي بين دو جنس كامالً ازميان رفته باشد               

 كشوري كه اين تحقيقات روي آنها انجام گرفته 115 كشر انتهائي از ميان    10ايران در ميان    
از موريتاني، مراكش، ايران، مصـر،   :   ده كشوري كه در رده آخر قرار دارند عبارتند از         .   قرار دارد 

 .  بنين، نپال، پاكستان، چاد، عربستان سعودي و يمن
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تواند بيانگر  سكوالريسم نمي  

 هويت چپ ايران باشد 
 )بخشهايي از مقاله(

 ) اكثريت(از جانب گروهي از هواداران سازمان فدائيان خلق ايران  -جو  سپيده صلح
 
 )ماركس(“  دهند دانند ولي انجامش مي آنها آن را نمي“ 

هايي كه پيش روي نيروهاي چپ و به خصوص فعاالن اجتماعي و صنفي                يكي از سؤال  
. است، امكان قدرتمند شدن حزب و يا جرياني سوسياليست در جامعه مذهبي ايران است              
آيا به لحاظ عقيدتي مردم پذيراي جنبشي از جنس چپ خواهند بود؟ به نظر مي رسد                    
مردم امكان و احتمال كمي براي سازش عقايد مذهبي و تفكر و عمل سوسياليستي مي                 

مي توان حدس زد كه در پيدايش چنين تضادي در فكر مردم هم تبليغات مذهبيها                . بينند
 .عليه سوسياليسم مؤثر بوده است و هم رفتار اشتباه چپها

از مهم ترين وظايف رهبران فكري سوسياليسم و روشنفكران چپ، ارائه راه حلهايي براي              
فعاليت موفقيت آميز سوسياليستها در بطن جامعه ايران و امكان عضوگيري و قدرتمند                

اين مقاله تالشي است در اين      . شدن آنها با در نظر گرفتن طرز تفكر مذهبي مردم است           
 .راستا

 سكوالريسم
همگي . برخورد جريانهاي چپ حاضر با مذهب در ايران به طرز جالبي شبيه هم است                 
همگي . خواستار جدايي دين الاقل از دولت و تلقي مذهب به عنوان امري خصوصي اند               

به نظر آنها همين ميزان اعالم موضع،        . مخالف تبليغات آته ايستي و ضد مذهبي هستند        
 .راهنمايي كافي براي فعاالن سياسي چپ در جامعه است

ولي به نظر ما اين اظهار نظرها در حوزه ي كلي گويي باقي مي مانند و عمدتاً                           
برخوردهايي فرهنگي و فلسفي هستند و نمي توانند راه حلهاي سياسي مشخصي براي                

 .فعالين سياسي ايران ارائه دهند
در تمامي قطع نامه هاي نشستهاي اعضاي سازمانها و تشكلهاي چپ، بندي وجود دارد                

سكوالريسم در انديشه ي چپ حاضر به معني جدايي دين        . كه خواستار سكوالريسم است 
بعضيها نمي توانند منكر قدرت مذهب در جامعه ي           . از دولت، حكومت و سياست است      

ايران شوند و خواست خود را محدود به جدايي دين از دولت مي كنند ولي حاضر نيستند                  
در اين باب تعمق كنند كه چگونه ممكن است در جامعه اي، سياست آغشته به مذهب                   

 .باشد ولي دولت حاكم در آن فضاي سياسي، كامالً سكوالر باشد
 :سه نتيجه از اين بحث كوتاه بگيريم

افراد را عموماً نمي توان مثل رنگهاي سياه و سفيد به سكوالريست و غير                          -1
عده اي خود را دائماً در دامان خداوند مي بينند و در هر               . سكوالريست تقسم بندي كرد   

تصميمي نقش خدا را مؤثر مي دانند و عده اي گه گداري نياز به خدا پيدا مي كنند و به                      
فقط اقليتي از مردم هستند كه به هيچوجه عوامل غير قابل توضيح و                . ياد او مي افتند   

 .متافيزيكي را در تصميمهاي خود دخالت نمي دهند
سياست در يك جامعه ي آزاد و به تبع آن، دولت حاكم در آن فضاي سياسي، متأثر                    -2

يعني نمي توان انتظار    . است از درجه ي اعتقاد افراد آن جامعه به عقايد ديني و يا سكوالر          
داشت در كشوري كه افراد آن داراي اعتقادات جدي مذهبي هستند، انتخاب و كاركرد                 

 .دولت سكوالر باشد
جدايي دولت از مذهب زماني در ايران اتفاق مي افتد كه اكثريت ايرانيان به ميزان                   -3

اين پروژه اي طوالني مدت است و دخالت           . باالتري از سكوالريسم اعتقاد پيدا كنند       
. روشنفكران و افراد دخيل در حيات علمي، هنري و فرهنگي جامعه را طلب مي كتد                   
جدايي دولت از مذهب خواستي نيست كه در يك قطع نامه ي سياسي مطرح شود و                     

 .انتظار تحقق به يكباره و معجزه وار آن را داشت
 .باورهاي ديني مردم ايران

اقليت . به نظر ما در يك برآورد بسيار كلي، مردم ايران را مي توان به سه گروه تقسيم كرد
كوچكي از مردم نظريات خشكه مذهبي دارند كه مانع هرگونه پذيرش افكار سوسياليستي             

حدود يك در صد مردم مي توانند تفكر و عقيده اي كامالً غير مذهبي را بپذيرند و                  . است
به عبارت  . اكثريت مردم قابليت آنرا دارند كه انواع ديدگاه هاي التقاطي را دنبال كنند                

ديگر، اين گروه از مردم توانايي و يا عالقه اي به پذيرفتن يك روش زندگي مبتني بر                    
 . مذهب صرف يا تفكر علمي و سكوالر صرف را ندارند

طبيعي است كه اين سه بخش جامعه در حركت تاريخي بر هم تأثير مي گذارند و بخشي                 
از آنها فعال و بخشي منفعل مي شوند و گفتمانهاي غالب جامعه در حوزه ي عمومي                    

 . مطرح و حاكم مي شوند
 هويت معرفتي چپ ايراني

احزاب، سازمانها و فعاالن چپ بايد در درجه ي اول از خواستهاي اقتصادي و سياسي                   
خواست سكوالريسم  . كارگران، زحمتكشان، مزد بگيران و اقشار محروم جامعه دفاع كنند          

گرچه در حوزه ي وظايف چپها است ولي نمي تواند جزو اولويتهاي برنامه اي آنها باشد،                 
سكوالريسم تنها با سياست قابل حصول نيست و همكاري افراد و جريانهاي            : چرا كه اوالً  

تأكيد بيش از اندازه بر سكوالريسم      : ثانياً. متنوعي در حوزه هاي ديگر فكري را مي طلبد        
باعث تعطيلي سياست ورزي و همين طور باعث تفرقه در ميان صفوف زحمتكشان و                  

 .اخالل در طرح خواست و برنامه ي آنان براي توسعه اي عادالنه مي شود
 ولي چرا سكوالريسم به اولويت اصلي برنامه اي چپها تبديل شده است؟

خواستگاه اجتماعي و طبقاتي    . شايد تحليل جامعه شناسي ماركسيستي به كمك ما بيايد         
اكثر . چپهاي فعلي ايران كدام است؟ چپهاي جوان، عمدتاً از جنبش دانشجويي مي آيند              

چپهاي نسل دوم و سوم بعد از انقالب، يا دانشجو هستند و يا در محيط دانشگاه،                        
چپهاي خارج از كشور هم سالهاست كه رابطه ي ارگانيك با جامعه            . سوسياليست شده اند  

بنابراين اكثر چپها هويت سياسي خود را در حوزه ي معرفت مي يابند و               . ي ايران ندارند  
در اين حوزه، مرز بنديهاي معرفتي نظير آته ايست بودن و سكوالريست            . تعريف مي كنند  

 .بودن خواه نا خواه عمده مي شوند
در يك جريان سياسي كه جنبشي ملي را رهبري و يا نمايندگي مي كند، خواستهاي ملي،            

مثالً در حزب دمكرات كردستان، ممكن است نظرات مختلف         . عامل اصلي مرزبندي است   
ممكن است در كميته ي مركزي حزب دمكرات، يكي از اعضاء قرآن              . مذهبي وارد شود  

بخواند و يكي كاپيتال ماركس ولي عامل اصلي در مرزبندي، دفاع از حقوق مردم كرد                  
 .است

در جنبش فمينيستي كه خواست اصلي، رفع تبعيض از حقوق زنان است، ممكن است                  
در همين كمپين يك ميليون      . افرادي با ديدگاه هاي مختلف ايدئولوژيك شركت كنند         

هويت كمپين . امضاء خودمان، شاهد حضور افرادي با عقايد اسالمي و ماركسيستي هستيم
حتي سكوالريسم جزو مباني فكري و اهداف كمپين          . را نمي توان عقيدتي تعريف كرد      

 .نيست
قاعدتاً اگر جنبش چپ ايران از دل طبقه ي كارگر يا ديگر اقشار مزد بگير و زحمتكش                    
جامعه بيرون مي آمد و منافع آنان را نمايندگي مي كرد، بايد اعضاي مسلمان بسياري مي    

 .داشت
اصرار بر اين عقيده كه سوسياليسم عين علم است و فقط كساني مي توانند عقايد چپ را                  
بپذيرند كه پيش از آن دست از دين و ايمان خود بر داشته باشند، يك برخورد كامالً                      

گر چه تمامي چپها منكر اين نظر هستند ولي رفتار و برخورد . روشنفكرانه به سياست است
اكثر آنها در طول دهه هاي اخير حاكي از آن است كه نتوانسته اند از قيود روشنفكري                    

 .خود رها شوند و در عمل، هويتي معرفتي براي خود ساخته اند
جنبش چپ ايران يك مشكل بزرگ ديگر نيز دارد كه باعث مي شود مرزبنديهايي بر                   

جنبش چپ برنامه ي    . اساس جهان بيني و فلسفه، مشخص كننده ي هويت آنان بشود            
و “   راه كارگر “ قطعنامه هاي نشست هاي گروه هاي چپ نظير         . اقتصادي و سياسي ندارد   

همه خواستار عدالت،   . مقايسه كنيد “   جبهه ملي ايران  “ را با بيانيه هاي     “   فدائيان“ يا طيف   
آزادي، جمهوري و سكوالريسم هستند و هيچكدام موضعي نسبت به مالكيت، دولت، بازار، 

 .جهاني شدن و توسعه در شرايط فعلي ندارند
در اين بود كه    “   اتحاد جمهوريخواهان ايران  “ با  “   جمهوريخواهان دمكرات و الئيك   “ فرق  

اضافه . آنها راديكال تر و چپ تر بودند و به اصالح طلبان حكومتي اعتمادي نداشتند                  
. كردن كلمه ي الئيك به نام اين جريان ظاهراً براي نشان دادن راديكاليسم بوده است                

موافق الئيسيته نيستند؟   “   اتحاد جمهوري خواهان ايران   “ ولي چرا كلمه ي الئيك؟ مگر        
سؤالي كه پيش مي آيد آن است كه در كدام ادبيات سياسي، الئيك بودن مترادف راديكال 

 !بودن است؟
 :از اين بحث نتيجه ي زير را مي توان گرفت

متأسفانه خواستگاه جنبش چپ در حوزه هاي روشنفكري است و اين جنبش نتوانسته به               
پايگاه اجتماعي و يا طبقاتي مشخصي متكي باشد و هويت خود را از اين اتكاء بدست                    

به عالوه، چپ داراي برنامه ي اقتصادي نيست و هويت افراد چپ بيشتر متأثر از                  . آورد
 .موضوعات معرفتي و يا سمپاتي به حزب و دسته اي خاص است

اگر اين آسيب شناسي را قبول كنيم اتفاقاً بايد رنگ و نقش سكوالريسم در برنامه هاي                  
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     يك قرن از شروع مبارزات پرفراز و نشيب جنبش كارگري ايران، مراكز غـيـبـي               
و نقش آن در انقالب مشروطه و ايـجـاد            )   عاميون  -اجتماعيون( سوسيال دمكراسي   

از درون جـنـبـش        )   1299( حزب  كمونيست ايـران .   مي گذرد)   1296( حزب عدالت   
اي پيگير و نيرومند را در راه دفـاع از        سوسيال دمكراسي بيرون آمد و توانست مبارزه      

ي ارضي و استقالل سـيـاسـي و           كارگران و زحمتكشان، محو فئوداليسم، حل مسئله      
 .  اقتصادي كشورمان سازماندهي كند

    حزب توده ايران محصول طبيعي اين سرزمين و برخاسته از عـمـق نـيـازهـا و              
 1320مهر   10هاي اجتماعي و اقتصادي كارگران و زحمتكشان كشورمان در           خواسته

خواهان پا به عرصـه   هاي رضاشاهي و ديگر آزادي به دست زندانيان آزاد شده از زندان     
حزب توده ايران نخستين سازمان سياسي كشورمان بود كه مبارزه بـا             .   وجود گذاشت 

هـاي   ي آگاهي  امپرياليسم و فاشيسم را سازمان دهي كرد و تاثيرات شگرفي در زمينه           
حزب توده خيلي سريع توانست خود را به مثابه ادامـه           .   اجتماي وسياسي به وجود آورد    

اين حزب نخستـيـن حـزب سـيـاسـي           . دهنده راه حزب كمونيست ايران ارتقاء دهد 
سنديكاها و اتحاديه هـاي  ( كشورمان بود كه توانست با تشكيل دهها تشكل اجتماعي       

، ) جنبش دمكراتيـك زنـان ايـران        ( ، دهقاني،  زنان   ) شوراي متحده كارگري  ( كارگري
برگ نويني را در فضاي اجتماعي و سياسي كشـور  . . .   جوانان، فرهنگيان، دانشجويان و   

 .        ورق زند
 و در شرايط آن روز اجـتـمـاعـي و       32 تا 20    حزب توده ايران در طول سال هاي  
خواه  و به رهبريـت مـبـارزه كـارگـران و                 سياسي توانست به آلترناتيو چپ و ترقي      

در اين سالها   .   زحمتكشان بر عليه امپرياليسم و ديكتاتوري حاكم و ارتجاع تبديل شود          
گرانه در  حزب توده توانست با شركت در جنبش وسيع مردمي و با ايفاي نقش سازمان           

ميان كارگران و زحمتكشان و روشنفكران تاثير قاطعي در رويدادهاي اجـتـمـاعـي و               
مرداد كه با ادعاي 28پس از كودتاي امپرياليستي و ارتجاعي .   سياسي كشور بازي كند 

ريزي و به اجراء درآمد، حزب توده ايران سركوب          نجات ايران از خطر كمونيسم برنامه     
با سركـوب حـزب تـوده         .   و هزاران توده اي دستگير، زنداني، شكنجه و اعدام شدند         

. هاي اجتماعي و سياسي به وجـود آمـد        خالئي جدي در مبارزه و سازماندهي جنبش      
حزب به فعاليت مخفي روي آورد و به سازماندهي صفوف خود پرداخت، ولـي هـيـچ              

 .وقت نتوانست به آن دوران طالئي بازگردد
خواهانه و سياسـي كشـور        فصل جديدي در مبارزات آزادي     57     با پيروزي انقالب    

هاي سياسي به صحنه مبارزات و فعاليت سـيـاسـي            حزب و ساير سازمان   .   گشوده شد 
حزب توده توانست تاثير جدي در روند اصالحات بنفع كـارگـران و              .   كشور باز گشتند  

با تحكيم نيروهاي ارتجاعي و مـذهـبـي در            .   زحمتكشان و ايفاء حقوق زنان بگذارد     
ها و دستاوردهاي انقالب و بـراي         رهبري انقالب، يورش نيروهاي ارتجاعي به آزادي      

متوقف كردن روند انقالب و دستيابي به قدرت انحصاري بـا سـركـوب وحشـيـانـه                  
بـا سـركـوب      .    آغـاز گشـت    1360مجاهدين خلق و بخشي از جريانات چپ از سال  

جريانهاي سياسي و برقراري ديكتاتوري ديني و حاكميت انحصاري واليـت فـقـيـه                 
ضد دمكراتيك و ضـد   -حقوق و منافع زحمتكشان كشور پايمال و حكومتي ارتجاعي  

مردمي و استبداد قرون وسطائي بر كشور حاكم گرديد و رونـد بـاز پـس گـيـري                       

 . شروع شد 57دستاوردهاي بر آمده از انقالب 
      حزب توده در سراسر حيات خود همواره در نوك پيـكـان حـملـه ارتـجـاع و                      

هدف از اين همه حمله نه تنها سركوب و حـذف  .   امپرياليسم و حاميان آنها قرار داشته 
اشتباه جدي حزب در     .   آنحزب بلكه تسري اين امر به تمامي جريانات چپ بوده است          

ارزيابي از حاكميت جمهوري اسالمي، باور خوش بينانه و پربهاء دادن بـه شـخـص               
خميني و ضدامپرياليسم مذهبي او و كم بهاء دادن به حقوق اجتماعي و آزاديـهـاي                  

ها پس از شـروع     سياسي از جمله مواردي بودند كه حزب توده دچار آن شد، و تا مدت             
.  نتوانست از اين مخمـصـه رهـايـي يـابـد          1361سركوب اين حزب در بهمن سال       

اشتباهات حزب از طرفي موجب كاهش تĤثيرگذاري اين حزب و ساير جريانات چپ در 
حركات اجتماعي گرديد و از طرفي ديگر موجب تشديد اختالفات و گسترش تشتت در 

 .درون خود جنبش چپ گرديد
ايـن  .   اي نيـسـت        تأكيد صرف بر خطاها و اشتباهات حزب توده ايران كار منصفانه 

لنينيستي و    - ساله خود در بسط و اشاعه انديشه ماركسيستي        67حزب در طول حيات     
گرانه در راه مبارزه براي سوسياليسم و كمونيسم، مبارزه در راه            گرانه و سازمان   كار آگاه 

خـواه،   آزادي و بر عليه ديكتاتوري و ارتجاع، در راستاي اتحاد نيروهاي ملي و تـرقـي               
هاي مردم گام برداشته و مبارزه  تامين حقوق ملي و در جهت تأمين منافع اكثريت توده

 .كرده است
حزب توده ايران بعنوان يكي از اركان چپ كشورمان همواره از پيشروترين نـيـروهـا              

همانگونه كه مبارزه تئوريك و سياسي با . سياسي و بازوئي از بازوان چپ بوده و هست
از وظايف انكارناپذير ما بشـمـار       -و ساير جريانات    -اشتباهات و انحرافات اين حزب      

ميĤيد، تالش براي حذف اين حزب موجب تضعيف توان محدود جـريـانـات چـپ و              
 .     ريختن آب به آسياب امپرياليسم و رژيم ارتجاعي جمهوري اسالمي خواهد شد

اي شادباش  مين سالروز تأسيس حزب توده ايران را به رفقاي توده67مهر 10 
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بايد در جهت تصحيح تعريف فلسفه ي وجودي چپ ايراني حركت   . احزاب چپ كمتر شود 
بايد چپ بودن را به      . بايد تأكيد و اصرار بر پيوند با جنبش هاي اجتماعي داشت             . كرد

 .مفهوم مقيد بودن به برنامه ي سياسي و اقتصادي چپ و پيگيري اهداف آن تعريف كرد
 برنامه ي چپ براي آشتي دادن مردم با سوسياليسم

چپ در جامعه ي     . حال سعي مي كنيم به سؤال مطروحه در آغاز مقاله پاسخي بيابيم              
 مذهبي ايران بايد چه سياستهايي را دنبال كند؟

چپ بايد برنامه ي اقتصادي و      . در درجه ي اول بايد برنامه اش هويت آن را تعيين كند            
سياسي داشته باشد نه به آن مفهوم كه در آينده اي دوردست ما خواستار چگونه جهاني                  

بدون داشتن نظر و موضعي راجع به حدود مورد          . هستيم بلكه برنامه اي براي يك نسل       
قبول مالكيت خصوصي، نقش و اندازه ي دولت، نود هزار ميليارد تومان سوبسيد دولتي،                
سرمايه گذاري خارجي، ماليات، بازار، توسعه و ايجاد فرصتهاي شغلي در ايران و از اين                  

 .قبيل موضوعات عاجل پيش رو نمي توان در ميان مردم فعاليت سياسي مؤثر انجام داد
در درجه ي دوم بايد مالك ورود افراد به احزاب و گروه هاي چپ را صرفاً قبول برنامه ي 

 .اقتصادي و سياسي چپ دانست و در عمل پايبند به آن بود
در درجه ي سوم كه به نظر ما از واجب ترين امور است؛ بايد جبهه اي با گروه هاي ديگر         
سياسي با گرايش چپ ايجاد كرد، سطح خواستها را درآن جبهه به سطح عملي و ممكن                  

 . پايين آورد و نترسيد از حمايت از طرحها و نظريات التقاطي
به نظر مي رسد وجود جبهه اي از افراد و گروه هاي سياسي كه چپهاي سكوالر و چپهاي     
مذهبي بتوانند در آن حضور داشته باشند، عامل و كاتاليزور مهمي براي قبول برنامه هاي               

مردمي كه در صورت قبول سوسياليسم       . چپ از جانب بخش بزرگي از مردم خواهد بود         
 .نگران برهم خوردن تعادل در باورهاي التقاطيشان هستند
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. ي انساني ديگري در قفقاز رقم خـورد              با حمله نيروهاي گرجي به تسخينوالي فاجعه      

ساكاشويلي در اقدامي فريبكارانه و در شرايطي كه به جامعه جهاني اطمينان داده بود كـه    
هاي المپيك كـه خـود      به اوستياي جنوبي حمله نخواهد نمود، در بحبوحه برگزاري بازي 

نماد صلح و دوستي است، با پشتيباني آمريكا و اطمينان از حمايت اروپا و با تمسـك بـه       
حكومت گرجستان يكي از وابسـتـه     .   جنوبي را متصرف شد    هاي فاشيستي، اوستياي   شيوه

ها در منطقه به آمريكاست، كه توسط مستشاران آمريكايي و اسرائيلي اداره             ترين حكومت 
با توجه به وابستگي حكومت گرجستان و ارادت شخص ساكاشويلي به آمريكـا،   .   مي شود 

نبايستي ترديدي داشت كه حمله نيروهاي گرجي توسط مشاوران نظامي آمريكا طراحي و 
از اينرو افشاء و مبارزه با اين اقدام جنايتكارانه گامي در راه مبارزه با . تدارك ديده شده بود
 .امپرياليسم آمريكاست

حزبي كـه    .       آنچه در اين ميان عجيب تر مي نمود مواضع حزب كمونيست روسيه بود        
خود را وارث بالمنازع حزب كمونيست شوروي و بنيان گذار آن لنين و پيرو لنينيسم مـي                

حزب كمونيست روسيه با صدور دو بيانيه نه تنها از مواضع دولت روسيـه و بـانـد                    .   داند
مدودف حمايت نمود، بلكه جهانيان و باالخص احزاب كمونيست را براي حمايت              -پوتين

چرا كه اين احـزاب     .   رسد موفق بوده است    در اين راستا بنظر مي    .   از اقدام روسيه فراخواند   
. انـد  اگر از اقدام دولت روسيه پشتيباني هم ننموده باشند الاقل مخالفتي هم ابراز نـكـرده        

حزب كمونيست در حمايت بي چون چرا از دولت روسيه تا بدآنجا پيشرفت كه تمـايـزي                 
رهبري روسيه گام كامالً ضروري و درستي را بـراي       “  .   بين خود و دولت روسيه قائل نشد      

حزب كمونيست فدراتيو روسيه از اقدامـات  .   كمك نظامي به قربانيان تجاوز برداشته است 
اما به مجرد آنكه عمليات نظامي شروع .  مصمم براي عقب راندن متجاوز حمايت مي كند 

شده اند، بايستي اين عمليات تا در هم كوبيدن متجاوزبراي از بين بردن تـمـايـل او و                     
الزم است كـه     .   متحدان آن براي ماجرا جوئي ها و ماجرا آفريني هاي مشابه خاتمه يابد            

چنين عمل نكند اين موجب ضربه روحـي در بـرابـر            اگر روسيه اين  .   متجاوز تنبيه شود  
همان طور كـه    “  و )   2(“  .شود هاي نه تنها اين منطقه بلكه تمامي جهان مي ديدگان خلق 

مطابق قانون .  درصد جمعيت اوستياي جنوبي شهروند روسيه هستند90همه اطالع دارند، 
تحت چنـيـن    .   اساسي فدراسيون روسيه، دولت بايد امنيت شهروندان خود را تضمين كند          

كـه   بـطـوري  )   3( “    . شرايطي ما يك عمليات اضطراري را براي برقراري صلح آغاز كرديم        
شود، احساسات ناسيوناليستي چنان بر حزب كمونيست روسـيـه مسـتـولـي                مالحظه مي 

رسد  بيند و چنان بنظر مي     هاي روسيه نمي   گرديده كه نيازي به تمايز بين خود و نئوليبرال        
چـون   اينان ادامه منطقي رهبراني هـم .   باشند كه پوتين و مدودف از اعضاي اين حزب مي     

داري جهاني ايـفـاء       يلتسين هستند كه در فروپاشي شوروي نقش مهمي در كنار سرمايه          
داند و اگـر هـم      حزب كمونيست روسيه هيچ انتقادي را متوجه دولت روسيه نمي    .   نمودند

هاي آن دولت، بلكه بخاطر عدم قاطـعـيـت آنـان در          گري انتقادي دارد نه بخاطر ويران 
حزب كمونيست فدراتيو روسيه از رئيس جمهور فدراتيو “ . برخورد با متجاوزين گرجي است

تحت شانتاژ غـرب قـرار       . . .   روسيه و روساي دولت روسيه سريعاً درخواست مي كند كه         
نگيرند و محدوديتي را براي ارتش روسيه در شرايط فراهم شده براي در هم كـوبـيـدن             

هـر  “  عبارت باال مصداق اين استنباط لنين است كـه      )  4(“ .كامل تجاوزگر بوجود نياورند 
“  خويش“ كوشد جنگ ملي  پرستي مي اي در باره ميهن هاي كاذبانه كشور با عبارت پردازي

گر نمايد و مطمئن سازد كه هدف مساعي وي پيروزي بر حريف، غارت و     را مقدس جلوه  
بـا  )   5( “  . كليه ملتهاي ديگر بجز ملت خويـش اسـت    “    رهايي“  تصرف اراضي نبوده، بلكه  

قبول تفاسير حزب كمونيست روسيه، البد حزب كمونيست آمريكا هم مجاز خواهد بود از              
 . هاي دوقلو توسط القاعده حمايت نمايد حمله آن كشور به افغانستان بخاطر انفجار برج

عادالنـه يـا     .     آموزه هاي لنين حاكي از آنست كه جنگ انعكاسي از نبرد طبقاتي است 
ناعادالنه بودن جنگ هم تابعي از ماهيت طبقاتي طرفين دعوا و اهدافي است كـه آنـان             

براي بررسي ماهيت جنگ گرجستان قبل از هرچيز نيازمند تبيين ماهيت           .   دنبال مي كنند  
چـرا كـه     .   اي هستيم كه بر اين كشور حكومت مي كـنـنـد     نظام حاكم بر روسيه و طبقه     

سوي جبهه جـنـگ آمـريـكـاي            در آن .   ماهيت طرفين ديگر دعوا واضح و آشكار است       
اش قرار دارند كه پشت گرجستان ساكاشويلي با نهايت          امپرياليست و ديگر شركاي غربي    

اهدافي كه اين بلوك بدنبال آن هسـتـنـد،        .  اند اش، سنگر گرفته وابستگي و سرسپردگي 
اهداقي امپرياليستي و ارتجاعي و جنگي كه از جانب اينان بر منطقه تحميـل گـرديـده،                  

اما طرف ديگر دعوا كه مورد حـمـايـت حـزب              .   باشد گرانه مي  جنگي ناعادالنه و سلطه   
با تـمـامـي       –كمونيست روسيه مي باشد، كيست؟ اگر دو دهه قبل نظامي سوسياليستي            

كرد، امروز ديگر از  بر اين كشور حكومت مي   -ها، اشكاالت و اشتباهاتش    ها، كاستي  ضعف
. داري نئوليبرالـي اسـت      نظام حاكم بر اين كشور سرمايه     .   آن كشور شوراها خبري نيست    

هايي از نظام پيشين يافت،  شايد در گوشه و كنار اين سرزمين پهناور هنوز هم بتوان نشانه
در ايـن كشـور       .   داري نظام حاكم بر اين كشور بود       ولي نمي توان منكر ماهيت سرمايه     

سوسياليستي سابق شكاف طبقاتي چنان شديد و آشكار، و ستم طبقاتـي و اسـتـثـمـار                    
زحمتكشان و خصوصاً زنان و كودكان آنچنان لجام گسيخته و بي حد و مرز اسـت كـه                   

كشور روسيه را با توجه به توان . داري غرب را از پشت بسته است هاي سرمايه دست دولت
اش نمـي تـوان در زمـره           اقتصادي و مالي و باالخص قدرت نظامي و امكانات سياسي    

هرچند اين توان قابل مقايسه با آمريكا نبوده و در ابـعـاد               .   كشورهاي پيراموني قرار داد   
تعـارف در هـمـان چـارچـوب             ولي بي .   باشد مختلف حتا ضعيف تر از آلمان و ژاپن مي        

 -اگرچه روسيه مهماني ناخوانده و تحميلي براي گروه جي. امپرياليستي قابل ارزيابي است
مـا  .   مسما و نامأنوسي هم در آن جـمـع نـدارد       هشت محسوب مي گردد، ولي حضور بي      

نبايستي از بيان اين واقعيت تلخ كه كشور روسيه امروز ديگر نه يك كشور سوسياليستـي               
آري روسيه امروز . اي بخود راه دهيم داري و امپرياليستي است واهمه بلكه كشوري سرمايه

در .   هرچند ضعيف تر از بسياري از همقطارانش.   داري و امپرياليستي است   كشوري سرمايه 
. تعيين ماهيت جنگ گرجستان هم نمي توان اين پارامتر تعيين كننده را فراموش نـمـود       
اين جنگ به تبع ماهيت نظام حاكم بر روسيه و اهداف آنان از جنگ اخيـر نـاعـادالنـه،            

 . گرانه مي باشد هدف جنگ از جانب هردو طرف سلطه. امپرياليستي و ارتجاعي است
دهـد       متأسفانه حزب كمونيست روسيه آنچنان اسير ناسيوناليسم گرديده كه ترجيح مي          

به بهاي جلب آراي بخش ناچيزي از رأي دهندگان روسي روح انترناسيوناليسم پرولتري و 
رفقاي حـزب  .   جوهر آموزه هاي لنين را به نفع تمايالت شوونيستي روس ها زيرپا بگذارد        

آورند كه در جنگ جهاني اول برخالف رهـبـران           كمونيست حتماً رفتار لنين را بخاطر مي      
اروپايي كه با ترك مواضع انترناسيوناليسـتـي از دولـتـهـاي            خيانتكار سوسيال دمكرات  

امپرياليستي خويش دفاع نمودند، وي با جسارت و شهامتي مثال زدني، بـا نـاعـادالنـه                
خواندن جنگ از جانب طرفين درگير، شعار جنگ بر عليه جنگ را سرداد و با شم تيز بين           

هاي تـاريـخ     خود و انطباق آموزه هاي ماركس با شرايط خاص روسيه در يكي از تند پيچ              
روسيه، حزب كوچك بلشويك را قادر ساخت با اعمال هژموني حزب در انقالب اكـتـبـر       
پيكان خشم توده ها را به سوي اوج قدرت، يعني نظام سرمايه داري كاناليزه نمايد و نبرد            

. اي از جهان بسود اردوي كـار رقـم زنـد            كار سرمايه را در مقطعي از تاريخ و در پهنه       
ناسيوناليسم .   براي لنين باشد    متأسفيم كه حزب كمونيست روسيه نتوانست وارثي شايسته       

روسي بحدي بر حزب مستولي گشته كه براحتي بر فاجعه انسـانـي كـه در گـوري و               
نكته آخر اين كه پوشش خـبـري         “    .   پوشد روستاهاي اطراف آن رخ داده است چشم مي       

داوري   طرفه، همراه با پيش     هاي غربي در مورد فاجعه اوستياي جنوبي به شدت يك           رسانه
شود؛ تمام اخـبـار      خبري از اوستياي جنوبي گزارش نمي     .   داري از يك طرف است      و جانب 

مربوط به گوري و ساير شهرهاي گرجستان هستند كه شمار تلفات در آنها، هر چقدر هم                
 ) 6(“  .ترديد قابل مقايسه با ميزان تلفات در تسخينوالي نيست كه باشد، بي

    هدف ما به سايه بردن جنايات صورت گرفته در تسخينوالي توسط نيروهاي گرجي و               
بلكه قصد ما تأكيد بر وظيفه انترناسيوناليستي فـرامـوش           .   حاميان امپرياليست آن نيست   

مي باشد، موضوعي كه در بيانيه رفقـاي روسـي     . . .   شده اين رفقا در قبال مردم گوري و     
نيروهاي آزاديخواه و عدالت طلب و مدافع حقوق بشر و در اين مورد .   جاي آن خالي است  

 –خاص حزب كمونيست روسيه بايستي همزمان نسبت به افشاي جنايات طرفين دعـوا             
انتظار ما از حزب كمونيست روسيه آنست .   بپردازند  -البته متناسب با ابعاد جنايت هر كدام  

آويزي كه دولت روسيه با تمسـك        دست  -كه بجاي ترس از ناسيوناليسم غالب بر روسيه       
افشاي  -خواهد خود را از آماج مبارزات كارگران و زحمتكشان روسيه خارج سازد به آن مي

داد و    مدودف را در دستوركار خود قرار مي        -اعمال جنايتكارانه ارتش روسيه و باند پوتين      
 .. نمود اعتراضات جهاني و داخلي را عليه جنگ قفقاز رهبري مي

هاي قومي و برافروختـن      ها دامن زدن به درگيري         در چنين شرايطي وظيفه كمونيست    
ند از ايجاد نفرت بين خلق ها و بـخـوص             ها موظف  آتش ناسيوناليسم نيست، كمونيست   

متأسفانه حزب كمونيست روسيه بـا    .   كارگران و زحمتكشان آن دو خلق جلوگيري نمايند    
صدور آن دو اعالميه ناسيوناليستي و حذف فاجعه انساني رخ داده توسط ارتش روسـيـه،       

 .نفرت زحمتكشان گرجستان را بر عليه خود موجب گرديده است
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 زنــدانــي سـيـاسـي آزاد بــايــد گــردد

 اكتبر سالگرد مرگ 9بمناسبت 

 ارنستو چه گوارا
 

 

 انساني فراتر از سرنوشت

 

 گوارا  چرا پس از شب چه“ 

 شود؟  در بوليوي سحر نمي

 

 آيا قلب مقتولش 

 گردد؟  پي قاتالن مي

 

 آيا انگورهاي سياه صحرا 

 “ طعم بدوي اشك را دارند؟

       

 پابلو نرودا                           

 

 

 مهري مهر ناالنم من از بي
هـا لـقـب         اي مهرجان پرور و روح افزاي پائيزي چگونه است كه ترا پادشاه فصل           

ات اليق اين همـه   هايي برجستة هستي اند و واقعاً هم با آن وفور نعمت و نشانه        داده

 ؟!!!اما چرا با من . آوازه و شهرت و صفات بارز هستي

مهري تو غصه و اندوه تمام وجـودم را در              ات از بي    همه ساله به هنگام فرارسيدن    

هاي  اش و بذل تمام نعمت     چرا كه اين خورشيد تابناك با آن فضل فصل        .   گيرد  برمي

چنان خاكساز بهتريـن  .   اش هيچ بخششي در حق من طفل شش ساله ننمود           طبيعي

ها هيچوقت محـرومـيـت از          ترين حق حياتم نمود كه پس از گذشت دهه          و طبيعي 

ها به هنگام مدرسه رفتن  هاي كودكي و تحسر ديدن بچه نعمت تحصيل در آن سال

 ؟!!!رود هنوز برايم درد آور است كه چرا من به مدرسه نرفتم از يادم نمي

خياباني  –كيف قاپ  –كارتن خواب  –آدامس فروش  –من كه از مادر شيشه شور 

پرنسيب و عنان گسيخته مرا به اين روزگار سـيـاه             به دنيا نيامده بودم جامعة بي     . . .   و

هاي ناهنجار و نامربوط خودش را هم بر روي مـن             ها و برچسب    و آنگاه انگ  .   افكند

دانند مرا محكوم و رسـوا      و با هزار تهمت كه به وجود آورندگانش بهتر مي         .   بار نمود 

من يك نسل سوخته هستم، هنوز هم تحصيل        .   گويم نفر نيستم    من كه مي  .   نمودند

اي    من قرباني جـامـعـه      .   و سركالس نشستن برايم حسرت و سرابي بينش نيست        

اي كه در قانون اساسي آن در مورد تـحـصـيـل جـوانـان و                     هستم كه حتي ماده   

شود چرا كه در اين بـرهـوت غـيـر            نوجوانانش به تصويب مجلس رسيده اجرا نمي      

زند نه مغـز   قانونمدار كار بر اين نمط معمول است و ثروت و پول متمولين حرف مي    

و استعدادهاي جوانان و تا كار بر اين منوال است مثال چوپان و مار را بايد به يـاد                    

آوريم و خالصه مطلبي را كه مار زخم خورده به چوپان كه پسرش به زهر كشنـده                 

مار به هالكت رسيد چنين گفت كه تا مرا زخم تن و ترا ريش دل از مرگ فرزند در     

 .كار است دوستي در بين من و تو هيچ نشايد

 با خوانندگان كار
ضمن تبريك به عزيزاني كه با همت و پشتكار بي شائبه براي پاسخگوئي به نياز جنبش اقدام به                 

 :انتشار نشريه نمودند الزم دانستم تاكيد نمايم
انتشار نشريه به اين نام بدون توجه به ضرورت هماهنگي و جلب نظر مساعد رهبران سازمان به                  
معناي چيست؟ آيا نشانه انشقاق نيست؟ راقم به ضعف ها ي سازمان در عرصه هاي گوناگون از                  
جمله ارتباط با داخل عرصه عمومي جامعه باالخص اعضاي گذشته سازمان وقوف كامل دارم                  
همچنين تأمل در مباني ايدئولوژيك و عرصه نظري را از ضروريات جنبش چپ مي دانم بهمين                 

 . دليل انتشار نشريه به شكل و نام كار را منطبق بر اصول سازماني نمي دانم

 دريادل توانا 
 

همانطور كه خودتان تاكيد نموده ايد در         .اين كار شما قابل تقدير است       , رفقاي گرامي با درود    
اگر انها ميخواستند كه اين بار را بر زمين          . انتظار دوستان اكثريتي تان در خارج از كشور نباشيد         

در خارج از كشور رفقايتان درك درستي از مبارزه داخل كشور             .نميگذاشتند تا شما انرا بلند كنيد      
يك روز منتظر آمدن خاتمي هستند و يكبار هم البته بعضي هايشان منتظر نسيم                      . ندارند

بعضي ها به جرج بوش نامه مينويسند و در عين حال چشمي بسوي               .دمكراسي از طرف غربيها   
. زنند كه نشان از تحليل درست جامعه ايران ندارد          هائي مي  حرف.اصالح طلبان رانت خوار دارند    

هايشان مثل جمشيد طاهري پور اخيراً به سلطنت طلبان چشم دوخته اند و البته گروه                     بعضي
ها به ايران هستند تا شايد امريكا با دادن خون               اندكي هم در انتظار حمله نظامي امريكائي         

. سربازهايشان و ماليات و سرمايه خود دمكراسي را در تشت طالئي براي اينها به ارمغان بياورد                 
پيشنهاد من به عنوان يك هموطن به شما اين است كه منتظر ديگران نمانيد و كار خودتان را                     

ولي شما  . پايان بكنند  بقول دكتر زرافشان عده اي در خارج نشسته اند كه فقط بحث بي              . بكنيد
برويد بسوي ياران جوان دانشجو كه تازگي با نيروي هزاران بار             . وظيفه ديگري در پيش داريد     

. بيش از خفتگان ديروزي به ميدان آمده اند و در خارج فقط از آنها ايراد ايدئولوژيك ميگيرند                    
شادي و  . اتحاد با اين نيروها را بجاي صرف انرژي براي رفقاي ديروزتان در پيش بگيريد                    

 .پيروزي شما را خواهانم

 اروان كياني

 
به كار آنالين   ! من از كاري كه مسئولين اخبار روز انجام داده و ميدهند، سخت در عجب هستم                

مراجعه كردم تا ببينم آيا آنان براي انتشار اين خبر و بطور كلي چه نوع ارزيابي نسبت به وجود                      
چه نسبت به اين خبر حس مثبتي داشته         -چنين گرايشي دارد و همانطور كه حدس ميزدم، آنان          

در واقع به نحوي از انحاء حضور چنين        . هيچ نشانه و واكنشي در كار نداشتند       -باشند و يا منفي     
حداقل در چارچوب آنچه كه ادامه راه و نظر اكثريت ميتوان            -مجموعه اي را فاقد مباني حقوقي       

اي كوالژ كرده    در چنين شرائطي قرار دادن متن كامل و طوالني مجموعه          . ميدانند -معني كرد   
از اخبار و احاديثي كه در هر گوشه و كنار فضاي اينترنتي ميتوان پيدا نمود و از سوي ديگر ابراز                      
برخي تحليل ها و نوشته ها در راه و مقاصدي معين، بنظر تبليغي ناصحيح و فراهم كردن زمينه                   
اي خواهد بود براي گرايشي كه هيچ پايه و بنيان روشني از آن تا كنون بچشم نخورده و نمي                      

مگر اينكه مسئولين اخبار روز از هويت حقيقي انتشار دهندگان كار داخل كشور مطلع بوده                . خورد
 .و خود مسئوليت تبليغ براي آنان را بپذيرند

 تقي 

 
 .با سالم و خسته نباشيد

 توانيد و لطف كنيد و بگوئيد اين كار متعلق به كدام تشكيالت فدائي هست؟ با تشكر مي

 علي فرمانده 
 

ضمن تبريك سال نو و انتشار كار داخلي اين پشتكار  و ابتكار و  جديت را به فال نيك گرفته و                       

داري مردم   آنرا برگ زرين ديگري از مبارزات فداييان كمونيست در تاريخ مبارزات ضد سرمايه               
ارسال به  ( ضمن  قدرداني از شما خواستار دريافت نشريه از هر طريق ممكن              . دانم سرزمينم مي 

باد سوسياليسم تنها راه نجات كارگران و          زنده. فشارم دست شما را به گرمي مي      . هستم) ايميل
 .برايتان آرزوي توفيق روزافزون دارم. زحمتكشان

 دادا


