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  =    جهت اطالع   =                   
  

همانطور که از لوگوی اين شماره نشريه مالحظه ميکنيد ، 
اين بدان معناست که . حذف شده است " هفته نامه " کلمه 

از اين پس نشريه راه کارگر ، ازوما هر هفته و الزاما در 
 منتشر نخواهد شد و انتشار آن تابعی از معينیروز 

سی و وجود کميت و کيفيت معينی از ضرورتهای سيا
  .موضعگيريها ی سازمان و همکاران نشريه خواهد بود 

 در عين حال الزم به تذکر می بينيم که کليه مقاالت رفقای 
 و نيز اعالميه های سازمان ، پس از سازمان و همکاران

راه کارگر منعکس دريافت بالفاصله در سايت اينترنتی 
کارگر تنها گلچينی از مطالب درج  شد و نشريه راه خواهند

شده در سايت که در چهارچوب مواضع کلی سازمان به تبليغ 
و ترويج اين مواضع و اطالع رسانی حول آنها مدد ميرسانند 

جا جا دارد صميمانه از سايتهايی که ندر اي.  ، خواهد بود 
اقدام به انعکاس نشريه ما ميکنند و نيز رفقا و دوستانی که 

ياری " راه کارگر "  و يا ايميل آن ، به پخش وسيع با تکثير
  .، تشکر کنيم ميرسانند 

    سردبير                                        
  ----------------------------------------------------  
  

  بخش نامه وزارت ارشاد گامی جديد   
  در تجاوز به حقوق زنان       
  
de.freenet@roozbeh.t              تقی روزبه  
  

پيش وزارت ارشاد جمهوری اسالمی که  چندروز
چماقداران و پرونده سازان  ارگان-سردبيرسابق کيهان

در رأس آن قرارگرفته است،طی -دستگاه های امنيتی رژيم
ها   مان در همه ادارات،ساز شاغلحضور زنانبخش نامه ای 

 6ت  از ساع خانه را وابسته به اين وزارتیها  ینمايندگ و
  .ع اعالم کردبعد از ظهر ممنو
  ٤ بقيه در صفحه                                    

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

  ؟ ! کار خانه ، وظيفه يا شغل    
  

  ١٠      ص        ر   الله حسين پو  قسمت دوم   
  -----------------------------------------------------  
  

   رسالت جديد پيرامون          
  "مجمع تشخيص مصلحت نظام " 

  ٦ ص           رسول آرام                    
  --------------------------------------------------  

  ه در راه لغو اعدام مبارزیاکتبر روز جهان ١٠
  
  ٧ در صفحه              ونکوور– ی حجت محسن  
  

  
  

   جديد سازمان  هایاعالميه           
   اسالمیرژیمدر باره ماجراجوئی های هسته ای  -
  تسليت به مناسبت درگذشت حامد شهيدیانپيام  -
 قوياََ ازفراخوان سنديکای کارگران شرکت واحد  -

              !پشتيبانی می نماييم
  ----------------------------------------------------------  

  ! يا اقتصاد مشارکتی ؟"پاريکون  "     
 

  احمد مزارعی  :    ترجمه             مايکل آلبرت     
  

درنظام سرمايه داری مالکان موسسات توليدی و در حقيقت 
 دارند و آنانند که يک پنجم ساکنان حق استفاده  از قدرت را

  .تصميم می گيرند که طريقه توليد و توزيع چگونه بايد باشد 
  ١٦ بقيه در صفحه                                  

  

  به ياد حامد شهيديان 
       
  ياسمين ميظر     

  
  

  ٨  در صفحه          
  
   ---------------------------------------------------------  
   مربوط به کارزار دفاع ليست فعاليتهای  

     ١٢  در صفحه       !    از کارگران ايران 

   دفاع از علنيت برای پوشاندن حقيقت
در باره انتقادات آقای محمد اعظمی از( 

  بخش اول     )کنگره دهم راه کارگر 
  ١٣ص               شهاب برهان         

  )راه کا رگر( گران انقالبی ايران نشريه کميته مرکزی سا زمان کار  
شنبه٢٦٩شماره   ٢٠٠٥اکتبر١٣٨٤١٨مهر٢٦سه
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   در باره ماجراجوئی های هسته ای  
   اسالمی         جمهوری   
  

  
  

بعد از رأی شورای حکام آژانس بين المللی انرژی هسته ای 
عليه جمهوری اسالمی ديگر ترديدی نميتوان داشت که رژيم 

يت فقيه با طرح های ماجراجويانه اش کشور را به سمت وال
مصيبت ديگری ميکشاند، مصيبتی که ممکن است از جنگ 

پيش از فرودآمدن . هشت ساله ايران وعراق ويرانگرتر باشد
مصيبت و برای جلوگيری از آن، مردم ايران بايد تصور واقع 

 . بينانه ای از عواقب احتمالی اين روياروئی داشته باشند
قبل از هرچيز به ياد داشته باشيم که تالش جمهوری اسالمی 
درتوجيه ماجراجوئی هايش زيرپوشش ضرورت دستيابی به 

در کشوری . انرژی هسته ای برای هيچ کس قانع کننده نيست
که يکی از بزرگترين ذخاير نفت ونيز گاز طبيعی جهان را 
اند دارد، کمبود انرژی يکی از آخرين مسائلی است که ميتو

مسخره تر از آن استدالل رهبران رژيم در باره . مطرح باشد
نخست به اين .  ضرورت دستيابی به منابع انرژی تميز است

دليل که جغرافيای ايران امکانات بسيارعظيمی برای بهره 
برداری از انرژی خورشيدی دارد؛ دوم اين که انرژی هسته 

ن وپرمخاطره ای در تمام کشورهای دنيا يکی از  زيانبارتري
و در کشوری که نه تکنولوژی پيشرفته . ترين گزينه هاست

ای دارد، نه حکومتی پاسخگو؛ وآزادی اطالعات چنان بی 
معناست که حتی آمار قربانيان سيل و زلزله هم دستکاری 
ميشود؛ ترديدی نميتوان داشت که ميزان اين مخاطرات بسيار 

طه متناقض و توأم با گذشته از اين ها، راب. باالتر خواهد بود
 باشک های مداوم جمهوری اسالمی با آژانس بين –قايم 

المللی در هژده سال گذشته، آشکارا آن را در موقعيت متهمی 
قرار داده که بار اثبات بی گناهی اش را ناگزير به دوش 

  . ميکشد
همه قراين ومخصوصًا پافشاری جمهوری اسالمی برحق 

نشان ميدهد که هدف اصلی دستيابی به چرخه کامل سوخت 
رژيم سالح هسته ای است و نه صرفًا انرژی يا تکنولوژی 

زيرا کشورهای برخوردار از تکنولوژی يا حتی . هسته ای
انرژی هسته ای در جهان کم نيستند،بی آن که همه شان 
ضرورتًا کنترل کاملی بر چرخه سوخت هسته ای داشته 

 برخالف ادعای حقيقت اين است که بحران کنونی،. باشند
رژيم ، بيش از آن که برسر تکنولوژی هسته ای باشد، بر 

رهبران رژيم ميخواهند با . سر کنترل مردم ايران است
دستيابی به بمب اتمی موقعيت نظام واليت فقيه را  در مقابل 

اين . قدرت های خارجی و در مقابل مردم ايران محکم تر کنند
رجی معلوم نيست درست محاسبه در مقابله با قدرت های خا

زيرا خوِد تالش برای دستيابی به بمب اتمی حتمًا . دربيايد
بسياری از قدرت های خارجی و مخصوصًا آمريکا را به 

واکنش عليه جمهوری اسالمی برخواهد انگيخت و بعضی از 
اما . اين اقدامات ممکن است تعادل رژيم را به هم بزنند

. بينانه است-ا حدی واقعمحاسبه رژيم در مقابله با مردم ت
فرصت خواهند يافت که اوًال به  زيرا در متن اين بحران آنها

نام دفاع از حق حاکميت ايران، احساسات ناسيوناليستی را 
در ميان مردم دامن بزنند و پايه حمايتی شان را که به شدت 
درهم شکسته است، تقويت کنند؛ ثانيًا به بهانه روياروئی با 

ی، سرکوب حرکت های آزادی خواهانه مردم قدرت های خارج
را تشديد بکنند؛ ثالثًا تنش های گسترش يابنده موجود ميان 
جناح های حکومتی را کاهش بدهند؛ و باالخره، با ميليتاريزه 
کردن کشور، اقتدار دستگاه واليت فقيه را بيش از بيش 

تصادفی نيست که بعضی از آنها وضعيت . گسترده تر سازند
مينامند، درست همان طور که " نعمت"کنونی را بحرانی 

که به او امکان داد مخالفان واليت (خمينی جنگ با عراق را 
و حاال . ميناميد" برکت"و " نعمت) "فقيه را قلع و قمع کند

همه ميدانيم که مردم ايران چه بهای سنگينی برای آن 
  . پرداختند" برکت"

ای هسته ای يکی از عواقب بسيار خطرناک ماجراجوئی ه
جمهوری اسالمی اين است که به آمريکا فرصت خواهد داد 
حضور نظامی خود را در منطقه خاورميانه بيش از پيش 
تقويت کند و بهانه های جديدی برای مداخله در امور کشور 

مسأله اين است که در طرح های . ما به دست بياورد
 بر استراتژيک جهان خواران آمريکا برای ادامه تسلط شان

جهان، کنترل خاورميانه جايگاه تعيين کنند ای دارد که آخرين 
با برانگيخته شدن . شاهد آن اشغال افغانستان و عراق است

بخش بزرگی از افکار عمومی مردم سراسر جهان و خوِد 
آمريکا عليه اشغال عراق و فاجعه وحشتناکی که اين اشغال 

عيت بسيار در عراق به وجود آورد، حکومت آمريکا در موق
دشواری قرار گرفته که از جنگ ويتنام به اين سو بی سابقه 

اما اکنون دقيقًا ماجراجوئی های هسته ای جمهوری . است
اسالمی است که فرصت بی همتائی برای بيرون آمدن آمريکا 

ترديدی . از بن بست ناشی از بحران عراق به وجود مياورد
رخه سوخت، موضع نبايد داشت که پافشاری رژيم بر کنترل چ

قدرت های اروپائی را به آمريکا نزديک تر ميسازد وميدانيم 
که توافق آنها ميتواند شرايط مصيبت  باری برای ايران به 
وجود بياورد، همانند شرايطی که محاصره دوازده ساله 

  .عراق  يا حمله ناتو به يوگسالوی را امکان پذير ساخت
رانده شدن به چنين مصيبتی تنها نيروئی که ميتواند ما را از 

بازدارد جنبش آزادی وبرابری خواهی خوِد مردم ايران است 
که هر چه چابک تر برخورد هشيارانه و فعالی در برابر 

به . سياست های هسته ای جمهوری اسالمی در پيش گيرد
نظر ما  تأکيد بر نکات زير در سازمان دهی ايستادگی مؤثر 

م اهميتی تعيين کننده خواهد در برابر ماجراجوئی های رژي
  : داشت 

مخالفت با تالش های جمهوری اسالمی برای دستيابی به  - ١
سالح هسته ای و نيز هر نوع سالح کشتار توده ای شيميائی 

کسانی که چنين سالح هائی را به نام . و ميکروبی و غيره
يا استقالل کشور ضروری ميشمارند، " منافع ملی"دفاع از 

وجود چنين . ندانسته تيغ سرکوب را تيزتر ميکننددانسته يا 
سالح هائی در هر کشوری، جز تقويت دستگاه های سرکوب 
دولت، خفه کردن آزادی اطالعات و امنيتی کردن فضای 

  و در نظام واليت فقيه که هر . عمومی نتيجه ديگری ندارد



 3

   ....در باره ماجراجوئی های      
  
  

پذير به يک مسأله امنيتی بحث سياسی به طور اجتناب نا
تبديل ميشود و رژيم سعی ميکند هر ايرانی غيرمعتقد به 
واليت فقيه را عامل بيگانه قلمداد کند، وجود سالح هسته ای 
بهانه مضاعفی خواهد شد برای امنيتی کردن فضای کل 

بعالوه هر سالح کشتار توده ای بنا به تعريف، بيش . کشور
. د برای کشتار غيرنظاميان استاز آن که عليه نظاميان باش

بنابراين مردمی که برای آزادی و حق حاکميت شان ميجنگند، 
نبايد فراموش کنند که مخالفت با سالح کشتار توده ای يکی 

  . از ضرورت های پيکار برای آزادی و برابری است
 مخالفت با تالش های جمهوری اسالمی برای دستيابی به -٢

ر که گفتيم، درايران با توجه به همان طو. انرژی هسته ای
منابع عظيم نفت و گاز و امکانات گسترده برای توليد انرژی 
تميز و دوام پذير، نياز به انرژی هسته ای نه يک نياز واقعی 

اهميتی که جمهوری . نيازی فوری) مخصوصًا (است و نه 
اسالمی به انرژی اتمی ميدهد، بيش از هرچيز ديگر از نياز 

ژيم به بمب اتمی ناشی ميشود و نه از نياز جامعه خوِد اين ر
بی ترديد انرژی اتمی،الاقل . ما به انرژی تميزتر و ارزان تر

در دست جمهوری اسالمی، انرژی بسيار پرخرجی خواهد 
. بود، نه تنها به لحاظ ايمنی، بلکه حتی به لحاظ اقتصادی

سرمايه گذاری هائی که هم اکنون جمهوری اسالمی به اين 
وزه اختصاص ميدهد، اگر برای توليد انرژی خورشيدی، يا ح

که دست ( گسترش شبکه گاز رسانی، يا پااليشگاه های جديد 
کم بتوانند کشور را از واردات بنزين و ساير فرآورده های 
نفتی و اتالف منابع ارزی هنگفت مربوط به آن بی نياز 

رفه تر اختصاص يابد، برای اقتصاد ايران بسيار به ص) سازند
  . خواهد بود

 مخالفت با تبليغات جمهوری اسالمی که ميکوشد دستيابی -٣
به چرخه سوخت هسته ای را شاخص استقالل و حاکميت 

ترديدی نيست که آمريکا و قدرت های . ملی ايران قلمداد کند
اروپائی از طريق مخالفت با حق ايران در اين حوزه، عمًال 

 به ايران و کشورهای ميخواهند نوعی حاکميت محدود را
و ترديدی نيست که به لحاظ اصولی ما . مشابه تحميل کنند

اما فراموش . هرگز نبايد به حاکميت ملی محدود تن بدهيم
 ايران مردمنکنيم که اگر حاکميت ملی به معنای حق حاکميت 

است، وجود جمهوری اسالمی نخستين و برجسته ترين 
که حتی در سطح حکومتی . شاخص نقض حاکميت ملی ماست

نظری و در قانون اساسی اش حق مردم را برای تدوين و 
تغيير قوانين کشور نفی ميکند، حکومتی که در آن ارکان 
اصلی قدرت به دامن آسمان آويزانند و خود را شبان و قيم 
مردم ميدانند و نه منتخب و خدمت گذار آنان، چگونه ميتواند 

ل و حاکميت ملی اگر با نماينده حاکميت ملی ما باشد؟ استقال
دموکراسی و آزادی های بنيادی، يعنی امکان شکل گيری 
اراده عمومی مردم، همراه نباشد، مفهوم توخالی وبی معنائی 
خواهد بود که غالبًا به وسيله فرمان روايان خودکامه تفسير 

  .خواهد شد و هميشه به نفع خوِد آنان
رجی در تعيين  مخالفت با هر نوع مداخله قدرت های خا-٤

سرنوشت مردم ايران و از جمله مخالفت با بمباران تاسيسات 
مخالفت با جمهوری . هسته ای و محاصره اقتصادی کشور

اسالمی و پيکار قاطع و همه جانبه برای سرنگونی آن حق 

طبيعی و مقدس مردم ايران و پيش شرط بنيادی شکل گيری 
دليل، مداخله اما درست به همين . دموکراسی در کشور ماست

قدرت های خارجی در تعيين سرنوشت مردم ايران، مساوی 
است با نابودی پيش شرط های بنيادی دموکراسی و حق 

اگر استقالل وحق حاکميت ملی بدون . حاکميت اين مردم
دموکراسی و آزادی های بنيادی بی معناست، دموکراسی و 

کنيم که فراموش ن. آزادی ها نيز بدون استقالل معنائی ندارد
همان طور ) و خاورميانه ( پاگرفتن دموکراسی در ايران 

برای منافع امپرياليسم آمريکا زيان بار است که برای 
فراموش نکنيم که مخالفت . موجوديت جمهوری اسالمی

آمريکا با دستيابی جمهوری اسالمی به تکنولوژی هسته ای 
درجهت برچيدن يا حتی محدود کردن سالح های هسته ای 

يست، بلکه برای تقويت و تداوم تسلط اش در خاورميانه ن
فراموش نکنيم که هر تالشی برای تبديل خاورميانه به . است

منطقه آزاد از سالح هسته ای، بی ترديد با مخالفت قاطع 
آمريکا روبرو خواهد شد،نه صرفًا به دليل اين که آمريکا 

الح نخواهد توانست کشتی ها و زيردريائی های مجهز به س
های اتمی اش را در اين منطقه نگهداری کند، بلکه همچنين 
به اين دليل که بزرگ ترين زرادخانه هسته ای خاورميانه به 
اسرائيل تعلق دارد که متحد استرتژيک آمريکاست و تنها 
کشور جهان که مرزهای اعالم شده بين المللی ندارد و غصب 

. ميداندسرزمين های ديگران را حق الهی وطبيعی خود 
آنهائی که به بهانه مبارزه باجمهوری اسالمی، به صورت 
صريح يا ضمنی، بمباران احتمالی تأسيسات هسته ای 
جمهوری اسالمی يا محاصره اقتصادی ايران را مجاز 
ميشمارند، بايد به ياد داشته باشند که چنين اقداماتی بيش از 
همه به مردم ايران ضربه خواهد زد و نه به جمهوری 

محاصره . تجربه عراق در اين  باره بسيار گوياست. اسالمی
اقتصادی عراق بود که مردم اين کشور را به خاک سياه 
نشاند و بنا به آمار سازمان ملل، دست کم پانصد هزار کودک 
بی دفاع را به گور فرستاد بی آن که حکومت صدام حسين را 

  .    ضعيف تر سازد
              

 
   راه کارگر-رکزی سازمان کارگران انقالبی ايران   کميته م   
  

  ٢٠٠٥ اکتبر ١٥ -١٣٨٤ مهر٢٣                 
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و توسط  ارشاد ی دفتر وزارتیمتن اين بخشنامه آه از سو
   :استشرح زیربه  منتشرشده ايسنا خبرگزاری

  تابعهیها  محترم سازمانیساؤرر،ترم وزيمعاونان مح"
  . با سالم ی و استانیمديران آل محترم ستاد،

 جامعه یبا توجه به نقش حساس زنان آشورمان در تعال
شاغل  ثر بانوانؤضرورت حضور م سو و نظر به  از يكیانسان

  وظيفه حساس تربيتیدر آانون گرم خانواده جهت ايفا
 یور وزير محترم مقتض ديگر،حسب دستیفرزندان از سو

 بعد از ی اداریواحدها است از حضور همكاران خانم در آليه
 است در صورت نياز به یبديه. نمايندی خوددار18ساعت 

خدمات اين دسته از همكاران حضور بانوان شاغل در خارج 
  ". بالمانع استی دفتر وزارتیمحدوده يادشده با هماهنگ از

می آید،حضور بانوان شاغل چنان که از دستورالعمل فوق بر
درخارج ازمحدوده زمانی باال توسط وزیرجدید ممنوع اعالم  
گردیده و درصورت نيازبه حضور زن شاغلی در خارج 
ازمحدوده زمانی مزبور،این کار باید ازقبل با دفتر وزیر 
هماهنگ شود و درموردش تصميم گيری ویژه ای صورت 

  .گيرد
ن طرح قبلی درکابينه و  بی تردید تصميم وزیرارشاد بدو

موافقت دستگاه دولت صورت نگرفته و به عنوان بخشی 
ازیک طرح وسيع تری به حساب می آید که باید به تدریج به 
دیگر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و سپس به سایر 

قابل تصور است که انتخاب .مؤسسات غيردولتی تعميم یابد
ه قصد برانگيختن یک وزرارتخانه به عنوان گام نخست،هم ب

کم ترین مقاومت و جا انداختن تدریجی آن،هم تست کردن 
ابعاد مقاومت احتمالی دربرابر کليت این طرح و هم کسب 
تجربه وجمع بندی از مشکالت مرحله آغازین برای استفاده 
درجهت پيش برد موفقيت آميز این طرح در مراحل بعدی 

  .است
فتم دراین واکنش یک عضو کميسيون فرهنگی مجلس ه

   :مورد گویاست
غالمرضا ميرزایی،عضو فراآسيون اصولگرايان مجلس "

اگر اين طرح آقای : هفتم،در گفت وگو با ايلنا،تصريح آرد
ها در خانه و   صفار هرندی بتواند،به حضور به موقع خانم

استحكام بنيان خانواده آمك آند،آميسيون فرهنگی 
عمل آلی و به عنوان تواند آن را به عنوان يك دستورال  می

  ."ها تسری دهد  يك قانون به تمام سازمان
به این ترتيب یورش حکومت اسالمی به زنان تنها به عرصه 
های فرهنگی و به اصطالح روبنائی محدود نشده و 
مستقيماعرصه زیربنائی یعنی حوزه اشتغال ونحوه تأمين 

 نيز دربر - باهدف هرچه بيشترمحدود ساختن آن-معيشت را
سران رژیم براین باورند که با این اقدام خود با یک .  گيردمی

  :تيرسه نشان را هدف قرار می دهند
نخست آن که یکی ازعوامل عمده به وجود آورنده به 

دوم آن که با .اصطالح فساد اجتماعی را حذف می کنند
قراردادن زنان درجهارچوب وظيفه خانه داری،مردان و نسل 

یل جامعه اسالمی می دهند و سوم پاالیش یافته ای را تحو
آن که با ایجاد کاربيشتر برای مردان،بحران بيکاری را به 

که خود . سود مردان و انقياد بيشترزنان  تخفيف می دهند
درجهت رفع نگرانی ازبهم خوردن نسبت توازن شغلی بين 

ناگفته نماند که ایجاد محدودیت های .مردان و زنان است
یطی صورت می گيرد که مطابق شغلی برای زنان درشرا

آمارهای رسمی موجود،نرخ بيکاری زنان دو برابرمردان 
بر اساس آمار سال و ازنظرنسبت اشتغال رسمی . است

درصد از مجموع اشتغال آشور به زنان ٩    تنها حدود٧۵ 
داشته است،که درطی ده سال اخير هم عليرغم اختصاص 

 افزایش گسترش حضور زنان در عرصه های گوناگون و
 درصدی که مورد 15تقاضای کار ازسوی آنان حتی به رقم 

   .نظر برنامه ریزان بوده،نرسيده است
دولت "اکنون باند دیگری از نظام حاکم با شعار ایجاد

قوه مجریه را به دست گرفته است که مهم ترین "اسالمی
مطابق .  می داند1"*جامعه اسالمی"وظيفه خود را ایجاد 
ران تازه به دوران رسيده، جامعه کنونی ادعاهای سردمدا

 سال از حيات نظام کنون هنوز اسالمی 27پس از گذشت 
نشده و فقدان چنين جامعه ای،بزرگ ترین خطری است که 
استمرار حکومت اسالمی را مورد تهدید قرار می 

زنان "جامعه اسالمی"بدیهی است درمرکز اندیشه .دهد
ورشان درمتن درجامعه حض" دولتمردان"قراردارند که بزعم 

دراین زمينه اقدام های .منشاءاصلی فساد تلقی می شود
تنبيهی و بگيروبندهای تاکنونی گرچه الزم اند و به عنوان 

باید تشدید " جامعه اسالمی"عنصر مهمی برای تضمين 
مشکل را باید به . هم بشوند اما به تنهائی کافی نيستند

یا به حداقل صورت ریشه ای ترحل کرد که جز حذف و 
رساندن حضور کنترل شده زنان درمتن فعاليت های 
اجتماعی و محيط های کار و ازیک سو و بازگشت به منزلت 

و مشغول شدن زنان به وظيفه " خانواده وخانه داری"پيشين
مردانی برای اداره جامعه - الهی تربيت فرزند- خطير فطری

یعنی همان وظيفه سترگی .ازسوی دیگر نيست–اسالمی 
مادری که گهواره را "که زمانی درتوصيف اش گفته می شد،

تکان می دهد چه بسا دارد جهانی را تکان می 
توسط زنان سخنان "جامعه اسالمی"درمورد تهدید!".دهد

غالم حسين الهام رئيس دفترریاست جمهوری،به عنوان 
ازنظر وی فمينيسم . یکی ازاین گونه اظهارنظرات،گویا است

. معه اسالمی محسوب می شودمهم ترین دشمن جا
مسأله زنان را يكى از "درمراسمی، چنان که او اخيرا

جدى آشور دانست و گفت مسأله مهم  مسائل مهم و
هاى بسيارى شده  ها و تفريط زنان در جهان دچار افراط

است و انديشه هاى تند و انحرافى فمينيستى آه مى 
هانى تواند تهديد جدى براى جامعه اسالمى و اخالقى ج

اگر در ": وى تأآيد آرد. "شدت درحال رشد استه باشد ب
مقابل موج فمينيستى آه هم اآنون در جهان ايجاد شده 
است با يك حرآت فعال و درك اسالمى مقابله نكنيم زنان، 

  ."مردان و آيان خانواده از بين خواهد رفت
به این ترتيب اگر رشد فمينيسم اخالق جهانی را به 

ه اسالمی را به طور اخص مورد تهدید قرار طوراعم و جامع
می دهد،ازبين بردن چنين خطری مأموریت اصلی دولت 

واگر درمرکزاندیشه جامعه . اسالمی را تشکيل می دهد
اسالمی،خانه نشين کردن زنان قراردارد،پس باید گفت که 
جنبش دموکراتيک به طوراعم و جنبش زنان به طوراخص با 

چالشی که مطابق آن دیگر آن . چالش بزرگی روبرو است
راه پيمائی خزنده و کمابيش تک وجهی تا کنونی پاسخ 

چالشی که برپایه آن،تعميم هرچه .گوی آن نخواهد بود
گسترده تر آپارتایدجنسی،با بهره گيری از رسوبات سنگين 
فرهنگ مردساالری و آموزه های مذهبی،به صورت یک 

ادی دردستور کار پروژه و برنامه اجتماعی وفرهنگی و اقتص
دولتی که درجامعه ما به عنوان یک .دولت قرارمی گيرد

کارفرمای غول پيکر هم زمان متولی اصلی حوزه های 
بدیهی است که . فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی است

وقتی یورش به دستاوردهای موجود زنان درطول یک 
صدسال اخير و خانه نشين کردن آنان،به برنامه مدون یک 

 تبدیل می شود،به شکست کشاندن آن ضرورت حکومت
سازماندهی یک مقاومت همه جانبه ای را نه فقط درسطح 
جنبش زنان بلکه دربرابر جنبش دمکراتيک و همه شهروندان 

  بی تردید دراین ميان نقش خود جنبش زنان . قرار می دهد
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ست که دراینجا اشاره کوتاهی ازاهميت ویژه ای برخوردارا
  .به آن داریم

چنانکه شاهدیم،رژیم اسالمی کارزار تبليغاتی وسيعی را 
بکارمی گيرد تا اجراء سياست های مبتنی بر آپارتاید 
جنسی را با ادعاهای عوام فریبانه و باصطالح زن دوستانه 
ای،چون کاهش فشار به زنان و مقابله باناهنجاری ها و 

ونی که درمحيط های اجتماعی و کاری به فشارهای گوناگ
زنان وارد می شود، و البته خود خود رژیم بيشترین سهم را 
در تقویت زمينه های چنين سوء استفاده هائی داشته 

و حال آن که روشن است یک مقابله . ودارد، پوشش دهد
واقعی با این گونه ناهنجاری ها،جز ازطریق مقابله با عوامل 

رش اشتغال و تأمين حداقل های ریشه ای نظيرگست
معيشتی و آموزشی و مهد کودک،جز با گسترش حضور 
اجتماعی مؤثرترزنان و مقابله با فرهنگ مردساالری که 
اکنون خطرناک ترین جلوه های خود را در یک دولت 
مردساالر و مسلح به آموزه های خرافی و مذهبی می 
یابد،و دریک کالم بدون گسترش حقوق پایه ای 

وابسته کردن معيشت زنان به . کراسی،ممکن نيستدم
درآمد مردان حاصلی جز گسترش فقر وسرکوب فرهنگی و 
بازتوليد هرچه بيشتر ناهنجاری های اجتماعی نخواهد 

  . داشت
همان گونه که اشاره شد مقابله با برنامه های تباهی آور و 
برده ساز دولت اسالمی با شيوه های مقابله جوئی خزنده 

نی جنبش زنان و تکيه صرف براعتراض ها وحرکت های تاکنو
بنابراین جنبش زنان تنها . نيروهای آوانگارد کافی نيست

می تواند با برنامه ریزی هم جانبه تر وگسترش پایگاه 
واین بدان . اجتماعی خود به مقابله با این تهاجم برخيزد

معناست که جنبش زنان الزم است اشکال و کيفيت 
را متناسب با ميزان حضور وجایگاه واقعی خود مبارزات خود 

درجامعه ونيز با درجه خطری که دست آوردهای آن را تهدید 
واین مستلزم آن است که فعالين . می کند،ارتقاء دهد

جنبش زنان و نيزفعالين پيگير دموکراسی و به ویژه حاميان 
جنبش های اجتماعی رادیکال قبل ازهرچيز آژیر خطر را 

هيت و اهداف ضد انسانی و ضدزن رژیم را کشيده و ما
 مورد - بویژه درميان الیه های زحمتکش-درگستره وسيعی
ودرهمين راستا جنبش زنان برای گسترش .افشاقرار دهند

دامنه مقاومت خود الزم است اوال حضور سازمان یافته و 
مستقل خود را به محيط های کار واشتغال گسترش 

و ثانيا مبارزات خود را ) عمق اجتماعی دادن به خود(دهد
ازمحدوده های اجتماعی تاکنونی به عرصه مبارزات 
سياسی و مقابله با برنامه های ضدفمينيستی حکومت 

و ثالثا )عمق سياسی دادن به خود(اسالمی ارتقاء دهد
درپيوند با جنبش های فعال دیگری هم چون دانش 

زات ومبار) که زنان خود حضور نيرومندی درآن دارند(جویان
سایر مزدوحقوق بگيران مطالبات خود را به یکی ازمحوری 
ترین مطالبات دمکراتيک سایر الیه ها واقشاراجتماعی 

). مشارکت فعال در ایجاد جنبش جنبش ها(تبدیل کند
واقعيت آن است که درجامعه ما آپارتاید جنسی درپيوند 
تنگاتنگ با آپارتاید سياسی یعنی یک حکومت مذهبی و 

والیت فقيه و "مبتنی بر اندیشه قرون وسطائیانحصاری 
قرارداشته و بدون یک مبارزه چندوجهی،و به " امت صغير

عبارتی پيوند مطالبات اخص با یک استراتژی کالن و فراگير، 
  . نمی توان با آن مقابله کرد

جمهوری اسالمی درگيرو دار یکی ازسخت ترین بحران های 
وری که هرتالش آن به ط.کل حيات خود دست و پا می زند

برای فرار ازبحران،خود منشأبحران های تازه ای شده 
حمله . وسبب شکننده ترشدن آرایش صفوف اش می گردد

به زنان ودست آوردهای آنان نيز بيرون از روند فوق نيست و 
به همين دليل هم بالقوه شکننده بوده و دربرابر مقاومت 

ش های جنبش زنان و حمایت سایراقشار وطبقات جنب
اجتماعی و دمکراتيک ازآندرموقعيت بس شکننده ای قرار 

  . می گيرد
          
      05.10.16 -84.07.24  

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

یکی ازجلوه های دولت اسالمی را می توان در نحوه .1*
برگزاری جلسات کابينه و دستورکار این جلسات مشاهده 

 یک معلم اخالق درجلسات دولت که موظف گزینش.کرد
است هم چون مکتب خانه های قدیمی هربار درس اخالق 
یاد وزراء بدهد،و یا اختصاص بودجه های کالن ميلياردی 
برای اشاعه دادن و آباد کردن مراکزخرافه هم چون چاه جم 
کران قم که گویا زمانی امام زمان گذرش به آن جا افتاده 

ریزش سقف بسياری از مدارس درشرایطی که -است
دریکی از . ازنمونه های آن است- کشور را تهدید می کند

جلسات کابينه ميثاق نامه ای بين وزراء و امام زمان بسته 
می شود که برای رساندن آن به امام زمان قرار می شود 

  !  که چاپاری آن را به چاه جم کران قم برساند
  
  
  

  يکنيم  را محکوم مانفجار بمب در اهواز
   

  
انفجار دو بمب دستي در خيابان نادري اهواز آه حوالي • 

چهار آشته و ،  رخ داد  مهر٢٣ ساعت هفده روز شنبه
  . هشتاد مجروح برجاي گذاشت بيش از 

 پنجاه متر با  ها در دو سطل زباله در فاصله اين بمب• 
يكديگر آار گذاشته شده بود آه با اختالف سه دقيقه 

  . منفجر شدند
  

ما اين بمب گزاريها  را که بيش از همه جان افراد غير 
نظامی را به خطر می اندازد ، محکوم ميکنيم و خود را 

در غم خانواده های قربانيان اين جنايت مشمئز کننده 
( اين نوع عمليات از سوی هر جريانی . شريک ميدانيم 

که صورت گرفته باشد ) خواه دولتی و خواه غير دولتی 
 وسيعا مورد اعتراض و افشاگری نيروهای انسان ، بايد

  .دوست قرار گيرد  
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  پيرامون  رسالت جديد 
  "مجمع تشخيص مصلحت نظام " 

          رسول آرام  
  

از دستگاه خيمه شب بازی والیت فقيه؛ پيکر نحيفی بيرون آمد تا 
ترین  بار تاریخی او ؛یعنی یک کاسه شدن رژیم در مقابل   سنگين
ت مردم  را  بدوش بکشد؛ تا بر همه ابهامات موجود بين تعرضا

خامنه ای ؛ جناح های درون رژیم ؛  بازاریان؛ نفت خواران؛ کالشان 
داخل رژیم و حقه بازان تاریخی آن ؛از یک سو و  کارگران و 
زحمتکشان و  تهی دستان و روشنفکران؛از سوی دیگر  روشنی 

  .بخشد
در اراده والیت .الیت فقيه تزلزل افتاددر ابتدای راه اما؛ در اراده و

آنچه که . فقيه برای سرکوب مردم هيچگونه تزلزلی ایجاد نشد
اراده والیت فقيه را برای یکدست کردن حاکميت درهم شکست در 

باندهایی که .حقيقت ناتوانی او در مقابل باندهای داخلی اش بود
د به زندگی بدون خواست آنان نه تنها والیت فقيه قادر نخواهد بو

نکبت بار خود ادامه دهد ؛ بلکه زندگی این باندها؛ بدون والیت فقيه 
  .نيز نميتوانست دوام چندانی داشته باشد

در دوره ریاست جمهوری خاتمی ؛وقتی والیت فقيه پيش برد 
را بر وفق مرادخود ندید و نتيجه نهایی آن " اصالح طلبان"سياست  

چه (تراق کامل بين اصولگرایان؛ را ؛  تضعيف جمهوری اسالمی و اف
؛ ارزیابی "  اصالح طلب"و نيروهای ) افراطی و چه غير افراطی 

کرد؛ برای یک دست کردن حاکميت مجبور شد که از ارتحاعی ترین 
جناح حامی خود که در وحشتناکترین تونل والیت فقيه دائما بر 

ن اصلی این جناح که سرا. عليه مردم توطئه  ميکنند استفاده نماید
و معروف  آن عبارتند از  جنتی  ؛ ناطق نوری ؛ یزدی ؛ شاهرودی 

  .به رهبری خود خامنه ای ؛در صدد چاره جویی بر آمدند...... و
آنان  با مراجعه به سوابق پليد نوچگان خود در جامعه اسالمی 
مهندسين ؛ دو کاندیدای ریاست جمهوری را یافتند که در 

يه کوچکترین تردیدی نميتوانستند سرسپردگيشان  به والیت فق
این دو نفر  ؛ یعنی   الریجانی و  احمدی نژاد   . داشته باشند

در روند تبليغات انتخاباتی؛   . مناسب ترین شخصيت مورد نظر بودند
الریجانی نتوانست آنطور که جناح مورد نظر؛ انتظار داشت در ارائه 

بر خالف وی برنامه از سوی دیگر . تبليغات تحریک آميز موفق باشد
پول نفت بر سر "های انتخاباتی  احمدی نژاد با  شعار محوری  

؛ نک حمله خود را  " مبارزه با آقازاده ها و نفتخواران" و" سفره مردم
متوجه خانواده رفسنجانی؛ یعنی منفور ترین فرد در رژیم اسالمی 

وجه طيف این تبليغات انتخاباتی و دروغين نيز   مورد ت. کرده   بود 
از سوی دیگر حمایت . قابل مالحظه ای از تهدیدستان قرار گرفت 

از وی , بخش هایی از ارتش و نيروهای سرکوب و امنيتی رژیم
نشان از زمينه سازی مناسبی برای اجرای سياست ترد قدرتمندان 
حول و حوش  ولی فقيه بود ؛تا احمدی نژاد  بعنوان یک ریيس 

تماد والیت فقيه ؛ بر کرسی ریاست جمهور غير روحانی قابل اع
انجام " حسن نيت" جمهوری اسالمی تکيه زده و نيات رهبِر ی را با

والیت فقيه با این کار دو هدف را  در درون شبکه مافيایی .دهد
  .جمهوری اسالمی مورد توجه داشت

اول اینکه با یک اراده کردن  و  یکپارچگی حاکميت در مقابل هر 
ه در ميان الیه های حاکميت و چه در ميان مردم گونه نارضایتی ؛ چ

؛ ایستادگی کرده و تضمينات روشنی برای بقاء خود دست و پا 
دوم اینکه آن دسته از روحانيون را که همواره موی دماغ او .نماید

بوده ؛ و اگر چه خطر بالفعلی  از سوی آنان متوجه والیت فقيه 
خارج از محور قدرت " الانقالبی و رادیک"نميشد  را با شيوه های 

  .  قرار دهد
خامنه ای  با تحویل قدرت بدست نيروهای غير روحانی موجب 

این افزایش قدرت و شعار های . افزیش قدرت این جناح  شد
موجب گردید تا روحانيونی که ساليان دراز خون مردم را " آتشين"

کيسه کرده و با تلمبار کردن سرمایه های نقدی و غير نقدی خود 
به غول های افسانه ای پول و قدرت تبدیل شده اند؛ اعتراضات 
خود را جسته و گریخته به نحوه قدرت گيری احمدی نژاد اعالم 

در این حال بود که  دیدیم  باند احمدی نژاد در اوج قدرت .کردند
گيری خود اولين ضربه را از مجلس که در حمایت از احمدی نژاد 

مجلس اسالمی  .دریافت کرد, د قول و قرارهای روشنی داده بو
برخی از نيروهای مورد اعتماد احمدی نژاد برای تصدی وزارت خانه 

 نفر از نزدیکترین 4ها  را  با آراء بسيار شکننده مورد تائيد قرارداد و 
این در حالی بود که  .یارانش نيز  نتوانستند این آراء را بدست آورند
ای موسوم به اصولگرا همه ميدانستند اکثریت مجلس را نيروه

  .  تشکيل ميدهند

پس از آن بود که رقيب انتخاباتی 
وی یعنی قاليباف بعنوان شهر دار 

این در حالی .تهران انتصاب گردید
بود که او اميد فراوان به نيروهای 
حمایتگرد خود در شورای شهر 

  .تهران داشت
از این به بعد بود که سياست 
های دیکته شده از سوی 

 درون رژیم چه درمورد نيروهای
مساله اتمی و چه در رابطه با 
مسائل داخلی؛ او را چون 
عروسک خيمه شب بازی در 

در دومين روز . صحنه ریاست جمهوری اسالمی  به نمایش در آورد
کابينه وی توسط مجلس اسالمی ؛ وزیر دارایی وی اعالم " تایيد"

نفت در سفره مردم حرف احمدی نژاد را در رابطه با پول " کرد که
  .بد فهميده اند " های خود

گرچه والیت فقيه سياست یکپارچگی رژیم با توسل به قدرت چنين 
ریاست جمهوری  را مد نظر داشت؛ اما هر یک از باندهای قدرت در 
درون حاکميت سعی در اختالل و تضعيف؛ بقول رفسنجانی 

  . داشتند"  کوتوله سياسی"این
, ی که مورد تعرض قرار گرفته بود مافيای قدرت در حکومت اسالم

قدرت گيری چنين مارمولکی را که موجب بروز اغتشاش و ناآرامی 
در صفوف آنان بود را نه ميتوانست  تحمل تحمل کند  و نه 
ميخواست  در مقابلش؛   خارج از قوانين جمهوری اسالمی 

 آنان  تهاجم از باال را  بر عليه او و بر عليه خود.ایستادگی نماید
  .کامگی خامنهای ؛ انتخاب نمودند

   طبسی  یکی از قدرتمند ترین و پر نفوذ ترین  آخوند های  
که از " آستان قدس رضوی"او با غارتگری در  . خراسان است 

طریق چپاول مردم و فضل و بخشش این چپاولگری ؛ درون  
طيفهای ارتجاعی و روحانی؛ آنان را  برای اهداف ضد انسانی خود  

زیارت امام "اندهی مينماید؛ به استقبال خاتمی که برای سازم
طبسی هيچگاه در طول . به مشهد مسافرت کرده بود رفت" رضا

او . دوران ریاست جمهوری خاتمی با وی روابط حسنه ای نداشت
حتی در مواقع ای که خاتمی به مشهد مسافرت ميکرد نيز هيچ 

خاتمی .نيمداشتگونه نماینده ای را جهت استقبال از وی گسيل 
به , و در حضور طبسی" حرم امام رضا"در سخنرانی خود در صحن 

او  موضع . پرداخت......" کج اندیشان و"موضع گيری روشن عليه 
خود را در مقابل احمدی نژاد بروشن اما بدون ذکر نامی اعالم 

  .نمود
چند روز بعد تر ؛ وقتی که هيات دولت احمدی نژاد برای برگزاری 

نشست خود مشهد را انتخاب نمود ؛ طبسی یکی از اولين 
این .گمنامترین نمایندگان خود را برای استقبال از وی گسيل داشت

  .نشان از یک ارزیابی روشن از احمدی نژاد توسط وی بود
از سوی دیگر رفسنجانی که یکی از مهره های اصلی این رژیم 

رد و نه تنها ميباشد ؛ با روی کار آمدن احمدی نژاد بشدت ضربه خو
به کنار گذاشته شد ؛ بلکه هر آن بيم آن ميرفت که به لحاظ 

از این رو بود . موقعيت اجتماعی و اقتصادی مورد مخاطره قرار گيرد
که باند نا همآهنگ رفسنجانی؛ طبسی؛ مهدوی کنی؛ خاتمی ؛ 

  . کروبی؛ در مقابله با والیت فقيه  عرض اندام کرد
اقشار جامه در ایران بحق  ميپندارند که این دسته از ارتجاعی ترین 

دستگاه والیت فقيه تنها ميتواند بر روی مهره های اصلی حاکميت 
والیت فقيه در این صورت است که  مورد . والیت فقيه دوام آورد 

والیت " مهره های اصلی.دستبرد غير روحانيون قرار نخواهد گرفت
والیت "ن دفاع از  هيچکدامشان نميتوانند از زیر بار سنگي" فقيه
آنان  تنها زمانی ميتوانند به زندگی انگلی . شانه خالی کنند " فقيه

در . خود ادامه دهند که سيستم والیت فقيه در قيد حيات ميباشد
غير اینصورت محيطی وجود نخواهد داشت که آنان همواره به شياد 

بدینجهت است  که آنان معتقد هستند همه .گری خود ادامه دهند
حانيون در حاکميت  ميباید دست در دست هم  در مقابل مردم رو

این نياز به ساخت و پاخت دو توده مهم از .ایستادگی نمایند
مجمع " جناحهای رژیم اسالمی منجر شد تا یک بار دیگر بر قدرت

مجمع تشخيص مصلحت نظام ."تاکيد شود" تشخيص مصلحت نظام
یت فقيه ندارد؛ اما گرچه  معنائی جز  تمرکز قدرت  در دست وال"

زیر نظر گرفتن عملکرد دولت و قوای سه گانه توسط نيروهایی مثل 
رفسنجانی که تا چندی پيش مورد تهدید افراطيون  قرار گرفته 
بودند ؛ بمعنای تو دهنی به کسانی است که  ساليان آزگار 
  . سرگرم دل دادن به جناح های باصطالح ااصالح طلب رژیم ميباشند

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



 7

   اکتبر روز جهانی مبارزه در راه لغو اعدام١٠ 
  

   ونکوور- حجت محسنی                       
  
  

 23 الی 21نخستين کنگره جهانی الغای مجازات اعدام در 
در این .   در استراسبورگ فرانسه برگزار گردید2001ژوئن 

المللی دفاع از حقوق  نگره نمایندگان مجامع ملی و بينک
شناسان و بازماندگان  دانان، نویسندگان، جامعه بشر، حقوق

در این .  قربانيان اعدام از سراسر جهان گرد هم آمدند
کنگره مصوباتی در رابطه با لغو مجازات اعدام به تصویب 

ز مجازات اعدام، ا«: در مقدمه مصوبه آمده است.  رسيد
کند، اعدام همواره مانند  ارتکاب جرم جلوگيری نمی

ای  جامعه.  شکنجه، عملی وحشيانه و غيرانسانی است
ایست که  کند، نمونه جامعه که مجازات اعدام را اعمال می

ای که به کرامت مردم  هر جامعه.  مشوق خشونت است
کند، مجازات اعدام را  گذارد، کوشش می خود احترام می

   .»الغاء کند
در حال حاضر یکی از پيش شرط، شرایط در عضویت اتحادیه 

چنين ائتالفی از  هم.  باشد اروپا، لغو مجازات اعدام می
 نوامبر را به 30المللی مدافع حقوق بشر،  های بين سازمان

عنوان نخستين روز جهانی اعتراض به مجازات مرگ اعالم 
ه مجازات همه با هم علي«این ائتالف تحت عنوان .  اند کرده
 30علت انتخاب روز .  در سطح جهان فعاليت دارند» اعدام

نوامبر به عنوان روز جهانی مخالفت با اعدام از این روست 
 سال پيش در چنين روزی در توسکانی ایتاليا که در 216که 

آن مقطع دولت مسقلی بود، دستور لغو مجازات اعدام را 
  .صادر نمود

ر روم ایتاليا الهام گرفته ائتالف عليه حکم اعدام از شه
شود یا  هنگامی که حکم اعدام محکومی نقض می.  است

کند،  کشوری مجازات مرگ را غيرقانونی اعالم می
روشن ) رم ایتاليا(» کولوسيوم«های عمارت تاریخی  چراغ
: گوید ماریو مارازانی سخنگوی این ائتالف می.  شود می

این منظور تعيين روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام به «
شده است تا به جهانيان یادآوری شود که مجازات اعدام 
ابزاری متعلق به گذشته است، همان گونه که شکنجه و 

  ) 2(» .داری متعلق به گذشته بودند برده
  

  :وضعيت اعدام در کشورهای جهان
  

 کشور در سطح جهان مجازات اعدام را 76در حال حاضر 
شور مجازات اعدام را فقط در مورد  ک16.  اند کامال لغو کرده
و بنا به حقوق جزائی ) مانند جنایات جنگی(جرائم سنگين 

 کشور مجازات اعدام را در 20دانند،  نظامی خود مجاز می
 کشور مجازات 83.  اند عمل ممنوع، ولی قانونًا لغو نکرده

 در 1899سال .  کنند اعدام را هنوز چون گذشته اجراء می
 کشور در جهان بودند که در آن 3تم، فقط آستانه قرن بيس

: مجازات اعدام وجود نداشت، این کشورها عبارت بودند، از
، سال اعالم 1948تا سال .  کاستاریکا، سان مارینو و ونزوئال

اعالميه حقوق بشر از طرف سازمان ملل متحد، تعداد 
در پایان .  کشورهای بدون اعدام به هشت کشور رسيد

 1990از آغاز دهه .  زده کشور افزایش یافت به نو1978سال 
 کشور مجازات اعدام را برای همه موارد 40تاکنون مجموعا 

لغو کرده و یا حداقل اجرای آن را در زمان صلح ممنوع 
برای نمونه در افریقا کشورهای جيبوتی و .  اند داشته

آفریقای جنوبی، در قاره آمریکا کشورهای شيلی، بوليوی و 
.  ر آسيا کشورهای نپال، تيمور شرقی، ترکمنستاند.  کانادا

در اروپا کشورهای آلبانی، بلغارستان، آذربایجان، انگلستان، 
در اقيانوس .  استونی، ليتوانی، ليتونی، مالتاوا و اکرائين

 1985 کشوری که از سال 40در کنار .  آرام کشور زالندو
ور اند، سه کش اعدام را کامال از قانون خود حذف کرده

فيلپين، گامبيا و گينه جدید، در همين فاصله زمانی مجازات 
هم چنين در .  اند اعدام را از نو در کشورشان احياء نموده

بعضی کشورها مجازات اعدام را در شرایطی انجام 
طبق تعریف قوانين کشورهایی که » مجرم«دهند که  می

بار انجام  نمایند، عمل خشونت مجازات اعدام را اجرا می
به طور مثال در عربستان سعودی به جرم .  اند نداده

هموسکسوآليته، در کشورهای جنوب شرقی آسيا به جرم 
خواری  معامله مواد مخدر و در جمهوری چين به جرم رشوه

  . شود هایی دیده می و دزدی و در ایران نيز چنين نمونه
های اجراء  ٪ از کل اعدام81الملل  بنا به اطالعات عفوبين

در جهان، در سه کشور چين، ایران و امریکا صورت شده 
  . گيرد می

  
  : ازات اعدام جوانان زیر هيجده سالمج

  
 کشور مجازات اعدام را برای جوانان هيجده 110بيشتر از 

 مجازات اعدام برای 1990از سال .  اند سال ممنوع کرده
گيرد، این   کشور کماکان صورت می7جوانان کم سال در 

ایران، یمن، نيجریه، کنگو، پاکستان، : تند ازکشورها عبار
شود، در همين  گفته می.  عربستان سعودی و امریکا

فاصله زمانی، یمن و پاکستان این مجازات را ممنوع 
  . اند کرده

در .  اند ، نوزده جوان در امریکا اعدام شده1990از سال 
 سال 18 جوان که به هنگام جرم کمتر از 14همين فاصله 

  ) 3. (، در سایر نقاط دنيا به مجازات اعدام رسيدندداشتند
  

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

  : زیرنویس
  
ائتالف جهانی برای مبارزه عليه « اکتبر از سوی 10روز ) 1

های مدافع حقوق بشر  ای از سازمان مجموعه(» حکم اعدام
  . ستانتخاب شده ا) الملل و عفوبين

   سوئد –منبع، کميته دفاع از حقوق بشر ایران ) 2
الملل، بخش هماهنگی فعاليت عليه مجازات  عفوبين) 3

  ) احسان– ع –برگردان ( آلمان –اعدام 
  
  

   2005, 14اکتبر )                   ادامه دارد    ( 
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 حامد شهيديان جامعه شناس و
ه با  سال مبارزچندتالشگرجنبش زنانبعداز
  ! بيماری سرطان درگذشت

  
  
  

           
  
  
  
  

  ارغوان سينه اگر باِغ آتش است اين 
                                                                              

   شوريدگی زبرکْه آه توديده ايم    
   دربامدادعشق اگرسرخگونه ايم                                
                                                                                 

                                     ديده ايم درآبگينه ماه تو را خود
  )منصورخاکسار(                        

  
هردم ازنوغمی آيد به مبارک "  دراين تبعيد به ناگزير  

 رفيق " :داشتی رسيددوزبود که يا انگارهمين دير"انبادم
تحت درمان  )کانادا(حامد شهيديان، دربيمارستان مونترال

روحيه ٠است، بايد رفقا را مطلع نمودتابه ديدارش بشتابند
 ٠اش خوب است ودرنبردبا بيماری ناعالجش می جنگد

که خبردرگذشت حامد حال ".  جنگی که تمامی نخواهد داشت
ای که هستی اش   جان شوريدهابيم آني رسيده است، درمی

آميزه ای از لطافت و سرسختی بود دربرابراين بيماری سخت 
 سالگی اش اين جنگ به پايان ۴۶جان تاب نياورد و در

  !رسيد
 پيوسته شناآ  حامد رفته است وبه نسل وجمعی ازياران مرگ  

ما مانده ايم تا باز باجان سختی در تکه خاکی ازشوره ٠است
 ی مقاله ديگر٠ از او برويانيمی رارهای ديگرزار تبعيد، خاط

از اوبخوانيم، نوای ياد اورا درآهنگی ديگربشنويم 
 وآيا اين  دريابيمشاوراباجلوه های زندگی ا وضربآهنگ ياد
  همه ممکن است؟

اما، .   بود  حامی شهيديان انسان پرحجب وحيا وکم ادعايی
 وقتی در برابر چالش های فکری وسياسی چپ قرار می

مساله " زن و برابری جنسی" گرفت، خصوصا انجا که 
مرکزی بود، تمام توان وظرفيت صميمانه خود را بخدمت می 

  .    گرفت وبا جسارت تمام می نوشت
با رفتن حامد، نشريه راه کارگر يک همراه و حامی انديشمند،  
سازمان ما يک رفيق و همرزم شوريده  را از دست داد و 

و کارزار رهايی زنان ازيکی جنبش  سوسياليستی 
ياد  حامد . ازموثرترين رزم آوران خود در تبعيد محروم شد 

  .همواره با ما است 
  

   راه کارگر –روابط عمومی سازمان کارگران انقالبی ايران 
  

   2005اکتبر 3                
 
   

  به ياد حامد شهيديان                 
                       

     ياسمين ميظر                 
  
  

آن .  در بستون بود۶۴اولين دیدارم  با حامد شهيديان بهمن سال 
زمان او عضو سازمان دانشجويان ايرانی هوادار سازمان چریکهای 

و از همکاران نشريه جهان ، ارگان تشکلهای ) اقليت(فدایی خلق 
ر این دیدار در روزهای سخت و پ. هواداری در خارج از کشور بود

هنوز تلخی و درد  ماجراهای کردستان ما را . عذابی اتفاق ميافتاد
همه ما، شايد ناخودآگاه، ميدانستيم که شاهد آخرين . رها نکرده بود

روزهای سازمانی هستيم که سالهای طوالنی در صفوفش مبارزه 
حامد تنها از این دلخوش بود که الاقل نماينده ای . وپيکار کرده بودیم

برای توضيح اختالفات و مشکالت کردستان فرستاده که سازمان 
این سرآغاز رفاقت سياسی من و حامد بود که . است يک زن است

در طول همه این سالها . تا آخرين روزهای عمر کوتاهش پا برجا  ماند
و در همه فراز وفرودهای سياسی که پشت سر نهادم با یکی دو 

گاه احساس ميکردم،  .  ماستثنا  حامد را همواره کنار خود مييافت
درست يا اشتباه، در هر اقدام و عمل  سياسی که من انجام ميدادم 
. ویا هر چرخش سياسی که داشتم حامد همراه و حامی من است

هرگز در نيافتم آنچه او را به این همراهی برميانگيخت اعتقاد و 
وفاداری سياسی اش بود يا نگرانی از دست دادن رفاقتی طوالنی؟ 

يدوارم او نيز چون دو رفيق ديگری که با آنان نيز اولين بار دربستون ام
  . دیدار کردم ، بهمن و اژدار، مرا یک هم نظر سياسی خود یافته باشد

حامد آن زمان در دانشگاه براندایز دوره دکترا را ميگذراند و رساله اش   
اومثل ديگر . نوشت » 57مسإله زنان درانقالب سال « را در مورد

با اينهمه وقت . رفقای اين واحد ضمن تحصيل در دانشگاه کار ميکرد
در اروپا و آمريکا در ) اقليت(آزادش مانند صدها هوادار ديگر فدايی 

 هر چند تاثيری در - خدمت سازمانی بود که به آن اعتقاد داشت
حامد، اما، همان زمان .  سرنوشت سياسی آن نميتوانست بگذارد

برای «رخی هواداران و آنهایی که به قول خودشهم رفتار تملق آميزب
طبعی . را برنميتافت» سازمانی خودشيرينی ميکردند ) نماینده ( رابط

شوخ داشت و لطيفه های بيشماری برای چنين افرادی ساخته بود 
های  تا همين هفته.  وبيان ميکرد که تا سالها بعد هم ورد زبان ما بود

اد و توان صحبت با تلفن  را آخر هم، گاهی که فرصتی دست ميد
  . داشت از یادآوری ان لطيفه ها غافل نبود

 وقتی نشريه جهان از آمريکا به انگليس منتقل شد حامد همکاريش  
را با اين نشريه ادامه داد و نه فقط در مورد مسائل زنان بلکه در رابطه 

سری مقاله های او در مورد . با ادبيات مطالب بيشماری نوشت
در . های نشريه جهان در آن دوره بود به یقين، از بهترين مقالهلوکاچ،
 پس از انشعابی که آخرين ضربه را به اقليت زد، اونيز ١٩٨٧سال 

مانند جمع وسيعی ازاعضا و وهواداران س چ ف خ تصميم گرفت از 
 اگرچه از تکه تکه شدن .هيچيک از جناحهای منشعب دفاع نکند

و خشمگين بود و پس ازآن به هيچ سازمان مورد حمايتش ناراحت 
او . کاروفعاليت سياسی را رها نکرد ،تشکل سياسی نپيوست اما

را بنيان نهاد، » پرسا«همراه تنی چند از رفقای شهر بستون نشريه 
با این هدف که دریک سطح نظری به بررسی  ویا الاقل طرح 
پرسشهای فراوانی که پيرامون بحران سياسی  و تشکيالتی چپ 

يکی از افتخارات سياسی من اين . ان آن زمان وجود داشت بپردازداير
است که حامد و ديگر رفقای دست اندرکار پرسا در آن زمان از من 
خواستند در حد تحريريه با اين نشريه همکاری کنم و اگرچه نشريه 
به داليل گوناگون از جمله فاصله جغرافيای اعضای تحريريه ، نداشتن 

 شماره انتشار یابد، اما، همين 2نتوانست بيش از .. .امکانات مالی و
  .همکاری رفاقت دوره قبل ميان ما را پایدارتر ساخت
يکی ا زکارهای . این دوره برای حامد دوره ای پرکارو پر ثمر بود

برخی .  نقد تئوريک فمينيسم اسالمی بود٩٠مهمش در اواسط دهه 
  :ازاز مقاله های تحقيقی او در آن دوره عبارتند 

1994, The Metamorphosis and Emancipation of the Exiled, 
Journal of Refugee Studies 7(4): 411-417  

  
1995, Islam, Politics, and Writing Women’s History in Iran, 

Journal of Women’s History 7(2): 113-144 
 
  

1997, Women and Clandestine Politics in Iran, 1970-85, 
Feminist Studies 23(1): 7-42 
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1997, The Politics of the Veil: Reflections on Symbolism, 
Islam, and Feminism, Thamyris: Mythmaking from Past to 

Present 4(2): 325-337 
1999, Saving the Savior, Sociological Inquiry 69(2): 303-327 

2001, “To Be Recorded in History”: Researching Iranian 
Underground Activists in Exile, Qualitative Sociology 24(2): 55-

81 
  

اوهم در این دوره صرف ترجمه ی آثارنویسندگان و ! اوقات فراغت
 ، ادوارد سعيد)زن در نقطه ی صفر(نوال السعداوی متفکرانی چون 

 افکا، برشت، ک) شب( الی ویزال ،)فراتر از واپسين آسمان(
 کمتر از اوقات دیگر زندگی اش بارور کازانتريکس، لوکاچ، لوناچارسکی

  .نبود 
سال پيش ، اول اکتبر حامد برای گذراندن يکسال ۴درست 

»sabbatical « از ماهها پيش با پرفسور برژيت فاولر ٠به گالسکو آمد 
ری و پرفسور تيکتين در دانشکده علوم اجتماعی و مرکز تحقيقات تيؤ

سوسياليستی  مکاتبه کرده بود تا بتواند در اين يکسال دوری از 
. تدريس حداکثر استفاده از وقت خودرا برای کار تحقيقی بدست آورد

اگرچه بارها به او گفته بودم . البته آمدنش به گالسکو تصادفی نبود 
عضویت من در این مرکز تا حدی افتخاری است و سواد علوم 

قد کارهای آکادميک کافی نيست اصرار داشت اجتماعی من برای ن
هر فصلی از کتابی که دردست تهيه داشت را پس از اتمام بدهد 

گويی حتی پس از اين همه سال همچنان ميخواست کار . بخوانم
. آکادميکش مغاير اصول سياسی که همچنان به آنها پايبند بود نباشد

 ، ميگفت فکر کن هر بار در خواندن فصلی يا مقاله ای تاخير داشتم
دو هفته . اين هم يک کار سياسی است آنوقت ، وقت پيد اميکنی

اول ورودش را در خانه ما گذراند و این فرصتی بود برای گفتگو و تبادل 
اگرچه در برخی موارد حامد . نظر حو وحوش خيلی از موضوعات

ديدگاهی متفاوتی با من و همسرم داشت، اما، اين اختالفهای 
ین خدشه ای بر پيوندهای سياسی وآرمانی ما وارد نظری کمتر

درهمه آنچه او زیر سوال ميبرد یا  مورد دفاع قرار ميداد یک . نساخت
یافتن راهی و پاسخی برای تحقق : چيز قطعی وتغيير ناپذیر بود

حقوق،منافع و مطالبات  کارگران و زحمتکشان ، زنان و اقليتها ی 
اقامت او در گالسک دو جلد کتاب نتيجه اين يکسال . قومی و مذهبی

 :»زنان در ایران«به زبان انگليسی بود تحت عنوان 
  

Women in Iran: Gender Politics in the Islamic Republic (2002)  
Women in Iran : Emerging voices in the Women’s Movement 

(2002) 
 
ره به  پس از سفری به مصر دوبا  بنا بود٢٠٠٣ زمستان سال    

خبری نشد و پس از مدتی تلفن زد و گفت نتوانسته . انگليس بيايد 
به مصر برود چون مريض بوده و اضافه کرد خوشبختانه علت بيماری 

از آن تاريخ . اش  را زود تشخيص داده اند ودرنتيجه قابل معالجه است
به بعد هر بار تلفنی صحبت ميکرديم به جای اينکه من به او دلداری 

او بود که اصرار داشت من را قانع کند بر بيماری سرطان غلبه بدهم 
دراوج بيماری کارهای تحقيقی . نيست» جای نگرانی« خواهد کرد و 

خود را ادامه داد و هر بار صحبت ميکردیم دنبال مقاله یا مرجع دیگری 
 مقاله ای بود که عزیزالعزمه سالها پيش  اوایل بهار در پی یافتن. بود

 وقتی گفتم نميدانم ميشود نسخه الکترونيک این را پيدا - نوشته بود
هست آن » ایران بولتن«کرد با حضور ذهن هميشگی گفت در آرشيو 

   حتی پس از آنکه عمل جراحی که به - نسخه را ميتوانی بفرستی
آن اميد بسته بود در اوايل تابستان بی نتيجه ماند روحيه خود را از 

تلفنی با ياد آوری حرفی که چند هفته دست نداد و در آخرين صحبت 
رفيق ياسمين «: قبل به او گفته بودم با لحنی شوخی جدی گفت 

من متوجه هستم که وظيفه تشکيالتم اين است که در برابر بيماری 
به راستی هم  شجاعت او در مقابله با بيماری . »!ضعف نشان ندهم

  . دهشتناک ودر رویارویی با مرک کم نظير بود
  

دست دادن حامد را به همراه زندگی اش  نگار و خانواده اش  از 
  .تسليت ميگویم 

   
   !يادش گرامی باد                                        

  
  : برگرفته از سایت اتحاد چپ کارگری ایران            

  
  

net.etehadchap.www     

  
  
 

  
  
  
  
  
  
  

     
        *با ما ارتباط بگيريد *       

  
  آرش کمانگر:  سر دبير 

                                
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    

 
  يت اتحاد چپ کارگریسا

                               
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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  * )2   (!   کاِر خانه، شغل يا وظيفه ؟
  

                                                             
  الله حسين پور                 

  
  

چندی پيش نوشته ای با همين تيتر به رشته تحریر درآوردم 
و در آن کاِر خانه را به مثابه یک شغل همه جانبه در عرصه 

اکنون نيز تمایل دارم از همان زاویه . ان کردماجتماعی، عنو
  .با استدالل های دیگری به مسئله  کار خانگی بپردازم

یکی از مسائلی که به حق مطرح می شود، این است که 
آیا با قلمداد کردن کار خانگی به مثابه یک شغل و اعطای 
دستمزد به آن، باعث نمی شویم که زنان برای هميشه 

 آیا بهتر نيست که بجای شعار دستمزد خانه نشين شوند؟
برای کاٍر خانه، ایجاد کار برای زنان را مطرح کنيم؟ و 

  .سئواالتی از این قبيل
این حقيقت دارد که کار خانگی با سایر مشکالت زنان در 

نمی توان در رابطه با کار خانگی . جامعه پيوند خورده است
ائل عدیده به طور مجرد صحبت کرد و تأثيرات آن را بر مس

قبل از هر چيز . زنان در ساختار مردساالری، نادیده گرفت
الزم است، مسائل و مشکالتی را که زنان در چنين 
ساختاری دارند ریشه یابی کرده، راه حل های عملی را 
دریافته و قدم به قدم برای از ميان برداشتن آن ها پيش 

 خانه برای مثال اگر دست مزد برای کار خانه باعث. برویم
باید دید ) که می تواند نشود(نشين شدن زنان می شود، 

برای از بين بردن این تناقض چه باید کرد؟ آیا می بایست از 
  طرح برخی شعارها، بخاطر شعارهای دیگر خودداری کرد؟

  
برای مثال، اگر طالق در جامعه ای مثل ایران، و برای زنی 

و یا حتی بدون پشتوانه مالی، جز بدبختی و سرگردانی 
نتيجه ای ندارد، آیا می بایست از مطرح کردن " بدنامی"

شعار حق طالق برای زنان گذشت و ابتدا پشتوانه مالی 
برای زنان را در دستور قرار داد؟ طبيعی ست که باید برای 
کار زنان در خارج از خانه و یا حمایت مالی از زنان مطلقه 

 طرح دستمزد برای اما در عين حال نمی توان از. مبارزه کرد
کاٍر خانه و یا حق طالق و یا شعارهایی از این قبيل که گاها 
متناقض با برخی خواسته های زنان به نظر می رسند، 

بنابراین نمی توان در رابطه با شعارهایی که حل . گذشت
مشکالت بی شمار زنان را در خواست می کنند، سئوال 

 می توان البته. کدام شعار بهتر است، را طرح کرد
درخواست های زنان را جهت احقاق حقوق خود، اولویت 
بندی کرده و برای تحقق آنها قدم به قدم مبارزه کرد و پيش 

  . رفت، اما نمی توان از طرح برخی شعارها صرفنظر کرد
یکی از دالیلی که کار خانه با مسئله زنان پيوند خورده 

ه ارزش است، دقيقا به این خاطر است که جامعه هيچ گون
از آنجا که زنان نقش . مادی برای این کار متصور نيست

فرودست در جامعه و هم چنين در خانه را بازی می کنند، 
ندارد، به زنان سپرده شده " ارزشی"در نتيجه کار خانه که 

آن ها به عنوان . می پردازند" مهمتری"و مردان به کار های 
فته و در جایگاه نان آور، تأمين درآمد خانه را به عهده گر

بگذریم از این که کاِر . ، قدرت را از آِن خود می کنند"رئيس"
خانه مجموعه ای از وظایف متنوع و بسيار مهمی است که 

از جمله آموزش، تربيت، . هر کدام  ارزش بسيار باالیی دارد
. پرستاری، نظافت، آشپزی، خياطی ، مهمان داری و غيره

 ی هست که بابت انجام این ها هرکدام رشته های کاری
آن ها در جامعه، تحصيل می شود، حقوق به آنها تعلق می 
گيرد و بسياری مزایا از قبيل بيمه، مرخصی، پاداش و غيره 

طبق آمار، ارزش کار . به آنها اختصاص داده می شود
 درصد درآمد توليد ناخالص ملی در 40خانگی  معادل تقریبا 

 8 متصور باشد، برای ایران است و اگر دستمزدی بر آن
  . هزار تومان پرداخت گردد360ساعت کارخانه، می بایست 

در اینجا به نکته ای حاشيه ای اشاره می کنم که یکی از 
مشکالت زنان در جامعه، وابستگی مالی آنان به پدرو یا 

عدم استقالل مالی زنان، یکی از مهم . همسر خود است
بنابراین همين . ن استترین دالیل زیر ستم مضاعف بودِن آنا

که زنان از یک منبع مالی برای خود برخوردار باشند، می 
توانند اولين قدم ها را در جهت استقالل شخصيتی خود 
برداشته و با قدم های استوارتری برای تحقق درخواست 

  .های خود مبارزه کنند
حتی امروزه که بسياری از زنان به کار بيرون از خانه روی 

و در درآمد خانه با مردان شریک شده  اند، هم آورده اند 
چنان مسئوليت کار خانه را به عهده می گيرند و از این 

البته باید . طریق فشار مضاعفی  بر آنان تحميل می شود
خاطرنشان کرد، تنها مبارزه برای اعطای دستمزد به کار 

مسلما . خانگی، زنان را از زنجير کار خانگی رها نخواهد کرد
 با آگاهی نسبت به حقوق خود و مبارزه برای جایگاه زنان

برابر خود با مردان، چه در عرصه اجتماع و چه در 
  .چهاردیواری خانه، می توانند بر این امر فائق آیند

اما در صورت پرداخت دستمزد به کار خانگی، تحول بزرگی 
یگر کار خانه، کار . به وجود خواهد آمد" کارخانه"در مفهوم 
کاری که جایگاه . بی ارزشی تلقی نخواهد شدپست و 

اجتماعی خود را پيدا خواهد کرد و با تحولی که خواهد 
یافت، کم کم از انحصار زنان بدر آمده، رشته بندی شده و 

رشته های مختلف . ارزش واقعی خود را بدست خواهد آورد
کاِر خانه، هر یک بنا به خصوصيت خود به حوزه وظایف 

برای مثال نگهداری . به خود تعلق می یابداجتماعی مربوط 
از کودک، امری اجتماعی خواهد بود و می بایست از جانب 

کمک برای تمرین و . دولت، نسبت به آن تضمين به عمل آید
یادگيری محصلين بعد از زمان مدرسه، می بایست از طریق 
سيستم آموزش و پرورش انجام گيرد و همين طور بسياری 

ر خانگی می تواند در عرصه اجتماع به از رشته های کا
  .پيش برده شود

  
. دیگر کاٍر خانه، امری خصوصی  به حساب نخواهد آمد

هم اکنون کاِر خانه .  براین امر باید انگشت تأکيد گذاشت
نيز مانند بسياری از مسائلی که در چهار دیواری خانه می 
گذرد، به مثابه امری خصوصی، شمرده شده و جامعه مرد 

الر اجازه نظارت بر آن را از اجتماع گرفته و آن را تحت سا
پرداخت دستمزد به کار .  نظارت خود قرار داده است

خانگی، آن را به یکی از حوزه های کاری در جامعه تبدیل 
  .کرده و نظارت بر آن را از  چهاردیواری خانه خارج می سازد

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

قسمت اول این مقاله ، قبال در نشریه راه کارگر * 
عالقه مندان در صورت نياز به . منتشر شده است 

مطالعه بخش اول این مقاله ميتوانند با مراجعه به 
     . سایت سازمان ، آنرا مالحظه نمایند

  
  

net.rahekargar.www  
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  پشتيبانی اطالعيه 
  

    
  قوياََ ازفراخوان سنديکای کارگران شرکت واحد 

  ! پشتيبانی می نماييم 
  
  
کارگران مبارزسنديکای شرکت واحد؛ تالش جمعی شما  

برای رهايی ازچنگال فشاری که بشکل همه جانبه طی 
اين سالها متوجه پيشروی مبارزه کارگران کشوروازجمله 

 شماست، مضمون مبارزه تان یيکایمتوجه فعالين سند
  ٠راچند برابرمی نمايد

 شمادرتمامی تالش هايتان طی ماههای اخيرباتهاجم   
حسن صادقی : چماق بدستان خانه کارگرازجمله

تاازتجمع وتدارک مجمع عمومی  قرارگرفتيدشرکایش و
وانتخابات تان جلوگيرندوشماچه شجاعانه 

ن آبادتهران به جنگيديدوبزرگترين تجمع رادرميدان حس
  ٠تريبونی آزادبدل ساختيد

تن ازفعالين سنديکاومشکالت زندگی آنان، ١٧ بيکارسازی 
دگی فعالين سنديکايتان همه محصول همين ايستا

  ٠باشدمي
 کارگران متشکل سنديکای مستقل شرکت واحد،  بی 
پاسخ ماندن خواسته های شماوفراخوان اخيرتان مبنی 

 تهرانی از برعدم وصول بليط ازمسافران
درمقابل بی پاسخ ماندن ٢٠٠۵اکتبر١٧برابر٨۴مهر٢۵تاريخ

خواسته های تان ازجانب دولت ومقامات، اقدامی جدی 
 مراجعه به نه تصميم خردمندانه وابتکارآميزومسئوالنه ونشا

  .افکارعمومی وآگاهی بخشيدن به مردم است
وضعيت طبقه کارگردرايران، سيمای واقعی اين جامعه رابه 

يرمی کشدواين ناشی ازنفع پرستی سرمايه داران تصو
وپيامد سياست های اقتصادی نئوليبرالی است که کارگران 

هيچ کدام ازجناح های ٠را به اين روزسياه نشانده است
سرمايه داری ايران، چه آنانی که در حاکميت اندوچه آنانی 
که دربيرون حاکميت جای دارند، جزتشديد اين اوضاع هيچ 

  ٠ی برای خروج شماهاازاين سيه روزی هاندارندبرنامه ا
 فراخوان شمابامراجعه به توده مردم ودخيل کردن هرچه      

بيشترآنان دربرابرخواسته های واقعی تان، موجی 
ازهمراهی وپشتيبانی را به دنبال خواهدداشت ونشانه 
شکست سياست ها وبی توجهی مسئوالن نظام به 

  ٠ شماهاست  واقعیمطالبات
 دراين مبتکرانه شماازمان ما ازاين حرکت جسورانه و  س

مقطع زمانی، قويَاپشتيبانی نموده وفعالين ما تالش می 
ورزندکه اين اقدامتان رادرعرصه بين المللی بگوش احزاب، 
سازمان ها، اتحاديه هاومجامع کارگری درسطح جهان 

بيگمان برای استمرارمبارزه ورهايی ازقيدوبندها ٠برسانند
ديت های آفريده شده توسط رژيم سرمايه داری ومحدو

ايران، جزنيروی خودشماوتداوم استقالل طبقاتی تان 
درسنديکای مستقل شرکت واحدواقدامات حساب شده 
رهبری سنديکا، ضامن پيشروی شما برای تقويت تشکل 
های طبقاتی آزاد ومستقل وبه عقب نشينی واداشتن کل 

ود، ما رادر کنارخويش  درانجام اقدامات موثرخ٠نظام است
  ! بيابيد

  
   سازمان کارگران انقالبی ايران ــ راه کارگر          

  
  

 ٢٠٠۵اکتبر١٢ برابر١٣٨۴مهر٢٠                
  

  

  

 
  در پی فراخوان سنديکای کارگران شرکت واحد 

   صورت می گيرداتوبوسرانی تهران      
  

  دور تازه اعتراض رانندگان شرکت واحد
  
  

 کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سنديکای
با انتشار فراخوانی از رانندگان اتوبوس های شرکت واحد 
تهران و حومه خواسته است، از روز دوشنبه از گرفتن بليط 

 اقدامات اين فراخوان در ادامه . اری کننداز مسافران خودد
اعتراضی سنديکا برای تحقق خواسته های کارگران شرکت 

د، که مورد پشتيبانی گسترده رانندگان شرکت واحد قرار واح
در حرکت اعتراضی قبلی اين . گرفته است، صورت می گيرد

سنديکا که شهريور ماه گذشته صورت گرفت، بنا به گفته ی 
درصد رانندگان شرکت  مسئولين سنديکا، بيش از هشتاد

  .واحد مشارکت کردند
 --- ---------------- -------------------- -------------  

                     

  * جشن   *                        

  شب همبستگی با کارگران ايران در ونکوور   
  

در راستای حمایت از مبارزات و مطالبات طبقه کارگر ایران  و 
همبستگی با تشکلهای مستقل کارگری ، مراسمی در 

  .ونکوور برگزار ميشود 
 پيام کميته برگزاری مراسم و رقص و قرائت: برنامه شامل 

  .ميباشد "  دی جی " موزیکهای شاد 
   نوامبر از ساعت هفت  شب تا یک بامداد 12شنبه : زمان 
 3350تروت ليک کاميونيتی سنتر ، ونکوور ، شماره  : مکان 

  خيابان ویکتوریا  درایو
  ) برای کودکان زیر ده سال رایگان ( هفت  دالر : ورودیه 

ا ، تنقالت و انواع مشروبات الکلی و عير الکلی در  پيتز-
  .محل مراسم بفروش ميرسد 

  
 تمامی عواید این جشن به همراه کمکهای مالی -

دوستداران جنبش کارگری به فعالين اخراجی 
  !تشکلهای مستقل کارگری ایران اعطاء خواهد شد 

  
  کميته برگزاری شب همبستگی با کارگران ایران 
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» کارگران ايران تنها نيستند«ليتهای هفته ليست فعا
  هفته اول ماه اکتبر 

  سوئد

شيستا « غروب در 7روز شنبه اول اکتبر ساعت استکهلم  
 شب همبستگی با کارگران ايران در همکاری با فعالين »ترف

  ها سوئد و ساير مليت و چپجنبش کارگری

ی  ميدان سرگل تظاهرات2 اکتبر ساعت 8روز شنبه استکهلم  
ايستاده در اعتراض به سرکوب جنبش کارگری ايران و 

  .هاخواست تحقق مطالبات آن

 ٨شنبه » کارگران ايران تنها نيستند«گوتنبرگ سوئد  کميته 
ميدان :محل 14.00تا  12.30  ساعت تظاهرات. اکتبر 

  مرکزی شهر
 ٨شنبه » کارگران ايران تنها نيستند«گوتنبرگ سوئد کميته  

 محل ٣٠٫١٩ايران ساعت ستگی با کارگران شب همب. اکتبر 
  سوئد . وسترز  :

  
  نروژ 

   اکتبر نمايشگاه عکس مقابل پارلمان نروژ 1اسلو نروژ شنبه 

 نمايشگاه عکس مقابل پارلمان - اکتبر8اسلو نروژ  شنبه 
  نروژ

 نمايش فيلمی از مبارزات - اکتبر9اسلو نروژ يکشنبه 
  کارگری ايران  و ميز کتاب 

  اسکاتند  - انگليس

 ۴_ لندن  تظاهرات ايستاده مقابل سفارت جمهوری اسالمی  
   تحويل اعتراض نامه 14تا 12 ساعت. اکتبر

  توسط نمايندگان جنبش کارگری بريتانيا  
 جلسه فورم مارکسيستی معرفی ٠شنبه اول اکتبر . گالسکو  

دانشگاه .  ١۴ساعت » هفته کارگران ايران تنها نيستند«
   ٠اختمان اصلیس. کالدونيان 

 شورای اتحاديه ٠ بامداد 10-30 ساعت٠ اکتبر۴گالسکو   
  .  مالقات با بخش بين المللی STUC.های کارگری اسکاتلند

 اکتبر مالقات با نمايندگان حزب سوسياليست ۵ادينبورو  
 صبح اعتراض به ١١ ساعت ٠اسکاتلند در پارلمان محلی 

   ايرانسکوت چپ بريتانيا در قبال مسايل کارگری
 جلسه مشترک فورم مارکسيستی و -اکتبر11.  گالسکو  

 اسالم سياسی در قدرت در ايران و -حاميان نشريه کريتيک 
  رابطه آن با کار وسرمايه  

  اتريش

تظاهرات ايستاده مقابل سفارت جمهوری , وين  اتريش 
   اکتبر١٠ -اسالمی 

  فرانسه 

اسری پخش اطالعيه در تظاهرات سر.  اکتبر ۴پاريس  
   - 14 ساعت –اتحاديه های کارگری فرانسه 

  ايتاليا 

به » گارگران ايران تنها نيستند «تحويل تومار . رم ايتاليا 
   بامداد ١٠ساعت . اکتبر ٧ ٠سفارت جمهوری اسالمی 

  آلمان  

-5اکسيونی به مدت سه روز در  مرکز شهر از تاريخ -برمن 
   برگزار ميشود05-10-7 تا 10-05

اعتراض » کارگران ايران تنها نيستند« کميته .هامبررگ 
  خيابانی 

   15 ساعت   اکتبر 10 تظاهرات ايستاده. فرانکفورت 

  

  مکزيک

تظاهرات ايستاده مقابل سفارت جمهوری . مکزيکو سيتی 
   بامداد10 - اکتبر٣_ اسالمی 

  

  دانمارک

_  تظاهرات ايستاده مقابل سفارت جمهوری اسالمی -کپنهاک
  عدازظهر ب5 - اکتبر4

  

  پاکستان 

   اکتبر7 موتان - پيشاور- کراچی- کويته- الهور-اسالم آباد

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

  تورنتو 

   برگزار شدی کانادا به حمايت از کارگران ايران ، در تورنتو

کارگران ايران تنها " همبستگی با کمپين  گردهمايی در

     " نيستند

   اکتبر8شنبه : مان ز  

  دانشگاه پيرسون : مکان 

 برنامه شامل اجرای موسيقی و سخنرانی خانم نسرين در

  مورد زنان کارگر بود

   :گانبرگزار کنند

   تورنتو –) راه کارگر ( سازمان کارگران انقالبی ايران   

  تورنتو –   حزب کمونيست ايران 
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    دفاع از علنيت برای پوشاندن حقيقت
  
ر باره انتقادات آقای محمد اعظمی از کنگره د( 

  ) دهم راه کارگر 
  
  شهاب برهان                  -  قسمت اول-

  
  

آقای محمد اعظمی از سازمان اتحاد فدائيان خلق ایران 
اخيرًا نقدی بر کنگره دهم راه کارگر و مصوبات آن نوشته 

ایشان به موضوعات متعددی پرداخته است و من در . است
 هر یک در  نوشته ای -ره سه تای آن ها نکاتی را با

موضوع اول که در این بخش به آن .  خواهم گفت-جداگانه 
می پردازم، ممنوعيت آزادی عقيده و بيان در راه کارگر 
است؛ دومی انزواجوئی راه کارگر، و سومی بی خردی ی 
مبارزه برای آلترناتيو سوسياليستی در برابر جمهوری 

  .  اسالمی
ر مدخل نوشته خود، آقای محمد اعظمی نا رضائی اش از د

گزارش کنگره دهم  را بهانه  بد و بيراه گوئی به راه کارگر 
قرار داده، موضوعات بی ربط و بی اساسی را به کنگره 
های نهم و دهم نسبت داده و در رابطه با فقدان آزادی نظر 

توزانه و بيان در راه کارگر تهمت هائی با لحن و غيضی کين 
زده است که به چرک و خونابه یک ُدمِل ترکيده  بر روی 
کاغذ شبيه تر است تا نوشته آدمی که حرفی برای گفتن 

در این بخش می خواهم به این عقده گشائی ایشان . دارد
پرداخته و علت دهن باز کردن این دمل در این زمان بخصوص 

  .را توضيح بدهم
*  

 از جمله از - ه راه کارگر آقای محمد اعظمی از گزارش کنگر
 بر آشفته شده و –این که نظر مقابل و در صد آرا ذکر نشده 

نوع انعکاس کنگره قبل از آنکه روش کار « گفته است که 
ها و  یک سازمان چپ مدرن را تداعی کند، بيشتر شيوه

های منسوخ شده  احزاب کمونيستی سابق  را زنده  روش
 وی همچنين .»اء داشتندمی کند که مصوباتی به اتفاق آر

ایراد گرفته است که گزارشی از کنگره نهم منتشر نشده و 
گزارش کميسيون " در گزارش کنگره دهم نيز در رابطه با 

"   مشکالت و معضالت تشکيالتی منتخب کنگره نهم
های آن توضيح داده  مشکالت و معضالت تشکيالتی و حوزه

  .نشده است
در رابطه با شفافيت و به اطالع ایشان می رسانم که 

علنيت بطور کلی، راه کارگر ابدًا بر این اعتقاد نيست که 
 باشد، ملزم و متعهد "مدرن "برای آن که یک سازمان چپ

است اسرار و مسائل تشکيالتی اش را در هر شرائطی بر 
ممکن است آقای اعظمی مدرنيسم راه . سر بازار پهن کند

زان به او امکان داده کارگر را  بر حسب این که تا چه مي
شده است که از مسائل درونی راه کارگر سر در بياورد 
اندازه بگيرد، ولی مالک مدرنيسم هيچ  سازمان سياسی 
جدی نمی تواند علنيت بخاطر علنيت یا بخاطر ارضإ 

  .   کنجکاوی های این و آن باشد
اما تا جائی که به گزارش کنگره دهم راه . این از لحاظ کلی

 "  مصوبات به اتفاق آراء"مربوط می شود، نه ادعای کارگر 
شده و نه وجود نظرات مخالف انکار شده است؛ فقط 
برخالف گزارشات کنگره های پيشين راه کارگر با ارائه در 

  . صد آرإ همراه نبوده است
آقای اعظمی بطور کامًال نامربوطی علت این نوع گزارش 

به زنجير کشيده دهی را ممنوعيت آزادی عقيده و بحث و 
  :شدن اندیشه در راه کارگر دانسته و نوشته است

 « !] منظور آقای اعظمی راه کارگر است[ » این جریان « 
 بی قيد وشرط عقيده، بيان،  آزادی"که در حرف از 

برای  ... "مطبوعات، اخبار و اطالعات، اجتماعات، اعتصابات، 
اعضای مردم ایران حاضر نيست قدمی پس بگذارد، برای 

خود که با هزار شرط و شروط عضو شده اند، در حوزه نظر 
خط  قرمز می کشد وآزادی بيان و عقيده شان را 

راه کارگر که به درستی چنين قاطع عليه .  پذیرد نمی
شود، روشن نيست  آزادی ستيزی جمهوری برآشفته می

  .»کشد چرا  بحث و اندیشه یاران خود را به زنجير می
می دارد کنگره های نهم و دهم راه کارگر را آقای محمد اعظ

نقد می کند و در این رابطه است که از فقدان آزادی بيان و 
به زنجير کشيده شدن بحث و اندیشه راه کارگری ها خبر 

  .می دهد
او چه شاهدی بر این ادعای خود دارد و براساس کدام 
مستندات ادعا می کند که کنگره های نهم و دهم راه کارگر 

ر شرائط فقدان آزادی عقيده و بيان اعضایش برگزار شده د
قرار : است؟ او تنها یک شاهد و یک سند ارائه می دهد

 14 -1370(ضميمه بر اساسنامه سازمان که در کنگره اول 
مقيد بودن به ... « : تصویب شده است) سال پيش

چهارچوب برنامه و اساسنامه در مباحثات نظری در شرایط 
گذاشته شود و بجز اعتقاد به سرنگونی  رژیم کنونی کنار 

ای، چهارچوبی  جمهوری اسالمی از طریق یک انقالب توده
   .»برای مباحثات وجود نداشته باشد

اساسنامه سازمان ما با این که چند بار در راستای 
گسترش و تعميق دموکراسی تشکيالتی اصالح شده 

 که برایش کار است، باز هم از جهاتی  نياز به تغييراتی دارد
هم شده است، اما اولویت های سياسی  فرصت الزم 

با این . برای در دستور گذاشتن اساسنامه را نداده است
از جمله . حال در جریان زندگی بسيار جلوتر رفته ایم

ساليان سال است که عمال هرگز چهارچوب برنامه یا هيچ 
ه حد و مرز دیگری شرط مباحثات در سازمان نبوده  و را

کارگری ها روی هر موضوعی که ميل داشته اند با آزادی 
کامل و بدون این که اجازه و تأئيد هيچ ارگانی را بخواهند 
نوشته های خود را منتشر کرده یا در گفتارها و مصاحبه 

این وضع به طریق . های رادیوئی و اینترنتی بيان کرده اند
نگره ها اولی در مباحثات درون تشکيالتی و در بحث های ک
  . و از جمله کنگره های نهم و دهم حاکم بوده است

اگر حرف او این می بود . آقای اعظمی هم این را می داند
که چرا اساسنامه از زندگی واقعی ما عقب تر مانده است، 
می شد به حسن نيت او باور داشت؛ اما او که بهتر از 
خيلی ها از عمق و ابعاد و جا افتادگی دموکراسی 

التی و آزادی بی قيد و شرط بيان نظرات در راه کارگر تشکي
  :خبر دارد، ترجيح می دهد حقيقت را وارونه کند و بگوید

مشکل کنگره راه کارگر تنها محدود به شيوه غير « 
... » ... دموکراتيک مناسبات درونی و بيرونی اش نمی شود

هنوزاین دوستان عزیز در شرایط کنونی خط  قرمز را برای « 
رنگونی جمهوری اسالمی از طریق یک انقالب توده ای  س

این خط قرمز در اساسنامه راه کارگر . بينند ضروری می
با این اساسنامه هيچ راه « ... »مورد تاکيد قرار گرفته است

کارگری حق ندارد حتی فکر کند که این رژیم ممکن است 
در شرایطی زیر فشار مردم به طرق دیگری کنار گذاشته 

 با این مصوبه نفس اندیشيدن به رفراندم و بحث در .شود
این باره برای اعضای آن، ضابطه شکنی است و تنبيه را در 

البته در فاصله هر دو سال، اعضای راه ... پی خواهد داشت
کارگر حق دارند سه ماه، در دوره تدارک کنگره، از آزادی 
عقيده و بيان که راه کارگر به مردم وعده داده است، 

اما . رخوردار شوند ولی فقط هر دو سال سه ماه نه بيشترب
در این سه ماه باز بحث در باره چگونگی سرنگونی حکومت 

  .»ممنوع است
اما نه در کنگره نهم و نه در .  فرض کنيم چنين باشد-اوًال 

  کنگره دهم تجدید نظر در سرنگونی رژیم یا کنار زدن آن با 
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رفراندم یا به شيوه دیگری در دستور نبوده است تا مشمول 
. شود و جلو عقيده و بيان کسی گرفته شود" خط قرمز " 

آقای اعظمی با اتکا به چه چيزی غير دموکراتيک بودن این 
بحث در باره چگونگی سرنگونی   ممنوعيت« دو کنگره را از 

  !بهتاننتيجه می گيرد؟ هيچ؛ فقط » حکومت
 او موظف است که ادعای خود مبنی بر فقدان آزادی بيان 
در کنگره های نهم و دهم راه کارگر و این را که راه  کارگری 

" ها بخاطر بحث خارج از چهارچوب برنامه و اساسنامه 
  . بطور مستند اثبات کند"تنبيه می شوند

 "خط قرمز " الزم می دانم در اینجا توضيح بدهم که موضوع 
. ر اساس ممنوعيت بحث در باره چگونگی سرنگونی نبودد

این شرط  زمانی ضرورت پيدا کرد که پيش از کنگره اول 
یعنی در برابر خط ( گرایشی به خط استحاله رژیم 

این شرط . در درون سازمان خودنمائی کرد) سرنگونی 
گذاری در مباحثات، در مقابل چنين گرایشی ضرورت یافت 

ه سرنگونی رژیم را برای عضویت در راه که لزوم اعتقاد ب
منظور غير قابل بحث بودن . کارگر صراحت و قطعيت بدهد
اما از طرف دیگر با تصریح بر . سرنگونی بود و نه چگونگی آن

می خواست مرز خود را با » ای  از طریق یک انقالب توده« 
امثال سلطنت طلبان و مجاهدین خلق ترسيم کرده و به 

ک سرنگونی تإکيد کند و نه بر ممنوعيت شيوه دموکراتي
عمًال هم در . بحث در باره اشکال و شيوه های سرنگونی

طول تمام این سال ها بر خالف ادعای آقای اعظمی، بحث 
در باره چگونگی سرنگونی حکومت اسالمی  و نيز در این 
یکی دوسال اخير بحث در باره رفراندم بمثابه وسيله ای 

ن این حکومت، بطور آزادانه و بی هيچ برای از ميان برداشت
خط  قرمزی جریان داشته است و ایشان هم خوب می داند 
که راه کارگری ها در این بحث ها چقدر مشارکت داشته و 

  .فعال بوده اند
مسأله واقعی آقای اعظمی در این مورد خاص ابدًا این 
نيست که گویا در راه کارگر بحث روی چگونگی سرنگونی 

وع است؛ او خودش می داند که خالف حقيقت رژیم ممن
مسأله واقعی او موضع راه کارگر در این مباحثات . می گوید

مسأله او این است که راه کارگر در این مباحثات بر . است
سرنگونی پا می فشارد و مثل سازمان ایشان با فرمول 

« های سازمان فدائيان " چپ"های ليز و دو پهلوی باصطالح 
قطعًا ایشان فراموش نکرده . ( ار نيامده استکن» اکثریت

است که چندی پيش که قرار بر توسعه اتحاد عمل پایدار 
سياسی بود، هيأت نمایندگی سازمان اتحاد فدائيان خلق 

از قرارداد اتحاد عمل و " سرنگونی" پيشنهاد حذف عبارت 
جایگزینی آن با یک عبارت دو پهلو را به نشست آورد که با 

رسختانه هيأت های نمایندگی راه کارگر و حزب مخالفت س
  ).دموکرات کردستان رو برو و رد  شد

در رابطه با بحث روی رفراندم نيز مسأله واقعی آقای 
اعظمی این است که راه کارگر در بحث بر سر رفراندم، آن 
را بمثابه وسيله ای برای کنار زدن جمهوری اسالمی نا کارآ 

فراخوان « کراتيک و آمریکا پسند دانسته؛ از پروژه غير دمو
 برخالف - »... ملی برای رفراندم برای قانون اساسی 

 حمایت نکرده، پته آن را روی آب - سازمان مربوطه وی 
ریخته  و کماکان بر سرنگونی جمهوری اسالمی از طریق 
سازمان یابی جنبش های دموکراتيک توده ای از پائين تأکيد 

  .کرده است
دوره تدارک و در جریان کنگره نهم، مباحثات   در – ثانيًا 

کامال آزاد و فعالی صورت گرفته بود و برخالف تفسير 
دلبخواهی آقای اعظمی، علت عدم انتشار گزارشی از آن، 
محروميت اعضای راه کارگر از آزادی بيان نظرات شان نبود 
بلکه به سادگی این بود که دستور کار کنگره نهم اساسا 

شکيالتی بود و سازمان دهی بحث های مسائل درون ت
  .علنی و ارائه گزارش علنی در باره آن موضوعيت نداشت

مشکالت و "  آقای اعظمی حق ندارد بخاطر این که از 
«  راه کارگر مطلع نشده است او را به "معضالت تشکيالتی

 متهم کند؛ راه »شيوه غير دموکراتيک در مناسبات بيرونی
گيرد که مسائل تشکيالتی خود را کارگر حق دارد تصميم ب

  . علنی کند یا نکند
 در دوره تدارک و در جریان کنگره دهم راه کارگر آزادی –ثالثًا 

اما . نظر و بيان برای همگان بطور کامل وجود داشته است
آزادی این که هر کس نخواست نظرش را بنویسد یا 
نخواست آن را علنی کند یا علنی کند و به چه صورتی 

ی کند، جزو همين آزادی نظر و بيان در راه کارگر بوده علن
اگر از جلسات پر شمار بحث های درونی اینترنتی در . است

دوره تدارک کنگره دهم  و از نوشته های درونی، تنها چند 
قطعنامهء منتج از این مباحثات منتشر شد، علت اش فقط 
این بود که شرکت کنندگان در بحث ها هر یک به تشخيص 

افشای اسرار . زادانه خودشان چنين عمل کردندآ
تشکيالتی نيست اگر بگویم که حتا کميته مرکزی وقت 
همه رفقائی را که در بحث ها نظر داده یا نوشته بودند 
تشویق کرد که نوشته هایشان را برای درج در ستون 

این که بيش از همين قطعنامه . مربوطه به سایت بفرستند
 نه ناشی از فقدان آزادی نظر و بيان ها چيزی ارسال نشد، 

  .بود و نه به معنی جلوگيری از انعکاس علنی نظرات مقابل
در رابطه با مسائل مورد بحث، دو نظر خود را بصورت 
قطعنامه هائی فرموله کردند که همه در ستون علنی 
سایت راه کارگر درج شدند و آقای اعظمی هم آن ها را 

ر گزارش کنگره نظر مقابل با سبب این هم که د. دیده است
اسناد مصوب منعکس نشده، این است که صاحب تنها 

نظر خود را ) که در سایت هم درج شده بود ( سند مقابل 
تأمين شده ) مصوب(در سند اوضاع سياسی و وظائف 

اعالم کرد و قطعنامه اش را در کنگره پس گرفت و به رأی 
دی در مقابل به این ترتيب در کنگره  سن. گيری نگذاشت

اسناد مصوب برای رأی گيری وجود نداشت تا در گزارش، 
. بعنوان سند نظر مقابل و با در صد آرأ مربوطه ذکر شود

البته این به معنای تصویب اسناد به اتفاق آرأ نيست و به 
نظر شخصی من بهتر بود درصد آرأ اعالم می شد که جلو 

  .این افسانه پردازی گرفته شود
  :ای اعظمی نوشته است  آق- رابعًا 

راه کارگر در کنگره نهم ، سياست های متناقض خود را « 
به سود سياست های خيال پردازانه دگرگون نمود و جریان 

پس از این کنگره بود . کامال وحدت گریز آن، ميدان دار شد
که راه کارگر سياست های ائتالفی خود را تغيير داده و از 

دموکراسی، کنار کشيد و حرکات مشترک برای آزادی و 
  .»انزوا برگزید

مگر ِشکِوهء اقای اعظمی از این نيست که از کنگره نهم 
خبر و گزارشی منتشر نشده است؟ پس او این اطالعات را 

از جائی نياورده است؛ از خودش در ! از کجا آورده است؟
  ! آورده است

در کنگره نهم هيچ نوع سياست گذاری صورت نگرفت و تا 
ه به سياست های ائتالفی که مورد نظر ایشان جائی ک

است مربوط می شود، سياست مصوب کنگره های هفتم و 
کنگره . بال تغيير ماند) تاکتيک فوروم دموکراتيک( هشتم 

دهم بود که این سياست را تغيير داد و سند تازه ای در باره 
در واقع این خود آقای . سياست های ائتالفی تصویب کرد

  و "خيال پردازی " که در باره کنگره نهم اعظمی است 
  .جعل خبر می کند

  
****************************         

بعد از این توضيحات، ببينيم مشکل واقعی و انگيزه آقای 
محمد اعظمی چيست؟ آیا حقيقتًا درد فقدان دموکراسی و 

  آزادی بيان در راه کارگر است که او را چنين به فغان آورده 
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   ....در باره انتقادات آقای محمد اعظمی    
  
  

است؟ آیا مشکل اصلی اش این است که کنجکاوی هایش 
در مورد آنچه در راه کارگر می گذرد ارضأ نشده است؟ اگر 
اساسنامه راه کارگر و قرار ضميمه آن مانع از آزادی عقيده و 
بيان در راه کارگر بوده است، پس چرا  ایشان در این چهارده 

چرا به !  به یاد این قرار ضميمه اساسنامه نيافتاده بود؟سال
خفقان ادعائی اش اعتراض نمی کرد؟ اگر قضيه همان 
است که او ادعا می کند، پس سال گذشته هم همين 

چرا سال گذشته او به این وضع اعتراض . وضع بوده است
نکرد؟ چرا یک سال بعد از برگزاری کنگره نهم به فکرش 

باید از عدم انتشار گزارش آن انتقاد کند؟ رسيده است که 
  !راستی در این فاصله چه اتفاقی افتاده است؟

اتحاد "اتفاقی که در این فاصله افتاده خروج راه کارگر از 
  .است" عمل پایدار سياسی

از دید آقای اعظمی که در نوشته خود، از سازمان ما با 
ز اتحاد  یاد کرده است، البد خروج ا»این جریان « عنوان 

عمل پایدار سياسی است که سردوشی های راه کارگر را 
اما قابل تأمل !  تنزل داده است»این جریان «کنده و آن را به 

بسيار است که واچيده شدن این اتحاد عمل، گوئی برای 
خود اتحاد فدائيان خلق هيچ اهميت و مابه ازائی نداشته و 

ی اصًال چنين گوئ! حتا در خور اعالم خبری هم نبوده است
سازمان اتحاد فدائيان خلق با ! چيزی  وجود نداشته است

وجود گذشت چندین ماه، تاکنون مطلقًا هيچ واکنشی 
نسبت به خروج راه کارگر و دالئل آن و نسبت به واچيده 
شدن اتحاد عمل پایدار سياسی از خود نشان نداده و 
سکوت مطلق پيشه کرده است؛ در حالی که همه می 

 که این اتحاد عمل اگر - و آقای اعظمی بهتر از همه -  دانند
برای راه کارگر فقط یک اتحاد عمل بود، برای سازمان اتحاد 
فدائيان خلق جایگاه و اهميت استراتژیک داشت زیرا چشم 

 یعنی آینده –انداز جبهه دموکراتيک و آلترناتيو حکومتی 
  .  را در آن می دید–سياسی خود 

 و در متن این سکوت است که معنی این  در پِس آن واقعه
این برخورد آقای . عقده گشائی آقای اعظمی را باید فهميد

اعظمی در واقع اولين واکنش از ميان فعالين اتحاد فدائی در 
رابطه با خروج ما از اتحاد عمل است؛ واکنشی که هم زهر 
دلخوری را بریزد، و هم به سکوت در باره علل این خروج 

  .ادامه دهد
آقای اعظمی شهامت آن را در خود نمی یابد که مسأله 

پس به  . اتحاد عمل پایدار سياسی  را مستقيمًا مطرح کند
کنار کشيدن راه کارگر از حرکات « شکل غير مستقيم از 

 شکایت می کند و از »مشترک برای آزادی و دموکراسی
راه کارگر در کنگره نهم ، « : خودش داستان می سازد که

 های متناقض خود را به سود سياست های خيال سياست
پردازانه دگرگون نمود و جریان کامال وحدت گریز آن، ميدان 

پس از این کنگره بود که راه کارگر سياست های . دار شد
ائتالفی خود را تغيير داده و از حرکات مشترک برای آزادی و 

  .»دموکراسی، کنار کشيد و انزوا برگزید
أ می کند که گویا خروج راه کارگر از اتحاد او دارد چنين الق

عمل پایدار سياسی بخاطر کنار کشيدن اش از حرکات 
مشترک برای آزادی و دموکراسی بوده است؛ و سبب و 

 در "ميداندار شدن جریان کامًال وحدت گریز" مقصر آن هم 
به این ترتيب واچيده شدن این ! کنگره نهم راه کارگر است

 از نقض قرارداد آن توسط رهبری جدید اتحاد عمل نه ناشی
حزب دموکرات کردستان در قبال دولت تجاوزگر بوش و 
ماستمالی آن توسط سازمان اتحاد فدائيان خلق، بلکه از 

  !انزوا جوئی راه کارگر بوده است
آقای اعظمی به خيال خود با پوشاندن کينه خود با ماسک 

می " زرنگی " طرفداری از آزادی بيان و علنيت و مدرنيسم، 

ناشيانه او  رسوا کننده چيزی است "  زرنگی" کند، ولی 
  .که در پی پوشاندن آن است

خواننده اندک هشيار نوشته آقای اعظمی می تواند از او 
شما که این همه دم از دموکراسی و بحث آزاد و : بپرسد 

بدون خط قرمز می زنيد و شفافيت و علنيت را شرط چپ 
د، چرا کميته مرکزی تان نامه ای را که مدرن بودن می داني

در  رابطه با پيام دبيرکل حزب دموکرات کردستان به جورج 
بوش به حزب نوشته بود هرگز علنی نکرد و حتا از راه کارگر 
هم پنهان اش کرد؟  چرا از هرگونه اظهار نظر و موضع گيری 
در قبال تغيير سياست رهبری جدید حزب دموکرات  طفره 

 قرارداد اتحاد 8 از اعتراض نسبت به نقض ماده رفت؟ چرا
عمل توسط حزب دموکرات خودداری کرد و از اعالم نظر در 

 حتا در مناسبات درونی سه –باره نقض شدن یا نشدن آن 
 فرار کرد؟ چرا در قبال بيانيه رسمی  راه کارگر مبنی -جانبه 

کار بر کناره گيری از این اتحاد عمل  و دالئلی که برای این 
ارائه کرده بود، سکوت کرد؟ چرا اصال در باره واچيده شدن 

 که اصلی ترین سکوی –اتحاد عمل پایدار سياسی 
 یک کالم حرف نزد؟ آیا -سياسی برای خود اتحاد فدائی بود

  !هيچ اتفاقی نيافتاده بود؟
آقای محمد اعظمی که حق خود می داند گرایشات داخلی 

آرأ پشت هر مصوبه را بداند، راه کارگر را بشناسد و در صد 
چرا سازمان مربوطه خودش اعالم نمی کند که در در درون 
این سازمان چه نظرات و ارزیابی هائی در قبال پيام دبير کل 
حزب دموکرات به جورج بوش؛ در قبال نقض قرارداد اتحاد 
عمل؛ در قبال چگونگی واکنش به تغيير سياست حزب 

 کارگر در این زمينه؛ در قبال دموکرات؛ در قبال مواضع راه
سرنوشت اتحاد عمل پایدار سياسی ؛ در قبال لزوم موضع 
گيری صریح و علنی سازمان اتحاد فدائيان خلق در قبال 
سياست حزب دموکرات وجود داشته است؟ پس از کدام 
بحث های آزاد اعضأ  و با پشتيبانی چند درصد آرأ آنان 

قبال سياست غير تصميم به مماشات و سکوت مطلق در 
قابل دفاع رهبری جدید حزب دموکرات کردستان و 
ماستمالی مسأله ای تا به این درجه با اهميت برای 

  استقالل و دموکراسی برای ایران گرفته شده است؟           
                                                

          *******************************  
  

ن که آقای محمد اعظمی  سال هاست که دلچرکينی با ای
اش از راه کارگر بخاطر کنار کشيدن از مذاکرات وحدت حزبی 
دو سازمان را در هر فرصتی به رخ می کشد، اما من دليل 
اینهمه تهمت های بی سند و مدرک، جعل خبر و اطالعات 
در باره کنگره های نهم و دهم، برخورد خصمانه و کين 

نوشته اخير او و حيرانی اش از این را که راه توزانه در 
کارگری ها چرا عليه ممنوعيت آزادی نظر و بيان در 

، جز در رابطه با کنار "طغيان نمی کنند " تشکيالت شان 
کشيدن راه کارگر از اتحاد عمل پایدار سياسی نمی بينم و 
از این رو، این بخش از نوشته آقای محمد اعظمی را هيچ 

ک عقده گشائی غير سياسی و غير مسئوالنه چيزی بجز ی
ای . تلقی نمی کنم و بيش از این هم  به آن بها نمی دهم

کاش او اندکی با شهامت، اندکی با اخالق، اندکی 
  !برخورد می کرد" مدرن " سياسی و اندکی 

در رابطه با انتقادات مضمونی وی بر اسناد مصوب کنگره 
  . فرصت های دیگردهم حرف هائی دارم که می گذارم به

  
   ادامه دارد  
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  ادامه از صفحه یک  
  

  
  ؟ !اقتصاد مشارکتی        ......  

  
  

چهار پنجم دیگر باید با کار  خسته کننده و طاقت فرسا 
آنان از دستمزد بسيار کمی استفاده کرده . روزگار بگذرانند 

" و زندگی را با مشقت ميگذرانند و بقول خواننده آمریکائی 
از بدو تولد بتو تلقين می کنند که تو انسان " ان لنونج

حقيری هستی و هيچگونه فرصتی برای زندگی راحت بتو 
نظام سرمایه داری همکاری ميان انسانها را . نمی دهند 

نابود، تنوع در زندگی راتبدیل به یکسان زیستن نموده و 
قدرت خشن و هرم واری را بر همگان اعمال ميکند ، ميتوان 

ت که این سيستم قّله بسيار سنگينی است که فرصتها گف
و امکانات را بطور مستحکم در هم می شکند ، دره عميقی 
از درد و رنج ميآفریند، نظام سرمایه داری در حقيقت آن نوع 
سلطه سنگينی رابر کارگران و زحمتکشان اعمال ميکند که 

که آیا شنيده اید . کمتر دیکتاتوری آنرا در خواب می بيند
مردم عادی  برای رفتن به حمام از یکدیگر اجازه بگيرند، آری 
سرمایه داری اینکار را ميکند وحمام رفتن نيز نياز به مجوز 
دارد و این عملی عادی است که از طرف مدیران شرکتها بر 

بيماریهای جامعه سرمایه داری نه . کارگران اعمال ميشود 
در نتيجه عوارض بعلت مخالفت مردم با این سيستم بلکه 

سرمایه داری  است و گر همگان زندگی و زیبائيها و آرامش 
نظام سرمایه داری آنچنانکه رئيس تيم . آنرا دوست دارند 

انباشته شدن زباله در " بيسبال آمریکائی اظهار داشت ،
  ." جامعه نتيجه وجود کاخ سفيد است در واشنگتن است 

هی است که ميتوان اقتصاد مشارکتی و یا پاریکون تنها را
پاریکون دارای . با آن زندگی اقتصادی را تنظيم نمود 

راهکارها، فرصت ها  و مسئوليت های متساوی برای 
" همگان را در بر دارد، هر شرکت کننده در سيستم 

از محصول کار اجتماعی و زندگی خصوصی خود " پاریکون
یان بهره ای عادالنه ميبرد ، پاریکون به تقسيم طبقاتی پا

  .ميدهد 
پاریکون همکاری و همراهی ميآفریند ، حتی یک فرد عادی 
نيز که در این سيستم قرار بگيرد راه دیگری در بيش روی 
خود نمی بيند مگر اینکه سعادت و خوشبختی خود را در 

پاریکون ، گوناگونی توليد را بشيوه ای . رفاه دیگران ببيند
نرژی بمصرف منضفانه و برای هر کسی هر اندازه که ا

  . ميرساند در نظر ميگيرد
همچنين پاریکون به هر شخص توليدکننده این فرصت را 
ميدهدتا در باره فرآورده های توليد شده شيوه توزیع 
متناسب با شرایطی که افرا د د رآن تاثير داشته اند، باظهار 
نظر بپردازد و بر عکس توليد کنندگان در نظام سرمایه داری 

  .دات بيگانه نيست نسبت به تولي
پاریکون را باید گفت سيستمی است که از اساس با 
نظامات و اسلو بهای سرمایه داری متفاوت بوده و در عوض 

در پاریکون . ابزارها، راهکارها و موسسات خاص خود رادارد 
کارگران، جلسات کارگری ویژه خود را دارند که رابطه اشان 

و سياست ها و مجادالت رابا مصرف کننده گان تنظيم نموده 
خود را برای پيشبرد امر خود دارند، در اینجا جائی برای 
مالکان کورپوریشن و مدیران تصميم گيرنده برای آنها وجود 
ندارد، مدیرانی که از صدر تا ذیل امور در دست خود داشته 

  . باشند
در پاریکون کارهای توليدی بشيوه ای متوازن تنظيم می 

انند بدون خستگی و بدون احساس گردد تاهمکان بتو
یکنواختی و روزمرگی بکاری مورد عالقه مشغول باشند و 

درصد کارها بتوسط % 20نه آنچنانکه در نظام سرمایه داری 
درصد بقيه % 80نخبگان در آسایش و آرامش انجام شود و 

با درد و رنج و مشقت فراوان بکارهای مالل انگيز مجبور 
" ان چشمشان به دستو رباشند و فقط همچون بردگ

در پاریکون، همکاری، تجربه و . از باال باشد" بردگان
همفکری حرف اصلی و آخر را ميزند ، در اینجا اقليتی که 
اطالعات و تجربيات را در استحضار خود داشته و آن را 
وسيله به بردگی کشاندن دیگران قرار دهد مفهوم ندارد، 

وا دارد و آنان را ذليل و اقليتی که اکثریت را بکارهای شاق 
  .تحقير شده در چنگال خود نگهدارد

در پاریکون هر آنکسی که بيشتر کار کند واستعداد و 
تجربيات خود را بيشتر در خدمت توليد قرار دهد بهمان 
نسبت دستمزد و جایزه دریافت ميدارد، بهيچ وجه حقوق 
شخصی ضایع نميشود در اینجا جائزه و پرداخت حقوق نه 

اساس تسلط بر مالکيت و بعلت مدیر بودن بلکه بر بر 
  . اساس نقش داشتن در توليد انجام ميگيرد

سيستم پاریکون در بازار نيز بطور عادالنه عمل کرده و بآن 
بازیهائی که توليد کنندگان مختلف با شرکت در توليد 
ناهمگان به ورشکست کردن یکدیگر می پردازند، پایان 

ه همکاریها را از بين برده و بر این شيوه که ه. ميدهد
رشدفاصله طبقاتی ميافزاید، بسيار کاالهای توليد شده را 
منهدم، و کوششهای بساری را که در راه توليد انجام گرفته 
نادیده ميانگارد، آری این شيوه زیان آور با در پيش گرفتن 

  . منافع جمعی برای هميشه متوقف ميگردد
م تجربی ميان توليدکنندگان و پاریکون، بااستفاده از سيست

مصرف کنندگان در خالل مجالس مشترک بشيوه تعاونی بر 
اساس سود و زیانهای وارده تصميماتی را که در نهایت به 
منفعت همه جامعه باشد اتخاذ می کنند، تصميمات که 

  . بلحاظ اقتصادی و اجتماعی مفيد به فایده باشد
ين کوتاه همه جزئيات البته باید گفت که در مقاله ای اینچن

پاریکون را نميتوان توضيح داد و در اینجا به شرح بسيار 
مختصری از پاریکون بسنده شده ، اگر چه چنين اختصاری 
موجب ناروشنيها و صعوبت در فهم مسئله خواهد شد، اما 

  . خود مقدمه ای برای بحث های آتی است
ایه آنچه در پایان ميخواهم بگویم این است که نظام سرم

داری هر کسی را وا ميدارد تا بخاطر منفعت شخصی 
دیگران را پس بزند ، نظام سرمایه داری ما را وا ميدارد تا 
یکدیگر را انکار کنيم و ما را از داشتن صدای واحدی که در 
خدمت یکدیگر باشيم منع نموده و ما را وا ميدارد تا صدای 

 دیگران دیگران را ندیده گرفته بلکه در صدد خفه کردن
نظام سرمایه داری محصوالت کار جمعی را در . باشيم

خدمت کسانی قرار ميدهد که خود هيچ نقشی در توليد 
. ندارند و هم اینان بيشترین بهره را از کار دیگران ميبرند 

آری نظام پاریکون بدیلی است که همه توليد کنندگان 
  . ا ببرندميتوانند تجربيات خود را بکار گرفته و بهره مساوی ر

ميتوانيم اميدوارانه در پایان بگوئيم که نباید به تفکرات توليد 
کنند ه سرمایه داری مبنی بر اینکه بدیلی وجود ندارد، پایان 
دهيم ، همه ميتوانيم برای زندگی بهتر، سيستمی را که از 

پاریکون و یا اقتصاد . نظام سرمایه داری ميگذرد اميد ببندیم
شنی است که ميتواند با کمال عنایت مشارکتی آن بدیل رو

و دقت مورد حمایت و پشتيبانی ما برای فردای بهتر قرار 
  . گيرد

پاریکون و یا اقتصاد مشارکتی آن منزلگهی است که ميتواند 
هميشه به سيستم نامساوی و سلطه گرانه مالکيت 

  . خصوصی، کورپوریشن و بازار آزاد پایان دهد
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