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 سرمقاله

 هدفمندسازي يارانه ها، با كدامين هدف؟
   از اواخر آبان ماه گذشته طرح هدفمند سازي يارانه ها در دستـور             

طرحي كه در بيست سال گذشـتـه مـورد           .   كار مجلس قرار گرفت   
اين طرح با ابعاد و تأثيرگذاري      .   مناقشه نيروهاي درون حكومتي بود    

بسيار وسيع اش اساساً مي بايستي با  اجماع نسبي كـارشـنـاسـان             
اقتصادي و اجتماعي، و حضور نمايندگان اقشار و طبقات اجتماعـي،       
. و حمايت مردم و نيروهاي سياسي تدوين و تصويب مـي گـرديـد         
متأسفانه قدرت حاكمه در جمهوري اسالمي در تصويب اين طـرح           
نيز بار ديگر در روندي غير دمكراتيك، مبهم، غير شفاف و بـدون          
حضور و نظارت نمايندگان مردم، بخصوص كارگران و زحمتكشـان          
كه مخاطبان اصلي اين طرح مي باشند، آنرا به شكلي قلدرمĤبانه در            

بگونه اي كه پس از كش  و قوس   .   مجلس انتصابي بتصويب رساند   
هـدف  ” هاي فراوان بين مجلس و دولت در خصـوص اليـحـه                

، اين غائله با لشكركشي احمدي نژاد به مجلس    “ مندسازي يارانه ها  
و تهديد نمايندگان انتصابي حاكميت، مبني بر پس گرفتن اليـحـه            
مزبور و يا عدم اجراي آن در صورتي كه مصوبه مجلس خـواسـت              

از مشروطيت بـه ايـن        .   هاي دولت را برآورده نسازد، خاتمه يافت      
طرف، كه بودجه ريزي در سيستم اقتصادي كشور  نهاديـنـه شـد،         
سابقه نداشته مبالغي چنين هنگفت كه بگفته كارشناسان بـيـش از      

بودجه مملكت را شامل خواهد گرديد، بدون نظارت مجـلـس          %   30
 . در اختيار دولت گذاشته شود

    اين طرح در صورت اجراء يكي از پردامنه تـريـن طـرح هـاي          
تنها حجم يارانه هاي انـرژي در      .   اقتصادي تاريخ ايران خواهد بود    

با تصويب ايـن طـرح     .    ميليارد دالر تخمين زده مي شود      40حدود  
نظارت مجلس به بخش اعظمي از درآمدهاي كشور حـذف و يـا               

تصويب طرح تحول اقتصادي با چنين سرعتي در        .   كاهش مي يابد  
حقيقت تكميل پروسه اي است كه از سالها قبل براي تـمـركـز و         
انحصار قدرت و سرمايه در دست عده اي نظامـي درحـال اجـراء                

اين پروسه تكميل نمي شود مگر با حذف يارانه ها به نيـروي  .   است
كار و توده هاي زحمتكش، و اختصاص بخشي از مبالغ مزبـور بـه               

كساني كه براي سركوب .   كساني كه در خدمت وضع موجود هستند   
 .اعتراضات اخير با چوب و چماق و قداره به خيابانها آورده شدند

   از طرفي ديگر، با توجه به ابعاد طرح هدفمندسازي يارانه هـا و               
تأثيراتي كه بر زندگي اقتصادي و اجتماعي مردم خواهد گـذاشـت،       
الزم است كه مردم از جوانب مختلف اين طرح و اثرات احتمالي آن         

آنها بايد بدانند كه    .   بر زندگي خود و فرزندانشان آگاهي داشته باشند       
چرا طرحي به اين مهمي كه تحول اقتصادي كشور را درپي دارد، با           
اين سرعت و بدون حضور نمايندگان آنها و كار كارشنـاسـي الزم              

 . بتصويب رسيد
    اين برنامه قبل از آن كه حاصل كار و پژوهش كـارشـنـاسـان                

جـــمـــهـــوري 
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 تسليت بمناسبت درگذشت آقاي حسينعلي منتظري
ايشان در طول حيات سياسي سياسي خود شخصـيـت مـتـفـاوتـي         .    جناب آقاي حسينعلي منتظري در گذشت1388 آذر 28     سحرگاه روز  

هاي واليت فقيه بودند، و به همت و تالش وي اين اصل ارتجاعي در قـانـون        ترين واضعان و تئوريسين اگرچه وي از شناخته شده   .   داشتند
او عليـرغـم   .  اما خود از مغضوبين درگاه واليت فقيه شد.  وارد و تمامي مفاد آنرا تحت تأثير قرار داد57اساسي حكومت برآمده از انقالب بهمن  

در .   كه ديكتاتوري و تباهي را تئوريزه نمود، اما در برابر واليت برآمده از چنين قانون ارتجاعي كه خود از واضعانش بود، با شهامت ايسـتـاد                آن
طـلـبـان     شرايطي كه تمامي اصحاب قدرت از جمله اصـالح        

 و   60اي كـه در دهـه            امروزي در مقابل كشتار وحشيانه    
  توسط خميني و كل حاكميـت در          67بخصوص در تابستان    

شـد، سـيـاسـت        حق مخالفان و زندانيان سياسي روا داشته     
وي بـه اعـتـراض        .   حمايت و يا سكوت را پيشه كرده بودند       

 . برخاست، و عطاي واليت را به لقايش بخشيد
      شخصيت متفاوت وي در تدوين اصل ارتجاعي و قـرون          

هاي خويش بود، ولي در       وسطايي واليت فقيه مقهور انديشه    
داشتند، بـه نـداي        برابر سبعيتي كه در حق مخالفان روا مي       

ما اگرچه از وي بخاطـر  .   انساني نهفته در ضمير خود پاسخ داد     
گيريم، و بدآن سبـب وي     تدوين اصل واليت فقيه خرده مي     

در عـيـن     .   دانيـم  را مديون مردم تحت ستم جمهوري اسالمي و واليت فقيه، و مديون جانباختگان راه آزادي و عدالت طي اين سي سال مي 
حال در مقابل شهامت وي در اعتراض به واليت فقيه و دستگاه سركوب جمهوري اسالمي، در برابر صفات انساني و نكوهيده وي در دفاع از                        

 .آوريم هاي سياسي و دهها مورد ديگر سرتعظيم فرود مي زندانيان سياسي و جانباختگان اعضاي احزاب و سازمان
 . داند     هيئت تحريريه نشريه كار داخل كشور اين ضايعه را به خانواده و دوستداران وي تسليت گفته خود را در غم آنان شريك مي

 بمناسبت روز جهاني حقوق بشر
      سير تاريخ جوامع بشري گواه و شاهدي بر سركوب، شكنجه، كشتار و قرباني شدن انسان ها، با انگيزه هاي مختلف 

 .سياسي، اجتماعي، فرهنگي و مذهبي و نژادي، با تمسك به جنگ ها و لشكركشي ها بوده است
 7صفحه         

  آذر ؛ روز دانشجو16به مناسبت
 آذر، دگر باره توان و پتانسيل هاي جنبش دانشجويي و اهداف و 16مراسم امسال .  آذر و روز دانشجويي ديگر16      بار ديگر 

 . خواست هاي آن را نشان داد
 8صفحه         

 و تحوالت نظام جهاني سرمايه داري “ پايان ايدئولوژي”نظريه 
     ايدئولوژي يكي از واژه هاي و مفاهيمي است كه در علوم اجتماعي، در دوره هاي متفاوت و در مكتب هاي فكري مختلـف،                

 . آن را به معاني و تعبيرهاي متفاوتي بكار برده اند
 10صفحه         

 2ادامه در صفحه 

 حقوق كار در ايران و تاثير آن بر زندگي طبقه ي كارگر
نخست؛ اين حقوق بخشي از حقوق مدني و به طريق اولي بخشي از .    حقوق كار از دو ويژگي بسيار مهمي برخوردار است

 . اصول پذيرفته شده و جهان شمول اعالميه جهاني حقوق بشر است
 5صفحه         

 انرژي هسته اي، شمشير داموكلس
 كشور مخالفت صريح خود را با 25 كشور، 35     در نشست اعضاء شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي هسته اي با حضور 

 .فعاليت هاي هسته اي جمهوري اسالمي ايران اعالم نمودند
 4صفحه         



شور
خل ك

 دا
  داخل كشور-نشريه گروهي از فدائيان خلق ايران 

1388 دي 5شنبه   

2صفحه   - 12شماره    

اسالمي باشد، در واقع طرحي است با سابقه  ي بيست         
ساله، كه در ماههاي اخير و با توجه به افزايش قيمـت            

از آنجائيكه فـروش  .   اي كه در اقتصاد جهاني نمودار شده، مجدداً به جريان افتاده است     نفت و تورم فزاينده   
مي گردد و افزايش تـقـاضـا      “   حد تعادلي”  اين كاالها از  بنزين و گازوييل با يارانه موجب افزايش مصرف    

براي كاالهاي مزبور ـ كه از جمله بعلت ارزاني مصنوعي قيمت آنهاست ـ قيمت نفت را در اقتصاد جهاني             
پس براي جلوگيري از رشد بيشتر تورم در اقتصاد جهاني، بايد قيمت بنزين و گازوييل را     .   افزايش مي دهد  

 .نمود“ واقعي”و “ شفاف”
هرچند اقتصـاد  .       در تدوين اليحه هدفمند كردن يارانه ها، تنها عوامل و خواست داخلي مؤثر نبوده اند 

هاي گسترده اقتصادي و بحران مالي جهاني در وضعـيـت ركـود ـ          كشور ما بر اثر عوامل دروني، تحريم     
اما بطور مثال پرداخت يارانه ها به مواد سوختي در كشورهاي درحال توسعه، بـاعـث   . برد تورمي به سر مي 

ها استـفـاده مـي       شود كه از اين يارانه   ايجاد تورم در كشورهاي پيشرفته و كتمان تورم در كشورهايي مي          
به همين دليل هم كشورما از طرف كشورهاي توسعه يافته سرمايه داري بوسيله سازمان تـجـارت                  .   كنند

جهاني، صندوق بين المللي پول و بانك جهاني براي حذف يارانه ها كه در اليحه ارئه شده دولـت نـام                       
 .را براي آن انتخاب كرده اند، تحت فشار قرار دارد“ هدفمند كردن يارانه ها”مستعار 

مشهور است و در سالهـاي  “   شوك درماني”     اين طرح در واقع همان طرح تعديل اقتصادي است كه به        
كه قبل .   پس از جنگ ايران و عراق از طرف صندوق بين المللي پول و بانك جهاني به ايران پيشنهاد شد             

اجراي طرح مشابه در كشور آرژانتين باعث بروز .   از ما در كشورهاي ديگري به آزمايش گذاشته شده است         
ناآرامي هاي وسيع اجتماعي شد، اجراي آن در روسيه به تورم لجام گسيخته، ركود اقتصاد، تشديد فـقـر،               

و .   هاي اجتماعـي انـجـامـيـد          گيري اقتصاد مافيائي، نابودي ااقتصاد و تنش        تعميق شكاف طبقاتي، شكل   
كشورهاي آسياي جنوب شرقي از جمله كره، سنگاپور و اندونزي را در دهه ي گذشته با بحران اقتصـادي                  

اين طرح در حقيقت پيش نياز پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني و پـذيـرفـتـن              .   وسيع مواجه كرد  
اين طرح بطور كـامـل از نسـخـه اي           .   سياست هاي ورشكسته ي واگذاري همه چيز به بازار آزاد است       

و پرداخت هـر گـونـه وام و          .    بانك جهاني براي ايران توصيه كرد2003برداشته شده است كه در سال  
 .سرمايه گذاري در ايران را منوط به اجراي اين طرح نمود

اين طرح اساساً ضد كارگري و در جهت        .   هاست  ها در واقع نام مستعار حذف يارانه        كردن يارانه        هدفمند
در اين طرح كه باالخره با كش و قـوس    .   منافع سرمايه داري جهاني و شركتهاي بزرگ و فرامليتي است         

 درصد از وجوهي كـه از     50هاي فراوان بين مجلس و دولت، و با تسليم و كوتاه آمدن مجلس مقرر شد                
مبلغي كه گفته مـي    -محل حذف يارانه ها و درآمدي كه از محل طرح تحول اقتصادي حاصل مي گردد    

به صندوق دولت ريخته شود تا هرطور كه خود صالح مي دانـد و                 -شود بيش از درآمد نفتي كشور است      
 درصد مابقي نيز بصورت يارانه هـاي    50.   بدون كنترل مجلس و حسابرسي ديوان محاسبات هزينه گردد        

 دهك پاييني جامعه، هم بـاز بـه     5اين بخشي از مردم .   مستقيم در بين بخشي از مردم  تقسيم مي گردد 
. و دولت است كه تعيين مي كند دهك هاي پاييني چه كساني هستـنـد         .   انتخاب دولت تعيين خواهند شد    

به واقع  دولت با ارايه اين اليحه ي درپي گريز از فرايند قانوني بودجه ريزي، براي در اختيار داشتن حـق     
 .انحصاري تخصيص درآمدها توسط شخص احمدي نژاد و كارگزارانش مي باشد

    از اهداف اصلي حذف يارانه ها، تحقق بخشيدن به سياست هاي تعديل ساختاري، فرصـت دادن بـه              
با كاهش قيمت  .   سرمايه داري ميليتاريستي حاكم و رهانيدن دولت از بحران اقتصاديي كه بدان مبتالست            

نفت دوران ولخرجي ها به سرآمده، دولت با كسري بودجه مواجه گرديده، بطوريكه در روزهاي گـذشـتـه                   
آري يكي از عـلـل    .   مجلس مجبور گرديد براي تأمين حقوق كاركنان دولت از بودجه هاي عمراني بكاهد            

اصلي تدوين اين اليحه، كسر بودجه است، دولت اكنون به جايي رسيده است كه ديگر قادر به پـرداخـت                    
ي اساسي در ارائه اين اليحه، كاستن از تعهدات  نكته.   داده نيست   يارانه ها به شكلي كه تا كنون انجام مي        

دولت برآمده از كودتاي انتخاباتي، براي تامين كسر بودجه و براي درمان بـحـران     .  و بار مالي دولت است 
پذير   هاي آسيب  ها را حذف كند و به جاي آن مبلغ اندكي را در اختيار اليه     اقتصادي كشور، قصد دارد يارانه    

ولي مبالغ درنظر گرفته شده نخواهد توانست پاسخ گوي عواقب ناشي از اجراي اين طرح     .   جامعه قرار دهد  
با اجراي اين مصوبه، شاهد افزايش تورم، تشديد فقرو بيكاري، تعميق شكاف طبقاتي و گسـتـرش           .   باشد

 . فساد اقتصادي و اقتصاد رانتي خواهيم بود
تماميت خواهي و دولت ساالري افراطي غـيـر     .      از طرفي اين طرح بدنبال اهداف سياسي نيز مي باشد 

احمدي نژاد مي خواهد، مردم را چشـم        -باند خامنه اي.   دمكراتيك از پي آمدهاي طبيعي آن خواهد بود      
قدرت اعتراض را از آنان بستاند و با دادن يارانه مستقيم حق رأي مردم را مصـادره                  .   بدست خود نگهدارد  

 . كند
     با اجراي اين طرح امكان سوء استفاده دولت از درآمدهاي حاصل از آن حتي در صـورت تصـويـب             

دولت احمدي نژاد منابع هنگفتيي را از محل   .   اعمال نظارت از طرف نهادهاي قانوني افزايش خواهد يافت        
حذف يارانه ها به دست مي آورد، تا با استفاد از آن بتواند پروژه سركوب را پيش برده و بـرنـامـه هـاي                           

او مي خواهد با واريز اين درآمد كالن در صندوقي با سـاز  .   اقتصادي جناح حاكم را باجراء درآورد      -سياسي
و كار و ساختار مستقل از بودجه كشور تحت مسئوليت وي واريز شود تا بتواند آن را به هر ترتيبي كه مي                     

 . خواهد هزينه نمايد
     اجراي اين طرح پي آمدهاي مخربي بر اوضاع اقتصادي كشور و معيشت كارگران و زحـمـتـكـشـان                    

تمامي طرفداران اين طرح از اصالح طلب و محافظه كار و طرفداران غيرحكومتي، همگـي     .   خواهد داشت 
. اذعان دارند كه اجراي آن موجب وارد شدن شوك اقتصادي و بروز ناآرامي هاي اجتماعي خـواهـد شـد                    

هيچكس نمي تواند كتمان كـنـد   .   امري كه براي سركوب اش تنها مي توان از مشت آهنين استفاده نمود      
كه اين اقدام در حيات اقتصادي، سياسي و اجتماعي كشور به شدت تاثيرگذار بوده، و بحراني ديـگـر بـه                   

در شرائط عادي تورمي بيش از شـصـت درصـد           .   بحران هاي الينحل جمهوري اسالمي خواهد  افزود       
به همين دلـيـل در       .   حاصل چنين اقدامي است كه حتي كودكان مان را از شير خوردن محروم مي سازد 
همچـنـيـن از پـي         .   طول سال هاي گذشته دولت هاي مختلف از افزايش قيمت بنزين واهمه داشته اند 

 :آمدهاي اين طرح
چون صنايع كشور بر مبناي انرژي ارزان قيمت شكل گرفته اند، افزايش ناگهاني قيمت انرژي با توجـه                    -

به عدم امكان تغيير تكنولوژي صنايع مزبور به افزايش چشم گير قيمت تمام شده ي توليدات داخلـي در                 
مقابل كاالهاي وارداتي منجر گشته و در ميان مدت باعث ورشكستگي صنايع داخلي و افـزايـش نـرخ                     

 . بيكاري در كشور مي شود

افزايش قيمت انرژي كاركرد ساير بازارهاي اقتصادي را تحت تأثير قراداده، موجبات تشديـد تـورم،             -
افزايش فقر و بيكاري، تعميق شكاف طبقاتي، رشد اقتصاد رانتي و گسترش فساد را فـراهـم خـواهـد          

 .ساخت
موجب شكل گيري يك بخش پر درآمد از وابستگان دولتي خواهد شد كه بايستي در خدمت قـدرت                    -

و دستگاه سركوب آن قرار گيرند، در غير اين صورت از شمار دريافت كنندگان كمك ها حـذف مـي                       
و مخالفين وضع موجود هم آنچنان در گردونه ي فشار اقتصادي قرار مي گيرند تا هـمـراه بـا                 .   گردند

 .سركوب نظامي ديگر توان اعتراضي از آنان سلب شود
 .به نابودي بخش كشاورزي و از بين رفتن امنيت غذايي مردم منجر خواهد شد -
با توجه به عدم فراگير بودن بيمه ي بيكاري، اثرات نامطلوب قابل توجهي بر رفاه نيروي كار خواهـد                 -

 .گذاشت
در شرايطي كه پرداخت دستمزد نيروي كار و درآمد كشاورزان در مقياس هاي پـايـيـن و در حـد                       -

كشورهاي فقير آفريقايي و آسيايي است، دولت حامي مستضعفان و اقشار پاييني انتظار دارد كه آنها در             
 .اين تناقض شورش گرسنگان را درپي خواهد داشت. مقياس هاي اروپائي و آمريكايي هزينه كنند

     اين طرح ضد كارگري را كه براي تأمين منافع سرمايه داري جهاني و شركتهاي بزرگ و عـوامـل         
داخلي آنها تدوين گشته، الزم است توده هاي مردم كه مخاطب اصلي آن هستند، از جوانب مختلف و            

اين طرح با توجه به عدم فـراگـيـر          .   اثرات احتمالي آن بر زندگي خود و آيندگانشان آگاهي داشته باشند          
از .   بودن بيمه ي بيكاري در كشور اثرات نامطلوب و قابل توجهي بر رفاه نيروي كار خواهـد گـذاشـت               

ولي عليرغم اختصاص اين .   ها اختصاص دارد   درصد از توليد ناخالص داخلي به يارانه      25آنجائيكه حدود   
هاي باالي جامعه بيشترين بهره را     ها، توزيع آن به شدت ناعادالنه بوده و اليه      بودجه عظيم براي يارانه   

 .درآمد امري ضروري است هاي كم از اينرو هدفمند كردن يارانه ها به سود اليه. گيرند از آن مي
     سؤال اساسي در اجراي اين طرح، اينكه هدفمند كردن يارانه ها به كدامين سمت است؟ يا بعبـارت          
ساده تر به نفع طبقات محروم است يا به نفع طبقات ثروتمند؟ و مورد ديگر آنكه با كاهش قيمت نفـت               
و درآمدهاي ارزي دولت منبع تأمين پرداخت هاي مستقيم يارانه به دهك هاي پاييـنـي جـامـعـه از                       

در شرايطـي  . امري كه مي تواند در كوتاه مدت به حذف اين يارانه ها بيانجامد. كدامين منبع خواهد بود 
كه بخاطر ركود جهاني اوضاع اقتصادي و معيشتي اكثريت مردم در شرايط بحراني قرار گرفتـه حـذف            

در آنصورت شورش گرسنگان امـر     .   يارانه ها بحران سياسي را به بحران هاي ديگر دولت خواهد افزود           
 .غيرقابل انكاري مي نمايد

     تا كنون مبلغي كه قرار است بصورت يارانه مستقيم به دهك هاي پاييني پرداخت شود و تـعـداد                     
 دهك پاييني 5ولي شنيده ها حاكي از آن است كه .   دهك هاي بهره مند از آن مشخص نگرديده است    

 هـزار    11با نسبت هاي متفاوتي از يارانه هاي مستقيم استفاده خواهند نمود، و مبلغ اين يارانه هـا از       
 هزار تومان را   70 - 50 هزار تومان حدس زده مي شود، هرچند قبالً رئيس جمهور وعده  20تومان تا  

 درصدي درپـي خـواهـد         60حذف يارانه ها همانگونه كه انتظار مي رود، حداقل تورمي           .   هم داده بود  
حتي اگر بفرض پرداخت مستمر آن، نخواهد توانسـت  .   داشت، كه با چنين مبالغي قابل جبران نمي باشد 

خانوارهايي كه هم اكنـون نـيـز      .   تكافوي نيازهاي اوليه معيشتي خانوارهاي كم بضاعت را تأمين نمايد   
 .بيش از نصف آنها در زير خط فقر زندگي مي كنند

“ واقعي شدن قيمت حامل هاي انـرژي ” را “  هدفمندسازي يارانه ها”     دولت قصد خود از ارائه اليحه  
نخست آنكه طرح ارائه شده براي هدفمندسازي .   اعالم نموده است“   عادالنه تر شدن توزيع يارانه ها ” و  

در ثاني؛ اينكه پرداخت يارانه ها كارآمد نبوده و شكلـي          .   نيست بلكه تمهيداتي براي حذف يارانه هاست      
غير معقول دارد و از تمامي توان آن براي بهبود وضع معيشتي اقشار پاييني و توسـعـه اقـتـصـادي و                

و البته مسجـل تـر از آن ايـن كـه               .   افزايش توان توليدي بهره گرفته نمي شود، امر مسجلي است  
جمهوري اسالمي با ساختار غير دمكراتيك و ضدمردمي اش، حتي با تمسك به جراحي هاي مـتـعـدد                 
هم نخواهد توانست بحران موجود را برطرف نمايد و به كاستي هايي كه اساساً در سرشت نظام حاكـم                   

 .نهفته، فايق آيد
     در شرايطي كه پرداخت دستمزد نيروي كار و درآمد كشاورزان در مقياس هاي پاييـن و در حـد                      
كشورهاي فقير آفريقايي و آسيايي است، دولت حامي مستضعفان و اقشار پاييني انتظار دارد كه آنها در             

با اين معادالت نمي توان به قيمت هاي واقـعـي دسـت         .   مقياس هاي اروپائي و آمريكايي هزينه كنند      
 درصد قيمت هاي ايـن مـحـصـول       20مردم در مورد بنزين و گازوئيل كه هزينه تمام شده  آن .  يافت

دركشورهاي خليج فارس است، بايستي همان قيمت ها راپرداخت كنند، ولي در مورد برق كه هـزيـنـه                   
توليد آن به سه برابر هزينه توليد برق در كشور  همسايه تركيه تمام مي شود، بايستي هزينه تمام شـده    

با اين سياست هاي يك بام و دو هوا نه تنها نمي توان به قيمت هاي واقعـي و عـادالنـه            .   را بپردازند 
اين اقدام ضمن وخيم تر ساختن اوضاع معيشـتـي دهـك هـاي         . كردن پرداخت يارانه ها دست يافت 

 .    پاييني، عاملي براي شورش گرسنگان خواهد بود
نصف جمعيت .        هم اكنون تقريباً در تمامي كشورهاي جهان به انواع مختلف يارانه پرداخت مي شود     

تبليغ سياست هاي شكست خورده نئوليبرالي و سـيـاسـت هـاي               .   جهان از يارانه سوختي بهره منداند     
تجويزي بانك جهاني و صندوق بين المللي مبتني بر حذف كامل يارانه ها، اقدامي جنايتكارانـه بـراي                 
سلب حق حيات از زحمكشان و اقشار كم درآمد و سنگ اندازي در برابر رشد و تـوسـعـه كشـورهـاي           

 .  پيراموني محسوب مي گردد
بطور مثـال  .        ما نيز معتقديم براي توسعي پايدار و دمكراتيك نيازمند هدفمند سازي يارانه ها هستيم  

در شرايطي كه سيستم حمل و نقل عمومي كشور نمي تواند جوابگوي نيازهاي مردم باشد، پـرداخـت                   
ساالنه ميلياردها دالر براي تأمين سوخت اتومبيل هاي وارداتي امري نابخردانه  است، كـه بـايسـتـي                    

سمت و سوي يارانه ها بايد براي برقراري نظام تامين اجتماعي همگاني و شبكه ايـمـنـي    .  كنترل گردد 
اجتماعي، براي توزيع ثروت، براي تأمين رشد راندمان و بازدهي بخش هاي اقتصادي بطوريكه بتواننـد                
با كاالهاي مشابه خارجي رقابات نمايند، براي ايجاد اشتغال، براي گسترش شبكه هـاي آمـوزشـي و                   
بهداشتي رايگان، براي اصالح حمل ونقل عمومي و راههاي ارتباطي و براي رشد و شكوفايي اقتصادي          

بعبارتي صحيح تر هدفمندسازي يارانه ها به       .   و بهبود وضع معيشتي كارگران و زحمتكشان صرف گردد        
 .درآمد جامعه و رشد و توسعه پايدار آري، براي ايجاد اقتصاد رانتي نه هاي كم سود اليه
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 .تا بوسيله اوباشان اجير شده رژيم مورد ضرب وشتم قرار گيرد...بيان باشد 
 

 )راه كارگر(هيئت اجرائي سازمان كارگران انقالبي 
 به مناسبت اوج گيري جنبش اعتراضي توده اي

 دستگاه واليت به  زورعريان روي آورده است

     اكنون كه رژيم اسالمي براي مقابله با اعتراضات مردمي به زور عريان روي آورده است، بايد                
كه با گسترش دامنه ي جنبش مردمي و با پيوند مبارزات بخش هاي گوناگون توده اي به مقابله                  

پيوند جنبش اعتراضي ضداستبدادي و جنبش توده اي مطالباتي، نه تنها تيغ               . با آن روي آورد    
دستگاه سركوب در   . سركوب را كند مي كند بلكه امكانات مقابله مدني را نيز گسترش مي دهد               

پي آن است كه به اشكال گوناگون جنبش اعتراضي را تجزيه كرده وبه سركوب بخش هاي                     
اما وقتي كه مقاومت توده اي و نافرماني مدني ابعاد گسترده اي به خود                 . گوناگون آن  بپردازد   

از اين روست كه بايد تالش كرد بخش         . بگيرد، توان سركوب رژيم در هم شكسته خواهد شد          
هاي هر چه گسترده تري از مردم به عرصه رويارويي مستقيم با دستگاه واليت و نهادهاي                      

براي درهم شكستن و كند كردن تيغ سركوب،         . سركوب و دولت دست نشانده اش روي آورند        
مي بايست تالش همه جانبه اي نيز براي ايجاد شكاف و ترديد در صفوف نيروهاي مسلح ايجاد                  

بدون درهم شكستن اراده واحد دستگاه سركوب، نمي توان پيش روي جنبش مردمي را                  . كرد
 . بخوبي مشاهده كرده ايم57اين تجربه اي است كه در انقالب . تضمين كرد

 
 )اكثريت(سازمان فدائيان خلق ايران 

 !روز جهاني حقوق بشر را به روز دفاع از حقوق مردم ايران تبديل كنيم
حكومت ايران در يك سال اخير،        . رسد  آذر، روز جهاني حقوق بشر فرا مي          19دسامبر،  10    

اين كارنامه سياه، به    . بشر را بسيار سنگين تر كرده است        كارنامه سي ساله خود در نقض حقوق       
 .محكوميت مجدد جمهوري اسالمي در سازمان ملل انجاميد

هايي كه در اسناد جهاني حقوق       خواهند، چيزي نيست جز حقوق و آزادي         آنچه مردم ايران مي 
خواهند،  آنچه مردم ايران نمي    . اند و دولت ايران نيز متعهد به رعايت آنهاست             بشر ثبت شده   

 خودسري و سركشي حكومت در برابر اين حقوق و حتي در برابر قوانين خود ايران است
       ما موظفيم در دفاع از اين خيزش ميليوني ايرانيان، روز جهاني حقوق بشر را در سراسر                     

به جرأت مي توان گفت در سال جاري          . جهان به روز دفاع از حقوق مردم ايران تبديل كنيم            
گيري جنبش اعتراضي مردم ايران براي آزادي مهمترين رويداد در روند پيكار                 ميالدي، شكل 

از اين توجه جهاني به كشورمان، براي پرقدرت تر           . جهاني براي احقاق حقوق بشر بوده است        
هاي  المللي و همه انسان      كردن صداي آزاديخواهانه مردم خود بهره گيريم، ازمجامع بين              

خواه بخواهيم كه از مبارزه مردم ايران براي تامين حقوق بشر حمايت كنند و با برپايي                       آزاده
مراسم و گردهمايي ها در دفاع از حقوق بشر در ايران، با بازتاب اقدامات حق طلبانه مردم ايران،                   

 .دهم دسامبر را برگزار كنيم
  
 

 ) اكثريت(فراكسيون كمونيستي سازمان فدائيان خلق ايران

 !  آذر، ممنوع16مصادره 
     از مدتها پيش، امپرياليسم جهاني و عوامل داخلي آن، هر بار به بهانه هاي مختلف سعي                    
كرده اند، ماهيت و مضمون روزهاي تاريخي ميهن مان را مسخ و محتواي ضد امپرياليستي و                   

تالشهاي بسيار مخرب آن، بويژه بعد از بازيهاي انتخاباتي         . ضد ارتجاعي آن را بفراموشي بسپارند     
جمهوري  ”سبز“خرداد ماه سال جاري، در هماهنگي و همسوئي كامل با جناح ليبرالهاي                    

امپرياليسم جهاني و   . اسالمي در منحرف ساختن جنبش اعتراضي مردم شديدا به چشم مي خورد           
در صدد تغيير و انحراف شعارهاي مردم در           ”ليبرالهاي سبز “در رأس آن آمريكا، كه بكمك         

بر آمد، اينك مترصد آن است كه،         ...  مرداد، روز دانش آموز و         28سالروز كودتاي جنايتكارانه     
 .تحت نامها و عناوين مختلف، با شانزدهم آذر، روز دانشجو نيز چنين رفتار نمايد

شانزدهم آذر مصادره شدني نيست و        :     در اين روز، جنبش دانشجويي فرياد برخواهد آورد          
امكان موج سواري را به فرصت طلبان، عوامل رژيم منحط پهلوي و سبزهاي حكومتي نخواهد                 

) قندچي،بزرگ نيا،شريعت رضوي  (داد و نشان خواهد داد كه پيام شهداي جنبش دانشجويي               
 .آزادگي بود و عدالت

 
 در باره ي اعدام رفيق احسان فتاحيان : كومه له زحمتكشان كردستان 

    ما از همه مجامع و نهادهاي دفاع از حقوق بشر بين المللي، ايراني و كرد، از سازمانهاي                       
سياسي، افراد و شخصيتهاي مدافع حقوق انسان و آزادي، به ويژه كمپين دفاع از زندانيان مدني                  
و سياسي كه، در اين مدت صميمانه براي لغو حكم اعدام رفيق احسان فتاحيان، تالش ورزيدند،                 
تشكر ميكنيم و خود را متعهد ميدانيم كه براي نجات جان انسانهاي ديگر، همراه و همكارشان                  

همچنين از زحمات و تالش همه سايتها و وبالگهاي انترنتي، از رسانه هايي چون                     . باشيم
سي، و تلويزيون فارسي صداي آمريكا، راديو فردا و ديگر رسانه و تلويزيونهاي كرد زبان،                .بي.بي

 .به خاطر پوشش خبري و اطالع رساني در مورد احسان، قدرداني مينماييم

 با احزاب و سازمانهاي چپ
 

 اتحاد فدائيان خلق ايران
 با حضور گسترده خود در سالروز شانزده آذر از مبارزات دانشجويان پشتيباني كنيم

     كميته مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران با گرامي داشت خاطره تمامي قربانيان                   
ميهنان دعوت    از همه هم  “ پيروزي”اتحاد، مبارزه   ”مقاومت در برابر استبداد، و با تكيه بر شعار            

 آذر همراه با دانشجويان، سركوب وتعرض رژيم بر         16كند تا با شركت وسيع در تظاهرات روز         مي
هاي تحت ستم و همه اقشار و طبقات جامعه را              عليه جنبش دانشجوئي، زنان، كارگران، مليت      

تشديد مبارزه و مقاومت در مقابل سركوب و اعتراض به اقدامات جنايتكارانه                  . متوقف سازند 
حكومت، در داخل و خارج از ايران، موثرترين راه در عقب راندن حكومت اسالمي، جلوگيري از                  

 .باشد  آذر مي16كشتار آزاديخواهان، و بهترين شيوه در پاسداري از سنت مبارزاتي 
 

 به مناسبت درگذشت آيت اهللا منتظري : حزب توده ايران 

     آيت اهللا منتظري تنها رهبر مذهبي ميهن ما بود كه در پي صدور احكام اعدام دستجمعي                    
جنگ، جنگ  ”، و در پي شكست سياست فاجعه بار         1367هزاران تن زنداني سياسي، در تابستان       

، حاضر نشد بر اين احكام جنايت بار مهر تأييد بزند و با انتشار نامه افشاگرانه ايي از                    “تا پيروزي 
ابعاد جنايت سازمان يافته به دستور رهبري جمهوري اسالمي، در زندان هاي كشور پرده                      

منتظري به خاطر اين پايبندي به اعتقاداتش از مقام نايب واليت فقيه بركنار شد و در                  . برداشت
 .پي مرگ خميني در خانه اش زنداني بود

 
 D.T.P مشترك در مورد حكم انحالل  بياننامه

 تركيه حكم انحالل حزب جامعه دمكراتيك            دادگاه قانون اساسي    2009-12 -11روز جمعه    
و همزمان احمد ترك رئيس اين          با تروريزم صادر نمود          اتهام همكاري    را به  (D.T.P)تركيه  
 و     سال از فعاليت سياسي     5را بمدت    D.T.P     نفر از شخصيتهاي   37و ايسل توغلو و        حزب  

 . تركيه ممنوع نمود عضويت در هر حزب سياسي
اميدواريم  D.T.P تركيه بر        دادگاه قانون اساسي      ما ضمن محكوم كردن حكم تحميل شده        

همچنين .  بخش گردد     و نتيجه     كرد ادامه     بروي    روند باز شدن دمكراسي       عليرغم چنين امري  
 بيشتر از طريق عبور از          بتوانند با همكاري      خواهران و برادران كرد و دولت تركيه          اميدواريم كه 

 .و دمكراتيك در اين كشور تاپيرگـذارباشند   سياسي اين مانع در پيشرفت پروسه
  كردستان ايران ي له حزب كومه/ حزب دمكرات كردستان ايران 

  كردستان زادي پارت آ/ سازمان خبات كردستان ايران 
 

 سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران

 اطالعيه برگزاري ششمين اجالس شوراي عالي 
نشست دوره  )  اكتبر 25 تا   23( آبان ماه    3 تا   1سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران بين روزهاي        

اين نشست كه با حضور مسئوالن، كادرها و اعضاي سازمان          . اي شوراي عالي خود را برگزار كرد      
و همچنين شماري از ميهمانان تشكيل شد، با يك دقيقه سكوت به احترام و در بزرگداشت ياد و                  

 . خاطره شهدا و زندانيان جنبش فدايي و خيزش اخير مردم ايران آغاز به كار كرد
نشست با تصويب دستور كار، ارايه شده از سوي دبيرخانه سازمان و انتخاب رييس و منشيهاي                   

در نخستين بخش، سخنگوي سازمان، رفيق مهدي سامع گزارش سياسي           . جلسه وارد دستور شد   
خود را كه به مجموعه رويدادهاي كشور، خيزش دموكراتيك، زمينه ها و اشكال سامان يافتگي                 
و سازمان دهي آن و تركيب و سمتگيري نيروهاي عمده در صحنه سياسي اختصاص داشت، در                 

 . دو بخش ارايه و به بحث گذاشت
نشست شوراي عالي سازمان در جوي رفيقانه و پر شور با سرود انترناسيونال به نشست موفقيت                  

 .آميز خود پايان داد
كميته مركزي منتخب شوراي عالي، در نخستين جلسه خود كه بي درنگ پس از پايان نشست                  
برگزار گرديد، پيرامون قرارهاي شوراي عالي تصميماتي اتخاذ شد و در پايان كميته مركزي                   
رفيق مهدي سامع را به عنوان سخنگوي سازمان،  و نيز اعضاي هيات تحريريه نبرد خلق و                      

 . مسئوالن ارگانهاي تشكيالتي و اجرايي را منصوب كرد
 

 درباره اعدام احسان فتاحيان: اتحاد فدائيان كمونيست  

 اعدام احسان فتاحيان نه اولين ونه آخرين اقدام جنايتكارانه اي است كه توسط جمهوري                     
صرف نظر از اينكه انسان       . اسالمي ايران درحق آزادي خواهان به مورد اجرا گذاشته ميشود             

وابسته به سازمان و ياحزبي انقالبي و مخالف رژيم بوده باشد يانه، كافي است از حقوق مسلم                    
وانساني خويش به دفاع برخيزد ، درمقابل ظلم وستم واستثمار و بي حقوقي لب به اعتراض                      
بگشايد ، خواستاراستقراراوليه ترين ازاديهاي سياسي و مدني درجامعه باشد، از حقوق زنان ،                    
كودكان ، كارگران وزحمتكشان دفاع كند ، خواستار برسميت شناخته شدن ازادي قلم وانديشه و                
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  داخل كشور-نشريه گروهي از فدائيان خلق ايران 

1388 دي 5شنبه   

4صفحه   - 12شماره    

 اي، شمشير داموكلس انرژي هسته
 كشور  25 كشور،   35اي با حضور     المللي انرژي هسته        در نشست اعضاء شوراي حكام آژانس بين      

اين اولين بار   . اي جمهوري اسالمي ايران اعالم نمودند      هاي هسته  مخالفت صريح خود را با فعاليت     
اي  گرديد، جمهوري اسالمي قطعنامه     اي در شوراي حكام عليه ايران صادر مي          نبود كه قطعنامه  

ولي قطعنامه اخير از جهاتي  با قطعنامه قبلي         . ديگري را هم از سه سال قبل در خورجين خود داشت          
ترين شرايط جمهوري اسالمي به لحاظ سياسي و          نخست آنكه اين قطعنامه در بحراني     . متفاوت بود 

البته اقتصادي صادر گرديده، دوم آنكه روسيه و چين نيز همراه با ديگر كشورهاي پنج بعالوه يك به                   
 اتفاق اين كشورها قدرت مانور جمهوري اسالمي حول كارآيي تحريم         . اين قطعنامه رأي مثبت دادند    

 . ها را محدود خواهد نمود
هايي كه حول اين مسئله       اي و تنش        از طرفي ديگر و درست در نقطه مقابل، موضوع هسته            

. آيد گردد، موهبتي براي جمهوري اسالمي جهت سركوب جنبش اعتراضي اخير بشمار مي            ايجاد مي 
هاي حاكميت و ايجاد شكاف در بين مردم با           آنها بدنبال داغ كردن سوژه اتمي براي ترميم شكاف         

پرواضح است كه هدف جمهوري اسالمي از دستيابي       . هدف سركوب جنبش و خروج از بحران هستند 
آميز از   اي چند ده ميلياردي نه صرفاً در راستا استفاده صلح           اي با صرف هزينه    به تكنولوژي هسته  

مذهبي خويش و مستمسكي براي      -دانش بشري، بلكه يافتن تضمين براي بقاي حكومت ارتجاعي         
اي شايد خللي در     دستيابي جمهوري اسالمي به تكنولوژي هسته     . باشد سركوب مخالفان داخلي مي   

 ولي نه تنها دانش و تكنولوژي هسته. انحصار و درآمدهاي نجومي كشورهاي امپرياليستي ايجاد نمايد

اي هم نخواهد توانست تأثيري اساسي بر معادالت نظامي               اي، بلكه دستيابي به سالح هسته        
تر  همانگونه كه در مورد هند و پاكستان و پيش         . كشورهاي امپرياليستي با جمهوري اسالمي بگذارد     

جمهوري اسالمي با خرج دهها ميليارد دالر تنها         . ايم در مورد اسرائيل هم شاهد چنين اتفاقي بوده        
تا سران جمهوري اسالمي     .  درصد توليد كند    5/3 كيلوگرم اورانيم با غلظت        1200توانسته است    

 .ها زمان خواهد برد يابند سال اي دست  درصدي براي توليد سالح هسته80-70بخواهند به غلظت 
اي كه احتماالً بدنبال آن            نه تنها اقدام شوراي حكام توجيه و دليل منطقي ندارد، بلكه قطعنامه            

تر عليه ايران در شوراي امنيت سازمان ملل متحد صادر شود،            هاي گسترده  ممكن است براي تحريم 
 تجربه عراق نشان داد كه كشورهاي غربي و امپرياليست. تر هم خواهد بود و غير انساني  غير منطقي

دانستند كه در عراق هيچ خبري نيست و صدام نه تنها مسلح به سالح اتمي                    ها بهتر از همه مي     
يابي به منابع نفتي عراق و بدست گرفتن           آنها درپي دست  . نيست، بلكه امكان توليد آنرا هم ندارد       
پس . ريختند اي را پي   اي در عراق، حمله وحشيانه هاي هسته مديريت نفت آن با شايعه وجود سالح 

اي براي توليد    هاي نفتي غرب و بخصوص آمريكا برنامه         از پيروزي هم شاهد هستيم كه كارتل        
. اي نه چندان دور را در دست اجراء دارند          هاي نفتي عراق در آينده      ميليون بشكه از حوزه    12روزانه  

اي در مورد ايران در دست اجراء         اينك سناريو عراق را به شكلي ديگري و از طريق آژانس هسته             
اگر در مورد عراق حمله مستقيم در اولويت آنها قرار داشت، در رابطه با ايران سياست فعلي آنها          .  دارند

هاي  دانند مراكز و سايت اي مي آنها كه بهتر از خامنه. تحريم و مطيع كردن جمهوري اسالمي است
اي ايران در كجا واقع گرديده، هر از چندگاهي با روكردن يكي از اين مراكز اضطراب و التهاب         هسته

 . كنند، تا امتيازاتي از حاكمان ضدمردمي ايران كسب كنند را به جامعه جهاني تزريق مي
هاي گسترده سياسي و اقتصادي با هر نيت و هدفي كه انجام گيرد                   اعمال فشار با اجراي تحريم    

 ناعادالنه است، چرا كه مبتني بر تبعيض بين كشورهاي توسعه            . امري ناعادالنه و غير انساني است     

اي، با كشورها پيراموني فاقد اين دانش        اي و حتي سالح هسته     يافته داراي دانش و تكنولوژي هسته 
هاي مردم و بخصوص اقشار پاييني اولين          غير انساني است، چرا كه توده       . باشد و تكنولوژي مي  

ها را خواهند چشيد و موجب فالكت و محنت بيشتر آنان خواهد              كساني هستند كه طعم تلخ تحريم     
بار  تواند دليلي بر تبرئه و كاستن از بار مسئوليت فاجعه              ولي هيچ يك از اين موارد نمي        . گرديد

صد البته قدرتمندي و بدتر از آن تسليح        . جمهوري اسالمي در كشاندن كشور به چنين پرتگاهي باشد        
گر جمهوري اسالمي نه تنها مايه مباهات هيچ ايراني آزادانديش و              اتمي رژيم ارتجاعي و سركوب     

طلبي نيست، بلكه موجب سرافكندگي مردم كشورمان و تداوم حكومت قرون وسطايي حاكم               عدالت
جمهوري اسالمي داراي آن لياقتي نيست كه مالك و صاحب اختيار چنين ابزار و دانش با                . خواهد بود 

هاي امنيتي دائمي را   شرارت حاكم بر افكار و اعمال اين پديده شوم عصر حاضر، نگراني. ارزشي باشد 
 . براي جهانيان و بخصوص ايرانيان به همراه خواهد داشت

ركود : اي از قبيل    ديده كشورمان با مشكالت عديده              متأسفانه در شرايطي كه مردم رنج         
هاي سياسي،   هاي اجتماعي، سركوب آزادي     اقتصادي، گراني، بيكاري، شكاف طبقاتي، ناهنجاري       

نقض آشكار حقوق انساني و حقوق بشر دست به گريبانند، حاكميت مذهبي فقها با تكيه بر سرنيزه و                   
كشاندن كشور به گرداب     . برد اي را پيش مي     هاي ماجراجويانه  بدون توجه به منافع ملي سياست      

تر اقتصادي جنايت ديگري است كه حكام جمهوري اسالمي در حال ارتكاب آن        هاي گسترده تحريم
 .هستند

، “فردو قم ”اي       عدم همكاري صادقانه با آژانس انرژي اتمي، پنهان كاري در مورد تأسيسات هسته  
اندازي ده   هايي مبني بر راه    گويي اي جديد، گزافه   عدم ارائه تضمين در مورد نبود تأسيسات هسته        

اي و بخصوص طرح     هاي هسته  كشي در زمينه فعاليت    اي ديگر، پيشبرد سياست وقت     سايت هسته 
هاي  اي در خارج از ايران و خودداري از ارائه پاسخ شفاف در مورد تمامي فعاليت                تهيه سوخت هسته  

هايي بود كه اجماع گسترده كشورهاي عضو شوراي حكام براي صدور قطعنامه             اي خود، زمينه هسته
طلبانه جمهوري اسالمي     هاي ماجراجويانه و قدرت      سياست. اخير عليه ايران را موجب گرديد         
آميز مردم كشورمان براي توسعه اقتصادي برپايه استقالل            هيچگونه سنخيتي با خواست صلح      

گيري جنبش اعتراضي    حوادث چند ماه اخير و اوج      . ، آزادي و عدالت اجتماعي ندارد      )حاكميت ملي (
نژاد نماينده مردم ايران نبوده و سران حكومت مجاز نيستند           اي و احمدي   بوضوح نشان داد كه خامنه  

 !خشونت حكومت عليه زنان را محكوم مي كنيم
 نوامبر، سالگرد قتل خواهران ميرابل توسط تروخيلو ديكتاتور جمهوري دومينيكن است              25     

اين روز در سراسر جهان     . ، صورت گرفت  1961كه يك سال قبل از سقوط حكومتش در سال           
خواهران ميرابل در يك     . به عنوان روز جهاني حذف خشونت عليه زنان شناخته شده است               

سانحه رانندگي ساختگي، هنگامي كه از مالقات همسرانشان در زندان برمي گشتند، به قتل                  
هر سه خواهر در جنبش ضد ديكتاتوري برعليه رهبري تروخيلو همراه با همسرانشان                . رسيدند

فعال بودند و كشتار فجيع آنان در تاريخ به عنوان يكي از داليل سقوط ديكتاتوري تروخيلو ثبت                  
 نوامبر ابتدا در كشورهاي آمريكاي التين و سپس با تصويب سازمان             25از آن تاريخ    . شده است 

، “پروانه هاي فراموش نشدني   ”ملل در سطح جهان، به احترام به كوشش خواهران ميرابل، اين             
در اعتراض به قرباني كردن زنان، تعصب و رفتارهاي خشونت بار، روز جهاني حذف خشونت                   

 .عليه زنان نام گرفت
 سال از قتل خواهران ميرابل، در اكثر كشورهاي جهان شاهد كوشش جمعي              49پس از گذشت    

و همكاري هاي بين المللي، منطقه اي و ملي، ارائه برنامه هاي بلند مدت و كوتاه مدت از                        
طريق همكاري دولت ها، نيروهاي انتظامي، كاركنان بخش هاي بهداشتي و رفاهي و همچنين               

 .سازمان هاي غير دولتي براي حذف خشونت عليه زنان هستيم
. اما در ايران مسير حركت نيروهاي حكومتي كامال در جهت عكس اين حركت بين المللي است               

خبر مربوط  . همگي شاهد صحنه دلخراش قتل ندا آقا سلطان توسط نيروهاي حكومتي بوده ايم             
صحنه هاي باتوم خوردن دختران و       . به تجاوز و سپس قتل فجيع ترانه موسوي را شنيده ايم            

زنان كشورمان، صورت هاي خونين و كشيده شدنشان روي زمين توسط نيروهاي انتظامي                   
خبرهاي ديگري هم از تجاوز، ضرب      . رسمي و غير رسمي موسوم به لباس شخصي را ديده ايم           

در زندان هاي رسمي و     �و شتم، حذف امكان استفاده از توالت، زندان هاي انفرادي طوالني و              
به ويژه در ماه هاي گذشته تهديد و         . همچنين محل هاي بازداشت غير رسمي حكايت مي كند         

بازداشت فعاالن جنبش زنان به بهانه هاي واهي بدون طي روندهاي قانوني افزايش چشمگيري              
 .داشته است

در اين ماه ها در ايران شاهد بوده ايم كه نيروهايي كه قاعدتا مي بايد زنان و دختران كشورمان                    
هنگام مواجهه با خطر به آنها مراجعه كنند، خود بزرگترين عامل خشونت عليه زنان در                        

خشونتي كه نه تنها با توجه به تعهدات بين المللي جمهوري اسالمي، به                 . كشورمان شده اند  
هيچ وجه قابل توجيه نيست، بلكه حتا در قوانين داخلي به شدت ضد زن جمهوري اسالمي نيز،                  

در حكومت فاسد و ديكتاتوري فعلي، از        . نمي توان كوچكترين توجيه قانوني براي آن پيدا كرد         
يكسو نيروهايي كه دستور چنين خشونت گسترده اي را داده اند و آنهايي كه آن را اعمال كرده                   
اند نه تنها از مجازات هايي كه قاعدتا بايد براي آنها در نظر گرفته شود در امان هستند، بلكه                       

پروانه هاي  ”از سوي ديگر قربانيان اين اعمال خشونت ها           . شامل پاداش و ترفيع نيز شده اند       
يا جان و سالمت خود را از دست داده اند و يا در محكمه هاي                    “ فراموش نشدني كشورمان  

 .فرمايشي محاكمه مي شوند و يا در انتظار محاكمه هستند و يا به اجبار ترك وطن كرده اند
با اين وجود زنان و مردان آزادي خواه كشورمان بر عليه خشونت گسترده، بخصوص خشونت                  
عليه زنان مبارزه كرده و ما نيز در كنار آنان براي روزي كه در ايران شاهد حذف كامل خشونت                    

 .عليه زنان، چه خشونت نيروهاي سركوب و چه خشونت خانگي، مبارزه مي كنيم
 2009 نوامبر 24) / اكثريت(گروه كار زنان سازمان فداييان خلق ايران 

 .اي، موجب تحميل فشارهاي مضاعف عليه مردم كشورمان گردند به نام توليد انرژي هسته
هاي بيگانه و كشورهاي           مردم ايران در نبرد عليه حكومت ارتجاعي جمهوري اسالمي از قدرت           

خواهند با محاصره    امپرياليستي انتظاري مبني بر حمايت از مبارزاتشان ندارند، و در عين حال نمي               
اقتصادي و تهديد نظامي، فشار مضاعفي را بر آنان تحميل نموده و مستمسكي را براي سركوب                     

تجربه نشان داده   . مبارزاتشان توسط دستگاه قهر جمهوري اسالمي فراهم نموده و دچار مشكل سازند           
دهي متقابل و سازش آنها با جمهوري اسالمي دور از ذهن نيست، و احتمال اينكه با                    است كه باج  

نژاد، دست  احمدي –اي  سوء استفاده از جنبش اعتراضي مردم ايران براي اخذ امتيازاتي از باند خامنه
ديده و   اقدامي كه نهايتاً به تضييع حقوق مردم ستم        . آنها را در سركوب مخالفان حكومت باز گذارند        

جمهوري اسالمي بر فراز سر جنبش منتهي        “ شمشير داموكلس ”زده ايران و قرار گرفتن       ديكتاتوري
 .خواهد شد

اي بعنوان بخشي از دستĤوردهاي بشريت بايستي در خدمت عموم                  ما معتقديم كه دانش هسته     
 اسرتفاده انحصاري از آن توسط كشورهاي و انحصارات امپرياليستي بخشي از سياست. بشر قرار گيرد

دوست و طرفداران محيط زيست،      صدا با بشريت صلح    هم. داري است  هاي غارتگرانه جهان سرمايه   
اي  هاي هسته  كه دفع و يا بازيافت زباله       -اي معترض استفاده گسترده و نامعقول از انرژي هسته         

 هستيم و آنرا امري نابخردانه و غارتگرانه مي -امروز به يكي از معضالت اساسي بشريت تبديل گشته

هاي پاك مانند؛ انرژي باد، خورشيد، امواج دريا،            گذاري و استفاده از انرژي      از آنرو سرمايه  . دانيم
و از همه مردم آگاه، دانشمندان،       . دهيم اي ترجيح مي   را بر انرژي هسته   ... حرارت دروني زمين و      

كنيم، از دانش و نفوذ خويش در         مداران سراسر جهان دعوت مي     انديشمندان، هنرمندان و سياست   
 .اي و مهار مسابقه تسليحاتي استفاده كنند افكار عمومي به منظور مقابله با خطر جنگ هسته
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نخست؛ اين حقوق بخشي از حقوق مدني و   .      حقوق كار از دو ويژگي بسيار مهمي برخوردار است 
دوم؛ .   شمول اعالميه جهاني حقوق بشر اسـت  به طريق اولي بخشي از اصول پذيرفته شده و جهان    

داري در جـهـان كـارگـران        به لحاظ قدمت مبارزه براي كسب اين حقوق، از آغاز پيدايش سرمايه    
 هاي سازمـان بـيـن       هاي كارگري در صحن كنگره     پيگيرانه آنرا دنبال نموده و به همت اتحاديه       

. ، و از سوي بيشتر كشورهاي جهان هم رسميت يافته است      المللي كار مطرح و به تصويب رسانده      
اي از علم حقوق، مرجعيت قانوني و وجاهت علمي پيدا كرده و در بيشتر               اين حقوق به عنوان رشته    

تا دانشجويان به عنوان نيروهاي ذخيـره  .   شود هاي جهان توسط اساتيد حقوق تدريس مي      دانشگاه
 . و آماده كار، از حقوق خود به هنگام اشتغال آگاهي داشته باشند

هاي برقراري دموكراسي فراگير        برقراري و رعايت اين حقوق در جوامع مختلف،  يكي از جلوه          
. كنـنـد   ترين وجوه آن را رعايت نمي   ويژه اساسي  كشورهايي كه حقوق كار به    .   در آن جوامع است   

 شك در رعايت حقوق عموم مردم هم داراي نقيصه بوده و دموكراسي و آزادي را به بند مـي                    بي

هاي اجتماعي و همزيستي در بين خود مـردم    در غيبت آزادي و دموكراسي، سطح مشاركت      .   كشند
فروپاشـي  .   كند ترين واحدهاي اجتماعي سرايت مي     هنجارشكني به پايين  .   افتد نيز به مخاطره مي   

بديهي است طبقه كارگر هـر  .   هاي بارز اين ادعاست ها و از بين رفتن كرامت انساني نمونه خانواده
كشور براي دستيابي به اين حقوق نيازمند اراده همگاني براي مبارزه در راه دموكـراسـي و آزادي                    

هرگاه كارگران بتوانند با اعمال قدرت سياسي       .   باشد، تا از طريق آن بتواند به حقوق خود دست يابد          
گذاري را به تدوين و تصويب قوانين و مقررات كارِ مترقي، و كارآمد بـه سـود          خود سيستم قانون  

خود سوق دهند، آنگاه اين امكان فراهم خواهد شد كه با تكيه بر همان قدرت، خـواهـان اجـراي            
 .  همان قوانين نيز باشند

ترين اصول حقوق كار زماني متبلور خواهد شد كه كارگران با شناخت ايـن قـواعـد و                         اساسي
 و اجراي صحيح اين حقوق زماني امـكـان    .   مقررات ناشي از آن، خواهان اجراي قوانين فوق شوند 

ترين آنها و در اصل ضامن اجراي آن حقوق، يعني حق آزادي تشـكـل،        پذير خواهد بود، كه مهم 
اي بـر     هاي سنديكايي و اتـحـاديـه       رعايت گرديده و كارگران بخواهند و بتوانند با ايجاد سازمان         

تا از طريق  .   اجراي درست و كامل آن قواعد و مقررات در مناسبات و روابط كار نظارت داشته باشند               
اين حقوق هم در    .   آن نظارت امكان تخطي از حقوق كار توسط كارفرمايان و دولت را منتفي سازند             

المللي كار و تـا حـدود          هاي بنيادين سازمان بين    اعالميه جهاني حقوق بشر و هم در مقاوله نامه        
متاسفانـه ايـن     .   اند زيادي در قانون اساسي و قوانين مدني و كار ايران نيز به رسميت شناخته شده         

ها و به اشكال مختلف از جانب حكمرانان نقض و سلـب             حقوق در مقاطع مختلف تاريخي به بهانه      
 . و از اجراي آن جلوگيري به عمل آمده است

 سال پـيـش   5قريب .        آخرين نمونه نقض آشكار اين حقوق را در دولت نهم و دهم شاهد بوديم    
هاي مختلف دولتي، كارگري و كارفرمايـي زيـر نـظـارت           نمايندگان گروه7/1358/ 13در تاريخ   

الملي كار، در تهران اجالسي برقرار و طي آن مقرر گرديد، فصـل شـشـم         نمايندگان سازمان بين 
هـاي   قانون كار، كه حقوق واقعي كارگران را درباره برخورداري از حق آزادانه بـرپـايـي سـازمـان                

اين امر تاكنون انجام نگرديده و تاسـف   .   كارگري و همچنين كارفرمايي را نقض كرده، اصالح شود        
المللي كار، دولت جمهوري اسالمي اعـالم      سازمان بين  1005بارتر اين كه مطابق گزارش شماره       

نفع تحت عـنـوان      هاي ذي آنچه در ايران و در ميان سازمان( 1949كرده است كه نه كنوانسيون    
را پذيرفته و نه حق سازماندهي قراردادهاي دسته جمعي مصوب )    شناخته شده است   87مقاوله نامه   

با اتخاذ اين مـواضـع،     .   را اجراء خواهد نمود)    در باره قرداردهاي دسته جمعي98يعني مقاوله نامه    ( 
را باطل كرده و عمالً نشان داد كه خود را پايبند آن 1383ي نتايج نشست اجالس سال  دولت همه 

 . نخواهد ساخت
از آن ميان دو عامل     .         چرايي نقض آشكار اين حقوق در ايران به عوامل گوناگوني بستگي دارد           

و    همواره از پذيرش اين حقوق سرباز زده  57هاي پس از انقالب  ترند، نخست آن كه دولت مهم
در اوايل انقالب بدليل حضـور پـرشـور و وسـيـع            .   اند هيچگاه خود را مقيد به رعايت آن ننموده       

تا جائيكه حتي رهـبـران احـزاب         .   كارگران، گفتمان غالب و مسلط تا حدودي به سود كارگران بود          
غيركارگري و مسئولين نظام نيز حقوق بسياري را براي كارگران در حيات اقتصادي كشـور قـايـل         

ها و اظهارات آنان بمناسبت روز     ها، سخنراني  توان در بيانيه   هايي از اين دست را مي      نمونه.   بودند
بهشتي از رهبران حزب جمهوري اسالمي در روز كـارگـر چـنـيـن         .    ديد 1358جهاني كارگر سال    

امكان استثمار فرد از فرد را .  گذاري سهيم باشند كارگران بايد در امر توليد، توزيع و قيمت”:  ميگويد
با صراحت اعالم مي كنم در جامعه آينده امكان استثمار يك انسان بـه وسـيلـه             .   بريم از بين مي  

و )   1358 ارديبهشت   12كيهان چهارشنبه   .   ( “ انساني ديگر را به هيچ عنوان باقي نخواهيم گذاشت        
: گويـد  اي به مناسبت روز جهاني كارگر مي داريوش فروهر اولين وزيرِ كار پس از انقالب، در بيانيه      

 بينم به ياد ياران كارگر بياورم تا زماني كه يك كارگر بيكار، يك كارگـر كـم                  خود را ناگزير مي   ” 

. درآمد، يك كارگر نگرانِ آينده و يك كارگر استثمار شده در سراسر كشور وجود داشـتـه بـاشـد                      
 12كيهان چـهـارشـنـبـه        .   ( “ توان ناميد  نخستين روز اول ماه مه و هيچ روز ديگري را جشن نمي           

 ).1358ارديبهشت 
      اما به مرور با تسلط سرمايه مالي و تجاري، نه تنها حضور كارگران به عنوان يـك طـبـقـه                        

آوردهـاي   هاي بسيار، تـمـامـي دسـت       هاي خشن و محدوديت شد، بلكه با سركوب مستقل نفي 
با تعطـيـلـي     .   هاي كارگري يكي پس از ديگري منحل شدند        انقالب، از كارگران ستانده و سازمان     

هاي سازمان يافته كارگري و بروز جنگ و تاثير آن بر زندگي اجـتـمـاعـي كـارگـران، و                        فعاليت
همچنين جايگزيني نسل جديدي از نيروي كار، بدون انتقال تجارب گذشته به آنها و نقش مخـرب                 

 هاي كارگري موجود، كارگران از داشتن آگـاهـي   عوامل خانه كارگر در به بيراهه كشاندن سازمان      

 . هاي ضروري براي شناخت وضعيت و موقعيتي كه در آن قرار داشتند، محروم شدند
      دومين عامل موثر، يعني از خود بيگانگي، فتور، گسست طبقاتي تحميلي نـاشـي از تـاثـيـر              

ي ناشـي   در نهايت، خواب طوالني و زمستانه.   يابي كارگران است   ايدئولوژي مسلط در امر سازمان    
و شيوه و ساختار اقتصادي پس از جنگ تـا    “  سازندگي”ي آن چه كه از جنگ و سركوب و  از همه 

 بر كارگران ايران آمد، موجب گرديد كارگر ايراني از مهم ترين حـقـوق              1376دوره بيداري خرداد    
. هاي صنفي و طبقاتي باز مـانـد      خود يعني دخالت در سرنوشت خويش، از راه ايجاد آزادانه سازمان          

 به اين سو با همت و اراده و آگاهي تالشگران و كنشگران طبقه كارگـر  76كارگران ايران از خرداد    
اي شرايط تحميلي آن دوران فايق آيند و اكنون با كوهي از مـطـالـبـات                   اند، بر پاره   تنها توانسته 

اي را در بين انديشمندان جامعه كارگـري         تواند مباحث وسيع و گسترده     اند، كه هر يك مي     مواجه
 .ايران و تمامي فعاالن اجتماعي كه داراي مشتركاتي با اين طبقه هستند، موجب شود

توان بزرگترين درد اجتماعي كارگران، يعني عدم مشـاركـت در زنـدگـي                  شك نمي        اما بي 
. اقتصادي ـ اجتماعي و سياسي، و تاثير آن بر ساير امورات و زندگي كارگري ايران را ناديده گرفـت         

 ميليون كارگـران  10 درصدي و به عبارت روشن تر، بيكاري بيش از         42توان بيكاري بيش از      نمي
. ممكن نيست، نبود و يا كمبود مراكز توليد را در چرخه اقتصادي ناديده گرفـت .   ايراني را انكار نمود   

توان تـعـطـيـلـي و           نمي.   چرا كه اساساً اگر كاري وجود نداشته باشد، كارگر هستي نخواهد يافت   
هاي دسته جمعي و گسترده نيروي كار و باال رفتن شدتِ كـار و         ها و اخراج   ورشكستگي كارخانه 

نمي توان بـراي اصـالح امـور در             .   بار بر كارگران شاغل را تحمل كرد       عقد قراردادهاي اسارت  
 نمـي .   بخس به چپاول رود  تفاوت بود و اجازه داد اين ثروث ملي به ثمن          واحدهاي كار و توليد بي    

 توان پذيرفت در شرايطي كه طراوت نيروي كار جوان با گذشت زمان در اردوي بيكاران از بين مي

و ثروت .   هاي اين ملت به زياده خواهي مشتي سوداگر روانه بازارهاي جهاني كار شوند   رود، سرمايه 
ملي به جاي ايجاد امكانات مادي و تجهيز صنايع بنيادي و مادر در داخل، صرف بازرگاني خارجي و         

شايسته نـيـسـت    .   واردات بي رويه كاالها شده و سياست جلوگيري از رشد توليدات داخلي ادامه ياد      
تفاوت بمانيم و شاهد واردات مايحتاج مـردم از       كه در برابر نابودي مزارع و توليدات كشاورزي بي 

 .گذاري براي رشد و ارتقاي توليدات كشاورزي باشيم خارج به جاي سرمايه
هـا   توان و نبايد در رابطه با دشـواري                در عين حال با بضاعت اندك طبقه كارگر ايران، نمي         

وقتي تالش كارگران براي دسـتـيـابـي بـه            .   ياد شده، انتظارات نامعقول و بيش از توان آن داشت         
شود و با پيگرد و بازجويي و اتهام اقدام عليه امنيت ملي، و      هاي صنفي محدود تحمل نمي     خواسته

زماني كه تشكيل سنديكاي كارگري جعل عنوان قلمـداد گشـتـه و           .   گردد حكم زندان مواجه مي   
گردند، در شرايطي كه بارهـا   كاركران فعال سنديكايي با همان اتهام از حقوق اجتماعي محروم مي          

المللي كار، ايران را به نقض حقوق كار متهم و بـه       المللي و در راس آنها سازمان بين    مجامع بين 
هاي نامعقول حاكميت درباره كارگران همچـنـان    نمايند، در شرايطي كه رويه     اين امر اعتراض مي   

ها در ايـران     هاي الزم براي واداشتن دولت   در چنين شرايطي بايد پذيرفت كه ظرفيت      .   ادامه دارد 
براي تن دادن به حقوق كار، حقوق مدني، حقوق شهروندي و حقوق ملت ناشي از اصـول هـمـان        

قبـل از هـرچـيـز         .   قانون اساسي كه قاعدتاً بايد سند حكمراني دولتمردان باشد، بسيار اندك است        
 .اند، را شناخت ها قرار گرفته بايستي موانعي كه در برابر افزايش اين ظرفيت

 :اين موانع كدامند
 .آگاهي طبقه كارگر ايران براي عبور از اين شرايط رشدنايافته است -1
نسل امروزين طبقه كارگر ايران به لحاظ تجربه جوان بوده و بدليل جنگ و سركوب از تجـارب    -2

 .مند نيست هاي قبلي بهره نسل
گشتگي، ناشي از تسـلـط        روحيه حاكم بر طبقه كارگر در شرايط حاضر آكنده از ناباوري و گم  -3

فرهنگ غيركارگري است و بايد از طريق بازتوليد فرهنگ مبارزاتي به تقويت روحـيـه كـارگـري                
 . پرداخت

هاي طبقه كارگر از طريق مطالعه و شركت در     شرايط سخت زندگي و كار، امكان رشد آگاهي         -4

 ي كارگر حقوق كار در ايران و تاثير آن بر زندگي طبقه

 از مبارزه كارگران براي تشكيل سنديكاهاي مستقل كارگري حمايت كنيم
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 . گفتگو هاي سودمند و ضروري را از وي سلب كرده است
هاي موجود طبقه كارگر، مانع جدي در راه همبستگي طـبـقـاتـي         ها و دسته بندي    اليه بندي   -5

 . كارگران است
     بايستي پذيرفت كه در راه رسيدن به شرايط نسبي و مطلوب، براي هرگامي كـه بـه پـيـش                      

هـاي   شود، براي كسب هر خواست ولو بسيار اندك، به موارد باال به عنوان واقـعـيـت    برداشته مي 
ايـن  .   و در تغيير آنها متناسب با شرايط جامعه و سطح مبارزه بكوشـيـم             .   موجود جامعه توجه نمائيم   

اما الزم است كه توجه نماييم آموزش امر مجرد و مجزايي نيست            .   ميسر نمي گردد مگر با آموزش     
آنچه مهم است چگونگي تلفيق مبارزه و آمـوزش اسـت،       .   و بايد آنرا در كوران مبارزه كسب نمود    

امري كه به رشد عمومي و كيفي جنبش كارگري توجه داشته و نه صرفاً به تعداد كساني كـه در                 
هاي كارگري كارآمد و با تـجـربـه در         متاسفانه در فقدان تشكل.   اند عرصه مبارزه شركت جسته   

نيز بوديم، اما كارگراني كه با هزاران خون و دل خـوردن               سالهاي اخير شاهد اعتراضات كارگري    
هايي نامناسب با ناكامي مواجـه       حول خواست مشخصي سازمان يافته بودند، بخاطر اتخاذ تاكتيك        

 هاي فراوان و نتايج زيانباري را براي خود و جنبش كارگري كشورمان بـبـار آورده     و هزينه  شده

 ها را خوب درك مـي    كساني كه با مختصات كنوني جنبش كارگري آشنا هستند اين واقعيت.  اند

 . كنند
      درچنين شرايطي كه حداقل امكانات براي پرداختن به مسائل كارگري و مطالعه و گـفـتـگـو                 

تواند باشد؟ به باور مـا تشـكـيـل            حول چنين مسائلي وجود ندارد، اولويت فعالين كارگري چه مي         
تـوانـد    هاي صنفي ـ طبقاتي، از جمله مواردي است كه مي        محافل كارگري با هدف ايجاد تشكل     
هاي اخـيـر درك خـوبـي از حـق                 خوشبختانه در سال.   موضوع كار فعالين كارگري قرار گيرد     

هاي آزاد و مستقل كارگري در جامعه كارگري كشورمان بوجود آمده و    برخورداري از ايجاد تشكل 
امروز ديگر امكان رويش محافل كـارگـري بـه      .   تابوي وجود سنديكا و اتحاديه شكسته شده است 

پس آنچه در اين مـرحلـه بـه      .   رسد هاي كارگري امري دور از ذهن و ناممكن بنظر نمي          سازمان
هـاي   هاي جامعه كارگري بايستي پيگيرانه دنبال شود، ايجاد تشكـل     همراه آموزش و رشد آگاهي    

هاي كارگري همواره متناسب با ميزان آگاهي    الزم است يادآوري نماييم كه تشكل     .   كارگري است 
 .كارگران شكل خواهند گرفت

يابند  شوند، رشد مي هاي مستقل و آزاد كارگري بنابه خواست و اراده كارگران ايجاد مي            تشكل
زاد آنان نيست، بلكه تابعي از ميزان آگاهـي و     كردشان هم  نحوه و سطح عمل   .   مانند و پايدار مي  

الزم اسـت تـوجـه        .   باشد اند، مي  شعور طبقاتي مجموعه كارگراني كه آن تشكل را بوجود آورده         
هاي كارگري در گـذشـتـه و در           ها و تشكل هايي از سازمان صرف آنكه مدل   داشته باشيم، به  

گاه مانعي در راه تشكيل آنها بـوجـود    اند، هيچ و جواب نداده  شرايطي مشخص خوب عمل نكرده 
هاي كار  هاي كارگري در محيط   آنچه درشرايط كنوني بسيار ضروري است ايجاد سازمان       .   نياوريم

هاي فـراوانـي    اين ضرورت منطبق بر حقي است كه كارگران براي كسب آن هزينه        .   و توليد است  
هـرچـه   .   اند اين حقوق را در قالب قوانين كار تثبيت كرده  و رسميت بخـشـنـد    اند، و توانسته داده

هاي و رفتارهاي غيرقانونـي     پذيري كارگران وسعت يابد، از ممانعت      خواهي و تشكل   دامنه تشكل 
پس بكوشيم اين خواستِ عمده، همگاني، فراگير و تاخيرناپذير را به   .   در برابر آن كاسته خواهد شد       

 . مهم ترين شعار و خواست مطالباتي كارگري تبديل نمائيم
 اند؟  خواست ها و مطالبات فوري كارگران كدام

دهد كه مطالبات كارگران تاچه ميزان با شرايط عمومي زنـدگـي            بررسي موارد باال نشان مي 
به ديگرسخن بايد اذعان نمود كه كارگران در رويـارويـي بـا         .     اكثريت مردم جامعه مطابقت دارد    

مسايل مختلف اقتصادي ـ اجتماعي و سياسي در صف مقدم زحمتكشان قرار دارند، و ايـن امـر                   
وقتي سخن از حق ايجـاد  .  زند ناگزير موقعيت پيشتاز آنان در مسائل اجتماعي كشورمان را رقم مي 

تشكل آزاد و مستقل كارگري است، به هر ميزان كه كارگران در راه كسب اين خواست كـوشـش        
كنند، به همان ميزان زمينه و بسترهاي مناسب را براي تحقق دموكراسي براي عموم مردم فراهـم    

يـكـپـارچـگـي و        .   گيـرد  اين تاثير متقابل قبل از هر چيز از درون طبقه شكل مي  .   خواهند ساخت 
همبستگي طبقاتي كارگران قبل از هرچيز مرزهاي ناشي از عقيده و نظر، مليت، نژاد، جنسيت، سن          

همچنين مبارزات زنـان و مـردان         .   دارد هاي فرهنگي و طبيعي را از ميان برمي و سال و تفاوت   
كارگر دوشادوش همديگر براي كسب اين حقوق، موجب همزيستي و تالشي متحد براي رسـيـدن     

همچنينً موجب كاهش گرايشات جنسيت ستيـزانـه و تـبـعـيـض           .   به هدفي مشترك خواهد شد    
كند تا مردان كارگر در دفاع از حـقـوق    اين امر كمك مي.   جنسيتي در بين كارگران نيز خواهد شد      

. گرشان باشـنـد    هاي متفاوت آنان، ياري    نيم ديگري از جمعيت طبقه كارگر، يعني زنان و خواست         
هاي كارگري بـه      اين تاثيرات به درون خانوارهاي كارگري نيز كشيده خواهد شد و از دل خانواده             

 .هاي جوان، حساس و پرانرژي در جامعه بازتاب خواهد يافت وسيله فرزندان كارگران اين شاخك
. ها امكان رشد پيوندهاي دموكراتيك در روابط اجتماعي تقويت خواهد شد       با تداوم اين تالش  

يابي زحمتكشـان   با توجه به عطش جامعه ايراني به دموكراسي و ممانعت حكمرانان فعلي از دست             
هاي اجتماعي، زمينه براي پذيرش شعارها و حمايـت از            هاي مدني و مشاركت    به حقوق و آزادي   

الزم است يادآوري كنيم كه بـرخـي از       .   شود خواهانه روز به روز بيشتر فراهم مي   اقدامات آزادي 
هاي سياسي ايران پس از برپايي سنديكاي شركت واحد از آن سنديكـا حـمـايـت                   احزاب و گروه  

 كردند، يا در جريان انتخابات نهم رياست جمهوري، نماينده اصالح طلبان براي اولين بار در برنامه     

گيري مبارزات كارگري براي دفاع از حـق     با اوج.   اي نمود ي خود به خواست كارگران توجه ويژه 
كند، و در ادامه بخـوبـي درك      طلبي به ساير سطوح جامعه نيز سرايت مي آزادي تشكل، اين حق 

تواند براي برقراري دمـوكـراسـي در          خواهد شد كه كسب حقوق صنفي و مدني تا چه اندازه مي           
شك شعار و خواست رسميت يافتن حقوق سنديكـايـي و      امروز بي.   جامعه تاثير مثبتي داشته باشد    

هاي سنديكايـي   اي، كه مباني قانوني آن هم وجود دارد، و حركت به سوي ايجاد سازمان             اتحاديه
 . پيش خواهد رفت اي با اقبال مواجه و به و اتحاديه

“ خواهيم ما كار مي” شعار .        مبارزه جدي با بيكاري يكي ديگر از مطالبات اساسي كارگران است  
براي شاغليني كه خطر بيكاري آنها را تهديـد  “   خواهيم ما كار و امنيت شغلي مي ” براي بيكاران، و    

اكثريت زحمتكشان به اميد فرداي بهتر     .   كند، از اعتبار، اهميت و جذابيت بااليي برخوردار است         مي
متاسفانه مطابق آمار مسئولين دولتي بيش .   شوند هاي گزافي را براي فرزندانشان متقبل مي       هزينه

  ميليون بيكار و نيروي آماده به كار، همچنان در پشت دربهاي بنگاههاي اقتصادي و كارخانه10از 

بـي هـيـچ      .   اند، و دولت از تأمين چنين خواستي نـاتـوان اسـت       هاي خيالي به انتظار كار نشسته     
در شرايطي كه اثرات بحران جهاني      .   اي جدي است   ترديدي، اين خواستِ وسيع و عمومي، مطالبه      

شود و تاثير آن بر زندگي عموم زحمتكشان به صورت           داري در ايران به سرعت آشكار مي       سرمايه
براي تحقق اين خواست و .   تري هم بخود گرفت نمايد، اين مطالبه شكل جدي     نامطلوبي بروز مي  

تـر و     اند، نيرويـي جـدي      بازگرداندن واحدهاي توليدي كه به تعطيل و ورشكستگي كشيده شده         
 سـرمـايـه   .   يابد چرا كه حيات و بقاي كارگران با كار معنا مي.   توان يافت پيگيرتر از كارگران نمي   

برند ولي بـار     داران و اقشار مرفه از بابت فشارهاي اقتصادي ناشي از بحران تنها سود كمتري مي    
كارگران تنها به اتكاي تالش     .   اصلي ناشي از اين شرايط بر گرده كارگران و مزدبگيران خواهد بود           

از .   شان براي داشتن كار قادرند اين مسير سنگالخ و تاريك و سياه را طي كننـد     همبسته و پيوسته  
سوي ديگر تكيه بر اين خواست برحق، انساني و قانوني و تالش براي تحقق آن از مهـم تـريـن                      

به همين اعتبار هم، مورد موافقـت  . هاي فشار براي اصالح ساختار اقتصادي بيمار ايران است اهرم
 .عمومي قرار گرفته و از آن پشتيباني خواهد شد

جانبه و سفيد امضاء، لغو قراردادهاي موقت درمورد كارهـايـي               غير قانوني بودن قرادادهاي يك    
 هاي سازمان بـيـن   امري كه مغاير با قانون اساسي و مقاوله نامه-كه ماهيت دايم و مستمر دارند      

نبود نظام دستمزدي مناسب با شرايط اقتصادي براي ايجاد امكـان خـريـد          -باشد المللي كار مي  
ترين هزينه در سبد هزينه خانوارهاي كـارگـري،          مايحتاج زندگي، و مشكل مسكن به عنوان مهم       

 .اند هاي اخير به عنوان بخشي ديگري از مطالبات اصلي جامعه كارگري مطرح بوده طي سال
هاي بـرحـق كـارگـران و           هاي ارتجاعي سرمايه مالي ـ تجاري در مقابل خواست               مقاومت

توان در اظهارات اعضاي اتاق بازرگاني     نمونه بارز آن را مي    .   زحمتكشان بسيار شكننده گشته است    
آنان كه تجارت با غرب، و پـس از        .   هاي اخير مشاهده نمود ايران و به ويژه اتاق تهران طي ماه 

 امروز اعالم مي.  اند ها، تجارت با چين را پيشه خود ساخته هاي ناشي از تحريم اعمال محدوديت 

دارند كه توليد به نفس تنگي افتاده و دولت بايد براي نجات آن اقدام  نموده و بر كاالهاي وارداتي            
گو اين كه انبارهاي اين حضرات سرشار از اقالم وارداتي است و شايد دلسوزي              .   تعرفه اعمال نمايد  

براي توليد، تنها ترفندي براي بستن مرزها براي ممانعت از ورود كاالهاي خـارجـي، تـا فـروش                     
. بـاشـد   كاالهاي وارداتي ذخيره شده در انبارها و برگشت سرمايه راكدشان به چرخه تجارت مـي               

هـاي دسـتـه       موضوع مهم ديگر آنكه، حجم باالي بيكاري، توقف واحدهاي كار و توليد، اخـراج          
انـد   اي را بوجود آورده   جمعي و گسترده و شدت كار مضاعف، شرايط سياسي و اجتماعي خودويژه    

 .نمايد كه براي صاحبان قدرت و مكنت خطرناك مي
هاي گسترده، تعديل نيروي كار، نبود امنيت شغلي، پرداخت نشدن به موقع دستمزدها،                    اخراج

هاي كـار،    ها و واحدهاي توليدي، نبود شرايط مناسب ايمني و بهداشت در محيط            تعطيلي كارخانه 
 افزايش حوادث ناشي از كار، واردات بي رويه كاالها و محصوالت خارجي، حذف و كاهش تعرفـه                

ضرر كارگران و مزدبگيران و تمامي مواردي كـه در             هاي وارداتي، تغيير قوانين و مقررات كار به       
. گيرد باال به آنها اشاره گرديد، همه و همه در غياب نمايندگان واقعي كارگران صورت گرفته و مي                

 . توان متصور شد هاي كارگري مستقل و آزاد پاياني را براي آن نمي امري كه در غيبت تشكل
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 بمناسبت روز جهاني حقوق بشر
هاي  خواه و چپ خارج از كشور، در دفاع از خواسته             تعدادي از نيروهاي دمكرات، آزادي     :      توضيح

 دمكراتيك مردم ايران و در مبارزه عليه جمهوري اسالمي، از تمامي ايرانيان خارج از كشور و آزادي                    

روز ”گردد، اين روز را به       خواهان جهان خواسته بودند، با شركت در مراسمي كه بدين منظور برگزار مي             
ما بعنوان بخشي از نيروي چپ داخل كشور ضمن اعالم           . تبديل سازند “ جهاني نه به جمهوري اسالمي    

 10و بمناسبت   “ روز جهاني نه به جمهوري اسالمي     ”پيوندي با اين اقدام بخردانه و در دفاع از ابتكار       هم
 .نماييم مطلب كوتاهي را تقديم خوانندگان محترم نشريه مي“ روز جهاني حقوق بشر”دسامبر، 

 
ها، با         سير تاريخ جوامع بشري گواه و شاهدي بر سركوب، شكنجه، كشتار و قرباني شدن انسان                 

 ها و لشكركشي   هاي مختلف سياسي، اجتماعي، فرهنگي و مذهبي و نژادي، با تمسك به جنگ           انگيزه

 در كنار اين فجايع بشري اشكال ديگري چون استثمار و استعمار ، ديكتاتوري و بي                   . ها بوده است  

عدالتي، كه بر اساس نژاد و جنسيت و مليت و مذهب و غيره قوام يافته، و موجبات محروميت، ظلم،                       
حاصل نهائي همه اين فجايع، تحقير و تحديد حقوق          . اند فقر، رنج و درد جوامع بشري را فراهم آورده         

انساني و آزاديهاي بشري و پايمال شدن مقام و ارزش فردي و اجتماعي انسان و مورد خشونت و قرباني                  
 .شدن وي بوده است

هاي برآمده از استبداد ديني و ضد مردمي          گيري دولت، همواره حاكميت         در طول تاريخ و از شكل     
هر آنجا و هر گاه كه      . اند شان سعي نموده   داشتن مردم، در جهل و ناداني و بي خبري از حقوق            در نگه 

اي براي كسب حقوق انساني، آزادي و عدالت طلبي بوده، دستگاه سركوب دولتي،                     صدا و زمزمه   
 از اين . اند شان محروم ساخته   ترين حقوق  بخواست طبقات حاكم  مردم را بطرزي وحشيانه از ابتدايي          

ها  بشر، به اِعمالِ قهر و سركوب توسط دولت        رو عدم شناسايي حقوق انساني شهروندان و تحقير حقوق        
ورز با تدوين حقوق اساسي       بر بستر همين حركت تاريخي انسان آگاه و انديشه          . منتهي گرديده است  

 .كند  انسان و براي تحقق و تامين آن، براي صلح و آزادي و عدالت اجتماعي مبارزه و تالش مي
 

 بشر ي جهاني حقوق اعالميه

 مجمع عمومي سازمان    19/9/1327 مطابق   1948 دسامبر   10     اعالميه جهاني حقوق بشر مصوب       
اين تالش براي انعكاس     . ها ريزي و تدوين شالوده حقوق اساسي انسان         ملل، تالشي است براي پي     

حقوق، ارزش و مقام انساني گامي است الزم و در عين حال ناقص، ما با دفاع از كليت اين تالش                          
 اين اعالميه   17ما منقد جدي ماده     . باشيم ها و نواقصات آن نيز مي      انساني و قابل تقدير، منتقد نارسائي    

در سلب مالكيت از سلب كنندگان مالكيت اكثريت جامعه هستيم و در ضمن خواهان تدوين و گنجانيدن            
 راهكارهايي دمكراتيك و مردمي براي محاكمه و مجازات دولتمرداني كه ناقض اين بيانيه هستند، مي               

تواند به عنوان آرماني مشترك براي         در عين حال معتقديم اين اعالميه در كليت خود مي             . باشيم
 .بشر و تمامي مردم و ملل قلمداد شود مدافعين حقوق
ي دفاع از شأن و      بشري كه در زمينه    المللي پيشگام در جنبش حقوق     هاي ملي و بين         از سازمان 
كنند و در يك چهارچوب معنادار        هاي سياسي، اجتماعي و صلح دفاع مي        ها، از آزادي   منزلت انسان 

بان  الملل، سازمان ديده    از سازمان عفو بين    . كنند بشر عمل مي    يابي به حقوق    جهاني براي دست   
، سازمان  OMCT، سازمان جهاني عليه شكنجه       FIDHبشر بشر، فدراسيون جهاني حقوق     حقوق

ها بر اساس و در دفاع از اعالميه         اين سازمان . توان نام برد   را مي Font lineپيشاهنگان حقوق بشر      
بشر، براي حمايت و دفاع از شأن انسان و احترام به               جهاني حقوق 

حقوق آنها، براي آزادي و برابري در انديشه، بيان، مذهب، نژاد،                 
جنسيت، در دفاع و حمايت از حقوق كودكان و زنان، در ممانعت از                

بشر، با فشار بر      اقدام به شكنجه و سوء استفاده و تخلف از حقوق            
دولت ها و گروهاي مسلح و در حمايت و آموزش قربانيان، براي                 

ها  بشري و تحقق و ارتقاء آگاهي  انسان            كاهش تخلفات حقوق   
اند به يك ابزار     ها توانسته  اين سازمان . ورزند تاسيس و تالش مي   

 .بشر و مدافعين آن تبديل شوند موثر و كار آمد براي دفاع از حقوق
بشر ضعيف        در كشور ما هر چند نهادهاي مدني مدافع حقوق           

 هستند، ولي اين دليلي بر محول نمود وظيفه كنترل بر ارتقاء حقوق            

ي حقوق بشر اساساً       چرا كه مسئله   . شود ها نمي  بشر به دولت   
هاست و در     موضوع چگونگي تنظيم روابط مردم با خود دولت            
 به تجربه مهم. كشورهايي نظير كشور ما اين مسئله حادتر خواهد بود

ها هستند كه با     ها هستند، اين دولت    ترين ناقضان حقوق بشر دولت    
نقض حقوق بشر، حقوق سياسي، اجتماعي، آزادي احزاب، آزادي              
انديشه، آزادي بيان و مطبوعات، حقوق زندانيان سياسي، كارگران،            

از اين رو فعاالن     . كنند دانشجويان، زنان و كودكان را نقض مي         
بشري را   توانند و نبايد درمان مشكالت حقوق          بشر نمي  حقوق

هاي سياسي و اجتماعي هستند      بلكه اين نهادهاي مدني، احزاب، سازمان     . ها جستجو كنند   توسط دولت 
ها را   از دولت ... كه نقش قطعي را در اعاده حقوق زنان، كودكان، كارگران، زحمتكشان، دانشجويان و                

 .ايفاء خواهند نمود
هاي غير دولتي، هستند     هاي سياسي و اجتماعي و سازمان          نهادهاي مدني، شامل احزاب و سازمان      
هاي مختلف جامعه، براي به رسميت شناساندن و دفاع از              كه به نمايندگي از خواست و اراده بخش         

آنها هستند كه در دگرگون ساختن يك جامعه از           . نمايند شان، نقش اساسي ايفاء مي      موكلين  حقوق
درون، براي تغيير قوانين و مقررات جاري، عليه تبعيض جنسيتي، نفي هرگونه شكنجه و تجاوز، لغو                     

هاي بدون محاكمه و خود سرانه، بازنگري در حقوق سياسي و مدني زنان، حقوق                  اعدام، توقف اعدام  
عدالتي، براي كسب حق اعتصاب و تجمع و         كودكان، بر عليه اقتدارگرايي و براي آزادي، عليه فقر و بي          

گيري از   راهپيمائي، براي احياي حقوق صنفي و سياسي كارگران و ساير زحمتكشان، براي صلح و پيش               
 . ها كنند، نه دولت و براي تحقق حقوق شهروندان مبارزه مي... تخريب محيط زيست و 

     اعتراضات گسترده مردمي كشورمان براي رهايي از استبداد ديني و سلطه واليت فقيه، براي                     
هاي سياسي و اجتماعي، گامي بلند براي         دمكراسي و آزادي و عدالت اجتماعي همراه با رشد آگاهي           

آزادي زندانيان سياسي، اعاده حقوق زنان، كارگران و ساير اقشار جامعه، آزادي انديشه و بيان،  آزادي                     
تجمعات و تظاهرات سياسي، آزادي احزاب و مطبوعات، جلوگيري از ترور، شكنجه و اعدام، و در حقيقت                 

 .بشر در كشورمان است ها و اجراي بيانيه حقوق گامي اساسي براي احقاق حقوق انسان
 

 بشر اسالمي ي حقوق  اعالميه

هاي غير دمكراتيك، استبدادي و سركوبگر حاكم است، و               در كشورهاي اسالمي كه عموماً حكومت     
بشر راهكاري   گردد با دور زدن بيانيه حقوق      سعي مي . آيند بشر بشمار مي   خود از ناقضان اصلي حقوق    

در همين راستا اجالس     . هاي خود بيابند   بشري حكومت  براي توجيه وجوه غير انساني و ضد حقوق         
 مرداد  15 برابر با    1990 اوت   5وزراي امورخارجه سازمان كنفرانس كشورهاي اسالمي در قاهره به تاريخ        

كشورهاي امضاء كننده اين اعالميه اميدوارند،       . بشر را به تصويب رساند      اعالميه اسالمي حقوق   1369
اين اعالميه  . بشر سازمان ملل به مردم خود قالب كنند        كه اين اعالميه را به جاي اعالميه جهاني حقوق        

بشر در   همانطور كه گفته شد در حقيقت سرپوشي بر سركوب، شكنجه و تجاوز و نقض حقوق                       
 بشر اكثراً از ناقضان حقوق كشورهايي كه بنابه گزارشات ساالنه سازمان حقوق. كشورهاي اسالمي است

 .  بشر هستند
بشر تدوين خواهد نمود، و در اين             با اين استناد هر گروه، فرقه، مذهب و دين براي خود بيانيه حقوق            

 همين تنوع حقوق  . بشر خواهد بود   شود، حقوق  بين آنچه كه رعايت نخواهد شد و آنچه كه قرباني مي           

صادر كنندگان اعالميه اسالمي حقوق بشر در        . باشد بشر مي  بشر خود گام نخستين براي نقض حقوق       
حقيقت اين اعالميه را در مقابل و برعليه اعالميه جهاني حقوق بشر سازمان ملل براي ادامه و قانونمند                    

فرازهايي از اين اعالميه خود گوياتر از هر توضيحي           . ها انتشار دادند   كردن نقض حقوق بنيادي انسان     
 :است

     در مقدمه اين اعالميه آورده شده است كه خداوند امت اسالمي را بهترين امت برگزيده و انتظار از                    
ها را   اين اعالميه حقوق و آزادي انسان       . را هدايت كند   ! اين امت اسالمي است كه بشريت گمراه         

ي  اين مقدمه با مفاد مقدمه اعالميه     . دارد كه با شريعت اسالمي در هماهنگي باشد         مشروط بر آن مي   
بشر را آرمان مشتركي براي تمام مردم و كليه          ي جهاني حقوق   اين اعالميه” حقوق بشر كه اذعان دارد  

كشتن افراد با مجوز    :  آمده است  2در ماده   : بطور مثال . در مغايرت بنيادين قرار دارد    “ كند ملل اعالم مي  
 . شرعي بايد صورت گيرد

 مسؤليت نگهداري خانواده از وظايف مرد است:  آمده است6در ماده 
پدر از نظر قانون شرع حق انتخاب تربيت           :  آمده است   7در ماده    

 .كودك را دارد
 .تغيير دين به دين ديگريا الحاد جايز نيست:  آمده است10در ماده 
دستگيري و محدود ساختن آزادي و تبعيد يا         :  آمده است  20در ماده   

 . مجازات هر انساني جايز نيست مگر به مقتضاي شرع
 .   آزادي بيان نبايد مغاير اصول شرع باشد:  آمده است22در ماده 
حقوق و آزاديهاي بشر را مشروط به مطابقت         :  آمده است  24در ماده   

 .داند با احكام شريعت اسالمي مي
 ي جهاني حقوق        تمامي موارد فوق در تناقض بنيادين با اعالميه       

ي متناقض با     شايد تنها بندي كه اين دو اعالميه          . بشر قراردارد 
بشر اسالمي با    ي حقوق   اعالميه 15همديگر دارند، مطابقت ماده      

كه مالكيت را امري     . بشر جهاني است    ي حقوق   اعالميه 17ماده  
مقدس شمرده و سلب مالكيت از كساني كه اكثريت جامعه را از                 

 بر اين اساس حقوق   . شمارد اند، را غيرمجاز مي    مالكيت سلب نموده  

بشر اسالمي مبتني بر شريعت اسالم بوده و قرآن و اصول اسالم را               
و با همين   . نمايد پيشتاز حقوق بشر در تاريخ بعد از اسالم قلمداد مي         

 .سازد بشر جهاني را از درون تهي مي استناد اعالميه حقوق
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هاي جنبش    آذر، دگر باره توان و پتانسيل      16مراسم امسال   .   آذر و روز دانشجويي ديگر     16      بار ديگر   
 سال،  56و ديديم و ديدند كه هنوز پس از گذشت            .  را نشان داد   هاي آن  دانشجويي و اهداف و خواست    

هاي خود مبارزه كرده و جنبش دمكراتيك مردم          جنبش دانشجويي همچنان پويا و پرانرژي بر سر آرمان         
 .  بخشد كشورمان را نيرو و توان مي

 و فرا روئيدن آن به        1316 و برگزاري اعتصاب صنفي سال         1313    تأسيس دانشگاه تهران به سال        
جنبش .  آيد اعتصابات سياسي و اجتماعي در سالهاي بعدي، نقطه آغاز جنبش دانشجويي ايران بشمار مي               

و در  .  دانشجويي در قيام سي تير و نهضت ملي شدن نفت عليرغم نورس بودنش، حضوري مؤثر داشت                   
برچنين بستري بود كه دانشجويان دانشگاه تهران در        .   مرداد نقش اساسي ايفاء نمود     28اعتراض به كودتاي    

انگليسي شاه، محاكمه دكتر محمد مصدق، از سرگيري روابط ديپلماتيك با             -اعتراض به كودتاي آمريكايي   
ماه دست به سلسله اعتراضاتي       انگليس و سفر نيكسون معاون اول رئيس جمهور آمريكا، از اواسط آبان              

  آذر نقطه اوج اين اعتراضات بود كه دو روز مانده به سفر نيكسون، مزدوران شاه و عوامل كودتا                      16.  زدند
 براي ساكت ساختن دانشگاه، با يورش به دانشكده فني دانشگاه تهران سه تن از دانشجويان مبارز، آزادي                 

نيا و مهدي شريعت رضوي را درصحن دانشگاه و در             طلب؛ احمدقندچي، مصطفي بزرگ    خواه و برابري  
 آذر بعنوان روز دانشجو و سمبل مبارزه عليه          16از آنروز   .  برابر ديدگان دانشجويان و اساتيد بخون كشيدند      

همه ساله دانشجويان كشورمان ياد و نام        .  استبداد ارتجاع و سلطه امپرياليسم در كشورمان رسميت يافت         
دارند، و اين روز را به روز مبارزه عليه              خواهي را گرامي مي     اين فرزندان جانباخته آزادي و عدالت        

 . اند امپرياليسم و ارتجاع مبدل ساخته
 

 مشخصه جنبش دانشجويي      

     جنبش دانشجويي همانطوريكه گفته شد، همواره براي كسب دمكراسي و عليه استبداد و وابستگي و بر                
جنبش دانشجويي بخشي از جنبش مردمي بوده و  همواره در             .  عليه سلطه امپرياليسم مبارزه كرده است      

هاي آزاديخواه،   احزاب و سازمان  .  كنار مردم عليه سركوب و اختناق، عليه استثمار و استعمار رزميده است             
 طلب كشورمان همواره بيشترين نيروي خود را از بين دانشجويان و جوانان دانشگاهي جذب نموده               عدالت

اي از تاريخ كشورمان كه اختناق و استبداد در شديدترين شكل آن بر كشورمان حاكم بود،                    در برهه .  اند
هاي سياسي بار    جنبش دانشجويي در قالب اعتراضات دانشجويي و يا با حضور دانشجويان در سازمان                

 . است اصلي مبارزه را بردوش كشيده و پيشرو حركات سياسي و تحوالت اجتماعي بوده 
     دانشجويان به اقتضاي سني جسور و نترس، و  بخاطر سركارداشتن با علم نيازمند فضايي دمكراتيك                 

شان از   دانشجويان بخاطر داشتن تركيب متنوع طبقاتي، فرهنگي، مليتي، جنسيتي و حتي ايدئولوژيك            .  اند
خواهي را در بين     امري كه دمكراسي  .  ها و تنوعات برخوردارند    توان و ظرفيت بااليي براي تحمل تفاوت       

ها و موقتي بودن دوران دانشجويي و         در عين حال بخاطر همين تفاوت      .  بخشد آنان تقويت و نيرو مي     
 . نمايند پذير مي جسارت كنترل نشده آسيب

كشد، اين امر عمدتاً بخاطر            در غياب احزاب سياسي، جنبش دانشجويي وظيفه آنها را بدوش مي              
هاي سياسي خارج از دانشگاه است كه حتي امكان يك           گيري تشكل  سركوب احزاب و سلب امكان شكل     

ولي جنبش دانشجويي بخاطر موقعيت مناسبي كه براي گردهمĤيي و جمع            .  گردهمĤيي ساده را هم ندارند    
هاي دانشگاهي را دارد، ناخواسته وظيفه سنگيني را متحمل          شدن و حتي بحث و مجادله فكري در محيط        

اين موضوع عملكردي دوگانه دارد، از جانبي باعث رشد و پختگي سياسي جنبش دانشجويي                  .  شود مي
 . نمايد پذير مي شده، و از طرفي ديگر با تحمل باري سنگين و بيش از توان خود، آسيب

هاي      جنبش دانشجويي از بدو پيدايش همواره ارتباطي تنگاتنگ با جنبش چپ و احزاب و سازمان                   
هاي چپ نقش دانشجويان تعيين       در اكثر ايام و در اكثر سازمان       .  كمونيستي و سوسياليستي داشته است     

جنبش دانشجويي بدون توجه به مؤلفه حضور چپ تالشي نابخردانه براي انكار واقعيتي               .  كننده بوده است  
نمود، كه به تبع آن      هر چند در مقاطعي پس از انقالب فرهنگي حضور چپ نامحسوس مي             .  مسلم است 

با حضور چپ در جنبش دانشجويي، رزمندگي و راديكاليسم به اين               .  جنبش دانشجويي هم ضعيف بود     
 . جنبش روي آورد و موجب رشد و شكوفايي آن شد

 
 جنبش دانشجويي در شرايط جديد

در شرايطي كه جنبش     .  هاي قبل برگزار گرديد          امسال روز دانشجو در شرايطي متفاوت از سال           
اعتراضي در نيم سال گذشته نقطه عطفي در جنبش دمكراتيك كشورمان بوجود آورده، جنبش دانشجويي                 

دهد كه اركان نظام      وقايع چند ماه اخير نشان مي      .  گيري اين فضا داشته است      نقش بسزايي در شكل    
 حكومت از نفس افتاده و ديگر نمي      .  گردد تر مي  تر و عميق   شكاف برداشته و روزبروز اين شكاف عميق      

تواند به سياق گذشته به حكومت خود ادامه دهند، و مردم نيز ديگر حاضر نيستند به روال گذشته زندگي                      
فشارند،  مي  در شرايطي كه بعضي از سران باند حاكم بر سركوب گسترده بسان دهه شصت پاي                 .  كنند

دانند كه نه جمهوري اسالمي آن         اند، مي  كساني كه در حاكميت هنوز حداقلي از عقالنيت را مالك             
و نه فضاي داخلي و جهاني چنين       .  اند حكومت يكپارچه و توانمند دهه شصت است، و نه مردم همان مردم           

هاي مستقل و حتي با تأئيد ضمني كشورهاي          دهد كه در خفا و در غياب رسانه         امكاني را براي آنها مي    
شرايط براي رشد جنبش اعتراضي و ارتقاي آن به جنبشي مطالباتي             .  غربي به چنين امري مبادرت ورزند      

 . تر از سه دهه قبل است فراهم
. هاي قبل بود    تر و فراگيرتر از سال        آذر امسال گسترده    16     مشاركت دانشجويان در مراسم روز        

برخالف جنبش اعتراضي كه بيشتر به تهران منحصر گرديده، جنبش دانشجويي به عموم دانشگاههاي                  
و از آنجائيكه جنبش دانشجويي نقش وااليي در جنبش اعتراضي اخير داشته، متقابالً             .  كشور گسترش يافت  

پيوندي و توجه جنبش      جنبش دانشجويي نيز با حضور پرشور مردم در كنار دانشجويان معترض، از هم                
با پيوستن مردم به جنبش دانشجويي، اين جنبش توانست قد علم كرده و رساتر از                .  مردمي برخوردار گرديد  

در اين روز بار ديگر به جهانيان ثابت شد، كه مردم ايران               .  قبل عليه استبداد و ديكتاتور اعتراض نمايد        
امروز خواست جنبش و بطور اولي جنبش       .  خواهان بركناري حكومت مستبد سركوبگر و ضد انساني هستند        

و   دانشجويي، نه اعتراض عليه تقلب در انتخابات و كودتاي انتخاباتي، بلكه اعتراض به نظام واليت فقيه                 
 . حكومت ديني ارتجاعي است

ماه تشديد        عليرغم فشارهايي كه از آغاز سال تحصيلي  و حتي قبل از آن شروع شده و از اواخر آبان                    
گشته بود، و بدون توجه به حكومت نظامي حاكم بر دانشگاههاي تهران و شهرستانها و خيابانهاي اطراف                   

 آذر، تمسك به سركوب و تهديد نيز نتوانست صداي آزاديخواهي دانشجويان و مردم               16دانشگاهها در روز    
مرگ بر واليت   ”،  “اي مرگ بر خامنه  ”،  “مرگ بر ديكتاتور  ”در اين روز فرياد     .  حامي آنان را خاموش سازد    

اي از قدرت جنبش     دانشگاههاي سراسر كشور را درهم پيچيد و توانست گوشه         “  زنده باد آزادي  ”و  “  فقيه
حركت متحدانه  .  دانشجويي را بمثابه بخشي از جنبش مردمي كشورمان، به رخ حاكمان واليت فقيه بكشد              

هايي  هايي مشابه، در واقع فرصت      آذر و مناسبت  16جنبش دانشجويي با مردم معترض نشان داد كه            
آل براي مبارزه عليه نظام قرون        هاي دانشجويي، بلكه فرصتي ايده      مناسب نه تنها براي طرح خواسته      

 .باشد وسطايي حاكم مي
 

 هايي براي تحريف و انحراف  تالش

هايي براي انحراف جنبش دانشجويي و تحريف خاستگاه روز دانشجو بعمل                   در روزهاي اخير تالش    
اي از بابك امير خسروي به تحريف مبدأ و منشاء روز دانشجو              ها با نبش قبر نوشته     آمده، بعضي از سايت   

 آذر ربطي به سفر ريچارد نيكسون معاون رئيس جمهور          16در اين نوشته با رد اين واقعيت كه         .  اند پرداخته
 آذر انجام گرفته ، و حتماً دليلي نداشته است كه           18 آذر، بلكه در     16آمريكا نداشته، چرا كه اين سفر نه در         

اين ادعا نه حاصل پژوهشي صرفاً       .  دانشجويان به پيشواز رفته و زودتر از موعد اقدام به اعتراض نمايند              
اي هدفمند براي انحراف افكار از آمريكا به موارد ديگري مانند استبداد شاه، كه امروز                  علمي، بلكه پروژه  

تواند بغير از اين بيانديشد، او         آقاي اميرخسروي طبيعتاً نمي    .  اند ديگر موضوعيت خود را از دست داده        
بايستي اين واقعيت را كه آن سه دانشجوي آزاديخواه توسط محمدرضا پهلوي در جلوي قدوم مبارك                      

چرا كه امروز از نظر وي امپرياليسم و مبارزه ضد امپرياليستي              .  نيكسون قرباني گرديدند، را كتمان كند      
واژگاني منحوس و متعلق به ادبيات كمونيستي است كه حتماً بايستي از واژگان سياسي و علوم اجتماعي                   

 .  بدور افكنده شوند
!  آذر، روز دانشجو، پيامي خطاب به دانشجويان دلبند        16تر آنكه رضا پهلوي هم بمناسبت             اما مضحك 

ايشان در سني نيستند كه احتمال ابتالء به آلزايمر برايشان متصور شويم، شايد پهلوي                     .  اند فرستاده
. اند دمكرات، اين وارث تاج و تخت سلطنت يادشان رفته است كه چرا شانزده آذر  را روز دانشجو ناميده                     

اند كه ابوي گرامي براي خير مقدم به نيكسون تاجبخش، اين ناجي سلطنت و                 شاهزاده عزيز حتماً شنيده   
 مرداد ، آن سه  دانشجوي مبارز و آزاديخواه، آن فرزندان خلف مزدك و بابك را به مسلخ              28طراح كودتاي  

ايشان .  برد، تا زهر چشمي از مدافعان استقالل و آزادي ايران و مخالفان وابستگي و دريوزگي گرفته باشد                  
شايسته نيست با   .  كند هايي كه جمهوري اسالمي مرتكب آن بوده است، صادر مي          مناسبت اگر پيامي در    

 پوشي به جنايت پدرشان و بدون تبري جستن از خطاي وي، براي كساني كه آن واقعه را بزرگ مي           چشم

هرچند كه بيش از نيم قرن از آن فاجعه گذشته باشد، دانشجويان فهيم                   .  دارند، پيامي ارسال نمايند    
 آذر بعنوان روز    16و  .  دانند اش را مسبب و مقصر آن جنايت مي       وآزاديخواه رژيم شاه و حاميان امپرياليست 

 .مبازه عليه ارتجاع شاهنشاهي و امپرياليسم جهاني، همواره زنده خواهد بود
طلبان و طرفداران جنبش سبز نيز براي مصادره اين روز تاريخي و اين نماد مبارزه عليه ارتجاع                       اصالح

ما تا زماني كه آنان همراه و همگام با جنبش اعتراضي و مطالباتي مردم                .  و امپرياليسم در تالش هستند    
نهيم، ولي انحراف و تحريف بخشي از جنبش را              دارند، تالش آنان را  ارج مي          كشورمان گام برمي   

جنبش سبز تنها بخشي از جنبش مردمي است و نه همه آن، همانگونه كه جنبش                     .  برنخواهيم تافت 
توان جنبش   نمي.  هايي آيد، البته با تفاوت      دانشجوئي بخش ديگري از جنبش مردمي بشمار مي            
مندي در جايگاهي باالتر از جنبش سبزي كه          دانشجويي را كه به لحاظ سابقه، پختگي، وضوح و هدف           

باشد، را به نفع دومي مصادره و تابع آن             هاي مشخص و مدون مي      نورس، خام، مبهم و بدون هدف      
 .     ساخت

  آذر ؛ روز دانشجو16به مناسبت
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هاي متفاوت   هاي و مفاهيمي است كه در علوم اجتماعي، در دوره               ايدئولوژي يكي از واژه  
اين .  اند هاي فكري مختلف، آن را به معاني و تعبيرهاي متفاوتي بكار برده                 و در مكتب  

 آشفتگي، اين ابهام در مضمون و جايگاه ايدئولوژي و فقدان شناخت درست از منشاء آن، زمينه

خواهد مخالفت خود با ماركسيسم را      داري هم در واقع مي اي را فراهم ساخته است تا سرمايه 
و “  پايان ايدئولوژي ”هائي مانند    “شبه نظريه ”زير پرچم مخالفت با ايدئولوژي و در قالب             

اما تفسيرهاي گوناگوني كه از ايدئولوژي وجود دارد، فقط جنبه    . سامان دهد“ ايدئولوژي زدايي ”
بلكه بازتاب جايگاه طبقاتي و اجتماعي      .  آكادميك ندارد و صرفاً ناشي از اختالف عقيده نيست         

 .هاي اجتماعي و بويژه جنبش انقالبي است سازان گوناگون و رابطه آنها با جنبش نظريه
“ پايان ايدئولوژي ”اي بنام         بخصوص آنچه در نيمه دوم قرن بيستم در قالب شبه نظريه            

مطرح و تبليغ شده حاصل يك تعرض سازمان يافته كامالً سياسي بود كه از طرف نيروها و                    
  با تشكيل كنگره1955ريزي شده و عمدتاً از سال  و معيني برنامه“ ايدئولوژيك”محافل كامالً 

و تحركات قبل از آن آغاز شده، و طي         “  كنگره آزادي فرهنگي  ”اي در ميالن ايتاليا زير عنوان       
 .سالهاي بعد ادامه يافت

 هاي نظري عمدتاً از ناحيه ماكس وبر، در دهه               البته پيش از كنگره ميالن، برخي بحث       

 قرن بيستم در عرصه جامعه       20هاي پاياني قرن نوزدهم و كارل مانهايم در سالهاي دهه              
اما فعاليت  .  شناسي بورژوائي مطرح شده بود كه در ادامه اين گفتار به آنها نيز خواهيم پرداخت               

هاي  لنينيسم، در پوشش مقابله با ايدئولوژي و نظام         -سازمان يافته و سياسي عليه ماركسيسم     
مشي اين كنگره در     ايدئولوژيك از اواسط قرن بيستم و پيرامون گنگره ميالن و اجراي خط             

 .هاي پس از برگزاري آن انجام شد سال
       در اين مقاله ابتدا با بررسي كنگره ميالن، نشان خواهيم داد كه چه از لحاظ چگونگي                   

حزبي –ها و مواضع سياسي     سازماندهي و اجراي اين تعرض و چه از لحاظ مضمون بحث             
هاي بعدي شركت كنندگان     متوليان و گردانندگان آن، كنگره ميالن و تداركات قبلي و فعاليت 

هاي  آن، يك تعرض كامالً سياسي و تبليغاتي بود، نه يك نظريه اجتماعي كه از بطن فعاليت                
علمي و آكادميك يا تحوالت تاريخي بيرون آمده باشد؛ و در مرحله بعد نشان خواهيم داد كه                  

و پايان دورة سازش پس از  ”دولت رفاه“چگونه از دهه هفتاد قرن بيستم به بعد، با پايان دورة 
هائي هم كه براي ساختن       چيني جنگ كار و سرمايه در اروپا، همه اساس نظري و زمينه             

داري دود شد و به هوا رفت؛ و         بعمل آمده بود، بدست خود سرمايه      ”پايان ايدئولوژي “نظريه  
آنگاه در بخش بعدي اين بحث به بررسي و نقد نظرات ماكس وبر و كارل مانهايم در زمينه                     
ايدئولوژي خواهيم پرداخت و سرانجام و در آخرين بخش نيز منشاء و مفهوم و عملكرد                      

 .لنينيسم، باختصار بررسي خواهيم كرد-ايدئولوژي را از ديدگاه ماركسيسم
 ميالدي در محل موزه ملي علم و تكنولوژي ايتاليا در             1955كنگره ميالن در سپتامبر سال       

 نفر از نويسندگان،     150در روزهاي طالئي پاييز شمال ايتاليا حدود            .  ميالن تشكيل شد   
شناسي و   هاي جامعه  سياستمداران، اساتيد دانشگاهي كشورهاي غربي بخصوص در زمينه         

كار و ليبرال گرفته تا سوسيال دموكرات در تاالر شيك اين ساختمان                  اقتصاد، از محافظه  
گردهم آمده بودند تا بقول ادوارد شيلز كه خود از عوامل برگزار گننده و شركت كنندگان در اين 

هاي غير ضروري رها سازند و        تفكر ليبرالي و سوسياليستي را از قيد قشربندي        “:  كنگره بود 
تر و  هاي واقع بينانه اساس مشتركي را براي يك جامعه آزاد بپرورانند و از كار در آورند، و ايده

 (1)”.اي تحت ضابطه در آورند تري را براي چنين جامعه سازنده

توان از   هاي شركت كننده در اين كنگره مي          ترين چهره  ترين و فعال    از معروف       
شناس فرانسوي، دانيل بل، آرتور شلزينگر، سايمور مارتين ليپ ست،               ريمون آرون جامعه   

 .نام برد... ، هوگ گايتسكل و )رهبر حزب كارگر بريتانيا(سيدني هوك
      روشنفكران بورژوائي كه در كنگره ميالن گردهم آمده بودندموتور اصلي و مبلغين عمده               

آرون در سخنراني خود در اين كنگره تأكيد          .  دادند را تشكيل مي   ”نظريه پايان ايدئولوژي  “
هائي را به    هاي افراطي راست و چپ، شباهت        ظرف سي سال گذشته قطب     ...  ”كرد كه   

او در  “  .  ...ها و اختالفات آنها خيلي اثرگذارتر است        ند كه از تفاوت    يكديگر از خود بروز داده    
عنوان اين كتاب، از     .  را منتشر كرد   ”افيون روشنفكران “همان سال كتاب خود زير عنوان         

يكسو سرقت و كپي برداري از ذهن و زبان استعاري و قدرتمند ماركس بود و از سوي ديگر،                    
خواند و  آرون در اين كتاب ماركسيسم را افيون روشنفكران مي. كجي به او آشكارا نوعي دهن

بمعناي پايان نفوذ    ”پايان ايدئولوژي “كرد   علناً يك برنامه ضدكمونيستي ارائه، و اعالم مي        
 .هاي وسيعي از توده مردم و مخصوصاً در ميان روشنفكران است ماركسيسم در ميان بخش

      ادوارد شيلز هم در گزارشي كه از اين كنگره در شماره نوامبر همان سال در نشريه                       
Emcountes      هاي نظري   پايه”:  تر به آن اشاره شد نوشته بود           منتشر كرد و پيش

صورت گرفت، تا   )  قرن بيستم (هاي ايدئولوژيك بزرگي كه در بخش اول اين قرن            روياروئي
 “.جا تا حدود زيادي خالي شده است همين

ها يا مقاالتي كه در اين كنگره ايراد شده بود و تبليغاتي كه در                         اما تا اينجا سخنراني   
گرفت، عمدتاً از جنس تبليغات بازاري و            هاي جمعي در اطراف آن صورت مي           رسانه

اي را در نظر     مصرف كنندگان گسترده   ”شبه نظريه “عوامفريبانه بود و از آنجائيكه براي اين        
بهمين .  تري براي آن فراهم سازند     هاي نظري و آكادميك جدي     گرفته بودند، الزم بود پايه    

را از جهات و     ”پايان ايدئولوژي “هائي كه موضوع     جهت پس از كنگره به تدريج سيل نوشته       
 .جوانب گوناگون مورد بحث قرار داده بودند، سرازير شد

در همان سال ليپ    .  منتشر كرد  ”پايان ايدئولوژي “ دانيل بل كتابي بنام       1960     در سال   
 ”هاي اجتماعي سياست   انسان سياسي، پايه  “ست كتاب ديگري در اين زمينه زير عنوان           

هاي  مقاالت و رساله   .  را عنوان كرد    ”ها غروب ايدئولوي “منتشر كرد و در آن نظريه           
 منتشر و در اطراف آن ، مخصوصاً از طرف جامعه           ”نظريه“دانشگاهي متعددي پيرامون اين     

ها  شناسي، دانشگاه  هاي جامعه  در همه كنگره  .  شناسان امريكائي و در امريكا بسيار تبليغ شد       
تالكوت .  موضوع داغ روز بود     ”پايان ايدئولوژي “و مطبوعات غربي، مخصوصاً امريكائي،         

را ارائه كرد و ليپ ست     ”شناسي شناخت رويكردي به جامعه“ ميالن 1959پارسونز در كنگره  
 واشنگتن ارائه كرد كه     1962را به كنگره     ”اياالت متحدة امريكا، نخستين ملت متجدد “رسالة  

 در رساله .   وارنا هم مورد بحث قرار گرفت   1970 اِويان و 1966شناسي  هاي جامعه در كنگره 

به كنگره وارنا    ”جامعه پسا صنعتي، تكنوكراسي و سياست      “اي هم كه دانيل بل، زير عنوان         
ها و   ها، كنگره  حجم كارهائي كه در سمپوزيوم    .  ارائه كرد، باز بر همين بحث تكيه شده بود         

شد روز   ها راجع به پايان ايدئولوژي، نظريه همگرائي و جامعه صنعتي واحد منتشر مي              رسانه
جامعه “اي زير عنوان      مقاله 1965ريموند آرون نيز مجدداً در سال . به روز در حال افزايش بود 

هاي  خواستم بر برخي پديده    ده سال پيش من مي    ”:  نوشت ”ها و فلسفه   صنعتي،ايدئولوژي
ها فروكش كردن شور انقالبي و نوعي اجماع در كشورهاي            اين پديده ...  تاريخي تأكيد كنم    
). دموكراتيك خواندم -گون شدن ليبرال چيزي كه من در آن زمان آن را هم(توسعه يافته است
 “.ام ناميده ”پايان عصر ايدئولوژي“من اين پديده را 
 اي را كه در غرب در زمينه جامعه  ممكن نبود هيچ كتاب، مقاله يا رساله60      در نيمه دهه 

مقاله .  برخورد نكنيد  ”نظريه پايان ايدئولوژي  ”شد باز كنيد و در آن به         شناسي منتشر مي  
بعداً بعنوان پسگفتار و . كه ابتدا در يك مجلة امريكايي چاپ شد ”يكي عليه بسياري“شلزينگر 

درج شد و متعاقباً به زبانهاي متعدد ديگر           ”راههاي تفكر امريكايي  “گيري در كتاب      نتيجه
را به زبانهاي انگليسي، آلماني، ايتاليائي،       ”افيون روشنفكران “كتاب آرون   .  ترجمه و پخش شد   

بطوركلي مقاالت و   .  اسپانيائي، روسي، چك و تعدادي از زبانهاي ديگر ترجمه و پخش گردند            
هائي كه متعاقب كنگره ميالن و در جريان اين تعرض نوشته شده بود را بارها تجديد                   نوشته

شناسي، سمينارهاي گوناگون و مطبوعات و        هاي جامعه  چاپ شد و دائماً آنها را در كنگره         
اي صورت   كردند و تالش گسترده    هاي ديگر تبليغ و به زبانهاي مختلف ترجمه مي           رسانه

 .گرفت كه اين نظريه را بين روشنفكران و توده مردم جابيندازند
اي كه در  هاي سنگين آن و امكانات گسترده      بديهي است دامنه وسيع اين تبليغات، هزينه

هاي يك نويسنده،   خدمت تبليغ اين شبه نظريه قرار گرفته بود، بسي فراتر از امكانات و توانائي
شناس يا محقق منفرد براي ارائه نظريات خود يا يك گروه و محفل علمي يا دانشگاهي  جامعه

 بود و شكل يك تعرض از پيش سازماندهي شده و فراملي را داشت كه از ناحيه نظام سرمايه                  

 .شد داري حاكم و در راستاي مبارزة ايدئولوژيك آن عليه ماركسيسم براه افتاده بود و اداره مي
اما مضمون و محتواي اين نظريه چه بود و اكنون كه بيش از نيم قرن از تشكيل كنگره ميالن 

هائي كه پس از اين كنگره در تبليغ نظرية پايان ايدئولوژي منتشر             و سرازير شدن سيل نوشته    
 شد، گذشته است، با توجه به تحوالت اين مدت در مورد مضمون و محتواي اين نظرية چه مي

 توان گفت؟
     همانطوركه اشاره شد، كتابها و مقاالتي كه پس از كنگره ميالن در اين زمينه منتشر شد،                 

هاي نظري و آكادميك چندان محكمي نداشت و بعبارت ديگر فاقد انسجام منطقي               غالباً پايه 
هاي گوناگون   بعالوه در اين كتابها و مقاالت موضوع از زاويه          .  يك نظرية علمي واحد بود     

اي مطرح شده بود كه با ديگري        و در هر يك بر متن و زمينه        ...  شناسي، اقتصادي و     جامعه

 داري  و تحوالت نظام جهاني سرمايه“ پايان ايدئولوژي”نظريه 
 )بخش نخست(
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پايان “توان آن را لب كالم نظريه سازان          تفاوت داشت، اما فصل مشترك همة آنها كه مي         
اجتماعي و شرايط عيني هم هست  -بشمار آورد، و ضمناً معرّف آن زمينه اقتصادي ”ايدئولوژي

 كه موجب رواج اين نظرية در دورة خاصي شد، اين بود كه جوامع توسعه يافته چه سرمايه                   

گذرانند، به سوي يك جامعه صنعتي       داري و چه سوسياليستي، هر دو با تغييراتي كه از سر مي           
رو آن تقابل تند     داري است و نه سوسياليستي و از اين         واحد در حركتند كه ديگر نه سرمايه       

داري و سوسياليسم اساس عيني خود را به تدريج از             ايدئولوژيك قرن نوزدهمي بين سرمايه    
 ها، بسوي عصر پايان ايدئولوژي رو به سوي دوران غروب ايدئولوژي دهد و از اين دست مي

 .ها در حركتند
كه  ”نظرية همگرائي “و   ”جامعة صنعتي واحد   ”     در واقع برخي مفاهيم تازه ديگر مانند        

شناسي بورژوائي آنها را مطرح كرده بود، حلقة واسطه بين تحوالت اجتماعي سالها پس               جامعه
 .روند شمار مي به ”نظرية پايان ايدئولوژي“داري و  از جنگ در كشورهاي سرمايه
هاي  برخي شباهت “اي كه زير عنوان      دان فرانسوي در مقاله          برتراند دو ژوونل اقتصاد   

به كنگره ميالن ارائه كرد، نظرية        ”داري هاي اقتصادي شوروي و سرمايه     بنيادي بين نظام  
پيش .  همگرائي را مطرح ساخت و نظرات او در اين كنگره مورد تأئيد گالبرايت هم قرار گرفت                
والتر . از او جان كنت گالبرايت، اقتصاددان امريكائي در اين زمينه نظرات مشابهي ابراز كرده بود

از نظرية همگرائي    ”هاي اقتصادي نظري   نظام“ در كتاب    1958باكينگهام امريكائي در سال     
 مقاالت متعددي را در اين زمينه       60جانبداري و تيم برگن اقتصاددان هلندي هم از اوائل دهة           

  در مقاالت و نوشته    60شناس امريكائي هم از اوائل دهة         سوركين جامعه .  منتشر كرده بود  

 ”همگرائي“از نظرية     ”هاي اساسي زمانه ما     گرايش“هاي متعددي از جمله در كتاب          

 .كرد جانبداري مي
جامعه “سي زير عنوان     بي ، سلسله گفتارهائي را در راديوي بي       1966     گالبرايت، در سال    

او در اين كتاب پايان ايدئولوژي . ايراد و بعداً كتابي را با همين عنوان منتشر كرد ”صنعتي نوين
داري و سوسياليستي روز به روز        داند كه دو نظام اقتصادي سرمايه       را نتيجه اين تحول مي     

كشورهاي ”:  نويسد او مي .  كنند نسبت به يكديگر همگرائي بيشتر و شباهت بيشتري پيدا مي         
صنعتي يك نظام اقتصادي دارند كه عنوان ايدئولوژيك رسمي و صوري آن هرچه باشد، در                  

آنچه شكل اين جامعه اقتصادي را      ...  ريزي شده است     اساس و ماهيت خود يك اقتصاد برنامه     
 )4(“ كند، احكام ضروري تكنولوژي و سازمان است، نه تصويرهاي ايدئولوژي تعيين مي

بيني كرده بود، هر     داري، همانطور كه ماركسيسم پيش           خصلت اجتماعي توليد  سرمايه     
تر شده بود و نتيجه اين تشديد خصلت اجتماعي توليد، سلطة سرمايه             تر و عميق   روز گسترده 

بزرگ انحصاري و دولتي بر همة مواضع اصلي اقتصاد جامعه و درهم آميختن دستگاه دولت و                 
شده  ”ها مجموعة دولت و ابر شركت   “دستگاه انحصارات در يكديگر بود كه منجر به پيدايش  

حد و حصر آنها را       كه هيچ نيروي اجتماعي ديگري ياراي مقابله با قدرت عظيم و بي              .  بود
نداشت و طبيعي بود كه پيدايش اين پديده با افزايش دخالت دولت بورژوائي در اموراقتصادي                 

داري از اين تحوالت آن نظام در چند دهه  سازان سرمايه اما تفسيري كه نظريه. نيز همراه بود
داري، خود بدون انقالب سياسي، خود را نفي         كردند آن بود كه نظام سرمايه      پس از جنگ مي   

 .تبديل شده است ”جامعة صنعتي“كرده و به 
همگرائي اياالت متحده و     “اي زير عنوان      شناس امريكائي در رساله           سوركين، جامعه 

 منتشر شد در اين     1961كه در سال     ”فرهنگي  -اتحاد شوروي به سوي گونة مختلط اجتماعي 
داري به   در زمان كنوني، تا همين حاال هم جريان زوال تدريجي سرمايه             ”:  نويسد باره مي 

حدي پيش رفته است كه در همة كشورهاي اروپائي و امريكائي، از جمله در اياالت متحده، آن    
يا فعاليت اقتصادي مبتني بر رقابت آزاد          - ”تمام عيار “داري   نظام اقتصادي اصيل سرمايه    

تنها به يك بخش اقتصاد تبديل شده است، و اين بخش هم هميشه در كليت اقتصاد                   -واقعي
، شانه به   1914طي دو سه دهة اخير، بويژه پس از          .  اين كشورها، بخش عمده و اصلي نيست      

مبتني است،   ”تمام عيار “كه بر مالكيت خصوصي      ”تمام عيار “داري   شانه اين نظام سرمايه   
اند كه   پديد آمده و رشد كرده    “  اقتصاد مديريت شونده از سوي دولت     ”و  “  اقتصاد ابر شركتي  ”

 )5(“ .داري تفاوت دارند هر دو از اساس با نظام سرمايه
تر به آن اشاره كرديم، اين       كه پيش  ”هاي تفكر امريكائي   راه“     شلزينگر در همان كتاب     

وقتي اين نظرية در ميان آخرين نسل جامعة التقاطي پيدا            ”كند كه    ادعا را اينگونه بيان مي     
توان براي فراهم ساختن رفاه اجتماعي و رشد اقتصادي، قدرت           شده و رشد كرده است كه مي      

هاي  كافي به دولت تفويض كرد، بي آن كه با اين كار قدرتي را به دولت داده باشيم كه آزادي
داري كالسيك و سوسياليسم  دهد كه سرمايه سياسي و مدني را ملغي سازد، اين امر نشان مي

دانست  آقاي شيلزينگر نمي  “  .اند هاي قرن نوزدهمي و منسوخ شده      كالسيك، هر دو مسلك   
 بعد از او و بعد از اين دوره، دوباره نوبت مكتب شيكاگو و سلطة ميلتون فريدمن و دست                      

داري است كه هوادار آزادي مطلق سرمايه و دشمن سرسخت             پروردگان او بر نظام سرمايه     
و شگفتي در اين است كه همان نيروها و محافل آكادميك كه تا              .  هرگونه دخالت دولت بودند   

زدند و به    را به سينه مي    ”پايان ايدئولوژي “و   ”جامعة صنعتي “و   ”همگرائي“ديروز سنگ   
كردند، با روي كار آمدن ريگان و تاچر به محض اين كه  كجي مي لنينيسم دهن -ماركسيسم

نظام سياسي حاكم كوك را عوض كرد، هوادار آزادي مطلق تجارت، دموكراسي اقتصادي و                 
تر در  دموكراسي سياسي حاصل از آن شدند، و شبيه همين چرخش را در مقياس خيلي كوچك

 .رسمي و دانشگاهي وطني هم شاهد بوديم ”اقتصاددان“هاي خود و در ميان  دانشگاه
و پايان   ”دولت رفاه “داري خود از دهة هفتاد به بعد آغاز به چريدن بساط آن                    اما سرمايه 

دادن به دوران اقتصاد مختلطي كرد كه اساس استدالل هواداران جامعة صنعتي واحد و پايان                 
دورة آن جامعة صنعتي واحد كه استحاله يافته بود و بقول               .  داد ايدئولوژي را تشكيل مي    
 داري بي  داري تمام عيار نبود، به پايان رسيد و بجاي آن، سرمايه             سوروكين ديگر سرمايه  

نقاب و تمام عيار، مكتب شيكاگو، جاي الگوي كينزي و دولت رفاه پس از جنگ را و تمامي                    
داري و   شناسان و اقتصادداناني بود كه استحالة سرمايه          آنچه اساس و استدالالت جامعه      

كردند به  را تبليغ مي ”داري مردمي سرمايه“سوسياليسم و پيدايش جامعة پسا صنعتي واحد و 
 يا  1945در سال   ”بقول سوزان جورج از جنبش آتاك فرانسه         .  سرعت دود شد و به هوا رفت       

هائي را كه امروز     ها و سياست   يك از انديشه    اگر شما بطور جدي پيشنهاد اعمال هيچ       1950
كرديد، به شما بعنوان يك آدم پرت از  ها وجود دارد مطرح مي در جعبه افزار استاندارد نوليبرال

نو به همان    اما امروز ليبراليسم  )  6(“  .فرستند خنديدند يا شما را به تيمارستان مي        مرحلة مي 
داري برگشته است و با پايان دوران سازش پس از جنگ كار و                   الگوي تمام عيار سرمايه    

هم  ”پايان ايدئولوژي “هاي تبليغاتي و بازاري از جنس        سرمايه در اروپا، تاريخ مصرف نظرية     
 .به پايان رسيده است

چه در اين كتاب مورد      گيري از آن   در مقام نتيجه   ”قمار جهاني “پيتر گوان، در پايان كتاب       
ترين حالت ممكن است برگشت به       به اين ترتيب محتمل   ”:  نويسد بحث قرار گرفته است مي    

 اروپاي غربي، كه به شكل زمختي در آنها          1920هاي نوع دهة     برگشت به دولت  :  آينده باشد 
هاي درهم   هاي اجتماعي محدودي بودند، در كنار رژيم       نابرابري وجود داشت و داراي پايگاه     

هاي روبه رشد بيگانه هراسي و نوفاشيستي در غرب، ركود مداوم           شكسته شرق اروپا؛ و جريان 
فقط شكلهاي نقص و نارسائي دموكراتيك ممكن است           .  و انحطاط اجتماعي روبه افزايش     

داري بين دو جنگ چيزي متعلق به          بوديم كه جامعه سرمايه     ما فكر كرده  .  متفاوت باشد 
گذشته است؛ انحرافي بوده است كه پيشرفت اجتماعي پس از جنگ دوم بر آن فائق شده                     

شود كه دستĤوردهاي اجتماعي پس از جنگ انحرافي بوده است و             اما اكنون معلوم مي   .  است
رسد كه   به نظر مي  .  دولت و جامعة بين دو جنگ دوباره بصورت هنجار اصلي درآمده است             

داري اروپا   پيشرفت اجتماعي پس از جنگ، يك شكل غيرعادي و تاكتيكي از طرف سرمايه              
اي را   اكنون ما نيمة دوم آن جمله . بوده است كه روياروئي با كمونيسم آنرا ضروري ساخته بود 

و در  “  ...داري از نوع دولت رفاه غرب بهتر از كمونيسم شرق است                سرمايه”:  گفت كه مي 
دانيم، ده سال پيش كسي به نيمة دوم اين  مي.  چنان اعتقاد محكمي به آن وجود داشت1989

داري از نوع دولت رفاه غربي       اما سرمايه ...  ”:  آن نيمة دوم اين است    .  كرد جمله توجهي نمي  
كه با فروپاشي كمونيسم     كما اين )  7(“  .هم تنها به دليل وجود همان كمونيسم، وجود داشت         

رسد اروپا   به نظر مي  .  داري نوع دولت رفاه غربي را هم جمع كردند          نوع شرقي، آن سرمايه   
بدون يك برنامة روشن، آرام آرام به سوي يك آيندة پر تفرقه و تقسيم شده و پر آشوب و                       

 .زشت در حركت است
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  آذر، سالروز تشكيل حكومت ملي آذربايجان21بمناسبت 
هـاي   ها و شكـسـت   ها، قرن پيروزي ها و جنگ قرن بيستم، قرن انقالب.      قرن بيستم به تاريخ پيوست  

 هـاي قـداره     هاي تحت ستم، قرن آزادي بشريت لهيده در زير چكمه ها و خلق بزرگ، قرن بيداري ملت 

 شمسي و شكست آن بعد از   1324طلوع حكومت ملي آذربايجان در سال .   بندان استعمار، به تاريخ پيوست    
هاي زورگوي انگليس و آمريكا نيز، يكـي   يك سال در اثر تهاجم نظامي ارتجاع فاسد پهلوي و امپرياليست         

 .از آن رويدادهاي بزرگ تاريخي بود كه در پرونده قرن بيستم ثبت شد
هاي قانونمند موفق و ناموفق قرن بيـسـتـم،     ها و انقالب    حكومت ملي آذربايجان، همچون همه جنبش     

 طلـبـانـه    خواهانه و عدالت   هاي ملت آذربايجان و محصول مبارزات آزادي       چكيده و عصاره آمال و آرمان     

ترين اقشار و طبقات اجتماعي، بويژه زحمتكشان شهر و روستـا   حمايت و پشتيباني وسيع.   اش بود  تاريخي 
خواهانه و    حكومت ملي آذربايجان بمثابه نتيجه مستقيم جنبش آزادي.   از آن، بارزترين نشانه اين مدعاست     

ترين جنبش انقـالبـي    اي هايش، به جهت آنكه توده ها، اهداف و آرمان طلبانه ملت، به خاطر ايده     عدالت
. خواه ايران و جهان قرار گـرفـت   هاي آزاده و آزادي ملي در مشرق زمين بود، مورد احترام و پشتيباني خلق  

هـاي انـقـالب       ابعاد و سرعت اجراي برنامـه .   حكومت ملي آذربايجان، يك دولت خلقي به تمام معني بود         
 .دموكراتيك، گواه غير قابل انكار اين مدعاست -ملي

   حكومت ملي آذربايجان، به جهت عدم توجه به توازن قواي انقالبي و ارتجاعي در مقياس ملي و بـيـن                     
المللي و در نتيجه خوشبيني و اعتماد بيش از حد به عهدنامه منعقده با دولت مركزي در خرداد مـاه سـال            

آمريكائي   -بندي به سنت خائنانه اربابان انگليسي دولت مركزي دست نشانده با پاي   .   ، شكست خورد  1325
اش را به آذربايجان گسيل داشت و با توسـل بـه زور               كارانه، نيروهاي نظامي   خود و با عهدشكني خيانت    

امان مردم و فدائيان آذربايجان پرداخت و بدين ترتيب، اولين دولت دموكراتيك شرق را         سالح به كشتار بي   
هاي تـاريـخـي، دسـت        ها و ناكامي شكست حكومت ملي، مثل همه شكست.   در خون خود غرقه ساخت 

پايه و اساس بر عليه مردم و حكومت ملي آذربايـجـان            ها و افتراهاي بي    دولت مركزي را در اشاعه تهمت     
خواهانـه و دولـت مـردمـي            سيماي خلقي جنبش آزادي.   “ سنگها بسته و سگها، رها شدند     ” .   باز گذاشت 

هاي موجود آن روز و تـا   اما، تمام واقعيت.   پراكني آلودند طلبي و با لجن آذربايجان را به اتهام واهي تجزيه 
 .كشند كنون، خط بطالن بزرگي بر ادعاهاي جعلي دولت مركزي تهران مي

خواهانه مردم اين سرزمـيـن و            حكومت ملي آذربايجان، ريشه مردمي داشت و منبعث از روحيات آزادي          
 خردانـه  هاي بي تمام ادعاهاي خالف اين، خواه ناخواه، تالش. ديده بود برخاسته از اراده همين مردم ستم 

ها و علل تشكيل حكومت ملي در آذربايجان و كوششي است در سمت نـفـي                 اي است براي تخطئه ريشه    
اين ادعاها، اقدام آشكـاري  .   ها، از جمله، خلق آذربايجان ها و تحريف تاريخ مبارزاتي خلق      حقوق حقه ملت  

هاي انگيس و آمريكا و دولت تحت فرمان آنها در تهران، و نشـانـه    است براي كتمان جنايات سبعانه دولت 
ها، كشتار جمعي مردم ما در شهرها و دهات آذربايـجـان را           آن تالشي است كه با وارونه نماياندن واقعيت       

توان يكي از تأثيرگذارترين و پر نفوذترين  جرأت مي تشكيل حكومت ملي آذربايجان را به     .   كنند توجيه مي 
 .مبارزات براي احقاق حقوق مسلم ملي قرن بيستم در مشرق زمين ناميد

هاي فرقه دموكرات آذربايجان در تشكيل حكومت ملي، تأثير بس بزرگي بـر               حقانيت و درستي سياست   
اين تأثيرگذاري و تأثيـرپـذيـري،     .   طلبانه ديگر ملل تحت ستم ايران گذاشت       خواهانه و حق   مبارزات آزادي 

تشكيل تقريباً همزمان حكومت ملي خـلـق     .  خواهانه امري طبيعي قانونمندي است در همه مبارزات آزادي 
هاي ملـي در     هاي همه جانبه حكومت ملي آذربايجان به آن، گسترش دامنه جنبش      كردستان و مساعدت  

ها و   ها، خلق  مازندران، بلوچستان و ديگر مناطق ملي ايران، حمايت و پشتيباني مطبوعات مترقي، جمعيت            
المللي كارگـران،    احزاب سياسي از جمله، حزب توده ايران، احزاب كمونيست يونان، فرانسه، فدراسيون بين            

جمعيت جهاني مدافع حقوق زنان، زحمتكشان سوريه، لبنان و غيره، نشانه روشن صحـت مـبـارزه مـردم                  
 . آدربايجان براي بدست آوردن حق خودمختاري و تشكيل دولت ملي خود بود

اين كـلـمـه،      .   نبود“   ملي”    حكومت ملي آذربايجان، يك حاكميت ناسيوناليستي به معناي مصطلح كلمه           
. خواهانه مردم آذربايجان و حكومت برآمده از آن بـود  اي جنبش آزادي  بيانگر مفهوم خلقي و مضمون توده     

 .ها را برسميت شناخت اين حكومت، حقوق همه خلق
   هر چند حكومت ملي آذربايجان در اثر عهدشكني خائنانه دولت مركزي و تهاجم نيروهاي تحت فـرمـان       

 هزار نفر، آواره شـدن  30هاي انگليس و آمريكا به خاك آذربايجان و قتل عام         ارتجاع داخلي و امپرياليست   
 هزار نفر در خارج از كشور، به شكسـت كشـانـده شـد، ولـي،            50هزار نفر در داخل ايران و بيش از     300

هاي بحق مردم آذربايـجـان    خواهانه و خواست هاي آزادي حاكميت ارتجاعي ايران نتوانست آمال و آرمان    
توان ملتي را و يا دولتي را به زور سالح شكست داد اما، نمي توان آن را    آري، مي .   را در خاك مدفون سازد    

توان دولتي را سرنگون ساخت، زبان، فرهنگ و تاريخ آن را      مي.   از بين برد و يا بر قلوب آنان تسلط يافت   
تـوانـنـد     ها هيچگاه نـمـي     شكست.   جعل كرد و دگرگون نمود اما، تغيير زبان و مليت آن غيرممكن است      

 .ها را زير سؤال ببرند حقانيت

خواهي حكومت ملي آذربايجان، صرفنظر از    طلبي و جدائي    اتهامات واهي دولت مركزي مبني بر تجزيه    
خواهي و حق تعيين آزادانه سرنوشت خويش، جزء حقوق حقه هر ملتي است، درهيچ يـك از                   اينكه جدائي 

 عالوه بر اين، دولت ملي آذربايجان سـيـاسـت          .   اسناد رسمي حكومت ملي آذربايجان به چشم نمي خورد        

مداران بحد كافي عاقل و مجربي را در تركيب         
هاي پوچـي   خود جمع كرده بود كه چنين بهانه  

مقامات دولـت    .  را بدست دشمن خويش ندهند 
هاي آگاهي بودنـد   خود مختار آذربايجان انسان   

كه بر تاريخ ايران و ملل آن آشنـائـي كـامـل              
 . داشتند

تشـكـيـل دولـت       :   توان گفت     بنابراين، مي 
آورد  خودمختار آذربايجان، تنها بخشي از دست     

در تأئيـد  .   خواهانه ملل ايران بود مبارزات آزادي 
اين نظر، عالوه بر گواهي اسناد رسمي حكومت    

ما اسبان تشنه خـود را    ” :   ملي آذربايجان، در نظر داشتن اين سخن مشهور فدائيان آذربايجان كه مي گفتند   
، بحد كافي گوياي واقعيت مبارزه خلق آذربايجان در راه نـجـات         “ با آبهاي خليج فارس سيراب خواهيم كرد      

 .هاي ايران و احقاق حقوق ملي همه آنهاست همه خلق
خواهي دولت خـودمـخـتـار        طلبي و جدائي    همچنين در رد اتهامات واهي دولت مركزي مبني بر تجزيه 

آذربايجان، اين موضع بسيار مهم را نبايد فراموش كرد كه، هر گاه تغييري در مرزهاي جـغـرافـيـائـي هـر            
طلبانه مـلـل غـيـر        خواهانه و حق كشوري، از جمله ايران روي داده است، اين تغيير نتيجه مبارزات آزادي 

. هاي ملي آنها بوده اسـت       هاي مركزي و نا كارآمدي سياست      حاكم نبوده، بلكه، حاصل بي كفايتي دولت      
 تـجـزيـه   .   اند كه اساساً، با عقد قراردادهاي دو جانبه، از خاك و مردم تحت حاكميت خويش دست كشيده            

 هاي ملي باشد، هميشه كار دولت      ها، قبل از اينكه هدف جنبش      طلبي، ايجاد خصومت و جدائي بين ملت      

حتي امروز و يا هر وقت ديگر، در هر گوشه دنيا، صداهاي جدائي خـواهـي                .   هاي نااليق مركزي بوده است    
جـوي   هاي استعمـارگـر و سـلـطـه          شود، بي هيچ ترديدي، يك سر آن به دولت      شنيده شده است و مي    

. امپرياليستي و سر ديگر آن به نيروهاي ارتجاعي داخلي مربوط بوده و بعد از اين نيز چنيـن خـواهـد بـود           
و دولت خودمختار آذربايجان هـم ايـن اصـل          .   تجزيه ممالك بزرگ، سهل ترين شيوه سلطه بر آنهاست        

 سياسي، هـيـچ    -حكومت ملي آذربايجان مثل هر تشكل مستقل ملي.   كرد استعماري را بروشني درك مي 

كيشـان و     پوشي از بخش اعظم خاك و هم هاي داخل كشور و چشم گاه راضي به كشيدن مرز بين ملت     
 .نوعان خود نبوده هم

 پيـش بـدسـت      63   تاريخ پر درد و رنج ميهن ما گواه اين واقعيت تلخ است كه حكومت ملي آذربايجان،             
اين هم واقعيتي اسـت كـه      .   حاكميت ارتجاعي داخلي و اربابان ماوراي بحار آن سركوب و سرنگون گرديد           

تاريخ، تمدن و فرهنگ آن را در مسير قهقرائي سوق دادند، ملـت و زبـان                .   زبان مردم آذربايجان را بستند    
بـا ايـن هـمـه،         .   آذري را تحقير نمودند و حقوق حقه مردم ما را همچو شير ناپاك مادرشان پايمال كردند           

فرزندان دالور آذربايجان باز هم ققنوس وار از خاكستر اسالف خويش سر بر آورده و در راه نيل به حـقـوق                  
هاي تحت ستم، از جمله، خلق  اين، راه ناگزير همه خلق.   انساني خويش، تا پيروزي نهائي ادامه خواهند داد      

قهرمان آذربايجان است كه، حكومت ملي آذربايجان، عليرغم عمر بسيار كوتاه خود، پيش پـاي رهـروان                   
هاي مردمي حكومت ملي آذربايجان، امروز نـيـز سـتـاره          اهداف و آرمان.   هاي آينده گشود   امروز و نسل  

ها براي تعيين آزادانه سرنوشت مردم خويش و رهائي از زير سـتـم    راهنماي مبارزان آذربايجان و همه خلق     
 ها در تعيين آزادانه سرنوشت خويش، جزء الينفك حقوق انساني و آزادي حق ملت. استعمار و ارتجاع است 

 .  هاي فردي و اجتماعي است
ها و صحت مبارزه براي آزادي ملي است كه، برغم گذشت بيـش از شـش           اين، نشانه حقانيت خواست  

هـا و     هـا، آرمـان     خواه با الهام از ايـده  دهه از پيروزي و سركوب حكومت ملي آذربايجان، مبارزان آزادي    
اهداف دولت خودمختار آذربايجان، زير آتش سنگين ارتجاع و استبداد سلطنتي و خالفتـي  بـه مـبـارزه                       

 .دهند و يقيناً تا پيروزي قطعي از پاي نخواهند نشست عادالنه خود ادامه مي
وري و در شصـت   در شصت و چهارمين سالروز تشكيل حكومت ملي آذربايجان به رهبري سيد جعفر پيشه            

و سومين سالگرد سركوب خونين آن بدست قواي ارتجاع داخلي و استعمـارگـران غـرب، يـاد رهـبـران،                
ها و از خـود     فداكاري. داريم ملي را گرامي و عزيز مي بنيانگذاران، فدائيان قهرمان و شهيدان آن حكومت 

كسوتان مبارزه در راه رفع و دفع ستم ملي را با تشديد مبارزه خود برعليه ارتجاع و استبـداد،   گذشتگي پيش 
 استعمار و امپرياليسم، با استمرار و تداوم راه آنها براي لغو هر گونه تبعيض و تفاوت نژادي و ملي ارج مـي      

 .نهيم
 دريافتي از ايميل

 :توضيح هيئت تحريريه
دهـد    آذر سالروز تشكيل و شكست دولت ملي آذربايجان از طريق ايميل بدستمان رسيده بود، متأسفانه صفحات محدود نشريه اجـازه نـمـي       21     براي اين شماره از نشريه كار داخل كشور تعداد زيادي مقاله بمناسبت  

با عرض پوزش از رفقايي كه نتوانستيم مطالب آنان را در اين شماره درج كنيم، همچنان به ادامه هـمـكـاري آنـان         .   اي است نامه تمامي اين مطالب را منتشر كنيم، چرا كه انتشار تمامي مطالب خود مستلزم انتشار ويژه           
 آذر   21هاي دريافتي انتخاب و در اين شماره نشريه درج گرديده كه بنوعي از دو موضع مختلف و شايد متفاوت بـه مـوضـوع         بدين مناسبت دو مطلب از ايميل. فشاريم اميدواريم و در اين راه دست تك تك آنان را مي 

 .   باخته حكومت ملي آورده شده، كه اميدواريم رضايت خوانندگان نشريه را برآورده سازد اي در مورد فريدون ابراهيمي دادستان جان همچنين مطلب كوتاه شده. اند پرداخته



شور
خل ك

 دا
  داخل كشور-نشريه گروهي از فدائيان خلق ايران 

1388 دي 5شنبه   

12صفحه   - 12شماره    

 ساز انقالب سوسياليستي ملي آذربايجان، زمينه -حركت دمكراتيك
، يكي از حركات اجتماعي ايران است كه مـيـدان   1324 -5ملي آذزبايجان در سال -     حركت دمكراتيك 

اثرش از چارچوب بستر خود فراتر رفته و داعيه اثرش نه تنها حركات مترقي اجتماعي ايران، بلكه كمك بـه    
حـركـت   .   گـرديـد   هاي تحت ستم خاورميانه در مبارزه بر عليه امپرياليسم جهاني را شـامـل مـي                   خلق

اقتصادي ايران و     -ملي آذزبايجان حاصل سالها مبارزه عملي، بررسي، تحقيق شرايط اجتماعي           -دمكراتيك
 .ي هماهنگ نمودن دوبال پرواز حركت اجتماعي شامل حركات طبقاتي و ملي آذربايجان بود نظريه

وري   شهريور، با اقدام سيد جـعـفـر پـيـشـه          12ملي آذزبايجان عمالً از تاريخ    -     حكومت دموكراتيك 
هاي ايالتي و واليتي، انتظام يافت، و با تشكيـل اولـيـن كـنـگـره                    شروع، و با انتخاب انجمن    )   جوادزاده( 

. مورد تأييد قرار گـرفـت  ”   . . .   خودمختاري، رسميت زبان و ”  مهر، 12ها و دهات در تاريخ       نمايندگان قصبه 
هاي ديگر انتخاب و متعاقباً در مـيـان        كنگره، نمايندگان كميته مركزي را براي تداوم حركت و مسئوليت       

بعد از تشكيل كنگره بزرگ خلق آذربايجان، انتخابات مجلس ملي .   هاي فدائي تشكيل شد    روستائيان دسته 
همه، قدمي بود در راه مبـارزه   اين.    مجلس ملي رسماً افتتاح گرديد1324 آذر 21صورت گرفت، و در تاريخ  

ساز مبارزه عليه  عليه سلطه امپرياليسم بر منطقه و ارتجاع حاكم، با دفاع از فرهنگ و تمدن ملي، كه زمينه               
 .آمد آنان به حساب مي... ي فرهنگي، اقتصادي،  سلطه

     جنبش اجتماعي فزاينده و روز به روز شدت يابنده ايران آن           
 روز كشورمان، جنبشي سوسياليستي نبود، بلكه جنبشي رهائـي        

هـاي   بخش و حركتي ضدامپرياليستي و دمكراتيك براي خلـق      
شد، جنبشي كه بر آن بود مـبـارزه بـراي              ايران محسوب مي  

هاي تحت ستم و  استقالل و آزادي ايران، از طريق رهائي خلق       
هاي بعدي سوسياليسـتـي مـمـكـن         سازي براي جنبش زمينه

در حقيقت در آن دوره شكاف طبقاتي بـه شـكـل              .   خواهد بود 
امروزين تعميق نيافته و طبقات مختلف فاصله زيـادي از هـم             

. گشتـنـد   هاي ايران محسوب مي دشمنان خلق.. .   خواران و  امپرياليسم، شاه، خانها، مالكان، مفت.  نداشتند
در چنين شرايطي حركت ملي آذربايجان، بدنبال تحصيل آزادي و استقالل، نه فقط براي آذربايجان بلـكـه                  

 .نمود براي سراسر ايران تالش مي
 جمعيت آذربايجان در دهـات    5/4“   : وري      وضعيت جامعه آنروز آذربايجان مطابق تحليل و بيانات پيشه        

بـاغـداري و     ( خاك هستنـد      وابسته به)   5/1( كنند  كنند، و آنهائي هم كه در شهر زندگي مي  زندگي مي 
طبق ايـن تـحـلـيـل        “   .اينجا صنايع خيلي عقب مانده و در حيات اجتماعي نقش اساسي ندارند) . جاليزباني

بوده و مسايل روستاها و طبقـه  “  وابستگي -فئوداليته”زمان ايران  مشخص، اساس فورماسيون اجتماعي آن 
رو خواست تقـسـيـم     از اين .   اي داشته است   دهقان در حركات اجتماعي خلق آذربايجان نقش تعيين كننده        

جات، تنظيم قوانين الزم براي رابطه كار با مالكين زمين، تقسيم امالك مالكين جبار و خونخوار كه                  خالصه
ملي آذربايجان تلقي     -كردند، امري ضروري براي حكومت دمكراتيك      بمثابه عامل دولت مركزي عمل مي     

رو حفـظ شـئـونـات        ملي بود، از اين  -عالوه بر آن، با توجه به اينكه مرحله انقالب دمكراتيك.   گرديد مي
با اتكاء به زحمتكشان روستا، روشنفكران، صـاحـبـان    . . .   ملي، زبان، هويت فرهنگي، دفاع از تمدن قومي و          

 .ها، آموزگاران، محصلين و مأموران دون پايه دولتي بود منورالفكر صنايع مانيفاكتور، كارگران كارگاه
 در مالكيت سران ايـالت و    %14 كل اراضي قابل كشت در مالكيت زمينداران بزرگ، %66     در آن دوره    

 باقي مانده در مالكيت دهقانان و   %6جات و   آن خاصه%4، ) وقف(  در مالكيت مؤسسات ديني  %10عشاير،  
و از طرفي ديگر سرمايه خارجي نيز در حال ورود به كشور بود، دولت انگليـس و        .   خرده مالكان قرار داشت   

هاي شيـمـيـائـي       ها از رنگ   گذاري كرده ، و بدستور آنها در رنگرزي فرش         آلمان در صنايع فرش سرمايه    
مزيد بر علـت،  .   هاي طبيعي هم موجب از دست رفتن بازار فرش ايران گرديد حذف رنگ.   شود استفاده مي 

دادن وام به مالكان بزرگ، تبديل كردن ايران به منبع تهيه مواد خام، صدور مصنوعات و تبديل ايران بـه                    
. گـرديـد   تر گشتن هرچه بيشتر صنايع ملي و تضعيف و نابودي آن              بازار فروش، همه وهمه باعث ضعيف     

موجب تبديل كشـور بـه         كمپرادور بود، كه در نقش واسطه،  -بطور خالصه، فقط بورژوازي تجاري دالل     
منبع تأمين مواد خام و بازار فروش مصنوعات كشورهاي امپرياليستي گرديده، و در عرصه اجتماعي حضـور                

 .داشته باشد
 ملي كه حتي براي خاورميانه نيز مؤثر و انقالبي بود، داراي مـقـوـلـه      -     در مقابل، برنامه حزب دمكرات   

فدرال در چارچوب تماميت ارضـي ايـران، حـقـوق             -هاي ملي هاي آزادي و استقالل از طريق حكومت 
هزينه دولت، اصـالح خـاك و        مساوي براي زن و مرد، هشت ساعت كار براي كارگر، تحصيل اجباري به  

10 به مـدت    1309گرفت، كه از سال  وري انجام مي   همه تحت سرپرستي و هدايت پيشه      اين.   غيره بود 
او در معيت رضا روستا، دكتر جاويد، يوسف افـتـخـاري،    .   سال و بعداً نيز يكسال در زندان رضاخان بود      )   ده( 

علي شرقي، سيد محمد تنها، آرداشس آوانسيان، كاظم شاهرخي، ستارزاده، با گروه موسوم به پنجاه و سـه              
وري و يارانش در    هاي مبارزاتي پيشه   براي تحقيق و پژوهش در مباني تفكر و شيوه        .   شوند نفر همراه مي  

. اي جستجو كـرد  سالهاي بعدي و دوران حكومت ملي، بايستي در وسعت و تركيب و هيئت چنين مجموعه 
 ژوئيه روسيه مشاركت نمود و نقش و وظايف مهمي هم در تشكيـالت     1917وري شخصاً در انقالب      پيشه

 .هاي آن داشته است دمكراسي قفقاز و اجالس -سوسيال
نـخـسـت    .       از جمله مواردي كه در بررسي يكسال حكومت ملي آذربايجان بايستي بدان پرداختـه شـود       
تر از    مهم.   ارتباط مقوله ناسيوناليزم با انترناسيوناليزم پرولتري، و تسلط استالين و باقراوف بر كمينترن است           

و تأكيد بر اين امر كـه وجـه          .   همه تفهيم اين موضوع كه مرحله انقالب در آذربايجان سوسياليستي نيست          
است، و الزم اسـت    “  وابستگي -فئوداليته”غالب مناسبات اقتصادي در آذربايجان و حتي ايران، فورماسيون  

به همين دليل هم در روز افتتاح مجلـس مـلـي، كـه         .   شوند نيروهاي انقالبي اين مرحله به ميدان آورده        
هاي ايالتي و واليتي حضور داشتند، مردم روستائي و تشكـيـالت شـهـر و                   نمايندگان و منتخبين انجمن   

فرماندار نظامي حكومت مركزي با اعوان و انصـارش    “   سرتيپ درخشاني” روستاي فدائيان، در شرايطي كه    
به همـيـن   . در پادگان تبريز قرار داشتند، براي تأمين امنيت مجلس، شهر تبريز را به محاصره خود در آوردند        

دليل فدائيان سراب و ميانه تحت فرماندهي غالم دانشيان و فدائيان مراغه تحت فرماندهـي كـاويـان در                 
جاي تبريز حضور داشتند، در ادامه طي عمليات منظمي، نيروهاي محاصره كننده و تأمين كنندگـان                  -جاي

در اينجاست كـه تـز مـحـاصـره          .   شوند امنيت تبريز بهم پيوسته و تحت فرماندهي واحدي هماهنگ مي  
. پيـونـدد   شهرها، براي اولين بار در آذربايجان طرح و بمنصه ظهور مي            -شهرها، از طريق روستاها و روستا     

اين تز در كتاب خاطرات سرلشكر زنگنه فرماندار نظامي حكومت ارتجاعي وابسته مكرراً آمده و گفته شـده                  
بهر حال تز محاصره شهرهـا، از طـريـق        “  .روستائيان مسلح، نهادهاي اساسي حاكميت را فتح كردند”كه  

وسيلـه نـيـروهـاي        نمود، به  اقتصادي آذربايجان بيشتر مطابقت مي      -روستاها، كه با فورماسيون اجتماعي    
هرچند قبوالندن اين واقعيت به رهبري حاكـم بـر     .   شود انقالبي آن دوره طرح و به مورد اجراء گذاشته مي  

 .كمينترن مشكل بود، ولي ببار نشست
     موضوع ديگر آنكه در غياب و ضعف پرولتارياي صنعتي در آذربايجان آن زمان، نيروهاي مبارز و اقـدام     

 هاي فدائي، عاملين فرهنگي انقالب، روشنفكران، جـمـعـيـت      كننده انقالب دهقانان مسلح در قالب دسته      

 .هاي فعال در امر تشكل و غيره بودند
 دريافتي از ايميل

 فريدون ابراهيمي، دادگر سر به دار
، 1297ماه سال     آبان 29فريدون ابراهيمي، اولين دادستان انقالبي دولت ملي آذربايجان و تاريخ ايران، در             
پدر فريـدون، يـكـي از         .   در شهر آستارا، در خانواده روشنفكر انقالبي غني ابراهيمي چشم به جهان گشود            
وي، در پي تشكيل اولـيـن     .   انقالبيون زمان خود، عضو فرقه عدالت و مؤسس شعبه اين فرقه در آستارا بود  

 . كنگره فرقه دموكرات در انزلي و تأسيس حزب كمونيست، سازمان اين حزب را در آستارا بنياد نهاد
فريدون از دوره دانشجوئي در دانشكده حقوق دانشگاه تهران، يكي از فعاالن دانشجوئي بـود و در سـال                   

بود و افكار و نـظـريـات      “   آژير” وي، عضو هيئت تحريريه روزنامه .    بعضويت حزب توده ايران درآمد1320
هاي رسمي حزب توده ايـران و شـوراي        كرد، در عين حال، مطالبي براي ارگان       خود را در آن منتشر مي     

دانـيـشـيـر     ” وي با نگارش سلسله نوشتاري تحت عـنـوان       .   نوشت هاي كارگري نيز مي مركزي اتحاديه 
، با توضيح هويت و كيستي خلق آذربايجان، قلم به دستان ارتجـاع            “ گويد آذربايجان سخن مي  =   آذربايجان

 .  نمود و استعمار را افشا مي
 1324اي فرقه دموكرات آذربايجان در سوم شهريور سال   ماده12فريدون ابراهيمي، در پي انتشار اعالميه  

ديده بـه فـرقـه دمـوكـرات             همراه با تشكيالت حزب توده ايران در آذربايجان و مردم زحمتكش و ستم          
 1324او بعنوان نماينده در اولين كنگره فرقه دموكرات آذربايجان كه در مهر ماه سـال          .   آذربايجان پيوست 

مقام دادستاني كـل   برگزار گرديد، شركت كرد و به عضويت هيأت دولت ملي آذربايجان درآمده و سپس به              
 . آذربايجان تعيين گرديد

ها به آذربايجان و قلع و قمع دولت ملي و مـردم ايـن                  در پي تهاجم خونين ارتش تحت امر امپرياليست       
سرزمين، بويژه قتل عام مردم تبريز، دولت دست نشانده مركزي فريدون ابراهيمي را كه در جريان دفاع از                   
ساختمان كميته مركزي فرقه دموكرات آذربايجان به اسارت در آمده بود، به زندان انداخت و بعد از شـش             

، سر اين قاضي القضات جـوان، ايـن       1326هاي وحشيانه، در سحرگاه اول خرداد سال      ماه آزار و شكنجه   
ـ مين بهار عمر خود، در مقابل باغ  30هاي ايران را در        باك خلق آذربايجان و همه خلق      فرزند دالور و بي   

 .گلستان تبريز، بجرم عدالت گستري بر دار نموده و به شهادت رساند
 دريافتي از ايميل
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 بحران در سازمان ما  ؛ به بهانه استعفاي رفيق احمد فرهادي 
ها، تنها انعكاسي مجدد     نامه وي در سايت         استعفاي رفيق احمد فرهادي، و انتشار بيروني بخشي از رنج      

اين نوشته به   . از بحراني مزمن بود كه رهبري سازمان ساليان سال در الپوشاني آن تالش نموده است                  
انتخابي رفيق احمد فرهادي      بهانه استعفاي رفيق احمد فرهادي، به بحران حاكم بر سازمان و نقد شيوة              

 .پرداخته است
     متأسفانه استعفاي رفيقي كه از قبل از انقالب با سازمان بوده و در دو دهه گذشته، و در دوران مهاجرت                 

آمده، با توطئه سكوت، انعكاسي درخور در درون تشكيالت و در بين               از رهبران اصلي سازمان بشمار مي      
 در اثبات اين ادعا همين بس كه سايت كار آنالين كه سايت سازماني ما محسوب مي                   . فداييان نيافت 

گويا اين نوشته براي    .  روز استعفانامه اين رفيق را بر روي صفحه اصلي خود نگاه داشت              4 -5گردد، تنها   
ها  طلبان را هم نداشت كه هفته      پا افتاده مربوط به اصالح     سردبيري سايت، ارزشي در حد يك خبر پيش        

 .كند صفحه سايت را اشغال مي
غير از رفيق احمد فرهادي پس از گنگره           هاي ما حاكي از استعفاي سه رفيق ديگر به                البته شنيده 

در ميان اين همه اخبار      . اند رفقايي كه بارها در شوراي مركزي سازمان حضور داشته           . باشد يازدهم مي 
منبعد بصورت انفرادي فعاليت     ”اند؛   بار، خبر مسرت بخش آنكه آقاي فرخ نگهدار اعالم نموده              تأسف

اميدواريم كه اين تصميم وي به حقيقت پيوسته،  و ايشان براي يكبار هم كه شده با                        “ .خواهند نمود 
همچنين اگر تصميم   . زاي خود در سازمان براي هميشه خاتمه دهند          تصميمي صادقانه به حضور تشتت     

 . اند كه انفرادي فعاليت كنند بهتر است كه صندلي شوراي مركزي را به نام خود خالي نگذارند گرفته
اگر صادقانه در پي برون رفت از بحران همه         . اي ما را از اين گرداب رهائي نخواهد بخشيد          هيچ معجزه 

بيشتر معضل  . بايد به اعضاء و هواداران سازمان مراجعه نمائيم          . اي كه گريبانگرمان شده هستيم      جانبه
واسطه  اگر رهبري سازمان بتواند اطالعات بي     . باشد سازمان ما در قطع ارتباط رهبري با بدنه سازمان مي          

را از فداييان داخل كشور كسب نمايد، اگر رابطه متقابل را با رعايت شرايط امنيتي و متناسب با شرايط                        
هاي اجتماعي را تشويق كند، مطمئناً هم دچار         اگر حضور اعضاء و هواداران در حركت      . موجود برقرار سازد  

 .   و هم اينكه بر حوادث جاري تأثير بسزايي خواهد گذاشت. انحرافات و روزمرگي سياسي نخواهد شد
هاي سازماني،   گذاري ها و سياست    گيري      واضح است كه حضور مؤثر بدنه سازمان در تصميم              

گرايانه  هاي راست  بخصوص نيروهاي داخل كشور راديكاليسم را در سازمان تقويت خواهد نمود و چرخش             
اگر رهبري سازمان واقعاً به خرد جمعي و دمكراسي تشكيالتي اعتقاد دارد،                . چالش خواهد كشاند   را به 

 گيري نبايستي به حيل مختلف در انكار و حذف اين نيروها برآمده و آنها را از حيات سازماني و تصميم                      

كنيم به تصميمي كه برآيند خرد جمعي فداييان خلق در            ما صادقانه اعالم مي   . هاي كالن آن كنار بگذارد    
 .  هاي ما، گردن خواهيم نهاد شرايطي دمكراتيك و برابر باشد، حتي مغاير باورها و خواست

 رفقا، اعضاء و هواداران سازمان؛

اگر خود زني نكرده    .      بحراني ايدئولوژيك ، سياسي، تشكيالتي و اخالقي سازمان ما را فراگرفته است             
 هاي چپ كشورمان مي     ها، احزاب و حتي شخصيت      باشيم، اين بحران را كمابيش در تمامي سازمان         

مان تفاوتي   گردد با ديگر جريانات چپ ميهن        ولي آنچه كه به سازمان ما برمي        . توانيم مشاهده كنيم  
 بحران موجود، سازمان ما را به سختي درهم نورديده و فلج ساخته، سازماني كه زماني نه                   . بنيادين دارد 

گرديد، در   چندان دور بزرگترين و تأثيرگذارترين تشكيالت چپ كشورمان و حتي خاورميانه محسوب مي              
. اجتماعي كشورمان نداشته است     -هاي سياسي  گونه تحرك و تأثيرگذاري در عرصه       دو دهه اخير هيچ    

 هاي مان اعضاء و هواداراني داشت و حوزه       اينك از آن تشكيالت گسترده، كه در هر گوشه و كنار ميهن            

 اي، در هر شهر و روستايي، در هر مدرسه و دانشگاهي فعاليت مي              سازماني آن در هر كارخانه و مزرعه       

 اعضايي كه هر از گاهي به نام كنگره. تنها چند ده عضو تشكيالت در خارج از كشور باقي مانده است. نمود

شوند و با مصوباتي كه هيچگونه ابزار اجرايي ندارند، تنها كاريكاتوري از سازمان فداييان               دور هم جمع مي    
 .  نمايند را تصوير مي) اكثريت(خلق ايران 

و ) اكثريت(     در چهار سال گذشته ما بعنوان جمع كوچكي از خيل هواداران سازمان فداييان خلق ايران                 
و جمعي از هواداران سازمان فداييان خلق       “ در دفاع از سوسياليسم   ”دوستداران جنبش فدايي كه بنام رفقاي       

ايم با اين بيماري و       در حد و توان خويش تالش نموده       . شويم شناخته مي ) داخل كشور (اكثريت   -ايران
در اين مدت با تمامي ناماليمات و تحقيرها و          . هويتي حاكم بر سازمان خويش مبارزه كنيم        بحران، و بي  

ايم كه مصالح     ايم، سعي برآن داشته     هايي كه از جانب دوستان و ياران خويش متحمل بوده              توهين
با تمامي مشكالت در اين      . گذاري نماييم  سازمان، جنبش و خلق خويش را مقدم بر هر خواستي ارزش             

چرا كه ما خود     . گيري از سازمان و جنبش فدايي بوده است          مدت به تنها چيزي كه نياندشيديم، كناره        

ها مبارزه خواهيم    از اينرو تا آخر خواهيم ماند و با كژروي          . ايم و در اين خانه سهمي داريم        صاحب خانه 
 .كرد

براي مبارزه در راه سوسياليسم و پيروزي       .     ما خروج از سازمان را مستمسكي براي گريز از مبارزه ميدانيم          
كارگري نيز مبارزه    -كارگران و زحمتكشان، الزم است همزمان با انحرافات در درون جنبش كمونيستي              

تر از زدودن     هيچ اولويتي مهم   ) اكثريت(براي ما اعضاء و هواداران سازمان فداييان خلق ايران             . كرد
گذاران آن به    هاي بنيان  ليبرالي از صفوف سازمان و بازگشت به آرمان          -هاي بورژوا  انحرافات و انديشه  

 . هاي جهان معاصر وجود ندارد شكلي پويا و در انطباق با واقعيت
 

 : بحران ايدئولوژيك

گيري از   زدايي را آغاز نمود، در حقيقت با فاصله                 از روزي كه رهبري سازمان پروژه ايدئولوژي          
البته . ليبرالي را بر سازمان حاكم ساخت        –ايدئولوژي رهايي كارگران و زحمتكشان، ايدئولوژي بورژوا           

اي از تعاريف بي محتواي و نقش و نگارهاي سوسياليستي، نقاشي             ها در لفافه    همچون سوسيال دمكرات  
هاي سوسياليستي طبيعتاً تناقضاتي را به همراه داشت كه رهبري تغيير            بر روي ايدئولوژي بورژوايي با رنگ     

از طرفي ديگر بدنه     . موضع داده ما هنوز توان و تجربه كافي براي رفع چنين پارادوكسي را نداشت                    
تشكيالت و اكثريت اعضاء و هواداران سازمان كه بدون اطالع كافي و الزم از چنين تغيير مواضعي هنوز                    

داري در قالب حكومت مذهبي دست به گريبان بودند و هستند، حاضر به              در داخل كشور با استبداد سرمايه     
 . باشند اي نمي روانه پيروي از چنين رويكرد راست

هاي ماركس و لنين و ديگر       برگرداندن از انديشه        سازمان ما با كنار گذاشتن سوسياليسم علمي و روي        
ها  كارگري ايران و جهان، تاكنون نتوانسته است جايگزيني بر آن انديشه            -انديشمندان جنبش كمونيستي  

هاي  ها و تئوري   هاي نئوليبراليستي بر انديشه    اي از انديشه   هرچند كه ليبراليسم و حتي پاره     . معرفي نمايد 
. دارد سازمان حاكم گشته، ولي ترس از طغيان بدنه سازمان آنها را از اعالم علني چنين رويكردي باز مي                   

 رهبران متحول شده ما تنها راه چاره را در حذف صورت مسئله و زدودن ايدئولوؤي از پيكره سازمان يافته                   

 هاي بورژوازي در نيمه    زدايي است كه توسط ايدئولوگ   ايدئولوژي زدايي در حقيقت نام ديگر ماركسيم.  اند

 . هاي قرن بيستم ابداع گرديد
هاي علمي انديشمندان كمونيستي و كارگري، امروز آنچه را                رهبران سازمان ما بجاي استناد به يافته       

 هاي مراكز سرمايه   در آكادمي ... هاي بورژوازي مانند هابرماس، گيدنز، شيلز، فريدمن و             كه ايدئولوگ 

 انديشه. اند كنند، را ملكه ذهن خود ساخته      اجتماعي، توليد مي   -هاي سياسي  داري براي انحراف جنبش   

هاي صرفاً علمي و آكادميك دانشمندان نبوده،        داري حاصل يافته   هايي كه مانند دوران شكوفايي سرمايه     
هاي دشمنان طبقاتي     اتكاء به انديشه   . باشند هاي از قبل تعريف شده مي        بلكه توجيهاتي براي پروژه    

ناپذير كمونيسم و نافيان جامعه سوسياليستي با اين ادعا كه سازمان                جنبش كارگري و مخالفين آشتي     
متأسفانه ريشه  . باشد، در تناقض بنيادين قراردارد       معتقد به سوسياليسم مي    ) اكثريت(فداييان خلق ايران   

ليبرالي را از    -يا بايد افكار بورژوا   . هاي حاكم بر سازمان ما در چنين پاردوكسي نهفته است           تمامي بحران 
هاي سوسياليستي و تالش براي تحقق جامعه سوسياليستي          قامت سازمان زدود و يا به صراحت با انديشه         

 . وداع نمود
 

 :بحران سياسي

ما همواره اسير و    .     سازمان ما در اين چند سال اخير نتوانست رويكردهاي سياسي منسجمي را اتخاذ كند             
. گيرد كند، رويكردهاي منطقي شكل مي      وقتي هيجانات سياسي فروكش مي     . ايم رو حوادث بوده   دنباله

گيرند تمامي آن رويكردها يك شبه از خاطر رفقاي رهبري خصوصاً            اما زماني كه هيجانات سياسي اوج مي 
نمونه آن انتخابات اخير و جنبش اعتراض پس از آن بود،            . بندد اجرايي سازمان رخت برمي    -هيئت سياسي 

. هاي آن بپردازد   كه رفيق احمد فرهادي نيز بدان اشاره نموده ولي نخواسته و يا مايل نبوده به علل و ريشه          
گيري كارزار انتخاباتي، انتخابات در ايران را مديريت شده و غير مؤثر براي تغيير و                   سازمان ما كه تا اوج    

هاي قبلي را فراموش و با عجله        دانست، در عرض چند روز تمامي تحليل       تحوالت اجتماعي كشورمان مي   
صدور اعالميه انتخاباتي با اين شعار كه به           . و سردرگمي غيرقابل تصوري وارد كارزار انتخاباتي گرديد          

باالخره ما هواداران مانديم، كه      . نژاد رأي ندهيم، اوج درماندگي و استيصال رهبران سازمان بود             احمدي
دانستيم كه نبايد    رأي بدهيم يا ندهيم؟ و اگر قرار است رأي بدهيم به چه كسي رأي خواهيم داد؟ تنها مي                 

توانستيم براي آن متصور شويم؛      اي سلبي كه پنج گزينه ايجابي را مي         بيانيه. نژاد رأي بدهيم   به احمدي 
به رضايي رأي دهيم     -4به كروبي رأي دهيم،      -3به موسوي رأي دهيم،      -2انتخابات را تحريم كنيم،      -1
گيري مبهمي از يك حزب سياسي، تنها بيانگر استيصال، درماندگي و            چنين موضع . رأي سفيد بدهيم   -5و  

 . بحران عميقي است، كه چونان اختاپوسي هزار سر وجود آن حزب را فراگرفته

كـار  ” اين مطلب را نخست به سايت سازمان خود، سايت .   گردد جهت درج در آن نشريه ارسال مي“   بحران در سازمان ما، به بهانه استعفاي رفيق احمد فرهادي” پيوست مطلبي تحت عنوان       رفقاي كار داخل كشور، به 
.  اسـت  اشكسته مرزهاي سياسي، اخالقي و انساني ر  همه  تخريبي است كه  باشد يك بيانيه  شده  نوشته ا و توسط هر كس كه  بهر دليل و انگيزه اين بيانيه” متأسفانه سردبير سايت با اين استدالل كه        .   ارسال نموديم “   آنالين

از درج آن     “    زبان دمكراسي خواهـي هـم نـيـسـت          ض و تضاد نيز هست و باالخره در تناق  كه  تنها بيگانه  نيست زبان دلسوزي نيست با زبان و ادبيات سوسياليستي نيز نه  زبان دوستي نيست زبان سازنده   زبان اين بيانيه  
اگر هيئت تحريريه نشريه كار داخل كشور چنين استنباطي نداشته و پاسـداشـت   .  نصيب نگذاشته و از درج اين نوشته امتناع نمودند هاي همسو با سازمان نيز ما را از بايكوت خود بي بارتر آنكه سايت تأسف. خودداري نمود 

 .       توانيد آنرا تلخيص كنيد منعكس نمائيد، البته اگر به لحاظ حجم زياد مقاله و محدوديت صفحات نشريه محضوريتي داشته باشيد، مي  باشد، ممنون حواهيم شد آنرا در نشريه دمكراسي برايشان گزينشي نمي
 1388/10/1)   داخل كشور(اكثريت -جمعي از هواداران سازمان فداييان خلق ايران
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اجرايي با شوراي مركزي كه       –هاي متفاوت و بعضاً متناقض هيئت سياسي        گيري ها و موضع        بيانيه
شوند، خود بهتر از هر توضيح و ادعايي بيانگر همان سردرگمي            گويا هر يك به تشكيالتي مجزا مربوط مي       

 . باشد و بحراني است كه رهبري سازمان سعي در كتمان و الپوشاني آن و بخصوص علل آن مي
قبالً نيز در   . گيري سازمان در چنين شكل و شمايلي امري تصادفي و غير منتظره نيست                    البته موضع 

و موارد  ... دردوم خرداد، در حمله آمريكا به عراق، در           . ايم برآيندهاي اجتماعي به اين بيماري دچار شده       
ثباتي  هاي تشكيالتي سست و لرزان و بر روي  آب بنا شده باشد، طبيعي است كه بي                   ديگر، وقتي بنيان  

زدودن ايدئولوژي   . گير چنين سازماني بشود       هاي سياسي و اجتماعي هم گريبان           گيري در موضع  
با ادامه روند فعلي    . آوردهاي بمراتب بدتري هم درپي خواهد داشت       سوسياليسم علمي از قاموس سازمان ره 

 .     بارتري هم باشيم بايستي منتظر وقايع اسف
 

 :بحران تشكيالتي

چرا كه اساساً تشكيالتي نمانده      . نمايد البته ديگر سخن گفتن از بحران تشكيالتي كمي عجيب مي                
پر واضح است كه نبود تشكيالت و يا استحاله تشكيالت، خود ناشي از                 . است تا به بحران آن پرداخت      

گير  براستي از آن تشكيالت گسترده و همه       . بحران تشكيالتي است كه نبودن تشكيالت را نشانه گرفته         
چه چيزي مانده است؟ آيا هر آنچه كه برما رفته را بايد صرفاً به حساب سركوب و كشتار رژيم جمهوري                       

ايم؟ نه رفقا؛ رهبري سازمان در دوران سركوب و كشتار                اسالمي بگذاريم؟ و خود هيچ مقصر نبوده         
متأسفانه . نتوانست تشكيالت را بخوبي هدايت كند و تشكيالتي متناسب با شرايط سركوب سازماندهي كند          

كنگره يازدهم سازمان دليلي بر اين         . در تصميمي نابخردانه چاره كار را در انحالل تشكيالت يافت              
با استناد به نامه رفيق احمد فرهادي، شمار اعضاي سازماني حاضر در كنگره يازدهم نسبت به                   . مدعاست

اگر . درصد دعوت شدگاني بودند كه به كنگره نيĤمدند     35درصد كمتر بود، از اين مقدار 42) دهم(كنگره قبلي 
فرض را بر اين بگذاريم كه همه اعضاي حاضر در كنگره دهم به كنگره يازدهم نيز دعوت شده بودند،                        

 اند؟   دو وجود خواهد داشت، آيا اين عده محذوفين و مغضوبين رهبري بوده درصد اختالف ما بين اين7
كشند،  هاي سازماني كه از هر دو سال يكبار وجود دمكراسي تشكيالتي را به رخ منتقدين مي                      كنگره
 شوند، بلكه مباحثات و جريان برگزاري كنگره نيز به          لحاظ اعضاي حاضر در كنگره مديريت نمي       تنها به 

بازي توانستند يكي    اگر در كنگره يازدهم با يك شعبده      . شوند شكلي غير دمكراتيك مديريت و هدايت مي      
در كنگره دهم به لحاظ سيل پيشنهادات اعضاء و         . از دو سند اساسي تشكيالتي را به كنگره تحميل نمايند         

هواداران سازمان بخصوص از داخل كشور، آمادگي چنين حركتي را نداشتند، چهار روز كنگره را صرف                     
يعني همه كار كردند،    . هاي كسل كننده اعضاء و مهمانان كنگره كردند تا چيزي بتصويب نرسد             سخنراني
وقتي دعوت اعضاء به كنگره و برگزاري، جريان و            . كاري خالف ميل رؤساي قوم نكرده باشند         تا هيچ 

شايد كنگره  . اي داشت  اي را از چنين امامزاده      اند، نبايستي انتظار معجزه     مصوبات كنگره مديريت شده    
قابل كتمان  . شوند موقعيت مناسبي است براي تجديد ديدار عزيزاني است كه به اين سياق دعوت مي                  

نيست كه دمكراسي تشكيالتي ما كپي كميكي از دمكراسي بورژوايي است، با اين فرق كه آنها هر چهار                    
 هاي كالن جامعه به پاي صندوق      گيري سال يكبار بشكلي مديريت شده، مردم را براي شركت در تصميم 

 .دهيم و ما در تشكيالت خود از هر دو سال يكبار چنين كاري را انجام مي. كشانند هاي رأي مي
اجرايي،  -گونه برنامه مشخصي از شوراي مركزي و هيئت سياسي             رفيق فرهادي معترض است كه هيچ    

در جريان اعتراض   ”حتي براي سازماندهي تشكيالت خود سازمان مشاهده نگرديد، و آنها با اين توجيه كه                
اجرايي هم چندين اعالميه داده      -هيئت سياسي ”و  “ .اند عليه كودتا اعضاي تشكيالت همه جا فعال بوده        

به نظر ما ايرادي بر اين رفقا وارد نيست، چرا كه ساختار سازماني ما و اهداف                . نمايند رفع تكليف مي  “ است
يك از اين رفقا آماده       هيچ. استراتژيك آن براي كسب قدرت و يا مشاركت در قدرت طراحي نگرديده               

 . باشند و صادقانه از كسي هم انتظار چنين كاري را ندارند هزينه كردن براي چنين امري نمي
اما اين  . ضوابطي در تشكيالت خاتمه داده شد      باالخره به چهار دهه بي           با تصويب عجوالنه اساسنامه   

اساساً فلسفه تشكيل   . با تصويب اين سند عمالً راه بر انحالل سازمان هموار شده است            . ظاهر قضيه است  
كه در برنامه حزب      -هاي مشترك  اي را با اهداف و خواست        يك حزب سياسي، نيازي است كه عده        

ريزي تشكيالتي سياسي امكان دستيابي به اهداف مزبور را            تا با پي  . آورد گرد هم مي   -گرديده متجلي  
اي  ترين راه براي نيل به اهداف برنامه         كسب قدرت سياسي و يا مشاركت در آن سهل          . تسهيل نمايند 

 چشم نمي  متأسفانه در برنامه و اساسنامه سازمان ما تصميمي جدي براي كسب قدرت به            . باشد حزب مي 

 اي طراحي شده   ترين حالت براي تقويت اعتراضات شبكه       اي سازمان ما در خوشبينانه      اسناد پايه . خورد

 . اند
ترين شكلي در سازمان ما زير         رحمانه هاي اخير به بي          مقوله سانتراليسم دمكراتيك در طي سال       

هاي فردي اعضاي حزبي معرفي شده        ضرب قرار گرفته و بصورت تابويي در مقابل دمكراسي و آزادي             
اين سنخ از منتقدين سانتراليسم دمكراتيك بجاي نقد علمي موضوع نخست با تصويري آلوده از                    . است
اي تحريف شده، آن تجربه را حامي سانتراليسم دمكراتيك و ناشي از سانتراليسم دمكراتيك معرفي                 تجربه
آنكه خودِ مقوله مورد بحث قرار گيرد با          هاي ديگر سوسياليسم علمي بي     و مانند خيلي از مقوله    . كنند مي

تر از همه تشريف     اين حضرات كه خود سانتراليست    . كنند الفارق حكم بطالن آن را صادر مي        قياسي مع 
 . دارند با ادعاي دمكراسي حزبي و پلوراليسم تشكيالتي سعي در الپوشاني اهداف غير دمكراتيك خود دارند

كنيم و ارتباط اين     كنيم كه در زندگي حزبي از تركيب سانتراليسم و دمكراسي مدافعه مي               ما كتمان نمي 
به نظر ما سانتراليسم الزمه هر      . دانيم دو را ارتباطي ارگانيك، خصوصاً براي احزاب چپ و كمونيستي مي           

اي از سانتراليسم غير ممكن و        تصور تشكيالتي بدون درجه   . تشكيالتي خصوصاً هر حزب سياسي است      
توان براي نمونه حزبي را معرفي نمود كه در            نمي. چنين ادعايي مسلماً كالهبرداري سياسي خواهد بود        

اما نكته حائز اهميت و كليدي آنجاست كه         . اي از سانتراليسم بكار گرفته نشود      روابط تشكيالتي آن درجه   
در ارتباط ميان سانتراليسم و دمكراسي زماني كه وزنه بطرف اولي سنگيني كند خطر ديكتاتوري حزبي و                    

در نقطه مقابل هم نقض كامل سانتراليسم، حزب سياسي را از يك                . خواهد آمد   كيش شخصيت پيش  
و در بهترين حالت آنرا به باشگاهي        . گر سياسي دور ساخته و به قهقرا سوق خواهد داد            تشكيالت اقدام 

 . نمايد عمل مبدل مي سياسي براي تعدادي روشنفكر پرمدعاي حراف و بي
    اساسنامه تصويب شده عليرغم ادعاي آن موجد شكل خشني ازسانتراليسم و تحديد دمكراسي                      

 در اين سند بخش اعظم اعضاء و هواداران سازمان كه از بد روزگار در داخل كشور مانده                 . تشكيالتي است 

اساسنامه، ساختار تشكيالتي را تلفيقي از هرمي و           .  اند هاي سازماني حذف شده     گيري اند، از تصميم   
سازماندهي تشكيالتي به شكل     . كند اند، تعريف مي    هاي متعدد حذف شده     اي كه در آن اليه       شبكه

در اين ساختار تعدادي از ما بهتران       . سازماندهي در جهان مجازي و سازماندهي در جهان واقعي خواهد بود           
هم در اروپا تشريف داشته باشند، در هرم تشكيالت قرار دارند و با              كه حتماً بايستي در خارج از كشور و آن        

اما خيل اعضاء سابق و هواداران سازمان كه بخش         . كنند سازماندهي در جهان واقعي سازمان را هدايت مي       
اين اعضاي مجازي تشكيالت،    . دهند در جهان مجازي سازماندهي خواهند شد        اي را تشكيل مي    شبكه
خواهد بود و حتي به سايت رسانه كه مختص           ) كار آنالين (شان محدود به سايت عمومي سازمان       ارتباط

در چنين ساختاري هيچگونه امكان عملي براي اعمال        . بخش هرمي است امكان دسترسي نخواهند داشت      
 .بيني نگرديده است اي در جهان واقعي پيش نكته نظرات بخش شبكه

 
 :بحران اخالقي

     در سندي كه ما به كنگره يازدهم براي اخراج فرخ نگهدار از سازمان ارائه كرده بوديم، دقيقاً به زوال                      
واقعيت اينست كه كه اين انحطاط      . طلب سازمان انگشت گذاشتيم    اخالقي وي بعنوان نماد رهبري انحطاط 

. توان آنرا سراغ گرفت    اخالقي مختص فرخ نگهدار نبوده و در نزد تعداد ديگري از رهبران سازمان نيز مي               
قرار گرفتن وي در سيبل انتقادات ما ناشي از نقش تعيين كننده ايشان از اول انقالب در روند استحاله                        

اش مهدي   انتخاب نگهدار به كميته مركزي سازمان با تقلبي كه دوقلوي سياسي              . اخالقي سازمان بود  
فتاپور انجام داد، سرآغازي براي خطاهاي بعدي بود، كه متأسفانه با مماشات تعدادي از رهبران سازمان كه                  

از جمله مواردي است كه ما بدان        . از ماوقع اطالع داشتند، راه را براي تكرار چنين خطاهايي هموار گرديد            
اشاره نموديم، سرقت اسناد سازماني از گاوصندوق سازمان در تاشكند بود كه كنگره اول سازمان مؤكداً از                   

 تشكيل گرديده بود،    65اي كه براي بررسي علل ضربات سال          رهبري اسبق خواسته بود آنها را به كميته        
كنيم،  اگر خطاهاي ديگري از جمله تحريف مصوبات كنگره دهم و يازدهم را نيز مشاهده مي               . ارائه نمايند 

 . اين امر ادامه منطقي روندي است كه سه دهه فبل آغاز گرديد
نويسد،  نويس برنامه سازمان مي        رفيق احمد فرهادي با اشاره به تحريف مصوبه كنگره در مورد پيش             

كنگرة يازدهم سازمان با تاييد كليات         ”: قراري كه در اين مورد در كنگره تصويب شد، چنين است                
اي منتخب كنگرة دهم سازمان و تغييرات وارده           نويس برنامة ارائه شده از سوي كميسيون اسناد پايه           پيش

در آن از سوي كميسيون مربوطة كنگرة يازدهم، بر ادامة كار در اين زمينه و ارائة برنامه به كنگرة دوازدهم                     
ي سازمان منتشره     درحالي كه گزارش يازدهمين كنگره    . “كند  سازمان جهت اتخاذ تصميم قطعي تاكيد مي      

بدين ترتيب سند برنامه    ”: دهد  كيفيت جديدي را به تصويب راي تمايل نسبت مي        ) آنالين(ي كار     در نشريه 
اي سازمان و در عين حال مبناي كار            كرد برنامه   با كسب راي تمايل بسيار باالي كنگره، مبناي عمل           

هاي ظريفي كه محتواي مصوبات كنگره را با           چنين تحريف . “كميسيوني براي كنگرة آتي قرار گرفت       
در كنگره دهم نيز مصوبه كنگره در مورد اتحاد            . تغييرات اساسي مواجه ساخته، مسبوق به سابقه است         

در مصوبه كنگره آمده    . ناقابل تغيير ماهيت داد   “ ،”خواه دمكرات و سكوالر با افزودن يك         نيروها جمهوري 
خواه دمكرات و سكوالر، و اتحاد وسيع اين نيروها با هدف               سياست ما نزديكي نيروهاي جمهوري     ”: بود

: درحالي كه در گزارش كنگره  عنوان گرديد         “ .ها بعنوان بديل جمهوري اسالمي است       تقويت نقش آن  
خواه، دمكرات و سكوالر، و اتحاد وسيع اين نيروها با هدف تقويت              سياست ما نزديكي نيروهاي جمهوري    ”

خواهان دمكرات،   و بدين طريق بجاي اتحاد با جمهور       . “ها بعنوان بديل جمهوري اسالمي است      نقش آن 
 .خواهان ديني از جمله طرفدار واليت فقيه و جمهوري اسالمي جايز شمرده شد اتحاد با جمهور

ليبرالي  -سازي ايدئولوژِي بورژوا   تر جايگزين  زدايي و يا بعبارت صحيح          انحطاط اخالقي، با ايدئولوژي   
. پذير ساخته است   بجاي سوسياليسم علمي تشديد و ژرفاي بيشتري يافته و هر عمل غيراخالقي را توجيه              

 رفيق هليل (برد، رفيقي را عامل سيا معرفي كرد           توان درآراء دست   با استناد به چنين مستمسكي مي       

، )دستگيري علي توسلي  (ها را به سازمان خود واژگونه تعريف نمود          ، اسناد سازماني را دزديد، واقعيت ) رودي
پايان دادن به اين    . باشد مصوبات كنگره را تحريف و دهها مورد ديگر كه از حوصله اين مقال خارج مي                 

هاي  قهقرا و روند غيراخالقي، تنها با زدودن ايدئولوژي عاريتي از صفوف سازمان و بازگشت به ريشه                     
 . باشد جنبش فدايي ممكن و ميسر مي

 
 :نقدي بر رفتار رفيق احمد فرهادي

     نامه رفيق احمد فرهادي از اين ديد كه هنوز در صفوف سازمان، هستند فدايياني كه به سنت                          
كنند،  كمونيستي انتقاد و انتقاد از خود وفادارند، و صادقانه به نقش خود در انحرافات و اشتباهات اذعان مي                  
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اي كه رفيق براي اعتراض خود انتخاب نموده، مسلماً هيچ           ولي معتقديم شيوه  . موجب خوشحالي ما گرديد   
استعفاي رفيق تنها چند روزي آنهم در چند سايت نزديك به سازمان طرح شد            . مشكلي را حل نخواهد كرد 

همان طوريكه قبالً هم گفتيم،      . و مسلماً براي مدتي هم دغدغه فكري دوستداران سازمان خواهد بود              
رفقاي رهبري و اعضاي فعال     .  روزي توانست نامه سرگشاده رفيق را تحمل كند        4 -5سايت سازمان تنها    

در واقع اقدام وي اگر هم انتظار تأثيرگذاري بر كساني           . سازمان هم به خود زحمتي براي اظهار نظر ندادند        
ايم كه اين خانه را به اين راحتي ترك نخواهيم كرد، اگر قرار بر                ما بارها گفته  . را داشت، عمالً عقيم ماند    

گذاران سازمان   هاي بنيان  رفتن باشد آنهايي بايد اين خانه را ترك كنند، كه ديگر رغبتي براي آرمان                 
 . ندارند

گرايانه در آن    هاي سازمان وفاداريم، و عليرغم تغييرات و اصالحات راست                  ما به اهداف و آرمان     
هاي تعديل شده     هاي سياسي سازمان حتي با اهداف و آرمان            گيري هاي و سمت    معتقديم سياست 

توان متوقف   همچنين بر اين اعتقاديم كه گرايش به راست را در سازمان مي              . خواني ندارد  سازمان هم 
. نمود و حتي اصالح نمود، بشرطي كه نخست روابط تشكيالتي و ساختار سياسي سازمان را اصالح نماييم                 

موفق به چنين   . به يك زندگي حزبي برگردانيم    “ محفل بحث و فحص   ”اگر سازمان را از باشگاه سياسي و        
سياسي  -گرايانه از اوضاع اجتماعي    هاي غير واقع   پس از آن هم كمتر شاهد تحليل       . امري خواهيم شد  

 .هاي سازمان مواجه خواهيم گشت جامعه و ناثباتي در تحليل
بار تر آنكه شما نيز به بيماري رهبري سازمان در حذف فداييان داخل كشور دچار                       رفيق عزيز، تأسف  

اگر چنين  . ايد شما نيز جنبش فدايي را به اندك اعضاي سازمان در خارج از كشور محدود كرده                . ايد شده
تان، اگر   جهت اطالع شما و بايكوت كنندگان      . انداختيد نبود نظري هم به اين بخش اعظم فداييان مي          
هاي  ي ننمود، برعكس در داخل كشور اقدام شما بحث          كسي در خارج از كشور براي استعفاي شما توجه         

پرسند كه در سازمان و       رفقاي زيادي با نگراني مي     . زيادي را در بين فداييان خلق موجب گرديده است          
گذرد؟ رفقاي شما نگران آينده سازمان خود هستند، كه متأسفانه زياد            رهبري آن در خارج از كشور چه مي       

پرسند، تهي شدن سازمان از فداييان صادقي كه در اين دو دهه هر روز                آنها مي . هم اميدوار كننده نيست   
شوند، نشان از پاييز جنبش فدايي در آستانه            تك از شاخسار جدا مي      -هاي پاييزيي تك   چونان برگ 

انديشيم، به همين دليل هم ماندن و ادامه مبارزه را           چهارمين دهه حيات آن دارد؟ رفيق؛ ما كه چنين نمي         
هاي پيشين خود و فداييان خاموش انتظار داريم ما          از شما و ديگر ياران و هم سازماني       . ايم انتخاب نموده 

برخالف . باشد  اي موارد متفاوت   هايمان در پاره   را در اين پيكار همراه و ياور باشند، هر چند كه ديدگاه             
شما، ما هنوز به سازمان فداييان خلق ايران باور داريم، البته نه به آن چند نفري كه هنوز خود را عضو                          

تالش ما متمركز است براي بازگرداندن و فعال نمودن           . روند دانند و كليددار آن بشمار مي       سازمان مي 
 هاي حاكم و برخوردهاي دافعانه رهبري صفوف سازمان را ترك كرده            رفقايي كه در اعتراض به سياست     

 تر از همه اميدهاي ما به تالش و پيكار فداييان خلق داخل كشور استوار است، كه روزبروز فعال                   مهم. اند

 . نمايند هاي سياسي و تشكيالتي حقوق خود را مطالبه مي شوند و در عرصه تر مي
چون شما به فقدان سازمانگري اقدام سياسي و تقليل سازمان به يك باشگاه سياسي                          ما نيز هم   

تواند بكند، تحليل اوضاع سياسي و       و معتقديم سازمان ما در بهترين حالت حداكثر كاري كه مي          . معترضيم
به محفل بحث و     ”اما تبديل شدن سازمان      . ايم هاي متعدد است، و آن را بارها فرياد زده           صدور بيانيه 

متأسفانه شما  . شود، اين وضعيت حداقل دو دهه است كه ادامه دارد            ماه گذشته نمي   7محدود به   “ فحص
از طرفي  . ايد ايد يا با تأخير، و زماني كه كاسه صبرتان لبريز شد، لب به اعتراض گشوده                 دير متوجه شده  

ترين نوع سانتراليسم را در سازمان با پوست و خون خود            ديگر ما نبود دمكراسي تشكيالتي و اعمال خشن       
هاي چپ   دعوت نشدن به كنگره يازدهم آن عده از اعضاي سازماني كه داراي ديدگاه             . ايم احساس نموده 

و كمونيستي بودند، با حيل مختلف و تمسك به دروغ و ترفندهاي زشت و غير اخالقي، نمونه بارز اين امر                     
شما كه هنوز نسبت به اين قسم از رفقاي چپ احساس تنفري نداريد، متأسفانه در مقابل اين اقدام                    . است

آيا در  . زشت رهبري سازمان و كميته برگزار كننده كنگره كوچكترين اعتراضي ننموديد و ساكت مانديد                
 درصد  7بين جمع حاضر در كنگره كسي جوياي علل عدم حضور اين رفقا شد؟ آيا كسي از آن حداقل                       

 محذوفين و مغضوبين رهبري سؤالي نمود؟ شما چطور؟  
كاري كه  . ايد       رفيق متأسفيم كه شما با نوشتن اين نامه راه بازگشت را براي خود ناهموار ساخته                   

رفيق عزيز شما كه همواره منتقد رفقايي بوديد،        . باشد طلب حاكم بر سازمان مي     مطلوب نيروهاي استحاله  
هاي راست حاكم بر سازمان، نقض دمكراسي تشكيالتي و وجود مركزيتي در               كه در اعتراض به سياست    

نمايد؟ شما كه رفتن     سايه، سازمان خويش را ترك كرده بودند، حال چگونه خود اشتباه آنان را تكرار مي                
خواستيد كه در سازمان مانده و با          را برنتابيده و مصرانه از آنها مي        ... رفقايي چون فواد، كاوه، الميرا و         

رفيق اگر همچنان   . گذاريد حال به چه توجيهي ميدان را براي متشاكيان خود وامي          . انحرافات مبارزه كنند  
اي پيگير و خستگي ناپذير ادامه       اميدي به سازمان و آينده آن داريد، بايستي در سازمان مانده و به مبارزه              

 خواهيد ايامي را فارغ از اضطراب   البته اگر خستگي سالها مبارزه و تبعيد شما را فرسوده ساخته و مي.  دهيد

هاي متفاوت   توان گرفت، هركسي حق دارد، در زمان          اي بر شما نمي     هاي سياسي سر كنيد، خرده      
و از آنجائيكه معتقديم روزهاي     . ولي ما بر اين باوريم كه چنين نيست        . هاي متفاوتي داشت باشد    انتخاب

ايم در راه است، از شما و ديگر رفقاي خويش           ها براي باروري آن تالش كرده      اي كه سال   طوفاني مبارزه 
خواهيم؛ همچنان در سنگر  فداييان خلق براي به انجام رساندن             اند، مي  كه صفوف سازمان را ترك كرده     

 .  مان را بخود اختصاص داده قدمي وا ننهند اي كه سراسر حيات مبارزه
 1388/9/25)    داخل كشور(اكثريت -جمعي از هواداران سازمان فداييان خلق ايران

 كريسمس 
 بمناسبت سال نو ميالدي و جشن كريسمس

 
. دانند     سرچشمه اين جشن را در كيش مهرپرستي روميان پيش از گرويدن به مسيحيت مي                        

آورد، جشني مذهبي براي     ،جشني كه همه ساله نويد آغاز سال نوي ميالدي را به همراه مي             “كريسمس”
گونه كه از تاريخ     آن. هاي بسياري را تجربه كرده است      مسيحيان است، كه درطول تاريخ خود، دگرگوني      

بطور رسمي آئين    ) بيزانس(آيد، كريسمس در قرن چهاردهم ميالدي زماني كه امپراطور روم                برمي
 .مسيحيت را پذيرفت، در دنياي غرب نشو و نمو يافت و به مرور بعنوان جشني رسمي رواج يافت

آيد، در    بعضي از مورخان بر مي            اين جشن گرچه متعلق به مسيحيان است، اما بطوريكه از گفته             
در ايران باستان گرفته شده و به همين دليل، با ديماه و شب يلداي ايراني                ) ميترائيسم(“مهر”اصل از آئين    

آنان در اين زمينه به اختالف نظرهاي موجود بر سر سال و روز والدت              . زادي و اشتراكات فراواني دارد     هم
نگاران در باره    گويند كه بحث ميان بزرگان عالم مسيحيت و تاريخ          كنند و مي   عيسي مسيح استناد مي   

همانگونه كه  . روزي را مشخص كرد     توان در اين باره    روز ميالد آن حضرت بقدري زياد است كه نمي         
هاي مختلف مسيحيت اعم از ارتدوكس، كاتوليك        اكنون ميان شاخه “ كريسمس”دانيم در مورد زمان  مي

ولي همگي به سالروز    . اند و هر يك، مبنايي را براي آن تعيين كرده         . ها، اختالف وجود دارد    و پروتستان 
آداب و رسوم كريسمس نيز در طول زمان         . اند درايران باستان نزديك   - خداي پاكي  -) ميترا(“مهر”تولد  

هاي متنوع و رنگارنگ     گويند هديه دادن وشيريني    بطوري كه مي  . دچار دگرگونيهاي بسياري شده است    
عده بسياري نيز معتقدند كه       . آن در قرن نوزدهم ميالدي توسط تاجران يهودي در اروپا رايج شد                  

اي، كه مسيحيان را در ايام كريسمس با هداياي خود خوشحال مي سازد، در                 شخصيت افسانه “ بابانوئل”
علت تغيير رنگ بابانوئل به     . واقع از عمو نوروز ايراني الهام گرفته و در ابتداء، لباسي سبز برتن داشته است               

بابانوئل پيش از اين به كودكان هديه مي داد اما چند دهه است كه به لطف                  . لباس قرمز مشخص نيست   
 .تبليغات دنياي مصرف، دادن هديه به بزرگان نيز مد شده  است

ها بتدريج كوتاه و     هاي مختلف، فرارسيدن نيمه سال را كه شب            در دوران ماقبل تاريخ، مردم سرزمين     
هاي  هاي قرباني و برگزاري مراسم      افروزي و بپاداشتن آئين     يافت، را با آتش     طول روزها افزايش مي    

ناميدند و در ماه دسامبر، چند هفته را به            مي 1“ساتورناليا”روميان، اين روزها را     . گرفتند سنتي جشن مي  
قبايل ژرمن شمال اروپا نيز آغاز زمستان را با عيش و نوش و                 . پرداختند گذراني مي  شادماني و خوش  

شد كه عيسي مسيح در فصل بهار متولد شده        البته پيش از آن تصور مي. گرفتند مراسم مذهبي جشن مي 
 دسامبر را براي تجليل از ميالد مسيح اعالم و          25اما پاپ ژوليوس اول، در سده چهارم ميالدي روز          . است

در همان سده   . هاي ديرينه ميان زمستاني را با يك عنصر مسيحي درهم آميخت               بدين ترتيب جشن  
. اش با كودكان شهرت يافت     به خاطر رفتار مهربانانه   ) تركيه امروز (هاي آسياي صغير   چهارم يكي از اسقف   

هاي قرون وسطي و     در نقاشي . شهرت يافت ) نيكوالس قديس (اين شخص كه بعدها به سنت نيكوالس        
عصر رنسانس به شكل مردي بلند باال با          

اي جدي و نجيبانه نشان داده شده          چهره
است و تا حدود قرن شانزدهم، جشن             
مخصوص او در روز ششم دسامبر در             

اما از آن پس،    . شد سراسر اروپا برگزار مي   
هاي هلند   اين جشن، تنها به پروتستان       

هاي هلندي، شب       بچه.   منحصرگرديد
هاي خود را كنار بخاري       كريسمس كفش 

گذاشتند و كمي    هايشان مي  ديواري خانه 
علوفه هم براي اسب نيكوالس قديس          

گذشت و از راه      ها مي  نهادند و سنت نيكوالس، سوار بر اسب خود، بر باالي خانه              بيرون در خانه مي    
–زمان معاون او      انداخت، هم  هاي كودكان مي   نبات و شيريني به داخل كفش       دودكش خانه ها، آب    

 ها مي  در خانه . ها آورده بود   رفت و هدايائي را كه براي بچه        ها پائين مي   نيز از لوله دودكش    -سرسياه

 .گذاشت
اند، اين رسم را باخود به آن كشور برده و در              ه        مهاجران هلندي كه به آمريكاي شمالي كوچ كرد        

شب ”در يك داستان منظوم با عنوان          . تغييريافت ”SANTA CLAUS“آنجا بود كه نام او به          
اي كه به وسيله      پير و شوخ، كه سوار بر سورتمه        ) پري(براي نخستين بار، از يك شيطانك      “ كريسمس

اما در برخي   . كريسمس در اعصار انجيلي جشن گرفته نمي شد         . شود، ياد شده   يك گوزن كشيده مي    
زيرا . كردند كليساها مراسمي براي سپاس از ايزد آسماني كه عيسي را به زمين فرستاده برگزارمي                     

بر . ها كه دلباخته دنيا شده ايم        مسيحيان بر اين عقيده هستند كه حضرت عيسي برخالف ما انسان              
 .گناه را گذرانده است هاي نفساني پيروز شده و يك زندگاني پاك و بي وسوسه
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16صفحه   - 12شماره    

 زنـدانـي سـياسـي آزاد بايـد گـردد 

اجالس گپنهاگ و سركوب 

 طرفداران محيط زيست

اجالس )  دسامبر 18 تا   7از  (در چند روز گذشته     
مهمي در مورد تغييرات اقليمي در كپنهاگ،            

صدها تن از    . پايتخت دانمارك، برگزار گرديد     
رهبران جهان، صدها نفر از دانشمندان، از             

 هزار تن از       100هاي دولتي و          بوروكرات
معترضان با عقايد مختلف، به اين مناسبت در          

تظاهرات اغلب  . كپنهاگ گرد هم آمده بودند       
 40 دسامبر با شركت     12آميزي در روز      مسالمت

 هزاردر كپنهاگ هم سبزها را دستگير          100تا  
خواست . مي كنند ولي نه با چماق نفر انجام شد        

اصلي اين تظاهرات چيزي بود كه اوباما از              
توافق ”: ها پيش گفته اميدي به آن ندارد          مدت

 نفر در   968جمعا  . “جهاني بر سر محيط زيست    
ها   بسياري از گزارش   .  دستگيرشدند   تظاهرات

هاي بسيار      ي تاكتيك     نشان از استفاده     
پليس . آميز پليس در اين مورد دارد           خشونت

ها زد كه بعضي        وقتي دست به اين تاكتيك      
هاي    فعاالن جوان، كه احتماال از گروه             

آنارشيست و محيط زيستي هستند، با پوشاندن        
هاي ساختمان بورس     هاي خود به پنجره     صورت

ي امور خارجه سنگ      هاي وزارتخانه   و ساختمان 
 . انداختند

 ژرژ حبش مرد
  اما پيكار او براي آزادي فلسطين زنده است

 در  1926     ژرژ حبش رهبر فقيد جبهه خلق براي آزادي فلسطين، در سال            
اي مسيحي   وي درخانواده . آويل امروزي زاده شد    نزديك تل ) يا ليدا (شهر ِلد 

 سال داشت و    22) 1948(هنگام تشكيل دولت اسرائيل      . و مرفه بزرگ شد   
او . شاهد نفي بلد و اخراج هميشگي خود و همشهريانش از زادگاهشان بود              

عميقĤ تحت تاثير اين واقعه قرا گرفت و در حالي كه دانشجوي رشته پزشكي              
دانشگاها آمريكايي بيروت بود به سازماندهي سلسله تظاهراتي پرداخت كه            

 همراه با شماري از     1950در دهه   . طي آن چند تن ازدوستانش كشته شدند       
هاي عرب   فكرانش از كشورهاي مختلف عربي، جنبش ناسيوناليست          هم
گذاري كرد، كه در مناطق مختلف جهان           را پايه ) حركه القوميين العرب   (

. كرد ژرژحبش خود در شعبه عمان پايتخت اردن كار مي         . عرب شعبه داشت  
خود حبش تا   . ساختند آنها براي  آوارگان  فلسطيني درمانگاه و مدرسه مي           

 . پزشك اين درمانگاه بود1958سال 
گذار جبهه خلق براي آزادي فلسطين بود و نقش خود را به                   حبش بنيان 

عنوان يك روشنفكر متعهد و مستقل وفادار به اصول و مواضعي كه خود آنها              
رغم مخالفتش با برخي     او به . ناميد، ايفاء كرد   مي“ مواضعي براي تاريخ  ”را  

 اي بسر مي   وقتي مرحله . هاي ساف، خشك و تر را باهم نسوزاند         سياست

هر چند جنبش    . دانست كه چگونه سياست خود را تغيير دهد            رسيد مي 
هاي ذهني وي را     فلسطين و مبارزه با اشغال و كسب استقالل ملي اولويت          

دادند، اما گرايش اصلي او به چپ، و دفاع از مصالح زحمتكشان                شكل مي 
هاي حاكم بر جامعه     در درياي پرتالطم تناقض   . جامعه فلسطين و عرب بود    

ترين راه را برگزيده و در مبارزات        عرب و جامعه بين المللي، او كوشيد درست
گير خود نقش بزرگي را در راستاي اعتالي جنبش آزاديبخش فلسطين              پي

 .ايفاء نمايد
برد و غالبĤ با          ژرژ حبش اواخر عمر خود را در دمشق و عمان بسر مي              

وي كه ده سالي    . كرد مشكالت بيماري و كهولت سن دست و پنجه نرم مي         
هاي تشكيالتي خود    بود فعاليتي در عرصه سياسي نداشت و از مسئوليت           

هاي  حل اش عليه راه    هاي قاطع  گيري بخاطر موضع . كناره گرفته بود   
تحميلي به جنبش فلسطين، با تبليغات گسترده و منفي اسرائيل و آنچه به                

شود، مبني بر تروريست بودن وي        ناميده مي “ جامعه بين المللي  ”اصطالح  
 براي معالجه، كه با     1992بطوريكه سفر وي به فرانسه در سال     . مواجه گشت 

 29(درخواست صليب سرخ جهاني و موافقت دولت فرانسه صورت گرفته بود            
ها دولت   آن. ، با جنجال وسيع محافل صهيونيستي همراه شد        )1992ژانويه  

 .فرانسه را وادار  كردند، تا ژرژ حبش را بدون معالجه به الجزاير برگرداند
       امروز فقدان رفيق ژرژ حبش مبارز راه آزادي زحمتكشان جهان و خلق             

 و در نتيجه سكته قلبي به سن         2008 ژانويه سال    26فلسطين، كه در روز      
 يادش گرامي. شود بيش از پيش احساس مي.  سالگي در عمان درگذشت82

 .باد

 ياد ياران ياد باد
 بيادِ آنكه عاشق وطنش بود و عاشق مردم وطنش

 )رودكي(بي صد هزارمردم  تنهايي / با صد هزار مردم تنهايي 
پرواي  مردي شيفته زيستني پرشور، همواره شوكران برلب، رقاص بي                

مردي كه نه زندگي روزمره و نه       . ترسيد مجلس عاشقان كه از سربريده نمي     
آري مردي از دست    . داشت مرگ پشت در، او را از راه و رؤياهايش بازنمي           

مردي عاشق، اهل عيش و زندگاني، اهل       . رفته است كه از دست دادني نبود      
رفاقت و دوستكامي، مرد كار و گشت و گذار، شاعري در قالب طبيعت،                   

اي در هيĤت يك وقايع نگار، اين        مبارزي در كالبد يك طنز انديش، رؤيازده      
. يك، انسان آگاه و به درد بخور          : همه بود و چيزي فراتر از اينها بود            

با طيف  . شود فراموششان كرد   غالمحسين ساعدي از آن كساني بود كه نمي     
كنند كه بي حضورشان،      و هاله وجوديشان جايي را در يك عصر پر مي             

 .ماند و با اندوه هميشه آن جا، آن فضا خالي مي
 در تبريز متولد و در      1314 دي ماه    24شنبه       غالمحسين ساعدي، روزسه  

درس “ منصور” در دبيرستان    1329و به سال    “ بدر” وارد دبستان    1332سال  
 دستگير و چند    1332 مرداد مخفي شد و در شهريور   28بعد از كودتاي .  خواند

.  وارد دانشكده پزشكي تبريز شد      1334به سال   . ماهي را در زندان بسربرد     
، و  1337هاي دانشجويي و اعتصابات دانشگاه تبريز در سال           رهبري جنبش 

آشنايي و دوستي با صمد بهرنگي، بهروز دهقاني، مفتون اميني، كاظم                  
 .سعادتي و مناف فلكي

 داستان  1336در سال    .  با مجله سخن همكاري نمود       1335     از سال    
در مجله  “ ها ليالج”را منتشركرد، در تبريز نمايشنامه      “ هاي شهر ري   خانه”

سفر مرد  ”،  نمايشنامه      ”1338هاي شبانه سال      سايه. برد سخن را پيش   
.  فارغ التحصيلي از دانشكده پزشكي       1340 در تبريز،       1339سال  “ خسته
آباد به صورت      خدمت سربازي در تهران و طبيب پادگان سلطنت            1341

اي كه بعد از مرگش در         هاي كوتاه سربازخانه   سرباز صفر، نوشتن داستان    
، باالخره  ورود به     1342سال  ) پانتوميم(انتشار ده الل  . مجله كلك چاپ شد   

جهت اخذ تخصص بيماريهاي اعصاب و روان، سفر       “ روزبه”بيمارستان رواني  
 ،  1343سال  “ خياو يا مشكين شهر    ”به آذربايجان و نوشتن تك نگاري          

سال “ بهترين باباي دنيا   ”و  “ چوب بدستان ورزيل   ”انتشار بهترين اثرش      
بامها و زير   ”،  “دنديل”هاي   مجموعه داستان ”هاي ديگر    ، در سال  1344
جعفر ”به كارگرداني   “ آي بي كاله و آي با كاله        ”،  “گاو”،  “گرگها”،  “بامها
و “ قاراداغ”، و همكاري با مجالت معتبر كشور و سفر به منطقه                   “والي

خالصه دستگيري و زنداني شدن در قزل قلعه و اوين، سفر به آمريكا بنا به                 
و بسيار  “ اتللودرسرزمين عجايب  ”1364دعوت انجمن قلم، باالخره در سال        

 ها و نمايشنامه   هاي ديگر، و بسيار مقاالت، داستان      ها و نمايشنامه   داستان

بخشي از كارنامه ادبي و سياسي ساعدي را تشكيل         . ها كه ناقص مانده است   
 .دهند مي

غربت . كرد      شخصيت معترض ساعدي بيش از آثارش جلب توجه مي           
دوري از وطن و تبعيد، موضوعي بود كه ساعدي را با            . داد بسيار آزارش مي  

  پس ازخستگي1364و سرانجام در دوم آذر ماه . از پاي درآورد  هزار ضيقش

 .پاريس آرام گرفت“ پرالشز”هاي فراوان، در آرامستان 


