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ول ماه مه پيوند دو جنبش، ا

جنبش ضد ديكتاتوري و 

  جنبش كارگري
  زينت ميرهاشمي

ـ   ي م ميرژ «  جنـبش كـارگران بـا جنـبش         ني خواهد ب
 و آنهـا را از هـم        انـدازد ي فاصـله ب   ي كمان مردم  نيرنگ

روز .  دارنـد  وندي دو با هم پ    ني كه ا  ي كند در حال   زيمتما
ـ  ا ونـد ي پ طـه كارگر، نق   ي بـرا ي دو جنـبش و فرصـت   ني
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فرزاد كمانگر، فرهاد وكيلي، شيرين علـم هـولي، علـي           

ايـن اقـدام    . حيدريان و مهدي اسالميان را صـادر كـرد        
تبهكارانه بيش از آنكه بتواند يك نمايش خونين ُقـدرت        
شمرده شود، نگرانيهاي هيستريك حكـومتي را بازتـاب         
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مي توان گفت قدمهاي بلندي به جلو برداشته و نـسبت           
به ماه هاي قبل بسيار پخته تر و قوي و هوشـيارانه تـر            

   ».عمل مي كند
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 دي با س  ي اسالم ي محمد مهد  مصاحبه
 صي عضو مجمع تـشخ    ،ي نبو يمرتض

 رمــسئولي مد،يمــصلحت خامنــه ا 
 ي مركزيروزنامه رسالت و عضو شورا  

 كـه در روز     ني مهندسـ  يجامعه اسالم 
 جـوان   تي امسال در سا   بهشتي ارد 16
 منتشر شده نكات مهم و قابـل       نيآنال

 شـود   ي گفته مـ   يبه درست . تامل دارد 
ـ كه ا   از  ي بخـش مهمـ    ران   سـخنا  ني

مخالفان نظام بارها گفته و نوشته انـد        
ــرف جد ــو ح ــ در ايدي ــصاحبه ني  م

امـا نكتـه مهـم در      . مطرح نشده است  
ـ  ا نـده ي جـا گو   نيا .  سـخنان اسـت    ني

 يادگراي بن كي ي نبو يمهندس مرتض 
ـ  مدار و    تيوال  مـدافع سرسـخت     كي
 ني اســت و بــدي خامنــه اي علــديسـ 

.  گرفت ي او را جد   ي حرفها ديخاطر با 
 في خواهد بداند تكلي كننده ممصاحبه
» در نبرد نـرم    «تي وال فتگانيامروز ش 

 فراتــر از يپاســخها امــا بــس. ستيــچ
 در قبـال آن چـه سـوال         فهي وظ نييتع

 نامـد  يمـ »  فتنه سـبز   ايفرقه  «كننده  
  .است

  
 مـسئول روزنامـه رسـالت      ري نظر مد  از
ــا« ــســاده ن   مــسأله، ني ــيخ   ست،ي  يل
 از يرخــب«چـرا كـه   » . اسـت دهيـ چيپ

ــان ــه در جمهــوريجوان  ي اســالمي ك
ناگهــان چــشم بــاز   انــد،   شــدهتيــترب

 جنـبش   ني سرباز همـ   ميدي و د  ميكرد
 حاضـرند   نهـا يهم    .  هستند يضدفرهنگ

 و رنـد ي را بپذ سكيهمه گونه خطر و ر    
ـ  بـه م ي پرخطـر اري بس طيدر شرا   داني

 و كامالً هم مشخص است كـه        نديايب
» . ضدفرهنگ هـستند   ي جنبشها نهايا

 ي واضــح اســت كــه از نگــاه آقــاپــر
 1357 كه انقالب بهمن     ي نبو يمرتض

 دانــد، ي مــي انقــالب فرهنگــكيــرا 
ــشها« ــگيجنب ــرا با»  ضــد فرهن  دي

 و  ري كرد كه ضد تعب    في تعر ييجنبشها
 بـه زبـان     اي و   ني از د  هي فق ي ول ريتفس

.  هستند هي فق تي ضد اصل وال   ياسيس
حاضـرند همـه    « كـه    ي جوانـان  نيهم

ـ گونه خطـر و ر     و در رنـد يرا بپذ سكي
 دانيــ بــه مي پرخطــراري بــسطيشــرا

ـ        »نديايب  ي ادامـه همـان زنـان و مردان
 يديهستند كه در دهه شصت خورشـ      

 ي نبـو  ي سركوب شدند و آقا    رحمانهيب
 كارد،  ي كه باد م   ي داند  كس   يخوب م 

  . كندي ناچار توفان درو مبه
  

 مـسئول روزنامـه رسـالت      ري مـد  يوقت
 يهايژگي از و  يكي كند كه    ياعتراف م 

ـ  د ييجـدا « جنـبش مـسأله      نيا  از  ني
»  است ني د ي منها استي و س  استيس

 امر اشراف كامل دارد كـه       نيالبد به ا  
 كه به گفتـه     ي از زنان و مردان    ياريبس
 را  »سكيـ همه گونـه خطـر و ر       «يو
ـ  ترب ي در خانواده مـذهب    رندي پذ يم  تي

ـ  خود نوشده    نـه بـر اسـاس اصـل     زي
 كه بر اساس وجدان خـود      هي فق تيوال

 دارنـد، امـا بـه جـد     يعتقادات مـذهب  ا
ــدا  ــتار ج ــوزش  ييخواس ــت و آم  دول

  . و مذهب هستندني از ديعموم
  
 همچـون   ي افراد ي با معرف  ي نبو يآقا
داگـالس       پـرل،    چاردير      ن،ي لد كليما
 ك،ينـد ي ا نيمـارت     مارك پـالمر،          ث،يف
 و تزيجـان پـل ولفـوو      كنت پوالكـف،        
ـ     ي تالش م  سي را زايكاندول     ر  كند بـا پ

 مـضمون   يرنگ كردن عوامل خـارج    
 را كـه همـان      شماراني جنبش ب  ياصل

. هدارد است را پنهان نگ    يخواست آزاد 
 فوكو كـه  شلي به مي نبوي مرتض ديس

 بـوده اسـتناد     ي آدم منحرف  ياز نظر و  
ـ  گ ي م جهي كند و نت   يم اگـر    « كـه   ردي

ــانيكــس ــد گفتم ــه ي بتوان  را در جامع
ـ  ا ي كند در پ   جيترو ـ  گفتمـان    ني  كي

 كي كه   نيالبته ا » .دهد يرخ م جنبش  
 شود  لي تواند به قدرت تبد    يگفتمان م 

 از شيب. ستي فوكو ن شلي م ژهيحرف و 
 ماركس گفت كه    يصد سال قبل از و    

 شـود و بـه      ري كه فراگ  ي هنگام هينظر
ـ  توده ها برود بـه ن      انيم  ي مـاد  يروي

ـ بـدون ترد  .  شود ي م ليتبد  قبـل از  دي
ـ ي فوكو هـم د    شليماركس و م    يگران

 آگـاه بـوده     قتي حق نيد كه به ا   بوده ان 
ـ  از نطر  ي تعـداد  ي پـا  دنيكـش . اند  هي

ــردازان و س ــتمدارانيپ ــ اس ــرب ب  ه غ
 كه مشخصات و مختصات     ي ا يدانيم

ـ  تعردي بايآن اساسا با عوامل داخل     في
 ستي ن يشود نه فقط كار هوشمندانه ا     

 يآقـا .  فرار بـه جلـو اسـت       كيبلكه  
 هي نظر كي داند كه    ي م ي به خوب  ينبو

 توانــد در ي نمــيصــه ادر هــر عر
مگر .  محدود شود  ينيچارچوب مرز مع  

 در مورد صدور    يني اهللا خم  تي آ هينظر
 ي كسان شتري كه البته پ   ي اسالم نقالبا

 اهللا  تي و آ  ي فضل اهللا نور   خيچون آش 
 مدافع آن بودنـد، توانـست در        يكاشان
ـ  محدود شود كه نظر    راني ا يمرزها  هي

 از دولت كه ني ديي و جدا يدولت عرف 
د سال گذشته مدافعان برجسته      ص يط
 ي داشته بتواند در مرزهـا     راني در ا  يا

 خواست  مامهمتر ا . غرب محدود بماند  

ــالب  يآزاد ــتانه انق ــه از آس ــت ك  اس
 همـه  يمشروطه تا كنون محـور اصـل     

 بوده و در جنـبش      ي اجتماع يجنبشها
ــاتوريضــد د ــاه نيكت ــ ش ــي زي  از يك
 بود و در تمـام دوران       ي اصل يشعارها

 در هر برآمـد     ي اسالم ي جمهور اتيح
ـ  بلنـد ب   ي بـا صـدا    ياجتماع  شـده  اني

  .است
  
ـ  گو ي مـ  ي نبـو  ي مرتض ديس ـ ا«:دي  ني

ـ  گـستاخ در ا    يليجوانها خ   صـحنه   ني
ــان را    ــات خودش ــدند و مطالب وارد ش

ـ  ي و در ادامه طـ »كنند يمطرح م   كي
 تواننـد  يآنها مـ   «:دي گو ياعتراف تلخ م  

 ميتـوان  ي كه نممي اقرار كندي باگريما د     
ـ  نرم بـر ب    يدهاي تهد نياز پس ا   . ميياي

ـ  هنـر مـا ا     نيتـر   بزرگ      اسـت كـه     ني
 و مي كنـــقي را تـــشومـــانيجوانها

  ».مي كنيساز نهيزم
  
ــرا ايــآ ــسور كامــل ب ــا وجــود سان  ي ب

 ي داشتن انحصار  اريمخالفان و در اخت   
 كه به طـور مـداوم        ي جمع يرسانه ها 

 ي م قي از نظام تشو   تيمردم را به حما   
 از مبلغـان بـا   يانبـوه كنند، و با وجود  

 ي نبوي هنوز آقا،ي و مواجب كاف رهيج
 كه ي نبرده كه نظام ي پ قتي حق نيبه ا 
 تواند  ي نم ست دروغ ا  هي بر پا  غاتشيتبل

 ژهيــبـه طـور نامحـدود مـردم و بـه و     
  . دهدبيجوانان را فر

  
 مسئول روزنامه رسـالت در فـراز        ريمد
 به مصاحبه گـر     شي از پاسخها  يگريد

 البتـه   ،ي تلخـ  قتي به حق  نيجوان آنال 
 ي كنـد و مـ     ي نظام، اعتـراف مـ     يبرا
ــگو ــ «:دي ــه نظــر م ــي رســد يب  از يك
 ي ساختار ي آنها بحران ساز   يتهايفعال

 ثبـات   في و تضع  يبا هدف تفرقه افكن   
   .  كارگزاران نظام استيا هي رويفكر

  
 احساس ينوع  را به    نيما االن ا        قاً،يدق
ــ ــ يم ــات. ميكن ــه بايآن ثب ــ ك  در دي

ـ باشـد و همـه      مسئوالن ما     جـور  كي
ــسجم   ــا من ــد و در برخورده فكــر كنن

 ني در بــيوجــود نــدارد و حتــ  باشــند، 
نخبگان اصولگرا هم تفرقـه و تـشتت        

 ي و از ثبـات فكـر      شـود  ي مـ  دهيآرا د 
 از دوسـتان    ي و بعـض   ستنديبرخوردار ن 

 مـا   نـد يگو ي با صـراحت مـ     كمانيزدن
ـ ا  دهيبر شـما      و در صـحنه مقابلـه،       ! مي
 يهـا   چهره    . ديكن ينم را مشاهده    نهايا

 االن در صـحنه هـستند و از         يمعدود
ــاع يمواضــع مقــام معظــم رهبــر  دف

 ي به نكات مهم   ي نبو يآقا» .كنند يم

 را لي سي داند كه جلو  ياو م .  كند ياشاره م 
 و ناچـار    گرفـت  تـوان    ي نمـ  لچهي و ب  ليبا ب 

 شياست اعتراف كند كه دوستان اصـولگرا      
نـار   در ك  ي معـدود  ي اند و چهـره هـا      دهيبر

 ي او مـ   نـه ي زم نيدر همـ  .  هستند يخامنه ا 
 مسئوالن مـا را     يا  هي رو يثبات فكر «:ديگو

 جـاد ي را ا  ي بـه هـم زدنـد و تـشتت         يتا حد 
گرا و نظام      نخبگان اصول  ني ب يكردند و حت  
 ي را جـد   نيا    . ند را فراهم كرد   يا  هم فاصله 

  ».ميريبگ
  

 دنــده و ترمــز بــه ي بــاســتي كــه سيروز
 شـد،  لي تبديه ا خامنتي وال ي اصل استيس
 بود و فكر  اري و هش  داري ب ي نبو ي مرتض يآقا
 ي خـارج  طي كرد كه فرصت عراق و شرا      يم

ـ  توسعه گفتمان بن   يبرا  و  ي اسـالم  ييادگراي
 گفتمان به طور نامحدود     ني ا ي هژمون نيتام

.  خواهـد بـود    ي اسـالم  ي جمهـور  اريدر اخت 
 همچون فرمانده كل سپاه زي او ندي ترد ونبد

 در  ي اصـل  ديـ ست كـه تهد    دان يپاسداران م 
 ي خواسـت و مـ     ي مـ  يخامنه ا . داخل است 
 را با سركوب داخـل و       دي تهد نيخواهد كه ا  

 در خـارج مهـار      ي اسـالم  ييادگرايتوسعه بن 
ـ  رسد تا آن جا كـه بـه ا     يبه نظر م  . كند  ني

 ي نبـو ي مرتـض ي گردد، آقـا ي بر م  استيس
 ني قرار بر ا   يوقت.  باشد دني آستانه بر  درهم  

 شـود، لـشگر     ي نژاد يحمدباشد كه جهان ا   
 نفوذ  زي ن اني به درون صف اصولگرا    دگانيبر
 عمق و وسـعت     ي نبو ي مرتض ديس.  كند يم

 غلبه  ي و در آروز   ندي ب ي و بحران را م    ديتهد
 بـا خـون   مياگر ما بتوان«:دي گويبر بحران م 

ـ از ا       ، كـردن  يگذار  هيدل خوردن و سرما     ني
ـ  يم   م،يياي بروني بروزيپ   مبارزه،  دانيم  ميوانت

 را بـا تمـام    تـه يشـاءاهللا مدرن     كـه ان   مييبگو
 آن  يا   و رسـانه   ياقتصاد      ،ي نظام يتهايظرف

 يالبتـه آرزو بـرا    » . سـپرد  ميبه خاك خواه  
ـ  ن بي هم ع  ميجوانان قد  امـا مـن در     . ستي

 ري از نگــاه مــدبــاي زي آرزونيــپاســخ بــه ا
 از  يكـ ي رسـالت، بـه گفتـه        نامهمسئول روز 

ـ نخبگان فرهنگ ا   ـ  زنـده    ران،ي  شـاهرخ   ادي
ـ ا«: كـنم كـه گفـت      يمسكوب استناد م    ني

 ني دور، سرانجام خاكستر نش    يباي ز ياهايرو
  ». شودي تلخ متيواقع

  
 ي پاسـخها  ي كـه در البـال     ي تلخـ  قتيحق
 وجود دارد و با ان شااهللا       ي نبو ي مرتض يآقا

 است كه   ني ا ستيو ماشااهللا هم چاره ساز ن     
 و دهي رســانيــ بــه پاينــيدوران حكومــت د

 از  ي وضع با مـوج    نيدر منفرد تر   يخامنه ا 
 در صفوف مـدافعانش روبروسـت و        يدگيبر

ـ  مردم ا  امي و ق  زشيالبته خ  ـ  و بـه و    راني  ژهي
هـم  »  گـستاخ  يليخ «يجوانان به گفته نبو   

  .  ادامه دارد
  

   ...........ياسي سادداشتي

  !ميا دهي ما برنديگو ي با صراحت مكماني از دوستان نزديبعض:ي نبوي مرتضديس
  

  سامعيمهد
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  1بقيه از صفحه 
  

همگرايي، پژواك خُرد شدن 
  اقتدار حكومت

رژيم ولي فقيه با دلشوره فزاينده اي 
شاهد سازمانيابي و لبه و برجستگي 
يافتن تدريجي جنبشي است كه در 
ابتدا، تنها پيكره بندي مجسم آن در 

 بودن اش تبلور مي "انبوه"ويژگي 
سيل بي شُماران به موازات آن . يافت

ر پروسه مبارزه و بر اساس كه د
تجربه ي عملي خود، آماجها و 
ُشعارهايش را تكامل بخشيد و با 
شرايط واقعي كه تحت الزامات و 
نيازهاي آن حركت مي كرد سازگار 
نمود، راه هويت يابي اقشار، طبقات و 
گروههاي اجتماعي كه مي توانستند 
عمومي ترين مطالبات خود را از اين 

. ند را نيز هموار ساختتريبون بيان كن
جنبشي كه با فراگير ترين ُشعارها 
عليه رژيم واليت فقيه و نماد آن آيت 
اهللا خامنه اي چهره و اندام يافته بود، 
به شتاب در حال تبديل به پالتفُرم 
مبارزاتي بخشهاي گوناگوني از جامعه 
است كه از خاستگاه مطالبات خود و 

الت را محورهايي كه نبود آزادي و عد
براي آنها به طور ويژه عيني مي كند، 
به رويارويي با حكومت كشيده مي 

  . شوند
اين امر محصول يكي از دستاوردهاي 
بزُرگ مبارزه و مقاومت يك ساله 
جنبش يعني، شكستن اقتدار حكومت 
در پندار بخش بزُرگي از جامعه است 
كه بر حسب شرايط زيست و كار خود 

 با آن قرار دارد و در اصطكاك دايم
 فعال نتنها عامل بازدارنده از برآشُفت

آن نسبت به شرايط تحميل شده به 
خود، فشار عيني و ذهني قُدرت غالب 

  . است
زير پاي ميليونها نفري كه در اين 
مدت با وجود سركوب وحشيانه 
حكومت در سراسر كشور به ميدان 
آمدند، الشه ي قُدرت يكه تاز و قهر 

. دولتي بر زمين افتاده استانحصاري 
جنبش دليرانه بي شُماران، تنها در 
عرض چند ماه، حكومت آسماني سي 
ساله را از عرش اعلي بر كف داغ 
آسفالت خيابان نشاند و از روي آن و 

 تابوهاي -تور پهن وحشت و خاكريز 
مقدسي كه براي محافظت از خود باال 

  . آورده، گُذر كرد
 امنيتي در –ي ناتواني باند نظام

سركوب اعتراضها و به دست گرفتن 
دوباره ي كُنترُل اوضاع در تركيب با 
اين شرايط، باور به نفوذ ناپذيري سد 
سركوب و شكننده نبودن نظم حاكم 
را به گونه گُسترده در ذهنيت جامعه 
با ترديد روبرو ساخته و ايده ايستادگي 

مشترك و همبسته براي به واقعيت 
واسته ها را در ميان اليه گراياندن خ

هاي گوناگون آن به يك راه حل زنده 
  . و ممكن فراز داده است

 
  به سوي آرايش طبقاتي

جوانه زدن اين آگاهي را بيانيه 
مشترك چهار تشُكل كارگري 

سنديكاي كارگران شركت واحد، (
 شكريشركت نسنديكاي كارگران 

، اتحاديه آزاد كارگران، هفت تپه
ارگران برق و فلزكار انجمن صنفي ك

 بهمن كه در 22در آستانه ) كرمانشاه
 بند 10آن مطالبات حداقلي خود را در 

  . مطرح ساخته بودند، نويد داد
 10دو ماه بعد و در يك گام فراتر، 

 كارگران يكايسند(تشكل كارگري 
 كارگران يكايشركت واحد، سند

 آزاد هي هفت تپه، اتحادشكريشركت ن
 يكاي سندييازگشا بتيا ه،كارگران

 يي بازگشاتيا هك،يفلزكار و مكان
 كارگران نقاش، انجمن يكايسند
 كارگران برق و فلزكار يصنف

 جادي ايريگي پتهيكرمانشاه، كم
 تهي كم،ي آزاد كارگرتشُكلهاي

 جادي كمك به اي برايهماهنگ
 انجمن دفاع از ،ي كارگرتشُكلهاي

 سقز و كاري و بيكارگران اخراج
به مناسبت روز جهاني )  زنانيشورا

كارگر ضمن اعالم خواسته هاي 
تحقق "پانزده گانه خود، خواستار 

 " آنها يفوري و بي قيد شرط همه
تشُكلهاي امضا كننده اين . شدند

اطالعيه همچنين ضمن اعالم 
تمامي جنبشهاي "پشتيباني از 

، از خواسته "اجتماعي آزاديخواهانه
قشار معلمان، پرستاران و ساير ا"هاي 

 حمايت كرده و "زحمتكش جامعه
  . آنها دانستند"متحد"خود را 

به موازت آرايش گرفتن نيروهاي 
شوراي هماهنگي "پيشرو كارگري، 

 نيز از "تشُكلهاي صنفي معلمان ايران
برپايي اعتصاب غذاي سراسري به 

احكام غيرقانوني "نشانه اعتراض به 
 "اعدام و حبس غيرقانوني همكاران

رديبهشت خبر داد و خواسته  ا12ُدر 
  .هاي هفت گانه خود را اعالم داشت

حمايت گُسترده جريانهاي گوناگون 
سياسي داخل و خارج كشور، 
دانشجويان، نويسندگان، روزنامه 
نگاران و كوشندگان جنبش اجتماعي 
از مراسم روز كارگر و مطالبات 
كارگران و معلمان، همچنان كه از 

ر جنبش آگاهي ماديت يافته د
اجتماعي پيرامون امكان و ضرورت 
شركت و مداخله قشرهاي گوناگون در 
مبارزه عليه حكومت و براي آزادي و 
عدالت حكايت مي كُند، همچنين 

شكل گيري رابطه بين اين نيروها و 
اثر گُذاري متقابل آنها بر يكديگر را 

  . گُواهي مي دهد
  

  اعتصاب سياسي 
تان، نمود در اعتصاب سراسري كُردس

ديگري از شكل گيري درك مقاومت 
دسته جمعي بر بستر عاليق و 
سرنوشت مشترك مشاهده پذير 

براي نخُستين بار از هنگام . گرديد
سركوب جنبش خودمختاري طلبانه 
مردم كردستان توسط رژيم جمهوري 
اسالمي، توده هاي شهري به طور 
متحد و يكپارچه عليه حكومت قد 

ند و به صورت آشكار در برابر برافراشت
  . آن صف آرايي كردند

 ارديبهشت مردم 23روز پنج شنبه، 
 وان،ي مراران،يسنندج، كامشهرهاي 

 پاوه، سقز، بوكان، ه،يمهاباد، اروم
 نوسود، اسالم ، سردشت، بانهواندره،يد

 ه،يشنوآباد، ماكو، دهگالن، جوانرود، اُ
 و رواني شالم،ي ارانشهر،ي پجار،يب

 اعتراض سياسي اعالم شُده چرداول
خود به يك اقدام تبهكارانه رژيم 
واليت فقيه را سازمان داده و آن را در 

 - به لحاظ شكل –برابر چالشي 
جديد قرار دادند كه از نظر عملي و 
آمادگي ذهني پتانسيل تبديل به 

  . اُلگويي سراسري را دارد
اعتراض متحدانه در كُردستان، 

يت اهللا خامنه اي و محاسبات آ
همدستان وي كه اعدام پنج زنداني 
سياسي جوهر پايه اي آن بود را به 
. گونه غير منتظره اي بر هم ريخت

اين جنايت تكان دهنده مي بايست 
عزم حكومت به سركوب جنبش و 
سرسختي آن در برابر صف گُردانهاي 
مختلف آن كه در حال آرايش گيري 

 را عالمتي فشُرده و همبسته بودند
حكومت . خونين و روحيه شكن مي زد

خود را ناچار به واكُنش در مقابل خطر 
 در عمق و سد "انبوه"رشد جنبش 

كردن اين پروسه با تمام توان 
گردش . سركوب خويش مي ديد

رويدادها اما يك بار ديگر نشان داد در 
حالي كه آيت اهللا خامنه اي از اعدام و 

تواند فراتر رود شكنجه و تجاوز نمي 
اما جنبش اجتماعي در مبارزه عليه 
رژيم او مي تواند بسيار جلو تر از 
اشكالي كه تا كُنون به كار گرفته 

  . است، پيش برود
بر اين اساس، تدبير جنايتكارانه و 
بزدالنه حكومت، به نتايجي درست 
برخالف اهداف انديشه كُنندگانش 

نها تروريسم دولتي نه ت. انجاميد
نتوانست در ميان مخاطبانش وحشت 
از پيامدهاي رويارويي با حكومت را 
بپراكند بلكه، آنها و حتي بخشهاي 

مردد يا پاسيو را نيز به اقدام فعال عليه خود 
اعتصاب سراسري كُردستان، . برانگيخت

فقط از آن رو كه سازمان يافتن يك 
اعتراض مشخص توده اي را بازتاب داد، 

زي هراس انگيز را در برابر چشم اندا
بسا . دستگاه سركوب ترسيم نكرده است

بيشتر از آن، ميزان آمادگي توده ها براي 
تشُكل يابي و جهت دادن به مبارزه خود 
است كه دليل قانع كننده اي براي تشويش 

  .حكومت ارايه مي كند
   

اعتراضي كه خود برنامه سياسي 
  است

ب و  ارديبهشت عليه سركو23اعتصاب 
عليه حكومتي كه براي حفظ سلطه خود بر 
جامعه آن را بي رحمانه به كار مي بندد، 
يك برنامه سياسي در نفي و طرد شكنجه، 
زندان، اعدام و در مجموع، ابزارهاي اعمال 
اقتدار رژيم و نيز تاكيد بر پايان يافتن 
مناسبات بنا گرديده بر آن است، همانگونه 

رديده در بيانيه كه خواسته هاي اعالم گ
هاي تشُكلهاي كارگران و معلمان در آستانه 
اول ماه مه و روز معلم، ظرف برنامه ي 
عمل آنها را شكل مي دهد و جهت 

  . حركتشان را مشخص مي كُند
همين ويژگي را در محكوميت اعدامها از 
جانب آقايان موسوي و كروبي نيز مي توان 

از مرزبندي آنها با اين اقدام، . مشاهده كرد
 براي حفاظت از خويش در "نظام"ثابت 

برابر جامعه از طريق تقسيم آن به مناطق 
سبز و قرمز و بخش كردن ساكنانش به 

.  فاصله گرفتند"غيرخودي" و "خودي"
اين گام، رعايت حقوق شهروندي به مثابه 
يك ارزش تفكيك ناپذير را به خواستي 
 مشخص در ميان طيف پشتيبانان اين دو

تبديل كرده و مفهوم و آماجهاي مطالبه ي 
ُكلي آنها براي آزادي را جزيي و به همين 

  . اعتبار، دقيق مي سازد
واقعيت اين است كه همه كساني كه در 
برابر باند ولي فقيه صف آرايي كرده اند، 
اهداف يكساني از اين رويكرد و همچنين از 

ار به عنوان مثال، پند. آزادي و عدالت ندارند
جناح از قُدرت رانده شُده اي كه روي موج 
اعتراضهاي اجتماعي به جنبش درآمده است 
از اين امر و روشهاي آن تفاوت زيادي با 
آنچه كه نيروهاي طبقاتي، روشنفكري و يا 
اقليتهاي ملي و ديني از رهايي سياسي 

تكامل جنبش از . انتظار مي كشند، دارد
 عاليق و مرحله جنيني به آستان بلوغ،

گرايشهاي واقعي نيروهاي گوناگون در باره 
 و رمفهومهاي به ظاهر فراگير را نشان دا

برجسته مي كند و آشكار مي سازد كه هر 
يك از آنها به خاطر كُدام هدف قادر به 
مبارزه است و در اين مسير تا چه ميزان 

  .  توانايي و پايداري دارد
 نشانه اين تحول در همان حال كه مي تواند

گويايي از ژرفش مطالبات دمكراتيك در 
جنبش اجتماعي باشد به گونه اي كه بركنار 
ماندن اين يا آن نيروهاي دخيل يا همراه را 
 از تاثيرات خود ناممكن ساخته، همزمان 
علت شدت گرفتن تهديدات عليه آقايان 

  . موسوي و كروبي را نيز توضيح مي دهد
توقف كردنسمت خيز دستگاه سركوب، م  

  4بقيه از صفحه 

  ............سرمقاله 

   ي راه ها به جنبش اجتماعي ختم مي شود همه
  منصور امان

 



  4 صفحه                    1389اول خرداد   – 299خلق شماره  نبرد 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ....سرمقاله 
  

  3بقيه از صفحه 
اين پروسه است كه در آن مبارزه در راه 
حقوق اقشار، طبقات و گروههاي 

 حقوقي كه در گوهره، -اجتماعي مختلف 
ُكليت رژيم سياسي و اجتماعي را زير 

 اعتراضهاي منفرد را به -سووال مي برد 
يكديگر پيوند داده و به مبارزه متحد و 

 –باند نظامي . مي كندهماهنگ تبديل 
امنيتي ولي فقيه به خوبي آگاه است كه 
توانايي ايستادگي طوالني در برابر فشاري 
كه از اين زاويه ايجاد مي شود را نخواهد 

  . داشت
  

  وظيفه كنوني
فرآيند سازمان يابي مطالبات در جامعه به 
طور ُكلي و در ميان جنبش اجتماعي به 

خورد به آن طور ويژه، مساله چگونگي بر
در اين . را نيز در دستور كار مي نشاند

راستا چالش اصلي، ايجاد رابطه 
ديالكتيكي ميان خواسته ها و جنبشهاي 
مشخص با جنبش به طور عام و خواسته 

مساله جنبش . هاي بنيادي آن است
سراسري عليه رژيم استبدادي مذهبي 
واليت فقيه نمي تواند رهبري مستقيم و 

 اعتراضها و مبارزات مشخص يا عملياتي
اين امر نه . صنفي اقشار مختلف باشد

مفيد و نه شُدني است زيرا از يك سو در 
ميزان عيني بودن برنامه عملي كه بيرون 
از مناسبات و شرايط مشخص گروه هاي 
اجتماعي يا طبقاتي طراحي شده باشد، 
جاي ترديد بسيار وجود دارد و از سوي 

يست كه ديكته آنچه كه ديگر، روشن ن
خواسته هايشان را بايد تشكيل دهد و 
خطي مشي مبارزه براي آن، چگونه از 

  . جانب آنها انگاشته شود
هدف سازمانگران و كوشندگان جنبش در 
درجه اول مي بايست جلب و برانگيختن 
اقشار، طبقات و گروه هاي اجتماعي به 

ش مبارزه و سپس پيوند اين مبارزه به جنب
و مطالبه فراگير آن براي آزادي و عدالت 

مبارزات مختلف تنها هنگامي مووثر . باشد
خواهد بود كه به اين سمت، عليه نظم 

  . سياسي و اجتماعي موجود هدايت شود
در دسترس ترين و مستقيم ترين ابزار 
نزديك شدن به اين هدف، دفاع پيگير از 
خواسته هاي اقشار گوناگون، پافشاري 

ل بر ارزشها و شناسه هاي عمومي فعا
دموكراتيك، طرح اين مسايل در سطح 
گُسترده به عنوان حق ترديد ناپذير و 
صرف نظر نكردني و ژرفش بخشيدن به 

  . آنها است
شرط پايه اي براي انجام اين وظايف، 
تشُكل يابي كوشندگان و سازمانگران 

آنها به وسايلي نياز دارند كه رو به . است
امكان حركت هدفمند براي تبليغ بيرون، 

و جلب مخاطبانشان را فراهم آورده و 
تسهيل سازد و رو به درون، قادر باشد با 
ترسيم نقشه و چشم انداز، با وسوسه 
دنباله روي از مبارزه عليه اين يا آن زاويه 
و تجلي نظم ُكلي و سركوب در مجموع، 

  .   بستيزد

ــا ــه نوشــتار ني ــار ب  مــصاحبه از گفت
 خالصـه شـده     ي شده و انـدك    ليدتب

  .است
  

 اول ماه مه امسال     يژگيو: نيكارانال
  ست؟يچ
اول ماه مـه امـسال روز       : يرهاشميم

 ي جنبش تـوده ا    كي امد   يكارگر، پ 
 اسـت كـه از خـرداد        يكتاتوريضد د 

سال گذشته آغـاز و همچنـان ادامـه         
ــخ. دارد ــرداد زشي ــاز88 خ  ي،  آغ

ــر،يد ــارگــ ــات ي انفجــ  از مطالبــ
 سـه   ينباشت شـده طـ     ا كيدموكران

 تازه  ي و تحول  م،ي رز يدهه سركوبگر 
ـ انتخابـات غ  . است ـ ت دموكرا ري  و  كي
 نــژآد، واكــنش  ي احمــدنشيگــز

 يزوريسركوبگرانه حكومت به كاتـال    
 خواسته هـا    ني به رو كشاندن ا    يبرا
ـ  دلنيبه هم . شد ـ  الي  جنـبش بـا   ني

 مـن كـو آغـاز و در برابـر           يشعار را 
 به شعار مـرگ بـر       يخشونت حكومت 

  .افتي ارتقا هي فقتيوال
  
 ني جنـبش ، رنگـ     ني مهم ا  يژگي و از

 جنبش ضد نيا. كمان بودن آن است
  . استيكتاتوريد

 جنبش از فرزنـدان كـارگران،       ني ا در
ــا    ــه ب ــشار جامع ــه اق ــان و هم معلم

 گونـاگون شـركت     ي فكر يشهايگرا
 توان به آن    ي م لي دل نيبه هم . دارند

 يخواسته ها .  گفت شمارانيجنبش ب 
 خودش  ري جنبش تاث  ني ا كيدموكرات

  . گذاردي ميرا در جنبش كارگر
ــ ــشار،   يط ــاهد ف ــته ش ــال گذش  س

 شـــالق زدن فعـــاالن ،يريدســـتگ
هــم . مي بــودييكاي و ســنديكــارگر

 فعـــاالن نيـــ از اياكنــون تعـــداد 
.  برنـد  يهمچنان در حبس به سر مـ      

 ي برگزار لي از كارگران به دل    يتعداد
مراسم روز كارگر به شكل مستقل و       

 وهيشــ.  محكــوم شــدند،ي دولتــريــغ
 حكومت در برابـر خواسـته       ييارويرو
 ي به حق كارگران و اعتراضـها      يها

 جنـبش را از     ني انها، ا  زيمسالمات آم 
 فراتـر بـرده و بـه        يمطالبات اقتصاد 

ــي ياســيحــوزه س ــ رويعن ــا يياروي  ب
ـ تعداد ز .  است دهيحكومت كشان   يادي

 بـه   ي كـارگر  يكاهاي سند ياز اعضا 
ـ  ن يكاي سند ژهيو  تپـه و     هفـت  شكري

 از كار بركنار    يشركت واحد اتوبوسران  
ـ   به دل   ي فعاالن كارگر  نيا. شدند  لي

آنهـا را بـه     .  شدند كاريحبس از كار ب   
 يدر حـال  .  اخراج كردنـد   بتيبهانه غ 

ـ  آن بـه دل  بتيكه غ   حـبس بـوده   لي
  .است

 ي آزاد ،ي كارگران زندان  ي آزاد عتايطب
 از ي برخــوردار ،ياســ ي سانيزنــدان

 حــق ،ير مــستقل كــاركيتــشكلها
 دني رسـ ي بـرا  يابياعتصاب و سازمان  

 از جمله خواسته    يبه مطالبات كارگر  
 كارگران در روز كـارگر      ي اساس يها

 يي همان خواسته هـا    نيا. خواهد بود 
ـ است كه رژ   ـ ا.  تابـد  ي بـر نمـ    مي  ني
 كـارگران   كيـ دموكرات يخواسته ها 

ـ  پ يشتري ب يامسال برجستگ   ي مـ  داي
 ي بـا خواسـته هـا   ونـد ي در پرايكند ز 

.  است ي مردم يزشهاي خ كيكراتدمو
 جنبش كارگران   ني خواهد ب  ي م ميرژ

 فاصله  ي كمان مردم  نيبا جنبش رنگ  
 كند در زي و آنها را از هم متما     اندازديب

.  دارنـد  ونـد ي دو با هم پ    ني كه ا  يحال
 دو جنبش   ني ا وندي پ طهروز كارگر، نق  

 ي مردمـ  ي همبـستگ  ي بـرا  يو فرصت 
  .  وضع موجود استريي تغيبرا
  

ـ  دان يهمانگونه كه مـ    : نيكارانال  دي
سال گذشته سال اعتـراض گـسترده       

 ي انتخاباتيمردم بود كه بعد از كودتا
 اسـتبداد  ي هاشهيبا امواج خروشان ر 

 حال طبقه كـاركر     نيرا لزراندند در ع   
ــا ــه  راني ــته در عرص ــال گذش  در س

 به حقوق مسلمشان همواره      يابيدست
 فشارها قرار داشـت     نيدتريتحت شد 

 در  ي اعتراضـ  ي احاطه فـضا   غمريعل
 مختلف  ي ها حهي ال ني ب ونديجامعه پ 
ـ  هنوز مطلوب ن   ياجتماع  ي بـرا  ستي

 ي خوردن چنبش كارگر   ونديهر چه پ  
  ست؟ي چي اجتماعي جنبشهاگريبا د
  
 شماراني ب زشيقبل از خ  : يرهاشميم 

 يكه از خرداد شروع شد، اعتراضـها      
 چيمـا در هـ    .  داشـت  اني جر يكارگر
ـ  بـه ا   يدوران ـ  م ني  ي اعتراضـها  انزي

مـن هـر مـاه      . مي روبرو نبود  يكارگر
 نبـرد  هي آنها را در نـشر    نيبرجسته تر 

ـ ني ب يم.  آورم يخلق م   اري كـه بـس    دي
 يي دانـشجو  ياعتراضـها .  اسـت  اديز

 داشـــته و شـــاهد انيـــمرتـــب جر
 ي در سـالها   ني خون اري بس يهايريدرگ
 و  اني دانشجو ني در دانشگاهها ب   رياخ
جنـبش  . مي سـركوبگر بـود  يروهـا ين

 ي زنـان و حركتهـا     ياعتراضها. زنان
اما . آنان در روز هشت مارس روز زن      

 اشكال مهـم كـه هـست عـدم          كي
 ،ي انها چه از نظر زمان     كي ارگان ونديپ

 نقطــه.  اســتيــيروي و نيســازمانده
بـه نظـرم    .  اسـت  في ضع اري بس ونديپ
ـ  اخ يدادهاي و رو  شماراني ب زشيخ  ري

.  كمك خواهد كرد   وندي پ نيحتما به ا  
 توسعه  كي به   دني رس يبرا رانيدر ا 

ــپا ــ و دموكراتداريـ ــدالت كيـ  و عـ
 طي شــرا كيــ مــا بــه  ياجتمــاع
 ياستهايس. مي دار اجي اجت كيدموكرات

ـ  امن چگونـه ي ه مي رژ نيا  شـغل و    تي
 ي  الزم برا   يارامترها كار و پ   نيتضم

 به وجـود    ي داخل ديرشد صنعت و تول   
 يكتاتوري د طي شرا كيدر  .  اورد ينم

ـ امكان گام برداشتن به      توسـعه   كي

 ديــبا.  وجــود نــداردداريــ و پاكيــدموكرات
 ي و اقتـصاد   ياسي س كي دموكرات يشعارها

 تي وضـع يبهبود بـرا . را به هم وصل كرد  
 روز بـر    ياسـ ي س طي به شـرا   قاي دق يشتيمع
ـ ا.  گردد يم ـ  رژ ني ـ  مـانع تـشكل      مي  يابي

 نيا.  است تشاني بهبود وضع  يكارگران برا 
 ي كـه بـرا    ي كارگران با دسـت خـال      ميرژ

ب افتاده شان دست به اعتـراض       حقوق عق 
حكومـت بـه    .  كنـد  ي زنند سركوب مـ    يم

 دار بــزرگ خــودش را  هيعنــوان ســرما 
ـ  بـا كـاركران از طر      ميمستق  ي نهادهـا  قي

ــركوبگرش رو در رو مــ  ــديس ــس.  كن  پ
 ونـد ي كاركران پي كه مبارزه صنف   نجاستيا

ــارزه د ــا مب ــشهاگــريب ــات ي چنب  و مطالب
  .ابدي ي مردم مكيدموكرات
 يمربوط به عـدالت اجتمـاع      كه   يشعارها

 وارد كـارزار جنــبش ضــد  ديــ شــود بايمـ 
 شود تا بتواند كارگران را جلـب        يكتاتوريد

 شـمار   ي ب يكتاتوري جنبش ضد د   ديبا. كند
 اقـشار   نيبودن خود را بـا مـشاركت رنگـ        

ـ  طبقه كارگر به واقعزيمردم و ن   لي تبـد تي
ــد ــستگ. كن ــمن همب ــ و پيض ــردن داي  ك
اسـته هـا     خو يزهـا يتما مشترك،   يدردها

 شـود   ي است كه م   نيچن.  روشن باشد  ديبا
 متفـاوت در برابـر      يبا خواسته ها و رنگها    

  .ستادي ايكتاتوريد
 كيــ بــه اجيــ حتمــا حكومــت احتامــسال

 و مانور در روز كارگر دارد كه ادعـا      شينما
 بـه   هيبا تك .  انها را با خود دارد     تيكند حما 

 وفـادارانش   ي و مـانور حلقـه       شي نما نيا
.  سـركوب كنـد    شتري را ب  يدم مر يزشهايخ
ـ  و ن  ي فعاالن جنبش كارگر   ديبا  زنـان و    زي

ــشجو ــ اييدان ــا حما ني ــان را ب ــ امك  تي
 از  ي مستقل كـارگر   ي حركتها ازخودشان  

  .رندي بگتيحاكم
  

نظرتان در مورد زنان كارگر و       : ني انال كار
 آنها در حال حاضر چگونه است و        تيوضع

  ؟.بانندي دست به گريبا چه مسائل
  
 اري زنـان كـارگر بـس      تيوضـع : يمرهاشيم

ــه ا   ــم طبق ــردان ه ــر از م ــب ت  ينامناس
 ضي كـه تبعـ    يدر جامعه ا  . خودشان است 

 ني زنان توسط قـوان هي و خشونت عل  يجنس
 شـده   نهي شود و نهاد   ي م تيآن كشور حما  

 اثـرات   ضي تبع ني است كه ا   يعياست، طب 
  . گذاردي خود را در بازار كار ميبهايآس
 ضي و تبعـ   يتي جنس ضي مورد زنان، تبع   در

زنـان بـه   .  خورنـد ي به هم گره مـ   يطبقات
 مختلـف   ي زن بودنشان درعرصه ها    ليدل

  :به عنوان نمونه. كار  دچار مشكل هستند
ـ  بـزرگ تول   ي در واحـدها   زنان  كمتـر از    دي

ـ  شـوند بـه دل     يمردان به كار گرفته مـ       لي
ــ ــاريفتهايش ــار شــب و ي اضــافه ك  و ك

 فرزنـدان،   ي نگهدار ينداشتن امكانات برا  
 محـروم شـدن زنـان از كـار در     نيمچنـ ه

  شب،
  5بقيه در صفحه 

  

  يو جنبش كارگر يكتاتوري دو جنبش، جنبش ضددوندي، په مهاول ما

  كارگري به مناسبت روز جهانيرهاشمي منتي با زني كار انالينترنتي اگاهي پامصاحبه
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  ....اول ماه مه امسال
  

  4بقيه از صفحه 
 كـه   يمانكاري كوچك و پ   ي واحدها در

 شوند و بـا     ياصال شامل قانون كار نم    
توجه به  فرهنگ مردساالرانه، استثمار 

  . استشترياز زنان ب
 ي از مردان همكار خود مزد كمتر   زنان

 مـزد بـه     نيتفاوت ا .  كنند ي م افتيدر
ـ  كوچـك تول   ي در واحدها  ژهيو  و  يدي
چـون  .  فاحش اسـت   اري بس يمانكاريپ

 گونـه   چي و ه  ستندي كار ن  نيشامل قوان 
  . شودي بر انها اعمال نمينظارت

  
 كه هـر  مي زنان سرپرست خانوار دار    ما

ـ ا.  شود يروز بر تعداد آنها اضافه م       ني
ـ     .  هـستند  يزنان دچار مشكالت فراوان

سرپرست خـانواده بـودن، مـزد كمتـر         
 يگـر ي كردن خـود مـشكل د      افتيدر
  . زنان كارگر استيبرا
  
 بــه ي كــه از ابتــداميــ رژياســتهايس

 در مورد زنان محـدود     دنشيقدرت رس 
كردن نقش زنان در بازار كـار، رانـدن         
آنها به خانه ها و برجسته كردن نقش        

 آنهـا و كـال      ي بـرا  ي و همسر  يمادر
 انـسان از    كيـ حذف آنها بـه عنـوان       

 ي باستيس. جامعه همچنان ادامه دارد   
 د مـور  ني نژاد در ا   يددنده و ترمز احم   

 قيتـشو . هم خودشو نشان داده اسـت     
 كم كـردن    اي و   شتريبه آوردن فرزند ب   

 به زنـان    ني ا قاي زنان دق  يساعات كار 
 باعـث   نيا.  كند ي وارد م  بيكارگر آس 

ـ ا.  شـود  يكاهش استخدام زنان م     ني
 و هـم بـه      رانيـ عمل هم به اقتصاد ا    

 ي زنـان لطمـه هـا      ي اقتصاد تيموقع
  .اهد كرد وارد خويفراوان

  
 زنان  ،ي دولت ي آمارها ني اساس هم  بر

 شوند و در    ي درصد وارد دانشگاه م    60
 ي خوانند در حـال    يمدارج باال درس م   

.  شوند ي درصد وارد بازار كار م     10كه  
 زنـان و    ي كاري تفاوت فاجش در ب    نيا

. حذف انها از اقتـصاد و جامعـه اسـت         
ــا ــسضي  تبعــني ــيتي جن ــا تبع  ضي ب

 ان زن تيو وضع  خورد   ي گره م  يطبقات
  .  كنديرا دشوارتر م

  
جنبش زنان در چند سـال       : نيكارانال

 و گسترده   ني از پرتوان تر   يكيگذشته  
ـ  چنبـشها بـوده امـا كـم ن         نيتر  ستندي

 كه معتقدند زنان كارگر و نقش  يكسان
زنان كارگر در جنبش زنـان كمرنـگ        

ـ  با ا  اي آ ست؟يبوده، نظرتان چ    نظـر   ني
ـ  چـه پ   د؟يموافق هست   يار د يشنهادي

 كه جنبش زنان بـه صـورت        ني ا يبرا
ـ  با جنـبش زنـان كـارگر         گسترده  كي

 برقرار كند تا زنـان      ي گسترده تر  ونديپ
ــالتگر  ــد دخ ــارگر بتوان ــ بيك  و  شتري

  . داشته باشندنهي زمني در ايموثرتر
  
 ديـ همـون طـور كـه گفت      : يرهاشميم

 فعـال   ي از جنبـشها   يكيجنبش زنان   

 لـل يزنان بـه د   .  است رانيمردم ا 
 كه  ني و ا  يتي جنس ضي تبع نيهم

ـ  قربان ني اول فيدر رد   اسـتبداد   اني
 بوده و همچنان در هر تنـد        ينيد
 بــه حقــوق و ميــ بحــران رژچيپــ

 ي برده مورشي آنان  يدستاوردها
ـ  دل نيشود، بـه همـ     ـ  موقع لي  تي

ـ  درجنبش دموكرات  ي ا زهيو  و  كي
 دارنـد و    راني مردم ا  خواهانهيازاد

ــت  ــد داش ــا. خواهن ــبش ني  جن
 ي بـرا ي و بـرا   اسـت  كيدموكرات

.  زنـان اسـت  يحقوق زنان و آزاد   
ــصلت آن دموكرات ــخ ــتكي .  اس

ــديپ ــ اون ــبش  ني ــا جن ــبش ب  جن
ــاي مــيكــارگر ــد در ارتق  ي توان

 زنـان كـارگر در جنـبش        تيوضع
ـ  نقـش و   يكارگر  داشـته   ي ا زهي

 ليـ كال زنان كـارگر بـه دل      . شدبا
ــار و موقع  ــشار كـ ــشانيفـ  در تـ
 وارد  ي برا يخانواده، امكان كمتر  

 ي نبـرد بـرا    ينه ها شدن به صح  
 كنند ي مداي را پيتيتي جنس يبرابر

 صحنه كار   نيو كشاندن آنها به ا    
البتـه  . فعاالن جنبش زنان اسـت    

ـ انياگر بـه ب     ي هـا و گفتـه هـا       هي
 چشم  ني ا ميفعاالن زنان نگاه كن   

 پررنگ تر  دي و با  ميني ب ي را م  انداز
به هر حال خالصه بگم هر      . شود

 يچقدر كه زنان در هر صـحنه ا       
ــب ــوند و بشتريـ ــ وارد شـ  شتريـ

ــسئول ــدي بگتيم ــه ورن ــ ب  در ژهي
 بهبـود   ي بـرا  يابياشكال سـازمان  

 وضع موجود، را به     ريي و تغ  يزندگ
 ي خواسـته  هـا    نيسمت تحقق ا  

 شتري و عدالتخواهانه ب   كيدموكرات
در جنـبش  .  شـد مي خـواه  كيدنز

 هــم اگــر زنــان كــارگر يكــارگر
 ي اعتراضـ يبتوانند در در جركتها   

نها نقش فعـالتر و      آ يو سازمانده 
 آن را داشته باشند به      يحتا رهبر 

ــارگر    ــبش ك ــن جن ــان م  يگم
 به جلو برخواهد    ي بلندتر يگامها
  .داشت

  
 از داغ   يكي روزها   نيا: نيكارانال

 كــه مطــرح يي موضــوعهانيتــر
ــذف    ــوع ح ــت، موض ــهياس  اران

 اسـت   ي نژاد مدع  ياحمد. هاست
 امـر هدفمنـد كـردن       يكه اجـرا  

كم در آمد   ها به سود اقشار      ارانهي
 از سوء استفاده اقشار     يريو جلوگ 

 و ثروتمندان جامعه اسـت      يفوقان
 بـا   ست؟ي ن اي درست است    ني ا ايآ

ـ   ـ  ا هتوجه ب  كـه شـما نظـرات       ني
 موضوع  ني ا اي آ دي هم دار  يمكتوب

 ها به سود اقشار كم درآمد        ارانهي
 كـه بـه سـود اقـشار         ني ا اياست  

  پردرآمد؟
  
طرح هدفمند كـردن    : يرهاشميم
 حـذف   مييها با بهتـر بگـو      ارانهي
 صندوق  ي ها هي ها، از توص   ارانهي
 ي پول و بانـك جهـان      ي الملل نيب

 نـژاد بـا همـان       ياست كه احمد  

ــاســتيس ــود ي ب ــز خ ــده و ترم  دن
ــصم ــرا ميت ــه اج ــتي ب .  آن گرف
 بـردن طـرح بـه مجلـس،         يماجرا

 آن در   بي آن و تـصو    يمشاجرات پ 
 اسـت   يمجلس خود داسـتان دراز    

 بـه   هي فق يلاما سرانجام با دخالت و    
 طرح به همان    ني نژاد ا  ينفع احمد 

 نـژاد خواسـت     ي كه احمد  ييگونه  
 به توافـق    اي بيدر مجلس به تصو   

  .ديرس
 مـواد   يمتهـا ي هـا، ق   ارانهي حذف   با

ــوخت ــز ،يس ــل بن  و گــاز و ني مث
 تعلـق   دي كه به آن سوبس    ييكاالها

 آزاد در بـازار     مـت ي گرفت، بـا ق    يم
از زمـان گفتمـان   . ارائه خواهد شـد  

از .  باال رفته است     متهاي طرح ق  نيا
 به طور اشكار    متهاي آن ق  يروز اجرا 

ـ  عتـا يباال خواهد رفت و طب      ي كنترل
 ها ارانهي نيا.  بودخواهدهم بر آن ن 

 نـژاد  ي دولت احمد  ي برا يمنبع مال 
 رهيـ خواهد بود كه بـه صـندوق ذخ       

ـ ا.  نخواهـد شـد    زيدولت هم وار    ني
 هم بر   ي و عوارض  اتي مال چيمبلغ ه 

 يچگـونگ . آن تعلق نخواهد گرفت   
 ي كردن آن به دسـت احمـد      نهيهز

  .نژاد خواهد بود
 خـود   ي از هدفها  يكي نژاد   ياحمد

 مردم ادعـا  ني ثروت بني ا ميرا تقس 
ـ  كه ا  يدر حال . كرده است  ـ  ني  كي

ــفر ــتبي ــدر س.  اس ــ غيستمي  ري
 از حـق    اني كه دانشجو  كيدموكرات

  آمـوزش    ي بـا بهانـه هـا      ليتحص
 ني شود و ا ي محدود  م   كيدئولوژيا

 طـور   ني اسـت و همـ     ينشيحق گز 
ــ  ــه االن م ــي بيك ــسمين  از ياري ب

ـ  بـه دل   انيودانشج  مخالفـت بـا     لي
 در مورد   مي رز ي استبداد ياستهايس

 ي محروم مـ   ليدانشگاهها از تحص  
 دفـاع از    ليـ شوند و استادان بـه دل     

 شوند ، ي از كار اخراج م   انيدانشجو
 ي احمـد  اسـت ي است كه س   يعيطب

 ينشي راستا و گز   ني در هم  نژآد هم 
 قــتي در حقميــ رزاســتيس. اســت

 و كمك كردن بـه عـده        يگداپرور
 از  ي به وجود اوردن قـشر     ي برا يا

 كه به   يدر حال . وفاداران نظام است  
 آن دسـتمزد    رانيكارگران و مزدبگ  

 از ياريبس.  شودي داده نم  شانيواقع
كاركران ماههاست كه حقوق خـود      

حق خـود   آنها  .  نكرده اند  افتيرا در 
  . خواهند نه صدقهيرا م
ــس  ي از كارشناســان اقتــصادياريب
 كننـد   ي مـ  يني ب شي پ م،ي رژ نيهم

 از  ي طرح دور تازه ا    ني ا يكه اجرا 
 بر سر مـسائل     ي اجتماع يشورشها
.  بــه وجــود خواهــد آوردياقتــصاد

 تيچشم انداز خـراب شـدن وضـع       
ـ  مزدبگ ژهي مردم به و   يشتيمع  ران،ي

ـ ي و ركـود و تعط     ينگيرشد نقـد    يل
ـ  تول ي واحدها شتريب ـ  يدي  و  ي داخل

.  واردات خواهد بود هي رو ي ب شيافزا
 هي طرح بـه نفـع سـرما     نيخالصه ا 

ــي امني نظــاميدار ــه ضــرر يت  و ب
  .مردم است

 شعار پنج راست "!نه"
 قامت ، حرف آخر بيشماران

  
  ليال جديدي

نه گفتي و سر به دار سپردي تا راست قامت "
 به دست ، فرزاد كمانگر پيش از آنكه"بماني

حكومت جنايتكاران و تجاوزگران به جوخه اعدام 
سپرده شود، اين سخنان را در سوگ رفيق مبارز 

  .خود، احسان فتاحيان گفته بود
صبح روز يكشنبه، پنج انسان وفادار، پنج فرزند از 
خانواده زحمتكشان ايراني كه چهار نفر آنان از 

شيرين  فرزاد كمانگر، مبارزان كرد بودند،
و مهدي علي حيدريان، فرهاد وكيلي ، هولي علم

اسالميان توسط جنايتكاران رژيم و به امر خامنه 
  . اي به جوخه اعدام سپرده شدند

از همان نخستين روزهاي حكومت جمهوري 
اسالمي آنها كه با قامت ايستاده در برابر رژيمي 
كه مي رفت تا به يكي از خونخوار ترين و جنايتكار 

 "!نه"ريخ بشري تبديل شود ترين رژيمهاي تا
گفتند، به تيركهاي اعدام بسته شدند كه اوج آن در 

اكنون يك بار ديگر كه موج .  بود60دهه 
اعتراضها، حفره هاي ايجاد شده در بنيانهاي 
حكومت ظلم را فراخ تر كرده است، حكومت ولي 
فقيه خون وفاداران به مردم را مي ريزد تا مردم را 

تر منصرف كند و هراس خود از خواست زندگي به
  .از سقوط حتمي را تخفيف دهد

تاثير اين جنايت اما آنطور كه رژيم مي خواهد، 
. خاموش شدن آتش جنبش اجتماعي نخواهد بود

پيامد اين بي عدالتي، بر افروخته شدن خشم مردم 
و انزجار بيشتر از حكومت تبهكاري است كه خود 

  . قبر كن خود شده است
كومت خامنه اي از تاثير اين مشخص است كه ح

جنايت نفرت انگيز در افكار مردم ايران بي خبر 
نيست و به همين دليل نه تنها از دو روز پيش 
خطهاي تلفن به داخل زندان را قطع مي كند بلكه، 
بدون اطالع دادن به وكال و خانواده هاي اين 

، خون آنان را مي ريزد و "قامتهاي ايستاده"
 امنيتي و انتظامي خود را در همزمان، مزدوران

  .شهرهاي كردستان مستقر مي كند
خانواده و دوستان جانباختگان كه خبر اين جنايت 
بزرگ را از طريق روزنامه ها دريافت كردند، به 
جاي سكوت كه خواست رژيم است، با حمايت از 
جانب مردم كردستان دست به اعتراض زده و 

شت از ساعت  ارديبه20همچنين قرار است امروز، 
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  .درب ورودي دانشگاه تهران گرد هم آيند
با اين حال، اعتراض به اين جنايت نبايد محدود به 
خانواده و دوستان و يا خبرنگاران و فعاالن حقوق 

اعتراضها . بشر و حتي دانشجويان مبارز كشور بماند
 همه كساني كه به بايد عمومي و وسيع، با شركت

سكوت . آينده خود و فرزندانشان مي انديشند باشد
در برابر اين جنايت، دامن گير همه مردم ايران 

  . خواهد شد
قتل پنج زنداني سياسي پس از شكنجه هاي 
روحي و جسمي و همچنين شكنجه و زمينه چيني 
براي اعدام ديگر اسرا، هتك حرمت و تجاوز به 

ك شهروندان ايراني در هر زندگي و انسانيت تك ت
اگر امروز در اتحاد با هم . جاي دنيا كه باشند، است

عليه اين جنايت بر پا نخيزيم، دست خامنه اي و 
آدم ربايان و تجاوز گران و قاتالن او را بر خويش 

  . باز تر كرده ايم
بايد نشان دهيم آنان كه به ولي فقيه و قاتالن 

يان بيشماران  مي گويند، از م"!نه"سينه چاكش 
  .برخاسته اند

  شهريور20فراسوي خبر 
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جنبش اجتماعي مردم اين روزها 

تر و با انديشه تر نظاره گر  محكم
اگر در روز اول ماه مه . ميدان است

برآمد اعتراضي كارگران شكلي تازه به 
خود گرفت و از اساس موقعيتي قابل 
را بيان كرد اما جنبش رنگين كمان 
در داخل در حالتي قرار دارد كه بيشتر 

 عقب به صبر و انتظار شبيه است تا
رژيم جمهوري . نشيني و يا خستگي

 نظامي –اسالمي با دولتي امنيتي 
همه استعداد خود را به كار گرفت تا 

بعد از . اين كه جنبش را به زانو درآورد
توجيهات بي سروته و خطابه هاي 
آتشين امام جمعه هايي كه بيشتر 
حقوق بگير و باند باز هستند تا 

هه واعظان ديني، مشكلي بزرگ در جب
مخالف جنبش پديد آمد، آنهم چيزي 
نبود به جز چند دستگي و كشاكش 
دروني بر سر تقسيم قدرت و سهم 
خواهي بر سر چپاول ثروت غارت 

اگر چند صدايي و . شده مردم ايران
رنگارنگي در جبهه مردم نشانه 
دموكراسي و حضور اقشار و طبقات 
مختلف در بيان خواسته هاي اصولي 

چند صدايي در است اما برعكس، 
جبهه استبداديان نشانه شكاف و 

  .اختالف و تالطم بر سر قدرت است
در ماههاي گذشته در جناح حاكم كه 
به دور ولي فقيه گرد آمده آنچنان 
اختالف باال گرفته كه سر و صداي 
بسياري از سرجنبانان و مدعيان را نيز 

برخي براي پر كردن . در آورده است
يق شدن شكاف و جلوگيري از عم

بيشتر آن دست به كار شدند و با 
تيوري بافي و حرافي سعي به پر 
كردن خال به وجود آمده در جارو 
كردن اصالح طلبان در داخل حكومت 

آنها عقيده دارند با گردهم . كردند
آمدن بعضي از دست راستيهاي جناح 
اخراجي كه هنوز در گوشه كنار حضور 

ين دارند با بعضي از نق زنها و منتقد
جناح خودي مي توانند جناحي شبه 
اصالح طلب و قابل كنترل را سامان 

 "خط سوم"دهند و نام آنرا نيز 
اما همه تالش و باال و . گذاشته اند

پايين زدن آنها به جايي نرسيد، راه به 
در . جايي نبردند و شكست خوردند

اينكار از آيت اهللا هاي كهنه كار و 
تلفه سياس و باند باز گرفته تا مو

ايهاي نا اميد و روشنفكر نماهاي 
 ننشستهاي شا. تبهكار حضور داشتند

بي حاصل شد و نصيحتها و 
. رهنمودهاي شان به جايي نرسيد

موضوع تا آنجا پيچيده شد كه 
مرتضي نبوي، از تيوريسينهاي موتلفه 
و كهنه كارهاي باند غالب در يك 

مصاحبه رودربايستي را كنار گذاشت و 
آن ثباتي كه بايد در " :آشكارا گفت

والن ما باشد و همه يك جور ومس
فكر كنند و در برخوردها منسجم 

وجود ندارد و حتي در بين   باشند، 
نخبگان اصولگرا هم تفرقه و تشتت 

شود و از ثبات فكري  آرا ديده مي
برخوردار نيستند و بعضي از دوستان 

گويند ما  نزديكمان با صراحت مي
شما   نه مقابله، و در صح! ايم بريده

هاي  چهره  . كنيد اينها را مشاهده نمي
معدودي االن در صحنه هستند و از 
مواضع مقام معظم رهبري دفاع 

  ".كنند مي
او در اين مصاحبه به صراحت مي 
گويد كه در جناحي كه او جزو 
سردسته هايش است، تفرقه وجود 
. دارد و كمتر كسي ثبات فكري دارد

ر اردوي واليت اين به هم ريختگي د
فقيه از كجا ناشي مي شود و به چه 

  علت است؟
بدون هيچ برو برگردي مي شود گفت 
كه يكي از نتايج جنبش رنگين كمان 
مردم همين اتفاقي است كه عمود 
خيمه نظام را به لرزه در آورده و براي 
چاره جويي به هر دري مي زند مگر 

تفرقه و تشتت . اينكه راه نجاتي بيابد
مي شود كه هر كس راه خود را باعث 

 "همه باهم"به همين دليل . برود
خميني ديگر وجود ندارد و يا به كلي 
بي رنگ شده است زيرا بحرانها يكي 
پس از ديگري سر مي رسد و دستگاه 
حاكم نه تنها راه حلي براي آنها ندارد 
بلكه، سعي مي كند تا با برخورد 

اما . دايذايي و يا انكار از كنار آنها بگذر
پر واضح است كه بحرانهاي تلنبار 
شده روزي همچون آوار بر سر 
حاكمان فرود خواهد آمد و همه آناني 
كه ادعاي غيب گويي و يا ارتباط با 
ماوراي طبيعه دارند را از صحنه 

  . هستي خواهد روبيد
اوضاع داخلي به دليل همين بحران 

ارزش پول . روز به روز بدتر مي شود
 نمي تواند ثبات پيدا كند ملي نه تنها

بلكه، سير نزولي آن همچنان ادامه 
بانكهايي كه ورشكسته شده اند . دارد

قادر به پيگيري مطالبات خود به دليل 
روابط پنهان قدرت در پس اين 

ثروت ملي به . غارتگران نيستند
صورتي وحشتناك بر باد مي رود و 
هركس كه دستش مي رسد، هرچه 

در . ا مي بردمي تواند را به يغم
صورتي كه از جانب دستگاه قضايي 
اقدامي صورت گيرد، آنوقت مشخص 
مي شود كه دست پنهان پشت اين 
همه بي شرمي و دزدي و تبهكاري از 
جايي دراز نشده جز بيت رهبر و ولي 

فقيه نظام كه با يك اشاره آن 
همه اقدامات بلوكه مي شود و 
سير جريانات از حركت باز مي 

  . ايستد
ين همه از چشم تيز بين بسياري ا

آنهايي كه از . پنهان نمي ماند
قدرت جارو شده اند و تا ديروز 
خود را صاحب رژيم و انقالب 
معرفي مي كردند، يا به كناري رانده 
شده اند و يا شمشير داموكلس ولي 
فقيه به دليل سوابق ناپاكي كه دارند 

تازه . بر باالي سرشان در حركت است
ده ها و پادوهاي وابسته به از راه رسي

نهادهاي امنيتي و نظامي آنچنان يكه 
تاز ميدان شده اند كه هر صداي 
اعتراضي را با شديدترين شكل ممكن 

 "خودي"در اردوي . پاسخ مي دهند
ها بارها تكرار مي شود كه انتقاد و 
اعتراض براي جلوگيري از انحراف 
مسير از قبل تعيين شده نه تنها ضد 

ت بلكه، دلسوزي براي رژيم نيس
نظامي است كه آنها برايش زحمتها 

آنهايي ! اما كو گوش شنوا. كشيده اند
كه قدرت را به دست آورده و تعريف 
مطلق نيز از آن دارند، همه را مطيع 
رهبر و يا سردسته باند خود مي 
خواهند و در اين راه از هيچ عملي نيز 

به همين دليل براي . ي ندارنداباي
بسياري اين روزها مشخص شده كه 
در شيوه اداره نظام جمهوري اسالمي 
و نوع ارتباط باندهاي دروني آن 
. تغييري اساسي به وجود آمده است

يعني، آن قول و قراري كه خميني 
براي تقسيم قدرت بين باندهاي 
مختلف گذاشته بود و سالها همچون 

اي آنها عمل مي شابك راهنمايي بر
كرد ديگر كم رنگ شده و كاركردي 

به همين علت فرياد خميني . ندارد
زدايي و داد و هوار ضد امام و ضد 
خميني بر داشته اند و خواهان 
بازگشت به همان سبك و سياقي 
هستند كه در آن سالها زير اتوريته 

آنها خواهان دور . خميني وجود داشت
د و هم جمع شدن باندهاي مختلف ان

مي خواهند تا قدرت به شيوه هياتي و 
گرد آمدن همه باندها پيرامون ولي 
فقيه به عنوان ستون اصلي نظام بين 

  . همه شان تقسيم شود
اما علي خامنه اي كه طعم قدرت 
مطلقه را چشيده و ابزار آن را كه 
همان نيروي نظامي سپاه و نيروي 
امنيتي وزارت اطالعات و باندها و 

ي نام و نشان است را با دسته هاي ب
قدرت شبه نظاميان مسلح به انواع 
اسلحه سر و گرم و با قدرت اجرايي 
بي حد و حساب براي سركوب و 
نابودي طرف مقابل تركيب كرده، 

او . اعتنايي به اين عجز و البه ندارد
با تكيه به اين ابزار قدرتمند كه با 
واگذاري سهم از محل بنگاههاي 

اي كالن نفت و اقتصادي و درآمده
واردات بنجلهاي خارجي و ترانزيت و 
قاچاق مواد مخدر خريداري كرده، 
هرگز حاضر به پذيرش رقباي خود 

او همه را مطيع و امر بر خود مي . نيست
خواهد و هر صدايي به جز مجيزگويي را در 
گلو خفه مي كند، حال چه رفسنجاني، رفيق 

ن و يار ديرينه شخصي و يكي از بنيانگذارا
رژيم باشد چه موسوي و خاتمي و ديگر 
مدعياني كه ادعاي بهتر فهميدن و رهبري 
. رژيم براي طوالني تر كردن عمر آنرا دارند

او با همه آنها به يك زبان سخن مي گويد 
و آن هم چيزي نيست جز دستور اطاعت 
محض و پذيرش رهبري بي چون و چراي 

 اما چنين چيزي در اصل در بين آخوندها. او
و آيت اهللا هايي كه به طور تاريخي بر خر 
مراد سوار بوده و هر جور كه دلشان خواسته 
. آن را هي كرده اند قابل پذيرش نيست

هرچند آناني كه شامه تيزي در موقعيت 
سنجي دارند، با يكي به نعل و يكي به ميخ 
زدن سعي مي كنند از اين مرحله به 

كه سالمت عبور كنند اما واقعيت اين است 
در موضوع علم سياست و ديپلماسي و 
كشور داري در قرن حاضر ديگر اينگونه 
عمل كردن راه به جايي نمي برد و كارساز 
نيست زيرا مدتهاست كه آژير قرمز به صدا 

 ها هشدار مي "خودي"در آمده و حتي 
دهند كه اين كشتي به منزل نخواهد رسيد 
و هر آن امكان غرق شدن آن در توفان 

بر كسي . ات مردمي وجود دارداعتراض
پنهان نمانده كه اوضاع به دليل درگيريهاي 
داخلي باندها و ناتواني از حل و فصل 
بحرانهاي روزمره اي كه رژيم با آن روبرو 
است، چه داخلي و چه بين المللي، به جايي 
رسيده است كه هر آن امكان گسستن همه 
بندها وجود دارد و فشار عظيمي كه پشت 

كوب و فشارهاي امنيتي و نظامي سد سر
مي رود تا با خراب كردن . تلنبار شده است

موانع پيش رو، خود را رها كند و بنياد رژيم 
با اين حساب دست و پا زدن . را بر باد دهد

بعضي از افراد در جناح نزديك به ولي فقيه 
نه تنها از سر دشمني و يا كينه به او و يا 

وحشت از باندهاي ديگر بلكه، ترس و 
عاقبتي است كه گريبان همه مدعيان را 

آنها با توجه به همين عاقبت . خواهد گرفت
انديشي سعي به چاره جويي مي كنند اما با 
تهمت و افتراهاي دار و دسته دولت و باند 

بديهي است كه آنها . قدرت روبرو مي شوند
روحيه خود را از دست بدهند، به تشتت 

شوند و به قول فكري و عدم ثبات گرفتار 
  ."بريده اند"نبوي به صراحت بگويند كه 

اما در جبهه مقابل كه همان جنبش رنگين 
كمان مردم آرايش گرفته، اوضاع به شكل 

به هم ريختگي حكومتيها كه . ديگري است
 كنم به اعمال - چه – كنم –از سر چه 

خود غرضانه اي دست مي زنند نه تنها 
مردم تمام مي نتيجه نمي دهد بلكه، به نفع 

  . شود
بعد از برگزاري روز جهاني كارگر و اتفاق 
اين روز كه كارگران به صورت سازمان 
يافته و با حمايت اقشار ديگر ظاهر شدند، 

رژيم دست به عملي   ارديبهشت19در روز 
ضد انساني زد و پنج تن از زندانيان سياسي 

رژيم كه فكر مي كرد . را در اوين اعدام كرد
ار مي تواند نشان دهد كه دست با اين ك

  باال را دارد و ابتكار عمل در دست
  7بقيه در صفحه 

  

  جنبش اجتماعي و گامهايي مهم
 

  جعفر پويه
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جنبش اجتماعي و 

  گامهاي مهم 
  

  6بقيه از صفحه 
  

اوست با واكنشي روبرو شد كه هرگز 
اعتراض قدرتمند . فكرش را نمي كرد

و يكپارچه اپوزيسيون عليه اين عمل 
و اقدامات عملي آنها به يكباره همه 
توازن نيرويي را كه رژيم مي خواست 
. به نفع خود نشان دهد را به هم زد

كردند با اين عمل آنها كه فكر مي 
مي توانند از يك طرف قدرت خود را 
نشان دهند و از سوي ديگر با 
تروريست و بمب گذار معرفي كردن 
اعداميان مي توانند همگان را به 
سكوت واداشته و جنبش را در عمل 
سركوب و مرعوب كنند، به كلي در 
محاسبه اشتباه كردند و همه چيز بر 

تظاهرات . ضد آنها عمل كرد
شمگين ايرانيان در بسياري از خ

كشورهاي جهان و كنار گذاشتن 
رودربايستي و حمله و تهاجم به 
سفارت خانه و مراكز ديپلماتيك رژيم 
آنچنان چشمگير بود كه روزها به تيتر 
يك روزنامه ها و راديو تلويزيونها 

بعد از محكوم كردن . تبديل شد
هر (اعدامها توسط موسوي و كروبي 

باز شعله ) ن تند و محكمچند نه چندا
باالتر رفت و اعتصاب عمومي 
شهرهاي كردنشين و اقبال عمومي از 
آن به كلي آرايش نيروها را در 
اپوزيسيون نيز به نفع جناح راديكال تر 

همكاري و اتحاد عمل . به هم زد
نيروها بدون در نظر گرفتن وابستگي 
سياسي و تشكيالتي و فاصله گرفتن 

 بزرگ بيني و يك از دريچه تنگ خود
صدا شدن در دفاع از جنبش مردم و 
وارد ميدان شدن، اين اميد را قوت 
بخشيد كه سازمانهاي سياسي و 
اپوزيسيون رژيم به آن حد از پختگي 
رسيده است كه بتواند انتظارات 

استقبال . بيشتري را نيز برآورده كند
يكپارچه مردم و همبستگي آنان در 

اخوان اعتصابي عمومي كه به فر
سازمانهاي سياسي انجام گرفت، ديگر 
تحت نام جنبش خود به خودي و 
واكنش در برابر رفتار رژيم معني نمي 
دهد زيرا آنان به فراخواني اقبال نشان 
مي دهند و از عملي پيروي مي كنند 
كه از سوي سازمانهاي سياسي اعالم 
شده و به هيچ وجه ديگر نمي شود 

اسي آنرا به عكس العملهاي احس
اين عمل مشابه همان . نسبت داد

كاري است كه كارگران در اول ماه 
اول ماه مه سازمانها و . مه انجام دادند

 تتشكلهاي كارگري با توجه به موقعي
جديد گردهم آمدند و فراخواني را 
امضا كردند كه خود گواه يك مرحله 
از بلوغ مبارزه طبقاتي و جنبش 

  .ترقيخواهانه مردم ايران است

مزمان طرفداران رژيم و كساني كه ه
همچنان خواهان ابقاي ولي فقيه 
هستند اما اصالحاتي را نيز در ساخت 
قدرت خواهانند و بيش از اينكه 
آزاديخواه و نزديك به مردم باشند، 
سينه زن رهبر و ولي فقيه و رژيم 
اسالمي هستند، سعي كردند تا با 
جمالتي كه شايسته خودشان است و 

اسات ناسيوناليستي عده تحريك احس
اي ناگاه براي خود دار و دسته اي 
دست و پا كنند، به كلي ناكام ماندند و 

در حالي كه . صحنه را واگذار كردند
جنبش اجتماعي سعي مي كند تا 
موانع را از پيش پا بردارد و در حين 
همبستگي، ميدان داري نيز كند، 
طرفداران به خارج آمده آخوندها و 

قاي ولي فقيه و مدعيان مبلغان اب
سينه چاك جمهوري اسالمي كه تا 
همين چند هفته قبل خود را رهبر و 

 معرفي كرده و نولي فقيه اپوزيسيو
آنچه جنبش سبز مي ناميدند را 
صاحب شده براي ديگران تعيين 
تكليف مي كردند، آنهايي كه شاقول 
تنظيم رابطه با جنبش شده بودند و 

 و "خودي"  برپا كرده و"اتاق فكر"
 داخل رژيم را به خارج "غير خودي"

كشور كشانده و سعي در جا انداختن 
آن داشتند، از قافله عقب مانده منزوي 
. شدند و گوشه نشيني را برگزيدند

جوانان پر شور و كساني كه سالهاست 
براي آزادي و دموكراسي مبارزه مي 
كنند، ميدان دار شدند و با برگزاري 

رات پرشمار، به كار راهپيمايي و تظاه
گيري ابتكار عملهاي زيبا و اقداماتي 
جالب توجه، توانستند صداي جنبش 
در خارج كشور شده و پژواك 
نارضايتي و اعتراض عليه اعدام و قتل 

رهبران مدعي . و كشتار زندانيان شوند
ديروزي كمتر به ميدان آمدند و در رد 
اعدامها عمل قابل توجه اي انجام 

 و "خودي"ا هنوز آلوده آنه. ندادند
 هستند و نمي توانند در "غير خودي"

برابر قتل و اعدام زندانيان سياسي 
بدون وابستگي سياسي، سازماني و 

به زبان . گروهي آنان موضع بگيرند
ديگر، بسياري از اين مدعيان به جبهه 
طرفدار اعدام پيوستند و يا با سكوت 

اينگونه نيز . خود اينگونه القا كردند
ي توان گفت كه ديگر راستها و م

كساني كه تا ديروز خود را رهبر و 
نماينده جنبش در خارج كشور معرفي 
مي كردند، ميدان را واگذار كرده و در 
خارج كشور راديكالها و طرفداران 
برچيدن بساط داغ و درفش رژيم 
واليت فقيه دست باال را دارند و بسيار 

اگر در داخل كشور . خوش درخشيدند
 در شهرهايي همچون تهران، و

اصفهان، شيراز و تبريز جنبش صبر و 
انتظار پيشه كرد اما در شهرهاي كرد 
نشين از يك طرف و در خارج كشور 
از سوي ديگر راديكالها سعي كردند 
تا بهترين وجه ممكن صداي آنها را 
پژواك دهند و موقعيت را به نفع 

آنها درس جديدي . جنبش تثبيت كنند

 اعالم ندادند و با عمل شابه جنبش 
كردند كه تنها در صورت يك اقدام 
عملي و هماهنگ سراسري مي شود 
رژيم را به عقب نشيني وادار كرد و 
اكنون موقعيت اين اقدام فراهم شده 

  .است
اينگونه رژيم واليت فقيه كه فكر مي 
كرد با اعدامها مي تواند زهر چشم 
بگيرد و قدرت آدمكشي خود را به رخ 

دم بكشد، رسوا شد و نه تنها در مر
برابر موج انسانهاي آزاديخواه و نوع 
دوست كاري از پيش نبرد بلكه، 
جنبش را صاحب موقعيتي جديد كرد 

  . كه خود هرگز به فكرش نمي رسيد
با اين حساب هر اندازه كه در اردوي 
واليت فقيه و طرفداران رژيم تشتت و 
به هم ريختگي وجود دارد اما در 

 اپوزسيون جهت گيري و سير جبهه
حوادث به شكلي است كه مي توان 
گفت قدمهاي بلندي به جلو برداشته و 
نسبت به ماه هاي قبل بسيار پخته تر 
. و قوي و هوشيارانه تر عمل مي كند

اگر بعضي از كنشها از داخل به خارج 
منتقل شده و به دليل موقعيت فعلي 
وظيفه اعتراض و ميدان داري به آنها 

اگذار شده است، در اين مهم و
اپوزسيون در خارج كشور به شيوه اي 
عمل مي كند كه در داخل كشور 

اگر در گذشته . امكان آن نيست
بسياري با علم كردن پرچم كنش غير 
خشونت آميز و اعتراضات آرام سعي 
مي كردند تا ديگران نيز به شيوه اي 
عمل كنند كه در بسياري مواقع از 

شور مي گذشت نيز آنچه در داخل ك
كم مايه تر بود اما اكنون ديگر در 
خارج كشور اپوزسيون به ميدان آمده 
و آن مي كند كه جنبش داخل در 
صورت به ميدان آمدن نمي تواند و يا 

بديهي . امكان آنرا ندارد كه انجام دهد
است كه دست به دست شدن 
اقدامهاي عملي و انتقال عمل از 

اند براي داخل كشور به خارج مي تو
جنبش در داخل فرجه اي بيافريند تا 
براي اقدامات آينده خود چاره انديشي 

بديهي است كه هر وقت اين . كند
جنبش سراسري كه حال ديگر به هم 
پيوستگي آن كاملن روشن و واضح 
است، مي تواند با جابجايي نيروها و 
يا كنشها خواب راحت را از چشم رژيم 

د با برنامه و بگيرد و هر وقت اراده كن
از پيش سنجيده شده به ميدان آيد و 

  . خواسته هاي خود را بيان كند
اينكه آيا اين اتفاق خواهد توانست راه 
را براي سازمان دادن يك جبهه وسيع 
از همه نيروهاي ترقيخواه و مدافع 
دموكراسي و حقوق انسانها هموار كند 
يا نه سوالي است كه در آينده بهتر 

اما اكنون . ن پاسخ دادمي شود به آ
اينگونه مي توان گفت كه اگر سير 
جريانات و اتفاقات به روال كنوني 
پيش رود اين احتمال در دسترس 
است و نشانه هايي از آن را مي توان 

 .در چشم انداز ديد
  

 ادامه موش و گربه بازي

  زينت ميرهاشمي

پس از بـازي طـوالني رژيـم بـا تروئيكـاي       
 29قرارداد سـعدآباد در     اروپايي كه منجر به     

 و پس از آن قرارداد پاريس شد،        1382مهر  
وزراي خارجه انگلستان، فرانسه و آلمان اين      
گونه وانمود مي كردند كـه گـويي پـايوران          
جمهوري اسالمي در برخورد با واقعيت و به        

 تنبيهــي بــه -خــاطر بــسته هــاي تــشويقي
روياي شـيرين   . رسيده اند » تعامل و تعقل  «

ر خارجه كشورهاي اروپايي قبـل      هر سه وزي  
از پايان دوره رياست جمهوري سيد محمـد        
خاتمي نقش بر اب شد و بـا برآمـد پاسـدار            
. احمدي نژاد سانتريفوژهاي نطنز به راه افتاد

اينك با گذشـت پـنج سـال از آن زمـان و              
عليرغم صدور چندين قطعنامـه الـزام آور از         
جانب شوراي امنيت و ناديـده گـرفتن ايـن          

ــاجراجوي  قطع ــب حكــام م نامــه هــا از جان
تهران، اين بار بـه جـاي آقايـان دومينيـك           
دوويلپن ويزير خارجه وقـت فرانـسه، جـك         
استراو وزير خارجه وقـت بريتانيـا و يوشـكا          
فيشر وزير خارجه وقـت آلمـان كـه حجـت           
االسالم حسن روحاني را در آغوش گرفتند،       
آقايان لوال دا سيلوا، رئيس جمهوري برزيـل   

ب طيب اردوغان، نخست وزير تركيـه       و رج 
به ميدان آمده تا گماشـته ولـي فقيـه را در            

  .آغوش گيرند و شانس خود را بيازمايند
 ارديبهــشت، بيانيــه اي 27ديــروز دوشــنبه 

مشترك بين تركيه، برزيل و رژيم ايـران در        
توافـق نامـه مبادلـه     « ماده تحت عنوان     10

به امضا رسـيد كـه پـس از كلـي           » سوخت
ي رايج در اين گونه بيانيه ها در ماده         گوييها

در راستاي تسهيل همكاريهـاي     «پنج آمده   
ــسته ــر   ه ــران ب ــالمي اي ــوري اس اي، جمه

ــزار و   ــك ه ــذاري ي ــوگرم 200امانتگ  كيل
 در L.E.Uاورانيــوم كمتــر غنــي شــده يــا 

ــي  ــت م ــه موافق ــد تركي و در ازاي آن » .كن
 كيلوگرم سوخت الزم بـراي رآكتـور        120«

  .دريافت مي كند» تحقيقاتي تهران
به دنبال انتشار اين بيانيـه احمـدي نـژاد از           

بـا صـداقت و   « خواست كه  1+5كشورهاي  
  ».وگوها شوند با احترام و عدالت وارد گفت

اين بيانيه در مقايسه با توافق سال قبـل در          
ژنو نكته تازه اي ندارد مگر آن كه در سـال           

 كيلوگرم اورانيـوم    1500گذشته رژيم ايران    
 2200غني شده داشت و امسال حدود كمتر  

 1200كيلوگرم دخيره دارد و بنابرين ارسال       
كيلوگرم به تركيه در انباشت دخيره سوخت       
براي ساختن بمب اتم تغييري ايجـاد نمـي         

عالوه براين مساله محـوري قطعنامـه       . كند
هاي شوراي امنيت يعني تليق غني سـازي        

ه با جار و جنجال پيرامون اين بيانيـه ناديـد         
گرفته مي شود و بنـابراين رژيـم ايـران در           
يك موش و گربه بازي جديد به مسير خود         
  .براي دستيابي به سالح اتمي ادامه مي دهد

  ارديبهشت 28فراسوي خبر 
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  بحران اقتصادي و يونان 

سارا پالين، معاون مك كين،كانديداي 
شكست خورده رياست جمهوري 
آمريكا، در مصاحبه اي با شبكه 

 علت بحران "فاكس نيوز"تلويزيوني 
اقتصادي در يونان را سيستم 

وي افزود . سوسياليستي معرفي كرد
كه بايد سرمايه داري را در آمريكا 

. د حمايت كردرشد داده و از بازار آزا
اين ديدگاه غالب در ميان طبقه مرفه 
آمريكاست و در حالي عنوان مي شود 

 از سيستمجهاني بحران اقتصادي كه 

در  بحران مسكن  وبانكداري آمريكا
اين كشور آغاز شد و به سرعت به 

  . ديگر نقاط جهان رخنه كرد
 كه در پي آشكار "نبرد خلق"نشريه 

ري شدن بحرانهاي اقتصادي در س
مقاالتي نظرات و ديدگاههاي 
تحليلگران اقتصادي جهان و به ويژه 
آمريكا را در اين باره بررسي كرده بود، 
به طور مشروح به علتهاي بحران 

حاصل اين بررسي . موجود پرداخت
آن بود كه تقريبا همه تحليل گران 
اقتصادي، رو به وخامت گذاشتن 
شرايط اقتصادي در كشورهاي متروپل 

 داري را پيش بيني كرده و سرمايه
آنچه كه دولتها از ثروت عمومي با 
پرداخت به نهادهاي مالي هزينه كرده 
بودند را راه حلي موقتي ارزيابي مي 

  . كردند
نشانه اخير هفته اگر چه ما در چند 

 ياقتصاد بهبود اوضاعاز هايي 
 و در نتيجه تقويت دالر را آمريكا

ان مشاهده كرديم اما در مقابل، بحر
 باال اتحاديه اروپا كشورهاي عضودر 

گرفت و ارزش يورو رو به كاهش 
  . گذاشت

كشور يونان كه ضعيف ترين عضو 
اروپا محسوب مي شود، با  اقتصاد

 ميليارد يورويي روبرو 300بدهي 
با به ارزش يورو در برابر دالر . گشت

دولت اقتصادي  مشكالت سطح آمدن
كشور ي اين ناتواناياز جمله يونان و 

در غلبه بر كسري هنگفت بودجه در 
سبب سقوط يورو ، 2010آستانه سال 

 1,32 به 1,38نسبت به دالر از 
در پي موافقتهاي  با اين حال. گرديد

اروپايي با بسته  يپي در پي دولتها
 2 به يونان و كاهش يهاي كمك

 درصدي بهره پيشنهادي و اعالم

آمادگي يونان براي بازپرداخت وام با 
 سال 5ش اوراق مشاركت در فرو

 1,365ارزش يورو به سطح  آينده،
 اما با اين حال با ادامه .بازگشت

گسترش 
مشكالت مالي 
در بازارهاي 
اروپا، ارزش 
يورو باز هم رو 
به كاهش 

 18روز . گذاشت
مي، ارزش يورو 
در برابر دالر 

 21/1آمريكا دوباره سقوط كرد و به 
همزمان، نگراني از وضع . رسيد

زارهاي اروپايي، ارزش سهام را در با
  .بورس نيويورك نيز كاهش داد

يونان  نخست وزير ،جرج پاپاندرئو
با اتحاديه  دولت يوناناعالم كرد كه 

اروپا و صندوق بين المللي پول در 
آن كشور  اضطراري به مورد ارايه وام

پاپاندرئو وام . اندبه توافق رسيده 
براي اجتناب از "دريافتي را 

  .توصيف كرد حياتي "ستگيورشك
اعضاي اتحاديه اروپا و صندوق بين 
 المللي پول دربروكسل موافقت كردند

 سه يميليارد دالر وام اضطرار146 تا
يونان قرار دهند تا  ساله در اختيار

اقتصاد و سيستم مالي بحران زده آن 
در پي اين  .كشور را نجات دهند

قصد دارد  اعالم كرد كه يونانتوافق، 
 4بودجه خود را  ال ميزان كسريامس

  .درصد كاهش دهد
اما سووال اين است كه چگونه 

شرايط و فضاي دولتمداران يونان در
حاكم بر اقتصاد اين كشور و  كنوني

با توجه به شرايط باز پرداخت وام با 
بهره باال و در مدت زمان كوتاه، مي 

  به تعهدات بين المللي خودتوانند

  عمل كنند؟ 
ن معتقدند كه اين كشور در تحليل گرا

با چالشها و مشكالت "بلند مدت 
نشريه . "ساختاري روبرو خواهد شد

 در اين باره "اكونوميست"اقتصادي 
اين كمكها تنها به طور ": نوشت

موقت شعله بحران را پايين خواهد 
آورد و يونان با مشكالت بزرگي روبرو 

   ".خواهد شد
اما بحران اقتصادي فراتر از كشور 

زارت بازرگاني آمريكا و. يونان است
كه اعالم كرد كه اقتصاد آمريكا 

به است،  بزرگترين اقتصاد جهان
.  مي دهدبازسازي خود ادامه

وزارتخانه مزبور افزايش ارزش حجم 
داخلي كشور را به طور عمده  توليدات

ناشي از باال رفتن ميزان مصرف مردم 
و رشد سه و نيم درصدي آن در سه 

  . سال جاري اعالم كردماهه اول
با وجود اعالم رشد با اين حال، 

اقتصادي آمريكا و اروپا، بر بازارهاي 
بدهيهاي سرسام  بورس سهام، بحران

آور يونان و اتهام كالهبرداري شركت 
 "گلدمن ساكس"سرمايه گذاري 

)Goldman Sachs( بزرگترين غول ،
از  بازار مالي آمريكا سايه افكنده و

عمده سهام در ارزش شاخصهاي 
  . آمريكا و اروپا به شدت كاسته است

بي جهت نيست كه در هراس از اوج 
گيري هر چه بيشتر اعتراضهاي 
كارورزان يوناني كه مي تواند منتهي 
به سقوط سيستم مالي گردد، اوباما 
شخصا با خانم مركل و آقاي 
ساركوزي براي پيدا كردن راه حلي 

  .سريع تماس تلفني مي گيرد
اداره آمار اتحاديه اروپا در ن، همزما

ميزان  كهمي كند لوكزامبورگ اعالم 
تورم در كشورهاي حوزه يوروي آن 
اتحاديه به طور فزاينده در حال 

است و نرخ بيكاري به  افزايش
 سال 11باالترين سطح خود در 

  .گذشته رسيده است
   

بار بسته هاي كمكي بر دوش 
  كيست؟

ليون با توافق بر سر پرداخت يك تري
جهت نجات )  ميليارد يورو750(دالر 

اقتصاد يونان، دولتهاي اروپايي پرده از 
آنها به . برنامه هاي خود بر داشتند

شتاب اعالم كردند كه دولتها بايد 
اين .  كنند"صرفه جويي"اقدام به 

صرفه جويي بدان معني خواهد بود كه 
اقدامات دولتي در تنگنا قرار دادن 
مردم در شكل حذف مشاغل، كاهش 
دستمزد و حقوق پايه اي اجتماعي 

هدف نهايي . سرعت خواهد گرفت
كمك يك تريليوني اتحاديه اروپا و 
صندوق بين المللي پول، نجات يونان 
از ورشكستگي نمي تواند باشد بلكه، 
طرحي براي سرازير كردن ثروت 

دم به جيب بانكهاي اجتماعي از مر
بين المللي و سرمايه گذاران است تا 
كشورهاي سراسر اين قاره را به 
اقداماتي وادار كند كه عليه همانها 
كارگران يوناني به خيابانها آمده و 
دست به اعتصاب و اعتراضات بزرگ 

  . مي زنند
در واقع اتحاديه اروپا نمي گذارد هيچ 

 بحران. بحراني بي منفعت هدر برود
اقتصادي كه حاصل عملكرد طبقه 
ممتاز و اقدامات سوداگرانه آنهاست، از 
نگاه آن براي تجاوز به حقوق حقه 
مردم يك فرصت طاليي به شمار مي 

از اين رو است كه مردم . آيد
زحمتكش از جانب دولتهاي خود به 
رياضت كشيدن و تحمل كمبود ها و 
آنچه كه از دست خواهند داد، تهديد 

  . مي شوند
اتحاديه اروپا و صندوق بين المللي 
پول، يونان را به اجراي برنامه هاي 

اين . صرفه جويي شديد ملزم كرده اند
صرفه جوييها شامل افزايش ماليات و 
كاهش هزينه هاي دولت كه منظور 
همان كاهش حقوق كارمندان دولت و 
مستمري بگيران و حذف مزاياي 
تعطيالت و كاهش هزينه هاي 

  . سعه اي است، مي شودطرحهاي تو
 صدر اعظم آلمان ،آنگال مركلخانم 

كه كشورمتبوع وي بزرگترين كشور 
به يونان است، از  ارايه دهنده وام

 اتحاديه تصميم يونان، بانك مركزي

اروپا و كميسيون صندوق بين المللي 

مكالمه  پول استقبال كرد و گفت كه در
خود با نخست وزير يونان از وي با  تلفني

برنامه  يت خواسته است تا با اجرايجد
هاي صرفه جويي، به اقتصاد آن كشور 

   .كمك كند
افزوده بر يونان، اسپانيا و پرتغال نيز كه 
بدهيها و كمبود بودجه آنها توجه موسسات 
بزرگ مالي را براي سود جويي به خود جلب 

آنها با . كرده، مورد هدف قرار گرفته اند
اي كالن اين دادن وام و دريافت بهره ه

در همين رابطه . كشورها را نشانه گرفته اند
موسسات مزبور از اسپانيا خواستار پرداخت 
بهره باال براي تضمين بازپرداخت وامهاي 

  . خارجي خود شده اند
، "خوزه لوييز رودريگز زاپاترو"از همين رو، 

نخست وزير اسپانيا از پارلمان اين كشور 
 درصد 5خواست كه حقوق كارمندان را 

كاهش داده، پرداخت بازنشستگي را متوقف 
 يورويي به 255كرده، پرداخت كمك 

خانواده هايي كه داراي نوزاد مي شوند را 
قطع كند و همچنين مددهاي اجتماعي به 
كهنساالن و كمكهاي دارويي را حذف 

همزمان، وي خواستار قلم كشيدن . گرداند
  ميليارد يورو هزينه هاي عمومي6بر مبلغ 

كه شامل پروژه هاي نقل و انتقال و 
اين در . كمكهاي ديگر نيز شده است

حاليست كه رقم رسمي بيكاري در اين 
 درصد است و اين اقدامات، 20كشور 

ميليونها انسان ديگر را به آمار مزبور مي 
  .افزايد

. پرتغال نيز در همين صف قرار گرفته است
 "حوزه سوكراتس"دولت سوسيال دمكرات 

 كه شامل حذف "صرفه جويي"راي نيز ب
مشاغل بخش عمومي، قطع پرداخت 
مزاياي بيكاري، كاهش دستمزدها و غيره 

  .مي شود، فراخوان داده است
در همين حال، كميسيون اروپايي در دفاع از 
بانكهاي بين المللي به بلغارستان، دانمارك 
و فنالند نيز اخطار داد كه كسري بودجه 

شد است و از اين آنان به سرعت رو به ر
كشورها خواست تا از هزينه هاي بخش 

  . عمومي خود بكاهند
اين فشارهاي بي سابقه در سراسر اروپا به 

، "رونالد كوخ"در آلمان . جريان خواهد افتاد
معاون حزب دمكرات مسيحي مركل كه 
گفته مي شود امكان تصاحب پست وزارت 
دارايي را دارد، تهديد كرد كه از آن رو كه 

 ميليارد 10لمان خود با كسري بودجه آ
 ميليارد دالري 123دالري به اضافه كمك 

صرفه "اخير روبروست، بايد منتظر هر گونه 
كوخ حتي پيشنهاد تغيير روش .  بود"جويي

در كمك به كودكان زير سن سه سال را 
داد كه در نتيجه آن با اعتراضهاي گسترده 

  .اي روبرو شد
ني اقتصاددانان، به هر جهت بنا به پيش بي

كاهش ارزش يورو سبب كاسته شدن 
. حقوق مردم آلمان و سراسر اروپا خواهد شد

منتظر باال رفتن "آنها معتقدند كه بايد 
  ."سطح تورم بسيار در چند سال آينده بود

البته در آن سوي اقيانوس آتالنتيك نيز 
دولت اوباما نسبت به عدم تنظيم كسري 

اين مبلغ . كردبودجه آمريكا اعالم خطر 
  . نزديك به يك و نيم تريليون دالر است

  9بقيه در صفحه 

 جهان در آيينه مرور
  ليال جديدي

  :در اين شماره مي خوانيد

   بحران اقتصادي و يونان-

 ، آليس در سرزمين20 جي -
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  جهان در آيينه مرور 
  

  8بقيه از صفحه 
حذف هزينه هاي پرداخت 
بازنشستگي، بيمه درماني براي 

از مدتها كهنساالن و افراد ناتوان 
پيش به عنوان راه حل مطرح بوده 

  . است
نه تنها در آمريكا بلكه، در سراسر 
جهان كاراكتر طبقاتي اداره كنندگان 
بحران اقتصادي با روشهايي كه با آن 

. وبرو مي شوند، بروز پيدا مي كندر
همه آنها در يك توافق نا نوشته قصد 
دارند كه بار كامل بحرانهاي مالي را 
به دوش طبقه زحمتكش جامعه 
بيندازند و اين در حاليست كه ثروت 
هنگفتي كه متعلق به جامعه است را 
به حساب غولهاي مالي كه خود به 
وجود آورنده اين بحران هستند، 

  .  مي كنندسرازير
بسته هاي كمكهاي اقتصادي اتحاديه 
اروپا و صندوق بين المللي پول 

)IMF ( همان هديه هايي است كه
دولت آمريكا با سرازير كردن 
داراييهاي مردم اين كشور به بانكها 

  . اهدا كرد
در اروپا بزرگترين برندگان بحران، 
بانكهاي اسپانيا، فرانسه و ايتاليا 

ارزش سهام آنها  درصد 20هستند كه 
 8اين ميزان در آلمان . افزايش يافت

  .درصد بود
   

  نقش احزاب چپ در يونان
بنا به گفته دو گزارشگر در آتن 

، )الكس النتير و جان واسيلوپولوس(
احزاب ائتالف چپ راديكال به نام 

 ماه 14روز ) SYRIZA ("سيريزا"
مه در اعتراض به قطع كمكهاي 

اندرئو اجتماعي كه توسط جرج پاپ
اعالم شده بود، اقدام به برگزاري 

حزب . تظاهرات بزرگي كردند
كمونيست يونان نيز به همراه احزاب 
مذكور در اين تظاهرات شركت كرده 

اين احزاب در مقام معترضين و . بود
منتقدين نخست وزير كشور به صحنه 
آمده بودند اما تم اعتراضات به 
صورتي بود كه در عمل به سياستهاي 

همچنان كه .  حقانيت مي بخشيدوي
در باال گفته شد، حزب سوسيال 

* "پازوك"دمكرات پاپاندرئو، 
)PASOK ( به اتحاديه اروپا و

صندوق بين المللي پول قول داده 
صرفه "است تا براي بازپرداخت وام 

دو گزارشگر و .  پيشه كند"جويي
تحليلگر مذكور معتقدند كه احزاب 

ر و معترض، مبارزات طبقه كارگ
زحمتكشان اين كشور را به بي نظمي 

افزوده . و از هم پاشيدگي مي كشانند
بر آن، يك بخش از ائتالف آنها 
. خواستار ائتالف با پازوك شده است

در اين تظاهرات شعار بركناري دولت 
جرج پاپاندرئو به چشم نمي خورد و در 
عوض خواست محدود شدن قطع 

مددهاي اجتماعي و تشويق شونيسم 
  . اين كشور مطرح گرديددر

در اين گزارش آمده است، از جمله 
سخنرانان اين تظاهرات كه با تبليغ 

 دست چين شده "انترناسيوناليسم"
 از حزب "ژان پير برارد"بودند، 

كمونيست فرانسه كه در كنار حزب 
سوسياليست اين كشور عضو شوراي 
ملي كميسيون مالي فرانسه نيز هست 

اي اقتصادي و به همين شكل فشاره
را براي اجرا در فرانسه برنامه ريزي 

جو "از ديگر سخنرانان، . مي كند، بود
 از حزب سوسياليست ايرلند "هيگينز

بود كه حزب وي نيز از شعارهاي 
شونيستي عليه اتحاديه اروپا، مانند 
آنچه در انگليس رواج داده مي شود 

مشاغل بريتانيا براي كارورزان "مانند 
  .حمايت مي كند "بريتانيايي

همچنين در اين گزارش اشاره شده 
است كه هيچيك از احزاب يوناني كه 
به ظاهر از انترناسيوناليسم دفاع مي 
كنند، فراخواني براي اعتصابات جهاني 
عليه فشارهاي اقتصادي بيشتري كه 
مردم سراسر اروپا بايد متحمل آن 

اعتصاب در سراسر . شوند، نداده اند
 در ماه محدود است يونان به يك روز

و كنترل و اداره آن توسط دولت 
. پازوك و اتحاديه ها صورت مي گيرد

هر اعتصاب ديگري كه اتحاديه ها 
خواهان برگزاري آن شوند، ممنوع 

اگر چه همين اعتصابات شدت . است
خشم مردم و طبقه كارگر را نشان مي 
دهد ولي تهديدي جدي عليه 

  . سياستهاي دولت به حساب نمي آيد
روشن است كه احزاب چپ يونان از 
پيش به پرده پوشيهاي جرج پاپاندرئو 
در مورد رو به وخامت رفتن بحران 
اقتصادي در اين كشور آگاه بوده اند 
اما آنها تنها با رشد اعتراضهاي اخير 

با اين حال، . به ميدان آمده اند
، رهبر ائتالف "الكسيس سيپراس"
كته  در سخنراني خود به ن"سيريزا"

وي مي . قابل توجهي اشاره مي كند
جوي "گويد نمايندگان سرمايه داري 

ايجاد مي كنند كه در آن 
سياستمداران بي خاصيت نشان داده 
مي شوند و سپس خواستار اصالح 
قانون اساسي مي گردند تا بتوانند به 
اعمال خود ادامه دهند و همزمان 
بدون مزاحمت واكنشهاي جامعه ي 

، مقاصد خويش را پيش در حال مبارزه
   ".ببرند

اما دو تحليل گر مذكور معتقدند كه 
جامعه يونان نه تنها از سياستمداران 
بلكه، از بانكداران نيز خشمگين است 
و رهبران سيريزا را هم زياد متفاوت از 
بقيه آنها نمي بيند زيرا آنها براي 
سازماندهي تقابل فقر و تنگدستي با 

 تالش نمي فساد در دولت پاپاندرو
كنند بلكه، راه حلهايي كه ارايه مي 
دهند تنها نصايح به بانكها و 

  .سياستمداران بورژوازي است
، استاد "كورنيز پوليچرونيو"

دانشگاههاي يونان و آمريكا و 

دانشگاه مك گيل در مونترال در مقاله 
واكنشهاي ": اي تحليلي مي نويسد

شديد و خشمناك مردم يونان كه به 
ر معمول در جامعه يونان شكلي غي

بروز كرد تنها به خاطر فشارهاي 
اقتصادي نيست بلكه، عليه سيستم 
حكومتي مي باشد كه بحرانهاي 

   ".اقتصادي آنرا به سطح آورده است
اين شامل فسادهاي ": وي مي افزايد

بزرگ در سيستم حكومتي يونان، 
بازيكنان دروغگويي و حقه بازي كه 

 "گلدمن ساكس"آن دولت يونان و 
بودند، اپورتونيسم و تظاهر به 
درستكاري كه آنهم بيشتر از جانب 
طرف اروپايي بوده، بالتكليفي و 
گسترش بحران به سراسر اروپا و عده 
اي آدم مسخره كه اداي رهبران 
سياسي را در مي آورند، مانند پاپاندرئو 

   ".و خانم مركل مي شود
  

  :يجمعبند
بسته كمكي ارايه شده به يونان كه 
دخالت و شركت صندوق بين المللي 

در آن نقش دارد، فصل IMF پول،
 ليبراليستي -جديدي را در اقتصاد نو 

مي گشايد و اقتصاد سياسي اروپا را تا 
با . سالها تحت تاثير قرار خواهد داد

اين همه، از نظر بسياري از 
صاد تحليلگران، بسته نجات دهنده، اقت

يونان را هر چه بيشتر در گرداب 
كسادي فرو برده و باعث خيزشهاي 
اجتماعي و بحرانهاي سياسي خواهد 

به موازات آن كه باز پرداخت وام . شد
بسيار مشكل خواهد بود، خاتمه 
بخشيدن به عضويت اين كشور از 
اتحاديه اروپا نيز قابل پيش بيني 

  . است
 قابل ذكر است كه در ايالت آالسكا،

تحت فرمانداري پيشين خانم سارا 
پالين از حزب جمهوريخواه، هر فرد در 
ازاي غارت منابع زيرزميني اين ايالت 

 3200توسط كمپانيهاي نفتي، مبلغ 
اين . دالر در سال دريافت مي كند

مقدار در يك خانواده هفت نفره مانند 
 دالر در سال 22400خانواده وي، 

ع اگر حكومتهاي مداف. خواهد بود
سرمايه داري دستكم بخشي از منافع 
كالن بانكها را با مردم تقسيم مي 
كردند، نظرات يك بام و دو هواي 
خانم پالين مي توانست تنها با يك 

  . پوزخند بدان، تحمل شود
  ، آليس در سرزمين عجايب20 جي -

 وزيران 2010در اواخر ماه آوريل 
 كشور عضو 20وزارتخانه هاي كار 

لين بار در تاريخ در  براي او20جي 
واشنگتن، در محل وزارت كار گردهم 

 85 بيش از 20كشورهاي جي . آمدند
درصد اقتصاد جهاني و بيش از دو 
. سوم جمعيت جهان را در اختيار دارند

در اين نشست، بيكاري ميليونها نفر 
مردم جهان، يكي از فاجعه بار ترين 
اثرات بحران اقتصادي جهان مورد 

وزراي كشورهاي . تبحث قرار گرف
 به گزارشهايي از سوي 20جي 

 و سازمان توسعه (ILO)سازمان جهاني كار
پيرامون  (OECD)و همكاري اقتصادي 

بحران اقتصادي و بيكاري جهاني پاسخي 
بنا به گزارشهاي اين . گنگ و مبهم دادند

 4دو سازمان، ميزان بيكاري در جهان از 
ليون  مي212 ميليون نفر به 34سال پيش از 

بحران .  رسيده است2009نفر در سال 
اقتصادي، ميليونها كارگر و مزد بگير در 
جهان به ويژه جوانان و افرادي كه سن باال 

بنا . دارند را به بيكاري دايمي كشانده است
 20بر تخمينهاي سازمان جهاني كار اگر 

كشوري كه بيشترين ثروت را در دست 
الن دارند، اقدام به صرف هزينه هاي ك

نكرده بودند، استخدامها فقط يك درصد 
  . كمتر مي بود

اين بدين معناست كه هزينه كردن 
 به 20تريليونها دالر توسط كشورهاي جي 

اضافه ارقام سرسام آوري كه اين دولتها 
براي نجات بانكها از ورشكستگي هزينه 
كردند، روي هم تنها از بيكاري يك درصد 

  . جمعيت فاقد شغل كاسته است
 به اين بحران نشان مي دهد 20پاسخ جي 

كه سياستمداران سرمايه داري به خوبي مي 
دانند كه پاسخ صادقانه به جاي قولهاي 
بيهوده، ريسك رويارويي دولتها با ميليونها 

از اين رو پس از پايان . نفر را در بر دارد
جلسه و همچنين پس از جلسه ديگري كه 

سبورگ  در پيت20پيشتر روساي جمهور جي 
مورد " و آنچه كه بايد "پيشنهاد" 5داشتند، 

 قرار گيرد ارايه 20 كشورهاي جي "توجه
  :دادند

   سرعت بخشيدن به ايجاد مشاغل جديد-1
 تقويت سيستم حفاظتي جامعه و ايجاد -2

  سياستهاي رشد بازار كار
 قرار دادن استخدام و رفع فقر در مركز -3

  استراتژيهاي ملي و جهاني
  كيفيت مشاغل براي مردم بهبود -4
 آماده سازي نيروي كار براي چالشها و -5

  فرصتهاي آينده
آليس در سرزمين "قولهاي رويايي به سبك 

 كه نتيجه آن عميق تر شدن "عجايب
بحران به همراه تحقير زحمتكشان و 

، "مارك اريب". كارورزان جامعه خواهد بود
وزير استراليايي علت بيكاري جوانان جهان 

نداشتن انگيزه كار، ناتواني در برقراري "را 
  .  بر شمرد"رابطه و بيسوادي

تنها راه برون رفت تدريجي از بحرانها به 
جاي اينكه دولتها قربانيان خود را سرزنش 
كنند و يا زير بار فشارهاي بيشتر آنان را 
عاصي نمايند، كنار گذاشتن سياستهاي 
شكست خورده خود و واژگون كردن 

  .يه داري استسيستم سرما
-----  

 سال گذشته را در 30پازوك بيشتر دوران *
فساد و پرده پوشي و دروغ . قدرت بوده

گويي در اين دوران، اقتصاد يونان را به 
پازوك نخست در . بحراني بزرگ سوق داد

 1989سال .  به قدرت رسيد1981سال 
 بار ديگر به قدرت 1993شكست خورد و 

 2007 و  شكست خورده2004سال . رسيد
  . تا كنون در قدرت است
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اتحاديه كشاورزان اروپا 

زنان با خواستار حقوق برابر 

   كشاورز شدمردان
 - 2010 مي 7خبرگزاري ايرلند، 

اتحاديه كشاورزي اروپا اعالم كرد كه 
زنان ستون فقرات صنعت كشاورزي 

رصد نيروي كشاورزي در  د47. هستند
 30 درصد در ايتاليا و 40پرتغال، 

  تشكيل مي زنان رادرصد در دانمارك
 كار زنان كشاورز مي دهند و از اين رو

  .  قرار گيرد بيشتربايست مورد توجه
اتحاديه كشاورزان اروپا از كميسيون 

 زكشاوراروپا خواست تا با زنان 
رفتاري برابر با مردان داشته باشد و 
تاكيد كرد كه آنان مي بايست از 
امكانات و بيمه هاي اجتماعي كافي 

پرورش آموزش و . برخوردار گردند
عنوان مساله اي ه زنان كشاورز ب

اساسي جهت نوآوري و پيشرفت 
صنعت كشاورزي از سوي اتحاديه 

  . بور عنوان شدزم
بر اساس اين گزارش، دبير اتحاديه 

عنوان ه صنعت كشاورزي اروپا ب
نماينده كشاورزان اروپا ابراز داشت كه 

ه زنان و مردان كشاورز مي بايست ب
ل يا همه مساطور برابر در رابطه ب

وي تاكيد كرد كه . تصميم گيري كنند
 كار كشاورزي به گونه اي ويژگي

 كه زنان كشاورز مي بايست است
هفت روز هفته را كار كنند بنابراين 
آنان مي بايست از حقوق، مزايا و 
مرخصي هنگام بيماري، بارداري، 
زايمان و پرستاري از كودكان 

  .برخوردار گردند
  

لملل و سازمان عفو بين ا

ممنوعيت استفاده از برقه در 

  بلژيك
 - 2010 آپريل 29 اسوشيتدپرس،

سازمان عفو بين الملل راي پارلمان 
كشور بلژيك مبني بر ممنوعيت 
استفاده از برقه در اماكن عمومي را 

ست و آن را مقدمه نشايسته ندا
.  دانست بر اعمال تبعيضخطرناكي

سازمان عفو بين الملل ابراز مي دارد 
ه ممنوعيت كامل استفاده از برقه در ك

واقع حق آزادانه ابراز عقيده و مذهب 
زناني كه به حجاب اعتقاد دارند را 
ناديده گرفته و مي تواند آغاز اعمال 

  .تبعيض در اروپا باشد
 نماينده پارلمان فدرال كشور 136

بلژيك در يك اقدام كه در نوع خود 
 حركتي تازه در اروپا قلمداد مي شود،

استفاده از برقه و يا پوششي كه اجازه 
 استفاده كننده از آننمي دهد شخص 

ي شود را در يدر اماكن عمومي شناسا
. ندسراسر كشور ممنوع اعالم ساخت

همه احزاب دولت بلژيك و حتي 
ه بور بزاحزاب اپوزيسيون به طرح م

دليل عدم 
مشخص بودن 
هويت شخص 
محجبه، راي 
. مثبت دادند
ن اكنون باالتري

مرجع قانوني مي 
بايست براي 

  . قانون شدن اين طرح به آن راي دهد
سازمان عفو بين الملل از پارلمان 

طرح اين كشور بلژيك مي خواهد كه 
طور دقيق تري مورد بازخواني ه را ب

قرار دهد زيرا تصويب چنين قانوني 
مي تواند زيرپا گذاشتن تعهد دولت 
بلژيك در رابطه با رعايت حقوق بشر 

سازمان عفو بين الملل همچنين . اشدب
 مي دارد كه هيچ ارتباطي بين به زاراب

خطر افتادن امنيت عمومي كشور 
  .بلژيك و استفاده از برقه وجود ندارد

  

جمهوري دموكراتيك كنگو 

پايتخت تجاوز به زنان در 

  جهان
يكي  - 2010 آپريل 27پي پل ديلي، 

 از ديدار پساز مسووالن سازمان ملل 
ور كنگو با گذاشتن نام از كش

 بر " زنان در جهان بهپايتخت تجاوز"
اين كشور خواستار جلوگيري از اعمال 
خشونت جنسي عليه زنان و همچنين 

او اعالم كرد . پايان عفو مجرمان شد
 جنسي به تبهكارانكه تا زماني كه 

سزاي اعمال خود نرسند، زنان از 
اگر . حقوق خود برخودار نخواهند شد

عمال خشونت جنسي عليه مساله ا
زنان ادامه پيدا كند به اين دليل نيست 
كه قانون قادر نيست از زنان حمايت 

عدالتي مي بي  به دليل ،كند بلكه
زنان در جمهوري دموكراتيك . باشد

كنگو زير سقف خانه خود، در 
تختخواب و زماني كه شب فرا مي 

بر اساس . رسد نيز در امنيت نيستند
زن هزار  8يش از گزارش يونيسف، ب

در اين كشور مورد تجاوز جنسي قرار 
  . گرفته اند

  

جنايتي ديگر بر انبوه جنايتهاي 

  ، اضافه شدرزيم ايران
اي سرو ايستاده نيفتادي، اين رسم "

  "توست كه ايستاده بميري
 و از 1360شيرين علم هولي متولد 

اهالي روستاي ديم قشالق در حوالي 
 به 1387 خرداد 6ماكو در تاريخ 

بازداشت سپاه پاسداران انقالب 
 21وي پس از تحمل . اسالمي درآمد

 در بازداشتگاه سپاه كه  اسارتروز
مكان آن بر وي معلوم نبود، به بند 

 5 زندان اوين و پس از تحمل 209
. ماه، به بند عمومي نسوان منتقل شد

شيرين پس از تحمل شكنجه هاي 
  ارديبهشت19فراوان در روز يكشنبه، 

 چوبه ان واليت فقيه بهرتوسط مزدو
جو استورك، معاون .  سپرده شددار

بخش خاورميانه در سازمان ديده بان 
به دار آويختن اين ": حقوق بشر گفت

چهار زنداني كرد يكي از جديد ترين 
 نمونه هاي به كار گيري ناعادالنه

مجازات مرگ عليه اقليتهاي نژادي 

حكومت ايران مي  توسط دگرانديش
   "شدبا

يه در يقوه قضا" :استورك اضافه كرد
تالش براي در هم شكستن و نابود 

 به طور دايمساختن نارضايتي، 
ناراضيان كرد از جمله فعاالن جامعه 
مدني را به وابستگي به گروههاي 

 طلب متهم كرده و آنان همسلح تجزي
  ".را به مرگ محكوم مي كند

دادستان تهران، اتهام شيرين علم 
بمبگذاري در پاركينگ هولي را 

قرارگاه سپاه در غرب تهران و انفجار 
، عنوان كرده 87آن در ششم خرداد 

شيرين علم هولي با انتشار دو . است
 اتهامات گفته بود  ايننامه ضمن رد

 روز نخست دوره 25كه طي 
بازداشتش در مكاني نامعلوم، 
شديدترين شكنجه هاي جسمي و 

ه او ك. رواني را تحمل كرده است
شش ماه از دوران بازداشت خود را در 

 آذر سال 28 در ، اوين گذراند209بند 
 از سوي بيدادگاه رژيم به اتهام 88

خروج غيرقانوني از مرز به تحمل دو 
سال حبس تعزيري و به اتهام محاربه 
از طريق ارتباط با گروه پژاك به اعدام 

كمپين حقوق بشر در . محكوم شد
 وضعيت  نسبت بهايران، پيشتر

سالمتي شيرين علم هولي و برخي 
ديگر از زنان محبوس در بند زنان 
زندان اوين ابزار نگراني كرده بود و 
گفته بود كه خانم علم هولي براي 

 به شدتانجام مصاحبه تلويزيوني 
مزدوران . تحت فشار قرار دارد

اطالعاتي به وي گفته بودند كه در 
صورت همكاري با وزارت اطالعات، 

مجازات وي تخفيف خواهند داد اما در 
او با تحمل شكنجه هاي وحشيانه 
هرگز به خواست جانيان تن نداد و با 

ي استوار به مسلخ يقامتي رسا و گامها
بدين ترتيب، تاريخ مقاومت . رفت

شجاعانه زنان ايران براي هزارمين بار 
عنوان ستاره ه گل داد و نام شيرين، ب

ارزه اي خاموش نشدني در گستره مب
مردم ايران جهت دستيابي به 
دموكراسي و عدالت اجتماعي نقش 

  .گرفت
رژيم واليت فقيه در هراس از تشديد 
و گسترش مبارزه مردم ايران بعد از 

 سعي دارد 88مضحكه انتخاباتي سال 
با تشديد سركوب و برپا كردن چوخه 

تر شدن  ديكالاهاي اعدام از هرچه ر
ي و گسترده تر شدن جنبش اجتماع

مردم كه تاكنون زنان نقش بسيار 
عمده اي در آن ايفا كرده اند، 

 مي به عبثاگر چه . جلوگيري كند
پندارد و نمي داند كه شرايط تغيير 

 قادر نيست با سركوب و ديگركرده و 
جنبش عظيمي كه با دست رد ، اعدام

زدن به رعب و وحشت رحم مادر خود 
  . را ترك كرده را مهار سازد

ندن شيرين علم هولي نه به قتل رسا
نمي  تنها مردم را به خانه هايشان باز

گرداند، اين عمل وحشيانه نه تنها 
شمشير شكسته واليت فقيه را برق و 

 ساختار قدرت را ،جال نمي اندازد بلكه
بيش از پيش در نظر مردم منفور مي 

 جنبش اجتماعي را ،سازد و اين مساله
و وا مي دارد تا تارهاي سبز انفعال 

مهاركننده را تا سرنگوني رژيم اعدام 
  . بدراند

ياد شيرين علم هولي و همه زناني كه در 
ي جان سپرده اند گرامي و يمسير رها

  راهشان پررهرو باد
  

آزمايش اجباري ايدز در اوگاندا زير 

  فعاالن حقوق بشرانتقاد 
دولت  - 2010 مي 20 اسوشيتدپرس،

ت اوگاندا طرحي را به تصويب رسانده اس
كه زنان باردار را مجبور به دادن آزمايش 

فعاالن حقوق بشر در . بيماري ايدز مي سازد
اين كشور ابراز مي دارند كه اين موضوع 
حقوق اوليه زنان را لگدمال كرده و باعث 
. كاهش ابتال به بيماري ايدز نمي شود

 ي، دبير تشكل حمايت ازيرابرت اوچا
 دارد كه ماري ايدز ابراز ميمبتاليان به بي

آزمايش اجباري ايدز در عمل امكان پذير 
 بيماري  ايننيست و از گسترش ابتال به

 به دليل وحشت ،جلوگيري نمي كند بلكه
ابتال از بيماري ايدز احتمال فرار اين زنان از 
خانه و يا حتي اقدام به خودكشي افزايش 

  كساني مزبور بر اين، طرح افزوده.مي يابد
شي و استفاده از سوزن كه به دليل تن فرو

آلوده به ويروس ايدز به اين بيماري مبتال 
  . اند را تحت پيگرد قانوني قرار مي دهدشده

  

مدافعان حقوق بشر در پاكستان 

خواستار به رسميت شمردن ازدواج 

  اقليت هندو شدند
اس سي آر ام،  - 2010 مي 19آي ان اي، 

انجمن دفاع از حقوق بشر پاكستان از دولت 
تان خواست تا قانوني جهت به رسميت پاكس

. شناختن ازدواج اقليت هندو تصويب كند
 ابراز داشت تا زماني كه چنين اين جمعيت

قانوني در كشور وجود نداشته باشد، زنان 
 خود بي بهره خواهند  ابتداييهندو از حقوق

عدم وجود چنين قانوني باعث شده كه . ماند
 ارث و  سهم خود در رابطه بااززنان هندو 

 محروم زمين از سوي همسر و والدين خود
آنها حتي از دستيابي به امكانات . دشون

بهداشتي، راي دادن، داشتن پاسپورت و 
  . خريد و فروش زمين و ملك محرومند

  

معامله آماج برابري جنسيتي 

  سياسي كرزاي با طالبان
دكتر ثريا  - 2010 مي 22 آيريش تايمز،

ق بشر و برنده رنگ، مدافع حقو رحيم صبح
 اعتقاد دارد كه نگراني "فرانت الين"جايزه 

 و كرزايپيرامون معامله سياسي دولت 
دليل تاثيري كه ه طالبان در افغانستان ب

روي پروسه دستيابي به برابري جنسيتي مي 
ما " :او مي گويد. گذارد، در حال رشد است

بسيار نگرانيم، ما نمي خواهيم تغييرات و 
ه  بعد از سرنگوني طالبان بي كهيموفقيتها

   ".دست آورده ايم را از دست دهيم
وي ابراز مي دارد كه، اگرچه زنان افغانستان 

 در قانون اساسي خودبا وجود رعايت حقوق 
دليل غلبه مردساالري بر ه هنوز ب

ساختارهاي اجتماعي از حقوق اوليه 
محرومند اما معامله سياسي با طالبان بدون 

حقوق زنان و دموكراسي تاكيد بر رعايت 
قادر است آنچه بر روي كاغذ آمده را نيز با 

  .خطر روبرو سازد
رنگ نيز  قابل ذكر است كه دكتر صبح

مانند ديگر حاميان حقوق بشر در افغانستان 
  .به مرگ تهديد شده است

 

  

 ييزنان در مسير رها
  

 آناهيتا اردوان
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سازمان چريكهاي فدايي خلـق ايـران       
اول ماه مه، روز همبستگي بين المللي       

ايـران و   كارگران را به نيروهـاي كـار        
ــك مــيسراســر  ــد و  جهــان تبري گوي

ــارگران و    ــا ك ــود را ب ــستگي خ همب
مزدبگيران كه سازندگان اصلي جهاني     
ــكال    ــامي اش ــاري از تم ــساني و ع ان
استبداد، ستم، جهل، تبعيض و استثمار     

مــا ضــمن . كنــد ند، اعــالم مــيهــست
همبـــستگي بـــا مبـــارزه كـــارگران، 
مزدبگيران، معلمان و پرستاران ايـران      
عليه شرايط فالكتبار خود و حمايت از       
فعاالن جنـبش كـارگري، سـركوبي و        
ــنديكاها و   ــضاي سـ ــتگيري اعـ دسـ
تشكلهاي مـستقل كـارگري و صـدور       
احكام زندان براي فعاالن كـارگري را       

فشار بر خـانواده    ما  . محكوم مي كنيم  
كارگران زنداني كه در شرايط سـخت       
معيشتي قرار دارند و به دستگيري تنها 
نــان آور خــود اعتــراض مــي كننــد را 

  . محكوم مي كنيم
در سال گذشته نيروهاي كار در ايران        
از يك طرف بـا تهـاجم بـي سـابقه و         
ــه     ــه مثاب ــت ب ــسيخته دول ــان گ عن
بزرگتــرين كارفرمــا روبــرو بودنــد و از 

ــرف ــصوصي  ط ــال خ ــه دنب ــر ب  ديگ
شدنهاي گسترده و اخراجهـاي دسـته       
جمعــي، تعــرض بــه ســطح زنــدگي و 
معيشت توده هاي زحمتكش و پايمال      
كردن حقوق آنان ابعاد فاجعه بار پيـدا        

بــدون ترديــد در ســال گذشــته . كــرد
كارگران و مزدبگيران ايران با سـخت       
ترين شرايط طي تاريخ به وجود آمدن       

. ان روبـرو بودنـد    طبقه كـارگر در ايـر     
افزايش بي سابقه نقدينگي و به دنبال       
آن رشــد سرســام آور نــرخ تــورم،     
بيكارسازيهاي گسترده، عدم پرداخـت     
ــامين   چنــد ماهــه دســتمزد، فقــدان ت
اجتماعي و فاصله زياد حداقل دستمزد      

حداقل دستمزد يـك سـوم    (از خط فقر  
ــر ــن از )خــط فق ــا ت ــدگي ميليونه ، زن

بــه تبــاهي كــارگران و مزدبگيــران را 
ــت ــشانده اس ــازي و . ك ــصوصي س خ

اخراجهاي دسته جمعي دو روي سـكه      
سياســـتهاي ضـــد كـــارگري رژيـــم 
جمهوري اسالمي است كـه در سـال        
پيش رو با حذف يارانه ها تكميل مـي    

  .شود
شرايط فاجعـه بـار زنـدگي و معيـشت      
نيروهــاي كــار طــي پــنج ســالي كــه 
سياست بي دنده و ترمـز بـه سياسـت          

 تبـديل شـده، آن      اصلي رژيـم ايـران    
چنان آشكار اسـت كـه رسـانه هـاي          
دولتي ناچارند گوشه كـوچكي از آن را       

  . هر روز بازتاب دهند

ــه     ــرد غارتگران ــاد عملك ــي از ابع يك
حاكميت در پـنج سـال گذشـته رشـد          
ــسيج در   سرســام آور ســهم ســپاه و ب

چند ماه پيش . اقتصاد كشور بوده است
بنا به تـصميم دولـت نظـامي امنيتـي          

نـــژاد، ســـهام شـــركتهاي احمـــدي 
پتروشيمي بوشهر، پتروشيمي مـارون،     
پتروشــــيمي پــــارس، پتروشــــيمي 

، نيروگاه سيكل تركيبي    )غدير(پرديس
گيالن به همراه چهـل درصـد سـهام         

بـرداري    دولت در شركت مديريت بهره    
ــش    ــه بخ ــذاري ب ــراي واگ ــيالن ب گ
خصوصي تعين شدند كه بدون ترديـد       

ـ          ت از جانب سـپاه و سـرمايه داران ران
خوار پيرامون دولت احمدي نژاد بلعيده  

  .مي شود
ــوجهي از    ــل ت ــش قاب ــين، بخ همچن
شركتهاي سود ده با قيمت پائين تر از        
قيمت واقعي به نيروي سركوبگر سپاه      

  . و بسيج فروخته مي شود
 نيروگـاه و    6نژاد سـهام      دولت احمدي 

شركت پتروشيمي را به سازمان تامين      
 واگذار  )ساتا(اجتماعي نيروهاي مسلح    

گفته شده اين واگذاري در     . كرده است 
» ســاتا«مقابــل بــدهيهاي دولــت بــه 

ــت   ــه اس ــورت گرفت ــسياري از . ص ب
هاي نفت، گاز، راه و ساختمان و         پروژه

حجم بزرگي از صـادرات و واردات در        
االنبياء وابـسته بـه       اختيار قرارگاه خاتم  

  .سپاه است
در سال گذشته همچون سالهاي قبـل       

ســتهاي مخــرب و  بــار اصــلي سيا 
ماجراجويانــه رژيــم واليــت فقيــه بــر 

فشار . دوش كارگران و مزدبگيران بود    
و تبعيض جنسييتي بر كـارگران زن و        
اعمال محروميت بر فرزنـدان آنـان و        
كودكان كار به طور تصاعدي افزايش      

كارگران و زحمتكشان ايران    . پيدا كرد 
كه هيچ بهـره اي از افـزايش قيمـت           

ه شـدت از بحـران      نفت خام نبردند، ب   
افـزايش  . مالي در جهان زيـان ديدنـد      

. قيمتها سفره كارگران را خالي تر كرد      
اعالم سياست حذف يارانه ها كـه بـه         
دروغ آن را هدفمند كـردن يارانـه هـا       
نامگذاري كرده انـد، قبـل از تـصويب         
آن در مجلس ارتجـاع آثـار زيانبـار و          
جبـران ناپـذير بـر زنـدگي و معيـشت      

. بگيـران داشـته اسـت     كارگران و مزد  
ــصوصي ســازيها و فربــه كــردن     خ
نهادهاي نظامي و امنيتي و نيز حـذف        
يارانه هاي زندگي نيروهاي كار ايـران      
را در سال پيش رو چندين بـار فاجعـه     

  .بارتر خواهد كرد
كارگران ايـران همزمـان بـا وضـعيت         
فالكتبار زندگي و معيشت خود از حق       
كار، حـق اعتـصاب، حـق تـشكلهاي         

هاي    و حق برخورداري از بيمه     مستقل
اجتماعي محروم هستند و اعتراضهاي     
مسالمت آميز آنان به شـدت سـركوب     

نيروهـاي سـركوبگر رژيـم      . مي شـود  
بارها با ضربات باتوم و گاز اشـك آور         
به حركتهاي اعتراضي كارگران يورش     
بردنــد كــه منجــر بــه زخمــي شــدن  
. تعــدادي از كــارگران شــده اســت   

ــه مــاموران وزارت اطال عــات بارهــا ب
منازل كارگران و مزدبگبران و فعاالن      
جنبش كارگري حمله كرده و آنـان را        
دستگير و يـا بـا تماسـهاي تلفنـي در           
سطح گسترده كـارگران را تهديـد بـه         

  . دستگيري مي كردند
در سال گذشـته كـارگران و كاركنـان        
ــصوصي،    ــي و خـ ــركتهاي دولتـ شـ
ــتاران در   ــان و پرس ــران، معلم مزدبگي

وضاع فالكتبار خود بـه اشـكال       برابر ا 
مختلف دسـت بـه مقاومـت و مبـارزه         

  .زدند
نيروهاي كار ايـران از يـك طـرف در          
قيام عليه اسـتبداد مـذهبي و واليـت         
خامنه اي شـركت فعـال داشـتند و از          

گر بـه شـكلهاي گونـاگون از    طرف دي 
قبيل نامه نگـاري، تجمـع، اعتـصاب،        
تحصن، بستن جاده ها، راه پيمـايي و        

به شرايط كار و زيست خود اعتراض       ..
حركتهاي اعتراضـي كـارگران     . كردند

در سال گذشته از نظر كمي گـسترش        
بر طبق ليستي كه از جانـب       . پيدا كرد 

دبيرخانه سازمان ما انتشار يافتـه، كـه        
 شك تمام حركتهاي كارگري را      بدون

شامل نمي شود، در سال گذشـته هـر         
سه روز يك حركت اعتراضي از جانب       
كارگران و مزدبگيـران انجـام گرفتـه        

  . است
خواســـته هـــاي اوليـــه كـــارگران و 

دريافـت  «مزدبگيران در سال گذشـته      
آزادي «، »دسـتمزد بــه تعوبـق افتــاده  

، »فعاليت تشكلهاي مـستقل كـارگري    
شناختن حق تشكل طبق    به رسميت   «

ــار  ــاني ك ــسيون جه ــت «، »كنوان امني
ــاني ــغلي «، »ج ــت ش ــق «و » امني ح

» اعتصاب و اعتراض، حق آزادي بيان     
» آزادي فعاالن سياسي و كارگري    «و  
  .بود

واقعيت اين است كه اين خواسته هاي 
ابتدايي با ماهيـت حاكميـت دينـي در         
تضاد قـرار دارد و از ايـن رو جـوهر و            

عتراضي صـنفي و    سرشت هر حركت ا   
سنديكايي نيروهاي كار  در كشور مـا        

  .سياسي خواهد بود
اين حركتهاي گسترده همچنين يكـي      

بحـران  (از نشانه هاي بحران انقالبـي     
در ايران است كه بايـد آن       ) غيرقانوني

را در چارچوب مبارزه عليه نظام حاكم       

و به طور مشخص عليه رژيم واليـت فقيـه          
  .تعريف كرد

ضـمن شـركت در خيزشـها و        نيروهاي كار   
قيامهــاي عمــومي بــه وســيله آن دســته از 
تشكلهاي مدافع كارگران و مزدبگيران كـه       
زير تيغ سـركوبي عريـان بـه فعاليـت خـود        
ادامه مي هند به طرح ديـدگاههاي خـود از          
طريق انتشار بيانيه، نوشـتن مقالـه و انجـام          

  .مصاحبه دست زدند
كانون مدافعان حقوق كـارگر طـي چنـدين         

يانيه كه در سال گذشـته منتـشر كـرد بـه            ب
تشريح مواضـع بخـشي از فعـاالن جنـبش          
. كارگري پيرامون قيامهاي توده اي پرداخت     

در بخشي از يكـي از ايـن بيانيـه هـا آمـده        
در سي سال گذشـته همـواره چنـين         «:است

رفتارهايي با مخالفان و مردم عـادي امـري         
متداول و مورد قبول جناحهاي مختلف بوده       

 اما اكنـون كـه چنـين رفتارهـايي بـا            .است
صورت مي گيـرد، اعتراضـات در      » خوديها«

  .يابد تري مي ابعاد گسترده» خوديها«درون 
هم روند با اين اعمـال، اعتـراف گرفتنهـاي     

آبـرو كـردن      تحت فشار وشكنجه براي بـي     
يــك جنــاح، يــادآور اعترافــات بــه مراتــب  

هاي گذشته است كه مـورد        تر در دهه    وسيع
اين اعترافات در   . ي مسئوالن بود    همهتأييد  

زندان، از طـرف بـسياري از عالمـان دينـي           
ارزش قلمداد    مورد اعتراض قرار گرفته و بي     

شـكي وجـود نـدارد كـه چنـين          ! شده است 
ارزش بــوده و تنهــا  اعترافــاتي همــواره بــي

كنـد، امـا      گيرنـدگان را روسـياه مـي        اعتراف
سوال آن است كه چرا تا كنون ايـن افـراد،           
اعترافات مخالفان را در دهه هـاي گذشـته،     

ــي ــد  ب ــار اعــالم نكــرده ان در گذشــته . اعتب
بسياري از مخالفان به دليل چنين اعترافاتي       

هاي اعدام سپرده شـدند وبـسياري    به جوخه 
از آنان در همان شرايط سخت بازداشتگاهها  
مورد انواع آزار و اذيتها قرار گرفتـه و جـان           

  » .اند از دست دادهخود را در بدترين شرايط 
كارگران و مزدبگيران بخش قابل توجهي از       
خيزشها و قيامهاي ضد اسـتبداد مـذهبي را         

جنـبش كـارگري متحـد      . تشكيل مي دهند  
پايدار همه جنبشهاي اجتماعي ديگر است و       
بنابرين طرح مطالبات نيروهاي كـار در هـر         
جنــبش و خيــزش عمــومي يــك ضــرورت 

  .  اجتناب ناپذير است
 هاي اوليه نيروهاي كـار مـشخص        خواسته

است و هـر نيـرو و شخـصيت سياسـي بـه             
شمول آقايان ميرحسين موسـوي و مهـدي        
كروبي به شرطي مي تواند اعتماد كـارگران        
و مزدبگيران و فعاالن كارگري را جلب كند        
كه اين خواسته ها را بدون امـا و اگـر و بـه     

  .شكل شفاف به رسميت بشناسد
  
ــس  * ــشكلهاي م ــاد ت ــق ايج ــراي ح تقل ب

كارگران، مزدبگيـران، معلمـان و پرسـتاران        
بدون هرگونـه تعهـد و پايبنـدي بـه اصـل            

  واليت فقيه
لغـو هرگونــه تبعـيض بــين زن و مــرد در   *

حقــوق كــار و در تمــامي شــئون سياســي،  
اقتصادي و اجتماعي و پذيرش كنوانـسيون        

  منع تمامي اشگال تبعيض در مورد زنان
كـارگران و   تأمين امنيت شغلي براي همه      *

  لغو قراردادهاي موقت
  12بقيه در صفحه 

  بيانيه سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران

  به مناسبت اول ماه مه، روز همبستگي جهاني كارگران
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 جنبش توانمند كارگري در سالي كه گذشت
بيانيه سـازمان چريكهـاي فـدايي       

  خلق ايران
  

  بقيه از صفحه 
  
ــط   * ــارگران توس ــتمزد ك ــداقل دس ــين ح تعي

  نمايندگان واقعي و تشكلهاي مستقل كارگري 
توقف كامل اخراجهـا و بيكارسـازي و ايجـاد      *

سيستم بيمه اجتماعي بـراي تمـامي نيروهـاي       
  كار 

  پرداخت كامل دستمزدهاي معوقه*
   تظاهراتحق اعتصاب، تجمع و*
آزاي بدون حد و مرز انديشه و بيان و رسـانه           *
  ها
آزادي كليه زندانيان سياسـي و عقيـدتي بـه          *

  شمول فعاالن كارگري
  لغو  كامل كار كودكان*
تعطيل رسمي و همگاني اول ماه مـه و لغـو            *

هرگونه ممنوعيت و محدوديت براي برگـزاري       
  مراسم اين روز

  
 حمايـت   سازمان چريكهاي فدايي خلق ايـران     

كامل خود را از خواسته هاي برحق كـارگران،         
  . مزدبگبران، معلمان و پرستاران اعالم مي دارد

شــوراي برگـزاري مراســم روز  مـا از فراخـوان   
 براي برگزاري مراسم 89 سال –جهاني كارگر  

 تـشكل   10قطعنامه مـشترك    اول ماه مه و از      
كارگري بـراي روز جهـاني كـارگر و از بيانيـه            

افعان حقـوق كـارگر پـشتيباني مـي     كانون مـد  
ــنديكاها و     ــا، س ــه ه ــامي اتحادي ــيم و تم كن

سازمانهاي جهاني كارگري و نيروهاي سياسي       
مترقي جهان مي خواهد كه به مبـارزه برحـق          
نيروهاي كار در اير ان براي كسب حقوق اوليه         

  .  شان ياري رسانند
ما از شـوراي حقـوق بـشر سـازمان ملـل و از              

ر مي خواهيم كه به جمهوي      سازمان جهاني كا  
اسالمي براي به رسميت شناختن حقوق حقـه        

  . كارگران بيش از پيش فشار وارد نمايد
سازمان چريكهاي فـدايي خلـق ايـران، رژيـم          
واليت فقيه را نيروي عمـده در مقابـل مبـارزه       
كارگران و زحمتكـشان مـي دانـد و از تمـامي            
ــاغل در   ــران ش ــان و مزدبگي ــارگران، كاركن ك

 دولتي و خصوصي و از تمـامي مـدافعان          مراكز
آزادي و توسعه پايـدار مـي خواهـد كـه بـراي          
برچيدن بساط ننگين نظام واليت فقيه متحد و        

  .متشكل شوند
زنده باد اول ماه مه روز همبستگي بين المللـي     

  كارگران
  سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران
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اطالع از كليه اخبار گـارگري در سـال        براي   *

گذشته به سايت ايران نبـرد و جنـگ خبـر در            
  .آدرسهاي زير مراجعه كنيد

http://www.iran-

nabard.com/kareghari.htm  

http://www.jonge-khabar.com/  

همچنين با مراجعه با آدرس زير از رويدادهاي ماهانه 

  .جنبش كارگري مطلع شويد

http://www.iran-

nabard.com/zinat/index-zinat.htm  
  

   

ــاي  ــي از حركتهــ برخــ

كارگري از اول ارديبهشت    

 تا اول ارديبهـشت     1388

1389  

  2010 تا مه 2009مه 
   

  :چند توضيح
ــه در  *  ــارگري ك ــاي ك حركته

ليست زير جمـع آوري شـده در        
 شماره قبلي نيـرد خلـق بـه         12

شكل مـشروح تـري همـراه بـا         
  .منبع خبر منتشر شده است

ين اخبـار بـه نقـل از رسـانه          ا* 
هاي جمعـي گونـاگون اسـت و        
ــاي   ــسياري از حركته ــسلما ب م
ــاي   ــانه ه ــه در رس ــارگري ك ك
جمعي پوشش خبري نداشـته در      

بنـابرين  . اين ليست وجود نـدارد    
اين ليست نمي تواند بيان كامل      
ــال    ــارگري در س ــاي ك حركته

  .گذشته باشد
براي اطالع روزانه از چالشها و      *

ان و مزدبگبران   حركتهاي كارگر 
ايران به آدرسهاي زيـر مراجعـه       

  :كنيد
   

http://www.iran-

nabard.com/kareghari.htm  

http://www.jonge-

khabar.com/  

    
  1388ارديبهشت 

ــشت1 ــان: ارديبه ــصاب پاي  اعت
  گري ساوه كارگران صنايع ريخته

تجمــع اعتراضــي : ارديبهــشت2
  كارگران كارخانه قند دزفول

اعتـصاب و اخـراج     : ارديبهشت 2
هيــات مــديره توســط كــارگران 
كارخانه الستيك سـازي دنـا در       

  شيراز
تحصن صافكارن و   : ارديبهشت 8

نقاشان خودرو جيرفت در مقابـل   
  استانداري كرمان 

ع راننـدگان   تجمـ : ارديبهشت 14
ــراني    ــد اتوبوسـ ــركت واحـ شـ

  كرمانشاه
تجمع نماينـدگان   : ارديبهشت 22

كارگران شـركت نيبـر كـشت و        
صنعت كارون شوشتر در مقابـل      

  مجلس رژيم
تجمـع كـارگران    : ارديبهشت 22

ــه  ــركت قطع ــودرو   ش ــازي خ س
  پالستيران در محل كار 

تجمـع كـارگران    : ارديبهشت 24
كارخانه شيميايي كروم كيميكال    

ر مقابــل اســتانداري  ســاري د
  مازندران

ــشت27 ــارگران  : ارديبه ــصاب ك اعت
شركت پيمانكار نصاب نيروگاه گازي     

  خرمشهر
   

  1388  خرداد
ــرداد3 ــارگران يكــي از  : خ ــع ك تجم

شركتهاي زيرمجموعه خودرو سازي    
  سايپا در مقابل كارخانه سايپا

تجمع كارگران لولـه سـازي     : خرداد 6
خوزستان در مقابل دفتر سـهامداران      

  اين كارخانه در شهر اهواز
تجمع كارگران لوله سازي    : خرداد 10

  خوزستان درمقابل استانداري
تحصن كـارگران كارخانـه     : خرداد 10

قنــد بردســير در جــاده ســيرجان بــه 
  كرمان

ــرداد11 ــرش  : خ ــارگران ف ــع ك تجم
  قزوين نداري  مقابل استا پارس در

تجمـع كـارگران كارخانـه      : خرداد 11
  روغن نباتي پارس قو

تجمـع كـارگران كارخانـه      : خرداد 10
روغن نباتي قـو در چهـار راه چيـت           

  اين . سازي تهران
خــرداد بــراي   12كــارگران در روز  

دومين روز متوالي از كارخانـه خـارج        
  .شده و تظاهرات كردند

تجمع كاركنان شـركتهاي    : خرداد 13
اتي اسـتان مركـزي در مقابـل        مخابر

  فرمانداري
   

  1388تير 
پيروزي كارگران كوره پزخانه    : تير 14

 روز  17هاي وايقان شبـستر پـس از        
  اعتصاب متحدانه 

ــر22 ــي  : تي ــارگران اخراج ــع ك تجم
انتشارات اميركبير در مقابل سـازمان      
تبليغات اسالمي در ميدان فلـسطين      

  تهران
ــر22 ــارگران صــنايع  :  تي تحــصن ك

شـماره يـك و اخـراج تمـامي         فلزي  
  مديران فروش و توليد از كارخانه

تجمـع كـارگران پتروشـيمي      : تير 24
 شركت  -پلي اتيلن سنگين كرمانشاه   

   –سازه 
تجمــع كــارگران شــهرداري : تيــر24

  خوزستان روبروي استانداري
ــر25 ــركت   : تي ــارگران ش ــع ك تجم

ــراي    ــرريس ب ــنندج پ ــسندگي س ري
  دومين بار

   
  1388  مرداد

تجمـع كـارگران كارخانـه    : د مردا 12
در شـهرك   (نساجي سيمين اصفهان    

روبروي اسـتانداري   ) صنعتي علويجه 
  اصفهان

ــاهرات : مـــرداد12 اعتـــصاب و نظـ
  كارگران ايران خودرو در جاده كرج

تجمـع كـارگران كارخانـه      : مرداد 14
  ريسندگي پرريس سنندج

تحصن كارگران شركت نيشكر    :  مرداد 16
  هفت تپه در محل كارخانه

تجمـع كـارگران شـركت واگـن     : مرداد 22
پارس در سالن غذاخوري كارخانـه همـراه        

  با كوبيدن قاشق روي ميز
تجمـع كـارگران شـركت واگـن     : مرداد 24

 همزمان با بازديد وزيـر راه و         پارس اراك 
  .ترابري از شركت

ادامه تجمـع كـارگران كارخانـه       : مرداد 28
  واگن پارس اراك

گران تجمــع و تظــاهرات كــار:  مــرداد31
  سازي دنا كارخانه الستيك

   
  1388  شهريور

تجمع كارگران نساجي كاشـان     : شهريور 2
 كارخانجـــات 2شـــامل؛ واحـــد شـــماره 

ريسندگي و بافندگي، شركت صنايع فرش      
  راوند، كارخانه مخمل و ابريشم كاشان

ششمين تجمع كارگران شركت    : شهريور 3
  واگن پارس اراك

نـد  تجمع كـارگران كارخانـه ق     :  شهريور 5
شهر در مقابـل فرمانـداري        كامياب خميني 
  اين شهرستان 

ــهريور5 ــارگران  :  ش ــع ك ــصن و تجم تح
  شركت آجرثبات همراه با خانواده هايشان

تجمع كارگران شـركت چينـي      :  شهريور 8
  البرز در مقابل استانداري قزوين

تجمـــع كـــارگران شـــركت : شـــهريور8
ــو(آلومينيـــوم اراك  ــه ) ايرالكـ در محوطـ

  شركت
تجمــع كــارگران صــنايع    :ور شــهري 11

  ) ITI(مخابراتي راه دور ايران 
دومين تجمع كارگران شركت    : شهريور 30

ــو(آلومينيـــوم اراك  ــه ) ايرالكـ در محوطـ
  شركت
   

  1388مهر 
سومين روز تجمع كارگران شركت     :  مهر 4

  خودروسازي زاگرس بروجرد
اعتصاب كارگران پارچه بافي كرپ     : مهر 8

  ناز در شهرستان هرسين
ادامه اعتـصاب كـارگران پارچـه       : ر مه 10

  ناز بافي كرپ
اعتصاب و تجمع كارگران كارخانه  : مهر 11

  كشت و صنعت هفت تپه براي دومين بار
تجمــع كــارگران شــركت واگــن : مهــر15

  پارس اراك و بستن جاده ورودي به اراك
ادامـه تجمـع كـارگران شـركت        :  مهر 16

تـا  .واگن پارس اراك و اعالم اعتصاب غذا      
اين كارگران شركت واگـن پـارس       قبل از   

 هشت بار ديگر نيـز دسـت        1388در سال   
  .به تجمع اعتراضي زده بودند

ــر21 ــهرداري  : مه ــارگران ش ــصاب ك اعت
  بوشهر

دومين روز تجمـع كـارگران لولـه        : مهر 26
ســازي خوزســتان در اهــواز در مقابــل    

  استانداري و دفتر مديرعامل اين شركت
  13بقيه در صفحه 
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جنبش توانمند كـارگري    

  در سالي كه گذشت

  12بقيه از صفحه 

  
تجمع و تظـاهرات كـارگران      :  مهر 28

ــي از    ــتان در يك ــازي خوزس ــه س لول
  ميدانهاي شهر اهواز

اعتصاب كارگران سـد مـاملو      : مهر 29
  در نزديكي منطقه ي نظامي پارچين

   
  1388آبان 

كــارگران چينــي البــرز بــراي : آبــان2
 صنعتي البـرز    ساعتي جاده اصلي شهر   

  . را مسدود كردند
هفتمين روز حركت اعتراضـي     :  آبان 4

كارگران لوله سازي خوزستان همراه با  
  راهپيمايي در خيابانهاي اهواز

اعتـصاب كـارگران خبازيهـاي      : آبان 4
  سنندج

تجمع كاركنان قسمت توزيع و     : آبان 4
  نوش پخش شركت ارم

تجمـــع كـــارگران شـــركت : آبــان 4
ــل كارخانجــات مخــابراتي  راه در مقاب

  استانداري فارس 
تجمع كارگران شركت گوشـت     : ابان 7

  زياران در مقابل فرمانداري قزوين
ــان7 ــرريس در : آب تجمــع كــارگران پ

  مقابل استانداري كردستان
تجمع كارگران شركت بخش    : آبان 10

نظافت و فضاي سبز شهر حاجي آبـاد        
هرمزگـــان در مقابـــل شـــهرداري و 

  فرمانداري اين شهر
ــ11 ــع  :ان آب ــصاب و تجم ــين اعت دوم

كارگران شركت آلومينيـوم اراك طـي       
  چند ماه گذشته 

ــان16 ــه  : اب ــارگران كارخان ــع ك تجم
كار رشـت در مقابـل اسـتانداري          كنف

  گيالن
ــان16 ــه  : آب ــارگران كارخان ــع ك تجم

ــران در    ــابراتي راه دور اي ــنايع مخ ص
  شيراز

ــان16 ــركت   : آب ــارگران ش ــع ك تجم
ن بـار   سبالن پارچه اردبيل براي چندي    

ــل     ــته در مقاب ــاي گذش ــه ه در هفت
  سازمان صنايع و استانداري ارديبل

تحــصن راننــدگان ســازمان : آبــان18
اتوبوســـراني زنجـــان در يكـــي از   

هاي منتهي به محل سـاختمان        كوچه
  استانداري

تجمع كارگران شركت صنايع    : آبان 18
اراك در مقابل استانداري و سـپس در        

  حياط استانداري مركزي
ــان19 ــع ر: آب ــصاب و تجم وز دوم اعت

ــركت    ــياه شـ ــي برسـ ــارگران نـ كـ
  نيشكرهفت تپه

ــان19 ــرح  :  آب ــارگران ط ــصاب ك اعت
اين .توسعه پااليشگاه قديم بندر عباس    

سومين اعتصاب آنان در طي سه مـاه        
  گذشته است

اعتصاب كارگران و راننـدگان     : آبان 20
شركت جهاد نصر تحت پوشش پروژه      

  مسكن مهر سنندج 
رگران فصلي بخش   تجمع كا :  آبان 21

قند كارخانه قند شـيروان مقابـل اداره        
  كار و امور اجتماعي اين شهرستان

ــان23 ــه  : آب ــارگران كارخان ــع ك تجم
ــازى اراك  ــوم سـ ــارگران .آلومينـ كـ

خشمگين در ايـن حركـت اعتراضـى،        
تــابلوى بـــسيج كارخانـــه را پـــايين  

  . كشيدند
ــان24 ــر  : آب ــارگران رفتگ ــصاب ك اعت

  ين بارشهرداري خرمشهر براي چندم
براي چنـدمين بـار كـارگران       : آبان 24

ــركت كنــف  ــار رشــت مقابــل    ش ك
  .استانداري گيالن تجمع كردند

تجمع كارگران كارخانه چيني    : آبان 25
هاي خود در     حميد قم همراه با خانواده    

  روي استانداري قم خيابان روبه
   

  1388آذر 
تجمـع كـارگران واحـد نـساجي     : آذر2

  .دندمازندران مقابل اين شركت كر
اعتراض جمعي كارگران شركت    : آذر 9

  شاهو كردستان به افزايش ساعت كار
تجمع كارگران كارخانـه صـنايع    : آذر 9

بـراي  ) ITI(مخابراتي راه دور ايـران      
  چندمين بار 

تجمــع كــارگران بازنشــسته   : آذر10
كارخانه پارسيلون در مقابل استانداري     

  لرستان
تجمع كارگران كارخانه صنايع    : آذر 11

ــا ــران مخـ در ) ITI(براتي راه دور ايـ
  مقابل استانداري فارس

تجمــع اعتراضــي كــارگران   : آذر12
  شركت ايران خودرو

تجمـــع كـــارگران رفتگـــر   : آذر12
   كرج5شهرداري منطقه 

   
   

ــركت  : آذر19 ــارگران شـ ــع كـ تجمـ
كار رشـت در مقابـل اسـتانداري          كنف

  گيالن
تجمع كارگران كارخانه آونگان   : آذر 22

  فرماندارياراك در مقابل 
قبال نيز كـارگران ايـن واحـد بـزرگ           
چندين بار دست به تحصن و اعتراض       
ــارگزان   ــدادي از ك ــه تع ــد ك زده بودن
ــم     ــركوبگر رژي ــاي س ــط نيروه توس

  .دستگير شده بودند
تجمع كارگران شهرك صنعتي    : آذر 28

فوالد و مجتمع فوالد آلياژي مالير در       
ــك تجــارت   ــداري و بان ــل فرمان مقاب

  مالير
   

  1388دي 
ــارگران : دي2 تجمـــع اعتراضـــي كـ

  شركت آونگان اراك
ــه  : دي9 ــارگران كارخانـ ــع كـ تجمـ

الســتيك البــرز در مقابــل ســاختمان 
  مديريت كارخانه

تجمع كارگران شركت نساجي   : دي 14
مازندران براي چندمين بار متـوالي در       

  مقابل دفتر شركت 

ــركت  : دي15 ــارگران شـ ــع كـ تجمـ
  كندلوس تنكابن در مقابل فرمانداري

ــارگران  : دي16 ــصاب ك ــع و اعت تجم
مشغول به كـار در ايـستگاه در دسـت      

  صدر احداث متروي پل
اعتصاب كارگران نيروگاه برق    : دي 19

  سنندج
ــركت   : دي23 ــارگران ش ــصاب ك اعت

ساختماني چوالب در پـروژه تعـريض       
  راه شهر پونل به هشتپر

اعتصاب كارگران نيروگاه برق    : دي 22
  سنندج واحد سيكل تركيبي

  دومين روز اعتصاب و تجمع    : دي 23
ــركت آونگــان اراك در    ــارگران ش ك

  مقابل درب كارخانه 
تجمع كارگران كارخانه كيـان     : دي 24

  )الستيك البرز(تاير 
اعتصاب رانندگان كاميونهـاي    : دي 26

شركت احياگـستران اسـپادان در ذوب    
  آهن اصفهان

  كارگران
ــر : دي27 ــارگران شـ ــع كـ كت تجمـ

سازي ساسان در محوطه داخلي  نوشابه
  اين كارخانه 

تجمع كاركنان شركت پـارس     : دي 28
نيرو وابسته به وزارت نيـرو در مقابـل         

  استانداري فارس
ــركت   : دي28 ــان ش ــصاب كاركن اعت

  پيوند امواج دريا در اسكله رجايي
ــصاب  : دي29 ــارمين روز اعتــ چهــ

رانندگان كاميون شركت احياگـستران     
  هن اسپادان ذوب آ

   
  1388بهمن 

تجمع كارگران نساجي بافتـه     : بهمن 4
  هاي كرمان و بستن جاده

دومين روز تجمع كـارگران     : بهمن 11
كارخانـه الســتيك البـرز، كيــان تــاير   

  سابق
دومين روز اعتصاب محدود    : بهمن 13

  كارگران كارخانه نورد و لوله صفا
اعتـصاب كـارگران شـركت      : بهمن 14

نهــاي آونگــان اراك و تجمــع در خيابا
اصلي شهر اراك و مقابـل فرمانـداري        

  اين شهر
پايان موفقيت آميز اعتصاب    : بهمن 14

  دو روزه كارگران شركت بن رو 
تجمع كارگران تونل توحيـد     : بهمن 20

  در مقابل ورودي تونل
   

  1388اسفند 
ــفند1 ــه  : اس ــارگران كارخان ــع ك تجم

ريسندگي و بافندگي كاشان در مقابـل    
  فرمانداري

ن روز اعتصاب و تجمع     سومي:  اسفند 3
ــابراتي راه دور   ــنايع مخ ــارگران ص ك

)ITI ( در شيراز  
ــفند3 ــصاب  :  اسـ ــومين روز اعتـ سـ

كارگران طرح توسعه پااليـشگاه بنـدر       
  عباس

در مقابل اين اعتراض مـسالمت آميـز        
نيروهاي انتظامي مسلح به گاز اشـك       
ــاتوم و ســاير ســالحها نيــز در  آور و ب
 مقابــل درب خروجــي كارگــاه مــستقر

ــرون از   ــه بي شــدند و از خــروج كــارگران ب
  .پااليشگاه ممانعت كردند

اعتصاب كـارگران شـركت دنـا ره        : اسفند 3
  سازان
   
تجمـع كـارگران شـركت متـك از         : اسفند 8

توابع مجتمع صنايع قائم رضا در دفتـر ايـن    
  مجتمع واقع در سه راه توحيد شهر اصفهان

  تجمع كارگران كيان تاير: اسفند9
ع كارگران شـركت مـيالد از       تجم: اسفند 10

توابع مجتمع صنايع قائم رضا در دفتـر ايـن    
  مجتمع واقع در سه راه توحيد شهر اصفهان

حركت كارگران شـركت مـيالد بـه دنبـال          
  تجمع كارگران شركت متك صورت گرفت

اعتـصاب و راهپيمـايي كـارگران       : اسفند 11
نـساجي مازنـدران از مـسير كارخانـه جـاده      

  مت فرماندارينظامي قائمشهر به س
تجمع كارگران كارخانه ريسندگي    : اسفند 12

ــل   ــيمين اصـــفهان در مقابـ بافنـــدگي سـ
  استانداري اصفهان

تجمع كارگران قطـار شـهري در       : اسفند 22
كرج در محل ورودي مكان عمليات ساخت       

  رمپ قطار شهري
تجمع كاركنـان پيمانكـاري بـرج       : اسفند 23

 در مقابل ) وابسته به شهرداري تهران   (ميالد
  محوطه اين برج

تجمـع كاركنـان شـركت پخـش        : اسفند 25
درمقابل دفتـر مركـزي     ) كفش بال (جمشيد  

  اين شركت درميدان هفتم تير
   

  1389فروردين 
تجمع كاركنان كارخانه سبالن    : فروردين 16

پارچه اردبيل در مقابل ساختمان اسـتانداري    
  اردبيل

تجمع كارگران شركت صـنايع     : فروردين 19
  اراك

اعتصاب كارگران صـيد مـاهي      :ن فروردي 20
  در بندر ميناب بندر عباس 

ــروردين23 ــركت  : ف ــارگران ش ــصاب ك اعت
 2طريق آفتـاب كـه در شـهرداري منطقـه           

آبادان مـشغول بـه كـار هـستند در مقابـل            
  شوراي شهر

ــروردين22 ــارگران و  : فــ ــصاب كــ اعتــ
اتوبوسرانان ترمينال زاگرس واقـع در بلـوار        

  پاسداران اهواز 
جمع كارگران كارخانه چينـي     ت: فروردين 22

حميد در مقابل درب اداره كـل كـار و امـور     
  اجتماعي استان قم

تجمـع كـارگران و نماينـدگان       : فروردين 23
ــال در   23 ــارگيري فع ــه و ب ــركت تخلي  ش

بارانداز شلمچه در مقابل ساختمان مركـزي       
  منطقه آزاد اروند در آبادان

تجمع كـارگران كارخانـه قنـد       : فروردين 29
  در مقابل فرماندارى اين شهربردسير 

تجمع كارگران شركت مجتمع    : فروردين 30
گوشــت مرودشــت در مقابــل اداره كــار    

  مرودشت
   

دبيرخانه سـازمان چريكهـاي فـدايي خلـق         
  ايران
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  ارديبهشت ، اول ماه مه، روز جهاني كارگر 11

توضيح كوتـاه در مـورد      

  تاريخچه اول ماه مه
 كــارگران اســتراليا در 1856در ســال 

اعتراض به شرايط دشوار كار و بـراي        
ــه حركــت   ــار روزان هــشت ســاعت ك
اعتراضي خود را آغاز كردند و پـس از         
. مبارزه متحد و سراسري پيروز شـدند      

پــس از ايــن حركــت متحدانــه آنــان 
تصميم گرفتند كه هـر سـال در يـك          

ــشيده و   روز ــار ك ــت از ك ــين دس  مع
همبستگي خـود را در مقابـل سـرمايه     

  .داران و حاميان آنان نشان دهند
 كـــارگران نـــساجي 1886در ســـال 

شيكاگو در آمريكا طي يك تظـاهرات       
 8بــزرگ در روز اول مــاه خواســت   

اين . ساعت كار روزانه را مطرح كردند     
تظاهرات به شدت سركوب و به خون       

مريكـا تـا سـال     كارگران آ . كشيده شد 
 هر ساله در چنين روزي دسـت        1889

از كــار مــي كــشيدند و بــا تظــاهرات 
ــل    ــود را در مقاب ــدرت خ ــاني ق خياب
ــتثمار و    ــل، اس ــدافع جه ــاي م نيروه

  .بردگي نشان مي دادند
ــيونال 1889در ســال  ــره انترناس  كنگ

احــزاب كــارگري و سوسياليــستي روز 
اول ماه مه را روز همبـستگي جهـاني         

از آن زمـان تـا    . م كـرد  كارگران اعـال  
كنون كارگران و زحمتكشان جهان در      
شرايط متفاوت روز اول مـاه دسـت از         
كار مي كشند و با همبستگي خواسـته      

  .هاي بر حق خود را مطرح مي كنند
در ايران براي اولين بـار و بـه ابتكـار           

ــيون  « ــزي فدراســ ــوراي مركــ شــ
 1299در سال   » سنديكاهاي كارگري 

جشن اول  )  ميالدي 1920(خورشيدي
ماه مه به شكل نيمه مخفي در واحـد         
هاي توليدي برگزار شد و  يك سـال         
بعد به ابتكار همين تشكل مراسم اول       
ماه مه در تهران به شكل علني برگزار      

  .شد
  
  

 آلمان در –اول ماه مه كلن 

  همبستگي با جنبش بيشماران

كوشندگان سازمان چريكهـاي فـدايي      
 اول  خلق ايران در مراسم بزرگداشـت     

 آلمان شـركت    -ماه مي در شهر كلن      
مراسم مزبور به دعوت مجمـع      . كردند

) DGB(اتحاديه هاي كارگري آلمـان      
ــزاب     ــود و در آن اح ــده ب ــزار ش برگ
ــشكلهاي     ــان، ت ــپ آلم ــاگون چ گون
كــارگري ايــن كــشور و همچنــين    
جريانهاي چپ و كارگري از تركيـه و         

  .آمريكاي التين شركت داشتند

ور قـرار دادن    رفقاي سـازمان بـا محـ      
جنبش اجتمـاعي ايـران و مبـارزه پـر          
. شور آن در اين مراسم شركت داشتند      

در ايــن راســتا، در غرفــه ســازمان    
نمايشگاه عكسي از تظاهرات خيابـاني    
در ايران و نيز مبارزات كارگري بر پـا         
گرديده بود كه بـا اسـتقبال و مراجعـه     
شمار زيادي از هموطنان و شهروندان      

  .رديدآلماني روبرو گ
عكسهاي بـه نمـايش گذاشـته شـده،        
ــاران   ــماري از خبرنگ ــه ش ــورد توج م
حاضـــر در مراســـم و نيـــز شـــركت 
كنندگان قرار گرفت به گونـه اي كـه         
به تصوير يا عكس برداري از آن مـي         

  .  پرداختند
در بخـــش ديگـــر معرفـــي جنـــبش 
اجتمــاعي و جلــب همبــستگي بــا آن، 
پخش يك فيلم يك سـاعته در بـاره          

ه مـاه هـاي اخيـر قـرار         خيزش دليران 
ــت ــايي   . داش ــحنه ه ــيلم ص ــن ف اي

برانگيزاننده اي از حضور باشكوه مردم      
ايران در مبارزه بـراي حقـوق خـود و          
پيكار جانانه آنهـا عليـه رژيـم درنـده          
خوي جمهوري اسالمي را به نمـايش       

  .مي گُذاشت

  
ــه   ــورد توج ــژه م ــه وي ــور ب ــيلم مزب ف
شهروندان آلماني و كـشورهاي ديگـر       

فــت و آنهــا را بــه پرســش از قــرار گر
رفقاي مسوول در باره شرايط ايـران و        
. موقعيت جنبش اجتماعي تشويق كرد    

اين دسته از بازديـد كننـدگان، ضـمن     
ابراز نگراني نسبت به رفتـار وحـشيانه        
حكومت ايران با معترضان، همبستگي     

  .خود با آنها را ابراز مي داشتند
در محــل غرفــه كوشــندگان ســازمان 

  يز كتابي دربرگيرنده بخشيهمچنين م
 از انتشارات سازمان چريكهاي فدايي     
خلــق ايــران و اطالعيــه ســازمان بــه 

  .مناسبت اول ماه مه بر پا گرديده بود
  

  

  

  

  

  

   آلمان–اول ماه مه دويسبورگ 

مراســـم گراميداشـــت اول مـــاه مـــه در 
دويسبورگ هـامبورن يكـي از شـهرهاي        

  .آلمان همچون سالهاي قبل برگزار گرديد
  

جمعيت برگزار كننده اول ماه مـه از برابـر       
شهرداري دويسبورگ هامبورن در سـاعت      

.  دقيقه صـبح بـه حركـت در آمـد          10,45
شركت احـزاب وسـازمانها و گـروه هـاي          
آلماني كه بيشترين همراهـي كننـده آنهـا     

  .خارجيان بودند را مي شد به وضوح ديد
احزاب و گروه هاي شركت كننده عبـارت        

، )Die Linke( حــزب چـپ  :بودنـد از  
، حزب  ) SPD(حزب سوسال دموكرات    

 و  )MLPD(ماركسيست لنينيست آلمان    
 كنفدراسـيون   – ATIK(سازمان آتيك   

ــا  ــه اي در اروپ ــارگران تركي ــه از ) ك ك
احزاب قوي و بزرگ تركهاي تركيـه و        
ــداد ســرخ   ــا اســت، ام در سراســر اروپ

)RoteHilfe (      كه از چند سازمان چـپ
تشكيل شـده مثـل آنتـي فاشيـستهاي         

  .نورد راين وست فالن و حومه
راهپيمايان در انتها، در ميعادگاه هميشگي      
ــل    ــه در مح ــاركي ك ــه، در پ ــاه م اول م
كارخانه هاي تعطيل شده ايجـاد گرديـده        

 بـا   "لند شـافت پـارك    ". است گرد آمدند  
پرچم سـازمان و پالكـاردي كـه عكـس          

د بيژن جزني را به نمايش مـي        رفيق شهي 
گذاشت، توسط فعاالن سازمان چريكهاي     
فدايي خلق آذين گرديد و توجه بسياري را   

  .برانگيخت
منشور و اطالعيـه اول مـاه مـه سـازمان           
چريكهاي فدايي خلق ايران بـا همكـاري        
رفقـاي روت هيلفــه در دســترس شــركت  

در عين حال مواضع    . كنندگان قرار گرفت  
ستهاي سركوب رژيم ايـران     سازمان و سيا  

براي مراجعه كننده گان توضيح داده مـي        
  .شد

همچنين به مناسـبت اول مـاه مـه طبـق           
برنامه ريزي قبلـي، فعـاالن سـازمان بـه          
پاس جشن بزرگ كـارگري اول مـاه مـه،      
مراسم جشن و سروري دسته جمعي برپـا        
كردند كه با خواندن و نواختن ترانه هـا و           

 .پايان يافتسرودهاي به ياد ماندني 
  

 شـوراي   3بيانيه رسمي شـماره     

ــاني   ــم روز جه ــزاري مراس برگ

  89كارگر سال 

ــوراي   ــزارش ش ــميمه گ ــه ض ب

ــاني   ــم روز جه ــزاري مراس برگ

 از وقايع و برنامه     89كارگر سال   

ــهرهاي   ــارگر در ش ــاي روز ك ه

 مختلف ايران

  !كارگران و عموم مردم مبارز
همان طور كـه در دو بيانيـه ي پيـشين       

را آمـده بـود، روز اول مـاه مـه           اين شـو  
امسال، فرصتي ديگر بود براي رسـاندن       
صداي اعتراض كارگران و بيان خواسته      

 .هاي ايشان

كارگران ايران هم زمان بـا ديگـر هـم          
طبقه اي هاي خود  در سراسـر جهـان،          
ــركوب    ــم س ــي رغ ــوان و عل ــد ت در ح
گسترده در  مراسم هاي اين روز شركت 

د داريـم بـا     در گزارش ذيل قص   . نمودند
رويكــردي واقــع بينانــه ســطح شــركت 
كارگران در مراسم هاي ايـن روز و نيـز       
سطح سركوب گري حاكميـت سـرمايه       
ــان   ــيش روي همگ ــران را پ داري در اي

 .قرار دهيم

در برخــي منــاطق مراســم هــا مطــابق 
فراخــوان ايــن شــورا و در ديگــر نقــاط 
مطابق ابتكار عمل و مالحظات محلـي       

نوع شـعارها و    . ستمراسم برگزار شده ا   
اعتراضات انجام شده غالباً در اعتـراض       
به بي حقوقي هايي چون حقوق معوقـه،    
سطح پايين دستمزد، حذف يارانـه هـا و    

عواملي همچـون   .از اين قبيل بوده است    
امكانات و رسـانه   زمان كم براي تبليغ،

هاي محـدود بـراي نـشر فراخـوان يـا           
تفـاوت در زمـان و مكـان     فراخوان ها،

 اعالم شده توسط منابع مختلف، از       هاي
جمله عواملي بوده است كه در كميت و        
كيفيت شركت كنندگان در مراسـم هـا        

از جملـه در اقـدامي      . اثرگذار بوده است  
توسط صداي امريكا و از زبان سـازگارا،        
كل مراسم به بوق زدن در ساعت يازده        
ــف    ــعي در تحري ــد و س ــل داده ش تقلي

 يـا راديـو     خواسته ها و مطالبـات شـد و       
سـاعت يـازده    فردا سـاعت مراسـم را،  

 .صبح اعالم نموده بود

اما دو عامل اساسي و پر وزن در نحـوه          
و سطح برگزاري مراسم هـاي اول مـاه         

ــه  ــارزاتي  -م ــاي مب ــه ه ــر جنب  و ديگ
 همانــا ســركوب گــسترده و -كـارگران  

افسارگسيخته ي حاكميت سرمايه داري     
از يك سو و سـطح آگـاهي  طبقـاتي و            

طح مبارزات جنبش كارگري از سـوي      س
هـر گـرايش فكـري، خـود        . ديگر است 

درك خاص خود را از ميزان وزن واقعي        
اميـدواريم گـزارش    . اين دو فاكتور دارد   

اين شورا، در تحليل جريانـات كـارگري        
براي واقعي ديدن وزن هر كدام از ايـن         

  اما ما در اينجا . دو عامل مفيد واقع شود
 15 صفحه بقيه در
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 شــوراي 3بيانيـه رســمي شـماره   

برگزاري مراسم روز جهاني كارگر     

  89سال 

  
  14بقيه از صفحه 

قصد تحليل و اظهار نظر در اين زمينـه را          
نداريم و به انجام گزارشي عيني و تا حـد          
توان خود تكميل، از اتفاقات و مراسم هـا         

  .بسنده مي كنيم

همچنين در اينجا الزم مي دانـيم ضـمن         
از اهداف اصلي اقدامات ايـن      تشريح يكي   

شــورا، توضــيحي بــه برخــي مالحظــات، 
نگراني ها و نقد هايي كه به هنگام انتشار         
بيانيه هاي يك و دو ايـن شـورا از جانـب      
برخي جريانات كارگري شده بـود، اضـافه        

 .كنيم
از جمله نگراني ها، مـساله تـوازن قـواي           
كــارگران در مقابــل حاكميــت و احتمــال 

ــتگير  ــركوب و دس ــه ي "ي و س  " هزين
بـااليي كــه پاسـخ بــه فراخـوان مــا مــي    

 .توانست در پي داشته باشد، بود

اين شورا تالش نمود با مطالباتي نمـودن        
شعارها و اعتراضات، تا سر حد توان خـود         
جنبه ي طبقاتي سمت و سوي اعتراضات       
و تجمع هاي روز جهاني كارگر در ايـران         

 به جاي بـي عملـي و يـا        . را تقويت نمايد  
وادادن ميدان عمل به جناح هاي سـرمايه     
ــا    ــان و يـ ــالح طلبـ ــم از اصـ داري اعـ
اصــولگرايان و يــا جنــاح هــاي سازشــكار 
موجود در جريانات كارگري، ما اين وظيفه      
را بـر خـود مبـرم دانـستيم كـه بـا طــرح       

-اقتــصادي-مــشكالت مختلــف سياســي
اجتمــاعي موجــود در جامعــه ي ســرمايه 

ان، بـر   داري ايران و طبعـا در سـطح جهـ         
رويكرد راديكال و كارگري و طبقاتي و بر        
ــارزات توســط   لــزوم تــشكل محــوري مب

ما بـر ايـن نكتـه ي        . كارگران تاكيد كنيم  
اخير كراراً در بيانيه شماره دو تاكيد كرديم       
كه كـارگران راهـي جـز مبـارزه بـا ابـزار             

  .تشكل هاي مستقل كارگري ندارند
خوشبختانه تا حـدي بـيش از انتظـار مـا،           

انيه ي شماره يك و دو اين شورا مـورد          بي
استقبال گروه ها و جريانات مـدافع طبقـه         

با حمايت رسانه اي،    . ي كارگر قرار گرفت   
تبليغي و انتشاراتي آنان اين بيانيـه هـا در          
سطح وسيعي منتشر شد و به عنوان يـك         
جايگزين راديكال بـه جـاي تمـامي ايـن          
همه مفاهيم و راه حـل هـاي ارائـه شـده        

 و مـثالً    -جناح هاي سرمايه داري     توسط  
اصالح طلبان و رسانه هاي غربـي حـامي     

اگر نه در همه    .  توانست طرح گردد   -آنان  
جا، اما در ميان بخش هاي گسترده اي از         
عموم مردمي كه از طريق اينترنت خوراك 
هاي شبانه روزي ليبرالي و نو ليبرالـي بـه       
خوردشان داده مي شـود، ايـن بيانيـه هـا           

رديد و به انـدازه ي خـود چـالش          مطرح گ 
تا جايي كه اصـالح طلبـان و        . برانگيز شد 

 از درج كامل بيانيـه ي شـماره         "سبز ها "
امـا  . دو هراسيدند و آن را سانسور نمودنـد       

نتوانستند از رسـميتي كـه ايـن بيانيـه بـا            
حمايت جريان هاي كـارگري يافتـه بـود،         

بگريزند و باالخره ناچار شدند دست كـم        
از طرفـي   . اين بيانيه اشاره كنند    به انتشار 

ما تا حد توان توانستيم با ارائه تحليلي از         
وضعيت روز بـه پيـشنهاد راه حـل هـاي        
راديكال بپردازيم و اين در حالي بود كـه         
عالوه بر سركوب و فريب ِ جناح سرمايه        
داري در اردوي اصـــولگرايان ، جنـــاح  
سرمايه داري ِ اصـالح طلبـان و در راس        

 و كروبي تالش نمودنـد بـا        آنان موسوي 
تبريك نامه هاي دغل كارانه ي خود بـه      
مناسبت روز جهاني كارگر ، ضمن تقليل       
و تحريف مطالبات كارگري ،كـارگران را       
دعوت به مبارزه براي بازگشت به قـانون        

 ! اساسي جمهوري اسالمي نمايند

كار گروهي و قوي بخش انتشار شورا، در    
هـاي  كنار حمايـت گـسترده ي جريـان         

كارگري در خارج و داخل منجر به طـرح         
شعارهاي طبقاتي، و راه حل ها و گزينـه         
ــراي    ــصوصاً ب ــستي مخ ــاي سوسيالي ه

 .جوانان گرديد

تا اينجاي كار مـا بـه هـدف اوليـه خـود          
 .رسيده بوديم

اما گزارشي كـه در پـي مـي آيـد نـشان           
دهنده ي ايـن اسـت كـه مراسـم هـا و             

 چـه  تجمعات برگزار شده در ايـن روز تـا    
حد مطابق هدف ما براي طـرح خواسـته         
هـــا و راه حـــل هـــاي راديكـــال آن و 
جلوگيري از سم پراكني جريانات اصالح       

ــراي    ــولگرا ب ــا اص ــب ي ــويض"طل  "تع
مطالبات و راه حل ها بـا انـواع سـرمايه            

در حد قـد و     . داري آن، برگزار شده است    
قواره ما و بدنه ي كارگري كـه بـه ايـن            

خشي از اين هـدف    شورا اعتماد داشتند، ب   
نيز برآورده شد، امـا مـا قـصد اغـراق در            
هيچ وجهي از آن را نداريم و اميد داريـم          
با گسترش اتحاد ميان نيروهاي راديكال      
در جنبش كارگري هـر روزه بـا قـدرت،           
كميت و كيفيت بيشتري بـا سـازماندهي        
سوسياليستي مبارزات كارگري و از جمله      

جـام  برپايي مراسـم اول مـاه مـه، بـه ان          
 .وظايف طبقاتي خود دست يازيم

اميد كه بدنه ي كارگري راديكـال و پـر          
تعداد تري در آينده ي نزديك ِمبـارزات،        
وظايف سنگين تري را بر عهده بگيـرد و         
بدون شك ما نيز به عضو كوچكي از آن،    

 .در انجام سهم خود شتاب خواهيم كرد

و باالخره از تمامي خانواده هايي كـه در         
 مراســم هــاي روز جهــاني هــر كــدام از

كارگر، فردي از خانواده ي آنان دسـتگير        
شده است درخواست مي كنيم با ارسـال        

 نفــر 15از جملــه (اســامي ايــن عزيــزان 
دستگير شده در تهران و در مقابل وزارت       

و سـه نفـر دسـتگير شـده در شـهر            ) كار
سسندج ،به ما ياري نمايند تـا بـا ايجـاد           

اي يك كمپـين اعتراضـي سراسـري بـر        
آزادي هـر چــه سـريع تــر ايـن عزيــزان    

  .تالش نماييم
در پايان اين شورا ضمن حمايت خـود از         
ــن روزهــا توســط   حركــات اعتراضــي اي

كه خود يكي از اقشار طبقـه ي        (معلمان  
، بار ديگر بر لزوم پيونـد و        )كارگر هستند 

اي مختلف ديگـر از     اتحاد ميان جنبش ه   
جمله زنان، دانـشجويي، حقـوق كـودك        
تاكيد مي نمايد و از همه ي فعاليني كـه          

در برگزاري مراسم و اعتراض هاي      
روز جهاني كارگر تالش نموده انـد       

 .تشكر مي نمايد

اين شورا خواستار آزادي بي قيـد و        
ــدگان    ــتگير ش ــامي دس ــرط تم ش
مراسم روز جهاني كارگر مي باشـد       

دي اين عزيزان از هـيچ      و براي آزا  
 .كوششي فروگذار نخواهد كرد

ايـن بيانيــه را بـا يــادآوري بخــش   
پاياني بيانيه هاي پيشين به پايـان       
مي بريم كه ما كارگران را دعـوت        
به طرح اعتراضـات و مطالبـات در        
هر فـضا و امكـان و بـا محوريـت           
مبارزات اگاهانه و تشكل محورانـه      

 .مي نماييم

ارگر اسـت و    هر روز، روز جهاني ك    
كارگران بايد با تقويت و يـا ايجـاد         
تشكل هاي مستقل طبقـاتي خـود       
براي پيـشبرد خواسـته هـاي خـود      
تالش و مبارزات خـستگي ناپـذير       

 .كنند
 

زنده باد همبستگي جهاني طبقه ي      
 كارگر

پيش به سوي ايجاد تـشكل هـاي        
 مستقل طبقاتي كارگران

شوراي برگزاري مراسم روز جهاني     
 89كارگر سال 
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گزارشي كه در پي مي آيد حاصـل        
گزارشات واصله به شورا تـا پايـان        

 يازده ارديبهشت   -روز اول ماه مه     
بخش اعظمي از ايـن     .  مي باشد  –

گزارشات به طور مستقيم به شـورا       
گزارش شده است، اما بخش هايي      
از آن نيز از منابع ديگر اخـذ شـده          

  :است
  
  
  

ــم روز  ــزارش مراس گ

 89جهاني كارگر سال 
  

در تهران، اطراف ميدان انقـالب از       
ــاي    ــره ي نيروه ــبح در محاص ص
امنيتي اعم از يگان ويژه، پلـيس و        
لبـاس شخــصي هــا ي اطالعــاتي  

فيلم منتشر شده توسط (درآمده بود   
ــورا ــن از  ). ش ــدها ت ــين ص همچن

نيروهاي امنيتـي در ورودي وزارت      
ودي، بـه سـمت     كار، تا خيابان بهب   

ــا   ــون تـ ــان جيحـ ــمال، خيابـ شـ
آذربايجان و آذربايجان تا رودكـي،      
تمامي خيابـان هـاي اعـالم شـده         
ــراي    ــزاري ب ــوراي برگ ــط ش توس
مراسم را بـه محاصـره در آوردنـد؛         

مراجعه شود به فيلم منتـشر شـده        (
در بخــش شــمالي ). توســط شــورا

محوطه ي وزارت كار نيـز چنـدين        

منيتـي  ماشين سركوب و صدها نيروي ا      
همچنـين  . آماده به حمله حضور داشـتند  

در محوطه ي پليس راهنمايي راننـدگي        
رودكـي در حـدود     -نبش تقاطع انقـالب   

بيست ماشين يگـان ويـژه ي سـركوب         
آماده به حمله بودند و نيروهاي آنان نيز        

در . در حالت آماده باش به سرمي بردنـد       
يك مرحله موتور سواران سراپاپوشـيده،      

 روشن به قـصد ارعـاب       به صورت چراغ  
مردم و ضرب و شتم حاضرين در پيـاده         
روهاي خيابان هـاي مـسير برنامـه بـه          

در ساعت شـش و نـيم       . حركت درآمدند 
عصر هنگامي كه تعـدادي از حاضـرين        
شــعارهاي اعتراضــي ســر دادنــد، مــورد 
. حمله ي نيروهاي سركوبگر قرار گرفتند     
: برخي شعار هاي آنان بـدين قـرار بـود         

. "كارگر زنده باد    "،"يكتاتورمرگ بر د  "
مراجعه شود به فيلم منتشر شده توسط       (

ــان ) .شــورا هــم چنــين در ابتــداي خياب
 آزادي و عدالت اين     "جيحون شعارهاي   
 سـر داده شـد كـه        "است شـعار ملـت      

جمعيت مورد تهاجم نيروهاي سـركوبگر      
ــت   ــرار گرف ــالمي ق ــرمايه داري اس . س

نيروهاي سركوب حتا به ضرب و كتـك        
.  تعدادي از زنـان مـسن پرداختنـد    كاري

هم چنين در محل مراسـم و در مقابـل          
 نفـر كـه اكثـرا    15وزارت كار در حـدود    

جــوان بودنــد توســط نيروهــاي امنيتــي 
ــين   ــط ماشـ ــدند و توسـ ــتگير شـ دسـ
مخصوص كـه نـوعي زنـدان متحـرك         
است از مسير منتهي به ميـدان انقـالب         

 .به مكان نامعلومي منتقل شدند

نيـز نيروهـاي امنيتـي      در ميدان فاطمي    
روبروي وزارت كشور مستقر شده بودنـد       
و در يك مرحله اقدام به حمله به تجمع         

 .كنندگان حاضر در محل نمودند

در ميدان آزادي، رانندگان تاكسي بـراي       
ــردن    ــوار ك ــود از س ــت خ ــالم حماي اع

 .مسافرين خودداري كردند

در مقابـــل مجلـــس ســـرمايه داري در 
ر محـل مـورد     بهارستان نيز، حاضرين د   

ضرب و شتم انبـوه نيروهـاي حاضـر در      
 .محل قرار گرفتند

در مجموع با توجه به گزارشات واصله و        
يا مشاهدات، جمعيتي كه موفـق شـدند        
علي رغم حـضور گـسترده ي نيروهـاي      
سركوب در سه مكان ِ ياد شـده، حاضـر       
شوند جمعيتي بالغ بر سه هزار نفر بـوده         

 .است

اره كار آن شـهر     در اهواز و در مقابل اد      
ــژه    ــه وي ــارگران ب ــري از ك ــداد كثي تع
كارگران لوله سازي اهواز تجمع كردند و  

 مـاه  13به طرح اعتراضات خود از جمله     
ايـن  . حقوق معوقـه ي خـود، پرداختنـد       

مكان و هم چنين استانداري خوزسـتان       
توسط نيروهاي سركوب نيروي انتظامي     
و لباس شخـصي هـا درمحاصـره بـوده          

 .است

انشاه تجمع مردم و كـارگران در       در كرم 
مقابل اداره كار اين شهر برگزار گرديـده        

  .)جزئيات بيشتر واصل نشده است( است
  در سنندج و با حضور جمعي از كارگران، 

  16بقيه در صفحه 
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گزارش مراسـم روز جهـاني      

  89 كارگر سال
  بقيه از صفحه 

  
ــشان   ــانواده هاي ــارگري و خ ــالين ك فع
مراسم با خواندن سـرود انترناسـيونال و      
ســخنراني و شــعر خــواني و بــا قرائــت 
ــاي   ــشكل ه ــري ت ــه ي سراس قطعنام

هم چنين  . كارگري ايران پايان پذيرفت   
مراسم هاي ديگري در اين شهر برگزار       

 جزئيات آن خبردقيقـي     شده است كه از   
 .به اين شورا گزارش نشده است

مراسمي نيز بـه همـين ترتيـب در روز          
جمعه و در شـهر بانـه برگـزار گرديـده           

 .است

همچنين در سقز مراسم، در روز جمعه،       
با سخنراني و از جملـه توسـط محمـود          
صالحي و قرائت قطعنامه ي سراسـري       

 .ده تشكل كارگري برگزار شده است

ــا در دســت در شــيراز هــ م كــارگران ب
سرنوشت "داشتن پالكاردهايي با شعار     

ــياه ــاري ات  "، "س ــي ك ــارگر، روز ب ك
تا حقوق نگيريم، از پا نمي   " و   "!مبارك
، در مقابـل اسـتانداري فـارس        "نشينيم

 .تجمع كردند

ــرو ــان  ني ــراي   در كرم ــي ب ــاي امنيت ه
پراكنــده كــردن كــارگراني كــه مقابــل 

از گـاز    بودنـد،     استانداري تجمـع كـرده    
 .آور استفاده كردند اشك

در قزوين، هزاران تن از كـارگراني كـه         
ــده   ــردهم آم ــهر گ ــگاه آن ش در ورزش

، "كـارگر اتحـاد اتحـاد     "بودند، با شعار    
عليه اخراج كارگران و سـاير مـشكالت        
كارگري مراتب اعتراض خود را اعـالم        

 .كردند

در ساعت حدود نـه صـبح، نماينـدگان         
 خــود كــارگران طــي ســخنراني هــاي

 خواستار پايـان دادن بـه قـرار دادهـاي         
موقت و رسـمي شـدن كـارگران، حـق         

  .بيمه، و ساير مشكالت كارگري شدند

همچنين در شهرك صنعتي البرز تعـداد      
ــهرك در   ــن ش ــارگران اي ــري از ك كثي
اعتراض به بي حقوقي هايي كه بر آنان        
تحميل شده است، دسـت بـه تجمـع و          

بـه  اعتراض و سـر دادن شـعار زدنـد و           
دليل برخورد نيروي انتظـامي، بـا آنـان         

 .درگير شدند

در تبريز، صدها نفر از كارگران و مـردم         
تبريز، جهت گرامي داشـت روز جهـاني        
ــز در   ــار تبري ــل اداره ك ــارگر، در مقاب ك

 راه –خيابــان امــام خمينــي، نيمــه راه 
آهن، تجمع كرده و كارگران حاضـر در        
ــاز   ــود را آغ ــز، اعتراضــات خ محــل ني

 .كردند

اين تجمع از حوالي ساعت يازده صـبح        
آغاز شده و صـدها نفـر در آن شـركت           
داشتند و درهر لحظه بر تعـداد شـركت         

 .كنندگان افزوده مي شد

حاضران پالكاردهـايي در گراميداشـتِ      
روز كارگر و اعتراض به وضـع موجـود،         

  .اشتنددر دست د
نيروهاي انتظامي، سپاه پاسداران، بسيج     

ر منطقـه حـضور     و لباس شخصي ها، د    

گسترده اي داشتند و بنا به گفتـه شـاهدان        
ــيش از   ــي، ب ــاي  40عين ــودروي نيروه  خ

نظامي و انتظـامي، در آنجـا مـستقر شـده           
 .بودند

تعدادي از كارگران پيشرو عسلويه نيـز، در        
مراسم تهران و در مقابل وزارت كار حضور        

خبري كه به شـورا ارسـال شـده         . يافته اند 
اين كارگران تعدادي   حاكي از آن است كه      

پالكارد با شـعارهاي اعتراضـي بـه همـراه      
داشته اند تا در صورتي كه فضا ي مراسـم          

 .مناسب باشد، آن ها را بيرون آورند

از تجمع هايي كه در اصفهان و اراك خبـر       
ــاتي   ــه دســت آمــده ، جزئي برگــزاري آن ب

 واصل نشده است

  

 مراسم هايي كـه در      -دانشجويان  

وسط دانـشجويان   روز اول ماه مه ت    

 : برگزار شده است
در چند دانشگاه، دانـشجويان بـه مناسـبت         
روز جهاني كارگر دسـت بـه تجمـع هـاي           

از جمله در دانـشگاه هـاي       . اعتراضي زدند 
تهران، بروجرد، مشهد، كرمان، آزاد تهران،      

 .علم و صنعت و شهركرد

ــشگاه تهــران شــعارهاي  ــشجو "در دان دان
  " بر ديكتاتورمرگ" و "كارگر اتحاد اتحاد   

 "ديكتاتور حيا كن دانشگاه رو رهـا كـن     "و
دانشجويان . توسط دانشجويان سر داده شد    

 ساعت تجمع اعتراضـي بـه       2بعد از حدود    
حضور احمدي نژاد، به قـصد پيوسـتن بـه          

 .صفوف كارگران دانشگاه را ترك كردند

در بروجـــرد و در روز جهـــاني كـــارگر در 
اينـدگان  دانشگاه اين شـهر، كـارگران و نم       

دانـشجويان  . كارگران نيز شـركت داشـتند     
براي ابراز همبستگي و اتحـاد، از كـارگران      
براي اين مراسم دعوت كـرده بودنـد و بـا           
تاكيد بر مطالبات كـارگران، خواهـان رفـع         

مطالباتي . تبعيض و ستم بر كارگران شدند     
كــه دانــشجويان بــر آن تاكيــد داشــتند، از 

د اشـتغال و    جمله افزايش دستمزدها و ايجا    
امنيت شغلي براي همه و افزايش امكانـات     

 .رفاهي بود

دانــشجويان دانــشگاه فردوســي مــشهد در 
بزرگداشت روز جهاني كـارگر، علـي رغـم         
ــرل    ــركوب و كنتـ ــنگين سـ ــضاي سـ فـ
دانشجويان امروز صـبح در كـالس هـاي          
درس شركت نكردند و كالس ها را تعطيل    

دانشجويان همچنين از گرفتن غـذا      . كردند
 .ز سلف سرويس دانشگاه امتناع كردندا

ــهركرد و    ــشگاه آزاد شـ ــشجويان دانـ دانـ
دانشجويان دانـشگاه آزاد تهـران مركـز در         
روز جهاني كارگر و در حمايت و همبستگي  
با كارگران در اين روز دست بـه اعتـصاب          

 .غذا زدند

دانشجويان دانشگاه علم و صـنعت نيـز در         
بزرگداشـــت روز جهـــاني كـــارگر و در   

ستگي و حمايت از كـارگران در سـالن         همب
غذاخوري دانشگاه تجمـع و سـرود خـواني       

حراست دانشگاه به دانشجوياني كه     . كردند
مراسم را آغاز كرده بودنـد حملـه كـرده و           

  .مانع پيوستن ساير دانشجويان به آنان شد
  پايان گزارش شورا

 

 ي تالش برايروزيپ

  ي كارگريهمبستگ
  

 از برنامـه اول مـاه مـه      يگفتار
  شگامي پويراد
  

 و  ي مـستقل كـارگر    ي تشكلها امسال
 مـدافع حقـوق كـارگران و        يانهايجر

 مراسـم اول    ي برگزار ي برا رانيمزدبگ
 اريماه مه با شور و شوق، تـالش بـس         

  .كردند
 ري ناپـذ  ي تـالش خـستگ    ني درون ا  از
 ي مراسم روز جهـان    ي برگزار يشورا«

ـ انيب نيمتولد شد كه در اول    » كارگر  هي
كـارگران، معلمـان،    «خود خطاب بـه     

ــشجو ــ پرســتاران، مزدبگان،يدان ! راني
ــردم   ــوم مـ ــردان و عمـ ــان و مـ زنـ

اعالم نمـود كـه مراسـم       » !خواهيآزادا
 11اول مــــاه مــــه در روز شــــنبه 

 در مقابـل وزارت    مـع  با تج  بهشتيارد
 ييماي شود و  سپس راهپ     يكار آغاز م  
 انقالب صورت خواهد    دانيبه سمت م  

  .گرفت
 مراسم روز ي برگزار يشورا «هياني ب رد

 شـده   دي تاك يبه درست »  كارگر يجهان
روز اول ماه مـه در امـسال، روز         «كه  
ــتلف ــاتقيـ ــا و مطالبـ ــته هـ    خواسـ

 با مطالبات   خواهانهي و آزاد  كيدموكرات
  ». ماستي همه ياسي و سياقتصاد

ــانيب ــ در پاهي ــرم  8 اني ــت مب  خواس
 ي اقتـصاد  ،ياسيكارگران در عرصه س   

  . مطرح كرده استيماعو اجت
 ي مراسـم روز جهـان   ي برگـزار  يشورا

 خـود خطـاب     هياني ب نيكارگر  در دوم   
ــارز و «بـــه  ــارگران و مـــردم مبـ كـ

ــواهيآزاد ــه  » !خ ــود ك ــالم نم از «:اع
ـ  عل راني اعتراضات مردم ا   ديدورجد  هي

 ،يكتــاتور ي د،ي نــابرابر،يســتمگر
سركوب، فقر، فـساد، جهـل، كـشتار،        

 ينـسان  و اقـدامات ضـد ا      ديحبس، تبع 
 ران،يــ در ايدار هي ســرماتيــحاكم

  .  گذردي ماه مازدهيحدود 
 اعتـراض بــه  ي كـه بهانــه  يمبـارزات 

 آن بـود  ي آغازگاه زمان    انتخابات، جينتا
ـ  در عمـر حاكم    شهي ر يول  موجـود   تي
 ي كـه از ابتـدا     يتيحاكم.  داشت رانيا

 و  هاي خود با سركوب آزاد    ييفرمانفرما
 عمـوم   ياسـ ي س -يمطالبات اقتـصاد  

 ي كـارگر  يروهايم و كارگران و ن    مرد
 ز مبـار  يروهاي ن ري و سا  ستياليو سوس 

ـ  ااديآغاز كرد و بر بن   سـركوبها بـه   ني
غارت حاصل دسترنج مـردم و كـسب     

 ي هـا  ي آزاد دنيسود و بـه بنـد كـش       
 امي به ق  يبدست آمده از مبارزات منته    

  ». پرداخت57
 سپس گفته شده كـه      هياني ب ني دوم در
 يات به زود   انتخاب جياعتراض به نتا  «

 لي تبـد  ني از معترضـ   ياري بس انيدر م 
ـ  نظام و پ   تي كل يبه نف   نـه ي زم شيداي

 و دقـت در     ي نقـد و بـازنگر     ي برا يا
ــد   ــت ش ــاح درون حكوم ــردو جن . ه

 و بـه سـرعت در       ي به درسـت   ياريبس

 ،يكتـاتور ي د هيـ  شده عل  جادي ا يفضا
ــت د ــيحكوم ــابرابر ،ين ــر و ن  و ي فق

ـ  تحم يرانـسان ي غ طيشرا  شـده بـر     لي
  ».ار دادندمردم شع

 خواسـته   گـر ي بار د  ي برا هياني ب ني ا در
 مـاده  8 كارگران در هي مبرم و اول   يها
  . شده استانيب

ـ  بـا انتـشار ا     همزمان  دو فراخـوان    ني
»  كارگر يقطعنامه مشترك روز جهان   «

 ي ده تشكل مستقل كـارگر     يبا امضا 
 قطعنامـه را تـشكل      نيا. افتيانتشار  

  . امضا كردندري زيها
  

ــند ــارگريكايس ــد  ك ــركت واح ان ش
   تهران و حومهياتوبوسران

 شكريــ كــارگران شــركت نيكايســند
  هفت تپه

  راني آزاد كارگران اهياتحاد
 فلـز كـار و    يكاي سند ي بازگشائ ئتيه

  كيمكان
 كـارگران   يكاي سـند  يي بازگشا ئتيه

  نقاش
 كارگران برق و فلز كار      ي صنف انجمن

  كرمانشاه
 آزاد  ي تـشكلها  جـاد ي ا يريگي پ تهيكم

  يكارگر
 جادي كمك به ا   ي برا ي هماهنگ تهيكم

  ي كارگريتشكلها
 و  ي دفـاع از كـارگران اخراجـ       انجمن

   سقزكاريب
   زنانيشورا

  
ما ضمن  « دارد كه    ي اعالم م  قطعنامه

 موجود كـه از روز   تياعتراض به وضع  
 سـو   ني كارگر سال گذشته به ا     يجهان

 مـردم   يكارگران و عمـوم تـوده هـا       
ــا ــراني ــشي را ب ــرض شي از پ  در مع

ـ  ليب و تحم  سركو  قـرار   ي حقـوق  ي ب
 ي پـا ريداده است بر تحقق مطالبات ز  

 و ي و خواهان تحقق فـور مي فشار يم
  .مي شرط همه آنها هستدي قيب

  
 مستقل از دولت    ي تشكلها يي برپا -1

ــراض،    ــصاب، اعتـ ــا، اعتـ و كارفرمـ
ـ  ب ي تجمع و آزاد   ،يمائيراهپ  حـق   اني

ـ  خواسته هـا با نيمسلم ما است و ا    دي
ـ     ديبدون ق  ه عنـوان حقـوق     و شـرط ب

 كــارگران و ي اجتمــاعريخدشــه ناپــذ
 شـناخته   تي به رسم  رانيعموم مردم ا  

  شوند،
هدفمنـد  ( هـا    ارانهي ما طرح قطع     -2

و حـداقل دسـتمزد     )  هـا  ارانـه يكردن  
 مــرگ ليــ را تحمي هــزار تومــان303
ــدر ــر ميجيت ــلي ب ــانواده  وني ــا خ  ه

 و خواهــان توقــف ميدانيــ ميكــارگر
 شيفـزا  هـا و ا    ارانهي طرح قطع    يفور

 ونيــلي مكيــحـداقل دســتمزدها بـه   
  م،يتومان هست

ـ  معوقه كارگران با   ي دستمزدها -3  دي
 ي عــذر و بهانــه اچي هــي و بــ"فــورا

ــت آن   ــدم پرداخ ــود و ع ــت ش پرداخ
 بي جرم قابل تعق   كي به مثابه    يستيبا

   از ي گردد و خسارت ناشي تلقيقضائ
  17بقيه در صفحه 
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مصاحبه با آقاي علي رضا بياني، شوراي همكاري 

  فعالين كارگري تشكلها و 

 مريم  افشاري

 ي همبـستگ  ي تالش بـرا   يروزيپ

  يكارگر
  

  16بقيه از صفحه 
  آن به كارگران پرداخت شود،

 كارگران به هر بهانه     يكارسازي اخراج و ب   -4
 كـه   ي كـسان  ي متوقف گردد و تمـام     دي با يا
 انـد و    دهي به سن اشتغال رسـ     اي شده و    كاريب

 تا زمان اشـتغال بـه       ديآماده به كار هستند با    
ـ اسب با    متن يكاري ب مهيكار از ب    ي زنـدگ  كي

   برخوردار شوند،يانسان
 موقـت و    ي ما خواهـان محـو قراردادهـا       -5

 كـارگران و    ي شغل تي امن ني امضاء، تام  ديسف
ــام ــزد بگيتم ــ م ــ رعاران،ي ــاالترتي  ني ب

ـ ي بهداشـت و ا ياسـتانداردها   كـار و بــر  يمن
 ي دست ساز دولت   ي نهادها ي شدن تمام  دهيچ

  م،ي كار هستي هاطياز مح
 يغـو مجـازات اعـدام و آزاد        ما خواهان ل   -6

ـ   يفور ـ  ق ي و ب  ،ي مـدد  مي و شـرط ابـراه     دي
ـ     ـ  و كل  ي نجـات  يمنصور اسـالو، عل  ني فعـال  هي

 و  ي اجتمـاع  ي جنـبش هـا    گـر ي و د  يكارگر
 يي قضا يگردهاي از زندان و توقف پ     ياعتراض

  م،ي آنان هستهيعل
 ما ضمن محكوم كردن هرگونـه تعـرض       -7

 ،ي و اعتراضـات مردمـ    يبه اعتراضات كارگر  
ـ  و ابراز عقي حقوقيتراض به هرگونه ب   اع  دهي

 كــارگران و ريرا حــق مــسلم و خدشــه ناپــذ
  م،ي دانيعموم مردم م

ـ  آم ضي تبع ني قوان هي ما خواهان لغو كل    -8  زي
ـ    ي برابر نينسبت به زنان و تضم      ي كامل و ب

 ي و شرط حقوق زنان و مـردان در تمـام          ديق
 ،ي اقتــصاد،ياجتمـاع  ي زنــدگيعرصـه هـا  

  م،ي هستي خانوادگ وي فرهنگ،ياسيس
ــوردار  -9 ــان برخـ ــا خواهـ ــامي مـ  ي تمـ

ـ بازنشستگان از     مرفـه و بـدون      ي زنـدگ  كي
 در  ضي و رفع هرگونـه تبعـ      يدغدغه اقتصاد 

 ي بازنشستگان و بهره مند    يپرداخت مستمر 
 ي و خـدمات درمـان     ي اجتمـاع  نيآنان از تـام   

  م،يهست
 ي محـو گـردد و تمـام   دي كار كودكان با  -10

ـ وقع از مي جـدا  ديكودكان با   و ي اقتـصاد تي
 ي و وابـستگ   تي نـوع جنـس    ن،ي والد ياجتماع

ــا ــيه ــذهبيژاد   و ني مل ــات ي و م  از امكان
ــ ــاه،يآموزش ــتي رف ــساني ي و بهداش  و ك

   برخوردار شوند،يگانيرا
 ي خود را از تمام    يباني پشت لهينوسي ما بد  -11

 خواهانه اعـالم    ي آزاد ي اجتماع يجنبش ها 
نـدان   محاكمه و به ز    ،يري و دستگ  مي دار يم

 "ايــ جنــبش هــا را قونيــ انيافكنــدن فعــال
  م،ي كنيمحكوم م

 قاطعانــه از تيــ مــا ضــمن اعــالم حما-12
 اقـشار   ريمطالبات معلمـان، پرسـتاران و سـا       

 مي دانيزحمتكش جامعه، خود را متحد آنها م 
ــور  ــق ف ــان تحق ــان  يو خواه ــات آن  مطالب

  م،يهست
 و  مي از كارگران جهـان هـست      ي ما بخش  -13

 بر كـارگران    ضيهرگونه تبع  لياخراج و تحم  
 ها را به هر بهانه      تي مل ري و سا  يمهاجر افغان 

  م،ي كني محكوم ميا
ـ  حما ي از تمـام   ي ما ضـمن قـدردان     -14  تي
 راني از مبارزات كارگران در اي الملل ني ب يها

 قاطعانــه از اعتراضــات و خواســته تيــو حما
 كارگران در سراسر جهان خود را متحد        يها

 يگـر ي از هر زمان د    شي و ب  مي دان يآنان م 
ـ  ني ب يبر همبستگ   ي كـارگران بـرا    ي الملل

ـ تاك ي دارهي از مشقات نظام سرما  ييرها  دي
  م،ي كنيم

 اعـالم   ي رسم لي تعط دي اول ماه مه با    -15
 كـشور گنجانـده     ي رسـم  ميگردد و در تقو   

 تي و محـدود   تيـ شود و هـر گونـه ممنوع      
  ». گرددي روز ملغني مراسم ايبرگزار

  
ـ اني انتـشار دو ب  با ـ  و هي  قطعنامـه مـوج   كي

 ني مطرح شده در ا    ي از خواسته ها   تيحما
  . به وجود آمدياسناد كارگر

ــانون ــارگر در  ك ــوق ك ــدافعان حق ــ م  كي
ـ اني از ب  هياطالع ـ  هـا و قطعنامـه حما      هي  تي
  .نمود

ـ  اطالع ي ط خواهي معلمان آزاد  كانون  ي ا هي
ــه   ــود ك ــالم نم ــمن  «اع ــان ض ــا معلم م

رگر  كـا  ي اول ماه مه، روز جهان     داشتيگرام
كه روز همه ما مردم است، از قطعنامـه ده          

 به مناسبت اول مـاه مـه و         يتشكل كارگر 
ـ  كه اعـالم شـده حما      ييخواستها  ي مـ  تي

اما . مي دان ي خود م  يآنها را خواستها  . ميكن
 است كه مـا معلمـان       ي فرصت اسبتها من نيا
 مـشخص   ي مشكالت خود و خواسـتها     زين

  ».ميتر خودمان را اعالم كن
 هيان ايران خودرو در اطالع     از كارگر  يجمع

از بيانيه صادر شده توسط تـشكلهاي        «يا
كارگران ايران حمايت كـرده و خـود را در          
كنار كارگران جهان بـراي برگـزاري يـك         
جشن بزرگ روز جهاني كارگر آمـاده مـي         

  » .كنند
 در اني از دانــشجوي گونــاگونيگروههــا
ـ اني بـا انتـشار ب     رانيسراسر ا   از قطعنامـه    هي
  . كردندتي حمايمستقل كارگر يتشكلها

ــدانهاياســي ساني از زنــدانيجمعــ  ي در زن
ـ  گوهر دشت كرج و زندان اروم   ن،ياو  در ه،ي

 با كارگران و معلمان زحمـتكش   يهمبستگ
ــا ــمن حماراني ــ و ض ــه تي  10 از قطعنام

 دست به اعتـصاب  ،يتشكل مستقل كارگر 
  .غذا زدند

 مراســم روز ي برگــزاريشــورا «هيــاني بدو
ــان ــارگريجه ــه » ك ــشكل 10 و قطعنام  ت

 بـه  ي عمومي در رسانه ها  يمستقل كارگر 
  . كردداي سابقه انعكاس پيطور گسترده و ب

ــاد ــستگاتح ــشكلهاي و همب ــستقل ي ت  م
 ي مراسم روز جهـان    ي برگزار ي برا يكارگر

 كي اتحاد،  ني گسترده از ا  تيكارگر و حما  
 و  ي جنـبش كـارگر    ي بـزرگ بـرا    يروزيپ

  . استنراي مردم اخواهانهيجنبش آزاد
ـ  در روز اول مـاه مـه         ي كارگر جنبش  كي

 به دست آورد و با وجود جـو         گري د يروزيپ
 تهران،  ي توانست در شهرها   يتي امن يسيپل

 اهواز، سنندج، سـقز،  ز،ي تبر راز،ياصفهان، ش 
 قـم، فالورجـان، بروجـرد،       ن،يسمنان، قزو 

ــا  ــدان، شــهركرد، هم ــه، هم  شــهر ونيبان
ــعارها .....و ــا ش ــر   ييب ــرگ ب ــون م  همچ
 كـارگر، دانـشجو، اتحـاد اتحـاد،         كتاتور،يد

مرگ بـر اسـتبداد دسـت بـه تظـاهرات و            
ـ راد.  بزند يتجمع اعتراض  ـ  پ وي ـ  ا شگامي  ني

ـ  را به كارگران و مزدبگ   يروزيپ ـ  اراني  راني
  .دي گويشادباش م

برنامه هاي راديو پسگام در روز اول ماه مه    
  را در آدرس زير گوش كنيد
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به مناسـبت فرارسـيدن اول مـاه        
مه، چند سوال براي آقـاي علـي        
رضـــا بيـــاني، عـــضو شـــوراي 
همكـــاري تـــشكلها و فعـــالين 

 ماه است از ايـران   3كارگري كه   
ــال كــردم و     ــده ارس ــارج ش خ
. درخواست پاسـخ كتبـي نمـودم      

متن اين پرسش و پاسخ به قـرار        
  : زير است
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  :سوال اول
شـــما در جامعـــه ايـــران چـــه  
نيروهايي را نيروي كار مي دانيد      
ــدگان شــركت   ــال رانن ــراي مث ب

....... واحد، پرستاران ؛ معلمـان و       
  ؟ 

  :سوال دوم
( وبا توجه به سياسـت نئـوليبرالي     

و همچنين  ) سرمايه داري جهاني  
سياست دولت جمهوري اسالمي    

ائل در برابـــر كـــارگران و مـــس
كارگري بـه عنـوان يـك فعـال         
كارگري  چه تعبيـري از نيـروي        

  كار داريد؟
  :سوال سوم

ارزيابي شما در مورد نيروي كـار       
ايران چگونه است؟ چه تعـداد ي   
ــار در   ــروي ك درحــال حاضــر ني

  ايران مشغول به كار هستند؟ 
  

دوسـت گرامـي    :علي رضا بيـاني   
خانم مريم افشاري از من دعوت      

ال كـارگري،   كردند به عنوان فعـ    
براي گفتگويي دو نفره و مكتوب      
، بـه برخـي از سـوالهاي ايــشان    
جواب دهم و من بنا بـر احتـرام         
خاصي كه براي اين فعال مبـارز       
قائلم به اين دعوت پاسخ مثبـت       

  .  مي دهم
در ارتباط با سوال اول شما بايـد        
بگويم؛ نه فقط در جامعه ايـران،       
به طور كلي در هر جامعه اي بـا         

ستم اقتصادي، نيروي كار    هر سي 
بخــش مهــم و اساســي از نيــرو 

در . هاي مولد به حساب مي آيند     
سيـــستم اقتـــصادي اجتمـــاعي 
سرمايه داري اين نيرو به عنـوان       

و بنا بـر    . كارگر شناخته مي شود   
تكامـل ايــن سيـستم، نيروهــاي   
مولــد و بخــش مهــم آن؛ يعنــي 

  .نيروي كار نيز تكامل مي يابند
رگر بـه   در تعريف كالسيك، كـا    

كسي گفته مي شـود كـه بـراي         
امرار معاش ناچـار شـود نيـروي        
ــزد    ــال م ــويش را در قب ــار خ ك

ولي بخش هـايي در جامعـه       . بفروشد
هستند كـه چنـين مـي كننـد؛ يعنـي           
نيروي كار خود را در مقابـل مـزد بـه        
فروش مي رسـانند امـا خـود در اداره          
سازمان خريدار نيروي كـار مـستقيماً       

 مــديران كــالن مــثالً. دخالــت دارنــد
كارخانه ها كه خود مزد بگير هـستند        
و يا مـديران ادارات؛ و كـالً موقعيـت          
هـاي كــالن كـه مــديريت هــاي آن   
توسط كساني صورت مي پـذيرد كـه        

اما به نظر   . خود مزد دريافت مي كنند    
من اين بخش از نيروي هاي مولد را        
نميتوان به عنوان كـارگر بـه حـساب         

ه كـارگر   بايد در نظر گرفـت كـ      . آورد
عالوه بر اجبـار فـروش  نيـروي كـار       
خود جهت تامين معاش؛ به اين دليل       
اساسي كارگر محسوب مي شـود كـه     

ارزش . ارزش اضافه ايجـاد مـي كنـد       
اضافه به آن بخـش از ارزشـي گفتـه          
مي شود كه در محاسبات بـه هنگـام         
معامله خريد و فروش نيروي كـار بـه         

ارزش اضافه همـان    . حساب نمي آيد  
صاحب كار را   » پول«است كه   چيزي  

  .تبديل مي كند» سرمايه«به 
بر سر ميز مـذاكره     » آزاد«يك كارگر   

نشسته و براي فروش هـشت سـاعت      
نيروي كار خود رقم پيشنهادي را مي       

او شايد حتي از اين مقدار مـزد        . پذيرد
هم راضي به نظر برسد اما نمي دانـد         
كه او بابت تنها دو ساعت نيروي كـار   

ريافـت مـي كنـد و شـش         خود مزد د  
ساعت اضـافه بـراي صـاحبكار، كـار         

ايـن شـش    . مجاني انجام مـي دهـد     
ساعت كار اضافه همان ارزش افزونه      
اي اســت كــه وي را در صــف ارزش 
آفرينان نيروي كار و يـا كـارگر قـرار          

در نتيجه كارگر كسي است     . مي دهد 
كه ناچار باشد نيروي كـار خـود را در          

افزونــه مقابـل مـزد فروختـه و ارزش    
  .ايجاد كند

ارزش اضافي كه يـك كـارگر ايجـاد         
مي كند ماهيت استثمار فرد از فـرد را     

اسـتثمار در واقـع     . تشكيل مـي دهـد    
كــسب ارزش افزونــه يــك يــا تعــداد 
زيادي از نيرو هاي كـار توسـط يـك          
فرد يا تعدادي از افراد در يك شركت        

راز ثروتمند تر شدن هر     . تجاري است 
يـز در همـين   چه بيشتر صاحب كـار ن   

او مبالغي كه براي راه اندازي      . جاست
ــه عنــوان   پــروژه مــورد نظــر خــود ب
سرمايه گذار قرار داده؛ مثالً مواد اوليه      

را بـا   ... و دستگاه و مزد نيروي كـار و       
مثالً دو يـا سـه سـاعت نيـروي كـار            
  كارگر به خود باز مي گرداند و ساعات 

  18 صفحه دربقيه 
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  .....مصاحبه با 
  
  

  17بقيه از صفحه 
بقيــه نيــروي كــار كــه همــان ارزش  
افزونه باشد را در جيب خود به صورت        

و . استثمار فرد از فرد قـرار مـي دهـد         
درست به اين دليل است كـه پـول او          

  .به سرمايه تبديل ميشود
اگر ناچار شدم چنين بحث هاي كلـي        
داشته باشم به ايـن دليـل اسـت كـه           

در واقع تئوريـك مطـرح    سوال كلي و    
هرچند بحث بـر سـر ايـن        . شده است 

موارد بسيار ضروري است امـا از نظـر         
من طرح مسائل مورد بحث در سـطح        
فعالين كارگري در دو وجـه همزمـان        

وجـه ي كـه در      . بايد صـورت بگيـرد    
ــبش    ــره جن ــك روزم ــا پراتي ــه ب رابط

مثالً اين كه،   . كارگري مطرح مي شود   
عترض ايـن  يكي از مطالبات معلمين م    

چرا ما كه معلـم هـستيم تـا         "بود كه   
چنـين  . "سطح كارگر تنزل كرده ايـم     

بحث هايي در اينصورت ضروري مـي       
شود كه در جهت رشد آگـاهي بخـش    
هاي مختلف كارگري مـورد اسـتفاده       
قرار گيرد؛ و اگـر اينچنـين نباشـد؛ در          
. سطح يك بحث انتزاعي باقي ميمانـد   

ث و وجه ديگر آن پيش برد اين مباحـ        
به منظور تكامل نظري و تئوريـك در        
ميان فعالين كارگري و انقالبي اسـت       

  .  كه در موقع خود به آنها رجوع شود
اكنون نسبت به همـين مقـدار بحـث         
اگر بخواهم به پاسخ سواالت اول بـر         

 تقـسيم كـار در      گردم بايد بگويم كـه    
جامعه سرمايه داري به گونه اي است       

ت كه بخشي از نيروي كـار بـه صـور         
نيروي مولد و بخشي از آن به صورت        
نيروي خدمات توليدي تقـسيم بنـدي       

مثالً يـك كـارگر جوشـكار       . مي شوند 
كه براي فروش نيـروي كـار خـويش         
ناچار است تخصص خود را از طريـق        
نيروي بدني خويش براي فروش ارئـه       

( دهد و يـك كـارگر بخـش خـدمات       
كه همين كار را از طريـق       ) مثالً معلم 

 كار فكري خـود انجـام       فروش نيروي 
در دوره هاي گذشته جنبش     . مي دهد 

كارگري و جنبش سوسياليستي بر سر      
تمايز اين دو بخش اسرار زيـادي مـي    
شد زيرا ايـن اعتقـاد بـود كـه چنانـه            
نيروي كار صنعتي كه با فروش نيروي  
يدي امرار معاش مي كرد دست از كار   
بكشد و اعتصاب كند ضـربه اصـلي و         

مايه داري وارد خواهـد     نهايي را به سر   
اما همانطور كه در باال بحث شد       . كرد

نيروي كار بخشي از نيروهـاي مولـده        
است و با تكامل كـل نيروهـاي مولـد      

بـا آنكـه    . خود نيـز تكامـل مـي كنـد        
تقسيم كار يدي و فكري همچنان پـا        

ــد از ( برجــا اســت  ــي مــدتي بع و حت
پيروزي انقالب كارگري نيز مـشاهده       

ين دو هرچه بيشتر در     اما ا ) خواهد شد 
مـثال در نظـر     . هم ادغـام مـي شـوند      

بگيريم در فرانسه خلبان ها يك هفته       
اعتصاب كنند، اين اعتصاب نسبت بـه       

اعتصاب كارگران معدن آهن فرانـسه      
ميتواند ضربه بسيار مهلـك تـري بـه         
. سيــستم ســرمايه داري فرانــسه بزنــد

تعادل تمام سيـستم سـرمايه داري در        
 يك هفته به هـم      فرانسه ظرف همين  

مي ريزد؛ اما يك خلبـان ماننـد يـك          
كارگر معدن در يك تونل مشغول بـه        

او عالوه بر تخصص بسيار     . كار نيست 
باال تـوان فكـري و بـدني خـود را در            

منتها . مقابل مزد به فروش مي رساند     
يك كارگر معدن دچار فرسـودگي و از   
كار افتـادكي زود رس شـده و خيلـي          

يروي فكري كار از    زودتر از فروشنده ن   
گردونه فروش نيروي كار خـارج مـي        

در نتيجه يك معلم؛ شايد حتـي       . گردد
كار سخت تر از يك شيشه بر داشـته         
باشد اما به نسبت محيط هاي مختلف       
آموزشي امكان فرسودگي آن به دليل      
استحكاك كمتر نيـروي بـدني كمتـر        

  .خواهد بود
اكنون كم و بيش شايد بتـوان متوجـه     

يت مثال يـك متـرجم در       شد كه وضع  
چرخــه خريــد و فــروش نيــروي كــار 

آيا او يك كارگر محسوب مي      . چيست
شود يا خير؟ از نظر من بله، مادام كـه         
او يك عنصر از عناصر كل نيرو هـاي     
مولده است و مادام كه مشغول فروش       

گيـريم نيـروي كـار      ( نيروي كار خود    
خود است و مـادام كـه ارزش        ) فكري

كنـد او يـك كـارگر       افزونه ايجاد مي    
امـا در تقـسيم كـار       . محسوب ميشود 

نظام سرمايه شرايط كـار او آرام تـر و          
ــر از شــرايط كــار فروشــنده   راحــت ت
نيروي كار جسمي است و اين خود به        
خود امتياز ويـژه اي بـراي وي ايجـاد        

چنين امتيـازات و اختالفـاتي     . مي كند 
ــشار و   ــري اق ــه اصــلي شــكل گي پاي

ن طبقــه گرايــشات مختلــف در درو 
كارگر است كه در جاي خـود ميتـوان         
به آن پرداخت اما در اينجا بايد بـدون         
درنگ تاكيد كـرد كـه بـا هـر ميـزان            
ــف    ــشرهاي مختل ــان ق ــتالف مي اخ
كارگري؛ از تحت سـتم تـرين بخـش         
آن گرفته تا آريستوكراسي يـا بخـش        
اشــرافي  كــارگري، همگــي در درون 
يك طبقه قرار مي گيرند و هر بخـش        

ود نقش فوق العاده اساسـي      درموقع خ 
و تعيين كنننـده اي در سـاقط كـردن          
نظام سرمايه داري بر عهـده خواهنـد        

  .داشت
در اينجا ذكر اين نكتـه نيـز ضـروري          
ــد   ــه كــساني در چرخــه تولي اســت ك
هستند كه آنها نيز مـزد دريافـت مـي          
كنند اما اوالً نـه ناچـار بـه ايـن كـار             
هستند و نه با كـاري كـه انجـام مـي         

آنهـا  . رزش افزونه ايجاد ميكنند   دهند ا 
خود بخشي از مديران سيستم سرمايه      
داري هستند كه اگر چه مزد بگير امـا         
كارگر محسوب نمـي شـوند؛ زيـرا در         
پروسه اسـتثمار فـرد از فـرد در كنـار           
استثمار كننده قـرار گرفتـه ومـشغول        
مهيا كردن شـرايط اسـتثمار بـه نفـع          
سرمايه دار هستند و به همـين دليـل         

آنها خود اسـتثمار    . د دريافت ميكنند  مز

كننده نيستند بلكه شـرايط اسـتثمار را        
درست مانند وضـعيت    . آماده مي كنند  

ارتش كه خـود مـزد بگيـر هـستند و           
استثمار كننده نيز نيستند اما حيـات و        
وجود شان تنها براي تـضمين پروسـه        

  .استثمار است
ــم و  در نتيجــه راننــده اتوبــوس و معل

در جوامـع پيـشرفته     پرستار و پزشـك     
سرمايه داري مدتهاي طـوالني اسـت       
كه در رديف كـارگران محـسوب مـي       
ــرمايه داري  ــوند و در جوامـــع سـ شـ
پيراموني نظير ايران، در يك وضـعيت       

ز طبقه دوگانه اما هر روز بيشتر به مرك   
وضـعيت  . كارگر نزديـك تـر ميـشوند      

دوگانه از نظر واقعيت عينـي معيـشتي       
آنها و آنچه كه به صـورت اخالقـي و          

مـثالً  . كالمي بيانگر هويت آنها اسـت     
ــدن دوره تخــصص   دوســتي در گذارن
زنان در بيمارستاني توضيح مي داد كه   
اين دوره در گذشـته فقـط دو سـال و           

پيـدا  اكنون بيش از چهار سـال ادامـه        
ــك    ــدت پزش ــن م ــد و در اي ــي كن م
رزيدنت  مانند يك پزشـك اسـتخدام        
رسمي كار مي كند اما مبلـغ دريـافتي         
او از كـارگري كــه در بخـش نظافــت   
. بيمارســتان كــار ميكنــد كمتــر اســت

عالوه بر آن اگر در مواجـه بـا بيمـار،           
بـه او   ) ويـي -آي-مـثالً اچ  ( ويروسي  

منتقل شود نه تنها هيچ مسئوليتي بـه        
ه بيمارســتان نيــست بلكــه ايــن عهــد

پزشك بالفاصله از بيمارستان اخـراج      
  !مي شود

خوب در اينجا شايد گفته شود كه اين        
پزشك پس از كسب تخصص ميتواند      
در جايي مطبي براي خود بر پا كرده و    
ديگر مانند يك كارگر مزد بگير نباشد       
بلكه از طريق دريافت ويزيت وضعيتي      

در . آوردبهتر از يك كارگر بـه دسـت         
گذشته و در دوره رشد نا كـافي نظـام          
سرمايه داري چنين بـود امـا بـا رشـد           
هرچه بيشتر نيـرو هـاي مولـد، توليـد          
خرد ونيرو هـاي درون آن بـه طـرف          
. صفوف طبقه كارگر رانده مـي شـوند       

اكنــون يــك پزشــك پــس از مــدتها 
بيكــاري اگــر شــانس بيــاورد و در    
ــسيار    ــود ب ــتخدام ش ــتاني اس بيمارس

خواهد بـود و حتـي اگـر در         خوشحال  
مطبي به طـور خـصوصي كـار كنـد،          
اغلب در سـاختمان پزشـكاني خواهـد        
بود كه صـاحب آن يـك سـرمايه دار          
است و تعداي پزشـك را در اسـتخدام    
خود قرار داده كه در اين ساختمان كار   

  .كنند
نيــروي كــار در زمينــه كــشاورزي در 

 -ســابق بــاز مانــده اي از دوره اربــاب
تم فئودالي بود اما حتـي      رعيتي و سيس  

در اين زمينه، اكنون نيروي كاري كـه    
بر روي زمين كار مي كند يك رعيت         
نيست كه مثال بـه ازاي نـه مـاه كـار            
براي ارباب سـه مـاه بـر روي همـان           
زمين براي خود كار كند بلكه او يـك         
كارگر است و مستقيماً با دريافت مـزد        
. بر روي زمين كشاورزي كار مي كنـد       

ل ايـــران در زمـــين هـــاي در شـــما

كشاورزي معلمان زيادي در فرصـت هـاي         
خالي خود مشغول كـار كـارگري در زمـين          

اكنون يك كارگر   . هاي شالي كاري هستند   
زير مدرك فـوق ديـپلم در كارخانـه ايـران           

  .خودرو استخدام نخواهد شد
موضوع بسيار اساسي در اين جا ايـن اسـت          
ــده اي    ــود ع ــاتي موج ــه طبق ــه در جامع ك

هـستند و ايـن     » انباشت سرمايه   « ل  مشغو
اساس نظام سـرمايه داري را تـشكيل مـي          

اما در سيستم گذشته اقتصادي ماهيت      . دهد
. تـشكيل مـي داد    » انباشت كـاال  « نظام را   

اكنـون حتـي اگـر يـك كـشاورز خـرده پــا       
توليدي دارد وحتي اگر اين توليد بـا آبيـاري       
به روش ديم و زمين آن با گاو آهن شـخم           

 ديگر چنين چيزي را بايـد در مـوزه          (بخورد
مي بايـست توليـد خـود را در يـك       ) ها ديد 

مبادله سرمايه دارانه به بازار سرمايه برده تا        
  .  حاصل كارش را برگرداند

من عمداً اين بحث را باز تر كرده و طوالني       
 تر پيش بردم تـا شـرايط بـراي پاسـخ ايـن       

سوال كه چه تعداد كارگر اكنـون در ايـران          
در ايـن   . ل به كار هستند فراهم شـود      مشغو

رابطه اگر تنها كـارگران شـاغل را در نظـر           
بگيريم باز اكثريت عظيم جامعه در صـفوف        
طبقه كارگر قرار مي گيرنـد و وقتـي بيكـار           
مي شوند نيز همچنـان در ايـن طبقـه و در            
. بخش ارتش ذخيره كار قرار خواهند داشت      
ر در نتيجه قبل از آن كه بخواهيم آمـاري د         

اين رابطه داشته باشيم؛ بايـد دقيقـاً بـدانيم          
چنانچـه در   . اين آمار را براي چه ميخواهيم     

جهت تعيين تاكتيك ها و استراژي انقالبـي       
در جستجوي پاسخي براي اين سوال باشيم       
ــق   ــه تحقي ــن موضــوع ب ــراي آنكــه  اي و ب
آكادميك مبدل نشود ميتوانيم يـك نـسبت        

سـاس  فرضي در نظر بگيريم تا بـر همـان ا         
. استراتژي و تاكتيك انقالبي را ترسيم كنيم      

موقتاً فرض كنيم بيست درصد كـل جامعـه         
ايران كارگر هستند و بـر اسـاس آمـار كـل          
جمعيــت در نظــر بگيــريم در ايــران كــارگر 
شاغل و بيكار روي هم چهارده ميليون نفـر         
باشند؛ اكنون براي تعيين استراتژي انقالبي،      

اه طبقـاتي   حتي بدون نياز بـه كـشف پايگـ        
ساير بخش هاي جامعه، فوراً بايـد بـه ايـن           
نتيجه برسيم كه در سنت انقالبات كارگري،  
با حدوداً يك سوم اين تعداد كارگر، مثالً در         
روسيه تزاري، انقالب سوسياليستي سازمان      
داده شده و طبقه كارگر موفـق بـه تـصرف           

در نتيجـه هـر     . قدرت سياسـي شـده اسـت      
 رشد كمـي طبقـه     تحقيق و بررسي در مورد    

كارگر و با هر نتيجه اي كـه حاصـل شـود            
نميتواند افق انقـالب سوسياليـستي، نـه در         
ايران و نه ساير بخش هـاي سـرمايه داري          

  .  جهاني را مورد ترديد قرار دهد
  

  :سوال چهارم
بعد از پايان جنگ ايـران و عـراق سياسـت           
دولتهاي رفسنجاني، خاتمي، واحمـدي نـژاد    

اي دنباله روي از يكـديگر      را شما سياست ه   
مي بينيد يا هر دولـت سياسـت خـودش را            

  دنبال نموده است؟ 
  19بقيه در صفحه 
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  ....مصاحبه با 

  
  18بقيه از صفحه 

  
  :سوال پنجم

به نظر شما هدفمند كردن يارانـه هـا         
چه تـاثيري بـر طبقـه كـارگر خواهـد           

  داشت؟  
  

اگر بخواهيم به تغيير و :علي رضا بياني  
ــوري    ــا در جمه ــااليي ه ــوالت ب تح
اسالمي نگاهي داشته باشيم بايـد بـر        
سر يك موضوع كمترين شكي نداشته    

ــيم و آن م ــام  باش ــت نظ ــوع تثبي وض
سرمايه داري در ايران و در تقابـل بـا          
جنـــبش انقالبـــي طبقـــه كـــارگر و 
زحمتكشان توسط همه دولت هاي آن     

منتها هر كدام از اين دولت هـا        . است
در روش كار و براي بقاي جناح خـود         
سبك كار متفاوتي از ديگـري داشـته        

مثالً دولـت خـاتمي كـه قـصد         . است
 اصـالح   حفظ سيستم موجود از طريق    

آن را داشت؛ و البته در ماهيـت آن در          
ساير دولت ها اختالف اساسـي يافـت        
نمي شـد امـا نظـر بـه ايـن كـه هـر               
تغييراتي توسط هر جناحي از حاكميت      
مي تواند موجب ضعيف يا قدرتمند تر       
شدن آن جناح شود؛ در نتيجـه آنچـه         
توسط جناح رقيب يا دولت بعـدي بـه         

ي كند  صورت مقابله و مخالفت بروز م     
عمدتاً در تحميل اتوريتـه جنـاح خـود         
است، حتي اگر الزم شود همه برنامـه        
ــا   ــي را اجــرا كنــد ت ــت قبل هــاي دول
توانسته باشد برتري خود را حفظ كنـد      

  .چنين خواهد كرد
 قـانون   44مثالً موضوع اجراي اصـل      

 هدفمنـد كـردن     "اساسي كه بـا نـام       
 كد گذاري شده بود در همه       "يارانه ها 

مي بيشتر يـا كمتـر دنبـال        دولت ها ك  
شده اسـت و علـت آن در واقـع ايـن            
است كه دولت سرمايه داري در يـك        
كشور پيراموني و رشد نايافته سـرمايه       
داري، تابعي از سـرمايه داري جهـاني        
است و لحظه اي كه بخواهـد از ايـن          

محــور "مــدار خــارج شــود بــه مــدار 
 وارد شــــده و توســــط "شــــيطاني

نظيـر  . ( شـد امپرياليسم تنبيه خواهـد     
منتهـا اجـراي   ...) عراق و افغانـستان و   

اين موارد كه مستقيماً به معني تعرض      
هرچه وحشيانه تر به سـطح معيـشت         
كـارگران و مـزد بگيــران فقيـر اســت    

  .امري بسيار ساده نيست
توجه داشته باشيم كه دردولت خاتمي      
طرح خـصوصي سـازي دانـشگا ههـا         
ــات   ــد و بالفاصــله اعتراض ــرح ش مط

از آن . ا در مقابل خـود داشـت   تير ر 18
به بعد سوبسيد ها البـد بـي هـدف و           

تا دوره احمدي   ! سرگردان تر شده بود   
نژاد كه براي حفظ حيات كل نظـام و         
ــاي   ــد هــ ــت از تهديــ در محافظــ
ــا   ــي ب ــايي از رو دروي ــستي اب امپريالي
مردمان مزد بگير نداشته و بي پروا بـا         
حذف سوبسيد بنزين دسـت در جيـب        

ــارگران و مز ــرد ك ــر ك ــران فقي . دبگي
هرچند واكنشي مردمي به اين سرقت      
شبانه چنان واكنشي بود كـه توانـست        
گوش احمدي نژاد را يـك دور كامـل         
بگرداند اما دولت احمـدي نـژاد آمـده         
بود براي هيمن رويارويي ها و به ايـن   
دليل تمرينات الزم را از قبل داشـته و      
اساساً از جناحي وارد اين دولـت شـده         

ان آن را رسـماً يـك دولـت         كه ميتـو  
نظامي و با حكومتي نظـامي توصـيف        

ــرد ــسبتا،  . ك ــث ن ــه بح ــن رابط در اي
ــط  ــصلي توس ــفي « مف ــسن يوس مح

منتشر شده است كه عالقـه      » اردكاني
مندان به تحليل دولت هـاي اخيـر در         
جمهوري اسـالمي را بـه مطالعـه آن         

  )1.(دعوت مي كنم
هدفمنـد كـردن   "در هر حال هدف از      

 انطباق هرچه بيـشتر نظـام       "يارانه ها 
سرمايه داري در ايران با سرمايه داري       

حيات حكومت اسـالمي    . جهاني است 
در ايران به اين بـستگي دارد كـه تـا            
كجا مي تواند در پروسه ادغام موفق و   

  .گوش به فرمان باشد
ايران يكي از آخرين كشور هايي است       
كه در ليـست انتظـار بـراي عـضويت          

ايـن  .  اسـت  سازمان تجـارت جهـاني    
سازمان كـه يـك نهـاد امپرياليـستي         
است قوانيني دارد كـه هـر عـضو آن           
بايــد آنهــا را اجــرا كنــد در غيــر ايــن 
صورت از مدار معامالت و تجـارت بـا         
ساير بخش هاي اين سـازمان خـارج        
شـده و عــالوه بـر آن تحــت فــشار و   
. تهديد نظام امپرياليستي قرار مي گيرد 

سـت  در اين ميان طنز مضحك ايـن ا       
كه به مـوازات همـه عمـر جمهـوري          

 كــه موجــودي "دشــمن"اســالمي از 
عجيب وغريب و تقريباً هرچه بيشتر نا       
شناخته تـر مـي شـود صـحبت شـده           
است، امـا بـراي وارد شـدن در مركـز      
قلب اين دشمن؛ اقـالً نيمـي از عمـر          
اين رژيـم در حالـت زانـو زدن پـشت           
ــوده   ــستي ب ــاي امپريالي ــاد ه درب نه

ني و صـندوق بـين      تجارت جها . است
المللي پول و بانك جهاني از مهمترين  

  . آنها است
اين رژيم براي آن كه بتواند وام هـاي    
كالن دريافت كرده تا بين خـود آن را         
تكه پاره كنند و فشار بدهي آن را بـه          
گرده مزد بگيران بياندازند، بايد چنـين       
درخواستي را به صندوق بـين المللـي        

 و منتظـر    پول يا بانـك جهـاني بـرده       
اولـين دسـتور ايـن      . اوامر باقي بمانند  

نهاد ها عضويت درخواست كننـده در       
سازمان تجارت جهاني اسـت و وقتـي        
اين درخواست از اين نهاد صورت مي       
گيرد يك ليست بلند بـاال در مقـابلش    
قرار خواهد گرفت و مادام كـه آنهـا را         
اجرا نكند بـه عـضويت ايـن نهـاد در           

حـوري تـرين    يكـي از م   . نخواهد آمد 
اين خواسته ها اجراي پروژه خصوصي      
سازي است و در مركز ايـن عمليـات          

بـا  . حذف سوبسيد ها قرار مـي گيـرد       
پايان گرفتن پروسه خصوصي سازي و    
حذف سوبـسيد هـا، بخـش مهمـي از       

ــاني   ــاي جه شــرايط ورود ســرمايه ه
فراهم مي گردد و با ورود اين سرمايه        

ي ها كه اكنون در حال مشاهده نيمه ا 
ــار ارزان در   ــروي ك ــستيم، ني از آن ه
ايران همزمان با مواد خـام آن غـارت         
شده و كارگري كه از طريق بخشي از        
ــه   ــومي؛ در شــرايطي ك ــاج عم مايحت
كنترل اقتصاد عمدتا در دسـت دولـت        
بود و سوبسيد دريافت مي كـرد و بـه          
اين ترتيب امكان ضعيف تنفسي پيـدا       

ز مي كرد، اكنون ديگر اين امكان را ني     
  .از دست مي دهد

كش هاي موجود   در ماهيت تمام كشم   
ــشمكش و     ــت، ك ــردم و دول ــين م ب
مقاومت در مقابل تعرض بيـشتر و در         
تقابل با آن تعرض هرچـه بيـشتر بـه          
سطح معيشت توده هـاي فقيـر ديـده         
مي شود و در نتيجه  از يك سو؛ ايـن           
كــشمكش هــا مطلقــاً خــارج از مــدار 
مبارزه طبقاتي نبوده منتهي تـا كنـون        

و . تبه شكل خام خود را بروز داده اس       
از سوي ديگر تمام تغييـر و تحـوالت         

 يـا خـشن تـرين و        "لطيـف "باال، در   
نظــامي تــرين وجــه آن، تغييراتــي در 
جهت هرچه كوچك تر و ليبراليزه تـر        

و با قوت تمام    . كردن دولت بوده است   
ميتوان اذعان كرد كه در طول حيـات        
رژيم جمهوري اسالمي هيچ دولتي به      

ـ      سته انـدازه دولـت احمـدي نـژاد نتوان
انطباق اقتصادي با نظام نئوليبراليـسم      

  . ايجاد كند
فــرق دولــت احمــدي نــژاد بــا دولــت 
ــاتمي    ــه خ ــت ك ــن اس ــاتمي در اي خ
نتوانست به اندازه احمدي نژاد سيستم      
اقتصادي ايران را با سيستم ليبراليـزم       
سرمايه جهاني منطبق كند امـا سـعي        
كــرد در سياســت تــا جاهــايي بــا     

يـدا كنـد امـا      نئوليبراليزم همخـواني پ   
احمدي نژاد ميدانست هر گشايشي در      
عرصه سياسي آغاز هجوم عظيمـي از       
سوي توده هاي فقير خواهد بود پـس        
با قدرت نظامي در عرصه سياسـي بـا         
اين يورش ها مقابله كرده و به عبارت        
ديگر اعتنايي به ليبراليزم در سياسـت       
نداشــته امــا در عــوض در عرصــه    

اليـسم  اقتصادي چنـان چـاكري امپري     
جهاني را كرده است كه در اين رابطه        
بايد قوياً تاكيد كرد حيـات تـا كنـوني          

  .  اش را مديون همين چاكري است
  

  :سوال ششم
نيــروي عظــيم بيكــاران كــه رونــدي 
صعودي دارد در جامعه ايران چه مـي        

  كنند؟ 
  :سوال هفتم

با توجه به اخـراج كـردن كـارگران و          
ها در  نيروهاي مولد در جامعه اين نيرو     

  كجا جذب مي شوند؟ 
در اينجـا ابتـدا الزم      :علي رضـا بيـاني    

است توضيحي در مورد ذات متنـاقض   
سيستم سرمايه داري داده شـود و آن        
اين است كه نيروهاي مولد كه نيروي       
كار بخش مهمي از آن است مـدام رو         

مجموعـه  . به رشد و ميل تكاملي دارد     

ـ      د اين نيروي مولد نيازمند مناسـباتي در تولي
هستند كه بتوانند در چارچوب و هـدايت آن         
ــد؛    ــاه دارن ــت نگ ــد را در حرك ــه تولي چرخ
مناسبات سرمايه داري به دليل نوع مالكيت       
و رقابــت در آن كــه مــداوماً نيــز ميــل بــه 
ــل   ــست ك ــر شــدن دارد ميباي خــصوصي ت
ــه    ــه هرچ ــدام رو ب ــه م ــد ك ــاي مول نيروه
اجتماعي تر شدن مي رود را در چهـارچوب         

ر خود جاي دهد؛ در اينجا پايه       هرچه تنگ ت  
مادي تخاصم بزرگ طبقاتي بنيان گذاشـته       
شده و علت اساسي انقـالب اجتمـاعي كـه          
رشد اين نيروهاي مولد از يك سو و تنگـي          
ــارچوب    ــرفتن در چ ــرار گ ــراي ق ــيط ب مح
مناسبات توليدي كاپيتاليستي از سوي ديگر      

  .است را تشكيل مي دهد
ـ       شود الزم  وقتي توليد هرچه اجتماعي تر مي

اسـت مناســباتي توليـدي بــراي آن فــراهم   
گردد كه آن نيز نه مطلقاً فردي كـه كـامالً           
ــا   اجتمــاعي باشــد؛ مالكيــت اجتمــاعي تنه
مناسبات توليدي است كه تـاريخ در اختيـار         

اكنون بر  . تكامل نيرو هاي مولد قرار ميدهد     
ــه    ــوان ب ــي ميت ــاقض اساس ــن تن ــستر اي ب

 سيـستم   تناقضات و تضاد هاي فراوانـي در      
سرمايه داري اشاره كـرد؛ بيكـاري يكـي از          
مشتقات اساسي ترين تضاد در درون نظـام        

تضادي كه حل آن تنها     . سرمايه داري است  
در گرو از بين رفتن اين نظام است و نه غير     

  . از آن
در نظام سرمايه داري كه توليد در آن طبق         
نقشه يا توليد با برنامـه نبـوده بلكـه جهـت            

 رقابت آزاد شـرط مهمـي       كسب سود است؛  
در سيستم اقتصادي بـا   . براي آن خواهد بود   

رقابت آزاد، هرصاحب سرمايه اي حـق دارد        
هرچه ميخواهد و به هـر مقـدار كـه مايـل            

در نتيجـه انبـوه توليـدات       . است توليد كنـد   
تكراري و مشابه و فقـط كمـي متفـاوت در           
. رنگ و طـرح بـه بـازار سـرازير مـي شـود             

يت و در بهترين شرايط     مصرف كننده در نها   
بهره بري از توليد، تنها به يك كاال نيازمند          
است كه نمونه مـشابه آن بـه وفـور يافـت            

در نتيجه كسي كه براي تهيه مـثالً        . ميشود
يك دستگاه يخچال به بازار رفته اسـت بـا          
فقط يك دستگاه يخچال بـه خانـه اش بـر        

بديهي است به دليل رقابـت آزاد،       . مي گردد 
ليد اين كاال و ورودش به بـازار بـه          مقدار تو 

مراتب بيـشتر از مقـدار تقاضـاي آن اسـت؛         
پس يك دور تبليغات تجاري و عـوامفريبي        
آغاز مي شود امـا ايـن نيـز نميتوانـد دليـل             
اساسي براي فروش همه محصوالت اضافه      
در بازار باشد؛ در اينجا است كه بحران آغاز         

  .مي شود
گفتنـد  آن چه در گذشته به آن قحطي مـي         

. اما در واقعيت نه قحطي كه فراوانـي اسـت     
يعني بحران سرمايه داري نه به دليل كمبود 
كه از ازدياد محـصول و فراوانـي آن ناشـي           

به قول ناظم حكمت كه در رابطه       . مي شود 
چنـان جـاي    «: گفـت  1929با بحران سـال     

حيرت آوري است اين جهان كه ماهيـانش        
د؛ قهوه مي خورند و بچه هـايش بـي شـيرن         

خوك ها را با سيب زمينـي مـي پروراننـد و      
او اشاره به اين داشت كه » .مردم را با حرف   

  براي خالي كردن بازار، گندم و قهوه توليد 
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  ...مصاحبه با 

  
  19بقيه از صفحه 

  
شده را به دريا مـي ريختنـد در حـالي       
كه بچه ها شير براي خوردن نداشتند،       
و اين تازه وضعيت قابل تحمـل تـري      
است نسبت به وقوع جنگ بـه بهانـه          
اي واهي كه با نابودي همه آنچه كـه         
قبالً ساخته شده بود زمينه رونق بـازار       

  !جديد فراهم شود
مالكيت فردي، مالك يـك     در سيستم   

كارخانه آزاد است كه هر مقدار كـارگر   
حال اگـر   . موردنياز است استخدام كند   

فـرض كنــيم يـك كارخانــه اتومبيــل   
سازي با ده هـزار كـارگر مـشغول بـه      
كار؛ با شرايط اشباع بازار روبـرو شـود         
در نتيجـه مالــك كارخانــه دســت بــه  

به اين وضعيت   . اخراج انبوه خواهد زد   
ار توليد كه بخـش ديگـري از        رشد ابز 

نيروي مولـد اسـت را ميتـوان اضـافه          
يعنـي بـا پيـشرفت تكنولـوژي و       . كرد

مـثالً  ( جايگزيني دستگاه هاي مـدرن    
نه آنكه از ساعات كار كارگران    ) روبات

با دستمزد سـابق كاسـته شـود بلكـه          
. تعداد انبوهي از آنها اخراج خواهند شد
 يك كارخانه با ده هزار كـارگر اكنـون    

 9. فقط نيازمند هزار كارگر مـي شـود       
هزار كارگر به سادگي به ارتش ذخيره       

تا اينجـا اگـر     . بيكاران منتقل مي شود   
ــت   ــرين حال ــاً و در خوشــبينانه ت موقت
كسي را مقصر ندانيم اما در هـر حـال        
تعداد وسيعي بيكار در جامعه خـواهيم       
داشت كه هـر يـك از كارخانـه اي و           

؛ ايـن   محل توليدي رانده شـده اسـت      
عده تا قبل از اين يكبار در نقش توليد      
كننده كاال بوده اند كـه در قبـال كـار        
خود مزدي دريافت مي كردند؛ و يكبار     
در مقـام خريـدار كـاال بـوده انـد كـه       
اكنون پـولي بـراي خريـدن نخواهنـد         

در نتيجه توليد كنندگان اخراج     . داشت
شده در ايـن روز خريـداران بـي پـول       

و اين اساسـي تـرين      فردا خواهند بود    
تـضاد درون نظـام سـرمايه داري كـه     
حل قطعي آن تنها با از بين رفتن اين         
نظام ممكن خواهد بود؛ عامل افزايش      
بحران و تحميل فشار باز هم بيشتر به 

  .كل جامعه بشري است
صاحبان سرمايه از بحران بيكاري نيز       
در جهــت منــافع خــود بهــره بــرداري 

ــه آنهــا كــارگران بيكــ. ميكننــد ار را ب
عنوان ارتش بيكاران ذخيره كرده و در    
ــوان   ــه عن ــارگران شــاغل ب ــل ك مقاب
. آلترناتيو كار از آنهـا اسـتفاده ميكننـد        

اِسـتاَن  "ايـن بيكـاران را بـه صـورت     
 در پـشت در كارخانـه هـا نگـاه        "باي

ميدارند تـا تهديـدي بـراي كـارگران         
شــاغل باشــند كــه تقاضــاي افــزايش 

ر رقابــت بــا آنهــا را د. دسـتمزد دارنــد 
كارگران شـاغل قـرار داده و پايـه اي          
ــي    ــا م ــه را بن ــراق در درون طبق افت

  .  گذراند
   

  :سوال هشتم
در ســالهاي اخيــر بــه نظــر شــما     
اعتراضات و حركات كارگري چگونـه      

  شكل مي گرفته است؟
  :سوال نهم

جنبش  موجود را چگونه مي بيند و به         
  كجا خواهد رفت؟

ن در اين   همانطور كه مي دانيد كارگرا    
خيــزش هــا حــضور داشــته ولــي بــه 

شـما چـه    .صورت طبقاتي نبوده اسـت    
تصويري از شركت فعال كـارگران بـه    
ــبش و   ــه در جن ــشكل يافت ــورت ت ص

  خيزش مردم ايران داريد؟
  :سوال دهم

چشم انداز تـشكل هـاي كـارگري را         
چگونه مي بينيد ؟ شما از اول ماه مي         
روز جهاني كارگر چه خاطراتي داريد و      

  نقشي داشتيد؟ چه 
  

ــاني  ــا بي ــي رض ــبش :عل ــورد جن در م
كارگري بايد بر سر يك نكتـه هرگـز         
ــشي   ــيم و آن جنب ــته باش شــك نداش
ــاري اســت  ــت و ج ــشه در حرك . همي

هرچند اين جنبش داراي حركتي گـاه       
بطئي و گاه پر خروش مي شود امـا از          
بدو پيدايش خود هرگـز بـاز نايـستاده         

ركـود  "در نتيجه طرح موضـوع      . است
 كه گاه در بحـث هـا عنـوان          "شجنب

اما دقيـق   . مي شود بحثي فرعي است    
تر اگر بخواهيم اين جنبش را تحليـل        
كنيم بايد بگوئيم جنبشي كـه تـوازان        

و يا تـوازن    . قوا را به نفع خويش ندارد     
پـس  . قوا به نفع ايـن جنـبش نيـست        

 ديده مـي    "ركود"آنچه كه به عنوان     
شود در واقع نبودن توازن قوا بـه نفـع        

حال چرا بايد بر سر     . طبقه كارگر است  
اين نكته تمركز كرد و چگونه ميتـوان        
اين بحث را از سطح اختالفات كالمي   
خارج كرده و آن را ملموس نمود، بـه         
اين دليل و اينگونه است كه بـراي در         
دست داشتن توازن قوا به نفـع طبقـه         
كارگر مي بايست يك سلسله كارهاي      

ك سـري   ي. آگاهانه اي صورت بگيرد   
فعاليت كـارگري، سياسـي و انقالبـي        
صورت بگيرد تا امكان چرخش توازن      
. قوا به نفع طبقه كارگر فـراهم گـردد        

درست به همين دليل است كه بر سر        
اين نكته مي بايـست تمركـز كـرده و         

  .مضمون واقعي اين بحث را شكافت
در جنبش هاي اجتمـاعي مـادام كـه          
طبقه كـارگر نتوانـد هژمـوني خـود را          

عمال كند جنبش هاي اجتماعي بـي       ا
واقعـه  . افق و سرگردان خواهنـد شـد      

جالبي كه در اين اواخر در سطح برخي  
از اين جنبش هـا رخ داده اسـت ايـن           
است كه به جاي دعوت از اين جنبش        
ها توسط طبقه كارگر و گرد آمدن اين    
جنبش هـا بـه زيـر پـرچم كـارگري،           
برخي از اين جنبش ها ماننـد بخـش          

جنبش دانشجويي و يا بخش     هايي از   
هايي از جنـبش زنـان خـود از طبقـه           
كارگر ميخواهند كـه آنهـا را بـه زيـر           

گـاهي  . پرچم كـارگري دعـوت كننـد      
حتي رشد يافتگي جنبش هاي ياد شد       

در سطح كيفي؛ از رشد يافتگي جنبش      
كارگري در همين سطح جلوتر افتـاده       

اين جنبش هـا از طبقـه كـارگر        . است
لو افتـاده تـا آنهـا       درخواست ميكنند ج  

هدايت گر و رهبري براي جنبش خود       
آنهـا بـه خـوبي متوجـه        . داشته باشند 

قدرت عظيم جنبش كارگري شده انـد    
اما متاسفانه خود طبقـه كـارگر هنـوز         

اما . كامالً متوجه قدرت خويش نيست    
 نيـست   "ركود جنـبش  "اين به معني    

بلكــه همــانطور كــه گفتــه شــد ايــن 
توازن قوا  وضعيت بيانگر عدم چرخش     

  .به نفع طبقه كارگر است
سر درگمـي عجيبـي در كـل جنـبش          
حاكم است كه البته و صد البته نتيجه        
طبيعي تحمل سركوب سيستماتيك از     
يك سو و شدت هر روز بيـشتر فـشار          

تي از سـوي ديگــر  اقتـصادي و معيــش 
است كه واقعاً ايـن طبقـه را بـه زانـو            

ــاريخ در . درآورده اســت ــم ت نمــي دان
آينده در مورد طبقه كارگر ايـران چـه         

طبقـه اي كـه     . قضاوتي خواهد داشت  
در تاريخ جنبش خود انقالبي سـازمان       
داد كه در طول تاريخ جنبش كارگري       
جهان تنها بـا انقـالب اكتبـر برابـري          

 سطح قـد علـم مـي        كرده و در همان   
كند اما اكنون تحـت فـشارهاي ضـد         
انقالبي كه در همان انقالب قـدرت را       
به جاي طبقه كارگر به دسـت گرفـت         
در چنان فشاري است كه همين تاريخ       
شايد به سختي بتواند نمونه اي بـراي        

  .  مشابهت با آن نشان دهد
طبقه كارگر ايران مدتها اسـت كـه در      

غلـب از   سطح اعتراضات تدافعي كـه ا     
سطح واكنش غريزي بـه سـتم فراتـر         

فشار سيـستماتيك   . نمي رود قرار دارد   
در هر جنبه اي باعـث از دسـت دادن          
اعتماد به نفس و استيـصال و خـسته          
شدن طبقه كـارگر شـده اسـت و بـه           
معناي واقعـي ايـن طبقـه را در درون          

خـوب، ايـن   . خود محبوس كرده است 
وضعيت واقعيتي است كه بدون نگـاه        

ن و يا با چشم پوشـي از آن نمـي          به آ 
تـوان در فكــر راهكـار و چــاره بــود و   

در عـوض و    . نتيجه درستي هم گرفت   
به جاي ناديده گرفتن اين ضـعف هـا         
مي توان يقه ضعف هاي بسيار مهمي       
را گرفت كه بـا وجـود آنهـا نـه تنهـا             
اعتماد به نفس به طبقه كارگر باز نمي 
گردد بلكه اين وضـعيت همـين گونـه     

 شده و جنبش كارگري تا سطح       تثبيت
اهرمي توسط جنـاح هـاي بـورژوازي         
براي تحت فشار قرار دادن جناح هاي       

درسـت بـه    . رقيب خود تنزل مي كند    
همين دليل اسـت كـه طبقـه كـارگر          
ايران بـا وجـود همـين يـاس و درون           
گرايي و با وجود نداشـتن اعتمـاد بـه          
نفس؛ در مواجه با جنبش هاي مردمي     

 روي بــي اعتمــادي اخيــر واكنــشي از
داشته و در سـردرگمي بـه سـر بـرده           

طبقه كارگر آنقدر مي دانـد كـه        . است
با اعتصاب خـود چـه باليـي بـر سـر            
حاكمان سرمايه خواهـد آمـد امـا بـه          
ــس و    ــه نف ــاد ب ــتن اعتم ــل نداش دلي

نداشتن دسـت بـاال در مركـز تحـوالت يـا            
هژموني خويش، فرصت هـاي مهمـي را از         

در نهايـت خـود     دست داده است كـه البتـه        
وقتي . بيشترين تحمل كننده ضربه آن است     

مردمان به خـشم آمـده كـه در درون آنهـا            
افراد كارگر به صورت پراكنده؛ هرچند نه به        
صورت يك طبقـه و بـا مطالبـات طبقـاتي           
خــويش نيــز فــراوان يافــت مــي شــود؛ در  
هرحال افرادي كه باعـث رشـد راديكـاليزم         

ري قـرار   اين جنبش و در مسير ضد ديكتاتو      
دادن آن نقش مستقيم ايفا كرد ه اند وجـود          
داشته و دسـتگير و شـكنجه و اعـدام مـي            
شوند، اولين ضربه به خود طبقه كـارگر وارد     
مي شود كـه نتوانـسته ايـن جنـبش هـا و              
راديكاليسم آنهـا را زيـر پـر و بـال خـويش          

وقتـي جامعـه التهـاب سياسـي پيـدا       . بگيرد
رين بهـره  كرده است طبقه كارگر بايد بيـشت    

بــرداري از ايــن فــضا را داشــته باشــد كــه 
  .متاسفانه چنين نشد

طبيعـي اسـت    : در اين وضعيت چه بايد كرد     
كه مبارزه انقالبي بسيار پيچيده و مبارزه اي   
است علمي و نيازمند تئوري و سـنت هـاي          

مبارزه انقالبي  . انقالبي درخور همين مبارزه   
زل و سازمانيابي آن مانند چيدن تكه هاي پا       

در كنار يكديگر اسـت كـه اجـزا كوچـك و          
بزرگ آن گاه بسيار پراكنده و دور از دسـت          
رس و گاه در نزديكي اما غير قابل مشاهده         

تمام اين قطعات وابسته به يكديگراند      . است
و با حذف حتي يك قطعه ترسـيم و تعيـين           
تكليف مخـدوش و از دسـت رس دور مـي           

  .ماند
ف است و   طبقه كارگر داراي گرايشات مختل    

هر كس ايـن موضـوع را ناديـده بگيـرد در            
همين اولين قدم در حال حـذف قطعـاتي از          
پازل چشم انداز انقالبـي جنـبش كـارگري         

تنها كساني الزم مي دانند ايـن       . خواهد بود 
گرايشات را حذف كنند كـه داراي ظرفيـت         
دمكراتيــك در ســطح دمكراســي كــارگري 

ارتقـاء  نيستند و اين عده از عوامل بازدارنده        
هر نقـد و بـر      . جنبش محسوب خواهند شد   

رسـي هـر گرايـشي در درون يـك جنــبش     
موضوع درون همين جنبش و در مرحله كار        
و فعاليت مشترك قابل ارائه اسـت، در غيـر          
اين صورت غر و لندي از دور دسـت ماننـد           
دهقاني است كـه بـر روي تپـه كـود خـود             
ايستاده و  از دور كسي را مـي بينـد كـه از              

  .يه زمينش راه رفته استحاش
  

مثال بحث هاي بي ربط به سنديكاليسم كه        
شايد بـه طـور كلـي در در سـطح تئوريـك        
اجزاي زيادي از آن هم صحيح باشد امـا در        
پراتيك با تحليل از شـرايط ويـژه در ايـران         
كه هر مبارزه اقتصادي بالفاصله و ناچاراً به        
مبارزه ضد سرمايه داري تبديل مـي شـود،         

ر اين مبـارزه توسـط يـك سـنديكا          حتي اگ 
 صورت گيرد، همه اين بحث ها را        "راست"

  .انتزاعي مي كند
ــين درك و برداشــتي مكــانيكي و صــد   چن
درصد ذهني و غير ديـالكتيكي مـستقيم در         
انشقاق طبقه كارگر و فعالين آن نقش بازي        

اكنون و در اينجا فرصت نقـد و        . كرده است 
  ر اين  نيست اما ذك"سنديكاليسم"بر رسي 

  21بقيه در صفحه   
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  ....مصاحبه با 
  20بقيه از صفحه 

نكته ضروري است كه وقتي فعـاليني       
موضوعيت مبارزه ضـد سـرمايه داري       
خود را با مبـارزه ضـد سنديكاليـستي         
معاوضه ميكنند و بعد تازه در عمل در        
ــشاهده   ــا م ــه م شــرايط خــاص جامع
ميشود كه اتفاًقا اين سنديكاليست هـا       

هرچند بر خالف سـاير كـشور       ( بودند  
كه دقيقا در مجراي ضد   )  اروپايي هاي

سرمايه داري قرار داشتند و همچنـان       
مشغول پس دادن تاون همين موضوع     
هستند؛ آنهـا خـم بـه ابـرو نيـاورده و            
همچنان ماكسيماليسم و راديكاليـسم     
خرده بورژوايي خود را در غالب نوشته       

 مرتب بر سر    "رمانتيك-تئوري"هاي  
 تنها سبك كاري مي كوبند كه پس از       

بيش از دو دهه، گيـريم بـراي انـدك          
مدتي، مجـراي تنفـسي شـد بـه نفـع          
بازگشت اعتماد بـه نفـس بـراي كـل          

  .جنبش يك طبقه
قطعه ديگر پـازل نـدانم كـاري هـاي          
پيشرواني است كـه تـصور مـي كننـد       
براي دادن جنبه كارگري بـه فعاليـت        
ــوني    ــطح كن ــا س ــت ت ــود الزم اس خ
وضـعيت سياســي طبقــه كــارگر قــرار  

. ه وضعيتي استيـصالي اسـت     بگيرند ك 
مثالً كارگران يك بخـش توليـدي از        
سطح دانش كنوني و با تجربه كنـوني        
ــب     ــعارهايي در غال ــود ش ــارزه خ مب

ــيف  ــنگي"توص ــد "گرس ــي دهن .  م
ماهيت شعارهاي آنها كامالً به حـق و        
واقعي اسـت امـا نقـش يـك پيـشرو           
كارگري ارتقاع اين شعار ها به سـطح        

 است و نـه     باال تر و رزمنده و تعرضي     
. تنزل كـردن بيـشتر از همـان سـطح         

ما گرسنه ايم،   "مثالً شعار هايي مانند     
...!  و "ما تشنه ايم ، به دادمان برسـيد    

در دوره هــايي در بخــش هـــايي از   
جنبش كارگري بيان مي شود كـه آن        
سو تر جنبشي ديگر مشغول آتش زدن 
عكس رئيس جمهور و رهبـر نظـام و         

يـك  . شعار مرگ بـر ديكتـاتور اسـت       
فعال كارگري مي بايست بين ايـن دو        
مبارزه رابطه منطقي ايجاد كنـد و نـه         
هنر تكرار استيصال با زباني استيصالي      

اين قطعه پازل، يعني انتقال اعتماد      ! تر
به نفس بـه جنـبش كـارگري توسـط          
پيشروان جنبش كارگري بـي نهايـت       

اين جنـبش  . موثر و تعيين كننده است    
 اسـالو نيازمنـد   واقعاً به تعدادي بيـشتر    

است حتي اگر داراي درك و دريافـت        
وقتــي جنــبش . سنديكاليــستي باشــند

طبقه كارگر هژموني به دست گرفـت        
ــف   ــيعي از طيـ ــاي وسـ ــش هـ بخـ
سنديكاليسم خود اولين كساني هستند     
كه زير پرچم سرخ آن جمـع خواهنـد         
شد؛ اين از زاويه يك سليقه يـا آرزوي   
شخصي نيست بلكه از تجربه دويست      

رهبـران  . ل جنبش كـارگري اسـت     سا
ــد    ــي خواهن ــون نم ــست چ سنديكالي
فعاليت تحت پوشش حزب كمونيست     

داشته باشند به سراغ سنديكا مي روند       
بماند كه برخي از نقادان به آن خـود         (

نيز مايل نيستند تحت پوشـش حزبـي       
فعاليــت كننــد و در اينــصورت معلــوم 
نيست اگر سنديكا و چيزي  شـبيه بـه      

ست و حزب هم خوب     سنديكا خوب ني  
نيست پس آن چه تشكلي اسـت كـه         

ــد  ــشكل ش ــد در آن مت ــه ) ؟!باي و بدن
سنديكا چون چنين حزبـي در جامعـه        
نيست به سراغ سنديكا ميروند امـا بـا         
وجود چنين آلترناتيوي واضح است كه      
ــرايط    ــي در ش ــل انقالب ــاح راديك جن
. انقالبي  رشد بيشتري خواهد داشـت       

انقـالب  مثالً حزب بلشويك در مقطع      
اكتبر به تشكلي تبديل شـده بـود كـه      
بيش از هر تشكل كـارگري ديگـر در         
روسيه  عضو كارگر داشت و اكثر آنها         
ــستي    ــشكالت اكونوميـ ــبالً در تـ قـ

  .  عضويت داشتند
قطعه مهم و اساسي ديگر ايـن پـازل         
ــده بــه      ــي و اثبــات ش ــاد عمل اعتق

ايـن چيـزي    . دمكراسي كارگري است  
م اعتقـاد  است كه شخصاً ادعا مي كـن  

به آن مي تواند يك جنبش را سـر پـا           
نگاه داشته و يا با بي اعتنـايي بـه آن،      
همــين جنــبش را محكــم بــه زمــين 

فعالين و پيشروان كارگري كـه      . بكوبد
اعتقاد عملـي بـه ايـن مولفـه ندارنـد           
بيشترين خدمتي كه بـه ايـن جنـبش         
مي توانند داشته باشند اين اسـت كـه         

ها كرده و   اين جنبش را به حال خود ر      
تمـام  . در جاي ديگـري فعـال شـوند       

ــت انقــالب     ــاً ماهي ــت و اساس اهمي
كارگري در استقرار دمكراسي كارگري    
است؛ جز اين مفهوم رهايي مفهـومي       
. وارونـه اســت و تكـرار نظــام موجــود  

گاهي بعـضي از فعـالين آنقـدر غـصه          
ــارگران را     ــان ك ــم ن ــنگي و غ گرس
ميخورند كه به كلي فراموش ميكننـد       

يد جنبش از جنگ نـان و پنيـر         كه شا 
آغاز شود اما ابداً نبايد در ايـن مرحلـه          
متوقف بماند و اين وظيفـه بـه عهـده          
همين فعالين است مشروط بـه اينكـه        
در پراتيك مبارزاتي خود اعتقاد عملي      
بـه دمكراســي كـارگري را بــه اثبــات   

بارها مشاهد شده اسـت كـه       . برسانند
توان يك فعـال كـارگري و يـا فعـال           

اسي به دليل بي عالقه گي به ورد         سي
در فرقه و باند يك گرايش، بـا حـذف          
گرايي،انگ زني و اتهامات بي اسـاس       
چنان كاسته شـده كـه ايـن فعـال از           
مسير مبارزاتي اش به كلـي منـصرف        

چنين تالش هـايي از روي بـي        . شود
اعتقادي بـه دمكراسـي كـارگري؛ در        
خوشبينانه ترين حالت، بالقوه در رديف     

  .رايي بازوان سرمايه استحذف گ
  

شخصاً شـاهد از دسـت دادن فرصـت      
هاي زيـادي بـودم كـه مـي توانـسته          
مستقيماً اعتمـاد بـه نفـس بـه طبقـه           
ــل    ــه دلي ــا ب ــد ام ــل كن ــارگر منتق ك
بوركراسي خفقان آور و بـي اعتقـادي        
به دمكراسي كارگري يك به يك آنها       
از دست رفته و همچنان از دست مـي        

ث بسيار مفصلي   در اين رابطه بح   . رود
وجود دارد كه در نوبت خودش بايد به        
آنها پرداخته شود اما اينجا الزم اسـت        
بر اين نكته تاكيـد كـنم كـه شخـصا           
معتقدم يك فعال مدعي، تنهـا زمـاني        
ميتواند ماركسيست باشد كه دمكراسي 
كارگري را خيلي زودتر و بيشتر و بهتر        

  .از كاپيتال ماركس بشناسد
قطعات مورد نيـاز    مجموعه مفصلي از    

يك جنبش الزم اسـت در كنـار يـك          
ديگر نشسته و با هـم چفـت و بـست           
شود تا بتوان جنبش را به يك مرحلـه         
جلوتر برد در غير اينصورت هر روز در        

 گوشــه از ايــن كــشور اعتراضــي هــر
كارگري صورت مي گيـرد و سـركوب      
مي شود و يا به هر طريق ديگر از پـا           
درآمده يا بـه مماشـات كـشانده مـي          

  .شود
هر استراتژي ابزار خود را الزم دارد اما     
در شرايط جنبش ما اغلـب ايـن ابـزار          
خود بـه يـك اسـتراژي تبـديل شـده           

  .است
خــوب مــي دانــيم كــه ســرمايه داري 

اكم با سرعت در حال انطبـاق خـود         ح
با سرمايه جهاني اسـت و نهـاد هـاي          

او -ال-سرمايه داري جهاني، مثالً آي    
يكــي ديگــر از مجموعــه نهــاد هــاي 
امپرياليــستي اســت كــه دســتوراتي را 
براي دولت هاي كـشورهاي سـرمايه       

يكي از  . داري پيراموني ديكته مي كند    
اين دستورات اتفاقـاً تـشكل كـارگري      

. سب اجــازه از دولــت اســتبــدون كــ
هرچند سـرمايه داري حـاكم نـوع بـا          
اجازه آن را نيز سركوب مي كنـد امـا          
اگر بتواند ابتكار عمل را در دست خود        
نگاه دارد دير يا زود نهادهايي بـا نـام          
كارگري در پيوند بـا سـازمان جهـاني         

سازمان جهاني  . كار ساخته خواهد شد   
كار دلش براي كارگران بدون تـشكل       

وخته است كـه چنـين تقاضـايي از         نس
حكومت سرمايه ايران مي كنـد بلكـه        
آنها خوب مي دانند كـه اگـر سـرمايه          
هاي جهاني به داخـل ايـران سـرازير         
شود و طبقه كارگر تحت فشار استثمار      
به مراتب وحـشيانه تـر عـصيان كنـد          
ــران و   ــارگر رهب ــه ك الزم اســت طبق
تشكل هايي براي مذاكره داشته باشند  

اد بيـشترين كـارگران را نيـز        كه اعتم 
اكنـون خانـه    . پشت خود داشته باشـد    

كارگر رسوا تر از آن است كـه بتوانـد          
چنين نقشي بازي كند در نتيجه همـه        
تالش آنها براي ايجاد چنين نهادي با       
هر نامي كـه ميخواهـد داشـته باشـد          
است؛ اگر تا كنون نتوانسته اند چنـين        
نهادي برپا كنند به اين دليـل واضـح         
ــاكم در    ــرمايه داري ح ــه س ــت ك اس
شــرايط مفلــوك و وامانــدگي اســت و 
ابتكــار عمــل را رفتــه رفتــه بيــشتر از 

در هـر حـال چنانچـه       . دست ميدهـد  
چنين نهادي برپا شود و با عـوامفريبي    
هــاي قابــل پــيش بينــي و بــا كمــي 
ــه   ــارگران را ب ــتي ك ــات دم دس امكان

و يا حتـي هـر      . سمت خود دعوت كند   
بــه عــضويت در اسـتخدامي را منــوط  

چنين نهـادي كنـد درنتيجـه يـك فرصـت           
استثنايي براي تشكل يـابي بـراي دوره اي         

پس تشكل . طوالني دوباره از دست مي رود 
مستقل كارگري كه قرار است ابـزار مبـارزه         
كارگري در جهت استراتژي كارگـان باشـد        
اكنون خود به هدف كارگري، گيريم هـدفي   

  .كوتاه مدت تبديل شده است
  

كه شرايط براي هـيچ تـشكلي فـراهم        حال  
در اينجا مـي تـوان بـه       . نيست چه بايد كرد   

سراغ سنت هاي جنبش كـارگري در سـاير         
نقاط جهان رفت و از تجربيـات آنهـا بهـره           

يكي از آنها در چنـين شـرايط خاصـي          . برد
تـالش شـبانه روزي     . اسـت » اتحاد عمل «

فراواني در اين جنبش صورت گرفت تا اين        
مقاومت هـاي زيـادي     . ه شود مفهوم پذيرفت 

در مقابل آن بوجود آمد كه سعي مـي كـرد           
در پوشــش يــك ســري مطالــب و غــامض 
گويي هاي ادبي و عامدانه، اصل موضوع را        

در هـر حـال تجربـه اخيـر         . مخدوش كنـد  
ــس از دوره   ــران، پ ــارگري در اي ــبش ك جن

تـشكل  "طوالني، ايجاد اتحاد عملـي بـين        
تـرين   و فعالين كـارگري بـود كـه مهم         "ها

دستĤورد آن اجراي مراسـم اول مـاه مـه در         
اين يكـي  . بود» استاديوم ورزشي شيرودي «

از شيرين ترين خاطرات فعاليت من بود كه        
با چشم خود مي ديديم چه شور و اعتماد به          
نفسي هم به فعالين و هم بـه كـل جنـبش            

اما متاسفانه و باز متاسـفانه      . تزريق  مي شد   
رگري توسـط  بي اعتقادي به دمكراسـي كـا      

عده اي از يكسو و فـشار نفـس گيـر فرقـه           
گرايي از سوي ديگر، مي رفت كه اين شورا         

  .را از درون مستحيل كند
در هر حال هميشه اين بحث مطرح بود كه         
اتحاد عمل كارگري نه يك تشكل كارگري       
و نه ائتالف كارگري و نه چيزي مشابه اينها 
است؛ اين اتحاد عملي است به حول يك يا         

ك سري از مطالبات مشترك بين فعالين و    ي
اتحــاد عمــل در نبــود . پيــشروان كــارگري

تشكل هاي كارگري ساخته ميـشود و اگـر         
هر گرايشي بتواند تشكل خود را داشته باشد    

  .     كه ديگر اتحاد عملي ضروري نخواهد بود
  

نقد هاي فراواني بر اين پيشنهاد صورت مي      
يـن  گرفت كه يكي بـراي تـن نـدادن بـه ا           

همكاري بود و ديگري به شكل بوركراتيك       
از اولي  . غليظ، براي در مركز نشستن در آن      

زيرا با كناره گيري، خود را بـه        ( كه بگذريم   
دومـي مـدعي بـود كـه اتحـاد        ) حاشيه راند 

عمــل ميبايــست بــين گرايــشات راديكــال  
حال تـصور كنيـد كـه كـافي         ! صورت گيرد 

 تـا  است هر رفرميستي اين مورد را ذكر كند 
  !به اين ترتيب اتوماتيك راديكال ديده شود

بحث در اين رابطـه ايـن بـود كـه از كجـا              
معلوم است چه تشكل يا فردي راديكال يـا         
رفرميست است؛ ما ايـن را چگونـه بفهمـيم      
بدون آنكه هنوز معلوم نيست خـود مـا كـه           
ايــن را ميگــوئيم در كــدام بخــش آن قــرار 

ي ايـن   اتفاقاً اتحاد عمل درسـت بـرا      . داريم
است كه در يـك فعاليـت مـشترك چنـين           

در . چيزي آنهم رو به جنـبش معلـوم شـود         
  نتيجه الزم است تنها و تنها مطالبات 

  22بقيه در صفحه 
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  21بقيه از صفحه 
  

مشترك را پيشنهاد كرد و درخواست كار مـشترك از       
همه گروه ها و گرايشات و افـرادي كـرد كـه آن را              

بديهي است ورود كساني كه در سركوب       . قبول دارند 
همين جنبش دستشان به خون آلوده است به عنوان         
ورودي ممنوع مفروض است اما به جز اين، مطالبات         
مشترك ميتواند نيروي عظيمي را بـه دور هـم گـرد            
آورده تا در نبود تشكل مـستقل كـارگري بخـشي از        

  .وظايف آن را انجام دهد
بديهي است با اعتقاد عملي بـه دمكراسـي كـارگري     
ميتوان بولتن مباحث داخلي و بيروني منتشر كرد تـا          
هر گرايشي بتوانـد نظـرات خـود را در آن مـنعكس             

ترتيب هم صحت و اشتباه آن و هـم         كرده تا به اين     
گرايش  راديكال و غير راديكال آن مشخص شود تا          

تجربه شخصي من از    . طبقه كارگر خود قضاوت كند    
چنين اتحاد عملي فقط نمونه اي براي يـك شـروع           

اما در همين حد يكي از بهترين تجربه هاي من     . بود
بود؛ ومتاسفانه بايـد بگـويم بـه دليـل ضـعف هـاي              

و اين دوباره   . ر آستانه خود متوقف مي شد     اسفناك د 
بر من ثابت مي كرد كه واقعا جنـبش مـا در سـطح              

در هر حال مگر پيشنهادهايي   . رشد جنيني خود است   
ارائه شود كه به جز از اين مسير بتواند اهداف جنبش  
را تامين كند وگرنه مسير فعالً موجـود منطقـاً هنـوز         

  . همين باشدهمين است و تصور ميرود تا مدتي نيز
اما آنچه مسلم است اين است كه جنبش رو به رشد           
و حتي وضعيت رو به اعتالي انقالبي در راه اسـت و         

از . متاسفانه آمادگي دخالت گري در آن كافي نيست       
همين رو جنبش هاي اجتماعي موجـود در تركيبـي           
عــام، اعــم از اقــشار ميــاني و گرايــشات زنــان      

 در سـطح جامعـه      ودانشجويي و جوانـان و كـارگران      
توانستند اركان رژيـم سـرمايه حـاكم را بلرزانـد امـا         
متاسفانه در اين جنبش طبقه كارگر به عنوان جنبش       
اخص براي رهايي تا كنـون ميانـداري نكـرده و بـه             
همين دليل هژموني جنبش موجود در دست بخـش         
هاي از بورژوازي و مطلقاً براي به انحراف كـشاندن          

كـسب امتيـازات خودشـان      و يا توقف آن در سـطح        
اين جنبش هـاي عـام در تركيـب بـا جنـبش           . است

خاص طبقه كارگر ميتواند بزرگترين زلزله اجتمـاعي        
 سال اخير را ايجاد و به كـسب برتـري هـاي             32در  

كـافي  . تعيين كننده تا حد تـصرف قـدرت بيانجامـد         
است طبقه كارگر با اعتصابات عمـومي خـود، حتـي           

هد چه قـدرت مهيبـي در    فقط براي چند روز نشان د     
به هر حال همه چيز آمـاده و        . اين تكان نهفته است   

و اما طبقـه    . همه كس منتظر ديدن اين رخداد است      
كارگر نيز به انتظار پيشروان كمونيست خـود جهـت          
سازمايابي انقالبي و ترسيم افق سوسياليـستي اسـت        
كه بتواند پرچم سرخ خود را در مركز تحوالت جامعه  

  .باال برد
  

  به اميد اين روز
  علي رضا بياني

  1389هفتم ارديبهشت 
ardeshir.poorsani@gmail.com   
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 كي بهشت،ي ارد11

 كي و ياسي ستيموفق

  ي جبهه ايروزيپ
  

   امانمنصور
ــازه اروز  در رگ جنــبش ي كــارگر خــون ت

 تهـران و  يابانهـا يخ.  كـرد ي جـار  ياجتماع
 شـاهد بـه     گـر ي بزُرگ كشور بار د    يشهرها

مبارزه فراخوانده شدن حكومـت و اعتـراض        
 ده ها هزار    ي موجود از سو   تيفعال به وضع  
ـ  آنان بود و باز هـم فر    بانانيكارگر و پشت    ادي

ـ  "،  "كتاتوريرگ بر د  م"  "ي اهمرگ بر خامن
ـ  وال مي رژ يتي مشروع يدر نقش پرچم ب     تي

 جنبش ني و نماد حضور زنده و غُرورآفر     هيفق
  . كن آن به اهتزاز درآمدانيبن
 گونـاگون از سراسـر      ي اسـاس گُزارشـها    بر

 اسـت   لي كه همچنان در حال تكم     -كشور  
ــان،  - ــنندج، كرم ــران، س ــارگران در ته ، ك
 اهواز و اصفهان بـدون      ز،ي تبر ن،ي قزو راز،يش

ــالم ممنوع  ــه اع ــه ب ــتوج ــه  تي ــر گون  ه
 ي به مناسبت روز كـارگر از سـو        ييگردهما

ــت و تهد ــحكوم ــواندي ــول ي و رجزخ  معم
 و بـه  ابانهـا ي آن، بـه خ ركردگان و س ورانيپا

 ري تجمعها سـراز   ي رسم ري غ يسمت محلها 
  .شدند
 صــورت ي مــستقل كــارگران در حــالاقــدام

ـ ي امن - ينـد نظـام   گرفت كه با   ـ  آ يت  اهللا  تي
 كوشـش سـركوبگرانه و      چي از هـ   يخامنه ا 

 منصرف ساختن آنهـا     يوحشت پراكنانه برا  
ــونياز تر ــشب ــا و   دني بخ ــته ه ــه خواس  ب

  . خود فُرو نگذاشته بودياعتراضها
ـ  از ا  ي اجتمـاع  يباني از پـشت   يي ها گوشه  ني

 ي دانـشگاه هـا  انيخواسـته هـا را دانـشجو   
اعتصاب غذا، علوم    مشهد با اعالم     يفردوس
 دانشگاه  ني رشت با تحصن و همچن     يپزشك

 ي شـب بـاز    مـه يتهران بـا بـر هـم زدن خ        
 ي عروسك ول يگري به باز  يمحرمانه حكومت 

  . ساختنداني نژاد نماي احمدي آقاه،يفق
 اعتراض،  ي ها رهي جز ي همبستگ گري د جلوه

ــه هــا  كــار و كــشور يدر اطــراف وزارتخان
 كـه انبـوه مـردم بـه         ي زمـان  د؛ي گرد انينما

 شــتافتند كــه مــورد ي از كــارگرانيبانيپــشت
 گرد، گاز لي اوباش مسلح به تُفنگ، م ورشي

ــد    ــه بودن ــرار گرفت ــاتوم ق ــك آور و ب . اش
ـ  ي اطـراف محلهـا    يابانهايخ  شـده، بـه     ادي
ـ  بـه م   تابش  رزم مـشترك كـارگران و       داني

مـرگ  " تا ُشعار    دي گرد لي آنها تبد  بانانيپشت
ـ بـه همـان سـرعت بـه پ         "كتـاتور يبر د   امي

  . شودلي آنها تبديكصداي
 حركــت ليــ كــارگر بــا ُقــدرت تمــام، رروز

ــعود ــاعيص ــبش اجتم ــ در دور جدي جن  دي
ــا رژييارويــرو  ي مــذهب– ي اســتبدادميــ ب

ــوال ــ فقتيـ ــذارهيـ ــردي را كارُگـ  11.  كـ
 ياسي ستي موفقكي هي زاوني از ا  بهشتيارد

ظـر   رود و از ن    يبا آثار دراز مدت به شُمار م      
ـ  پ كي به عنوان    زي ن يعمل  ي جبهـه ا يروزي

  .  رسدي روز به ثبت مني مشخص ارددر نب
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ميليونها نفر در سراسر جهان     
ــارگر را در   ــاني كـ روز جهـ
ــاهرات   ــا و تظـ راهپيماييهـ
ــا مطــرح كــردن  متعــددي ب
خواسته هاي بـه حـق خـود        

بحران جهاني  . برگزار كردند 
ه داري كـه بيـشترين      سرماي

بار آن بر دوش زحمتكـشان      
جهــان ســنگيني مــي كنــد، 
نقطه مـشترك اعتراضـهاي     

اكنون بـيش از    . اين روز بود  
هر زماني نبرد بين نيروهاي     
كار و سرمايه حـاد تـر شـده      

كارگران و مزد بگيران    . است
جهان در اعتراضـهاي خـود      
در كشورهايي مانند تركيـه،     

ه، يونان، روسيه، كوبا، فرانـس    
آلمـــــان، انگلـــــيس و در 
كشورهاي آسيايي و غيره در     
عين آنكه نقاط مشتركي بـا      
كارگران ايراني داشـتند امـا      
بدون شك از برخي جهـات      
ديگر در شرايط متفاوتي بسر     

  . مي برند
  

در ايــران، حكومــت واليــت 
ــصاد   ــه داراي اقتـــ فقيـــ
ــه    ــت ك ــسته اي اس ورشك
ــاولگري و  ــه چپـــ نتيجـــ
ــزدوران و   ــارتگري مــ غــ

 به حكومـت مـي      وابستگان
ــه،     ــر آنك ــا مهمت ــد ام باش
زحمتكشان ايراني در شرايط    
اختناق و سركوب شديد بسر     

ــد ــم از روزهــا . مــي برن رژي
ــوگيري از   ــراي جل ــيش ب پ
برگزاري مراسم روز كـارگر،     
نيروهاي سـركوبگر خـود را      
بسيج كرده بود، به صـورتي      
كه تهران و ديگر شـهرهاي      
بزرگ بـا اسـتقرار نيروهـاي       

ــ ــي و نظ ــاس امنيت امي و لب
شخصهاي مـزدور رژيـم در      

 قـرار   "امنيتـي "جو سنگين   
اين مـاموران بـه     . گرفته بود 

ضـــرب و شـــتم و دســـتگيري 
ــات   ــدگان در تجمع شــركت كنن

فشار بر فعـاالن    . دست مي زدند  
كــارگري در آســتانه ايــن روز   
افزايش يافته و بسياري از آنـان        
مورد تعقيـب امنيتـي و قـضايي        

ضاريه قرار گرفته و بـه آنهـا احـ        
  .دادگاهي داده شده بود

در خاتمـــه ايـــن روز، روزنامـــه 
حكــــومتي كيهــــان، ارگــــان 
بازجوهاي تحت امـر خامنـه اي       
ادعا كرد كه تهـران در ايـن روز         

 بود و حتـي     " آرامش كامل  "در  
  !"از روزهاي ديگر آرام تر"

بر خـالف ايـن دروغ و برخـورد         
جنون آميز رژيـم در ايجـاد جـو         

تكـشان  خفقان، كـارگران و زحم    
كه از جانب جنـبش دانـشجويي       
. حمايت مي شدند بيكار ننشستند  

آنها باالتر از سطحي كه شـرايط       
اجازه مي داد، دست به اعتـراض       

آنهـــا بـــه سياســـتهاي . زدنـــد
ــارتگري   ــازي و غ ــصوصي س خ
ــرمايه داري و    ــدافع س ــم م رژي
. چپاول حكومتي اعتراض كردند    

از ميان شـعارهاي داده     
شده، شعاري از جانـب     

ــار ــع گران كــ مجتمــ
صنعتي گوشت فـارس    
: بود كه كنايـه مـي زد      

كــارگر، روز بيكاريــت "
 آنها همچنين   "!مبارك

با نوشتن اين جمله بـر      
تا حق خـود    ": پالكارد

ــا نمــي  ــريم از پ را نگي
، ادامه مبـارزه    "نشينيم

  .خود را گوشزد كردند
از سوي ديگر، ايرانيـان تبعيـدي       
در خارج از مرز با راهپيماييهـا و        

ــل ع ــا و  حم ــسها و پالكارده ك
ــندگان    ــه كوش ــيلم ب ــايش ف نم
كارگري و حقوق بـشري مـيهن       
پيوســته و موقعيــت كــارگران   
ايراني و فعاليـت در جـو اختنـاق      
تحت حاكميت واليت فقيه را به      
ميان افكار عمـومي كـشورهاي      

  . ميزبان بردند
. روز اول ماه روزي جهاني اسـت      

ــه شــرايط خفقــان آور  آگــاهي ب
فشاي اراجيف و   كارگران ايران، ا  

ــت از    ــم و حماي ــاي رژي دروغه
ــي    ــز م ــي ني ــشان ايران زحمتك

 . بايست جهاني شود
   ارديبهشت13... فراسوي خبر

  

  روز كارگر كيهان باز هم 

  دروغ گفت
 ليال جديدي
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  :سخن روز
 انقالب مانند يك سيب نيست كه -

بايد آنرا . وقتي برسد خودش مي افتد
ارنستو رافائل چه (مجبور به افتادن كني 

 9 – 1928 ژوئن 14(گوارا دالسرتا 
 ،چريك ،پزشك ،) 1967اكتبر 

 ماركسيست انقالبي و سياستمدار
 )آرژانتيني

 عشق به مردم و نه كمونيسم ،انگيزه -
 ١٩�٩(ين م هوشي(نخستين من بود 

نقالبي ويتنامي، رهبر اين ، ا)١٨٩٠- 
اولين و  ١٩�٩ تا 
	١٩ كشور از
  )ويتنام جمهوري دموكراتيكرييس 

 ايده هايي كه زير آتش به مغز انسان -
خطور مي كند، در همانجا امن و براي 

لئون داويدوويچ (هميشه باقي مي ماند 
 اوت 21 – 1879 نوامبر 7 ( تروتسكي

 و متفكر بلشويك انقالبي،  )1940

 ) روسيماركسيست

  
  سينما

  
هنرمند سينماگر و  باربد طاهري

   نويسنده مبارز تبعيدي درگذشت
اربد طاهري، سينماگري كه سالها با ب

آزادي و سلطه گر شاه  هر دو رژيم ضد
و خميني مبارزه كرد و دمي از كوشش 

مردم محروم  در جهت رساندن صداي
ايران به گوش جهان باز ننشست، چشم 

  .بست از جهان فرو
باربد طاهري، هنرمند پيشرويي بود كه 

 ابتذال و ارتجاع رژيمهاي سر سازش با

  .گر و ضد آزادي را نداشتسانسور
كانون نويسندگان ايران در تبعيد در باره 

همكاري او ":  مي نويسدباربد طاهري
خداحافظ " و "رگبار"در تهيه فيلم 

فيلمبردار   به عنوان تهيه كننده و"رفيق
از فعاليتهاي ارزشمند اوست و تهيه يك 

وقايع انقالب  فيلم مستند سينمايي از
كه تنها  "57 سقوط" به عنوان 1357

انقالب به شمار  فيلم سينمايي از وقايع
ميĤيد و قطعات مختلف اين فيلم در 

دفعات مورد  فيلمهاي مستند بعدي به
استفاده قرار گرفته، از ديگر كارهاي 

  .ماندني اوست
زندگي باربد طاهري در تبعيد نيز پربار 

تلويزيوني  بود و در ساختن فيلم، برنامه
اگون پيرامون و نوشتن مقاالت گون

 وضعيت سينماي جمهوري اسالمي و

افشاي سازشها و سياستهاي نابكارانه 
 جمهوري اسالمي در عرصه سينما و

جشنواره هاي سينمايي كوشش فراوان 
  .كرد

از آخرين فعاليتهاي او مي توان از 
شركت در سازماندهي و ياري به 

زيرزميني ايران  سينماي
به همراه مسلم منصوري 

كانون "كه ياد كرد 
 حمايت از سينماي

 را پايه "زيرزميني ايران
  .گذاري كردند

ياد اين هنرمند گرامي 
  !باد

  
برگزيدگان شصت و سومين 

   دوره جشنواره فيلم كن
شصت و سومين دوره فستيوال فيلم 

 "رابين هود" ماه مي با فيلم 12كن 
، كارگردان " اسكاتيريدل"ساخته 

   .شدبريتانيايي آغاز 
، كارگردان فرانسوي و " گدارژان لوك"
 يريدل" و ي، بازيگر آمريكاي"شان پن"

 بودند كه ي از جمله سينماگران"اسكات
. امسال در اين جشنواره شركت نكردند

برندگان جوايز امسال اين جشنواره 
  : عبارت هستند

مرد " به  جايزه هيات داوران-
محمد صالح " ساخته "فريادكش

   "هارون
متيو "رگردان به  جايزه بهترين كا-

  "در سفري" براي فيلم "آمالريك
 " فيلمي جايزه بهترين فيلمنامه برا-

   " چانگ دونگيل" ي به كارگردان"شعر
 "ژوليت بينوش" بهترين بازيگر زن، -
برابر  رونوشت " در فيلم ي بازيبرا
  يساخته عباس كيارستم، "لاص
 "خاوير باردم" بهترين بازيگر مرد، -

  "تيفولبيو"براي فيلم 
  

 در اعتصاب غذاي جعفر پناهي
    خشك

جسور ايراني به  جعفر پناهي سينماگر
  .دو خواسته خود دست يافت

كه داد خبرنگار پويا از تهران گزارش  
نامدار  جعفر پناهي، سينماگر جسور و

ايراني در پي پنجمين روز اعتصاب 
حضورعباس  غذاي خشك موفق شد در

ران، جعفري دولت آبادي، دادستان ته
 فريده غيرت وكيل مدافع خود و نيز

  .خانواده اش را مالقات نمايد
جعفر پناهي به دادستان تهران اعالم 
كرد تا برآورده شدن سومين خواسته 

اعتصاب غذاي خود ادامه خواهد  اش به
  .داد

روزهاي آينده هياتي چهار  قرار است در
نفره از سوي فردريك ميتران، وزير 

نر، وزير امور كوش فرهنگ و برنارد
خارجه راهي ايران شوند تا درخواست 

 ويفوري  كتبي خود را جهت آزادي
  .ارايه دهند

 

نامه سرگشاده انجمن هنر در 
تبعيد به ژوليت بينوش در انتقاد 

  به كيارستمي
اعتراضهاي جهاني به بازداشت ر پي د

جعفر پناهي، فيلمساز ايراني چندين 
مطالبي در پشتيباني از اژ ي پرتير روزنامه

اند و ضمن آن  منتشر كرده جعفر پناهي

عباس كيارستمي را مورد انتقاد قرار 
   .اند داده
انتقاد از عباس كيارستمي و پشتيباني "

 ، تيتر يكي از"از جعفر پناهي

هاي صبح فرانسه، ليبراسيون  روزنامه
  : اين رونامه نوشت.است
 فيلم عباس كيارستمي، حضور"
رسمي   در بخش"برابر اصلرونوشت "

و سكوت وي در  2010ي كن  جشنواره
  پس ازويژه برابر فضاي موجود، به

  انتخابات رياستناشي ازهاي  رويداد

انتقادهاي كيارستمي را هدف جمهوري، 
تند از سوي ايرانيهاي تبعيدي در 

  ". استدادهقرار  پاريس
اي  ي سرگشاده ليبراسيون همچنين نامه

ژوليت بينوش، بازيگر خطاب به  را كه
ي  سرشناس فرانسوي كه در فيلم تازه

كيارستمي نقش اصلي را بازي  عباس
به چاپ كند نوشته شده،  مي

 متوجه اين نامه بيشترانتقادهاي .رساند
  .كيارستمي بود
: ي سرگشاده نوشته شده در اين نامه

 هنرمندان ايراني در تبعيد به شما براي"

تان با  همكاري و نشان دادن دوستي
 آقاي كيارستمي كه يك هوادار رژيم

  ".ندگوي هاست تبريك مي اهللا آيت
نا گفته نماند كه آقاي كيارستمي در 
واكنش به اين سرزنشها، يك انتقاد نه 
چندان جدي كه بار آن به مراتب كمتر 
از انتقادات هنرمندان غير ايراني بود، در 
جشنواره كن به دستگيري جعفر پناهي 

  .كرد
 

زندگينامه خود را  وس فيلمكارل
  نادرست خواند

 مرد - معروف به شغال -كارلوس
 و 1970هاي  جنجالي ونزوئاليي دهه

فيلم زندگينامه خود و  ، ساخت1980
نمايش آن را در جشنواره كن محكوم 

  .كرد
ايليچ راميرز "كارلوس با نام اصلي 

كه هم اكنون در زندان  "سانچز
 در حومه پاريس و تحت "پواسي"

دوران  شديدترين تدابير امنيتي
محكوميت حبس ابد خود را مي گذراند، 

اليويه "در يك گفتگوي تلفني، 
 5/5، كارگردان اين فيلم "آساياس

اش  ساعته را به تمسخر ياران انقالبي
  .متهم كرد
 ساله ونزوئاليي درباره فيلم 60اين مرد 

 فيلمها و كتابهاي":  گفت" كارلوس"

و فعاليتهاي من پر شماري به زندگي 
پرداخته و دروغهاي فراواني ساخته اند 

من بيش از هر چيز نسبت به ارايه  اما
تصويري نادرست از همرزمانم در اين 

  ".معترضم آثار
 

  
گربه "در گراميداشت فيلم شبي 

 با حضور برنارد "هاي ايراني
  كوشنر

به گزارش پويا خبر، به دعوت برنارد 
نسه فيلم فرا كوشنر، وزير امور خارجه

 بهمن  ساخته"گربه هاي ايراني"

 قبادي در حضور پانصد تن از ميهمانان

ويژه از جمله مسوولين فرهنگي، 
سياستمداران و رسانه هاي خبري 

همراه مشاوران كوشنر در  فرانسه به
سالن سينماي وزارت امورخارجه در 

  .درآمد پاريس به نمايش
 بهمن قبادي واز برنارد كوشنر در ابتدا 

ذيرش دعوت از سوي وي ابراز پ
خرسندي كرد و او را فيلمسازي توانمند، 

خستگي ناپذير به تماشاگران  نوگرا و
 ،بهمن قبادي در ابتدا. معرفي كرد

شب را به روح پاك  نمايش فيلم و آن
پنج برادر و خواهر مبارز كرد خود كه به 

اسالمي  تازگي توسط جمهوري
 مظلومانه اعدام شدند و همچنين به
 دوست و همكار خود جعفر پناهي كه او

را مهم ترين فيلمسار امروز ايران مي 
 پس از نمايش فيلم،. داند، تقديم كرد

ميهمانان براي دقايقي طوالني بهمن 
قبادي را براي ساخت اين فيلم 

وزير امورخارجه . تشويق كردند درخشان
فرانسه، كوشنر در حالي كه بهمن 

 اينگونه فشرد، قبادي را در آغوش مي
آقاي قبادي ": فيلم را توصيف نمود
مقوله سياست،  بدون اشاره مستقيم به

ما را به قلب تهران بزرگ و مردم 
 كوش و هنرمند و با فرهنگ اش سخت

برد تا ما را از آنچه در ايران امروز مي 
  ".گذرد، آگاه سازد

ي خطاب به وي و بهمن قباد
مصرانه تقاضا مي ": همكارانش گفت

تالشي جهت آزادي  هيچگونهكنم از 
آقاي جعفر  فيلمساز پرآوازه و جهاني

   ".پناهي كوتاهي نكنيد
مدير فرهنگسراي پويا عباس بختياري، 

 نيز از جمله حاضراني بود كه با تشريح
بار زندگي هنرمندان در  اوضاع تاسف

ايران خواستار اعمال فشار بيشتري از 
جهت آزادي جعفر  سوي دولت فرانسه

  .دشپناهي 
 

ايتاليا جشنواره  وزير فرهنگ
  فيلم كن را تحريم كرد

وزير فرهنگ ايتاليا جشنواره فيلم كن را 
وزارت فرهنگ ايتاليا در . تحريم كرد

 اعتراض به نمايش يك فيلم مستند

سيلويو "ايتاليايي كه در آن از واكنش 
 به زمين لرزه مرگبار سال "برلوسكوني

ره را انتقاد شده است، اين جشنوا گذشته
 وي از نزديكان برلوسكوني .تحريم كرد

  .است
سابينا " فيلم مستند مزبور كه خانم

آن را  ، كمدين ايتاليايي"گوزانتي
در اين نام .  نام دارد"دراكوئيال"ساخته، 

دارد چون از  نوعي بازي با كلمات وجود
، موجود خون آشام "دراكوال"دو واژه 

كه بيش  ، شهري"الكوئيال"معروف و 
 2009 نفر در زلزله آوريل سال 300از 

 تركيب در آن جان خود را ازدست دادند،
  .شده است
 

  24بقيه در صفحه 
 

 

  رويدادهاي هنري ماه
  

 ليال جديدي
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  رويدادهاي هنري 
  23بقيه از صفحه 

  
لغو هفته سينماي ايران در 

  مراكش 
وزير ، "الطيب الفاسي الفهري" آقاي

محكوميت  امور خارجه مراكش در
هفته  سركوب سينماگران ايران

سينماي ايران در فستيوال بين المللي 
  .را لغو كرد فيلم الرباط

  فيلم از فيلمسازان برجسته9قرار بود 

ز جمله جعفر پناهي، كامبوزيا ايراني ا
 پرتوي، كيومرث پوراحمد، ابراهيم

در فستيوال بين المللي و ... مختاري و
  . ساالنه الرباط به نمايش در آيد

اتفاق به دنبال بسته شدن سفارت  اين
در رباط توسط دولت مراكش و رژيم 

دولت جمهوري اسالمي و  اخراج سفير
كليه كاركنان آن كه دو ماه پيش 

   .صورت مي گيرد جام گرفت،ان
  

  ادبيات 
 برنده جايزه "مشكالت"رمان 
   شد"افتاده بوكر از قلم"

 مشكالت رمان برنده اين جايزه كه

(Trouble)  نام دارد، به دليل تغييري
در شيوه داوري كتابهاي شايسته 

هيچ وقت مورد داوري قرار  بررسي،
جايزه بوكر معموال به .نگرفت

يك  ود كه دركتابهايي اهدا مي ش
سال گذشته منتشر شده اند اما در 

 اين جايزه به بهترين 1971سال 
كه در همان سال منتشر شده  كتابي

  .بود، داده شد
بنابراين كتابهاي زيادي از نويسنده 

آيريس " هاي برجسته اي مانند
جو " و "ملوين براگ"، "مردوخ
 هيچ وقت واجد شركت در "اورتون

   .نشدند جايزه بوكر
همين دليل، چند ماه قبل به 

تصميم گرفتند  مسووالن بنياد بوكر
 سال گذشته را با يك جايزه 40جوايز 

كه  ويژه تكميل كنند، جايزه اي
 . نام گرفت"بوكر از قلم افتاده"

، "بوكر از قلم افتاده"داوران جايزه 
را كه داستانش در  "مشكالت" رمان

 در طول جنگ استقالل 1919سال 
را  د ستودند و آنايرلند مي گذر

  . ناميدند"برنده شايسته"
 1970در سال  "مشكالت" اگر رمان

 "فارلجي جي "برنده بوكر شده بود، 
نخستين نويسنده اي مي شد كه دوبار 

 .بود بوكر گرفته
هيالري " خانم 2010برنده بوكر سال 

  .است "گرگ سالن" با رمان "منتل
  

 " پرسه ها و پرسشها"كتاب 
  رياز داريوش آشو

 شامل "پرسه ها و پرسشها"كتاب 
 مقاله داريوش آشوري كه به 29

اين . تازگي منتشر شده، مي باشد
كتاب در باره برخي از مهم ترين 
چهره هاي فرهنگ و سياست ايران 

است و برخي از مهم ترين پرسشهاي 
  .نظري را در بر مي گيرد

داريوش آشوري، زبان شناس و از 
شوار معتبرترين مترجمان متون د

او مقاله . فلسفي و علوم اجتماعي است
 فصل با 3هاي كتاب مذكور را در 

عنوانهاي چهره ها، گشت و گذار و 
  .نقد و نظر طبقه بندي كرده است

  
هيات دبيران كانون  عضو

نويسندگان ايران همچنان در 
  بازداشت است

كانون نويسندگان ايران در تبعيد و 
نيه انجمن قلم ايران در تبعيد در بيا

رضا خندان، ": اي اطالع داده اند
نويسنده و پژوهشگر و عضو هيات 

يكي  دبيران كانون نويسندگان ايران و
از ياران و همكاران كوشاي علي 
اشرف درويشيان در رابطه با گردآوري 

مردم ايران، نزديك به چهار  فرهنگ
ماه است كه به خاطر نوشتن و 

ادبيات و  كوشش در امر فرهنگ و
 در "كار و خيابان كودكان"دفاع 

 زندان رژيم ارتجاعي جمهوري
  ".اسالمي به سر مي برد

تاريخ ": در اين بيانيه آمده است
زندگي بشري چنين سياست و 
كرداري را محكوم به شكست كرده 

  ".است
دو تشكل نويسندگان ضمن ابراز 

شرايط جسمي رضا نگراني پيرامون 
آزادي فوري  خندان در زندان، خواهان

  .شده اندقيد و شرط او  بدون و 
 

آثار فروغ فرخزاد، هدايت و 
  گلشيري

مدير كميته ناشران ، محمود ساالري
، "نمايشگاه كتاب تهران"داخلي 

همانند  كنترل و جمع آوري كتابها را
 "واكسن براي جلوگيري از بيماري"

تمام " : وي گفت.فرهنگي دانست
 و   چاپ شده84آثاري كه قبل از سال 

يشگاه عرضه شود، مورد برخورد نما در
   ".واقع شده و جمع آوري مي شود

به   ادبيات و در زمينه محمود ساالري
طور مشخص كتابهايي مثل آثار 
هوشنگ گلشيري، صادق هدايت، 

من اينها را ":  گفت...فروغ فرخزاد و
بيني و اين  مانند همان فال و كف

اينجا بايد انديشه ديني . بينم چيزها مي
  ".شودترويج 

فروش آثار نويسندگان و شاعراني از 
هوشنگ گلشيري، صادق  جمله

هدايت، فروغ فرخزاد، محمود دولت 
وع اعالم نمم آبادي و عباس معروفي

   .شده است
بي شك اين برخورد از سوي رژيم 
مرتجع واليت فقيه را مي توان افتخار 
ديگري براي اين نويسندگان و آثار 

ايران آنان كه محبوب سه نسل در 
  .هستند به شمار آورد

 

  نقاشي و مجسمه سازي
شهرداري تهران برداشتن 

 تعدادي از مجسمه ها را

 تكذيب كرد

در پي خبرهاي منتشر شده از سرقت 
 از "سينا ابن"مجسمه هاي برنزي 

 از مقابل "شهريار"پارك بهجت آباد، 
از  "صنيع خاتم"سالن تياتر شهر، 

  از خيابان"ستارخان"پارك ملت، 
  از خيابان شهرآرا،"باقرخان"ستارخان، 

مادر و " از پارك شريعتي، "شريعتي"
محمد هادي ،  از شهرك غرب"فرزند

تهران خبر  ايازي، سخنگوي شهرداري
  مجسمه از مجموع4برداشته شدن 

مجسمه هاي سرقت شده، به وسيله 
.  خواند"نادرست"ماموران شهرداري را 

 نوعي بازي با"وي ادعا كرد كه اين 
اين مقام دولتي  ".افكار عمومي است

 "دزدي"ناپديد شدن مجسمه ها را 
 دزدي مجسمه ها" :ناميد و گفت

ميليونها تومان به شهر تهران خسارت 
اعالم  و با اين وجود "وارد كرده است

كرد كه پيگيري پليس براي يافتن 
 . سارقان بي نتيجه مانده است

ه هاي شهريار ضرابي، سازنده مجسم
 در اين باره گفت، و باقرخان ستارخان

اين مجسمه ها پيش از نوروز ربوده 
  .شده اند

 تعداد مجسمه هاي ربوده هر چه به
اين احتمال  شده افزوده مي شود،

بيشتر قوت مي گيرد كه سارقان 
 ناشناس با انگيزه هايي غيراقتصادي

دست به سرقت اين مجسمه ها مي 
 .زنند

ن پس از قيام مجسمه سازي در ايرا
 هنري ممنوع و بيش از ده سال

 براي 1368متروك بود و در زمستان 
نمايشگاهي  نخستين بار به طور رسمي

سازان معاصر ايران در  از آثار مجسمه
برگزار  موزه هنرهاي معاصر تهران

   .شد
با اين حساب، يافتن پرتقال فروش 
نبايد براي مردمي كه حساب دستشان 

  .آمده سخت باشد
 
 تابلو معروف از موزه 5رقت س

  هنر مدرن پاريس
 پنج تابلو از پيكاسو، ماتيس و سه

هنرمند بزرگ ديگر از موزه هنر مدرن 
 ارزش تابلوهاي .پاريس دزديده شد
  ميليون دالر600دزديده شده بيش از 

  .برآورد شده است
 گفته مي شود اين تابلوها شامل

 اثر پيكاسو، "نخودها كبوتر و"
 اثر هنري ماتيس، "پاستورال"
اثر ژرژ  "زيتون نزديك است درخت"

اثر آمدئو  "زني با بادبزن" براك،
 "طبيعت بيجان لوسترها" موديلياني و

 .لژه است اثر فرناند
فيلم دوربينهاي مداربسته كسي را 

در تاريكي شب از  نشان مي دهد كه
 هنوز .پنجره وارد موزه شده است

 معلوم نيست چرا دزدگير موزه كار
  .نكرده است

  موسيقي
خانه موسيقي ايران دولتي يا 

  ؟مستقل
اول   روز چهارشنبه،"خانه موسيقي ايران"

ارديبهشت پس از پايان نوسازي ساختماني 
به  خيابان فاطمي تهران كه به تازگي در

 .طور كامل خريداري شد، گشايش يافت
روبان قرمز بازگشايي خانه موسيقي ايران 

نوازنده برجسته تار جليل شهناز،  به دست
كه با وجود ضعف ناشي از كهولت با ويلچر 

 .مراسم حاضر شده بود، بريده شد در
با گفته مي شود هزينه معوق اين خانه 

كمك محمدحسين صفارهرندي، وزير 
بخش . پرداخت شده بودپيشين ارشاد 

ديگري از پول ساختمان با كنسرتهايي كه 
محمدرضا شجريان، اركستر ملي به 

كامكار  ري فرهاد فخرالديني و گروهرهب
در جشن خانه موسيقي برگزار كردند تامين 

قاليباف،  بقيه پول مانده را محمدباقر .شد
شهردار تهران پرداخت كرد و در نهايت 

موسيقي در  اين ساختمان به مالكيت خانه
   .آمد

سوال اين است كه با در آميختن نام و 
 نقش سابقه افرادي كه در خريد اين خانه

داشته اند آيا باز هم مي شود آنرا يك نهاد 
 . غير دولتي به حساب آورد

عالي  محمدرضا شجريان، رييس شوراي
  . مي باشدخانه موسيقي 

  
به خاطر مردم  حاضرم: شجريان

  زندان هم بروم
اواخر آذرماه سال گذشته محمدرضا 

در  شب در قونبه و 5شجريان به مدت 
در اين مدت .  مولوي كنسرت دادآرامگاه

فارسي ضمن ضبط اين رويداد . سي.بي.بي
فيلم مستندي با عنوان  كم نظير هنري،

  .كرد تهيه وي از زندگي "پژواك زمان"
 انتقاد از شجريان در بخشي از اين فيلم با

سركوب مردم مي گويد كه ترسي از 
حاضر است به خاطر  ندارد وبازداشت 

  : مردم ايران زندان هم برود
اي "در مصاحبه اي با شبكه وي همچنين 

رييس ":  استراليا تاكيد كرد"بي اس
جمهور به مردم توهين كرد و گفت اين 
مردم كه اعتراض مي كنند خس و 

خوب من هم از همان خس و . خاشاكند
خاشاكم و صداي من هم براي همان خس 
و خاشاك بوده و اجازه نمي دهم صداي 

 30... مرا راديو تلويزيون شما پخش كند 
سالي است كه مذهب در سياست وارد شده 
و حكومت را به دست گرفته و نتيجه بسيار 
بدي داشته است و همه به اين باور رسيده 
اند كه بايد دين و مذهب از سياست جدا 

  ".شود
شجريان در پاسخ به سووالي در باره 

حكومت ": ممنوعيت خوانندگي زنان گفت
د قوانين تغيير ناپذيري دارد كه مي گوي
. قوانين الهي است و راه خودش را مي رود

  ".ما هم راه خودمان را مي رويم
در ادامه اين برنامه، تصنيف دوصدايي 
محمدرضا شجريان همراه دخترش مژگان 

شيوه چشمت " كه عنوان آن پخش گرديد
  . بود"فريب جنگ داشت

  25بقيه در صفحه 
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كاوه سبزعليپور، شهيدى ديگر    

  88خرداد30از شهيدان قيام 

  
: سايت  سازمان مجاهدين خلق ايران       

  1389 ارديبهشت 6
 30 سـاله در روز      24كاوه سـبزعليپور    

خردادماه و در درگيرى مسجد لـوالگر       
به وسيله اصابت گلوله بـه سـرش بـه        

  . شهادت رسيد
 خـرداد   30كـاوه روز    : مادر كاوه گفت  

عازم محل كارش بـود او    مثل هميشه   
ــرد   ــار مىك ــيما ك ــدا و س آن . در ص

روزبعد از ظهر از خانه خارج شـد كـه          
بعد از تظاهرات به محل كارش بـرود        
اما هرگز بـه محـل كـارش نرسـيد و           
. شب جنازهاش را به ما تحويل دادنـد       

هيچ وقت باورم نمىشد كه پسرم آن       
روز از خانه بـرود و ديگـر هرگـز بـاز            

عى شكايت نكـردم    به هيچ مرج  . نگرد
چون مىـدانم فريـاد رسـى نيـست و          
ديگر فرزندم هرگز با هيچ شكايتى به       

امـا دائـم بـا      . اين جهان باز نمىگردد   
خـــدايم راز و نيـــاز مىكـــنم و از او 
مىخــواهم عــامالن ايــن كــار را بــه 

  .مجازات برساند
مادر داغديده در حالي كه گريه امانش       
نمىداد گفت؛ بـاور كنيـد كـاوه پـسر          

اصـال هـيچ    .  پاك و خوبى بـود     خيلى
اين حرفها را براى اين     . گناهى نداشت 

اين . نمىگويم كه او پسرم بوده است     
پسر واقعا هيچ گناهى نداشـت و ايـن         

نفرين . غم هرگز از ما دور نخواهد شد      
مىكـــنم و مطمئـــنم كـــه روزى آه 

  .مادرانهام آنها را خواهد گرفت
دو خواهر كاوه هم هنوز نمىتواننـد از     

ــت  ــد دسـ ــاور كننـ در . دادن او را بـ
گوشهاى از اتاق كوچك شان عكسى      
از كاوه را گذاشـتهاند و دور تـا دورش        
چنين نوشتهاند؛ بشكند دست كـسانى      
كه با آتش گلوله تـو را از مـا گرفتنـد            

  ..نمىتوانيم هرگز آنها را ببخشيم
  

شهيد كيـوان گـودرزي را زيـر        

  !شكنجه كشتند

  2010 آوريل 22: سايت مي مكران
تازه ترين اطالعات در بـاره شـكنجه        
. شهيد كيوان گـودرزي قبـل از مـرگ     

ــاعت  ــداد روز 1سـ ــنب5 بامـ  2ه  شـ
 جسد كيوان با يـك      1389ارديبهشت  

دستگاه پژو استيـشني و دو اسـكورت        
بيش از  . اطالعاتي وارد گيالنغرب شد   

   ماشين از فاميلهاي كيوان در 40

  

  
  

ورودي شهر منتظر جنـازه بودنـد كـه         
 حامل جسد اصال متوقف نكرد      ماشين

و جسد را در ميان تدابير شديد امنيتي        
ــردخانه ــد سـ ــهداي .بردنـ ــزار شـ  مـ

ــردخانه را  ــرب و درب ســـ گيالنغـــ
اطالعات قفل كـرد تـا كـسي جنـازه          

هم چنين چندتا   . متالشي شده را نبيند   
از فاميلهــاي نزديــك كيــوان ديــشب 
ــد و   ــات بودنـ ــوي اداره ي اطالعـ تـ

د كه به مردم    بهشون تفهيم كرده بودن   
بگن كيوان خودكشي كرده چندين نفر 
هم توسـط نيروهـاي اداره اطالعـات        
توجيه شدند كـه موقـع تـشيع جنـازه          

ــد  ــس نگيرنـ ــد عكـ ــعار ندهنـ و  شـ
مردم فهميده و   . فيلمبرداري هم نكنند  

ــشيع   ــم ت ــرب مراس ســتمديده گيالنغ
ــراي شــهيد   ــا شــكوهي ب ــازه ي ب جن

ساعت . كيوان گودرزي به راه انداختند    
در ميـان اشـك و      شنبه  5 روزصبح   9

 گيالنغربـي جـسد    10000اندوه مـاتم    
پاك و مطهر شهيد واال مقـام كيـوان         
گودرزي در گيالنغرب به خاك سپرده      

 به گفته شاهدان عيني كـه جـسد    .شد
كيوان را موقع غسل ديده بودند گفتند       
كه مچ دست و پايش با برق سـوزانده         

 تـا گوشـش بـا متـه         2زيـر   . شده بود 
 شده بـود و سـرش كـامال لـه           سوراخ

شده بود انگار سرش را داخل دسـتگاه   
دو دنـده و ران     .پرس گذاشـته بودنـد      

سمت راستش شكسته بـود و از كمـر         
بيني و . به پايين بدنش كامال سياه بود  

. دندانهاي جلويش كامال شكسته بـود     
موقع دفـن جـسد تمـام حاضـران بـه       
ــدا    ــد و از خ ــي كردن ــه م ــدت گري ش

و مي  .  قاتالنش شدند  خواستار رسوايي 
راستي كيـوان گنـاهش چـي      ه  ب:گفتند

بود كه اين چنـين فجيعانـه بـه قتـل           
رسيد؟ آيا مجازات تحصن و اعتـراض       
 به دولت احمدي نژاد اين چنين است؟

 مادر فرزاد اميپ

كمانگر به مردم 

  خواهيآزاد
  

  
 سلطنه مادر فرزاد كمـانگر از     هيدا

ــطر ــ پقي ــردم  يامي ــه م  از هم
سـازمان هـا و احـزاب      خواه،يآزاد

 كه در دفاع از جان فرزاد       ياسيس
 و پس از اعـدام      دنديكمانگر كوش 

او دست به اعتراض زدند، تـشكر       
 ني چن امي پ ني از ا  يدر بخش . نمود

ـ آمده اسـت از طـرف مـن وك         لي
 كه به همه سازمان ها، به       ديهست
 گروه هـا، بـه همـه انـسان          همه

 و بـه  خـواه ي شرافتمند و آزاد   يها
ــه عز ــيهم ــر يزان ــه در سراس  ك

جهان چـه قبـل از مـرگ فـرزاد          
 او از زنــدان زحمــت ي آزاديبـرا 

ــش ــد،  دند،يكـ ــاهرات كردنـ  تظـ
اعتراض كردند، نامه نوشتند، نامه     
ها را امضا كردنـد و چـه پـس از           

 ما را   كيمرگ فرزاد، از دور و نزد     
. دي سـالم برسـان    ردنـد  ك يهمراه
 دانـم كـه مـردم چكـار         يمن مـ  

 و  ددنيكردند و چقدر زحمت كـش     
ـ يچه عز   ي دارنـد زحمـت مـ      يزان
 گـرم و    يسالم و درودهـا   . كشند

 زاني عز ني مرا به همه ا    اني پا يب
ـ  عز نيمن از همه ا   . ديبرسان  زاني

انتظار دارم كه راه فرزاد را ادامـه        
مـن هـم اكنـون هـزاران     . دهنـد 

من بارها و بارها گفته     . فرزاد دارم 
ام كه فرزاد فقط فرزند مـن نبـود    

ـ رانياو فرزند همـه ا     او .  اسـت  اني
 است كه ييفرزند همه خانواده ها   

 شان را از دست داده اند،        زانيعز
 حـرف   نيآخـر .  نـدارد  ي فرق چيه

 است كه فرزاد دسته     نيمن هم ا  
 بود كه من بـه تمـام مـردم          يگل

   كردممي تقدراني اخواهيآزاد

  

  

  

  

 ميكردستان همبسته، پوزه رژ

  دي را به خاك مالهي فقتيوال
  

  هي پوجعفر
  

ــستگهم ــرور انگيب ــ غ ــتان در  زي ــردم كردس  م
ـ اعتراض بـه جنا     خـواه ي و قتـل جوانـان آزاد      تي

 شي روز گذشته به نمـا     ريمردم، در اعتصاب فراگ   
 رسـد   ي كردستان خبر م   ياز تمام شهرها  . درآمد

 سـابقه مـردم   ي با استقبال ب يكه اعتصاب عموم  
 ن،ي كردنـش يدر تمـام شـهرها    . روبرو شده است  

 همه امورات شهرها را به      نهمردم با ماندن در خا    
 درصد مغازه ها بسته     99.  در آوردند  قيحالت تعل 

 شهرها سوت و    يماند، تمام بازارها و بازارچه ها     
 مدارس و   ان،يكور بود و دانش آموزان و دانشجو      

در .  در آوردنــدليــدانــشگاهها را بــه حالــت تعط
 كارمندان بر سـركار     تي اكثر ي ادارات دولت  شتريب

 كه سركار حاضـر شـدند،       ييهاآنحاضر نشدند و    
  .بدون مراجعه كننده و ارباب رجوع بودند

 كردن چراغ كار و جنب و جوش شهرها         خاموش
ـ  يبا اعتصاب  ـ  ي سـابقه و همبـستگ     ي ب  مثـال   ي ب

ـ  مي و دژخـ   تكـار ي جنا ميباعث شد تا پوزه رژ      ي ول
 ي شود تا درس عبرت    دهي آنچنان به خاك مال    هيفق

 شهرها و   يهادانيدر اكثر م  .  آن گردد  يبزرگ برا 
 گـارد ضـد شـورش و        يروهاي ن ي اصل يابانهايخ

پاسداران مسلح مستقر شده بودند كه بدون عبور        
 بودند هي به مترسك شبشتريو حضور شهروندان ب   

تا سركوبگران و مزدوران دسـتگاه ظلـم و سـتم           
  .تكاري جنايميرژ
ــ كــشور صــحبت از اي سرتاســر شــهرهادر  ني

ره شـده    بود و گزارشـات مخـاب      ياعتصاب عموم 
 دهد كه   ي نشان م  يتوسط منابع مستقل و مردم    

 خود را تـا دور      يكردستان موفق شده است صدا    
  . نقاط جهان پژواك دهدنيتر
 رسـد كـه زنـان و مـردان      ي افغانستان خبر مـ    از

ـ  افغـان در     خواهي و آزاد  ختهيفره ـ    كي  ي اقـدام ب
 اعـدام شـدگان روز      يمانند با برافراشتن عكسها   

 يآبـــاد بـــه ســـو در جـــالل بهـــشتي ارد13
 كـــرده و بـــا ييمـــاي راهپميـــ رژيكنـــسولگر

ـ  را با مردم ا    شي خو ي همبستگ شانيشعارها  راني
 برداشـته   اديـ كصدا فر يآنها كه   . اعالم داشته اند  

 "چه كابل چه تهـران  –مرگ بر استبداد    "بودند  
 را هدف تخم مـرغ و سـنگ و          مي رژ يكنسولگر

 رهبـران ددمـنش     يچوب قـرار داده و عكـسها      
 با است   ني اول ي برا نيا. دنديه آتش كش   را ب  ميرژ

 بـا   ي افغانـستان در همبـستگ     ختهيكه مردم فره  
 و اعـالم    ييماي دست به راهپ   يراني ا خواهانيآزاد
 موضوع نشان دهنده    نيا.  زنند ي م ي عمل تيحما

ـ افشا شدن موجود   ـ  رژ تي  ي ظـالم و تبهكـار     مي
 ي مردم ي آن صدا  ي ضد بشر  يتهاياست كه جنا  

 بشر  ي همچون افغانها  ني سنگ يماتي نامال ريدرگ
  . بلند كرده استزيدوست را ن

 كرد با اعدام    ي كه فكر م   ي اسالم ي جمهور ميرژ
 ي مـ  ارانشاني و   ي علم هول  نيريفرزاد كمانگر، ش  

 و بـا    ردي بگ راني ا خواهانيتواند زهر چشم از آزاد    
 را گــراني و خرابكــار دستيــزدن برچــسب ترور

رش  مورد كند، كاملن سـ     نيوادار به سكوت در ا    
به سنگ خورده و مشت درشت مـردم همبـسته          

 كـرده   ني و جور، پـوزه آن را خـون        لمدر مقابل ظ  
  .است
 ي همبستگشي و نماي در اعتصاب عموم تيموفق

 در دفـاع از     ني كردنش ي مردم شهرها  يمثال زدن 
 ي خود را به همه آنان     خواهيفرزندان برومند و آزاد   

ـ ي اي بـرا ي و دموكراسيكه دل در گرو آزاد   يران
 ي و تكرار مـ    ميي گو يزاد و آباد دارند شادباش م     آ

تنهـا بـا   .  ماستي كه قدرت ما در همبستگ     ميكن
 و متـشكل شـدن در       ي سراسـر  يك همبـستگ  ي

 و  تكـار ي پشت استبداد جنا   مي توان ي م عيجبهه وس 
اعتـصاب  . مي را به خاك بمال    هي فق تي وال زيخونر

ــوم ــادق يعم ــواه ص ــته گ ــر اي روز گذش ــ ب  ني
ـ  نما نگونـه يباشد كـه ا   . مدعاست  قـدرت   يشهاي

 عي وسـ  ي جبهـه همبـستگ    كي يمردم، راه را برا   
  حاكم هموار كندي مبارزه با استبداد مذهبيبرا

   ارديبهشت 24فراسوي خبر 
  

كه نامشان تعدادي از شهداي قيام 

 تاكنون منتشر نشده
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تاييد احكام اعدام   : خانم رجوي 

هواداران و خـانواده مجاهـدان      

مبـين استيـصال رژيـم      , اشرف

آخوندي در مقابل قيام مردمي و      

ــسترده   ــت گ ــتقبال و حماي اس

  عمومي از اشرف است
  

 25 شنبه،   -دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران      
  2010 مي 15 / 1389بهشت  اردي

  
م كرد حكـم    دادستان جنايتكار تهران امروز اعال    

زنداني سياسي خانواده مجاهدان اشرف و      6اعدام  
هوادار سازمان مجاهدين خلق ايران مورد تأييـد        

جعفـر  , محمـد علـي صـارمي     . قرار گرفته اسـت   
محسن دانش پور مقدم و پسرش احمد        , كاظمي

و محمد علي حاج آقايي  به خاطر     , دانشپور مقدم 
به , سفر به اشرف و حضور بستگانشان در اشرف       

, به گفته دادسـتان رژيـم     . اعدام محكوم شده اند   
يعني عبدالرضا قنبري اينست كه     , جرم نفر ششم  

روز عاشورا مستقيما براي مجاهـدين گـزارش        ” 
  .است” مي داده

ــده   ــيس جمهــور برگزي ــريم رجــوي ري خــانم م
مقاومت ايران حكم اعـدام هـواداران و خـانواده          

را مبين استيصال فاشيسم , هاي مجاهدان اشرف 
ديني حاكم بر ايران در مقابله با قيـام مـردم بـه             
ــت سراســري و روز   ــتقبال وحماي پاخاســته و اس
ــران و رزم آوران   ــت اي ــي از مقاوم ــزون مردم اف

:  وي افــزود. آزادي سـتان اشــرف توصــيف كــرد 
بـا  , آخوندهاي جنايتكار بيهوده تالش مي كننـد      

شكنجه و اعـدام زنـدانيان سياسـي و هـواداران           
عله هـاي سـركش قيـام مـردم       بر شـ  , مجاهدين

ايران و از حمايـت روز افـزون آنهـا از اشـرفيان             
اين جنايتهـاي فجيـع و      , قهرمان جلوگيري كنند  

تنها خشم و نفرت عمـوم مـردم        , قرون وسطايي 
ــراي    ــان ب ــزم آن ــدي و ع ــم آخون ــران از رژي اي

  .سرنگوني اين رژيم را دوچندان مي كند
اده تأييـد احكـام اعـدام خـانو       : خانم رجوي گفت  

 روز اسـت    100مجاهدان اشرفي در حاليست كه      
بـا  , وزارت اطالعات و نيروي تروريـستي قـدس       

شـماري از   , همكاري دولت و نيروهـاي عراقـي      
مزدوران خود را تحت عنوان خانواده بـه ورودي         
اشرف آورده اند تا به شكنجه روانـي اشـرفيان و           
ايجاد تحريـك و آشـوب و زمينـه سـازي بـراي       

  .دازندكشتار آنان بپر
, دبيركـل , رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايـران     

كميسر عالي حقوق بـشر و ديگـر    , شوراي امنيت 
ارگانها و مسئوالن ذيربط ملل متحد و همچنـين   
اتحاديه اروپا و كشورهاي عضو را به اقدام فوري         
ــه    ــدام جنايتكاران ــه اع ــوگيري از ادام ــراي جل ب

 جامعـه : وي افـزود  . زندانيان سياسي فـرا خوانـد     
جهاني امروز در مقابل يك آزمايش خطيـر قـرار          
گرفته تا در مقابل يك ديكتـاتوري خـون آشـام           
مذهبي كه ننـگ بـشريت قـرن بيـست و يكـم             

قاطعيت بـه خـرج دهـد و آن را از جامعـه       , است
ارتباطات اقتـصادي و سياسـي      . جهاني طرد كند  

با اين رژيم مي بايست به قطع اعدام و شـكنجه           
  .شروط شودو بهبود حقوق بشر م

  

ما را از سر بريده 

  نترسانيد
  نامه دكتر سعيد ماسوري
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 دكتـر سـعيد   -خبرگزاري هرانا   
ــي   ــداني سياسـ ــوري زنـ ماسـ
محبوس در زندان رجايي شـهر      
ــرزاد    ــابق ف ــديان س و از همبن
كمانگر ، علي حيدريان و فرهاد      
وكيلي بـا نگـارش نامـه اي از         

ـ      اد يـاران   زندان رجايي شـهر ي
  .انباخته را گرامي داشتج

در اوضــاع بــه شــدت بحرانــي 
كشور، خبر اعدام دوسـتان ديـر      

ام را كــه در زنــدان آشــنا  يافتــه
ــا در    ــا آنه ــالها را ب ــده و س ش

 گذرانده بـودم را     209سلولهاي  
شايد تصور ميكنند كـه     . شنيدم

با اعدام آنها ما و مردمانمـان را        
ــرده   ــوب و وحــشت زده ك مرع

اي بـر مـا اگـر اعـدام         اي و   .اند
دوستان و هموطنانمـان بجـاي      
انگيزش بيـشتر مـا را مرعـوب        

  ...سازد
 در شــرايطي كــه تنهــا  راســتي

 جـز    براي انـسان بـودن راهـي      
تحمل زندان و شكنجه و اعدام      

 نگذاشته اند و سزاي يـك        باقي
قطره آزادگي و انسانيت، زنـدان   
و شالق و اعدام است چه بايـد        

ر سر چنين    كه ب   كرد؟ و كساني  
جنــايتي ســكوت ميكننــد مــرز 
انسان بودن و نبودن را در كجا       
ترسيم ميكننـد؟ هيتلـر صـدها       
هزار كشته و مجروح بـر جـاي        
گذاشته بود كه تازه آنهايي كـه       

بايستي بفهمند متوجه شدند        مي
كه هيتلر آقا نيـست و مـذاكره        

آيـا بـاز هـم      .  فايـده اسـت     بي
همان قدر هزينـه الزم اسـت؟       

 من به سـهم خـودم       به هرحال 
ــراي اينكــه بگــويم چقــدر     ب

ام  مرعــوب ايــن اعــدامها شــده
 نفـر،   5ام كه بعـد از ايـن          آماده

. و آماده اعدام بشوم     ! نفر ششم 
 كــه  يــاد همــه آنهــا و كــساني

ــشان در رگهــاي  اينچنــين خون
  ... باد تاريخ جاري شد گرامي

ــشد   ــا ن ــا ننشــست آتــش ت ز پ
ــه    ــزايش         ب ــستر اج خاك

ن هـم، غيـرت كـار        زيست  سعي
  اينچنين بايد

 

 اين موج سر ايستادن ندارد
   

    ميرهاشمي زينت
 ســتاره 5فقــط يــك روز بعــد از اعــدام  

ــا    ــي ب ــشگاه مل ــشجويان دان آزادي، دان
شعارهاي ضد ديكتـاتوري بـار ديگـر بـر        
عزم خود تاكيد كردند كه اهل آن نيستند        

ــستند  ــه راه باي ــه در نيم ــشجويان . ك دان
 احمدي نژاد كه بدون     شجاعانه به حضور  

اطالع قبلي وارد اين دانشگاه شـده بـود         
حركت ديروز دانشجويان   . اعتراض كردند 

ــران مرعــوب   ــان اي ــشان داد كــه جوان ن
فريـاد  . سياست سركوب و اعدام نشده اند 

خشم عليه ديكتاتوري، سياسـت رعـب و        
وحشت را به سخره گرفت و بيچـارگي و         

 را از آن ولــــي فقيــــه و   وحــــشت
  . نش نمودگماشتگا

با اعدام راوي قصه هاي صمد در شـاهو،       
موجي از خشم و نفرت در ايران و سراسر        

فريـاد خـشم مـوج در     . جهان جاري شـد   
اعتراض مردم در كاميـاران،     . موج پيچيد 

ــتان،    ــر كردس ــهرهاي ديگ ــنندج و ش س
اعتــراض و اعتــصاب زنــدانيان سياســي، 
تجمع خـانواده هـاي اعـدام شـدگان در          

قتلگاه اوين، اكسيونهاي اعتراضي    مقابل  
ايرانيان آزاده در برابـر سـفارتخانه هـاي         
رژيم در خـارج از ايـران و شـمع روشـن            
كردن در خانه ها همراه با لعن و نفـرين          
ــشان داد   ــژاد، ن ــدي ن ــه و احم ــي فقي ول
قلبهاي بيشماري از چنين بي عدالتي بـه        

  . لرزه افتاده است
 به راستي دانش آمـوز پـشت نيمكتهـاي        

شكسته روستاهاي كردستان تبـديل بـه       
ــا    ــد و ب ــيد ش ــرزمين خورش ــان س قهرم
پيوستنش بـه رود خروشـان شـهداي راه         
آزادي، نويد طلـوع آفتـاب و روشـنايي را         

فرزاد كمانگر، قصه گوي ماهي سياه      . داد
كوچولو، با درنورديدن كوه و دره، و بعد از  

 دهه از تولد ماهي سياه كوچولو، حياتي        4
 بخشيد و شعله جاودانگي اين ديگر به آن

وي در نامه آخرش    . اثر را حرارت بخشيد   
نمي توانم تجـسم كـنم كـه        «نوشت كه   

نظاره گر رنج و فقر مردمان اين سرزمين        
ــسپاريم و  ــا ن ــه رود و دري باشــيم و دل ب

و وي خوب مي دانـست      » طغيان نكنيم؟ 
كه جوانان آزاده ايران نمي توانند چنـين         

  . ان نكنندظلمي را ببينند و طعي
فرهاد وكيلي يكي ديگر از شهداي ديروز       

بايد رفت، بايد عاشـق     «:به درستي نوشت  
مرگ «وي در نامه اش نوشته است   » بود

» اگر اژدهاست، در دل من مورچه ايست      
اين نه مرگ است بلكه پيوندي است       «و  

و زنـده   » ميان من، گذشتگان و آيندگان    
ياد شـيرين علـم هـولي بـا دالوري بـه            

 تواب سازي دژخيمان نه گفـت و        سيستم
حاضر نـشد بـه بارگـاه ولـي فقيـه عفـو             

  .بنويسد
ليست اعداميها طـوالني تـر مـي شـود،           
شكنجه گاه چرخهاي خود را تنـدتر مـي         

ايـن مـوج سـر ايـستادن        .......... كند، امـا  
خـشم فروخـورده اي كـه منفجـر         . ندارد
  .خاموشي ندارد شده 
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 اني زندانيغذااز اعتصاب 

  !مي كنتي حماياسيس
  هي پوجعفر

 اني زنــداني از انتــشار نامــه هــاپــس
 و اعمـال    ي در مـورد بـدرفتار     ياسيس

 ي از سوي و جسم  ي روح يشكنجه ها 
 در ي اسـالم يشكنجه گـران جمهـور   

 كشور، منابع مطلـع گـزارش       يزندانها
 اني زنـدان  ي كنند كه اعتصاب غذا    يم
 هاني در اعتراض به رفتار وحـش      ياسيس

طبــق .  شــروع شــده اســتمــانيدژخ
 شكنجه گـران و  ده، منتشر ش  يخبرها

 وزارت اطالعــات آنچنــان يبازجوهــا
 داده انـد  شي افزاانيفشارها را بر زندان   

 هـر چـه     اني زنـدان  ي را برا  طيكه شرا 
  .  قابل تحمل كرده اندري غشتريب

 بازجوها تعداد   ن،ي زندان او  350 بند   در
 40تـا    35 در هر اتـاق را بـه         انيزندان

 ي تلفنـ  ي داده و تماسـها    شينفر افـزا  
 و ي را كــاهش و بــدرفتار انيزنــدان

ــتحق ــس ري ــرز افسارگ ــه م  يختگي را ب
 طيبر اساس گزارشات، شرا  . رسانده اند 

 اني زنـدان  طي زندان مشابه شرا   ياتاقها
 كـه   اسـت  60 دهـه    هي اول يدر سالها 

 هـر   ينـ يشكنجه گران به دسـتور خم     
 خواســتند در مــورد  ي را مــيعملــ

  . گذاشتندي به اجرا مانيانزند
 اعالم كـرده    350 بند   ياسي س انيزندان

بودنــــد كــــه روز چهارشــــنبه دوم 
 خود را آغاز    ي اعتصاب غذا  بهشتيارد

 يهمزمــان از زنــدانها. خواهنــد كــرد
 رسـد كـه روز گذشـته        ي خبر مـ   گريد
 اعتـصاب   ياسي س انيزندان) پنج شنبه (

 خــود را آغــاز كــرده انــد و تــا يغــذا
اد هـر روزه بـر تعـداد         خرد 22سالروز  
  . اضافه خواهد شدونياعتصاب

 كـه  ياني و همه زنـدان    ياسي س انيزندان
ـ  وال مي در بند رژ   ليبه هر دل   ـ  فق تي  هي

ــسان    ــوق ان ــد، از حق ــرار دارن  ي ايق
برخوردارند كـه زنـدانبانان و شـكنجه        

ـ  را رعا  چكدامي ه ميگران رژ   ي نمـ  تي
 ي بـدرفتار  هي عل ياسي س انيزندان. كنند

ــران و   ــكنجه گ ــدم  ش ــدانبانان، ع زن
ـ  خود، غ  ي حقوق انسان  تيرعا ـ  ري  ل قاب

 شي اتاقها با افـزا    طيتحمل كردن شرا  
 مـداوم و    يهاييتعداد محبوسان، بازجو  

 وادار كـردن    ي و شكنجه برا   يبدرفتار
 دسـت بـه     ،ي انسان ريشان به اعمال غ   

  .اعتصاب غذا زده اند
 و  ياسـ ي همه سازمانها و احـزاب س      بر

ــاع ــواداران حياجتم ــه ه ــوق  و هم ق
ــا از    ــت ت ــشر اس ــوق ب ــسانها و حق ان

 دربنـد   اني زنـدان  ي انـسان  يخواسته ها 
 يبـرا .  كنند تي حما هي فق تي وال ميرژ

ــشان و دژخ  ــردن آدمك ــانيوادار ك  م
 ي و رسـاتر كـردن صـدا      يـي  وال ميرژ

 و در اعتراض به رفتار    ياسي س انيزندان
 در زندانها بـه     مي عوامل رژ  يان انس ريغ

 يته ها  از خواس  مي توان يهرگونه كه م  
  . مي كنتي آنها حمايانسان
ــحما ــا تي ــته ه ــداني از خواس  اني زن

 اعتصاب غذا كـرده، اعتـراض       ياسيس
 حقوق انسانها توسـط     يماليفعال به پا  

ـ  فق ي ول ي ضد انسان  ميرژ  ي و افـشا   هي
ــ ــ شــرم آن عليعملكــرد عمــال ب  هي

ــد ي و اجتمــاعياســيفعــاالن س  در بن
 . استي اسالمي جمهورميرژ

  هشت ارديب3فراسوي خبر 
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ريشه عالقه استراتژي ملي برزيل 

  به بن بست هسته اي خامنه اي

  منصور امان
هيچكس بهتر از تازه ترين ميانجي گر بحران هسته اي          
رژيم مالها نسبت به دور باطل اقداماتي با اين درونمايه          

يـك هيـات چنـد صـد نفـره اقتـصادي و             . آگاه نيـست  
برزيل را بازرگاني كه آقاي لوال داسيلوا، رييس جمهوري    

در سفر به ايران همراهي و نُقطـه ي ثقـل سـفر وي را               
  .مشخص مي كند، واقعيت مزبور را مستند كرده است

پس از خودداري آقاي اردوغان از سفر به تهران، رييس          
جمهور برزيل تنها چهره شاخصي است كه به آنچه كـه          

 مـي نامـد، مـي    "15جي "رژيم ولي فقيه با آب و تاب        
ببخشد؛ امري كه با توجه به انگيـزه هـاي          تواند اهميت   

، همزمـان مـي   "اُم القرا"اصلي آقاي داسيلوا از ديدار از      
تواند با سند ناكامي اين نمايش ديپلُماتيك براي فرار از          

  . تحريمهاي شوراي امنيت برابر شمرده شود
البته پيش تر برزيل با تكذيب گفته هاي آقاي مشايي و           

دولـت مبنـي بـر ارايـه طـرح      نيز مطالب پايگاه رسـمي   
جديدي براي مبادله سوخت هسته از سوي اين كـشور،          
براي آيت اهللا خامنـه اي و گُماشـته اش فـضاي مـانور             

  . زيادي گرد خويش باقي نگُذاشته بود
آقاي داسيلوا تنها رييس كشوري نيست كه بحران اتُمي        

در . جمهوري اسالمي اشتهايش را تحريك كرده اسـت       
 و چـين در تعقيـب غريـزه مزبـور، از دو             گذشته روسـيه  

زاويه ي منافع اقتصادي و تعريف جايگاه خـود در نظـم           
بين المللي، پيگيرانه و با جديتي مثال زدني بر سـر ايـن      

برش زمـاني كـه برزيـل بـراي      . سفره حاضر شده بودند   
نشان دادن آشكار اين امر انتخاب كـرده اسـت، ارتبـاط          

يـت رژيـم مالهـا نـزد        مستقيمي بـا وخـيم ُشـدن موقع       
طرفهاي خارجي خود و پيرو آن، فاصـله گـرفتن البـي            

آقاي لوال داسيلوا مايل است در اين . روسي و چيني دارد 
فضاي خالي مانور دهد حتي اگر نقـشي بيـشتر از يـك             
واسطه درجه دو بـراي وي رزرو نـشده باشـد و عقربـه              
هاي ساعت، زمان زيادي را به پايان مهلـت بهـره وري        

  . سفره هسته اي جمهوري اسالمي نشان ندهداز
اين امر بيانگر آن است كه كورس آقاي داسـيلوا بـراي            

  سواري گرفتن از مالها فقط نمي تواند به منافع 
  

نگـاهي بـه    . كوتاه مـدت تجـاري محـدود شـده باشـد          
تالشهاي برزيل براي به رسميت شناخته شدن به مثابه         

 آن يعنـي توانـايي   يك قُدرت جهاني با تمام ويژگيهـاي   
اقتصادي و همينطور نظامي، اُفق مال سواري آن را هـم     

  . نشان مي دهد
اين يك راز سر گُشوده است كه برزيـل در ايـن راسـتا،       
برنامه توليد تسليحات هسته اي خود را كه پس از پايان     
. ديكتاتوري نظامي متوقف كرده بود، از سر گرفته اسـت     

النـه خوانـدن قـرارداد منـع     دولت آقاي داسيلوا بـا ناعاد   
توليد جنگ افزارهاي هسته اي كه در نتيجه آن اياالت          
متحده تنها قُدرت اتُمي قاره آمريكـا بـاقي مـي مانـد و            
اعالم محدود كردن بازرسان آژانس بين المللـي انـرژي      
اتُمي، به طور آشكارا براي بـاز كـردن جـايي بـين و در           

  . قال مي كندكنار واشنگتن، روسيه، چين و فرانسه ت
راه انداختن سـيرك آذر مـاه در ريـودوژانيرو كـه در آن              
آقاي احمدي نژاد، گُماشته ولي فقيه بـر مـسند رياسـت         
جمهوري به نمايش عمومي درآمد و همچنين معاشـرت     
كُنوني با جمهوري اسالمي، اهرُم فشاري به حساب مي         
آيد كه مي بايـست مـسير بـه رسـميت شـناخته شـدن             

  . اي برزيل را اندكي هموار سازدبلندپروازيه
از اين زاويه، عالقه ي اسـتراتژي ملـي برزيـل بـه بـن             
بست هسته اي آقـاي خامنـه اي و ُشـركاي نظـامي و              
امنيتي اش، از چشمه ي پراگماتيـسمي فُرصـت طلبانـه     
مي جوشد كه در آن وسـاطت يـا حـل مـساله جايگـاه               

دعـوت التمـاس آميـز رژيـم جمهـوري          . مركزي نـدارد  
مي از شُركاي موقت به بازي تضميني دو سـر بـرد           اسال

    . فقط يك منبع الهام اين پراگماتيسم است
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 و باج دادن، يري گروگانگدييتا

  معامله دوسر باخت
  هي پوجعفر

 راد در   يلي وك ي عل ار،ي و قاتل بخت   ي صادرات ستيترور
اد آزاد و    نـژ  ي دولت فرانسه و احمد    ني زد و بند ب    كي

ـ .  فرستاده شـد   رانيبه ا  ـ ي وك يعل  راد از آن دسـته      يل
ــترور ــالها ييستهاي ــه در س ــت ك ــه ي اس  در 90 ده

 بــه شــكار رهبــران و كوشــندگان ي غربــيكــشورها
 و قطعه   عياو بعد از قتل فج    .  مشغول بودند  ونيسياپوز

 سيي و در سـو    خـت ي از فرانسه گر   اريقطعه كردن بخت  
 " كـوچر  يموس"نام   ترك با    ي كه گذرنامه ا   يدر حال 

ـ يدادگاه وك.  شدريهمراه داشت، دستگ    از يكـ ي راد يل
 مي رژي دولتسمي ترورهي دادگاه ها علنيپر سروصدا تر  

  . بوديني خمي در اروپا به سردستگي اسالميجمهور
 گذشته مشخص شد دولت فرانسه بـار        ي در روزها  اما
ـ  ترور مي توسط رژ  گريد  ي جمهـور  ري و گروگـانگ   ستي

ـ ار قرار گرفته تا ترور    تحت فش  ياسالم  مربوطـه  ستي
 قاچـاق  ي از دالالن و سر شبكه هـا  يكيرا به همراه    

 ي در ازا  ي ساخت بمـب اتمـ     ياسلحه و مواد الزم برا    
ـ خانم ر . د آزاد كن  سي ر لدي كلوت يشهروند فرانسو   سي

كه معلم زبان فرانـسه در دانـشگاه اصـفهان بـود، در           
م،  از مـرد   ي عكاسـ  لي به دل  ي اعتراضات مردم  انيجر

وادار كـردن او بـه     .  متهم شـد   ي و به جاسوس   ريدستگ
ــه كارهــايخــودزن  نكــرده در دادگــاه ي و اعتــراف ب

ـ  ن رشدگاني از دستگ  يادي كه تعداد ز   يشينما  در آن   زي
ـ  است كـه با    يحضور داشتند، از جمله موارد      مـورد   دي

ـ     ـ  نياعتراض مجـامع ب  و در راس آنهـا دولـت   ي الملل
ـ امـا بـه دل    .  گرفت يفرانسه قرار م    سـابقه تبـادل     لي

 در گذشـته    مي رژ يستهاي با ترور  ي فرانسو يگروگانها
ـ  رژ ،ييهاي گروكـش  نيو ضعف فرانسه در مقابل چن       مي

 خـانم   ي از اتهامـات واهـ     ي با موج  ي اسالم يجمهور
  . زندان كردنه را رواسير

 رهبر دهي جمهور برگز سيي نژاد، ر  ي از مدتها احمد   بعد
 شرمانه رو به ي و ب ي بدون پرده پوش   مي رژ هي فق يو ول 

 توقع دارد   سي خانم ر  ي آزاد يفرانسه گفت كه در ازا    
 گفته نيا.  محبوس در فرانسه آزاد شونديتا چند زندان 

ـ  مقاصـد دسـتگاه ترور     ي نژاد به خـوب    ياحمد  و يستي
ـ ژ ر ي دولتـ  يريگروگانگ  و محاكمـه    يري از دسـتگ   مي

 رابطه عبـداهللا    نيدر هم .  كرد داي را هو  يمعلم فرانسو 
ـ    نيـ مهور سنگال كه ا    ج سييواد، ر   ي بـرا  ي بـار دالل

 بود، به روزنامه رفتهي با گروگان را پذ   ستهايمبادله ترور 
 2009در مـاه سـپتامبر سـال    ":  گفـت  "نيسيله پار "

 خـود  موافقت   راني ا جمهور  سيي ر نژاد، يمحمود احمد 
اما كـاخ   .  اعالم كرد  راني از ا  سي ر لديرا با خروج كلوت   

 مـسكوت بگـذارم     از من خواست كه موضـوع را       زهيال
مـا  .  مـشغول كـار هـستند      يگـر ي د يهـا    واسطه رايز
  ".مي برسجهي ماه زودتر به نت6 ميتوانست يم

ـ     ي اتفاق مشخص م   ني از ا  بعد  ني شود قطر، واسطه ب
  .  معامله استي براي نژاد و ساركوزياحمد

 نژاد  ي امورخارجه گفته بود احمد    ري كوشنر، وز  هرچند
 لـد ي راد، كوت  يلي وك يل ع ي كرده در برابر آزاد    شنهاديپ
 و گفته بود رفتهي را نپذشنهادي را آزاد كند اما او پ      سير

 كار باشد، قادر بـه انجـام     ني به ا  ليحتا اگر فرانسه ما   
 كرد ي ماني حرفها را ب   ني ا يكوشنر در حال  . ستيآن ن 

 از  ي فرانسه وجود موارد   ي قبل يكه در كارنامه دولتها   
ست، از جمله    خالف واقع بودن آن ا     ياي دست گو  نيا
ـ  شده توسط رژ   ري اج ي لبنان ستي نقاش، ترور  سيان  مي

 مبادلـه  وهي شـ ني در گذشته به همـ   ي اسالم يجمهور
  .شده بود

 كاكاونـد، دالل اسـلحه و مـواد الزم     دي هرحال مج  به
بعد از آن گفته شد كـه  .  ابتدا آزاد شد  ي بمب اتم  يبرا

ـ  جمهـور برز سيـي  ريمـا ي بـا هواپ   سيخانم ر   بـه  لي
 سروصدا خانم   ي ب ميتاده خواهد شد اما رژ    فرانسه فرس 

ـ  ييماي را به قطر فرستاد و بعد از آن هواپ         سير  ي دولت
ـ . كرداو را به فرانسه منتقل     ـ ي وكيچند روز بعد عل  يل

ـ  بـه ا   اري و قاتل بخت   ستيراد، ترور  ـ  تحو راني  داده  لي
 به فرودگاه تهران توسط حـسن       دنياو بعد از رس   . شد

ـ    امـور خار   ري معاون وز  ،يقشقاو  ،يجـه و كـاظم جالل
  . مجلس آخوندها مورد استقبال قرار گرفتندهينما

 آزاد  ي بـرا  يري گروگـانگ  وهي ثابت شد كـه شـ      نكاري ا با
ـ  رهبران اپوز  ني و قاتل  ستهاي ترور يساز  توسـط   ونيسي
ـ  و ضـد بـشر وال      ي جان ميرژ ـ  فق تي .  كارسـاز اسـت    هي

 ثابت كـرد كـه در دفـاع از حقـوق            گري د كباريفرانسه  
ـ  ترور يمي در برابر رژ   تي و قاطع  اهگنيشهروندان ب   ستي

 از حقوق شـهروندان و      ع دفا ي به جا  ريپرور و گروگانگ  
 بـه زدو  شتري ب،ي دولتيري در برابر گروگانگ ياقدام عمل 

 و بـاج دادن عالقـه       ي علن ريبند پشت پرده و معامله غ     
 و دفـاع از حقـوق انـسانها در    ي حقـوق ييدارد تا دعـوا  

  .ي المللنيسطح ب
 شـرم  ي و قاتل بستي ترور كيدر مبادله    فرانسه   عمل

ـ  گناه،ي ب ي دالل اسلحه با شهروند    كيو    بـاج  ي به معن
 دار را   ي روزها چوبـه هـا     ني است كه ا   يميدادن به رژ  

.  مـردم كـرده اسـت      ي و عدالت طلب   يپاسخ حق خواه  
ـ    ري پرور و گروگـانگ    ستي ترور ميمعامله با رژ    ي بـه معن

 هـوده يب.  آن اسـت يبشر و ضد ي انسانري عمل غ دييتا
ـ  و تبهكـاران رژ    اني جان ي كه عربده ها   ستين ـ  ا مي  ني

 شرمانه خط و نشان     ي مردم ب  ي شده و برا   شتريروزها ب 
 . كشنديم
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  نبرد خلق

  ارگان سازمان چريكهاي فدايي

   خلق ايران 
  زينت ميرهاشمي  : سردبير

  ليال جديدي: تحريريه
  منصور امان
  حعفر پويه 

  انجمن فرهنگي نبرد: چاپ 
دخلق ارگان سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران و بيان         نرب

اما بديهي است كـه از      . كننده نظرات اين سازمان است    
چاپ مقاالت و مطالب فعالني سازمان و جنبش مقاومت         
و صاحب نظران و نيز ترمجه مطاليب كه حجم نشريه اجازه   

. كند يدهد و اطالع از آن مفيد است، خودداري من         مي
شـود،   مطاليب كه با امضاي افراد در نربدخلق چاپ مي        

بيان كننده نظرات خود آنان است كه ممكن اسـت بـا            
. نظرات سازمان منطبق، مهسو يا اختالف داشـته باشـد         

بيان كننده نظـر    ) با نام و يا بدون نام     (سرمقاله نربدخلق   
  .سازمان است

براي اشتراك نبرد خلـق بـا آدرسـهاي نبـرد خلـق             
  ماس بگيرد ت

  بهاي اشتراك ساالنه 
   يورو20       فرانسه

    يورو24   اروپا  معادل            
   يورو36              آمريكا و كانادا 

   يورو40       استراليا
   يورو1تك شماره              

اخبار و گزارشهاي جنـبش كـارگران، مزدبگيـران و          
 ومسائل  كاركنلن ايران، اخبار تحوالت ايران، عراق     

بــين المللــي مربــوط بــه آن، اخبــار و ديــدگاههاي 
  .جنبش زنان را هر روز در سايت ايران نبرد بخوانيد

   در شبكه جهاني اينترنتسازمانآدرس 

نشريه نيرد خلق ، اخبار رويدادهاي روز 

ايران و جهان، تحليل مسائل روز، 

  ديدگاهها

  )راديو پيشگام(بخش شنبداري 
com.nabard-iran.www 
com.khabar-jonge.www 
com.radiopishgam.www 
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 خامنه  تكاري امروز مزدوران جنا   سحرگاه

 مبـارز راه    5 انهي اقدام وحـش   كي در   يا
 را پس از صدور احكـام جابرانـه         يآزاد
 بــه ي انقــالب اســالميدادگاههايــ بي

   . اعدام سپردنديجوخه ها
ــده ــ زن ــ اداني ــانگر، ش ــرزاد كم  نيري ف

ـ ي فرهاد وك  ان،يدري ح ي عل ،يعلمهول  يل
ـ       اني اسـالم  يو مهد  ه  قبـل از اعـدام ب

 تحـت شـكنجه و رفتـار        يمدت طوالن 
ــسان ــان يضــد ان ــتند و از آن ــرار داش  ق

 شد كه در مقابل سردسـته       يخواسته م 
 فـرود  مي و جـالدان سـر تـسل    مانيدژخ

امـا آنـان در مقابـل درخواســت    . آورنـد 
ــهعا ــه اياديــ اجزان  رانــهي دلي خامن
 دار  ي كردند و بـر چوبـه هـا        يستادگيا

  .بوسه زدند
ــس اديشــه ــانگر پ ــرزاد كم ــدام  ف ز اع
 در  اني احسان فتاه  ادي زنده   تكارانهيجنا

ــت ــوك او نوش ــه گر«:س ــو ب ــو ت  و زي
 و سر به دار     يگفت» نه« كردن   ينامردم
ـ رف. ي تا راست قامـت بمـان      يسپرد  قي

ـ آسوده بخواب كـه مـرگ سـتاره نو          دي
  «. استديبخش طلوع خورش

 گـر ي مبـارز د   4 امروز فرزاد كمانگر و      و
 رسـا   ي بـا صـدا    ي به نامردم  يراه آزاد 

  . جان باختندرانهيگفتند و دل» نه«

ـ  خلـق ا   يي فـدا  يكهاي چر سازمان  راني
ــهادت ا ــش ــتارگان راه آزادني  را ي س
و با تاسف به خانواده،     .  كند يمحكوم م 

ــنا  ــتان و آش ــانگر،  انيدوس ــرزاد كم  ف
 فرهاد  ان،يدري ح ي عل ،ي علمهول نيريش
 ي مـ  تي تـسل  اني اسالم ي و مهد  يليوك
 زانيــ عزنيــ و خــود را در غــم اديــگو
  . داندي مكيشر
ـ  امني از شـورا  ما  ي ملـل متحـد مـ   تي

ــواه ــگ و در اولــ  ميخ ــه بالدرن  ني ك
ـ اجالس خود رژ  ـ  امي  را بـه خـاطر   راني

ـ نقض حقوق بشر محكوم كـرده و ا         ني
 ،ياسـ ي س مي ددمنش را مورد تحـر     ميرژ

  . قرار دهدي و اقتصادينظام
 مدافع حقوق بشر    ي نهادها ي از تمام  ما

ــ ــام كــه مي كنــيدرخواســت م  ياز تم
 ي فشار بر جمهور   ي خود برا  يتهايظرف

 به منظور لغو مجازات اعـدام و        ياسالم
ـ  و عق  ياسي س اني زندان هي كل يآزاد  يدتي

  .استفاده كنند
ــجاو ــاد داني ــ ب ــام ادي ــاطره تم  ي و خ

  ي راه آزاديشهدا
  

  سازمان چريكهاي فـدايي خلـق ايـران       
  )2010مه9(1389ارديبهشت19يكشنبه  
  
 

  

هاني شعري از سيمين بهب

 5در اعتراض به اعدام 

  زنداني سياسي
  

   چگونه بنويسم يكي نه پنج تن بودند  بگو
  من بودند نه پنج، بلكه پنجاهان به خاطرات

   
   بگو چگونه بنويسم كه دار از درخت آمد

  درختاني كه خود تبر شكن بودند درخت آن
   

   بگو چگونه بنويسم كه چوب دارها روزي
  هر چمن بودندپاي آزادي به فرق  فشرده
   

 نسيم در درختستان به شاخه ها چو مي

  پيوست
پيام هاش دست افشان به سوي مرد و زن 

  بودند
  

  به هر داري شكسته گردني دارد كنون سري
  كه روز و روزگاراني يالن تهمتن بودند

  

  چه پاي در هوا مانده چه الل و بي صدا مانده
  سرها كه دفتري سخن بودند معطل اند اين

  

  مگر ببارد از ابري بر اين جنازه ها اشكي
  مادران جدا مانده ز پاره هاي تن بودند كه
  

  شكوه ام كاينان ز داوران بي ايمان چه جاي
نه خصم ظلم و ظلمت ها كه خصم ذوالمنن 

 بودند

   
  
  

  

  شهداي فدايي 

  خرداد ماه 
  

ــا ــك : رفق ــسن ني داوري ـ    ح
اميرپرويز پويان ـ نادر شـايگان   

ــبي  ــام اســ ــكندر   -شــ اســ
ــادقي ــت    ص ــژاد ـ رحم اهللا  ن

نذيري ـ بهـروز دهقـاني ـ      پيرو
ــداني ـ     ــصومي هم ــسن مع ح

حبيـب  -عليرضا شهاب رضـوي   
بــرادران خــسروشاهي ـ مــريم   

گل ـ حسين  شاهي ـ خسرو تره
ــب     ــا طال ــالحي ـ مين زاده  س

شوشــتري ـ عليرضــا رحيمــي   
آبـادي ـ حـسين موسـوي      علي

دوست موچالي ـ رفعت معماران  
ــليم    ــاب ـ سـ ــته بنـ ان پيوسـ

محله ـ نعمت با شـعور ـ     حاجي
ــلطان  ــعيد س ــا     س ــور ـ ماري پ

-كاظمي ـ اسـماعيل هاديـان    
منصور فرسا ـ مهدي پهلـوان ـ    

ــي   ــهرام ميران ــد(ش ــ ) در هن ـ
ــاعلي  محمدرضــا محمــديان باب

ــر ) كــاك رشــيد( ــد امي ــ حمي ـ
ميرشـكاري ـ ولـي سوسـني ـ       
منوچهر ويسي ـ جعفر قنبرنـژاد   

ــون  ــوش آذري ــ مهن ــاپور -ـ  ش
ــاقري،  طــي -جليلــي   جــواد ب
 تـاكنون در مبـارزه      49سالهاي  

مسلحانه با مزدوران امپرياليسم    
و ارتجــاع و يــا در زنــدانهاي   
دژخيمان ستمگر شاه و خمينـي      

  . به شهادت رسيدند
  

  راني خلق ايي فدايكهاي سازمان چرهياطالع

  

   را ي مبارز راه آزاد5 اعدام

  مي كنيمحكوم م
 


