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 سرمقاله

 گام نخست ابطال انتخابات؛

 ...گام بعدي 
انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري اسالمي كـه در         
حضور گسترده و                                                                                   “ خرداد برگزار گرديد، با دو ويژگي بارز  22
هـمـراه                                                                                     ” تر سابقه تر و بي تقلبي بمراتب گسترده                                                                                “ و                                                                                   ” سابقه بي
محابا ، مردمي كه خـود را     بدنبال اين تقلب آشكار و بي.  بود

ديـدنـد، بـا شـعـار           هاي حاكميتي مغبون مي جناح  در بازي
اعتراض خود را از                                                                                       ” موسوي، موسوي، رأي ما را پس بگير                                                                                “ 

. هـا كشـانـدنـد       ها به عرصه خيابان ها و سايت سطح روزنامه
خرداد و در اعتـراض   25نمايش چند ميليوني مردم تهران در 

كاري شده انتخابات، كه سريعاً بـه اعـتـراض       به نتايج دست
فقيه فرا روئيد، در سي سال پس از  عليه رژيم  و شخص ولي

بزرگترين نمايش اعتراضي مردم كشـورمـان، و      57انقالب 
خرداد درست يك روز پـس از فـتـواي         30تظاهرات شنبه 

اي در نماز جمعه تهران و صدور فـرمـان سـركـوب،          خامنه
كجي و تقابل با ولي فقيه و نظام جمـهـوري    بزرگترين دهن

 .آيد اسالمي بشمار مي
گير شدن  گيري اعتراضات مردمي و همه بدنبال اوج    

رفت، رهبر  تظاهرات خياباني، همانگونه كه انتظار مي
حماقتي . جمهوري اسالمي فرمان سركوب را صادر نمود

بس عظيم كه ناقوس مرگ را براي جمهوري اسالمي بصدا 
فقيه، ماشين سركوب متشكل  درپي صدور فرمان ولي. درآورد

از نيروهاي گارد ويژه، نيروهاي انتظامي، سپاه پاسداران، 
ها، اقدامات خود  در كشتار مردم  بسيج و لباس شخصي

معترض را كه از چند رو قبل شروع كرده بودند، را تشديد 
هاي بعدي را  نشيني نشيني، عقب ترين عقب امروز كم. نمودند

بر رژيم تحميل خواهد نمود، و ابطال انتخابات نهايتاً ابطال 
اگر ديروز امكان آن وجود . رژيم را در پي خواهد داشت

داشت كه با انتخاب موسوي در دور دوم و با آرائي نزديك 
به آراء احمدي 
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) اكثريت(برگزاري اولين نشست شوراي مركزي سازمان فدائيان خلق ايران 

 منتخب كنگره يازدهم
 2009ژوئن  14و  13برابر با  1388خرداد  24و  23

 
 

 )اكثريت(هيئت رئيسه شوراي مركزي سازمان فدائيان خلق ايران 
طي دو روز نشست، چندين موضوع سياسي و )  اكثريت( شوراي مركزي سازمان فدائيان خلق ايران 

 .تشكيالتي را مورد بررسي قرار گرفت
. روند انتخابات و پيامدهاي پس از آن، بخش عمده اي از نشست را تحت شعاع خـود قـرار داد        -

شوراي مركزي در جريان لحظه به لحظه روند سياسي ميهن قرار داشت، طي اين نشست سازمـان  
به بررسي علل و نتيجه اين رخداد پـرداخـت و بـا          )  فارسي و انگليسي( با انتشار چندين اطالعيه 

 .جنبش آزادي خواهي مردم كشورمان همبستگي خود را اعالم نمود
 .و سازماندهي آنها طبق دستور كار انجام گرديد) اجرائي و هيئت رئيسه شورا -هيئت سياسي(انتخاب ارگانهاي مركزي  -
 .همچنين شوراي مركزي به چند قرار تشكيالتي كه از سوي كنگره يازدهم سازمان به اين ارگان واگذار شده بود نيز پرداخت -

 )اكثريت(هيئت رئيسه شوراي مركزي سازمان فدائيان خلق ايران 
 2009ژوئن  15 - 1388خرداد  25دوشنبه 

 قدم درراه دمكراسي طبقه كارگر؛ مبارزپيش
كه ناشي ازتكامل نيروهاي توليدي است، پديدار  -ازنظرماركس؛ به لحاظ تاريخي تمايز طبقاتي صرفاَ با ظهور محصول اضافي

 .شود      تر و فراتر از نيازهاي باز توليد توليدكنندة  مستقيم توليد مي      يعني آنچه كه بيش. شود      مي
 7صفحه         

 داري و جنبش كارگري       بحران سرمايه
و باز هم مانند هميشه راه بـرون رفـت از       .  سال اخير خود مواجه است 80هاي        داري جهاني با يكي از شديدترين بحران       سرمايه

   ... هاي بحران بردوش كارگران و زحمتكشان       بحران را در سرشكن كردن هزينه

 8صفحه         

 علل بحران در سرشت نظام سرمايه داري نهفته است
شود و بتدريج همه جوانب زنـدگـي             تر مي        داري روز بروز گسترش مي يابد، عميق        اقتصادي سامانه پوسيده سرمايه  -بحران مالي

 . گيرد        اجتماعي را فرا مي
 10صفحه         

 2ادا�� در ���� 

 قصاص كودكان ، خشونت ديني عليه كودكان
 . بشر  اعالم نموده كه دوران كودكي مستلزم مراقبت و مسادعت ويژه ميباشد    سازمان ملل متحد در اعالميه جهاني حقوق

 6صفحه         

 بمناسبت روز جهاني حمايت از كودكان
يا گرفتار معضالتي نظير اعتياد، فقر، خيابـان خـوابـي          يم، كه به نوعي آسيب ديده   ساالن متعددي مواجه   با بزرگ    همه روزه     

 .هستند... و 
 5صفحه         



خل كشور
 دا
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2صفحه   - 9شماره    


� ���� . نژاد، همانند دوره خاتمي هيجانات جامعه را كنترل نمود ��� 1ادا�� �

انـدازي جـز      براي جمـهـوري اسـالمـي چشـم         .  ولي ديگر چنين فرصتي از دست رفته است
هاي بعدي را هم بدنـبـال خـواهـد        نشيني نشيني و ابطال انتخابات كه مطمئناً قبول عقب عقب

چيـزي كـه در       .  توان تصور نمود داشت، و يا سركوب جنبش و براه انداختن حمام خون را نمي
رسد، سازش و يا كنار كشيدن رهبراني است كه از قضاي روزگار و  نظر مي اين ميان محتمل به

ايستادگي اين رهبران موجب تـعـمـيـق     . اند نبود آلترناتيوي مقبول به چنين جايگاهي پرت شده
و پرواضح است كه تلفات زيادي نـيـز در ايـن        .  نشيني رژيم خواهد شد جنبش مردمي و عقب

تر از ادامـه       بارتر و  وحشيانه نشيني و خيانت به مردم بمراتب خون البته عقب.  راستا خواهيم داد
تر تنها و تنها راه ممكـن ادامـه و        هاي گسترده امروز براي اجتناب از كشتار.  مبارزه خواهد بود

 .  گسترش مبارزات جاري است
گير در جامعه ملتهب و شديداً سياسي شده ايـران     ابطال انتخابات به خواستي عمومي و همه   

اي اسـت كـه        ابطال انتخابات امروز آن خواست محوري و متشكل كننـده .  تبديل گشته است
تواند، ما را به پسوي پـيـروزي      مي

هاي ديگري  خواست.  رهنمون شود
توان طرح نمود، بشرطي كـه   را مي

. جايگزين خواست اصلـي نشـونـد     
پس از ابطال انتخابات، بـايسـتـي      

اي،  همراه با شعار مرگ بر خامـنـه  
دستگيري و محاكمه عـامـريـن و      
عاملين، سركوب و كشتارهاي اخير 

كسـب  .  در دستور كارمان قرار گيرد
اين پيروزي و تالش براي تعقيـب  
قضايي جنايتكاراني كه دستشان به 
خون مردم معترض آلوده گشـتـه     
است، يأس و سرخـوردگـي را از       

هـاي   اردوي انقالب و از ميان توده
مردم به اردوي ضد انقالب و بـه      
ميان مزدوران رژيم منتقل خواهـد  

زماني كه بـتـوانـيـم تـاوان        .  نمود
موقع حمله نهايي را بـراي   سركوب را حتي در مقياسي اندك بر اين مزدوران رژيم بچشانيم، آن

زماني حمله به عرش در دستور كـارمـان قـرار      .  سرنگوني جمهوري اسالمي آغاز خواهيم نمود
خواهد گرفت،كه روحيه مقاومت و توان مبارزه را ضدانقالب و مزدوران جمهوري اسالمي سلب 

خواه بايستي هوشيـارانـه از طـرح         ها و ديگر نيروهاي دمكرات و ترقي كمونيست.  باشيم  كرده
تواند موجبات شكست را فـراهـم        اي خارج از توان، كه مي هاي بزرگ و برداشتن وزنه خواست

قدم بـعـدي   .  رود هاي مردم بشمار مي  البته ابطال انتخابات كف خواست.  سازد، خودداري نمايند
مطمئناً با تعميق مـبـارزات     .  ها سازماندهي شود يابي به سقف خواست بايستي در راستاي دست

گسترش مردم كشورمان ترسيم خـواهـد    تري براي آينده جنبش رو به انداز روشن اجتماعي چشم
آنچه امروز براي ما در دستـور  .  اين روند طبيعتاً با ريزش نيروهايي نيز همراه خواهد بود.  گرديد

اي از يـأس و     چرا كه شكست جنبش روحيه.  كار قرار دارد، حمايت از اين جنبش مردمي است
هاي سال آثار آن از اذهـان   سرخوردگي را بر جامعه مستولي خواهد ساخت، كه شايد براي سال

امري كه تلقين تغيير ناپذيري جمهوري اسالمـي  .  هاي مردم زدوده نشود فعالين سياسي و توده
گسـتـرده و      آري شكست جنبش، يعني سركوب.  را بدست نيروهاي داخلي بدنبال خواهد داشت

 .  خونين، و دوختن چشم اميد به دخالت نظامي نيروهاي خارجي و امپرياليستي
كه گفته شد، فقدان آلترناتيوي قوي و مورد قبول، همراه با حماقت كودتاچيـان   همانطوري      

طـلـبـان     ترين علل تصاحب رهبري جنبش توسط اصالح نژاد، مهم اي و احمدي رهبري خامنه به
هاي امپرياليستي غرب در  در اين ميان نبايستي از نقش رسانه.  رهبري موسوي بود حكومتي به 

طلبان حكومتي و آلترناتيو سازي براي جـنـبـش       دوختن لباس رهبري بر تن موسوي و اصالح
نيروهاي دمكرات و مترقي، خصوصاً احـزاب  ...  ها الزم است به  در كنار اين تالش.  غافل گشت

تمكين خود خواسته به سي سال تشتت، .  هاي چپ و كمونيستي كشورمان اشاره نمود و سازمان
نعمتي، كه وزارت اطالعات رژيم براي ما تدارك ديده بود، از ديـگـر         -هاي حيدر-و درگيري

چـپ  .  بـاشـد   عوامل مؤثر در كسب چنين امتيازي توسط جناح ديگري از جمهوري اسالمي مي
سرعت به اين تشت و چندگـانـگـي     كشورمان خيانتي بزرگ را مرتكب خواهد شد، اگر نتواند به

براي فرا رفتن از چنين جايگاهي همين امروز خيلي دير شده است، ديگر .  كودكانه پايان دهد
ديگري برايمان تحميل خواهند نمود، و شايد  57اگر دير بجنبيم .  توان منتظر فرداها ماند نمي

اگر امروز مجبوريم پشت .  باشند  انقالبي مخملي با رنگ و بوي اسالمي برايمان تدارك ديده
ثمره سي سـال  .  سر اين آقايان راه بيافتيم، و بيشتر از آنكه تأثيرگذار باشيم، تأثيرپذير هستيم

ها را باال زد و متحداً براي اجتنـاب از چـنـيـن          بايد آستين.  هاي دروني است درگيري و نزاع
 .عرصه مبارزه گذاشت سرنوشت شومي پا به

ولـي  .  هاي مبارزه احسـاس نـمـود      توان در تمامي عرصه حضور چپ داخل كشور را مي      
براي رسيدن به چنين جايگـاهـي بـايـد       .  نمايد متناسب با وزن آن نيست نقشي كه ايفاء مي
اي جز مراجعه به پايگاه اصـلـي خـود، بـه          چپ براي تأثيرگذاري چاره.  بيشتر تالش نمائيم

تنها سالح چپ در چنين كارزاري متشكل .  كارگران، زحمتكشان و روشنفكران راديكال ندارد
حضور اثر بخش چپ نه به حضور كـمـي و       .  هاي مردم، خصوصاً كارگران است نمودن توده

هـاي   حضور چپ يعني تشكل.  عددي، بلكه به چگونگي اين حضور و كيفيت آن بستگي دارد
كارگري، يعنـي سـنـديـكـا و          
اتحاديه، حضور چـپ يـعـنـي         
اعتصابات كارگري و مـبـارزه       
طبقاتي، حضور چپ يعني مبارزه 
ضد امپرياليستي، يعني مـبـارزه     
متشكل بـراي دمـكـراسـي و         

چپ ضمن حضـور    .  حقوق بشر
در اعــتــراضــات خــيــابــانــي،      

بايستي تالش خـود را بـر        مي
سازماندهي اعتصابات كارگري و 
. اعتصابات عمومي متمركز نمايد

متأسفانه تشتت چـپ در سـي       
سال گذشته تـوان آن را در          

اي نيـز ضـعـيـف        چنين عرصه
ضعف محـسـوس   .  ساخته است

هاي كارگري خود بخوبي  تشكل
ها  بيانگر وضع نابسامان سازمان

بري وجود ندارد، هر آن كه بخواهيم  با تمامي اينها راه ميان.  باشد  و احزاب چپ كشورمان مي
شروع كنيم مراجعه به كارگران و زحمتكشان و كمك به متشكل نمودن آنان نقطه آغـاز و      

 . تنها ابزار موجود ماست
خواهيـم از جـمـهـوري          باشيم، و مي اگر مصمم به پايان دادن به وضع موجود مي!  رفقا     

همان .  طلبان حكومتي بيافتيم طلبان و اصالح الزم نيست بدنبال سلطنت.  اسالمي عبور كنيم
گونه كه شايسته نيست با غلطيدن به دامان سكتاريسم، بي آنكه حضوري مـحـسـوس در        

ما بايد قبل از هر چـيـز بـه        .  عرصه مبارزات اجتماعي داشته باشيم، اداي رهبران را در آريم
بدون تحقق چنين امري چپ از رأس مـعـادالت سـيـاسـي و          .  چندگانگي خود پايان دهيم

چـپ  .  مبارزات  اجتماعي حذف و تنها بعنوان سياهي لشكر مورد استفاده قرار خواهد گـرفـت  
آن صداي سومي است، كه با ايمان به مبارزه براي كنار گذاشتن جمهوري اسالمي و حضـور  
در مبارزات مردم كشورمان براي كسب دمكراسي و عدالت اجتـمـاعـي، از هـمـراهـي بـا              

 .نمايد ها و يارانش اباء مي امپرياليست
ها و پـاي     چپ داخل كشور، در طي سي سال گذشته، در عرصه مبارزات جاري، در زندان    

ها و اعتراضات مردمـي،   دار، در كارخانه و مزارع، در دانشگاهها و مدارس، در خيابان هاي چوبه
هيچ عاملي ما را از تصـمـيـمـي كـه            .  براي عبور از جمهوري اسالمي مصمم گشته است

شـود،  -مان دراز مـي    در اين راه هر دستي را كه صادقانه بسوي.  ايم باز نخواهد داشت گرفته
اگر دوستان و ياران ما در خارج از كشور نيز بخواهند تغييري در مـنـش   . فشاريم صميمانه مي

ولي اگر بخواهند لجـوجـانـه بـر مـواضـع           .  خود بدهند، مطمئناً از آن استقبال خواهيم نمود
زاي خود ايستاده و برطبل تفرقه بنوازند، يقين بدانند كه براي عبـور از جـمـهـوري          تششت

 .    اسالمي از آنان نيز عبور خواهيم نمود
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 شكار جوانان را محكوم مي كنيم): راه كارگر(سازمان كارگران انقالبي ايران 
سيماي حكومت اسالمي كه در تمامي ده روز گذشته، هيچ خبري از تظاهرات ميليونـي مـردم ايـرن        
پخش نمي كرد، اكنون مدام در برنامه هاي ويژه ي خود، فيلم هايي از تظاهرات مردم نشان مي دهـد    
و مواردي كه جوانان و مردم در برابر نيروهاي بسيج و سپاه و لباس شخصي ها،دست به مقاومـت زده    
اند، و يا با سنگ و چوب در برابر گلوله هاي اين مزدوران از خود دفاع كرده اند، را برجسـتـه كـرده و        
عكس هاي مردم و جوانان را تك تك بزرگ مي كنند و از مأموران و نيروهاي وابسته بـه خـود مـي        

به اين ترتيـب، سـيـمـاي       .  خواهند كه اين افراد را شناسايي كرده و به  پايگاه هاي بسيج معرفي كنند
حكومت اسالمي اكنون بيش از گذشته به ارگان جاسوسي و سركوب تبديل شده است و تـالش مـي     

 .كند راه را براي شناسائي و شكار جوانان و مردم باز كند
سازمان اين اقدام جنايت كارانه پليسي و جاسوسي را محكوم كرده و از همه فعالين و جوانان و مـردم    
آزاديخواه مي خواهد كه در برابر اين توطئه پليسي مقاومت كنند و از جوانان و فعالين خود حـفـاظـت      
كنند و اگر چنين جواناني در معرض شكار نيروهاي سركوب قرار گيرند، با مقاومت خود مانع دستگيـري  

 . آن ها شوند
سازمان ما همچنين از تمامي نهادهاي حقوق بشر و مدافع حقوق شهروندي در جهان مي خواهـد بـه     

 .اين تاكتيك پليسي اعتراض كنند و مانع از دستگيري مردم شوند
 

 اي، چراغ سبز براي سركوب سخنان خامنه: سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
ها بـه   سازماندهي اعتراضات مردم، حفظ وحدت و يكپارچگي آن، گسترش مبارزه و مقاومت مدني توده

 22تواند با طرح خواست ابطال انتخابات  هاي اجتماعي، مي آميز و طرح مطالبات جنبش اشكال مسالمت
 .خرداد و تامين شرائط انتخابات آزاد، بياميزد و در مقابل سركوب حكومت ايستادگي كند

بايد قصد رژيم را در سركوب جنبش اعتراضي مردم .  اي درمقابل مردم شمشير را از رو بسته است خامنه
 .ها اما متوقف نخواهد شد و در اشكال ديگري ادامه خواهد يافت مبارزه توده. افشاء كرد

آميز مردم، ضرب و جرح و كشتار آنـهـا و      سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران حمله به تظاهرات مسالمت
بازداشت فعاالن سياسي را شديدا محكوم ميكند و خواستار آزادي فوري اين بازداشت شدگان و پـايـان   

 .هاي اينترنتي است ها و سايت دادن به تضييقات عليه مردم، و نيز لغو سانسور بر رسانه
خواه دعوت ميكنيـم تـا بـا         در اين موقعيت حساس، ما بار ديگر از همه نيروهاي چپ ،مترقي و آزادي

همكاري و هماهنگي هرچه بيشتر، در راه ايجاد يك جبهه متحد در مقابل رژيم، دفـاع از جـنـبـش           
 .اعتراضي مردم و ياري رساندن به آن، مبارزه عليه جمهوري اسالمي را گسترش دهيم

 
 اعتراضات مردمي شهرهاي ايران در روزهاي اخير: اطالعيه كميته مركزي كومله 

كودتاي انتخاباتي در جمهوري اسالمي با روش تقلب زورگويانه و رأي سازي وسيع، نه تنها بار ديـگـر     
ضد دمكراتيك و كارتني بودن سيتم انتخابات در رژيم اسالمي را به همگان نشان داد، بـلـكـه عـزم         

 . رهبري اين رژيم براي پايمال نمودن آشكار و بي پرواي رأي و نظر مردم را نيز به نمايش گذاشت
اين واقعيات جنگ جناحها در جمهوري اسالمي را به اوج خود رسانده است و زمينه براي نبرد نهايـي     

. همچنين زمينه مهيا شده تا مردم ايران به نفع خود از اين شكاف بـهـره بـرنـد        .  را فراهم كرده است
جنبش مردمي در ايران از شعار و خواست اصالح طلبان حكومتي بسيار فراتر رفته نـه تـنـهـا بـقـاي           
ديكتاتوري را بر نميتابد، بلكه در سالهاي اخير جسورانه شعار و خواستهايش را در خارج از چـهـارچـوب    

ي نويني است كه مباني و كـلـيـت                    اين پديده.  جمهوري اسالمي و قوانين اين رژيم، طرح نموده است
. رژيم را به چالش كشيده و وسيعاً دارد به سوي يك جنبش مدني رو به رشد و منظم گـام مـيـنـهـد         

اعتراضات بزرگ روزهاي اخير، به وضوح مهر اين نافرماني مدني را بر خود دارد و ميرود تـا مسـائـل        
به اين معنا چـه    .  اصلي اجتماعي در آن طرح گردد و در دايره بحث و اختالفات انتخابات، محدود نماند

از نظر حاكميت و جناحهاي موجود آن و چه از ديد مردم دوره نويني آغاز شده است كه كشـاكـش و       
چالشهاي اجتماعي و جنبش مردمي برعليه اين نظام را اجتناب ناپذير كرده و بيگمان سياست سركـوب  

 .را با شكست روبرو خواهد كرد
 

 پيش به سوي يك انتخابات آزاد، دمكراتيك و عادالنه : سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران

سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران ضمن محكوم كردن سركوبي خشن و گسترده خيـزش عـادالنـه      
مردم ايران كه منجر به جانباختن تعدادي از هموطنان ما شده است، ضمن محكوم كردن دستگيريهاي 
گسترده به شمول دستگيري برخي از اعضاي ستاد موسوي و كروبي، ضمن محكوم كردن سانسـور و    
فيلتر كردن رسانه هاي اينترنتي و حمايت كامل از جنبش و قيام زنان و مردان ايران زمين، مردم را بـه  
اتحاد و همبستگي براي سرنگوني بساط ننگين رژيم واليت فقيه و استقرار يك نظـام دمـكـراتـيـك،        

 .عرفي و مدافع منافع توده هاي مردم، فرا مي خواند
سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران از تمامي دولتها و نهادهاي اجتماعي مدافع حقوق بشر و از تمامـي  
رسانه هاي جمعي درخواست مي كند كه با به رسميت شناختن حق مردم ايران براي ايجـاد تـغـيـيـر        
دمكراتيك و حكومت مردمي، ضمن محكوم كردن سركوبي خشن و گسترده مردم ايران، انـتـخـابـات     

 . قالبي جمهوري اسالمي را محكوم كنند
  

 هشدار به مامورين سركوب جمهوري اسالمي : سازمان اتحاد فدائيان كمونيست
خامنه اي درنماز جمعه، مردمي را كه طي هفت روز گذشته براي احقاق حقوق خود درخيابانها دست به  

نطق خامنه اي اعالن جنگ آشكار .  تهديد  به سركوب و كشتار كرد.  تظاهراتي مسالمت آميز زده بودند
برعليه مردمي است كه ازظلم وستم و استثمار وزور وسركوب حكومت مذهبي حاكم به جان آمده انـد    

 .وحق خودشان ميدانند تا درتظاهرات وراهپيمائيها به بيان نظرات وخواسته هاي خود به پردازند

 با احزاب و سازمانهاي چپ
 

 ! به خواست مردم براي آزادي گردن نهيد: كانون نويسندگان ايران
 ! مردم شريف و آزاده

ها تـن از مـردم          گذرد، ده مي 88خرداد  22ي انتخابات  يي كه از اعالم نتيجه طي نزديك به دو هفته
افزون بر ايـن، شـمـار بسـيـار          .  اند گر به قتل رسيده ي نيروهاي سركوب گناه بر اثر يورش وحشيانه بي

كه بخواهد وارد بـحـث مـاهـيـت         آن كانون نويسندگان ايران بي.  اند تري مجروح و بازداشت شده بيش
ي خود از آزادي بـيـان بـي         انتخابات و درستي يا نادرستي شركت در آن شود بنا بر منشور و اساسنامه

نظر از عقايد سـيـاسـي آنـان،        شدگان، صرف هيچ حصر و استثنا براي همه مردم و معترضان و سركوب
طلب ايران و تسلـيـت و      ي مردم حق يافته كند و، ضمن محكوم كردن كشتار سازمان پيگيرانه دفاع مي

 : ديده، خواهان آن است كه هاي بازماندگان و مردم داغ همدردي با خانواده
 . ي مردم پايان داده شود آميز و متمدنانه پيمايي آرام و مسالمت ي وحشيانه به تظاهرات و راه به حمله. 1
شدگان بي قيد و شـرط و       شدگان اعالم، و بازداشت شدگان، مجروحان و دستگير اسامي همه كشته.  2

 . درنگ آزاد شوند بي
 . باختگان راه آزادي فراهم آيد داشت جان ي مراسم بزرگ امكان برگزاري آزادانه. 3
 . ها هر چه زودتر برچيده شود سانسور خبري مطبوعات و رسانه. 4
 . هاي كشور پايان داده شود به اشغال نظامي تهران و ديگر شهر. 5
 . آمران و عامالن كشتار مردم معرفي، محاكمه و مجازات شوند. 6

به خواسـت  !  گر نخوانيد خواه را اراذل و اوباش و آشوب طلب و آزادي مردم حق! بساط سركوب را برچينيد
 ! مردم براي آزادي گردن نهيد

 
 هرگونه سركوب و تهديد نهادهاي مدني محكوم است : سنديكاي كارگران شركت واحد

در روزهاى اخير ما شاهد تالش و حضور پرشور ميليونها زن، مرد، پير و جوان، اقليتهاي ملي و مذهبـي  
در ايران هستيم كه از دولت ميخواهند كه پايه ترين حقوق اوليه شان را به رسميت بشنـاسـد يـعـنـي        

حقي كه در اكثر جوامع دنيا نـه تـنـهـا بـه          .  بررسميت شناختن حق انتخاب آزاد، مسقل و بدون تقلب
 .رسميت شناخته شده بلكه براي حفظ آن از هيچ كوششي فروگذاري نميشود

رود    در بطن چنين اوضاعي ما شاهد تهديد، دستگيري، كشتن و سركوب عرياني هستيم كه بيم آن مي
تا بر ابعادش افزوده شود و خون انسانهاي بيگناهي ريخته شود كه نتيجه آن اعتراضات بيشـتـر مـردم      

 . است نه عقب نشينشان
براساس اين واقعيت سنديكاي كارگران شركت واحد خود را در كنار تمامي ايثارگراني ميداند كه بـراي    

 .ساختن نهاد مدني آزاد و مستقل مبارزه ميكنند و هر نوع سركوب و تهديد را محكوم ميكند
در راستاي به رسميت شناختن حقوق صنفي و اجتماعي در ايران نهادهاي كارگري جهاني پنجم تيرماه 
روز جهاني حمايت از كارگران زنداني و نهاد صنفي ايران اعالم شده است، ما از همه ميخواهيم كه اين 
روز را فراتر از خواستهاي صنفي بشمار بياورند و اين روز را تبديل كنيم به روز حقوق بشر انسـانـي در     
ايران و از همقطاران خود بخواهيم در اين روز در سراسر دنيا براي حقوق پايمال شده اكثر مردم ايـران    

 .حركت كنند
 با آرزوي گسترش عدالت و آزادي

  
 همبستگي احزاب كارگري و كمونيستي، و نيروهاي مترقي جهان با مبارزات مردم ايران 

كمونيستي، چپ و -هاي چپ ايراني با احزاب كارگري              در پي تماس حزب توده ايران و احزاب و سازمان
يي از سوي اين احزاب با مبارزات مردم ايران منتشر و                 هاي همبستگي              هاي كارگري جهان، پيام              اتحاديه

توان به پيام احزاب كمونيست فرانسه،               از آنجمله مي.  هايي نيز برگزار گرديده است              در چند مورد آكسيون
احياي كمونيستي ايتاليا، آمريكا، آلمان، اتريش، بريتانيا، حزب چپ سوئد، فدراسيون جهـانـي جـوانـان       

 .هاي كارگري اشاره نمود              دمكرات و اتحاديه
 

 4حزب توده ايران؛ اعالميه شماره 
 !هم ميهنان عزيز

در اوضاع حساس و سرنوشت ساز كنوني، بايد با حفظ هوشياري توطئه هاي كودتاچيان تاريك انديـش  
را كه درصدد به خشونت كشاندن اعتراضات مردمي هستند، خنثي و افشا كرده، به مبارزه متناسـب بـا     

دعوت اخير ميرحسين موسوي به تداوم اعتراضات و بيانيه او   .  اوضاع و همه روش ها پيگيرانه ادامه داد
موضعي است اصولي و در جهت و منـطـبـق بـا         -خرداد ماه 28پنچشنبه -براي تجمع راه پيمايي فردا

براين پايه حزب توده ايران با حمايت از ابتكـارات مـيـر حسـيـن          .  خواست و اراده ملي مردم ميهن ما
موسوي و اصالح طلبان در تداوم اعترضات همراه ديگر احزاب و سازمان هاي مترقي و ملي خـواهـان   

 : پيگيري مطالبات به حق زيرين است
 ابطال انتخابات و برگزاري انتخابات مجدد،

 معرفي، محاكمه و بركناري طراحان و مجريان تقلب و همه عوامل اين اقدام غير قانوني،
 آزادي فوري و بدون قيد وشرط همه بازداشت شدگان روزهاي اخير همه زندانيان 

معرفي، محاكمه و مجازات عامالن و آمران تيراندازي و كشتار مردم در تظاهرات و حمالت وحشيانه به 
 تجمعات و كوي دانشگاه، 

تضمين و تامين برگزاري انتخاباتي سالم، رقابتي و عادالنه به دور ازمداخله نهادهاي نظامي و امنيتي و   
 .لغو نظارت استصوابي
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طي تظاهرات روزهاي گذشته رژيم تمام اوباشان و چاقو كشان خود را بسيج كرد تا با حمله به صفـوف  
مردم وكشتارو زخمي و دستگيري و تخريب محل كسب و كار وزندگي آنها و با ايجاد جـو رعـب و         

 . وحشت توده هاي مردم  را از ادامه مبارزات شان بازدارد
ما بارديگر به مزدوراني كه هنوز درخدمت دم ودستگاه سركوب رژيم هستند ، هشدار مـيـدهـيـم كـه        

ازمكافـات عـمـل      .  مسئوليت هر قطره خوني كه ريخته ميشود برعهده شما و رهبران نظام حاكم است
 .خود غافل نباشيد 

 
 !به پيش هموطن، به پيش) : اكثريت(فراكسيون كمونيستي سازمان فدائيان خلق ايران 

 اتحاد، مبارزه، آزادي 
 !دوستان و رفقاي انقالبي

. اين فرصت انقالبي را از دست ندهيم، مردم را تنها نگذاريم، به وظيفه انقالبي خـود عـمـل كـنـيـم          
جناحهاي رژيم اسالمي در صورتي كه نتوانند با سازش از باال جلوي انقالب را بگيرند بـا كـودتـايـي         
خونين به سركوب شدت خواهند بخشيد و در صورتي كه چنين سالحي نيز موثر واقع نشود، بايد منتظر 
توطئه و گوادالوپي ديگر از طرف كشورهاي غربي بود تا بتوانند گلچيني از نوكران رفورميست مورد نظر 

 . خود را به مردم ايران تحميل نمايند
بيائيد از گذشته فاجعه بار خود درس بگيريم و بيش از اين خود را ناتوان و دشمن را تـوانـگـر نشـان         

بيائيد گامهاي عملي خود را در جهت وحدت برداريم و كميته انقالبي مركب از همه نـيـروهـاي    . ندهيم
 . دمكرات داخل و خارج از كشور را سازمان دهيم تا بتوانيم نقشي موثر در تحوالت سياسي ايفا نمائيم

اين كميته مي تواند پالتفرمي انقالبي تهيه نموده و در كوتاهترين زمان ممكن با كمك نيروهاي داخل 
و خارج از كشور با استفاده از رسانهاي احزاب سياسي موجود، جاي خود را در جامعه پـيـدا نـمـوده و         

 .هدايت مردم را در دفاع از انقالب دمكراتيك بعهده گيرد
 

 اطالعيه حزب كمونيست ايران در ارتباط با تداوم اعتراضات مردم
تجربه تاكنوني و ماهيت اهداف اصالح طلبان حكومتي و خواستي كه اكنون پيش پاي اعتراضات مردم 

اينان .  گذاشته اند بار ديگر نشان مي دهد كه اينان صالحيت و توانائي رهبري اعتراضات مردم را ندارند
اينان براي حفظ اين نظام هر لحظه ممكن است بر سـر  .  خود بخشي از نظام جمهوري اسالمي هستند

 . خواست محدودي كه مطرح كرده اند با جناح ديگر حكومت به سازش برسند
در اين ميان هر سازشي صورت بگيرد يكي از پايه هاي اساسي آن سـركـوب و خـامـوش كـردن                

مردم ايران و توده هاي به خيابان آمده نبايد بگذارند به ابزار تسويه حساب جنگ .  اعتراضات مردم است
 . جناحي تبديل و قرباني سازش آنها شوند

در اين شرايط كه بحران سياسي اوج گرفته است، در شرايطي كه پرونده قدرت سياسي بر روي جامعـه  
باز شده است، رسالت همه فعالين سوسياليست، انسان هاي پيشرو و ترقي خواه ايجاب مي كند كـه از    
فرصت پيش آمده كنوني بهترين استفاده را بنمايند و ضمن روشنگري در مورد اوضاع حساس كنـونـي،   
ضرورت شكل گيري آلترناتيو انقالبي، ضرورت شكل گيري حركتي مستقل از جـدال جـنـاح هـاي           
حكومتي را به ميان مردم ببرند، تالش ها و مبارزات خود را براي ايجاد شوراها و ديگر تشـكـل هـاي      

 .كارگري و سازمان يابي ديگر جنبش هاي پيشرو احتماعي تشديد كنند
 

 :اعالميه مشترك پنج حزب و سازمان سياسي

 جلسه فوق العاده پنج سازمان سياسي اپوزيسيون
خرداد نمايندگـان حـزب دمـكـرات          30با توجه به شرايط حساس و سرنوشت ساز در كشور روز شنبه

اكثريت، سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران، حزب كوملـه و    -كردستان ايران، سازمان فدائيان خلق ايران
هاي چپ ايران در پاريس جلسه اضطراري تشكيل دادند و در بـاره انـجـام       شوراي موقت سوسياليست

لتـر در جـنـبـش          اقدامات عاجل در برخورد با رويدادهاي جاري در كشور و چگونگي حضور هرچه فعا
در تحليل رويدادها، همه نمايندگان به اتفاق بر .  اعتراضي و آزاديخواهانه مردم ايران به رايزني پرداختند

اي، رهبر جـمـهـوري       آمدهاي مقاومت دليرانه مردم در برابر گستاخي علي خامنه اين نظر بودند كه پي
اسالمي و مخالفت آشكار آنان با دولت و رئيس جمهوري انتصابي وي سمت گيري و كيفيت تحـوالت  
آتي در كشور را رقم خواهد زد و به اين اعتبار بايد با تمام توان در جهت پيروزي جنبش مقاومت مدنـي  

اي بـا       هريك از نمايندگان با اشاره بر اين كه علي خـامـنـه   .  و خيزش تاريخي مردم ايران تالش كرد
خواهد نيروي مقاومت را در هم بشكند، تاكيد كـردنـد    تهديد، سركوب و ريختن خون مردم معترض مي

براي خنثي ساختن تهاجم جريان حاكم بايد همه ايرانيان آزاديخواه را به اتحاد، همبستگي و حـركـت     
اعتراضي همĤهنگ فراخواند، در جهت تداوم و گسترش تظاهرات سراسري در شهرهاي مختلف جهـان  

هـاي     هـا، سـازمـان      و بازتاب موثرآن كوشش كرد و با مراجعه جمعي به نهادهاي حقوق بشري، دولت
ها از آنان خواست به اعتراض جهاني عليه سركوب در ايران بپيوندند و از مردم ما در    المللي و رسانه بين

 .مبارزه عليه ديكتاتوري پشتيباني كنند
دراين نشست همچنين بر هماهنگي بيشتر، سرعت عمل وتقويت مناسبات پنج حزب و سـازمـان بـه        

 .منظور پيگيري پيشنهادها و تصميمات جمعي تاكيد شد
 حزب دموكرات كردستان ايران
 حزب كومه له كردستان ايران
 سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

 اكثريت-سازمان فدائيان خلق ايران
 شوراي موقت سوسياليست هاي چپ ايران

 

 ! آزادي زندانيان سياسي را به خواستي جهاني تبديل كنيم
خرداد و گسـتـرش        29همان گونه كه انتظار مي رفت، به دنبال سخنان علي خامنه اي در نماز جمعه 

خرداد، دستگاه امنيتي رژيم زندانيان سياسي را به شدت تحت فشـار قـرار      3  0كشتار مردم معترض از 
. دستگيرشده در جريان اعتراضات روزهاي اخير سخن مي گويند 600خود ارگانهاي رژيم از .  داده است

در تلويزيون حكومتي، شوهايي به راه انداخته انـد  .  زند  احتماالً شمار بازداشت شدگان، سر به هزاران مي
مي كنـنـد، در                                      ” اعتراف                                                             “ كه در آن، افرادي به عنوان شركت كنندگان در تظاهرات، به اعمال خشونت 

حالي كه فيلمهاي منتشرشده در سراسر جهان، نشان مي دهد كه مأموران حكومت با چه قساوتي مردم 
را مورد يورش قرار مي دهند و گزمگان اونيفورم دار، با چه توحشي اموال مردم مانند اتـومـبـيـلـهـا را         

سيماي جمهوري اسالمي عكسهايي را كه از برخي معترضان گرفته اند منتشر كـرده  .  تخريب مي كنند
مي توان با قطعيت گفت كه زندانيان تحت شـكـنـجـه قـرار        .  و خواهان لو دادن هويت آنها شده است

 . گرفته اند
اكنون كه جهان به ايران مي نگرد و توجه رسانه ها، افكار عمومي، سازمانهاي غيردولتي و دولتـهـا در     
سراسر دنيا به كشور ما معطوف شده است، بايد كوشيد آزادي زندانيان سياسي به خواسـتـي جـهـانـي        

 : در اين راستا ما به هموطنانمان اين اقدامات را پيشنهاد مي كنيم. تبديل شود
 حزب دموكرات كردستان ايران 
 حزب كومه له كردستان ايران 
 سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران 

 ) اكثريت(سازمان فدائيان خلق ايران 
 شوراي موقت سوسياليست هاي چپ ايران 
 شوراي هماهنگي جنبش جمهوريخواهان دمكرات و الئيك ايران 

 
اطالعيه حزب كومله كردستان ايران در رابطه با فراخوان اعتـصـاب عـمـومـي در          

 كردستان
شنبه را روز اعتصـاب عـمـومـي و                        اكنون كه شماري از دانشجويان، روشنفكران و جوانان كرد روز سه

اند، كومله به گرمي از اين حركت استقبال كرده و كارگران، جوانـان،                 سرتاسري در كردستان اعالم كرده
هـا،                 خواند از اين فراخوان پشتيباني كرده و با تعطيلي مغازه               زنان و همه مردم مبارز و آزاديخواه را فرا مي

رسد اكنون ديگر به يك فـراخـوان                    هاي كار و تحصيل به اين ابتكار كه به نظر مي               ادارات و همه مكان
 .پيوندند               سرتاسري در ايران تبديل شده باشد، به

 
تماميت رژيم جمهوري اسالمي آماج خشم مردم دالور ايران :  هاي فدايي خلق چريك

 !است
هاي فريبكار درون رژيم اين است كه اعتراضات مردمي را                                  ” چي               اصالحات                               “ امروز تمامي تالش اين     

اساس تضادهاي موجود در بين اين دارو .  در چارچوب نظام ضدخلقي و ديكتاتوري حاكم محصور سازند
جمهوري شاهد بـوديـم، چـيـزي جـز                           ها كه اوج آن را در مورد نتايج مضحكه انتخاباتي رياست               دسته

هاي خود و شيوه اداره نظام ضد خلقي حاكم و چگونگي سركوب و كنتـرل                 اختالف بر سر پركردن جيب
شناخت و تأكيد بر اين واقعيت و بكارگيري تجربـه آن    .  ها براي حفظ و صيانت از اين نظام نيست               توده

 .ست               در عمل از شروط پيشرفت هر چه بهتر جنبش اعتراضي كنوني

 :ميرحسين موسوي  6بيانيه شماره 

 اعتراض به دروغ و تقلب حق شماست  
 

 انا هللا و انا اليه راجعون /  بسم اهللا الرحمن الرحيم  
خبر دلخراش شهادت گروهي ديگر از معترضان به وقوع تقلب گسترده در انتخابات اخير، جامعه مـا را    

تيراندازي به مردم ، پادگاني شدن فضاي شهر، ارعاب، تـحـريـك و        .  در بهت و سوگ فروبرده است
قدرت نمايي همگي فرزندان نامشروع قانون گريزي شديدي است كه در معرض آن قـرار داريـم و         

به كساني كـه مـردم را بـه            .  عجبا كه بانيان چنين شرايطي ديگران را به اين خطا متهم مي كنند
قانوني بزرگ عدم اعتنا و نقض صريح اصل              دهم كه بي             خاطراظهار نظر قانون شكن ناميده اند خبر مي

آيا مـردمـي   .  قانون اساسي از سوي دولت در عدم صدور مجوز براي اجتماعات مسالمت آميز است 27
هاي تاريخ ستم شاهي بيرون آوردنـد                 انقالبي كه با مشابه همين اجتماعات ما و شما را از فراموشخانه

مورد ضرب وجرح قرار گيرند و تهديد به زورآزمايي شوند؟ اينجانب به عنوان يك هم سوگ همچنـان  
انقـالب و نـظـام مـيـراث            .  كشور متعلق به شماست.  مردم عزيز را به خويشتنداري دعوت مي كنم

به احقاق حقوق خود اميدوار باشيد و اجازه نـدهـيـد      .  اعتراض به دروغ و تقلب حق شماست.  شماست
در اعتراضات خود همچنان به .  كساني كه براي نااميدي و ارعاب شما مي كوشند خشمتان را برانگيزند

پرهيز از خشونت پايبند بمانيد و چون پدران و مادراني دل شكسته با رفتارهاي نامتعارف فرزندانتان در   
در عين حال از نيروهاي نظامي و انتظامي انتظار دارم نگذارند خاطرات ايـن  .  قواي امنيتي برخورد كنيد

اين كه نام و نشان شهيدان، مـجـروحـان و        .  ايام لطمه هاي جبران ناپذير به روابط آنها و مردم بزند
بازداشت شدگان به خانواده آنها اطالع داده نشود و آنان در سرگرداني قرار گيرند هـيـچ سـودي در          

همچنين است دستگيري هاي فلـه اي    .  برقراري آرامش ندارد و تنها احساسات را جريحه دار مي كند
كه تنها موجب هتك پرهيزها و برداشته شدن رعايت ها ميان فرزندان نظامي و انتظامي ملت و بـدنـه   

از خداوند متعال براي اين شهيدان عزيز رحمت و علو درجات مسئلت مي كنم و براي .  جامعه مي شود
 ]يرحسين موسويم. [خانواده هاي داغديده شان صبر و اجر آرزو دارم
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يا گرفتار معضالتي نظير اعتياد،     يم، كه به نوعي آسيب ديده   ساالن متعددي مواجه   با بزرگ    همه روزه     
ديدگان    نگري، خود آسيب   انديشي و سطحي   كم نيستند كساني كه با ساده.  هستند...  فقر، خيابان خوابي و 

تواند بيش از    نمي...  مباالتي و    گري، بي   اند؛ عاقبت تنبلي و نتيجه الابالي   اجتماعي را متهم ساخته و مدعي
توانيم اين ادعا را در مورد كودكاني كه در شرايطي مشابه گرفـتـارنـد، داشـتـه        -ترديد نمي   بي.  اين باشد

چرا كه به خوبي واقفيم، كودكان به خودي خود هيچ نقشي در به وجود آوردن شـرايـطـي كـه           .  باشيم
و شرايط دشوار آنان حاصل عملكرد و نتيجه تصميماتي نيست كـه خـود اتـخـاذ         .  اند   گرفتارآنند، نداشته

شايد خانواده اين كودكان اولين متهماني هستند كه ما در جستجوي مقصرين وضع بوجود آمده .  اند   نموده
اما اگر بخواهيم زندگي والدين اين كودكان را واكـاوي نـمـايـيـم،            .  نظر ما را بخود جلب خواهند نمود

و در   .  ي امروز اين كودكان، خود كودكان آسيب ديده ديروز جامعه هسـتـنـد      درخواهيم يافت كه خانواده
سخت نخواهد بود كه دريابـيـم كـودك و        .  واقع شرايط موجود كودك بازتوليد شرايط پدر و مادر اوست

خانواده او گرفتار دور باطلي در يك سلسله مناسبات اجتماعي هستند، كه هرگز مجال برون رفت از آن     
اي بـراي     اگر وضع بدين منوال ادامه يابد، و گردانندگان جامعه و انديشمندان اجتماعي چاره.  را نداشته اند

تغيير اين شرايط  و  منا سبات حاكم نينديشند، نه تنها بسياري از كودكان و خانوادهايشـان در گـرداب       
هاي بعدي آنان نيز در همين چرخه گرفتـار     ها اجتماعي از دست خواهند رفت، بلكه كودكان و نسل   آسيب

دانيم انديشيدن    بطوريكه مي.  تر بازتوليد خواهدشد   مانده و دشواريهاي موجود در ابعادي به مراتب گسترده
ولي كدامـيـن   .  ترشان از اولويت قابل توجهي برخوردار است   براي كودكان و زنان به دليل شرايط شكننده

ها، بـه       جوامع و مناسبات اجتماعي است كه قادر است، فارغ از هر قيد و شرطي به مصالح و منافع انسان
 ويژه كودكان بينديشد؟

دار است، نظـامـي      اي قليلي سرمايه   داري كه تنها به دنبال تامين منافع نامشروع عده   آيا نظام سرمايه     
اي ازكره خاكي لشكركشي كرده و ميليونها مرد و زن و كودك را قـتـل        اي به گوشه   كه هر روز به بهانه

داري    هايي كه اقدام نظـام سـرمـايـه         تواند چنين خواستي را برآورده سازد؟ و يا ايدئولوگ   كند، مي   عام مي
توانند ادعـا       نمانيد، مي   جهاني در چپاول دسترنج زحمتكشان و غارت ثروت ملل تحت سلطه را توجيه مي

 انديشند؟    بند هستند و به مصالح كودكان مي   كنند كه به حقوق كودكان پاي
هاي مختلـف از       با نگاهي اجمالي و تحليلي مختصر از رفتارهاي انساني و رشد فكري بشر در زمينه     

    بريم كه رفتارهاي انساني، ناشي از تاثير عوامل   جمله روانشناسي و امر تعليم و تربيت به اين نكته پي مي

اگر باور داريم كه سجاياي اخالقي انسان ثمرة محيط اوست، پـس                                                                                    “ .  پيراموني و محيط اجتماعي اوست
، پس با ظهور و وقوع اين تغيير نگرش بود كه به مرور تحليل اجتمـاعـي و                                                                                     ” بايد محيط را انساني كنيم

اي پـايـان      شماري تالش و مبارزه   و انسانهاي فداكار بي.  شناختي دربارة انسان و رفتار او رواج يافت   جامعه
نمـونـه    .  ناپذير را براي اصالح جامعه و مناسبات آن، با هدف انساني كردن شرايط براي انسان آغازكردند

 1900هاي از جان گذشته و ايثارگري، كارگر مبارز و انقالبي آمريكايي در سال هـاي         بارز چنين انسان
 1903وي براي نخستين بار با سازماندهي گروهي از كودكان كار در سال   .  باشد   مي                                                                                 ”مري جونز                                                                                “خانم 

بي تـرديـد او     .  پيمايي طوالني را براي متوقف كردن كار كودكان آغاز كرد   از شهر فيالدلفياي آمريكا راه
 .كرد   نخستين و آخرين فردي نبود كه در اين راه مبارزه مي

سـازمـان      1919در يازدهم آوريل .  و ديگر معاصرانش بي نتيجه نماند                                                                                  ” مري جونز                                                                                “ مبارزات خانم        
در مورد حداقل سـن     5نامه شماره    در واشنگتن تاسيس شد، و در همان سال مقاوله ) ILO( جهاني كار

در مورد ممنوعيت اشـتـغـال       6نامة شماره    بدنبال آن مقاوله.  را تصويب كرد)  درصنعت ( اشتغال كودكان
در ( در مورد تعيين حداقل سن كودكـان  7نامة شماره    ، و مقاوله) در بخش صنعت( نوجوانان در شيفت شب 

ضرورت انجام آزمايشات پزشكي براي افراد جـوان                                                                                          “ با عنوان 16و مقاوله نامة شماره ) راني    دريا و كشتي
، 58،   33،   15،   13،   10هاي    هاي ديگري، نظيرمقاوله   نامه   مقاوله. ر اتصويب نمود                                                                                 ”متقاضي كار در دريا

همچنين مجمـع  .  هايي بودند كه سازمان جهاني كار تصويب نمود   ، هم از جمله مصوبه...و  182، 77، 59
را تصويـب كـرد، و در                                                                                           ” اعالميه جهاني حقوق كودك                                                                                “   1959نوامبر سال  20عمومي اين سازمان در 

نـامـه جـهـانـي           پـيـمـان                                                                                   “   1989نوامبر سـال      20تر، در    تكميل اين حركت و به عنوان اقدامي اجرايي
اي بـه       نـامـه     مقاوـلـه   1999در سال .  به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيد                                                                                  ” كودك   حقوق

 .هاي دنبال كنندة اين اهداف گذاشته شد   تري را در اختيار گروه   تصويب رسيد، كه ابزار اجرايي
بـا  1386نامه، در سـال           نامه و پيمان   نامه و توصيه   ها مقاوله   متاسفانه با اين همه تالش و تصويب ده    

داري مدرن    همه روزه اخبار و گزارشاتي از تجارت و برده.  ميليوني كودكان كار روبرو هستيم 250جمعيت 
 200بطوريكه در همان زمـان حـدود         .  هاي غيراخالقي از كودكان را شاهد هستيم   كودكان، و استفاده

كودكاني كـه  .  هاي عراق وجود داشتند، كه هنوز هم عده زيادي از آنها در زندانند   كودك عراقي در زندان
نيايي از اوضاع ايـن دويسـت كـودك           اي در يك نشريه اسپا   مقاله.  اند   به آنها تجاوز شده و شكنجه شده

كه ما بيش از صد بچـه زنـدانـي                                                                                      “ :  دهد   نويسد، و ژنرال حسن اوبيد يك مقام وزارت داخله جواب مي   مي
نفـر   3571هاي آمريكاييان در عراق از    گاه   يا در بازداشت.  ، اين جواب گوياتر از هر توضيحي است                                                                                ” نداريم

زنداني بود كه پس از آزادي از اوضـاع دو     450ساله يكي از  14عمر .  نفرشان كودك بودند 490زنداني، 
موسي كودك ديـگـري   .  كند، كه بيش از هفت ماه در آن دو  زنداني بوده است   بازداشتگاهي صحبت مي

آنها زندانيان را با بدنة كـتـري                                                                                       “: گويد   كه متهم به همكاري با مقاومت است و سال گذشته آزاد شد، مي
ها باز    ها آنها را گاز بگيرند، بعضي از زندانيان وقتي به سلول   دادند تا سگ   كردند، و بعد مي   داغ شكنجه مي

: گويـد    سخنگوي سازمان دفاع از قربانيان جنگ مي                                                                                  ” جيلدرابيا                                                                                “                                                                                   ” . كردند-گشتند، از درد تجاوز ناله مي   مي
هاي مربـوطـه      آيند مقام   دست كم هر هفته دو كودك و اولياي آنها براي درخواست كمك به دفتر او مي                                                                                “ 

قبل و بعد از آزادي بـه    . اما حقيقت اين است كه آنها زنداني هستند. ها راپنهان كنند   كوشند تا واقعيت   مي

                                                                                 ”.كمك نياز دارند
 250المللي، تعداد كودكان كار در جهان بالغ بر   هاي بين   بموجب آمارهاي اعالم شده از سوي سازمان     

در ايـران بـرخـي از        .  دهند   ميليون نفر نشان مي 265برخي از آمارها اين رقم را تا .  باشد   ميليون نفر مي
درصـد   71/4حدود 1995مطابق اين آمارها در سال .  اند   المللي برآوردهايي را اعالم كرده   هاي بين   سازمان

نيـز نشـان      1375البته سرشماري سال . سال ايراني به لحاظ اقتصادي فعال بودند14تا  10كودكان بين 
طـبـق   .  دهند   سال تشكيل مي 14تا  10درصد جمعيت شاغل كشور را گروه سني  4دهد، كه بيش از    مي

البته .  شود   هزار نفر مي 600درصد آن حدوداً  4ميليون نفر بود، كه  5/14همين آمار جمعيت شاغل كشور 
 15ميليون كودك زيـر       5/1اين آمارها صحيح نبوده و  آمارهاي منابع مستقل حاكي از اشتغال حدوداً  

 .باشد   سال در ايران كار مي
بيمه    هزار كارگاه حق 500ميليون كارگاه موجود در سطح استان تهران، تنها كارفرمايان  2از مجموع      

ميليون كارگاه تنها  در تهران وجود دارند، كه وزارت كـار     5/1رمطابق اين اظهارات .  كنند-پرداخت مي
ها فقط يك كودك و نوجوان كـارگـر        درصد از اين كارگاه 10اگر تنها در .  نظارت و كنترلي بر آنها ندارد

اي    گونه پـوشـش بـيـمـه            هزار كودك و نوجوان كارگر تهراني بدون هيچ 150وجود داشته باشد، حدود 
هـاي پـر ازدحـام           البته اين آمارها جداي از هزاران كودك و نوجواني است كه درخيابان.  مشغول بكارند

پردازند، و يا در مناطق مرزي كشور به حمل كاالي قاچـاق مـبـادرت         تهران به فروش كاال و گدايي مي
هـاي     اضافه كنيد به اين ارقام شاغلين كارهاي كشاورزي و خانگي و كارگران شاغل در كارگاه.  ورزند   مي

پرواضح است كه چـاره انـديشـي      .  گيرند   غيرقانوني، كه هرگز در آمارهاي رسمي مورد محاسبه قرار نمي
براي صيانت از حقوق كودكان هرگز نيازمند آمار و ارقام چند ميليوني نيست، چرا كه وجود حـتـي يـك      

كشي بايستي روياي دستيابي به فردايي بهتر را براي ما برهم زده، و مـا  -كودك در معرض آسيب و بهره
 . را به چاره انديشي جدي وادارد

 
با تبريك روز جهاني حمايت از كودكان، به تمامي كودكان كار كشورمان و جهان، به كودكانـي كـه         

خـواه     هاي آزادي     مردان و زنان كارگر فرداي كشورمان و جوامع بشري را شكل خواهند داد، تمامي انسان
 :هاي زير تالش ورزند   كنيم، مصرانه براي تحقق خواست   طلب را دعوت مي   و عدالت

تالش صادقانه براي اجراي كامل تمامي بندهاي بيانيه فرهنگ صلح و شوراي گسترش فـرهـنـگ        -1
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 كمك به توانمند شدن افراد جامعه در حمايت از كودكان  -10
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به تصميم مجمع جهاني  1949اين روز، از سال . روز اول ماه ژوئن، روز جهاني حمايت از كودكان است*

سازمان ملل متحد نيز ضمن پشتيبـانـي از ايـن        .  فدراسيون زنان دموكرات با اين نام در تقويم ثبت شد
 .ابتكار، حمايت از حقوق، زندگي و سالمتي كودكان را يكي از اولويتهاي فعاليت خود اعالم كرد

 دريافتي از ايميل* 

 بمناسبت روز جهاني حمايت از كودكان



خل كشور
 دا

داخل كشور -نشريه گروهي از فدائيان خلق ايران   
1388تير  6شنبه   

6صفحه   - 9شماره    

 قصاص كودكان ، خشونت ديني عليه كودكان
 

بشر  اعالم نموده كه دوران كودكي مستلزم مراقبت و       سازمان ملل متحد در اعالميه جهاني حقوق     
به دليل عـدم    )  سال 18زير ( كودك تصريح گرديده كودك     ي حقوق    در اعالميه.  مسادعت ويژه ميباشد

رشد كامل جسمي و ذهني قبل از تولد و نيز پس ازآن به مراقبت و محافظت ويژه از جمله حـمـايـت      
آمـده     1368فروردين    29پيمان نامه حقوق كودك مصوب  37در بند الف ماده .  حقوقي مناسب است

. هيچ كودكي مورد شكنجه يا ساير رفتارهاي بيرحمانه، غيرانساني يا تحقيرآميز قـرار نـگـيـرد                                                                                             ” : است
سـال     18هايي كه اشخـاص زيـر           ابد بدون امكان آزادي، نبايد در مورد جرم    مجازات اعدام، يا حبس

نامه حقوق كودك را با خبري كـه در        حال مقايسه كنيد اين بند از پيمان                                                                               ” . مرتكب ميشوند اعمال گردد
 .                                                                             ”قصاص دآلرا در زندان مركزي رشت                                                                             ”:هاي كشور درج گرديد    در روزنامه 12/2/88تاريخ 
اين بخش عـظـيـم انسـانـي        .  دهند    بخش عظيمي از جمعيت هر كشوري را كودكان تشكيل مي      
افزايش ارتكاب جرم در سنين پائين، سنيني كه هر فـرد انسـانـي        .  پذيرترين افراد جامعه هستند    آسيب

گيري شخصيـتـي       سال كه سن شكل 18  -12مخصوصا بين .  كودك ناميده ميشود                                                                               ” سال 18كمتر از                                                                              “
 . هاي شديد روحي، رواني، جنسي و جسمي است    نوجوان است و تحت تاثير بحران

خواهند متكي به خـود      جوئي نوجوانان و جوانان بسيار شديد است، بيشتر مي    در اين سنين حس استقالل
شان كودكانه است، و كنترل كمتري بر احسـاسـات       تصميم گيري.  باشند و بدنبال هنجار شكني هستند

دهـنـد را         همواره آگاهي كافي از آنچه كه انجام مي.  ها دارند    خود در مواقع عصبانيت و هنگام درگيري
تاثيرات هورموني در اين سنين بسيار شديد بوده و اگر اين كودكان به بلوغ جنسي و جسمي نيـز  .  ندارند

 .رسيده باشند، بلوغ فكري و عقلي در آنان به وجود نيامده است
شود و در سـيـسـتـم قضـائـي               دهد، جرمي كه كودك مرتكب مي    ها نشان مي    تحقيقات و بررسي     

هاي ناگهاني بـر      گردد، معموال در اثر دعوا و درگيري    جمهوري اسالمي منجر به صدور حكم قصاص مي
سر مسائل جزئي و كم اهميت بوده است، و هيچ قصد و انگيزه قبلي براي قتل وجود نداشته، و بيشـتـر   

و در دوري     )  هاي خياباني    ها و نزاع    در به وجود آمدن درگيري( نقش و تاثير عوامل محيطي و اجتماعي 
در طراحي ( و محصول شرايط تربيتي و اجتماعي ...)  در به همراه داشتن چاقو و ( از هنجارهاي اجتماعي 

اين كودكان با حكـمـي   . بوده است)  هاي خشونت بار و نمايش خون    هايي با صحنه    و توزيع بازيها و فيلم
اين كودكـان قـربـانـيـان        .  هنجار اجتماعي و محيطي هستند    گيرند در واقع قربانيان شرايط نابه    كه مي

 .ريزي را دارند    نهادهايي هستند، كه وظيفه آموزشي، تربيتي و برنامه
مخدوش بودن سالمت رواني جامعه، عدم مديريت صحيح اجتماعي، عدم مديريت صحيح آموزشي      

ها و حقوق اوليه كودك در جـامـعـه و خـانـواده              و پرورشي، بي توجهي و ناديده گرفته شدن خواست
، همچـنـيـن    ... ، فقدان شغل، پايين بودن انگيزه تحصيل و ) هاي كم درآمد و فقير    مخصوصاً در خانواده( 

پذير، كودكاني بزهـكـار و         ، از اين كودكان آسيب) اند    كودكاني كه معموالً دچار مشكل عاطفي و تربيتي
آيند، بلكه فقط كنش و رفتارهايشان انعكاسـي      اين كودكان مجرم و بزهكار به دنيا نمي.  سازد    مجرم مي

 .هاي جامعه و خانواده است    از ناهنجاري
شود، بايد بر اساس مسـئـولـيـت         اگر مجازاتي براي جرم در اين سنين براي افراد در نظر گرفته مي     

تا اين كودكان بتوانند فرصتي براي جـبـران   .  اند    شان باشد، نه به نسبت جرمي كه مرتكب شده    اجتماعي
در صورتيكه معموالً احكام صادره در سيستم قضايي جمـهـوري   .  پيدا كرده و به زندگي طبيعي بازگردند

اسالمي براي مجازات اين افراد در سنين پايين و براي جرم واحد برابر با احكامي است كه براي افـراد    
 .بزرگسال در نظر گرفته شده است

 
جمهوري اسالمي كشوري است كه در مجازات مرگ و اعدام براي كودكان مقام اول را دارا بوده و      

جمهوري اسـالمـي در سـي        . فرستد    هاي دار مي    ساالنه چندين نفر از اين گروه سني را به باالي چوبه
المللي، نقض اعالميه جهاني     سال حاكميت خود همواره عدم پايبندي و ترتيب اثر دادن به معاهدات بين

. كودكان را در پـرونـده خـود دارد               هاي مربوط به آن و ناديده گرفتن آشكار حقوق    بشر و ميثاق    حقوق
است، كه كماكان حـكـم     )  ايران، پاكستان، عربستان، يمن و سودان( كشوري 5جمهوري اسالمي جزء 

 . شود    قصاص و اعدام براي كودكان در آن صادر و به مورد اجراء گذاشته مي
طبق قوانين مدني بسياري از كشورهاي جهان سن مسئوليت كشوري براي براي هر فرد انسـانـي         
در قـوانـيـن مـدنـي          .  داننـد     سني كه آن را مرزي بين كودكي و بزرگ سالي مي.  سال تمام است 18

توان از نظر حقوقي در زمينه مبري بودن كودكـان از حـكـم            جمهوري اسالمي تنها موردي را كه مي
متأسفانه قوانين جمهوري اسالمي سن مسئوليـت  .  قانون مجازات اسالمي است 49اعدام را يافت، ماده 

قانون مدني هم سن مسئوليت كيفري را بـراي   1210داند، و ماده     مي)  سن بلوغ( كيفري را بلوغ شرعي 
در صورتيكه امور .  سال قمري تعريف نموده است 15سال قمري، و براي كودكان پسر  9كودكان دختر 

متهماني كه در اين گروه سني قرار دارند، در صورتي كـه    .  مدني را بايد متفاوت از امور كيفري دانست
. گـردنـد      يا بيشتر در زندان نگهداري و سپس اعدام مـي    18برايشان حكم قصاصي صادر شود، تا سن 

الزم به توضيح نيست كه حتي اگر برخي از اين كودكان شانسي براي زنده ماندن داشته و از اعـدام و    
زندان رهائي پيدا كنند، در طول دوران محكوميت به مرگ چنان روحيه ترس و ياس و نـاامـيـدي و        

وجه جبران پذير نخـواهـد       شود، كه به هيچ    هاي رواني غيرعادي و غير طبيعي بر آنان مستولي مي    حالت
فرد متهـم بـه     ...)  پدر، مادر، خواهر و برادر و ( تاثير رواني بسيار مخرب اين دوره زماني بر خانواده .  بود

 .قصاص كه همواره در انتظار مرگ فرزندشان هستند، نيز بسيار سخت و جبران ناپذير است
. ، جان چندين كودك ديگر نيز با حكم قصاص در خطر است                                                                             ” دار آويخته شد    آرا دارابي به چوبه    دل                                                                             “      

الملل و  تمامـي       پايان دادن به اين خشونت ديني عريان و وحشتناك در ايران، اقدام مشترك جامعه بين
كودك را طلـب      زنان و دوستداران حقوق    بشر، مدافعان حقوق    نيروهاي سياسي، اجتماعي و مبارزان حقوق

 .كند    مي

 نت                مأموريتي جديد براي راه توده و پيك
آن                 “ و سايت وابستـه بـه                        ”راه توده                                                “اخيراً شاهد دو حركت مذموم و مشكوك از جانب      
نخست آنكه نمايندگان راه توده به دروغ و با جـا زدن خـود بـعـنـوان            .  ايم                بوده                  ” نت                پيك

كه به ميزبانـي حـزب                       ” المللي كمونيستي                هجدهمين سمينار بين                “ نمايندگان حزب توده در 
در اين رابطه بـا تـمـاس        . كارگران بلژيك در بروكسل تشكيل گرديده بود، شركت نمودند

الملل حزب كارگران بلژيك كه ميزباني اين نشسـت   رهبري حزب توده با مسئول شعبه بين
براي كسب اجازه شـركـت در ايـن                            ” راه توده                “ را بر عهده داشتند، روشن گرديد كه افراد 

مسـئـول روابـط      .  انـد                 نشست، خود را به دروغ نمايندگان حزب تودة ايران معـرفـي كـرده     
اين افراد با حيله و تـقـلـب خـود را                             “ :  گفته است كه                  ” كارگران بلژيك                “ المللي حزب  بين

 .                 ”نمايندگان حزب معرفي كردند و وارد جلسه شدند
هاي                 نت و به تبع آن در يكي دو تا از سايت                اي بود كه از طريق سايت پيك                دوم اطالعيه     
. درج گـرديـد    )  داخل كشـور   ( اكثريت –سو، به نام هواداران سازمان فداييان خلق ايران                 هم

اي بود كه تمامـي هـواداران                     امضاي اين اطالعيه با حمايت از كانديداتوري موسوي، بگونه
گيـري سـازمـان                      اينكه اطالعيه مزبور با موضع.  گرديد                سازمان در داخل كشور را شامل مي

ي از اعضاء و هواداران سازمـان                  كل و يا حتي بخش عمده                  مطابقت نداشته، و بيانگر ديدگاه
بطوريكه سايت كـار آنـاليـن از درج آن            .  در داخل كشور هم  نبوده است، شكي نيست

خودداري و دبيرخانه سازمان و بخشي از هواداران سازمان در داخل كشور نيز بـا انـتـشـار       
البته داشتن ديدگاهي مغاير با ديدگاه رهبري و اعالم بيروني .  هايي از آن تبري جستند                بيانيه

اي كه بعضي از هواداران و اعضاي سـازمـان در                       بگونه. آن در سازمان ما امر غريبي نيست
بنابر اين مـوضـع     .  اند                اند و يا رأي سفيد داده                داخل و خارج مغاير با نظر سازمان يا رأي نداه

موضـوع مـهـم و        .  تواند، موضوع چالش ما قرار گيرد                صادر كنندگان اين بيانيه كذايي نمي
 . كليدي امضاي زير اعالميه و شكل انتشار آن بود

شـان، بـراي                     اي و پيك نتي خارج از وظايف تعريف شـده                 توده                رسد آقايان راه                به نظر مي     
از اين به بعد بايد شاهد اقـدامـات     .  اند                جديدي را هم پذيرفته                 تخريب حزب توده، مسئوليت

ما به اين حضرات توصيـه  .  مخرب اينان در مورد سازمان ما و ديگر نيروهاي چپ نيز باشيم
 .  خودشان باشد... كنيم كه به همان وظيفه قبلي بسنده كنند، و بهتر است كه سرشان به                 مي

ارديبهشت مصادف با سي و هشتمين سالروز شهادت  27
 .رفيق امير پرويز پويان و رحمت پيرو نذيري است

 به ياد خسرو روزبه ـ قهرمان ملي ايران 
 

قلب پرشور و سرشار از عشق  1337ارديبهشت ماه  21پنجاه و يك سال قبل، در سپيده دم     
هاي دژخيمان، رژيم بـر آمـده از كـودتـاي                        رفيق خسرو روزبه قهرمان ملي ايران آماج گلوله

آور دلـيـر                                مرداد قرار گرفت و از تپش باز ايستاد و بدين سان نام اين رزم 28آمريكايي 
هاي ايران بـر ضـد سـتـم و                        زحمتكشان ايران به تاريخ پر حماسه و غرور آفرين پيكار خلق

 ! بيدادگري پيوست

 ياد و نامشان گرامي باد



خل كشور
 دا

داخل كشور -نشريه گروهي از فدائيان خلق ايران   
1388تير  6شنبه   

7صفحه   - 9شماره    

كه ناشي ازتكامل     -ازنظرماركس؛ به لحاظ تاريخي تمايز طبقاتي صرفاَ با ظهور محصول اضافي                 
تر و فراتر از نيازهاي باز توليد توليدكنندة                      يعني آنچه كه بيش   .  شود            نيروهاي توليدي است، پديدار مي    

 -طبقات صرفاً برحسب فرايند توليد      .              اين كليد معناي طبقه درنزد ماركس است      .  شود            مستقيم توليد مي  
تعريف نمي    -كه پيش از تفكيك طبقاتي وجود داشت و پس از زوال طبقات نيز وجود خواهد داشت                   

، بويژه درارتباط با كنترل بر تخصيص محصول اضافي،                      شوند، بلكه آن را بايد درارتباط با توليد اضافي         
يكي طبقه  .  شود            اي از اين عدسي بنگريد، دو طبقه اساسي پديدار مي                        به هر جامعه  .  تعريف كرد 

اين اصطالح ژنريك ماركس براي كساني است كه كار توليدي عملي را                -توليدكنندگان مستقيم است  
ايست كه تخصيص  محصول اضافي را                   ديگري طبقه .  طبقه كارگر هر جامعة بخصوص      -انجام مي دهند  

تواند با كنترل ابزار توليد عملي شود، بدين سان اين دو                       اين كنترل مي  .  كند، يعني طبقه حاكم               كنترل مي 
همان طور كه ماركس درگفتگو از رابطه        .  اند            طبقة تعريف شده همان به اصطالح طبقات قطبي جامعه         

شود             اند تا اينجا مي                                                                            ”هاي يك رابطه توليدي               نهايت                                                                                     “كارگر در جامعه بورژوايي عنوان مي كند        /دار            سرمايه
گفت بطور اجمال تعريفي از طبقه را در دست داريم از طبقات ديگري هم ماركس نام برده كه لزوم                        

 )1.(گفتار آنها در اين مقاله ضروري نيست 
علت چنين تاَكيدي را نبايد     .  ي طبقاتي اولويتي تعيين كننده قائل است                  چرا ماركسيزم براي مبارزه        

ي             رحمانه            در اين موضوع جست كه طبقه تنها شكل ستمديدگي و يا حتي منشاء غالب، استوار يا بي                   
كه شرايط مادي ِ وجود خود      .  ي سازمان اجتماعيِ توليد است                كشمكش طبقاتي است؛ بلكه طبقه عرصه     

بلكه سازمان ِزندگي ِمادي    .  نخستين اصل ماترياليزم تاريخي، طبقه يا مبارزه طبقاتي نيست   . را مي آفريند
شود كه دسترسي به شرايط وجود و ابزارهاي                      زماني طبقه وارد صحنه مي     .              وبازتوليد اجتماعي است  

به شيوه هاي طبقاتي سازمان داده شود، يعني هنگامي كه به دليل دسترسي متفاوت به                 )  مازاد(تصاحب  
 )2.(شوند مرتباً كارِ مازاد را به ديگران انتقال دهند      پاره اي از مردم ناچار مي       ابزارهاي توليد يا تصاحب،

دارد تا بيش ازمصرف خود توليدكنند و اين مازاد را به فرد                         آن چه توليدكنندگان مستقيم را وامي                                                                              “     
ديگري انتقال دهند، ضرورتي اقتصادي است، كه تاًمين معاش آنها را از انتقال كار مازاد جدائي ناپذير                    

تنها با برقراري رابطه با سرمايه به       .  داري كارگران مزدبگير كه ابزاري براي خود ندارند                   درسرمايه.  كند            مي
البته اين امر لزوماً به اين معنا نيست كه كساني كه ملزم به انتقال كارمازاد خود                    .  يابند            آن دست مي  

شرط الزم براي   )  مازاد(مقصود اينست كه انتقال     .  هستند فقط نيازهاي ابتدايي خود را دريافت مي كنند         
تر و باالتري است كه بتوانند با اين ابزارها بدست                      دسترسي آنها به ابزارهاي بقا و بازتوليد و هر چيز بيش          

گيري سود نسبي               يا اندازه                                                                            ”مازاد                                                                         “توان حتي در نبود هر نوع ابزار نمايش كمي                      چنين روابطي رامي  .  آورند
ما بايد تأييد كنيم كه جمله شرايط الزم بازتوليد توليدكنندة رابطه با              .  توليدكنندگان و مالكان نشان داد    

هاي باال كه خيلي بطور اجمال بيان                   با در نظرگرفتن گفته                                                                              ”.مالكي است كه مدعي بخشي از توليد اوست       
نخستين شرط الزم در اينجا اينست كه هيچ        .  باشد        اي از يك مقوله بسيار مطول معنادار مي      شده و چكيده

اين امربه معناي نه تنها درك       .  داري نداشته باشيم              توهمي درباره معنا و اثرات دمكراسي درسرمايه        
داري با              داري است، يعني اين واقعيت كه حتي دولت دمكراتيك سرمايه                     هاي دمكراسي سرمايه              محدوديت

داري را اساساً               نيازهاي انباشت سرمايه درقيد و بند قرار مي گيرد، و دمكراسي ليبرالي استثمار سرمايه                
هاي قبلي خود               بلكه به ويژه كاهش ارزش دمكراسي است كه درمقايسه         .  گذارد            دست نخورده باقي مي   

هاي ايجابي              بااين اوصاف اگر ما به جنبه     .  دهيم              ميان دمكراسي باستاني و مدرن آن رامورد بحث قرار مي 
داري عنان گسيخته و دمكراسي صوري آن كه كامالً مطلبي قالبي و غيرواقعي است توجه                               سرمايه

نماييم، و درفهم اين رويداد كامالً تاريخي دقت بيشتر نمائيم، آن موقع خواهيم توانست دمكراسي جامعه                
طبقاتي را بخوب تحليل كرده و اثبات كنيم؛ كه اين دمكراسي فقط به درد جامعه كامالً بورژوايي ناب                     

در سطور باال به مشخصات جامعه بورژوايي با دمكراسي مورد ادعايش اشاره گرديد، اما صفات               .  خورد            مي
پايمال نمودن  (عبارتست از تاراج هر چه بيشتر سود يا همان ارزش اضافي             :  داري            ايجابي جامعه سرمايه  

هاي             ، بيكارنمودن زحمتكشان در برابر بحران      )حقوق واقعي توليدگر از طريق ستاندن بازتوليد توليدش        
باشد، حذف تأمين اجتماعي با نپرداختن                  داران مي             بوجود آمده كه موجدش همان طلب سود بيشترسرمايه       

كه مثنوي يك من    ...  حق بيمه، حق اوالد، ناديده گرفتن ساير حقوق و مزاياي كارگران و زحمتكشان و                
تواند دمكراسي را               با اين صفات ايجابي كه برشمرديم چگونه اين طبقه استثمارگر مي           .  طلبد            كاغذ را مي  

 .كشد      ؟ انديشيدن به مفهوم اجتماعي دمكراسي ناگزير اين نكته راپيش مي.براي زحمتكشان عرضه بدارد
اگر بخواهيم به معني    .  خواني خواهد داشت              كه آزادي در جامعه بورژوايي با قدرت سياسي چگونه هم           

است، دست    -از جمله سرنوشت اقتصادي     –واقعي دمكراسي كه همان دخالت عموم درسرنوشت خويش         
و .  دهند، را در اولويت خود قرار دهيم                  بايستي حقوق زحمتكشان را كه اكثريت جامعه راتشكيل مي        .  يابيم

بدانيم كه حضور تعيين كننده كارگران و زحمتكشان در عرصه دمكراسي شرط الزم و ضروري دستيابي                 
اين چپاولگران                                                                             ”.شود            با هر فرد از مادر زاده مي                                                                               “دمكراسي به قول ماركس     .  باشد            به امر دمكراسي مي   

خواهند مارك دمكراسي را از                 داري هستند كه با نام بخشايندگي دمكراسي به انسانها مي                      جامعه سرمايه 
اي است كه زير آن براي ظلم بيشتر و استثمار                       درحالي كه ادعا و خواست آنها تنها اليه       .  آن خود نمايند  

تواند به خواست كرگران و                  دمكراسي بورژوايي فقط با محدودكردن نيازها مي       .  اند            شديدتر پناه گرفته  
زحمتكشان پاسخ دهد، و جز از طريق كاهش حقوق انساني قادر به تضمين تداوم دمكراسي بورژوايي                   

 .نيست
بعضي از صفات مطلقاَ شامل حال      .  درمقابل صفات ايجابي، بورژوازي داراي صفاتي سلبي نيز هست            

داران بلكه در بدنة جامعه، و در ميان                    شود، و الزم است صفات فوق را ند در بين سرمايه                       بورژوازي نمي 

مثالً اگر بخواهيم تالش در راستاي لغو استثمار را بعنوان صفتي             .  كارگران و زحمتكشان جستجو نمود     

داران قايل شويم، آيا به لحاظ تاريخي حتي براي مقطعي هرچند اندك، بروز چنين                           ممكن براي سرمايه  

دانيم؟ و چنين ادعايي باعقل سليم، فهم و شعور انساني آگاه،                        خصوصيتي را براي بورژوازي ممكن مي     

چرا كه صفت   .  داران منفي خواهد بود               منطبق خواهد بود؟ جواب اين سؤال حتي از طرف خود سرمايه            

داري             همانگونه كه درندگي، ظلم و استثمار صفتي ايجابي براي سرمايه         .  گرگ همواره درندگي بوده است    

همانطور است عدم زورگويي و مبارزه با دشمنان دمكراسي         .  است، عكس آن هم صفتي سلبي خواهد بود       

باشد؟ با استناد به                داران و زورمداران صاحب قدرت سياسي و اقتصادي مي                     كه از صفات سلبي سرمايه    

داري             توانيم صدور سرمايه به اقصي نقاط جهان ازطرف سرمايه                    همان صفات ايجابي و سلبي، فرضاً نمي      

سوز آنان              هاي ويرانگر و خانمان          طلب را بعنوان صفتي انساني، و يا كنار گذاشته شدن خصلت      هار و منفعت

توانست صادق باشد كه آنها بجاي صدور سرمايه، بقول                     براي كارگران بحساب آوريم؟ اين ادعا زماني مي  

كه اين خواست منطقاً از توان اين طبقه خارج                                                                                     ”.وطني توليد را پيشه خود سازند                 منش جهان                                                                          “ماركس؛  

هايي مانند ديكتاتوري پرولتاريا تنها ميخواهند،                   اينان با زدن انگ ديكتاتوري و استناد به تئوري         .  است

كه             حال آن .  ها را مخالف دمكراسي  و ديكتاتور جلوه دهند                     كارگران و زحمتكشان جهان و كمونيست     

و دمكراسي طلبي از                                                                               ”شود            دمكراسي با هر فرد از مادرزاده مي                                                                                “كارگران و زحمتكشان جهان معتقدند       

رو آنان همواره با متعرضين عليه دمكراسي در سيز و                       از اين .  آيد            حساب مي             صفات ايجابي كارگران به   

كارگران و زحمتكشان درپي  دمكراسي واقعي و مشاركتي كه اكثريت جامعه و به تبع آن                      .  پيكارند

سازد، و امكان               كارگران و زحمتكشان را در اداره امور كشور ازجمله امور اقتصادي و سياسي سهيم مي                

 . باشند      سازد، مي      مندي برابر را از توليدات اجتماع و ثروت طبيعي براي تمامي آحاد جامعه فراهم مي      بهره

خواهند با              آنها مي .  گردد            دمكراسي واقعي بعنوان صفت ايجابي كارگران و زحكتكشان محسوب مي              
جاي حكومت سياسي موجود و دولت                  داري، به             داري و دولت حامي نظام سرمايه                 امحاء مناسبات سرمايه  

و خطر جنگ و تحميل      .  داري بعنوان ارگان سركوب، هنر ادارة امور جامعه را مطرح كنند                          سرمايه
هاي بورژازي با استنادبه                در مقابل ايدئولوگ  . هاي دفاعي را از جامعه و گرده زحمتكشان حذف كنند      هزينه

هرچند كه اين تجربه نه چندان طوالني        .  خوانند            شكست و فروپاشي شوروي اين امر را يك اتوپيا مي          
هاي ماقبل خود به لحاظ                 داري از نظام              هاي سرمايه             كارگران و زحمتكشان در مقايسه با تعداد شكست        

. اما همين شكست خو تنها ناشي از عوامل داخلي نبود           .  تعداد و زمان طوالني آن قابل مقايسه نيست        
هفتاد سال تحريم اقتصادي، تحميل دهها سال جنگ داخلي و خارجي از جمل جنگ جهاني دوم، ثروت                  

ها كارگر شوروي را بجاي سازندگي جامعه سوسياليستي به كام آتش                        ناشي از تالش و كوشش ميليون     
كنند كه دول امپرياليستي متفقاً براي هفتاد                    آنها عامداً فراموش مي   .  جنگ و مسابقه تسليحاتي كشاند    

يابي و دوام آن نظام                 مطمئناً قدرت .  سال براي تخريب و شكست و فروپاشي كشور شوراها تالش نمودند          
توانست، براي رهايي تمام زحمتكشان جهان از يوغ استثمار و بدبختي، و رسيدن به استقالل و                                مي

 . آزادي، برابري و عدالت اجتماعي  پشتوانه مستحكمي باشد، همانگونه كه بود
توان از وجود دمكراسي واقعي سخن گفت، كه دمكراسي از دايره سياسي به دايره                            تنها زماني مي       

اقتصادي فرا برويد، و تأمين عدالت اجتماعي و زدودن چهره كريه سلطه و استثمار از جامعه بشري                       
رسد، آنها حق دارند                داري اين عمل غير ممكن بنظر مي                  هاي سرمايه             از نظر تئوريسين  .  مستحق گردد 

چرا كه تحقق چنين امر خطيري با مرگ بورژوازي و انهدام ماشين دولتي سرمايه قرين               .  چنين فكر كنند  
ماترياليزم تاريخي  .  زوال طبقات به لحاظ تاريخي در گذشته بوده، در آينده هم خواهد بود               .  خواهد بود 

تواند             ترين نوع جامعه نمي               ترين و انساني              بنابراين دمكراتيك .  ترين گواهي را در اين مورد دارد                  مستدل
اي برپايه              گير و مداوم براي محو سلطه طبقاتي، و برقرار نمودن جامعه           وجود داشته باشد، مگر با مبارزه پي

كشي توسط تمامي كارگران و زحمتكشان جهان براي استقالل، آزادي، برابري                       عدم استثمار و زور و حق     
 . و عدالت اجتماعي
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و باز هم   .  سال اخير خود مواجه است      80هاي         داري جهاني با يكي از شديدترين بحران             سرمايه      
هاي بحران بردوش كارگران و            مانند هميشه راه برون رفت از بحران را در سرشكن كردن هزينه             

دستانه        هاي گشاده        زحمتكشان، ازطريق بيكارسازي دهها ميليوني، تزريق مبالغ تريليوني و كمك            
هاي فرامليتي و مؤسسات مالي، ازطريق كاهش سطح                  ازخزانه عمومي متعلق به جيب شركت       

خرابي ميليونها انسان دنبال            هاي كار و زحمت، و در يك كالم ويرانگري و خانه                      زندگي توده 
بي شك نظام   .  داري مجدداً به نقطه تعادل و مطلوب سودهي برسند                تا مؤسسات سرمايه  .  كند         مي

داري با گرفتار شدن در يك چنين بحراني در موقعيت ضعيفي قرار گرفته و شرايط بالقوه                          سرمايه
كه تحت فشار نئوليبراليسم      -هاي چندين ساله نيروي كار           نشيني       مستعدي براي پايان دادن به عقب     

اما امكان فعليت يافتن اين زمينه بالقوه        .  شروع پيشروي آن فراهم شده است       -مجبور گرديده بود  
هاي موجود درميان صفوف كارگران            نخست آفت رقابت  :  مستعد را دو عامل اساسي تهديد مي كند       

طلبانه و معطوف به ترميم              در مقياس جهاني و ملي، و ديگري خطر رفرميسم و شعارهاي اصالح             
داري        سيستم موجود توسط دولتهاي سرمايه     

از جمله دولت جديد آمريكا و دول بزرگ           
اروپائي و احزاب و سازمانهاي دنباله روي          

اي را براي          هاي فريبنده        آنان است، كه وعده   
آرام كردن و متشتت نمودن صفوف              

هاي ناراضي بكار       -كارگران و توده      
بنابراين ضرورت تحكيم         .  گيرند       مي

همبستگي و اتحاد جهاني كارگران و مقابله        
با رفرميسم در كنار نبردهاي موضعي و           
كشوري كه نبايد دست كم گرفته شود، دو         
شرط اساسي تغيير توازن نيرو بسود كارگران 

بندي        بي ترديد بدون نقد و جمع          .  است
آوردها و تجربيات منفي و مثبت قرن               دست

بيستم و آنچه كه بر جنبش كارگري              
گذشته، و با در نظر گرفتن تغييرات عظيمي        
كه در ساختار نيروي كار و سرمايه، و ورود          

 .گيرد، ميسر نيست       سازي آن صورت گرفته و مي-شدن و نحوه جهاني       به مرحله جديد جهاني
داري جهاني، يعني همه            شدگان نظام سرمايه         مزدبگيران، كليه طردشدگان و به حاشيه رانده             

. استثمار شدن از طريق دريافت دستمزد ثابت و كار رسمي محروم هستند                                                                               ”نعمت                                                                                 “آنهائي كه حتا از 
يابي آنها، هرگز قادر           با توجه به واقعيت يافتن طبقه جهاني كار و زحمت و اشكال نوين سازمان                 

هاي اصلي و          نخواهند بود با اتكاء صرف به مبارزات موضعي و محلي و اشكال سنتي به هدف                   
شدن هر چه بيشتر مبارزه             در هر حال با تشديد بحران و جهاني         .  بخش خويش نائل شوند           رهائي

تر شدن منافع مشترك كارگران جهان، خصلت انترناسيوناليسي مبارزه  آنان                      طبقات، و برجسته  
و بيش از پيش اهميت      .  است، كه اساسا خود را درمطالبات مشترك كارگران جهان نشان ميدهد            
در .  سازد       داري نمايان مي         خود را  به مثابه  ضرورتي انكار ناپذير براي برون رفت از بحران سرمايه                

زند، همانا         هاي مشتركي كه كارگران جهان را به هم گره مي                 حال حاضر يكي از مهمترين خواست     
به مثابه    -هاي ناظر بر سرشكن كردن هزينه بحران بدوش كارگران                   مقابله آنان با انواع سياست    

هاي        و مبارزه عليه اخراج و بيكارسازي و اختصاص بودجه            -خواست بيواسطه و فراگير و تاكتيكي      
در هر  .  در مقياس جهاني است                                                                        ”نظام قتصادي بحران زا                                                                      “كالن كشوري و جهاني براي نجات اين        

توانند        داري جهاني مواجه هستند، نمي           آهنگ شده نظام سرمايه          هاي هم        حال كارگران كه با سياست    
آهنگ خود در مقياس جهاني به اين نبرد سرنوشت ساز، و بسنده                    هاي هم        بدون وارد كردن گردان   

داري در سرشكن كردن هزينه بحران بر              كردن به نبردهاي پراكنده و محلي، از پس تهاجم سرمايه         
دوش كارگران و زحمتكشان، تشديد استثمار و به طريق اولي تضمين پيشروي به سوي اهداف                   

. اين يك شعار عام است كه در كشورهاي مختلف رنگ و بوي خود را دارد      . بخش خود برآيند       رهائي

-در كنار شعار عام و جهاني فوق، كارگران  ايران به مثابه يكي از اين گردانهاي جهاني، با دشواري        
ي آنان         كه بار فشار برگرده   .  اند       هاي مضاعف و خود ويژه، و از جمله سه چالش و معضل زير مواجه              

 :كند-را چندين برابر  مي
بحران اقتصادي موجود در يك دولت رانتي متكي به نفت، با توجه به كاهش شديد                         -الف

تراپي        سياست شوك .  تري دارد        هاي جهاني و بحران مزمن اقتصادي، ابعاد شديدتر و دردناك                 قيمت
آمدهاي شديد و دردناك           هاي دولتي، داراي پي          ها ازطريق حذف يارانه          موسوم به آزادسازي قيمت   

سياست فوق از رئوس اصلي برنامه جمهوري اسالمي در سال          .  اقتصادي و اجتماعي مضاعف است    
مساله تورم عنان گسيخته و      .  بندي شده است         جاري است كه با شعار بهبود الگوي مصرف آذين          

به سرعت سطح زندگي      -ها  در منطقه و جهان            يكي ازباالترين نرخ    -درصدي موجود     4/25رسماً  
گسيخته، همراه با سركوب و            سياست بيكارسازي لجام  .  اقشار زحمتكش را تحت تأثير قرارداده است      

سابقه كارهاي موقت  و قراردادي موسوم              بي حقوقي كارگران در نظام استبدادي ديني، گسترش بي        
كار و         به كاغذي و افزايش ساعات و شيفت       

فرسودگي ناشي از آن، نه فقط سطح             
زندگي را بسرعت تنزل داده، بلكه با             

هاي دروني و تقويت             زدن به رقابت          دامن
هاي انفرادي براي نجات آنچه            روحيه كنش 

درمعرض خطر از دست دادن قرار گرفته،         
كل صفوف و موقعيت كارگران و قدرت          

. دهد       زني آنها را مورد تهديد قرار مي                چانه
چنين وضعيتي با تشديد ستم و فشار             
مشترك برهمه زحمتكشان، ترسيم افقي       
تاريك و مبهم از آينده، بازتوليد كننده            
روحيه مبارزات انفرادي و تكيه يك جانبه         
بر نبردهاي موضعي و خود بسنده، پرهيز از        

هاي        زدن مبارزات خود با مبارزات بخش            گره
ديگر طبقه، و مبارزات خرد با مطالبات            

دانيم بدون         حال آنكه مي  .  كالن مي شود  
پيوند مطالبات و مبارزات خرد با مطالبات و         

 .جانبه و عميق كنوني  بسود كارگران متصور نيست       مبارزات كالن برون رفتي بر بحران همه
حاكميت جمهوري اسالمي همراه با تشديد فالكت و بحران اقتصادي، امر سركوب بيشتر                   -ب

. برد              هاي كارگري، تغيير قانون كار و الغاء آن را به مثابه سياست مكمل پيش مي                      كارگران و تشكل  
المللي پول در دستوركار خود قرار             هاي اقتصادي تعديل ساختاري پيشنهادي صندوق بين             و سياست 
همين امر ضرورت اتحاد هر چه بيشتر صفوف كمابيش متفرق نيروي كار و نبردهاي                 .  داده است 

 .كند       پراكنده كنوني را طلب مي
معضل ديگر رفرميسم مبتذلي است كه سعي در زدودن رزمندگي از جنبش كارگري كشورمان                 -ج

مناديان سازش هر از گاهي با علم كردن موضوعي سعي در كشاندن پاي جنبش كارگري به                 .  دارد
انتخابات اخير و شركت بعضي از        .  هاي مختلف جمهوري اسالمي دارند            جناح        هاي سياسي        بازي

طلبان از نمودهاي بارز اين سياست                 مدعيان مدافع طبقه كارگر به نفع كانديداهاي اصالح             
، تمامي تالش خود را براي                                                                          ”برند       از ترس گرگ به كفتاري پناه مي                                                                           “آنها كه   .  سازشكارانه است 

ترين و بزرگترين صف آرائي سياسي شهروندان در برابر رژيم،                  شكستن فضاي  تحريم، يعني مهم     
داري به زندگي آنها،           تا كارگران و مردم ناراضي را در بحبوحه بزرگترين تهاجم سرمايه           .  بكار بستند 

توهم اصالح رژيم با داغ كردن تنور نمايشات انتخاباتي و شكستن              .  بكشانند                                                                     ”انتخابات                                                                   “به پاي   
اي كه شركت در آن جز به تقويت موقعيت متزلزل رژيم و                    ي عدم مشاركت مردم، در معركه            اراده

تيز كردن تيغ سركوب و آشفتگي صفوف در حال تكوين كارگران، به سرانجامي ديگر منتهي                     
 .نخواهد شد

 داري و جنبش كارگري       بحران سرمايه

 از مبارزه كارگران براي تشكيل سنديكاهاي مستقل كارگري حمايت كنيم
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 هاي همبستگي بحران و تقويت زمينه
 

تعميق بحران و بيكارسازي ناشي از آن         . كند        بحران معموال به مثابه شمشيري دودم عمل مي               
و موجب تقويت   . بسان شمشيري بر سر درگاه هر كارگاهي، و برفراز سر هر شاغلي آويخته شده است                

. هاي انفرادي ميشود          هاي درون طبقاتي و تقويت رويكرد واكنش                كاري، تشديد رقابت          روحيه محافظه 
شوند، و يا           هرچند كه بدليل ابعاد و شتاب بحران، با هر موجي جمعيت كثيري به زيرخط فقر رانده مي                  

هاي گسترش آگاهي همان             حال بحران زمينه          در عين . گيرد        ها نفر مورد تهديد قرار مي               زندگي مليون 
اين آگاهي با مشاهده    . سازد        هاي مليوني را در تضاد با رويكرد موجود در بطن خويش فراهم مي                       توده

هايي مبتني بر اصالح            پذير جامعه از شيوه           موج بلند فالكت، منجر به دست شستن اقشار پاييني و آسيب          
توان از اين فالكت            داري نمي         يابند كه با حفظ نظام سرمايه              آنها به تجربه درمي   . گردد        وضع موجود مي  

كند، كه در تضاد با مناسبات                 و كسب اين آگاهي گرايشي متضاد را باز توليد مي               . رهايي يافت 
 .داري است        سرمايه
برآمد آن موج بلند درياي فقر و فالكتي كه اكثريت بزرگي از مزدبگيران را تهديد به از دست                             

كند، نزديك شدن به نقطه غيرقابل تحمل در شرايطي كه رژيم فاقد                  -دادن هر آنچه دارند مي      
خوار نفتي،          هاي رفرم است، بخصوص با توجه به تنگناها و بحران مالي و ارزي دولت رانت                           ظرفيت

از جانبي ديگر همين    . موجب افزايش نقش اهرم سركوب به عنوان تنها عامل بقاء رژيم گرديده است              
هاي درك ضرورت همبستگي و مبارزه مشترك براي مطالبات واحد را فراهم                        فرآيند ناميمون زمينه  

 بگيران         هاي كارگران و مزدبگيران و حقوق        نگاهي به منحني حركت. سازد        مي
ها، و افت و            و شتم          در چند سال اخير، حاكي از آن است كه  عليرغم جو سركوب و دستگيري، ضرب                  

ها، و ريتم كند و نامتناسب اين حركات با آهنگ پرشتاب بحران،                    ها و وقفه         خيزها، و حتي برخي گسست
يابي،         هاي مهمي چون تشكل           نظر شاخص         در مجموع، منحني مبارزاتي كارگران و زحمتكشان از نقطه         

هاي اجتماعي  و            گرائي و همبستگي، پيوند با ساير جنبش       -شفاف شدن و تعميق مطالبات، تقويت هم       
المللي، حفظ روحيه پيوستگي در ادامه كار، جملگي حاكي از پيشروي جنبش كارگري، ولو                       مبارزات بين 

تپه، شركت واحد، برخاست مجدد             نمونه تداوم مبارزات كارگران هفت    . و خيز است           كند و همراه با افت    
اعتراضات معلمان پس از سركوب وسيع  دوره قبل، و يا تداوم فعاليت جنبش زنان و دانشجويان با همه          

 .هاي به عمل آمده دليلي بر وجود چنين روندي است        ضربات و دستگيري
گرچه  -هاي كارگري گوناگون در آستانه برگزاري اول ماه مه امسال                      ائتالف و همكاري تشكل         

گامي مهم و روبه جلو بود، كه بايد           -ها با گرايشات گوناگون را دربرگيرد             ي تشكل         هنوز نتوانسته همه  
داري، تأكيد بر           گيري آن عليه نظام سرمايه             محتواي بيانيه و سمت   . در تداوم و تعميق آن تالش نمود       

بگيران و بطور           هاي طبقه بزرگ مزدبگيران و حقوق     -هاي مستقل، حمايت از ساير بخش             اهميت تشكل 
هاي اجتماعي و نيز ضرورت تقويت      -ها و اعتراضات معلمان، حمايت از ساير جنبش          مشخص از خواست

البته ناگفته نماند آنچه كه      . صفوف همبستگي با كارگران جهان، از جمله نكات مثبت اين بيانيه بود              
هاي اقدام مشترك حول مطالبات واحد نتواند آنگونه كه بايد                   شود  روند درحال تكوينِ زمينه             موجب مي 

اي، سكتاريستي و يا رفرميستي است كه بجاي تقويت                     تقويت شود، همانا برخوردهاي بعضاً فرقه       
اين تصور كه گرايشي با محور قراردادن خود، بخواهد          . گردد        صفوف همبستگي موجب تضعيف آن مي     

همه را به زير پرچم خويش بكشد، چيزي جز بازتوليد تفرقه و تشتت در صفوف نچندان متحد اردوي                    
 .هاي گذشته نيز بر بطالن اين نوع تفكر مهر تأييد زده است        و البته تجربه. كار و زحمت نيست

 
مان براي تقويت صفوف همبستگي               تواند الهام بخش هدف بزرگ              گانه زير مي           راهبردهاي چهار     

 :كارگران و مزدبگيران باشد
پذيرش واقعيت متكثر و پلوراليستي طبقه بزرگ مزدبگيران و استثمار شوندگان، و وجود گرايشات                 -1

يابي با قبول حق تبليغ براي               متعدد درميان فعالين كارگري، از جمله در مورد محتوي و شكل تشكل             
 . مواضع خود

همكاري حول مطالبات عيني، فراگير و بسيج كننده در هر حدي كه توافق هست، در برابر                         -2
ها و گرايشات گوناگون با هدف تغيير و فراتر رفتن از                      توسط  بخش  . داري و دولت حامي آن             سرمايه

 . وضعيت موجود
مبارزه نظري، سياسي و طبقاتي  با گرايشات انحرافي، بدون آنكه  بخواهيم اين مبارزه نظري و                      -3

مان         هاي مشترك         سياسي را آن چنان عمده كنيم كه موجب نفي اشتراكات موجود و همكاري در حوزه               
 . باشد

ي         ها عموماً از خواستها و نيازهاي بيواسطه               هاي مستقل كارگري مانند سنديكاها و اتحاديه               تشكل -4
هايشان پايدار          ي مبارزه آنا براي تحقق خواسته             خود كارگران بيرون ميĤيد و بيش از هر چيز ديگر برپايه           

ي اقتصادي و صنفي اهميت اقدام متحد در مقابل                       كارگران در مسير مبارزات روزمره       . مانند        مي
داران را كشف           كارفرمايان را درميابند، و فراتر از آن مفهوم و اهميت اتحاد طبقاتي در مقابل سرمايه                  

شان است          ي متحد و متشكل براي بهبود شرايط كار و زندگي                  بردن به ضرورت مبارزه           و با پي  . كنند        مي
به همين دليل نبايد      . يابند        مي         داري و برقراري سوسياليسم دست               كه، به مبارزه با نظام سرمايه         

هاي مستفل كارگري از باال و به ابتكار جمعي از پيشروان كارگري و يا احزاب سياسي شكل                             تشكل
هاي آن ناگزير بايد در واحدهاي مختلف اقتصادي و از طريق متحد شدن كارگران هر                       بلكه پايه . بگيرند

 .هاي مشخص خودشان ايجاد  گردد        واحد يا رشته حول خواست

 !اعدامهاي دهة شصت ادامه پروژه گوادلوپ
 

 -ازفرداي انقالب مصادره شده ايران، جمهوري اسالمي بطورسيستماتيك كشتار مخالفان سياسي                    
هاي مدني،                          ترين حقوق دمكراتيك، آزادي                           ستيز جمهوري اسالمي عليه بديهي    . عقيدتي خود را آغاز كرد    

. ي اعدام نيروهاي مترقي شدت گرفت                                                     سابقه                        با صدور احكام بي     60كرامت انساني و شهروندي از سال       
كه منجر به سرنگوني سلطنت پهلوي و به قدرت              57سهم مردم و نيروهاي انقالبي از انقالب بهمن            

. تري بود                         رسيدن رژيم جمهوري اسالمي گرديد، سركوب، اختناق، زندان، شكنجه و اعدام درابعاد وسيع              
هاي بشري در جهان است، كه                               كشتار فعالين و زندانيان سياسي دهة شصت در زمره بزرگترين جنايت            

چنين جنايتي نه تنها درتاريخ كشورمان بي نظيربوده، بلكه         . توسط رژيم جمهوري اسالمي ايران رقم خورد      
در . توان آنرا با دوران سلطه فاشيسم در اروپا مقايسه نمود                        آيد، كه مي            درعرصه جهاني نيز از نوادر بشمار مي

هاي دهه شصت بكرات شاهد آن بوديم كه دختران و نوجوانان پاك سرشت، زنان باردار، جوانان                                           سال
هاي اعدام                          اي ستبر به پاي جوخه                            برومند، مردان شريف و پدران و مادراني فداكار كه با سري بلند و سينه             

هاي                         و به عينه ديديم كه عفريت مرگ بخش وسيعي از رهبران، كادرها و هواداران صادق سازمان                . رفتند
تا آنكه باالخره   . سياسي را كه مخالف استبداد و حكومت بنيادگرايي ديني بودند را به كام خود كشيد                    

 .ارتجاع توانست مجدداً نظام غارتگرانه خود را در كشورمان تثبيت كند
بايستي با شهامت و صراحت تمام اعتراف كنيم، كه آن زمان                    ما، بسان بخشي از نيروهاي چپ ايران مي    

عدم . هاي دهه شصت كه رفقا و دوستان ما را بكام خود كشيد، حق مطلب را اداء نكرديم                                          درمورد اعدام 
ها، در مصادرة انقالب از طرف نيروهاي ارتجاعي و                                  ها به امواج سهمگين اعدام                            اعتراض ما در آن سال    

پيشبرد اهداف ضدانقالبي نيروهاي داخلي و امپرياليسم جهاني كه پيشتر در كنفرانس گوادلوپ به توافق                  
و در كنفرانس گوادلوپ به       57ماه                          ها در دي                          هاي كه امپرياليست                          سياست. رسيده بودند، كمك شاياني نمود    

با حذف نيروهاي    . توافق رسيده بودند به دست مذهبيون مرتجع تازه به قدرت رسيده به اجراء درآمد                   
اعدام ها و كشتارهاي    .هاي اعدام زمينه مساعدي براي استبداد ديني فراهم گرديد                                 انقالبي در پاي جوخه   

دهه شصت در طي سي سال حكومت جمهوري اسالمي و از زمان به قدرت رسيدن آن همچون شمشير                    
داموكلوس بر باالي سرمردم نگاه داشته شده تا نگذارند شعله اعتراضات و خواست تغيير از عمق جامعه                     

هاي هماهنگ شده ارتجاع خارجي با سردمداران جمهوري                                 منشاء اين جنايات، سياست   . ور شود                         شعله
بايستي نسل انقالب را چنان سركوب                              سياستي كه حاكمان تازه بقدرت رسيده، بموجب آن مي      . اسالمي بود

هاي مديدي از اذهان پاك و روحيه يĤس، نااميدي و ناتواني را                                     گري را براي مدت                           كنند، تا ريشه انقالبي   
 .تا مبادا به فكرمبارزه و تغيير باشند. هاي بعدي نهادينه كنند            درنسل

ازپي آمد چنين سياستي بود كه حكام جمهوري اسالمي دراوايل انقالب به لشكركشي و سركوب                         
طلبانه مردم كردستان و تركمن صحرا قانع نگرديده و با فراگير نمودن موج كشتارها و                                        هاي حق                         خواست

هاي                         ها، خواستند تمامي نيروهاي مترقي و انقالبي را ازصحنه مبارزه محو كنند، تا بتوانند به سياست                                       اعدام
جمهوري اسالمي در دهه شصت با اجراي مصوبات كنفرانس گوادلوپ براي            . گرانه خود ادامه دهند                           چپاول

آنها با  . سركوب نيروهاي چپ و راديكال عمآل سرسپردگي خود را به ميثاق با امپرياليسم جهاني ثابت كرد                
گيري                         توانستند، از نيروهاي مترقي و اعدام نيروهاي انقالبي انتقام            57يورش به دستاوردهاي انقالب      

 67هاي ديگر جمهوري اسالمي، خصوصاً  فاجعه ملي سال                  باجنايات 60هاي سال             تفاوتي كه اعدام. نمايند
ي ملتهب و متوقع آن زمان را با                                 هاي جامعه                         رژيم جمهوري اسالمي خواست   . داشت، علنيت آن بود   

در آن روزها زندانيان سياسي وابسته به گروههاي چپ و مجاهدين، در               . هاي گسترده پاسخ داد                           اعدام
نفره كه اسامي شان همه روزه درروزنامه هاي رسمي كشور                180نفره و حتي         80و    70گروههاي  
اين . گرفتند                        هاي آتش قرار مي                           و يا در مقابل جوخه    . رفتند                        هاي اعدام مي                          گرديد، به پاي جوخه                           منتشرمي

 .دراغلب شهرهاي كشورمان ادامه داشت 64فروكش نمود ولي تا سال  62كشتارها هر چند از سال 
كه امروز سخن گفتن                            و آن اين  . در اين ميان نكته باريكي وجود دارد، كه بايستي مورد توجه قرار گيرد                 

از جنايات هولناك و ضد انساني رژيم جمهوري اسالمي در آن سالها، صرفĤ بمنزله واگويي خاطرات و يا                     
باشد، رژيم جمهوري اسالمي و نيروهاي مدافع نظام حاكم با                         حتي صرف افشاي جنايات صورت گرفته نمي

ارائه تصويري غير واقعي از ماهيت رژيم و جنايات مرتكب شده، درصدد از بين بردن حافظه تاريخي مردم                   
هاي ديگر رژيم منحرف كردن نسل جوان و تازه به ميدان                                    هدف مستقيم اين حركت و كوشش     . هستند

وظيفه همه ما،   . هاي اجتماعي حضوري فعال و تأثيرگذار دارند                             آمده در ميهنمان است، كه در تمامي جنبش
خصوصاً نيروهاي چپ و مترقي، درشرايط كنوني ايجاد پيوندي مستحكم بين مبارزات نسل گذشته و                    

. باشد                        هاي دهه شصت با نيروهاي جوان حاضر در عرصه مبارزات اجتماعي كشورمان مي                                    بازماندگان اعدام 
تواند اهرمي براي به حركت درآوردن پتانسيل مبارزاتي نيروهاي مترقي انقالبي وبستري                                    چنين پيوندي مي  

تواند افكارعمومي ايران و جهان را عليه                          هاي اجتماعي كشورمان گردد، و مي            براي سازماندهي وسيع جنبش
ما بر آنيم كه سران و گردانندگان رژيم استبدادي حاكم بر كشورمان،                 . جمهوري اسالمي بسيج نمايد    

برماست كه پس از    . بايستي درعرصه داخلي و جهاني به عنوان عاملين جنايت عليه بشريت محكوم گردند             
ضروري است با زنده     . گذشت نزديك به سه دهه اجازه ندهيم اين جنايات به فراموشي سپرده شوند                  

داشتن ياد و نام هزاران نفر از زندانيان سياسي اعدام شده، ازحيثيت و سنت مبارزاتي آن عزيزان ازدست                           نگه
 .رفته دفاع كنيم
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نصب گسترده دوربينهاي كنترل و غيره در غرب امپرياليستي، از جمله دستاوردهاي حمـالت  
 .هاي بادآورده به اردوي مزدبگيران است        جديدي صاحبان سرمايه

سرمايه داري براي تحرك بخشيدن به بازار و باال بردن سطح تقاضا در جامعه، به تبليـغ       
. هاي مختلف وام دهي را به اجرا گـذاشـت            برنامه.  و ترويج فرهنگ مصرف گرائي روي آورد

دستمزدها ماهها و سالها .  دامنه زندگي قرضي را گسترش داد و انسانها بدان عادت داده شدند
بـازار  .  مردم توان بازپرداخت وامها را از دست دادنـد .  ثابت ماند و قيمتها بطور مرتب باال رفت

 . مصرف اشباع شد، از تك و تا افتاد و با ركود مواجه گرديد
هاي موسوم به بازار هـاي بـورس،             عطش سيري ناپذير انباشت ثروت از طريق قمارخانه     

اقتصاد سوداگرانه و داللـي رواج بـي         .  بخش مالي را بر بخش واقعي اقتصاد مسلط گردانيد
بدين ترتيب، ارزش اضافه توليدي مزدبگيران، از چرخه توليد خـارج و بـه         .  اي يافت        سابقه

بند و بار بر بخش         تسلط بخش مالي و بازار بي.  هاي وال استريت و امثالهم راه يافت        قمارخانه
كاال، از فـرمـول     .  داري، رشد و تكامل نيروهاي مولده را متوقف ساخت        واقعي اقتصاد سرمايه

پـول مـي آورد،         -پول، حذف و فرمول جديد نئوليبـرالـي پـول       -كاال  -سرمايه داري پول
 .جايگزين آن شد و همين امر، باعث، تشديد بحرانها و كاهش فاصله زماني آنها گرديد

داري پس از در هم كوبيدن اردوگاه سوسياليسم، به بازارهاي بكر جـديـد دسـت              سرمايه     
يافت و با تبديل كشورهاي خودكفاي سوسياليستي به ممالك صرفا مصرف كننده، تولـيـدات   
كشورهاي امپرياليستي و تأمين كننده مواد اوليه و خام مورد نياز موسسات تولـيـدي آنـهـا،       

ساله بحران ساختاري خود را مهار نموده و تحت كنترل در  20توانست براي يك دوره تقريبا 
داري         ولي، اشباع شديد اين بازارها، باز هم موجبات و زمينه مساعد ركود اقتصاد سرمايـه .  آورد

 . و بحران امروزي را فراهم آورد
هاي سرمايه بر اين امر متركز شده است كه، علل و عـوامـل           امروز تمام تالش ايدئولوگ     

داري را كتمان نموده و اينكه، بـحـران در طـبـيـعـت خـود                -بحران هاي دائمي سرمايه
گـري،          تشـديـد نـظـامـي       .  هاي پنهان نمايـنـد          داري رو به مرگ نهفته است، از توده        سرمايه

اي، سركـوب خشـن تـظـاهـرات آرام                    لشكركشي و درگير كردن جنگهاي محلي و منطقه
كارگران در روز همبستگي جهاني كارگران و زحمتكشان در پايتختهاي اروپائي، تركيه، ايران 

نمائي تصنعي مسائل انحرافي و كم اهـمـيـت،            داري، طرح و بزرگ        و ديگر كشورهاي سرمايه
همه و همه، از جمله اقداماتي است، اوال؛ در جهت يافتن راه خروج از بـحـران و ثـانـيـا؛              

 . داري در حال احتزار        زاي سرمايه        الپوشاني ماهيت بحران
ريشه ها و عوامل ايـن فـاجـعـه       .  اما، مردم بايد به علل بحران سيستم سرمايه پي ببرند     

جهاني را بشناسند، ارزيابي و شناخت جامعي از روابط ومناسبات غـيـرانسـانـي و انـگـلـي              
داري داشته باشند و مهمتر از همه، بايد بدانند كه با جهاني شدن بحران در شـرايـط             سرمايه

اي در انتظار جهان است و چگونه با پيامدهاي فاجعه بـار          جهاني سازي امپرياليستي، چه آينده
درست از اين منظر است كه، كمونيستها و بطور كلي، همه !  اين اپيدمي خطرناك مقابله كنند

داري، افـتـادن بـه دام                پيروان سوسياليسم علمي، بخاطر كوتاهي در مبارزه قطعي با سرمايه
گرانه امپرياليسم و عدم طرح، تبليغ و ترويج برنامه هـاي انـقـالبـي ضـد                    سياستهاي حيله

هاي بـحـرانـهـاي             داري، به سهم خود در ادامه حيات اين سامانه منحط و قطع ريشه        سرمايه
داري اسـت،    -اقتصادي، سياسي و اجتماعي كه جزء سرشت و طبيعت سيستم سرمايه  -مالي

 .اكيداً مسئوليت دارند
امروزه و هميشه، براي جلوگيري از بروز و تكرار بحرانها، برقراري ثبات و امنيت شغـلـي و       

سياسي  همه جانبه در جامعه بشري و غلبه بر فقر و گرسنگي عمومي در جهان، آگاه سـازي  
و سازماندهي مزدبگيران و همه زحمتكشان و ستمديدگان در سمت مبارزه برعليه حاكمـيـت   

ترين وظيفه همه احزاب، سازمانها، گروههاي كمونيستي و         داري، عاجل        نظام ارتجاعي سرمايه
هاي الزم براي برقراري نظام عادالنـه          در مقياس جهاني، تمام زمينه.  كارگري بشمار مي رود

آينده بشري در گرو حاكميت طبقه كارگر و برقـراري نـظـام      . سوسياليستي فراهم آمده است
 .سوسياليستي است

 
 دريافتي از ايميل

 

تـر          داري روز بروز گسترش مي يابد، عميق        اقتصادي سامانه پوسيده سرمايه  -بحران مالي     
طبيعي است كه بار سنگين آن .  گيرد        شود و بتدريج همه جوانب زندگي اجتماعي را فرا مي        مي

. افتـد         قبل از همه، بر دوش طبقه كارگر و ديگر اقشار و طبقات محروم و ستمديده جامعه مي
بيكاري، فقر و فاقه و .  انسانهاي كار و زحمت، كار و  وسايل معاش خود را از دست مي دهند

ترين فردا، نگراني بحق و اضطراب عـمـومـي را              نبود حداقل چشم انداز روشن براي نزديك
هاي بزرگ و كوچك صنعتي يكي بعد از ديـگـري             مؤسسات مالي و كارخانه.  دامن زده است

اعالم ورشكستگي كمپاني جنرال موتورز، بزرگترين كارخانه اتومبيل سـازي  .  مي شوند        تعطيل
بدنبال ورشكست شدن دههـا  )  يازدهم خرداد ماه سال جاري( آمريكا در همين چند روز پيش 

مؤسسه خود در آمريكـا   1400بانك و موسسات بزرگ مالي و تصميم آن براي تعطيل كردن 
بدين تـرتـيـب و در        .  مؤسسه در مكزيك، يكي ديگر از پيامدهاي بحران جاريست 1500و 

شـونـد و در               صد هزار از كار اخراج مـي     -اقتصادي، كارگران صد هزار  -نتيجه بحران مالي
ها هزار نفري تقريبا         هاي ده        اي گسترش يافته است و ميتينگ        مقابل آن، دامنه اعتراضات توده

هـاي          در روزها و هـفـتـه     .  داري را درنورديده است        همه كشورهاي باصطالح پيشرفته سرمايه
گذشته، بويژه بعد از اول ماه مه امسال، سراسر اروپا شاهد اعتصابات و اعتراضات بي سابـقـه   

داري را           كارگران بخشهاي مختلف بود كه بر خالف سالهاي قبل، اساس و پايه نظام سرمايه
دولتهاي امپرياليستي براي مقابله با اعتراضات مدني توده هاي كـار و    .  كنند        تقبيح و طرد مي

فاجعه هولناكي در شرف تكويـن  . كنند        زحمت، نيروهاي امنيتي و پليس خود را وارد ميدان مي
ابعاد بـحـران   ! فاجعه فقر و گرسنگي عمومي. كند        اي كه كل بشريت را تهديد مي        فاجعه. است

الملل در گـزارشـي كـه              كنوني به چنان حد خطرناكي رسيده است كه حتي، سازمان عفو بين
پخـش شـد، بـحـران جـاري            .  سي.  بي.  خرداد ماه سال جاري از شبكه خبري بي 13روز 

مالي، بلكه بحران انساني اجـتـمـاعـي خـوانـد و             -داري را نه تنها بحران اقتصادي        سرمايه
گرسنگي يك ميليارد انسان و سركوبي مبارزان و جنبشهاي عدالت طلبانه را پيامد طبيعي آن 

ماند كه، علل و عوامل بحران جـاري و            با اين توصيف، جاي هيچ ترديدي باقي نمي.  دانست
تريـن          اين، دقيق!  داري نهفته است        اوضاع ناهنجار جوامع انساني، در سرشت خود نظام سرمايه

 . ترين جواب است        و درست
داري نهفته اسـت؟ بـراي               چرا علل و عوامل بحران در طبيعت و ذات خود نظام سرمايه     

داري، تضاد كار و سرمايه، تضاد بين سيستم اجتماعي توليـد          اينكه، تضاد اصلي جامعه سرمايه
يعني، نيروي جسمي و يا فكري كارگر، موجب توليد ارزش .  و نوع مالكيت بر ابزار توليد است

زيرا، اين طـبـقـه    .  رود        دار مي        گردد ولي، اين ارزش اضافه، مستقيما به جيب سرمايه        اضافه مي
 .انگلي، ابزار كار را در تملك خود دارد و بازار توزيع نيز در اختيار اوست

رشد علوم و فنون موجبات تكامل ابزار كار و نيروهاي مولده را فراهم آورده است و ايـن       
تكامل، باعث افزايش سطح توليد نيازمنديها جوامع انساني گرديده و در عين حـال، سـبـب        

به همين جهت هم، در نتيجه روابـط    .  افزايش نرخ بيكاري در ميان نيروي كار نيز شده است
داري، توسعه علوم و تكنيك نـه تـنـهـا               و مناسبات نادرست توليدي و اجتماعي نظام سرمايه

موجب بهبودي شرايط زندگي مردم نگرديده، حتي، سطح زندگي عمومي سال به سال پائيـن  
وجـود  .  رفته اوضاع معيشتي و زندگي اكثريت انسانها وخيمتر شـده اسـت      -آيد و رفته        تر مي

ارتش عظيم بيكاران از يك سو و عدم پرداخت سيستماتيك مزد واقعي مزدبگيران و انباشـت  
مازاد توليدات از سوي ديگر، موجب تنزل ميزان مصرف و يا به عبارت ديگر، موجب كاهـش  

 .تقاضا شده و در نتيجه آن بحران آغاز ميگردد
داري جهاني در           تا دو دهه قبل، در شرايط موجوديت اردوگاه سوسياليستي شرق، سرمايه     

داري مجبور بود براي جلوگيري از نفوذ و رشد افكار و ايدئولوژي         كشورهاي رشديافته سرمايه
، چاپ اسـكـنـاس و                                                                  ” جنوب                                                                            “ عدالت خواهانه و سوسياليستي در جامعه، به حساب كشورهاي 

اي، مزد نسبتا مـنـاسـبـي بـه                  ارواق بهادار و تحميل تورم ناشي از آنها به كشورهاي حاشيه
كارگران بپردازند، برنامه هاي تأمينات اجتماعي را در جامعه به اجرا بـگـذارنـد، آزاديـهـاي          

. داري در تقابل نباشد،  تأمين و رعايت نمايـنـد          سياسي را تا آنجا كه با بنيان و اساس سرمايه
داري تهاجم گسترده         پس از تخريب اردوگاه سوسياليستي در آخرين دهه سده گذشته، سرمايه

باال بردن .  اجتماعي مزدبگيران آغاز كرد  -تري را برعليه مزد، حقوق و آزاديهاي سياسي        علني
سن بازنشستگي، افزايش ساعات كار هفتگي، كاهش بودجه تأمينات اجتماعي، بـكـارگـيـري     

امنيتي مثل تشديد شنود مكالمات تلفني، مكاتبات اينترنتي و پستـي،    -ابزار و وسايل نظارتي

 علل بحران در سرشت نظام سرمايه داري نهفته است



خل كشور
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داخل كشور -نشريه گروهي از فدائيان خلق ايران   
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 اي در نماز جمعه تهران             اتمام حجت خامنه
خرداد، با رد ادعاي تقلب در انتخابات، تأكيد بر كانال شوراي نـگـهـبـان بـراي         29اي در نماز جمعه              خامنه

رسيدگي به اعتراضات، تائيد سالمت انتخابات، دعوت به پذيرش نتيجه انتخابـات، تـائـيـد خـط مشـي             
نژاد، تهديد به سركوب تظاهر كنندگان و انداختن مسئوليت كشتار تظاهركنندگان به گردن موسوي،              احمدي

 . طلبان و مردم معترض اتمام حجت كرد             با موسوي، اصالح
 

 گرايان             شكاف در درون اصول
علي الريجاني رئيس مجلس رژيم از اين كه تعدادي از اعضاي شوراي نگهبان از يك نـامـزد خـاص در        

آقاي الريجاني در گفتگو با تـلـويـزيـون     .  انتخابات رياست جمهوري حمايت كرده اند، ابراز ناخرسندي كرد
كاش برخي اعضاي شوراي نگهبان به نفع يـك كـانـديـداي خـاص وارد مـيـدان                                                              “: ايران، گفته است

                                             ”.شدند             نمي
 

 اي             نژاد از خامنه             تشكر احمدي
محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري ايران در نامه اي به رهبر جمهوري اسالمي از موضع گيـري وي در      

به عنوان فرزند كوچك و خادم برگـزيـده                                               “ :  او مي نويسد.  جريان خطبه هاي نماز جمعه قدرداني كرده است
دانم كه از حسن تصميم و حضور تاريخي آن رهبر فرزانـه در صـحـنـه          ملت بزرگ ايران بر خود الزم مي

عظيم و حماسي نماز جمعه تهران و ايراد بيانات راهگشا و اعالم مقتدرانه مـواضـع بـر حـق مـردم در              
                                             ”.موضوعات مهم روز صميمانه تقدير و تشكر نمايم

 
 اي بر سركوب معترضين             تأكيد مجدد خامنه

خامنه اي رهبر حكومت اسالمي در ديدار با نمايندگان مجلس بار ديگر بر موضع سازش ناپذير خود مبـنـي   
 ! زير بار زور نخواهند رفت                                             ”نظام و مردم                                            “نپذيرفتن خواست هاي معترضين تاكيد كرد و مدعي شد 

رهبر حكومت خطاب به نمايندگان مجلس ضرورت قانونمداري و فصل الخطاب بودن قانون در كشـور را      
من در مسائل اخير مربوط به انتخابات رياست جمهوري مصرّ به اجراي قانون بـوده  :  يادآور شد و تأكيد كرد

 . و خواهم بود و نظام اسالمي و مردم نيز به هيچ قيمتي زير بار زور نخواهند رفت
اين سخنان رهبر حكومت تاكيد دوباره اي بر سخنان او در روز جمعه ي گذشته است كه از انتخابات دفـاع  

 .كرد و نشان داد قصد دارد از نتايج كودتاي انتخاباتي خود با زور و سركوب دفاع كند
 

 ! روزنامه هاي خياباني عليه سانسور
در .  روزنامه هاي خياباني، خبرنامه ها و شبنامه ها، بار ديگر وظايف اطالع رساني را بر عهده گـرفـتـه انـد      

حالي كه فضاي مطبوعاتي ايران كامال بسته شده و حكومت مي كوشد، اينترنت، مهم تريـن وسـيلـه ي        
اطالع رساني را با اخالل مواجه كند، روزنامه هاي خياباني يكي بعد از ديگري منتشر مي شوند و هر يـك    

در زير تصوير يـكـي از ايـن روزنـامـه و              .  گوشه اي از وظيفه ي خطير خبررساني را به عهده مي گيرند
 :بينيم ها را كه در روزهاي اخير منتشر شده اند مي خبرنامه

 
 كشته شدن دانشجويان در تهران و شيراز

اي گفته است كه در حمالت نيروهاي امنيتي و لباس شخصـي               دفتر تحكيم وحدت روز سه شنبه طي بيانيه
اين گروه فرماندهان .  اند             خرداد،  به دانشگاه هاي تهران و شيراز هفت دانشجو كشته شده 24در روزيكشنبه 

اين گروه مي نويسد كه در حمله يكشنبه شب بـه خـوابـگـاه         .  سپاه و بسيج را مسئول واقعه دانسته است
دانشگاه تهران در خيابان كارگر شمالي پنج دانشجو كشته شده اند و در حمله به دانشگاه شيـراز نـيـز دو        

نفر در تظاهرات عـمـومـي     10در بيانيه دفتر تحكيم وحد همچنين به مرگ بيش از . دانشجو جان باخته اند
 .خرداد در تهران اشاره شده است 25دوشنبه 

  دانشجويان دانشگاه شيرازحمله به 
دانشجويان معترض در دانشگاه شيراز در مـحـوطـه ي          
خوابگاه ارم مورد حمله ي نيروي انتظامي و لباس شخصي 

نيروهاي لباس شخصي با حمايت پـلـيـس    .  ها قرار گرفتند
ديشب به خوابگاه دانشجويان حمله كـرده و اقـدام بـه            
تخريب اتاق ها، كتك زدن و دستگـيـري دانشـجـوهـاي        

در پي ورود نيروهاي كمكي پليس و ضـد    .  معترض كردند
زد .  شورش، بسياري از دانشجوها مجروح يا دستگير شدنـد 

و خورد تا محوطه ي كوي دانشگاه ادامه داشتـه و مـردم       
 . درب خانه هاي خود را به روي دانشجويان باز گذاشتند

 . در پي بروز خشونت ها در دانشگاه شيراز محمد هادي صادقي، رئيس اين دانشگاه استعفا داده است 
 

 استعفاي دسته جمعي اساتيد دانشكده شيمي دانشگاه شريف
اساتيد دانشكده شيمي دانشگاه صنعتي شريف، در اعتراض به حمالت و جنايات صورت گـرفـتـه اخـيـر،          

 .خرداد به صورت دسته جمعي استعفا دادند 27چهارشنبه 
 

 تحصن اساتيد دانشگاه اميركبير
جمعي از اساتيد دانشگاه اميركبير نيز در روز يكشنبه گذشته با تحصن در مسجد دانشگاه، در اعتراض بـه     

 .وقايع اخير صورت گرفته بر عليه مردم و دانشجويان و تقلب در انتخابات استعفا دادند
 

  تجمع سكوت و بزرگداشت شهداي وقايع اخير در ميدان توپخانه
صدها هزار تـن از مـردم         .  صدها هزارتن از مردم تهران بار ديگر اعتراض خود را در سكوت اعالم كردند

هـاي     جمهوري، عصر پنجشنبه بـا نشـان     تهران در ادامه اعتراضات خود به روند نادرست انتخابات رياست
 .آميز اخير را گرامي داشتند سوگواري در ميدان توپخانه تهران جمع شدند و ياد شهداي برخوردهاي خشونت

 
 تحصن و درگيري در دانشگاه سهند تبريز

تعداد كثيري از دانشجويان دانشگاه سهند تبريز در اعتراض به كودتاي سياسي وزارت كشـور دسـت بـه         
هـاي فشـار                    خرداد بين دانشجويان و نيروهاي حراست و گروه 25تحصن زدند و قبل از ظهر روز دوشنبه 

هاي حراست دانشگاه قرار گـرفـتـنـد و                    درگيري شديدي روي داده و دانشجويان مورد ضرب و شتم نيروي
 .تعداي هم زخمي و روانه بيمارستان شدند

 
 درگيري در دانشگاه تبريز 

همزمان مردم نيز در خيـابـان   .  خرداد در دانشگاه تبريز دانشجويان تجمع كرده بودند 24عصر روز يكشنبه  
هاي              هاي اطراف دانشگاه تبريز ، آبرسان و فلكه دانشگاه دست به راهپيمايي زدند، كه با سركوب شديد نيرو

 .يگان ويژه و دستگيري تعداد زيادي از مردم همراه بود
 

 اظهارات قاليباف در باره وقايع پس از انتخابات
خرداد به سطح شهر آمدند، بخشـي از مـردم        25جمعيتي كه در :  به گزارش ايلنا شهردار تهران تاكيد كرد

و وظيفه مسولين اين است كه اين ابهامات را با كار كارشناسـي    بودند كه به درست يا غلط ابهاماتي داشتند
 .از ذهن مردم رفع كنند

 
 ! تقاضاي هزاران ايراني از دادگاه الهه ديكتاتور ايران را محاكمه كنيد

هزاران كاربر اينترنتي در ايران با امضاي متني خطاب به دادگاه الهه از دادستان اين دادگاه خواسته انـد،   • 
 .علي خامنه اي رهبر مطلق العنان حكومت ايران را به دليل جنايات بيشمار خود محاكمه كند
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  انتخابات به مجلس مجمع تشخيص مصلحت نخواهد رفت
غالمحسين الهام سخنگوي دولت پيشنهاد حل و فصل مسئله انتخابات از طريق مـجـمـع تشـخـيـص            

وي تـاكـيـد                                                    ” . عوارض نامطلوب دارد و نتيجه آن تامين حقوق ملت نيست                                            “ مصلحت را بدعتي خوانده كه 
                                             ”.اي ندارد كه بخواهد نظام حقوقي را نقض كند و دور بزند             اساسا انتخابات مشكل ويژه                                            “كرده كه 

هر نوع شكاف در قانون و نقض اصول يك بدعتي است كه عوارض نامطلوب دارد و                                               “ به گفته آقاي الهام، 
                                             ”.قطعا نتيجه آن تامين حقوق ملت نيست

 
 گرايان             اصول              زا توسط روزنامه             هاي آتش             آموزش ساخت بمب

: زا با اين لـوازم نـوشـت      هاي آتش روزنامه جوان سپس از قول يك كارشناس تخريب پيرامون ساخت بمب
چسبانند سپس با چسب مذكور آن را عـايـق    هاي تنيس مواد خميري انفجاري را مي آشوبگران به دور توپ

كنند كه به علت اينكه روي پوشش توپ ايـن   زا تهيه مي اي آتش سي بنزين گلوله كرده و با تزريق چند سي
 .گيرد برد زيادي دارد و با توجه به مواد آن از قدرت آتش بااليي برخوردار است كار صورت مي

 

 از ميان رويدادهاي ايران و جهان
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 !ايران را تحريم سياسي كنيد
شيرين عبادي، برنده جايزه صلح نوبل، از كشورهاي اروپايي خواست با استفاده از فشارهاي ديپلماتـيـك   

 .دولت ايران را به پايان خشونت عليه معترضان به نتايج انتخابات وادار كنند
 
دهها تن از شهروندان معترض زاهداني كه دست به تجمع زده بودند توسط نيروهاي لباس شخـصـي   *  

 .بازداشت شدند
اعتراضات مردمي در شيراز به شدت ادامه دارد و عليرغم سركوب وحشيانه از شدت آن كاسته نشـده    *  

زد و خورد در نقاط مختلف شيراز بين طرفداران احمدي نژاد و نيروهاي پليس با مردم معترض بـه  .  است
 .رييس جمهور تقلبي ادامه داشت

چـنـد جـوان در        .  صدها نفر دستگير شدند.  مردم تبريز و دانشجويان با ماموران حكومتي درگير شدند* 
سـه نـفـر      .  جو تبريز پليسي است.  ها هستند             همه ماموران در خيابان.  اطراف آبرسان با چاقو زخمي شدند

 . لباس شخصي ها به خيابان ها ريختند. عكاس را در خيابان آبرسان زدند و دستگير كردند
 

 اجتماعات كارگري و دستگيري فعالين كارگري و اجتماعي  به  يورش سازمان يافته
بـه    اجتماعات مسالمت آميز كه  نيروهاي انتظامي و امنيتي جمهوري اسالمي در روز جهاني كارگر به     

دعوت سنديكاها و نهادهاي مستقل و غير دولتي با شركت كارگران و فعالين سياسي و اجتماعي در نقاط 
صـدهـا       در جريان اين يورش خشونت آميز و سازمان يافته،. بود، يورش بردند  مختلف كشور برگزار شده

تن از كارگران و فعالين كارگري، سياسي و اجتماعي توسط مامورين مورد ضرب و شتم قـرار گـرفـتـه،       
 .گاهها شدند زندانها و شكنجه  دستگير و روانه
اما در هـمـان     .  نفر از افراد حاضر در تعاوني كارگران فلزكار مكانيك را بازداشت كردند 40در روز كارگر 

 .زندان اوين بردند  نفر را ماموران با خود به 16شب تعدادي از آنها را آزاد كردند، ولي 
 

 برگزاري روز جهاني كارگر 
ي سراسري بـود     يكي از نكات مشترك مراسم هاي برگزارشده در شهرهاي مختلف ايران، قطعنامه     

درشهرهاي مختلف مـتـنـاسـب بـا          .  كه توسط تشكلهاي مستقل جنبش كارگري ايران اعالم شده بود
ر هاي مختلفي برگزا             هايي با شكل             ي برگزاري مراسم درسالهاي پيش، مراسم             امكانات، توازن قوا و پيشينه

هاي كـارگـري                  ي آنها  مشترك بود، اين است كه اكثر گروه             نكته اساسي و مهم ديگري كه  درهمه. شد
درشهرهاي مختلف در مراسم امسال، درفرم و محتواي مراسم نسبت به سال قبل خود پيشروي داشـتـه   

مراسم امسال بايد به جاي كوه و دشت در وسط شهر و در كنار كارگران بيشتري، در ميان مـردم و      .  اند
كارگران دريافتند كه اختالفات نظري نبايد باعث شود كه برسراشتراكـات  !  رو درروي حاكميت برگزار شد

اين يكي از دستاورد هاي ارزشمند ، درسال هاي اخيردرجنبش كارگري ايـران  .  در مطالبات، متحد نشوند
 .بوده است

 
 اعتراضات جهاني جهت احقاق حقوق اتحاديه اي براي كارگران ايران 

 
    

كنند در فراخوان  ميليون كارگر را در سرتاسر جهان نمايندگي مي 170چهار فدراسيون جهاني كه بيش از 
با خواست اجـراي عـدالـت بـراي             -تير ماه را روز اقدام جهاني 5ژوئن برابر با  26مشتركي روز جمعه 

در اين روز، در اعتراض به ناديده گرفتن پايه اي ترين حقوق اتحاديه اي   .  كارگران ايران اعالم كرده اند
هائي در مقابل سفارتخانه ها و دفاتر نمايندگي رژيـم     كارگران و دستگيريهاي مستمر در ايران، تظاهرات

، ) سـي . يـو . تـي . آي( به اين منظور، فدراسيون جهاني اتحاديه هاي كـارگـري     .  ايران برگزار خواهد گرديد
و اتحاديه بيـن  )  اف. تي. آي( ، فدراسيون بين المللي كارگران حمل و نقل )آي.ايي(سازمان آموزش جهاني 

 .در حال تدارك و تشكيل ائتالفي مي باشنـد )  اف. يو. آي( المللي صنايع مواد غذايي، كشاورزي و خدمات 
از    و رهبـرانـش  اتحاديه اي زنداني  حقوقآنها همچنانكه خواهان آزادي فوري و بي قيد و شرط  فعالين 

منصور اسانلو، ابراهيم مددي، فرزاد كمانگر و پنج تن از نمايندگان اتحاديه كارگران شركت نيشكر :  جمله
اي كه              هفت تپه كه اخيرا به يك سال زندان محكوم شده اند هستند، خواستار آزادي كلية فعاالن اتحاديه

الملل نيز از اين كمپين حمايت كرده              سازمان عفو بين.  باشند             اند مي             در اول ماه مي در تهران دستگير شده
 .است

، كميته همبستگي بين المللي اتحاديه كارگران ) س ژ ت( كنفدراسيون عمومي كارگران فرانسه همچنين  
هاي اعتراض آمـيـزي بـه                   انتاريو وشوراي اتحاديه هاي كارگري استراليا طي نامه-خدمات عمومي كانادا

هاي كارگران در اول ماه مه امسال و ادامه زنداني كردن              دولت ايران مراتب اعتراض خود را به دستگيري
 . رهبران كارگري را اعالم نمودند

 
  احتمال بيكار شدن هزاران نفر در انگليس

. اتحاديه هاي كارگري در انگليس از احتمال بيكار شدن هزاران كارگر صنعت خودروي سازي نگـرانـنـد   
آنها از اين نگرانند كه اگر شركت خودروسازي فيات ايتاليا موفق به خريد بخشهاي اروپـايـي شـركـت         
خودروسازي جنرال موتورز آمريكا شود ممكن است هزاران كارگر صنعت خودروسازي شغل خـود را از        

اين در حالي است كه دولت انگليس براي نجات صنعت خودروسازي كه از بحـران مـالـي      .  دست بدهند
 . زيان ديده است ، تالش مي كند

 
 ! سال هاست ورشكست شده ايم

هاي موسوي، هاشمي رفسنجاني و خاتمي، در نشست شوراي هماهنـگـي                بيژن نامدار زنگنه، وزير دولت
ها قبل از بحران جهاني،  هاي ايران سال اي كشور افشا كرد كه بانك هاي مهندسي، صنفي و حرفه تشكل

 .اند             ورشكست شده ولي مسئولين به مردم نگفته
 

 اخراج هاي گسترده كارگران در استان خوزستان 
اند و يـا               تعدادي از كارگران كاغذ پارس، حرير پارس و حمل كيسه نيشكر از اول خرداد ماه يا اخراج شده

 .در آستانه اخراج قرار دارند
 

  WTOبرنامه اتاق ايران براي پيوستن به 
قانون اساسي بخش خصوصي موظف شده اسـت در     44با ابالغ اصل : ابراز كرد WTOدبير كميسيون 
اي براي انـجـام كـار       حضور داشته باشد و در اين راستا اتاق ايران برنامه دو ساله WTOروند الحاق به 

كشور در خصوص نقش بخش خصوصي در روند الحاق تنظيم كـرده   10تحقيقاتي با هدف انتقال تجربه 
 .است

 
                                                                       ”اعدام بس كودكان                                            “نفري فعاالن اجتماعي ايران از  1500حمايت 

سال كه هنوز  18ما امضاكنندگان اين بيانيه بنا بر وجدان انساني خويش مجازات مرگ را براي افراد زير 
از بلوغ كافي براي تشخيص كامل عملكرد خود و پيامدهاي آن برخوردار نيستند، خشن، غيرعـادالنـه و     

سال نبايد محكوم به سلب حق حيـات و     18و  شهادت و راي ميدهيم كه افراد زير .  غيرانساني ميدانيم
براين اساس ما به پويـش  .  قطع امكان براي رشد و اصالح و كسب تجارب جديد در زندگي خويش شوند

اي                              پاسخ مثبت داده و از مقامات مختلف قضايي، سياسي، آموزشي و رسانه                                              ” اعدام بس كودكان                                            “ 
هاي عملي و جدي براي پيشبرد اين امـر               ميخواهيم هر يك در حوزه مسئوليت خويش هرچه سريعتر گام

 .انساني بردارند
 

 مين سالگرد اعدام سعيد سلطانپور 28
ي    و هشتمين سالگرد اعدام تبهـكـارانـه     اي به مناسبت بيست             كانون نويسندگان ايران با انتشار بيانيه    

ي برحقِ هميشگيِ خـود جـهـت       چنان بر خواسته ي كشورمان، هم             سعيد سلطانپور شاعر و مبارز برجسته
 .فشاري نمود             و از جمله پرونده سعيد سلطانپور پاي 1360هاي كشتارهاي دهه  بازگشايي پرونده

 
 افزايش نقدينگي در اقتصاد ايران

هزارميليارد تومان بـه     70در چهار سال اخير نقدينگي در اقتصاد ايران افزايش شديدي داشته و از حدود 
در اين چهار سال بخش عمده اي از درآمدهاي سـرشـار     .  هزار ميليارد تومان رسيده است 170بيشتر از 

بخشي از اين درآمدها در بخش هاي غير مـولـد و       .  نفتي ايران به ريال تبديل و وارد اقتصاد شده است
هاي جاري دولت صرف شده است كه به گفته تحليلگران اقتصادي، به افزايش نقدينگـي و                 تامين هزينه

يافت،              گذاري افزايش مي             شد و سرمايه             اگر نقدينگي به سمت توليد هدايت مي.  رشد تورم منجر شده است
شود بلكه با افزايش توليد، موجب كاهـش بـيـكـاري نـيـز                        نه تنها افزايش نقدينگي به تورم منجر نمي

 .گشت             مي
 

 انتشار آرشيو اسناد سازمان پيكار در راه آزادي طبقه كارگر 
دست اندركاران سايت انديشه و پيكار، به انتشار آرشيو اسناد و مدارك سازمانهاي، مجاهدين خـلـق،        

 :باشد             آدرس اين سايت به شرح زيرمي. اند             ل و پيكار دست زده. مجاهدين م
http://www.peykarandeesh.org/peykarIndex.html  

 
 نژاد در ترور قاسملو             دست داشتن احمدي

نژاد را به دست داشتن در ترور عبدالـرحـمـن    پيتر پيلز، سخنگوى حزب سبزها در پارلمان اتريش احمدى
 . قاسملو در وين متهم كرد

 
 دبيركل سازمان معلمان ايران را آزاد كنيد 

خرداد، خواهان آزادي دبيركل اين سـازمـان آقـاي       27اي در تاريخ              سازمان معلمان ايران با صدور بيانيه
 .عليرضا هاشمي شد

 
دولت ايران مي تواند همه مكالمات تلفني و اينترنتي شامل اس ام اس، پيام صوتي و   

 !مسنجر را كنترل و بخواند
بـه     شركت نوكيا زيمنس فن آوري مورد نياز براي نظارت، شنود و خواندن تماس هاي تلفني داخلـي را   

اين محصول به كشورها امكان مي دهد همه ارتباطات يك شبكه را شامل پـيـغـام        . فروخته استايران 
ايـن  .  را زير نظر بـگـيـرنـد    ، شود             و همه آنچه در اينترنت رد و بدل مي  هاي صوتي، پيامك ها، مسنجرها

و همـراه اسـتـفـاده         هاي تلفني داخلي روي خطوط تلفن شهري             در ايران براي شنود تماس فعالً سيستم
تواند به جز توقف جريان مبادله اطالعات، با كاوش              مي به گزارش بي بي سي اين سيستم ظاهراً  . شود             مي
 .هاي در حال انتقال از محتواي آن هم مطلع شود             داده

 



خل كشور
 دا

داخل كشور -نشريه گروهي از فدائيان خلق ايران   
1388تير  6شنبه   

13صفحه   - 9شماره    

 مشاركت در مراسم يادبود جانباختگان
 ) اكثريت(اطالعية هيئت سياسي ـ اجرايي سازمان فداييان خلق ايران 

ما ضمن همدردي با بازماندگان جانباختگان و مجروحين جنبش اعتراضي، اقدام سركوبگرانه سازمان دهندگـان  
                 ...كنيم كودتاي انتخاباتي را محكوم مي
هاي نيروهاي سركوب جان خود را از     وطنان ما بر اثر ضرب و شتم و يا گلوله  در روزهاي گذشته تعدادي از هم

 .اند و عده زيادي زخمي شده  دست داده
ما ضمن همدردي با بازماندگان جانباختگان و مجروحين جنبش اعتراضي، اقدام سركوبگرانه سازمان دهندگـان  

خواهـيـم كـه در          كنيم و از اعضا و هواداران سازمان و نيروهاي آزاديخواه مي  كودتاي انتخاباتي را محكوم مي
 .مراسم يادبود جانباختگان مشاركت كنند

 1388تير  2) / اكثريت(هيئت سياسي ـ اجرايي سازمان فداييان خلق ايران 
 

 دهي اعتصابات خطاب به كارگران و زحمتكشان ايران؛ مشاركت در اعتراضات، سازمان
 ) اكثريت(اجرايي سازمان فداييان خلق ايران  -اعالمية هيئت سياسي 

توانيـد    هاي اجتماعي مي  شما با مشاركت در اعتراضات و با سازماندهي اعتصابات و با همبستگي با ساير جنبش
خرداد و برگزاري انتخابات  22گران كودتاي انتخاباتي را به عقب نشيني وادار سازيد و بطالن انتخابات   سازمان

 .ها تحميل نمائيد آزاد، دمكراتيك و عادالنه را بر آن
 !كارگران و زحمتكشان

خرداد شركت كردند تا با راي خود به كانديـداي جـريـان       22مردم كشور ما با هزاران اميد و آرزو در انتخابات 
اما جريان حاكم در آراي مردم دست برد و كانديداي خود را به عنوان رئيس جمهور اعـالم    .  بگويند“  نه”حاكم 

 .كرد
ها آمدنـد   كردند به فهم و شعورشان توسط حاكمان توهين شده است، به خيابان ها انسان كه احساس مي ميليون

اي كـه      اما علي خامنـه .  ها يك صدا بطالن انتخابات را خواستار شدند  آن.  تا بغض فروخورده خود را فرياد كنند
شركت گسترده مردم در انتخابات را به سود نظام مصادره كرده است، به جاي پاسخ مثبت به خواسـت مـردم،     

هـا تـن از         تا كنون ده.  ها كرد تاسينه تظاهركنندگان را با گلوله بشكافند  نيروهاي سركوب خود را روانه خيابان
 گران جان مردم كشور ما با گلوله و ضرب و شتم سركوب

دهندگان كودتاي انتـخـابـاتـي       خود را از دست داده اند و صدها تن از فعالين سياسي و اجتماعي توسط سازمان
 .خواهند، اعتراف كنند اند تا آنچه را شكنجه گران مي بازداشت و تحت فشار قرار گرفته

 !كارگران و زحمتكشان
گران كودتاي انتخاباتي موفق شوند كه جنبش اعتراضي مردم ما را به شكست بكشانند، كشور ما بـا    اگر سازمان

. شرط ناكام گذاشتن برنامه كودتاگران، تداوم حركت اعتراضي مردم اسـت   .  آينده تيره و تاري روبرو خواهد شد
تواند به شكست برنامه كودتاگران منجر گردد و پذيرش اعالم باطل بودن انتخابـات    تداوم حركت اعتراضي مي

 .ها تحميل كند را بر آن
براي تداوم .  شود  گران به خون كشيده مي  ها توسط سركوب  آميز مردم كشور ما در خيابان  اما اعتراضات مسالمت

هاي جديد و براي پراكنده كردن نيروهاي سركوب و كاستن از كارائي   اعتراضات با هزينه كمتر و گشودن جبهه
 .ها، الزم است كه مبارزه را به محل كار و واحدهاي توليدي كشاند آن

 !كارگران و زحمتكشان
تجربه انقالب بهمن اين حكم را مـدلـل     .  كارگران و زحمتكشان نيروي موثر در تحوالت سياسي كشور هستند

شرايط خطير كـنـونـي    .  ورود كارگران و به ويژه كارگران نفت به انقالب، كمر رژيم شاه را شكست.  كرده است
حضور كـارگـران و     .  كند كه طبقه كارگر ايران بار ديگر مهر خود را بر تحوالت سياسي كشور بكوبد  ايجاب مي

 .تواند تداوم حركت اعتراضي را ضمانت كند زحمتكشان در صحنه مبارزاتي كشور، مي
امروز اعتصابات كـارگـري   .  اعتصابات يكي از موثرترين ابزار در سنت مبارزاتي جنبش كارگري ايران بوده است

تواند از هزينه اعتراضات بكاهد، قدرت سركوب رژيم را پائين آورد، پيوند بين طبقه كارگر ايران و طـبـقـه          مي
متوسط جديد برقرار كند، اميد به پيروزي را باال برد، شكاف در درون حكومتگران را تعميق بخشد و روحيه آن   

 .ها تضعيف نمايد
 !كارگران و زحمتكشان

تداوم وضعيت موجود و تحميل احمدي نژاد به عنوان رئيس جمهور براي چهار سال آتي، به تشـديـد تـورم ،        
افزايش فقر و بيكاري و تعميق شكاف طبقاتي منجر خواهد گشت و زندگي شما به فالكت بيشتر سوق خواهـد  

 .يافت
توانيـد    هاي اجتماعي مي  شما با مشاركت در اعتراضات و با سازماندهي اعتصابات و با همبستگي با ساير جنبش

خرداد و برگزاري انتخابات  22گران كودتاي انتخاباتي را به عقب نشيني وادار سازيد و بطالن انتخابات   سازمان
 .ها تحميل نمائيد آزاد، دمكراتيك و عادالنه را بر آن
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 !هشدار در مورد ايران؛ خامنه اي در تدارك سركوب گسترده است
 آنچه مردم ايران از جهان انتظار دارند

 )اكثريت(هيات سياسي ـ اجرائي سازمان فدائيان خلق ايران 
خـرداد ادامـه        22در حالي كه ميليونها ايراني به اعتراضات خود عليه نتايج رسمي انتخابات رياست جمهوري 

خرداد باردگر از احمدي نژاد حمايت كرد، معترضين بـه تـقـلـب در          29اي در نماز جمعه   دهد، علي خامنه  مي
بدنبال صدور اين .  انتخابات را تهديد به سركوب نمود و دستور سركوب گسترده مردم و اپوزيسيون را صادر كرد

اي از مردم معترض را بـه    آميز يورش برده و عده  خرداد به اعتراض مسالمت 30دستور، نيروهاي نظامي در روز 
ما به عنوان بخشي از جامعه ايرانيان تبعيدي، به شدت نگران آنيم كه صحنه هاي خونين روزهاي . قتل رساندند

روشـن  .  خامنه اي در تدارك جنايات جديد اسـت   .  اخير در برابر چشمان جهانيان، در ابعاد وسيعتري تكرار شود
ها ايراني شركت كننده در اعتراضات روزمره عليه رهبري رژيم ايران، شهرونـدان مسـالـمـت         است كه ميليون

آشكار است كه رژيم ايران، سابقه سي سالـه  .  جويند كه تنها گناه آنان استفاده از حق اعتراض غيرقهرآميز است
با توجه به اين واقعيات، ما از اين طريق به افكار عـمـومـي    .  سركوب خشن و جنايت عليه شهروندان ايران دارد

در اين لحظه تاريخي، جهان بايـد بـه     .  جهان درباره تدارك سركوب وسيع و خونين در ايران هشدار مي دهيم

فوري ترين خواست ايرانيان از جامعه بين المللي اين است كه هر اقدام ممكـن را بـراي       .  ايرانيان ياري رساند
در ايـن شـرايـط،        .  اي از سركوب انجام، و از اين طريق، جان هزاران ايراني را نجات دهـنـد      بازداشتن خامنه

مؤثرترين اقدامي كه جامعه بين المللي مي تواند انجام دهد اين است كه به رهبري ايران بگويد جهان، سركوب 
ما به دولتها و افكار عمومي بين المللي ايـن اقـدامـهـا را بـراي            .  ايرانيان مسالمت جو را تحمل نخواهد كرد

 :جلوگيري از قتل عام پيشنهاد مي كنيم
از هر طريق براي تماس با حكومتگران ايران استفاده كنيد و به آن در مورد عواقب سركوب گستـرده مـردم      •

 .ايران هشدار دهيد
هـا و      به رهبري ايران بگوييد مشي سركوبگرانه عليه جامعه مدني ايران، به پائين آوردن مناسبات بين دولـت  •

 .جمهوري اسالمي خواهد انجاميد
 .تا بطالن انتخابات از برسميت شناختن احمدي نژاد بعنوان رئيس جمهور خودداري كنيد •
در صورتي كه رژيم ايران به خواست توقف خونريزي در ايران تن ندهد، بر فشارهاي خود به انحاي مختلـف   •

 .بيافزائيد
از هر طريق ممكن به رسانه هاي بين المللي از جمله تلويزيون و اينترنت كمك رسانيد كه اخبار مربوط بـه     •

 .رويدادهاي ايران را منتشر كنند و سانسور وضع شده از سوي رهبري ايران را بشكنند
به اقدامات متعدد اعتراضي در سراسر جهان عليه سركوب در ايران بپيونديد و از رسانه ها در پوشش دادن به  •

 .اين تظاهرات پشتيباني كنيد
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 !مردم را سركوب نكنيد: به نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران
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 !پرسنل نيروي انتظامي، بسيج و سپاه پاسداران
اين روزها، راه آينده كشور مـا را تـعـيـيـن          .  گذراند كشور ما، كشور شما، روزهاي سرنوشت سازي را از سر مي

اي نوين از تاريخ كشورمان كه نويدبخش زندگي آرام و صلـح    يا وداع با خشونت و گام نهادن به مرحله:  كند  مي
آميز همه شهروندان ايراني، ما و شما در ميهنمان است، يا در غلتيدن به ورطه خشونت و نفرت، افـتـادن بـه        

دهد، رفتن به مسيري و گرفتاري در آتشي كه دود آن به چشمان همه، ما و شـمـا،         گردابي كه بوي خون مي
 .رود مي

 !پاسداران، بسيجيان، مأموران نيروي انتظامي
خرداد اعتراض كنند، نه دشمنان شماينـد و نـه        22اند تا به نتيجه رسمي انتخابات  مردمي كه به خيابانها آمده

ها دسـت بـه         آميز و مدني در خيابان  ها به شكل مسالمت  هاست و آن  اعتراض، حق طبيعي آن.  دشمنان كشور
شما پيش از انتخابات ديـديـد   .  رانند  گران را از صفوف خود بيرون مي  تظاهركنندگان خشونت.  زنند  پيمائي مي  راه

ريزد و نه هـيـچ     كه اگر كسي متعرض اين مردم نشود، اگر اين مردم سركوب نشوند، نه خوني از بيني كسي مي
خرداد، چه جمعيتي در خيابانها بود و اين  24شما شاهد بوديد كه روز .  قرارگاه و ساختمان شما به خطر مي افتد

خواهند به زور متوسل شوند و نه چـيـزي جـز آن           اين مردم، نه مي. كرد جمعيت، چگونه با مسالمت رفتار مي
. اين مردم، برادران، خواهران، پدران، مادران و فرزندان شمـايـنـد   .  خواهند كه حاكم بر سرنوشت خود باشند  مي

پاشـيـدن بـذر      .  خواهيد سالهاي زياد در كنار اين مردم در صلح و آرامش زندگي كنيد  شما و خانواده هايتان مي
 .نفرت ميان شما و مردم، نه به سود شماست نه به سود كشور ما

 !اند شمائي كه سالح به دستتان داده
هيچ كس قادر نخواهد بود شما را مورد بازخواست قرار دهد كه چرا .  ها را به سوي مردم نشانه نگيريد  اين سالح

ايـد،    هاي خود را بر سر زنان و مردان بيدفاع فرو نيـاورده   ايد، چرا باتوم  تيري به سوي هموطنانتان شليك نكرده
 .استفاده مانده است چرا گاز اشك آور شما بي

 !شمائي كه شايد جوانتر از انقالبيد
اگر خود نديده باشيد، از پدران و مادرانتان بپرسيد كه در انقالب ايران چگونه پافشاري برخي سردمداران نظامي 
رژيم سابق بر سركوب مردم، بذر نفرت از آنان را در ميان مردم پاشيد و بادي كه كاشتند، توفان شد و خود آنان 

اند بپرسيد چگونه مردم با آغوش باز پذيراي نظامياني شدند كه از دسـتـور         از آنها كه ديده.  را به قرباني گرفت
 .مافوق براي سركوب مردم سرپيچيدند

 !شمائي كه همچون مردم معترض، شهروندان اين كشوريد
مانيد و بايد با هموطنانتان   روند، و شمائيد كه مي  آيند و مي  ها مي  حكومت.  هائي كه خواهد آمد بيانديشيد  به سال

خواهند شما را گـرفـتـار و شـريـك            اين زندگي صلح آميز را به خشونتي كه مي.  زير سقف ميهن زندگي كنيد
شايد شما با انگيزه دفاع از كشورتان در برابر دشمن خارجي، براي اينكه مـردم    .  جرمش كنند، غيرممكن نكنيد

يك لحظه بيانديشيد كه آيا به رگبار بستن مردم .  ايد  در امنيت زندگي كنند به نيروهاي مسلح و انتظامي پيوسته
بيدفاع و كوبيدن بر سر زنان و مرداني كه جز سخن گفتن گناهي ندارند، دفاع از ميهن و برقراري امنيت است؟ 
كيانند كه از شما چنين حدي از قساوت و بي رحمي را مي طلبند؟ آيا جز اين نيست كه آنها خود در كاخهايشان 
نشسته اند و فردا اگر مورد بازخواست قرار گيرند شما را قرباني خواهند كرد؟ از اين جماعت اطاعت كوركـورانـه   

اگر وظيفه شـمـا   .  نه دين شما از سوي مردم معترض در خيابانها در خطر است، نه ميهنتان و نه امنيتتان. نكنيد
مـردم  .  هاست، قطعاً از ميان مردم نمايندگاني با شما بدين منظور همكاري خواهند كـرد     حفظ امنيت در خيابان

اند چنـان    مردم آماده.  اند تا اعتراض خود را آرام و بدون آنكه كار به ناامني و هرج و مرج بكشد دنبال كنند  آماده
. سخن بگويند و در خيابان حضور يابند كه كسي نتواند شما را متهم به كوتاهي در حفظ امنيت و آرامش كـنـد    

 .مردم به شما تعرض نخواهند كرد، اگر شما مردم را سركوب نكنيد
 !ها جدا كنيد حساب خودتان را از حساب حلقه اصلي فرماندهان سپاه و لباس شخصي

آنها ولع شديدي بـراي چـنـگ        .  اند  حلقه اصلي فرماندهان سپاه، سپاه و بسيج را به حزب پادگاني تبديل كرده
ها نيروهاي مزدورنـد    لباس شخصي. اند براي حفظ قدرت حمام خون راه بياندازند انداختن به قدرت دارند و آماده

چنانچه در روزهاي گذشته شبانه به خوابگاه دانشگاه تهران يورش بردنـد  .  زنند  كه حاضرند به هر جنايتي دست 
شما به عنوان پرسنل نيروي انتظامي، بسيج و سپاه پاسداران، حساب خودتان .  ها به قتل رساندند  اي از آن  و عده

 !ها جدا كنيد را از حساب حلقه اصلي فرماندهان سپاه و لباس شخصي
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خل كشور
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داخل كشور -نشريه گروهي از فدائيان خلق ايران   
1388تير  6شنبه   

14صفحه   - 9شماره    

 ياد ياران ياد باد

 زنـدانـي سـياسـي آزاد بايـد گـردد 

هشتم تير ماه، سالروز شهادت فدائي بزرگ، حميد اشرف و فـدائـيـان خـلـق،        
فاطمه حسيني، طاهره خرم، محمد حسين حق نواز، يوسـف قـانـع خشـكـه          
بيجاري، محمد رضا يثربي، غالمعلي خراط پور،  غالمرضا اليق مـهـربـانـي،       

، 1355محمد رضا فوقاني و علي اكبر وزيري در روز هشتم تيـر مـاه سـال          
روز گراميداشت ياد و نام فدائيان .  روزشهداي فدائي است

شهيد، فرزندان دالور و دريادل خلق ايران كه با خـروش  
آزاديخواهانه خود، نقش كم نظيري در بيداري جـامـعـه      
محكوم به سكوت ايران بازي كردند و قرار و آرام رژيـم    
ديكتاتوري دست نشانده شاه و اربابان خونخوارش را بـر    

فدائياني كه با نثار جانهاي عزيز خود، فرهنگ و   .  آشفتند
سنت مبارزه در سخت ترين شرايط و در زير خشن ترين 

فدائيانـي كـه     .  ديكتاتوري را به مردم ايران بشارت دادند
عزم و اراده پوالدين و شكست ناپذيري خود در مبارزه با 
سلطه امپرياليسم و رژيم دست نشانده اش را بنـمـايـش    

 .گذاشتند
مـرداد سـال        28انگليسـي      -در پي كودتاي آمريكائي

، رژيم دست نشانده پهلوي دوم، خودكـامـگـي و      1332
درندگي خود را به حد اعال رساند و تحت فرمانـدهـي و     

امنيتي، مشاوران   -حمايت همه جانبه ارگانهاي جاسوسي
و مستشاران اربابان ماوراي بحار خويش، با سبعيت و قساوت بي سابقه اي بـه  

هـر  .  قلع و قمع مبارزان ميهن دوست، آزاديخواه و عدالت طلب كشور پرداخت
مبارزان راه اعتال و ترقي ميهن، راه .  صداي حق طلبانه را با گلوله پاسخ مي داد

آزادي و كرامت انسان، مبارزان فداكار راه عدالت اجتماعي، فرزندان صـادق و    
گروه در شكنجه گاهها و سياهچالهـاي    -پاكدل خلق و فرزانگان ايران را گروه

مشترك امپرياليسم و ارتجاع به بند و زنجير كشيد، به دست جوخه هاي اعدام 
رژيم شـب پـرسـتـان       .  ساخت                                                      ” محكوم                                                    “ سپرد و يا به زندانهاي طويل المدت 

درنده خو، در مدت قريب دو دهه، تاريكي سنگيني را بر ميهن ما حاكم گردانيد 
كرد، هر جنبنـده اي             و در هراس از نور، هر شراره اي را ديوانه وار خاموش مي

را از حركت باز ميداشت، كوچه و خيابانهاي شهرها، كوه و دشت و جنگلـهـاي   
ميهن ما را به شكارگاه گلهاي سرسبد خلق ايران تبديل كرد و بدين ترتـيـب،   
سكوت سنگين قبرستاني را بر ميهن بالكشيده ما مسلط ساخت و در سـايـه       
حاكميت رژيم خون و خفقان، فضاي نااميدي و ناامني، يأس و سكون، سكوت 

 .و ركود را بر جامعه ايران مستولي گردانيد
سازمان چريكهاي فدائـي   1349در چنين جو خطرناك حاكم بر ايران، در سال 

خلق ايران با همت و رشادت جوانان ميهن پرست و آزاديخواه ايران در بـرابـر     
رژيم پليسي پهلوي قد برافراشت و در راه مبارزه براي عزت و شرف ايـران و      
ايراني، در راه نجات و رهائي انسان از تمام و قيد و بندهاي استثمار و استعمـار  

فدائيان خلق ايران، با مبارزات خستگي ناپذير و   .  به ميدان مبارزه قدم گذاشت
قهرمانيهاي افسانوي خود، فضاي آلوده كشور را در هم شكسته، پوشالي بـودن  
قدرقدرتي رژيم پليسي شاه را ثابت كردند و احترام، محبت و همرأئي انقالبيون 

 .راستين كشور را نسبت به جنبش فدائي برانگيختند
بنيانگذاري جنبش كمونيستي فدائي در سالهاي پاياني دهه چـهـل و رشـد          
روزافزون نفوذ و اعتبار آن در ميان مردم ايران، بويژه نسل جوان كشـور، بـر       

بعد از ايـن    .  شدت كينه و نفرت رژيم خون و سرنيزه نسبت به انقالبيون افزود
سالها، تعقيب و قتل مبارزان، بويژه، فدائيان خلق ايران، به دغدغه اصلي رژيـم  
تبديل گرديد و توانست در طول هشت سال، ضربات سخت و سهمگيني را بـه  
جنبش نو بنياد فدائي وارد آورده، تقريبا تمامي بنيانگذاران و رهبران خـردمـنـد    
جنبش فدائي را، يا در درگيريهاي مسلحانه و يا در شكنجه گاهها و اسارتگاهها 

كشتار ده تن از فدائيان در روز هشتم تيرماه تـنـهـا يـكـي از          .  به قتل رساند

هاي قساوت و كينه حيواني رژيم شاه نسبت به كمونيستهـا و پـيـروان                 نمونه
 .سوسياليسم علمي است

بنيانگذاران سازمان چريكهاي فدائي خلق ايران، سازماني را بنياد نهادند كه در   
طول كمتر ازيك دهه پس از اعالم موجوديت سازمان فدائي به يكي از اركـان  

 1357اصلي پيروزي انقالب شكوهمند بهمن ماه سال 
مردم ايران و برچيدن نظام سلطنتي و پايان حاكمـيـت   

 .سلسله سرسپرده پهلوي تبديل شد
پيروزي انقالب بزرگ مردم ايران و برچيده شدن نظـام  
سلطنتي نيز نتوانست روح آزاديخواهانه فدائيان را قانـع  

زيرا، حاكميت بر آمده از انقـالب، بـه عـبـارت         .  سازد
صحيحتر، حاكميتي كه سوار بر موج انقالب بر سر كار 
آمد، حاكميتي غير مردمي، غير دنـيـوي و بـغـايـت            
ارتجاعي بود كه از اعماق قرون و اعصار گذشتـه سـر     
برآورد و بر اهداف و آماجهاي انقالب تاخت و مـوانـع     
. جدي در راه تحقق خواستهاي مردم ايران ايجاد كـرد   

در نتيجه شكست انقالب، باز هم فدائيان  در مـيـدان     
گروه بـه شـهـادت        -مبارزه با استبداد و ارتجاع  گروه

 .رسيدند
عليرغم ضربات سنگيني كه رژيم شاه بر فدائيـان وارد    
كرد و صرفنظر از تمام كمي ها و كاستي هاي نظري و عملي، ارزش و اعتبـار  
واالي مبارزه و جانفشاني هاي فدائيان برعليه رژيم زور و سرنيزه، قـداسـت و     

فدائي، به سمبل صالبت و استواري، اسطـوره  .  صداقت فدائي را جاودانه ساخت
نام فدائي، الهام بخش ميليونها انسان در مـبـارزه   .  مبارزه و مقاومت تبديل شد

برعليه استعمار و برتري طلبي امپرياليسم، اطاعت و فرمانبـري از بـيـگـانـه،          
در اثر .  استثمار و بهره كشي انسان از انسان و بطور كلي، در مبارزه طبقاتي شد

هاي فدائيان، سيل خروشان جوانان ميهن پرست و آزاديخواه بـه             همين ويژگي
در نتيجه، پايگاه اجتماعي .  سوي سازمان چريكهاي فدائي خلق ايران روان شد

جنبش فدائي بسرعت گسترش يافت و سازمان فدائي به بـزرگـتـريـن و پـر          
 . نفوذترين سازمان سراسري چپ ايران و خاورميانه تبديل گرديد

ابعاد جنايات رژيم ضدمردمي مشروطه و بعد از سرنگوني آن، تهاجم گسـتـرده   
برعليه انقالبيون ايران، بويژه فدائيان خلق، زمـانـي                                                           ” مشروعه                                                                    “ رژيم ارتجاعي 

قابل درك است كه در نظر داشته باشيم قتل و كشتار بنيانگذاران، رهـبـران و     
نسل اول فدائيان، جنبش انقالبي فدائي را از وجود رهبران انديشمند و تـوانـا       
محروم ساخت و موانع جدي در مسير رشد و تكامل طبيعي و قانـونـمـنـد آن       

انشعابات و جدائي هاي متعدد در جنبش فدائي و ظهور ايده هـاي  .  فراهم آورد
دموكراتيك و دگماتيسم و جمود فـكـري در مـيـان             -اوپورتونيستي، ليبرال

بخشهائي ازفدائيان، در واقعيت امر، نتيجه فقدان رهبران خردمند و تـداوم آن    
 .همه جنايات هولناك بر عليه مبارزان فدائي و پيامد ناگزير آنهاست

و    1357بمناسبت روز شهداي فدائي، ياد و نام  شهيدان هشتم تير ماه سـال    
همه شهداي فدائي و كليه شهيدان جنبش انقالبي ايران را گرامي داشته، همـه  
سازمانها، گروهها و منفردين فدائي را به تفكر و تأمل در مورد بررسي راهـهـا     
نظري و ارائه طرحهاي عملي اتحاد و همكاري مجدد فدائيان فرامي خـوانـيـم    
كه، اين امر، بزرگترين نشانه احترام و افتخار به شهيدان فدائـي، پـاسـداشـت       
ارزشها و قهرمانيهاي فدائيان و پايبندي به اهداف، آرمانها و بـاورهـاي يـاران      

وحدت و همكاري اعضاي خانواده فدائي مي تواند گام بزرگي در سمت .  ماست
اتحاد همه نيروهاي جنبش چپ ايران و متضمن رهائي همه خلقهاي ميهن ما 

 .از استبداد و خودكامگي رژيم ارتجاعي اسالمي باشد
 ! جاودان باد ياد و نام افتخارآفرينان فدائي

 لبخندي براي ندا 
 عباس سماكار 

 
 كجائي نازنينم
دهي خندي و شعارنمي چرا ديگر نمي  

 دمي ديگر تاب بياور
 خون را از دهانت بيرون نده

 مرا به وحشتي دچار نكن
 كه تابوي مرگ در پيش چشمم بازساخته است

  
 لبخند بزن

 و اين دم آخرين را
با لبخند بمير                        

 من كيستم
شوم به نگاهت وقتي خيره مي  

 كه ديگر نگاه نيست
سازد و ابديت ترا بازمي                         

اي تو رفته  
اي وهمچنان بر قامت اين زمانه خيره مانده  

 و نگاهت
 زيباترين زبان جهان است

گذارم و من لبخندم را به دهانت مي  
 تا خود در مرگ تو

 زباني به زيبائي نگاهت به سخن بازكنم
 و تو همچنان بخندي

  
 لبخند بزن عزيزم

 لبخند بزن
بيني مگر نمي  

ايم ما پيروز شده  

 !ياد و نام فدائيان شهيد جاودان باد


