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  ادامه از صفحه يک 
  
  ....چه کسانی می خواهند       
  

من به عنوان یک جمهوری خواه نه تنها از آنگاه اضافه کرده اند 
نيستم که به آن " شرمگين"پشتيبانی از خواست رفراندم در ایران

ليده و با تمام توش و توان خود در این راه کوشيده و خواهم با
 آن کسانی باید شرمگين باشند که بی هيچ سند و .کوشيد

آن کسانی باید ! مدرکی به دیگران تهمت های ناروا می زنند
شرمگين باشند که بردباری شنيدن دیدگاهی مخالف دیدگاه خود را 

ر یک مبارزه ملی، آن کسانی باید شرمگين باشند که د.ندارند
 !ازوجود دگر اندیشان درکنار خود بيم و هراس دارند

متن مورداستناد ایشان درطرح انتقادات و سؤاالت خود عبارت 
ازهمان آغاز برای ":است" چرخ پنجم دموکراسی"زیرازمقاله 

منتقدین این پروژه روشن بود که غرض نهائی و یا اگر نخواهيم همه 
يجه اجتناب ناپذیر این پروژه چيزی جز تعبيه را به یک چوب برانيم نت

یک ظرف همکاری بين سلطنت طلبان و جمهوری خواهان شرمگين 
و طيفی ازنيروهای سرگردان بين قطب دمکراسی و ضددموکراسی 
و معبری برای ورود نيروهای مداخله گرخارجی به صحنه سياست 
درکناراپوزیسيون برای کسب باصطالح فرادستی بر جنبش 

 ."دمکراتيک نبود-ستبدادیضدا
چنانکه ازعبارت فوق برمی آید درآن برچند نکته انگشت 

  :تأکيدنهاده شده است
نخست آنکه پس ارفرونشستن گردو خاک اوليه اکنون بيش 
ازهرزمانی روشن شده است که محصول نقد فراخوان قبل ازهرچيز 
تعبيه ظرفی برای همکاری بين سلطنت طلبان و جمهوری خواهان 

مگين و نيروهای سرگردان بين قطب دمکراسی و ضدمکراسی شر
  . بوده است

استنتاجی  آیا براستی ادعای فوق یک تهمت است یا
برخاسته ازروندهای عينی و درحال وقوع ؟ درهمان نوشته من به 

فاز سازماندهی و همکاری "وورد به " گفتمان"اعالم پایان فاز 
ه،توسط دست اندرکاران بين گرایشات گوناگون امضاء کنند" عملی

این پروژه درخارج کشور اشاره کرده و به طرحهای  آقایان حسين 
وهمچنين . باقرزاده و داریوش همایون باذکرمنابع استنادکرده ام

چرا که نمی توان  بيش . گفته ام که روند فوق اجتناب ناپذیراست
والبته هدف این .  هزارنفره را معطل نگهداشت35ازاین سرمایه 

ح ها هم چيزی جز عينيت بخشيدن به همکاری بين طيفی طر
مرکب از جمهوری خواهان شرمگين،سلطنت طلبان و انبوه نيروهای 

چنانکه .سرگردان بين قطب دمکراسی و ضددمکراسی نيست
درهمين فاصله کوتاه پس ازانتشار آن مطلب شاهد شکل گيری 

وم ازجمله واعالم موجودیت پاره ای کميته های همکاری حول رفراند
  .درانگلستان بوده ایم

بنابراین تا اینجای مطلب بنظرنمی رسد تهمتی درکاربوده 
چنانکه خود ایشان هم درالبالی نوشته اشان،اضافه می . باشد

 باید شرمگين باشند که در یک مبارزه ملی،ازوجود کنند که کسانی
که البته  فکرنمی کنم . دگر اندیشان درکنار خود بيم و هراس دارند

. بتواند چالش اصلی را مکتوم نگهدارد" دگراندیشان"بکارگيری کلمه
این چالش اصلی کدام است؟ چالش اصلی این است که آیا 
دمکرات ها و مدعيان دمکراسی،درشرایطی که مبارزه برای 
دمکراسی و عليه یک حکومت مطلقه  کانون اصلی نبرد را تشکيل 

ی بينند که کاالی می دهد و حتی کسانی چون بوش هم الزم م
قاچاق خود را تحت همين عنوان کادوپيچی کنند،مجازند که 
خویشتن را تاسطح محللين وجوش دهندگان بين مدافعان 
دمکراسی و دشمنان آن تقليل دهند؟ واگرچنين باشد براین 

و مدعيان دمکراسی که با چنين سهولتی " جمهوری خواهان"گونه
اطالع ثانوی مسکوت می یکی ارمؤلفه های هویتی خود را تا 

می " جمهوری خواهان شرمگين"گذارند،چه عنوانی برازنده تراز 
بنابراین قصد توهين به کسی درکارنبوده بلکه پسوندی . توان داد؟

  ".جمهوری خواهان"است برای توصيف عملکرداین دسته از
دیگر آن که ایشان گفته اند که براساس چه سند و مدرکی 

 که پشتيبانان رفراندوم خواستار مداخله اینجانب ادعا می کنم
  .خارجی به صحنه سياست ایران هستند

البته من درآنجا با توجه به وجود گرایشات مختلف درميان 
 نتيجه اجتناب ناپذیراین پروژه چيزی جز حاميان رفراندوم گفته ام که 

تعبيه یک ظرف همکاری بين سلطنت طلبان و جمهوری خواهان 
زنيروهای سرگردان بين قطب دمکراسی و شرمگين و طيفی ا

ضددموکراسی و معبری برای ورود نيروهای مداخله گرخارجی به 
بنابراین از تعبيه معبر و یا . ون نيستصحنه سياست درکناراپوزیسي

به بيان رساتراز هموارکردن جاده برای ورود و صعود نيروهای 
لبته دالیل ضددمکرات و قدرت های بزرگ سخن به ميان آورده ام  وا
  :الزم برای این ادعا هم کم نيستند که تيترواراشاره می کنم

درشرایطی که کشورهای همسایه ما افعانستان و - الف
عراق اشغال نظامی می شوند،و کشورمان درتيررس تهاجم و 
تهدیدهای روزمره دولت آمریکا قرارمی گيرد وحتی گزارش ها حاکی 

ندوهای تجسسی وارد خاک و است که برای اینکارهواپيماها و کما
آسمان ایران شده اند،ودرشرایطی که پایوران سياسی ونظامی و 
امنيتی دولت آمریکا دایما درحال طراحی نقشه های مداخله گرانه 
وتصویب بودجه ویژه وتدوین یک سياست حمایتی فعال 

وایجاد پل ها و کانال های ارتباطی گسترده " اپوزیسيون مطلوب"از
ند و حتی درهمين رابطه از حمایت وبهره گيری از پروژه با آنها هست

رفراندوم سخن به ميان می آورند،آیا سکوت پرمعنای تنظيم 
کنندگان متن فراخوان درمخالفت با این گونه مداخالت را می توان 

  به چيزی کمتراز چراغ سبزدادن تأویل و تفسيرکرد؟ 
ندهای با توجه به پيو. ازطریق اتحاد با سلطنت طلبان-ب

عميق این جریان با نومحافظه کاران آمریکا وبرخی محافل حاکم 
درکشورهای بزرگ غربی، آیا گشودن باب همکاری واتحاد با 

برای گشودن " اسب تروا"سلطنت طلبان،معنائی بجز فراهم آوردن 
آنها که "درب قلعه بروی آنان دارد؟ ممکن است که نویسنده مقاله

مایل باشد چشم خود را به این " چرخدمی خواهند دربراین پاشنه ب
اما دليلی ندارد !. گونه واقعيات به بندد وبگوید انشاء اله گربه است

  .که مدافعان پيگير دموکراسی نيز خود را به خواب زنند
درتالش هائی که توسط سرویسهای وابسته دولت آمریکا -ج

برای تماس و رخنه به صفوف اپوزیسيون همسو با سياست های 
درهمين رابطه هرروز مقادیر . یکا درحال صورت گرفتن استآمر

. زیادی اخباروگزارشات منتشر می شود که حاکی ازتأیيد آن است
که یک نمونه آن را می توان درگزارش اخير نشریه معتبر فاینانشنال 

  2.*تایمزمشاهده کرد
درقسمت دیگری ازنوشته ،نویسنده ادعای مرا درمورد آسيب هائی 

 روشفکران و فعالين بی ریشه و مواج متوجه جنبش که  ازسوی
عبارت مورد .دمکراسی است،تهمت سنگين می خواند

  :استنادایشان بقرارزیراست
دمکراتيک مردم -یکی ازنقاط آسيب پذیرجنبش ضداستبدادی"

ما وجود امواج سيال و نيرومندی ازروشنفکران بی ریشه و فعالين 
سی کارکردی جز سياسی است که درنقش چرخ پنجم دمکرا

درشرایط . آشفته کردن مرزهای صف دمکراسی واستبداد ندارند
عادی و رکود عموما آنها ازاستبداد حاکم آویزان شده و توجيه کننده 
اقتدار آنند ووقتی هم که فضای سياسی، بحرانی و ملتهب ميشود 
و استبداد حاکم درانزوای کامل قرارمی گيرد،برای ادامه وظيفه فوق 

آنها،با نيروهای مستبد ترازنوین و . تازه ای ظاهرميشونددرنقش 
دشمنان تازه ازراه رسيده دمکراسی وارد معامله و مغازله شده 
وباگل آلود کردن آب، جاده صاف کن آنان برای صعود به قله قدرت 

آنها باوجود سردادن شعار دمکراسی، بجای آنکه . می شوند
ن شوند،عموما درسيمای درسيمای دمکرات های رزمنده وارد ميدا

محلل و جوش دهندگان بين دمکراسی و دشمنان دموکراسی وارد 
 ." ميدان می شوند

براستی نکات مطرح شده تهمت سنگينی است که ازسربی 
  . مسئوليتی ابرازشده است؟

وآیا نگاهی به تجربه انقالب بهمن و تحوالت کنونی واقعيت 
 را به نمایش نمی وجودی اینگونه فعالين و روشنفکران سيال

گذارد؟ درمقطع انقالب این نقش مخرب با نادیده گرفته شدن نقش 
ارتجاعی وخطرناک مدافعان والیت فقيه و نظام مذهبی، که 
دراردوی ضداستبدادی آن زمان النه کرده بودند، خود را نشان دادو 
درفردای پس ازبقدرت رسيدن روحانيت درتمکين به آن توسط این 

آنها بجای انجام وظيفه . ی سياسی وروشنفکرانبخش ازنيروها
خطيردمکراتيک خود، مبنی برافشاء بی امان ماهيت اندیشه ها و 

  برنامه های این جریان و مقابله با آن،ترجيح دادند که خود را با 
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مسير آب همراه کرده و درتوهم و مستی توده ای آن زمان 
و امروزه نيز این بی توجهی خود را در برپائی بساط . دمشارکت کنن

همه باهم تحت عنوان دمکراسی باصطالح فراگير و نادیده گرفتن 
هدف ها ومداخالت قدرت های بزرگ و متحدین وطنی آن ها نشان 

واین هم البته دیگررازی سربه مهر نيست که پيشينه  . می دهد
کومت اسالمی و یا بخش مهمی ازاین جماعت سيال درحمایت ارح

  .جناحی از این حکومت خالصه می شود
  

ضرورت وجود نيروهای هم سنگ برای خنثی 
  کردن نقش چرخ پنجم

  
اگروجود انبوهی از فعالين و روشنفکران بی ریشه و سيال 
چه در مقطع انقالب بهمن و چه اکنون نقطه آسيب و چرخ پنجم 

ابه نيروی همسنگ دمکراسی بشمار می رود، اما دربرابرآن و به مث
با آن وجود فعالين و روشنفکران بدوراززدو بند ها، مدافع راستين 
موازین دمکراتيک و گریزان ازهمنواشدن با آهنگ های کوک شده 
وآماده برای کشاکش با توهم یا مستی توده ای محتمل و دخيل 

آن ها می . بستگان به ناجی،ازاهميت بس بزرگی برخورداراست
دهنده گوشه ای از وجدان دمکراتيک  جامعه وآمال و توانند بازتاب 

آرزوهای کارگران و زحمتکشان باشند و به دفاع از شرایط رهائی و 
" رهانی و خود حکومتی مردم"اصول عميقا دمکراتيکی چون  خود 

نگاه آنها نه فقط به جلو و سرنگونی استبدادحاکم است . برخيزند
ف ضداستبداد کمين کرده بلکه هم چنين  به دفع خطراتی که درص

  . اند نيز دوخته شده است
خوشبختانه روندهای چندماهه گذشته از ظهور ورشد این 

اکنون نه فقط فریاد آن بگوش می رسد بلکه هم . نيرو خبرمی دهد
چنين می توان شاهد اثر گداری نسبی آن برتحوالت بود،هرچند نه 

ده دردومقاله اخير چنان که آقای باقرزا. هنوز به اندازه رضایت بخش
ميليون دات کام به - 60000000خود ازبی توجهی گردانندگان سایت 

توصيه های ایشان برمی آشوبد، و اقای محسن سازگارا الزم می 
بيند بيانيه ای درتبرئه خود صادرکند، و آقای ملکی و دانشجویان 
داخل الزم می بينند که برحجم انتقادات خود نسبت به سلطنت 

يه همکاری و همسوئی با آنان ویا عليه مداخله قدرت طلبان وعل
های بزرگ بيفزایند و آقای زرافشان عليرغم شرایط سختی که درآن 
قراردارد، الزم می بيند به طرح دیدگاه های خود پرداخته و برضرورت 
جاری شدن مضمون دموکراتيک درگفتمان جاری ازیکسو وعدم 

  . ازسوی دیگر تأکيد کندامکان برگزاری رفراندوم درنظام کنونی
بی تردید، سوسياليست ها و دمکرات های پيگير نمی توانند 

آن ها الزم است که ضمن طرح و تعميق . به این حد بسنده نمایند
انتقادات خود و بویژه افشای بيدریع اقدامات قدرت های بزرگ و 
بندوبست های پشت پرده، از نقد قلمی پای به وادی نقد عملی 

ایتا با کمک به برپائی یک صف رزمنده ودمکراتيک متکی نهاده ونه
به زحمتکشان و روشنفکران آزادیخواه و درراستای آزادی و برابری، 

  . نقش شایسته خود را ایفاء نمایند
درپایان این نوشته یک باردیگر می توان پرسيد براستی چه 
کسانی می خواهند که دراین برهمين پاشنه بچرخد؟ آنهائی که 

شند تا ازسيکل معيوب جایگزین شدن یک استبداد با اسبتداد درتال
دیگرعبورکنند یا آنهائی که تمامی تالششان معطوف به تعویض 

  استبداد موجود با استبداد نوینی هستند؟ 
          
      83 اسفند 10  

  
  -- -- -- -- --- -- --- -- -- --- -- -- -- --- -- --- - -- -- --- -- -- --- -- --  

  :پاورقی
  يک ایران و گویادرج شده درسایت پ-1*
این رابطه می توان به  مطلبی  که اخيرا  بعنوان مثال در-2*

توسط  الميرامرادی ترجمه گردید  فاینشنال تایمز متتشر کرد و
 برای مطالعه این مقاله ميتوانيد به هفته نامه راه کارگر .اشاره کرد

  .  رجوع نمائيد 240 و 239، شماره های 

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  *با ما ارتباط بگيريد  *      
 

  سر دبير هفته نامه 
                               

 arash.k@rahekargar.net      
  

   روابط عمومی سازمان
                                    

public@rahekargar.net 
  

   تلفن عمومي سازمان
  

              6777819- 40- 49               
  

    شماره فاکس سازمان 
 

     43455804-1-33  
    

 سايت راديو برابری 
 

   www.radiobarabari.net  
 

سايت راه کارگر     
 

          www.rahekargar.net   
 

 سايت اتحاد چپ کارگری
                                                   

 www.etehadchap.com 
   

 سايت راديو صدای کارگران ايران      
       

      www.sedayekargaran.com  
 

مشخص" ديدگاه " مقاالتی که با کد : توجه 
ميشوند ، الزاما بيانگر مواضع سازمان

 .نيستند 
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  ک ادامه از صفحه ي
  
  

   ....چهارشنبه سوری و               
  
  
 جمهوری اسالمی بعد از سالها مقاومت با بهانه تراشی ها و  

 برای جوانان و نونهاالن  »خطرات  احتمالی« ز بروز  جلوگيری ا
قلمدادکردن سنت برگزاری » مجوسی « و » غير اسالمی « و 

 57 قيام بهمن ،  بعد ازچهارشنبه سوری ، مراسم عيد و سيزده بدر
 مقابله کرده به اينسود ر تماميت جامعه ، به خشن ترين شکل 

   ٠است
 با هرگونه مظاهر پيدايش نحس ا ش  از آغاز جمهوری اسالمی

شادی آفرين ، اعياد و سنت های ديرينه و يا هر مراسمی که خارج 
 يا به آن رنگ مذهبی در افتادهاز اختيار ، اراده و کنترل او بود ، 

 ولی دربرابر مقاومت ٠يده تا آن را منتصب به خودگرداندبخش
 و بويژه جوانان چند سالی ايست که به برپايی ان ماديرپای مردم

  ٠ تن داده است، به اجبارانجام اينگونه مراسم درداخل کشور
ز چهارشنبه سوری ، با صدور   سال قبل ار رژيم  ه  بر اين پايه  

 کشور ، شهرداری ها ، نيروی ز کانال وزارت دستور عملهای ا
 و شهربانی ، آتش نشانی ها و به صحنه کشاندن  انتظامی ، سپاه

با » امر به معروف و نهی از منکر « عناصر انصاراهللا و مزدوران 
هشدار از قبل به ترقه فروشان و محدود کردن شعاع عمل آنان و 

 کنترل بويژه جوانان ، بر پايی آتش بازی را در محالت ، تنها زير
  . مجاز اعالم می دارند با دهها اما و اگرعوامل خود

امسال بهانه ماه محرم ، سينه زنی ، عزا و ماتم ، به عنوان يک 
ز سردمداران نظام و ائمه جماعاتش گرفته  ا» محرمات « حربه 

شده است وآنچه را که ما در دو سال پيش در سطح شهرها و استان 
تماشای صحنه های گسترده به های کشور شاهد بوديم ، يعنی 

خيابان آمدن جوانان ، رودررويی ها و موج دستگيری جوانان 
بويژه در تهران ، کردستان ، تبريز ، مشهد ، گيالن ، ساری ، 
اروميه ، مراغه وجای جای کشور دو سوی نبرد را به نمايش می 

   ٠گذاشت 
ت جوانان دختر و پسر عاصی ، طرفدار شادی و دوس:  در يک سو 

داشتن زندگی ، جانبدار رقص ، هلهله ، نشاط، عشق ورزی و 
   .ز عزا و ماتم و سينه زنی صف کشيده اند دوری گزينی ا

 جوانان دختر و پسری که به دليل سرکوب و کشتارهم نسالن          
 هرچند ٠ونسل گذشته اش ، توحش نظام را با چشمان خود ديدند

ريحی کافی برخوردار نبوده و خود از امکانات ورزشی ، هنری و تف
نيستند ولی هريک از آنان امروز فارغ از هرگونه خرافات و سنت 

   ٠های عقب مانده ، خود را تعريف می کنند
 درسی در یی که ديگر شستشوی مغزی مدارس و کتاب هاان جوان   

آنها تاثيرگذار نيست و با آنها وداع کرده و طی هر فرصتی به 
شادی بيافريند و زندگی ، سرور، مهر را با رقص تا  خيابان می آيند

، پايکوبی و با اعتراضات ، جنگ و گريزهای خيابانی و شعاردهی 
همراه گردانند ، سنت چهارشنبه سوری را با خواسته ها و مطالبات 
همنسالن خود از کوپه کوپه آتش پريدن در محالت و معابر تبديل به 

  !شعله های مقاومت سازند
نيروی انصار حزب اهللا با قمه ، زنحير ، تيغ : يگر  سوی د  آن

موکت بری ، دشنه و کارد به عنوان پاسداران توحش و تاريک 
انديشی ، بعنوان جاده صاف کنان کميته ، سپاه و نيروی انتظامی ، 

گردند تا با ايجاد   به صف ميی وزارت اطالعاتلباس شخصی ها

ز جوانان و مردمان رعب و وحشت ، دستگيری ، زندان و شکنجه ا
   ٠طالب شادی و رقص و پايکوبی انتقام بگيرند

 آذر ١۶ طی ماههای گذشته بويژه در  )1383(  آنچه که ما امسال 
 و محکوم کردن هر  دانشجوشاهد بوديم جلو افتادن توده جوانان

(  ديگران برای آنان،نوع زد و بندی بوده که در سالهای پيش
 امسال . می گرفتند تا به خط شوند تصميم  پيش از) دانشجويان 

و دانش آموزان با  به همراه استادان مترقی جوانان دانشگاهی 
خويش در روزهای اعتراض و تعطيلی مدارس يک آگاه معلمان 

  !! صف شدند و متحد به خيابان آمدند
ز  هم اينان ، دختران و پسران جوان به همراه هزاران کودک ا  

 را در سنندج به » ها ن آدم برفی جش «جای جای کردستان ،
لی شادی آفرين و توده ای بدل کردند وطی چند هفته گذشته  کارناوا

در شبهای تاسوعا و عاشورا در ميدان محسنی تهران شايد پارتی 
در » سردار قاليباف « شبانه جوانانی بوديم که با توجه به حضور 

ا از خيابانی به  جوانان خود ر٠جمع جوانان ، رژيم ره به جايی نبرد
  !خيابان ديگر رساندندو پای می کوبيدند

 سينه زنی و قمه زنی و بر پايی سنت عزا و ، اگر يک سوی شهر 
 پايکوبی و عصيان جوانان دختر و ، شهررماتم بود ، سوی ديگ

پسر توامان ، نشانه لگد زدن بر تماميت چيزی بوده و است که 
ش باورها و هنجارهای امروز ديگر جوان ايرانی حاضر به پذير

عقب مانده پدران و مادران و سنت های نهادينه شده واپس مانده 
 امروز برای جوانان ما ، هرفرصتی ، بهانه ٠درون جامعه نيست

 تا ازخود ، ٠خيابان آمدن و رودررويی با اين عقب ماندگی هاست 
خودی نشان دهند و بر آرزوهای خويش ، که جهانی آزاد و رهاست 

 و ما شاهد صد ها گزا زش از اين همه تجمعات در کوبند، پای 
. وبالگ های شخصی خبر سازان سيار اين صحنه ها بوده و هستيم 

موج دستگيری ها درهفته های اخير در برابر اوج اعتراضات ، 
خود نشانه وحشت و ترس نظام از خيابانی شدن تحرکات 

  !!گروهبنديهای مخالف رژيم است 
( ن سال نو ، چون هر سال  اپوزيسيون راست با آغاز فرا رسيد

مثال از طريق بلندگوهای خود ، در حال بسيج ) سلطنت طلبان 
. جوانان برای آماده سازی روانی جا بجايی ها خودی هستند

نيومحافظه کاران اياالت متحده آمريکااز طريق  بوش و متحدين 
 اروپايی اش  وعواملشان يک نوع جنگ روانی می آفرينند و

سلطنت طلبان ، خود جاده صاف کنان آنانند در برابرحاکميت و 
  .انقالب و خود حکومتی مردم 

اگر رژيم ضد انسانی جمهوری اسالمی بر روی جوانان کشورچماق 
سلطنت طلبان خود، ازطريق رسانه هايشان ،  هورا .  می کشند 

کش همين سرکوب اند، بدون اينکه کمترين رهنمود با پشتوانه و 
اينکه آتش بيفروزيد، . ايی را برای جوانان عاصی فراهم آورنداجر

چراغ ماشين ها را روشن نگهداريد، فکل و کراوات بزنيد وگل به 
مکرر . تکرار و تکرار. دست نيروی انتظامی بدهيد وغيره وغيره 

های  » اصالح طلب«در مکرر کردن همان دستار بندی ها تقويت 
 توسط امثال عليرضا نوری »خاتمی « ديروزی و بويژه شخص 

شان ، در همان رسانه های مشاطه گرنظام اند » ياران « زاده ها و 
که هر روز در بوق های تبليغاتی خويش می دمند که همانا 

  !!  تکراريست باطل
 در جامعه جوان ما گذشت ، بايد 1383   در ادامه آنچه طی سال

مان  برای  چگونه می توان برای به ميدان آمدن مرد: پرسيد 
نبردی  نا برابر، نقشه داشت و چگونه می توان جريانات قيم مآب 
بيرون ا ز حکومت راپس زد تا نيروهای اعماق خود به صحنه آيند 

  و برای پيکارهای بزرگ پيش رو ، سنگر بندی نمايند؟ 
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   ....چهارشنبه سوری و              
  
  

بايد .  رح و نقشه همه جانبه داشتمی توان و بايد ط:      به گمانم 
در نظر داشته باشيم که می توان ، چهارشنبه سوری امسال را به 
بيان اعتراض و ابزار گسترده ترين سطح رابطه با ديگر جنبش 

  !های مطالباتی کشور ، نشان داد و آنرا تا اعماق جامعه پيش برد
از روی      پيام هر جوان دانشجو ، محصل ، بيکار خيابانی که 

آتش چهارشنبه سوری می پرد ، می تواند تقويت روحيه شادی ، 
عشق و آزادی خواهی و مبارزه با بيداد دين ساالری در ابعاد 
گسترده درون مدارس ، محالت و محيط کار و محيط های آموزشی 

  !و جنبش خيابانی  باشد
     هر زنی که از روی آتش می پرد ، می تواند مشت خود را نه 

ا عليه ستم مرد ساالرانه و آپارتايد جنسی ، بلکه در طلب برابر تنه
حقوقی در خانه ، محيط کار ، اجتماع ، محيط آموزشی وجنبش ضد 

  !جنگ و غيره  نشانه گيرد 
    پيام هر کارگری که پريدن از بوته آتش  چهارشنبه سوری را 
برای شکستن ديوارزردی رواز سرخی آتش و پيشواز نوروز 

ه در کنار فرزندانش را نويد می بخشد ، می تواند مبارزه شادمان
برای وصول حق کار، مبارزه عليه پرداخت دستمزد های معوقه ، 
حق اعتصاب و حق تشکل آزاد و مستقل و همسنگری با ديگر 

  !جنبشهای اجتماعی و ضد استبدادی  سرمايه دارانه باشد
لم و هر     هر جوان ، هر دانش آموز، هر پرستار ، هر مع

روستايی که از بوته آتش می پرد ، می تواند  دوست بدارد  ياران 
را و سرخی آتش را  گلوله ای سازد برای دامن گستر کردن ، خشم 

  !و اعتراضات خويش بر عليه يورش ، خشونت و تبهکاری نظام 
     در جای جای ايران  هر بلوچ ، ترکمن ، عرب ، ترک آذری ، 

 کنارهم از بوته های آتش می پرند، می توانند کرد و فارسی که در
خواسته های ويژه ی ملی شان را از دل گدازه های آتش شعله ور 
نمايند، که آزاد زيستن و برابر حقوقی مردمان با حق انتخاب آزاد 
وهمگرايی در شان انسانی يکايک مليت ها و بدون تحقير شدگی 

  !هيچ يک از مليت ها  معنی پيدا می کند 
می توان .     و اگر انجام تمامی اين موارد امکان پذير است   

، ) روز جهانی زن (  مارس 8ازامروز برای گرامی داشت مراسم 
مراسم چهارشنبه سوری ، نوروز و سيزده بدر امسال سرور و مهر 
ورزی شادمانه را در جنب  لذت ديدارهای  شادی آفرين  به سکوی 

از . ت گسترده توده ای تبديل کردپرشی برای هماهنگ کردن مبارزا
فرصت های فراهم آمده اين ايام برای مستحکم کردن ازتباطات همه 
اقشار و طبقات محروم جامعه جوان ما بهره گرفت و با ايجاد شبکه 
های وسيع ارتباطی اطالع رسانی در کنار تدارک کميته های محلی ، 

 تماميت نظام شهری ، منطقه ای مقاومت همه جانبه ای را بر عليه
  ! جمهوری اسالمی ايران سازمان داد 

     چهارشنبه سوری ميدان عظيم و وسيع رودررويی هاست و می 
توان و بايد از خانه تا مدرسه ، از دانشگاه تا کارخانه ، از 
دستگيری تا زندان را به جوالنگاه مقاومت هزاران هزار و ميليون 

  . دل کرد ها ميليون دختر و پسر ، پير و جوان ب
      می توان هر کوی و برزن را به ميدان همبستگی با خواسته 
های کارگران ، بويژه در شرايطی که خود کارگران اکنون  برای 
. ايجاد تشکلهای آزاد و مستقل شان دست به اقدامی معين زده اند 

مبارزات خود را به صحنه رويارويی مستقل از دولت ، کارفرما، 
ولتی ، احزاب و سازمانهای راست و چپ ، بدون نهاد های شبه د

مدافعان اتحاديه ، سنديکاهها ، شوراهای : حذف هيچ گرايش اعم از
  !کارگری و غيرو، به صحنه نبردی رويا روی تبديل کرد

      می توان چهار شنبه سوری امسال را به عرصه حمايت ازپايه 
ودن هر گونه مبارزات طبقاتی کارگران و زحمتکشان در راستای زد

فقر ، بد بختی ، بيخانمانی ، بيکاری ، گرانی ، بيکار سازی ها به 
جشنی برای پر کردن سفره خا لی تمامی تهيدستان و محرومين 

  !جامعه تبديل نمود
     می توان از خيابان تا مدرسه ، دانشگاه تا کارخانه را عرصه 

همگانی وصول خواسته های سرکوب شده مردمان جامعه ، به پيکار
عليه اخراج ها و دفاع از حق تعيين دستمزد عادالنه دربرابرگرانی، 
سبد هزينه ها و نرخ تورم  در مقابل سفره و قابلمه های خالی 

  !کارگران به جنبشی سراسری  تبديل  نمود 
      می توان و بايد در برابر استبداد حاکم و دستگاه سرکوب 

درون کشور را سازمان داد و تمامی نظام ، مقاومت مستقل مردمان 
ابتکارعمل در صحنه سياست را از بااليی ها ستاند و قدرت بسيج و 

  . اعمال نظر پايينی ها را نشان داد
    می توان با مشارکت و همگامی توده ميليونی بيکاران ، کارگران 
شهر و روستا ، جوانان دختر و پسر ، زنان بيداد دل ، دانشجويان ، 

ی ، توده معلمان ، پرستاران و روشنفکران مترقی و استادان مترق
تحول طلب که حاضرند مقاومت ورزند و از منزلت خود دفاع کنند و 
حاضر نيستند بر سر سفره خون آ لود نظامی بنشينند که سراسر 

 سال حاکميت سياه شان به قهقراه کشانده اند 26ايران زمين را طی 
برای حکومت گران رژيم اسالمی بايد ايران را برای کليت نظام و . 

  . ، غير قابل حکومت کرد 
بيداری بزرگ مردمان ايران آغازشده .      ما می توانيم چنين کنيم 

  !پس آتش چهارشنبه سوری را بيفروزيم . است 
  

   )2005 مارس – 1383اسفند (                     
        

  

سمينار اتحاد چپ کارگری 
  

  چپ و آينده ايران: تحت عنوان 
   

  2005 مارس 12شنبه 
  

  )آ لمان ( رت فرانکفو
   

  :  سخنرانان 
  

 - محمد رضا شالگونی -رضا مقدم 
 -- محمد تقی سيد احمدی–تراب ثالث 

  بهروز فراهانی
  

   شب11 بعداز ظهر تا 6 ساعت 
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  پيشروي حرآت گارگران در گرو چيست؟     
 

  حشمت محسنی                      
  
  

های کارگری  در پی شناسایی خانه کارگر به عنوان نماینده تشکل
ایران توسط سازمان جهانی کار موجی از اعتراض و نارضایتی در 

در پاسخ به توافق . ميان فعاالن کارگری برانگيخته شده است
گيري پي"اي برای  مابين خانه کارگر و سازمان جهانی آار کميته فی

 تشكيل شده و تاکنون "هاي مستقل کارگري ايجاد تشکل
 هزار امضاء را پشتوانه حرکت خود مبدل 4توانسته است بيش از 

این کميته از فعاالن، روشنفکران و هيات موسس سندیکاها . سازد
هاي مختلف  تشکيل شده  و يكي از نقاط قوت آن حمايت بخش... 

ها و   عالوه اين آميته از اتحادیهبه. آارگران از اين حرآت بوده است
ها پشتيبانی  المللی خواسته است، که از حرکت آن نهادهای بين
 . به عمل آورند

این اقدام کميته مبارک است و به طور مشخص و زنده ایده 
. گيری تشکل سراسری کارگران را به نمایش گذاشته است شکل

ن کارگری را سئوالی که مطرح است این است که برانگيختگی فعاال
بايد نقطه شروع و مبدا حرکت محسوب کرد یا آن را نتيجه و 
محصول حرکات کارگران برای سازمانيابی مستقل از  نهادهای 

هرآینه اشتباه فاحشی خواهد بود که این . کارگری دولت تلقی کرد
حرکت کارگران را یک پدیده استثنایی و جدا از مسير حرکت 

این حرکت رعدی در آسمان بی ابر . آوردتاکنونی کارگران به شمار 
های   کارگراني است که سال نبود بلکه دقيقًا محصول و ميوه تالش

اند و ابزارهای الزم را  عبور کرده–از ميان موانع و مشکالت –گذشته 
ریزی اوليه یک تشکل سراسری، در متن مبارزه تعبيه کرده  برای پی

ید به یاد داشته باشيم که با. اند را ساخته و با چنگ و دندان آن
ای، افزایش تجمع و اعتراضات در جلوی اماکن  حرکات فراکارخانه

هاي استثنایی تلقی   راه بندان و دیگر اشكال مبارزه پدیده- دولتی
ها  شوند بلکه یک شکل عادی، متعارف و روزمره در مبارزات آن نمی

گيران هايی از مزد و حقوق ب به عالوه در شاخه. شوند محسوب می
 صنفی شكل - اي  آشور نظير معلمان و پرستاران تجمع رشته

به عالوه برگزاری اول ماه مه در محدوده فراتر از .  است گرفته
ها و حتی  های ارتباطی بين بخش کارخانه و سازماندهی شبکه

های گذشته نظير برگزاری اول ماه  های مختلف ایران در سال شهر
ایي  های اوليه قز آن عناصر و پایهمه در رشت و کرج و سنندج و س

دهی در  دهند که سازمان شوندکه اوًال نشان می محسوب می
سطح محل کار دیگر اشباع شده است و ثانيا ساختارهای واسطه 

. های فراتر از محل آار ايجاد شده است گيری تشکل برای شکل
هاي  پيگيري ايجاد تشکل"بنابراین حرکت کميته پيگيری برای 

 را نباید صرفًا واکنشی در برابر سازمان جهانی "کارگريمستقل 
سازش سازمان جهانی کار با خانه کارگر انگيزه . کار تلقی کرد

اگر این سازش . حرکت را فراهم ساخت اما علت آن نبوده است
گرفت همه عوامل برای ايجاد کميته از دل شرایط  صورت هم نمی

انگيزه تولد خود را اعالم قبلی مهيا شده بود و با اولين بهانه و 
 .کرد مي

در شرایط کنونی اما برخورد مسئوالنه و از روی همدلی با این 
حرکت این است که از شرایط موققيت این حرآت تصور روشنی 

تواند این پروژه را با شکست  داشته باشيم و از اقداماتی که می
وان ت به نظرم مسایلی که می. مواجه سازد باهشياری برخورد آنيم

درك درست : به سهم خود اذهان را به تأمل وا دارد بخشًا عبارتند از
از آزادي تشکل، کار مخفي، علنی و قانونی، استقالل تشکل از 

های  ها، مضمون اصلی فعاليت، رابطه خواست احزاب و دولت
ها  اين جنبه. اقتصادی و سياسی و ساختار جنبشي يا رسمی

شود را در   عمل با آن مواجه میهمه مسایلی را که کميته در متن
گيرد، اما بخشي از مسایل پيشاروی کميته را تشكيل  بر نمی

های  دانم که بحث ای را الزم مي من در این جا تذکر نکته. دهد می
ای است و از هر نوع توصيه مشخص و از  زیر در باره منطق کار توده

 قلمرو هر نوع تجویز راهکار عملی معين که در حوزه آاربردي و
گنجد و اساسًا به عهده کسانی است که دستی بر  تاکتيک می

 .ورزد آتش دارند اجتناب می

  های سياسی با اقتصادی رابطه خواست

 
گيرد  گيری تشکل کارگری در شرایطی صورت می تالش برای شکل

. ای جامعه ما را در بر گرفته است جانبه های چند که بحران
تواند نسبت به این شرایط بی  یابی جنبش کارگری نمی سازمان

 . را نادیده بگيرد تفاوت باشد و مختصات آن
یکی از معضالتی که هم اکنون پيشاروی جنبش کارگری قرار دارد 
شرکت در مبارزه اقتصادی و مداخله در پيکار سياسی برای آزادی، 

در شرایطی که دیگر . دموکراسی و حقوق اجتماعی است
کنند جنبش  صه سياسی نبرد میهای مردم دارند در عر بخش

جدا . تواند مبارزه خود را در عرصه اقتصادی محدود کند کارگری نمی
ریزی تشکل کارگری  از این اصلی کلی، ما در شرایطی برای پی

در این جا تشدید شتابان . کنيم که در آغاز راه قرار داریم تالش می
ت مواجه تواند این حرکت را در نطفه با شکس فعاليت سياسی، می

رسد ما با اصل نبرد کم شتاب بهتر بتوانيم شرایط  به نظر می. سازد
تشدید مصنوعی فعاليت سياسی . موفقيت حرکت را فراهم آوریم

را در برابر رژیم هار  تواند ضربه پذیری حرکت را افزایش دهد و آن می
گريزي نيز آفت  البته سياست. پذیر سازد جمهوری اسالمی آسيب

در .  ه فعاالن جنبش آارگري بايد از آن پرهيز آنندديگري است آ
ای است که  این رابطه تجربه سوليدارينوش لهستان تجربه ارزنده

.  مورد استفاده قرار گيرد- نه بيشتر-تواند به عنوان یک تجربه  می
اتحاديه همبستگی در لهستان در ابتدا در مبارزه سياسی شرکت 

های خود، متناسب با توازن  پایهفعال نداشت اما متناسب با تقویت 
قوا توانست در عرصه سياسی به یکی از بازیگران اصلی صحنه 

در شرايط آنوني براي شرآت . سياست کشور لهستان تبدیل شود
ريزي  آار پي. اي نبايد به خرج داد در مبارزه سياسي عجله

نبرد در . هاي آارگري امري طوالني، صعب و دشوار است تشكل
بايد متناسب با گردآوري نيرو و توازن قواي عيني همه حوزها 

 بهترين آرايشدر شرايط آنوني . حريفان در حال نبرد صورت گيرد
جنگ «تبعيت آند اما نبرد بايد از منطق » اي جنگ جبهه«بايد از 
پيروي نمايد يعني بر سر موضوعات محدود بايد همه » موضعي

بندي و  رايش و صفاين آ. آرايي آنند نيروهاي جنبش آارگري صف
هاي مشخص پيروزي حرآت آارگران را  مبارزه بر سر خواست

آند و نبرد را در واحدهاي توليدي، موسسات خدماتي و  تضمين مي
تعرض رژيم در هر حوزه بايد . سازد غيره از حالت دفاعي خارج مي
هاي مختلف مزدوحقوق بگيران مواجه  با به ميدان آمدن همه بخش

يط پيروزي رژيم اگر ناممكن نشود دستكم با شود در اين شرا
 . شود شرايط بسيار دشواري مواجه مي

  
  مضمون عمده فعاليت در شرایط کنونی

 
تعيين مضمون عمده فعاليت و تشخيص راستای حرکت یکی از 

سئوالی که در این . شود لوازم موفقيت این کميته محسوب می
يته باید بر گيری اصلی کم رابطه مطرح است این است که جهت
های ارتباطی بين  ریزی شبکه روی تعبيه ساختارهای واسطه و پی

که وظيفه اصلی  های مختلف کارگران معطوف باشد یا این بخش
خود را افشای خانه کارگر به عنوان تشکل وابسته به رژیم قرار 

 . دهد
هاي  کميته پيگيري ايجاد تشکل"به نظر من شرط موقعيت 

های  به سمت سازماندهی شبکه حرکت "مستقل کارگري
این آن . های مختلف جنبش کارگری است ارتباطی بين شاخه

تواند با در دست گرفتن آن  ای از زنجير است که کميته می حلقه
موقعيت خود را تثبيت کند، امکانات پيشروی خود را فراهم سازد، 

المللی بی اعتبار سازد و قدرت  های دولتی را نزد مجامع بين تشکل
 . انی زنی خود را در معادالت سياسی افزایش دهدچ

افشای سلبی خانه کارگر به عنوان تشکل دولتی در نزد کارگران 
امری حاصل است و نتيجه موثری در ميدان فعاليت در بر ندارد حال 

های ارتباطی بين بخش کل مختلف کارگران آن  که فقدان شبکه آن
ن کاري سخت اما ای است که فائق آمدن بر آ حلقه مفقوده

به يك . شود اساسي برای پيشروی جنبش کارگری محسوب می
گيری  ترین موفقيت کميته، خود شکل اعتبار در شرايط آنوني بزرگ

کار اصلی و سخت . آوری طومار، و استارت حرکت بود کميته، جمع
  آوری امضاء یک حرکت درخشان در  طومار و جمع. هنوز در راه است
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   .... حرآت گارگران پيشروي        
  
  

پاسخ به سازش سازمان جهانی کار با خانه کارگر محسوب 
با . اما باید از این موفقيت تصور روشنی داشته باشيم. شود می
گرانه، با  شود با کار سازمان آوری طورمار تشکل ساخته نمی جمع

های مختلف جنبش کارگری  های ارتباطی بين بخش ایجاد شبکه
کند و به  بندد، رشد می ابی سراسری نطفه میی است که سازمان

کميته پيگيري  "اين آن وظيفه اساسي است آه. رسد بلوغ می
. در پيش روي خود دارد" هاي مستقل کارگري ايجاد تشکل

هاي  دهي شبكه ترديدي نيست آه پذيرش وظيفه اساسي سازمان
ارتباطي به معناي نفي افشاي خاتنه آارگر به مثابه يك تشكل 

اما اين وظيفه را نهادهاي مستقر در خارج . تي تبايد تلقي شوددول
توانند پيش ببرند و در عمل هم آارآيي موثرتري  آشور بهتر مي
تلفيق وظيفه اصلي آميته با جلب پشتيباني . داشته باشد
المللي آارگري از اين حرآت و افشاي خانه آارگر نزد  نهادهاي بين

  .وزي حرآت آارگران را تضمين نمايدتواند پير سازمان جهاني آار مي
  

  تشکل مستقل از دولت یا دولت و احزاب
  
  

هاي  کميته پيگيري ايجاد تشکل"یکی از نکات مورد تاکيد 
 توافق بر سر دستيابی به تشکل کارگری "مستقل کارگري

مستقل از دولت است و استقالل از احزاب به نحوی در این بيانيه 
 .مکتوم مانده است

های مختلف بر سر تشکل مستقل کارگری در این  دیدگاهبه نظرم 
کت در نطفه خود قرار دارد نباید به شرایط که ما در آغاز راه و حر

مانعی  بر سر توافقات عمل کند عدم توافق بر سر اصول حداکثر 
این کميته به . نباید نافی همکاری بر سر توافقات حداقل تلقی شود

صل طالیی را به کار گرفته و ای کاربست این ا نحو هشيارانه
منطق اعتقاد هر گرایشي در کار . راهنمای خود قرار داده است

ها نيست و هر گرایش باید در عين  جمعی، عينًا منطق همه گرايش
ها و اصول خود مخصوصًا در شرایط سخت کار و پيکار،  حفظ پرنسيپ

ق بر سر کف توافقات با دیگر گرایشات را پيدا کند و حرکت را به تواف
از نظر من استقالل تشکل از دولت . سقف مسایل موکول نکند

 چه چپ و چه -بدون استقالل تشکل از احزاب منظورم همه احزاب 
یابی کارگران را مختل  تواند به سهم خود کار سازمان  می-راست
ای نيست  دهی مسئله دو سطح از سازمان عدم تفکيک این. سازد

 . رفترا نادیده گ که به توان آن
رو هستيم، مبارزه  اما در شرایطی که ما با نيروی قهر دشمن روبه

قدر نبايد انرژی ما را به خود  نظری بر سر استقالل تشکل همان
  .اختصاص دهد که از پيش پا برداشتن نيروی قهر دشمن

یابی  داری را پيرامون مفهوم سازمان های دامنه  ما باید بحث
سازمان دهيم و با روشنگری و تعامل  فکری به مستقل کارگران 

در این رابطه از حقيقت . درک درستی از این مفهوم دست یابيم
ای  تواند گوشه مطلق در انحصار هيچ کس نيست و هر گرایش می

  .از حقيقت را روشن کند
  

  ي قانونی، علنی و مخفی رابطه مبارزه
  

 یابد، یابی سراسری به پيروزی دست که سازمان برای این
قانونی، علنی و ي   بایست تصور روشنی از رابطه مبارزه می

یابی سراسری  تردیدی نيست که سازمان.  داشته باشيممخفی
اي بنا به ذات خود  تواند به طور مخفی صورت گيرد مبارزه توده نمی

ای به صورت مخفی یک تناقض  مبارزه توده. یک مبارزه علنی است
اي مساوی  يابی سراسری و مبارزه تودهاما سازمان. آور است خنده

تواند خود را در چارچوب  اين مبارزه نمی. با مبارزه قانونی نيست
این حرف به این معنا نباید فهميده شود که . تنگ آن محدود سازد

اما آویزان شدن به . نبايد از منفذهای قانونی استفاده کرد
فی نفسه های قانونی تحت هيچ شرایطی نباید در خود و  اهرم

اوًال به این دليل که مجاری قانونی به خاطر این . هدف تلقی  شود
کارگران را مهار کنند و ثانيًا چارچوب قوانين  اند که حرکات تعبيه شده

خوانی  ای شرایط با ظرفيت و توانایی کارگران هم موجود در پاره
ونه بهترین نم. باشند ندارند، و آارگران خواهان فراتر رفته از آن مي

در این رابطه به رسميت نشناختن حق اعتصاب توسط قانون کار 
موثر بودن . توان مثال زد رژیم و به کارگيری آن توسط کارگران را می

ای شدن آن باید سنجيده  هر شکل از مبارزه تنها و تنها با توده
گاهی اوقات این مبارزه قانونی است که دامنه حرکت را . شود

را محدود  تواند دامنه آن هی بر عکس میسازد و گا گسترده می
 رابطه هيچ شکل از مبارزه نباید نفی شود و هر شكل  در این. نماید

سازد باید به نحو  از مبارزه تا آنجا که دامنه مبارزه را گسترده می
در این جا باید به نکته ای توجه داشته . خالقانه به کار گرفته شود

باری داشته باشد  واند عواقب زیانت باشيم که بی اعتنایی به آن می
ای را نادیده بگيریم و با حرکات نسجيده و  اگر منطق مبارزه توده

نادرست به طور مصنوعی جنبه مخفی و سری به آن  بخشيم با 
ای وارد  هر انگيزه و هدفی ضربات جبران ناپذیری به حرکات توده

دم عكس این رابطه نيز صادق است، گاهی اوقات ع. ایم ساخته
هشياری در پيوند با علنی کردن همه سطوح سازماندهی نيز 

یابی کارگری را با اختالل جدی مواجه  تواند ادامه کاری سازمان می
یابی علنی نباشد یا به  در این جا باید سطوحی از سازمان. سازد

این امر . ها نباید در یک سبد چيده شود عبارت دیگر همه تخم مرغ
ه توسط رژیم اسالمی صورت گرفته بيش مخصوصًا با کادرکشی ک

هایی از  از اين رو بخش. از هر زمان دیگر باید مورد مالحظه قرار گيرد
هایی  فعاالن کارگری باید برای کار قانونی در نظر گرفته شوند بخش

ها باید کار علنی را پيگيری نماید و بخش دیگر به عنوان  دیگر از آن
دانيم که  به تجربه مي. علنی شوندذخيره برای تداوم فعاليت نباید 

گر بدون وجود یک بازوی  های سرکوب در شرایط تسلط رژیم
گران مورد اعتماد کارگران حرفی از مبارزه  غيرعلنی ، بدون هدایت
  تواند در ميان باشد کارگران و تداوم آن نمي

  
  اي کارگران دهی اتحاديه رابطه آزادي تشکل با سازمان

 
دهد که این فعاالن  ه پيگيری نشان مینگاهی به حرکت کميت

اند و  کارگری منطق حرکت پلوراليستی و چندگانگی را رعایت کرده
تری استوار  اي نقطه شروع و عزیمت  خود را توافق بر شرایط پایه

های مختلفی برای  در ميان گرایشات کارگری طرح. اند ساخته
ه شرایط شود، اما این حرکت ب یابی کارگران توصيه می سازمان

اي خود را ملزم ساخته که همانا آزادی تشکل  پيش بايسته
ما که بنا به تحليل از شرایط مبارزه کارگران، بنا تجربه . باشد می

یابی  مبارزاتی سایر کشورها و بنا به منطق مبارزه اقتصادی سازمان
آنيم این تدبير کميته را امری درست و  اي را تبليغ می اتحادیه

کنيم، که آزمون درستي و نادرستی همه  ی میاصولی ارزیاب
اشكال . سازد های سازمانيابی کارگران را در عمل فراهم می طرح

نفسه هدف نيستند بلكه ابزاري هستند براي  يابي في سازمان
آزمون درستي و نادرستی همه . دفاع از منافع آني و آتي آارگران

 به مبارزه عليه های سازمانيابی در ميان کارگران البته ربطی طرح
یابی  موانعي که دولت و نهادهای کارگری رژيم بر سر سازمان

های مختلف سازمانيابی بحثی  طرح. سازد ندارد کارگری فراهم می
نيروی اصلی بايد . ها با رژیم است ميان فعاالن کارگری نه ميان آن

های کارگری از  که بحث بر سر طرح عليه رژيم متمرآز شود بدون این
ما عليه موانعي که رژیم بر سر .  کارگران مسکوت بماندميان

کنيم اما با گرايشات درون  سازد مبارزه می راهمان فراهم می
کنيم و در تحت شرایط سخت مناظره و  جنبش کارگری مذاکره می

تواند به  مخدوش آردن مرزهاي اين دو صف تنها مي. کنيم بحث می
ر نوع تشكل آارگري در بنابراين بحث بر س. نفع دشمن تمام شود

. شرايط آنوني نبايد هم ارز بحث استقالل تشكل آارگري قرار گيرد
  .آاري آه آميته به درستي از آن اجتناب آرده است

ای توجه داشته باشيم توافق بر سر آزادی  در اینجا باید به نکته
تشکل به عنوان کف توافقات گرایشات کارگری يك تدبير موثر بوده 

عنوان نطفه عزیمت فعاليت کاری اصولی است، اما از است و به 
دستيابی به آزادی . آزادی تشکل باید تصور روشنی داشته باشيم
آید با ساختن تشکل  تشکل از طریق تشکل کارگری به دست می
ريزي  بنابراین پي. آوریم است که آزادی موجودیت آن را به دست می

 حق آزادی تشکل عملی و واقعی تشکل تنها ضامن دستيابی به
پذیر  این امر از طریق تحميل تشکل واقعی به دولت امکان. است

  است نه از طرف اعطای امتياز تشکل به کارگران توسط رژیم 
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   .... پيشروي حرآت گارگران              
  
  
  

هاي آارگري  به قول کاماچو رهبر آميسون. اسالمی
حميل آزادي هميشه بايد در نظر داشت آه ابزار ت" اسپانيا

. هاي سياسي در همين امر نهفته است سنديكايي و آزادي
بايد در نظر داشت آه حق آزادي سنديكايي از طبقات حاآم 

توان حق  با اعتصاب کردن است آه می.  شود گرفته مي
اعتصاب را به دست آورد، با گردهمايي، حق تشكيل جلسه 

هاي  و با جمع شدن، حق آزادي تجمع، همه اين صفت
توان به  اي است آه مي آزادي، فقط با تحميل و عمل توده

ها رسيد در ابتدا فقط با پيروزي در عرصه علني و در  آن
توان  مرحله بعد با گسست از قانونيت فاشيستي مي

بديهي . هاي فتح شده را به صورت قانوني در آورد زمينه
است آه فعاليت قانوني، فرع بر فعاليت فراقانوني بوده و 

 ".اي باشد ها بايد تابع عمل توده  اينهمه
 

  گرایشات درون جنبش کارگری
  

کميته پيگيري ايجاد "هم اکنون در ميان کميته و خارج از 
 گرایشات مختلفی در "هاي مستقل کارگري تشکل

مابين این  جنبش کارگری موجودیت دارند تنظيم روابط فی
گرایشات یکی از شرایط موفقيت حرکت کميته محسوب 

داری  برخی از گرایشات بر خصلت ضد سرمایه. شود می
تشکل کارگری تاکيد دارند، برخی استفاده از امکانات 

اند و برخی از گرایشات بر  العين خود قرار داده فانونی را نصب
وجود این . ورزند های کارگران  تاکيد می تشکل اتحادیه

تواند  چه می گرایشات فی نفسه امر  مذمومی نيست آن
 کارگران را مختل سازد فقدان روحيه چندگانگی، حرکت

تحميل یک نظر بر دیگران،  به رسميت نشناختن حق 
در . موجودیت دیگران و فقدان فرهنگ فعاليت مشترک است

تواند حرکت بر  این جا اصل راهنما  به قول مايكل آلبرت می
 . روی توافقات و به رسميت شناختن اختالفات باشد

دید اجتماعی کاربست درخشان این های ج تجربه جنبش
دهد و نفی آن فرهنگ استبدادی در  اصل را نشان می
 . فعاليت اجتماعی را

  
  ساختار جنبشی یا رسمی

  
یکی دیگر از شرایط پيروزی حرکت کارگران داشتن تصور 

در . یابی سراسری است روشن در پيوند با ساختار سازمان
 که ساختار این رابطه مساله اصلی عبارت است از این
در این باره . چنين تشکلی چه مختصاتی در بر داشته باشد

سئوال مرکزی این است که ساختار تشکل کارگري باید از 
خصلت جنبشی، منعطف و شل برخوردار باشد یا از ساختار 
نهادی شده با دفتر و دستک، با آئين نامه، با اعضای 

تجربه جنبش . رسمی و سلسله مراتب اداری مشخص
رگری در کشورهای استبدادی و تجربه مشخص کشور ما کا

جملگی موید این دید است که ساختار جنبشي بهتر در 
.  خدمت سازمانيابی قرار دارد تا ساختارهای نهادینه شده

تواند عضو آن  هر کارگری با شرکت در هر تجمع کارگری می
تعبيه ضوابط عجيب و غریب مخصوصًا در شرایط . تلقی شود
در این باره ما .  ای نيست اکم، تدبير دوراندیشانهپليسی ح

های ثبت نشده در آفریقای جنوبی  توانيم از مدل تشکل می
ها به لحاظ عينی هویت داشتند  این تشکل. الهام بگيریم

اما درميدان مبارزه . ولي به لحاظ قانونی موجودیت نداشتند
اچو آام. آردند اي ايفا مي آننده به طور واقعي نقش تعيين

هاي جنيش آارگري اسپانيا را آه در شرايط  درس
آند  بندي مي فاشيستي مشابه ما تجربه آرده چنين جمع

دهي بايد در  در هر لحظه تاريخي معين، اشكال سازمان«
اين اشكال بايد . ها ياشد خدمت اصول قرار گيرد و تابع آن

اي، غيرشماتيك و فاقد قواعد تنگ و  باز، غيرآليشه
اي،  از ضرورت جنبش درخواستي توده. ه باشدمحدودآنند

آيد آه اشكال سازماندهي تمامي طبقه  اجبارا چنين بر مي
اي  ما بايد خانه. نهايت منعطف باشد آارگر بايد ابتدايي و بي

بسازيم آه آه مردم بتواند به آن وارد شوند و در آن جا 
امكانات زيادي براي همزيستي وجود داشته و با حداآثر 

  1».ي و دموآراسي اداره گرددآزاد
 

کميته پيگيري ايجاد تشکل هاي "در حاشيه تشکيل 
 "مستقل کارگري

  ! اين قدم خجسته باد 
  
کميته پيگيري ايجاد تشکل هاي مستقل "تشکيل •  

انتشار بيانيه و امضاي آن از طرف چندين هزار , "کارگري
فعال کارگري و کشيده شدن اين حرکت به بسياري از مراکز 

نوزاد خجسته يک فعاليت مستمر چندين , کار و شهرستانها
ساله جمعي و قدمي تاريخي نه فقط براي جامعه کارگري 

  .بلکه براي کل جامعه ايران است
با توجه به اينکه با گسترش جنبش مطالبه حق ايجاد • 

تشکلهاي مستقل و آزاد کارگري و حمايت وسيع داخلي و 
 و دولت و کارفرمايان انواع خانه کارگر, بين المللي از آن

موانع و مزاحمت ها را در مقابل آن ايجاد خواهند کرد اين 
نوزاد خجسته به حمايت و پشتيباني همه جانبه اي نيازمند 

اين کمترين پاداشي است که اين سازندگان تاريخ . است
  ! اليق آن هستند

  
    -- -- -- --- -- --- -- -- --- -- -- -- --- -- --- - --- -- -- -- --- -- ------  

  : پاورقی 
هاي  هاي زندان، جنبش سنديكايي اسپانيا و آميسيون يادداشت* 

  . آارگري، آاماچو، مترجم هدايت مهربان، نشر بيدار 
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  ادامه از صفحه یک 
  
  

  ....  اصالح طلبان حکومتی                      
  
  

روحانيون مهدی کروبی کاندیدای ریاست جمهوری از طرف مجمع 
مبارز در نشستی که در آخرین روزهای دیماه با برخی از فعاالن 
سياسی وفرهنگی مليت های تحت ستم داشته است در مقابل 
سخنان گالیه اميز آنها درباره تبعيض وتحقير مليت های غير فارس ، 

برخی از اصول قانون اساسی اجرا نشده است به یاری « :ميگوید
وی گرایشات شوونيزم ملت » .خواهد شدخداوند انشااهللا اجرا 

« فارس وناسيوناليزم افراطی ایرانی در ميان گرداندگان رژیم را به 
یعنی نظام تقليل می » تنگ نظری های جدی در درون تشکيالت

فعاالن سياسی ملل » حرف های نسنجيده« دهد ولی بالفصله به 
ی وی سعی م. »ایجاد وحشت می کند«مظلوم اشاره می کند که 

کند سران رژیم را تطهير وبيگناه جلوه داده و کاسه کوزه ها را سر 
بخش بزرگی از این مشکالت برمی گردد ” : مسؤلين محلی بشکند

  .”به مسؤالن محلی
آقای کروبی در مالقات با نمایندگان دوره های اول تا ششم مجلس 

 بهمن از ظرفيت قانون اساسی سخن می گوید 17اسالمی در 
کند که مسؤالن عاليرتبه دیدگاه کامال برادرانه نسبت به وتاکيد می 

اهل سنت دارند وبرای شيره ماليدن سر فعاالن سياسی کرد می 
گوید که برنامه مشخصی برای استفاده از توان مدیریتی همه 

  .اقشار واقوام دارد
آقای معين کاندیدای مجاهدین انقالب اسالمی وجبهه مشارکت 

تبين دیدگاههایش درباره «  بهمن در20د دردرسخنرانی تبليغاتی خو
برخی مناطق واستانها در برگيرنده « می گوید که » عدالت قومی

و برای از ميان بردن » اقوام ما در زمره مناطق محروم وفقير کشورند
تاکيد می کند  » 13،15،19اجرای اصول « به » فقر ومحروميت«

از مدیران «  خواهد وبرای تحقق شعار ایران برای همه ایرانيان می
شایسته همه اقوام در همه مناطق کشور ودر سطح مدیران ارشد 

  » .نطام استفاده کند
به نطر می رسد عواملی که باعث شده اصالح طلبان حکومتی 

اقوام و اقليت «دربرنامه های تبليغاتی خود به نوعی به مساله 
 فعل( توجه کنند این است که هم وضعيت منطقه » های مذهبی

وهم فشار ) انفعاالتى که در عراق وافغانستان رخ داده و رخ ميدهد
بين المللی در رابطه با مسایل غنی سازی اورانيوم وحقوق بشر و 
تروریزم وهم توده گير شدن هویت یابی وآگاهی به ظلم وستم 
وتحقيرحکومت مرکزی درميان ملل واقوام ایرانی وامکان انفجار 

ناطق ملی اینها را مجبور کرده است خواسته های انباشته شده م
برای حفط نطام وهمزمان برای بدست آوردن حداقل بخش های از 

وضمنا این . رای دهندگان مناطق ملی، به این مسایل توجه کنند
اصالح طلبان ااحساس ميکنند که رژیم جمهوری اسالمی درحال 

مسایل « فرو پاشی است ویکی از عوامل مهم فروپاشی همين 
  . ميتواند باشد»قومی

جنبش های ملی مليت های تحت ستم از آن جنس جنبش هایی 
حتی اگر این نيروی سرکوب گر ( است که اگر گربگيرد هيچ نيرویی

امکان مهار آن را ندارد وبسرعت ميتواند )جمهوری اسالمی باشد
شکاف ها ی متعدد » نظام « سيستم را بهمریزد ودر داخل خود 

  . منجر شودایجاد کند وبه فروپاشی
رغم اینها علی اکبر هاشمی رفسنجانی که تا کنون روشن يعل

نکرده است باالخره خودش را برای ریاست جمهوری کاندید می 
« کند یا نمی کند، شعار های تبليغاتی اصالح طلبان در رابطه با 

« در آستانه انتخابات ریاست جمهوری را » مسایل قومی واقليت ها
توقع ایجاد کردن در مردم وجواب ندادن «: کندارزیابی می » خطرناک

به مطالبات ایجاد شده درست نيست وچنين کاری عاقبت 
- 11- 17ا مديران ايلنا ديدار هاشمی رفسنجانی ب(» .خطرناکی دارد

قاعدتا تحليل هاشمی رفسنجانی باید این بوده باشد که   )1383
 فرو پاشی رژیم را» مسایل قومی« هر نوع نزدیک شدن به 

هشدار » ایلنا«رفسنجانی در همان دیدار با ! سرعت می بخشد
» کشور در بعد داخلی وخارجی دچار چالش است«می دهد که 

رفسنجانی نيک ميداند که ».انسجام ملی آسيب دیده است«و

ظرفيت حتی » نظام«واساسا » قانون اساسی جمهوری اسالمی«
هر چه باشد . را ندارد” مسایل قومی واقليت ها” نزدیک شدن به 

رفسنجانی که در تمام دوران حيات جمهورى اسالمى نقش کليدی 
داشته ودستهایش در تمام فجایع وجنایات رژیم آلوده است، دقيق 

  !اسدنقطه ضعف رژیم را می شن» اصالح طلبان «تر وبهتر از 
بی سبب نيست که ذوب شدگان در والیت فقيه وباند های قدرت 

در هر مساله ای هم با » اسالمیحزب موتلفه «وثروت امثال 
هاشمی رفسنجانی اختالف سليقه داشته باشند در رابطه با نحوه 

حزب موتلفه «. هم نظرند» مسایل قومی« نزدیک شدن به 
نيز بمانند رفسنجانی معتقد است که شعارهای » اسالمی

شعار های « ، »مسایل قومی«تبليغاتی اصالح طلبان در باره 
  .»يت گرایی استانحرافی وتشدید قوم

را هدف خود قرارداده . ا.اگر اصالح طلبان اجرای قانون اساسی ج
اند و تفسير نسبتا ليبرال می خواهند از بعضی اصول آن ارائه 

« دهند، در مقابل ذوب شدگان در والیت فقيه که خودشان را 
مبارزه با فقر، فساد « می نامند، شعار انتخاباتی شان را » اصولگرا
این ذوب .قرارداده اند» عدالتخواهی و عدالت محوری« و»و تبعيض

شدگان دروالیت فقيه خود در ایجاد فساد و تباهی وفالکت 
  .وبدبختی وقتل وغارت سهم عمده ای دارند

بين » مساله قومی«در واقع در اینجا دو نوع شيوه ی برخورد به 
اصالح :گروهبندی های اصالح طلبان ورفسنجانی وشرکا وجود دارد

لبان برای خنثی کردن جنبش های برابری طلب مليت های تحت ط
 استناد می کنند و قول اجرای آنها را 48-19-15ستم به اصول 

ميدهند تا بلکه بدین وسيله مطالبات مليت های ساکن ایران را در 
  !اسی جمهوری اسالمی به بند کشندماده هایی از قانون اس

» مسایل قومی«ره ی رفسنجانی وشرکا اساسا سخن گفتن در با
حتی در چاچوب قانون اساسی رژیم را نيز صالح نمی دانند وآن را 

و بنابراین جلواندازی فروپاشی رژیم » مساله قومی«دامن زدن به 
  .می دانند

واقعيت اینست که هيچکدام از جناح های درونی رژیم تاکنون از 
سياست های کلی نظام جمهوری اسالمی در خصوص اقوام، که 

تصویب » مجمع تشخيص مصلحت نظام«  در1387 اول دی ماه در
از یکی دوسال قبل از . شده مطلقا عدول نکرده و نمی توانند بکنند

مطالبات ملی ) 72پس از دوم خرداد (تصویب مصوبه در مجمع 
فرهنگی و هویت یابی ملل و اقوام ساکن ایران دامنه وسيعی یافت 

اسی آن روز کشور، نگرانی و در فضای سي» پدیده جدید«و خود این 
این . ایجادکرد» مسئوالن بلندپایه«سردرگمی هایی در ميان برخی 

بوده هم ” مجمع”مصوبه که دستپخت رفسنجانی و شرکاء در 
پاسخی بود به آن سردرگمی ها و هم نوعی جمعبندی و سياست 

البته خط کلی و . گذاری کالن و پایدار در رابطه با مسئله ملی
مصوبه در تمام طول حيات جمهوری اسالمی، یعنی قبل جوهر این 

و پس از تصویب، پيوسته راهنمای سياست های نظام در قبال ملل 
این مصوبه به ناسيوناليسم افراطی . و اقوام ایرانی بوده است

 والیت فقيه یی –ایرانی و شوونيسم ملت فارس چاشنی اسالمی 
جمهوری اسالمی بر اساس قانون اساسی « واردکرده و خواسته 

حول محورهای اسالم، والیت فقيه، انقالب اسالمی، فرهنگ و 
تمدن اسالمی و ایرانی، زبان و خط فارسی در چارچوب اصل پانزده 

 –دولت ) مصوبه مجمع(» قانون اساسی و تماميت ارضی کشور
  . ملت اسالمی درست کند

و ایران حاکم بر افکار . ا.ملت سازی بر اساس قانون اساسی ج
هيچکدام از جناح های . اعمال تمامی جناخ های رژیم است

جمهوری اسالمی مليت های مختلف غير فارس زبان را به عنوان 
ملت به رسميت نمی شناسند و حتی بخشا مليت های غيرفارس 

و اگر . نام می برند» عشيره«و » طایفه«زبان را با عناوین تحقيرآميز 
 سخن می گویند، منظورشان از اقوام ایرانی و طایفه و عشيره

فارس زبان ها نيست، بلکه منظور ملت های مختلف ساکن ایران 
» طایفه و عشيره«. نيستند» قوم« یعنی فارس زبان ها. است

ملل واقوام ترک، کرد، بلوچ، . هستند» ملت ایران« نيستند، آن ها
! هستند» ملت واحد ایران« ی » زائده« عرب، ترکمن، لر و گيلک 

 کجای ادبيات سياسی و جامعه شناسانه ی قلم زنان در هيچ
جمهوری اسالمی و سياستمداران آن نمی توان نمونه ای پيداکرد 

ولی تا . که بر فارس ها طایفه، عشيره و یا قوم اطالق شده باشد
  دلتان بخواهد به جای ملت ترک، ملت کرد، ملت عرب، ملت ترکمن 
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  ....  اصالح طلبان حکومتی            
  

طایفه و «و » اقليت های مذهبی« و » قوم«و ملت بلوچ از اصطالح 
  . استفاده کرده و می شود» عشيره

. ما در ایران ملت واحد نداریم. ی نيستند» ملت واحد«مردم ایران 
  . در ایران ملت سازی به معنای مدرن آن انجام نگرفته است

نون اساسی جمهوری اسالمی از همان ابتدا تالش کرده بر پایه قا
مبتنى بر زبان قوم » ملت اسالمی–دولت « ملت سازی کند و. ا.ج

 ملت –دولت « سلسله پهلوی نيز تالش می کرد . فارس بسازد
هر دو رژیم از . مبتنى بر زبان قوم فارس درست کند» شاهنشاهی

حداکثر زور و سرکوب و آسيميله کردن ملل غير فارس زبان استفاده 
! لت سازی مدل خودشان را به انجام برسانندکرده اند تا پروسه م

ملل و اقوام ساکن ایران، چه در دوره . ولی موفق نشده اند
سلسله پهلوی و چه در دوران حکومت اسالمی نه تنها در قدرت 
سياسی شریک نبوده و خودشان را شهروندان برابر حقوق با ملت 

ر و حاکم فارس احساس نکرده اند، بلکه پيوسته در معرض تحقي
  . سرکوب دولت متمرکز مرکزی بوده اند

ملت مدرن - کشور چند مليتی باید دولت چند مليتی یعنی دولت
داشته باشد واین ممکن نيست مگر ساختار متمرکز بر چيده شود 

  .جایگزین آن شود) ملى(ویک سيستم فدرال اتنيک 
اجرای تمام اصول قانون اساسی از جمله اصول مر بوط به ” نه

اجرای دقيق قانون ”ونه ] معين[”)19-15-13( ام ایرانی حقوق اقو
ونه آن مصوبه ی تحقير ] کروبی) [48-19-15اساسی وعمدتا اصول 

آميز مجمع تشخيص مصلحت نظام مطلقا نمی تواند در راستای 
 در ایران حقوق ملی وحق شهروندی برابر مليت های تحت ستم

  . باشد
ردم ایران را از بين قانون اساسی جمهوری اسالمی همبستگی م

این قانون اساسی، رسما وعلنا برابری حق شهروندی . برده است
برابر راانکار وبرطبقه بندی مردم ایران به شهروندان درجه یک ودرجه 

در این قانون اساسی مليت های غير فارس زبان، . دو تاکيد دارد
مسلمانان اهل سنت، زنان واقليت های مذهبی غير مسلمان 

ير دینی والیيک،ازحقوق شهروندی بر خوردار نيستنند ومردم غ
قانون اساسی جمهوری اسالمی بر . ومورد تبعيض جدی هستند

اصل والیت فقيه استوار است که در تضاد بنيادی با دموکراسی 
  .وآزادی قرار دارد 

تنها آن قانون اساسی ای که بر اصول دموکراسی وشهروندان برابر 
المله بودن کشور ایران را به رسميت حقوق استوار باشد وکثير

بشناسد وهمه زبان های مليت های مختلف ساکن ایران را بعنوان 
را ) ملى(زبان های رسمی بشناسد وساختار فدراليسم اتنيک 

بجای این ساختار فوق متمرکز کنونی بنشاند، می تواند متحد 
گی کننده آحاد مردم ایران که در جغرافيای سياسی کشور ایران زند

  .می کنند، باشد
جناح های درونی ومختلف رژیم جمهوری اسالمی در آستانه 
انتخابات ریاست جمهوری هر کدام به شيوه خود برای نجات رژیم 
وغلبه بر بحران همه جانبه ی آن وعقب اندازی فروپاشی حکومت 
اسالمی وهمچنين تحکيم موقعيت خودشان در درون رژیم 

اقوام ایرانی از جمله از جنبش مىخواهند از حرکت های ملل و
 دمکراتيک آذربایجانی هاوکال ترک زبان ها استفاده ابزاری -ملی
فرهنگی ترکها ودیگر ملت –وظيفه فعاالن سياسی وملی . کنند

را . ا.های تحت ستم است که با تمام نيرو این تشبث جناح های ج
  . افشا کنند

                         

  

 
 -ا و انجمن های فرهنگیفراخوان عام نهاده

اجتماعی و سياسی اروپا ، کانادا ، آمريکا، 
و ترکيه  به بشريت مترقی و تمامی  استراليا

سازمانهای حقوق بشری و شخصيت های 
          )2005  مارس3(        !بشردوست جهان

 
      !ی دستگير شده گان را آزاد کنيدتمام 

 
ی ، بی وبالگ نويسان و تمامی زندانيان سياس

!قيد و شرط آزاد بايد گردند   
 

بر پايه اخبار دريافتی از ايران :                                 
                      

 
( نجمه اميد پرور همسر محمد رضا نسب عبداللهی ، صبح امروز 

 ساعت بازجويی ، 4در محل کار دستگير شده ، بعد از ) چهارشنبه 
رده شد و اسناد و اوراق را جمع کرده و به همراه دو باره به خانه ب

  !!باز داشتگاه بردند بهنجمه اميد پرورخود 
 در زندان رجايی شهرکرج ادامه دکتر فرزاد حميدیاعتصاب غذای 

  !دارد
پدر به خانه باز نمی :  پيام امير ساران از زندان رجايی شهرکرج  

 !!گردد ، مگر با يک بغل آ زادی
عبدا لهی ، سخنگوی انجمن دانشجويی دفاع از محمد رضا نسب  

اول ( حقوق بشر درايران و همچنين وبالگ نويس در روز دوشنبه 
  !!دستگير و به زندان مرکزی رفسنجان انتقال دادند ) مارس 

    ابراز نگرانی گزارشگران بدون مرز،از دستگيری آرش سيگار 
تبليغ عليه نظام چی ومحاکمه وی بر پايه اتهام توهين به مقدسات و 

 سال زندان محکوم گرديد و همچنين مجتبی سميعی نژاد ، 14، به 
مجتبی لطفی و محکوميت نسب عبداللهی و احکام صادره اعتراض 

  !! کردند
 سخنگوی کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی ، آقای حسن 

  :زارع زاده اردشير گزارش می دهد
نامبرده سه ماهه باردار است و . يد     نجمه اميد پروربازداشت گرد
!                                                                        در شرايط خطرناکی بسر می برد

 درگيری شديد در بند يک  زندان رجايی شهر منجر به زخمی شدن 
شهر اغلب زندانيان، زندان رجايی . چند تن از زندانيان گشته است

دارای قمه و چاقو ميباشند و در درگيريهايی که غالبا به صورت 
روزانه در اين زندان اتفاق می افتد ، يکی از طرفين دعوا در اثر 

" جلسه ی رسيدگی به اتهامات . ضربات چاقو مضروب می شود
دو تن از بازداشت شدگان مقابل " و فريبا هدايتی" شيوانظرآهاری

  . دادگاه انقالب برگزار شد26به ی دفترسازمان ملل ، در شع
دبير کميته " َ شيوا نظرآهاری"    قاضی با برشمردن اتهامات 

دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی ،از جمله شرکت در تجمع غير 
قانونی به قصد بر هم زدن امنيت کشور، تشويش اذهان عمومی از 

از سوی طريق مصاحبه با رسانه های گروهی به وی اعالم کرد که 
 قانون مجازات اسالمی 500دادستانی برای شما بر اساس ماده ی 

 همين 600 سال حبس و به استناد ماده ی 1 ماه تا 3تقاضای  
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، قرار » . سال زندان درخواست شده است5 سال تا2قانون بين 
 ماه جاری 18است جلسه ی بعدی دادگاه شيوا نظرآهاری در تاريخ 

  دبا حضور وکيل وی انجام شو
پس از انتقال به زندان «     آقای محمد رضا نسب عبداللهی 

رفسنجان اجازه داده نشد تا تماسی با بيرون داشته باشد و به 
از سرنوشت وی . خانواده وی نيز اجازه مالقات داده نمی شود

  » اطالعی در دست نيست 
      در اين ميان حشمت اهللا طبرزدی در تماس تلفنی از زندان اوين 

نسبت به وخامت وضعيت جسمانی دکتر فرزاد حميدی ، ابراز ، 
نگرانی کرد و خواستار حمايت و پشتيبانی سازمان ها و نهادهای 

  !!مدافع خقوق بشراز وی شد
      اخبار ديگری از احضار تلفنی آقای حسن زارع زاده 

  !اردشيرفعال دانشجويی به دادسرای کارکنان دولت خبر می دهد
انی از وضعيت جسمی دکتر ناصر زرافشان ، منوچهر     اظهار نگر

روزنامه : ( محمدی ، موج گسترده تعطيلی مطبوعات از جمله 
 پيام مردم – روزنامه ندای آذر آبادگان –دانشجويی هواداران معين 

 احضار مديرماهنامه سياسی نامه آقای کيوان صميمی –کردستان 
ر هفته نامه آبان آقای  حبس و ممنوعيت فعاليت مدير د--بهبهانی  

داستان (  داستان از آخرين  کتاب8  سانسور--محمد حسينی عليپور 
 انفجار انتشاراتی --علی اشرف درويشيان :اثر) های تازه ی داغ 

شهال الهيجی ناشر و نويسنده ،  در خيابان يوسف آباد تهران توسط 
   -يک موتور سوار ، احضارخانم ديبا عليخانی فعال جنبش زنان 

دکتررويا طلوعی عضو کانون زنان کرد ، مدافع صلح و حقوق 
 30و بی پاسخ ماندن ...)  پيمان نودينيان و – آزاد زمانی –بشر

روزه اعتصاب کارگران معدن زغال سنگ البرز غربی سنگرود ، 
که مصمم هستند تا در جهت پاسخگويی ، پياده بطرف تهران حرنت 

  !! کنند 
 ، بار ديگر توجه تمامی  عاماين فراخوان ما امضاء کننده گان 

تمامی آزاديخواهان جهان و مردم ، نهادهای حقو ق بشری 
سياسی  زندانيان تمامیشرافتمند ايران را به نقض گسترده حقوق 

ز   جلب نموده و آنها را به حمايت ادر زندانهای سراسر کشور
 خواسته های به حق تمامی زندانيان سياسی فرا می خوانيم و

دفاع ار ايستادگی و مقاومت  ، تمامی  زندانيان در يکصدا ، ضمن 
                                                                                            : اعالم می داريم بند،

ضمن محکوم کردن هر گونه دستگيری فعالين سياسی ،  _ ١    
بخشيدن محاکمات دربسته و صدور زندان ، شکنجه ، خواهان پايان 

ما _ ٢    ! احکام سنگسار واعدام در سراسرايران می باشيم
  ! خواهان آزادی بی قيد و شرط تمامی زندانيان سياسی می باشيم 

اعزام يک هئيت از جانب نهاد های بين المللی ، جهت باز ديد _ ٣    
اده های زندان ها ، گفتگو با زندانيان سياسی و مالقات با خانو
 خواست ،زندانيان سياسی و ارائه گزارش به افکار عمومی جهان 

  !ما می باشد
نشست کميسيون  )  61(  شصت و يکمين در شرايطی که _ ۴    

آغاز به کار خواهد ) مارس( حقوق بشر سازمان ملل ، درهمين ماه
ماخواست استقرار نظارت دائمی و تعيين ناظر ويژه توسط . کرد

متحد، در راستای رسيدگی به احضارها، دستگيری ها، سازمان ملل 
بازجوئی ها، دادگاههای در بسته، تجاوز به زنان و کودکان زندانی 
، احکام سنگسار، قطع عضو، اجراء احکام اعدام و خواست لغو 
اعدام ، موضوع تعد د زندان ها ، عدم تفکيک زندانی سياسی از 

دامت و موضوع صدور زندانيان عادی  و واداشتن زندانی به ن
 سال و ساير تضيقات به زندانيان را 18احکام اعدام برای افراد زير 

   !، مبنای فعاليت دوره ای خود قرار می دهيم 
  =   تشکل و رسانه 120امضای بيش از   =       

 

  اعالم موجوديت 
  "همبستگی سوسياليستی با کارگران ايران " 

  
  

ياليسم ما، بخشی از ایرانيان طرفدارسوس

مقيم فرانسه، که از چندی پيش در تدارک ایجاد 

حرکتی برای حمایت از جنبش کارگری در ایران 

بودیم، خوشوقتيم که همزمان با به راه افتادن 

جنبش نوین کارگران ایران برای ایجاد تشکل 

های مستقل کارگری وبا حمایت قاطع از 

کميته پيگيری ایجاد تشکل های آزاد " فراخوان 

، موجودیت تجمعی برای دفاع "ریکارگ

سوسياليستی از مطالبات و مبارزات کارگران و 

. همه مزد بگيران در ایران را اعالم می کنيم

نخستين اقدام ما در چهارچوب وظائفی که در 

پيش رو داریم، جلب پشتيبانی بين المللی از 

این حرکت کارگران ایران در خارج از کشور 

  .خواهد بود

  

   سوسياليستی با کارگران ایران   همبستگی 

Solidarité Socialiste avec les Travailleurs en Iran                     

       

   فوریه 11 – 1383 بهمن 23    جمعه  -  پاریس  
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  حمايت از فراخوان 
 

جمعی از کارگران شرکت ايران خودرو از 
 ايجاد تشکلهای فراخوان فعالين کارگری برای

  !  حمايت کردندقلمست
    

  ٢٠٠۵ فوريه ٢٨ – ١٣٨٣ اسفند ١٠دوشنبه 
کارگران ايران خودرو از کميته پيگيری ايجاد تشکلهای 

آنها طی اطال . مستقل کار گری اعالم حمايت کردند
عيه ای ضمن اعالم همبستگی با کميته پيگری تشکل 
های آزاد کارگری ياد آور شدند وزارت کار نمی تواند در 

يدن به خواسته ما کارگران که ايجاد تشکلهای راه رس
مستقل کارگری و پايان دادن به قرار دادهای موقت کار 
و انحالل شرکتهای پيمانکاری می باشد کمکی به ما 

کارگران کند چون خود وزارت کار عامل اصلی بوجود 
مانکار آورنده پديده قرار دادهای موقت کارو شرکتهای پي

صادره از سوی کار گران ايران متن اطالعيه می باشد 
  :خودرو به شرح زير است

   
  دوستان کارگر

  سالم وخسته نباشيد
  

شرکت ايران خودرو با بيش از سی وچهار هزار کارگر از 
مسايلی رنج می برند که شما دوستان کارگر در بيانيه 

شرکت ايران . خود به درستی به آن اشاره کرده ايد
ی به هر شکلی جلوگيری خودروا از ايجاد هرگونه تشکل

وبه می کند حتی تحمل شورای اسالمی کار که مص
  .مجلس می باشد را نيز ندارد

اکنون شرکت ما با گسترش شرکتهای پيمانکاری حتی 
قرادادهای موقت را نيز قبول ندارد تجاوز به حقوق 

کارگران در اين شرکت به يک امر عادی تبديل شده 
ضد انسانی ناديده است تحميل قوانين ضد کارگری و 

گرفتن حقوق مسلم کارگران به علت شرايط جامعه و 
نبود کار مناسب زير پا گذاشتن امنيت شغلی کار گران 

از طرفی . هر روز ابعاد تازه تری به خود می گيرد 
بازنشتگی و اجرای قانون نوسازی صنايع ريزش کارگران 

استخدامی و جايگزينی انها با نيروهای پيمانکاری هر 
گونه چانه زنی را از کارگران سلب کرده اخراج های 

دسته جمعی و يا فروش کارگران از شرکتی به شرکت 
  .ت!ديگر به خاطر عدم پرداخت حق سنو

. يکی از دست آوردهای نوين قانون کار می باشد
تعبيض در پرداخت مزايا و حقوق در مقابل کار مساوی 

ران به بی توجهی به مسايل امنيتی و بهداشتی کارگ
بهانه ای کاهش هزينها بار ها حوداث خونين ومرگ باری 

را بدنبال داشته است که همه کار گران ازآن آگاه می 
در همين شرايط هرگز کارگران ايران خودرو بيکار . باشند

ننشسته اند اعتراض اعتصاب هميشه در شرکت وجود 
دارد ولی وجود پليس قوی و سازمان يافته تر از وزارت 

عات و ارتش گونه هر گونه صدا را در گلو خفه می اطال
کند اخراج های دسته جمعی کمتری مزدی است که 

اعتراض . بالفاصله نصيب کار گران معترض می شود 
  اخير کارگران پيمانکار به علت اعتراض

به قرار دادهای موقت و تبعيض در پرداخت رکورد توليد 

رانجام با تهديد و س. که به اخراج بيش از ده نفر انجاميد
  .اخراج ديکر کارگران خاموش گرديد

  
ما کارگران ايران خودرو می دانيم تا که زمانی که ما 
کارگران اگر يکی نشويم تا زمانی که ما کارگران اگر 

تشکل نداشته باشيم ديگران حق دارند تا هر طور که 
  .دلشان می خواهد به حقوق ما تجاوز کنند 

  
ق خود دفاع کنيم بايد يکی پس اگر می خواهيم از ح

بايد تشکل مستقل خودمان را بوجود بياوريم .شويم 
داشتن زندگی بهتر داشتن امنيت شغلی داشتن 

تشکل حق مسلم ما کارگران است به علت نبو د آزادی 
به علت نبود امنيت شغلی ايجاد هر گونه تشکل را در 

اما ما کار گران . شرکت ما با مشکل مواجهه می سازد
ران خودرو برای رسيدن به اين امر مهم چاره ای جز اي

پيوند با ديگر دوستان کار گر خود نداريم برای رسيدن به 
اين امر مهم ما کارگران شرکت ايران خودرو ضمن اعالم 

حمايت و پشتيبانی از تالش شما دوستان و از کميته 
پيگيری ايجاد تشکلهای آزادکارگری الزم است نکات زير 

  .عتان برسانيمرا به اطال
  

  دوستان کارگر 
خطاب شما به وزارت کار يعنی در خواست از وزارتخانه 
ای که خود يکی از عوامل تجاوز به حقوق کار گران می 

وزارت کار با زير پا گذشتن روی قانون که خود .باشد 
تدوين کننده آن می باشد اولين نهادی است که دست 

که منافع آنان به در دست سرمايه داران داده و هر جا 
آيا . خطر می افتد قانونی ديگر را به مجلس برده است 

ايجاد قراردادهای موقت و گسترش شرکتهای 
پيمانکاری مگر غير از کار وزارت کار می باشد از ايجاد 
هر گونه تشکل مستقل کارگری جلوگيری می کند با 

دريافت باج و ميليونها تومان پول در انتخابات شوراهای 
) انتخابات شورای کار گری ايران خودرو(می کار اسال

  !اخالل گری می کند در عوض 
ه ايجاد تشکل های آزاد کارفرمائی کمک می کند 

در اختيار گذشتن ( امکانات را در اختيار آنان می گذرد 
  )سالن ساپکو برای انتخابات پيمانسپارها

  
دو ستان کارگر به نظر ما وزرات کار صالحيت رسيدگی 

تمام نيرو های خود . مشکالت ما کار گران را نداردبه 
وزارت کار پيمانی و از داشتن کوچکترين حقوق انسانی 
محرومند وزارت کار خود بوجود آورنده قرار دادهای موقت 

  .و شرکتهای پيمانکاری می باشد
  

تنها راه رسيدن به تشکلهای کارگری تالش کار و مبارزه 
  .خود کارگران می باشد

  
ر گران ايران خودرو همدوش شما دوستان کارگر ما کا

برای ايجاد تشکلهای مستقل کارگری که حامی منافع 
  .ما کارگران باشد مبارزه خواهيم کرد

  
  زنده باد همبستگی کارگران

  
  جمعی از کار گران ايران خودرو

  
 4/12/83 


