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  گيري ائتالفي وسيع براي در راه شكل
   ! آزادي و دموكراسي در ايران بكوشيم

داد زيادي از احزاب و بيانيه اي با امضاي جمعي از دانشجويان خارج و داخل كشور انتشار يافته كه تع
 احزاب، "اين بيانيه . سازمان هاي اپوزيسيون ايراني و از جمله سازمان ما را مورد خطاب قرار داده است

گروه ها و شخصيت هاي سياسي دموكرات، جمهوري خواه و مشروطه خواه مدافع آزادي، دموكراسي و 
  ر مقابل جمهوري اسالمي فرا خوانده است را به اتحادي فراگير د"حقوق بشر در داخل و خارج از كشور
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  گيري ائتالفي وسيع براي در راه شكل
! آزادي و دموكراسي در ايران بكوشيم

بيانيه اي با امضاي جمعي از دانشجويان خارج و 
داخل كشور انتشار يافته كه تعداد زيادي از احزاب و 
سازمان هاي اپوزيسيون ايراني و از جمله سازمان ما را 

،  احزاب"اين بيانيه . مورد خطاب قرار داده است
گروه ها و شخصيت هاي سياسي دموكرات، 
جمهوري خواه و مشروطه خواه مدافع آزادي، 
 "دموكراسي و حقوق بشر در داخل و خارج از كشور

را به اتحادي فراگير در مقابل جمهوري اسالمي فرا 
 "غير مردمي" و"ديكتاتوري"تاكيد بر. خوانده است

بودن نظام جمهوري اسالمي، ضرورت سرنگوني اين 
ژيم براي استقرار آزادي و دموكراسي در ايران و ر

ضرورت ائتالف وسيع نيروها در اين راستا، از 
مضامين مثبت مورد تاكيد در اين بيانيه است؛ 
مضاميني كه تجربه سي ساله اخير مبارزه مردم ايران 
براي احقاق حقوق پايمال شده شان بر آن صحه 

  .گذاشته است
 جدائي دين از دولت آزادي، دموكراسي، حقوق بشر،

و عدالت اجتماعي، محوري ترين خواسته هاي مردم 
ايران است كه با ماهيت جمهوري اسالمي در تضاد 

اين حكومت نه تنها قادر به تامين آنها نيست، . است
مردم ايران براي . كه خود مانع اصلي تحقق آنها است

ها به اشكال مختلف و در  دستيابي به اين خواست
.  به صورت مستمر در حال مبارزه اند،وتسطوح متفا

. اما اين مبارزات پراكنده بوده، چندان اثرگذار نيست
شكل گيري يك آلترناتيو دموكراتيك و نيرومند در 

ها را  برابر جمهوري اسالمي كه بتواند اعتماد توده
جلب نمايد، نياز امروز جامعه و از ضروريات به ثمر 

تحاد نيروهائي كه به اي است و ا نشستن چنين مبارزه
پايه هاي ايجاد  اين اهداف معتقدند، يكي از سنگ

  .آن آلترناتيو است
 بر ضد 1357انقالب بزرگ مردم ايران در بهمن ماه 

شاه و براي به تاريخ سپردن نظام سلطنتي در ايران، گر 
چه به قدرت گيري حكومتي به مراتب خشن تر و 

استه هاي ديكتاتورتر از رژيم شاه انجاميد و خو
انقالب مردم تحقق نيافت، اما تجربه و درس مثبتي كه 

 در "همه با هم"با خود داشت، آكاهي از اين بود كه 
شرايطي ممكن است، ولي لزوما مثبت نيست و 
ائتالف نيروها بايد بر مبناي برنامه و پالتفرم مشخص 

تجربه اي كه اين بيانيه به آن . و روشن صورت گيرد
  . توجه نكرده است

  
نيروهائي كه اين بيانيه خطاب به آنها نوشته شده است 

  :را مي توان به سه دسته تقسيم كرد
ـ  نيروهاي مشروطه خواه و سلطنت طلب، يعني 1

 "نه"گروه هائي كه مردم ايران با انقالب بهمن به آنها 
  .گفتند

اگر بپذيريم كه راي آزاد مردم در يك حكومت 
ي يابد، اين گروه ها با انتخابي و قابل تعويض تجلي م

تالش براي استقرار مجدد سلطنت مطلقه و يا در 
بهترين حالت، مشروطه سلطنتي، با توده مردم و 

 حكومت. خواست آزاديخواهانه آنها بيگانه اند
 مردم هم به  گذاشته شود و به رايحتي اگر سلطنتي

آن راي دهند، باز به دليل نقض حق راي مردم در 
 ثو جايگزيني حكومتي بر مبناي ارفرداي انتخابات 

اين  .است مردود و غير دموكراتيك انتخاب،به جاي 
گروه ها كه با اساس دموكراسي يعني اعمال اراده 
مردم و به رسميت شناختن حق انتخاب آنها مخالف 
اند و به راي آزاد مردم متكي نيستند، قدرت خود را 

 كنند و بنا نه از جامعه و مردم، كه از خارج كسب مي
مانند و با استقالل سياسي و  بر اين، به آنها وابسته مي

عدم دخالت نيروهاي خارجي در امور جامعه ايران 
اين نيروها حقوق دموكراتيك جامعه را . هم بيگانه اند

آنان ممكن است اكنون . نيز به رسميت نمي شناسند
كه در قدرت نيستند، برخي از آزادي ها و حقوق 

ر شعار تائيد كنند، اما در همين شرايط نيز مردم را د
كثيرالمله بودن ايران و حقوق دموكراتيك خلق ها و 
مليت هاي ساكن ايران را نمي پذيرند و بنا بر اين نمي 
توانند در ائتالف براي استقرار دموكراسي در ايران 

  .جاي گيرند
ـ برخي نيروهاي جمهوري خواه كه به آزادي و 2 

 دارند، ولي اپوزيسيون جمهوري دموكراسي اعتقاد
اسالمي نيستند و براي برداشتن اين سد به مثابه مانع 
اصلي راه آزادي و دموكراسي در ايران مبارزه نمي 

  .كنند
اين نيروها هنوز اميد به اصالح جمهوري اسالمي و 

سياست . تحول آن به يك رژيم دموكراتيك را دارند

 درون است و در اين نيروها تالش براي تغيير رژيم از
  .ائتالف هاي ضد حكومت وارد نمي شوند

 ـ نيروهائي كه براي تامين آزادي، دموكراسي، 3
حقوق بشروجدائي دين از حكومت در ايران تالش 
مي كنند، در كنار مردم و در مقابل جمهوري اسالمي 
ايستاده اند و براي سرنگوني اين حكومت و استقرار 

اد مردم مبارزه مي حكومتي دموكراتيك با راي آز
  .كنند

سازمان ما كه از وحدت سه سازمان سياسي شكل 
گرفته و خود يكي از نمونه هايي است كه در عمل 
گام در راه  ائتالف و وحدت در جنبش چپ وجنبش 
اپوزيسيون ايران نهاده است، دست همه نيروهاي اين 
طيف را در جهت تشكيل يك ائتالف وسيع و كمك 

لترناتيو فراگير، انقالبي و به شكل گيري يك آ
دموكراتيك، به گرمي مي فشارد؛ ائتالفي كه هم 

براي تقويت و . اكنون در حال شكل گيري است
گسترش دموكراسي و حفظ و نهادينه شدن آن در 
جامعه، ما به خصوص بر حضور هرچه وسيع تر 
نيروهاي چپ در چنين ائتالفي تاكيد داريم و خود در 

  .يماين جهت حركت مي كن
  

    دوستان عزيز دانشجو
ما ضمن حمايت از تالش هاي شما در جهت نزديكي 
و ائتالف نيروهاي سياسي در مقابل جمهوري 
اسالمي، الزم است يادآوري كنيم كه نيات 
خيرخواهانه شما با واقعيات جامعه ما و صف بندي 
واقعي نيروهاي آن همخواني ندارد و نمي تواند 

نيروهائي كه شما در بيانيه خود ائتالفي فراگير از همه 
اما مي توان در جهت . از آنها نام برده ايد شكل گيرد

ائتالف و همكاري هرچه بيشتر نيروهاي درون هر 
كاستن از تفرقه كنوني و نزديكي و . طيف تالش كرد

همكاري نيروهائي كه راستاي سياسي همسان يا 
مشابهي را دنبال مي كنند، در مجموع، اپوزيسيون 

موكراتيك را تقويت و جمهوري اسالمي را د
  .تضعيف خواهد كرد
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اجالس اخير شوراي حكام  آژانس بين المللي 
انرژي اتمي ظاهرا فرصت ديگري به جمهوري 

اسالمي داد تا انتقال غني سازي اتمي به روسيه را  
از غني سازي حق برخورداري از تائيد نمايد يعني 

ظاهر قضيه طوري . اورانيوم به كلي صرف نظر كند
بود كه گويا با چشم پوشي از انتقال پرونده اتمي 
 ،جمهوري اسالمي به شوراي امنيت سازمان ملل

اتحاديه اروپا و بويژه اياالت متحده امريكا يك 
گام به عقب نشسته اند، ولي واقعيت امر، چيز 

گاهانه از اين عقب نشيني آ. ديگري است
درخواست احاله فوري پرونده ايران به شوراي 
امنيت در خدمت قطعيت بخشيدن به اين احاله و 
. ايجاد اجماع بين المللي در قبال آن بوده است

 نوامبر شوراي حكام بر 25مذاكرات نشست 
پيشنهادي متمركز بود كه بر طبق آن جمهوري 
اسالمي مي تواند مرحله تبديل سنگ معدن 

به گاز ) معروف به كيك زرد(يوم اوران
هگزافلوئوريد اورانيوم را در ايران انجام دهد اما 
مرحله تزريق اين گاز به دستگاههاي سانتريفوژ كه 
به غني شدن اين عنصر راديواكتيو مي انجامد ، بايد 

مفهوم اين پيشنهاد به ايران . به روسيه منتقل شود
و يا تعليق برخالف پيشنهادات قبلي اروپا نه 

غني سازي براي مدت حتي نامعلوم، بلكه تعويق 
 جمهوري اسالمي از حق غني انصرافاعالم 

  . سازي اورانيوم در خاك ايران است
سخنان نماينده دولت بريتانيا در شوراي حكام كه 
به نمايندگي از اتحاديه اروپا در اين اجالس سخن 

مصوبه قبلي .: مي گفت، بسيار صريح و گويا بود
 حكام در ارجاع پرونده جمهوري اسالمي شوراي

به شوراي امنيت سازمان ملل پا برجاست، در عين 

اتحاديه اروپا پس از شنيدن دقيق «حال فعال 
ديدگاه اعضاي شوراي حكام، بر حسب 

كند كه پنجره فرصتي كه  منطق فكر مي
در اختيار ايران قرار داده شده است، نبايد 

ه تحت هر اما اين پنجر. امروز بسته شود
  » .شرايطي باز نخواهد ماند

 كه اين بار به دولت جمهوري اسالمي فرصتي
داده شده است، بيش از آن كه هدف توافق با اين 
دولت را دنبال كند، براي از بين بردن ترديد ها و 
مخالفت هائي است كه از سوي كشور هائي مثل 
روسيه، چين و يا هند در مورد ارسال پرونده اتمي 

و هنوز بر ادامه .  به شوراي امنيت وجود داردايران
از اين رو . گفت و گو با دولت ايران تاكيد دارند

نيز هست كه اتحاديه اروپا و آمريكا پيشنهاد روسيه 
سازي ايران به  طرح انتقال عمليات غني«مبني بر 

اين پيشنهاد طوري . را پذيرفته اند»  خاك روسيه
اسالمي در تنظيم شده است كه دولت جمهوري 

در . هر صورت، چه رد يا قبول آن، بازنده است
صورت پذيرش، از حق غني سازي اورانيوم چشم 
پوشي مي كند، در صورت رد آن در مقابل جبهه 
متحدي از اجماع بين المللي در مورد برنامه اتمي 
خود مواجه است كه عالوه بر كشورهاي اروپائي 

روسيه نيز  داراي حق وتو در شوراي امنيت، چين و 
به آن ها ملحق شده و حداقل مخالفتي با رفتن 
پرونده ايران به شوراي امنيت نداشته و مقاومتي در 
برابر تالش هاي اروپا و آمريكا در اين مورد 

  .نخواهند كرد
  

  مشكل كجاست؟
مساله پروژه هسته اي جمهوري اسالمي، طي چند 
سال گذشته به يكي از حلقه هاي مهم سياست بين 

از همان آغاز كه روشن . مللي تبديل شده استال
شد دولت جمهوري اسالمي پروژه هسته اي خود 
را  برخالف تعهداتش در برابر آژانس بين المللي 
توسعه داده است و اطالعات الزم را در اختيار 
آژانس بين المللي قرار نداده و گزارشات ناقص و 
 ناكافي در اختيار بازرسان آژانس گذاشته است،
بحث ارجاع پرونده تخلف جمهوري اسالمي از 
پيمان منع گسترش جنگ افزارهاي اتمي مطرح 

از همان آغاز دولت آمريكا خواستار ارجاع . شد
پرونده اين تخلف به شوراي امنيت سازمان ملل 

در آغاز امر، سه دولت اروپائي فرانسه، . بود
انگليس و آلمان بر مذاكره با جمهوري اسالمي و 

اين مساله از طريق شوراي حكام را كافي بررسي 
امضاي پروتكل الحاقي و توافق . مي دانستند

موسوم به قرارداد پاريس، كه بر اساس آن دولت 
جمهوري اسالمي تعليق غني سازي اورانيوم را 
پذيرفت، محصول تالش اروپائي ها در اين جهت 

در تمام اين مدت نيز، همواره گزارشات رسمي دولت . بود
وري اسالمي به آژانس بين المللي يا ناقص بوده اند و جمه

يا اين كه بخشي از فعاليت هاي هسته اي را منعكس ننموده 
آخرين آن ها مربوط به كشف طرحهاي جديدي است . اند

كه جمهوري اسالمي مدعي است به طور ناخواسته از 
طريق شبكه قاچاق مواد و فناوري هسته اي عبدالقديرخان، 

همه اين قبيل . پاكستاني، دريافت كرده استفيزيكدان 
تخلفات تا زماني كه دولت ايران بر تعهدات خود در 
مذاكره با اروپا پايبند بود، موجب آن نبود كه ارجاع 

  . پرونده آن به شوراي امنيت در دستور كار قرار گيرد
اما با لغو يك جانبه قرارداد پاريس  و اغاز مجدد غني 

 كار آمدن دولت جديد در تهران سازي، بخصوص با روي
و تغيير جدي در لحن برخورد با مناسبات و تعهدات بين 
المللي، دول اروپائي خود مبتكر ارسال پرونده اتمي 

سخنراني احمدي . جمهوري اسالمي به شوراي امنيت شدند
حرف دل «نژاد در سازمان ملل كه آقاي خامنه اي آن را 

از روي نقشه » اسرائيلمحو «اعالم كرد، درخواست » مردم
خاورميانه از طرف رئيس جمهور جديد حكومت اسالمي،  

  .نقش موثري در اين روند ايفا نمود
واقعيت اما فراتر از اين يا آن اقدام دست اندركاران 

بحث دست يابي به فنĤوري اتمي . جمهوري اسالمي است
از طرف جمهوري اسالمي با نگراني هائي در استفاده از 

Ĥدولت . وري از سوي اين حكومت گره خورده استاين فن
اياالت متحده آمريكا و اتحاديه اروپا رسما اعالم كرده اند 
كه تحمل نمي كنند كه جمهوري اسالمي به امكان توليد 
سالح اتمي دست يابد، همه تالش آن ها در خدمت 

به زبان ديگر، . بازدارنگي اين حكومت در اين عرصه است
 استفاده صلح اميز حكومت اسالمي از آن ها اعتمادي به

با عزيمت از اين موضع نيز عدم . فنĤوري اتمي ندارند
شفافيت از سوي جمهوري اسالمي در اين عرصه و 
بخصوص اصرار بر غني سازي اورانيوم از سوي اين دولت 
را گامي در جهت دسترسي به امكان دستيابي بر سالح 

ن امثال احمدي روشن است كه سخنا. اتمي تلقي مي كنند
نژاد در مورد اسرائيل و غيره  جدا از هر هدفي كه دنبال 

اكنون ديگر . كند، درخدمت اين بي اعتمادي رسمي است
با مصوبه اجالس اخير شوراي حكام، پرونده جمهوري 

صحبت ديگر نه از . اسالمي ورق ديگري خورده است
 ، بلكه اساسا اعتماد سازيفعاليت هاي اتمي و تعليق 

 از بخش مهمي از فن آوري چشم پوشيقطع كامل و 
اروپا باب مذاكره با جمهوري اسالمي را . هسته اي است

نبسته است، اما شرط مذاكره را تغيير و از تعليق، به قطع 
كامل غني سازي و انتقال آن به روسيه، ارتقا داده شده 

  .است
بدون شك موضع جديد شوراي حكام بحران حول پروژه 

 نموده  جمهوري اسالمي را وارد مرحله جديدياي هسته
. اي در حال تكميل شدن است بست بحران هسته بن. است

در . شود راه بازگشت براي جمهوري اسالمي بسته مي
 يك راه بيشتر كم ديگر  كم جمهوري اسالميمقابل سران
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انصراف از غني سازي و انتقال آن به . وجود ندارد
. راي امنيت استراه ديگر رفتن به شو. روسيه

ديپلماسي دولت اسالمي در تكوين اين بن بست 
  .نقش اصلي را بازي نموده است

     
  كدام راه حل؟

اي و نه  سوال اصلي امروز اما نه بحران هسته
اي است كه به بن بست فعلي رسيده است،  پروسه

بلكه اين واقعيت است كه چرا برخورداري از 
ر متعارف اي كه براي هر كشو تكنولوژي هسته

ديگري در جهان از بلغارستان تا پاكستان و غيره 
يك امر بديهي و طبيعي است، در مورد كشور ما 
به چنين بحراني فرا روئيده است و در آستانه تبديل 
شدن به مشكل بين المللي براي آن در شوراي 

  امنيت سازمان ملل است؟
بر هيچ كس پوشيده نيست كه مساله نه صرفا 

 اي، بلكه دولت حاكم بر كشور فنĤوري هسته
مشكل نه فنĤوري هسته اي بلكه خود . ماست

حكومت جمهوري اسالمي در منطقه بحراني 
جامعه بين المللي با دولتي مواجه . خاورميانه است

است كه در طول ربع قرن گذشته از بلندگوهاي 
رسمي آن صداي مرگ بر آمريكا و مرگ بر 

غيره شنيده مي اسرائيل و گاه مرگ بر انگليس و 
شود و هنوز هم رئيس جمهور آن از پشت ميز 
. خطابه دعوت به نابودي يك كشور ديگر مي كند

بنابراين با اذعان به چنين شرائطي است كه بايد ديد 
  .راه حل برون رفت از اين بن بست كدام است

مسئولين حكومت اسالمي، اين روزها از موضع 
مي كنند حق ملي وارد صحنه شده اند و تالش 

چهره ملي به خود گرفته و با پرچم احساسات ملي، 
بر هر گونه مخالفت با  سياست خارجي خود، مهر 

تا آن جا كه ممكن است پرچم تقابل . دنخيانت بزن
با جامعه بين المللي را، بدون توجه به نتايج عملي 

حتي ريسك . ندآن، هم چنان برافراشته نگهدار
  .دنبه جان بخررفتن به شوراي امنيت را هم 

  . در ميان اپوزيسيون دو برخورد برجسته است
يك گروه از مخالفان حكومت از ارجاع پرونده 
اتمي جمهوري اسالمي به سازمان ملل استقبال مي 

براي اين گروه از . كنند و اصال خواستار آن هستند
نيرو ها بحث در مورد عواقب اين اقدام مطرح 

هوري نيست و هدف خالص شدن از شر جم
اسالمي به هر بهائي حتي تبديل كشور به عراقي 

اين قبيل نيروها در عرصه بين المللي . ديگر است
هم خود را بيشتر با سياست هاي دولت كنوني 
آمريكا و مصالح سياسي آن در منطقه خاورميانه 
هماهنگ مي كنند تا با نياز ها و الزامات جنبش 

به همين . دمكراسي و آزادي خواهي در خود ايران
دليل هم در اين كه به بهانه برنامه اتمي حكومت 
اسالمي، سرنوشت كشور و مردم ايران به دست 
قدرت هاي صاحب نفوذ در شوراي امنيت و منافع 
آن ها در منطقه سپرده شود، دغدغه چنداني به 

  .خود راه نمي دهند
گروه وسيع تري از نيروها، ارجاع پرونده اتمي به 

خطري براي رشد جنبش  شوراي امنيت را 
با ارجاع . دمكراسي در كشور تلقي مي كنند

پرونده اتمي به شوراي امنيت، نه فقط حق تعيين 
تكليف با جمهوري اسالمي بلكه  حق هر گونه 
تصميم گيري در مورد آينده كشور نيز بتدريج به 
دست قدرت هاي صاحب نفوذ در شوراي امنيت و 

ي دولت اياالت قبل از همه مصالح و منافع سياس
  .متحده در خاورميانه سپرده مي شود

بر هيچ كس پوشيده نيست كه سياست جمهوري 
اسالمي نيز مثل تمامي حكومت هاي مستبد، نه بيان 
اراده مردم كشور ماست و نه تحت سيطره اين 
حكومت بيان آزادانه اراده و خواست مردم 
امكانپذير است و نه اصوال براي اين حكومت 

اين واقعيت را .  اراده مردم مطرح استخواست و
همه و از جمله دول ذينفع در منطقه استراتژيك 

از همين رو نيز حكومت . خاورميانه هم مي دانند
هائي مثل جمهوري اسالمي عالوه بر سلب حق 
حاكميت از مردم، خود تهديدي براي آينده كشور 
بوده و  با ايجاد تقابل در عرصه بين المللي، 

و امنيت ملي كشور را نيز به مخاطره مي استقالل 
  .اندازند

بايد مخالف ارجاع نيروهاي آزاديخواه كشور ما 
پرونده اتمي به شوراي امنيت و به بهانه آن، تبديل 
سرنوشت كشور به ملغمه دست اين يا آن قدرت 

 و از اين رو نيز خواستار توقف شندتوسعه طلب با
المي، غني سازي اورانيوم از سوي جمهوري اس

حل بحران هسته اي از كانال شوراي حكام و 
اجراي پيمان منع گسترش سالح هاي هسته اي و 

  .ندملحقات آن شو
  

  

احكام صادره از سوي دستگاه قضائي 
جمهوري اسالمي درباره فعالين 
مراقويا محكوم مي كني كارگري  

تن از فعالين كارگري در شهر سقز 5بنابر احكام ابالغ شده به وكالي 
  . اين فعالين به زندان و تبعيد محكوم گرديده اند  ،

  : طبق اين احكام براي اين فعالين كارگري
   سال تبعيد به شهر قروه 3سال زندان و 5 محمود صالحي -1
   سال زندان 3 جالل حسيني – 2
   سال زندان 2 محسن حكيمي – 3
  سال زندان 2 برهان ديوارگر – 4
تعيين شده كه مي نواند در  سال زندان 2 محمد عبدي پور – 5

  . دادگاه بعدي مورد تجديد نظر قرار گيرد 
 در 1383اين افراد به اتهام ، قصد شركت در راهپيمائي اول ماه مي 

 610شهر سقز و فعاليت هاي سنديكائي محاكمه و بر اساس ماده 
قانون مجازات اسالمي به چنين زندان هاي سنگين محكوم گرديده 

. رگز بر گزار نشد و تجمعي كه صورت نگرفت مراسمي كه ه. اند
صدور اين احكام اعتراضات وسيعي را در ميان فعالين كارگري داخل 

و خارج كشور وهمچنين مجامع كارگري يين المللي مانند 
كنفدراسيون جهاني اتحاديه هاي آزاد كارگري ، كميته آزادي تشكل 

موجب  ) CLC( ، كنگره كار كانادا) او– ال -آ(سازمان جهاني كار
  . گرديده است 

جمهوري اسالمي در طي يك سال و نيم گذشته مترصد لحظه ، 
شرايط و وضعيت مناسب براي گسترش تعرض و تهاجم خود به 

در شرايطي كه از يك سو تشكل هاي ضد . كارگران ايران بوده است 
كارگري سياه و دست ساز رژيم مانند خانه كارگر، شوراهاي اسالمي 

شكل هاي دست ساز وزرات كار بيش از پيش در ميان كار و ت
مراسم اول ماه مه سال جاري ( كارگران منفور و منزوي گرديده اند 

و از سوي ديگر كارگران ايران ) انعكاس روشني از اين مساله بود 
مبارزات خود را براي بر پائي تشكل هاي مستقل كارگري گسترش 

گران شركت واحد ، كميته داده و تشكل هائي مانند سنديكاي كار
پيگيري براي ايجاد تشكل هاي كارگري ، كميته هماهنگي براي 

را ايجاد كرده اند، صدور اين احكام در ....ايجاد تشكل هاي كارگري، 
دولت ضد كارگري . چنين فضائي معناي واقعي خود را مي يابد 

ارزات ونظام سرمايه داري ايران هر گونه تمهيد ي را بكار گرفته تا مب
كارگران و تشكل هاي مستقل كارگران و زحمتكشان را سركوب 

و اين چنين به . كرده و آنها را از برپائي تشكل هاي مستقل باز دارد 
داليل واهي حقوق اوليه كارگران كه در مقاوله نامه هاي سازمان 

جهاني كار نيز مورد تاكيد قرار گرفته و جمهوري اسالمي نيز خود را 
د مي داند، صريح و آشكارا نقض گرديده و مورد تعرض يه آن متعه

  . رژيم قرار مي گيرد 
كميسيون كارگري سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران ضمن اينكه قويا 
صدور چنين احكامي را محكوم كرده و آنها را غير قانوني و بي اعتبار 

  . مي داند ، خواهان لغو فوري و بدون قيد و شرط اين احكام است 
 تمامي فعالين كارگري ، سازمان هاي چپ ، دموكرات و آزاديخواه ما

را فرا مي خوانيم تا ضمن اعتراض به صدور اين احكام تالش هاي 
گسترده خود رابه هرطريق ممكن براي لغو اين احكام و عقب راندن 

  . دولت و نظام جمهوري اسالمي بكار گيرند
  

  ايران كميسيون كارگري سازمان اتحاد فدائيان خلق 
  ٢٠٠٥ نوامبر 22 1384اول آذر 
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  نگاهي به جنبش کارگري ايران در سال گذشته
 يابد تري مي مبارزات کارگران اشکال راديکال

  
ي و » فرهاد«با ياد  رزيز، که پيگي ع  

بررسي جنبش کارگري ايران نيز يکي   کميسيون کارگري سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران  
.اش بود هاي هميشگي ز دلمشغولي   ا  

  
  

دهد که   نشان مي۱۳۸۳ در سال بررسي جنبش کارگري ايران
هاي جمعي کارگران،  هاي حرکت هرچند از لحاظ موضوعات و انگيزه
ها و مبارزات  شود، اما مقاومت تفاوت چندان زيادي مشاهده نمي

تري  ، اشکال نسبتاً راديکال)۱۳۸۲سال ( قبل ةکارگران در مقايسه با دور
  .گيرد به خود مي

دار آن عليه  و شرکاي سرمايه دولت ة تهاجمات گستردمهبا ادا
 حقوق و دستاوردهاي کارگران و زحمتکشان، اعتراضات و ةباقيماند

جمعي کارگري در سال گذشته نيز، عمدتاً خصلت تدافعي  حرکات دسته
هاي مستقل و آزاد کارگري، همچنان، مانع  نبود تشکل. داشته است

ش بزرگي در راه ثمربخشي مورد انتظار، گسترش و تقويت جنب
هاي قابل  کارگري بوده است، اگرچه در اين دوره اقدامات و حرکت

ها و نهادهاي صنفي  ريزي تشکل توجهي از سوي کارگران در جهت پايه
  .مستقل آنها نيز آغاز شده است

   ۱۳۸۳ران در سال بررسي جنبش کارگري اي
هاي مربوط به  در اين نوشته، بر مبناي مجموعه اخبار و گزارش

هاي داخلي  هاي جمعي کارگران که در رسانه حرکتاعتراضات و 
بديهي است که در شرايط سانسور . گيرد ، صورت ميبازتاب يافته است

ش جاري کارگران مان، خبرهاي مربوط به جنب و اختناق حاکم بر ميهن
همچنين اخبار راجع به . شود نيز به طور کامل منعکس و منتشر نمي

ها و  و متوسط، و يا در شهرستانهاي کوچک  حرکات کارگري در واحد
با وجود . مناطق دورافتاده، از امکان انتشار بسيار اندکي برخوردارند

ها هم،  هاي منتشره در رسانه بندي اخبار و گزارش اينها، مطالعه و جمع
کارگري در اين دوره به دست تصويري تقريبي از وضعيت جنبش 

ن نيز، مي تواند به  پيش از آة اين وضعيت با دورسهمقاي. دهد مي
  . کارگر ايران ياري رساندقهجاري طبشناخت بهتري از جنبش 

  
  ها انگيزه

جمعي  هاي دسته هاي حرکت  مجموعه اخبار و گزارشيهبرپا
ها، عدم  کت اين حرةکارگران در سال گذشته، مهمترين موضوع و انگيز

ه دريافت حقوق و ديگر مطالبات معوقه و همچنين عدم پرداخت حق بيم
از جانب مديران و کارفرمايان ) شود که از دستمزد کارگران کسر مي(

مقايسه اين نسبت با ).  کل حرکاتدرصد تعداد ۳۱حدود (بوده است 
دهد که اين مسئله کماکان يکي از   قبل نيز به روشني نشان ميةدور

و کارفرمايان و ) ۱جدول شماره ( کارگران شاغل است ةت عمد معضال
هاي گوناگون از پرداخت  هاي خصوصي و دولتي، به بهانه هيران بنگا مد

روند و  دستمزد ماهانه و يا ديگر مطالبات مزدي کارگران نيز طفره مي
 ماه و يک سال هم ۶اين تعويق و تعلل در پرداخت دستمزدها حتي از 

ريسندگي و بافندگي « کارگر ۵۰۰چنان که مثالً حدود . کند تجاوز مي
در .  در شهريورماه و باري ديگر در بهمن گذشتهکه يک بار» فومنات

ماه، در برابر کارخانه  اعتراض به عدم پرداخت حقوق به مدت يازده 
روبرو شدند که » ضد شورش«اجتماع کرده بودند، با تهاجم پليس 

  .منجر به زخمي شدن چندتن از کارگران معترض گرديد
 جمعي کارگران هاي هاي اعتراضات و حرکت انگيزه  : ۱جدول شماره 

  ۱۳۸۳ و ۱۳۸۲هاي  در سال
  

  ۱۳۸۲  ها انگيزه
درصد به (

  )کل

۱۳۸۳  
درصد به (

  )کل
  ۳۱  ۳۰  عدم دريافت حقوق و ديگر مطالبات

  ۱۲  ۱۳   تعطيلي–توقف توليد 
  ۱۴  ۲۱  اخراج، بازخريد و بالتکليفي

  ۵  ۸  خصوصي سازي
  ۶  ۱  خواست افزايش حقوق و مزايا
  ۶  ۶  اعتراض به تصميمات مديريت

اعتراض به تصميمات سازمان تأمين 
  اجتماعي و وزارت کار

۱۱  ۶  

  ۲۰  ۱۰  ساير
  ۱۰۰  ۱۰۰  جمع
هاي جمعي کارگران در هر سال   محاسبه بر مبناي تعداد کل حرکت- * 

هاي داخلي بازتاب  هاي مربوط به آنها در رسانه که اخبار و گزارش
  .يافته است
  

ي کارگران در هاي جمع دومين موضوع اعتراضات و حرکت
 اخراج، بازخريد اجباري و يا رها کردن کارگران لهسال پيش، مسئ

بايد يادآور شد که بخش بزرگي . شاغل به صورت بالتکليف بوده است
 بالواسطه خصوصي جهها، مقدمه و يا نتي ها و بيکارسازي از اين اخراج

سازي مؤسسات توليدي و خدماتي دولتي بوده که در اين دوره هم 
اعتراض به توقف توليد و يا تعطيلي موقتي يا دائمي . مه داشته استادا

 که طبعاً بالتکليفي و بيکاري شاغالن آنها را به دنبال –ها  کارخانه
به . هاي حرکات کارگري بوده است  نيز يکي ديگر از انگيزه- آورد مي

طور کلي، مقاومت در برابر اخراج و بازخريد اجباري، خواباندن توليد و 
ها و همچنين خصوصي سازي واحدها، در مجموع،  عطيلي کارخانهت

 درصد اعتراضات جمعي کارگران در سال گذشته را ۳۰ بيش از نهزمي
اراک، » آونگان«به عنوان مثال، کارگران کارخانه . داده است تشکيل مي

به » ثمن بخس«در اعتراض به واگذاري اين واحد بزرگ صنعتي به 
، به تجمع در محل کارخانه دست زدند ۱۳۸۳بخش خصوصي، در آذر 

  . که به مدت ده روز ادامه داشت
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اعتراض به تصميمات مديران واحدها و همچنين اعتراض به 
تصميمات و اقدامات مسئوالن سازمان تأمين اجتماعي و وزارت کار 
رژيم، در مورد نقض و يا عدم اجراي قوانين و مقررات موجود، اعمال 

هاي  ز عدم رسيدگي به خواستها، از جمله انگيزهتبعيض و اجحاف و ني
. هاي جمعي کارگران در دوره مورد بررسي بوده است مهم ديگر حرکت

بخش بزرگي از اين گونه اعتراضات نيز در ارتباط با عدم اجراي قوانين 
موجود و يا تفسير دلبخواهي مقررات ناظر بر بازنشستگي در کارهاي 

 پيش از موعد از جانب سازمان تأمين آور و بازنشستگي سخت و زيان
از » کشت و صنعت کارون«کارگران مزارع نيشکر . اجتماعي بوده است

 مربوط به »کميته«جانبه  آن جمله بودند که در اعتراض به تصميمات يک
  .آور، در آبانماه، به راهپيمايي پرداختند تشخيص کارهاي سخت و زيان

اي به  رهاي فزايندهدر شرايطي که از هر سو تعرضات و فشا
گيرد، و در  باقيمانده حقوق و دستاوردهاي کارگران صورت مي

عه ما بار آن، در جام  تبعات فاجعهمهوضعيتي که معضل بيکاري، با ه
يابد، خواست عادالنه افزايش حقوق و  تري ميهرسال ابعاد وحشتناک

د رشد با اين همه، سال گذشته شاه. کند مزايا کمتر امکان بروز پيدا مي
هاي   اصلي تعدادي از حرکتةچشمگير اين خواست، به عنوان انگيز

» پارس مينو« تن از کارگران ۱۷۰۰حدود  . جمعي کارگران بوده است
، در دي و بهمن »حق سنوات«، به خاطر افزايش حقوق و )دره خرم(

گذشته، اقدام به اعتصاب و تجمع کرده و موفق به قبوالندن بخشي از 
تعدادي ديگر از اين دسته از حرکات . ن هم شدندهايشا خواسته

شوراي  «لهاعتراضي نيز در ارتباط با تعيين حداقل دستمزد به وسي
  .و نقض تعهدات قبلي از جانب آن بوده است» عالي کار

 -هاي اعتراضات کارگران در اين دوره بخشي از ساير انگيزه
 مربوط -دهد  پيشين هم افزايش شديدي را نشان ميةکه نسبت به دور

، »قراردادهاي موقت«هاي اعتراضي در مورد رواج روز افزون  به حرکت
 قهساب  بيعهتبديل قراردادهاي دائمي به موقتي و، به طور کلي، اشا

اين مسئله،  قبالً به صورت جداگانه، در . قانوني در روابط کار است بي
اتحاد کار، (صفحات اين نشريه مورد بررسي قرار گرفته است 

  ).۱۳۸۴رديبهشت ا
هاي کارگري در باال  هاي حرکت تصويري که از علل و انگيزه

 کارگران در ةارائه شد، باري ديگر، خصلت تدافعي مقاومت و مبارز
داران  در واقع، حکومت ماليان و سرمايه. کند شرايط حاکم را آشکار مي

 اند که ناگزيرند وضعيت فالکتباري را بر کارگران ايران تحميل کرده
 حيات، مهشان، يعني حق ادا عمدتاً براي دريافت دستمزد و حقوق معوقه

گونه  ترين دستمزد و بدون هيچ شان، هرچند با نازل و براي حفظ شغل
  .امنيت شغلي، با چنگ و دندان مقاومت و مبارزه کنند

  
  هاي مستقل تالش براي تشکل

هاي جمعي کارگران در  يکي ديگر از موضوعات مهم حرکت
هاي مستقل کارگري است که،  ريزي تشکل ذشته، تالش براي پايهسال گ

به لحاظ امکان (يابد ولي  به ويژه، در اين دوره نمودي آشکار مي
  .ها منظور شده است انگيزه» ساير«در رديف)  پيشينةمقايسه با دور
سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسراني تهران «گيري  شکل

ها و   کارشکنيمه و پيکار، و به رغم هها تالش ، پس از سال»و حومه
هاي مختلف حکومتي و مديريت اين شرکت، در سال  فشارهاي ارگان

 مهانتشار نا. گذشته از نخستين اقدامات در اين عرصه بوده است
، با امضاي حدود صد »هيأت مؤسسان سنديکاهاي کارگري «ةسرگشاد

 سنديکاها، نهآزادا خواست تأمين فعاليت ةنفر از فعالين کارگري، دربار
در » هيأت مؤسسان« ديگري از سوي همان يهدر مهرماه و همچنين بيان

هاي جمعي علني در  هاي ديگر از حرکت اين رابطه در اسفندماه، نمونه
چند هزارتن از کارگران و فعاالن کارگري . شود اين زمينه محسوب مي

هاي  د تشکل پيگيري ايجاتهکمي«اي را امضا کردند که از طرف  بيانيه
ها و نهادهاي  خطاب به وزارت کار و سازمان» آزاد کارگري در ايران

  .المللي، در بهمن گذشته انتشار يافته بود کارگري بين
ها، در جهت فائق آمدن بر پراکندگي موجود و  اين گونه حرکت

ريزي نهادهاي صنفي مستقل کارگران به صورت فراگير و  پي
 هنوز در آغاز راه و نيازمند هرگونه دانيم، سراسري، چنان که مي

. خواه استپشتيباني از جانب نيروها و نهادهاي چپ، دمکرات و ترقي
هاي حکومتي براي  ها و فشارهاي دستگاه  سرکوبگريلکن با همه

رسد که  گيري اين نهادهاي آزاد و مستقل، به نظر مي جلوگيري از شکل
است، با همراهي خود  هشد اي که در اين راه برداشته هاي اوليه گام

  .کارگران، ادامه و گسترش خواهد يافت

  
  اشکال

هاي  هاي راجع به حرکت بررسي مجموعه اخبار و گزارش
جمعي کارگران، که طي سال گذشته انتشار يافته است، بيانگر آنست که 

، اعتراضات و حرکات کارگري ۱۳۸۲، نسبت به سال ۱۳۸۳در سال 
هرچند که در اين ). ۲جدول شماره (ده است تري پيدا کر اشکال راديکال

 قبلي، ارائه و ارسال شکايت شفاهي و کتبي دسته ةدوره نيز، مثل دور
 عرضحال و طومار و نظاير اينها، شکل غالب اعتراضات را يهجمعي، ته
طلبانه  هاي اعتراض و اقدام حق دهد، اما ديگر اشکال و شيوه تشکيل مي

در اين (، رو به افزايش گذاشته است کارگران، به صورت قابل توجهي
هاي حل  بررسي، صدها هزار شکايتي که ساالنه کارگران در هيأت

  ).کنند، منظور نشده است اختالف و مراجع قضايي وغيره مطرح مي
هاي اعتراض و  در اين دوره، اقدام به تجمع، به عنوان يکي از راه

 درصد ۳۶صد به  در۲۷دادخواهي، رواج بيشتري يافته و نسبت آن از 
اين تجمعات، همه موارد اجتماع . کل حرکات کارگري باالرفته است

 ةمجلس، قو(هاي اصلي و مرکزي  اعتراض آميز کارگران در برابر ارگان
استانداري، فرمانداري، (هاي محلي  و ارگان) ها قضاييه، وزارتخانه

و همچنين در مقابل دفاتر مرکزي ) ادارات کار و تأمين اجتماعي
ها و واحدهاي توليدي و  ها و مؤسسات و يا جلوي خود کارخانه شرکت

چنان که، مثالً، اعتراضات کارگران کارخانه . گيرد خدماتي را در بر مي
تهران در خصوص عدم دريافت حقوق و خطر تعطيلي » بهمن پالستيک«

کارخانه، که از آبانماه تا پايان سال گذشته ادامه داشت، از تجمع 
 وزارت کار شروع شده و به اجتماع در برابر مجلس رژيم درمقابل
بافت، در اعتراض به عدم پرداخت » اسفندقه«معدنچيان . انجاميد
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. مطالبات قانوني، در مقابل استانداري کرمان دست به تجمع زدند
 انديمشک در اعتراض به تصميمات مديريت -آهن لرستان کارگران راه
  .ن ناحيه اجتماع کردندآهن اي  کل راهةدر برابر ادار

  
هاي جمعي کارگران در  اشکال اعتراضات و حرکت  : ۲جدول شماره 

  ۱۳۸۳ و ۱۳۸۲هاي  سال
  

  ۱۳۸۲  اشکال
 )درصد به کل(

۱۳۸۳  
 )درصد به کل(

  ۳۹  ۵۳  شکايت، نامه و طومار
  ۳۶  ۲۷  تجمع

  ۹  ۸ پيمايي بندان و راه تحصن و راه
  ۹  ۷  اعتصاب

  ۷  ۵  ساير
  ۱۰۰  ۱۰۰  جمع

هاي جمعي کارگران در هر سال   محاسبه بر مبناي تعداد کل حرکت-*
هاي داخلي بازتاب  هاي مربوط به آنها در رسانه که اخبار و گزارش

  .يافته است
  

پيمايي، از ديگر اشکال بروز  بندان و يا راه اقدام به تحصن و راه
و طرح اعتراضات کارگري بوده که در اين دوره نيز، همانند گذشته، 

هاي   فقدان تشکلةدر وضعيتي که کارگران به واسط. امه داشته استاد
توانند  ها و ديگر امکانات مستقل نمي مستقل و سراسري و نبود رسانه

 خود را به گوش ديگران برسانند و متقابالً، نهصداي حق طلبا
کنند که  هاي امنيتي، اطالعاتي و اجرايي رژيم همواره سعي مي دستگاه

 کارگران را در همان محل کار محاصره و خاموش نداي اعتراضات
کوشندتا با کشاندن اعترضات خود به  نمايند، کارگران معترض مي

 نهطلبا ها، ميادين و مراکز شهرها و طرح مطالبات حق ها، خيابان جاده
خود در انظار عمومي، حمايت کارگران و ديگر اقشار مردم را نيز جلب 

 تجمعات مهدر ادا» الکتريک رشت« کارگر ۳۰۰پيمايي بيش از  راه. کنند
قبلي و در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و مزاياي معوقه، در 

 ۵۰۰ له بندر انزلي به وسي– اصلي رشت ةفروردين، و بسته شدن جاد
 ۴به دليل عدم دريافت حقوق به مدت » صنايع پوشش«کارگر معترض 

تجمع و .  بوده استماه، در اسفند گذشته، دو نمونه از اينگونه حرکات
 ۲۰۰پيمايي  سمنان، راه» پاکريس «نه کارگر کارخا۹۰۰پيمايي حدود  راه

به سوي مرکز شهر، بسته ) قزوين(» نقش ايران«تن از کارگران نساجي 
، نمونه »سازي اهواز لوله« اهواز در اثر اعتراضات کارگران ةشدن جاد

  .آيد هاي ديگري از آنها به حساب مي
و ممنوع » غيرقانوني«در جمهوري اسالمي اگرچه اعتصاب 

هاي حکومتي اين رژيم هم تمامي تالش خود را  اعالم شده و دستگاه
دارند، اما   آنها معمول مي-  و انتشار خبر–براي جلوگيري از وقوع 

و حقانيت اين » قانونيت«کارگران با اقدامات و حرکات متعدد خود، 
شان را، عمالً، به اثبات  قهاي برح  اعتراض در دفاع از خواستةشيو

ارديبهشت سال گذشته مصادف با آغاز اعتراضات و . اند رسانده
با (آذربايجان » کشت و صنعت و دامپروري مغان«اعتصاب گسترده در 

در رابطه با عدم پرداخت حقوق و )  کارگر و کارمند۴۰۰۰حدود 
دي هاي بع کاري و تصميمات مديريت اين واحد بوده که در ماه اضافه

هم، به اشکال گوناگون ادامه يافت و نهايتاً به تعويض مديريت و تأمين 

 کارگران ة روز۱۵اعتصاب . هاي معترضان انجاميد بعضي از خواست
ها و نبود امنيت شغلي، در   ماه، به دليل اخراج در دي» نساجي کردستان«

. دهايي که در مورد توقف اخراج شاغالن داده شد، به پايان رسي پي قول
در بهمن گذشته » البرز غربي«اما اعتصاب کارگران معادن ذغال سنگ 

که به دنبال خصوصي سازي اين معادن و عدم پرداخت مطالبات 
  ...  روز ادامه داشت۵۰قانوني معدنچيان شروع شده بود، بيش از 
هاي کارگري گزارش شده، در  در مجموع، هرچند که کل حرکت

دان زيادي نداشته است، اما نسبت  قبلي، تفاوت چنةقياس با دور
، افزايش محسوسي را نشان ۱۳۸۳ها به کل حرکات، در سال  اعتصاب

  .دهد مي
  

  زدگي بحران
هاي متداول اقتصادي نيز وضعيت  اگرچه  بسياري از شاخص

 سهدهند، لکن مقاي  ايران را به روشني نشان ميةزد کنوني اقتصاد بحران
هاي مختلف فعاليت  سب رشتههاي کارگري مورد بررسي برح حرکت

زدگي آنها را در دو  تواند تصويري از ميزان بحران اقتصادي نيز مي
  .سال گذشته نيز فراهم کند

تر بار بحران گريبانگير اقتصادي  انتقال هرچه بيشتر و سنگين
 ةبر دوش کارگران و زحمتکشان يکي از مقاصد اصلي تعرضات گسترد

» امتيازات« حقوق و ة باقيمانديهلداران ع حکومت ماليان و سرمايه
هاي کارگران  کارگران است و، چنان که ديديم، عمده مبارزات و مقاومت

تري هم به خود  در شرايط حاکم نيز، هرچند که اشکال نسبتاً راديکال
. گيرند، معطوف به دفاع از حقوق ابتدايي حيات و اشتغال آنهاست مي

ها،  ها و رشته رخي از بخشاما، در همين حال، کارگران شاغل در ب
هاي صنعتي، با فشارها و مشکالت مضاعفي روبرويند  خصوصاً رشته

اي نبوده، بلکه از  هاي مقطعي يا دوره و اين امر نيز تنها ناشي از بحران
  .خيزد  ايران برميتهبحران ساختاري اقتصاد آشف

  
  که از - هاي توليد منسوجات و چرم و پوشاک رشته

هاي صنعتي از حيث تأمين   و در عين حال مهمترين بخشترين باسابقه
ها پيش دچار بحران شديد گرديده و   از سال- شده اشتغال محسوب مي

از قضا، قانوني که زير عنوان . در مسير نابودي قرار گرفته است
 ۱۳۸۰در سال » حمايت از بازسازي و نوسازي صنايع نساجي کشور«

، مزيد بر علت شده و روند تعطيلي به تصويب رسيده و به اجرا درآمده
 شاغالن و نابودي اين دسته از ةو اخراج و بيکار سازي گسترد

به طوري که در سال . واحدهاي صنعتي را سرعت افزونتري بخشيد
ها و  گذشته نيز، همانند سال پيش از آن، بيشترين تعدادحرکت

جدول (ها به وقوع پيوسته است  اعتراضات کارگري در اين رشته
 اخير، اين بحران ساختاري که در اثر افزايش ةاما در دور). ۳شماره 
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سريع واردات و قاچاق روزافزون کاالهاي مشابه خارجي تشديد 
و از جمله (گرديده، گريبانگير تعداد زيادي از واحدهاي صنايع غذايي 

از جمله توليد تلويزيون و (و صنايع لوازم خانگي ) هاي قند کارخانه
در اين دسته از واحدها نيز، متعاقباً، اخراج و . نيز شده است) آالت چيني

يا تبديل قراردادهاي دائمي به موقتي و انواع اجحافات ديگر در حق 
اي يافته  کارگران، و همچنين توقف توليد يا تعطيلي آنها، رواج فزاينده

هاي خدماتي   اجراي سياست خصوصي سازي در بخشمهبا ادا. است
و رونق ) ها ها، مراکز آموزشي، شهرداري ارستانخصوصاٌ در بيم(

پيمانکاري و تأمين «هاي  بيش از پيش نوعي از داللي زير عنوان شرکت
که نيروي کار مورد نياز مؤسسات دولتي و (» نيروي انساني

فراهم کرده و بدين ترتيب » مناقصه«خصوصي را به صورت 
د پرداخت دستمزد کارفرماي اصلي را عمالً از هرگونه مسئوليت درمور
، شاغالن اين )کنند و رعايت ديگر حقوق قانوني کارگران مبرا مي

با تعميم و . اند هاي بيشتري مواجه شده ها با فشارها و محدوديت رشته
هاي خدماتي و توليدي و  سازي به ساير رشته گسترش خصوصي

همچنين تداوم تهاجمات کارفرمايان و مديران عليه کارگران، دور از 
ها هم، در  ها و اعتراضات شاغالن آن رشته تظار نيست که مقاومتان

  .آينده، سهم و نقش افزونتري داشته باشد
  

هاي جمعي کارگران برحسب  اعتراضات و حرکت  : ۳جدول شماره 
  ۱۳۸۳ و ۱۳۸۲هاي  هاي توليدي در سال رشته

  
  ۱۳۸۲  ها رشته

درصد به (
  )کل

۱۳۸۳  
درصد به (

  )کل
  ۲۴  ۲۴  م و کفشنساجي و پوشاک و چر

  ۷  ۱۰  ماشين سازي و صنايع فلزي
  ۱۰  ۶  صنايع غذايي

  ۴  ۶  صنايع ساختماني و سيمان و چوب
  ۱  ۵  نفت و گاز و پتروشيمي

  ۱۰  ۳  لوازم و وسايل خانگي و اداري
  ۲  ۳  معادن و صنايع معدني

ها،  کارگران شهرداري(خدمات 
  . . .)ها و  بيمارستان

۱۲  ۱۴  

  ۲۸  ۳۱  ساير
  ۱۰۰  ۱۰۰  جمع

هاي جمعي کارگران در   محاسبه بر مبناي تعداد کل حرکت- * 
هاي داخلي  هاي مربوط به آنها در رسانه هر سال که اخبار و گزارش

  .بازتاب يافته است
   

  
  

احكام صادره از سوي دستگاه قضائي 
 جمهوري اسالمي درباره فعالين كارگري

 راقويا محكوم مي كنيم
 

 
تن از فعالين كارگري در شهر سقز ، اين 5ه به وكالي بنابر احكام ابالغ شد

  . فعالين به زندان و تبعيد محكوم گرديده اند 
  : طبق اين احكام براي اين فعالين كارگري

   سال تبعيد به شهر قروه 3سال زندان و 5 محمود صالحي -1
   سال زندان 3 جالل حسيني – 2
   سال زندان 2 محسن حكيمي – 3
  سال زندان 2گر  برهان ديوار– 4
 سال زندان تعيين شده كه مي نواند در دادگاه بعدي 2 محمد عبدي پور – 5

  . مورد تجديد نظر قرار گيرد 
 در شهر سقز و 1383اين افراد به اتهام ، قصد شركت در راهپيمائي اول ماه مي 

 قانون مجازات اسالمي 610فعاليت هاي سنديكائي محاكمه و بر اساس ماده 
مراسمي كه هرگز بر گزار نشد . زندان هاي سنگين محكوم گرديده اندبه چنين 

صدور اين احكام اعتراضات وسيعي را در ميان . و تجمعي كه صورت نگرفت 
فعالين كارگري داخل و خارج كشور وهمچنين مجامع كارگري يين المللي مانند 

ازمان كنفدراسيون جهاني اتحاديه هاي آزاد كارگري ، كميته آزادي تشكل س
  . موجب گرديده است  ) CLC( ، كنگره كار كانادا) او– ال -آ(جهاني كار

جمهوري اسالمي در طي يك سال و نيم گذشته مترصد لحظه ، شرايط و 
وضعيت مناسب براي گسترش تعرض و تهاجم خود به كارگران ايران بوده است 

رژيم در شرايطي كه از يك سو تشكل هاي ضد كارگري سياه و دست ساز . 
مانند خانه كارگر، شوراهاي اسالمي كار و تشكل هاي دست ساز وزرات كار 

مراسم اول ماه مه ( بيش از پيش در ميان كارگران منفور و منزوي گرديده اند 
و از سوي ديگر كارگران ايران ) سال جاري انعكاس روشني از اين مساله بود 

رگري گسترش داده و مبارزات خود را براي بر پائي تشكل هاي مستقل كا
تشكل هائي مانند سنديكاي كارگران شركت واحد ، كميته پيگيري براي ايجاد 

را ....تشكل هاي كارگري ، كميته هماهنگي براي ايجاد تشكل هاي كارگري، 
. ايجاد كرده اند، صدور اين احكام در چنين فضائي معناي واقعي خود را مي يابد 

اري ايران هر گونه تمهيد ي را بكار گرفته دولت ضد كارگري ونظام سرمايه د
تا مبارزات كارگران و تشكل هاي مستقل كارگران و زحمتكشان را سركوب 

و اين چنين به داليل . كرده و آنها را از برپائي تشكل هاي مستقل باز دارد 
واهي حقوق اوليه كارگران كه در مقاوله نامه هاي سازمان جهاني كار نيز مورد 

 صريح و ر گرفته و جمهوري اسالمي نيز خود را يه آن متعهد مي داند،تاكيد قرا
  . آشكارا نقض گرديده و مورد تعرض رژيم قرار مي گيرد 

كميسيون كارگري سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران ضمن اينكه قويا صدور 
چنين احكامي را محكوم كرده و آنها را غير قانوني و بي اعتبار مي داند ، 

  . لغو فوري و بدون قيد و شرط اين احكام است خواهان 
ما تمامي فعالين كارگري ، سازمان هاي چپ ، دموكرات و آزاديخواه را فرا 
مي خوانيم تا ضمن اعتراض به صدور اين احكام تالش هاي گسترده خود 

رابه هرطريق ممكن براي لغو اين احكام و عقب راندن دولت و نظام 
 . دجمهوري اسالمي بكار گيرن

  
  كميسيون كارگري سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران 

  2005 نوامبر 22 1384اول آذر 
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  به مناسبت سالگرد فرشيد شريعت

  "فرهاد"
  داشت گوهرانسان را پاس مي

  
 سازمان ما  يميار صميز و يق عزيکسال از مرگ ناباورانه رفي.  کسال گذشتي

 سرد مرگ  بر تن گرم و پر شور همرزم يها دن نفسيکسال از وزي. گذشت
سپردن کسال از جان به مرگ ي.  عت گذشتيد شري ما، فرشيفراموش ناشدن

ان خلق و کادر پر تالش جنبش يده و پاکباخته جنبش فدائياران  شوري از يکي
  .ران گذشتي ايستي کمون- يکارگر

 
ان ياو در جر.  بوديم پهلويان جوان و پر شور رژيعت از زندانيد شريفرش
رشد و ي و عدالت  دستگي آزادي شاه و برايکتاتوريه دي علياسيت سيفعال

 از زندان يپس از آزاد.   پشت سرگذاشتيا سربلندشکنجه  و زندان را ب
همراه مردم در انقالب بهمن شرکت داشت و بالفاصله پس از انقالب به 

الت تهران ياو در تشک. وستيران پي خلق اي فدائيکهايصفوف سازمان چر
او از . کرد يت ميغ سرکوب حکومت فعالير تير در زي ناپذيسازمان، خستگ

ر ضرب يل زيبود که به دل يم اسالميرکوبگرانه رژ سيها استيان سيقربان
اوش يار وفادارش و سيده ير، به همراه فريالت تهران سازمان، ناگزيرفتن تشک

  .د سپردي، تن به تبعشو غزال دو فرزند دلبند
  

خود  يالتي تشک-ياسي سيها تي  فعاليعت که نام فرهاد را برايد شريفرش
ان خلق ي سازمان اتحاد فدائيته مرکزيکم چند دوره دريانتخاب کرده بود، برا

 يئت اجرائي سازمان، از هيالتي تشکيت داشت و در اغلب ارگانهايران عضويا
ته ينترنت، از کمي تا صفحه ايون کارگريسيه، از کميري تا تحريته مرکزيکم

نقش او در شکل دادن به . ت نموده استي فعالي کشوريها الت تا حوزهيتشک
  .ر بوديو آن چشم گي اسناد و آرشيآور جمع و يون کارگريسيکم
  

ها همواره  يت و شرکت در حل معضالت و نارسائيرش مسئولياو در پذ
 فرهاد بدون .گرفت، کوشا بود ي که بدوش ميا فهيشقدم و در انجام وظيپ

 از  يبرگ . "گرداند ي سازمان را مينترنتيه اينشر يا  در دورهياغراق به تنهائ
 ي اختصاص دارد و از آثار جزني اسناد جنبش فدائيآورکه به گرد"  خيتار

 از يگري و تعداد دين اقدامي تا حسيد مومنيان و احمدزاده، از حميگرفته تا پو
  . شده استيگر گردآوريده، توسط او و چند تن ديارانمان در آن درج گردي
  

   داشت و مجموعهيژه ايت وي حساسياسيان سيفرهاد نسبت به مسائل زندان
 -  و خانواده آنانياسيان سي در رابطه با زندان و زندان از اسنادياريبس

 را گردآورده - اعدام شده انيمربوط به زندان  خاطرات و نامهيعکس، زندگ
  .است

 جان باخته ي رفقاي است که عمدتا به زندگيگريمجموعه د"  ارانياد يبا   "
 جانبا ي تماميافوگريده است بين بخش او کوشيدر ا.  اختصاص دارديفدائ

 و ي گردآورياو برا. دي نمايآور ش و پس از انقالب را جمعي پيختگان فدائ
ن ين بود که اي او ايد و آرزويام. کرد ير تالش مي ناپذيثبت آثار آنان خستگ

  .کندل يها را تکم يوگرافياسناد و ب
  

ده ي و عدالت را به ديد و رزمندگان راه آزاديورز يفرهاد به مبارزه عشق م
عشق او به مبارزه و . سمبل بود" گوارا  چه"  او يبرا . ستينگر ياحترام م

 يها عکس. افته بودي يگوارا تجل  مردم، در وجود چهين راه رهائيمبارز
 ي  ب.ست ايا هين روحي او بازتاب چنيگوارا در محل کار و زندگ متعدد چه

 ما يو مبارزه برا از شور ينک فرهاد خود سمبليم که ايست اگر بگوئيمورد ن
  .است

  
 ازسازماندهندگان يکي فعال داشت و يک حضوري دموکراتيفرهاد در نهادها

 جهت محاکمه سران يالملل نيبونال بي تري برگزاريان گذاران حرکت برايو بن
 ي و حقوق بشر و براياو در دفاع از دموکراس.  بودي اسالميجمهور
شناخت و هر کجا که حضور و  ي از حرمت و منزلت انسان زمان نميپاسدار

درآلمان در اغلب حرکات و .  گذاشت يه ميتالش او الزم بود از جان ما
،  نه تنها حضور داشت، بلکه ي و در دفاع از آزادي ضد استبداديون هايآکس

ون يدر هر حرکت و آکس.   آن بودي از سازماندهندگان اصليکين و ينقش آفر
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ا عدم حضورش ي بود که حضور و ي، بدون شک، او از جمله کسانياسيس
  .ملموس بود

  
نه مطالعات نسبتا ين زمي داشت و در ايات عالقه خاصيفرهاد به شعر و ادب

ات ي از نشرياريه بسيريعضو تحر مختلف يها او در دوره.  داشتياديز
  .  کرده است و منتشريآور ز شخصا جمعي را نياو آثار. سازمان بود

  
ش از منشور ا ي است که مناسبات انسانينادر يها عت از نمونهيد شريفرش

 کوچک ي را بخشيورز استياو س. گذشت ي اش نمياسي سيمش نظر و خط
، شان و حرمت گرانياش با د د و در مناسباتي ديم ي از مفهوم زندگيو جزئ

 او و ي هاي روابط و دوستيگستردگ.  داد يانسان را در مرکز توجه قرار م
رامون خود شکل داده بود، بر ي که پيوع و رنگارنگار متنيد بسيافکار و عقا

، يژگين ويا.  دهد ي مي گواهياز زندگاو  عينگاه باز و درک و برداشت وس
 ما به جا يکه از او برا است ي گرانقدريها  از آموزهيکي و ي آموختنيادگاري

م  و آن را ماندگار يادگار را ارج نهين يم به سهم خود ايکوش يم. مانده است
  .مينک
  

 شکسته يآنزمان با قلب. ن روزها ما را تنها گذاشتيش او درست در هميسال پ
ن يقيو امروزدر سالگرد او با " ستيوداع با تو آسان ن" ز يم که فرهاد عزيگفت
  .مي تکرار کنم،يم آنچه را که آن زمان گفته بوديتوان ي ميشتريب

  :مين گفتياو چن فرهاد خطاب به او و بازماندگان يما در روز خاکسپار
توان آن گونه  ي که مياما تو به همه ما آموخت. توان انکار کرد يمرگ را نم" 
 بر پا ساخت که مرگ و يت و آزادگي از انساني چنان باروئيست و در زندگيز
ش از آن که قلبت از تپش بازماند، ير جلوه کند و تو بي در برابر آن حقيستين

ن همه توان تو ي که ما امروز بر اي داده بود شهي را چنان پر و بال و ريزندگ
  ".ستي زدودن آثار تو از آن نياراي را يچ مرگيم، که هيبال يم
  

م، خصائل يا ش کم ننوشتها يم، در رابطه با پر کاريا اد گفتهياز فقدان او ز
م، از يا دهي فرهاد به خود بالي نگاه باز و انسانيم، برايا خوب او را ستوده

 بازگشت يکسال پس از سفر بيم، اما حال، يا ار گفتهي او بسياعمق مهر و صف
  .ميا م که  کم گفتهي کنياو، اعالم م

 وجود و ينجاست که تا گرمايعمق درد ا. ن هاستيش از اي اما درد  ب
از . ميد نگفته بوديات را به خود اوآنگونه که بايهين بديحضوراش با ما بود ا

گر ي تواند آموزه دينه، مين زميرمان در اح رفتاي و تصحيآموز ن رو، درسيا
  .ما  پس از وداع با فرهاد باشد

  
ار مهربان، همرزم پرشور وهمواره جاودان، فرهاد انسان ياکنون در سالگرد 

ش يز بين پس نيم، از اي کوشيم  که مي کنيشه خندانمان اعالم ميدوست و هم
که پر شورتر از م يده ينان ميم و اطميش، جز به  مصلحت انسان قلم نزنياز پ

د ين شايا.  مي شان و حرمت انسان، قدم زنحفظ يبرا در راه مردم و ش،يپ
  .بتواند فرهاد ما را آسوده خاطر کند

  
نان داشته باش که ي، اما اطميستيز گرچه تو امروز در کنار ما نيفرهاد عز

 يها آرزوها وآرمان.  تو با ما بوده و خواهد بوديآرمان و افکار انسان
زان در چهار گوشه جهان، پر رهرو يخواهانه تو، با وجود  ظلم ستيآزاد

  .ميز نماني اگر ما نيحت.  ماند يم
   

   باديعت گراميد شرياد فرشي
  رانيان خلق اي سازمان اتحاد فدائيته مرکزيکم

  ٢٠٠۵ نوامبر ٨ برابربا ١۳۸۴سه شنبه شانزدهم آبانماه 
  
  

  ن سالگردي از مراسم اوليگزارش

  عتيد شريرشق فيرف
  
  

 
  

  
) فرهاد(  به دعوت خانواده رفيق فرشيد شريعت 2005 نوامبر  13در روز يكشنبه 

اش، در شهر كلن  مراسم بزرگداشتي به مناسبت اولين سالگرد از دست رفتن
در اين مراسم كه بنا به خواست همسر فرهاد، خانم فريده يامچي به . برگزار شد

ود دويست تن از دوستان، ياران و صورت خصوصي برگزار شده بود، حد
. نزديكانش كه از شهرها و كشورهاي مختلف آمده بودند، شركت داشتند

كنندگان ابتدا براي اداي احترام، بر مزارش گرد آمدند و سپس در ساعت  شركت
  . بعداز ظهردر سالن حضور پيدا كردند4

به ياد ماندني خانم  اثر " پرنده "مراسم با پخش ترانه مورد عالقه فرهاد به نام 
سيمين غانم شروع شد و پس از آن همسر و يارمهربان فرهاد، فريده يامچي، به 
شرح زندگي او، چگونگي آشنائي و زندگي مشتركشان، دوران پس از ازدواج  

اين توضيحات با . در ايران و سپس خروج از ايران و اقامت درآلمان پرداخت
  .پخش اساليد همراه بود

 به سخنان نماينده كميته مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران، برنامه بعدي
اودر آغاز از طرف كميته مركزي سازمان به . محمد اعظمي اختصاص داشت

شركت كنندگان در مراسم خوشامد گفت و در ادامه  به صورت بسيار فشرده و 
در جنبش و مختصر به فرازهائي از زندگي فرهاداشاره كرده و به نقش و جايگاه او 

  .سازمان اشاره نمود
زينت بخش اين ) حالج ( نوازي ماهرانه تنبك توسط آقاي ناصر مهرآور تك

  .قسمت از برنامه بود
پس از استراحتي كوتاه بخش دوم برنامه با سخنان آرام و صميمانه آقاي رضا 

او سخنان خود را با بيان خاطره اي از فرشيد در دوران گذشته، . مقصدي آغاز شد
 مربوط مي شد، آغاز و با شعري كه در سال گذشته 1353كه به زندان قصردر سال 

او موفق شد با . به مناسبت از دست دادن او سروده بود، به پايان رساند
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ها، هدفش را تا اعماق  هاي بس ظريف و دلنشين و كاربرد لطيف واژه توصيف
  .كنندگان بنشاند جسم و جان شركت

او در صحبت خود به .  جوان در باره فرهاد سخن گفتپس از اين، آقاي رامين
هاي  سياسي فرهاد اشاره نمود و در قسمتي از سخنان  اهميت و جايگاه فعاليت

خود عنوان نمود كه در زمان فروپاشي اردوگاه سوسياليستي و شوروي كه بسياري 
 فرهاد از نيروهاي چپ اعتقاد خود را به مبارزه در راه سوسياليسم از دست دادند،

مي توان . همواره و هميشه تا واپسين دم حيات به اين آرمان انساني پايبند ماند
گفت كه تمام زندگي و فعاليت سياسي او چه در عرصه فعاليت سازماني و چه در 

  .كانون هاي دموكراتيك و غيره همواره در اين راستا بود
 برنامه بعدي بود كه اجراي ترانه سرود با صداي گرم و دلنشين خانم سيما بهمنش

همچنين دو هنرمند جوان رامتين و وحيد . با استقبال حاضران در مراسم روبرو شد
هائي پرداختند كه بسيار خاطره انگيز بود  به اين مناسبت به اجراي بسيارزيباي ترانه

  .و مورد استقبال زيادي قرار گرفت
ني و نادركه زندگي تر از خورشيد ساخته آقايان شهرام دريا پخش فيلم مهربان
. هاي مختلف به تصوير كشيده بود، بسيار جالب و ديدني بود فرهاد را در عرصه

ها چنان خاطره انگيز و زنده بود كه اشك بر چشمان بسياري از ياران و  صحنه
  .نزديكان فرهاد نشاند

شعر خواني و بازخواني خاطره توسط آقاي محمد افشار، يكي از ياران فرهاد بسيار 
محمد افشاربا چنان باري از عاطفه و صميمانه فرهاد را توصيف كرده . طفي بودعا

در . و كلمات را در غالب شعركنارهم قرار داده بود كه اشعارش به دل مي نشست
همين بخش بيان خاطره ها، آقاي شهرام درياني قطعه شعر سروده خود را كه براي 

همچنين او نوشته شعري كه . دعمو فرهادش سروده بود با صدائي غم آلود خوان
  .توسط دوستان جوانش از ايران براي اين مراسم فرستاده بودند، قرائت كرد

برنامه پاياني اين مراسم اجراي بسيار جاذب و زيباي سرود رود بود كه توسط خانم 
  .بهرخ بابائي و با همسرائي شركت كنندگان در سالن انجام شد

ي و شعرآقاي شهرام درياني را منتشر مي  متن سخنان و شعر آقاي رضا مقصد
متاسفانه تا لحظه انتشار نشريه نتوانستيم از ديگر متون خوانده شده در مراسم . كنيم

  .براي درج استفاده كنيم
  
 

 

  
  
  

 :متن سخنان و شعر آقاي رضا مقصدي
  
  حافظ"    جهان، پير است و بي بنياد، از اين فرهاد کش، فرياد" 

هواي مه آلود، حياط کوچک . ، اينک پيش روي من استسيماي صميمي فرهاد
  .تر کرده است  غمگين۵۳زندان قصر را در سال 

گامي چند، . کند ، مسافت حياط را به تنهائي طي مي" با قامتي به بلندي فرياد" 
اش به  گيرم نخستين کلمه شانه به شانه اش که قرار مي. از او فاصله دارم

. نش مهربانتر از آن است که همراهش نباشمچشما. مخلصيم: رسد گوشم مي
اش را  ناگاه با لبخندي که چهره. کنيم  دو گامي را با هم طي مي-يک

  :خواند کند سطري از شعرم را مي تر مي صميمي
  کدام دست                                              " 

  ؟ "                                                       ترا بست 
با نگاهي به زيبايي چشمها و باالي . نشيند اين يادآوري، سخت به دلم مي

  :خوانم بلندش سطر بعدي را من مي
  دانست مگر نمي                                           " 

"                      که چشمهاي تو سرسبزي بهاران است                                
  ؟

ي زاللش را بايد در يک جاي جانم  عاطفه: گويم پرسم با خود مي نامش را مي
  .و نشاندم. بنشانم

: گفت رفته مي شاملو در باره يکي از دوستان مشترک مهربان از دست
 از ميان ما - ناگهان–ميرند با ما هستند فقط گاهي  انسانهايي از اين دست، نمي

  .شوند گم مي
همين چند روز پيش بود سر چهارراهي که فرهاد را به دفتر . راست مي گفت

زد و  با اورکتي که به سبزي مي. ي هم ايستاديم برد، سينه به سينه کارش مي
موهاي پر پشت پراکنده، پيشاني زالل شبنم زده و چشمهايي که زودتر از او 

. از حالش پرسيدم. کوتاه را شانه به شانه هم پيموديممسافتي . گفت سخن مي
  ". مخلصيم :"همان کلمه هميشگي را برزبان آورد

در چهار راه بعدي از هم . اي شيرين، چهره نجيبش را فرا گرفت و باز خنده
  .جدا شديم
  :با خود گفتم. باالي بلندش را ديدم که شانه به شانه غروب مي رفت. برگشتم

  کدام باد                              "               
  ؟"                                                 ترا برد

  
   يرضا مقصد

  به عزيزِ  خاطره انگيز
  شريعت  ) فرهاد(فرشيد     

  
   پروريد و رفت ي روزگارِ خار ، گلدر
  

  خواند ي تو مي را براآواز
  . تو ديوارها نشستي که در گلويوقت
  خواست ي تو مي را براازپرو
   ي پرندگان صميميوقت
  .آلود، گم شدند  پشت خاطرات مهدر
  

  شتافت ي روشناييِ يکدست، مي سورو،
  . تاريک درد بودي  که شب، قصيدهآنجا
   تَرک خورده ي خاکهاي پادر

  کشيد ي افسرده مي  ساقهي به رويدست
   نسلِ آب و آينه و آه تازه را تا

مهمانتَر، کنَد شادمان درختان .  
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   سياه خوانديسرود – ي وايبه وا – ما با
   بلند ي ما در شبي  کليد خانهيوقت
  . خاطره، گم گشتي کوچه هابا
  

  ريخت ي را زشاخه فرو مپاييز
   درخت ي  شکوفندهي که لحظه هاآنجا

  . اين جان سبز بودي از زالليتصوير
  

  گذاشت ي خورشيد مي  شانهي را به روسر
   نور  بگذردي  ميان زمزمه ازتا

   ستود ي را به خاطرِ انگور مانگور
  . پياله ، دورِ دگر داشتيوقت

  
   رويم ي او راه مي شکسته در پاينک

  . تابوتي  خستهي گامهابا
   شاخه گل، نثارِ دلش باد و عشق او يک

   بهار ي بکاينگونه
  . پروريد و رفت ي روزگارِ خار ، گلدر

  
  اش  يند ترانه نماند تا که ببچندان

  . به جا نهادي سرزمينِ باد، چه سرودر
   که راه به دنبالِ ماه بودي يک شبدر

   و رنجبار خاموش
  . سايه سار، از سرِ ما پا کشيد و رفتچون

  

      
 شعر شهرام درياني -1

  "زندگي"
   به ياد عمو فرهاد                                                              

   خاطراطاق کوچکش که دنيايي بودبه
  شکافت به خاطر دود سيگارش که سقف را مي

  هاي بيژن جزني که همواره پاسش مي داشت به خاطر انديشه
  به خاطر انگشتانش از براي نوشتن

  به خاطر شعرهاي فروغ فرخزاد که پروازش مي داد
  به خاطر يک ليوان چاي يا ودکا براي يک مسافر خسته

  هايش سنگيني مي کرد رو گلسرخي که بر شانهبه خاطر کت خس
  هاي بيشمار به خاطر دستانش بر شانه

  که همواره بر لبانش بود" سعيد سلطانپور  "هاي  به خاطر خنده
  به خاطرنفرتش از شکنجه، اعدام و زندان

  به خاطر مهرش به کودکان سراسر جهان سرخ، سياه، سفيد و قهوهاي
  ر پلبه خاطر فريادهاي توماج به زي

  به خاطر سياستي که با اخالق آميخته بود
  به خاطر شعرهاي حسين صدرايي که در خاوران مدفون شد

  به خاطر يافتن نام حتي يکي از جانباختگان براي ثبت در وجدان تاريخ
  به خاطر چندشش از تزوير از دگم انديشي

  هايش که هيچگاه معروف نشد به خاطر نقاشي
  ها هايش براي بچه دغدغهبه خاطر مهرش به فريده و 

  به خاطر وطنش که هيچگاه ديگر به آن بازنگشت
  به خاطر چه گوارا قهرمان دوره جوانيش که هنوز هم براي او زنده بود

  هاي بي انتها آميز در خيابان هاي اعتراض به خاطر راهپيمائي
  به خاطر ايمانش به برابري و اميدش به آزادي

  ي مرگش آبي پوشيدبه خاطر احمد شاملو که از برا

  به خاطر کلمه مادر که با درونش آميخته بود
  به خاطر پري کاغذ و چاپ که مستش مي کرد

  به خاطر رساندن داستان بيشمار منفرد با يکديگر
  هاي تنهائيش به خاطر کتاب دوست لحظه

  به خاطر عشقش به صفهاي سينما
  اي باهم بودن، شاد بودن به خاطر لحظه
  يي که همواره زير لب زمزمه مي کردها به خاطر ترانه

  به خاطر همه آن چيزها که نامش زندگي است
  درخشيد

           و سرزده از ميان
                               انگشتانمان

                                           پر زد و رفت
  

 2004                            دسامبر 

     
  

  فرهادستيخال تي صدايجا
  شرا فت   ريام
 
 دني به من دست داد که به همه ما هنگام شني همان حالتدم،ي خبر را شنيوقت

 نا يدي ، امدهي فاي بي حاصل ، تأثري بي دهد؛  تأسفي دست ميخبر مرگ کس
 ي خبر و خشمي درستنيقي مفرط از يمتعارف که خبر درست نباشد ، افسردگ

 در برابر انه مقاومت کودکييگونه ا.  واقعهريي در تغي و زبونياز ناتوان
 . زود نقدري پاسخ که چرا او و چرا اي بي و طرح پرسشي قانون زندگرفتنيپذ
 و خشم ا دهي فاي پس ا ز رفتن ا و هنوز مقاومت کودکانه ، تأثر بکسالي ، نکيا

 في ظري تسالکي افکارم تنها ي نظميدر ب.  کم رنگ نشده استميز ناتوان
 زوال و ي بر،يفساد ناپذ.   استديافتخار بر ا و که زنده جاو: طراست مرحم خا
 . بودن من با من يتا انتها

 
  رواي بر درتيتصو
  ، تنها الي لبخند ت هنوز در چشم خيگرم
  فرهادستي خالتي صدا يجا

 
  شانه سردم ي مهربان دستت هنوز رويجا

  چشمانت هنوز مهمان قلبم ، اما يمهربان
  فرهاد ستي خا لتي صدا ي جا

 
  ي ماني جوان مگري همسال من، که تو دشگفت

  بر سر ، تنها يشتري من هر سال دا نه برف بو
  فرهادستي خالتي صدا يجا

 
  کاري پي رفته من ، صالبت سنگقيرف
  ثاري مردم ، نشانه اييفدا
  فرهادستي خالتي صدا يجا

 
  مي با که بگوگري را دميرازها
  ميم که بشو را با کالمي هازخم
  فرهادستي خالتي صدا يجا

 
  ستي ر بازم نداي دديام

  ستي را زم نيي بازگوفرصت
  فرهادستي خالتي صدايجا
  .ستي خالتي صدايجا
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که همه، فرياد بود و ستاره اي ) فرشيد شريعت ( براي فرهاد 
زمين را برکت ) زيستن ، مردن ، شدن ( بسان فواره و باران

 .باروري بخشيد 
 

 .د ي زايست، زنده است و زندگان را مي نيرائيشه و آرمان را مياند
  جهان پير است و بي بنياد 

 از اين فرهاد كش ، فرياد ، فرياد
  
  د مهرمشيج
  

او ايزدي بود راد و . در اساطير آمده است ، پرومته از ايزدان بارگاه خدايان بود 
تاب نياورد . تيرگي و سرما ديد آنگاه كه رنج و شوربختي آدميان را در . فرهيخته 

پس . بر آن شد كه آتش را از كوره خداي خدايان بربايد و به انسان هديه كند . 
آنگاه با ني هائي چند شراره هاي سوزان  آتش را ربود و آن را پيشكش آدميان 

از آن پس بود كه انسان در پرتو و فروغ آتش  از تيرگي و در تابش  آن . ساخت 
فرهاد . آنگاه بر  ساختن جهاني زيباتروايمن دست يازيد . ائي يافت از سرما ره

براي توانائي هاي انسان . انسان ها را اين گونه مي فهميد و اين گونه مي خواست 
در وجود . به جز جبر تاريخ و محدوديت هاي فردي هيچ حد و مرزي قائل نبود 

  .هر انساني پرومته ائي بالقوه مي ديد
ن نيست كه بگويد فرهاد منزه و مقدس و يا از هر عيب و يا نقص و نگارنده بر اي

گرجه در دنياي (انساني آرمان گرا. چرا كه اوانسان بود . ضعفي مبراست 
و به سخره گرفته مي . امروزتالش مي شود تا آرمان گرائي مضحك به نظر درآيد

ن خورده بود و اوهم ، از ميوه باغ عد.  پيشتر مغضوب آسمان و خدايان .) . شود 
اما آرمان روشنفكر  لزوما و ضروتا آرماني انساني است  ، يعني مقوله . رانده شده  

چنين گفت ، نوشت و زيست . طلب مي كند فرهاد چنين بود » ايثار كامل « اي كه 
  و به قول حافظ . 

ميشه در از آن به دير مغانم عزيز مي دارند                         كه آتشي كه نميرد ه
  دل ماست 

گروهي بر اين باورند كه در يك نظر گاه كلي و تساهلي برخورد انسان ها به رنج 
نخست انسان هائي كه در .  و شوربختي كه او را در ميان گرفته سه گونه است 

برابر اين رنج و تيره روزي  پذيراي آن اند و زندگي خود را ال يتغير ، مقدر و 
گروه . شايد بتوان آنان را انسان هاي حزن انگيزنا ميد .  اندمحتوم مي دانند و تسليم

ولياز .  با رنج مي ستيزند . ديگر آنان كه محتوم بودن تقدير و رنج را نمي پذيرند 
منظراينان پنداري كه اين رنج اتفاقي است و يا در اثر اتفاقي ، حادث شده و مي 

در عالم تجريد و انتزاعي خود مي اين گروه از آدميان . توانسته وجود نداشته باشد 

آرمان گرا . خواهند واقعيت هارا  تغير دهند و آن را با ذهن خود تطبيق دهند 
  .هستند ولي گونه اي انتزاعي

، انساني كه اگر چه رنج را تقدير خود » انسان تراژيك « در مقابل اين هر دو  اما 
تراژدي در يك كالم « . نمي دهداما در برابر آن به تسليم و انفعال تن .  مي انگارد

. ، تصوير كامال متوازني است از انساني كه براي رسيدن به شادي در نبرد است 
علت اين كه براي تراژدي ها واالترين حرمت را قائليم آن است كه ما را به واقعي 

تراژدي كامل ترين وسيله ائي است كه به . ترين شكل ممكن تصوير مي كند 
يم نشان دهيم ، كه هستيم ،  چه بايد باشيم ، يا بكوشيم كه باشيم كمك آن مي توان

  »آرتور ميلر . 
تراژدي « . بر خالف نظر آنان كه تراژدي را فقط به معناي غم و اندوه مي انگارند 

روشنگري مي كند و در اين روشنگري ، انگشت شهادت خويش را به سوي 
انسان تراژيك شكوفائي توانائي . »آرتور ميلر  . دشمن آزادي بشر نشانه مي رود

« . رنج همزاد اوست . هاي  خود را و غلبه بر رنج را در گذر از درون رنج مي داند 
تفاوت اساسي و قطعي تراژدي و حزن در اين است كه تراژدي نه تنها غم ، 
همدردي ، همسان پنداري و حتي ترس را در ما بر مي انگيزد ، بلكه بر خالف 

تراژدي  پيامد اجباري كلي است . روشنگري نيز همراه مي آورد حزن شناخت يا 
  »آرتور ميلر  . كه انسان به يافتن جايگاه بحق خويش دارد 

او زمين، زندگي ،  انسان و همه آنچه را كه فاني وهمه آنچه . فرهاد چنين زيست 
 حقيقت زندگي تراژيك فرهاد خود بيانگر اين.  را  كه انساني بود دوست داشت 

حقيقت است كه زندگي او افشاگر وضع و چگونگي زندگي مردمان امروز ايران 
  . او فرياد مردمان بود . بود 

   
   در يكي فرياد 

  -                 زيستن  
  پرواز عصياني فواره اي                 ( 

                   كه خالصيش از خاك نيست  
                   و رهائي را 

  .  )                          تجربه مي كند      
  -                و شكوه مردن در فواره ي فريادي  

  زمينت                 ( 
                  ديوانه اسا 

                  با خويش مي كشد  
                  تا باروري را  

  !              دستمايه ئي كند 
  ه شهيدان و عاصيان                ك

  .)                                           ياران اند 
  

                زمين را 
   –               باران بركت ها شدن 

  مرگ فواره                 (  
  .)                از ابن دست است  

                 ورنه خاك 
                 از تو 

         باتالقي خواهد شد          
                 چون به گونه جوباران حقير مرده باشي 

                 فرياد شو تا باران 
  !                             و گرنه مرداران  

  



1384  آباناتحاد كار    ۱۳۲ 
 

    صفحه  
 

14

 در باره اسناد کنگره دهم راه کارگر

 انكار واقعيت به دوري از حقيقت مي رسد
 محمد اعظمي

 آرمانگرائي و تخيل "چندي پيش در مطلبي با عنوان 
 به قصد گفتگو پيرامون اسناد "يا برنامه و سياست؟ 

. سياسي كنگره دهم راه كارگر نظراتم را بيان داشتم
زادي عقيده و بيان ، آ: اساس آن نوشته در چهار محور

اوضاع سياسي، آالترناتيو جمهوري اسالمي و سياست 
انتظارم اين . هاي ائتالفي راه كارگر، تنظيم شده بود

بود، باب بحثي گشوده شود و حول آن گفتگوئي شكل 
اما با كمال تاسف با واكنش تند دوست عزيز . گيرد

آقاي شهاب برهان مواجه شدم كه در مقاله اي با 
 از " دفاع از علنيت براي پوشاندن حقيقت" عنوان

همان آغاز عزم به بستن بحث و كشاندن آن به بي 
لحن چنان عصبي وواژه ها به . راهه جزم كرده است

اندازه اي تند است كه در مواردي فهم مطلب زير 
براي حصول به نتيجه . انبوهي از ناسزا دشوار است

 ها بپرهيزم و كوشيده ام از گام گذاشتن در آن بي راهه
از آن ناسزاها در گذرم وسخنم را روي مساله اصلي 

 . متمركز نمايم
اما پيش از پرداختن به اصل موضوع، بر دو نكته تاكيد 

  : دارم
 آرمانگرائي و تخيل يا "اول اينكه آنچه كه در مطلب 

 محمد – آمده است نظر من "برنامه و سياست 
لق ايران در سازمان اتحاد فدائيان خ.  است–اعظمي 

شهاب برهان در نوشته خود . اين باره مسئوليتي ندارد
به اين نكته توجه نكرده و نظرات مرا با سازمان درهم 

اين . آميخته و در مواردي آنرا مخدوش كرده است
 خواننده "رفيق در پاسخ خود به نوشته من از زبان 

 به سازمان اتحاد فدائيان خلق تاخته و "اندك هوشيار 
من .  هاي ناروائي به اين جريان زده استنسبت

بحث را روي . آگاهانه در اينجا بدان نخواهم پرداخت
 كه شهاب -مسائل مطروحه در كنگره دهم راه كارگر

 پي مي -برهان آنهارا مختص راه كارگر ندانسته است
بررسي انتقادات به سازمان اتحاد فدائيان خلق . گيرم

 .نياز به بحث جداگانه اي دارد
اما موضوع اسناد سياسي كنگره دهم راه كارگر، 

قرار نيست در اين گفتگو . موضوع گفتگوي ماست
عملكرد سازمان اتحاد فدائيان يا جريان ديگري بررسي 

حتي اگر همه ادعاهاي شهاب برهان در مورد . شود
اتحاد فدائيان خلق هم درست باشد باعث نمي شود كه 

شكست ها .  بين روداشكالها و ايرادهاي راه كارگر از
ويا پيروزي هاي ديگران نمي تواند ضعف ها ويا 

 .قدرتهاي راه كارگر را توجيه نمايد

ديگر اينكه شهاب برهان در نوشته خود وانمود مي كند 
كه قصد من خصومت و بي احترامي به رفقاي راه 

من چنين قصدي نداشته و ندارم و توهين . كارگر است
طبعا اين . را جايز نمي شمرمبه هيچ فرد و يا جرياني 

نوع نگاه، شامل راه كارگر هم مي شود كه يكي از 
اما درك و برداشت من از . نيروهاي جنبش چپ است

من بخش . تقويت و تضعيف با اين رفيق متفاوت است
هاي مختلف اين جنبش را فرقه هاي جدا از هم و 
بيگانه باهم نمي دانم، آنان را فرقه هائي كه در مقابل 
يكديگر چون تن واحد عمل كنند و هم قسم شوند كه 

فكر مي . يك صدا ازفرقه خود دفاع كنند، نمي بينم
كنم اين جنبش چند پاره، در نهايت يك تن واحد است 
كه هر كدام از بخش ها از مجموعه اي ساخته شده 

اين . اند، با عقايد و افكار و احساسات متنوع و متفاوت
اينان نه .  قد و اندازه ندارنداجزا يك شكل نيستند ويك

واكنش ها ي يكسان در برابر كنش ها دارند و نه راه 
از اينرو مي . حل هايشان يگانه است در مقابل مسائل

بايست دائم يكديگر را نقد و از طريق گفتگو كامل و 
از نقد نيزدر پي تضعيف و تخريب . كم نقص شوند

 مي گيرند كساني كه نقد را براي كوبيدن بكار. نيستم
من برخالف . قبل از هر كس خود كوبيده مي شوند

 كندن سردوشي هاي "ادعاي اين دوست عزيز قصد
برعكس فكر مي كنم سياست .  نداشته ام"راه كارگر

هاي ذهني و انزواجويانه كنوني اگر ادامه يابد براي راه 
كارگر سردوشي باقي نمي ماند تا ديگران قصد به 

ياست هاي كنوني راه كارگر روش وس. كندن آن كنند
شاهد آن هم همين . دفع مي كند. تاثير گذار نيست

در حرف و براي رفع . دعوت شما به گفتگو است
تكليف دعوت به گفتگو مي كنيد اما اولين ندا را چنان 
با تهمت و افترا و ناسزا در گلو خفه مي كنيد كه هيچ 
شير پاك خورده اي جرات وارد شدن به اين ميدان 

كجا ديده ايد دعوت به گفتگو كنند اما همين كه . كندن
كسي قلم برداشت و نظر خود نوشت، با چنين واژگاني 

گفته اتان را دوباره برايتان نقل مي . به استقبال شتافت
محمد : مي گوئيد. كنم شايد با خواندنش به خود آئيد

تهمت هائي با لحن و غيضي كين توزانه  ... "اعظمي 
ه چرك و خونابه يك دمل تركيده بر زده است كه ب

روي كاغذ شبيه تر است تا نوشته آدمي كه حرفي 
در اين بخش مي خواهم به اين عقده . براي گفتن دارد

گشائي ايشان پرداخته و علت دهن باز كردن اين دمل 
 آيا بيشتر از "در اين زمان بخصوص را توضيح دهم 

ن اين اين، فحش و ناسزا سراغ داريد؟ برزبان راند

چرا بر زبان مي . ناسزاها زيبنده يك فرد مسئول نيست
روشن نيست شما دعوت به جنگ كرده ايد و يا ! رانيد

براي گفتگو آغوش گشوده ايد؟ شايد قصد كرده ايد كه 
كسي وارد ميدان نشود، مگر به تعريف و تمجيد از 

 ! كنگره دهم
شما درست مي گوئيد آنجا كه در نوشته خود گفته ايد 

 محمد اعظمي سال هاست كه دلچركيني اش از راه "
كارگر بخاطر كنار كشيدن از مذاكرات وحدت حزبي دو 

 اين ".... سازمان را در هر فرصتي به رخ مي كشد
راستش را . گفته شما در مورد من صحيح است

بخواهيد از اين در حيراتم كه شما چقدر راحت وحدت 
افتخاري است كه گويا . گريزيتان را بر زبان مي رانيد

اين شيوه ناپسند . توافق وحدت را كاغذ پاره اي بدانيد
تا كي مي خواهيد به كنار رفتن تان از اتحادها . است

بباليد و چقدر مي خواهيد به وحدت گريزيتان بنازيد و 
 با تنهائي خود بسازيد ؟ 

اما در رابطه با موضوع اصلي مورد بحث، شهاب برهان 
 به موضوعات "د محمد اعظمي در نوشته خود مي گوي

متعددي پرداخته است و من در باره سه تاي آن ها 
 خواهم – هر يك در نوشته اي جداگانه –نكاتي را 

موضوع اول كه در اين بخش به آن مي پردازم، . گفت
. ممنوعيت آزادي عقيده و بيان در راه كارگر است
زه دومي انزواجوئي راه كارگر و سومي بي خردي مبار

 "برابر جمهوري اسالمي اي آلترناتيو سوسياليستي دربر
شهاب برهان در بخش نخست نوشته اش با كمي 
دستكاري و با پذيرش مواردي از انتقادات و توجيه 

من . برخي اقدامات از زير سئوال اصلي گريخته است
اما براي تمركز بحث . به نوشته ايشان بازخواهم گشت

رمي كنم كه سئوال روي مساله اصلي به ناگزير تكرا
مركزي و انتقاد ا صلي من در بخش اول نوشته ام به 
  : اين بند اساسنامه راه كارگراست كه مي گويد

مقيد بودن به چهارچوب برنامه و اساسنامه در  ... "
مباحثات نظري در شرايط كنوني كنار گذاشته شود و 
بجز اعتقاد به سرنگوني رژيم جمهوري اسالمي از 

الب توده اي، چهارچوبي براي مباحثات طريق يك انق
 "وجود نداشته باشد

 -بر اساس اين حكم بطور موقت در مباحثات نظري 
 مقيد بودن به –توجه كنيد در مباحثات نظري 

چهارچوب برنامه و اساسنامه كنار گذاشته مي شود، اما 
اين محدوديت مباحثات نظري كماكان براي اعتقاد به 

يك انقالب توده اي حفظ مي سرنگوني رژيم از طريق 
سئوال اين است اين حكم قابل دفاع است يا . شود
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اگر قابل دفاع نيست لطف كنيد دست از . مردود است
من در آن مطلب گفته ام مي . توجيهات بيهوده برداريد

. بايست نيروي راه كارگرعليه چنين حكمي طغيان كند
كارگر در اينجا مي افزايم كه اين توهين به اعضاي راه 

ان به شكل قانوني و در است كه در درون سازمان ش
اگر كسي . اساسنامه از حق بحث آزادانه محروم شوند

از اين محدوديت دفاع مي كند پا به ميدان گذارد و 
گرنه مي بايست اين زنجير از انديشه اعضاي راه 

شهاب . كارگربا حذف آن در اساسنامه، گشوده شود
برهان موافق اين محدوديت است ولي حرف خود 

 .ويدمستقيم نمي گ
او در پاسخ به جاي اينكه صريح و روشن انتقاد را 

در "بپذيرد دست به توجيه زده ميگويداين قرار ضميمه 
تصويب شده )  سال پيش 14 -1370( كنگره اول 

 اساسنامه سازمان " و در ادامه افزوده است كه "است 
با اين كه چند بار در راستاي گسترش و تعميق 

شده است، باز هم از دموكراسي تشكيالتي اصالح 
جهاتي نياز به تغييراتي دارد كه برايش كار شده است، 
اما اولويت هاي سياسي فرصت الزم براي در دستور 

چرا !  دوست عزيز"گذاشتن اساسنامه را نداده است 
همانگونه كه پذيرفته ايد و . موضوع را مي پيچانيد

 بهتر بود در "اعالم كرده ايد كه در گزارش كنگره 
 لطف كنيد بگوئيد كه باالخره " آرا اعالم مي شدصد

اگر فرصت الزم براي در دستور گذاشتن اساسنامه 
بدست آيد اين بند اساسنامه را كنار مي گذاريد يا با 
صاحت پاي آن مي ايستيد؟ افزون بر اين به نظر شما 

 كنگره گذاشته ايد زمان 10 سال كه در فاصله اش 14
 سال شما اين اندازه در 14كمي است ؟ آيا در اين 

مضيقه وقت بوده ايد كه حتي نتوانسته ايد از طريق 
يك همه پرسي تكليف اين بند اساسنامه را روشن 
كنيد؟ خواهش مي كنم بگوئيد چند سال ديگر وقت 
. الزم داريد كه فرصت حذف اين جمله را پيدا كنيد

واقعا مشكل وقت داريد يا اشكالي در فكرتان مانع 
 شده است؟ و باالخره اشاره تان به تصويب تغيير آن

درست است كه اين .  سال پيش ازچه روست14آن در 
 سال پيش است، اما امروز هم اين 14مصوبه 

. محدوديت در اساسنامه شما حفظ شده و قانوني است
گفته ايد آنرا اجرا نمي كنيد و مرا شماتت كرده ايد كه 

ذر بدتر از گناه اين دليل نيست، ع. چرا ايراد گرفته ام
چرا با اسناد رسمي خود چنين مي كنيد؟ مگر . است

اين توافقنامه وحدت با سازمان اتحاد فدائيان است كه 
. آنرا كاغذ پاره اي بيش ندانيد و به راحتي زيرش زنيد

اين اساسنامه شما يعني مهمترين سندي است كه 
. براساس آن مناسبات دروني شما تنظيم مي شود

  ! مصوبات خود احترام بگذاريددست كم به 
شهاب برهان به جاي اظهار نظر در باره اين 
محدوديتي كه در اساسنامه مورد انتقاد قرار گرفته به 
داليل و شرايطي پرداخته است كه اين اصالحيه وارد 

 اين شرط زماني "اساسنامه شده است اومي گويد 

ضرورت پيدا كرد كه پيش از كنگره اول گرايشي به 
 "در درون سازمان خودنمائي كرد... استحاله رژيم خط 

يعني چون عده اي در راه كارگر به خط استحاله 
. گرايش پيدا كردند بحث سرنگوني ممنوع شده است

مي گويد بدين !! ببينيد استدالل چقدر محكم است
دليل بحث سرنگوني ممنوع شده است كه عده اي 

 نظر به سرنگوني را زير سئوال برده امكان برخورد
اساسا ارزش آزادي دراين است كه . وجود آمده است

زماني كه . براي نظر مخالف امكان طرح ايجاد مي كند
همه موافق باشند آزادي چندان اهميتش لمس نمي 

رفيق شهاب آزادي عقيده و بيان را عوضي . شود
 –مي گويد زماني كه مخالف ظاهر شد . فهميده است

ان بحث آزاد ممنوع شده  امك-گرايش به خط استحاله 
از اين ممنوعيت براي بحث كه بگذريم، اگر اين .است

گرايش ظاهر نمي شد چه مي كرديد؟ اگر تغيير نمي 
در اساسنامه شما تاكيد شده بود . داديد وضع بدتر بود

 مباحثات بايد در چهارچوب برنامه و اساسنامه "كه 
 يعني ممنوعيت فكر محدوده "سازمان صورت بگيرد 

گفته شده است كه اين اصالحيه . ش وسيع تر بودا
اين هم درست نيست . براي عضوگيري آمده است

چون در خود سند سخن بر سر محدوديت و چهارچوب 
  . براي مباحثات است نه عضوگيري و يا چيز ديگري

شهاب برهان پس از توجيه و بازي با جمالت به جاي 
: ويدپاسخ، راه حل را در حمله ديده است و مي گ

 موظف است كه ادعاي خود مبني بر فقدان "اعظمي 
آزادي بيان در كنگره هاي نهم و دهم راه كارگر و اين 
كه راه كارگري ها بخاطر بحث خارج از چهارچوب 

 بطور مستند " تنبيه مي شوند"برنامه و اساسنامه 
 نه در كنگره " و پيش از اين نيزمي گويد"اثبات كند 

هم تجديد نظردر سرنگوني رژيم نهم و نه در كنگره د
يا كنار زدن آن با رفراندم يا به شيوه ديگري در دستور 

   " شود " خط قرمز"نبوده است تا مشمول 
پيرو وظيفه اي كه اين دوست عزيز براي من تعيين 

اميدوارم منصفانه بر . كرده است داليلم را بر مي شمرم
 : مسند قضاوت نشيند

م راه كارگري ها تنبيه نخست بگويم كه من نگفته ا
چون راه كارگر در شرايطي نيست كه . مي شوند

گفته ام با اين . اساسنامه اش را بتواند عملي كند
اساسنامه هيچ راه كارگري حق ندارد بحث بدون 

يعني اساسنامه به او حق . چهارچوب و آزاد داشته باشد
گفته ام اگر غير اين كند با اين اساسنامه . نمي دهد
.  شكني است و تنبيه را درپي خواهد داشتضابطه

 .يعني اساسنامه امكان تنبيه مي دهد
اما به داليلم براي قيد و شرط در مباحث راه كارگر باز 

 :مي گردم
اول اينكه شاهد و مدرك اصلي براي ادعاي من سند 
اساسنامه راه كارگر است كه پيش از اين بدان اشاره 

تصويب شده  سال پيش 14درست است كه . داشتم

است اما امروز هم و تا زماني كه كنار گذاشته نشود 
اين . ناظر بر ساختار و تشكيالت راه كارگر خواهد بود

 سال پيش هم تصويب مي شد، امروز 30سند اگر 
حاكم بر مناسبات اعضا و ارگانهاي سازماني راه كارگر 

  . ازاينرو كنگره نهم و دهم را نيز شامل مي شود. است
 شود با اين ادعا كه چون سرنگوني در دستور دوم نمي

كنگره دهم نبوده است به دموكراتيك بودن كنگره 
چون دموكراتيك بودن و يا غير دموكراتيك . حكم داد

بودن يك ضابطه و يا يك سياست را از خود ضابطه 
وسياست مي گيرند نه از در دستور قرار داشتن يا 

يش راه كارگر  سال پ14براي نمونه اگر . نداشتن شان
حكم اعدام و سنگساررا تصويب مي كرد آيا امروز مي 
توانست از زير بار انتقاد به اين بهانه كه در دستور 
كنگره نبوده است بگريزد؟ مگر مي شود شما حكم 
اعدام و سنگساردر برنامه خود داشته باشيد ولي با اين 
استدالل كه اعدام و سنگساري در دستور اين كنگره 

 ايد سياست ها و ضوابط خود را بي توجه به اين نداشته
 . برنامه، قابل دفاع بدانيد

سوم اينكه شهاب برهان در طول حيات راه كارگر يك 
مورد، فقط يك مورد را نشان دهد كه انتقاد يكي از 
اعضاي اين جريان به برنامه و اساسنامه و يا سياست 

آيا . هاي رسمي راه كارگررا منعكس كرده باشند
رايشي كه در راه كارگرخط استحاله رژيم را پي مي گ

چرا راه كارگر نظرات آنها . گرفت چه كساني بودند
اين هم جزواسرار و مسائل دروني . رامنعكس نكرد

 در هر شرايطي آنها را "است كه راه كارگرنمي خواهد 
 ؟ شهاب برهان در تائيد وجود "بر سر بازار پهن كند 

دموكراتيك در جريان كنگره دموكراسي و بحث آزاد و 
دهم به عنوان شاهد به دو نظركه در ستون علني 

اما . سايت راه كارگر درج شده است، اشاره كرده است
 نظر خود را در "در ادامه مي گويد چون صاحب سند 

تامين شده ) مصوب ( سند اوضاع سياسي و وظايف 
 "اعالم كرد، قطعنامه اش را در كنگره پس گرفت

ب، دوست عزيزاين هم كه موافق اسناد بسيار خو
رسمي بوده نه مخالف ودليل ديگري است در رد 

 . ادعاي شما
به مواردي نيز اشاره شده است كه خود راه كارگري ها 

اين هم در يك . نخواسته اند نظرشان منعكس شود
يك . تشكيالت قدرت نيست، نشان ضعف است

ني تشكيالت نيازمند است كه اعضاي اش گفتگوي عل
صحبت هاي درگوشي و دروني خاص . داشته باشند

محافلي است كه اعضاي آن به جاي هم نظر، هم 
تشكل هاي سياسي با دوري ازاين . قسم مي شوند

خصيصه است كه مي توانند ارزش هاي دموكراتيك را 
 . درتشكيالت خود تقويت كنند

چهارم اينكه شهاب برهان در همين مقاله خود يعني 
از آن اساسنامه، ازهمان محدوديت به طور  سال بعد 14

  22بقيه در صفحه  . ضمني اما روشن دفاع كرده است
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   در ايراندمکراسي و مسئله ملي
  احمد آزاد

  ۲۰۰۵ نوامبر ۱۹- ۱۳۸۴ آبان ۲۸
  

تالشهاي چند سال اخير براي شكلگيري اتحادي از 
نيروهاي دمكرات، كه خواهان استقرار دمكراسي  درايران 

يكي از اين موانع، . هستند، با موانع گوناگوني مواجه است
گر چه اين ا. است» مسئله ملي«اختالف نظر پيرامون  

مسئله تازگي نداشته و در تاريخ معاصر ايران به كرات به 
موضوع سياسي روز  تبديل شده است، ولي اين بار مسئله 
از زاويه استقرار دمكراسي در ايران مورد كنگاش وبحث 

اين موضوع تا آنجا اهميت دارد  كه در . گيرد قرار مي
( جريان نشست جمهوري خواهان الئيك و دمكرات 

رهروان نهضت ( ، يك پاي اين جمع )2004ابستان ت
را به قهرو آشتي كشاند و در سند سياسي به عنوان ) ملي

متاسفانه .  يكي از موارد مورد اختالف به ثبت رسيد
عليرغم وسعت بحث و سابقه تاريخي آن، اين موضوع  
همچنان  به بدفهمي، نادرست گويي و اغتشاش آلوده 

در پس گردوغباري از اتهامات است، و گاه  اصل موضوع 
  .شود و موضوعات نامربوط پنهان مي

خواهان الئيك و   در اولين نشست سراسري جمهوري
دمكرات نيز عليرغم اهميت مسئله اين موضوع ناروشن 
باقي ماند و ضمن آنكه در بخش اختالفات ثبت شد، اما 
خود موضوع اختالف روشن و دقيق طرح نشد و امروزه 

.  ين سند روشن نيست كه اختالف چيستبا خواندن ا
اكنون در آستانه نشست سراسري دوم، جا دارد كه بحث 

دنبال شود و تصوير » مسئله ملي«و گفتگو پيرامون  
تري از اختالفات و مضمون واقعي آنها بدست داده  روشن
  .شود

  
  طرح مسئله

در جامعه ايران سه نوع نگاه  و تمايل در برخورد به 
  :توان تفكيك كرد  ميمسئله ملي را

تمايل اول اساسا منكر وجود اقوام گوناگون در ايران 
ايران را يك كشور و مردمان آن را يك ملت . است
شناسد و به  اختالفات فرهنگي و زباني و مذهبي بين  مي

  .دهد اين مردمان اهميتي نمي
تمايل دوم ضمن آن كه منكر وجود اقوام گوناگون در 

 را يك كشور و مردمان آن را يك ملت ايران بوده و ايران
شناسد، اما اختالفات زباني، فرهنگي و ديني را در حد  مي

مولفه هاي فرهنگي، زباني و مذهبي . پذيرد معيني مي
قوم فارس را، به اعتبار تسلط آن در كمتر از يك قرن 
اخير، زبان،  فرهنگ و مذهب رسمي ايران اعالم كرده و 

امتيازات فرهنگي را براي ديگر در بهترين حالت،  برخي 
  .شود اقوام ساكن ايران قائل مي

تمايل سوم ضمن پذيرش وجود اقوام گوناگون در ايران، 
هاي  حقوق برابر براي همه آنها را در نظر گرفته و مولفه

زباني ، فرهنگي  هر قوم را زبان و فرهنگ رسمي آن 

ايران، داند و به اتحاد داوطلبانه همه اقوام ساكن  قوم مي
به اتكاء سابقه تاريخي زيست مشترك و لزوم اتحاد و 
پيوند مردمان ساكن ايران در دفاع از منافع مردم و 

  . بهروزي و بهزيستي همه آنان باور دارد
طلبي نيز  در كنار اين سه ديدگاه اصلي، تمايالت جدايي

هاي  وجود دارد كه با تكيه بر سابقه سركوب خواسته
اني توسط حكومتهاي مركزي، چنين عادالنه اقوام اير

كند كه تنها راه حل مسئله ملي در ايران،   استدالل مي
جدايي اقوام و شكلگيري حكومتهاي ملي جداگانه 

  . باشد مي
در بين » مسئله ملي«مباحث كنوني در پيرامون 

توان  هاي مختلف در نوسان است و كم و بيش مي ديدگاه
.  هاي دسته بندي كردهر نظري را در يكي از اين ديدگاه

براي گفتگو پيرامون اين موضوع و موضعگيري در بين 
تمايالت گوناگون، ابتدا بايد تعريفي روشن از برخي 

زبان « و » مرزهاي ملي«، »قوم«، »ملت«مفاهيم، چون 
  . به دست داد» مشترك

  
  »ملت «

، عمدتا »يك ملت، يك كشور«بسياري از معتقدين به 
بقه تاريخي مردم ايران است كه در شان سا پايه استدالل

ملت «. اند طول قرون متمادي با يكديگر زندگي كرده
مردمي كه امروز . عبارتي نادرست است» تاريخي ايران

 تاريخ مشترك زندگي زير  كنند ،  در ايران زندگي مي
سلطه حكومت هاي خودكامه مركزي ايران را دارند، اما 

بريم، به  به كار ميبه مفهومي كه امروز » ملت«اتالق 
  . اين مردمان در طول تاريخ نادرست است

در طول تاريخ دستخوش تغييرات » ملت « كاربرد واژه 
دمكراتيك اروپا -بدنبال انقالبات بورژوا. جدي شده است

در قرون شانزده و هفده، اوجگيري مبارزات رهايي بخش 
بزرگ،  هاي ريروپاشي امپراطودر قالبهاي ملي و ف

 اقتصادي در شكل – مستقل سياسي واحدهاي
اين واحد هاي مستقل . كشورهاي مختلف  بوجود آمدند

اقتصادي با سازمان دادن دستگاه اداري كارآ، –سياسي 
تمركز قدرت در دولت مركزي و تثبيت مرزهاي خود، 

هاي جديدي را در قالب كشورهاي » ملت-دولت«
-دولت« تا پيش از شكلگيري .  مستقل ايجاد كردند

به برداشتهاي متفاوتي » ملت«هاي جديد، واژه » ملت
اقوام گوناگون، دارندگان يك زبان . شد بكار برده مي

مشترك، نژاد واحد يا معتقدين به يك دين واحد به 
بطور مثال در ايران تا . شدند عنوان يك ملت شناخته مي

به » امت«همچون » ملت«آستانه انقالب مشروطه واژه  
  .شد تالق ميعموم مسلمانان ا

در حكومتهاي پيشامدرن، مردمي كه تحت سلطه 
هاي مختلف زندگي  پادشاهان و فئودالها در سرزمين

شناخته شده و سكونتگاه آنها ملك » رعايا« كردند،  مي
جهان قديم . شد طلق حاكم وقت يا پادشاه محسوب مي

به تعدادي امپراطوري و پادشاهي بزرگ، كه سرزمينهاي 
ه با اقوام گوناگون ساكن در آنها زير سلطه وسيعي را همرا

خود داشتند و تعدادي اقوام  و قبايل نيمه آزاد كه با 
پرداخت خراج به اين يا آن پادشاه، در زير سايه شمشير 

همچنان كه اين . شد كردند، تقسيم مي وي زندگي مي
شد،  زمينها در پي جنگهاي مختلف دست به دست مي

به دست شده و زماني مردمان ساكن آن نيز دست 
.  رعاياي اين پادشاه بودند و زماني رعاياي آن ديگري

نيز » رعايا«كرد، مالكيت  همچنان كه سرحدات تغيير مي
از خود اختياري نداشته و » رعايا«كرد و مردم يا  تغيير مي

در حيات سياسي جامعه كوچكترين نقشي بازي 
به » ملت« دليل نيست كه در گذشته واژه بي.  كردند نمي

شد كه يك ويژگي مشترك  اي از مردم گفته مي مجموعه
بطور مثال . داشتند، و عمدتا نيز سرزميني يا سياسي نبود

  ...امت مسلمان، ملت عرب، 
بار سياسي » ملت «با شكلگيري دولت هاي مدرن، واژه 

را از قيد و » رعيت «دمكراتيك، -انقالبات بورژوا. يافت
» شهروند«كرد و به وي جايگاه بند فئودال و زمين آزاد 

آزادي مبادله و بازار آزاد جوامع قديمي را دگرگون و .  داد
شهروند حقوق . روابط اجتماعي جديدي را جايگزين كرد

همزمان مجموعه اين . و وظايف سياسي بدست آورد
واحد اقتصادي  معيني را » ملت«شهروندان در نقش 

اي از  نها مجموعهنه ت» ملت«به اين ترتيب . ايجاد كردند
كردند،  افرادي بود كه در قلمرو يك دولت زندگي مي

بلكه كاركرد اقتصادي داشته و ثروت سرشاري را توليد 
ثروتهاي «بدينگونه است كه عباراتي چون . كردند مي
مفهوم پيدا كرد و وارد مباحث » اقتصاد ملي«و » ملي

« :   »هابزبام. جي.اي« به قول . سياسي و اقتصادي شد
ها با واحد پول مخصوص به خود و ماليه  وجود دولت

عمومي و به تبع آن سياستها و فعاليتهاي مالي واقعيتي 
ترين  عالوه بر اين حتي افراطي. غير قابل ترديد است

توانند بپذيرند كه تقسيم  ها همانند مولينار نيز مي ليبرال
جامعه بشريت به ملت هاي مستقل اساسا اقتصادي 

ترجمه جمشيد -1780گرايي پس از  ت و مليمل( » است
  )نشر نيكا-احمدپور

همراه است » دولت«در معناي سياسي  خود با » ملت«
شود كه در درون  وبه تماميت سياسي مردمي اطالق مي

. اند يك سرزمين مشخص، حاكميت خود را مستقر كرده
ها الزاما بر پايه يگانگي نژادي، زباني، » ملت-دولت«

اند، بلكه  عوامل   و غيره شكل نگرفتهقومي، فرهنگي
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گوناگون تاريخي همچون جنگها، انقالبات و خواست يا 
تمايل عمومي به بودن با هم در پروسه شكلگيري آنها 

كشور سوئيس از توافق چند واحد . موثر بوده است
اجتماعي، كانتون، تشكيل شد، كشور ايتاليا بدنبال 

 -انسه و اطريشمبارزات انقالبي عليه امپراطوري فر
مجارستان و با معاهده ملي بين اياالت گوناگون شكل 
گرفت، كشور ايران باقيمانده سرزمينهايي است كه آخرين 
پادشاهان در جريان لشكركشي هاي خود تسخير كرده 
بودند و يا موفق شدند تا در آخرين جنگهاي دوران قديم 

  .در چنگ خود نگهدارند
  

  قوم
 يك قوم را چنين آنتوني اسميت شش ويژگي

يك نام جمعي، يك اسطوره نياي مشترك، «: شمارد برمي
تاريخي مشترك، يك فرهنگ مشترك در ميان اعضاي 

سازد،  گروه قومي كه آنها را از ديگر گروهها متمايز مي
به ( » پيوند با يك سرزمين خاص و نوعي همبستگي 

/ نقل از كتاب روشنفكران آذري و هويت ملي و قومي 
  ) نشر مركز/ رشدي زادهعلي م

گانه آدام اسميت ،  بينيم در عوامل شش همانگونه كه مي
سابقه بسيار » قوم«. نشاني از عامل سياسي نيست

طوالني داشته و از اولين اجتماعات بشري اقوام گوناگون 
اقوام الزاما با حاكميت و دولت تداعي . اند شكل گرفته

مدتا زبان، شوند، بلكه  عوامل شناسايي آنها ع نمي
در .  باشد فرهنگ، سرزمين و سابقه تاريخي مشترك  مي

حكومتهاي پيشامدرن، اقوام گوناگون تحت سلطه 
كردند و مراوده  پادشاهان در درون اجتماع خود زندگي مي

آنها با ديگر اقوام بسيار محدود بود و حكام نيز از 
اختالفات قومي براي كنترل هرچه بهتر آنها استفاده 

  . دندكر مي
ها الزاما منطبق بر ساختارهاي »ملت -دولت«شكلگيري 

قومي نبود و همانگونه كه گفته شد، عوامل گوناگوني در 
حاصل اين . شكلگيري كشورهاي مختلف موثر بودند

تحوالت پراكنده شدن برخي از اقوام بين چند كشور 
مختلف و يا حضور چند قوم در محدوده مرزهاي يك 

سيارند اقوامي كه بين چندين محدوده امروز ب.  كشور بود
كردها در بين سه كشور . كند ملت زندگي مي-دولت

كه » باسك«اند و يا قوم  ايران، تركيه و عراق پراكنده
  . كنند بين فرانسه و اسپانيا زندگي مي

  
همينجا بايد بر اين نكته تاكيد كنم كه كاربرد دو واژه 

اشته كه به صرفا بر اين پايه قرار د» قوم«و » ملت«
يك بار » ملت«يك بار حقيقي و » قوم«اعتقاد من 
اين دو نه نافي يكديگرند و نه الزاما منطبق . حقوقي دارد
هيچ مانعي براي آن كه قومي به يك ملت . بر يكديگر

فرارويد، وجود ندارد همچنان كه هيچ دليلي نيز براي 
،  توجيه اينكه هر قومي الزاما بايد به يك ملت تبديل شود

تقريبا تمامي ملتهاي كنوني در جهان .  وجود ندارد
هويت قومي يك . تركيبي از اقوام گوناگون هستند

واقعيت عيني و هويت ملي، هويتي مجازي و قراردادي 

گاه . هويت قومي در تضاد  با هويت ملي نيست.  است
شوند و گاه يك هويت ملي  اين دو بر يكديگر منطبق مي

  . ت قومي استدر برگيرنده چند هوي
  
  ايران»  ملت- دولت«

انقالب مشروطه تالش جامعه ايراني بود براي شكستن 
ساختار هاي پوسيده قديمي و وارد كردن ايران به دوران 

انقالب مشروطه پيروز شد و براي اولين بار مردم . جديد
»  شهروند«، بلكه به عنوان »رعيت«ايران نه به عنوان 

قدرت . قش بازي كردنددر حيات سياسي جامعه خود ن
خودكامه محدود شد و تالش در راه ايجاد ساختارهاي 

ولي شرائط عيني جامعه، ناتواني . اداري جديد آغازگشت
نيروهاي سياسي و دخالت قدرتهاي خارجي، در فاصله 
چهارده سال پس از انقالب مشروطه به تشكيل دولتهاي 

نقالب ناتوان و فاسدي انجاميد كه نتوانستند دستاورد ا
مشروطه يعني حاكميت ملي را تثبيت كنند و عمال چنان 

مرجي را در جامعه ايران دامن زدند، كه زمينه براي  و هرج
كودتاي رضاخان و شكلگيري حكومت خودكامه پادشاهي 

اگر چه حكومت رضا شاه،  تالش انقالب . وي مهيا شد
مشروطه در استقرار حاكميت ملي از طريق  گسترش 

گانه، مجلس ملي قانون  فكيك قواي  سهدمكراسي، ت
گذار و دولت مسئول در برابر آن را عقيم گذاشت، و 
همراه با آن تحول جامعه سنتي ايران به يك جامعه 

ايران را با موانع جدي مواجه » ملت «مدرن و شكلگيري 
 حكومتي –ساخت، اما در ايجاد ساختارهاي نوين اداري 

ايجاد يك حكومت همراه با تالش براي . موفق بود
مركزي نيرومند و سركوب تمايالت آزاديخواهانه اقوام 

ايران، كه زاده » ملت«مناطق گوناگون در ايران، فكر 
انقالب مشروطه بود، براي قوام بخشيدن به اين 

ايران به مفهوم امروزي آن با » ملت «. تالشهاتقويت شد
انقالب مشروطه و حكومت رضا شاه زاده شد و نه در طي 

  . قرون و اعصار
انجام تقسيمات كشوري، سامان دادن به دستگاه اداري 

و ... مدرن، ايجاد آموزش و پرورش، دادگستري، دارايي و 
همچنين سازمان دادن ارتش و نيروهاي انتظامي به 
سبك جديد، دولت ايران به شكل امروزي آن را ايجاد 

د اما ديكتاتوري از اعمال حاكميت ملي جلوگيري كر. كرد
با . الخلقه شكل گرفت ملت ايران ناقص-و عمال دولت

شكلگيري حكومت مركزي و دستگاه اداري جديد، يعني 
استقرار استاندار و فرماندار و رئيس شهرباني، بجاي خان 
و مباشر و داروغه، تالشهاي حكومت مركزي در سامان 
دادن يك ملت واحد، نه از طريق اتحاد آگاهانه و 

ساكن ايران، بلكه با استفاده از قدرت داوطلبانه اقوام 
نظامي و قهر  به تالش براي مسلط كردن فرهنگ، زبان 
و دين قوم فارس و سركوب خواستهاي اقوام ساكن ايران 

  . انجاميد
  

  مرزهاي ملي
همزمان با شكلگيري ملتها، مرزهاي ملي نيز تثبيت شدند 
 و كشور يا ميهن با تعبير امروزي آن در مباحث اجتماعي

كه » مرز«تا پيش از آن نه .  سياسي وارد شد–
محدوده زمينهاي تحت مالكيت خوانين و » سرحدات«

اين سرحدات بسيار متغيير . كرد پادشاهان را تعيين مي
بودند و ميزان نفوذ شاه بر آنها بستگي تام به قدرت 

هر چه اين . شمشير و درازي بازوي سركوب وي داشت
د، كمتر تحت كنترل پادشاه سرحدات از مركز دورتر بودن

بوده و بيشتر دستخوش تاخت و تاز و تاراج همسايگان 
بطور مثال بر نقشه جغرافيايي آسيا مي . گرفتند قرار مي

توان دهها مرز مختلف از دورانهاي مختلف پادشاهي 
زماني پادشاهان صفوي بر بخش بزرگي . ايران نشان داد

كردند و  يي مياز آسياي مركزي و خاوررميانه فرمانروا
زماني شاه سلطان حسين صفوي در محدوده اصفهان هم 

به »  وطن«براي مردم آن دوران .  نتوانست حكم راند
» مملكت«شد و كاربرد واژه  منطقه  زادگاه فرد گفته مي

  . شد عمدتا به محل  سكونت فرد محدود مي
»  ميهن«يا » وطن«تنها با شكلگيري  ملتها است كه  

در دفاع از »  پرستي ميهن«خورد و    ميبا دولت گره
دهد،  سرزميني كه واحد سياسي مشترك را تشكيل مي

يك » ملت«مرزهاي ملي همچون . كند كاربرد پيدا مي
مفهوم نويني است كه پس از شكلگيري  ملت و يك 

المللي، به  دستگاه اداري ملي و بر اساس معاهدات بين
المللي قرار  ه بينرسميت شناخته شده و مورد احترام جامع

اما وجود مرزهاي ملي در روابط بين المللي، . دارد
هاي قومي مردماني كه در درون  خودبخود نافي ويژگي
نمي توان ويژگي هاي . كند نيست اين مرزها زندگي مي

تاريخي، زباني و فرهنگي گوناگون درون اين مرزها را، 
بر روي تنها به اين دليل كه در كتابهاي جغرافيايي جهان 

نوشته شده است، خودبخود » ايران«قطعه اي از نقشه، 
  . حذف كرد

  
  وحدت ملي» زبان «

زبان يكي از مواردي است كه از جانب بسياري از 
به عنوان دليلي بر » تماميت ارضي«طرفداران دو آتشه 

در اينجا نيز نوعي . شود آورده مي»  ملت واحد«وجود 
 زبانهايي كه امروزه .دهد اغتشاش و تحريف تاريخ رخ مي

به عنوان زبان رسمي در بسياري از كشورهاي جهان 
شوند، خود محصول رشد  شناخته شده و بكار برده مي

سرمايه داري، شكلگيري دولت هاي مدرن متمركز و ابزار 
مورد نياز اين حكومتها براي اداره محدوده جغرافيايي 

رايران نگاهي به زبان فارسي د. اند تحت كنترل خود بوده
دهد كه اين زبان تا پيش از رشد  و تاريخ آن نشان مي

شهرنشيني و صنعت و بويژه گسترش آموزش و پروش، 
ها و  آن هم با لهجه( تنها محدوده به قوم فارس 

و زبان اداري و ديواني دربار بوده ) هاي گوناگون ديالكت
  . است

 آموزش اجباري  براي اولين بار اطفال اقوام غير فارس را
مجبور كرد تا با چه مرارت و زحمتي در مدارس ابتدايي 

را به فارسي و به ضرب چوب خط معلم ياد » بابا نان داد«
تا قبل از اصالحات آموزشي رضا شاه در سال . گيرند
خانه هاي  ، آموزش و پرورش عمدتا به مكتب1304
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خانه،  اموزان محدود مكتب شد و دانش قديمي محدود مي
اكثريت . اموختند ذهبي را  به عربي ميقرآن و جزوات م

و با توجه به . قريب به اتفاق مردم ايران بيسواد بودند
رفت وآمد بسيار محدود و مراوده اندك بين مناطق 
مختلف ايران، نيازي به آموزش زبان ديگري جز زبان 

  در ي نه چندان دور در گذشته.  شد مادري احساس نمي
ي، همان زبان محاوره مناطق مختلف ايران، زبان محل

. عمومي، زبان آموزشي، زبان ادبيات محلي و غيره بود
  . فارسي زبان ديواني، زبان ادبيات درباري و رسمي بود

بدنبال انقالب مشروطه و بويژه با شكلگيري حكومت 
رضا شاه، نياز حكومت  جديد به ايجاد يك دولت متمركز 

قدرتهاي محلي مناطق و مقتدر، عمال به مقابله مركز با 
رضا شاه نه . ها انجاميد گوناگون ايران در تمامي زمينه
كشان محلي را سركوب  تنها خوانين و سركردگان و گردن

كرد، بلكه براي ايجاد دولت به سبك نوين، دستگاه 
زبان فارسي . اداريي ساخت كه نياز به يك زبان  داشت

اميان در يرواند آبراه. به زبان رسمي ايران تبديل شد
در بررسي دوران » ايران بين دو انقالب « كتاب خود، 
سياستي كه در برابر عشاير اتخاذ « :نويسد رضاشاه مي

شد، با هدف بلند مدت تبديل امپراتوري كثيرالمله به 
دولتي يكپارچه با مردمان واحد، ملت واحد، فرهنگ واحد، 

ي سواد فارس. و اقتدار سياسي واحد ارتباط نزديك داشت
با توسعه مدارس دولتي، بوروكراسي دولتي، دادگاههاي 
. مدني و ارتباطات جمعي توسط حكومت افزايش يافت

 بويژه آذري، عربي -برعكس آموزش زبانهاي غير فارسي
 با تعطيل معدود مدارس و نشريات چاپي اقليتها -و ارمني

  )  نشر مركز-130ص( » .كاهش يافت
ذشته تمامي   در طول نزديك به هشتاد سال گ

هاي مركزي ايران،  براي از بين بردن زبانهاي  دولت
محلي اقوام ايراني و گسترش زبان رسمي فارسي و 
تبديل آن به زبان همگاني، از هيچ تالشي فروگزار 

گسترش راديو و تلويزيون و ديگر وسايل ارتباط . اند نكرده
جمعي، بويژه در دوران پهلوي دوم و حكومت اسالمي، 

بان فارسي را به دورترين نقاط ايران برده و امروزه عمال ز
غالب مردم ايران به اين زبان آشنا بوده و آن را 

  .فهمند مي
زبان وسيله برقراري ارتباط بين مردم و ابزاري است براي 

تسلط مردم يك . گفتگو، تبادل نظر، مبادله و مراوده
 جامعه به يك زبان مشترك، به مراوده و گفتگو و مبادله

كند، اما تفاهم و اتفاق نظر و همدلي  كمك موثري مي
زبان مشترك . شود الزاما با يك زبان مشترك حاصل نمي

براي گفتگو و رسيدن به تفاهم الزم است ولي كافي 
قبل از هرچيز وجود روابط دمكراتيك،  احساس . نيست

. برابري و يكي بودن است كه راه تفاهم را هموار مي كند
ارد كه  زباني كه در گذشته نه چندان دور، دليلي وجود ند

تنها يك زبان ديواني و اداري بوده، امروز به  جايگاه 
ارتقاء مقام يابد؟ اساسا چه نيازي به » عامل وحدت ملي«

است؟  بسيارند كشورهاي » وحدت ملي «يك زبان براي 
جهان كه چندين زبان دارند و بحث و حديثي از تجزيه و 

  .نيستجدايي در بينشان 

 وزارت آموزش وپرورش  1382در اواخر سال 
روزنامه ايران ( به ادارات تابعه خود دراستانها يدستورالعمل

دستورالعمل به استانها اين  . ارسال كرد)9/11/82مورخ  
 و ي دبستاني درسي پس، كتابهااز آن كه، داد مياجازه 
 و ي را خودشان طبق رسوم  وشرايط اقليميراهنماي
 دليل . هر منطقه تدوين و چاپ كنندي اجتماع ويفرهنگ

انتشار چنين دستورالعملي در حكومت جمهوري اسالمي 
جاي خود، انتشار خبر اين بخشنامه، با واكنش شديدي   به

برخي از چهره هاي جبهه ملي و انتشار اعالميه رسمي از 
آقاي كورش زعيم از . روبرو شد» جبهه ملي«سوي 

 اي به وزارت آموزش و پرورش اعضاء جبهه ملي در نامه
اين دستورالعمل، نه تنها نسل آينده كشور را « : نوشت 

 تربيت خواهد كرد، بلكه آنها را با فرهنگ ملي، يقوم
 كشور بيگانه خواهد ي قومي وديگر فرهنگهايزبان رسم

 شناسم كه ي درجهان را نميمن هيچ كشور. نمود
 و برپايه يكز خود را بجز بطور مري ابتدايي درسيكتابها

 و يا كودكان خود را بر كند، تدوين يفرهنگ و زيان مل
.  هر شهر و استان آموزش دهدي ومحليپايه فرهنگ قوم

 تجزيه ي بسوي وگامي فرهنگياگر اين كار واپس گراي
 مردم ميهن ما از يكديگر ي وبيگانه سازيكشور وجداساز

و جبهه ملي در اطالعيه خود »  نيست، پس چه است؟
 است يدر واقع، در دنباله و مكمل حركت« : نويسد مي 

 پيش آغاز كرد، وآن اجازه ايجاد يكه صدا و سيما چند
 و گويش ي با توليد قومي استاني تلويزيونيكانال ها

 مابانه بنظر يدر ظاهر، اين كار دموكراس.  استيمحل
 استانها نتيجه اين شده كه اكنون ي در برخيميرسد، ول

ن مناطق از آغاز با آموزش گويشها و كودكان ما در اي
 ي و ملي شوند و با زبان رسمي بزرگ مي محليزبانها

 كه همه ايرانيان را در سراسر كشور يميهنشان و ارزشهاي
كودكان . و جهان بهم پيوند ميدهد بيگانه ميشوند

 ي مليخردسال اولين آموزش خود را بدور از وابستگ
 و تفريحشان  كنند و اوقات فراغتشان،يدريافت م

  » . دريافت ميكنندي محلياطالعاتشان را بزبان ها
زبان «، »زبان ملي« در اين دو نقل قول مفاهيمي چون 

بكار برده » فرهنگ ملي«،  »گويش محلي«، »رسمي
براي جبهه ملي و فعالين اين جريان سياسي  . شده است

و منشاء » رسمي«، »ملي«همانا زبان » فارسي«زبان 
طبيعتا از نظر اينان اجازه انتشار .  است»فرهنگ ملي«

كتب درسي به ديگر زبانهاي اقوام ساكن ايران، يك 
و نه . است» زبان رسمي«و » فرهنگ ملي« اقدام ضد  

« تنها كاري دمكراتيك نيست، بلكه گامي است در راه  
از دوستان .  »ي وبيگانه سازيجزيه كشور وجداسازت

» فارسي«زماني زبان جبهه ملي بايد پرسيد كه از چه 
ايرانيان شد و همچنين از چه تاريخي به » ملي«زبان 
؟ به ياد داشته باشيم كه در گرديدتبديل » رسمي«زبان 

قانون اساسي مشروطيت زباني به عنوان زبان رسمي و 
اجباري در نظر گرفته نشده است و  سابقه زبان رسمي در 

هه ملي از دوستان جب.  رسد ايران به يك قرن هم نمي
، يا همان زبانهاي »محلي«بايد پرسيد كه چرا زبانهاي 

اقوام ساكن ايران، كه قرنها است اين مردمان با اين 

سرايند،  زنند، شعر مي حرف ميكنند،  زبانها زندگي مي
وند يا بر هم خشم ر قصه مي گويند، قربان صدقه هم مي

ان كم ارزشتر از زبان فارسي است و اين تنها زبگيرند،  مي
عامل پيوند » برتر«است كه به عنوان ارزش » فارسي«

؟ به چه دليل زبان .باشد ايرانيان در سراسر جهان مي
  رسمي عامل وحدت ملي است؟ 

.  بين زبان رسمي و زبان مشترك تفاوت بسيار است
براي گفتگو و  تبادل نظر بين اقوام ساكن يك كشور، 

. كند سان ميزبان مشترك الزم است و امكان مراوده را آ
زبان مشترك يك زبان اختياري است، در حاليكه زبان 

بايد به زبان  هر قومي مي.  رسمي يك زبان اجباري است
خود بنويسد، بخواند، صحبت كند و زندگي روزمره خود را 

زبان مشترك براي مراوده و . به زبان خود اداره كند
ه و هر آنجا كه چنين مبادل.  مبادله با ديگر اقوام است

.  مراوده اي الزم افتد، زبان مشترك به كار خواهد آمد
امروزه در بسياري از كشورهاي جهان اين قاعده 

براي نمونه خوب است كه . شود دمكراتيك رعايت مي
آقاي كورش زعيم سفري به كشورهاي سوئيس، بلژيك ، 

  . داشته باشند.... اسپانيا و 
  

  جايگاه دمكراسي در تحليل موضوع ملي
از . راسي يعني حكومت مردم بر مردم به وسيله مردمدمك

توان گفت كه موضوع  اصلي دمكراسي مردم  اين رو مي
بسياري دمكراسي را در اعمال قدرت اكثريت . است

درحالي كه دمكراسي قبل از هر چيز در . كنند  تعريف مي
ها و برابري حقوق براي  ديدن، شناسايي و پذيرش تفاوت

به اين اعتبار .  شود ها ممكن مي اوتهمه، بركنار از تف
توان گفت  كه بدون وجود گوناگوني، دمكراسي  مي

توان با  مفهومي ندارد و رفتار دمكراتيك را تنها مي
  . چگونگي رعايت حقوق تفاوتها  ارزيابي كرد

  
در سرزميني كه محصور است به مرزهاي رسما شناخته 

ند كه كن شده بين المللي ايران مردماني زندگي مي
زبانشان متفاوت . هايي، گاها مهم، با يكديگر دارند تفاوت

شان خاص  است، فرهنگي متفاوت دارند، آداب  و رسوم
اي متفاوت جشن و سرور  به شيوه. خودشان است

شان يكي نيست، اعتقادات مذهبي  كنند، موسيقي برپامي
مردماني هستند با گوناگوني ......... يكسان ندارند و 

اين گوناگوني خود ثروتي است . زباني اعتقاديفرهنگي، 
  اما چگونه؟. گرانقدر كه بايد پاس داشت

دهد كه مجموعه  نگاهي به  اعالميه حقوق بشر نشان مي
بند هاي آن داللت بر استقالل انديشه و آزادي عمل هر 

هر فرد از » حق تعيين سرنوشت«بديگر سخن . فرد دارد
چنين .  ته شده استطريق اين اعالميه به رسميت شناخ

گردد و طبعا به » فرد«تواند فقط محدود به  حقي نمي
كنند و يك  مجموعه از انسانها كه با يكديگر زندگي مي

گروه اجتماعي را به مشتركات زباني، فرهنگي و غيره 
توان به فردي گفت  نمي. تشكيل مي دهند، شامل نشود

 كه در مورد تعيين سرنوشت خود آزاد است، ولي نمي
تواند با همسايگانش كه آنها نيز چون وي از اين حق 
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برخوردارند، در مورد چگونگي زيست جمعي  مشترك 
از همين رو است كه اين حق در . خودشان تصميم نگيرند

مورد ملتها هم به رسميت شناخته شده و بر اساس آن 
 داخلي كشور ديگري را  حق دخالت در امورهيچ كشوري

توانست تثبيت شود ، هر  المللي نمي اين قانون بين. ندارد
آنگاه  به عنوان يك حق دمكراتيك فردي و جمعي 

همچنين شناسايي حق تعيين سرنوشت . شد شناخته نمي
مردم در ميثاقهاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي منضم به 
اعالميه جهاني حقوق بشر توسط مجمع عمومي سازمان 

 حق تعيين«اصل .  ملل به تصويب رسيده است
يك حق دمكراتيك است و مبناي واقعي » سرنوشت

  است در ارزيابي از جديت مدعيان دمكراسي 
  

  وحدت ملي و تماميت ارضي
دو عنصر جدانشدني » وحدت ملي«و » تماميت ارضي«

تفكري هستند كه با ايده يك ملت، يك سرزمين، عمال 
. كنند وجود گوناگوني  قومي يك سرزمين را انكار مي

ر عمدتا در منفعت جويي بورژوازي در حفظ منشا اين تفك
سرزمينهاي تحت استيالي دولت مركزي خود، نهفته 

اندازي به  تمام جنگهاي قرن گذشته عمدتا در دست. است
 بايد اندوزي سوءاستفاده و ثروتسرزمينهاي ديگر براي 

اين .  در چنين ديدگاهي مردم جايگاهي ندارند.ديد
ده و در حفظ آن است كه مقدس ش» زمين«و » خاك«

هم براي همين » وحدت ملي«. كرد» جانفشاني«بايد 
بسيار الزم است، چرا كه نهايتا اين انسانها » جانفشاني«

هستند كه بايد در ميدان جنگ، بر خاك افتند تا 
بدين گونه است كه براي . حفظ شود» تماميت ارضي«

افتد و دليل وحدت ملي  وحدت ملي نياز مي» خاك«حفظ 
هر » خاك«براي حفظ .  شود مي» فظ خاكح«نيز 

شود، سركوب حقوق مردم و حتي  اقدامي مجاز مي
تعيين «سركوب  خواست دمكراتيك يك قوم در 

يا در » تماميت ارضي «به اين ترتيب . »سرنوشت خود
شود تا قدرتهاي  اي مي بهانه» خاك«حقيقت حفظ 

اي،  چكمه از  مركزي، تا خفه كردن هر صداي حقجويانه
  . اي در نياورندپ

اي  آقاي علي راسخ افشار، از فعالين جبهه ملي، در مقاله
 –سايت صداي ما ( » درباره پروژه سياسي ما« با عنوان 

ضمن ارائه نظر خود در مورد پروژه ) 2005 سپتامبر 14
« :نويسد  سياسي جمهوري خواهان دمكرات و الئيك، مي

حدوده  ايران و اين اصل كه در مياصل تماميت ارض
 ايران تنها يك ملت وجود دارد كه ملت ايران يجغرافيائ

و اديان و  وزبانها  با فرهنگهاينام دارد كه از مردم
 تشكيل يافته كه در طول تاريخ و قرون يمذاهب گوناگون

 است كه يدو اصل  كرده و ميكنند،ي با هم زندگيمتماد
 دمكرات غير قابل گذشت ي ها و چپهايل ما جبهه ميبرا
  .   »باشد يم

آقاي علي راسخ افشار و همفكرانشان معتقدند كه در 
ايران تنها يك ملت  وجود دارد و اين ملت نه از اقوام 
بلكه صرفا از مردماني با اختالفات زباني و فرهنگي  و 

پذيرد  بديگر سخن ايشان مي. مذهبي تشكيل شده است

كه در ايران مردماني با فرهنگها، زبانها و مذاهب 
كند، اما اين اختالفات آن چنان مهم  ناگون زندگي ميگو

 كشوري متشكل از اقوام گوناگون  رانيست كه ايران
پذيرند،   ايشان و همفكرانشان اختالفات را مي .ندبشناس

 اگر اختالفات فرهنگي، . شوند اما وجود اقوام را منكر مي
زباني و مذهبي براي شناسايي اختالف اقوام از يكديگر 

نيست، سوال اين است كه از نظر ايشان و كافي 
همفكرانشان، چه فاكتورهايي الزم است تا جمعي از 

بشناسيم؟ » قوم«انسانها را كه با هم مشتركاتي دارند، 
چرا بايد يك كرد ايراني، ويژگي هاي قومي خود را از 
دست بدهد، به اين دليل كه در محدوده جغرافيايي دولت 

در شمال » آذري«د؟ چرا يك كن مركزي ايران زندگي مي
شود و همان  شناخته مي» آذربايجاني « رود ارس يك 

است كه تنها با » ايراني«آذري در جنوب رود ارس يك 
ساكنين مناطق مركزي ايران اختالف زباني و فرهنگي 

  دارد؟ 
بايد از آقاي علي راسخ افشار پرسيد كه منظور ايشان و 

كدام سرزمينها . تچيس» تماميت ارضي«همفكرانشان از 
شناسند  و كدام برش تاريخي را مالك سرزمين ايران مي

و چرا؟ سرزمين ايران ظرف دويست سال اخير بسيار 
من به جنگهاي ايران و روس و . تغيير كرده است
كنم، بلكه به دم  چاي اشاره نمي معاهدات تركمن

ترين آن، مسئله جزيره بحرين و رفراندوم انجام  دست
)  سال پيش35 ( 1349در اوائل سال . دارمشده اشاره 

بدنبال يك همه پرسي زير نظارت سازمان ملل، بحرين 
به عنوان يك كشور مستقل به جرگه ديگر كشورهاي 
جهان پيوست و حكومت ايران از ادعاي مالكيت خود بر 

 آقاي 1349آيا تا قبل از سال . اين جزيره دست كشيد
را جزو » رينبح«علي راسخ افشار و همفكرانشان 

شناختند يا نه؟ نظرشان نسبت به  زمينهاي ايران مي
رفراندوم برگزار شده چيست؟ آيا بحرين همچنان از نظر 
ايشان جزو خاك ايران محسوب شده و همچنان بر آن 
ادعاي ارضي  دارند و يا نظر ايشان و ديگر همفكرانشان 

 تغيير كرده است و 1349در نهضت ملي از پس از سال 
  ! ! يت ارضي ايران كمي كوچكتر شده استتمام

هويت مردم ساكن جزيره بحرين چيست؟ آيا تا قبل از 
 1349بودند و پس از سال » ايراني «1349سال 

كنم مردم ساكن جزيره  شدند؟  من فكر مي» بحريني«
قضايي -بحرين، مستقل از اين كه تحت اداره سياسي

ي كدام حكومت،  ايران، شيخ بحرين و يا جمهور
دمكراتيك بحرين قرار داشته باشند، هويتي قائم به ذات 

اين هويت قرنها . دارند كه همانا هويت قومي آنها است
 مستقل از اين كه چه كسي در چه ، است كه وجود دارد

زماني بر اين جزيره ادعاي مالكيت داشته است يا دارد و 
  .يا خواهد داشت

ر آن با تالش چشم فروبستن بر تركيب قومي ايران و انكا
حقوق «بر پنهان شدن پشت ژست دمكرات مĤبانه 

، نه تنها  تماميت ارضي ايران مورد نظر آقاي »شهروندي
 ها و يلجبهه م« علي راسخ افشار و همفكرانشان در 

كند، بلكه دقيقا به  را برآورد نمي»   دمكراتيچپها

 –دولت « مدافعين نظريه  جدائي اقوام و شكلگيري 
  . كند داگانه و مستقل خدمت ميهاي ج» ملت

  
  وحدت داوطلبانه اقوام
براي تحقق آن نيز تنها تكيه . دمكراسي امر مردم است

بدون مردمي كه بر روي » خاك«.  به مردم الزم است
نيز » خاك« حفظ . كنند بي معني است آن زندگي مي

كنند بي  بدون حفظ مردمي كه بر روي آن زندگي مي
نيز همان مردمي » خاك«فعان بهترين مدا. ارزش است

تماميت ارضي . كنند هستند كه بر روي آن زندگي مي
ايران تنها با اتحاد داوطلبانه مردمي كه بر روي 

.  كنند ممكن خواهد بود اين خاك زندگي مي
دمكراسي واقعي تنها با مشاركت واقعي مردم 

گيريهاي مربوط به سرنوشت  در تصميم
عادالنه از خوشان و برخورداري مشترك و 

.  امكانات و ثروتهاي ملي ممكن خواهد بود
حاكميت ملي تنها در سايه استقرار دمكراسي 

  .واقعي اعمال خواهد شد
هر . هر انساني آزاد است كه سرنوشت خود را تعيين كند

جمعي از انسانها، با مشتركات و عالئق و تاريخ معين 
حق تعيين . آزادند كه سرنوشت خود را تعيين كنند

چگونگي تحقق آن . سرنوشت يك حق دمكراتيك است
كند، بلكه اين صاحبان حق هستند  را خود حق روشن نمي

» تعيين سرنوشت«حق . گيرند كه در اين مورد تصميم مي
خود به معني جدايي و انفكاك نيست، همانگونه  به خودي
خود بخود به معني پرخاشگري و » آزادي بيان«كه حق 

در عين حال اين حق . ستفحاشي و هتك حرمت ني
محدود نيست و هر قومي آزاد است تا سرنوشت خود را 

  .رقم زند
نمي توان از وحدت داوطلبانه و آگاهانه و آزادانه مردم 

وحدت . گفتگو كرد و همزمان حقوق آنان را نديده گرفت
داوطلبانه مردم ايران تنها با پذيرش حقوق دمكراتيك و 

و به رسميت شناختن » حق تعيين سرنوشت«از جمله 
اين حقوق خود  را در قوانين و . آن، ممكن خواهد بود

ساختاري كه براي جامعه دمكراتيك آينده ايران پيشنهاد 
حلي است  ساختار فدراليزم، راه. كنيم نشان خواهد داد مي

كه در بسياري از ديگر جوامع دمكراتيك تجربه شده و 
طلبانه در جامعه كار مناسبي براي وحدت داو تواند راه مي

حلي، يك نيروي  اما قبل از هر راه.  چند قومي ايران باشد
دمكرات كه واقعا به دمكراسي و استقرار آن در ايران باور 

به » حق تعيين سرنوشت« دارد، بايد با تمام نيرو از 
اين حق بايد در . عنوان يك حق دمكراتيك دفاع كند

ك، به سند سياسي جمهوري خواهان دمكرات و الئي
  .عنوان مدافعان پيگير دمكراسي در ايران،  وارد شود
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  در حاشيه بحث پيرامون اسناد کنگره دهم راه کارگر

 آزادي بيان در حزب
 

 محمد اعظمي
 ٢٠٠٥ برابر بيست و دوم نوامبر ١٣٨٤اول آذر 

 
سازمان ها و احزاب سياسي بخشي از اقشار و طبقات 
اجتماعي جامعه اند كه براي دستيابي به اهدافي شكل 

ي تواند اجرا اين اهداف با يك برنامه سياسي م. مي گيرند
كاركرد عناصر سازنده اين تشكل ها، وظايف و . شود

حقوق آنها توسط ضوابطي مشخص مي شود كه 
ضوابط هر اندازه بازتر و . اساسنامه اش مي ناميم

دموكراتيك تر باشد امكان تحرك و رشد خالقيت ها 
ضوابط تنگ و . افزون تر شده، كارائي آن بيشتر مي شود

را مي بندد و افراد را با كل تشكل محدود كننده دست ها 
گريز از . به تعارض مي كشد ودر تناقض گرفتار مي نمايد

تشكل و انفعال و دوگانگي كه ميدان بر دوروئي مي 
 . گشايد، از نتايج چنين سياستي است

تشكل ها ابزار و وسيله اند براي ماديت بخشيدن به 
خته اساسنامه و برنامه احزاب سا. اهداف و برنامه ها

طبيعي است كه . انديشه انسانها و پرورده فكر آنهاست
اين انسانها، هم حق دارند و هم مي توانند آن ها را 

دگم كردن . تصحيح، تكميل و يا از بنياد تغيير دهند
ضوابط و غير قابل تغيير و ابدي فرض كردن برنامه ها، 
به كنده شدن پاي احزاب از زمين و آويختن شان به 

برنامه ها، سياست ها و ضوابط، . نجامدآسمان مي ا
اصول و پرنسيپ ها، احكام . مقدس نيستند، قابل تغييراند

گرچه امروز در . آسماني نيستند كه نتوانند دگرگون شوند
حرف كسي خالف اين نمي گويد، اما نظر واحدي 
پيرامون شيوه ها و مكانيزم ها براي اين دگرگوني وجود 

 . ندارد
دموكراسي در درون يك تشكل، فراهم يكي از معيارهاي 

كردن امكان تغيير نظر براي همه اعضاي آن به يكسان 
اگربپذيريم كه احكام برنامه و . و در همه عرصه هاست

اساسنامه آيه هاي مذهبي نيستند بنابراين، حق تغيير 
نقض اين حق . اسناد توسط اعضا از حقوق مسلم آنهاست

.  دموكراتيك استحتي توسط نظرو راي خوداعضا، غير
اگر دموكراسي را بتوان حاكميت اراده مردم معني كرد، 
زمانيكه توسط ضابطه اي حق اعمال اراده از مردم سلب 
شود آن ضابطه غير دموكراتيك و غير قابل دفاع مي 

براي تغيير احكام و ضوابط، در گام نخست . شود
 نيازمنديم حق زير سئوال بردن و بحث پيرامون آنها را به

اين حق چه در جامعه و چه در . رسميت بشناسيم
نمي توان . سازمانها و احزاب سياسي كارائي يكساني دارد

از آزادي بيان بدون قيد وشرط مردم در جامعه دفاع كرد 
اما آزادي بيان و نظر همراه خود را در تشكيالت به بهانه 

اگر اعضاي تشكيالت بخشي از مردم . واهي نپذيرفت
ه داوطلبانه براي اهداف و برنامه اي گرد هم جامعه اند ك

آمده اند، حتما وظايفي بيش از مردم جامعه بر دوش 

دليلي وجود ندارد كه اين بخش از مردم، در درون . دارند
تشكل خود حقي كمتر از مردم جامعه داشته باشند و 

تفكري كه . امكان پروازآزاد انديشه و بيان برايشان نباشد
يان عقيده در تشكيالت و مقيد كردن از محدود كردن ب

آن به شروطي دفاع كند منطقا دليلي براي دفاع از آزادي 
اگر اين محدوديت . بي قيد و شرط عقيده در جامعه ندارد

 در تشكيالت مفيد است چرا بايد در جامعه مضر باشد؟ 
 كه توسط " آزادي بحث در چارچوب برنامه و اساسنامه "

ه طرح مي شد و امروز برخي احزاب سنتي چپ در گذشت
افراد و محافل متوقف شده در زمان از آن دفاع مي كنند، 

بر طبق اين ايده . ايده اي است منسوخ و غير دموكراتيك
برنامه و اساسنامه پس از تصويب مقدس شده غير قابل 

با الهام از اين نظر است كه حق بحث . تغيير مي شوند
ب رسما ممنوع شده درخارج از چارچوب برنامه در احزا

است و عده اي حق پيدا كرده اند هم براي خود و هم 
براي آيندگان احكامي وضع كنند كه خود نيز نمي توانند 

از اينروتغيير چارچوب اسناد در اين . آن را تغيير دهند
. احزاب تنها از طريق اقدامات كودتائي ميسر مي شود

ه و انديشه اي كه از آزادي بحث در چارچوب برنام
اساسنامه دفاع مي كند چه آگاهانه و چه ناآگاهانه در برابر 
تحول و پويائي قرار مي گيرد و به ايستائي و تحجر 

چون امروز و فردا را با اصول غير قابل . كمك مي كند
چون گذشته را از آينده . تغيير ديروز به زنجير مي كشد

 . چون در گذشته مي ماند. قابل قبول تر مي داند
ديگر از پرنسيپ هاي دموكراسي تشكيالتي، يكي 

پذيرش نظر اكثريت در حزب بر اساس رابطه اكثريت و 
يك حزب سياسي براي تحقق يك برنامه . اقليت است

تالش و مبارزه مي كند و روابط خود را بر مبني اساسنامه 
اقليت حزب و حتي اعضاي آن تشكل . تنظيم مي نمايد

كه امكان تبديل نظرشان به زماني مي توانند باقي بمانند 
در صورتي كه اين حق . نظر اكثريت وجود داشته باشد

هر ايده اي . نقض شود دليلي براي ماندن اقليت نمي ماند
در ابتدا از طرف فرد يا افرادي طرح مي شود كه ابتدا 

شرايط دموكراتيك مي تواند مشخص . همگاني نيست
تا . د يا نهكند كه امكان پذيرش آن توسط جمع وجود دار

زماني كه حق بحث آزاد وجود نداشته باشد روشن 
نخواهد شد كه يك نظر تا چه اندازه امكان همگاني 

اگردر حزب محدوده هاي ممنوعه ايجاد شود، . شدن دارد
جدا از اينكه راه تحول و تكامل ناهموار مي شود، امكان 

جرياناتي كه . ادامه كاري و تداوم فعاليت منتفي مي شود
دوده هاي ممنوعه دارند دائما در حال كشمكش مح

در چنين احزابي اگر كسي . دروني، تجزيه و اضمحالل اند
به افكاري نو، خارج از چارچوب هاي پذيرفته شده دست 

كند، يا بايد مرعوب شده لب فرو بندد و يا به ناگزير  پيدا 
به دليل نداشتن فضاي مناسب براي طرح ، در مسير 

 به سوي خروج از تشكيالت رانده مي جاده اي يكطرفه
 . شود

جذب نيرو در احزاب و سازمان هاي سياسي بر اساس 
پذيرش برنامه و اساسنامه صورت مي گيرد اما كسي كه 
در يك سازمان سياسي فعاليت مي كند مي خواهد براي 

هم حزب اندام زنده اي . مسائل جامعه راه حل پيدا كند
ي حزب نيز هر كدام اعضا. است و هم جامعه پوياست

انعكاس . داراي رگ و پوست و احساس و ادراك اند
در مواردي . پديده ها در ذهن اين مجموعه يكسان نيست

ايده هاي جديد بعضا از چارچوب . به تفاوت مي رسند
برنامه خارج مي شود و در مواردي ممكن است تجديد 

اگر براي بحث خط قرمز . نظر در برنامه را طلب كند
داشته باشد، اين ايده ها چگونه مي توانند طرح و وجود 

در برخورد آرا و انديشه ها تكميل و پذيرفته شده يا كنار 
اساسا تحول و تكامل در نتيجه ستيز نو با . گذاشته شوند

با محدود كردن بحث، راه بر تحول . كهنه پديدار مي شود
كافي است بيان انديشه در عرصه . حزب بسته مي شود

اين محدوديت به سرعت گسترش پيدا . ع شوداي ممنو
چرا كه با همان منطقي كه دريچه بحث در . مي كند

زمينه اي بسته شده است، با همان منطق مي توان 
. دريچه هاي متعدد ديگري را بر بحث مسدود نمود
. افزون بر اين، حركت انسانها ميل به تحول و تكامل دارد

ز با دريافت هاي جديد آنچه كه ديروز پذيرفتني بود، امرو
 . نياز به بازبيني داشته ممكن است رد يا تكميل شود
هنوز . پيرامون اين مسائل امروز هم انديشي وجود ندارد

دوستاني نظير شهاب برهان وجود دارند كه چشم بر اين 
 آزادي بي "او در مقاله اي با عنوان . واقعيات مي بندند

 "! رط تريبون؟قيد شرط بيان، يا اهداي بي قيد و ش
 دفاع "باالخره آنچه را كه در مقاله پيشين خود با عنوان 

 گفته بود نقض كرده "از علنيت براي پوشاندن حقيقت
وخود با قلم خود به راه كارگرهمان را نسبت مي دهد كه 

او در پاسخ من كه .  اش مي ناميد" بهتان "پيش از اين
 شرط بيان گفته بودم راه كارگر كه از آزادي بي قيد و

براي مردم كوتاه نمي آيد، آزادي بي قيد و شرط اعضاي 
خود را نمي پذيرد، با لحني تند و عصبي عنوان نمود كه 
اساسنامه راه كارگر تا كنون چند بار در راستاي گسترش 
دموكراسي تشكيالتي اصالح شده است ولي باز هم از 

، اما جهاتي نياز به تغييراتي دارد كه برايش كار شده است
اولويت هاي سياسي فرصت الزم براي در دستور گذاشتن 

 : سپس با خشم مي افزايد. اساسنامه را نداده است
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اگر حرف او اين بود .  آقاي اعظمي هم اين را مي داند"
كه چرا اساسنامه از زندگي واقعي ما عقب تر مانده است، 
مي شد به حسن نيت او باور داشت، اما او كه بهتراز 

ها از عمق جا افتادگي دموكراسي تشكيالتي و خيلي 
آزادي بي قيد و شرط بيان نظرات در راه كارگر خبر دارد، 

  ". ترجيح مي دهد حقيقت را وارونه كند
 عمق جا افتادگي دموكراسي "واقعيت اين است كه من از

تشكيالتي و آزادي بي قيد وشرط بيان نظرات در راه 
خود .  نمي زدم" بهتان" خبر نداشته ام وگرنه "كارگر 

شهاب برهان كه چپ و راست در نقش سخنگو در ميز 
گرد و پالتاك شركت كرده و مقاله در دفاع و توضيح 
مصوبات كنگره دهم مينويسد، ادعاي خود يعني عمق جا 
افتادگي دموكراسي را زير سئوال برده و در يك چرخش 

 : صد و هشتاد درجه اي ناگهان چنين اظهارمي دارد
آزادي بي قيد و شرط عقيده و بيان در مقياس كل  "

جامعه معني دارد و نه در درون هر تشكل بخصوص 
سياسي، و اين چيزي است كه آقاي اعظمي آن را عوضي 

  "فهميده است
بدين ترتيب روشن مي شود كه خود ايشان كه از عمق 
جا افتادگي آزادي بي قيد وشرط بيان نظرات در راه 

يا درآنجا نظر نادرستي داده است يا در كارگر نوشته بود 
اگر اين ادعا مبني قضاوت قرار . اينجا نادرست مي گويد

گيرد به نظر نمي رسد دموكراسي در راه كارگر چندان هم 
من البته با تمام انتقادهائي كه به راه كارگر . عميق باشد

در اين زمينه دارم فكر مي كنم شهاب برهان نظرات خود 
 . ه كارگر به خورد ما مي دهدرا به جاي را

 آزادي بي قيد و "اما سخن اصلي شهاب برهان در مقاله 
 دفاع از "! شرط بيان، يا اهداي بي قيد و شرط تريبون؟

او معتقد است . محدوديت بحث در درون تشكل هاست
 آزادي عقيده و بيان در هر حزب سياسي با اصول و "كه 

 راه " مي گويد ".چارچوب هويتي آن حزب مقيد مي شود
كارگر حمام عمومي نيست كه هر رهگذري بتواند در 

مبارزه براي سرنگوني . خزينه اش گر و گال بشويد
جمهوري اسالمي يكي از اركان و اصول سياسي ، يكي 
از شرايط پايه اي عضويت اعضا و به اين دليل، موضوعي 

 و در جاي ديگر ".غير قابل بحث در راه كارگر است
يعني به صاحبان  ... ":  چنين اظهار مي داردنوشته خود

هر نظري بي قيد و شرط آزادي بدهيم، براي مخالفان 
سرنگوني رژيم، مخالفان دموكراسي، مخالفان 
سوسياليسم، براي فاشيست ها، براي حزب اللهي ها و 

  "! نظايرشان
 

 : در ارتباط با نظر شهاب برهان چند نكته گفتني است
 

شت كه ايشان شرايط عضويت در يك اول بايد توجه دا
تشكل را با شرايط ناظر بر بحث آزاد اعضاي آن تشكل 

شرايط ناظر بر ايندو . درهم آميخته و يگانه پنداشته است
براي عضويت در يك تشكل ضروري . همسان نيست

. است كه برنامه و اساسنامه آن تشكل پذيرفته شود
 مخالف سقط بنابراين كسي كه مخالف برابري زن با مرد،

جنين، مخالف آزادي پوشش زنان است، نمي تواند به 

امادر يك . عضويت يك تشكيالت فمينيست در آيد
تشكل كه به قواعد دموكراتيك پايبند است، اعضا حق 
دارند كه برنامه و اساسنامه خود را تصحيح، تكميل و يا 

در نتيجه اعضا حق دارند احكام پيشنهادي . تغيير دهند
راه كارگر كنگره را عالي ترين . ه بحث بگذارندخود را ب

مجمع تصميم گيري خود مي داند كه تجديد نظر، اصالح 
از اينرو . و تصويب برنامه و اساسنامه را عهده دار است

تمامي عرصه هائي كه در برنامه و اساسنامه آمده است 
بحث حول آنها منطقا مجاز است، مگر اينكه جرياني مثل 

مقيد كردن . اهد خود را گرفتار تناقض نمايدراه كارگر بخو
آزادي عقيده به اصول وچارچوب هويتي يعني مقدس 
كردن برخي حوزه هاي نظري و غير قابل تغيير دانستن 

اگر اين برداشت درست باشد كنگره عالي ترين . آنها
مجمع تصميم گيري نخواهد بود چون اعضاي كنگره 

. وزه ها را ندارنداختيار بحث و تصميم گيري در برخي ح
 . چون آن حوزه ها، غير قابل بحث اند

 
دوم زماني كه محدوديت بحث پذيرفته شود دامنه 

شهاب برهان مي . محدوديت ها گسترش پيدا مي كند
گويد سرنگوني قابل بحث نيست چون يكي از اركان و 

آيا اين رفقا فقط يك اصل . اصول سياسي راه كارگر است
بنابراين پاي اصول ديگر نيز در . تا نهرا قبول دارند؟ قاعد

ميان است و به ناگزير آن اركان نيزاگر غير قابل بحث 
خود او به جز . نشده اند، غير قابل بحث مي شوند

سرنگوني در نوشته اش به موارد ديگري اشاره مي كند 
كه مخالفت با اينها نيز ... مثل دموكراسي، سوسياليسم و 

 . مي بايست به ليست سياه ممنوعيت بحث افزوده شوند
تا كنون شهاب برهان از اين ايده دفاع مي كرد كه 
ممنوعيت بحث كه در اساسنامه آنها آمده است مربوط به 

از آن زمان تا كنون راه كارگر بحث .  سال پيش است14
هاي زيادي در رابطه با تعميق دموكراسي داشته و به 

 است كه فرصت در دستور گذاشتن نتايجي هم رسيده
آنها نبوده و ادعا كرده است كه آزادي بيان عقيده بدون 

حاال با . قيد وشرط در راه كارگر عميقا جا افتاده است
آخرين اظهار نظر او روشن مي شود كه اوال ممنوعيت ها 
از سرنگوني فراتر رفته تمامي مسائل مربوط به اصول و 

ثانيا مقيد . ا نيز در بر مي گيردچارچوب هويتي راه كارگر ر
كردن بحث به اصول و چارچوب هويتي كه شهاب برهان 
آن اصول را به طور ضمني سوسياليسم، دموكراسي، 

 چارچوب برنامه و "مي داند در واقع همان ... سرنگوني و 
 است كه راه كارگر به طور موقت از اساسنامه "اساسنامه

ئي كه قرار است ممنوع ثالثا عرصه ها. كنار گذاشته بود
شود بسيار عام ووسيع بوده درك يكساني از آن نه تنها 
بين اعضاي راه كارگر حتي در بين گرايش حاكم شده بر 

 . رهبري اين جريان وجود ندارد
 

سوم اينكه بستن دريچه بحث چه در سطح جامعه و چه 
كسي . در درون تشكل از يك ترس سرچشمه مي گيرد

رد از بحث آزاد مي هراسد و بايد كه ريگي در كفش دا
نگاهي به مواضع همه كساني كه از بحث . هم بهراسد

آزاد مي ترسند و توجه به استدالل شان بيانگر نزديكي 

از طرفداران . استدالل هاي آنها بيكديگر است
سوسياليسم بوروكراتيك تا هواخواهان استبداد ديني و 

خود اكراه سلطنتي همگي از دادن تريبون به مخالفين 
اين مجموعه همگي در بحث آزاد پيشاپيش تفكر . دارند

در كنه فكر اين طيف سانسور، . خود را پيروز نمي دانند
اين فكر بر اين . ارعاب و نهايتا سركوب مخالف النه دارد

باور است كه اجازه بحث يعني دادن بلندگو و دادن بلندگو 
د مگر كسي كه بلندگو مي دهد خو. هم يعني شكست

اگر مخالفي عليه سوسياليسم . نمي تواند در آن بدمد
سخن گفت و يا در رد سرنگوني مطلبي نوشت آسمان به 
زمين مي چسبد؟ مگر نمي شود در مقابل آنها استدالل 

. اگر حرفي براي گفتن ندارند هراس ما چيست. كرد
اگرهم نكته اي منطقي داشتند چرا نبايد پذيرفت؟ اگر 

ه آزادي در جامعه بيش از هر نيروئي ادعاي اين داريم ك
به سود اردوي كار و زحمت است، كه هست، در 
تشكيالت نيزآزادي به سود فكري است كه منطق قوي 

 . تر و استدالل محكم تري دارد
كسي كه معتقد است آزادي بي قيد و شرط در مقياس 
كل جامعه معني دارد و نه در درون هر تشكل سياسي، 

د به چه دليل آزادي براي يك تشكل الزم است روشن كن
چرا آزادي در كل جامعه مي تواند به . مثبت نيست

خالقيت ها دامن زند و براي مردم مفيد باشد اما براي 
بخشي از مردم كه در تشكلي گرد آمده اند و براي تحقق 
آزادي در سطح جامعه مبارزه كرده و مرارت مي كشند، 

 عنوان شده است كه البته در دفاع. آزادي مضر مي شود
 راه كارگر حمام عمومي نيست كه هر رهگذري بتواند "

 دوباره شهاب برهان دو ".در خزينه اش گر و گال بشويد
رهگذر گر . مساله بي ارتباط با هم را درهم آميخته است

به اعضاي ) اين چه فرهنگ و چه گويشي است؟ ( و گال 
ضاي يك بحث ما حقوق اع. راه كارگر چه ارتباطي دارد
به چه دليل رهگذر، آنهم از . تشكل است نه رهگذران

نوع گر و گال اش را به لحاظ حقوقي در جايگاه اعضاي 
راه كارگر قرار مي دهيد؟ درست است راه كارگر حمام 
. عمومي نيست، اما اعضاي راه كارگر هم رهگذر نيستند

آنها مي توانند و بايد بتوانند در خزينه حمام سازمانشان 
 ! لطف كنيد مغلطه نكنيد. د بشويندخو

و يا در جاي ديگر براي دفاع از ممنوعيت بحث گفته 
 به صاحبان هر نظري بي "شده است ما حاضر نيستيم

قيد و شرط آزادي بدهيم، براي مخالفان سرنگوني رژيم، 
مخالفان دموكراسي، مخالفان سوسياليسم، براي فاشيست 

  ".ها، براي حزب اللهي ها و نظايرشان
 " حزب اللهي ها و فاشيست ها"از چه تاريخي سر و كله

در راه كارگر پيدا شده است؟ اين موجودات آنجا چه مي 
حزب اللهي . كنند؟ چرا از بحث اصلي اينگونه مي گريزيد

ها و فاشيست ها در جامعه حضور دارند و شما هم اعالم 
 كرده ايد كه از آزادي بي قيد و شرط عقيده آنها دفاع مي

چرا اين موضوع را با بحث آزاد در راه كارگر درهم . كنيد
آميخته ايد؟ واقعيت اين است كه استدالل كم آورده 

 را براي نفي "فاشيست ها" و "ها  حزب اللهي".ايد
آزادي عقيده به درون راه كارگر كشيده ايد تا اعتقادتان 

  .به ممنوعيت بحث بتواند توجيه شود
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 درهم "فاشيست" و " گر و گال" اعضاي راه كارگر را با
. مي كنيد تا بتوانيد با ارعاب دهان يارانتان را ببنديد

اينهمه اغراق براي چيست؟ اگر شما تا به اين اندازه در 
هستيد، .. محاصره گر و گال، حزب اللهي و فاشيست و 

با ممنوعيت بحث مشكل شما حل . حتما مشكلي داريد
ت كه در فكر راه توصيه من به شما اين اس. نمي شود

 ! حل ديگري باشيد
در نظر داشتم در مطلبي جداگانه به : در حاشيه بحث

انتقادات شهاب برهان از سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران 
اكنون به نظرم رسيد كه پرداختن به آنها در . پاسخ دهم

از اينرودر اين نوشته . حاشيه بحث ها مناسب تر است
اد ايشان مي گويم و در حاشيه نظرم را در باره دو انتق

 . مطلب بعدي به ديگر انتقادات مي پردازم
يكي از انتقادات شهاب برهان اين است كه چرا نامه 
انتقادي كميته مركزي سازمان اتحاد فدائيان به كميته 
مركزي حزب دموكرات كردستان ايران در رابطه با پيام 

 . دبير اول اين حزب به بوش علني نشد
فكر مي . تقاد شهاب برهان در اين مورد موافقممن با ان

كنم مي بايست نامه انتقادي خود را به كميته مركزي 
البته . حزب دموكرات كردستان ايران علني مي كرديم

دليل كميته مركزي سازمان ما براي علني نكردن نامه 
اين بود كه فكر مي كرد با توجه به روحيات و فرهنگ 

ين صورت اثربيشتري روي آنها حزب دموكرات، انتقاد بد
براي من هنوز صحت اين ارزيابي . بجا خواهد گذاشت
در تشكيالت سازمان ما تعداد ديگري . اثبات نشده است

ولي چون در . نيز با علني كردن نامه موافق بوده و هستند
هيچ ارگان رسمي در اين باره از كل تشكيالت نظر 

 . وشن نيستخواهي نشده است، درصد موافق و مخالف ر
انتقاد ديگر شهاب برهان به موضع سازمان ما در قبال 

 راه كارگر در بحث ": او مي گويد. رفراندوم باز مي گردد
 فراخوان ملي "از پروژه آمريكا پسند ..... بر سر رفراندوم 

 برخالف سازمان – "..براي رفراندم براي قانون اساسي 
رده، پته آن را  حمايت نك–) يعني سازمان ما( مربوطه وي

  "...روي آب ريخته و 
براي من روشن نيست كه اين اطالعات را شهاب برهان 

كميته مركزي سازمان اتحاد فدائيان . از كجا آورده است
خلق ايران در باره فراخوان برگزاري رفراندوم براي تغيير 
قانون اساسي و تشكيل مجلس موسسان در اعالميه اي 

 با 2005 دسامبر 12 برابر 1384 آذرماه 23به تاريخ 
موضع . صراحت برنامه اين فراخوان را نقد كرده است

گيري چنان روشن بود كه فراخوان دهندگان رفراندوم كه 
نسبت به حاميان فراخوان شاخك بسيار حساسي داشتند، 

من نيز در مقاله . سازمان ما را در ليست حامي قرار ندادند
البته .  از آن را رد كرده اماي در رابطه با رفراندوم، حمايت

من با وجود اشتراك با موضع كميته مركزي سازمان در 
قبال فراخوان و دفاع از آن، تاكيدات و انتقادات متفاوتي 

  . داشتم
  
  
  
  

  15بيقه از صفحه 
  .....انكار واقعيت به دوري از 

  
او چون فكر مي كند انتقاد من نه به محدوديت در 

 است كه راه كارگر براي مباحث، بلكه از اين زاويه
چگونگي سرنگوني محدوديت ايجاد كرده است، در 
دفاع از راه كارگر مي گويد اين شرط گذاري در 

و . مباحثات در مقابل خط استحاله رژيم ضرورت يافت
 منظور غير قابل بحث بودن سرنگوني "مي افزايد كه 

!  بسيار خوب دوست عزيز"بود و نه چگونگي آن 
. غير قابل بحث بودن سرنگوني استمنظور من هم 

حال . به محدوديت بحث. درست به همين انتقاد دارم
اين محدوديت چه در باره سرنگوني باشد چه چگونگي 

اين . اين يعني انديشه را به زنجير كشيدن. سرنگوني
يعني عدول از آزادي بيان وعقيده بدون قيد وشرط كه 

 كه عدول ازاين مي دانيد. وعده آن را به مردم داده ايد
 اگر اساسنامه براي –ضابطه طبق مفاد اساسنامه 

 تنبيه در پي خواهد داشت - طاقچه تهيه نشده باشد
 اقدامات "يعني طبق نام گذاري اساسنامه شما، با 

  .  روبرو مي شود"انضباطي 
ممكن است با . درست نيست حقايق واژگونه شوند

د اما در دست كاري در واقعيات امثال مرا عقب براني
نهايت نمي توان حقايق را براي همه پوشيده 

شما در پاسخ انتقاد من از ندادن گزارش . نگهداشت
به گونه اي وانمود . كنگره نهم راه كارگر دفاع كرده ايد

كرده ايد كه كنگره نهم مباحث در دستورش مسائل 
دستور كار كنگره نهم چه . دروني تشكيالت بوده است

 تشكيالتي اختصاص داشت؟ درست بود؟ آيا به اسرار
اما چرا . مي گوئيد كه كنگره نهم سياست گذاري نكرد

نكرد؟ مگردر دستوركارش مسئله سياسي نبود؟ 
سرنوشت مسائل سياسي به كجا كشيد؟ آيا اين هم 
اسرار سازماني است يا اسرار سازماني شما چون كشي 
مي تواند به همه عرصه ها كشيده شود؟ دستور جلسه 

ه نهم را شايد ديگران ندانند، اما اعضاي راه كنگر
براي آنها چه پاسخي داريد؟ . كارگر كه مي دانند

بيهوده ضعف گزارش دهي را كه النه در فكر شما دارد 
كسي از . با اسرار سازماني و مسائل دروني درهم نكنيد

يا حق شما را زير . شما اسرار سازماني نخواسته است
سائل تشكيالتي خود را  م"سئوال نبرده است كه 

اما بدانيد كه ديگران شما و ما را . "علني كنيد يا نكنيد
بر اساس چگونگي استفاده از اين حق قضاوت مي 

  . ديگران حق دارند براين پايه ما را قضاوت كنند. كنند
پنجم اينكه از كنگره نهم به اين سو هيچ اقدام 
مشتركي با آن جرياناتي كه در دوره پيش حركت 

آيا اين نشانه تغيير . شترك مي كرديد، انجام نداده ايدم
سياست نيست؟ درست است كه كنگره نهم سياست 
گزاري نكرد، اما كميته مركزي جديد سياست خود را 

در . نگوئيد در كنگره دهم تغيير كرده است. تغيير داد

كنگره دهم اين تغيير رسما اعالم شد، اما اين سياست 
ر سياست هاي راه كارگربوده از كنگره نهم ناظر ب

اين تغيير نه از گزارش شما، بلكه در عملكرد . است
با اين سياست راه كارگر . شما بازتاب داشته است

نتوانست با هيچكدام از متحدين پيشين خود يك اقدام 
با اين سياست راه كارگر تنهاي . مشترك انجام دهد

  . تنها ماند
مي . واستيداين هم سند و مدركي كه از من مي خ

بينيد كه بهتان نمي زنم، از اسناد و عملكرد خود شما 
اما چون شما خود با زبان خود و قلم خود . مي گويم

آنها را نگفته و ننوشته ايد سر تان را زير برف كرده و 
در اين توهم ايد كه ديگران نيز آنها را درعملكرد شما 

  .نمي بينند
 نياز داريد جناب كفايت مي كند يا بازبه برهان بيشتري

 ! برهان

  

  )در تبعيد(كانون زندانيان سياسي ايران 
 

رژيم تخريب گلزار 
 آن "بازسازي"خاوران و 

  را آغاز كرد،
 

 "بازسازي"بنا بر گزارشي كه از تهران رسيده، رژيم 
هاي  ها و نهال گلزار خاوران را با تخريب و كندن سنگ

تي انجام اين كار در صور. موجود در آن آعاز كرده است
گيرد كه مسئوالت سازمان بهشت زهرا كه  مي

ها  سرپرستي گلزار خاوران را نيز به عهده دارند، خانواده
را متقاعد كرده بودند هر اقدامي در اين راستا با آگاهي 

 آبان،  24ديروز سه شنبه . آنان صورت خواهد گرفت
ها براي پيگيري اين امر به ديدار  شماري از خانواده

فرد نماينده دادستاني در بهشت زهرا رفتند، اما صادقي 
 آبان،  27روز جمعه . موفق به ديدار با او نشدند

 گلزار "بازسازي"ها در اعتراض به تخريب و  خانواده
  .خاوران، در اين مكان تجمع خواهند كرد

ضمن محكوم ) در تبعيد(كانون زندانيان سياسي ايران
پوش گذاشتن بر نمودن تالش مذبوحانه رژيم براي سر

اسناد جنايتش در گلزار خاوران، عموم را به يك 
 سال  26تجربه . خواند اعتراض سراسري فرا مي

حاكميت ننگين رژيم جمهوري اسالمي نشان داده كه 
هموار از سكوت ما، براي پيش برد اهداف ضدبشري 

با اعتراض گسترده خود، رژيم . خود استقاده كرده است
دف منحوس و ناپليدخود در گلزار را از دستيابي به ه
  .خاوران باز بداريم

 )در تبعيد(كانون زندانيان سياسي ايران 
  2005نوامبر  16 برابر با 1384 آبان 25چهارشنبه 
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مراسم    ازيگزارش
بزرگداشت سالگرد 

 و پروانه وشيدار
 فروهر

  

  
  

 مسئوالن بدنبال اعالم عدم موافقت
پرستو با درخواست  تهران ياستاندار

 سالروز ني هفتمي برگزاريفروهر برا
 داريوش فروهر  و پروانه اسکندریقتل 

 ،آ ادبودي مراسم ،ي عموميدر مكان
 روز سه، امسال هم مانند سال گذشته

 در منزل ١٦,٣٠ از ساعت ١/٩/٨٤شنبه 
 يتي امندي شدريآن مرحومان تحت تداب

  . برگزار شد
 با حضور تعداد قابل ، که مراسمنيادر 

 و انيدانشجو ،ياسي از فعاالن سيتوجه
  ،اقشار مختلف مردم برگزار شد

دكتر ناصر :  از جمله ياسي سيها چهره
 رهي زنجيها  پرونده قتلليوك(زرافشان 

 مهندس عزت اهللا   ،ي عبادنيري ش ،)  يا
   ،ي جواددي دكتر صدر حاج س  ،يسحاب

ز ورجاوند ، مهندس ي ، پروفيخسرو س
 برزي ، فري انتظام ، محمد ملكريعباس ام

 حجت االسالم   صابر ،ي دانا ، هدسيرئ
 اهللا تي از آيندگيبه نما ( ياحمد منتظر

 ، محمد بسته ني، پروفسور ام ) يمنتظر
 دكتر احمد   ،ي دكتر احسان نراق ،نگار 

   ،اني ، مهندس هاشم صباغيدآباديز
 ي مرتاضهي مرض  ،ماني اهللا پبيدكتر حب
 ،  مهندس يني شاه حسني ، حسيلنگرود

 عبداهللا   ،يني خوئي اكبر موسويعل
   ،ي محمد هاشم  ،يبي حبدي سع  ،يمومن

 تهي كمي اعضا  ،ي اصالحچيمرتض
...  و ياسي سانيان دفاع از زندييدانشجو

  . حضور داشتند

خانم پرستو ها  به گزارش خبرگزاری
 از حضور شركت يفروهر ضمن قدردان

 ادي داشتي مراسم و گرامنيكنندگان در ا
 از دكتر   ،ي ارهي زنجيها  قتلانيقربان

 ي قتل هااني قربانليناصر زرافشان وك
 ي اكبر گنجني و همچني ارهيزنج

 ي را فداشي خويروزنامه نگار كه آزاد
 تشكر پرونده كرد ني اقي حقايافشا
  . نمود

 از ي فروهر با قرائت شعرپرستو
 كه ي در سخنانيمرحوم پروانه اسكندر

 بار قطع شد ، ني چندشانيبه علت تالم ا
 از روند ي و ناخرسنديديبا ابراز ناام

:  پرونده گفت ني به ايدگيهفت ساله رس
هفت سال است كه سنگ فاجعه به «

وش مي كشم و در البه الي هزاران 
شايعه و دروغ در جستجوي تكه هاي 

ا در كنار هم بگذارم  حقيقت هستم 

د

ت

د
م

و
و و

 اني و پروانه فروهر گرچه در موشيدار
 اما خونشان شرم و ستنديگان ن زنده
شمنكه آناني براييرسوا شان   خطاب  
  ». كردند به ارمغان آوردي

  
 در توصيف وضعيت همفكران خود وي 

ما در حصاري از دروغ  «  :هار داشتاظ
خشونت  عوام فريبي گرفتار آمده ايم 
 حصاري از ترسها  ترديدهاي 

  ».خودمان نيز در كنار آنها قرار داده ايم
 
 مراسم شركت كنندگان با سر ني ادر

 مرگ بر استبداد  : چون ييدادن شعارها
   سالم بر مصدق درود بر فروهر ، ،

   ،راني خلق اليناصر زرافشان وك
 يفروهر فروهر راهت ادامه دارد ، زندان

 قهرمان ي گنج  گردد ،دي آزاد باياسيس
 جالد ننگت باد ، ي ا  گردد ،ديآزاد با

 است شعار مردم و نيا  مرفراندم رفراند
 يا  ،ي دبستاناري يسردادن سرودها

 ي  و خاطرهادي و مرغ سحر ، رانيا
 ي را  گرامي ارهي زنجي قتل هاانيقربان

  . داشتند
 حضور ها بنا به گزارش خبرگزاری

 ني در ايتي و امني انتظاميروهاين
 اري گذشته بسيمراسم به نسبت سالها

 حضورو همچنين  .  بودرتريچشمگ
 نيريدكتر ناصر زرافشان و خانم ش

 به شدت مورد استقبال حضار يعباد
   . قرار گرفت

 دگان در مراسمنن كپيام به شركت
  اشتگراميد

   هفتمين
  ! سالگرد قربانيان قتلهاي زنجيره اي 

  
بيالن جمهوري اسالمي ايران در نقض حقوق انسانها وشهروندان 
جامعه بطور عام ودگرانديشان ومخالفان سياسي و عقيدتي آن بطور 
خاص، نشان از مجموعه شيوه هايي دارد كه مستبدان در طول تاريخ 

 قرون وسطايي تا اعدام هاي از قصاص و سنگسار. ابداع نموده اند
بدون محاكمه و شيوه هاي تواب سازي مخالفان سياسي و باالخره 
قتل هاي سياسي جزئي از آن مجموعه سركوبي است كه جمهوري 

  .اسالمي در طول حيات خود بكار برده است
ترور دگرانديشان در واقع از شيوه هايي است كه همزاد جمهوري 

ران جنبش خلق تركمن در اوايل بعد از ترور رهب. اسالمي بوده است
انقالب ، قتل دكتر كاظم سامي در سالهاي نخست اين حاكميت ، 

دنبال آنها ، قتل  انبوه ترورهاي مخالفان سياسي در خارج كشور و به
اي در هفت سال پيش، بخشي از كارنامه سياه رژيم  در  هاي زنجيره

  .خصوص قتلهاي سياسي است
 آنگاه كه محمد خاتمي به نقش ارگانهاي در همان هفت سال پيش

رژيم در اين قتلها اعتراف نمود و قول معرفي و محاكمه عامالن و 
آمران آنرا داد، براي اغلب نيروهاي ترقيخواه و فعالين حقوق بشر 
محرز بود كه اينها وعده هايي است كه در ساختارقدرت حاكم  بر 

ياب مستقل تأكيد ايران ناشدني است و بر تشكيل كميته حقيقت 
اكنون پس از گذشت سالها همچنان دستگاه قضايي حاكم . داشتند

برايران و كل رژيم ، اصلي ترين مانع تالشهايي است كه از طرف 
 و نيروهاي ترقيخواه ميهن مان براي آنها خانواده قربانيان، وكالي

  .روشنايي بخشيدن به ابعاد اين جنايت صورت مي گيرد
خاباتي رياست جمهوري و روي كار آمدن رئيس بعداز كودتاي انت

جمهور ذوب در واليت فقيه ، اكنون رژيم از مراسم بزرگداشت 
  .اين عزيزان نيز جلوگيري مي كند

  !اما چه باك
مجيد شريف ، پرويز دواني ، پروانه وداريوش فروهر ، مختاري و 

 جانهاي شيفته اي بوده اند كه در دوره اي از تاريخ... پوينده و 
تاريك ميهن مان پرچم آگاهي ، آزاديخواهي و مقاومت پر شور در 

آنان بعنوان سمبلهاي آزاديخواهانه . برابر جاهالن حاكم برافراشتند
و ميهنمان ،امروز در قلب تك تك آزاديخواهان جاي داشته 

گرامي يادشان نيرو . در آينده نيز جاودانه خواهند ماندگمان  بي
راري جامعه اي آزاد و دمكراتيك خواهد بخش مبارزات مان در برق

  .بود
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  آثار اين جنايات محو نخواهد شد

 

جمهوری اسالمی ايران در نظر دارد طرحی را که از مدتها پيش برای محو آثار جنايت اش در سر 
اين حکومت که تا . داشت با به قدرت رسيدن ارتجاعی ترين جناح حکومت به مرحله اجرا گذارد

اهان به کار برده و فرصت چندانی کنون انرژی و توانش را برای نابود کردن مبارزين و آزاديخو
برای پرداختن به جانباختگان و قربانيان جنايت خود نداشته است، اين روزها فرصت را غنيمت 

آنچه که اجرای اين طرح را شتاب داده، . شمرده و برای محو آثار جرمش دست به کار شده است
احمدی نژاد رئيس جمهور، . به قدرت رسيدن کسانی است که خود بر صندلی اتهام قرار دارند

اين طرح زير نظر . محسنی اژه ای وزيراطالعات و پور محمدی وزير کشور ازجمله اين افراد اند
وزير کشور به پيش می رود که خود عضو کميسيون مرگ خمينی بوده و در کشتار هزاران 
  . زندانی سياسی در سال هزار و سيصد و ششصد و هفت نقش مستقيم داشته است

در تهران يکی از مکانهائی است که زندانيان سياسی اعدام شده، به صورت دسته جمعی " رانخاو"
اين مکان امروزه به يکی از سندهای گويای جنايات حاکمان . در گودالهای بزرگ دفن شده اند

عالوه بر اين، هر . جمهوری اسالمی تبديل شده و محل تجمع خانواده های زندانيان سياسی است
واده اين جانباختگان در يکی از روزهای شهريور ماه به صورت دسته جمعی در اين محل ساله خان

جمهوری اسالمی با تهاجم به اين محل . گرد هم می آيند و ياد اين عزيزان را زنده نگه می دارند
قصد دارد تا هم آثار جرم خود را از ديدگان پاک کند و هم امکان حرکت " ساماندهی"تحت لوای 
  .انواده ها عليه خود را تضعيف نمايدجمعی خ

بهشت "اگر خاوران سندی است که به جنايت اين رژيم گواهی می دهد، قطعه سی و سه گورستان 
در اين محل صدها رزمنده . در تهران مکانی است که آثار جرم رژيم شاه در آن نهفته است" زهرا

 حکومت شاه اعدام شدند، به خاک چپ و دمکرات جامعه ما که به جرم عشق به رهائی مردم توسط
زنان و مردانی چون کتيرائی، احمد زاده، بديع زادگان، تقی زاده، جزنی، چوپان . سپرده شده اند

زاده، حنيف نژاد، ابراهيم زاده، پويان، سورکی، آشوری زاده و دهها و دهها رزمنده با نام و گمنام 
اين مکان که تحت عنوان . مرگ سپرده شدندديگر که خواهان آزادی و برابری بودند و به جوخه 

و به بهانه تجارت و فروش قبر مورد تهاجم قرار گرفته است، بخشی از " بهسازی و ساماندهی"
جنايتکاران اگر . باشدنقشه حکومت برای محو آثار مبارزان چپ و نيروهای ترقی خواه جامعه می 

  . برای قدرت به روی هم تيغ می کشند، در پاک کردن آثار جنايت يار و ياور يکديگرند
کميته مرکزی سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران ضمن محکوم کردن يورش رژيم به محل دفن 

ر جرم جنايامبارزان راه آزادی و عدالت، اعالم ميدارد که حتی محو اين مکانها هم نمی تواند آثا
امروز هزاران انسان در چهارگوشه جهان شاهدان زنده جنايات رژيم شاه . اين حکومت را پاک کند
امروز به تعداد جمعيت کشور و به وسعت سرزمين ايران شاهد و سند . و جمهوری اسالمی اند

واهی خواهند برای اين جنايات وجود دارد که در دادگاههای عادالنه به جرم و جنايات اين رژيم گ
محو آثار جرم تالشی بيهوده است، اما نبايد گذاشت که متهمان اصلی اين جنايات آسوده به . داد

تجربه نشان داده است که نيروی متحد مردم حکومت را به . پاک کردن آثار جرم خود مبادرت کنند
  .پس الزم است که به اعتراض برخيزيم. عقب می نشاند

ت 

د فدائيان خلق ايران اعالم می دارد که برای پس راندن حکومت از هيچ کميته مرکزی سازمان اتحا
تالشی دريغ نخواهد نمود و دست تمامی آزاديخواهان را برای عقب نشاندن حکومت به گرمی 

  .خواهد فشرد
  

  کميته مرکزی سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران 
  ٢٠٠٥ آکتبر ٢٧ ١٣٨٤ آبان ٥
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