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 سرمقاله

 جنبش كارگري و اتحاد چپ
 

اجتماعي نيـازمـنـد    هاي  مبارزه سياسي نيز ماند تمامي كنش

مبارزه عليه حكومتي مسـتـبـد و      .  باشد ابزارهايي مناسب مي

گونه اعتراض و صـداي دگـرانـديشـي را            مذهبي كه هيچ

هر حركتي را با سركوب و زندان، شكنجه و اعدام .  تابد برنمي

سياسي را بـكـلـي        هاي  حكومتي كه آزادي.  گويد پاسخ مي

حكومتي كه .  كند ناديده گرفته، حقوق شهروندان را نقض مي

تمامي توان شيطاني خود را براي ايجاد تفرقه و تشتت بـيـن   

خواه بكار  نيروهاي اپوزيسيون، خصوصاً نيروهاي چپ و ترقي

حكومتي كه سي سال آزگار سايه وحشت و ترس آن .  گرفته

مبارزه عليه چـنـيـن      .  گردد در جاي جاي ميهنمان حس مي

 .باشد نظامي مستلزم راهكارها و ابزارهايي كارآمد مي

اند كه جمهوري اسالمـي در     دهها بار سران رژيم ادعا نموده

متفرق و متشتت نگهداشتن مخالفين خود، در طي اين سـي  

سال موفق عمل نموده، و بايستي اذعان نمود كه حـق بـا       

تواننـد ايـن      اين كه نيروهاي اپويسيون چگونه نمي. آنهاست

ترفند رژيم را عقيم گذارند و سي سال اسـت كـه آب بـه          

ريزند، خود جاي بسـي حـرف      آسياب جمهوري اسالمي مي

انـد   آيا نيروهاي اپوزيسيون خصوصاً چپ بقدري آلـوده   .  دارد

كه در اين راستا با مقامات امنيتي جمهوري اسالمي هـمـراه   

اند؟ و هر بار كه قدمي بسوي اتحاد و همدلي برداشـتـه    شده

خراش و تكراري از موضـع اولـتـرا       شود صداهايي گوش مي

و بسان زنـدانـبـانـان        .  خيزند چپ يا راست به مخالفت برمي

-شوند و نبش قبري مـي  اي مي نامه اوين خواهان تقرير توبه

نـه  .  بي آنكه به وزن و توان خويش نظري بيـانـدازنـد   .  كنند

 .گذارند ديگري قدمي بردارد كنند و نه مي كاري مي

متأسفانه تا .  ايم بارها و بارها اين درد مشترك را فرياد زده    

ولـي  .  ايـم  يكي دو سال گذشته كمتر گوش شنوايي داشـتـه  

جــاي بســي   
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 8( فروردين    19اين كنگره در روز چهارشنبه .  رساند به اطالع مي
 4آغاز شد و با رسيدگى به موضوعات در دستورش طـي      )  آوريل

 .فروردين به كار خود پايان داد 22روز، شنبه 
كنگره كار خود را با اعالم يك دقيقه سكوت به      

نفر ديگـر از كـادرهـاي         8ياد رفيق بيژن جزني و 
اوين توسط رژيم شاه هاي  فدائي و مجاهد كه در تپه

به فتل رسيدند، و نيز به ياد ساير جانباختـگـان راه     
 .آزادي، ترقي و عدالت آغاز كرد

موضوع اصلي در دستور كار كنگره يازدهم سازمـان  
كنـگـره   .  اي، يعني برنامه و اساسنامه، بود رسيدگي به دو سند پايه

، كميسيوني را انتخاب كـرده  2007دهم سازمان، منعقده در فوريه 
اي سازمان را به آن  و تدوين طرح اسناد پايه)  كميسيون اسناد پايه(

كميسيون طرح برنامه و طرح اساسنامه را تنظيم كرده .  سپرده بود
عـالوه بـر ايـن دو طـرح،             .  و به كنگره يازدهم ارائه كرده بود

 :موضوعات زير نيز در دستور كار كنگره قرار داشتند
رسيدگي به گزارش كار ارگانهاي منتخب كنگره دهم شـامـل      -

و )  رشـد ( شوراي مركزي، هيئت رسيدگي به شكايات و داوري       
 كميسيون اسناد پايه

 تصويب سياستها و راستاهاي فعاليت سازمان در دورة آتي  -
 :رسيدگي به چند قرار و قطعنامه از جمله  -

     ”وحدت و اتحاد نيروهاي چپ    “قطعنامه در مورد *  
تداوم كار بررسي علل و عوامل ضربـات سـال         “ قرار در مورد *   
65”     
 1362تا  1358قرار در مورد سياست سازمان در سالهاي *  
قتل واقـع شـده در          4الي  2تحقيق پيرامون     “ قرار در مورد *   

     ”در درون سازمان چريكهاي فدائي خلق ايران 56تا  52سالهاي 
 سازمانهاي  نامه كنگره قرار در مورد بازنويسي آئين*  
انتخاب ارگانهاي سازمان براي دور آتي فعاليـت آن شـامـل           -

 و كميسيون نظارت مالي     ”رشد    “شوراي مركزي، هيئت 

 !روز جهاني كارگر، خجسته باد
روز اول ماه مه سمبل . شود    اندك، با گامهائي به بلنداي هر روز، روز اول ماه مه، روز جهاني كارگران جهان نزديك مي -اندك

 . ناپذير بين طبقات ستمگر و ستمديده است    انقالب و مبارزه آشتي

 4صفحه         

 دگرگوني در نقش اجتماعي و اقتصادي زنان
هـا   هاي انساني تمامي اين ارزش جمهوري اسالمي، نظامي كه زندگي را براي زنان در سراشيبي زوال قرار داده، و با نقض ارزش

نماياند كه راهي جز  كند و چنان مي تر مي ها روز از پي روز سخت زندگي را براي همه انسان.  را به نام دين به فساد كشانده است

 7صفحه        .گونه زيستن نيست اين

 انتخابات رئيس جمهوري و تحريم آگاهانه
اي مقبول و مطلوب براي گزينش رهبران سياسي و زمامداران  توان ادعا نمود كه طي دو سده اخير، انتخابات شيوه به تحقيق مي

 . حكومتي در سرتاسر جهان بوده است

 13صفحه         

 2ادا�� در ���� 

از      ”غلبه بر تبعيض ملي    “ضمناً كنگره اين پيشنهاد را كه بخش   -
طرح ديگر نيز به كنگـره داده شـده        4طرح برنامه، كه حول آن 

بودند، به عنوان جزئي از برنامه اما با اختصاص وقت ويژه بـه آن    
 .رسيدگي شود، پذيرفت

كنگره موفق شد پس از تعيين طرحهاي پايه بـراي  
قـومـي،     -موضوعات برنامه، اساسنامه، مسئله ملـي 

ها و راستاهاي فعاليت سازمان در دورة آتـي،   سياست
،     ” وحدت و اتحاد نيروهاي چـپ     “ و قطعنامه در مورد 

به بخش و يا تمام پيشنهادهاي داده شده حول ايـن  
سرانجام كنگـره  .  يا آن موضوع دستور رسيدگي كند

به كليات طرح برنامه جهت اجراء رأي تمايل داد و   
مقرر كرد كه كار كميسيوني روي آن ادامه يافته و نتيجه كار بـه    
كنگره آتي ارائه شود، همچنين كليات طرح اساسنامه را جهت اجرا 
تصويب و مقرر كرد كه كار كميسيوني روي آن ادامه يـافـتـه و        

ديگر طرحـهـا و قـرارهـاي         .  نتيجه كار به كنگره آتي ارائه شود
 .گفته تماماً از تصويب كنگره گذشتند پيش

شوراى مركزى سازمان، :  كنگره با انتخاب ارگانهاى مركزى شامل
هيئت رسيدگى به شكايات و داورى، و كميسيون نظارت مالي بـه  

 .كار خود پايان داد
شمار قابل توجهي از سازمانهاي سياسى ايراني و خارجي، هيـئـت   

ايـن  .  نمايندگاني را به كنگره اعزام كرده يا به آن پيام داده بودنـد 
نمايندگان و ديگر شخصيتهاى سياسى و دوستداران سازمان حاضر 

در دو شب از .  در كنگره مشاركت مؤثري در مباحث كنگره داشتند
شبهاي كنگره دو ميزگرد، يكي در مورد انتخابات و ديـگـري در     
مورد وحدت نيروهاي چپ، با شركت نمايندگان كنگره و مهمانان 

 .جريان كنگره از طريق اينترنت قابل پيگيري بود. آن برگزار شدند
شنبه شـب  )  اكثريت( يازدهمين كنگره سازمان فدائيان خلق ايران 

 .فروردين به كار خود خاتمه داد 21
 

 )اكثريت(دبيرخانه سازمان فدائيان خلق ايران 
 ) 2009آوريل  12( 1388فرورين   23

 )اكثريت(اطالعيه برگزارى يازدهمين كنگره سازمان فدائيان خلق ايران 
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اخير از نزديكـي  هاي  بخشي را در ماه اميدوار كننده و حركات شاديهاي  خوشوقتي است، نشانه

موضوع وحدت نيروهاي چـپ  .  ايم طبقه كارگر و نيروهاي چپ كشورمان شاهد بودههاي  گردان

تر از آن بحث نظري اتحاد  مهم.  هاي چپ سوسياليستي قرار گرفته است-در دستور كار سازمان

در دوسال اخيـر  .  يابد روز عمق بيشتري مي چپ روز بههاي  در بين هواخواهان احزاب و سازمان

جريـانـات چـپ را بـخـود            هاي  و خصوصاً در چند ماه گذشته اين موضوع بخشي از نشست

اينترنتي و نشريات حزبي و غير هاي  هر روز دهها مقاله و نوشته در سايت.  اختصاص داده است

در سي سال گذشته هيچگاه به اين انـدازه خـود را بـراي            .  پردازند حزبي به اين موضوع مي

 . ايم رسيدن به اين خواست مبرم جنبش سوسياليستي كشورمان نزديك نديده

 

در تـمـامـي      .  بخشي از وقت كنگره اخير سازمان ما نيز به اين موضوع اختصاص داشـت        

وحـدت  .  پيشنهادي به كنگره، بشكلي بارز به موضوع اتحاد پـرداخـت شـده بـود          هاي  برنامه

اكثريت، اتحاد فداييان خلق ايران و شوراي موقـت    -تشكيالتي سه سازمان فدائيان خلق ايران

كه .  ايران براي تشيل حزبي واحد، موضوع ديگري در راستاي وحدت چپ بودهاي  سوسياليست

با انتشار مباحث كنگره و تصميمات آن، هرچه بيشتر در جريان چگونگي اين فـرآيـنـد قـرار         

 .خواهيم گرفت

 

اينك در آستانه روز جهاني كارگر آنچه براي ما بيشتر از همه موضوعيت پيدا نموده، اتحـاد       

البته هواخواهان جريانات چپ در داخـل  .  چپ برپايه موضوعات جنبش كارگري كشورمان است

هـاي   انتهاي رهبران مستقر در خارج، در تمامي عـرصـه     دار و بي كشور فارغ از اختالفات ريشه

از مبـارزه و در انـتـخـاب           هاي  ولي در برهه.  برند مبارزاتي اتحاد و همكاري خود را پيش مي

ما همه جريانـات  .  يابد اي مبارزاتي گاهاً اختالفات رهبران، در داخل كشور نيز انعكاس مي شيوه

خوانيم از هواداران خود در داخل كشور بخواهند بدون تأثيرپذيري منفي  چپ كشورمان را فرامي

متقابل خود با ديگر رفقاي چپ را بـرپـايـه    هاي  تشكيالتي، همكاريهاي  از اختالفات و تفاوت

خصوصاً  اگر اين همكاري براي ارتقـاء  .  هاي شخصي و اعتماد متقابل گسترش دهند-شناخت

 .جنبش كارگري كشورمان باشد

 

اگر صفت مميزه چپ، مبارزه براي عدالت اجتماعي و آزادي زحمتكشان اسـت، پـس     !  رفقا     

متعدد آن بـاشـد؟ بـراسـتـي كـدام           هاي  چرا اين موضوع نتواند مبناي اتحاد و نزديكي گردان

هاي  موضوعي را بهتر از مسائل كارگري و مبارزات طبقاتي آن براي همكاري احزاب و سازمان

نظر داريم، چه مسائلي از جنبـش   چپ سوسياليستي سراغ داريم؟ و اگر بر سر اين خواست اتفاق

هـا   توان از كمتريـن خـواسـت      توان براي كار مشترك طرح نمود؟ به نظر ما مي كارگري را مي

 : مواردي چون. بنيادين فراروئيدهاي  شروع و به خواست

 آزادي بدون قيد وشرط كارگران زنداني -

 كارگريهاي  مبارزه براي ايجاد سنديكاها و اتحاديه -

 لغو قراردادهاي موقت و استخدام رسمي كارگران قراردادي -

 افزايش دستمزدها -

 افزاش حداقل دستمزدها -

 ها و بازگشت تمامي كارگران اخراجي بر سر كار توقف اخراج -

 تأمين اجتماعيهاي  پوشش تأمين اجتماعي و برخورداري همه از بيمه -

 بيمه بيكاري با شموليت تمامي كارگران -

 معوقههاي  پرداخت حقوق -

 كار براي تمامي افراد  -

 ايجاد مسكن مناسب براي تمامي كارگران  -

 سياسي و صنفي براي تمامي شهروندانهاي  آزادي -

 

تريبوني براي دفاع از .  نشريه كار داخل كشور تريبوني براي انعكاس صداي متحد شماست     

سوسيالـيـسـم، صـلـح،                “ كشورمان و تريبوني براي دفاع از هاي  مبارزات كارگران و كمونيست

ما خوشحال خواهيم بود مبارزات متحدانه .  است          ” استقالل، آزادي، دمكراسي و عدالت اجتماعي

شما رفقاي خود را در راه سعادت و بهروزي زحمتكشان انعكاس داده و در اين مبارزه سهـمـي   

 .داشته باشيم

 ���� �
��� 1ادا�� �

 اول ماه مه 
 چيز مهمي نيست، تنها يكي از ما

 تنها حيات حقير انساني، ويران شده
 اي ناچيز از جهان تنها ذره

 ها پاش ها و خرده ها، كارخانه در جهنم ماشين
 ...درهم شكسته است، خرد شده است، متالشي شده است 

 
 .بگذار خدا نداند و تار از پود زندگي بگسلد

 اي پر حرارت  به نداي بهار، ناگاه الهه
 .آنان را گرفته، برافروخته است

 در جهشي ناگهاني از عشق
 در خيزي از نفرت

 اند هاي پامال شده به يكديگر در آميخته پس مانده
 فشاني اي سوزان و آتش به توده

 .اند جوشان و رازآميز مبدل شده
 .و امروز، اينك آن توده مائيم

 جواني ما، كه ديري است از ياد رفته
 در نهان به گمان دريافته و هرگز تصاحب نشده 

 اند اميال ما، كه بتدريج از دست رفته
 اند روياهاي ما، كه هرگز تاجي از پيروزي برسرننهاده

 روزي و شرمساري زندگي ما، دستخوش تيره
 شوند ور مي همه ناگاه از اين حرارت سوزان شعله

 .كشد و بلند و تابناك زبانه مي
 توانيم شادي كنيم وضوح نمي هرچند اكنون به

 هاي نجيب خويش گام برداريم توانيم در آرامشي به سوي هدف و نمي
 .با اين همه، ما خداوند سرنوشت خويشيم

 بهاريم، جواني هستيم، سپيده دميم
 !و نخستين روز مه، روز ماست، از آن ماست

     ”ارنست فيشر    “
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و بر اساس سبد هزينه مايحتاج خانوار به نحوي تعيين گردد كه قدرت خريد و سطح زندگي كارگران 
گرچه همه ساله اين ماده از قانون كار مبناي تعيين دستمزد كارگران اعالم مي شود، اما . حفظ گردد

اين قانون به دليل ممنوعيت فعاليت سنديكاها و عدم حضور نمايندگان واقعي كارگران در تركيب و 
 . شود گيرهاي شوراي عالي كار، به طور واقعي به اجرا گذاشته نمي تصميم

هاي گذشته، موجب شده است كه  مبنا قرار ندادن نرخ واقعي تورم و سبد هزينه خانوار در طول سال
مداوما دستمزدها از رشد تورم عقب بماند و سطح زندگي كارگران رو به افول گذارد و ميليون ها 

 .كارگران به جانب فقر سوق يابند
از مبارزه متحدانه كارگران براي افزايش ) اكثريت(هيئت سياسي ـ اجرايي سازمان فداييان خلق ايران 

ما همراه با كارگران . كند مند شدن آنها از حقوق سنديكائي، قاطعانه پشتيباني مي دستمزد و از بهره
ها بتوانند از يك  خواهان افزايش واقعي دستمزد و قدرت خريد كارگران و مزدبگيران هستيم تا آن

 .زندگي انساني برخوردار گردند
  

 !بهار آمد

 )راه كارگر(كميته مركزي سازمان كارگران انقالبي ايران  

دو نگاه به بهار و نوروز و عيد، يعني نگاه مردم و نگاه حاكمان دين، نگاه طراوت و شادي و  شور     
زندگي و نگاه غم و ندبه و زاري و وعده ي زندگي آن جهاني،  نگاه زندگي مدني و انساني و نگاه 

منكراتي به همه شادي هاي زندگي، هر سال در چهارشنبه سوري، در عيد نوروز  و در سيزده بدر،در 
 .جنگي تمام عيار، با هم درگير مي شوند

و هر سال حاكمان دين و پاسداران شب ، مجبور . اما در اين جنگ سي ساله، مردم پيروز بوده اند    
آنان  نمي خواهند بفهمند كه در برابر زندگي، تاب . شده اند دست به عقب نشيني هاي ملموسي بزنند

مردمي كه قرن ها از شادي و سرور . تالش هاي مذبوحانه شان محكوم به شكست است. نخواهند آورد
 .و زندگي انساني حراست كرده اند، اجازه نخواهند داد حق زندگي انساني و شاد از آن ها گرفته شود 

 !بهاران خجسته و نوروز پيروز بر همه شما مبارك باد 
 

 بازداشت گسترده فعاالن كارگري درآستانه اول ماه مه

 )اقليت(سازمان فدائيان 

نفر از فعالين كارگري و اعضاي  100همزمان با نزديك شدن يازده ارديبهشت، روز جهاني كارگر، 
 . دستگير شدند     ”كميته هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكل هاي كارگري    “

جمهوري اسالمي كه در مقابله با جنبش هاي اجتماعي به ويژه جنبش كارگري ايران همواره زبان 
تهديد، سرنيزه و زندان را به كار گرفته است، هم اكنون پيشاپيش به مقابله با روز جهاني كارگر و 

دستگيري اين تعداد از فعالين جنبش كارگري، آنهم به جرم همدردي . جشن اول ماه مه برخاسته است
با خانواده غالب حسيني، نشان از اوج وحشيگري و اقدامات سركوبگرانه رژيم سرمايه داري حاكم بر 
ايران، عليه كارگران، توده هاي زحمتكش و فعالين كارگري ست، و اين نشان مي دهد كه جمهوري 

 . اسالمي تا چه حد از اتحاد و همبستگي طبقاتي كارگران در وحشت و هراس است
 

 !دستگيري اعضاء كميته هماهنگي، ايجاد فضاي رعب و وحشت در آستانه اول ماه مه

 كميته ي هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكل هاي كارگري

كميته هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكل هاي     “در پي نشست اعضاي  28/1/88در مورخه 
 11(با خانواده ي كارگر زنداني غالب حسيني كه به اتهام شركت در مراسم اول ماه مه     ”كارگري

خانه آقاي حسيني به محاصره پليس و  11دستگير و زنداني شده بود، در ساعت  87سال ) ارديبهشت
 .نيروهاي امنيتي در آمد و كليه اعضاي كميته هماهنگي حاضر در آن محل دستگير شدند

حضور دوستان اعضاي كميته هماهنگي در محل مورد نظر در راستاي پيوند طبقاتي و اعالم حمايت از 
خانواده ي غالب حسيني و عبدهللا خاني و پافشاري بر حقانيت اينكه برگزاري مراسم روز جهاني كارگر  
ابتدائي ترين حق كارگران و فعالين كارگري بوده و با اين باور كه حمايت از دوستان كارگر زنداني جز  

 .كوچكترين وظائف طبقاتي ما بوده و هست، صورت پذيرفت
ما اعضاي كميته هماهنگي ضمن محكوم كردن اين بر خورد سركوب گرانه از استقامت دوستان  

بازداشت شده در دفاع از مطالبات به حق خود، منجمله دفاع از عضويت در كميته هماهنگي و دفاع از 
كارگران زنداني در بند، شايسه ميدانيم به اين عزيزان درود فرستاده و ما از چنين دفاع محكم و طبقاتي 

 .در مسير آرمان هاي بلند و انساني طبقه ي كارگر صميمانه پشتيباني مي كنيم
 !زنده باد اتحاد و همبستگي طبقاتي كارگران

  
 . به استقبال اول ماه مه، روز تجلي همبستگي كارگران ايران و سراسر جهان برويم

 سازمان اتحاد فدائيان كمونيست 

اول ماه مه امسال در شرايطي برگزار ميشود كه بحران جهاني سرمايه داري گنديده گي اين نظام      
استثمارگر و جنگ افروز و مملو از تبعيض و نابرابري را به عيان در مقابل ديد گان بشريت به نمايش 

تبعات ويران كننده اين بحران مثل هميشه و بيش از بيش شامل حال طبقه كارگر و . گذاشته است
تهي دستان جوامع مختلف ميشود و امواج آن بر در هر خانه اي و و يرانه اي كه ميكوبد، نا آگاه ترين 
فرد اجتماع را بيدار كرده و هشدار ميدهد كه عامل ادبار تو و اين دنياي مملو از ستم و استثمار و زور و 

و آنگاه كه اين آگاهي . سركوب و جنگ و ويراني و بيكاري و بي خانماني، همانا نظام طبقاتي است
زجه ها و ناله ها و اميدواريهاي واهي به خداوندان . اوليه به آگاهي طبقاتي و سوسياليستي ارتقا يابد

 . تبديل خواهند شد     ”يا مرگ يا سوسياليسم     ”آسمان و زمين، به فرياد

 با احزاب و سازمانهاي چپ
 

 جمعي از اعضا و هواداران سازمان فداييان خلق ايران از گروههاي انشعابي سابق

 نامه اي از رفقاي فدايي داخل ايران به مسئولين سازمان

روز به روز شاهد تحليل رفتن سازمان در قالبهاي كوچك و ناچيز و غير تاثيرگذار مي شويم، نمي دانيم 
اين مقوله را چگونه ارزيابي كنيم؟ رفقا تا كي مي خواهيم اسير ترفندهاي كثيف رژيم كه همانا گريز و 
دفع است باشيم؟ تا كي بايد مسير تفرقه و جدايي را طي كنيم؟ آيا ديگر وقت آن نشده تا ابتدا خود به 
يكدستي برسيم بعد انتظار همراهي توده ها را داشته باشيم؟ بدانيم و فراموش نكنيم كه امروزه توده ها  

آگاه تر از گذشته هستند پس بكوشيم در اين رهگذر از آنان عقب نمانيم، واي بر روزي كه چنين  
اتفاقي بيفتد آنگاه ما چه پاسخي به رفقاي شهيد و آرمانهاي انساني آنان خواهيم داشت؟ مبادا روزي در 

دادگاه تاريخ و در پاي ميز محاكمه خلق پاسخي براي گفتن نداشته باشيم؟ بايد پاسخگو باشيم و  
 .بدانيم وظيفه و عملكرد ما بيش از پيش حساستر و خطيرتر از گذشته است

 
 سوي جبهه متحد خلق براي رهايي پيش به

 ما مسئوليم، دست به كار شويم رفقا 
هاي مختلف ضمن تاكيد بر  ما مجموعه اعضا و هواداران سازمان فداييان خلق ايران در انشعاب     
هايي هر چند  گذاري جبهه متحد براي رهايي، توجه رفقا را به موارد پيشنهادي براي برداشتن گام پايه

 :كنيم كوچك جلب مي
 .انگيز در جنبش اجتناب و دوري از طرح مسايل اختالف – 1
 .اجتناب از تعصبات گروهي و حزبي – 2
 .توجه كامل به سوسياليسم علمي نسبت به پايه ريزي وفاق و انسجام – 3
هاي مختلف موجود در جنبش چپ از راه تفاهم و تبادل نظر  تداوم ارتباط ميان ديدگاهها و انديشه – 4

 .هاي محفلي و روشنفكري گيري و اجتماع گريزي و عدم گرايش به حركت-و دوري از گوشه
 .هاي كودكانه اجتناب از انحرافات اعتقادي و انديشه – 5
پرهيز از فتاوي اختالف انگيز و دوري از اختالفات جزيي كه نبايد مالك عمل قرار گيرند و  – 6

 .هاي عملي به سوي همدلي نه همزباني گام
 .پيروي از ديدگاهها و انديشه هاي سالم پيشگامان جنبش چپ از گذشته تا كنون  – 7
پرهيز از تفسير سوسياليسم با احكام و آراي شخصي و دريافت آگاهي كامل نسبت به مباني  – 8

 .سوسياليسم علمي و پايبندي به سانتراليسم دموكراتيك
پرهيز از خود بيني و تكبر و دگماتيسم رهبران و فريب و خيانت برخي از آنان كه آفتي بسيار مهم  – 9

براي جنبش چپ است و همين امر موجب شده است تا پاي دشمنان قسم خورده به درون صفوف 
 .جنبش باز شود

 .برخورد منتقدانه با عملكرد گذشته، پذيرش اشتباهات و درس آموختن از آنها – 10
 جمعي از اعضا و هواداران سازمان فداييان خلق ايران

 
 سخني چند با رفقاي اتحاد فدائيان خلق ايران

 )اكثريت(فراكسيون كمونيستي سازمان فدائيان خلق ايران

امروز در ميان نيروهاي چپ كشورمان، مسئله اتحاد سازمان ما و سازمان اتحاد فدائيان بيش از هر     
اين دو سازمان چپ كه بر روي يك رگ و ريشه استوارند و مبناي . زمان ديگري بواقعيت نزديك است

...برگزاري كنگره يازدهم سازمان. دارند واحدي دارند، مدتهاست كه در جهت اتحاد مجدد گام بر مي
و حضور پرشور و فعال رفقاي عضو سازمان اتحاد فدائيان در اين كنگره، اين اميدواري را  ) اكثريت(

تواند كنگره مشترك اين دو سازمان چپ و مبنائي باشد براي وحدت  كند كه كنگره آتي، مي تقويت مي
 . هاي فدائي و چپ كشور قبل از همه همه خواهد بود نيروهاي طيف

با اين وصف، بنظر ما، حل برخي اختالف نظرها و تفاوتها در نوع نگرش به مهمترين مسائل دور و      
در همين رابطه، ما يقين داريم كه اعالم . باشد يابي به وحدت اصولي و پايدار مي نزديك، الزمه دست

موضع صريح رفقاي سازمان اتحاد فدائيان ايران پيرامون مسائل زير، گام بزرگي در جهت وحدت دو 
 .تواند شمرده شود سازمان مي

...بورژوائي پيشنهادي كميسيون كار تشكيالت سازمان -بر كسي پوشيده نيست كه برنامه ليبرال      
، يعني خودداري از (Apolitism(، كه كليت آن به تصويب كنگره رسيد، ناظر بر آپوليتيسم)اكثريت(

شركت مستقيم در جريان مبارزه سياسي، سرباز زدن از مشي صريح سياسي، فقدان چهارچوب  
ايدئولوژيكي مشخص، بي اعتنائي نسبت به مسئله مبارزه طبقاتي و اوضاع جهاني، بويژه امپرياليسم 

ها به مسائل فرعي و  جهاني، دوري گزيدن از توضيح آن در ميان مردم و متوجه ساختن اذهان توده
اي است كه در  بازان حرفه-دانيم كه اين روش يكي از مهمترين ابزارهاي سياست باشد و مي كلي مي

وعيدهاي دولت و سياستهاي آن، در جامعه رواج داده  -شرايط سرخوردگي عمومي مردم از وعده 
 .شود مي
 

 !به مبارزه متحدانه كارگران براي افزايش دستمزدها بپيونديم

 )اكثريت(هيئت سياسي ـ اجرايي سازمان فدائيان خلق ايران  

قانون كار، افزايش دستمزد ساليانه كارگران همه ساله بايستي با احتساب نرخ تورم  41مطابق ماده      
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اندك، با گامهائي به بلنداي هر روز، روز اول ماه مه، روز جهاني كارگران جـهـان نـزديـك         -اندك

سه .  ناپذير بين طبقات ستمگر و ستمديده است    روز اول ماه مه سمبل انقالب و مبارزه آشتي.  شود    مي
ساعت كار در روز،  8، كه براي 1886سال بعد از سركوب خونين كارگران شيكاگوي آمريكا در سال 

، بنـام روز    1889اين روز را انترناسيونال دوم در كنگره پاريس به سال .دست به تظاهرات زده بودند 

برگزاري پرشور و با شكوه مراسم اين روز از آن تاريخ، مظهر .  همبستگي جهاني كارگران تعيين كرد
و تجلي بزرگداشت و همبستگي كارگران و زحمتشكان جهان و تجليل از مقام شايسته كار و كارگر، 

بديل اين طبقه در توليد و تأمين نيازمنديهاي حـيـات بشـري، بـيـان دردهـا،                 نقش آفريننده و بي
 .مشكالت و خواستهاي مشترك همه كارگران و زحمتكشان جهان است

ترين بخش جامعه، به جهت ويژگيها و خصلت انقالبي خود، هميشه تحـت      طبقه كارگر، بمثابه وسيع

داري ارتجـاعـي قـرار گـرفـتـه و                 هاي سرمايه    شديدترين فشارهاي طبقات استثمارگر و حاكميت
هاي اجتماعي را متحمـل      ترين صدمات و آسيب    سنگين

داري با تشكيل ارتـش عـظـيـم           نظام سرمايه.  گردد    مي
بيكاران، طبقه كارگر را كه فقط بـا فـروش نـيـروي           

كند، در رقـابـت       جسمي و يا فكري خود امرار معاش مي
خشن بازاري گرفتار ساخته است تا از اين رهگـذر، بـه     

طبقه كاگـر بـمـثـابـه        .  ارزانترين نيروي كار دست يابد

آفريننده تمام نعمات مادي حيات بشري، بـا حـداقـل        
امكانات زندگي، فقط تا حد زنده ماندن و توليـد ارزش    

ايجاد تفرقه و اختالف در صفوف .  گردد    اضافه تأمين مي
طبقه كارگر، توسعه ناآگاهي و جلو گيري از بسط دانش 

طبقاتي در ميان اين طبقه انقـالبـي    -و فرهنگ سياسي
جامعه، بزرگترين اجحافي است كه در حـق كـارگـران      

خـورد،      كارگر ناآگاه به راحتي فريب مـي .  شود    اعمال مي

دهد و از شـنـاخـت          به سادگي تن به استثمار مفرط مي

در نـتـيـجـه،       ...  گردد و     حقوق مشروع خود محروم مي
بخودي خود و بسادگي از درك اهـمـيـت سـتـرگ              

هاي صنفي و سياسي طبقه كارگر     يابي در تشكل    سازمان

درست به همين سبب است كه هسـتـه     .  ماند    عاجز مي

بيني طبقه كارگر     هاي پيرو جهان    اصلي احزاب و سازمان
بـا  .  دهـنـد      ها تشكيل مـي     كرده    را روشنفكران و تحصيل

درك اين واقعيت است كه، مسئولـيـت خـطـيـر امـر           

هاي صنفـي      سازي و سازماندهي كارگران در تشكل    آگاه
و نهايتاً، در حزب سياسي طبقه كارگر، مهمترين وظيفـه  

. بـاشـد      هاي مبارز مدافع اين طبقه مـي     احزاب و سازمان

تواند نقش تاريخي خـود را بـراي             طبقه كارگر، تنها با مبارزه متشكل در حزب سياسي خويش مي
 .دستيابي به حقوق انساني و برقراري نظام عادالنه اجتماعي ايفا نمايد

شود كه بحران ساختاري نـظـام غـيـر انسـانـي                 امسال، روز جهاني كارگر در شرايطي برگزار مي

بحران عميق اجتماعـي، اقـتـصـادي،       .  داري، تمام تار و پود جوامع انساني را فراگرفته است    سرمايه

داري در تـمـام       ايدئولوژيك، سايه سنگين مرگ را بر سر حاكميت سامانه سرمايه  -فرهنگي، سياسي
جهان افكنده است و نرمهاي معمولي حيات بشري در شرايط ادامه موجوديت اين نظام، با مخـاطـره   

داري بـار        اقتصادي، سرمايـه  -در تمام دوره بعد از علنيت يافتن بحران مالي. جدي مواجه شده است
سنگين بحران خود را، پيش از همه، بر دوش كارگران، زحمتكشان و طبقات پائين دست جـامـعـه      

هاي دسته جمعي، افزايش ساعات كار، بـاال بـردن سـن            لغو مصونيت شغلي و اخراج.  انداخته است
بازنشستگي، محروميت از تأمينات اجتماعي و غيره، همه و همه تجاوز و تعدي خشن و آشكاريسـت  

داري تاكنون، با پرداخت     هاي بزرگ سرمايه    دولت.  شود    كه برعليه حقوق ناچيز طبقه كارگر اعمال مي

كارخانه و مؤسسات غارتـگـر مـالـي از             هاي بي    بيش از چهار صد تريليون دالر براي نجات كمپاني

شـود،      هاي پرداختي مستقيم و غيرمستقيم زحمتشكـان پـر مـي           صندوق دولتي كه از محل ماليات
داران، هيچ تأثيري مثبتي بسـود      سازند كه، از بخت بد سرمايه    هاي ملي را نيز نابود مي    آخرين اندوحته

 .داري در پي نداشته است    نظام سرمايه
بـورژوائـي در       -كارگران و زحمتكشان ميهن ما نيز هيچگاه از تعرضات سيستماتيك حاكميت ديني

مبارزه طوالنـي  .  شود    امان نبوده و در جو خفقان و ديكتاتوري حاكم بر كشور، به سختي سركوب مي
مدت كارگران كارخانه نيشكر هفت تپه و سركوبي آنها، زنداني كردن رهبران سنديكاهاي كارگـري،  

آوائي رژيم جمهوري اسالمي با همتايان غربي خـود در تـجـاوز              سوئي و هم    تنها يك نمونه از هم

هـاي      مذهبي ايران با معاف كردن كارگران كارگـاه   -حاكمان بورژوا.  پرده به حقوق كارگران است    بي

اي، دسـت        كمتر از ده نفر از حقوق لحاظ شده در قانون كار و لغو بيمه بيكاري كـارگـران پـروژه       
مصوبه مجمع تشخـيـص        ”ز     “آنها در اجراي بند .  كارفرمايان را در اخراج كارگران بازتر كرده است

اي هر تعداد كارگر را از     مصلحت نظام، مي توانند به بهانه ركود اقتصادي و بحران، بي هيچ مالحظه
 . كار بيكار سازند

رويم كه، امپرياليسم آمريكا از بخش بزرگـي از        امسال، در شرايطي به استقبال روز جهاني كارگر مي

شمرد، بيرون رانده شـده اسـت و           آمريكاي التين كه تا همين چند سال پيش حياط خلوت خود مي
اخيرا، با پيروزي كانديداي جبهه فارابونـدو مـارتـي در        
انتخابات السالوادور، يكي ديگر از سنگرهاي خود را در     

در منطقه خاورمـيـانـه، يـكـي از          .  منطقه از دست داد

مهمترين مناطق استراتـژيـك بـراي ادامـه حـيـات             

اين هـمـه،   .  داري جهاني، پاي در گل مانده است    سرمايه
درحاليست كه از مدتها پيش، اعتـصـابـات عـمـومـي،         

هاي ناشي از بحران     اعتراضات، ناآراميهاي دائمي، آشوب
مالي و ورشكستگي اقتصادي، تقريبا همه كشـورهـاي     

داري و امپرياليستي، را در نورديده اسـت،        پيشرو سرمايه

زمان با برگزاري اجالس سران كشورهاي     مردم اروپا هم
داري را دفن كردند كـه      در لندن، تابوت سرمايه 20گروه 

اين همه، عموماً نشان از مـاهـيـت و خصـلـت ضـد             

بـطـور كـلـي،       .  داري اعتراضات مردمي دارنـد       سرمايه
مجموعه حوادث جهاني و روند تكاملي آنها، تشـديـد و     

داري، نـاقـوس مـرگ            تعميق بحران كنوني سرمـايـه  
امپرياليسم را بصدا در آورده است و نويد آزادي كارگران 

داري را در گـوش      و زحمتكشان از زنجير پوسيده سرمايه
استثمارشوندگان و همه قـربـانـيـان سـتـم ديـرپـاي             

 .كند    داري زمزمه مي    سرمايه
امسال، با مبارزه براي آگاه سـازي و سـازمـانـدهـي            

تر طبقه كارگر، با اعالم و توضيح مـطـالـبـات،           گسترده

هاي بنيادين آن و تالش در جـهـت         ها و آرمان    خواست
اتحاد همه نيروهاي انقالبي و پيوند مبـارزه انـقـالبـي       

خواهـانـه       طلبانه زنان، آزادي-كارگران با مبارزات برابري

هاي مدني به استقبال اول ماه مه، روز جهاني كـارگـر مـي            ها و تشكل    دانشجويان و ديگر سازمان
و براي نيل به امر آزادي طبقه كارگر از زير ستم سرمايه و تبعات ويرانگر ناشي از استثمـار و    .  رويم

در .  بـخـشـيـم        كشي خشن، مبارزه خود را برعليه امپرياليسم، ارتجاع و نژادپرستي تشديد مـي   -بهره

داري، مبـارزه بـا طـرحـهـا،              اوضاع و احوال كنوني جهان، در شرايط احتضار نظام ارتجاعي سرمايه

هـا      اقدامات و راهكارهاي فريبكارانه امپرياليسم و تبليغات مسموم كننده آن و مبارزه با افكار، انديشه

طلبانه و سازشكارانه در ميان نيروهاي طيف چپ، مهمترين و تأخير ناپذيرتـريـن       هاي تسليم    و برنامه
 . طلب است    خواه و عدالت    دوست، ترقي    وظيفه همه نيروهاي انسان

تـري بـراي طـرح            سازي امپرياليستي، امكانـات گسـتـرده         امروز، در شرايط شكست قطعي جهاني

تر طبقه كارگر، پيشروي نيروهاي پيرو سوسياليسم علمي و تالش در جـهـت     -هاي بنيادي    خواست
و ما بعنوان عضوي از خانواده بزرگ نيروهاي بالـنـده   .  برقراري نظم نوين اجتماعي فراهم شده است

كـارگـر       هاي انساني طبقـه     چپ ايران و جهان، تمام توان خود را بعد از اين نيز در جهت تحقق آرمان
بكار خواهيم گرفت و در اجراي وظايف انقالبي خود، دست اتحاد بسوي همه نيروهاي مترقـي دراز    
نموده و اميدواريم برگزاري هر چه باشكوه تر روز جهاني كارگر، فرصت مناسبي براي اتحاد و مبارزه 

 .متشكل در راه احقاق حقوق پايمال شده كارگران ايران و جهان فراهم آورد

 
 دريافتي از طريق ايميل* 

 !روز جهاني كارگر، خجسته باد
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1387ارديبهشت  8شنبه  سه  

5صفحه   - 8شماره    

 از مبارزه كارگران براي تشكيل سنديكاهاي مستقل كارگري حمايت كنيم

ي صنايع استان به مـنـظـور       ي كار و اداره كارگر كارخانه المپ فارس درمقابل اداره 48تجمع  -19
 هاي صنفي خود در خصوص بازگشت به كار سابق و دريافت حقوق معوقه پيگيري خواسته

برگزاري جشن اول ماه مه روزجهاني كارگر در مهماني ها، محيط هاي كارگري مـحـافـل و          -20
 خيابانها، درسرتاسر كشور

 
 87تابستان 

تن از كارگران مجتمع همامرغ وابسته به كشت و صنعت مهاباد در مقابل فرمانداري  57تجمع   -21
 در اعتراض به اخراج خود و افزايش دستمزدها

كار كارگـران از دو       اعتصاب غذاي بخشي از كارگران ايران خودرو به خاطر تغيير مدت شيفت  -22
 وري و سختي كار هفته به يك هفته و پايين بودن حق بهره

كارگر و بيش ازيك هفته جـهـت     300قم با حضور   ترمه پتو و ايران ي اعتصاب در تهران ادامه  -23
 ماه حقوق معوقه  9گرفتن 

نخ در قزوين و درا عتراض بـه     كارگر مجتمع توليدي فرنخ ومه 780ي  اعتصاب مجدد دو روزه  -24
  86عدم دريافت تمام وكمال حقوق و مطالبات از جمله عدم پرداخت عيدي و پاداش سال

 روز 9اعتصاب كارگران شركت كانال سازي بتوني رامان دركامياران به مدت  -25
قـانـون    41ي طوماري مبني بر اجراي ماده  كارگر خباز در سنندج و تهيه 450تجمع اعتراضي   -26

  87مندي از مزاياي سال  ي شوراي عالي كار نسبت به افزايش دستمزد و بهره كار و مصوبه
هـايـي    اعتصاب مجدد كارگران در كارخانه ي  الستيك البرز در اعتراض به تحقق نيافتن وعده  -27

 كه مديريت درخصوص پرداخت حقوق ارديبهشت ماه داده بود
پارس قزوين در مقابل كارخانه و در اعتراض بـه عـدم        كارگرشركت فرش 200تجمع بيش از  -28

 دريافت چند ماه حقوق و بالتكليفي شغلي 
بـه     9500هاي اروميه و ورامين براي افزايش دستمزد روزانه از  اعتصاب كارگران كوره پزخانه  -29

 تومان 15000
سازي خوزستان و مسدود كردن جاده  اهواز به خرمشهر براي دريـافـت      اعتصاب كارگران لوله  -30

 حقوق معوقه 
مـاه     2كار سمنان در اعتراض به عدم پـرداخـت      نفر از كارگران شركت هادي 1400اعتصاب   -31

 86حقوق وعيدي و پاداش سال 
كارگران فرنخ و نازنخ قزوين در تجمع اعتراضي در مقابل شركت و بستن جاده بين الـمـلـلـي       -32

 مطالبات خود شدند  قزوين خواهان دريافت حقوق و كليه
 اعتصاب كارگران سد شهريار ميانه به دليل عدم دريافت حقوق چهارماهه -33
اعتصاب دهها كارگرمعادن ذغال سنگ طبس در اعتراض به وضعيت دستمزدها، ساعـات كـار      -34

 بيش از حد مجاز و شرايط سخت كاري
دور ايران در مقابل كارخانه به دليل عدم پرداخت مطالبـات و     تجمع كارگران شركت صنايع راه  -35

 شش ماه دستمزد 
سازي خوزستان در خيابانهاي اهواز و تجمع در مـيـدان        پيمايي اعتراض آميز كارگران لوله راه  -36

 شهداي اهواز در اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه 
در مقابل دفتر اين شركت به خاطر عـدم    -رشت  -تجمع كاركنان شركت پشتيباني برق گيالن  -37

 ماه حقوق و دستمزد  8دريافت 
نفر از كارگران الستيك البرز به خاطرپرداخت نشدن مطالبات معوقه در برابرنهاد ريـاسـت    400 -38

 جمهوري تجمع كردند
اعتصاب كارگران كارخانه پرريس سنندج براي دريافت مطالبات خود از جمله دسـتـمـزدهـاي         -39

 معوقه
كارگر رامشير در منطقه عسلويه، دراعتراض به عدم دريافت چهار ماه حقوق و    1500اعتصاب   -40

 دستمزد

 اي از جنبش كارگري، در يكسال گذشته شمه
هاي ضدكارگري جمهوري اسالمي روز به روز اوضاع اقتصادي را براقشار زحمتكش و    سياست       

كمتر روزي است كه در مورد وخيم تر شدن اوضاع اقتصادي ايران . سازد تر مي درآمد جامعه سخت كم
هـر روز    .  و فرو رفتن شمار بيشتري از شهروندان اين كشور در كام فقر خبري نخوانيم يا نشـنـويـم   

صدها و هزاران تن از كارگران و كاركنان اين يا آن واحد توليدي اين يا آن شركـت خصـوصـي و        
ها و يا عدم پـرداخـت    در پاسخ به اين تضييقات و در اعتراض به اخراج.  شوند دولتي از كار اخراج مي

شان هر روز صدها و هزاران تن از كارگران و زحمتكشان اين كشور دست به تـجـمـع       حقوق معوقه
 . واعتصاب مي زنند

رهبران سنديكاي شركت واحد اتوبوس راني تهران وحومه به جرم تشكيل نهاد صنفي خود بـه        
ترين حقوق فردي و اجتمائي خويـش مـحـروم       شوند و يا از كار اخراج و از ابتدائي زندان انداخته مي

، الستيك البرز، فوالد خوزستـان،   همين وضع كم و بيش در مورد كارگران نيشكر هفت تپه. شوند مي
كارگراني كه ماههاست دراعتراض به اخـراج و عـدم         .  صنايع نفت و گاز و پتروشيمي صادق است

 . برند شان در اعتراض و اعتصاب بسر مي هاي معوقه پرداخت حقوق
در حالـي كـه     .  هزار تومان تعيين گرديد 264كمتر از  1388حداقل دستمزد كارگران براي سال      

هـزار تـومـان بـرآورد            850مطالعات مستقل خط فقر را براي خانوارهاي ايراني در مناطق شهري 
درصد از نيروي كار ايران بدون در بازار غـيـررسـمـي كـار         50البته بعلت آنكه نزديك به .  كنند مي

اين ستم و بي .  اند بهره مشغول به كارند، از اين حداقل و ساير حقوق قانوني و تأمين اجتماعي نيز بي
هاي صنفي و سـيـاسـي مـانـنـد            دهي و ايجاد تشكل عدالتي عمومي بيش از پيش نياز به سازمان

مـوارد زيـر تـنـهـا          .  هاي كارگري را در بين كارگران پيشرو تقويت نموده است سنديكاها و اتحاديه
 .اي از مبارزات كارگران ايران در پيكار عليه ستم طبقاتي و حكومت حامي آنهاست گوشه

 
 1387بهار 

دهها تن از كارگران قراردادي سيمان لوشان براي تبديل شدن قراردادهاي موقت به قراردادهاي   -1
 .دائمي دست از كاركشيدند

تن از كارگران اخراجي شركت صنعتي و دريايي ايران صدرا در برابر استانداري بوشهر  400حدود  -2
 . تجمع كرده وخواهان بازگشت به كار شدند

كارگر سد زيويه در شهرستان كامياران به خاطر عدم پرداخـت شـش مـاه         150اعتصاب حدود   -3
 شان حقوق

كارگر شاغل درپروژه ي سد گاوشان و تجمع در مقابل فرمانداري كامـيـاران بـه       400اعتراض   -4
 خاطر چهار ماه حقوق معوقه 

ي اشكان چيني قزوين در مقابل اداره كار شهر البـرز،   كارگرقراردادي كارخانه 100تجمع بيش از  -5
 در اعتراض به عدم پرداخت شش ماه حقوق و مطالبات معوقه 

 كارگر كارخانه آرد زابل در اعتراض به عدم پرداخت پنج ماه حقوق  50اعتصاب   -6
ي ذوب مس خاتون آباد در اعتراض به پايين بودن سطح دستـمـزد و      اعتصاب كارگران كارخانه  -7

 افزايش آن
ي تهران در اعتراض به پنج ماه  تجمع اعتراضي كارگران و كاركنان الستيك البرز در چهاردانگه  -8

 حقوق معوقه
ي پارس واشر در اعتراض به تعطيلي كـارخـانـه در مـقـابـل            كارگر كارخانه 30تجمع بيش از   -9

 فرمانداري شهرصنعتي البرز و درخواست حقوق چندين ماهه ي معوقه 
نخ و نازنخ و بهداشتي مينـا   هاي توليدي فرنخ و مه كارگر كارخانه 1400تجمع اعتراضي بيش از -10

شان در مقابل واحدهاي توليدي خود در شـهـر    به مدت سه روز در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات
 قزوين 

ي دروس ايران درتشكيالت كارگري قزوين در اعتراض بـه     تن از كارگران كارخانه 38تجمع   -11
 عدم پرداخت شش ماه حقوق معوقه

وري و  تهران توسط كارگران آونگان اراك بدليل نبود برنامه در توليد و بهره  -ي قم بستن جاده  -12
 بيكاري و بالتكليفي كارگران 

پتو به مـدت     ترمه و تهران كارگر شاغل در دو واحد توليدي ايران 600تحركات اعتراضي حدود  -13
 يك هفته درمقابل ادارات دولتي و داخل كارخانه به دليل عدم پرداخت حقوق چند ماهه

 اعتصاب كارگران كاشي رويال درسمنان دراعتراض به عدم پرداخت حقوق و مطالبات خويش -14
كارگر يخچال سازي لرستان در برابر استانداري اين شهر در ارتـبـاط بـا اخـراج            150تجمع   -15

 كارگران و عدم پرداخت حقوق آنان
پـيـمـايـي آنـان         تجمع كارگران نيشكرهفت تپه در مقابل فرمانداري شهرستان شوش، و راه      -16

 درخيابان اصلي شهر 
كارگرشاغل درشركت صنايع اراك در اعتراض به صـدور راي يـك          180تجمع اعتراض آميز -17

 جانبه ي اداره ي كار اراك به نفع كارفرما در محروميت كارگران، درمحوطه ي كارخانه
برك رشت در مقابل دفتر مركزي اين شركت در تهـران   تجمع تعدادي از كارگران شركت ايران  -18

   86ماه به تعويق افتاده و عيدي سال  5به دليل گرفتن حق و حقوق، كه به مدت 
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 87پاييز 

تپه از روز سوم مهر دررابطه باپرداخت نشدن دو    اعتصاب و اعتراض مجدد كارگران نيشكر هفت  -41
 42هزارتومان و حق بدي آب و هـوا بـه              13ماه حقوق ومزايا، درخواست افزايش حق مسكن به 

همزمان كارگران به منظور راه اندازي مجدد سنديكاي كارگران اين شـركـت،     .  هزارتومان و حق غذا
فعاليت اين سنديكا از ماههاي اول بعـداز  . مجمع عمومي برگزار كردند و موجوديت ان را اعالم  كردند

كارگر اين كارخانه در روز    1200الي  800همزمان بين . به حال تعليق درآمده بود 57پيروزي انقالب 
سوم مهر در مقابل فرمانداري شوش دست به تجمع زده و خواستار رسيدگي  مسئوالن به مشـكـالت   

 .خود شدند
دار درجاده سه راه خرمشهر به مسير پايانه حمل و نقـل   تن راننده و كاميون1700اعتصاب حدود   -42

داران اعتصابي، حذف دالالن در واگذاري بار به رانندگان،  اهواز، خواستهاي صنفي رانندگان و كاميون
اندازي سنديكاي رانندگان و كاميون داران اهواز كه فعاليت آن از يك سال پيش توسـط وزارت     و راه

 كار و اموراچتمائي به حال تعليق در آمده است
 رود بوكان در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهايشان  اعتصاب كارگران سد سيمينه -43
نفر از كارگران الستيك البرز در مقابل وزارت كار در اعتراض به عدم دريافـت   500تجمع مجدد  -44

 100هاي داده شده توسط مسئولين، و استقـرارحـدود      شش ماه حقوق و عدم تحقق مطالبات و وعده
كارگر اين شركت در دفترمركزي در تهران به صورت شبانه روزي و اخـراج عـوامـل كـارفـرمـا از             

 دفترمركزي
ماه حقوق معوقه و  17تجمع تعدادي ازكاركنان اخراجي سراب بافت در اعتراض به عدم پرداخت   -45
 ماه بالتكليفي 14
غرب كرمانشاه در خانه كارگر شهر، در اعتراض به تـعـطـيـلـي       نفر از كارگران فرش 240تجمع   -46

 86كارخانه وعدم پرداخت دو ماه حقوق و عيدي و پاداش سال
كارگران اخراجي شركت پرريس سنندج يك بارديگر در اعتراض به مقاومت كارفرماي كارخـانـه     -47

براي اجراي راي بازگشت به كار هيئت حل اختالف استان درمحل اداره كار استان درسنندج تـجـمـع    
 كردند

نفر از كارگران كارخانه مكان ساز اصفهان در اعتراض به  عدم پرداخت چهار مـاه از       40تعداد   -48
دستمزدهايشان كارخانه رابه حالت نيمه تعطيل درآورده و ضمن اعتصاب، خواهان پرداخت تـمـامـي      

 دستمزدهاي معوقه خود شدند
ماه حقوق معوقه درمقـابـل    4كارگرشركت گوشت زياران در اعتراض به عدم پرداخت  300حدود  -49

 كارخانه تجمع كردند
ناز كرمانشاه در اعتراض به پرداخت  روز كارخانه پارچه بافي كرپ نفر از كارگران شيفت100حدود  -50

آنها درحين اعتصاب مجمع عمومي تشكيل داده و سه نفر .  پنج ماه حقوق خود اعتصاب كردند5نشدن 
 .از كارگران را به عنوان نماينده انتخاب كردند

 

 87زمستان 
زهاب در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد چندماهـه   دهها نفر از كارگران شركت روزنوش سرپل  -51

 خود درمقابل فرمانداري اين شهر تجمع كردند
كارگر كارخانه فرنخ و نازنخ قزوين دراعتراض به پرداخت نشدن سه ماه حقوق خـود   1000حدود  -52

 المللي اين استان دست به تجمع زده و اقدام به بستن جاده و آتش زدن الستيك كردند درجاده بين
نفر از كارگران مجتمع صنعتي شمال غرب تبريز به دليل نبود نقدينگي و پـرداخـت    300بيش از  -53

 بيمه دست از كار كشيده و در محوطه مجتمع تجمع كردند  نشدن حقوق و دستمزد و حق
كارگران شركت نيپك همدان به دليل عدم پرداخت چهار ماه حقوق خود دفترشركت را محاصره   -54

 كرده و درب ورود و خروج پتروشيمي را مسدود كردند
كارگر اخراج شده شركت سرب و روي زنجان به دليل اخراج از كار در مقابل شركت تجمع  500  -55

 كردند
ماه از دستمزدشان دست ازكاركشيده  5نفرازكارگران مهيامان دراعتراض به پرداخت نشدن  150  -56

 وباتجمع درمقابل اداره ي كارشاهين شهراصفهان خواهان رسيدگي به مطالبات خودشدند
كارگران كارخانه ي نساجي خامنه درآذربايجان شرقي دراعتراض به بالتكليفي خودوعدم پرداخت  -57

چندين ماه ازدستمزدهايشان درمقابل كارخانه دست به تجمع زده واقدام به آتـش زدن السـتـيـك           
نفراز اين كارگران بادردست داشتن پال كارهايي درمقابل اداره ي كار شهر  100كردندهم چنين حدود 

 تبريزدست به تجمع زدند
مـاه   6پارس در پتروشيمي پليمركرمانشاه به دليل پرداخت نشدن  نفرازكارگران شركت فالت 57  -58

 حقوق خود، در مقابل درب شركت تجمع اعتراضي برپا كرده و دست به اعتصاب زدند
رادر كـارخـانـه حـبـس         2مديرعامل صنايع فلزي شماره  87كارگران صتايع فلزي دربهمن ماه   -59

كارگر بطور يكپارچه در مـقـابـل     300هاي داده شده حدود  كردند، همچنين به دليل عدم تحقق وعده
 نهاد رياست جمهوري دست به تجمع زدند

كارگران شركت گرادآفرين توليد كننده عمده كت و شلوار و انواع پوشاك درشـهـر صـنـعـتـي           -60
 كريم به دليل پرداخت نشدن سه ماه حقوق خود دست از كار كشيده واعتصاب كردند نصيرآباد در رباط

كارگر اخراجي مس سونگون در ورزقان شهرستان اهر در اعتراض به پرداخت نشدن مقرري  150 -61
 بيكاري و سايرمشكالت در مقابل فرمانداري و اداره كار اهر تجمع اعتراضي برپا كردند

عسلويه به خاطر پرداخت نشدن پنج ماه ازدستمزدشان  10و9نفر از كارگران پااليشگاه فاز  1500 -62
 اعتصاب كردند

كارگران كارخانه چرم نوش اهواز به دليل عدم پرداخت حقوق و مزاياي خود در مقابل استانداري   -63
 خوزستان تجمع كردند

كاشي در شهرستان ساوه به خاطر عدم تمديد قرارداد چند نفر از همكاران خـود در     كارگران سينا -64
مقابل اين شركت تجمع كرده و ضمن مخالفت با تعديل نيرو خواستار تمديد قرارداد و بازگشت به كار 

 همكاران اخراجي خود شدند
كارگر بيكارشده چيني البرز درشهرصنعتي قزوين دراعتراض به عدم پرداخت پنج مـاه   200حدود  -65

ساعت جاده اصلي شهرصنعتي قزوين را مسدود كرده و خواسـتـار    20حقوق و مزاياي معوقه، به مدت 
 دريافت مطالبات و بازگشت به كار شدند

كارگريخچال سازي بوژان لرستان به خاطردريافت نكردن حقوق و مزايا در مقـابـل    150بيش از  -66
 دفترمركزي شركت سرمايه گذاري آتيه ي دماوند درتهران تجمع كردند

نفراز كارگران معترض كارخانه قندياسوج به دليل عدم دريافت چندين ماه حقوق و    200بيش از  -67
 مزايا در مقابل استانداري اين شهر تجمع كردند

ماه دستمزد جلوي استانداري گـيـالن    7كارگران شركت كنف كار رشت به دليل دريافت نكردن   -68
 تجمع كردند

نفر از كارگران كارخانجات ريسندگي و بافندگي و مخمل و ابـريشـم كـاشـان در          500بيش از  -69
 اعتراض به عدم پرداخت حقوق و مطالبات معوقه درچهارراه كاشاني اين شهرتجمع كردند 

كارگر شركت پوشينه بافت قزوين در اعتراض به عدم پرداخت هـفـت مـاه         350تحصن حدود   -70
نژاد در تهران، و يك شب ماندن در مقابل همين دفتر به دليل عـمـلـي       حقوق در مقابل دفتر احمدي

 نژاد هاي احمدي نشدن وعده
اعتصاب كارگران شركت چوب و صنعت ايران درشهرستان ساوه به خاطر پرداخت نشدن شـش      -71

 ماه حقوق و مزايا
نفر از كارگران كاشي سمند در استان سمنان به دليل عدم دريافت شـش     300اعتصاب بيش از   -72

 ماه حقوق و مزايا
نفر از كارگران شركت ايران الكتريك رشت به خاطر پرداخت نشدن مطالبات بـراي     540حدود   -73

 چندمين بار در مقابل استانداري و فروشگاه تعاوني اين شركت تجمع كردند
 روز به خاطرعدم پرداخت حقوق ومزايا 10كارگرنساجي درخشان يزدبه مدت  123اعتصاب  -74
كارگرشركت پيمانكاري پاميكودرطبس درمقابل استانـداري،بـه دلـيـل        120تجمع اعتراض آميز  -75

 برخوردناشايست پيمانكاران باكارگران
كارگرشركت رشن درصنايع فوالداهوازدرمقابل درب شماره يك صـنـايـع       300اعتصاب بيش از  -76

ماه حقوق و مزايا و امضاي قرارداد با تاريخ و جزئيات مشخص، صـدور  3فوالدبه دليل پرداخت نشدن 
هاي كارگران اعتصابي اعالم  فيش حقوقي براي كارگران، چگونگي پرداخت دستمزد، بيمه، از خواست

 شده بود
دهها نفرازكارگران اخراجي  كارخانه لوله سازي ماهشهركه پس ازپايان مدت قراردادشان ازسوي   -77

كارفرمايان اخراج شده اند باتجمع درمقابل استانداري خوزستان خواهان بازگشت به سركـارهـايشـان    
 شدند
سال است به دليل تعطيـلـي    3نفرازكارگران شركت سازمايه ي پاكدشت كه بيش از 100بيش از  -78

درصدازمطالبات خودرادريافت نكرده اند درمقابل درب اصـلـي    50كارخانه ازكاراخراج شده اندوبيش از
 كارخانه تجمع كرده وخواهان رسيدگي به مشكالتشان شدند

تجمع كارگران كارخانه پروفيل پارس تهران درمقابل اداره كارغرب تهران و در اعتراض به عملي  -79
 ازاي هر يك سال سابقه كار  نشدن وعده كارفرمايان مبني بر دادن چهار ماه سنوات به

تجمع چندين باره كارگران نساجي كردستان درمقابل اداره كار استان براي عملي شـدن وعـده       -80
 هاي مسئولين اداره كار

كارگرشركت قوه پارس در قزوين دراعتراض به عدم پرداخت هشت ماه حقوق و مزاياي خود  72  -81
در مقابل خانه كارگر قزوين دست به تجمع زده و خواستار بازگشايي شركت و بازگشت به كـار خـود     

 شدند
كارگران شركت كشت وصنعت شوشتر درمقابل دفترمركزي اين شركت تجمع كرده وخـواهـان       -82

كاركراين شـركـت دو مـاه حـقـوق               5000پرداخت مطالبات معوقه از سوي كارفرمايان شدندحدود
 خودرادريافت نكرده بودند

كارگران شركت فرآورده هاي لبني سالم درتهران به دليل دريافت نكردن سه مـاه حـقـوق در          -83
 مقابل اين شركت تجمع كردند

كارگرشركت ايرانيت تهران كه دو ماه حقوق و مزاياي خود رادريافت نكرده بـودنـد    180بيش از  -84
دست به اعتصاب زده ورئيس كارخانه را بيرون كرده و ضمن توقف خط توليد و بستن درب كارخـانـه   

 دست به تجمع اعتراضي زدند
شان درمقابل استانداري  كارگران كارخانه كاغذ سازي كارون دراعتراض به عدم پرداخت مطالبات  -85

 تجمع كردند
هاي صنعتي آزمايش در شهرستان مرودشت استان فارس كه  نفر از كارگران كارخانه 120بيش از -86

ي كار اخراج شده اند به خاطر بازگشت به كار در مقابل فرمانداري واداره كـار       سال سابقه 10باحدود 
 اين شهر تجمع كردند

تار فومن، كاشي گيالن و كارخانه پرسان به خاطر عدم پرداخت مطالبات  هاي نخ كارگران كارخانه -87
 در مقابل استانداري گيالن تجمع كردند
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جمهوري اسالمي، نظامي كه زندگي را براي زنان در سراشيبي زوال قرار داده،        
ها را به نام دين به فسـاد كشـانـده         هاي انساني تمامي اين ارزش و با نقض ارزش

نماياند  كند و چنان مي تر مي ها روز از پي روز سخت زندگي را براي همه انسان.  است
آيا به درستي راهي براي بروز اسـتـعـدادهـاي     .  گونه زيستن نيست كه راهي جز اين

 ها نيست؟  انساني، و راهي براي آگاهي و انديشه براي انسان
هايي كـه     ويژگي.  هاي مختص خود است مساله زنان جامعه ايران داراي ويژگي     

حقوق اجتماعي زن بر .  هاي مذهبي، سنتي، اجتماعي، حقوقي و اقتصادي دارند ريشه
جامعـه مـرد     .  هاي متحجر مذهبي سنتي و اجتماعي تنيده شده است تارو پود بافت

ساالر نيز همواره به منظور و در جهت تثبيت وضع موجود و حفظ ساختار اجتماعـي  
 . بسته حركت كرده است

هاي پذيرفته شده سنتي، مذهبي و تعصبات و تبعيضـات   با وجود بايدها و ارزش     
جنسي، جامعه مردساالر ايران كار زنان در خارج از خانه كه مشاركت و فعاليت آنـان  

زنان ايران اساساً فاقد .  شمارد سازد، مردود مي در امور اجتماعي و جمعي را ميسر مي
. اي را از اقتصاد كشور نـدارنـد     استقالل اقتصادي هستند، و هنوز هم سهم شايسته

كار خـارج از      -آنان همواره در معرض ناديده گرفتن شدن اهميت و ارزش كارشان
كار   - ... گري، معلمي  پرستاري، منشي  -بيشتر زنان در بخش خدمات.  هستند -خانه

مزد  جامعه مردساالر هنوز هم كمك و ياري زنان را به عنوان پرستاران بي.  كنند مي
آنها را بـه عـنـوان          .  گيرد و مواجب كودكان، بيماران و سالخوردگان دست كم مي

كند و مورد بدرفتاري، خشنوت و ضرب و شـتـم قـرار       نيروي كار ارزان استثمار مي
 . دهد مي

مندي از چتر حمايتي  حس كاذبي هم كه در زنان از امنيت و برابر حقوقي و بهره     
آيد، هنگامي كه در عمل تبعيـض   قانون و داشتن فرصت برابر با مردان به وجود مي

ثـبـاتـي     باال بودن و افزايش دائمي نرخ طالق و بـي .  ريزد كنند، فرو مي را تجربه مي
خانواده هم زنان را كه براي تامين معاش خود در طول زندگي به مرد متكي هستند، 

كند هشت نفر بـه   امروزه از هر ده نفر زني كه كار مي.  دهد در تهديد دائمي قرار مي

 . كنند داري و غيره كار و حرفه خود را ترك مي خاطر عدم رضايت خانواده و بچه
تركيب سـنـي   .  دهند درصد جمعيت كشور را تشكيل مي 49زنان در حال حاضر      
جمعيت در حال تحصيل % 48. است% 38سال  15و زير % 55سال  60الي  15زنان 

از پذيرفته شـدگـان   %  70در مقاطع ابتدايي و متوسطه هستند و عليرغم آنكه حدود 
آموزش عالي در سالهاي اخير را زنان تشكيل مي دهند، نرخ اشتغال زنـان حـدود       

 :عللي چون. است% 11
 پسنديده نبودن حضور زن در اجتماع  -
 عدم باور به توان و نقش زن در انجام امورات اجتماعي از ديدگاه جامعه مردساالر  -
 تعصبات شديد مذهبي و موانع اجتماعي  -
 كسب مجوز از همسر براي كار  -
 دوم  نگاه تحقير گونه به زنان با عنوان ضعيفه و جنس -
 نوع تربيت كودكان دختر  -

هـاي   ي مواردي هستند كه جايگاه و نقش زنان و حضورشان را در عـرصـه   از جمله
 . سازند-مختلف جامعه دچار مشكل مي

سال گذشته دگرگوني  50كار جهاني، در فاصله   با اين حال نقش زنان در محيط    
اند بـا تـالش و          زنان در اين سالها توانسته.  اي پيدا كرده است و تغيييرات برجسته

اي و    هاي حـرفـه     كوشش، باورهاي اجتماعي را تغيير داده و با وجود كمبود مهارت
از طـرفـي ديـگـر         .  موانع تحصيلي، خود را بر روند كلي توسعه ملي تحميل نمايند

هاي اجتماعي و سياسي، با رشد حضور نسبي زنـان   تحوالت اجتماعي و رشد آگاهي
هاي اقتصادي، تا حدودي توانسته است، فشارهاي ناشي از تفكـرات   كارگر در عرصه

 . مردساالرانه را كاهش داده و مجبور به عقب نشيني نمايد
پايين بودن سطح اشتغال زنان، كمبود شغل، افزايش بيكاري و غيره، شرايط را       

از طرفي ديگر افزايش سهم زنـان از ورودي      .  سازد-براي زنان سخت و دشوار مي
همراه تركيب سني جوان جامـعـه،    ها، ارتقاء نقش زنان در توليد و صنعت، به دانشگاه

منديها زنان كشورمان و هدايت استعـدادهـاي    عواملي هستند كه اگر با شناخت توان
هاي كار و دانش، و عليرغـم   خواهد توانست در تمامي عرصه.  بالقوه آنان همراه شود

هـاي   هاي موجود، امكانات رشد و حضور موثر زنان را در جامعه و عرصـه  محدوديت
 .اقتصادي، سياسي و فرهنگي فراهم سازد

نفس و پشتكار، بـا     توانند، با اعتماد به بر بستر شرايط اجتماعي مناسب زنان مي     
انتقاد پذيري و تغييرپذيري، با دانائي و دورانديشي و با هـدفـمـنـدي، در رشـد و            

هاي اجتماعي، سياسـي و اقـتـصـادي           شكوفايي و توسعه منابع انساني، در فعاليت

هاي صنفي و سياسي كه از طريق  بنابراين ايجاد تشكل.  ثمربخش و تاثيرگذار باشند
هـاي الزم بـراي ارتـقـاء            آن زنان و دختران بتوانند براي تامين كار و آمـوزش     

تا بدين طريق زنان قادر .  منديهاي خود اقدام كنند، امري ضروري و فوري است توان
هاي صنفي و سياسي به زنان و  ايجاد تشكل.  به مشاركت در فعالتيهاي جمعي شوند

تا زنان .  هاي اجتماعي قدرت اقتصادي و سياسي خواهد بخشيد دختران ما در عرصه
اهميت اين موضـوع  .  هاي جمعي شوند-متكي به خود و قادر به مشاركت در فعاليت

براي زنان كارگر كه از دو حيطه ساختار اجتماعي و ساختار ناشي از سـودجـويـي        

از .  بـاشـد   سرمايه و اقتصاد بيمار جامعه در فشار مضاعفي قرار دارند، دوچندان مـي   
توان به موارد زيـر     جمله مشكالتي كه زنان كارگر و شاغل با آن روبرو هستند، مي

 : اشاره نمود
 سطوح شغلي پايين نسبت به مردان  -
 عدم ارتقاء شغلي نسبت به مردان  -
 كار زياد در محيط منزل و كار با دستمزد پايين در خارج از خانه -
 عدم دريافت حقوق و مزاياي برابر با كارگران مرد  -

 هاي جنسي در محيط كار و بيرون از محيط كار  مزاحمت -
 همگي انعكاسي است كه از عدم توازن بين زن و مرد  -

هاي اجتماعي و ايـجـاد      هاي اخير شاهد رشد كيفي جنبش خوشبختانه در سال     

هـا بـا     NGOهاي غير دولتي    هاي مختلف صنفي و سياسي زنان و تشكل تشكل
پيوندي با جنبش كارگري و جـنـبـش       جنبش زنان در هم.  ايم موضوعيت زنان بوده

عنوان مانع اصلي احقـاق   دانشجويي كشورمان توانسته است، جمهوري اسالمي را به
امروز جنبش زنان كشورمـان از    .  هاي جدي وادار سازد حقوق زنان، به عقب نشيني

 .  آيد هاي دمكراتيك كشورمان بشمار مي پيشتازترين جنبش
 

 دريافتي از طريق ايميل* 

 داري و ارتجاع حاكم رفع ستم جنسي، در گرو مبارزه عليه سرمايه

 دگرگوني در نقش اجتماعي و اقتصادي زنان



شور
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8صفحه   - 8شماره    

 جهاني شايسته كودكان
 ما كودكان جهانيم

 ما قربانيان استثمار و آزاريم
 ما كودكان جنگيم

 و ايدز هستيم HIVما قربانيان و يتيمان عفونت 
 ما از آموزش با كيفيت و مراقبتهاي بهداشتي مناسب محروميم

 هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي، مذهبي و زيست محيطي هستيم  ما قربانيان تبعيض
شود و وقت آن فرا رسيـده اسـت بـه          ما كودكاني هستيم كه به صداي آنها گوش داده نمي

 حساب آييم
خواهيم، چرا كه جهاني كه شايسته ماست جهانـي شـايسـتـه         ما جهاني شايسته كودكان مي

 .همگان خواهد بود
مـه     8  –از بيانيه نشست ويژه مجمع عمومي سازمان ملل متحد براي كودكان و نوجوانان         “ 

2002”          
 

سال فارغ از جنسيت، نژاد، رنگ، زبـان، مـلـيـت و          18در كشور ما هر انسان كمتر از       
خانواده به عنوان اساس و بنياد جامعه بايد شرايط رشد و رفـاه  .  آيد  مذهب كودك به شمار مي

. كليه اعضاء خود بويژه كودكان را فراهم سازد و خود نيز از حمايتهاي الزم برخوردار بـاشـد    
اي سالم و شاد كه محبت و تفاهم در آن       براي ايجاد شرايط رشد شخصيتي كودك خانواده

. نمـايـد    پيوند با شرايط اجتماعي كه آزادي و برابري، صلح و همبستگي باشد ضروري مي  هم
كـودكـان بـراي رشـد بـه            .  هاي ويژه اسـت     ها و مساعدت  دوران كودكي مستلزم مراقبت

در اين ميان كودكاني كه در شرايط دشوار زندگي و   .  هاي قبل و بعد از تولد نيازمندند  مراقبت
كـودكـان كـه آسـيـب          .  كنند، كودكاني هستند كه بايد مورد توجه ويژه قرار گيرنـد   كار مي

كـه    -كـار كـودك      -پذيرترين اعضاء جامعه هستند، بايد در مقابل هرگونه استثمار اقتصادي
براي سالمتي، رشد جسمي، رشد اجتماعي و تربيتي كودك خطرناك است و مانع از آمـوزش  

 .شود حمايت شوند  او مي
داري كه   ركود اقتصادي و بحران سرمايه  -شرايط و مشكالت ناشي از وضعيت اقتصادي     

موجبات فقر و گرسنگي، بدبختي، غذا و آب ناسالم، مسكن نامناسب و نـاكـافـي، كـاهـش        
شـود    شود، سبب افزايش تعداد افرادي مي-خدمات عمومي بهداشتي، آموزشي و اجتماعي مي

شان بيش از همـه تـحـت        پذيريي  كودكان به خاطر آسيب.  كنند  كه زير سطح فقر زندگي مي
افزايش قاچاق و خريد و فروش كودكان، خطـرتـجـاوز و      .  گيرند  تأثير اين مخاطرات قرار مي

و استـفـاده      -كودكان دختر بيشتر از پسران در معرض خطر هستند  -استثمار جنسي كودكان
. باشد  از كودكان براي كارهاي اجباري، از مشكالتي هستند كه جامعه انساني با آن درگير مي

كردي جامع و عملي در برابر ساخـتـارهـاي اجـتـمـاعـي و              براي مقابله با اين شرايط، روي
اقتصادي نابرابر، فقر، تبعيض اقتصادي، تبعيض جنسي و تالش براي بـاال بـردن سـطـح           

هـا    براي اين شرايط همكاري همه نهادها و سـازمـان      .  آموزش و آگاهي عمومي الزم است
 .مدافع حقوقي انسان و كودك ضروري است

ميليون كودك كه نيمي از آنها نوزاد هستند به عـلـت      10در حال حاضر ساالنه بيشتر از     
فقر، عدم دسترسي به خدمات اجتماعي و بهداشتي، و سوء نغذيه جـان خـود را از دسـت            

ميليون كودك زير پنج سال دچار تغذيه هستند و يك ميليارد انسـان از آب         150.  دهند    مي
 . دو ميليارد نيز به بهداشت مناسب دسترسي ندارند. بهره هستند  بهداشتي سالم بي

مشكالت ناشي از محيط رواني نامناسـب  .  اند  كودكان بزرگترين قربانيان جنگ و خشونت    
 . گردد  منجر به بي توجهي و آزار كودكان مي

نامه حقوق كودك مصوب مجمع عمـومـي     ما خواهان يك برنامه حداقلي براساس پيمان     
نامه براساس آزادي، عدالت، صلـح    اين پيمان.  هستيم 1989نوامبر  20سازمان ملل متحد در 

جهاني و برابري همه اعضاي خانواده بشري كه در منشور سازمان ملل متحد تدوين گرديـده  
 :براي رسيدن به اين برنامه حداقل بايد براي. است، تأكيد شده است

 بهبود شرايط عمومي زندگي كودكان -
 هاي رشد جسمي و ذهني و عاطفي و ذهني كودكان  ايجاد زمينه -
هـاي    بچـه ( هاي كمك براي كودكان آسيب ديده از بالياي طبيعي و اجتماعي   ايجاد زمينه  -

 )طالق
 هاي كمك به كودكان كار و خيابان  ايجاد زمينه -
 تالش براي ايجاد موانع قانوني در برابر كودك آزاري -
 تالش براي ايجاد و تأمين محيط حمايتي براي كودكان بي سرپرست و آسيب پذير -
 تالش براي حمايت حقوقي از كودكان زنداني -

تا ايجاد يك نظام قانونمند اقتصادي و اجتماعي بـرابـر بـراي      .  پيگيرانه و مصمم مبارزه كرد
 . حمايت از كودكان را تحقق بخشيم

!استثمار را متوقف كنيد  

!ها را متوقف كنيد اخراج! المللي هماهنگي مبارزاتي بين! المللي همبستگي بين  

 برادران، خواهران،
، به كارگران، بيكاران، مهـاجـران،     2009  هاي كارگري، به مناسبت روز كارگر  فدراسيون جهاني اتحاديه

خواهد در مسـيـر يـك         فرستد و از شما مي زنان و جوانان در سراسر جهان درودهاي مبارزاتي گرم مي
آوردهايمان به پيـش   گيري طبقاتي در دفاع از حقوق و دست ضدحمله پوياي جنبش سنديكايي با سمت

 .حركت كنيم
عدالتي در جهان، با تـمـركـز     ما آن را در بي.  داري اكنون آشكار است سازي سرمايه چهرة واقعي جهاني 

بـرنـد،      ها در فقر بـه سـر مـي        هايي اندك، در حالي كه اكثريت مطلق انسان سابقه ثروت در دست بي
درصد كل ثروت است، در حالي كـه     40درصد جمعيت جهان مالك  1كنند كه  آمار ثابت مي.  بينيم مي
بـه عـنـوان      .  كند صاحب يك درصد ثروت جهاني است درصد جمعيت جهان كه در فقر زندگي مي 50

 .كنند درصد درآمد ملي هند را نمايندگي مي 30ميلياردر،  48نفر،  48مثال، در هند 
، يـك هـيـأت        UNCTAD     ”كنفرانس سازمان ملل پيرامون تجارت و توسعه    “در آخرين اجالس 

مـعـكـوس         ”انتقال خون    “افتد يك  آفريقايي شرايط در اين قاره را توصيف كرد و گفت آنچه اتفاق مي
هـا و       خون از كشورهاي در حال مرگ جهان سوم گرفته شده، و به سود چـنـدمـلـيـتـي      .  واقعي است

 .شود داري پيشرفته منتقل مي انحصارها، به كشورهاي سرمايه
 42هاي سازمان ملل، متوسط طول عمر در كشورهاي آفريقايي مانند زيمـبـابـوه       امروزه، براساس داده

اين تصوير، .  سال است 37سال و در آنگوال و سيرالئون  40سال، در زامبيا  41سال، در نيجريه و ليبريا 
 .دهد هاي اروپايي و آمريكايي را نشان مي رحمانه جهان سوم از طرف امپرياليست استثمار بي
داري كه در اياالت متحده شروع شد و به اروپا  چنين، در دروه بحران اقتصادي عميق سرمايه امروزه هم

تـر     زند بيكاري بيش المللي كار تخمين مي رسيد و در حال گسترش به سراسر جهان است، سازمان بين
  2009    ميليون در سال    210به  2007ميليون نفر در سال  190افزايش خواهد يافت و تعداد بيكاران از 

ها، اما به ويژه در صنعت ساختمان، بانكداري، خودروسازي، توليـد   كارگران در تمام بخش.  خواهد رسيد
تر، كه موجب بدتر شـدن   وقت با حقوق كم اشتغال نيمه.  دهند فلزات، جهانگردي كار خود را از دست مي

چنين تأثير جدي بر مهاجراني كه مجبور بـه   هاي سنديكايي و هم شرايط كار، دستبرد به حقوق و آزادي
 .شوند، يك اصل شده است بازگشت به كشورهايشان مي

گيري طبقـاتـي    هاي كارگري و سنديكاهاي داراي سمت رويارو با اين شرايط، فدراسيون جهاني اتحاديه
هاي كار، در هر كشور، در هر صنعت، ما دفاع و ضدحمله را سازمان  در محل.  ايستند دست به سينه نمي

 . داران تضاد داريم هاي سرمايه ما با سياست. دهيم ها را ارتقاء مي هاي عادالنه آن ما خواست. دهيم مي
بود كـه در           ”المللي اقدام روز بين    “هاي كارگري،  يكي از اين ابتكارات مهم فدارسيون جهاني اتحاديه

اول آوريـل،    .  هاي بسيار ديگر برگزار شـد  ها و فعاليت كشور با اعتصابات، راهپيمايي 55اول آوريل، در 
المللي اقدام عليه استثمار اسنان به دست انسان، نشان داد كه كارگران سراسر جهان، هر كـجـا    روز بين

كه هستند، قدرت آن را دارند كه دست به اقدام مشترك بزنند، با اطمينان در مبارزه گام بردارند و براي 
 .هاست رويارويي با استثمارگران متحد و متشكل عمل كنند، زيرا حق با آن

 كارگران،
. روز كارگر امسال بايد روز سازماندهي بهتر نبرد ما عليه استثمار انسان به دست انسان در جهان بـاشـد  

ها بايد متوقـف شـده و        اخراج.  هايي بايد بپردازند كه علت آن بوده اند، نه كارگران هزينه بحران را آن
هايشان نيز حق دارند زندگي  ها و خانواده آن.  ها برداشته شود هايي براي بيكاران و اخراجي اكنون گام هم

 .كنند
خواهد بـه نـيـروهـاي خـود             هاي كارگري از سنديكاهاي سراسر جهان مي فدارسيون جهاني اتحاديه

مثال انقالب كوبا .  توانيم راه ديگري را دنبال كنيم ما مي.  توانيم پيروز شويم ما مي.  اطمينان نشان دهند
ها پنجاه سال امپرياليسم را شكست دادند، پنجاه سال يك راه قهرمانانه بـا اصـول،      آن.  درخشنده است

تواننـد   توانيم ناديده بگيريم، كه مي هايي داريم كه نمي ما تجربيات و درس.  ها و برتري آل ها، ايده ارزش
 . المللي و اقدام مبارزاتي وجود دارد المللي، همبستگي بين نياز به يك هماهنگي بين. راهنماي ما باشند

 ها، دهقانان فقير، خانمان كارگران، بيكاران، مهاجران، بي
ترين روز براي طبقه كارگر جهان، ما ضرورت ابراز انترناسيوناليسم خود را بـا مـبـارزه         در آن روز، مهم

ما در كنار مردم عراق، افغانستان، پاكسـتـان   .  كنيم مردم فلسطين كه نبردي عادالنه است، احساس مي
 .ايستيم كنند، مي كه براي بيرون انداختن سربازان خارجي مبارزه مي

هاي نـويـن بـه       ما استوار در كنار مردم ونزوئال، بوليوي، اكوادور، نيكاراگوئه در مبارزه براي گشودن راه
. هاي آفريقا خواهان لغو بدهي كشورهاي آفريقايي هستيم صدا با خلق ما هم.  ايستيم شان مي سوي آينده

كننـد، در آغـوش        آرام را كه در شرايط دشواري زندگي مي]  اقيانوس[ ما طبقه كارگر در آسيا و منطقه 
هاي اياالت متحـده،   ما به داشتن مواضع مشترك با كارگران كشورهاي عربي كه عليه طرح.  گيريم مي

 .دهيم كنند، ادامه مي ناتو، اتحاديه اروپا براي به اصطالح خاورميانه جديد مبارزه مي
 همكاران گرامي،

گيري طبقاتي و فعال  المللي ما به سنديكاهاي رزمنده، داراي سمت در چنين شرايط پيچيده و دشوار بين
ما به سنديكاهايي نياز داريم كه در خط اول مبارزه براي زندگي مردم، براي صلح، دمكراسي .  نياز داريم

 .و آزادي سنديكايي قرار داشته باشند
ما به سنديكاهايي نياز داريم كه آگاهي طبقه كارگر را باال برده و راه را براي رهـايـي از اسـتـثـمـار             

هاي كارگري در اين راه دشوار اما زيبا بـه پـيـش       فدراسيون جهاني اتحاديه.  داري همواره كنند سرمايه
 .رود مي

 !كارگران همه كشورها متحد شويد
2009آوريل  16  
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كار و حفاظت از نيرويي كه توليد ثروت را در دستان خود دارد به عهده قانون كار نـيـسـت،      
كاري تدوين و تصويب گردد؟ پس وظيفه حفاظت و صيانـت       اصوالً چه لزومي داشت تا قانون

 از نيروي كار را چه كسي به عهده خواهد گرفت؟
كه تحت تأثير اقتصاددانانـي    -هاي ضد كارگري خود  جمهوري اسالمي در ادامه سياست     

اقتصادي خاصي را بر پاية نقد غيرعلمي اقتصادهاي كنترل شده با مضمـون    است، كه برنامه
اي را تحت عنوان بررسي سه جانبه براي اصـالح   كنند پروژه سازي تئوريزه مي     كلي خصوصي

قانون كار، كه هدف آن كاهش قوانين حمايت از كارگران و تحت فشار قرار دادن نيروي كار 
در شرايطي كه كارفرمايان در چارچوب همـيـن   .  برد باشد، به پيش مي به سود كارفرمايان مي

توان بـاور كـرد هـمـيـن              جمعي نيستند،  چگونه مي نظام حاضر به انعقاد هيچ پيمان دسته
و فصـل         و گو و حل     كارفرمايان به يكباره طرفدار گفت

چگونه بايد باور نمود، .  اند مسايل از طريق مذاكره شده
كارفرمايان نسبت به توليد و صنعت و نـيـروي كـار        
حسن نيت دارند، در حالي كه همه روزه با به تعطيـلـي   
كشاندن مراكز توليد موجب بيكاري صدها نفر و وارد     

 . شوند آمدن لطمات جدي به اقتصاد كشور مي
در چند سال اخير بخش وسيعي از مسـئـولـيـن              

جمهوري اسالمي ، با خريد سهام واحدهاي مخـتـلـف    
توليدي، در سيستم اقتصادي موجود در جايگاه كارفرما 

هاي اقتصادي خود را در كسـوت       قرار گرفته، خواست
نگرشي كه .  اند ه قوانين جديد بر نيروي كار تحميل كرد

  مدافع منافع كارفرمايان و در تقابل با كارگران، عـمـالً  
انـد و         به ابزاري در دست كارفرمايان تـبـديـل شـده      

پـنـدارد،      ديدگاهي كه نيروي كار را ماشين و ابزار مـي 
تواند حافظ منافع مهمترين عامل تولـيـد يـعـنـي             نمي

 . كارگران باشد
پس از اجراي خصوصي سازي، با افزايش ساعـات       

كار، باال رفتن سرعت دستگاهها، بكارگيري قـوانـيـن      
تنبيهي و مجازات اخراج و حذف بسياري از مـزايـاي       

بر شدت استثمار كارگـران افـزوده شـده        ...  رفاهي و 
هدف كارفرمايـان و اقـتـصـاددانـان مـدافـع              .  است

داري از تعقيب پروژه تغيير قانون كـار، كسـب          سرمايه
رو بـا       از اين.  باشد     سودي فراتر از ميزان سود موجود مي

حذف ماده بيست و هفت قانون كار خواهان بـدسـت     
آوردن حق اخراج بدون قيد و شرط، و بدون پـرداخـت   

واال با قانون كار فعلي نيز، شاهد اخراج صدها هزار كارگر در   .  باشند غرامت براي كارفرما مي
از طرفي ديگر در چند سال گذشته شاهد آن بوديم كه مجلس ضد .  بوديم 87نيمه دوم سال 

گذاري، قـانـون مـعـافـيـت            كارگري جمهوري اسالمي نيز به بهانه ايجاد اشتغال و سرمايه
در آن زمان رئيس اتاق بازرگاني .  كارگاههاي زير ده نفر از مشمول قانون كار را تصويب نمود

در يكي از كميسيونهاي مجلس شوراي اسالمي مدعي شد اگر اين قانون بتصويب بـرسـد،     
حال بايد پرسيد؛ اينك كه كارگاههاي .  بالفاصله يك ميليون فرصت شغلي بوجود خواهد آمد

اند، يك ميليون شغلي كه وعده داده بوديد، چـه         زير ده نفر از مشموليت قانون كار خارج شده
هاي كوچك از زير چـتـر   -ها كارگر كارگاه     شد؟ بموجب اين قانون مصوب مجلس كه ميليون

حمايتي قانون كار و تأمين اجتماعي خارج شدند، چند نفر توانستند شغلي به دست آورند؟ در   
 ايد؟      شود، چه ميزان ايجاد اشتغال كرده مناطق آزاد كه قانون كار اجرا نمي

تا كي بايد نيروي كار كشور ما ابزاري براي آزمون و خطاي تئوريهاي شكسـت خـورده          
سـازي شـد،          هاي خصوصي اقتصادي باشد؟ اگر نيروي كار ما در دهة گذشته قرباني سياست

در شرايط كنـونـي   .  گرايي افراطي قرار گرفته است     هم اكنون نيز ابزار اجراي تز اقتصاد راست
باري، و براي رسيدن به حداقلـي   كارگران كشورمان براي خاتمه دادن به چنين وضعيت اسف

براي دستيبابي به .  از استانداردهاي زندگي بايستي به عنوان يك جنبش اجتماعي ظاهر شوند
 . هاي كارگري ضروري است چنين هدفي ايجاد و سازماندهي تشكل

داران موجب اعتـراض كـارگـران جـامـعـه            تغيير قانون كار به نفع كارفرمايان و سرمايه    
. چنديست تغيير قانون كار مجدداً در دستور كار جمهوري اسالمي قرار گرفته اسـت   .  باشد مي

اكنون مدتيست كه دولت و مجلس سياست گام به گام تحديد و حذف تدريجي قانـون كـار     
در اين پروژه از حمايت مـحـافـل اقـتـصـادي راسـت و                .  مصوب خود را آغاز كرده است
اي    كه غالباً در محافـل رسـانـه       -گر سرمايه      پردازان تقديس     اقتصاددانان دنباله روي تئوري

هاي رسمي و غيـرسـمـي،         اينان با استفاده از كليه تريبون.  مي برد      حضور فعال دارند نيز بهره
حـملـه   .  گذاري است سعي دارند به جامعه بباورانند كه قانون كار كنوني مانع اشتغال و سرمايه

. هاي ناچيزي از كارگران را دربر دارد       آنان اساساً متوجه مفادي از قانون كار است، كه حمايت
ي موادي كه در چند سال اخير مورد تعرض كارفرمايان و كارشناسان حامي آنان قرار      از جمله

داشته مادة بيست و هفت قانون كار است، ايـن مـاده       
شروطي را براي اخراج كارگران از سوي كـارفـرمـايـان     

گـنـجـانـدن      مخالفين قانون كار در پي.  قايل شده است
موادي در قانون كار هستند كه دست كارفـرمـايـان را      
براي اخراج كارگران كامالً باز بگـذارد، تـا هـر گـاه           
كارفرما اراده نمود، بتواند بي هيـچ قـيـد و شـرطـي            

 .كارگران را اخراج نمايد
پرواضح است منظور اينان از كنجانـيـدن چـنـيـن            

موادي مربوط به اخراج كارگران متخلف و يـا مـازاد         
چون هم اكنون نيز روزانه بسياري از كـارگـران   .  نيست

توسط مديران و كارفرمايان اخراج و يا مشمـول طـرح     
هدف آنها حذف موانع بـازدارنـده   .  شوند تعديل نيرو مي

براي اخراج بي قيد و شرط كـارگـران و بـازگشـتـي          
امري كه مغاير بـا    .  ارتجاعي به چندين دهه قبل است

. رود     كار در گستره جهاني بشـمـار مـي           خواست اردوي
هرچند كه تعديل نيرو توسط كارفرمايان و يا مـديـران   

باشد، ولي اوالً در بسـيـاري از            آنها، هنوز هم رايج مي
ها قوانين اجتماعي بصورتي وجود دارد كه زندگي  كشور

ثانياً اخـراج  .  كارگران اخراجي را تا حدودي تأمين نمايد
كارگر توسط كارفرما در اين كشورها بدون قيد و شـرط  

متعارضين قانون كار در حالي خـواهـان حـذف      .  نيست
باشند، كـه پـوشـش تـأمـيـن            ماده بيست و هفت مي

اجتماعي در كشور ما بقدري ضعيف است كـه اخـراج       
كارگر بمنزله تباهي زندگاني وي و از بين رفتن خود و   

 .باشد     اش مي خانواده
هاي مسـتـقـل           از طرفي نيز همين قانون بدليل سلب حق اعتصاب و حق ايجاد تشكل      

كارگـران  .  باشد     كارگري، و ضعيف بودن مواد حمايتي، مورد اعتراض جامعه كارگري ايران مي
هاي مستقل كارگري مورد بررسي قـرار   خواهان آنند كه اين قانون از سوي نمايندگان تشكل

قـانـون كـار      .  المللي و خواست كارگران اصالح گردد هاي بين نامه     گرفته و با توجه به مقاوله
كنوني بدليل به رسميت نشناختن حق تشكل مستقل براي كارگران و غيرقانونـي دانسـتـن      

ايـن قـانـون نـاقـض          .  هرگونه اعتصابي، قانوني ضدكارگري و غيـردمـوكـراتـيـك اسـت        
المللي كار، به خصوص مقاوله نامه هشتاد و هفت در خصـوص       هاي سازمان بين نامه مقاوله

حق ايجاد تشكل براي همه كارگران، تنظيم گشته و الزم است براي رفع موارد ضدكارگـري  
 .مورد بازبيني قرار گرفته و تغيير نمايد

بدون شك، هدف مجموعه مخالفين قانون كار از جانب كارفرمايان، فـراهـم سـاخـتـن             
داران    امكان استثمار هرچه بيشتر كارگران و نهايتاً كسب هر چه بيشتر سود براي سـرمـايـه     

قوانين كار، در تمام دنيا به عقيده حاميان كارگران، قوانين دفاع از حقوق كار در مقابـل  .  است
اما مخالفين كارفرمايي قانون .  شود خواهي عنصر سرمايه شناخته مي افسار گسيختگي و زياده

كار، بدون توجه به سرنوشت محتوم كارگران و براي كسب ارزش اضافي هرچه بيـشـتـر در      
اين در شرايطي است كه ساالنه تنها بـيـسـت    .  صدد آنند كه مواد حمايتي آن را حذف نمايند

و حداقل حوادثي كـه طـي     . دهند هزار كارگر جان خود را در حوادث ناشي از كار از دست مي
حـذف  .  بـاشـد     سالهاي اخير گزارش شده، صد و پنجاه هزار حادثه در سال در محيط كار مي

اگر حراست از نـيـروي   .  اعتنايي به جان و سرنوشت انسانها ست قوانين حمايتي به معناي بي

 تغيير قانون كار براي سركوب هرچه بيشتر طبقه كارگر
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 از حزب كمونيست آفريقاي جنوبي
)اكثريت(به سازمان فداييان خلق ايران   

 
 رفقاي عزيز 

همراه با احزاب برادر، درودهاي گرم انقالبي حزب كمونيست آفريقاي جنوبي را به      
هاي  شادباش. بپذيريد) اكثريت(سازمان فداييان خلق ايران  11ي تاريخي  مناسبت كنگره

. ي ما نثار شما نمايندگان شركت كننده، رهبري، و متحدين شما باد رفيقانه  
رو پرداخته و  ي دمكراتيك پيش ي سياسي شما، كنگره به معضالت پيچيده در راستاي برنامه

ي بزرگ و مواضع سازمان شما در رابطه با بحران  وضعيت سياسي در كشور شما و خاورميانه
ي دنياي مترقي چشم به  مجموعه. داري را بررسي خواهد كرد اقتصادي جهاني سرمايه

. ي شما دارد دستاوردهاي كنگره  
ي سياسي نيروها و دستيابي به يك بينش جامع  ي اين بررسي است كه موازنه بر پايه     

. پذير خواهند بود ي كارگر در جهان امكان ي جنبش جهاني طبقه بوسيله  
به لحاظ استراتژيك و ژئوپوليتيكي، موقعيت ايران براي كشورهاي قدرتمند امپرياليست      

بينند،  ي نظامي، كه مردم عادي از آن آسيب مي با تهديدات حمله. باشد بسيار حساس مي
ما بر . گيرد اي صورت مي مبارزه بر سر منابع در پوشش مبارزه با گسترش سالح هاي هسته

در مبارزات جهاني براي ) اكثريت(اين باور هستيم كه تحليل سازمان فداييان خلق ايران 
ي ايران،  همبستگي با مردم بر عليه امپرياليسم، نژادپرستي، و سركوب زنان در جامعه

. اي انقالبي ايجاد خواهد كرد انگيزه  
هاي  ي كارگر بر عليه نقشه گري، بايد با اتحاد نيروهاي طبقه براي مبارزه با خطرات نظامي     

هاي  هاي استراتژي نظامي ناتو به رهبري آمريكا در خاورميانه مبارزه كرد و محدوديت
ي شكست در مقابله  داري و سردرگمي كامل ايدئولوژيكي بورژوازي در نتيجه اقتصادي سرمايه

. ها را برمال كرد با بحران  
ها از طرف آمريكا و متحدينش، و تشديد  هاي امپرياليستي، تحميل جنگ از طريق رقابت     
ي حاكم نبايد هيچ آسيب ديگري  ي طبقه ي استبداد مطلقه بر عليه حقوق مردم بوسيله پروژه

. بر مردم تحميل شود  
ما . اند اي يافته ها اولويت ويژه ي شما و برخورد انديشه اين معضالت در دستور كار كنگره    

ي ايرانيان در راستاي  راه دستاورد تحليل غني شما در رابطه با بسيج كردن همه چشم به
طلب خواهيم  استقرار يك چارچوب اجتماعي، سياسي، و اقتصادي واقعاً دموكراتيك و برابري

. بود  
داند كه از طريق همبستگي با مردم ايران، اقدامات مشترك در  حزب ما خود را ملزم مي     

. راستاي دفاع از چنين چارچوب دموكراتيكي را توسعه دهد  
 براي كنگره ي شما آرزوي بهترين ها و دستاوردهاي انقالبي داريم 
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 ) اكثريت(سازمان فداييان خلق ايران  11ي  پيام حمايت حزب كمونيست آفريقاي جنوبي به كنگره

)16(در دفاع از سوسياليسم   

 اخراج فرخ نگهدار از سازمان
اكثريت –طرح پيشنهادي به كنگره يازدهم سازمان فداييان خلق ايران   

 -ترين همايش فداييان خلق ايران اينك كه شما به نام كنگره و نمايندگان سازمان در مهم! رفقا     
علل و عوامل     “و      ”1362تا  1358هاي  بررسي سياست سازمان در سال    “، و  اكثريت گرد هم آمده

خوانيم  را هم در دستور كار خود داريد، بنام بخشي از هواداران سازمان، شما را فرامي     ”65ضربات سال 
پرداختن به اشتباهات و انحرافات ! رفقا. ها خود را تنها به شناخت موارد ياد شده محدود نسازيد بررسي

انتقاد و انتقاد از خود صفت . تواند از شناخت و معرفي عوامل و افراد شكل دهنده آن جدا باشد نمي
محاباترين انتقاد و برخوردها را -مميزه هر كمونيست و فدايي راستين است، از همين رو ما از شما بي

.  و خطاهاي سياسي سازمان در اوايل انقالب انتظار داريم 65با عوامل ضربات   
بزرگترين . آيد هاي سازمان در بعد از انقالب بشمار مي ترين سال بحراني 65تا  57هاي  سال      

بار دفاع از جمهوري اسالمي، انشعابات  سياست فاجعه. ها رقم خورد خطاها و اشتباهات در اين سال
خردانه تشكيالت بخصوص بعد از ضربه به حزب  بينانه و بي-دهي خوش مكرر در تشكيالت، شكل

توده، رفتار غير مسئوالنه در قبال اعضاي تشكيالت داخل كشور پس از خروج رهبري، ناكارآمدي 
، انحالل تشكيالت بجاي ترميم و 67هاي تابستان و پاييز سال تشكيالتي در مقابله با اعدام

در وهله نخست ناشي از مديريت نادرست و انحراف رهبري سازمان و در ... سازماندهي مناسب و 
البته نقش ضدانقالبي جمهوري اسالمي و ماشين . مراحل بعدي كادرها و اعضاي تشكيالت بوده است

سركوب آن در دستگيري، شكنجه، زندان و اعدام فعالين سياسي و فداييان خلق را نبايستي از منظر 
ولي  جداي از نقش و . دور داشت و تقصير اين همه تبهكاري را بپاي اشتباهات رهبران سازمان نوشت

گردد، نقش رهبري وقت سازمان عمده و از ميان  سهم جمهوري اسالمي از آنچه كه بخود ما برمي
وي به لحاظ مسئوليت و . رهبران سازمان نيز سهم آقاي فرخ نگهدار بيش از ديگران بوده است

اگر بخواهيم با . اي داشته است اش برتشكيالت، در تمامي اين فجايع نقش اول و تعيين كننده احاطه
اي عليه دبير اول سابق كميته  هاي خود و آنچه كه تاكنون آشكار گشته دادنامه مراجعه به داشته
توان به موارد زير اشاره  از اين ميان مي. مان تنظيم كنيم، طوماري طوالني خواهد شد مركزي سازمان

:  نمود كه رهبري سازمان و بخصوص فرخ نگهدار مسئوليت اصلي آن را بردوش دارند  
بار حمايت از جمهوري اسالمي به تشكيالت تحميل سياست فاجعه -  
گيري براي انتخاب اولين كميته مركزي سازمان در بعد از انقالب، كه به كنار گذاشتن  تقلب در رأي -

روندي كه در . رفيق هادي لنگرودي از كميته مركزي و آوردن فرخ نگهدار به جاي او منتهي شد
.تأثير نبود انشعاب اقليت بي  

 –با حزب توده و در پيش گرفتن رفتاري كه به انشعاب ) ادغام(بار اتحاد  برد سياست فاجعه پيش -
. آذر گرديد 16رفقاي پيرو بيانيه   –اخراج   

رودي و تلقين عامل سيا بودن وي در جريان  برخورد مشمئز كننده و غير اخالقي با رفيق هليل -
آذر 16انشعاب   

را منجر  65بار  كه ضربات فاجعه 60سازماندهي تهاجمي تشكيالت پس از ضربات اوايل دهه  -
.گرديد  

هاي غير دمكراتيك براي تسلط بر تشكيالت يارگيري -  

ايجاد رهبري در سايه از اوايل انتخاب به دبير اولي كميته مركزي -  
رفت آماده نمايد،   سازمان تحت رهبري وي نتوانست تشكيالت را براي تحمل ضرباتي كه انتظار مي -

.ريزي نمايد از شدت ضربات بكاهد، و تمهيدات الزم را براي بعد از ضربات برنامه  
هاي درون تشكيالتي ناشي از سوء مديريت وي، كارآيي سازمان را براي مقابله با موج  درگيري -

بطوريكه سازمان حتي نتوانست اعتراضات قابل توجهي را در خارج از . از بين برد 67هاي سال  اعدام
.كشور سازماندهي نمايد  

  65عدم همكاري با كميسيون بركزيده گنگره اول براي تحقيق در خصوص ضربات سال  -
سرقت اسناد سازماني از گاوصندوق سازمان در تاشكند و عدم ارائه آن به كميسيون تحقيق -  
ريزي روند استحاله سازمان براي انحالل، با سوق دادن اعضاي سازمان به عضويت مكرر در  برنامه -

خواهان  جمهوري –حزب  –اتحاد   
ها،  هاي آن، در تمامي نوشته داري و ظرفيت هاي سوسياليستي و دفاع از سرمايه متاركه با ديدگاه -

86ها و در جشن بزرگداشت سازمان در سال مصاحبه  
؟... ! -  

گذاران سازمان  هاي فكري پايه اي به بنيان شواهد غيرقابل انكار حاكي از آنست كه وي نه عالقه     
هاست كه با سازمان  فرخ نگهدار سال. داند دارد و نه سوسياليسم را نظامي انساني و قابل دسترس مي

و عشق سركردگي و . نمايد ما و جنبش فدايي عاليق مشتركي ندارد، او از َقبل اين نام تنها ارتزاق مي
كند، تا نتواند  نياز به تأمين سياهي لشكر از بدنه فداييان است كه بقاي او را در سازمان توجيه مي

.بشكلي شرافتمندانه صفوف سازمان را ترك نمايد  
مصالحه در پشت پرده با صاحبان قدرت جزء الينفك شخصيت سياسي نگهدار محسوب مي      
و از آنجائيكه وي اساسأ اعتقادي به نيروي توده ها ندارد، نگاهش همواره به سوي قدرت و خود . گردد

پوش سازمان ما  جناب سرخ عالي. شيفته قدرت بوده، و در اين راه از انجام هيچ عملي اباء ندارد
سالهاست كه شوراي مركزي را در چنبره خود دارد، حتي اگر در شوراي مركزي سازمان حضور نداشته 

.  باشند اكثريت مي -اي در سازمان فدائيان خلق ايران باند وي هنوز داراي ساختارهاي ناشناخته. باشد
  

فارغ از تمامي اين مسائل فرخ نگهدار بعنوان دبير اول كميته مركزي سازمان در اين سالها بايستي      
اي  مسئوليت اصلي تمامي اشتباها و انحرافات و ضرباتي را كه به سازمان وارد آمده بپذيرد، وي اگر ذره

گذاشت و به افتخار  از صداقت فدايي را در نهاد خود حفظ كرده بود، براي تمام عمر سياست را كنار مي
هاي نادرست وي در اعدام، شكنجه، زنداني و دربدري  سياست. گرديد بازنشستگي سياسي نايل مي

فرخ نگهدار بعنوان متهم اصلي . صدها رفيق سازماني توسط رژيم جمهوري اسالمي مؤثر بوده است
بارش پس از خروج از ايران، -انحرافات سازمان، دفاع ناميمون از جمهوري اسالمي و عملكرد فاجعه

اخراج فرخ نگهدار از سازمان كمترين بهايي است كه وي . بايستي از سازمان كنار گذاشته شود مي
. پردازد هاي خود مي براي تمامي اشتباها، انحرافات و جنايت  

هاي فداييان خلق را التيام  با اخراج فرخ نگهدار از سازمان براي هميشه، زخمي از زخم! رفقا    “   
     .”بخشيم

 زنده باد سوسياليسم، صلح، دمكراسي، آزادي و عدالت اجتماعي
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1387ارديبهشت  8شنبه  سه  

11صفحه   - 8شماره    

 حداقل دستمزد نبايد كمتر از يك ميليون تومان باشد 

اي    سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوس راني تهران و حومه و اتحاد آزاد كارگران ايران، در بيانيـه     
كه حداقل دستمزد كارگران در سال آينده نبايد كمتر از يـك        “ :  كه قبل از عيد انتشار دادند، اعالم كردند

      ”.ميليون تومان باشد
در همين حال تصميم گيري در مورد افزايش حداقل دستمزدها طبق روال هر ساله و بر اساس نـرخ        

كاري آمارهاي اعـالم   هزار تومان اعالم شده بود كه با دست 275تورم اعالم شده از سوي بانك مركزي 
 .است. هزار تومان تقليل يافت 265شده به كمتر از 

 

 نيزو سنگ باب انفجار در معدن زغال

نيزو در زرند كرمان باعث مرگ حداقل  سنگ باب انفجار معدن زغال      
نـگـار حـوزه       ي اسماعيل محمدولي روزنامه به گفته. است كارگر شده 12

در آن رخ داد،        1384كارگري  اين معدن پس از انفجاري كه در سال 
هاي صاحبان آن كه از بخش خصـوصـي و از        تعطيل شد اما با پيگيري

ايـن سـومـيـن       .  افراد ذينفوذ استان كرمان هستند، مجددا بازگشايي شد
 . سال گذشته در اين معدن بوده است4انفجار طي 

 

 اعتراض فدراسيون اتحاديه هاى متحد كارگرى سراسر پاكستان 

دبير كل فدراسيون اتحاديه هاى متحد كارگرى سراسر پاكستـان بـا نـوشـتـن                ” پيرزاد ايمتياز سيد    “     
اي به مقامات جمهوري اسالمي نگراني و اعتراض خود را به نمايندگي از كارگـران پـاكسـتـان در          نامه

 .خصوص بازداشت و محاكمه فعالين كارگري در ايران اعالم كرد
 

 افزايش نرخ بيكاري در ايران

اين در حالي است كـه  .  درصد اعالم كرد 5/12برابر با  87مركز آمار نرخ بيكاري را در زمستان سال      
درصد از سوي اين مركز حتي با پيشبينـي وزيـر      5/9اعالم كاهش نرخ بيكاري در پائيز سال گذشته به 

اما آيا نرخ بيكاري واقعي در حالي كه در اكثر كشورها به دليل تاثير بحران بـازارهـاي     .  كار نيز مغاير بود
 درصد دانست؟ 5/12توان   مالي بر اقتصادشان در حال افزايش است را مي

 

 !وزارتخانه 5شركت توسط  21واگذاري 

ميليارد برگ سهـم   64پنج وزارتخانه صنايع، نفت، اقتصاد، ارتباطات و راه در سال جاري بايد بيش از     
 .و حاضر در جدول گروه دو سازمان خصوصي سازي را در بورس واگذار كنند 44شركت اصل  21

 تجمع؛ كار هر روز كارگران اخراجي لوله سازي اهواز
انـد؛ هـر روز مـقـابـل               نفر از آنها اخراج شده 1800كارگران كارخانه لوله سازي اهواز كه تا كنون     

حميدرضا عباسي نماينده كارگـران ايـن     .  كنند و كارخانه تجمع مي  هايي چون استانداري، اداره كار مكان
كارگر لوله سازي اهوار از سوي مديريت به دليل آنـچـه    1800از آغاز سال جديد تا كنون :  كارخانه گفت

شود اخراج شده اند و با وجود اعتصاب و تجمع هر روزه هنوز هم به مشكـل   كه عدم نقدينگي عنوان مي
 .آنان رسيدگي نشده است

 

 واحد توليدي 400تعطيلي 

واحد توليدي تعطيل گـرديـده      400تعداد 87در سال     “: عليرض محجوب دبيركل خانه كارگر اعالم نمود
     ”.اند هزار نفر از كارگران اين واحدها بيكار گرديده 200كه، 

 

 !برابري در ايران 16فاصله طبقاتي 

دولت در نـظـر   : برابر در جامعه، اعالم نمود 16وزير رفاه جمهوري اسالمي با تأييد فاصله طبقاتي بميزان 
 .برابر كاهش دهد 9برابر به 16دارد با اجراي هدفمند كردن يارانه ها، فاصله طبقاتي حال حاضر را كه 

 

 در راه است       ”عميق تر      “ركودي 

به ميزان يك و سه دهـم درصـد      2009صندوق بين المللي پول مي گويد كه اقتصاد جهان در سال     
اين برخالف ارزيابي پنج ماه پيش است كه پيش بيني كرده بود توليد جـهـانـي در        . منقبض خواهد شد

عميق تـريـن       “ آي ام اف مي گويد به اين ترتيب ركود فعلي . نيم درصد افزايش خواهد يافت 2009سال 
درصـد     75است به طوري كه ميزان توليد در كشورهايي كـه          ” ركود در دوره پس از جنگ جهاني دوم

، 2008براساس آمار آخرين سه ماهه سوم سـال    .  اقتصاد جهان را تشكيل مي دهند كاهش خواهد يافت
آي ام اف انتظار .  هفت و نيم درصد است      ” بي سابقه    “ افت ساالنه ميزان توليد در كشورهاي ثروتمند رقم 

چشم انداز تجارت جهاني حتي تيره تر اسـت  .   دارد كه اين روند در سه ماه نخست سال جاري ادامه يابد

يازده درصد افت كند و در سـال     2009و آي ام اف اكنون پيش بيني مي كند كه حجم تجارت در سال 
سال موتور رشد اقتصاد جهـان   60افت شديد تجارت، كه براي . نيز رشد قابل توجهي نداشته باشد 2010

 .بوده است، اكنون گريبان بسياري از كشورهاي ممتاز صادراتي به خصوص در آسيا را مي گيرد
 

 اتكاء به خلق، رمز پيروزي

درصـد     80در حـدود    .  چهار شنبه گذشته، چهارمين انتخابات عمومي بعد از لغو نژادپرستي برگزار گرديد
. درصد آراء كسـب كـرد         67طبق آخرين گزارشها، كنگره ملي آفريقا .  مردم در انتخابات شركت كردند

حـتـي   .  كنگره ملي آفريقا در اتحاد با حزب كمونيست آفريقا و كنگره اتحاديه هاي كارگري پيـروز شـد    
رسانه هاي غربي كه با جديت زيادي اوضاع پيش از نتخابات را زير نظر داشتند، پنهان نمي كنـنـد كـه      
پيروزي كنگره ملي آفريقا بعنوان يك حزب چپ در اتحاد تنگاتنگ با حزب كمونيست و سـازمـانـهـاي       

 . طبقه كارگر، حساسيت شديد سياستمداران و روزنامه نگاران غربي را برانگيخته است
 

 ! آمريكا ركورد زد

ارزيابي هـا نشـان     .  هزار نفر ديگر به لشكر بيكاران آمريكا افزوده شده است 648در ماه فوريه حدود     
سال گـذشـتـه     25درصد يعني به باالترين رقم در  7.9مي دهد نرخ بيكاري در آمريكا طي ماه فوريه به 

به گزارش خبرگزاري رويترز، گسترش بحران مالي و ركود اقتصادي تاثير منفي بر فعالـيـت   .  رسيده است
شركت ها، موسسات و كارخانه هاي آمريكايي بر جاي گذاشته و آنها را به كاهش شديد هزيـنـه هـا و        

 . اخراج كاركنان خود واداشته است
 

 اجالس احزاب كمونيست و چپ خاورميانه و حوضه مديترانه درحمايت از مردم فلسطين 

فرورديـن   8و  7اجالس احزاب كمونيست و چپ كشورهاي خاورميانه و حوضه مديترانه در روزهاي       
در .   ماه به ميزباني آكل، حزب زحمتكشان مترقي قبرس، در نيكوزيا، پايتخت كشور قبرس برگـزار شـد    

دستور كار اين اجالس دو روزه، كه با همكاري گروه نمايندگان چپ و كمونيست پارلمان اروپا برگزار مي 
و همچنين       ” تحوالت فلسطين و توافق بر سر اقدامات مشترك در حمايت از مردم فلسطين    “ شد، بررسي 

ويژگي اين اجـالس شـركـت      .  قرار داشت      ” بحران مالي جهان، ريشه هاي آن و راه هاي برخورد با آن    “ 
هيئت هاي نمايندگي طيف وسيعي از نيروهاي چپ و كمونيست و از جمله حزب چپ آلمان، حزب چـپ  

دانمارك، گروه چپ نمايندگان پارلمان اروپا، حزب كمونيست يونان، حـزب          ” سرخ  -سبز    “ سوئد، ائتالف 
كمونيست پرتغال، حزب كمونيست فدراسيون روسيه، احزاب عمده فلسطين و عـمـده تـريـن احـزاب          

 .كمونيست خاورميانه و اروپا، بود
 

 ها در السالوادور پيروزي چپ

مارس كه در شرايطي نابرابر در السالوادور برگزار گرديد، نامزد حـزب چـپ      15در انتخابات يكشنبه      
ساله رئيس سابق پـلـيـس      43ساله بر رودريگو آليوي  49ماريسيو فونس       ”فارابوندو مارتي    “دموكراتيك 

جوخه هـاي        “ كشور و نماينده حزب مافوق دست راستي و محافظه كار آرينا كه مستقيما از تركيب افراد 
يـي     انتخابات السالوادور پنجـره .  تشكيل يافته بود، پيروز شد 1980مورد پشتيباني آمريكا در دهه       ” مرگ

گـرا در       است به تحوالت تاريخي امريكاي التين در چند دهه گذشته و نضج گرفتن سوسياليسم انسـان 
 .نيمكره جنوبي

 

 از ميان رويدادهاي ايران و جهان
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 تظاهرات زنان در كابل

صدها تن از زنان افغان، در اعتراض به تصويب قانون خانواده  در مجلس اين كشور و بر علـيـه بـاال         
هاي كابل دست به تظاهرات زده و خواهان لـغـو      گرفتن خطر حاكميت دوباره قوانين ارتجاعي در خيابان

اما تظاهر كنندگان با گروه بزرگتري از مردان و زناني روبـرو    . .  ستيز گرديدند اين قانون ضدانساني و زن
كردند كه تحت تـاثـيـر     انداختند و آنها را متهم مي سوي زنان سنگ مي گفتند و به شدند كه كه ناسزا مي

 . اند نيروهاي خارجي ضداسالمي قرار گرفته

 معلمان از ششم ارديبهشت اعتراض مي كنند 

كانون صنفي معلمان ايران روز اول ارديبهشت با انتشار بيانيه اي اعالم كرد به دليل عدم پـاي بـنـدي      
مسئولين حكومت به وعده هاي داده شده ي خود، اعتراض معلمان كه در اسفند ماه سال گذشته به حال 

 : در اين اطالعيه آمده است. تعليق درآمده بود، از روز ششم ارديبهشت ماه، آغاز خواهد شد
معلمان محترم ضمن حضور در مدرسه و كالس درس از تدريس 1388روز يكشنبه ششم ارديبهشت   -1

 . خودداري نموده، دانش آموزان را نسبت به داليل انجام اين حركت آگاه خواهند كرد
معلمان محترم ضمن حضور در مدرسه از رفـتـن بـه كـالس            1388روز دوشنبه هفتم ارديبهشت   -2

خوداري كرده، و در حفظ نظم كالس و مدرسه با مديران و معاونان محترم مدارس همكاري خـواهـنـد      
 . كرد
به عنوان روز اعتراض ملي معلمان نامـگـذاري شـده، و         1388روز سه شنبه هشتم ارديبهشت ماه   -3

 .تمامي معلمان از حضور در مدرسه خودداري خواهند نمود
احكام جديد، مطابق قانون مديريت  1388بديهي است، چنانچه حداكثر تا پايان روز دهم ارديبهشت      

صادر نشود، حق برگزاري اعتراضات گسترده تر را خصـوصـا    1386 1/1خدمات كشوري بطور كامل و از 
 .در هفته ي معلم براي همكاران فرهنگي محفوظ ميدانيم

 

 خانواده ي زال زاده، همچنان در پي دادخواهي 

هـاي     در دوازدهمين سالگرد قتل ابراهيم زال زاده، نويسنده ي آزادي خواه ايـران از سـري قـتـل              
گـرامـي       “اي خطاب به مردم آزاده ايران، تحت عنوان  اي، خانواده و دوستان وي با انتشار اطالعيه زنجيره

، ياد و خاطره ي او را گرامي داشتـه و بـار ديـگـر               ”باد ياد ابراهيم زال زاده، جان فشانده ي راه آزادي
 .  خواهان دادخواهي و معرفي آمران و عامالن اين جنايت شده اند

 

 درصد رسيد  25.4تورم در سال گذشته به 

نسبت به  1387نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به اسفندماه سال :  روابط عمومي بانك مركزي اعالم كرد
الزم بـه  .  باشد درصد مي 25/ 4معادل )  1387نرخ تورم سال (    1386دوازده ماه منتهي به اسفندماه سال 

نسبت به دوازده ماه منتهي به بهمـن   1387توضيح است كه نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به بهمن ماه 
 . باشد درصد بود كه نشان دهنده آهنگ كاهش رشد نرخ تورم در اسفندماه مي 9/25معادل  1386ماه 

شود كه رئيس كـل بـانـك       درصدي و نامحسوس نرخ تورم در اسفندماه در حالي اعالم مي 0.5كاهش 
درصد در نيمـه   15و كاهش آن به  87درصد در اسفندماه سال  19مركزي با توجيه كاهش نرخ تورم به 

 . درصدي افزايش دستمزد كارگران مخالفت كرده بود 25نخست سال جاري، با افزايش 
 

  1388نخستين دستگيري ها در سال 

در هنگام تحويل سال نو، مأموران انتظامي و امنيت رژيم با پرخاش و توهين و تهـديـد اقـدام بـه              
هاي دانشجويان زنداني، تعدادي از فعاالن حقوق بشـر و بـرخـي از            نفر از خانواده 30دستگيري حدود 

هـا     در اين دستگـيـري  .  كردند دانشجوياني نمودند، كه تحويل سال نو را در مقابل زندان اوين برگزار مي
زاده، مهدي عربشاهي، ميالد اسدي، بهاره هدايت، آقاي اسدي و همسرشان پدر و مـادر       اهللا سعيد فيض

ميالد اسد، اردشير رضوان مادر و شوهر خاله نريمان مصطفوي دانشجوي پلي تكنيك كه چنـد هـفـتـه       
همچنين فريد هاشم و امـيـن       .  پيش دستگير شده بود، خانم بهبهاني و چند نفر ديگر را بازداشت كردند

 . نظري نيز مقابل ساختمان پليس امنيت بازداشت شدند

 

 وخامت اوضاع اقتصادي ايران

اسحاق جهانگيري، وزير پيشين صنايع و معادن دولت احمدي نژاد با انتشار نـامـه اي سـرگشـاده،              
هزينه كردن منابع ارزي حاصل از فروش نفت در سه و نيم سال اخير، نـه تـنـهـا بـه رشـد               :  نوشته 
عملكـرد  %  50گذاري طي همين دوره را به كمتر از  گذاري منجر نشده، بلكه متوسط رشد سرمايه سرمايه

 .برنامة توسعة سوم كاهش داده است
وخامت اوضاع اقتصادي در ايران  را ميتوان با اشاره به ديگر آمار بانك مركزي جمهوري اسـالمـي          

اين آمار ميگويند كه رشد سرمايه گذاري صنعتي و تأسيس و بهره برداري از بنگاه هـاي  .  است نشان داد
عـالوه  .  كاهش داشته است%  51صنعتي در سه و نيم سال گذشته در قياس به دورة پيش از آن، بيش از 

نـفـر      100بـاالي    ( بر اين آهنگ رشد متوسط سرمايه گذاري صنعتي در تأسيس بنگاه هاي صنعـتـي     
 . درصد كاهش يافته است%     28,8به%      84,3كاهش از% 78با ) مزدبگير

با توجه به آمار بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران روشن ميشود كه ميانگين نرخ صـدور جـواز            
در فـاصـلـة سـال       .  رسيده است7%به تقريباًٌ  % 33كاهش از %  80نفر با  100بنگاه هاي صنعتي باالي 

 67نرخ سرمايه گذاري در تأسيس و بهره برداري از واحدهاي صنعتـي بـيـش از           1387و  1384هاي 
 .كاهش داشته است

 

 نامه خانواده هاي دانشجويان دربند اميركبير به احمدي نژاد

نـژاد خـواسـتـار          اي سرگشاده خطاب به احمدي هاي دانشجويان دربند اميركبير با انتشار نامه خانواده    
در روزهاي گذشته شما بـه طـور           “ :  در اين نامه آمده است.  رعايت حقوق شهروندي فرزندان خود شدند

ايد و از سوي ديگر بارها از نقض حقوق فلسطنيان و    شخصي خواهان بررسي پرونده ركسانا صابري شده
بي شك ما نيز از تالش براي آزادي صابري و هر گونه احـقـاق   .  ايد ساير افراد دردمند جهان گاليه كرده
شويم اما چرا اين اقدامات شما تنها متوجه شهروندان ساير كشورهـاي   حق مظلومان جهان خوشحال مي

كنيد؟ چـرا   جهان است چرا از تضييع حقوق فرزندان اين مملكت توسط اوامر تحت امرتان جلوگيري نمي
بايد دانشجويان اميركبير به جرم انتقاد در زندان باشند؟ مگر فرزندان جوان و بي گـنـاه مـا شـهـرونـد           

     ”نيستند؟

 هاي گسترده در بلوچستان  بازداشت

روند نگران كننده نقض حقوق بشر در بلوچستان با آغاز موج جديد دستگيريها و تداوم بازداشت تنـي       
ديگر از فعاالن مدني و سياسي اين منطقه در حالي كه حداقل قواعد و معاهدات حقوقي در مـورد آنـان     

بان و همچنين شرايـط   متاسفانه به دليل ضعف نهاهاي مدني و ديده.  رعايت نگرديده، شدت گرفته است
 .اي از ابهام قرار دارد امنيتي حاكم بر منطقه زواياي بسياري از اين بازداشتها همچنان در هاله

 

 ي دو فعال جنبش زنان  محاكمه

فروردين محاكمه  25و  24زاده در روزهاي  هاي پرستو الهياري و عاليه مطلب دو فعال جنبش زنان به نام
خرداد سال گـذشـتـه     23ي اين دو نفر حضور در محل گالري ابريشم تهران در روز  دليل محاكمه.  شدند
در تهران، نشستي در اين مـحـل     1385خرداد  22در اين روز، قرار بود كه براي بررسي نتايج تجمع . بود

تن از فعاالن زنـان،     9در اين روز .  برگزار شود، كه به دليل ممانعت نيروهاي اطالعاتي و امنيتي لغو شد
 . كه از سازماندهندگان اين نشست بودند توسط ماموران پليس دستگير و روانه زندان شدند

 

 ممنوع الخروج شدن ناصر زرافشان

اي و از اعضاي هيئت دبيران كانون نويسندگان ايـران   هاي زنجيره دكتر ناصر زرافشان، وكيل پروندة قتل
كانون وكالي ايران كه به دعوت آنگليكا بر، مسئول روابط اروپا و ايران در پارلمان اروپا و آقـاي      و عضو 

بررسي مسايل محـيـط       “ رئيس احزاب سبزهاي كل اروپا، براي سخنراني در نشست   دانيل كوهن بنديت، 
راهي مقر پارلمان اروپا در بروكسل بود، كـه درسـت در               ” اروپا در آينده  زيست در ايران و روابط ايران و 

 .وي ضبط شد در فرودگاه تهران ممنوع الخروج و گذرنامة  87اسند  27لحظه آخر و در 
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اي مقبول و مـطـلـوب       توان ادعا نمود كه طي دو سده اخير، انتخابات شيوه به تحقيق مي    
درحال حاضر .  براي گزينش رهبران سياسي و زمامداران حكومتي در سرتاسر جهان بوده است

هاي ديكتاتوري، اقتدارگر، توتاليتر، تماميت خواه، اسـتـبـدادي و         حتي كشورهائي كه با رژيم
فريبي هم كه شده و يا براي گرفتن ژسـت دمـكـرات و         شوند،  براي عوام خودكامه اداره مي

. كنـنـد  -گاه از ابزار انتخابات استفاده مي تظاهر به رعايت حقوق سياسي و مدني شهروندان گه

پوشيده نيست كه آنان به منظور استتار ماهيت ضدمردمي و پنهان ساخـتـن سـازوكـارهـاي        
اين سناريو تكراري در سطـح  .  كنند شان در انتصاب هاي سياسي از اين ابزار استفاده مي واقعي

ژست دمكراتيـك سـران جـمـهـوري          .  جهان، سه دهه است كه درجامعه ما نيز جريان دارد

نماياند كه هرطفل دبستاني هم به موقع انتخـابـات    اسالمي چنان عريان و بي پرده خود را مي
فـريـبـي و         شود كه اين هم يك نـوع عـوام     نشيند و خيلي ساده اعالم مي به ُلغزسرايي مي

 . كالهبرداري سياسي است 

. بار ديگر انتخاباتي ديگر، انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري اسالمي در پيش اسـت      
توان از اين نمايش مضحك به نام انتخابات ياد كـرد، بـايسـتـي        كه با كدامين توجيه مي اين

شايد استناد آنان به شوراي نگهبان بااصل اسـتـصـوابـيـش و يـا           . مدافعين آن توضيح دهند

شـود ايـن      ؟  اصالً مي! باشد ها مورد ديگر مي شهروندان مدرجش، پلوراليزم اسالميش و يا ده
جريان را حتي نمايشي از انتخابات نام نهاد؟ انتخاباتي كه در آن احزاب مدافع نظام موجود را   

اي براي انتقاد از  هاي ديگر كوچكترين اجازه و جناح.  اند هم به خودي و غيرخودي تقسيم كرده

كرد حاكمان، خصوصاً ولي فقيه را ندارند، چه سهمي از دمكراسي برده است، تا بخواهيـم   عمل
از مشاركت و يا عدم مشاركت مخالفين نظام بحث به ميان آوريم؟ در چنين شرايطي الـقـاي     
توهم تغيير و يا حتي رفرم از طريق ساز و كارهاي موجود رژيم اگر توهـم سـازي نـبـاشـد،          

هاي حكومتي در بوق و كرنا مي دمند، كه بـرگـزار كـنـنـده           اگر چه جناح.  زدگي است توهم
هـا   اي براي كشيدن توده فريبانه انتخاباتي سالم و دمكراتيك هستند، ولي كل قضيه بازي عوام

هاي رأي، جهت مشروعيت بخشيدن به اعمال ناشايست و غـيـراصـولـي و          به پاي صندوق

 .باشد غيردمكراتيك نظام حاكم مي
فريبي تحـريـم و      در اين ميان و در چنين شرايطي هستند كساني از سر ناآگاهي و يا عوام    

! زهي قباحـت .  نمايند شركت نكردن درانتخابات را انفعال و يا گريز از دايره عمل محسوب مي

به نظر ما در اين شرايط تحريـم  .  اگر كسي به اين استدالل بخواهد ما را دالل مظلم قراردهد
. بـاشـد     چو جرياناتي بهترين راه حل و بهترين نوع مقاومت دربرابر نافيان حقوق ملت مـي  هم

هيچ وجه ملزم به تحمل شرايط تحميلي ازطـرف حـاكـمـان          خواه به شهروندان آگاه و آزادي

اگر شهروندان .  قدرت، و تسليم به خواست آنها و پيشبرد منويات منحوس و پليد ايشان نيستند
مدني بتوانند، باشعور و آگاهي، و با يكپارچگي، عدم شركت و تحريم را جايگـزيـن تسـلـيـم        

 . اند فريبان و رياكاران داده نمايند، جوابي دندان شكن به عوام

ما حداقل از صد سال قبل از انقالب مشروطيت كه نخستين طليعه و تجربه انتخابات در        
ايـم،     به اين طرف تجاربي از آزادي و انتخابات نسبتاً آزاد را از سرگذرانـيـده     -ايران مي باشد

در اين يك صد سال چند سالي .  اند هرچند كه اين ايام در طول اين يك قرن بسيار كوتاه بوده

در صدر مشروطيت، اوايل حكومت رضاخان ميرپنج، دهه بيست و يكي دو سال اوايل انقـالب  
بيست سال هـم    –شايد جمع اين ايام در طي يك قرن به ده .  ايم شاهد چنين روندي بوده 57

ولي در همين ايام كوتاه نيز عليرغم تمامي فشارها و تضييقات ما حرفهايي براي گفتـن  .  نرسد

ولي متأسفانه در بيشتر اين يك صد سال انتخابات نمايشي از تقلب، تحميق، تهديد .  ايم داشته
انتخابات در ايران اكثراً غيردمكراتيك و براي تأمين خواسـت  .  هم بشكلي عريان بوده است آن

اي تئوكرات و در راستاي پايمال نمودن حقوق اكثريت ملت زحمتكش و ستمديده عـمـل    عده

 .كرده است
باشيم، كه امكان اعمال تغييرات نسبي بوسيلـه   ما  تنها در انتخاباتي مجاز به مشاركت مي     

درصورتيكه انتخابات در جمهوري اسالمي كامال در جهت عكس اين خواسـت  .  آن ميسر باشد

ها ياراي تابش و تحمل هيچ نيروي مـخـالـفـي،      در جمهوري اسالمي تئوكرات.  كند عمل مي
فـروش، عـاصـي       تمام اپوزيسيون از نظر حاكمان قدرت، ملحد، وطن.  حتي اسالمي را ندارند

ها كه از نظر سردمداران جمهوري اسالمـي   در اين ميان چپ.  هستند...  برعليه امنيت كشور و 
 بشكلي مضاعف، بيشترين اتهامات را يدك مي كشند ، چه وظايفي درقبال انتخابات دارند؟

نيروهاي چپ نبايستي خود را با ايده تغيير و تحول جمهوري اسالمي از طـريـق فـالن             
بـدتـر از آن       .  مĤب متوهم سازنـد  طلب، يا دمكرات يافالن شخص اصالح!  طيف مترقي نظام

چنين پندار باطـل و انـتـخـاب         .  نبايستي خود را مخير به انتخاب بد از ميان بد و بدتر نمايند

ناميموني تنها از آثار مهاجرت لعنتي است كه سالهاست بر گرده نيـروهـاي اپـوزيسـيـون و          
ها بطور اخـص مـؤظـفـنـد         نيروها چپ بطور اعم و كمونيست.  كند خصوصاً چپ سنگيني مي

هـا   هاي اجتماعي در شكل كلي و در ارتباط با ديگر پديده مسائل سياسي را بسان تمامي پديده

آنها بايد متوجه شده باشند كه ساختار نظام جمهوري اسالمي برعليه دمكراسي .  بررسي نمايند
هاي مختلف آن صرفاً  مĤبانه جناح هاي دمكراتيك ريزي شده است، و ژست و خواست مردم پايه

هايي مانند سيدحسين موسوي و يا خاتمي عـلـيـرغـم      مهره.  باشد ترفندي براي حفظ نظام مي

شان، تنها براي بدست آوردن منصب سردفتري رهبريت سـر بـرآسـتـان          ادعاهاي انتخاباتي
جمهور بودن در چارچوب نظام واليـت     دانند كه رئيس آنها بهتر از همه مي.  سايند-خدمت مي

اگر مير حسين موسوي تا ديـروز ادعـا       .  فقيه تنها تداركاتچي بيت رهبري بودن است و بس

كس كسـب     در اين مشاركت از هيچ    “ و يا       ” توانم سردفتر رهبري باشم كه من نمي    “ :  نمود مي
     ” . خواهم نسبت به وطنم اداي دين نمايـم  بينم و مي فقط وطن را در خطر مي.  ام تكليف نكرده

رود و كسـب   اي مي بينيم كه امروز چگونه براي كسب اين منصب كذائي به پابوسي خامنه مي

. گيري مـا بـاشـد      بند ايام انتخابات نبايستي مالك عمل و موضع ادعاهاي نيم.  نمايد اجازه مي
زد، اما ديديم و    ها مي درشت نژاد هم موقع انتخاب زياد از عدالت اجتماعي و شكار دانه احمدي

تا اينكه رسيديم به وضعي كه .  روز بدتر و بدتر شد هاي زحمتكش روز به  ديديد كه وضع توده

نـظـامـي    .  اين حرفها هيچ نيستند مگر براي حفظ نظام واليت فقيه.  همگان شاهدش هستيم
 .خواهي آكنده از استبداد، اقتداگرايي و تماميت

اي كامالً مـغـايـر اهـداف و            مشاركت و بدتر از آن ايفاي نقش در چنين مضحكه!  رفقا     

چپ بدنبال امحاي تمـامـي   !  رفقا.  باشد هاي سوسياليستي و در منافات با نظرات چپ مي آرمان
ستمـي كـه هـم        . اشكال ستم اجتماعي و نفي هرگونه اختالف طبقاتي حاكم بر جامعه است

اي كه بيداد و بيـدادگـري،    جامعه.  شود اكنون در جامعه ايران بطور غيرقابل تحملي اعمال مي

بيكاري، فحشاء، اعتياد، ارتشاء، زورمداري و قلدرمĤبي چنان بر آن مستولي گرديده كه دسـت    
بر اين مبنا تحريم آگاهـانـه و     .  كاري را از پشت بسته است هاي مافيايي و تبه تمامي حكومت

بلـكـه   .  شود مان نه تنها انفعال و انزوا محسوب نمي فعاالنه انتخابات در شرايط حاكم بر ميهن

اي براي محـو   اقدامي انقالبي و انساني در راستاي كسب حقوق سياسي اكثريت مردم و مبارزه
هاي دمكراتيك كامالً بـرحـق و مشـروع         ستم طبقاتي و برقراري پلوراليزم برمبناي خواست

 .ها مي باشد توده

 دريافتي از طريق ايميل* 

 انتخابات رئيس جمهوري و تحريم آگاهانه

 توضيح

 

چند روزي انتشار نشريه را به تأخير انداختيم تا مصوبات كنگره يازدهم سازمـان       
فداييان خلق ايران اكثريت منتشر شود، تا بتوانيم ضمن انعكاس مصوبات كنگره، در   

متأسفانه بدليل عدم انتشار بيروني تصـمـيـمـات       .  صورت امكان به نقد آن بنشينيم

اميدواريم بـه يـاري شـمـا         .  گذاريم  كنگره اين مهم را به شماره بعدي نشريه وامي
خوانندگان و همراهان گرامي در شماره بعدي مطالب پرباري در اين خصوص داشتـه  

 .باشيم
 

 هيئت تحريريه كار داخل كشور  



شور
داخل كشور -نشريه گروهي از فدائيان خلق ايران  داخل ك  

1387ارديبهشت  8شنبه  سه  

41صفحه   - 8شماره    

 به مناسبت سالگرد اعدام بيژن جزنى و ياران او
هاي اوين    هاي فدائي خلق ايران و سازمان مجاهدين خلق به دست ساواك در تپه                گذاران سازمان چريك    تن از بنيان    9ترور و قتل    ) 1354( ام فروردين     سى     
افشار، عزيز سرمدى، سعيد كالنترى و        رفقا، بيژن جزنى، حسن ضياظريفى، محمد چوپانزاده، احمد جليل     . است

خوشدل   هاي فدايى خلق ايران و زنده يادان، كاظم ذواالنوار و مصطفى جوان           عباس سوركى از سازمان چريك
هاي   از سازمان مجاهدين خلق ايران، نه رزمنده راه آزادي و بهروزي زحمتكشان بودند كه ناجوانمردانه در تپه                 

 .اوين بدست سازمان امنيت پهلوي به رگبار بسته شدند
. ترور رفيق بيژن جزني و ديگر يارانش ضربه مهلكي بود كه به سازمان ما در اوايل حياتش وارد گرديد                          

بطوريكه . تصميم رژيم شاه  براي حذف مركز فرماندهي جنبش فدايي انتخابي آگاهانه و حساب شده بود                   
اند، از تاثيرات منفي آن خود را         سازمان ما و ديگر جريانات فدايي پس از گذشت چهار دهه هنوز هم نتوانسته              

گرديد؟ آيا    براستي اگر رفيق بيژن جزني زنده بود، جنبش فدايي دچار چنين تشتت و بي هويتي مي             . رها سازند
 توانستند به رهبري جنبش فدايي دست يابند؟  هاي سياسي مي كوتوله

 .يادشان گرامي و راهشان پررهرو باد

 ياد ياران ياد باد

 آوريم اين بار به قصد دادخواهي فرياد برمي
اي ضمن محـكـوم كـردن تـخـريـب            ي شصت با انتشار بيانيه هاي اعدام شدگان دهه يي از خانواده عده

 :ي خاوران خواستار دوباره
 67جمعي سال  هاي دسته ي شصت، به ويژه اعدام ي مسببين كشتارهاي دهه پي گرد و محاكمه. 1
 اعالم اسامي دفن شدگان در گورستان خاوران. 2
 ي علت اعدام آنان دريافت كيفرخواست اين اعدام شدگان و افشا. 3
 اعدام شدگان  نامه دريافت وصيت. 4
 به رسميت شناختن محل دفن آنان به عنوان گورستان خاوران. 5
 ي گذاشتن سنگ بر قبرشان اجازه. 6
 كنند،  ها مي ي كساني كه اقدام به تخريب خاوران و آزار خانواده پيگرد و محاكمه. 7
ها و متوقف كردن هرگونه محدوديت و محروميت اجـتـمـاعـي،        بازگرداندن حقوق شهروندي خانواده.  8

 و... سياسي، فرهنگي واقتصادي در مورد آنان
الـمـلـلـي        پذيرش و حفظ گورستان خاوران به عنوان سندي تاريخي از جانب نهادهاي محلي و بـيـن  .  9

 .هستيم

 زنـدانـي سـياسـي آزاد بايـد گـردد 
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بزرگترين نويسنده معاصر ايران به دنبال آخـريـن سـفـر         
مـرگ  .  كوتاهش به خارج، در شهر پاريس، خودكشي كـرد 

اي عظيم و جـبـران        او، براي ادبيات معاصر ايران، ضايعه
هدايت به سوي سرنوشتي رفت كه در سـراسـر   .  ناپذير بود

در .  دوران زندگي كوتاهش با آن در جدال و كشمكش بود
نوسان دردناكش بين مرگ و زندگي باالخره پنجه مـرگ    

مـرگـي   .  جانش را گرفـت       ” اي روز خَفه نيم    “ غالب شد و در 
زا، كه خالء محسوسـي در     رحمانه و تأسف بود دردناك، بي

شك در شيـوه   بي.  وجود آورد محيط ادبيات معاصر ايران به
و سبكي كه هدايت بنيان نهاد، در ميان نويسندگان معاصر 

به همين سبب فقدان او، براي حيات ادبي ايران، خيلي گـران و      .  رسد ايران كسي حتي بگردش نمي
 .يادش گرامي باد. جبران ناپذير بشمار آمد

 شب شمال و خواب جنوب

 
 امروز 

 اول ماه مه
 بهشت ماست   يازدهم اردي

 كارفرماي بزرگ ما 
 .گويد   دارد براي ما سخن مي

 ما در صحن كهن سال كارخانه
 كنيم سخنان شورانگيز آقا را    سعي مي

 .به خاطر بسپاريم
 :گويد   كارفرماي بزرگ ما مي

 عدالت زيباترين تكيه كالم ماست
 ما از منطقه مين گذاري شده مالكيت عبور خواهيم كرد

 اين سرنوشت واپسين طبقه تاريخ است
 دانيم جهان   ما مي 

 .پير خواهد شد... بي وجود كارگران 
   ”سيد علي صالحي      “                             


