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  !گرامي باد اول ماه مه
  براى برپائى دنيائى انسانى، براى صلح، براى آزادى و براى سوسياليسم

 
اول ماه مه، روز جهاني كارگر، ديگر بار فرا رسيده 

اين روز فرصتي است تا كارگران در دفاع از . است
هاي انساني خود دست در دست هم گذارند   خواسته

ر مخالفت با شان و د  و عليه متجاوزان به حقوق
خانماني و جنگ  جهاني سازي نئوليبرالي، فقر، بي

فرصتي است براي همه جرياناتي كه . متحد شوند 
كنند تا به   هاي اين بلوك مبارزه مي براي خواسته

خود بنگرند و صفوف خويش را براي دستيابي به 
فرصتي است تا . آزادي و سوسياليسم فشرده كنند

 انديش با هدف برقراري ستيز و آزاد  هاي ظلم انسان
صلح و آزادي و استقرار دمكراسي و عدالت 

فرصتي است براي همه . جوئي كنند   اجتماعي، ره
ديدگان، تا طرحي نو عليه ظلم و بيداد،  ستم

فرصتي است تا كارگران كشورمان فرياد . دراندازند
شان را عليه اين همه بيداد به گوش  عدالت خواهانه
  :مردم دنيا رسانند

صداي مبارزه سنديكاي كارگران اتوبوسراني تهران  
شان را و فرياد منصور اسانلو در  براي حق تشكل

زندان به جرم ايستادگي و پافشاري روي اين خواست 
  .انساني

 صداي كارگران سقز براي برگزاري جشن مستقل 
پور و صالحي را  اول ماه مه، صداي حكيمي، عبدي

ديوارگر را كه پس صداي . از پشت ديوارهاي زندان
از زندان در كشوري به وسعت ايران جائي امن براي 
زيستن نتوانست بيابد و مجبور به ترك كشور خود 

  .شد
صداي اعتراض و اعتصاب كارگران ايران خودرو 
براي تعطيلي رسمي اول ماه مه، كه باالخره 

  .داران كارخانه را به تمكين واداشتند  سرمايه
ارخانه نساجي شاهو در صداي اعتراض كارگران ك

 ماه حقوق معوقه به همراه 10سنندج را كه به خاطر 
خانواده خود دست به اعتصاب زدند، صداي اعتراض 

 ماه حقوق 13رود براي اينكه  كارگران سنگ
صدرا   اند، صداي كارگران كشتي سازي ايران  نگرفته

اند، صداي اعتراض و    ماه بي حقوق مانده9كه 

دن كروميت اسفند دقه، معدن اعتصاب كارگران مع
سنگ البرز، نساجي غرب  سنگ كرمان، ذغال  ذغال

كرمانشاه، شيشه ميرال و دهها كارخانه ديگر 
بخاطراينكه ماهها پرداخت حقوقشان به تعويق انداخته 
شده، دست به اعتصاب و در مواردي راهپيمائي و 

  . اند  اعتراض زده
ي ها گوئي جمهوري اسالمي ايران برغم گزافه

 نه تنها "مستضعفان"شمار در رابطه با دفاع از  بي
كارگران و مزد و حقوق بگيران را به سود سرمايه 

دهد، نه تنها جيب  داران زير فشاروحشيانه قرار مي
مشتي دزد و دالل را با سرمايه كارگران و مردم ايران 

نمايد، حتي  پر كرده و دسترنج آنان را غارت مي
دستمزدهاي به تعويق افتاده صداي آنان را براي طلب 

دولت قرون . كند شان، در گلو خفه مي  چندين ماهه
نژاد كه هنري جز كاشتن بذرنفرت   وسطائي احمدي

در دل روشنفكران و آگاهان جهان ندارد و براي بقاء 
دارو دسته خود چهار اسبه ايران را به سوي 
ماجراجوئي اتمي كشانده است، يكي از دشمنان به نام 

نژاد كه با ادعاي سرازير   احمدي. طبقه كارگر است
 توانست با "مستضعفان"كردن پول نفت به سفره 

لب و فريب در سال پيش به قدرت برسد، امروز، تق
كارگران را به خاطر طلب حقوق معوقه، به خاطر 
خواست تشكل سنديكائي و هزاران خواست ابتدائي 
كه در بسياري از كشورهاي سرمايه داري، 

هاست به رسميت شناخته شده است، به سالبه و  سال
  .كشد بند وزنجير مي

 ستيز به هستي و به رغم تهاجم اين رژيم آزادي
حقوق و دسترنج كارگران، مبارزه اين طبقه در تمامي 
اشكال قانوني و فرا قانوني عليه حكومت و كل نظام 

. تري پيدا كرده است داري دامنه گسترده  سرمايه
امروز در نتيجه مبارزه و پايداري كارگران كامال قابل 

تواند به سادگي   مشاهده است كه حكومت نمي
  . آنان را ناديده بگيردهاي  خواسته

همچنين بخشي از كارگران ايران به آن سطح از 
ترين  اند كه به مبرمترين و ضروري آگاهي رسيده

. نياز خوديعني تشكل مستقل كارگري پاسخ دهند
اينان در طي مبارزات چندين ساله خود رهبران با 

اي در عرصه كار سنديكائي وارد صحنه مبارزه   تجربه
ابط خوبي با برخي نهادهاي سنديكائي اند و رو  كرده

  .اند جهاني برقرار كرده
هائي نظير خانه   و باالخره رو شدن دست تشكل

كارگر و شوراي اسالمي كار را بايد به عنوان يك 
دستاورد و در نتيجه رشد آگاهي كارگران ايران، 

هاي سياه دولتي و ضد  اين تشكل. محسوب كرد
كشاندن و هرز بردن كارگري همواره براي به بيراهه 

مبارزات كارگران، با استفاده از رانت قدرت، خود را 
تنها مدافع منافع كارگران معرفي كرده با اجراي 
سياست هاي ضد كارگري جمهوري اسالمي به 

  .اند كارگران و منافع طبقاتي آنان ضربه زده
كميته مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران ضمن 

 اول ماه مه امسال را ايجاد و اينكه مهمترين پيام
داند،  هاي مستقل كارگري مي  گسترش تشكل

حمايت خود را از مبارزات كارگران براي دستيابي 
هايشان اعالم كرده، خواهان آزادي همه  به خواسته

زندانيان سياسي، به ويژه زندانيان جنبش كارگري و 
  .باشد در مركز آن آزادي منصور اسانلو مي

دانيم كه براي رفع ممنوعيت  ميما وظيفه خود 
فعاليت سنديكاي كارگران شركت واحد، لغو 

هاي نمايشي براي محاكمه رهبران سنديكا و  دادگاه
برداشتن الك ومهر و گشودن سنديكا از هيچ تالشي 

  .دريغ نورزيم
كميته مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران ضمن 

ه مه،  جشن ها به مناسبت اول ما ترين شاباش  صميمانه
بزرگ همبستگي كارگران سراسرجهان، همه احزاب 
و سازمانهاي سياسي و آزاديخواهان را به دفاع از 

  هاي كارگران فرا مي خواند  خواسته
  

  كميته مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
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  هنوز هم مي توان جلو فاجعه را گرفت ، چگونه ؟. جنگ فاجعه است 
   رضا اكرمي

  
بدنبال سپردن پرونده هسته اي جمهوري اسالمي  

ايران به شوراي امنيت سازمان ملل ،نگراني نسبت به 
پيامدهاي ناگوار آن به مشغله اكثريت مردم و 

  .نيروهاي اپوزيسيون رژيم تبديل شده است
رفتن اين . واقعيست و بايد هم نگران بوداين نگرانيها

پرونده به شوراي امنيت سازمان ملل از ابتداء خواست 
دولت جرج بوش  ، و دشواري وي در رسيدن به 
چنين مرحله اي ، در شرايط گفتگوهاي نمايندگان 
جمهوري اسالمي با هيئت سه جانبه اروپائي  بر هيچ 

  .صاحب نظر سياسي پنهان نبود
 و باند پيگيري كننده اين پرونده در تعويض سياست

ايران  و بدنبال آن رگبار سخنان آشكارا تحريك 
آميز محمود احمدي نژاد در هر مناسبت ، نسبت به 

بود »  نعمت الهي  «اسرائيل ،آمريكا و غرب ، همان 
كه جناح حاكم در آمريكا براي آن روز شماري مي 

  .كرد
 دولت آمريكا چرا رفتن پرونده به شوراي امنيت براي

چنين با اهميت شده است ؟ مگر حمله اين كشور به 
عراق عليرغم  مخالفت اين نهاد صورت نگرفت ؟ 

درست است كه دولت . كليد مسئله در همين جاست 
بوش توانست در ظاهر هم شده  مؤتلفين يا شركاي 
جرمي در اين بي قانوني بين اللملي براي خود دست و 

وجه موفق نشد و باز هم نخواهد پا نمايد ،اما به هيچ 
شد تا افكار عمومي جهان و حتي مردم آمريكا و 

را ) به عنوان دومين قدرت درگير در عراق( انگليس
متقاعد نمايد كه گسترش دمكراسي و صلح جهان و 
پيشگيري از مخاطرات جنگ و تروريسم  در گرو 
لشكر كشي به عراق و سرنگوني رژيم صدام حسين 

  .بوده است
ريكا امروز شاهد اين واقعيت است كه بر خالف آم

تصور اوليه ،اشغال يك كشور تنها آغاز ماجراست  
هزينه جاني و مالي اين لشكر كشي كه سر به فلك .

مي زند ،پاياني بر آن متصور نيست و از همه مهمتر 
نيروهائي كه مي توانستند به عنوان متحد ، گرهي از 

ر گرو شكست وي اين معضل بگشايند ،بيشتر، دل د
دوخته اند و هيچ ابتكار و پيشنهادي را براي برون 

  .رفت از بحران موجود پيشنهاد نمي كنند
بنا براين تالش به منظور ايجاد يك اجماع جهاني در 
برخورد با ايران  علي القاعده مي بايست مقدمترين 
درسي بوده باشد كه دست اندر كاران جنگ در 

به ويژه اگر اين تجربه را در .عراق از آن گرفته باشند 
كنار نمونه ديگري ،كه اتفاقا ،باز هم در همسايگي 
كشور ما ،يعني افغانستان قرار دارد قرار دهيم ،اهميت 

  .موضوع بيشتر روشن خواهد شد

در افغانستان نيز كار نيروهاي خارجي و دولتي كه 
تحت الحمايه آنها به سر كار آمده است در درگيري 

 مخالف فيصله نيافته است ، اما هزينه چنين با نيروهاي
جنگي ،عليرغم اينكه به رهبري آمريكا انجام گرفته 
است بر دوش ماليات دهندگان اكثر كشور هاي 
جهان و از جمله حقوق بگيران و زحمتكشان 

  .آمريكائيست
اگر چنين نتيجه گيريهائي درست باشد بايد گفت كه 

نيت رفته است تا پرونده هسته اي ايران به شوراي ام
روندي چون پرونده القاعده و طالبان در افغانستان را 
   . طي كند ، البته با تمام پيچيدگيها و فراز و نشيبهايش

اگر چه اينجا هم ( مي دانيم نه ايران افغانستان است 
ونه پرونده به سادگي )طالبان نوع ايراني بر سر كارند

 آن، خود انجام يك عمليات تروريستي، كه مرتكبين
اما اينجا نيز به . مسئوليت كار را به عهده گرفته اند 

نظر مي رسد ، ابعاد نقشه قرار است به قامت ماجرا 
  .دوخته شود

قرار دادن ماجراي هسته اي جمهوري اسالمي در بند 
 منشور سازمان ملل ،هر گاه صورت واقعيت به خود 7

به گيرد براي آن مي توان يك جنگ پيشگرانه راه 
نداخت ،چرا كه خود پيشاپيش بر به خطر افتادن ا

صلح جهاني ، يا به عبارت عريان تر وقوع يك جنگ 
  .جهاني داللت خواهد داشت

آنچه تا كنون از مجموعه مذاكرات و رفت و بر 
گشت ها بر مي آيد بر خالف تصورات باطلي كه دل 

 –در گرو اختالفات دروني  شوراي امنيت بسته اند 
 بسياري از اين اختالفات واقعيست و عليرغم اينكه

ريشه هاي عميق سياسي و اقتصادي و ژئوپليتك 
 رأي  به ورود اين پرونده براي رفتن به —دارد

شوراي امنيت به معني با اهميت تلقي كردن خطرات 
ناشي از غني سازي اورانيوم و تحقيقات هسته اي در 

 الاقل براي ساير دول  ،(ايران تحت حاكميت  فعلي 
اگر براي آمريكا انگيزه هاي ديگري را هم در نظر 

بوده است و تا زمانيكه چرخ سياست در )بگيريم 
ايران بر اين پاشنه مي چرخد ، هيچ نرمشي در جهت 
آرام تر شدن روند تصميمات شوراي امنيت قابل 

     . تصور نيست
اگر چه عمر آغاز تحقيقات هسته اي در ايران به 

سلطنتي بر مي گردد ،و وسوسه سالهاي پاياني نظام 
هاي پا گذاشتن در راه تبديل شدن به كشوري اتمي 
به دوران رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني 
،زمانيكه وي در ديدارش از پاكستا ن ، بمب اتم اين 
كشور را به عنوان بمب اتم جهان  اسالم مي ستود ، 
اما رفتن پرونده به شوراي امنيت  سازمان ملل  از 

شاهكارهاي كشتيبانان پس از انتخابات نهمين جمله 
  .دور رياست جمهوري اسالمي در ايران  مي باشد

جنگ » بركت«اينان كه اكثريت قريب به اتفاقشان از 
هشت ساله ايران و عراق از سربازي به سرداري 
رسيده اند به تنها چيزي كه فكر نمي كنند نتايج 
ه دهشت بار درگير شدن در يك جنگ ديگرو خان

خرابي ميليونها انسان در ايران و طبعات منطقه اي آن 
  .مي باشد

بررسي اين پرونده در شوراي امنيت سازمان ملل هنوز 
از جنگ دولت اياالت . هم مي تواند متوقف شود 

متحده آمريكا عليه ايرا ن ،حد اقل تحت اين عنوان 
مي توان  جلو گيري كرد ، به شرطي كه ما ايرانيان 

منافع و مصالح دراز مدت كشور .  شعارخرد را جاي
رابه جاي غرور كاذب ناسيوناليستي  و خود فريبانه و 
باالخره  بدست گرفتن سرنوشت خود به دست خود 
به جاي سپردن مقدرات  كشور به يك اقليت مرتجع 

  . و ماجراجورا در مركز توجه خود قرار دهيم
كي در بازار رجز خواني كنوني ،با پيش انداختن مترس

همچون احمدي نژاد ، با رديف كردن مانور هاي پي 
در حاليكه جنبيدن يك پشه در دنياي (در پي نظامي 

امروز از چشم مخترعين ابزارهاي به نمايش در آمده 
نه تنها هيچ كمكي بدور كردن كابوس ) پنهان نيست 

جنگ بر فراز كشور ما نخواهد كرد ، بلكه همگي  
ات موجود در ميان وسيله ايست جهت رفع اختالف

تصميم گيرندگان بين اللملي و سرعت بخشيدن به 
تنگ تر كردن حلقات سياسي ، اقتصادي و  نظامي 

  . بدور ايران
به ياد داشته باشيم زمانيكه قرار بود افكار عمومي 
جهان را نسبت به ضرورت از پاي در آوردن رژيم 
صدام حسين بسيج كرد ابتداء ماشين تبليغاتي جنگ 

ن از وي پنجمين قدرت نظامي جهان تراشيد، و طلبا
زمانيكه كه به قول معروف آش پخته شد و ديگر 

رسيد ،گفته شد با يك » غده سرطاني«نوبت برداشتن 
  .عمليات چند روز ه ،آنرا جراحي خواهيم كرد

مردم و نيروهاي اپوزيسيون ايران متأسفانه در تصميم 
ي در حال گيري پيرامون اين مهمترين فاجعه احتمال

ملتي دست و زبان .وقوع نيز كمترين نقشي ندارند 
بسته به مسلخ برده مي شود ،بدون اينكه حتي حق 

  . فرياد زدن داشته باشد
اما تأسف بار تر اينكه برخي از آنها همانطور كه پيشتر 
اشاره اي رفت ،ديروز در فرداي فتح خرمشهر قرباني 

 و رسيدن سياستي گرديدند كه خواب گذرا ز كربال 
را در سر مي پروراند و امروز زير » قدس شريف «به 

  5بقيه در صفحه ............  و»آخر ايستاده ايم « شعار تا 
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 مخالفت رغمي علكاي فرانسه و آمرا،يتاني بري هادولت
 ران،ي اهي با صدور قطعنامه الزام آور  علني و چهيروس

زده اند  مورد نظر خود هياني جانبه دست به انتشار بكي
 راني اي اسالمي از جمهوريدر قطعنامه دول غرب. 

 مربوط به ي فعاليت هايتمام" شود كه يخواسته م
 از جمله تحقيقات و توسعه ،يداز و بازپري سازيغن

همچنين احداث يك راكتور آب " و "را معلق كند
 سي نوشي پني در ا".سنگين را به تعليق درآورد

وم تدابير در صورت لز" شده است كه ديتاك
 قطعنامه نيا«.  مد نظر قرار داده خواهد شد"يديگر
 ي خواهد به جلوگيري ملل جهان مي از تمامنيهم چن

 تواند به فعاليت يكه م" ي هايي و فناورمواداز انتقال 
 و همچنين برنامه ي و بازپردازي سازي غنيها

 ي بيب( رسانند ي ايران كمك كند، ياريموشك
 ").يس

 اكنون به مراحل راني ايوژه اتم بر سر پربحران
 رغمي گذشته، علي هفته هايط.  استدهي رسيحساس
 ي سو رهبركي از ك،يپلماتي همه بر راه حل دديتاك

 استي و سي بر ادامه روند تاكنوني اسالميجمهور
 ني بي و اجماع موجود در نهاد هايچالش با دول غرب

 دولت گري نموده است، از طرف دي پافشاريالملل
 حكومت ي براي به دامي مساله اتملي با تبدبوش

 الزام آور ي اهياني صدور بي را براتي امني شوراران،يا
 فروگذار ي كوششچي از هي اسالمي جمهورهيعل

 در ،ي سازي غنقيدر بحبوحه بحث تعل. نكرده است
 جهان از طرف يادامه اعالم ورود به كلوب اتم

  شخصا از صدوري خامنه اي نژاد، آقاياحمد
 به سودان دم زده است؛ در مقابل، ي اتميتكنولوژ

 پنهان زي متحده ناالتي خارجه اري جمهور و وزسيرئ
 ينكرده اند كه در صورت لزوم بدون موافقت شورا

 دست به اقدام ي اسالمي جمهورهي هم علتيامن
 را كه نشاندهنده ي گزارشاتيآن ها حت. خواهند زد

فاده از سالح  استي برايوجود نقشه ها و طرح هائ
 است، نه فقط رد راني اساتي در حمله به تاسياتم

 دينكرده، بلكه بر احتمال استفاده از همه امكانات تاك
 .نموده اند

 ي كساني تمامي مسلما موجب نگرانيتي وضعنيچن
 ي را خطرراني اهي علياست كه هر گونه اقدام نظام

 دانند ي كشور ما مي كل منطقه و فروپاشي ناامنيبرا
 ي گام خطرناكني را از برداشتن  چنكايو دولت آمر

 ستندي هم كم نرانيدر داخل ا.  دارنديبرحذر م
 ي اسالميور جمهي رهبري هااستي كه سيروهائين

.  دانندي آن مدي نه حل بحران، بلكه تشدريرا در مس
 ي و راه انداختن جنگيمسلما مخالفت با اقدام نظام

 في در تخفيري انكار ناپذتي در منطقه اهمديجد
بحران دارد، اما اجتناب از جنگ قبل از همه، مستلزم 

 به جنگ و دي است كه در آن تهدي بردن فضائنياز ب
 استي سفهيوظ.  كندي مداي پتيعخود جنگ موضو

 نهي بردن زمني شود  از بري قبل از آن كه درانيدر ا
 به جنگ و بالموضوع نمودن طرح دي تهديني عيها

 . آن است
  

  كرده است؟ريي تغيزي چچه
 ران،ي اي بر سر پروژه اتمي بحران كنونستي نيديترد

 قدم ي شرائط حادني متحده به چناالتي ايبا پافشار
 بحران فقط ساخته و پرداخته نيگذاشته است، اما ا

 االتي اعالم شده اي هاينگران. ستي متحده ناالتيا
 جهان هم ي از كشورهايمتحده را امروز بخش مهم

 ي از پروژه هسته اريتفس گرياكنون د.  دانندي ميجد
  ،ي صلح جهاني براي خطر احتمالكي به عنوان رانيا

  فرصت ها 
  را 
  دينبا

   از
  دست داد

 
 ي فتحمسعود

   
 زي رو ننياز هم. ستي نكاي فقط دولت آمرري تفس

 بر خواست راني اي اسالميپاسخ دولت جمهور
 چيدون هب. ستي نكاي فقط پاسخ به آمرتي امنيشورا
 پاسخ است ني اي امروز هنوز فقط  چگونگيديترد

 و ي شدت بحران فعلاي في تخفر را ديكه نقش اصل
 ي بازكي خطر نزدكي به ي كنوني هادي تهدليتبد
  . كنديم

 را راني اي اسالمي از همان آغاز جمهوركاي امردولت
 دانست و بعد از حمله به سفارت ي نمي مطلوبميرژ
 ثبات ي بي برايآشكارا با هر تالش در تهران، كايامر

 نشان داده ي  همسوئمي رژني اريي تغيكردن و حت
 كي و لي بدون دلكايمخالفت دولت آمر. است

 كايدولت آمر. ستيمخالفت كور نبوده و امروز هم ن
 با انهي مثل خاورمي كه در منطقه حساسيبا حكومت

 ل،ي و اسرائكاي سفارت و شعار مرگ بر آمرريتسخ
 و زدي ري مي افراطيادگراي بناناتي جرابيآسآب به 

 گونه چي دارد، هاناتي جرني با ايروابط گسترده ا
 حال از نقطه نظر نياما در ع.  نداردياشتراك منافع

 ي در برخورد با جمهورز،ي نمنافع ني همنيتام
 نداشته استي سكي همواره كاي دولت آمر،ياسالم

 ي جمهوري خارجاستي در سراتيياست، با تغ
 زي را نراني در مورد ااستي در سريي امكان تغ،ياسالم

نمونه آن تالش دولت . در دستور گذاشته است
 .  بودي مناسبات با دولت خاتمجادي اي برانتونيكل

 كه تا زي ني دول اروپائكا،ي نه فقط دولت آمرامروز
 به ي اسالمي جمهوري با بردن پرونده اتمروزيد

 امر اصرار نيود بر ا مخالف بودند، ختي امنيشورا
 يدارند و ماه ها قبل از آن كه اخبار امكان حمله اتم

 درز كند، روني به بي هسته اساتي به تاسكايآمر
 را به ي اسالميهور جمهور فرانسه علنا جمسيرئ

 . كرددي تهدي حمله انيانجام چن
 مخالفت دي در غرب و تشدياسي لحن سريي تغني برابنا

 مي قبل از همه محصول مستقرانيا در يها با برنامه اتم
 . در خود تهران استي جاري هااستيس
 اني جري تازكهي نژاد، ي كار آمدن دولت احمديرو
 از ي تا بخشي دولت از دفتر خامنه اني ابانيپشت

 قطع كامل مذاكرات با يفرماندهان سپاه، عامل اصل
 ي براي آن به خطرلي بحران و تبددي تشد،يدول غرب

 .است كشور ندهيآ
  

 
  تر شده استي جدخطر
 مدت هاست كه باب مذاكره با اروپا بسته شده اكنون

 گشته راني اي از سوي سازي غنقيو مشروط به تعل
رفت و آمد .  هم چنان قطع استكايرابطه با امر. است
 ي بر روري فاقد تاثزي نهي و روسني چي هاپلماتي ديها
.  بوده استي اسالمي جمهوري فعلاستمدارنيس

 و اروپا كاي آمرشنهاداتي با پهي و روسنيمخالفت چ
 را به ي اسالمي جمهوري رهبرت،ي امنيدر شورا

 با آژانس و ي  در مورد همكاريشي باز انديجا
 دي خود، بر عكس بر تشدي اتمي در برنامه هاتيشفاف

.  كرده استقي و متحدان آن تشوكايتقابل با آمر
 به ي اسالمي جمهوربي دو كشور در ترغني ايناتوان

 با آژانس و پاسخ مثبت و قابل قبول بر يهمكار
 به بار ي معكوسجي نتا،ي المللنيخواست مجامع ب

 را ي اسالمي جمهورني سو مسئولكياز . آورده است
 ي رسانده است كه با احتساب رويابي ارزنيبه ا

 در يدي مانور جدداني مه،ي و روسني چيستادگيا
امكان اقدامات  گرياز طرف د.  رو دارندشيپ

 را، مستقل از راني اهي و اروپا علكاير آمرانهيغافلگ
 زي را ني كرده  و خطر حمله نظامشتري بت،ي امنيشورا
 هياني بسي نوشي جانبه پكيانتشار .  داده استشيافزا

 و ني از عدم توافق با چي به فاصله كميدول غرب
 ي شوراي عضو دائم5 ندگاني در نشست نماهيروس
 و تي واقعني اانگري ، بسيآلمان در پار و تيامن

 راني خواست خود بر دولت الي غرب به تحميآمادگ
 . استيبه هر بهائ
 و اروپا همزمان با كاي تنش با آمردي تشدمتاسفانه

 در دي جدمي تصمي براتي امني جلسات شوراليتشك
. ستي حل بحران ني براي نشانه آمادگران،يمورد ا

 استمدارانيس. آن استبلكه برعكس دامن زدن به 
 روزها در پاسخ به دولت ني اي اسالميجمهور

 به خطر ح متقابل زده و با طردي دست به تهدكايآمر
 در منطقه، در تصور آن هستند كايانداختن مواضع آمر

 يكه بتوانند دولت بوش را از دست زدن به اقدام نظام
 . باز دارند

 دادن به اني پا،ي بحران كنونشتري بدي اجتناب از تشراه
 . مذاكره استزي متقابل و بازگشت بر سر مي هاديتهد
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 در صحبت از ي اسالمي جمهوري رهبريادعاها
 ياتم« و اعالم ي سازي بعد از غن»ديشرائط جد«

 ،ي اتمي صدور تكنولوژيكشور و حت» شدن
 ي بر غنديتاك.  معكوس استري در مسيمائيراهپ
 يامكانات ماد جدا از آن كه اكنون نه ومي اورانيساز

 انجام آن ي براي و نه اصوال ضرورت عاجليكيو تكن
 استفاده ي آماده هم براروگاهي نكي ي دارد، حتجودو

 از همه شي بست،ي شده در دسترس ني غنومياز اوران
.  استختهي را  برانگي برنامه اتمتي در مورد ماهديترد

 ي از طرف جمهورومي اوراني سازياصرار بر غن
 تمام مهي نروگاهي تنها نيازهاي كه نيطيرا در شياسالم

 كه بسته شده ي قراردادهائطبق ز،يآن در بوشهر را ن
 زي شبهه برانگشتري خواهد كرد، بني تامهياست، روس

» حق مسلم« از دست رفتن يادعا. است تا روشنگر
 است كه ي توسط كسانياسي سي بازكي ز،يكشور ن
 حقوق  سال گذشته، خود در لگدمال كردن27ظرف 

 حق انتخاب ي عرصه ها، حتيمسلم مردم در تمام
حق « بوده اند، اما  امروز در مورد كي شرز،يپوشش ن
آن چه كه . زندي رياشك تمساح م»  شدنيمسلم اتم

 سوال برده است، قبل از ري حق مسلم كشور ما را زنيا
 آشكار با ي است كه اساس آن را دشمنياستيهمه س

آن چه كه مورد . دهدي ملي آن كشور تشكاي نيا
 ياز سي غني نه الزاما صرف تكنولوژست،ياعتماد ن

.  حكومت استي بحرانزاي هااستي بلكه سوم،ياوران
 با ومي اوراني سازي غني به فنĤوريابي دستبيترك
 است كه خطر ي اسالمي جمهوري خارجاستيس
 كند، تا كشور ما ريي تغديآن چه كه با.  شودي ميتلق

 ي و بيگرين كه سوء ظن كشور دآزادانه و بدون آ
 در مورد زد،يگ را براني المللني مراجع بياعتماد

 استي سني همرد،ي بگمي تصمي اتمياستفاده از انرژ
 كي ي و حمله نظامي اقتصادمي تحرهنوز . هاست
 ها هم چنان دي تهدني از ايري است و راه جلوگديتهد

 يتف مني كه براياما هر روز كه بگذرد، بهائ. باز است
 پرداخته شود، گرانتر و گرانتر ديكردن آن ها با

 .خواهد شد
 نشاندن دولتمردان مستبد و قدرت پرست از عقب

 تقابل با استي دادن به ساني كشور، پايديمواضع كل
 آن دولت، گردن نهادن به حق مشاركت مردم اي نيا

 گري رابطه دوستانه با ديدر اداره امور كشور و برقرار
 دادن به اني و ضرورت پاياتيامر ح كيملل جهان 

 . استيملل النيبحران رابطه با مجامع ب
 است كه خود عامل  ي كسانازمندي ني بحران كنونمهار
 تي از آن نبوده اند و بر اهمي جزئاي بحران، ديتشد

 يابتدائ.  بحران واقف هستندنيپشت سر گذاشتن ا
 ك،يپلماتي دقي از طري شرط حل بحران كنوننيتر
 در مواضع ي گماشتگان سپاه و دفتر خامنه اينيزگيجا
 مورد اعتماد جامعه ه است كي كشور با كسانيديكل

 .  هستندزي ني المللني اعتبار مورد قبول مجامع بنيو به ا
 و ي اقتصادمي اجتناب از تحر،ي بحران اتمحل
 از ديفرصت ها را نبا.  ممكن استي نظاميريدرگ

  .دست داد
  

  3بقيه از صفحه 
  .. فاجعه است جنگ

  
سينه مي زنند » انرژي هسته ايم حق مسلم ماست  «

،گروهي كه خود را اصالح طلب مي دانند و ظاهرا 
با سياستهاي كنوني توافق چنداني ندارند ،نه تنها براي 
مخالفت خود دست به اقدامي نمي زنند ،بلكه گوش 
به زنگ هستند تا اگر قهرمان شعار، جناب احمدي 

را به » دروازه تمدن هسته اي« سيدن بهنژاد خواست ر
نام خود كند اينان نيز سرشان بي كاله نماند و گوي 

  . سبقت را بر حريف بربايند
و اين روز ها البته در خارج از كشور نيز باز بحث و 

ضد «قسم خرده هاي . گرم است » عمل«نظر و 
بي اينكه بر شرايط مشخص حاكم بر » امپرياليست 

 هاو خوابها و باالخره ضرورت پائين منطقه ما ،نقشه
كشيدن فتيله فتنه نظر داشته باشند ،در كار راه انداختن 
تظاهرات ضد امپرياليستي  و البد قرار دادن آقاي 
بوش در مقابل افكار عمومي غرب ،كه تقريبا كمترين 
نقشي در شرايط اجماع جهاني نخواهد داشت مي 

اسالم گرايان باشند ،و البته عوامل رژيم اسالمي و 
» تعامل و تساهل  « رنگا رنگ نيز در اينگونه موارد

پيشه مي كنند و برخي رفتارهاي غير اسالمي آنها را 
به حرمت خدمتشان مي بخشند در اينگونه گردهمائيها 
شركت مي كنند يا خود به سازماندهي آن مشغولندو 
گروهي ديگر كه قدرت به هر غيمت را ،حتي به 

ني ،در سرلوحه كارشان قرار داده غيمت جنگ وويرا
  .اند ،در كار سنگين تر كردن حجم پرونده اند

و همچنين (امروز در جامعه مطبوعاتي و سياسي ايران 
اعم از داخل و يا خارج )   مطبوعات بين المللي 

هزاران صفحه پيرامون پرونده هسته اي ايران نوشته 
 اين مي شود و در هر يك از آنها گوشه اي از واقعيت

پديده  پيچيده منعكس است ، اما متأسفانه در بسياري 
از آنها صرفا تفسير وقايع مي شود  و در مواردي 
ديگرشاهد انواع و اقسام رهنمودها هستيم كه ،از دفاع 
از حق و حقوق صحبت مي شود ،از يك بام و دو هوا 
ي مجامع بين المللي كه اظهر و من الشمس است و 

 كانون بحران موجود وراه برون غيره بدون اينكه بر
رفت از آن انگشت بگذارند و به سهم خود بكوشند تا 
اگر در تصميم گيري صاحب هيچ حقي نيستند ال اقل 

  .آتش بيار معركه اي كه از آن گريزانند نشوند
هر نظري كه . در جائيكه امروز اين پرونده قرار دارد 

د نسبت به چگونگي آن داشته باشيم به نظر مي رس
تنها يك راه حل وجود دارد  و آنهم تعليق موقت 
غني سازي اورانيوم در ايران ،تا زمانيكه شرايط بين 
المللي مساعد از سر گيري مجدد تحقيقات فراهم 

  . شود
باز كردن درب تمامي مراكز اتمي به روي بازرسان 
آژانس بين المللي انرژي اتمي و بستن اين پرونده و 

 ميدان اصلي مبارزات و كشاندن سران رژيم به

مطالبات مردم در ايران در راستاي برقراري يك رژيم 
دمكراتيك و مستقل و برخوردار از حق حاكميت بر 
 سرنوشت خود درصحنه داخلي و بين المللي مي باشد

.  
باز كردن هر جبهه اي با هر انگيزه اي صورت بگيرد 
نه تنها براي ممانعت از جنگ حاصلي نخواهد داشت 

كه به باز كردن شكاف جديدي در صفوف ،بل
نيروهاي چپ و دمكرات ايران و نهايتا به دنباله روي 
از اين يا آن جبهه جنگ ساالر و يا منزوي شدن 

  .كامل آنهاخواهد انجاميد
فعال كه تمام مباحث مربوط به ايران  به مقوله انرژِي 

گويا در اين كشور نه از (هسته اي گره خورده است 
 رواني  خبريست و نه -نگ اجتماعي سركوب و ج

تنها يك شعار مي ...) بيكاري و فقر بيداد مي كند و
تواند آتش اين فتنه را ال اقل تا مرحله اي ديگر به 

تعليق تحقيقات  هسته ايست « خواباند و آنهم شعار
كه . »انرژي هسته اي حق مسلم ماست «در مقابل »

انين بين دومي در ذات خود و از آنجا كه مطابق قو
المللي حق طبيعي هر كشوريست ، خود داللت برنا 

  .بساماني حاكم بر كشور مي دهد
كه فكر مي كنم (ما بايد از هر طريقي كه ممكن است 

براي نيروهاي اپوزيسيون مناسبترين آن، بي واسطه 
ترين ،يعني مذاكره مستقيم و رو در روست  با 

)  كشورهانهادهاي بين المللي ،احزاب وحتي مسئولين 
مخالفت خود را نسبت به مداخله در امور داخلي 
ايران و از جمله هر شكل از دخالت نظامي  اعالم 
نمائيم ،اما انرژي خود را تماما درنقطه اي متمركز 
نمائيم كه فعال مانع واقعي حل بحران مي باشد كه 
همانا عقب نشيني مسئولين جمهوري اسالمي از 

  .موضع كنونيست
نه به جنگ « و»ه جمهوري اسالمي نه ب« شعار

كه اين روز ها در بعضي گردهمائيها از » امپرياليستي 
طرف برخي از دوستان پيش كشيده شده است اگر 
چه جايگاه اين افراد و نيروها را در ميانه اين دو ديوار 
بازتاب مي دهد ،اما از آنجا كه در مقطع مشخص 

است ،مي كنوني، كانون حل بحران را نشانه نگرفته 
  .تواند به ضد اهداف طرفداران آن تبديل شود

اگر شانسي براي عقب راندن سران رژيم اسالمي 
وجود داشته باشد با تالش مردم ايران حاصل خواهد 

تا همينجا مطبوعات رژِيم حتي گردهمائيهاي .شد 
نيروهاي ضد جنگ و مداخله نظامي درعراق را با 

 سياستهاي اتمي آب و تاب زياد بعنوان پشتيباني از
خود در بوق و كرنا مي كنند ،بي توجهي نيروهاي 
اپوزيسيون  به اين تبليغات، كمكي به مبارزه ضد 
جنگ مردم كه مي بايست در داخل كشور براه بيفتد 
و متوجه رفع فتنه انگيزيهاي مسئولين جمهوري 

  .اسالمي باشد نمي كند
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  رانتظاهرات اول ماه مه در ايگزارشات 

  هدر اهتزاز باد پرچم اول ماه م
  

اول ماه مه روز همبستگي طبقاتي بين الملي كارگران درايران 
با روي كارآمدن .امسال با ويژگي ها ودر شرايط نوبرگزار گرديد 

 امنيتي - و شركاي نظامي" دولت امام زمان "احمدي نژاد ، 
ل هاي مستقل كارگري مانند اش به هيچ يك از تشك

 كميته پيگيري ايجاد "سنديكاي كارگران شركت واحد ، و يا 
 كميته هماهنگي براي ايجاد " ، "تشكلهاي آزاد كارگري 

 "  ، " اتحاد كميته هاي كارگري  " ، "تشكل كارگري 
 اجازه برگزاري "تشكل سراسري كارگران عليه بيكاري  

 هيت موسسان "مجوز حتي . مراسم اين روز را نداد 
 در آخرين لحظات قبل از برگزاري اين "سنديكاهاي كارگري 

اما همانند سال هاي  گذشته عليرغم . مراسم لغو گرديد 
سركوب و ديكتاتوري و مخالفت و ممانعت رژيم براي برگزاري 
مستقل اين روز، كارگران در دوران جديدي كه خود آفريده اند 

 خواست هاي خود ، اين مراسم را با مبارزه براي مطالبات و
مهمترين ويژگي  اول ماه مه . بگونه اي مستقل برگزار كردند 

امسال را مي توان در راستا هاي زيركه همگي برآمد روندي 
   . چند وجهي اند ،  مورد تاكيد قرار داد

عليرغم تهاجم و تعرض رژيم و سرمايه داران و دولت  -1
گران ، مبارزه اين طبقه  در حامي آنها به هستي و حقوق كار

تمامي اشكال قانوني و همچنين در عرصه فرا قانوني  بر عليه 
جمهوري اسالمي و نظام سرمايه داري گسترش بيشتري يافته 
، خواست ها و مطالبلت آنان را نمي توان بي پاسخ گذاشت 

اعتصابات كارگران سنديكاي شركت واحد نمونه از اين مبارزه .
  . كارگران است

كارگران به آن سطح از آگاهي دست يافته اند كه به مبرم   -2 
ترين و ضروري ترين نباز خود يعني ايجاد تشكل مستقل 

همچنين رهبران و فعالين توان . كارگري پاسخ عاجل بدهند 
عالوه . مندي راوارد صحنه مبارزه با سرمايه داري و رژيم سازند

خود را با جنبش بر اين توانسته اند پيوستگي و همبستگي 
  .كارگري جهاني برقرارو مستحكم سازند

نقش خانه كارگرو شوراهاي اسالمي كاركه  بنابه ماهيت  -3
خود نهاد هاي سياه دولتي و ضدكارگري اند وهمواره براي به 
بيراهه كشاندن و هرزبردن مبارزات كارگران ، جلو گيري از 

دافع برپائي تشكل هاي مستقل كارگري و خود را تنها م
كارگران وانمود كردن با استفاده از رانت قدرت بوده  و مستقيم 
وغير مستقيم مجري سياست هاي ضد كارگري جمهوري 

امروزاين تشكل ها در ميان . اسالمي بوده اند ، افشا شده است 
كارگران ايران خواستار . كارگران رسوا و منزوي شده اند 

      . رگري هستندانحالل و برچيده شدن اين نهاد هاي ضدكا
امروز پيام اول ماه مي نه نتها ايجاد و گسترش تشكل هاي  -4

مستقل كارگري كه عالوه بر آن از يك سو  ارتباط و 
همبستگي با ديگر جنبش هاي اجتماعي مانند جنبش زنان و 
دانشجويان و ديگر مزد حقوق بگيران  مانند معلمان پرستاران 

و ايجاد  ظرفي براي اتحاد همه واز سوي ديگر بر پائي ..... و 

گرايش هاي كارگري براي ايجاد تشكل هاي مستقل كارگري 
   . است

جنبش كارگري جهاني همبستگي و پيوستگي كم نظيري   -5
را در سراسر جهان براي تغير دنياي ستم و استثمارو مخالفت با  
جهاني سازي نئو ليبرالي  ، فقر و جنگ وبراي بنياد دنيائي 

از اين رو  گام هاي . تر به نمايش گذاشته است انساني 
سنجيده و جسورانه كارگران ، دانشجويان و مردم در فرانسه ، 

نخستين قرارداد « دولت فرانسه را مجبور ساخت تا قانون 
. و فعال بايگاني كند. را پس بگيرد  CPE يا» استخدام 

كارگران و دانشجويان توانستند تهاجم دولت و اتحاديه 
  .را عقب برانند (MEDEF  )  فرمايانكار

عالوه بر اين همبستگي و اعتراضات كارگران براي عقب  
راندن نئوليبراليسم جهاني را در ديگر نقاط جهان  نيز شاهد 

كارگران ايران نيز توانستند ارتباط و همبستگي خودرا . هستيم 
و در . با جنبش جهاني كارگري گسترش داده و مستحكم كنند

 با سياست هاي نئوليبرالي وضد كارگري جمهوري مخالفت
اسالمي، بر عليه فقر ، بيكاري وجنگ و مخالفت با هر گونه 
مداخله خارجي در تعين سرنوشت مردم ايران ودر مخالفت با 
 .دستيابي به سالح هاي هسته اي مبارزه خود را گسترش دهند

    
  تهران

ري و گروه امسال همانند سال هاي پيش به دعوت فعالن كارگ
هاي كوه نوردي كارخانه هاي سايپا ، ايران خودرو ، پارس 
خودرو بهمراه چندين كارخانه ديگر ، اول ماه مه را در تهران 
روز جمعه هشتم ارديبهشت در دامنه كوه هاي البرز جشن 

از آنجا كه كارگران حق برگزاري مستقل ،عمومي . گرفتند
ن چند سال است كه اول وعلني اين مراسم را نداشته اند، اكنو

ماه مه را با خانواده هاي خود درنزديك ترين جمعه به اين روز 
امسال . در كوهستان هاي اطراف تهران برگزار مي كنند 
كارگان . نزديك به سه هزاز نفر در اين مراسم شركت كردند 

. سنديكاي شركت واحد نيز در اين مراسم شركت كرده بودند 
كه برنامه خاصي اجرا نمي شود و بيشتر اگرچه اعالم شده بود 

ديدار و گلگشت ، رقص ، موزيك آواز  و بازي هاي دستجمعي 
ولي تشكل هاي كارگري اعالميه هاي خود را . انجام مي گيرد

كودكان كارمورد تشويق قرار .  در ارتباط با اول ماه خواندند 
دي كارگران خواستارآزا. بازار بحث و گفتگو داغ بود . گرفتند 

همجنين بر .بدون قيد و شرط  منصور اسانلواز زندان شدند 
مطالبات خود چون حق بر پائي تشكل مستقل كارگري ، حق 

اعتصاب و همچنين ديگر اشكال شناخته اعتراضات كارگري ،  
لغو قرار داد هاي موقت ، پرداخت حقوق معوقه ، تعين حداقل 

......   با تورم و دستمزد باالتر از خط فقر وافزايش آن متناسب 
  . تاكيد ورزيدند
 بعد از ظهر، مراسم  اهداي جوايز و خواندن پيام 4حدود ساعت 

ها و خواندن تاريخچه اول ماه مه، و بندهاي طوالني مقاوله 

نامه هاي سازمان جهاني كار و خواسته هاي جمعيت دفاع از 
پايان بخش اين مراسم، . كودكان كار و خيابان انجام شد

ن سرود اول ماه مه به زبان كردي توسط يك كارگر كرد خواند
 را اجرا "چرخ صنعت به گردش فتد"گروهي هم سرود . بود

   . كردند
  

عباس آقا كارگر ايران «برگزاري  تئاتر 
  . تهران»  ناسيونال 

به كارگرداني » عباس آقا كارگر ايران ناسيونال « اجراي تئاتر  
هنرمندي يكي از كارگران يكي از دانشجويان دانشكده فني و

كارخانه با حضور تني چند از كارگران كارخانه هاي مختلف 
ايران ( تهران از جمله كارگران بنز خاور ، ايران خودرو

كورش (، ابزار مهدي ، انبارهاي فروشگاههاي قدس )ناسيونال
، كفش ملي ، كارگران ) برق المع (، حوله الله ) سابق 
بعد از ظهر جمعه در تهران  برگزار 6در ساعت ....... فرزكارو
اين مراسم با سرود چرخ صنعت آغاز گرديد وبا اجراي . گرديد 

  .تئاتر و صدور قطعنامه به پايان رسيد
   

تجمع كارگران شركت واحد توسط 
 ماموران امنيتي به خشونت كشيده شد

  
 اعالم 9/2/1385گروهي ازكارگران شركت واحد در تاريخ 

 ماه مه روز جهاني كارگر مقابل اداره مركزي كردند كه در اول
 نفر 100از همين رو بيش .  شركت واحد تجمع خواهند داشت

از كارگران شركت واحد  به دليل تعليق از كار و عدم رسيدگي 
به وضعيت آنان ازسوي مسئولين شركت واحد روز دوشنبه 

 صبح در مقابل 11همزمان با روز اول ماه مه از ساعت 
اصلي شركت واحد در شمال ميدان رسالت خيابان ساختمان 
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خانواده هاي گروهي از اين كارگران نيز .  هنگام تجمع كردند
عالوه بر كارگران گروهي از . در اين تجمع شركت داشتند 

دانشجويان  و همچنين گروهي از فعاالن كارگري و تعدادي از 
  فعالين كميته پگيري ايجاد تشكلهاي آزاد كارگري در اين

 200به سرعت تعداد شركت كنندگان از . تجمع حضور يافتند 
در همين حال  گروه ديگرى از كارگران شركت . نفر گذشت 

واحد طبق برنامه از پيش تدوين شده در پايانه هاى اتوبوسرانى 
با پخش كارت تبريك جشن اول ماه مه  و شكالت در ميان 

  . مي داشتندمردم، به همراه آنان روز جهانى كارگر را گرا
كارگران پالكارد هائي در دست داشتند و مطالبات خود را با  

 اسانلو آزاد –باز گشت به كار حق مسلم ما است : شعار هاي 
 راننده زنداني آزاد – تشكل حق مسلم ما است –بايد گردد 

بايد گردد دانشجو ، كارگر اتحاد ،اتحاد  ،دانشجو، دانشجو 
 حق مسلم ماست ،  قرارداد تشكر، تشكر  اعتصاب ، تجمع

موقت ملغي بايد گردد ، سنديكاي واحد احيا بايد گردد ، بيان 
مردم وعابرين و رانندگان  ضمن تائيد با آنها همراه .  مي كردند

عده اي از ماموران لباس شخصي در نقاط مختلف . بودند 
تجمع به صورت علني و استتار شده اقدام به گرفتن فيلم و 

سپس ماموران اقدام به دستگيري يكي .  كردند عكس از تجمع
. از افراد تجمع كننده كردند كه با دخالت حاضرين آزاد شد

نيروي انتظامي تا نيم ساعت به كنترل و مراقبت مشغول بودند 
 موتور سوار دو ترك نيروهاي مخصوص 30با آمدن حدود . 

ستور سركوب وابسته به نيروي انتظامي ، رئيس آنها با بلند گو د
وي تجمعرا غيرقانوني . متفرق شدن را به تجمع كنندگان داد 

اما تجمع كنندگان همچنان به شعار دادن ادامه دادند و . خواند 
در نهايت نيرو هاي انتظامي به تجمع كنندگان حمله ور شدند 

در جريان در گيري تعدادي از . و به ضرب و شتم پر داختند 
. از دانشجويان  بازداشت شدندتجمع كنندگان از جمله چند تن 

نيروي انتظامي خجالت : تجمع كنندگان فرياد مي زدند 
در نهايت جمعيت حدود . خجالت ، و آنها را هو مي كردند 

ولي ضرب و شتم و . ساعت دوازده و نيم متفرق شد ند 
دستگيري كارگران توسط ماموران امنيتي و به كمك ماموران 

   .ه داشتنيروي انتظا مي همچنان ادام
كنندگان به اتهام تجمع غيرقانوني بازداشت   نفر از تجمع 12 

هاي كوهيار گودرزي،   شدند كه شش نفر از اين افراد به نام
عضو انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه شريف، محمد 

مقامي، دانشجوي فيزيك دانشگاه تهران، محمدرضا   قائم
 كامران رفيعي نوراللهي، مرتضي صفيلو، عبدالرضا طرازي و

پس از يك روز بازداشت آزاد شدند اما هنوز شش نفر از 
هاي ابراهيم مددي يعقوب سليمي،   اعضاي اين سنديكا به نام

عباس نژنب كودكي، محمود هژبري، هادي كبيري و غالمرضا 
پرونده اين افراد در . برند  حسيني در بازداشت به سر مي  غالم

  .ي انقالب تحت رسيدگي است دادياري ويژه دادسرا13شعبه 
  
كميته پيگيري ايجاد تشكلهاي آزاد  

   كارگري
جمهوري اسالمي  بر خالف همه قوانين و همچنين مقاوله 
نامه هاي سازمان جهاني كار، ازبرگزاري مراسم اول ماه مه از 

اين تشكل با صدور قطعنامه . سوي اين تشكل جلوگيري كرد 
. مراسم اول ماه مه فراخوانداي  همه كارگران را به برگزاري 

واعالم مي كند كه كارگران به خيابان ها آمده اند كه ضمن 
« اعتراض به فقر و سركوب ، نابرابري و تباهي انسان ، 

كارگران در اين . »خواستار بر پايي دنيايي شايسته انسان شوند 
« روز اعالم مي كنند كه تنها راه خالصي از اين وضعيت ، 

اين فقط از طريق اتحاد « و. »ايه داري است محو نظام سرم
اول ماه مه در ايران نيز سالهاست « . »طبقاتي ممكن است 

ازسوي كارگران بعنوان سرآغازي دوباره به منظور تالش براي 
باز نگري و جمع بندي از مبارزات خود و ارايه راهكارهاي تازه 

  .« در آمده است
ات مبرم ، فوري و در اين قطعنامه بر خواست ها و مطالب

حداقلي كارگران كه تحت شرايط سخت ساختار سرمايه داري 
   زندگي مي كنند ، تاكيد شده است

ايجاد تشكلهاي كارگري امر خود كارگران است و كارگران  -1
حق دارند بدون كسب اجازه و دخالت مقامات و نهادهاي 

اد آزادي ايج. دولتي، تشكلهاي مورد نظر خود را ايجاد نمايند
تشكلهاي كارگري، انحالل شوراهاي اسالمي كار و رفع هر 
گونه ممنوعيتي از فعاليتهاي سنديكاي كارگران شركت واحد 

  .خواست فوري ما كارگران است
بر پايي مجامع عمومي كارگري طي ساعات و در محيط    -2

كار با اختيار كامل خود كارگران بايستي به رسميت شناخته 
شركت و دخالت مستقيم نمايندگان كارگران و ما خواهان . شود

در كليه تصميم گيريهاي مربوط به خود هستيم، نمايندگاني كه 
از طريق مجامع عمومي كارگري و با راي مستقيم كارگران 

  .انتخاب شده باشند
ما اعتصاب را تحت هر شرايطي حق مسلم خود ميدانيم و   -3

پليسي ونظامي خواهان آزادي اعتصاب و منع هر گونه دخالت 
   .در اعتصابات و اعتراضات كارگري هستيم

ما ضمن اعالم همبستگي با مبارزات كارگران شركت   -4
واحد خواهان آزادي فوري و بي قيد و شرط منصور اسا نلو، منع 
تعقيب و رفع هر گونه اتهامي از كارگران شركت واحد، بازگشت 

ن و بر آورده به كار كارگران اخراجي و پرداخت خسارت به آنا
  .كردن كليه خواسته هاي كارگران شركت واحد هستيم

احكام صادره در باره پنج نفر از فعالين كارگري در شهر   -5
 لغو گشته و به هر گونه آزار و اذيت،بازداشت "سقز بايستي فورا

و ايجاد محدوديت براي كارگران و فعالين كارگري پايان داده 
  .شود

انبه گرائي را در اقليت قراردادن طبقه ما كارگران سه ج  -6
كارگردانسته وضمن خواست لغو فوري آن شركت نمايندگان 
واقعي كارگران در نشستهاي دوجانبه بين كارگران و 

  .كارفرمايان را خواهانيم
در شرايط حاضر و با توجه به خط فقر و ميزان تورم   -7

تا سطح موجود در جامعه ما خواهان افزايش حداقل دستمزدها 
پانصد هزار تومان و پرداخت بيمه بيكاري بر اساس سقف 

   .حداقل دستمزدها هستيم
 پرداخت شده و عدم "دستمزدهاي معوقه بايد فورا  -8

  .پرداخت به موقع دستمزدها جرم تلقي شود
ما خواهان بر چيده شدن قراردادهاي موقت كارواستخدام   -9

  .جمعي هستيمرسمي كارگران ازطريق انعقاد پيمانهاي 
ما خواهان برقراري و تامين رايگان بيمه هاي اجتماعي   -10

براي همه افراد جامعه و افزايش مستمري بازنشستگان و از كار 
افتادگان جهت برقراري يك زندگي انساني و شرافتمندانه 

  .هستيم
جاي كودكان كارخانه ، . هيچ كودكي نبايد كار كند  -11

لكه جايگاه واقعي آنها كالس درس و ب. كارگاه و خيابان نيست
ما خواستار به رسميت شناخته شدن شخصيت . بازي است

مستقل و قانوني براي تمامي كودكان بوده در عين حال 
خواهان يك زندگي انساني، تحصيل اجباري و رايگان مطابق 
با استانداردهاي امروزي، جدا از موقعيت اقتصادي خانواده، 

ذهب ، زبان و محل تولد براي آنان جنسيت، نژاد، مليت، م
  هستيم

ما خواهان بر . برابري انسانها خواست ما كارگران است   -12
چيده شدن هر نوع تبعيض جنسي بر عليه زنان و برابري كامل 
زنان و مردان در تمامي عرصه هاي زندگي اعم از اقتصادي، 

   .اجتماعي، سياسي و فرهنگي هستيم
لمان، پرستاران، دانشجويان و دانش از مبارزات بر حق مع -13

آموزان حمايت و دفاع مي كنيم و خواهان آزادي و نشربدون 
  .قيد و شرط ، انديشه و بيان هستيم

هرنوع سياست جنگ افروزانه را توسط هر دولتي كه باشد   -4
 -ما كارگران جنگ نمي خواهيم. به شدت محكوم مي كنيم 

ان و سربازان مي قربانيان اصلي جنگ كارگران ،زحمتكش
ما .  ما صلح، شادي، برابري، رفاه و نان مي خواهيم -باشند

ازكارگران سراسر جهان مي خواهيم با آمدن به خيابانها بطور 
  .فعال خواستار دنيايي عاري از جنگ و خونريزي باشند

روز اول ماه مه بايد تعطيل و در تقويم رسمي كشور  -5
ن روز حق مسلم كارگران بر گزاري مراسم اي. گنجانده شود

است و بايستي هر گونه ممنوعيت و يا محدوديت در برگزاري 
   .آن بر چيده شود

ما ضمن تبريك گفتن پيروزي كارگران فرانسه در لغو  -6
قراردادهاي موقت اعالم مي داريم دستاورد آنان پيروزي همه 
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ن كارگران جهان در مبارزه با قرار داد موقت بوده و ما نيز خواها
   .لغو قرار دادهاي موقت هستيم

ما ضمن قدر داني از همه حمايت هاي بين المللي از  -7
مبارزات كارگران در ايران، خواهان ادامه اين حمايت ها بوده و 
بيش از هر زمان ديگري بر همبستگي بين المللي كارگران 

  .براي رهايي از مشقات نظام سرمايه داري تاكيد مي كنيم
  

 ي براي ايجاد تشكل كارگريكميته هماهنگ
. اين تشكل هم اجازه برگزاري مراسم اول ماه مه را نيافت   

واعالم كرد كه، برگزاري اول ماه 
مه رابا ياد جان باختگان مبارزه با 

و . سرمايه داري گرامي مي دارد 
« تاكيد دارد كه در شرايط  

جايگزيني كارگران قرار دادي و 
ي پيماني به جاي كارگران رسم
» عدم امنيت شغلي كارگران 

فقر وبيكاري ، « گسترش يافته و 
فحشا و ستم بر زنان و كودكان 

   . »افزايش يافته است
كميته هماهنگي، خواستار لغو  

قرارداد موقت ، توقف اخراج ها  ، 
متوقف كردن قرار داد هاي سفيد 

امضا ، تعين حداقل دستمزد باالتر از خط فقر ، پرداخت حقوق 
 ، پرداخت بيمه بيكاري كافي ، لغو سه جانبه گرائي ، به معوقه

رسميت شناخته شدن تشكل هاي مستقل كارگري و حق 
. اعتصاب ، تدوين قانون كار به نيروي تشكل هاي كارگري 

نمايندگان آنها، كاهش شدت و  ساعت كار ، آزادي منصور 
  . اسانلو و دستگير شدگان اول ماه مه سقز شده است

  
   . سري كارگران عليه بيكاريتشكل سرا

در قطعنامه اي كه از سوي اين تشكل كارگري  انتشار يافته 
عالوه براعتراض به اينكه در جامعه كارگري هرج ، مرج . است 

بر لغو قرار داد هاي موقت . و قوانين ضد كارگري حاكم است  
، آزادي برپائي تشكل مستقل كارگري و حق اعتصاب ، 

و اتحاد با معلمان ، پرستاران ، كارمندان و همچنين برارتباط 
  . ديگر مزد حقوق بگيران تاكيد شده است

  
  جمعي از كارگران ايران خودرو

كارگران ايران خودرو در قطعنامه خود ضمن  اعتراض به در 
آستانه اخراج قرار گرفتن ده ها نفر از كارگران اين شركت 

. محكوم كردند توسط اطالعيه معاونت منابع انساني شركت را 
خواستاربر . اين كارگران  خواستار آزادي منصور اسانلو شدند 

صدر آن آزادي فعاليت « پائي تشكل مستقل كارگري و در 
    .گرديدند» سنديكاي شركت واحد 

  
  اتحاد كميته هاي كارگري

در قطعنامه اي كه از سوي اين تشكل كارگري  انتشار يافته 
وقت كاركه به طبع آن نا امني برلغو قرار داد هاي م. است 

شغلي و آسيب هاي روحي و جسمي را بر كارگران و مزد 

آشكارا « وحقوق بگيران تحميل مي كند، تاكيد شده و آن را
و اعالم . مي داند » .نشان از توحش و بربريت سرمايه داري 

ما مي دانيم كه فقر ، نا امني اقتصادي ، بيكاري ، «مي كند كه 
ح دستمزدها ، شدت كار و اضافه كاري اجباري پايين بودن سط

، اخراج و بيكار سازي مداوم كارگران و دستگيري و زندان آنان 
و همه انسانهاي آگاه و درد مند جامعه ، نا برابري جنسي و 
ستم بر زنان ، كار كودكان ، عدم دسترسي به آموزش و 
پرورش ، بهداشت و در مان رايگان ، اعتياد ، فحشا و تن 

روشي ، اختناق ، سركوب ، جهل و خرافه ، ناسيوناليسم و ف

خالصه كالم ، همه و همه درد ها و رنجها ي پيدا و پنهان 
جامعه را مناسبات نا برابر و كارگر ستيز سر مايه داري ، به 
كارگران و مردم زحمتكش جامعه ، ارزاني داشته و پيوسته آنرا 

ميت سرمايه و سرمايه جهان حاك. تشديد و باز توليد مي نمايد 
  «. داران ، بهتر از اين نمي شود

  
  هيات موسسان سنديكاهاي كارگري

در قطعنامه اين تشكل كارگري تاكبد شده كه ، اول ماه مه،  
روزي كه كارگران در سراسر دنيا در اين روز بزرگ به نفع صلح 
و عليه جنگ و بي عدالتي جهان سرمايه شعار مي دهند و در  

 طبقاتي خود به دفاع از منافع خود عليه –هاي صنفي سازمان 
اين  . جهاني سازي سرمايه داري نئوليبرال مبارزه مي كنند 

تشكل به مبارزات كارگران و دانشجويان در فرانسه، تا حصولِ 
    .نتيجه دلخواه اتحاديه كارگران ودانشجويان اشاره دارد

ر ما ايران، هنوز در كشو« همچنين در اين قطعنامه آمده است  
جشن هاي اول ماه مه در محيط هاي بسته، بدون حضور 
سنديكاها و اتحاديه هاي مستقل وآزاد و نيرومند كارگري 

و هنوز بخش هاي وسيعي از كارگران نسبت . برگزار مي شود
به دست اندازي هاي عوامل سرمايه، به حقوقِ شان بي تفاوت 

 قانون،عليه كارگران ميدان و خاموشند، هر روز مدافعينِ كارِ بي
  . « در ادامه قطعنامه اين تشكل آمده است.داري مي كنند 

  : به اين وسيله اعالم مي داريم 
 قانون اساسي، 26ما خواستار اجراي بي كم وكاست اصل  .1

  . به ويژه در تحقق آزادي تشكل يابي كارگران هستيم
مقاوله ما خواهان اصالح فصل ششم قانون كار منطبق با  .2

  .  سازمان جهاني كار هستيم87نامه بنيادين 
ماخواهان احترام و رعايت حقوق كارگران در برپايي  .3

سنديكاها و اتحاديه هاي كارگري واز جمله به رسميت شناختن 

سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران وحومه 
  . هستيم

واحد ما خواستار آزادي همه كارگران سنديكايي شركت  .4
اتوبوسراني وبازگشت به كار آنها با پرداخت كليه حقوق و 

  . مزاياي دوران بازداشت و بال تكليفي شان هستيم
ما از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي و مسوولين وزارت  .5

كار جداً مي خواهيم كه از تدوين و تصويب لوايحي كه مخل 
امنيت شغلي وآرامش خاطر جامعه كارگري ايران است 

 قانون كار و 191ما خواهان لغو تمديد اعتبار   ماده . بپرهيزند
  . حذف اين ماده قانوني از روابط كار هستيم

 

ا از راه ايجاد اشتغال بر مدار توليد است كه جوانان از تنه .6
ما . بحران بيكاري و سردر گمي و بيهودگي نجات مي يابند

خواهان ايجاد مراكز كار و توليد مفيد اجتماعي به نفع ايجاد 
  . اشتغال جوانان و همه بيكاران هستيم

واردات بي رويه كاال   و وجوداجناس قاچاق، توليدات داخلي  .7
را در آستانه نابودي كامل قرار داده است، واحدهاي كار وتوليد 
در شرف ورشكستگي قرار دارند، هر روز تعداد بيشتري از 
كارگران و زحمتكشان به دليل تعطيلي كارخانه ها و واحد هاي 

ما خواهان محدود سازي . صنفي به خيابان ها سرازير مي شوند
  . خلي هستيمواردات كاال و تقويت بنيه توليدات دا

تبعيض ناروا عليه زنان كارگر نسبت به مردان، هر روز  .8
افزايش مي يابد و اين تبعيض در نهايت منجر به از دست 
رفتن فرصت هاي مساوي بين كارگران اعم از زن ومرد خواهد 
شد در عين حال حد مزد كارگران زن در بخش هاي اقتصاد 

اهش يافته است و پنهان به ميزان نصف مزد كارگري معمول ك
ما خواهان برابر حقوقي مردان . هيچ گونه نظارتي بر آن نيست

و زنان كارگر در سطوح دستمزدي و ساعات كار برابر آنان 
  . مطابق قانون هستيم

شركت ها و موسسات كاريابي عامل استثمار افسارگسيخته  .9
كارگران و زحمتكشان شده اند، اين موسسات با عقد 

ارت بار و محضري، عالوه بر اخذ تعهدات قراردادهاي اس
سنگين وغير قانوني از جويندگان كار،از كساني كه اين 
كارجويان را ضمانت مي كنند نيز تضمين هاي سنگين مي 

ماخواهان برچيدن اين بنگاه هاي معامالتي ضدبشري . گيرند
  . هستيم

كودكان، بي پناه ترين بخش جمعيت كشورند، در شرايطي  .10
ز به كسب تحصيل و رشد وشكوفايي دارند به كارهاي كه نيا

سنگين گمارده مي شوند، ما خواستار رعايت مقاوله نامه هاي 
  . بين المللي حقوق كودك در تمامي سرزمين مان هستيم

 ماه است كه 5سنديكا خانه امن كارگران است، قريب  .11
 خانه كارگران نانوا و پناه تاريخي همه كارگران صنوف تهران
بنا به حكم دادستاني مهر وموم شده است، ما خواهان رفع 

  . محدوديت از سنديكاي كارگران نانوا هسيتم
سال هاست منطقه جغرافيايي كه در آن رندگي مي كنيم،  .12

در محاصره قدرت هاي سلطه گر و در راس آنان امپرياليسم 
آمريكا است و گرداگرد ميهن عزيزمان ايران با حلقه اي از 

وز و جنگ افروزي محاصره گرديده است، مردم ايران به تجا
ويژه كارگران و زحمتكشان براي    نجات از بحران هاي 
موجود نياز به صلح وآرامش دارند، ما هرگونه جنگ طلبي 

  . وتجاوز را محكوم ومي كنيم
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متاسفانه عليرغم پذيرش روز جهاني كارگر و تعطيل آن در  .13
رخانجات بزرگ كشور،از جمله واحد قانون كار، بسياري از كا

. هاي خودرو سازي، اين حق قانوني كارگران رعايت نمي شود
ما خواهان اعالم تعطيل رسمي و عمومي روز كارگر براي كليه 

  . مزد و حقوق بگيران هستيم
ما بار ديگر از همه كارگران آگاه وپيشرو مي خواهيم با  .14

 كار وتوليد، آستين توسل به دانش اتحاديه اي، در واحدهاي
همت باال زده و با اتخاذ شيوه هاي مناسب و تشكيل هيات 
هاي موسس سنديكايي، همكاران خود را نسبت به حقوق و 
آزادي هاي سنديكايي ـ اتحاديه اي آگاه سازند و از اين طريق 
به برپايي سنديكاها واتحاديه هاي كارگري جهت كسب منافع 

نده هيچ و  كه كارگران پراكچرا. و حقوق شان اقدام كنند
      .دكارگران متحد همه چيزن

  
   زنان و اول ماه مه

گروهي از زنان هوادار حركت جهاني زنان به اتفاق برخي 
هاي كارگري،  فعالين كميته پيگيري براي ايجاد تشكل

وگروهي از فعاالن كارگري در حركتي مشترك در شمال غربي 
هاي شركت واحد ساعت ميدان آزادي قسمت ترمينال اتوبوس

شده گرد هم  يك بعد ازظهر طبق هماهنگي از پيش تعيين
    .آمدند و مراسم اول ماه مه را برگزار كردند

  
   برگزاري مراسم دولتي  اول ماه مه

تنها به  خانه كارگر و شوراهاي  اسالمي كار اجازه بر گزاري 
     مراسم اول ماه مه داده شده بود

ارگري  خانه كارگر و شوراهاي از سوي تشكل هاي ضدك 
اسالمي كار مراسم اول ماه مه با راهپيمائي جمعي ازكارگران 
به سمت سفارت سابق امريكا در خيابان طالقاني از ساعت 

» ايرانى باغيرت كاالى خارجى نخر« . صبح آغاز شد  9
طوالنى ترين شعارى بود كه روى ديوار سفارت سابق آمريكا 

م روز جهاني كارگر كه امسال براي اولين مراس.نوشته شده بود 
بار بنا به دستور صادر كنندگان مجوز برپايي آن، در مقابل النه 

 2نظمي برپا شد، پس از حدود  جاسوسي آمريكا و در كمال بي
ساعت . هاي پراكنده پايان يافت ساعت، به دليل ناآرامي و تنش

ان  ظهروقتي كه كارگران نارنجى پوش شهردارى ، خياب12
طالقانى و جوى  هاى آب دو طرفش را از زباله ها، پالكاردها، 
پوسترها و كاغذهاى شعار ريخته شده جمع آورى تميز كردند، 
ماموران نيروى انتظامى و موتوسواران آن با حركت دسته 

و اين . جمعى در خيابان طالقانى به كار خود پايان دادند 
 روز جهانى كارگر كه  بمعناي  پايان بزرگداشت مراسم دولتي ، 

همه تشكل هاي وابسته به نظام جمهوري اسالمي با استفاده 
از امكانات و رانت قدرت و حكومت ، در طي چند ماه گذشته 

 "قول برگزاري آن را به كارگران داده بودند تا حقوق آنان را 
و صد البته اينكه دامنه انزوا و رسوائي خود رااز . كنند "استيفا 

   . پنهان كنندچشم حريف 
اگر چه  سخنرانى ها و شعارهاى مراسم عمدتا در دفاع از  

اما تمهيد فراوان بكار گرفته .تشكيالت خانه كارگرپرسه مي زد 
شد، تا با باال بردن غلظت رنگ بوي مذهبي راهپيمائي ، 
سخنراني ها و شعار ها، مراسم هم  براي رهبر واليت مدار و 

اگر . ركار اصولگرا  را مقبول افتد هم براي رئيس جمهور  و وزي

 ماه 14چه برگزار كنند گان هيچ پاسخي براي كارگري كه 
حقوق نگرفته و در معرض بيكاري قراردارد و بر سر و روي 

البته كارگران  استعفاى وزير كار رانيز . خود مي كوبد، نداشتند 
گرچه از مدتي پيش و بويژه روز پيش از آن با . خواستار بودند

سترش شايعه استعفاى وزير، به دليل افزايش حقوق كارگران گ
 هزار كارگر در 7نسبت به سال گذشته ، به دنبال آن  اخراج 

     . فروردين امسال طرح شده بود
عليرضا محجوب دبيركل خانه كارگر كه سازمانده اين 

راهپيمايي «تظاهرات است به خبرگزاري مهر گفته بود كه 
ت و اتفاقات روز و مشكالت جهان اسالم امسال متاثر از تحوال

انتشار تصاوير موهن عليه «ي محجوب  بنا به گفته» .است
» اي كشور پيامبر بزرگ اسالم و مسايل مربوط به پرونده هسته

از جمله مسائلي هستند كه قرار بوده در تظاهرات امروز به آنها 
كرده محجوب در گفتگو با خبرگزاري ايلنا اعالم .  پرداخته شود

كه تجمع مقابل سفارت سابق آمريكا همچنين به دليل 
ي او، خانم رايس وزير امور خارجه  گزارشي است كه، به گفته

ي اين كشور نوشته و در آن از جمله  آمريكا به كنگره
تشكيالت كارگري ايران را وابسته و غير مستقل و مانع از «

  . «.آزادي بيان در ميان كارگران معرفي كرده
 كارگر با بهره گيراز امكانات دولتي و تبليغات نسبتا زياد ، خانه

بكارگيري تعداد زيادي بلند گو ، صد ها نيروي انتظامي و اطال 
عاتي  ،عوامل بسيج  سعي در كنترل و حاكم كردن جو پليسي 

كارگران زيادي از كارخانه هائي كه دچار بحران و در . داشتند 
 هاي تبريز،ابهر، قزوين معرض تعطيلي قراردارند، از شهر

،زنجان، جاده اسالمشهر، شهرستان رباط كريم ، سا وجبالغ ، 
. را به تهران آورده بودند ...مشهد ، كاشان ، بلوچستان و 

هزاران كارگر كه بخشي از آنها ماهها دستمزد نگرفته اند و يا 
بيكار شده و يا در آستانه بيكاري قرار گرفته اند ، براي رساندن 

  .د اعتراضشان ، به آنجا آمده بود ندفريا
پس . به گزارش كميته هماهنگي  براي ايجاد تشكل كارگري 

از پايان تجمع در مقابل سفارت امريكا صف مستقلي از 
و هزاران كارگربه طور خود جوش از .كارگران شكل گرفت 

. مقابل سفارت تا ميدان فلسطين به راهپيمائي پرداختند 
پالكارد هائي كه چند قرص نان بربري بر كارگران قزويني با 

روي آن چسبانده شده بود خواستار پرداخت حقوق معوقه خود 
اين كارگران همچنين  خواستار آزادي كارگران زنداني . بودند 

در حوالي ميدان فلستين اين . و لغو قرارداد هاي موقت بودند
حمله لباس شخصي ها ويگان ويژه . كارگران مورد هجوم 

   .ر سوار نيروي انتظامي قرار گرفتندموتو
كارگران  پالكاردهايي با خودداشتند كه حكايت از مطالبا ت .

اعتصاب حق : پال كاردها عمدتا عبارت بودند از . آنها  داشت 
 تشكل – قرار داد موقت ملغا بايد گردد –مسلم ما است 

 – روز جهاني كارگر گرامي باد –كارگري حق مسلم ما است 
  اشتغال حق مسلم ما است- زير خط فقر جنايت جنايتدستمزد

.   
   . سقز

) اول ماه مه( ارديبهشت11ساعت چهار بعدازظهر روز دوشنبه   
مراسم مستقل روز جهاني كارگر در محل شركت تعاوني 
خبازان سقر در چهار راه آزادي با شركت كارگران مبارز و 

   .خانواده هايشان برگزار گرديد

كه با استقبال فراواني روبرو شد صدها نفر از در اين مراسم 
هنگامي كه مجري . كارگران و خانواده هايشان حضور داشتند

 از فعالين جنبش كارگري كردستان و " جالل حسيني"برنامه
ايران قصد آغاز مراسم را داشت، نيروهاي انتظامي رژيم از وي 

 كه خواستند كه مراسم را متوقف نموده و از كارگران بخواهد
متفرق شوند، اما جالل حسيني خطاب به نيروهاي انتظامي 

امروز روز ماست، ما مي خواهيم مراسم مستقل خود را : گفت
   .برگزار كنيم و هيچ كس نمي تواند مانع ما شود

نيروي رژيم كه از متفرق نمودن كارگران نا اميد شدند به ناچار 
بيشتري از محل مراسم را محاصره كردند تا از پيوستن شمار 
پس از آن . مردم و كارگران  به اين مراسم جلوگيري نمايند

محمود صالحي از فعالين جنبش كارگري كردستان و ايران بعد 
از ايراد سخنراني به مناسبت اينروز قطعنامه اول ماه مه را 

    .خواند
  

  تبريز
    ارديبهشت ماه8جمعه  

ران از كارخانه با ابتكار دانشجويان دانشگاه تبريز وحضور كارگ
به » عباس آقا كارگر ايران ناسيونال « هاي مختلف،  تئاتر 

  .اجرا درآمد كه با استقبال گرم كارگران روبروگرديد
  

   اراك
    ارديبهشت ماه8جمعه 

عباس آقا كارگر ايران «با هماهنگي دانشجويان اراك تئاتر 
كي از در ي..... با هنرمندي يكي از كارگران كارخانه » ناسيونال 

جمع زيادي از .شهرك هاي اطراف اراك به اجرا در آمد 
كارگران ماشين سازي اراك ، هپكو، رنگ روناس ، پتروشيمي 

در اين مراسم حضور داشتند و مراسم با پخش  ..... اراك و
سرود چرخ صنعت آغاز ودر خاتمه تئاتر باصدور قطعنامه به 

  . ران قرارگرفتپايان رسيد اين مراسم مورد استقبال گرم كارگ
   كميته برگزاري اول ماه. سنندج 

به دعوت كميته برگزاري اول ماه سنندج روز دوشنبه كارگران  
 صبح تجمع كردند 10 ساعت –مقابل تامين اجتماعي سنندج 

آنان مطلع شدند كه آقايان بهزاد سهرابي و اشرف پير خضري 
اشت  صبح بازد8:30و وفا قادري از نمايندگانشان از ساعت 

  موقت شده اند
نيروهاي امنيتي و انتظامي با بستن خيابان سعي در كنترل رفت 
وآمدها داشتند و كارگران را تهديد به بازداشت و برخورد 
فيزيكي مي كردند و همه تالششان را جهت عدم برگزاري 

اما كارگران بر اجراي مراسم تاكيد مي . مراسم انجام مي دادند
 و انتظامي تالش داشتند كه كارگران نيروهاي امنيتي.  كردند

   . را به محل تاالر فجر كه مراسم دولتي برگزار مي شد ببرند
نبروهاي امنيتي و انتظامي به قصد متفرق كردن و به بهانه 

بردن به تاالر فجر تعدادي از كارگران را همراه خانواده هايشان  
محض كارگران به .با تهديد سوار اتوبوس واز محل دور كردند

آگاهي از نيت و تصميم آنان در چهار راه شريف آباد از اتوبوس 
پياده شدند و سپس با انجام راهپيمايي از خيابان ادب گذشتند و 
در مقابل دانشگاه آزاد تجمع كردند  و در آنجا قطعنامه توسط 
آقاي خالد سواري از كارگران شاهوقرائت گرديد سپس آنان به 

د و به ديگر كارگران تجمع كرده سمت تاالر فجر حركت كردن
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نمايندگان كارگران نيز از .در مقابل درب تاالر فجر پيوستند 
  .فرمانداري به ميان آنان باز گشتند

 – سخنگوي كارگران –نمايندگان دولت آقاي بهزاد سهرابي 
اما  علي رغم وعده و وعيد امكان . را به درون تاالر بردند
  .سخنراني به او داده نشد

دامه تجمع كارگران در بيرون از تاالر، رستميان مدير كل در ا
كار و امور اجتماعي كردستان در تجمع كارگران ناگزير حضور 
يافت و در پايان بهزاد سهرابي با قرائت قطعنامه در 
حضوررستميان و  نيروهاي امنيتي و انتظامي و ديگر مقامات 

  .خاتمه يافت1385دولتي و نيز دهها دوربين مراسم اول ماه مه 
  
   مشهد 

 نفر از 70مراسم روز جهاني كارگر، با حضور بيش از 
در اين مراسم . دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد برگزار شد

 ارديبهشت در دانشكده مهندسي دانشگاه 11در روز دوشنبه 
باختگان عرصه مبارزه با  فردوسي شركت كنندگان به ياد جان

 خاسته و يك دقيقه سكوت نابرابري در سراسر جهان به پا
   .كردند

با ارائه تاريخچه كوتاهي از روز اول ماه مي توسط يكي از 
دانشجويان، وخواندن بيانيه دانشجويان دانشگاه فردوسي به 

يكي از دانشجويان .  مناسبت روز جهاني كارگر ادامه پيدا كرد
در خصوص طبقه كارگر و ضرورت متشكل شدن اين طبقه 

پس از اين . ق خود ، مطالبي را بيان كرد براي احقاق حقو
    .حاضرين به بحث و گفتگوي آزاد پرداختند

در بيانيه دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد به مناسبت روز 
طبقه كارگر ايران در جدالي « .  جهاني كارگرآمده است 

جدالي بر سر تعيين سرنوشت : ساز قرار گرفته است سرنوشت
هاي   و كل جامعه در مقابل دخالتسياسي و اقتصادي خويش

از يك سو دولت در مقابل تاسيس تشكلها . »داخلي و خارجي 
ها مورد  و سنديكاهاي كارگري مانع تراشي مي كند و آزادي

تحديد قرار گرفته و در سوي ديگر تهديدات امپرياليستي امريكا 
در مقابل جمهوري اسالمي، كارگران را با خطر سلب حق 

   . خويش مواجه ساخته استتعيين سرنوشت
داند كه جنگ احتمالي امريكا عليه جمهوري  طبقه كارگر مي» 

امريكا خواهان . اسالمي بر سر منافع او و دموكراسي نيست
اي است كه منافع امريكا را در  جايگزيني قدرت حاكمه با طبقه

خاورميانه در مقابل رقباي اقتصادي او نظير چين و اروپا تامين 
 كارگران در دولت به اصطالح  هاي  ابتدايي  خواسته. » كند 

آگاهي . ترين وضعي سركوب مي شود  گستر به وقيحانه عدالت
طبقاتي از وضعيت خويشتن و اتحاد و سازماندهي مجدد 

آزادي بي . كارگران، تتها راه گذار از وضعيت تلخ امروز است
لو، قيد و شرط بيان و تشكل هاي كارگري ، آزادي منصور اسان

لغو قراردادهاي موقت و استخدام دائم تمامي كارگران ، تامين 
بهداشت، مسكن و تحصيالت رايگان براي كارگران، پرداخت 
حقوق كاركنان قراردادهاي موقت دانشكاه از خواست و 

  . مطالبات اين تجمع بوده است
  
    اروميه 

به مناسبت روز جهاني كارگر انجمن اسالمي دانشجويان 
    . اي  اين روز را گرامي داشتند اروميه با انتشار بيانيهدانشگاه 

   . در اين بيانيه آمده است
   من مرغ آتشم » 

   شب را به زير سرخ پر خويش مي كشم
   در من هراس نيست ز سردي و تيرگي

  «  من از سپيده هاي دروغين مشوشم
دانشجو، كارگر و معلم؛ جنبش هايي كه تا به ديروز اتحادشان 

بر اندام هر استبدادي مي افكند، امروز چه مظلومانه از هم لرزه 
دور افتاده و نداي خواسته هاي به حقشان، به خاموشي كشيده 
مي شود؛ براستي كه شايسته نيست، فريادشان از سياهچال ها 

    .به گوش رسد
از باطبي ها و محمدي ها بگوييم  يا از اسانلويي بگوييم كه 

كيل سنديكاي كارگري پا پس گامي هر چند كوچك از تش
  نمي نهد

سخن از حق ملت ايران مي گوييد، ولي اندكي نيز به خواسته 
هاي اين ملت بها نمي دهيد؛ آيا ايراني سالها بار سنگين جنگي 
را كه برخي سياستها بر تداوم آن دامن زد، بر دوش نكشيده كه 

از امروز بار ديگر براي دستيابي به قدرتي كه تحليل ها حاكي 
پيشي گرفتن مضرات آن بر فوايدش مي باشد، ناخواسته 

   !خويش را درگير فاجعه اي ديگر نمايد؟
در سرزمين ... فقر، فساد، بي عدالتي، خفقان، خرافه پرستي و 

عزيزمان بيداد مي كند و افسوس كه به جاي تدبيري درست از 
واي به .سوي مسئولين،برخي نهادها بر طبل سركوب مي كوبند

 كه تاب تحمل جنبش هاي دانشجويي، كارگري و روزي
   .معلمين به سر آيد

  
  دفتر تحكيم وحدت

شوراي مركزي دفتر تحكيم به مناسبت روز جهاني كارگر با  
روز اتحاد ، همدلي ، همياري و « انتشاربيانيه بر ضرورت 

تاكيد دارد و با بيان اينكه » همبستگي كارگران و دانشجويان 
ا خود از بطن همين جامعه و از ميان همين دانشجويان نه تنه

كارگران برخاسته اند ، بلكه در آينده نيز ، سرنوشت آنان را با 
همراهي جنبش « از همين روبر  . طبقه كارگر پيوند داده است

و »  دانشجويي و جنبش كارگري ، براي ساختن ايراني مستقل 
 آمده در بيانيه. ضروري است»  مبتني بر آزادي وعدالت  « 

  . است
امروز حاكميت عليرغم همه لفاظي ها و وعده هاي گذشته «

چون گرايش به قانون ، حمايت از طبقات محروم ، حكومت 
تمام توان خود را بسيج كرده تا با تكيه بر ... مستضعفين و 

نيروهاي امنيتي و نظامي ، براي حفظ سلطه خود ، نه تنها 
ن المللي را در جهت محو قانون اساسي ايران ، كه قوانين بي

حقوق بديهي و سلب آزاديهاي مشروع و رايج كارگران ،ناديده 
  ». انگاشته و نقض نمايد

 قانون اساسي و تاكيد 27و 26با اشاره  به اصل .در اين بيانيه
كارگران بدون " سازمان جهاني كاركه 98 و 87مقاوله نامه 

 قبلي ، هيچگونه تبعيضي ميتوانند آزادانه و بدون اجازه
سازمانهاي خود را تشكيل دهند يا به سازمانهاي موجود 

و حق دارند آزادانه اساسنامه و آئين نامه هاي خود .... بپيوندند،
را تدوين كنند ، نمايندگان خويش را برگزينند ، چگونگي اداره 
امور و فعاليت خود را تنظيم كرده و برنامه عملي خويش را 

ولتي بايد از هرگونه مداخله اي كه و مقامات د... اعالم كنند

منجر به محدوديت اين حق يا اشكال در اجراي قانوني آن 
«  پس جمهوري اسالمي به كدام دليل، . "شود خود داري كنند

كارگران را از تشكيل سنديكاي مستقل منع ، موسسان آنرا 
حبس و اعضاي آنرا از كار منفصل ميكند و تنها به تشكلهاي 

كنترل و مداخله دولت چون خانه كارگر و ساخته و تحت 
   » شوراهاي اسالمي كار اجازه فعاليت ميدهد؟

 درصد ي 20نزخ بيكاري « در اين بيانيه تاكيد شده است كه  
و تورم افسار گسيخته ، تعيين حداقل دستمزد به ميزان نصف 

فالكت و «  زندگي كارگران و زحمتكشان  را به»  خط فقر 
مثابه « جمهوري اسالمي  به . » ده است نابودي نزديك نمو

سرمايه دار بزرگ دولتي ، با دخالت در تمام سطوح زندگي 
مردم ، مناسبات استثماري را كماكان حفظ نموده و ادامه مي 

  »دهد
بيانيه با تاكيد بر ، گسترش  مبارزات جهاني نيروهاي  مترقي و 
ضدجنگ  در جهان و همكاري و همراهي درخشان و تاثير 
گذار دانشجويان و كارگران ، بخصوص در اعتراضات مربوط به 

حكايت از ورود «   در فرانسه ، "قانون نخستين استخدام"
جهان به مرحله اي تازه و آگاهي از مناسبات ناعادالنه ، چه در 

همبستگي «بر . » حوزه اقتصاد و چه در حوزه سياست دارد 
تاكيد و » جهاني  كارگران و دانشجويان ايراني با اين جنبش 

آزادي و عدالت در ايران و صلح و « آن راقدمي در جهت 
  . مي داند» امنيت در جهان 

حمايت كارگران و نهادهاي مستقل و معتبر كارگري جهان از  
كارگران «  مبارزات امروز كارگران ايران بيانگر، آن است كه 

خواستار اين بيانيه . » . ايران در اين حركت جهاني تنها نيستند
آزادي  بي قيد و شرط كارگران در ايجاد تشكلهاي مستقل 
كارگري  ، و بر پائي سنديكا از حقوق مسلم و بديهي كارگران 
است و موانع حكومتي در برابرتحقق اين حق بايد از ميان 

   .برداشته شود
لغوقرارداد موقت كار ، حق اعتصاب و اعتراض مدني كارگران  

 تضييغات تحميلي بركارگران به رسميت شناخته شود،
سنديكايي برداشته و اين عزيزان هرچه سريعتر به كار 

شرايط رفاهي ، بهداشتي و انساني محيطهاي . بازگردند
   .كارگري تامين گردد

احكام فعالين كارگري لغو ، پيگرد آنان متوقف و كارگران  
زنداني و به خصوص آقاي منصور اسالو ، رئيس هيات مديره 

.  ي شركت واحد تهران و حومه هرچه سريعترآزاد گردندسنديكا
تشكلهاي فرمايشي منحل و سنديكاهاي مستقل زير نظر 
مستقيم نمايندگان واقعي و منتخب كارگران و با همكاري 

  تشكلهاي مستقل كارگري مرتبط احيا گردند
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پيوند مبارزاتي 
 كارگران
  و 

 دانشجويان
   در فرانسه

 
جنبش وسيعي كه طي دو ماه گذشته در فرانسه 
جريان داشت و سرانجام دولت ژاك شيراك را ناگزير به 

 بارز ديگري از همبستگي و  ساخت، نمونهنشيني عقب
آموزان اين  پيوند مبارزاتي كارگران و دانشجويان و دانش

ز دستاوردها و منافع مشترك جامعه را، در دفاع ا
  .شان، نمايان كرد اجتماعي

 يه اصالححهاين جنبش، در اعتراض به الي
، كه »نخستين قرارداد استخدامي«قانوني دولت راجع به 

گذشته به مجلس فرانسه ارائه )  بهمن11 (يه ژانو31در 
طبق اين طرح، كه ظاهراً جهت مقابله با . شد، آغاز گرديد

 شده بود، يهاصه در ميان جوانان تهمعضل بيكاري و خ
 سال را، فارغ 26توانند جويندگان كار زير  كارفرمايان مي

از مقررات قانون كار موجود، استخدام و اخراج كنند، 
به » نخستين قرارداد استخدامي«كساني كه در چارچوب 

دو ساله را »  آزمايشيهدور«شوند، يك  گمارده مي كار
تواند بدون   آن كارفرما ميبايست بگذرانند كه طي مي
  .ي آنها را اخراج كنديه هيچ دليل و توجيهارا

 واقعي است كه از لهمعضل بيكاري، يك مسئ
نرخ بيكاري :  فرانسه استعهها پيش گريبانگير جام سال

در آن نزديك به ده درصد است و ميزان بيكاري در بين 
بدون احتساب دانشجويان و ( سال 25جوانان فعال زير 

لكن تداوم سطح باالي .  درصد است23حدود ) صالنمح
بيكاري در اين كشور به يك رشته عوامل ساختاري و 

گردد كه  هاي خود دولت در دوران گذشته برمي سياست
اساساً »  نخستين قرارداد استخدامي«هايي مانند  طرح
اي در تخفيف آن داشته  تواند تأثير قابل مالحظه نمي
ط حاكم، بسياري از كارفرمايان با وانگهي، در شراي. باشد
گيري از ابهامات قانوني و يا با ناديده گرفتن مقررات  بهره

موجود نيز مبادرات به استخدام موقتي و اخراج دلبخواهي 
بدين . كنند كارگران و به ويژه جوانان جوياي كار مي

هاي اصلي ارائه و تصويب طرح  ترتيب، يكي از انگيزه

در واقع، رسميت بخشيدن به پيشنهادي دولت نيز، 
وضعيت موجود و قانوني كردن عدم امنيت شغلي بوده 

نه تنها » نخستين قرارداد استخدامي«طرح . است
 سال بود كه آنها را 26 افراد كمتر از يهتبعيضي آشكار عل

يكباره و به صورت يك جانبه از شمول مقررات قانون كار 
انوني وسيعي را  سوءاستفاده قنهكرد، بلكه زمي محروم مي

كرد كه كارگران شاغل را  هم براي كارفرمايان فراهم مي
گيري از همين طرح،  اخراج كرده و به جاي آنها، با بهره

  . افراد جديدي را به كار بگيرد
قت، ، در حقي»نخستين قرارداد استخدامي«طرح 

داران  يه يك رشته تعرضات گسترده دولت و سرمادنباله
ها و حقوق اجتماعي مزد و  مايت حيهبزرگ فرانسه عل

ها  بگيران، و از جمله قانون كار، است كه طي دهه حقوق
ها مبارزات كارگران و زحمتكشان اين جامعه  و بلكه سده

هاي  آنها زير عناوين و بهانه. به دست آمده است
گوناگوني نظير اين كه قانون كار موجود امتيازات و 

ائل شده و يا بازار براي كارگران ق» زيادي«هاي  حمايت
الزم برخوردار نشده » انعطاف پذيري«كار فرانسه هنوز از 

اقدامات رسمي و غيررسمي بسياري را به منظور . است
شُل كردن مقررات ناظر بر روابط كار، تسهيل بيشتر 

نخستين «اند كه تصويب  به عمل آورده. . . اخراج و 
) متوسطهاي كوچك و  براي كارگاه(» قرارداد استخدامي

در تابستان گذشته و كاهش سن كارآموزي نوجوانان به 
  . سال، از جمله آنهاست14

نخستين « طرح يه و ارايهبايد اشاره كرد كه ته
 دولت ههاي اعالم شد جزو برنامه» قرارداد استخدامي

 آن و برگزاري انتخابات رياست هفعلي پيش از پايان دور
اما . بودن) در بهار سال آينده(جمهوري و مجلس 

اي   پارهيهوزير فرانسه، دومينيك دو ويلپن، برپا نخست
هاي درون حزبي، كوشيد كه  مالحظات سياسي و رقابت

در مجلس، » يهاصالح«با طرح و تصويب سريع اين 
 هبيشتري براي خود كسب، و خود را آماد» اعتبار«

به طوري كه وي، در تدارك اين . جانشيني شيراك نمايد
از تبادل نظر و مذاكره متداول با طرح، نه تنها 

هاي جوانان و همچنين  سنديكاهاي كارگري و تشكل
احزاب اپوزيسيون سرباز زد بلكه تصويب آن در مجلس را 

) كه اكثريت آن در اختيار حزب مدافع دولت است(هم 
العاده، به صورتي  بدون بحث و با استفاده از اختيارات فوق

 بههمين امر نيز، به نو. ندكامالً شتابزده، به انجام رسا
  . ها و اعتراضات گرديد خود، باعث تشديد واكنش

اولين اعتراضات در برابر طرح پيشنهادي دولت، 
هرچند كه سنديكاهاي كارگري . ها شروع شد در دانشگاه

از ابتدا مخالفت خود را با آن اعالم كرده بودند، ولي هنوز 
. نخاسته بودندبه سازماندهي حركتي جهت مقابله با آن بر

اي  كه سابقه(هاي كارگري  پراكندگي در صفوف تشكل

  نهاد يا 6 – 7طوالني دارد و در حال حاضر هم 
شود كه  كنفدراسيون بزرگ و كوچك را شامل مي

» ث ژ ت«يا » كنفدراسيون عمومي كار«ترين آنها  بزرگ
 ناتواني آنها در مواجهه با هيكي از عوامل عمد) است

در شرايط . داران بوده است يهو سرماتهاجمات دولت 
تداوم و تشديد اين گونه تهاجمات، كه سنديكاهاي 

شوند، تعارض  كارگري ناگزير به اتخاذ حالت تدافعي مي
بين دفاع از دستاوردهاي موجود و طرح مطالبات و 

ها، و يا تعارض ميان دفاع از كارگران شاغل و  خواست
يگري در تشديد دفاع از كارگران بيكار، نيز عامل د

ا و تضعيف ميزان نفوذ و تأثيرگذاري نهادهاي يهپراكندگ
در هر حال، در اثر تداوم . آيد كارگري به حساب مي

ها و، به  آموزان دبيرستان اعتراضات دانشجويان و دانش
طور كلي، جوانان كه خود را نخستين قربانيان طرح 

ديدند،  مي» نخستين قرارداد استخدامي«آميز  تبعيض
عموم سنديكاهاي كارگري نيز مخالفت يكپارچه خود را 
با اين طرح اعالم داشته و اقدام به سازماندهي 

هاي اعتراضي و هماهنگي جنبش سراسري با  حركت
  .هاي دانشجويان و محصالن كردند يهاتحاد

 7 طرح دولت، در يهاولين تظاهرات بزرگ عل
گذشته در پاريس و برخي شهرهاي )  بهمن18 (يهفور

هاي  يهتقريباً تمامي اتحاد. ديگر به وقوع پيوست
آموزي و همه سنديكاهاي كارگري از  دانشجويي و دانش

. بودند اين تظاهرات پشتيباني و در آن شركت كرده 
احزاب اپوزيسيون، و از جمله حزب سوسياليست، حزب 
كمونيست وحزب سبزهاي فرانسه نيز، ضمن مخالفت با 

از اين تظاهرات ابراز داشته طرح دولت، حمايت خود را 
دراين روز كه ضمناً مصادف با تداوم اعتراضات در . (بودند

 سركوب سنديكاي كارگران يهداخل و خارج كشور  عل
 رژيم جمهوري اسالمي بود، لهشركت واحد تهران به وسي

برخي از نيروها و جريانات سياسي ايراني نيز در تظاهرات 
يي را در جلب حمايت از ها يهپاريس شركت كرده و اعالم

  ).كارگران مبارز شركت واحد پخش كردند
هاي بعد، موج مخالفت با طرح دولت  در هفته

چنان كه اعتصاب و اعتراض . تري يافت ابعاد گسترده
هاي  بيش از دو سوم دانشگاه( مركز دانشگاهي 60حدود 
در برخي از اين . و صدها دبيرستان را فراگرفت) فرانسه

ها  جويان اقدام به اشغال و بستن  دانشگاهمراكز، دانش
كردند و در بعضي جاها، در اثر گسترش اعتراضات، 
. مسئوالن رأساً تصميم به تعطيلي مراكز آموزشي گرفتند

 مارس به 8مركز اصلي دانشگاه پاريس، سوربن، در 
اشغال دانشجويان درآمد كه يادآور اشغال آن طي جنبش 

 پليس نهتهاجم شبا. ود فرانسه ب1968معروف ماه مه 
 آنجا يهبه سوربن، سه روزبعد، موجب تخل» ضد شورش«

شد، ولي پليس ناچار گرديد كه براي جلوگيري از 
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بازگشت دانشجويان، حصاري آهنين به دور آن بكشد و 
  .  مستمر آنجا بگماردهنيروهايش را به محاصر

در دومين و سومين اعتصاب و تظاهرات وسيع، 
 مارس صورت گرفت، 18 و 7 كه در روزهاي

تظاهركنندگان يكصدا خواستار پس گرفتن اين طرح 
نخستين « و تصويب طرح يهاگرچه ته. توسط دولت شدند
 اصلي جوانان و كارگران در هانگيز» قرارداد استخدامي

شد، لكن آشكار بود كه داليل  اين اعتراضات محسوب مي
ستمرار مهم ديگري نيز موجب اين پيوند و همبستگي و ا

 حقوق و تأمين يهتعرض پي در پي عل.   آنان استهمبارز
اجتماعي كارگران و زحمتكشان و تالش براي كاهش و 

هاي مردم،  حذف دستاوردهاي صنفي و اجتماعي توده
طبعاً انگيزه عمده و مشترك آنها براي واكنش و 

عدالتي آشكار در حق  تبعيض و بي. ايستادگي بوده است
اندازي،  چشم از آن، احساس نوميدي و بيجوانان و فراتر 

 اصلي حركت دانشجويان و محصالن در اين باره نهزمي
 مشابهي را بين نهتوان زمي از اين جهت نيز مي. بوده است

 مهنشين در حو يهاين حركت و عصيان جوانان حاش
پاريس و بسياري ديگر از شهرهاي بزرگ فرانسه در 

 نشينان يه طغيان حاشاگرچه. نوامبر گذشته، مشاهده كرد
تري نسبت به  مولود شرايط متفاوت و بسيار سخت

وضعيت متوسط زندگي كارگران و دانشجويان بود و 
نشينان عصيانگر هيچ محمل و تريبون  ههرچند كه حوم

مؤثري براي ابراز نارضايتي و خشم خود نداشتند و يا 
ها و آتش زدن   مغازهشهشناختند و غير از شكستن شي نمي
ها و تخريب اماكن دولتي، راه ديگري براي بيان  ومبيلات

يافتند، سرخوردگي،  هاي خود نمي احساسات و خواست
بيكاران، . ساز حركت آنها بود يأس و نوميدي مطلق زمينه

تر شدن اوضاع  جوانان و دانشجويان نيز كه اكثراً از وخيم
برند،  انداز روشن رنج مي و احساس نوميدي و نبود چشم

توانستند حركت جمعي خود را به صورت مسالمت آميز اما 
سازماندهي كرده و خواست مشخصي را مطرح و پيگيري 
كنند، هرچند كه اين خواست، يعني پس گرفتن طرح 

 .دولت، نيز در اساس حالتي تدافعي داشت
با گسترش و اوجگيري اعتراضات كارگري و 

اي يهكندانشجويي، مطابق معمول، تبليغات و توهم پرا
حزب حاكم و ديگر جريانات و محافل راست فرانسه هم 

برخي از اين جريانات، . وسعت و شدت افزونتري يافت
تغيير «سنديكاهاي كارگري و دانشجويي را به مخالفت با 

بازگشت به «و يا » وضعيت موجود«و دفاع از » و تحول
متهم و، بدين وسيله، آنها را عامل اصلي استمرار » گذشته

گويي كه دفاع از . كردند اري در فرانسه معرفي ميبيك
 آن قه كه ساب– بيكاري مهحق كار، تأمين شغلي و يا بي

اي از   نشانه–رسد   پيش ميههبه چند و چندين د
بعضي ديگر، اعتصابات و تظاهرات ! است» گرايي واپس«

نقض «دانشجويان و محصالن و كارگران را با عنوان 
د، زيرا كه، به قول آنان، كردن تخطئه مي» دمكراسي

اي را به  دولت منتخب اكثريت رأي دهندگان اليحه
 رأي دهندگان رسانده هتصويب اكثريت مجلس برگزيد

تواند  است و بنابراين تظاهرات كوچه و خيابان نمي
در . اي بشود خواستار لغو يا پس گرفتن چنين مصوبه

ني و هاي فراپارلما حالي كه، دستكم در اين جامعه، حركت
ها  اي، براي بيان خواست تظاهرات و اعتصابات وسيع توده

اي دويست ساله دارد و به عنوان  و اعالم نظرات، پيشينه
يكي از اصول و ابزارهاي دمكراسي به رسميت شناخته 

، 1995چنان كه مثالً درپاييز داغ پاريس در . شود مي
تظاهرات ميليوني كارگران، زحمتكشان و جوانان دولت 

 ژوپه را ناگزير به پس گرفتن طرحي كرد كه در آلن
ها تدارك  هاي اجتماعي توده تعرض به حقوق و حمايت

گران هم كوشيدند كه  برخي ديگر از تحليل. شده بود
تضاد ميان  «لهاعتراضات جوانان در اين باره را به مسئ

رجعت داده و خيال خود را  از هر گونه تحليل » ها نسل
ولي هرچند ! اجتماعي آسوده سازندواقعيات اقتصادي و 

كه بدتر شدن نسبي وضعيت و بيشتر شدن نوميدي در 
ميان جوانان، در مقايسه با نسل پيشين، يكي از 

ت آنها بوده است، اين به معني بروز تضاد هاي حرك انگيزه
همان طور كه در . هاي مختلف نيست در بين نسل

ي از واقعيت امر نيز مشاهده شد، نه فقط بخش بزرگ
كارگران، از سنين مختلف، در اين تظاهرات شركت 
داشتند بلكه بعضاً پدران و مادران محصالن و دانشجويان 
هم آنها را در اين تظاهرات همراهي و از آنها پشتيباني 

ها و   اعتراضات رؤساي دانشگاهعهبا توس. كردند مي
همچنين برخي از طرفداران دولت هم خواستار بازپس 

  . مذكور شدندگرفتن طرح 
ها،  ها و گسترش مخالفت با وجود اين درخواست

شيراك و دولت دومينيك دو ويلپن از پس گرفتن طرح 
تصور آنها اين بود كه جوانان . پيشنهادي خود طفره رفتند

دارند و يا  رفته رفته خسته شده و دست از اعتراض برمي
اختالف و تفرقه در ميان سنديكاها ظاهر گشته و 

عالوه بر اينها، آنها . شود  آنها زايل ميهمبستگي
بار و  هاي خشونت كوشيدند كه بروز برخي حركت مي

 تظاهرات را به جوانان و كارگران يهخرابكاري در حاش
 يهمعترض نسبت داده و بدين وسيله افكار عمومي را عل

 همذاكر:  اين شگردها ناكام ماندمهآنها برانگيزانند، لكن ه
سنديكاهاي كارگري و برخي ديرهنگام دولت با 

 نرسيد و، برعكس، اي هاي جوانان به نتيجه يهاتحاد
همبستگي ميان سنديكاها در مخالفت يكصدا با طرح 

هاي  يهدولت، و هماهنگي بين سنديكاها و اتحاد
آموزي و كارگري براي سازماندهي  دانشجويي، دانش

ه افكار عمومي فرانسه، ب. استمرار اين حركت، پايدار ماند
تدريج، هرچه بيشتر به سمت حمايت از خواست جوانان و 

 63 مارس حدود 27در نظر سنجي (كارگران گراييد 
ا مخالفت خود را با حفظ طرح دولت ابراز يهدرصد فرانسو

  ).داشتند
 28در تظاهرات بزرگ و سراسري كه در  

مارس برگزار شد، در مجموع حدود سه ميليون نفر 
شركت )  هزار250 مارسي  هزار و700شامل پاريس (

 كاركنان هاين تظاهرات همراه با اعتصاب گسترد. جستند
 دولتي و از جمله حمل و نقل عمومي و هاي بخش

مدارس و خدمات عمومي و نيز برخي از واحدهاي بزرگ 
در اين تظاهرات، عالوه بر پس . بخش خصوصي بود

گرفتن طرح مورد اعتراض، خواست استعفاي دولت هم به 
  . دانشجويان و محصالن مطرح گرديدهلوسي

ژاك شيراك، در آخرين مانور براي نجات اين 
دولت و مجلس خود، تالش كرد » اعتبار«طرح و حفظ 

كه ضمن امضاء و رسميت دادن به اين قانون، 
ن، از را در آن به عمل آورد و، بنابراي» اصالحاتي«

مورد نظرش را در اين » يراتتغي«مجلس خواست كه 
لكن اين اقدام نيز ثمري نبخشيد و . وارد كندمصوبه 

 طرح دولت و براي لغو كامل يهاعتصابات و اعتراضات عل
  .آن ادامه يافت

در چهارم آوريل، تظاهرات و اعتصابات بزرگ 
ديگري در غالب شهرهاي بزرگ فرانسه با شركت بيش 

تظاهركنندگان، ضمن رد .  ميليون نفر انجام گرفت3از 
يكبار ديگر خواستار لغو طرح مصوبه پيشنهاد شيراك، 

بدين ترتيب، كارگران و دانشجويان و . دولت شدند
محصالن معترض نشان دادند كه تا تحقق كامل 

يك هفته . شان به حركت خود ادامه خواهند داد خواست
بعد، مجلس و دولت لغو طرح تصويب شده را اعالم 

گرامي جوانان و كارگران فرانسه اين پيروزي را . داشتند
 چهداشتند، نه تنها از اين جهت كه حركت متحد و يكپار

 داران در اين يهآنها موجب توقف تهاجم دولت و سرما
مقطع شده بود، بلكه و به ويژه از اين نظر كه همبستگي 

تواند   گرانقدري است كه مي آنها تجربهو پيوند مبارزاتي
زات شان در مبار درطرح مطالبات و دفاع از حقوق عادالنه

  .آينده نيز به كار آيد
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  نگاهى به مبانى سازمانگرى

  !نوسازي ساختار 
 محمد اعظمي

           
شرط تبديل شدن جريانـات سياسـي موجـود از جملـه      
سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران به يك نيروي سياسي         
فراگير در جامعه اين است كه  از پوسته كنوني خارج           
شـده، بــراي وحـدت تــشكيالتي بـا جريانــات و افــراد    

در عين حال تـا رسـيدن      . جوئي كنند  نديش چاره ا هم
به اين هدف، تالش در راه دستيابي به سياستي روشـن           
و پاسخگو به نيازهاي جنبش دموكراتيك مردم ايـران         

البته سياست روشـن در جامعـه       . ضرورتي ناگريز است  
سياســت نيــاز بــه . گــشايد بخــودي خــود راهــي نمــي

ــ ســازماندهي و برنامــه د اثرگــذار ريــزي دارد تــا بتوان
ــا درك واقعــي از   . باشــد ــز ب ــر چي ــربيش از ه ــن ام اي

امكانات، كم و كيف نيروي تشكيالت و يافتن راههـا          
از . هاي نوين سازمانگري، دست يافتني است      و روش 

ــه ســازمانگري و نوســازي ســاختار    ــازنگري ب ــرو ب اين
هاي سياسي، امروز به يك ضرورت غيـر قابـل           تشكل

هـاي   ه با اشكال و شيوهچرا ك . انكار تبديل شده است   
ــاه     ــراث اردوگ ــضا مي ــه بع ــده ك ــپري ش ــسوخ و س من
سوسياليستي و در مواردي بجا مانده از دوران چريكي         

توان پاسخگوي مسائل و معضالت كنوني       است، نمي 
از گذشته بايد آموخت، اما متوقف مانـدن در آن          . بود

از عـادات آن    . ايـم  البته ماهم متوقف نمانده   . خطاست
دمكراسـي بـه    . ايم حدود زيادي فاصله گرفته   دوره تا   

ميزان قابل توجهي در مناسبات تـشكيالتي مـا نهادينـه           
شــيوه گفــت و شــنود و تحمــل نظــرات  . شــده اســت

ــه   ــا حــدي آموخت ــاوت را ت ــم متف ــياق  . اي ســبك وس
 به شيوه قديم در جمع ما از نفس         "هدايت تشكيالتي "

 بــا ايــن وجــود هنــوز بنيادهــاي نــاظر بــر. افتــاده اســت
اكنـون  . انـد  سازمانگري ما در اساس دگرگـون نـشده       

وقت آنست كه آن بخش از اصول تشكيالتي ناساز بـا   
زمانــه را نيــز، كــه مــانع رشــد و شــكوفائي اســتعدادها  

شــوند، دگرگــون كنــيم و ســاختار را بــا فعاليــت   مــي
  .   سياسي، به ويژه تفكر امروزين خود همساز نمائيم

ر باز در بين مـا جـاري        بحث در اين باره  گر چه از دي        
بــوده وتــا حــدودي نيزتغييــرات قابــل تــوجهي در پــي 
داشته است، اما اين تغييرات به رغم ارزشمندي شـان،          
هنوزناكافي است و نتوانسته است به ساختاري مدرن و     
. پاسخگو به نيازهاي شـرايط كنـوني مبـارزه بيانجامـد          

تبادل نظر وگفتگـو در ايـن بـاره، در آخـرين كنگـره              
ان اتحاد فدائيان خلق ايران به طور مشخص آغاز         سازم

شد و مباحث نسبتا خوب و مفصلي پيرامون آن شـكل          

اما جلـسه كنگـره بـا ايـن اسـتدالل كـه حـول               . گرفت
پيشنهادات ارائـه شـده بحـث و تعمـق كـافي صـورت              
نگرفته است، با وجود اينكـه حـدود نيمـي از اعـضاي             

، كنگــره  بــا اصــالحات پيــشنهادي  موافــق بودنــد     
گيـري پيرامـون آنهـا را بـه كنگـره بعـد يعنـي          تصميم

از آن پـس گرچـه هنـوز        . كنگره هفـتم موكـول كـرد      
بحــث فعــالي بــين اعــضاي تــشكيالت ســازمان اتحــاد 

جريــان پيــدا نكــرده اســت، امــا برخــي از  ...  فــدائيان 
هــا در عمــل تجربــه شــده و تــا حــدودي  مكــانيزم آن

ــدرت ــا و ضــعف  ق ــده  ه ــناخته ش ــشان،  ش ــد هاي  .ان
شـان   توان در بـاره    رو دراين جلسه كنگره،  مي      ازاين

  .گرفت تصميم
 با قرار گـرفتن دو بـاره ايـن موضـوع در دسـتور، مـن          
نظرم را، كه پيـشتر نيـز طـي چنـد مطلـب بـه ويـژه در                  

اتحـاد كـار      (" بازنگري در مبـاني سـازمانگري      "مقاله
ام، همراه بـا     بيان كرده )   و سايت عصر نو    118شماره  

  .كنم  ناگفته، در اينجا تشريح ميچند نكته
اين نكـات، در ايـن يادداشـت، بـه طـور مـشخص در               
رابطه با سازمان اتحاد فدائيان خلق ايـران تنظـيم شـده            

توانـد   شود، مـي  البته به اين جريان محدود نمي  . است
هـاي سياسـي چـپ       در اغلب موارد احزاب و سازمان     

بـه  امـا توجـه اصـلي مـن         . كشورمان را نيز در برگيـرد     
ايجــاد تحــرك در جمــع كوچــك خودمــان اســت تــا 
.  بتوانيم راهي براي پيوند با مـردم در آينـده بـاز كنـيم             

قــصد مــن ايــن اســت برخــي ضــوابطي كــه در اســناد  
سازمان موجود نيست ولي در عمل اعضاي تشكيالت        
جاري است، قـانوني شـوند و ضـوابطي كـه در عمـل              

ه شـكل   اند، از طريـق اراده جمـع و بـ          كنار نهاده شده  
افــزون بــر ايــن، ايــن  . رســمي از اســناد حــذف شــوند
ــي  ــشنهادات و اصــالحات م ــه تحــرك و   پي ــد ب توانن

خطـاي بزرگـي    . سرزندگي  تشكيالت يـاري رسـانند      
تـوانيم و    مـي . است كه آنها را سنگ و جامد بپنداريم       

نيازمنديم آنها را تجربـه كنـيم تـا در جريـان عمـل بـه             
يم و بتـوانيم آن را  هاي مثبت و منفي آن پـي ببـر        جنبه

با ايـن توضـيحات     . اصالح، تكميل و يا كنار بگذاريم     
با اين انتظار   . پردازم مقدماتي، به نكات مورد نظرم مي     

كه بتواند به بحث و تبـادل نظـر در ايـن عرصـه دامـن                
 .زند

  

هاي مـشابهي كـه اصـول و          مشكل ما و تشكل    اولين
ــپ    ــنتي چـ ــزاب سـ ــاس از احـ ــان را در اسـ قواعدشـ

 در  "اختيـار " بـه جـاي      "اجبـار "ند، حاكميـت    ا گرفته
ــشكيالتي اســت  ــدرن و  . مناســبات ت يــك ســازمان  م

پيشرو، محل فعاليت افراد آگاهي است كـه داوطلبانـه          
براي هـدف و برنامـه مشخـصي گـردهم آمـده وطبـق        
قواعدي براي دستيابي به آن هدف و برنامـه، وظـايفي           

ا اگرچارچوب كلي ايـن تعريـف ر      . نمايند را اجرا مي  
بپذيريم، قاعدتا اساس مناسبات در ساختار تـشكيالتي        

نه بـر اسـاس سلـسله    . بر پايه توافق، واقناع استوار است  
در چنين حـالتي انجـام      . مراتب و سلطه نظرات رهبري    

وظـــايف و انتخـــاب عرصـــه فعاليـــت بـــراي اعـــضا  
منطقـا  . بايست به شكل داوطلبانـه  صـورت گيـرد          مي

ــد دموكراتيــ    ــه قواع ــازمانهائي ك ــه و س ك را پذيرفت
كوشـــند در عمـــل خـــود آن را جـــاري كننـــد  مـــي

نيازمندند، بحث، گفتگو واقناع و توافق را، جـايگزين         
ــدها كننــد  ــدها ونباي اصــول . فــرامين و دســتورها و باي

ــشكل   ــه ت ــار در اينگون ــيوه ك ــازماندهي و ش ــاي  س ه
ــا ســازمان در . هــاي نظــامي متفــاوت اســت  سياســي ب

 و شيوه كار بـر بنيـاد        ساختارهاي نظامي، منطق فعاليت   
نـوع فعاليـت ايـن      . فرماندهي و اطاعـت اسـتوار اسـت       

نهادهـا در بــسياري از مواقـع بــه ويـژه در صــحنه نبــرد    
بـدين جهـت    . كند امكان بحث و اقناع را ناممكن مي      

هـاي پـائين موظـف بـه         در اين سازماندهي، افراد رده    
چـون عـدم اجـراي      . اجراي دستورات باالترها هـستند    

توانـد نتيجـه     ا ترديد در اجـراي آنهـا مـي        تصميمات ي 
امـا  . نبرد را به سود نيروي مقابل كامال دگرگون نمايد        

در يك حزب و سازمان سياسي، به ويژه اگـر فعاليـت            
.  دهـد  آن علني باشد، چنين شـرايطي تقريبـا رخ نمـي          

ــراي پيــشبرد وظــايف در ايــن تــشكل  هــا، شــناخت  ب
وظــايف و فهــم و درك و ضــرورت اجــراي درســت 

انجام وظيفه بـه شـكل      . زاست ها، رهگشا و انرژي    آن
دستوري بدون درك ضرورت اجراي آن، افراد را بـا          
كــل تــشكل بــه تــدريج بيگانــه كــرده، تــشكل را       

احـزاب و سـازمانهائي   . كنـد  بوروكراتيك و ناكارا مي 
كه در شرايط اختناق و در زير تيـغ سـركوب فعاليـت             

 رشــد كننــد، زمينــه نقــض قواعــد دموكراتيــك و مــي
ــائين  ــدهي و اطاعــت ارگانهــاي پ ــه فرمان ــر از  روحي ت

از اين رو اين    . كند تر در آنها، بيشتر بروز پيدا مي       باال
هـا بايـد نـسبت بـه نقـض قواعـد دموكراتيـك               تشكل



  ۱۳۶  ۱۳۸۵ ارديبهشت   كاراتحاد  
 

    صفحه  
 

14

حــساسيت بيــشتري نــشان داده و از هــر فرصــت بــراي 
بــازنگري و تعميــق دموكراســي در مناســبات درون    

  .ندتشكيالتي، استفاده بهينه نماي
 در سازمان ما نيز كه تا كنون واگذاري وظايف تقريبا          

شده است،  در مواردي      به صورت داوطلبانه انجام مي    
شـان   اعضاي سازمان از فعاليت در حوزه مورد عالقـه        

گر چه اين موارد اندك بوده است، اما        . ماندند باز مي 
مشكل اصـلي چنـين روشـي ايـن اسـت كـه بـه دليـل                 

داوطلبانـه، اعـضاي سـازمان      رسميت نداشـتن فعاليـت      
دهنـــد و در  الزامـــا تمايـــل خـــويش را بـــروز نمـــي 

سپرند كـه بـراي انجـام آن         هائي تن به كار مي     عرصه
ــه ــه شــكل    عالق ــي و ب ــي ميل ــا ب ــد، بناچــار ب اي ندارن

نتيجـه و كارنامـه     . كننـد  بوركراتيك انجام وظيفه مـي    
هائي تا حدود زيادي روشن اسـت و نيـاز           چنين روش 
  .اردبه بررسي ند

 برخالف چنين روشي،  پذيرش اصل داوطلبـي بـراي          
فعاليت، سازماندهي متمركز را ضـعيف   انتخاب عرصه 

تواند با مبني قرار دادن تمايل و عالئق افراد،   كرده مي 
در . ها و شكفتن اسـتعدادها بيانجامـد       به رشد خالقيت  

ــازمان  ــزاب و س ــضويت در آن   اح ــه ع ــائي ك ــا  ه ه
 تخصـصي بـه صـورت       داوطلبي است، واگذاري كـار    

ها و فرماليته    اجبار تناقضي است كه به كشتن خالقيت      
 .كردن وظايف خواهد انجاميد

  
ــين ــشكل احــزاب و ســازمان هــاي چــپ در   دوم  م

مهاجرت، از جمله سازمان اتحاد فدائيان خلـق ايـران،          
اين است كـه فعاليـت هـاي خـود را بـر اسـاس همـان                 

ه شـرايط   اند كه بـراي پاسـخ بـ        ساختارهائي قرار داده  
ايـن جريانـات سياسـي كـه      . انـد  ديگري شكل گرفتـه   

انـد، از طريـق واحـدهاي        عمدتا در ايران شكل گرفته    
ــا حــوزه  ــه ي ــوده  پاي ــد هــاي ســازماني، اثرگــذار ب . ان

هاي حزب را در محل كار و        واحدهاي پايه ، سياست   
بخـشيدند و از ايـن طريـق بـا            زندگي خود ماديت مـي    

  ... كردند و   ميمحيط تماس گرفته و نيرو جذب 
هاي سياسـي بـه خـارج         با مهاجرت احزاب و سازمان    

كشور، بنيـاد و شـيرازه همـان سـاختارها، بـا تغييـرات              
ايـن در حـالي اسـت كـه         . كوچكي حفظ شـده اسـت     

هـا و ابزارهـا بـراي        وظايف، محيط زندگي و مكانيزم    
ــشته   ــون گ ــه، دگرگ ــت در جامع ــد دخال ــن . ان در اي

الــب اشــكال گذشــته وضــعيت جديــد ، فعاليــت در ق
نتيجتا كـارائي افـراد بـه دليـل تنـاقض           . پاسخگو نيست 

. ساختارها، ضعيف و تا حدودي بي حاصل شده است        
شايد بتوان ادعا كـرد كـه يكـي از مـشكالت اساسـي              
سازمانهاي چـپ در خـارج كـشوردر زمينـه سـاختار،            
روزآمد نكردن و عدم انطباق ساختار خود بـا شـرايط           

ــوده اســت  ــد ب ــن . جدي ــظ   اي ــا حف ــوز ب ــات هن جريان
چارچوب اصلي همان سـاختاري كـه در ايـران بـراي            

فعاليت سياسي در آن محيط  پي ريخته شده بـود و بـا              
تمام ايرادات وارد بر آن، منطـق قابـل فهمـي داشـت،             

بــه همــين خــاطر بــه رغــم داشــتن . كننــد فعاليــت مــي
كادرهاي با تجربه، كارائي آنها به كمترين حد ممكن         

     . رسيده است
 فعاليت واحدهاي محلي در خارج كـشور عمومـا، بـا           
هـدف افــشاگري از حكومــت بـه خــصوص در زمينــه   
نقض حقوق بـشر  وجلـب پـشتيباني نهادهـا و مجـامع              
ــورت      ــران ص ــردم اي ــارزات م ــاني از مب ــد جه نيرومن

هاي شهري و كشوري اين جريانـات       كميته. گيرد مي
ا مـد   در تبليغات خود عمدتا نيروها و مردم خـارجي ر         

هـاي   همـين كـار توسـط تـشكل       . دهنـد  نظر قرار مـي   
از . دموكراتيك و مدافع حقوق بشر انجام شدني است       

توان با ايجـاد يـك تـشكل         ها را مي   اينرو اين فعاليت  
دموكراتيـك و دفـاعي واحـد، در سـطح كـشورها بـه       

هـــاي چـــپ و  كمـــك تمـــامي احـــزاب و ســـازمان
ــك و شخـــصيت  ــا و فعـــاالن منفـــرد    دموكراتيـ هـ

اگر بپذيريم كه ايـن يكـي       .  خواه، سازمان داد   آزادي
هــاي سياســي در خــارج كــشور   از وظــايف ســازمان

است، وظيفه بـسيار مهـم ديگـر آنهـا، تقويـت مبـارزه              
براي تقويت وكمـك بـه      . مردم در داخل جامعه است    

ــه     ــي و كميت ــاد واحــد محل ــران، ايج ــردم اي ــارزه م مب
ا و  كشوري در فرانـسه و آلمـان و يـا آمريكـا و كانـاد              

ــدارد   ــارائي ن ــشورها، ك ــر ك ــيم در   . ديگ ــان مق ايراني
ــنفكر و     ــر روش ــدتا از عناص ــارجي عم ــشورهاي خ ك

گيري  اند كه به طور نسبي جهت      سياسي تشكيل شده  
نـوع رابطـه بـا      . اند ها و اهدافي را براي خود برگزيده      

ها با مردم ايران در محل       اين افراد با تماسي كه حوزه     
. ردند اساسا متفاوت اسـت    ك كار و زندگي برقرار مي    

از اين رو ساختارهاي گذشـته پاسـخگوي فعاليـت در           
بـراي اينكـه فعاليـت سياسـي مـا          . شرايط جديد نيست  

اثرگذار شود، نيازمنـديم در شـكل سـازماندهي خـود           
هاي  به باور من الزم است كه گروه      . تجديد نظر كنيم  

كــاررا جــايگزين واحــد پايــه و حــوزه نمــوده، مبنــا و 
 ساختار تشكيالت، در خـارج كـشور قـرار          پايه سنگ
  .دهيم

هـاي كـار، برقـراري تمـاس بـا            وظيفه عمومي گـروه   
ــبش  ــاالن جن ــشور و    فع ــاعي در داخــل ك ــاي اجتم ه

تقويت حركت اقشار و طبقات مختلف مردم در ايران         
هاي كـارگري،   براي نمونه كار در عرصه  . خواهد بود 

ن سياسي،  ها و اقوام، زندانيا    دانشجوئي، معلمان، مليت  
هــاي كــار را  مــضمون فعاليــت ايــن گــروه...  زنــان و 

  .دهد تشكيل مي
هاي كار با دو دسته وظيفـه         به طور مشخص نيز گروه    

اولين عرصـه، تمـاس بـا فعـاالني اسـت كـه          . روبرويند
هدف . ها شكل گرفته است    گروه كار در رابطه با آن     

از اين تماس آگـاهي از كـم و كيـف فعاليـت آنهـا و                

از حركات شان با بهره بردن از تمامي اشـكال      حمايت  
عرصـه دوم،   . هاي دموكراتيـك مبـارزه اسـت       و شيوه 

هاسـت   كار نظري است كه نيازمند توجه به تخـصص        
هـا بايـد دنبـال كـردن تجربـه        كه با بهره گيـري از آن      

هاي اجتماعي مردم ايران و      حال و گذشته اقشار واليه    
اشـته و بـه     همچنين مـردم جهـان را در دسـتور خـود د           

  . جمعبندي و انتشار تجارب آنها مبادرت ورزند
هاي كار ارتباط با يكـي از اقـشار و           از آنجا كه گروه   

هـاي مختلـف مـردم ايـران را در دسـتور دارنـد،               اليه
توانـد بـه ايـن يـا آن كـشور در             فعاليت در آنهـا نمـي     

ايران، منطقـه جغرافيـايي و مـردم        . خارج محدود شود  
بـه همـين دليـل      . عاليت آنهاسـت  كشورمان، موضوع ف  

اي كه هـستند هـم       تمامي اعضاي سازمان در هر نقطه     
حق دارند و هم وظيفه دارند كه داوطلبانـه در ايـن يـا              

  .آن زمينه، كار مشترك و متمركز كنند
ــه ارگــان  ــه وظــايف ب ــري،   ســپردن اينگون هــاي رهب

اعــضاي تــشكيالت را در رابطــه بــا داخــل كــشور      
شـود كـه ضـرورتي       عـث مـي   كنـد و با    وظيفه مي  بي

هـاي   هـا و احـزاب و سـازمان        براي ماندن در تـشكل    
سپردن آن به واحـدهاي مختلـف       . سياسي حس نكنند  

كشوري نيز، دوباره كاري و چند باره كاري را در پي           
  .كند كيفيت مي داشته و حاصل كاررا ضعيف و بي

 اگر جريانات سياسي در خـارج كـشور بـه معـضالت            
ت پاسخگوئي به آنهـا راهيـابي       فوق توجه كرده و جه    

كننــد، ، تحــولي در ســاختار ايجــاد كــرده، اثربخــشي  
ــان     ــد داشــت و امك ــري خواهن ــاقض كمت ــشتر و تن بي
دخالت در روندهاي سياسي جامعـه و تقويـت مبـارزه           

در غيـر ايـن صـورت       . شـود  مردم برايـشان ميـسر مـي      
هاي انـسان دوسـتانه شـان، در         مجبورند به رغم انگيزه   

  .رگمي گرفتار بمانندتناقض و سرد
 پذيرش اين تغييرات در ساختارسازمان هـاي سياسـي         
كه نيروي متشكل آنها در خارج كشور اسـت، باعـث           

شود مناسبات عضو بـا حـزب و سـازمان نيـز، كـه               مي
ــا ــف    ت ــه تعري ــا حــوزه و واحدپاي ــون در اســاس ب كن

شـد، نـاگزير از ايـن پـس، بـر پايـه انجـام وظيفــه         مـي 
سـازمان بـا انجـام وظيفـه        يعنـي عـضو     . مشخص شـود  

در چنــين وضــعيتي بــه نــاگزير . ســنجش خواهــد شــد
هـاي كـشوري     هـاي محلـي و كميتـه       كاركرد حـوزه  

  .شود دستخوش تغييرات اساسي مي
 بــدين ترتيــب راه بــراي فعاليــت آن تعــدادي از افــراد 

هاي سازمان قرار    تشكيالت كه در چارچوب سياست    
ي كـشوري   دارند اما بـراي فعاليـت در درون واحـدها         

  .شود خود با مشكالتي مواجه بودند، باز مي
. بــه لحــاظ روش نيــز، نيازمنــديم تغييراتــي را بپــذيريم

جايگزين كـردن انجـام وظـايف بـه شـكل پـروژه، بـا               
توانـد بـه     اي گذشـته، مـي     هاي كليشه  "برنامه عمل "

 20بقيه در صفحه ..........   .نتايج بسيار خوبي بيانجامد
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 در صد آراء ، نتوانست بـه تـصويب          ۵۰اي توسط کميسيون ساختار کنگره ششم به جلسه پيشنهاد شد که با کسب               در رابطه با ساختارتشکيالت، قطعنامه    
اين بود که بحث در اين مورد کافي نبوده است و ضـروري اسـت تـصميم                     استدالل تعدادي از شرکت   . برسد گيـري در بـاره آن بـه         کنندگان در کنگره

ا گفتگوي کافي پيرامون آن صورت گيرد            مـن همـان قطعنامـه را بـا         . ايـم  اکنون در آستانه کنگره هفـتم قـرار گرفتـه         . جلسه بعدي کنگره موکول شود 
  :نمايم ام، براي دامن زدن به گفتگو، منتشر مي داده" نوسازي ساختار  "اصالحاتي که توضيحات آن را در مقاله 

  محمد اعظمي
  :درباره
   ساختارياصالحات

  
ساختار سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران، بـر گـسترش دموکراسـي در             
مناسبات تشکيالتي، داوطلبانه بـودن پيـشبرد وظـايف، جلـب مـشارکت             

  .ها مبتني است گيري اعضا و استفاده از خرد جمعي در تصميم
در هر دوره از فعاليت سازماني، تجارب، نيازها و ضـروريات مبـارزه،             

جهت اين تغييـرات    . کند ا در روش و ساختار ما ضروري مي       تغييراتي ر 
در اصـالحات کنـوني     . و اصالحات، بهبود و باال بردن کيفيت کارهاست       

انطباق ساختار با فعاليت سازمان در خارج از کشور، افزايش مـشارکت           
اعضا در تصميمات و انجام وظايف، کاهش دخالـت شـوراي مرکـزي و              

هــاي کــار  گيــري گــروه ت تــصميمگــسترش اســتقالل و افــزايش قــدر
در اين راستا نکات زير مورد تاکيـد        . سازماني، مد نظر قرار گرفته است     

  :است
  

رابطه عضو با سازمان بر اسـاس انجـام وظيفـه بـه صـورت                - ۱
هـاي دموکراتيـک و      هاي کار، تشکل   فعاليت در ارگانها، گروه   

  .به شکل فردي، سنجيده مي شود
يعنـي هـر    . شود جرا مي وظايف در اساس به صورت پروژه ا       - ۲

پروژه نيازمند داشتن هدف، وظيفـه، نيـرو، امکانـات، و زمـان             
 .روشن است

. هاي سازماني داوطلبانه است    فعاليت اعضا در تمامي عرصه     - ۳
توانند و حق دارند به عنـوان عـضو در گـروه هـاي              اعضا مي 

کار با رعايت ضوابط و آئين نامـه اي کـه توسـط خـود آنهـا                 
 . ليت کنندشود، فعا تصويب مي

هاي عمـومي    فعاليت در نهادهاي دموکراتيک، نشريات، رسانه      -۴
که اهداف و وظايف آنهـا بـا برنامـه و پالتفـرم سـازمان               ... و  
راستاسـت، جزئـي از فعاليـت تـشکيالتي اعـضا محـسوب            هم

اعــضاي ســازمان در ايــن نهادهــا مــستقالنه     . شــود مــي
نهادهـا  گيري کرده و موظفند در تحکيم اسـتقالل ايـن            تصميم

 . تالش کنند
هـاي خـود    کنگره متناسب با نيازهـا و ضـروريات و توانـائي          -۵

 نفـر  ۳حـداقل اعـضاي آنهـا     . کنـد  هاي کار را تعيين مي     گروه
ها مي توانند از افراد غيـر عـضو بـراي همکـاري              گروه. است

اين افراد حق دارند با حقوق برابر در گـروه کـار            . دعوت کنند 
يف، سازمان در ايـن دوره، بـه        براي پيشبرد وظا  . عضو شوند 

که در صورت داوطلب، آنها را تـشکيل        . کار نياز دارد    گروه ۷
ــي ــد م ــدانيان   . ده ــشجويان، زن ــان، دان ــارگران، زن ســايت، ک

 .المللي ها و بين سياسي، اقوام و مليت
 در صورتي که براي يـک گـروه کـار داوطلبـي وجـود               – ۱ تبصره

  .ستنداشت شوراي مرکزي موظف به  راهيابي ا

هـاي کـار توسـط خودشـان تنظـيم و             آئين نامه گـروه    – ۲تبصره
  .مسول آن گروه کار انتخابي است. شود تصويب مي

 در فاصله دو کنگره تشکيل گـروه کـار جديـد منـوط بـه         -۳تبصره
  .تصويب شوراي مرکزي است

.  هاي کار در محدوده وظيفه خود اسـتقالل عمـل دارنـد            گروه -۶
ن مـستقال اتخـاذ سياسـت       در چارچوب اسناد رسـمي سـازما      

  . نمايند کرده و منتشر مي
ترين مسائل سياسي و تشکيالتي،      اتخاذ سياست پيرامون عام    - ۷

تحوالت جاري و در رابطه با احزاب، هماهنگ کردن مجموعـه           
هــا، مــسئوليت مــالي و نــشريه بــا شــوراي مرکــزي   فعاليــت

 .سازمان است
شــود و  عضوتــشکيل مــي) ۹(شــوراي مرکــزي از حــداقل نــه - ۸

تبليغات، تـشکيالت و روابـط   (عضاي اصلي ارگانهاي مرکزي     ا
 .را تشکيل مي دهد) عمومي

 ارگانهاي مرکزي مي توانند از اعـضاي سـازمان مـشاور            -تبصره
  .انتخاب کنند

هاي خـود بـه      شوراي مرکزي يکنفر را براي هماهنگي فعاليت       - ۹
چارچوب اختيارات مسئول اين    . کند عنوان مسئول انتخاب مي   

. شـود  سط ارگان شـوراي مرکـزي مـشخص مـي         شوراي، تو 
هاي کار از طريق يـک رابـط    شوراي مرکزي  بر فعاليت گروه  

  .نظارت مي نمايد
البدل شـوراي مرکـزي در کنگـره         دو نفر به عنوان عضو علي      -۱۰

البـدل در تمـامي جلـسات و بـدون           اعضاي علي . شوند انتخاب مي 
زي بـه  کنند و در غياب اعـضاي شـوراي مرکـ    حق راي شرکت مي  

ترتيب آراي حاصله در کنگره، جايگزين عـضو غايـب در شـوراي             
  .شوند مرکزي مي

 شوراي مرکزي موظف است حداقل هر دو مـاه يکبـار جلـسه              -۱۱
اي براي گفت و شـنود و مـشورت بـا اعـضاي تـشکيالت برگـزار                 

  .نمايد
 براي نظارت تشکيالت بر پيـشرفت وظـايف توسـط شـوراي             -۱۲ 

در تمامي جلسات شوراي مرکـزي بـدون        مرکزي، اعضا حق دارند     
  .اظهارنظر شرکت کنند

در صورتي که مفادي از اين قطعنامه با اساسنامه سازمان در           * * 
تناقض قرار گيرد، اين سند مبناي داوري و قـضاوت قـرار خواهـد              

  .گرفت
  

 ۲۰۰۶ برابر با اول ماه مه ۱۳۸۵يازدهم ارديبهشت 
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 گفتگويي
  با 

  ناصر زرافشان
  
  
 آن چه در زير مي خوانيدگفتگوئي است كه راديو 

ويس  با آقاي ناصر زرا فشان در زماني بيام آزادي 
مرخصي كوتاه مدتي را  در خارج از زندان  كه وي

ا اين گفتگو را از . مي گذراند،صورت داده است 
تالش كرديم حالت محاوره اي . نوار پياده كرده ايم

  . آن تغيير نكند 
    

 جناب آقاي زرافشان، با سالم صميمانه خدمت -راديو
شما و با سپاس از اينكه در فرصت كوتاهي كه در 

بريد، عليرغم  مرخصي و در خارج از زندان به سر مي
دانيم مشكالت و مسائل بسياري وجود دارد  آن كه مي

كه بايد به آنها بپردازيد، پذيرفتيد كه در گفتگو با 
ا شركت كنيدر   .اديوي 

كنم از تالشي  من هم سالم دارم و تشكر مي= زرافشان
كه در راه اطالع رساني دربارة آنچه كه در ايران 

مي

از

  . دهيد گذرد، انجام مي 
  
 آقاي زرافشان، شتاب تحوالت در اوضاع ايران هر -

 يكسو جمهوري اسالمي . شود لحظه بيشتر مي
ژي و تكنولوژي دستيابي بر آنچه را كه خود انر

كند، از  نامد پنهان و آشكار دنبال مي اي مي هسته
سوي ديگر ديپلماسي آمريكا و رئيس جمهور آمريكا 
تأكيد دارند كه چنانچه در بر همين پاشنه بچرخد 
حتي حملة تاكتيكي اتمي به ايران را نيز از نظر دور 

. نمي در اين باره عالوه بر سخنان رئيس جمهور دارند 
توان به مطالبي كه در  امور خارجة آمريكا ميو وزير 
شما . هاي آمريكايي آمده است، اشاره كرد روزنامه

  در اين مورد چه ارزيابي داريد؟
توانم بگويم سؤال اصلي و پايه در اين  مي= زرافشان 
ز منجنيق فلك سنگ فتنه «كه به قول معروف  شرايط

، اين است كه هدف واقعي آمريكا در »بارد مي
رميانه و ايران كدام است؟ چون تا زماني كه يك خاو

جواب همراه با يقين و قابل اتكاء بر اين سؤال نداشته 
باشيم، تا وقتي ندانيم نيت واقعي حريف در اين 

توانيم تصميم جدي  داستان چه است، ما هم نمي
. بگيريم كه چه بايد بكنيم و چه موضعي بگيريم

كا اين است ادعاي سردمداران سياست خارجي آمري
ايم در خاورميانه براي گسترش حقوق  كه ما آماده

نگاران و  از آن گروه روزنامه. بشر و دمكراسي
خواهم كه اين  من معذرت مي(روشنفكران آبكي 

هم كه ظرف ده تا پانزده ) برم ها را به كار مي كلمه
اند، خوب، يك  سال گذشته در ايران پرورش يافته

ها را تكرار  حرفبخش وسيعي از آنان همين 
كه . بدون اين كه هيچ توضيحي داشته باشند. كنند مي

 50شناسيم، دستكم توي اين  بگويند امريكايي كه مي
هاي نشر،   سال بعد از جنگ ،حسابدار تل60تا 

هاي خون در سرتاسر دنيا  ترين حمام حسابدار بزرگ
چه اتفاقي افتاده، چه تغييري صورت . بوده است

اي االن دارد و با چه محركي االن،  يزهگرفته و چه انگ
  .  تبديل شده به پرچمدار حقوق بشر و دمكراسي

گويم كه يك بخشي  من از اين بابت اين را مي
صبرانه منتظر مداخلة بيگانه و حتي مداخلة نظامي  بي

آنكه دقيقاً فكر كنند كه معناي جنگ و  بي. هستند
  .معناي مداخلة نظامي براي مردم چيست

اند، از فشار،  ديهي است كه مردم به ستوه آمدهاين ب
اما يك نكتة بسيار ريز . سركوب، گرفتاري، مشكل

شود، و منشاء  وجود دارد كه كمتر به آن توجه مي
آن اين است كه، هدف مردم . سوءتفاهم بزرگي است

هاي دمكراتيك آنان،  ايران كه تأمين حقوق و آزادي
ها را محترم  دياستقرار سيستمي كه اين حقوق و آزا

بشمارد و به آن عمل كند و راه مسدود شده توسعه و 
اين هدف سواي . پيشرفت اين جامعه را باز كند

اين نكته . اهدافي است كه آمريكا در اين منطقه دارد
ساده را كسي متوجه نيست كه در واقع آنچه كه مردم 

خواهند، هدفي كه مردم ايران دارند، با  ايران مي
ريكا و متحدين آن سيستم، با آن به هدفي كه آم
 . اند يكي نيست منطقه آمده

اين عالمت عدم بلوغ ملتي است كه براي مسائلي كه 
القاعده به عهدة خودش است منتظر  حل آنها علي

بيگانه باشد، چشمش به دست بيگانه باشد ببيند كه او 
  .كند چه جوري عمل مي

طرح كنيم، اگر بخواهيم خيلي ساده و عوامانه آن را م
اي بيايد با  در واقع يك كساني منتظر هستند كه بيگانه

سرباز خودش اينجا كشته بدهد، و با پول خودش 
هاي سنگين متحمل بشود، و شرايطي را تأمين  هزينه

تر زندگي  كند كه بعد از آن شرايط آن مردم راحت
اين را وقتي بازش كنيد موضوع مضحك و . بكنند
طمعي  ساني كه يك چنين خاماين ك. داري است خنده

اي دارند، واقعاً بايد منتظر كيفر عظيم  عافيت طلبانه
فهمند  ها نه معناي جنگ را مي اين آدم. تاريخ باشند

دانند كه  كه يعني چي، و نه عواقبش را براي مردم مي
  .كدام است

زير تأثير تبليغات امپرياليستي كه به هرحال هميشه در 
كنند، يك   تبليغات استفاده مياين نوع تجاوزها از آن

اند، غافل از اينكه  جمعي منتظر مداخله بيگانه نشسته
كه يك طرف . اين دعوا فقط دو طرف ندارد

  بلكه يك . جمهوري اسالمي و يك طرف آمريكا
  

ند و قرار نيست كه ا طرف سومي هم كه مردم ايران
قرباني دست و پا بسته دعوايي باشند كه خودشان در 

زيرا هر طرفي كه اين . گيرند تصميم نمياين دعوا 
اين . جنگ را شروع كند و هر طرفي دامن بزند

. مشكل را و اين تنش را به جاهاي باريك بكشاند
  .اش را بپردازند معĤالً مردم بايد هزينه

 

به نظر من در اظهارنظر كردن راجع به اين قضيه، 
 انگاري را بايد كنار گذاشت و بايد انديشي و ساده خام

توجه كرد كه معناي جنگ و عواقبش براي مردم و 
اي  جامعه ما چيست؟ نظام سياسي حاكم بر يك جامعه

يك چيز است و يك موجوديتي براي خود دارد، 
مردم و خود آن جامعه يك موجوديتي سواي اين 

  .نظام سياسي حاكم دارد
ولي مردم و . روند آيند و مي هاي سياسي مي نظام

وم دارد در تاريخ، و كسي حق جامعه در كليتش تدا
ندارد، جامعه و مصالح آتي و بلند مدت جامعه را، 

االن . فداي حسابي بكند كه با نظام سياسي جامعه دارد
خطر درِ خانة ما را زده و آنچه كه مورد تهديد قرار 

و در اين قضيه، بايد با . داده، مردم و جامعه است
ن بابت من اين قسمت را از اي. احتياط حركت كرد

زنند و  اي دامن مي گفتم كه اين تفكر را عده
از مداخلة بيگانه يك معادلة . كنند جانبداري مي

اند، كه اگر كسي  نادرست و مجعول هم درست كرده
بخواهد با مداخلة بيگانه، با راه افتادن جنگ در منطقه 
مخالفت كند، البد از موضع جمهوري اسالمي و يا 

سالمي دارد صحبت موضع حمايت از جمهوري ا
و به اين ترتيب يك جور ترور فكر را دارند . كند مي

حال آنكه به هيچ وجه اين طور . دهند صورت مي
اين دعوا فقط . كند نيست كه اين طرز تفكر القاء مي

دو تا نظام سياسي و دو تا حاكميت . دو طرف ندارد
آن كسي كه اين . كه تكليف هر دو آنها روشن است

بيند و معĤالً هزينة اين بحران را خواهد  وسط لطمه مي
پرداخت، مردم ايران است و بايد اين را در نظر داشت 
  .و با توجه به اين مسئله بايد به اين بحران نزديك شد

كنم بايد اين نكته را  در درجه بعد، خوب، فكر مي
هاي آمريكا در اين مرحله و نه  تذكر داد كه هدف

 مجموعه كه عجالتاً هاي آن فقط آمريكا بلكه هدف
اش را به عهده دارد، در خاورميانه  آمريكا سركردگي
و بايد . هاي مردم ايران يكي نيست و ايران، با هدف

براي مردم، اينجا توضيح داد كه اشتباه نكنند، كه فكر 
آيد كه براي ما، و  آيد اينجا، مي كنند اگر بيگانه مي
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ند و براي ماآزادي و حقوق اساسي ما را تأمين ك
منافعي كه بر سر پيشرفت ترقي جامعه است، برطرف 

خاطرمان باشد كه وقتي ارتش آمريكا وارد . كند
عراق شد سه سال پيش، در ابتدا شايد برخي مردم 

كردند، جشن گرفته بودند و  عراق شادماني مي
تواند خودش مسئله  اگر كسي نمي. كردند پايكوبي مي

اتي كه در اين سه سال را تحليل كند، الاقل با آن اتفاق
در كنار گوشمان، اينجا در عراق اتفاق افتاده است، 
به عنوان يك الگو، نگاه كند و ببيند كه معناي جنگ 

من اين را به عنوان زمينة اصلي و . و مداخله چيست
مي

ج
ه

خواستم خدمتتان عرض كنم،  مقدمة آن چيزي كه 
متأسفانه هر دو طرف ظاهراً گوشه چشمي به . گفتم
از طرف امپرياليسم و اهدافش و .  دارندجنگ

ولي . تر است اش مطلب قابل درك استراتژي كلي
آنچه براي من قابل درك نيست، چرا سردمداران 

  .كنند جمهوري اسالمي متوجه نيستند دارند چه مي
  
ود -  آقاي زرافشان، اين روزها اين توجيه و تشبث و

ژي اي و انر دارد كه دستيابي ب تكنولوژي هسته
اي همانند نهضت ملي شدن نفت است و اين دو  هسته

كنند، به نظر شما آيا اين دو مسئله   را با هم مقايسه مي
  اند؟ قابل مقايسه

نه، نه، ببينيد، اساساً اينها از اساس با هم = زرافشان 
االن تقريباً روشن شده است كه . قابل مقايسه نيستند

. ي بشريت نيستاي انرژي قابل اتكايي برا انرژي هسته
اي  هيچ مانع و مشكلي به انرژي هسته آنها كه بي

اند كه اين  دسترسي دارند، واقعاً به اين نتيجه رسيده
و بايد از آن چشم . اي ندارد انرژي در واقع آينده

اين يك بخش قضيه، اما بخش دوم اين است . پوشيد
در واقع چون . كه، اگر اين اشكاالت را نداشت

ك در ايران وجود ندارد حتي نظارت دمكراتي
هاي متعارف و معمولي هم معلوم نيست چگونه  سالح

مردم و . شود هايي به كار گرفته مي و در راه چه هدف
منتها من فكر . منافع مردم ارتباطي با اين داستان ندارد

كنم هر دو طرف قضيه،  براي ايجاد يك نوع  مي
دامن انسجام كاذب در جوامع خودشان به اين مسئله 

در واقع بردن اين مسئله در قالب يك پروژة . مي زنند
ملي، به هيچ وجه، به هيچ وجه ربطي به مردم ندارد، 
اينجا نه منافع ملي ما در اين سمت است و نه چنين 

آن طرف قضيه هم كه ماجرا را . فضايي وجود دارد
كند كه دشمن خارجي  كند و سعي مي بزرگ مي

د از داستان فروپاشي، دورة استحضار داريد بع. بتراشد
ها و امثالهم و قضيه افغانستان و  الدن علم شدن بن

ها هم االن  براي آن كه آمريكايي. چنين مسائلي بود
احتياج دارند كه دشمن خارجي درست كنند، 

براي آنكه يك مقداري از لحاظ . بزرگش كنند
هاي خودشان را توجيه كنند، و انسجام  داخلي سياست

  . جامعه خودشان به وجود بياورندكاذبي در 

. شود اين وضعيت درهر دو طرف قضيه مشاهده مي
ولي عرض كردم تا آنجا كه به خود ما مربوط 

اي  عقيده من اين است كه اوالً انرژي هسته. شود مي
  . اين االن روشن شده. آينده نيست براي بشريت

ها  ثانياً اگر اين مشكل و ايراد و آن عواقب و گرفتاري
را هم نداشت، در شرايطي كه نظارت دمكراتيك بر 

و در شرايطي كه معلوم . روي اين مسئله وجود ندارد
نيست در راه اهداف چه كسي، كجا و چگونه مورد 
استفاده قرار خواهد گرفت، به هيچ شكلي اين يك 

منتها در هر دو طرف فعاليت . طرح ملي نيست
سفانه كساني تبليغاتي وجود دارد و روز به روز هم متأ

كه ظاهراً متوجه نيستند كه در چه مسيري دارند، پيش 
مي

ج
د

د
ب

كش به

ر روند، از هر دو سوي قضيه به اين تنش دامن  
  .زنند مي
  
 آقاي زرافشان، شما به دقت و به درستي به اين -

نگ رخ دهد، فقط  مسئله اشاره داشتيد كه اگر اين 
و همة . دو طرف ندارد و طرف سوم هم مردم هستن

سؤال اين است كه . ا را مردم بايد بپردازنده هزينه
توانند از اين جنگ اهتراز كنند و  مردم چگونه مي

ر اختيار دارند و يا  براي جلوگيري از آن ،چه ابزاري 
  . ه چه ابزاري بايد دست يابند

ببينيد، متأسفانه ما از . بحث من همين است= زرافشان
امعه آگاهي ها و نيروهايي كه بتوانند به ج لحاظ تشكل

بدهند و بتوانند مردم را بسيج كنند و سمت بدهند 
اين مشكل .  بسيار ضعيف و االن دچار مشكل هستيم

متأسفانه ظرف ده . بزرگ اين مرحله جامعه است
پانزده سال گذشته در آن فضاي نئوليبرالي كه در طي 

در اين زمينه . اين مدت، در جامعه حاكم بوده است
 كه به خاورميانه آمده است، كه اهداف آن مجموعه

ها و چنين  ها، بحران چه بوده و نتايج يك چنين تنش
آگاهي به جامعه داده نشده . جنگي چه خواهد بود

  . است
متأسفانه بايد گفت كه هنر روشنفكران به اصطالح 
ديني كه در ظرف ده، پانزده سال گذشته با استفاده از 
امكانات همين حاكميت كه در اختيار آنان بوده 
است، و بر افكار عمومي، بر جنبش دانشجويي و 

بيش از اين نبوده . اند هاي اجتماعي سوار بوده جنبش
عليه دوران رژيم كه آن روحيه مبارزه اجتماعي 

و . گذشته را به خاموشي، فراموشي و نسيان بسپارند
اطالع بپرورانند، كه در مداخله  آرمان، بي نسلي را بي

امپرياليسم در اين منطقه چيزي بيش از حقوق بشر و 
اين نسل به تدريج و آهسته، . بيند دمكراسي نمي

ما دچار . آهسته از اردوي آمريكا سردرآورده است
به نظر من در هر . شكالتي در جامعه هستيمچنين م

صورت اين به عهدة نيروهاي آگاه و دلسوز است كه 
آنچه را در توان دارند براي متشكل كردن خودشان و 
متشكل كردن مردم و دادن اين آگاهي به جامعه كه 

و از ناحيه هركس . اين جنگ به نفع هيچ كس نيست

ت شروع شود، هريك از اين دو طرف، مسئولي
بايد اين آگاهي . سنگين تاريخي به عهدة آنان است

را به مردم داد كه اگر چنين اتفاقي بيفتند اوضاع ما به 
اين . تر خواهد شد مراتب از وضع عراق خراب

آگاهي را بايد به جامعه داد كه هزينة نهايي را فقط 
جلوي اين جنگ و . مردم پرداخت خواهند كرد
  .زنند، بايد ايستاد من ميجرياناتي كه به اين قضايا دا

  
ور، -  جناب زرافشان با توجه  اوضاع 

هاي آمريكايي و دولت بوش باحربة  نئوليبرال
كنند مطامع خود را  تالش مي» گسترش دمكراسي«

با اين مطامع چگونه بايد برخورد كرد و . پيش ببرند
ا چگونه بايد افشاء  دمكراسي خواهي دروغين آنان 

  .نمود
در تمام .  ببينيد مطلب روشن است=زرافشان 

تعرضات استعماري قرن نوزدهم، اگر به خاطر داشته 
هاي استعماري آن دوره حرف آنان اين  قدرت. باشيد

 Civilizing(ما مأموريت متمدن كننده  بود كه
mission (رويم كه دنيا را متمدن كنيم مي. داريم .

. يمامروز با يك شكل ديگري از اين مسئله روبرو هست
هر تعرض و تهاجم امپرياليستي به هرحال به توجيهاتي 

آن قدرت مهاجم مسلط  هر قدر هم كه. نياز دارد
تر، هميشه همراه آن توجيهي براي تعرض  باشد و قوي
 .الزم است

تعجب من اوالً در اين است كه بعضي از روزنامه 
نگاران آبكي و بعضي از اين روشنفكران پروردة اين 

كنند،  ل اخير كه اين شعار را تكرار ميده پانزده سا
كه پسِ اين شعار، اين نيروي . چگونه متوجه نيستند

قهاري كه به اين منطقه آمده است از لحاظ اقتصادي 
اين را متأسفانه در . الخصوص چه اهدافي دارد علي

اند بين عوام و حتي بعضي از  اين مدت جا انداخته
نامه نگار، و كساني كه خود را فعال اجتماعي، روز

در . كنند دانند، اين شعارها را تكرار مي امثال اينها مي
حالي كه سرمايه داري پيش از هر چيز ديگر يك 

نظام توليد و تجارت و سرمايه . نظام اجتماعي است
ليبراليسم نو يك . ها گذاري و اين نوع فعاليت

هايي كه هنوز مانع  استراتژي را براي باز كردن عرصه
داري است، به روي  براي سرمايهو محضوري 

. داري، براي ليبراليزه كردن دنيادنبال مي كند سرمايه
هاي اقتصادي فشارهايي  در  از يك طرف در زمينه

هايي مثل، طرح تعديل ساختاري و  قالب طرح
از طرف . شود هاي تعديل ساختاري مطرح مي برنامه

ديگر فشارهاي سياسي و نظامي براي تحميل تغييراتي 
ه كشورها و به مناطقي كه چندان هماهنگ نيستند، ب

  . كند وبا استراتژي آنهاانطباق ندارند، وارد مي
در اين زمينه اطالع رساني كم شده و به نظر من بايد 
اين را باز كرد كه هدف آنها در خاورميانه و ايران چه 

نبايد بيم اين را داشت كه وقتي شما در اين . است
متهم بشويد كه داريد از كنيد،  مسير حركت مي
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كنيد و يا  موضع جمهوري اسالمي صحبت مي
ما . ما يك هدف داريم و آن مردمند. كنيد حمايت مي

و مبنا و ضابطه . سرسپردة مردم و منافع مردم هستيم
تشخيص درستي يا نادرستي مواضع ما منافع مردم 

و هيچ چيز و هيچ خطري براي مردم االن بيش . است
ه اين تنش و احتمال نظامي شدن اين از دامن زدن ب
كنم  بنابراين من باز هم تأكيد مي. بحران نيست

نيروهاي دلسوز و آگاه و مردم دوست بايد هرچه در 
توان دارند در درجة اول در متشكل كردن خودشان و 
بعد بردن اين آگاهي به جامعه كه عواقب اين داستان، 

اكنش خود تا جامعه با و. اي نيست عواقب سر و ساده
  .در مقابل اين موج مسموم بايستد

ابزارهاي اجتماعي ابراز اراده و اعمال اراده مردم 
روشن است كه چه چيزهايي است و چيزهايي نيستند 

. الساعه آن را ايجاد كرد كه بتوانند يك روزه وخلق
و اگر آن . مشكل عمده جامعه در همين جاست

مي و ارادة ابزارهاي اجتماعي براي اعالم ارادة عمو
جمعي وجود داشت اصوال كار به اين جاها 

  . كشيد نمي
اما با تمام اين . تمام گرفتاري قضيه در اين جاست

كنم بايد  من فكر مي. ها آنچه كه مانده است حرف
هاي كاذب و غير واقعي و دست و پا  صورت مسئله

مورد را كنار گذاشت و االن كه اين خطر  گير و بي
شديدترين خطري است كه جامعه ترين خطر و  فوري

بايد نيروها را در اين سمت . كند را تهديد مي
سازماندهي كرد براي اينكه جامعه در مقابل . گذاشت

ليبراليسم نو براي بقاء خود بر طبل . اين خطر بايستد
همچنان كه در . بقيه مسائل بهانه است. كوبد جنگ مي

ق هم ها بعد از اشتغال عرا مورد عراق ديديم، سال
نتوانستند به هيچ ترتيبي يك توجيه قابل قبولي براي 

هاي كشتار جمعي  آن مداخله نظامي در زمينه سالح
ليبراليسم نو براي بقاء . كردند، بياورند كه ادعا مي

خودش يك برنامة جنگ مستمر را آماده كرده و به 
اين طرف . كوشد اين برنامه را اجرا كند هرطريق مي

ه نيست كه چرا اينقدر، برخوردها قضيه را آدم متوج
مبتني بر بيخردي، ناپختگي و عدم توجه به منافع 

اما هرچه كه هست وظيفه همين مقدار نيرويي . است
كه هست اين است كه مسائل كاذب، مسائلي كه 
واقعاً عينيت و فعليت دراين لحظه حاضر ندارد، را 

جامعه و مردم را متوجه كند كه اوالً . كنار بگذارد
و ثانياً نتايج چنين جنگي اگر در . خطر جدي است

منطقه دربگيرد و يا حتي اقدامات ديگر و وارد فاز 
نظامي هم نشويم و يك تحريم اقتصادي را و يا آن 

اي از اقدامات  كنند مجموعه گونه كه بعضي فكر مي
مي

ش

  .كنند مختلف، چه لطمة سنگيني به جامعه وارد 
  
ان در پايان در - حد امكان نسبت به  جناب زراف

مطامع امپرياليسم در خاورميانه با توجه به طرح 

خاورميانة بزرگ اگر ممكن است توضيحاتي را اشاره 
  .كنيد

توان در يك  ببينيد، البته مسئله را نمي= زرافشان 
اي به  اما استراتژي تازه. گفتگو به طور كامل باز كرد

. شود وسيلة آمريكا براي تسلط بر جهان تعقيب مي
نه فقط دولت آمريكا و يا يك [خط مشي آمريكا 

دولت، حاال دولت آمريكا و يا هر دولت ديگري، چه 
رسد به اينكه خط مشي يك گروه خاصي مثالً در 
دولت آمريكا باشد، آن طور كه بعضي تصور 

 تا 15، نقطة اوج تحوالتي است كه در طي ]كنند مي
  سال گذشته صورت گرفته و اين را براي آن20

داري،  امروز در سرمايه. مجموعه اجتناب ناپذير كرده
توانم  سرماية مالي غالب است و من به جرأت مي

هاي اقتصادي بشر،  بگويم در تمام تاريخ فعاليت
تر از اين بازارهاي  تر و كالهبردارانه روابطي متقلبانه

هاي سرمايه داري مالي كه  نوپديد و اين شكل فعاليت
 گذشته، بعد از فرو ريختن ظرف بيست و چند سال

ديوار برلين و روي كار آمدن ريگان در آمريكا و 
تاچر درانگلستان،در جهان گسترش يافته، 

هايي براي عملكرد به  در واقع تالش. وجودندارد
هرگز هيچ وقت به . گيرد اجماع واشنگتن صورت مي

اين كيفيت نه دامنة غارت اين وسعت را داشته و نه 
 اندازه متقلبانه و كالهبردارانه بود كه با شيوة آن تا اين

اقتصاد حبابي و با بازي با يك مشت كاغذ يك شبه 
يك بخش قابل . يك كشور را به نابودي بكشد

آنكه مردم  توجهي از ثروت ملي يك كشور را بي
بفهمند كه به چه كيفيتي اتفاق افتاده، غارت كنند و 

شرق آسيا، باليي كه بر سر مكزيك، آرژانتين، . ببرند
. دانيم هايش را مي روسيه آمده است كه داستان

هايي هم كه  اند و تالش حضرات براي اين آمده
شود در مناطق مختلف دنيا چه در زمينه اقتصادي  مي

 نظامي براي برداشتن –و چه به صورت سياسي 
موانعي است براي پياده كردن تغييرات ضروري و 

ها  ا و دولته تحميل تغييرات ضروري به حاكميت
براي آنكه مزاحمت و ممانعتي بر سر راه اين طرح 

اين استراتژي در خاورميانه كه . وجود نداشته باشد
اي است كه يكباره  دانيد ، خاورميانه منطقه خوب مي

 درصد ذخاير شناخته شده نفت دنيا در آن 68بيش از 
بحث تسلط و كنترل نظامي منابع نفتي، . قراردارد

ين كنترل تحقق پيدا كند نه تنها تأمين چنانچه اگر ا
داري امري حياتي  كه براي اقتصاد سرمايه(سوخت را 

 بر  براي خود آنان عملي خواهد كرد، بلكه) است
گذاري ديگران هم كه تا حدود زيادي  روي سرمايه

سرنوشت آنها بستگي به نفت خاورميانه دارد، 
  درصد25آمريكا خودش حدود . اثرگذار خواهد بود

در حاليكه . كند فرآوردهاي نفتي دنيا را مصرف مي
 درصد ذخاير شناخته 2ذخاير نفتي خودش بيش از 

در شرايطي كه مثالً آمريكاي جنوبي . شده دنيا نيست
 درصد ذخاير شناخته شده نفت را دارد و كل 7 تا 6

.  درصد ذخاير شناخته شدة نفت دنيا را دارد2اروپا 
منطقة كوچك مثل وقتي شما يك مرتبه در يك 

 درصد ذخاير نفت و گاز روبرو 68خاورميانه با 
شويد، اين چيزي است كه ولع و طمع همه را  مي

عالوه بر اين در استراتژي كلي ليبراليسم . انگيزد برمي
نو به دليل اين ويژگي، خوب بحث كنترل اين منطقه 

هم از لحاظ آينده سيستم و هم . مطرح است
. الخصوص چين يگران علياثرگذاري بر سرنوشت د

بنابراين پشت سر اين لفاف و پوشش حقوق بشر و 
. دهند دمكراسي، اهداف واقعي، خود را نشان مي

نه . داري يك نظام اقتصادي است عرض كردم سرمايه
و بنابراين بايد به پشت . يك نظام سياسي يا حقوقي

) حقوق بشر و دمكراسي(سر اين لفاف و پوشش 
نهفته پشت سر اين پوشش را مورد مطامع . توجه كرد

گرچه اين برنامه درازمدت آنها است، . توجه قرار داد
 . كند طلبد و ايجاب مي كه البته ايستادگي مردم را مي

اگر اين تنش وارد . تر اينكه اگر نظامي بشود اما مهم
جنگ . آن مرحله شود خطر خيلي شديدتر خواهد بود

گ و مير، قحطي و جز كشتار، بيماري، فقر و فاقه، مر
  .پريشاني، سركوب و اختناق چيزي براي جامعه ندارد

در پايان، تأكيد دارم كه مسائل را بايد روشن كرد و 
كنم  من فكر مي. بعد اين آگاهي را به جامعه داد

طرف مقابل، تو صفوف مردم . وظيفة مقدم اين است
داند كه در جامعه نارضايتي  امپرياليسم مي. آمده است

. زند خود را در ميان اين صفوف جا مي. داردوجود 
داند كه اگر غايب باشد نيروهاي مردمي و  مي

آيد كه صفوف مردم را به  مي. كنند  رشد مي راديكال
ضمناً حضور داشته باشد كه روزي و . انحراف بكشاند

روزگاري اتفاقي افتاد و اوضاع حاد و مهار قضايا از 
با اين . ف بكشاندبه انحرا. دست برود، بهره بگيرد
با توجه به همة مشكالتي كه . مسئله بايد مبارزه كنيم

خواهد و حسن نيت  اين سازماندهي مي. وجود دارد
  . الزم است

كنم آن چيزي را كه به نظرم رسيد و  من فكر مي
دراين لحظه اولويت دارد و حاد است همه را مطرح 

كنم همه بايد در خدمت اين هدف  كردم و فكر مي
مان را اگر چندان نيست، و يا اگر چه  نيروهاي. يمباش

حوادث در يكي دو دهة اخير به كيفيتي نبوده است 
كه حاال كه به طرف اين روزهاي سخت و ناخواسته 

مي

م م
 .

رويم، بتوانيم آنطور كه بايد مقابله كنيم، معهذا  
من در . هرچه نيرو داريم بايد در همين جهت بگذاريم

 ناچارم به زندان برگردم، شرايطي كه چند روز ديگر
در شرايطي كه نياز بيشتر به گفتگو داريم من بايد به 

به هرحال، براي شما و شنوندگان و . زندان برگردم
دوستان و رفقاي گرامي آرزوي سالمتي و موفقيت 

  .دارم
  
يمانه براي شما آرزوي سالمتي و آزادي - ا هم ص  

  داريم
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   و سومين كنگرة حزب كمونيست فرانسه گزارشي از سي
  

» حزب كمونيست فرانسه«سي وسومين كنگره 
ها و  هزار نماينده از حوزه با شركت حدود يك

هاي  هاي اين حزب از سراسر كشور، طي روز فدراسيون
در حومة » بورژه« مارس گذشته، در شهر 26 تا 23

  .پاريس، برگزار شد
مزمان با اوجگيري برگزاري اين كنگره ه

اعتراضات و تظاهرات كارگران، دانشجويان و 
آموزان عليه طرح دولت در مورد مثله كردن قانون  دانش

كار موجود و رسميت بخشيدن به نبود امنيت شغلي براي 
از اين رو نيز، در نخستين روز تشكيل كنگره . جوانان بود

 هاي دانشجويان و كه تظاهراتي نيز از جانب اتحاديه
هاي پاريس جريان داشت، ماري  آموزان در خيابان دانش

حزب پس از ايراد سخنراني ) دبير كل(ژرژ بوفه، دبير ملي 
كوتاهي، از شركت كنندگان در كنگره خواست كه، به 
صورتي جمعي، در آن تظاهرات حضور يافته و پشتيباني 

گيري طرح   كه بازپس-خود را از خواست جوانان معترض
  . ضوراً اعالم نمايند ح-دولت بود

اما اهميت اين كنگره، فراتر از مسائل و 
گيري و اتخاذ موضع  هاي جاري، در تصميم حركت

هاي كوتاه مدت و بلند مدت جامعة فرانسه  پيرامون گزينه
هاي حزب در  در جهان كنوني، استراتژي و تاكتيك

پيشبرد برنامه و مصوبات كنگرة خود و، همراه با اينها، 
نتخابات رياست جمهوري و مجلس فرانسه، كه تدارك ا

به عالوه، . قرارست كه بهار سال آينده برگزار شود، بود
، در »نه«اين كنگره فارغ از تأثيرات پيروزي رأي 

، كه موجب »اتحادية اروپا«رفراندوم طرح قانون اساسي 
رشد و تقويت نيروهاي چپ مخالف آن طرح در فرانسه، 

به طوري كه .  گرديد، نبودو از جمله حزب كمونيست،
يكي از قرارهاي مصوب اين كنگره، فراخوان همة 
نيروهاي مخالف ليبراليسم براي يك گردهمايي، در 

به منظور تبادل نظر و )  مه29(سالگرد رفراندوم مزبور 
اتخاذ تصميمات مشترك اين نيروها در جهت حفظ 

 خواه و تأثيرگذاري پتانسيل مجموعه جريانات چپ و ترقي
  .آنها در انتخابات آتي بود

در اين كنگره نيز عالوه بر رهبران و نمايندگان 
هاي چپ فرانسه، سنديكاهاي  ديگر احزاب و سازمان

هاي دانشجويان و  ها و انجمن كارگري، اتحاديه
آموزان و ديگر نهادهاي صنفي و اجتماعي كه  دانش

 نفر نماينده از جانب 70دعوت شده بودند، نزديك به 
 كشور جهان نيز 47ها و احزاب چپ و مترقي از  مانساز

آفريقاي جنوبي، آلمان، . به عنوان مهمان شركت داشتند
برزيل، شيلي، كوبا، روسيه، چين، ژاپن، تركيه، عراق و 

رئوف كعبي نيز، به . ايران از جمله اين كشورها بودند
  . عنوان نمايندة سازمان ما، به اين كنگره دعوت شده بود

  ژي و تاكتيكاسترات
يكي از موضوعات مهم مورد بحث و اختالف 
در سي و سومين كنگره حزب كمونيست، چگونگي 

تدارك و مشاركت در انتخابات سال آينده و طرح برنامة 
ها، در صورت پيروزي آنها در آن  دولت ائتالفي چپ

انتخابات، بوده است، موضوعي كه هم اكنون هم مورد 
ر جريانات چپ اين كشور، و بررسي و بحث و مجادله ديگ

اتحاد «از جمله حزب سوسياليست، حزب سبزها و 
گرايش چپ راديكال با پيشينة (» كمونيستي انقالبي

تجارب مثبت و منفي شركت . نيز قرار دارد) تروتسكيسم
ها در دولت ائتالفي به رهبري حزب  كمونيست

هاي  و آخرين آنها در دولت ژوسپن در سال(سوسياليست 
ها در انتخابات  و شكست سخت چپ) 1997 -2002

كه هيچ كدام از  (2002رياست جمهوري سال 
هنوز هم ) كانديداهاي آنها نتوانستند به دور دوم راه يابند

موضوع بحث و جدل اين نيروها و خصوصاً 
اكثريت كنگره اين حزب، با پيشنهاد . هاست كمونيست

از مجموعه طيف » اتحاد مردمي«طرح تشكيل يك 
روهاي چپ و مترقي، خواستار آن شد كه اين نيروها بر ني

سر يك كانديدا و يك برنامة مشترك انتخاباتي به توافق 
برسند و نامزد واحدي را براي رياست جمهوري از ميان 
خود به مصاف احزاب و جريانات راست و راست افراطي 
بفرستند و، به همين روال، دربارة فهرست كانديداها براي 

ي مختلف در انتخابات آتي مجلس نيز، هماهنگي ها حوزه
بدين جهت نيز، اين كنگره از تعيين و . و موافقت نمايند

يا تأييد نامزد خود براي انتخابات رياست جمهوري 
خودداري كرد و، متقابالً از ديگر احزاب چپ و ترقيخواه 
نيز درخواست كرد كه براي معرفي كانديداي مشتركي 

ت عدم توافق بر سر كانديدا و در صور. (تالش كنند
برنامة مشترك انتخاباتي، طبق مصوبة كنگره، حزب 
كمونيست هم در اكتبر آينده دربارة معرفي نامزد خاص 

اما اقليت اين كنگره، كه غالباً ). خود تصميم خواهد گرفت
حزب خوانده » ارتدكس«يا » سنتي«به نام گرايش 

ياي مشخص شود، بر آن بود كه تعليق معرفي كاند مي
خود حزب و رقيق كردن هرچه بيشتر برنامة آن، به 
منظور نيل به يك برنامة مشترك، در عمل به معني كنار 
كشيدن حزب و يا حذف آن از جريان مبارزات سياسي 

در . شود است و نهايتاً به نفع حزب سوسياليست تمام مي
هر حال، مسئلة چگونگي تدارك انتخابات و شركت و يا 

 در دولت ائتالفي احتمالي، يكي از مسائل عدم شركت
گريبانگير حزب كمونيست بوده و هست كه، در طيف 

قرارگرفته » سانتر«نيروهاي چپ اين كشور در موضع 
از يكسو، همكاري و نزديكي بيشتر  با حزب : است

سوسياليست، بخشي از پايگاه اجتماعي آن را به تحليل 
 كه –تر را  راديكالبرده و امكان همكاري آن با جريانات 

به هيچ عنوان حاضر به شركت در حكومتي ائتالفي با 
از سوي ديگر، . كند  منتفي مي-حزب سوسياليست نيستند

ها، زمينة مشاركت  اتخاذ مواضع راديكال و پايبندي بدان
در دولت ائتالفي را كاهش داده و حزب را با خطر انزوا و 

ازد كه اين امر س ايفاي نقش اپوزيسيون دائمي روبرو مي

نيز مورد نظر غالب رهبران و كادرهاي فعلي اين حزب 
از يك طرف، حمايت از كانديداي حزب . نيست

سوسياليست در انتخابات رياست جمهوري، سود بيشتري 
از طرف ديگر، عدم اين . سازد را نصيب آن حزب مي

حمايت و همكاري با حزب مذكور، در توازن قوا و تركيب 
خاباتي موجود، تعداد منتخبين حزب هاي انت حوزه

ها  كمونيست را در انتخابات مجلس و انتخابات شهرداري
هاي گريبانگير »معما«اين امر، يكي از . دهد كاهش مي

هاي گذشته و در اين كنگره بوده  حزب كمونيست در سال
در رفراندوم » نه«است، هرچند كه شايد پيروزي رأي 

با آن در درون حزب سال پيش و شكافي كه در ارتباط 
 اجتماعي  سوسياليست آشكار گرديد، تركيب قوا و پايگاه

اي، به نفع حزب كمونيست و جريانات  چپ را، تا اندازه
  .راديكال تغيير داده باشد

از جمله اسناد مورد بررسي و بحث در اين 
كه در واقع برنامة انتخاباتي » پروگرام«كنگره، عالوه بر 

 پيشنهادي آن براي برنامة حزب و يا طرح و مبناي
دهد و سندي  را تشكيل مي» اتحاد مردمي«مشترك 

اي تحت عنوان  راجع به مسائل اروپا و جهان، مصوبه
انداز  بود كه به تحليل اوضاع سياسي و چشم» استراتژي«

آينده و تالش براي ايجاد آلترناتيو چپ براي مبارزات 
حادهاي آتي ها و ات انتخاباتي در پيش و چارچوب ائتالف

گذشته از اساسنامة جديد حزب كه در اين . پرداخته است
 درصد نمايندگان كنگره 80كنگره به تصويب حدود 

هاي  رسيد، سندي هم راجع به خود حزب، هويت و زمينه
هاي آن در دورة آتي در جهت تحقق اهداف  اصلي فعاليت

  .بلند مدت آن، به بحث گذاشته شده و به تصويب رسيد
 كنگره، براي نخستين بار، عالوه بر در اين

حزب كه از طرف » شوراي ملي«فهرست نامزدهاي 
كميسيون مربوطه تهيه و عرضه شده بود، فهرست رقيب 

حزب، » سنتي«ديگري نيز از سوي بخشي از گرايش 
، ارائه گرديده »شوراي ملي« عضو 242جهت انتخابات 

نگره، در پي برگزاري انتخابات در چهارمين روز ك. بود
كنوني رهبري آن را داشت با » دبير ملي«فهرستي كه 

 درصد آراء حائز اكثريت شده و ماري ژرژ بوفه 91كسب 
. نيز، براي سومين دوره، به دبيري حزب انتخاب گرديد

يكي از نمايندگان (فهرست تحت رهبري آندره گرين 
 درصد آراء را به 9نيز حدود ) حزب در مجلس فرانسه

شوراي «خود وي نيز به عنوان عضو دست آورد ولي 
در اين انتخابات نيز، برابري . حزب برگزيده شد» ملي

كه از كنگره (كامل بين تعداد كانديداهاي زن و مرد 
 زن به 121رعايت گرديده و ) پيشين مقرر شده بود

  . انتخاب شدند» شوراي ملي«عضويت 
  

  هدف كمونيستي
ن انگيز سي و سومي يكي ديگر از اسناد بحث

هدف «كنگره حزب كمونيست فرانسه، سندي با عنوان 
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بود كه به تعريف و » طرح كمونيسم«و يا » كمونيستي
تبيين هويت و پروژه و آرمان كمونيستي اختصاص يافته 

مسئلة «اين سند با تأكيد بر كمونيسم به عنوان . است
، به توضيح اين واقعيت كه در جهان كنوني، در »امروز

خيزند و به   برميها عدالتي داني عليه بيهرجا زنان و مر
ها  مخالفت با حاكميت پول و كاالسازي همة منابع، دانش

هاي انساني، با رقابت لجام گسيخته حاكم بر  و فعاليت
ها و افراد، با استثمار، خشونت  مناسبات مردمان، سرزمين

. . . و جنگ، نسل كشي، تخريب محيط زيست و 
 مبتني بر برابري، عدالت، پردازند و جهاني ديگر مي

ها و حفظ  آزادي، برادري، مشاركت، احترام به انسان
ها و  كنند، آغاز كرده و اين ارزش طبيعت را آرزو مي

ها را به عنوان اجزاء متشكله اصلي كمونيسم  آرمان
، ضمن اعالم اينكه »هدف كمونيستي«. شمارد برمي
ايي شود، جد ي كه بدان منتهي مي»راه«از » هدف«اين

اي  »مدل پيش ساخته«ناپذير است و اين كه كمونيسم 
» پايان تاريخ«نيست كه قبالً و به عنوان نوع ديگري از 

شد و اين كه كمونيسم مورد نظر به  معرفي و تبليغ مي
جايگزي جامعة كنوني » قالبي و يكپارچه«صورت 

كند كه حركت در راستاي  نخواهد شد، جا به جا تأكيد مي
ف از همين امروز و بر پاية شرايط و تحقق اين هد

شود و استراتژي سياسي  امكانات فعلي آغاز مي
گر هدف  ها نيز بايد از همين امروز تجلي كمونيست

  . كمونيستي آنها باشد

يكي از مسائل بحث برانگيز در اين رابطه، 
چگونگي برخورد حزب كمونيست فرانسه به جنبش 

، و كافي »اً موجودسوسياليسم واقع«جهاني كمونيستي يا 
در . يا ناكافي بودن نقد گذشته به وسيلة آن بوده است

پروژة كمونيستي «شود كه  جايي از اين سند تصريح مي
كنيم، هيچ مناسبتي با تجاربي  كه ما براي آن تالش مي

كه در گذشته مدعي كمونيسم بودند و يا امروزه مدعي 
منشاء  «در جايي ديگر، اين سند به. »آن هستند، ندارد
در فرانسه اشاره كرده و عالوه بر » دوگانة كمونيسم

كه قبالً به عنوان تنها مرجع و يا ( روسيه 1917انقالب 
به ) گرديد مرجع عمدة كمونيسم در فرانسه تلقي مي

هاي كمونيسم در تاريخ اين كشور، از  پيشينه و ريشه
پردازد و  انقالب كبير تا كمون پاريس و بعد از آن مي

برداشت ما از فرايند انقالبي عبور يا فراتر «: كند ه مياضاف
داري، دمكراسي و مالكيت و كنترل  رفتن از سرمايه

ها را، نه فقط به عنوان هدف و  اجتماعي تمامي قدرت
مقصد بلكه به عنوان وسيله نيز، در سرلوحة كار خود قرار 

نقد ما نسبت به گذشته، به استالينيسم و ميراث . دهد مي
، 1917دانيم كه انقالب اكتبر  ما مي. كند سنده نميآن ب

نه يك كودتا، بلكه پيامد رد و طرد جنگ جهاني و ثمرة 
يك جنبش مطالباتي و سياسي گسترده در ميان مردمان 

آن انقالب . تحت سلطه در شهرها و روستاها بود
با اين . اميدهاي دمكراتيك بزرگي را به همراه داشت

ه و به ضد خود تبديل گرديد تا همه، آن انقالب مصادر

داليل اين . جايي كه حاكميت استالينيسم را ميسرگردانيد
وارونه شدن، تهاجمات نيروهاي تزاري و سرمايه داري، 
عقب ماندگي شديد جامعه، برداشت معيني از حزب 

اي از توسعة جامعه كه  گرايانه پيشĤهنگ و درك دولت
 و منكر دخالت و مشاركت شهروندان را فلج كرده

همة . شد، بود خصوصيت جهان شمول حقوق بشر مي
اينها مانع از تجديد و تكامل تفكر تئوريكي كه بتواند 

هاي موجود در  هاي كمونيستي به تضادها و تناقض پاسخ
فراراه توسعه اقتصادي و اجتماعي اين كشورها فراهم 

 كه –آن برداشت و درك از توسعة جامعه . آورد، گرديد
 در عين –كرد  ري حزب خود ما را تعيين ميچارچوب نظ

حال ثمرة سنت مشترك جنبش سوسياليستي و جنبش 
شان با بحران  سنديكايي آن دوره در رويارويي

هاي قرن  آنچه اما در برخورد به شكست. داري بود سرمايه
هاي دورة ما حائز اهميت  گذشته، و در مواجهه با چالش

هاي  رك برداشتاست، اينست كه در فراسوي تنة مشت
هاي   ملت–سوسيال دمكراسي و بلشويكي كه در دولت 

داري دوران انقالب صنعتي تكوين يافته بودند،  سرمايه
درك و برداشتي از كمونيسم را براي قرن بيست و يكم 

داري جهاني  تعريف و تدوين كنيم كه بتواند از سرمايه
شده و مالي شده امروزي فراتر رفته و آن را پشت سر 

 . . .» بگذارد
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 نوسازي ساختار
چون در هر پروژه، هدف، مسئول و يا مسئوالن، 

در اين . وظيفه، نيرو، امكانات وزمان روشن است
شكل فعاليت، كارها قابل ارزيابي است و بن بست و 

ها در فاصله  يا پيشروي، موفقيت و يا شكست پروژه
در حالي كه در . زماني معين قابل مشاهده است

اي كلي و  ها به اندازه عمل هاي پيشين برنامه روش
شد پيشرفت و يا شكست  عمومي بود كه مشكل مي

 .اي را به طور مشخص سنجيد برنامه
 نكته اين است كه براي كارا كردن سومين

تشكيالت بايد ازقالب ها و حصارهاي گذشته خارج 
هاي تنگي كه مرزهاي  شد و از آن محدوده

در اين زمينه، . التي تعريف مي شدند عبور كردتشكي
پيشنهاد اين است كليه وظايفي كه در چارچوب 

ها و وظايف ما قرار دارد، اما توسط  اهداف، برنامه
دهي شده و انجام مي شود، هم حضور  ديگران سامان

در آنها مجاز شناخته شود وهم فعاليت در آن ها به 
  . شودحساب انجام وظيفه تشكيالتي منظور 

هاي كار سازمان، براي افزايش كارائي  همچنين گروه
خود مجاز باشند از همكاري مشترك با افراد غير 

يعني اگر فرد يا . عضو، در گروه كاراستقبال نمايند
افرادي در عرصه فعاليت كارگري و يا زنان و يا 

تمايل به حضور در گروه كار سازمان .. دانشجويان و 
قوق برابر  بتوانند عضو گروه كار را داشته باشند با ح

شوند، بدون اينكه پيش از آن به پذيرش عضويت در 
با اين سياست، راه براي . سازمان مجبور شوند

همكاري با برخي از فعاالن سياسي در خارج كشور 
خواهند به هر دليل در سازمان عضو شوند،  كه نمي

  .اما تمايل به همكاري دارند، باز مي شود
تخاذ چنين سياستي جدا از باال رفتن در صورت ا

كارائي افراد و تقويت مبارزه براي استقرار 
دموكراسي، به ذهنيت ما كه به پراكندگي و چند باره 

ايم، ضربه وارد كرده  كاري، طي اين سالها خو كرده
و عمال راه نزديكي و وحدت با ديگران تا حدي 

 .شود گشوده مي
هاي نيروهاي چپ   يكي از مهمترين نارسائيباالخره

تا كنون ضعف دموكراسي درون تشكيالتي بوده 
اين ضعف ساختارها را منجمد و افراد را لخت . است

در اين زمينه ما گر چه . و بي تحرك مي كرده است
هاي نسبتا بلندي در  هاي زيادي كرده و گام پيشرفت

ايم، اما باز نيازمند تعميق  قياس با گذشته بر داشته
  . درون تشكيالت هستيمدموكراسي در 

يكي از مشكالت ما اين است كه فدرت هنوز به 
صورت رسمي و به شكل دموكراتيك توزيع نشده 

بايست سيستمي را  بنابراين در اولين گام مي. است
سازمان دهيم كه در عين توزيع  قدرت در تمامي 
سطوح تشكيالت، شيرازه كار سازمانيافته نيز از هم 

هم سازمان به عنوان يك كل يعني . پاشيده نشود
منسجم، بتواند ارگاني ايجاد نمايد كه اراده  كل 

هاي  تشكيالت را نمايندگي كند وهم اجزاء و اندام
سازنده سازمان بتوانند شخصيت واراده خود را اعمال 

  .كنند، بدون اينكه حركت كل سازمان آشفته گردد
ترين   در سازمان ما مثل تمامي احزاب چپ، عالي

اين ارگان . گيري كنگره سازمان است ان تصميمارگ
از اختيار مطلق در رابطه با سرنوشت سازمان 

اختيار بود و نبود سازمان، سياست و . برخوردار است
در . ساختار آن و اهداف و ظايفش را بر دوش دارد

غياب كنگره قدرت به كميته مركزي سپرده شده 
 تنها مفسر كميته مركزي نماينده تام االختيار و. است

مصوبات كنگره است كه در فاصله دو جلسه 
  . گيرنده اصلي است تصميم

به نظر من شرط دموكراتيزه كردن تشكيالت، تقسيم 
در اين راستا پيشنهاد اين . قدرت كميته مركزي است

هاي كاري كه توسط كنگره  است كه تمامي گروه
تشكيل مي شوند در عرصه كار خود، مفسر مصوبات 

يعني در عرصه هاي كارگري، . شندكنگره با
اين گروه هاي ... ها و  دانشجوئي، زنان، اقوام ومليت

و . گيرند كار هستند كه در غياب كنگره تصميم مي
حق دارند تصميم خود را به نام خود در بيرون 

شوراي هماهنگي يا كميته . تشكيالت اعالم كنند
مركزي تنها در صورت مواجهه با ناهماهنگي و يا 

گيري مغاير با مصوبات كنگره، مي تواند مانع  ضعمو
اجراي تصميم شود و در اين باره با مراجعه به 

  .تشكيالت، نظر سازمان دراين زمينه را روشن كند
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  گزارش
  چهارمين

  فوروم اجتماعي اروپا
  در آتن

  
  

   گزارشگر از آتن ناهيد جعفرپور
  

 

 در پايتخت كشور يونان شهر آتن 4,5,2006در تاربخ   
 جهاني ديگر "چهارمين فوروم اجتماعي اروپا با شعار 

   . افتتاح گرديد"الزم و ممكن است
   تصويري ازفضاي عمومي فوروم

ماندهان يوناني در حدود  شنبه طبق گزارش ساز5روز 
 نفر از كارت ورودي فوروم استفاده نمودند كه اين 8000

تعداد در روزهاي بعد به دوبرابر رسيد و آماري در حدود 
اين كنفرانس بزرگ .  شركت كننده اعالم گرديد15000

. در استاديوم المپيك بسكتبال شهر آتن برگزار گرديد
 را فضائي محوطه اي بسيار بزرگ كه دور تا دورش

سازماندهان فوروم . گسترده طبيعي سبز احاده نموده بود
سازمان جوانان چپ آتن بودند و بخوبي مي شد از به كار 
. گيري ايده هاي نو حضور فعال نسل جوان را حس نمود

مي گفتند حزب كمونيست يونان كه بسيار هم قوي است 
و تقريبا مثل حزب توده خودمان است فوروم را تحريم 

در صحبت با . البته من دليلش را نفهميدم. موده استن
دوستي يوناني كه آلماني مي دانست فهميدم كه چپ 
هاي يوناني هم عين خودمان هزار و يك نظر و عقيده و 
. دسته دارند و عين خودمان پراكندگي بر آنان حاكم است

 سال داشتند و با 28 تا 16سازماندهان عمدتا سني ميان 
بر سر در . رنجي از بقيه قابل تمايز بودندتيشرت هاي نا

فوروم شعار هاي بزرگ به زبان يوناني و انگليسي نصب 
بر ............. عكس هاي ماركس و لنين و انگلس و . بود

روي پرچم هاي بزرگ رقصان قرمز در كناره هاي 
بر روي چمن . محوطه چشم را بخود جلب مي كرد
ولتي كوبا به ارائه محوطه بيروني فوروم سازمان غير د

در گوشه اي . قهوه و ديگر محصوالت كوبائي مشغول بود
ديگر زنان تركيه در حال خمير گرفتن و آماده كردن 

نوعي پيراشكي محلي بودند و در كنارشان نمايشگاه 
عكسي از تظاهرات هاي متفاوت طرفداران بديل جهاني 

ن در چادري فراخ منتظر ديداركنندگا.... سازي تركيه و
از تركيه تعداد بسيار زيادي از چپ ها و سوسياليست . بود

از گوشه شمالي محوطه . ها در فوروم شركت كرده بودند
صداي نواختن گروه جازي كه در چادري بزرگ به 
صورت زنده اجرا مي شد تا دور دست ها گوش ها را 

اينجا و آنجا چادر گروه سازمانده براي . نوازش مي داد
به هنگام . ه شركت كنندگاه برقرار بوددادن اطالعات ب

ورود تيمي از دختر و پسران جوان در حاليكه كارت 
ورودي را صادر مي كردند با لبخند از شركت كنندگان 

يكي از جوانان از من پرسيد سالم . استقبال مي كردند
گفت خوشحاليم كه ايراني . گفتم ايراني. كجائي هستيد

ميدانيد كه ما برعليه . ها در فوروم آتن شركت مي كنند
گفتم . جنگ در ايران روز شنبه اعالم تظاهرات كرديم

   .عالي است و خوشحالم
مسئله جالب توجه ميانگين سني شركت كنندگان يوناني 

احساس مي كردي .  سال بود30 تا 16بود كه اكثرا ميان 
در ايراني و سال هاي اول انقالب در ايران برايت مجسم 

گوشه گروه هاي جوان موسياه با چهره گوشه به . مي شد
تعداد . هاي صميمي با هم در حال صحبت و خنده بودند

بسيار زيادي از دانشجويان و محصلين اسپانيائي و 
. ايتاليائي كوله باربر پشت منتظر كارت ورودي بودند

بخوبي مي شد فهميد كه نسلي بسيار جوان فوروم را 
بزرگ فوروم وارد به درون سالن . همراهي خواهند نمود

فضائي بزرگ كه دور تا دورش را ميز هاي . مي شوم
كتاب با پرچم هاي رنگارنگ و شعار هاي مختلف به 
. زبان هاي مختلف جهان به ديوار احاطه نموده است

اينجا و آنجا ديوار هاي چوبي محوطه را تقسيم نموده 
در وسط محوطه شركت كنندگان دور ميز هاي . است

 در حاليكه قهوه مي نوشند با هم بحث كوچك نشسته و
كنار در ورودي سالن سازماندهان به . و گفتگو مي كنند

شش زبان زنده جهان پرسشنامه هائي را تدارك ديده اند 
كه در آن سئواالت بسياري براي سنجش نظرات طرح 

اكثر كساني كه پشت ميز هاي كتاب و نشر . نموده اند
كرد ( ني، تركي، كردي نشسته اند ازسازمانهاي چپ يونا

، آفريقائي و ) عمدتا فلسطيني( ، كشورهاي عربي ) تركيه
. اسپانيائي و ايتاليائي و فرانسوي و آمريكا التيني هستند

در دوري . زبان نشر عمدتا انگليسي و يوناني است
كوچك در سالن مي توان بخوبي فضائي سوسياليستي و 

چگوارا به همه جا عكس هاي . كمونيستي را لمس نمود
تراكت هاي رنگارنگ جنبش . در و ديوار آويزان است

صلح و جنبش ضد اتم روح سالن را آرامشي خاص داده 
از يكي از يونانيان پشت ميزي مي پرسم جمالت . است 

 جهاني ":او مي گويد . پشت سر شما چه معني مي دهند
جهاني بدون اتم و بدون جنگ و بدون گرسنگي و . ديگر
در واقع فوروم . " مملو از عدالت اجتماعيجهاني. فقر

   .امسال تم اصلي اش آمريكا و جنگ بر عليه ايران است
با اولين لحظه هاي ورود و اولين دوردر سالن دانشكده 
ادبيات دانشگاه تهران در حال هواي اوائل انقالب جلوي 

بله عظمت اين جنبش را هنوز . چشمم مجسم مي شود

ه ايم اما واقعيت دارد و چون سيلي بسياري از ما باور نكرد
   .ميرود كه به اقيانوس جنبش اجتماعي جهان بپيوندد

در كنار سالن راهروهاي كوچك به كريدور هاي باريك 
وصل مي شود در اين كريدور ها اطاق هاي سمينار ها و 
محل كنفرانس ها قرار دارند روي هر دري مشخصات 

ر اطاقي كه درون ه. سمينار مربوطه نوشته شده است
ابعادش متفاوت است اطاقك هاي چوبي براي مترجمين 

همه جا اكثرا به چندين زبان جهان ترجمه مي . قرار دارد
اطاق هاي گروه هاي كاري هم در اين كريدور ها . شود

. روي برخي از درها نوشته شده است . قرار گرفته اند
ب در اين اطاق ها پرده هاي سفيد بر ديوار نص. "كولتور"

است و كار هاي هنري فيلم سازان و گرافيست ها و 
بر روي ديوار . ديگر هنرمندان جهان نشان داده ميشود

. هاي گوشه هاي كريدور نمايشگاه عكس ديده مي شود
اطاق ها و . شركت كنندگان در رفت و آمد مي باشند

سالن هاي سخنراني و كنفرانس ها به حروف الفباي 
د كه براحتي مي توان از نقشه التين تقسيم بندي شده ان

در . اصلي روزنامه فوروم سمينار دلخواه خود را پيدا نمود
كنار اين سالن در بيرون و در محوطه بازفوروم ساختمان 
. ديگري وجود دارد كه محل كنفرانس هاي بزرگ است

در پشت تمامي اين . تنوع سمينار ها خارق العاده است
بانه روزي نهفته كار بزرگ زحمتي عظيم و تالشي ش

مسلما سازماندهي خارج از اشكال نيست و اين . است
اولين تجربه نسلي جوان و اولين . بسيار طبيعي است

تجربه كشوري كه عالرغم اينكه در اروپا قرار دارد ولي 
مثال در اينجا از آن . مردمش روحيه اي شرقي دارند

به محيط زيست از . رعايت نظافت اروپائي خبري نيست 
در سالن همه . وي شركت كنندگان توجه اي نمي شودس

بر روي ..... جا آشغال سيگار و قوطي نوشابه و كاغذ و
با وجود اين كه سطل هاي اشغال . زمين پراكنده است

همه جا ديده مي شوند و سازماندهان مرتب ميز ها را از 
باقيمانده ها پاك مي كنند اما روي زمين مملو از كاغذ و 

گويا در يونان هنوز براي مردم . گر استچيز هاي دي
رابطه مسئله جهاني ديگر و محيط زيست جا نيافتاده 

شيريني هاي بسته بندي شده و قوطي هاي حلبي . است
البته با ..... نوشابه هاي كارخانه هاي كوكاكوال و فانتا و 

نام هاي يوناني از سوي قرفه هاي وسط سالن بفروش 
لماني با وجود استقبال و شركت كنندگان آ. مي رسند

از سوي . تعريف از فوروم يونان از اين جنبه ناراحت اند
ديگر ارائه انواع و اقسام شيريني هاي محلي كشورهاي 

چيزي كه در پاريس و انگليس . مجاور استثنائي است
كمي دور تر از محوطه فوروم سالن هاي . ديده نمي شد

والت براي بزرگ بطور رايگان مجهز به آب و دوش و ت
در سالن هر كجا . خواب كساني كه جا ندارند آماده اند

كردها با ابزار و . صداي سازي و رقصي به گوش مي رسد
آالت موسيقي محلي آمده اند و رقص كردي در گوشه 
سالن در جريان است در گوشه اي ديگر رقص هاي 
محلي يوناني و روسي و ايتاليائي با شركت خود شركت 

روز جمعه چندين . ي سه روزاجرا مي شودكنندگان در ط
سازمان حقوق . تظاهرات در محوطه صورت مي گيرد

بشر در حاليكه جواناني بشكل زنداني با دست هاي بسته 
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و چشمان بسته به صندلي بسته شده است اعالم 
در طرفي ديگر از . تظاهرات در محوطه فوروم مي كند

وشته شده  زبان ن5محوطه تراكتي بزرگ كه روي آن به 
 و عده اي به گرد آن شعار مي " انقالب نپال "است

همه جا راديو و تلويزيون يونان . دهند به چشم مي خورد
. فيلم برداري مي كند خبرنگاران خارجي در رفت و آمدند

در يونان كانالي تلويزيوني چهار روز فوروم و بحث هاي 
آنرا دنبال نموده و براي مردم يونان سمينار ها و كنفرانس 

در برگشتم به آلمان از . هاي مهم را پخش مي كنند
طريق دوستي يوناني كه بحث ها را از تلويزيون يونان 

   .دنبال كرده بود به اين قضيه پي بردم
گان در فوروم تا روز يكشنبه مركز بحث شركت كنند

عمدتا سياست هاي نئوليبرالي وجنگ ، بيكاري ، انهدام 
محيط زيست و تدارك استراتژيكي مناسب براي مقابله با 

 اروپا در روستوك و بحث تهديدات به 8كنفرانس سران 
در تمامي سمينار ها بحث در . جنگ بر عليه ايران بود

روپائي در ماه هاي باره گذاشتن آكسيون هاي جهاني و ا
شركت كنندگان در فوروم قاطعانه مي .آينده غالب است

خواهند در آينده بعنوان ضد قدرت در جهان ابراز وجود 
. بديل ها مشخص تر از فوروم هاي قبلي است. كنند

گزارش . ( بحث ها مرتبا دور مسئله ايران دور مي زند
شر بحث هاي مهم را تهيه كرده ام كه بعد از تايپ منت

   .(مي شوند
در روز افتتاحيه يعني روز چهارشنبه در مراسم خوش 
آمدگوئي از سوي حزب چپ آلمان كاتيا كپينگ و هلموت 

 سوسيال فوروم چه ":شولس سخنان زير را بيان نمودند
در سطوح بين المللي و چه قاره اي و چه كشوري و محله 
اي محلي شده است براي ارتباط گيري و برگزاري 

ها ميان جنبش هاي اجتماعي جهان بر عليه نظم آكسيون
اينجا محلي براي ارتباط روئساي اقتصادي جهان . موجود

و سران كشور ها نيست بلكه محلي است كه انسانهاي 
عادي كه در زير فشار سياست هاي اجتماعي اقتصادي 
سرمايه داري هر روز بدبختي ديگري را لمس مي كنند 

ه انديشي پرداخته و بديل در آن به بحث و گفتگو وچار
هاي خود را ارائه مي نمايند و به تدارك آكسيون هاي 

چهارمين . اعتراضي بر عليه اين مناسبات مي پردازند
فوروم اجتماعي اروپا در آتن محلي ايده آل است براي 
بحث هاي مشترك و شكل گيري استراتژي مناسب بر 

ل كردن عليه جهاني سازي نئوليبرالي و همچنين رد و بد
   .ارزش هاي فرهنگي ملت هاي اروپائي

سرمايه داري روز بروز براي دست يافتن به بازار هاي كار 
بيشتر و سود بري بيشتر بازار هاي مالي، سياست 

از اين رو امروز در . گسترش اتحاديه اروپا را خواهان است
اين كنفرانس بزرگ در آتن از وظايف مهم ما ارائه بديل 

اي جهاني دمكراتيك و اجتماعي ودر هائي براي اجر
دستور كار قرار دادن آن در زندگي روزمره سياسي 

سوسيالوگ . اتحاديه اروپا ودر سرتاسر اروپا مي باشد
 به ما توسعه اي قابل 2000فرانسوي پير بوردو در سال 

وي در مقاله اي بمناسبت سالروز بنياد اوتو . تعمقي نمود
را بدون اينكه بخواهيم جنبش هاي اجتماعي : برنر گفت

اين جمله  . "آنان را با هم يكي كنيم به هم برسانيم

امروز بيش از هر زماني ديگر براي فوروم هاي اجتماعي 
حزب چپ آلمان آرزو دارد كه اين خواست . صادق است

در زندگي روزمره سياسي جنبش هاي اجتماعي فوروم 
ه آن هاي اجتماعي از جايگاه خاصي برخوردار باشد و ب

   ."عمل كنيم
در اين چهار روز صدها سمينار و كنفرانس برگزار گرديد 
كه من تا آنجائي كه گزارش تهيه نموده ام تك تك در 

روز شنبه  .اختيار عالقمندان جداگانه خواهم گذاشت
 بعد از ظهر در شهر آتن از سوي سازماندهان 3ساعت 

 نفر 50000فوروم اعالم تظاهراتي با شركت بيش از 
براي صلح و حقوق اجتماعي جهاني و بر ضد جنگ 
بخصوص بر عليه تهديدات بر عليه ايران از جانب بوش و 

 برگزار گرديد و با اجراي 8همچنين كنفرانس سران گ 
   .كنسرت هاي بيشمار به پايان رسيد

 مبارزه "در اعالميه اي از آتاك در اين باره آمده بود كه
اتحاديه اروپا در آتن بر عليه سياست هاي نئوليبرالي 

   ."مركزثقلي جديد يافته است
زماني كه با عده اي از دوستان يوناني به هدف تظاهرات 
بسوي محل تجمع مي رفتيم از كنار سفارت آمريكا رد 
شديم در حدود صدها پليس دور سفارت را دوره كرده 

كمي دور تر از سفارت نابهنگام چند كوكتل . بودند
رتاب شد و روي اتومبيلي افتاد و مولوتف به خيابان پ

چندين جوان كه چهره خود را پوشيده بودند با شعار مرگ 
بر آمريكا در خيابان ظاهر شدند پليس گاز اشك آور 
پرتاب نمود و جوانان در حاليكه سنگ پرتاب مي كردند 
شيشه شركتي را كه در نزديكي بود شكستند و در كوچه 

ن كه از برگزاركنندگان دوستان م. هاي باريك فرار كردند
فوروم بودند گفتند كه آنارشيست هاي آتن كه قوي هم 
هستند از قبل به پليس خبر داده اند كه امروز حمله 

   .خواهند نمود
ما هم در حاليكه از دود خيابان سريعا گذر مي نموديم به 
اول تظاهرات رسيديم و شروع كرديم با بقيه به حركت 

ان از كنار تظاهرات شروع كه در اين زمان گروهي جو
كردن به دويدن و شكستن شيشه هاي مغازه ها و تلفن 
عمومي و پليس حمله كرد و بخشي از ما تظاهركنندگان 
فوروم هم در اين هجوم به جلو كشيده شديم و از سوي 
حمله پليس به محوطه اي بسته رسيديم كه در آنجا 
 گروهي ديگر با سنگ به پليس حمله كردند و اوضاع

آشفته شد و پليس چندين گاز اشك آور ديگر بميان 
هيچ جا قابل رويت نبود همه سرفه . تظاهرات پرت نمود 

مي كردند و چشمان سوزان نمي گذاشت صف حركت 
در . كند چند سالمند در تظاهرات نفسشان تنگ شده بود

كنار پاركي قرار داشتيم سالمندان را تا پارك كشيديم و 
با جوانان در گير بودند از پارك به در حاليكه پليس ها 

اوضاع آدم را ياد اوائل . سوي خيابان بعدي دويديم
انقالب مي انداخت همه در حال فرار و گريز بودند رابطه 

در راه ماشيني . ما با تظاهرات اصلي فوروم قطع شده بود
چند خيابان . چندين مغازه شيشه نداشت. شعله ور بود 

حال . اهرات خودمان رسيديمآنطرف تر باز به وسط تظ
ما رفته بوديم بر . پليس همه جا آماده باش بود و مواظب

عليه جنگ و براي صلح مبارزه كنيم اوضاع خودمان به 

خوشبختانه ديديم كه . جنگي شهري كشيده شده بود
   .صف تظاهرات ما با موزيك در حركت است

 در هوا... هزاران پرچم سرخ و پرچم هاي سبز و سفيد و 
رقصان بود صف هاي منظم تظاهركننده كه تراكت هاي 
متفاوت با زبان هاي مختلف را حمل مي كردند توجه 
. مردم وحشت زده خيابانهاي آتن را بخود جلب نموده بود

دو طرف تظاهرات جوان ها بازو در بازو از تظاهرات 
محافظت مي كردند كه آشوب به درون تظاهرات كشيده 

بي همراه با همبستگي با شهروندان روحيه اي انقال. نشود
محروم جهان در صف صف تظاهرات شور و حالي 

جوانهاي تظاهر كننده به زبان . استثنائي را ايجاد كرده بود
محلي خود سرود مي خوانندند و شعارهاي ضد جنگ در 

عكس چگوارا همه جا در هوا شاهد اين . ايران مي دادند
ا را نوازش مي صداي طبل ها گوش ه. شور و حال بود

. داد و از بلندگو ها سرود هاي انقالبي پخش مي شد
مردم در پياده رو ها . حس بين المللي در فضا حاكم بود
پليس دوطرف خيابان . شاهد اين آكسيون عظيم بودند

صف درحركت بود و هر از گاهي صداي . مستقر بود
پرتاب كوكتل مولوتف بگوش مي رسيد و دود گاز اشك 

ما فكر مي كرديم برخوردي . م مي خوردآور به چش
بعد از اينكه تظاهرات ما . كوچك بوده و تمام شده 

خوشبختانه به نقطه پاياني خود رسيد من با دوستان 
. يوناني به اقصا نقاط شهر رفتيم تا ببينيم چه شده است

تازه فهميديم زد و خورد بعدي وسيع داشته است و از 
هاي عمومي خورد شده كنار شيشه هاي شكسته و تلفن 

 شب پليس 9و ماشين هاي آتش گرفته رد شديم ساعت 
تمامي خيابان ها را كنترل مي كرد اما جوانان از هر 
كوچه اي سبز مي شدند و كوكتل مولوتف پرتاب مي 

عده اي دستگير شده بودند و چند نفر در . كردند
دو مك دونالد را خورد و خمير . بيمارستان بسر مي بردند

به دانشكده پلي تكنيك آتن رسيديم آنجا . ه بودندكرد
گويا در گيري خيلي وسيع بوده چون آثار خرابي زياد و 
سوخته شدن زمين و دود گاز اشك آور هوا را تقريبا 

 12تلويزيون سراسري يونان تا ساعت . مسموم كرده بود
   .شب هنوز خبر از درگيري جوانان با پليس مي داد

 جنبش هاي اجتماعي چهارمين روز يكشنبه كنفرانس
فوروم اجتماعي اروپا برگزار گرديد كه در دست است و در 
روزهاي آينده همه را تنظيم نموده و در اختيار عالقمندان 

   .قرار خواهم داد
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كنفرانس جنبش هاي  قطعنامه
 چهارمين فوروم اجتماعي  اجتماعي

 اروپا در آتن
 

 ناهيد جعفرپور: برگردان
 
 

 فوروم اجتماعي فضاي بحث و تبادل نظر است و موضع سياسي ":توضيح گزارشگر
امسال هم چون سال قبل روز يكشنبه صبح در پايان چهارمين فوروم .قطعي نمي گيرد
داد كثيري از نمايندگان و فعاالن جنبش هاي اجتماعي دور هم جمع اجتماعي اروپا تع

 . "شدن تا فراخواني متحد براي حركت آينده خود تنظيم نمايند

 

ما زنان و مردان از حنبش هاي اجتماعي اروپا بعد از سالها تجربه مبارزه بر عليه جنگ، 
، تبعيض و استثمار و بر نئوليبراليسم، تمامي اشكال امپرياليسم، استعمارگرائي، راسيسم

. سال قبل براي ما سالي مهم بود . عليه تمامي فجايع زيست محيطي گرد هم آمده ايم 
سالي كه در آن موفق شديم با يك سري از مبارزات اجتماعي و آكسيون ها در مقابل 
طرح هاي نئوليبرالي چون قانون اساسي اروپا، راست شدن اتحاديه اروپا و يا قرار 

 . راست دولت فرانسه برخيزيم و از اجراي اين طرح ها جلوگيري نمائيمدادهاي 
جنبش هاي اپوزيسيون بر عليه نئوليبراليسم همچنان در حال رشدند و مبارزات خويش 

 و سازمانهائي چون سازمان تجارت جهاني و 8را بر عليه شركت هاي چندمليتي ، گ 
ر عليه سياست نئوليبرالي كشورهاي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول و همچنين ب

 . عضو اتحاديه اروپا به پيش خواهند برد
تغييري كه متهاجم هاي نئوليبرال . در آمريكاي التين تغيير سياست به واقعيت پيوست

را لرزاند و در برخي كشور ها جنبش مردمي موفق شد روند خصوصي سازي را تغيير 
 . دهد

. لف اما همچنين سرشار از خطرات غم انگيز استشرايط كنوني سرشار ازامكانات مخت
اپوزيسيون و مقاومت بر عليه جنگ و اشغال عراق موفق شد استراتژي بريتانياي كبير و 

اما جهان در مقابل كابوس جنگي جديد در ايران قرار گرفته . آمريكا را دچار شكست كند
لي دولت خودمختار تصميم يك جانبه اتحاديه اروپا كه باعث مي شود بنيه ما. است

فلسطين تقليل يايد غير قابل قبول است و مجموعه شرايط كنوني را بدتر مي نمايد و 
 . همچنين استثمار و فشار بر خلق كرد هنوز پاياني نيافته است

قدرت هاي كنزرواتيو در شمال و جنوب جهان جنگ تمدن هائي را به پيش مي برند كه 
  چيزي كه در . ز هم جدا كندمي بايست انسانهاي تحت فشار را ا

نتيجه به خشونتي غير قابل قبول و استبداد و بربريت و حمله به حقوق و شرف 
 . مهاجرين و اقليت ها ختم خواهد شد

با وجود اينكه اتحاديه اروپا از مناطق ثروتمند جهان است، ميليون ها انسان در فقر 
 يا بي ارزش شدن كار به وجود فقري كه يا در اثر بيكاري جمعي و. زندگي مي نمايند

سياست اتحاديه اروپا كه بر پايه گسترش رقابتي بي پايان در و خارج از .آمده است
اتحاديه اروپا شكل گرفته است، حمله اي است به حقوق كارگران و حقوق اجتماعي و 

 ...... خدمات اجتماعي و همگاني ، آموزش ، سيستم سالمتي و 
اتحاديه اروپا نقشه كاهش دادن مزدها ومحدود كردن بيشتر كمك هزينه هاي اجتماعي 

 . را دنبال مي كند
ما اين اروپاي نئوليبرالي را و همچنين تالش هاي براي تصويب قانون اساسي اروپا را 

ما خواهان اروپائي باز و فمنيست و . ما براي اروپائي ديگر مبارزه مي كنيم. رد مي كنيم
اروپائي كه صلح و عدالت اجتماعي و زندگي پايدار، . ت محيطي مي باشيمزيس

اروپائي كه حقوق اقليت ها و . خودمختاري غذائي و همبستگي در آن وجود داشته باشد
 . حق تعيين سرنوشت خلق ها مورد قبول و احترام باشد

غرب اروپا ما پيگرد و جنائي كردن مخالفان جهاني سازي و يا جنبش هاي ديگر شرق و 
 . را محكوم مي كنيم

ما موفق شديم . ما از فوروم اجتماعي اروپا در آتن قوي تر از گذشته به خانه مي رويم 
به پيشرفت هاي فراوان براي همكاري هاي ميان جنبش هاي شرق و غرب دست 

. ما موفق شديم با اهداف مشترك براي صلح و امنيت هاي اجتماعي مبارزه كنيم. يابيم
 خواهيم عملكردهايمان و تجهيز شدنمان را بعنوان تم اصلي پالتفرم مشتركمان ما مي

 . پالتفرمي كه در شبكه فوروم اجتماعي اروپا گسترش يافته است. همچنان ادامه دهيم 
ما بايد با هم كار هايمان را مشتركا سازماندهي كنيم و براي آينده مان استراتژي 

 . ن را قوي سازيم و گسترش دهيمتهاجمي تصميم گيري كنيم و جنبشما
ما تمامي حنبش هاي اجتماعي اروپا را فرا مي خوانيم كه بحثي گسترده را به انجام 
رسانند تا بدينوسيله بتوانيم قدمهاي مشتركي را در ماه هاي آينده در روند شبكه اي 

 . فوروم به انجام رسانيم و در نتيجه آن سازماندهي نمائيم
 : ي مهم طرح ريزي شده ما بقرار زيرندبرخي از برنامه ها

رشد جنبش هاي اجتماعي .  فوروم جهاني در نايروبي انجام مي پذيرد2007در ژانويه 
برگزاري و خيزش و رشد فوروم . آفريقا اهميت بسيار زيادي براي سرتاسرجهان دارد

ارگرائي جهاني ابزاري است در دست ما كه توسط آن مي توانيم بر عليه استثمار و استعم
 . اروپا مبارزه كنيم

ما براي خروج ارتش اشغالگران از عراق و بر عليه تهديد جنگ در ايران ، بر عليه اشغال 
فلسطين ، بر عليه انهدام و بي ارزش كردن خدمات اجتماعي و براي حقوق مهاجرين ، 

 . پناهندگان و اقليت ها مبارزه مي كنيم
 در روستوك آلمان برگزار مي 8 كنفرانس گ كنفرانس شوراي اروپا و2007در يوني 

ما از اين موقعيت ها استفاده مي كنيم و تمامي مبارزاتمان را متحدا به پيش مي . گردد
 .  بريم و سازماندهي مي كنيم

 
 

  شرکت واحدیپذيرش درخواست عضويت سنديکا
 ل کارگران حمل و نقی فدراسيون بين المللدر

  
   تهران و حومهي كارگران شركت واحد اتوبوسرانيكاي سندبه
 2006مه  9
 

 تي عضودرخواست
 
 ي المللني بونيفدراس" ي اجرائئتي رسانم كه هي كمال مسرت، به اطالعتان مبا

 ي خود با تقاضالي آور28 و 27، 26در جلسه )  افي تيآ ("كارگران ترانسپورت
 ،ي اداري مواردلي اف، منوط به تكمي تي در آتي عضوي شما براهياتحاد

 .موافقت كرد
 ماه اول 6 تي اف حق عضوي تي آژه،ي وي كنم كه، بعنوان اقدامي مدي تائنيهمچن

 ني بيصندوق همبستگ" است، از ي ضرورتي شدن عضوي قطعيشما را، كه برا
 . خواهد كردنيتام "يالملل
 هيما.  شده استلي شما تكمي مربوط به تقاضاي ادارفاتي تشرهي كلب،ي ترتنيبد

 رسما خوش 2006 اول مه خي اف را از تاري تي است كه ورود شما به آيخوشحال
 . هستمندهي با شما و همكارانتان در آي در انتظار همكارصبرانهي و بم،يآمد بگو
. ، ثبت شده است"يحمل و نقل جاده ا" نفر، و در بخش 1000 شما ي اعضاتعداد

 با شما تماس خواهد گرفت ي است، كه بزودوراتاي مك ي قسمت آقاني اسيرئ
من .  شما قرار دهداري آن بخش در اختي هاتي را در باره ساختار و فعاليتا اطالعات

مان خواهم خواست كه  "ي گذاراستي و سياطالع رسان" از دپارتمان نيهمچن
 . شما ارسال كندي اف را براي تي آاتي از نشري ادهيگز
 ي كنگره آنيكمي اف، خوشحالم شما را به چهل و ي تي آي اجرائئتي طرف هاز
 ي حاو،يغي تبلي ها و بروشورهاهي اطالعي هانكي لن،يدرپائ.  اف دعوت كنميت

 رزرو ي در باره كنگره، دستور جلسه، ساعات برنامه ها و فرم هاي اهي پاياطالعات
  .دي كنيرا مالحظه م ، عضو فرستاده شده اندي هاهيهتل ، كه به اتحاد



 براي آزادي كارگران زنداني مبارزه كنيم

 

 
بر اساس اخبار رسيده آقاي منصور حيات غيبي در زندان اوين در اعتراض به دستگيري مجدد 

او اعالم کرده .  دست به اعتصاب غذا زده است١٣٨٥زدهم فروردين ماه خود در روز شنبه دوا
   .است تا آزادي از زندان به اعتصاب خود ادامه خواهد داد

آقاي منصور حيات غيبي در جريان اعتصاب کارگران شرکت واحد اتوبوسراني تهران به همراه 
قاي منصور اسانلو رئيس هيات او نيز هم چون آ. تعداد زيادي از کارگران شرکت واحد دستگيرشد

مديره سنديکاي اتوبوسراني تهران، پس از آزادي تعداد قابل توجهي از دستگير شدگان، در زندان 
.  پس از چند ماه بازداشت، از زندان آزاد شد١٣٨٤ اسفند ماه ٢٨و نهايتا روز يکشنبه . باقي ماندند

جددا بدون ارائه هيچ توضيحي دستگير و  اسفند ماه، م٢٩اما فرداي آنروز يعني در روز دوشنبه 
  .روانه زندان شد

خانواده منصور حيات غيبي امروز در مراجعه به دادسراي انقالب اسالمي تهران در خيابان معلم 
. با دادياري که حکم آزادي او را امضا کرده بود مالقات کرده علت دستگيري او را جويا شدند

آقاي حيات غيبي اظهار بي اطالع کرده و مطرح نمود که حکم داديار اين دادسرا از علت دستگيري 
آزادي او امضا شده است و مي توانيد علت دستگيري او را از آقاي مرتضوي دادستان تهران 

   .سئوال کنيد
 فروردين نيز، ماموران رژيم به ١١ صبح روز جمعه ٦هم چنين خبر رسيده حاکي است که ساعت 

منزل آقاي حسن محمدي عضو فعال سنديکاي شرکت واحد اتوبوسراني تهران يورش آورده و او 
  . کارگر اخراجي شرکت واحد بود، دستگير و روانه زندان نمودند٤٦را که جزو 

يک قاضي حکم به آزادي زنداني مي دهد و قاضي . نگل حاکم استدر جمهوري اسالمي قانون ج
در گذشته مي شد اختالفات بين . ديگر همان فرد را در همان روز از خانه به زندان باز مي گرداند

اما امروز که اين دو قوه توسط يک جريان . دولت و قوه قضائيه را دليل چنين هرج و مرجي دانست
. معجزات جديد اين حکومت بيگانه با پيشرفت و ترقي و آزادي استاداره مي شود، اين هم از 

حکومت هاي فاسد و مستبد زماني که زير فشار قرار مي گيرند از قوانين خود نيز عدول کرده ، 
   .کارشان از هيچ منطقي پيروي نمي کند

   
رگران و در پي قدرت گيري محمود احمدي نژاد که وعده داده بود پول نفت را بر سر سفره کا

زحمتکشان سرازير مي کند تا کنون نه تنها وضع مردم به ويژه کارگران بهبودي پيدا نکرده بلکه 
به لحاظ . با وجود باال رفتن قيمت نفت، روز به روز فشار بر اقشار کم در آمد افزايش يافته است

 حکومت در اين. سياسي نيز اين حکومت تا توانسته است تيغ سرکوب خود را تيز تر کرده است
حالي که جهان را بر عليه خود برانگيخته است، مي کوشد با بحراني کردن فضاي جامعه و ايجاد 

   .رعب و وحشت، مانع دستيابي جنبش مردم ايران به خواسته هاي خود شود
کارگران ايران به ويژه مسئوالن سنديکا نظير منصور اسانلو و منصور حيات غيبي براي دفاع از 

براي آزادي بي قيد و شرط آنها و . ئي و اوليه کارگران به بند و زنجير گرفتار آمده اندحقوق ابتدا
  .همه زندانيان سياسي نبايد هيچ فرصتي را ازدست داد

کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران ضمن محکوم کردن سرکوب و دستگيري کارگران، 
جحافات را بر نمي تابند ، فرا مي خواند براي دفاع از همه آزادي خواهان و تمامي جرياناتي که اين ا

   .حقوق کارگران و خواسته هاي دموکراتيک مردم ايران صفوف خود را فشرده تر نمايند
  

   کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
 ٢٠٠٦ آوريل ٤ برابر ١٣٨٥فروردين  ١٥
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