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  اعالميه مشترك 
حزب و سازمان در مورد نه 

انتخابات مجلس شوراي 
  اسالمي

دعوت براي 
تحريم 

انتخابات 
  فرمايشي!

  

با تحريم فعال انتخابات 
عليه  فرمايشي،جنبش اعتراضي

  استبداد را پرنمودتر كنيم!
  3صفحه 

  در مخالفت
  با  

  تهديد نظامي
  و  

  عليه 
جمهوري اسالمي، 

  متحدانه 
  مبارزه كنيم

اين روزها فضاي مناسبات ايران با جهان 
متشنج شده و تندروها در سراسر جهان، 
موقعيت را براي تهديد نظامي و كوبيدن بر 
ي طبل جنگ مناسب ديده اند. ماجراجوئ

هاي اتمي حكومت ايران، همراه با 
رجزخواني هاي بي خردانه سران رژيم، 
امكان برافروخته شدن يك جنگ خانمان 

  برانداز را افزايش داده است.
 4صفحه 

 
و  يتنش در مناسبات خارج يدتشد

  يمرژ هاي يرجزخوان
  
و ماه  يد 21در  ي،اسالم يجمهور ياتم يها از مسئوالن برنامه يگرد يكيترور  با

 ياز سو يكا،و آمر يلاسرائ يژهو بو يخارج ياقدام به قدرتها يننسبت دادن ا
افزوده شد.  يبر مجموعه تشنجات در مناسبات خارج يگريمورد د يم،مقامات رژ

متعدد  يها اثر كنش و واكنش بربا خارج  يمتنش در روابط رژ ير،چند ماه اخ يط
  به شدت نهاده است. يگوناگون، مرتبأ رو يزهايو دستاو ينو به عناو

راجع به پرونده  ي،اتم يانرژ المللي ينآژانس ب يدگذشته انتشار گزارش جد پائيز
 يزآم صلح يتدر ماه يدبر ترد يگرد يكه در آن بار ياسالم يجمهور يا هسته
انتقاد شده » آژانس«كامل آن با  يو از عدم همكار يدتأك يمرژ ياتم يها طرح

 يهچند جانبه عل ياجانبه و  يك هاي يماز فشارها و تحر يا بود، آغازگر دور تازه
پاسخ  ينبوده است. نخست يمو شتابزده رژ يعصب يو متقابأل واكنشها يرانا

و  يشترب يهمكار يبه جا المللي ينآژانس ب هاي يبه ابراز نگران يمسئوالن حكومت
 يها مهبر تداوم و گسترش برنا يپافشار ي،جلب اعتماد جامعه جهان يتالش برا

درصد بود. اعالم  20تا حد  يوماوران يساز يغن يتهايفعال مهخود و ادا ياتم
در  يزن يراخ يدر روزها» فردو«در مركز  سازي يغن يدجد يساتتأس يانداز راه

متعدد  يها و قطعنامه» آژانس«به گزارش  يگرآشكار د يدهن كج يكواقع 
  .شود يسازمان ملل محسوب م »يتامن يشورا«

مبادالت با  يمدر مورد تحر يگرد يدولتها يو برخ يتانيادولت بر يمتصم يپ در
طرح حمله و تصرف سفارت  يمگردانندگان رژ ي،اسالم يجمهور يبانك مركز

 يناز عوامل خود را در آذرماه به اجرا گذاشتند. ا يدر تهران توسط گروه يتانيابر
 ينبود، رسوائ زين ژيمدرون دستجات ر يها ارتباط با كشمكش ياقدام كه ب

 يگرد ياريبه وجود آورد و اعتراض بس المللي ينحاكمان در عرصه ب يبرا يا تازه
حال و به دنبال طرح اتهام دست داشتن  ين. در هميختها را برانگ از دولت

دور  ينگتن،عربستان در واش يردر نقشه ترور سف يمرژ» سپاه قدس«مقامات و 
 يشنماراه افتاد.   يراندر ا يتيامن يانهاارگ سطتو »يريجاسوس بگ«از  يا تازه

او به  يتتبار و صدور حكم محكوم يرانيا يكائيآمر يك يزيونيتلو» اعترافات«
اطالعات  يروز يلهبه وس يگرد» جاسوس«چند  يرياعالم دستگ يناعدام و همچن

است كه از بس تكرار  ينهزم يندر هم يمرژ يها در هفته گذشته، از جمله واكنش
 2 در صفحه يهبق     . بفريبد تواند يرا م يا شده است كه كمتر كسنم و نخ

  در اين شماره
  حمله به سفارت انگليس، علل و پيĤمدها

  4صفحه                                       محمد اعظمي 
  المللي بر ايران تشديد فشار جامعه بين

  7صفحه                       سرسخن
  اند، نه وسايل مبارزاتي ما ها، ابزارهاي ديگران جنگ و تحريم

  9صفحه                       نادر عصاره
  در جمهوري اسالمي جان كارگر ارزش ندارد

  10صفحه       كميسيون كارگري سازمان 
  آيا سياست كاري به اقتصاد ندارد؟

  14صفحه                نادر عصاره
  دستكاري كميته مركزي سازمان اتحاد فداييان خلق

  در سند سياسي مصوبه كنگره 
  18صفحه          علي جالل

  اتحاديه هاي كارگري در عصر نئوليبراليسم
 19صفحه     برگردان ناهيد جعفرپور- مسعود فتحي

        مبارزه براي حق حيات و كار

  11صفحه 

خيزشهاي اخير تاثيرات پايداري در جامعه عرب بر
  ي خواهند گذاشتجا

 15صفحه   
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  سرنگون باد رژيم جمهوري اسالمي
 

  بقيه از صفحه اول
و  يتنش در مناسبات خارج ديتشد

  ميرژ يها يرجزخوان
  

بانك  ميقانون تحر بيهمزمان با تدارك و تصو
ماه و  يد ليدر اوا كا،يآمر ياز سو رانيا يمركز

 لهيبه وس رانينفت ا ديخر ميهمراه طرح بحث تحر
 گر،يد يكشورها يو ژاپن و بعض» اروپا هياتحاد«

چند  يداران مبادرت به برگزارو پاس انيمال ميرژ
فارس و تنگه  جيخل رد يائيو در ينيمانور گسترده زم

كرده اند.  ديجد يپرتاب موشكها شيهرمز و آزما
اعالم  ميرژ يو نظام ياز مقامات دولت يگروه
 ران،ياند كه در صورت منع صادرات نفت ا كرده

اقدام به بستن تنگه هرمز خواهند كرد و به ناوگان 
اند كه از مراجعت به  هم هشدار داده كايآمر يائيدر
و  ها يگونه رجزخوان ني. ازديفارس بپره جيخل

متقابل از  يو اخطارها داتيتهد ها، ينمائ قدرت
و متحدان آن را به دنبال آورده  كايجانب دولت آمر

و  ها تيحساس كيو به نوبه خود موجب تحر
 نيو همچن يدر سطح جهان يافكار عموم يها ينگران
در سطح منطقه شده است.  يحاتيمسابقه تسل ديتشد

به اقدام  ديكه با تهد زين لياسرائ ميژحال ر نيدر هم
مرتبأ  ران،يا ياتم ساتيبمباران تأس يمستقل برا ينظام

و  ياسياقدامات س ديجهت تشد يغرب يها به دولت
 آورد، يفشار م ياسالم يجمهور هيعل ياقتصاد

 ياحتمال يتهاجم آت يغاتيو تبل يمال ،يتدارك نظام
 زيآن را ن» شمارش معكوس«كرده و  يريگيخود را پ

  داده است. ريياز سال به ماه تغ
  

تنش و بحران در مناسبات  جاديكه ا ستين يديترد
 يها يبه منظور سرپوش نهادن بر درماندگ ،يخارج
سركوب و خاموش كردن منتقدان و  ،يداخل ديشد

ف دستجات و صفو ونديپ تيتقو زيمعارضان و ن
 ميشناخته شده رژ ياز شگردها يكي ،يحكومت بيرق

 نياحاكم از همان آغاز بوده است. توسل به  ياسالم
 يكار آمدن دارودسته احمد ياز زمان رو زيترفند ن

و  افتهي شيافزا ميرهبر رژ تيو حما تينژاد و با هدا
 استياز س نفكيال يو جزئ »يعاد«در واقع به روال 

روشن است  زين نيه است. اما اشد ليتبد يحكومت
مدام  دنيكه در دامن زدن مستمر به تشنجات و كوب

 تواند يبا آتش، م يبازهمچون  ،ياروئيبر طبل رو
 تأيبه بار آورده و نها ينيمخاطرات و صدمات سهمگ

از  يناش عيبه شعله ور شدن آتش جنگ و همه فجا
  آن منجر شود.

حاكم بر  ميخودكامه، چنان كه تجربه رژ يها ميرژ
به دفعات  زين گريد يما و تجارب دولتها نيسرزم

وعملكرد ضد  تينشان داده است، بنا به ماه
 شوند، يم ينيخود، همواره دچار كوته ب كيدمكرات

و در  ننديب يم »ريحق«را  فانيو حر» بزرگ«خود را 
به  البأغ يدرون يها مقابله با معضالت و بحران

گونه  ني. اآورند يم يرو يرونيب يها يماجراجوئ
 انيبه پا تواند يم تأينها ،يمحاسبات غلط و ماجراجوئ

در  يول انجامديب ها يكتاتوريشوم د تيو حاكم اتيح
 زين ينيو خسارات سنگ بيتواند مصا يحال م نيع
  نهد. يمنطقه برجا ايمردمان كشور و  يبرا

و پاسداران، در  انيحكومت مال داستيكه پ چنان
 يها و قطعنامه يالملل نيب نيه موازمستمر ب ياعتنائ يب
كامل نسبت به عواقب  يپروائ يو در ب »تيامن يشورا«
مردم  يو پنهان خود برا دايپ ياتم يها برنامه شبرديپ
 دهيازيدست  »چيه گرياتم و د«به قمار بزرگ  ران،يا

 نيحكومت همچنان بر ا ياست. گردانندگان اصل
 داتيدها و ته تصورند كه به رغم همه مجازات

خود را  انهيماجراجو ياتم استيس توانند يم يالملل نيب
را در برابر عمل  يببرند و سرانجام جامعه جهان شيپ

آن قرار بدهند. لكن  ريناگز رشيانجام شده و پذ
و متحدانش  كايآشكار است كه نه فقط دولت آمر

 هيبر پا زين يالملل نيبزرگ ب يها قدرت ريبلكه سا
 يجمهور رشيد، حاضر به پذمنافع و مالحظات خو

نخواهند شد.  يا منطقه يبه عنوان قدرت اتم ياسالم
 يساز يغن تياگر هم به ادامه فعال يغرب يها قدرت
آژانس  ينظارت دائم ريدر سطح محدود و ز ومياوران

ممكن مانع از  قيبدهند، به هر طر تيرضا يالملل نيب
خواهند شد.  يا به سالح هسته ميرژ نيا يابيدست
راجع به  ها يو نگران ها تيحساس ديمركز شدت

مسئله  نيا ليو تبد  ياسالم يجمهور ياتم يها طرح
 يبه روشن ر؛ياخ يدر سالها يالملل نيبحران ب كيبه 
» اروپا هياتحاد« كا،ياست كه آمر تيواقع نيا يايگو

بر اساس منافع و مصالح خاص خود،  هو متحدانشان ك
 استهايو س رانيحقوق بشر در ا ديموضوع نقض شد

 هيرا غالبا به حاش ميواقدامات سركوبگرانه رژ
 ياسالم يجمهور يدر مورد مقاصد اتم رانند، يم

 يها ينيآفر و تنش ها يكوتاه نخواهند آمد. ماجراجوئ
 اي يصرفنظر از همه اختالفات واقع ياسالم ميرژ
 يرا برا يمساعد نهيآن با غرب؛ عمال زم وهومم
بزرگ  يقدرتها انهيطه جوسل يها استيس شبرديپ

آنها در منطقه  ينظام عياستمرار حضور وس ،يجهان
آنها به  حاتيفارس و رونق بازار صدور تسل جيخل

  وجود آورده است.
 يها كه مجازات اند يمدع يحكومت سردمداران

 يدر پ يپ يها قطعنامه يبرقرار شده از سو يالملل نيب
ه از جانب ك يا ندهيفزا يها ميو تحر »تيامن يشورا«

كشورها اعمال شده  گريو د "اروپا هياتحاد" كا،يآمر
 يكي زين نيندارد. ا رانيبر اقتصاد ا يريشود، تأث يو م

 بانهيعوامفر غاتيتبل ايو  هيپا ياز محاسبات ب
ملموس و روزمره،  يها تيحكومتگران است كه واقع
و  ها تيكنند. محدود يخالف آن را ثبات م

 يسالها يكه ط يو تجار ينكبا ،يمال يها تيممنوع
 تيفعال يدر همه بخشها جأيبرقرا شده اند، تدر رياخ
و بحران زده  ماريخود را بر اقتصاد ب انباريز راتيتأث

و  ها مي. اما دور تازه تحرساند يكشور آشكار م
 ميطرح تحر ايو  يبانك مركز ميخصوصأ تحر
، ژاپن و »اروپا هياتحاد«از طرف  رانيصادرات نفت ا

از كشورها؛ از هم  يگريتعداد د ياحتمال قو به
اند.  و مضاعف خود را بروز داده ياكنون اثرات منف

و  تهايدر فعال يدترياختالالت شد رياخ يماه ها يط
 عيسر شيآمده كه افزا ديپد يجار يمبادالت اقتصاد

ارزش  يدرصد 50كاهش  ايو  يخارج يارزها يبها
 ياز شاخص ها يكيدر برابر آن ارزها، تنها  الير

  مشهود آنست.
به بستن تنگه هرمز در حالت قطع صادرات  ديتهد

مسلمأ به  زين يرجزخوان كيدر حد  يحت ران،ينفت ا
به  دنيتمام نشده و برعكس شدت بخش مينفع رژ

كه  داستيرا به دنبال آورده است. پ ها ميروند تحر
گذرگاه مهم  نيمسدود كردن ا يبرا ياقدام عمل

 مياز جانب رژ »يعمل انتحار«به منزله  زين يالملل نيب
 انيكار نه تنها بخش اعظم جر نيخواهد بود. ا

را متوقف خواهد كرد،  رانيصادرات و واردات ا
 يوندهايجهان را كه پ يبلكه غالب كشورها

فارس دارند، در برابر  جيبا منطقه خل ياديز يبازرگان
  قرار خواهد داد. ياسالم ميرژ

 يمستمر پرونده اتم يريگيضمن پ يغرب يدولتها
مجامع  گريدر سازمان ملل و د ياسالم يجمهور

تا  ش،يمقاصد و منافع خو يو به مقتضا يالملل نيب
حذر كرده و  ينظام نهيكنون از توسل به گز

 يو اقتصاد ياسيس هاتيكه با فشارها و تنب اند دهيكوش
 يشورا« يها قطعنامه رشيرا به پذ ميرژ نده،يفزا
متقابآل  ،يارند. گردانندگان حكومتوا د »تيامن
و باال بردن  ديو تهد يكه با رجزخوان كوشند يم

 ليتحم يو به بها ياحتمال يتهاجم نظام يها نهيهز
 ياتم يها برنامه ،يجار يها ميتحر نيصدمات سنگ

را در برابر  انيخود جهان اليبرده و به خ شيخود را پ
كه  ستنجاي. اما نكته اندعمل انجام شده قرار ده

راه « نيگزيجا شهيهم يهمواره و برا ها، مياعمال تحر
 ديو تشد ينخواهد بود. به موازات برقرار ينظام» حل
 زيجنگ ن نهيگز ،ياسيو س ياقتصاد يها ميتحر

است و  يغرب يها همچنان در دستور كار قدرت
 افتني يآن (و حت ياحتمال ياجرا يتدارك برا

در بازار  رانيا ينفت صادرات هيسهم يبرا ينيگزيجا
در حالت سر  ني) در حال انجام است. بنا برايجهان
 ديبع ،ياروئيرو استيتداوم س يبرا ميرژ يسخت

به تقاطع برسند،  يدو خط مواز نيا يكه روز ستين
و تبعات شوم  ها ميجامعه ما عالوه بر تحمل تحر يعني

  شود. وبا فاجعه بمباران و جنگ هم روبر تأيآن نها
  6ه بقيه در صفح



  سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران اتحاد كار
 

3 1390 دي                                                                                173شماره 

  ياسالم يحزب و سازمان در مورد انتخابات مجلس شورا  9اعالميه مشترك 
  !يتحريم انتخابات فرمايش يبرا دعوت

 

  !عليه استبداد را پرنمودتر كنيم ياعتراض ،جنبشيتحريم فعال انتخابات فرمايش با
  
اسفند ماه برگزار شود، جزو غير  12كه قرار است در روز  ياسالم ينهم مجلس شوراگاه آزاد و دمكراتيك نبوده است، اما انتخابات دوره  چيانتخابات ه ياسالم يجمهور در

، 88خرداد سال  22گذشته و به ويژه  بعد از انتخاتات  ياه سال ياست. گردانندگان حكومت در ادامه سركوب اعتراضات مردم ط ميرژ نيا اتيح طول در انتخابات ترين دمكراتيك
 و فقيه يدستورات ول يرا تشكيل دهند كه مجر يمجلس خواهند يم ها آن. يابند راه مجلس به "فقيه واليت در شدگان ذوب"را برگزار كنند كه در آن تنها  يانتخابات اند تصميم گرفته

  را تدارك ديده و يامنيت اقدامات ترين وسيعآن، سران رژيم  يبرگزار ياست. برا يتيامن يدر فضا يفرمايش ينهم مجلس، انتخابات رهباشد. انتخابات دو يـ امنيت ينظام ينيروها
ـ  ينظام يو نيروها مترهبر حكو يا كشور در اين حد بسته نبوده است. با اين وجود خامنه يسياس يفضا يانتخابات هيچ در. اند كرده يپليس يكشور را به وجه شديد يسياس يفضا
  .در جريان انتخابات هستند يسراسر يو جنبش اعتراض ياجتماع يها زش خودجوش مردم، برآمد جنبشخي و ها يبه شدت نگران انتخابات و سرريز شدن نارضايت يامنيت
. اند برخاسته ياپوزيسيون خارج از نظام و اپوزيسيون درون  نظام به مخالفت با انتخابات فرمايش يسياس ينيروها بخش ترين وسيع ياسالم ياولين بار در حيات جمهور يبرا

 88كه در اولين انتخابات پس از انتخابات سال يدر حال  ممجموعه اين نيروها در عدم شركت و تحريم انتخابات مجلس، حكومتگران را به وحشت انداخته است. سران حاك يهمسوئ
تند، اما به دليل هراس از واكنش غير مترقبه مردم و هس ياسالم يجمهور تينشان دادن مشروع يمشاركت مردم برا ازمندين يا از هر دوره شيب تن، ها ميليون يو برآمد اعتراض

داغ كردن تنور انتخابات  يالزم برا يها گسترش داده و از تامين حداقل شياز پ شيعمل به دست مردم، اختناق در جامعه را ب ارخارج شدن كنترل انتخابات از دستشان و افتادن ابتك
 يكرده است. قوه قضائيه رژيم با هدف مقابله با اقدامات نيروها يگير يرا يها ماندن حوزه يت مشاركت مردم در انتخابات و خالمجموعه ، آنان را نگران اف نيا. اند چشم پوشيده

،  اعتصاب ، زيآم تراضكاهش مشاركت در انتخابات، دعوت به تجمع اع ايو  ميمردم به تحر قيو تشو بيانتشار هرگونه محتوا با هدف ترغ": يا اپوزيسيون و منتقد، با صدور اطالعيه
را جرم اعالم  "انتخابات هيعل يمجاز يدر فضا زيآم نيتوه يهرگونه محتوا ايو  هيهجو ايهجو  ارانقالب و معاند و انتش ضد يها انتخابات گروه ميعالئم تحر غيتبل و انتشار ،تحصن

   .كرده است
 يقرار دارد. خطر حمله نظام يشديد بين الملل يفشارها تحت رژيم، نابخردانه و زا تنش يها سياست اثر بر ما كشور كه شود يبرگزار م يمجلس نهم در شرايط يفرمايش انتخابات

 ين رفته و فقر و بيكارحاصل از فروش نفت و دسترنج مردم از بي يارز ايرزده، ذخ يپيدا كرده، بر اقتصاد كشور ضربه جد يا سابقه يكه ابعاد ب يالملل بين يها افزايش يافته و تحريم
از  يوسيع يها گروه و كند فلج را كشور اقتصاد تواند يم يمركز بانك تحريم جمله از ها در كشور با شتاب درحال گسترش است. تشديد و گسترده تر شدن هر چه بيشتر تحريم

   .جامعه را به فالكت بيشتر سوق دهد
 يرهبر حكومت نيروها ياست، به دستور خامنه ا يبين الملل يها و توقف تحريم يرفع خطر حمله نظام يتدابير معقوالنه برا اتخاذ نيازمند كه كشور آميز وجود وضع مخاطره با

 و گردانند يكم مرا بر كشور حا يپادگان يكنند، فضا يرا تشديد م همنطق در تشنج هرمز تنگه بستن به تهديد با زنند، يم ينظام يدست به مانورها ينمائ قدرت يبرا چنان هم ينظام
   .فقيه حكومت هستند يول يا نظر خامنه يو مجر يمردم در تدارك تشكيل مجلس فرمايش يرا حق كامل سلب با
  

  !ايران مردم
در جهت تشديد مبارزه عليه استبداد حاكم و  يرا اقدام ياسالم يمجلس شورا يفرمايش انتخابات تحريم ايم، شما دفاع كرده يكه همواره از حق را يحزب و سازمان سياس 9 ما

 يو جنبش اعتراض  ياجتماع يها مجلس، جلوه جنبش يفرمايش انتخابات فعال تحريم كه هستيم نظر اين بر و دانيم يم يسراسر يو جنبش اعتراض ياجتماع يها تقويت جنبش
 يخنث دهد، يفاجعه سوق م يكه كشور ما را به سو يهائ ، جهت مشروعيت بخشيدن به سياستشما ياز را يگير بهره يبرا را حكومت تالش و كند يرا پرنمودتر م يسراسر

 يفقرفزاينده، اختناق و سركوب، عليه سياست خارج ،يتورم، بيكار ،يفساد، ركود اقتصاد ،ياعتراض خود را عليه عدم كارآئ ،يفرمايش انتخابات اين در شركت عدم با. سازد يم
   .انجاميده است، اعالم كنيد ياقتصاد يها كه به افزايش خطر جنگ و تشديد تحريم زا ماجراجويانه و تنش

  
  !آزاديخواه ينيروها
برآمد مشترك و گسترده در اين عرصه را فراهم آورده  يرا برا يمساعد  جنبش آزاديخواهانه مردم ايران، فرصت يشركت در انتخابات و سياست تحريم فعال توسط نيروها عدم

حركت كرد و مردم را به عدم  يعليه انتخابات فرمايش ييسديوارنو و ها تراكت و اعالميه پخش ها، يو سخنران يگردهمائ يبرگزار ،ياجتماع يها با فعال كردن شبكهاست. بايد 
   .آزاديخواه و مردم را در مقابل قدرت رژيم به نمايش بگذاريم يدعوت نمود. بايد بكوشيم با پيشبرد تحريم گسترده انتخابات، قدرت نيروها يانتخابات فرمايش يگير يشركت در را

  .ميخوان يمجلس فرا م يشيانتخابات فرما يبرگزار يبرآمد مشترك و متحد در مقابله با نقشه حكومت برا كيرا به  رانيو دمكرات ا خواهيآزاد يروهايهمه ن ما
  

  رانيا خواهانيجمهور اتحاد
  دمكرات كردستان ايران حزب
  رانيمردم ا كيدمكرات حزب
  رانيله كردستان ا كومه حزب
  ـ اروپا رانيا يمل جبهه

  رانيخلق ا انياتحاد فدائ سازمان
  (تي(اكثر رانيخلق ا انيفدائ سازمان
  رانيچپ ا يها ستياليموقت سوس يارتباطات شورا يهمĤهنگ كميته
  رانيا كيدمكرات و الئ خواهانيجنبش جمهور يهمĤهنگ يشورا

  
   2012ژانويه  19 - 1390 يد 29 شنبه پنج



  سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران اتحاد كار
 

4 1390 دي                                                                                173شماره 

  متحدانه مبارزه كنيم در مخالفت با تهديد نظامي و عليه جمهوري اسالمي،
 

  كميته مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
  

اين روزها فضاي مناسبات ايران با جهان متشنج شده و 
تندروها در سراسر جهان، موقعيت را براي تهديد نظامي و 

هاي  كوبيدن بر طبل جنگ مناسب ديده اند. ماجراجوئي
اتمي حكومت ايران، همراه با رجزخواني هاي بي خردانه 
سران رژيم، امكان برافروخته شدن يك جنگ خانمان 
برانداز را افزايش داده است. در اسرائيل شيمون پرز اعالم 
نمود كه زمان حمله نظامي به تاسيسات اتمي ايران در 
حال نزديك شدن است. پس از آن بنيامين نتانياهو، 

خود، براي   زير اسرائيل، در حال قانع كردن كابينهو نخست
حمله به ايران است. در پي اين اظهارات جنگ طلبانه، 
تمرين هاي نظامي آغاز شده و آژيرها را براي آماده 
كردن مردم اسرائيل، به صدا در آورده اند. گفته شده است 
كه، اسرائيل به همراه ايتاليا و آلمان رزمايش پنج روزه 

اند. همزمان سران سه كشور، آمريكا،  داشته مشترك
فرانسه و انگليس ضرورت فشارهاي هر چه بيشتر بر 
حكومت ايران را مورد تاكيد قرار داده اند. مقامات رسمي 
اين سه قدرت اعالم كرده اند كه همه گزينه ها را براي 
عقب نشاندن ايران مد نظر دارند. رسانه ها خبر داده اند 

هاي خود براي حمله احتمالي به  نيا طرحكه ارتش بريتا
 .. كند و ايران را روزآمد مي

از سوي ديگر، به رغم اين كه طي پنج ساله اخير، شوراي 
امنيت، چهار قطعنامه تحريمي عليه ايران تصويب كرده 

هاي يكجانبه  است و آمريكا و اتحاديه اروپا نيز تحريم
سازي  توقف غنياند تا ايران را وادار به  ديگري وضع كرده

اورانيوم كنند، اما جمهوري اسالمي تاكنون هيچ نشاني از 
متوقف ساختن غني سازي و همكاري كامل با آژانس 
نشان نداده و توجهي به شفاف سازي در زمينه برنامه 
اتمي خود، ننموده است. در نتيجه اين واكنش هاي 
تحريك آميز، سوء ظن به رژيم ايران، براي دستيابي به 

ح هسته اي، افزايش چشمگيري يافته است. سال
جمهوري اسالمي طي اين سال ها كوشيده است با 
هياهو و گزافه گوئي جهان را عليه كشورمان متحد نمايد 
و زمينه و بهانه براي برآمد جريانات تندرو، براي حمله 
نظامي به ايران، فراهم كند. عموم سران حكومت به ويژه 

جاي چاره انديشي و اعتماد رئيس جمهور تحميلي، به 
سازي با جهان خارج، مشغول تحريك كردن مردم جهان 
عليه ايران هستند. احمدي نژاد در آخرين اظهار نظرش 
در اين باره گفته است كه اسرائيل همچون كليه اي است 
كه به بدن مردم منطقه پيوند زده اند، اما اين بدن، آن را 

زوال اين حكومت  پس زده است. همه ملت ها در آرزوي
و خالص شدن از دست آن هستند. سپس افزوده است 
كه اين رژيم نابوديش نزديك است. اين اظهارات در 
زماني مطرح مي شود كه از ايران به اتهام دست داشتن 
در توطئه ترور سفير عربستان، به شوراي امنيت شكايت 
شده و در گزارش آژانس بين امللي به شواهدي دال بر 

ت تازه و تالش هائي جهت دست يابي به سالح تخلفا

اكنون فضا بسيار  .اتمي از سوي ايران، اشاره شده است
متشنج و رابطه بين حكومت ايران با بسياري از 
كشورهاي ديگر به شدت خصمانه تر شده است. در اين 
فضاي متشنج خطر حمله نظامي به ايران افزايش زيادي 

به همراه برخي از  يافته است. سران قدرت هاي بزرگ
رهبران كشورهاي عربي بهانه هاي زيادي در دست دارند 
تا حمله نظامي را توجيه كنند. به رغم اين، شرايط براي 
جنگ با ايران چندان مناسب نيست. جنگ در عراق و 
افغانستان حاصلي براي كشورهاي قدرتمند به بار نياورده 

وهاي است. در حال حاضر در اين دو كشور خروج نير
خارجي مطرح شده و جدي تر مي شود. هزينه هاي جاني 
و مالي عظيم اين جنگ، كه به ويژه توسط دولت امريكا 
تامين شد، نسبت به نتايج ناچيز آن، قابل سنجش نيست. 
هزينه جنگ با ايران براي جهان غرب بسيار سنگين 
خواهد بود. جنگ، بحران اقتصادي را تشديد مي كند. 

ايران با دو كشور عراق و افغانستان تفاوت افزون براين، 
نيست. برخالف  چشمگيري دارد. با ليبي هم قابل قياس

تصور دولتمردان اسرائيل، ايران نه عراق است كه تنها 
يك راكتور اتمي داشت و برنامه اش پيشرفته نبود و نه 
سوريه است كه تازه مي خواست راكتور بسازد. ايران 
كشوري است كه برنامه اتمي پيشرفته اي دارد و 
تاسيسات آن بسيار پراكنده و بعضا در دل كوه ها ساخته 

ده اند. به دليل اين مجموعه است كه طي روز هاي ش
اخير، عالوه بر چين و روسيه، كشورهاي ديگر از جمله 
فرانسه نيز نگراني و مخالفت خود را با حمله نظامي به 
ايران اعالم داشته اند. وزير امور خارجه فرانسه گفته است 

ثباتي در منطقه  مداخله نظامي در ايران موجب بي
و برنامه دخالت در ايران را رد كرده است. شود. نات مي

بيشتر به نظر مي رسد آمريكا و غرب، هدفشان از اين 
تهديدات افزايش فشار به ايران براي عقب نشاندن 
حكومت است. از اين رو امروز و در اين مقطع، جنگ با 
ايران در دستور روز آمريكا و غرب قرار ندارد. اما فضاي 

جنگ طلبان و خشك مغزان را  متشنج كنوني، تندروها،
ميداندار مي كند. در اين فضاي متشنج هر اقدامي ممكن 
است به يك جنگ تمام عيار كشيده شود. از اين زاويه 
بايد خطر جنگ را، بسيار جدي گرفت و براي تشنج 

 .زدائي كوشيد
كميته مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران، سياست 

ه بحران اتمي و بي پاسخ هاي جمهوري اسالمي در زمين
گذاشتن مكرر خواست هاي مراجع بين المللي را عامل 
اصلي تشديد اين بحران و جاده صاف كن هرگونه اقدام 
مخرب، عليه كشورمان دانسته، راه خروج از اين بحران را 
پايان دادن به اين سياست ها مي داند. در شرايط كنوني، 

مللي پيرامون شفاف سازي و همكاري با مجامع بين ال
طرح اتهام ترور سفير عربستان سعودي در آمريكا، كه به 
شكايت عربستان به شوراي امنيت انجاميده است، يكي از 

راه هائي است كه مي تواند از دامنه تشنج بكاهد. اين 
مساله به ويژه در ارتباط با جمهوري اسالمي، كه در 

سياهي زمينه ترور مخالفان خود سابقه و پرونده بسيار 
دارد، مهم است. همچنين اهميت دارد كه دولت امريكا 
جزئيات اين پرونده را در اختيار افكار عمومي قرار دهد تا 
امكان روشن شدن حقيقت براي عموم فراهم گردد. مردم 
جهان هنوز از ياد نبرده اند كه دولت بوش با ادعاي واهي 

 .سالح اتمي در عراق، جنگ را آغاز نمود
نه كه بارها گفته ايم، باز تكرار مي كنيم كه ما همانگو

پايان دادن به سياست پر تنش با مجامع بين المللي، 
پذيرفتن تعليق غني سازي اورانيوم، همكاري كامل با 
آژانس بين المللي انرژي اتمي، ادامه مذاكرات با گروه 

و آغاز مذاكره رسمي و علني با دولت آمريكا بر ) 1+5(
للي، الزمه فروكش نمودن فضاي اساس عرف بين الم

متشنج كنوني است. ما بر اين باوريم كه دموكراسي در 
ايران نه از طريق ورود تفنگداران قدرت هاي خارجي، 
تنها با اراده و عزم ملت ايران مستقر خواهد شد. ما تعيين 
تكليف با حكومت اسالمي را حق منحصر به فرد مردم 

 .ايران مي دانيم
زمان اتحاد فدائيان خلق ايران، همه كميته مركزي سا

جريانات سياسي صلح دوست ايراني را فرا مي خواند كه 
ضمن مخالفت خود با هرگونه اقدام نظامي عليه 
كشورمان، بر مسئوليت رهبران جمهوري اسالمي در 
تشديد اين بحران تاكيد كرده و تالش براي عقب 

ند. نشاندن رژيم از مواضع كنوني آن را پيگيري نماي
صداي متحدانه عليه جنگ و جنگ افروزان و عليه 
سياست هاي سركوبگرانه جمهوري اسالمي، امروز در 
ايران و همه جهان شنيده شده و با استقبال روبرو مي 
شود. بدون ترديد يكي از عوامل مهم بازدارنده جنگ، 

 .اتحاد و يكپارچگي صفوف ماست
  2011نوامبر  9برابر  1390آبان  18چهار شنبه 

  
منتشره از سوي كميته  يهااعالميه 

  سازمان مركزي
  

ترور در تهران .افزايش خطرات عليه كشور ما 
  !و عليه صلح

 2012ژانويه  13 - 1390دي  23
 

را  اقدام ماجراجويانه تسخير سفارت انگليس
 !محكوم مي كنيم
 2011نوامبر  29برابر با  1390سه شنبه هشتم آذر 

 
  !نمي ماند "مكافات"اين جنايات بي 

 2011نوامبر  25 - 1390آذر  4جمعه 
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حمله به سفارت انگليس، 
  علل و پيامد ها

  
   محمد اعظمي

  
ماجراي حمله به سفارت انگليس كه ظاهرا توسط تعدادي 
دانشجوي بسيجي صورت گرفت در شرايط كنوني مساله 
بسيار مهمي است كه مي تواند به نتايج زيانباري براي 
مردم ايران بيانجامد. اين كه حمله به سفارت انگليس كار 

ي بود، با چه هدفي انجام گرفت و چه نتايجي چه نيروئ
به بار خواهد آورد، موضوعي است كه بايد روي آن مكث 
نمود و بدان پاسخ گفت. مي كوشم پيرامون اين پرسش 

  :ها، نظرم را به كوتاهي بيان كنم
  

  حمله كار چه نيروئي بود؟
به اين پرسش، پاسخ هاي متفاوتي داده مي شود.  

مي گويند اين اقدام توسط مقامات رسمي حكومت 
دانشجويان بسيج و با حمايت مردم، به شكل خود جوش، 
صورت گرفته است. عده اي اين اقدام را كار كل حكومت 
مي دانند و جناح هاي حاكم را در اين اقدام همدست مي 
بينند و نظر ديگري هم وجود دارد كه كل حكومت را 

ان اين پشت اين حركت نمي بيند. معتقد است كه فرم
حركت از بيت خامنه اي با موافقت او و با پشتيباني 
بخش مهمي از محافظه كاران حاكم صادر شده است. 
من فرض سوم را نزديك به واقعيت مي بينم. اينكه اين 

ربط داده مي شود نيازي  "خودسر"اقدام به گروه هاي 
به رد آن وجود ندارد. مي دانيم در جمهوري اسالمي، 

 "سر"سري وجود ندارد. همه گروه ها هيچ گروه خود
دارند. خودسرها هم تا كنون سرنخشان دست ولي فقيه 
بوده است. عكس ها و فيلم ها همه حاكي است كه حمله 
به سفارت انگليس رير سايه ماموران انتظامي، كه در 
حيطه نفوذ ولي فقيه است، انجام گرفت. در رابطه با نظر 

حاكم در ماجراي حمله دوم، يعني همدستي كل جريانات 
به سفارت انگليس نيز، موضع گيري وزارت امور خارجه 
اين پاسخ را زير سئوال مي برد. در اين رابطه خبرگزاري 

وزارت امور خارجه جمهوري اسالمي "ها اعالم كردند كه 
ايران از برخي رفتارهاي غير قابل قبول معدودي از 

تقويت  معترضان كه با وجود تالش نيروي انتظامي و
نيروهاي حفاظت كننده از سفارت صورت پذيرفت، ابراز 
تاسف كرد و از مسئوالن امر خواسته شده است تا 
اقدامات و بررسي هاي فوري و ضروري در اين خصوص 

با توجه به اين موضعگيري دولت،  "به عمل آورند.
احتمالي كه مي توان با كمترين ترديد از آن سخن گفت، 

كليد اين حمله در بيت رهبري و  فرض سوم است. يعني

با موافقت خامنه اي زده شده است. جناح احمدي نژاد و 
مشائي نه تنها موافق اين اقدام نبوده اند، با آن نيز 
مخالفت داشته اند. بر اساس مجموعه اخبار رسانه ها، از 
اين حركت بخشي از محافظه كاران به ويژه نمايندگان 

ر الريجاني، عالالدين مجلس، و افراد شاخص آن نظي
بروجردي و باهنر و رئيس قوه قضائيه و بخشي از سپاه و 
نشرياتي چون كيهان و .. دفاع كرده اند. اين در حالي 
است كه اين خبر در نشريات طرفداران دولت چندان 
بازتابي نداشت. حتي روزنامه ايران در گزارش خود از اين 

. در آن گزارش حمله با زبان حكومتيان انتقاد هم نمود
در اين ميان برخي دانشجويان شركت كننده "آمده است: 

در اين تجمع در حالي كه با مقاومت كمرنگ نيروهاي 
رو بودند، از در سفارت انگليس باال رفته و  انتظامي روبه

پرچم جمهوري اسالمي را بر روي ديوار سفارت برافراشته 
رخي و پرچم انگليس را به آتش كشيدند. هم چنين ب

دانشجويان ديگر نيز سنگ و تخم مرغ به در و ديوارهاي 
ها پس از  كردند. بر اساس گزارش سفارت پرتاب مي

مقاومت محدود مأموران نيروي انتظامي مستقر در جلوي 
تن از دانشجويان معترض وارد  50سفارت انگليس، حدود 

سفارت شده و نشان سلطنتي دولت انگليس را از داخل 
ور در تهران به بيرون ساختمان سفارت سفارت اين كش

سنگ  "دانشجويان"مي بينيم كه در اين گزارش "آوردند
پران معرفي شده و مقاومت نيروهاي انتطامي، محدود و 
كمرنگ توصيف گرديده است. اما رئيس مجلس برخالف 
اطالعيه وزارت امور خارجه و نشريات وابسته به دولت، 

حركت دفاع نمود. دو روز  در مصاحبه با رسانه ها، از اين
پيش از اين نيز، در مجلس، پس از مصوبه كاهش رابطه 
با انگليس، مجلسيان كف به دهان شعار مرگ بر انگليس 
سر دادند و لحظاتي فراموششان شد كه در مجلس 
قانونگذاري نشسته اند. البته بد نيست بدانيم برخي از اين 

ت حمله به سفار "خودجوش"مجلسيان، در حركت 
انگليس، حضور داشته و فعاالنه در سازماندهي اين 

  .حركت مشاركت كردند
  

  هدف از اين حمله؟ 
وضعيت در داخل كشور بسيار حاد شده است. اين روزها 
درگيري ها تا حد دستگيري و افشاگري هاي بي سابقه و 
دريدن همديگر پيش رفته است. تا كنون روياروئي دو 

جاميده است. هنوز طرف، به شكست يك جريان نيان
احمدي نژاد حضور دارد و اظهار وجود مي كند. به نظر 
مي رسد با توجه به نفرت فزاينده اي كه از دستگاه 
واليت و شخص خامنه اي وجود دارد، جريان احمدي 
نژاد هم، سعي در اين دارد كه درگيري ها را حادتر و 
ن فاصله خود را با دستگاه واليت و ولي فقيه، بيشتر نشا

دهد. اخيرا با نزديك شدن به انتخابات مجلس درگيري 
جناح ها اوج گرفته است. ماجراي دزدي سه هزار 

ميلياردي يكي از موضوعات دعواست. هر دو جناح از 
همديگر اسنادي دارند كه به محض زياده روي، با اخطار 
جناح مقابل روبرو مي شوند. گفته مي شود سرنخ دزدي 

نيز به بيت خامنه اي وصل است و  هاي هزاران ميلياردي
اين مساله، كار را براي تصفيه با همديگر دشوار كرده 
است. احمدي نژاد اكنون مسئول برگزاري انتخابات است. 
پول هائي بين مردم توزيع كرده و مهره هائي را در عموم 
ارگان هاي اجرائي چيده است. حتي در سپاه نيز نيرو دارد 

براي زدن او با ترس و ترديد  و همين جناح مقابل را
روبرو نموده است. مهم تر از همه اين ها، احمدي نژاد در 

جدا كند. در "رهبر"دور دوم كوشيده است صف خود را از 
چارچوب اين نگاه است كه روي برخي از موضوعات با 
كل دستگاه واليت مرزبندي مي كند. روي حذف 

دور كوبيده  روحانيت و تاكيد بر مساله ايرانيت در اين
است. اين جريان حتي به شكلي پاي خود را از سركوب 
ها پس كشيده و به برخورد تند جريان مقابل انتقاد مي 

طلبان مرتكب  اصالح"كند. از زبان جوانفكر مي گويد: 
اشتباهات بزرگي شدند و اين اشتباهات را بايد در جاي 
خودش بررسي كرد، اما حاضر نيستيم به خاطر 

شان سر اينها را ببرند و بگويند اينها شايسته هر اشتباهات
آقاي جوانفكر به روزنامه اعتماد در  "برخوردي هستند! 

مورد نيروهاي اصالح طلبان گفته است كه آن ها 
شوند و حق حيات و  بخشي از جامعه ما محسوب مي"

  ".زدن دارند حرف
احمدي نژاد در رابطه با مناسبات با خارج نيز سعي كرده 

عنوان كسي كه خواهان عادي نمودن رابطه است خود به 
را بنماياند. در چنين شرايطي يكي از علل تسخير سفارت 
انگليس، مي تواند بحراني كردن فضاي جامعه از سوي 
بيت رهبري، براي زدن حريف و يا به تسليم كشاندن آن 
ها باشد. در واقع جناح مقابل با حمله به سفارت دولت را 

ي قرار داده است. علت موضع محتاطانه در موضع سخت
وزارت امور خارجه احمدي نژاد، كه فقط از اين اتفاق 
اظهار تاسف نمود، هم اين است كه از سوئي مي خواهد 
مخالفت خود را بيان كند، از سوي ديگر چون حريف را 
كامال مي شناسد، با احتياط سخن گفته است تا به اتهام 

نرود. در گذشته نيز حمله همكاري با انگليس زير ضرب 
به سفارت آمريكا يكي از اهدافش زدن دولت موقت 
مهدي بازرگان بود. اساسا در شرايط تشديد اختالفات 
دروني جناح هاي حاكم، يكي از شگردهاي حكومت 
متشنج كردن فضا و بحران سازي براي به تسليم 

  .كشاندن حريف بوده است
كي ديگر از داليل افزون بر اين، مناسبات با جهان هم ي

اسالمي حمله به سفارت انگليس بوده است. جمهوري 
اين روزها در زير فشار شديد قرار گرفته است. تحريم ها 
عليه ايران، از تحريم هوشمند و يا هدفمند، شتابان، در 
حال فاصله گيري است. انگليس و كانادا و فرانسه بانك 
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مركزي ايران را تحريم كرده اند، فرانسه ضمن بلوكه 
 كردن دارايي ها، خواستار تحريم نفتي ايران هم شده

است، آمريكايي ها هم موتور تشديد تحريم ها، هستند، 
بقيه اروپا و جهان صنعتي هم در حال پيوستن به آن ها 
هستند. روز پنج شنبه، وزراي امور خارجه اتحاديه اروپا 

 141تحريم هاي جديدي را تصويب كرده اند كه تحريم 
فرد ديگر از جمله آن هاست. در اين نشست  39شركت و 

نفت ايران مورد بحث بوده است. قرار است  حتي تحريم
در آينده باز در باره ايران صحبت كنند. صدور قطعنامه در 
رابطه با طرح ترور سفير عربستان در آمريكا و نقض 
حقوق بشر در ايران، فشار بر جمهوري اسالمي را تشديد 
نموده است. به نظر مي رسد يخشي از حكومت به خيال 

شار روي خود، برنامه حمله به خود براي كاستن از ف
سفارت را طراحي نمود تا پيش از پيشروي غرب به خيال 
خود، آن ها را از اتخاذ تصميمات تندتر بترساند. بنابر اين 
دستگاه واليت از اين حمله به سفارت، هم سد كردن راه 
تشديد تحريم ها را مدنظر داشته و هم به تسليم كشاندن 

   .ده استحريف را داخل دنبال نمو
  

  نتايج اين حمله؟ 
زود است در باره نتايج حمله به سفارت انگليس نظر 

عضو  5قطعي داد. اما فعال با واكنش شوراي امنيت و 
اصلي آن مواجه شده ايم و همه اين كشورها و برخي 
كشورهاي بزرگ ديگر اين عمل را محكوم كرده اند. 

ال انگليس سفارت خود را بسته است و نروژ هم در ح
حاضر سفارت خود را در ايران تعطيل كرده است. به نظر 

مي رسد كشورهاي اتحاديه اروپا نيز در اين چارچوب ها 
اقداماتي انجام دهند. فرانسه و آلمان سفراي خود را براي 
رايزني خواسته اند. و ايتاليا در حال تصميم گيري براي 
ر بستن سفارت خود در تهران است. اين احتمال كه بيشت

كشورها سفيران خود را براي رايزني فرا بخوانند، وجود 
دارد. اين حمله موقعيت جمهوري اسالمي را در مناسبات 
جهاني ضعيف تر كرده و فشارها را بر اين حكومت 
افزايش خواهد داد. يكي از اتهامات اصلي حكومت از نظر 
ديگر كشورهاي جهان، غيرقابل اعتماد بودن رژيم بوده 

برنامه اتمي جمهوري اسالمي را با اين است. حتي 
رفتارهاي خارج از نرم سنجيده اند و با آن به مخالفت 
برخاسته اند و گرنه كشورهاي ديگري نظير پاكستان هم 
وجود داشت، كه به داليل ديگري اعتماد زيادي به او 
نداشتند، اما اتمي شدنش با چنين مشكلي مواجه نشد. به 

ها به دور ايران تنگ تر مي نظر مي رسد حلقه تحريم 
شود و فشار بر مردم افزايش مي يابد. در حال حاضر نيز 
برخالف گزافه گوئي هاي حكومتيان كه اعالم نمودند 

 50تحريم ها هيچ اثري نداشته است فقط در بخش توليد 
در صد با تعطيلي كارخانه ها مواجه بوده ايم و نرخ 

برابر شده  5/3تجارت كه به واردات مربوط مي شود 
است. اين يعني گراني اجناس، پائين آمدن قدرت خريد و 

  .افزايش بيكاري
  

  وظيفه ما ؟ 
بايد به وضعيت خطرناك كنوني توجه نمود و براي 
رهيابي صفوفمان را فشرده كنيم. تا اين حكومت 

برجاست مردم ما آسوده سر بر بالين نخواهند گذاشت. در 
م ايران اهميت دارد كه لحظه و براي تعديل فشار بر مرد

اپوزيسيون ترقي خواه عليه تحريم اقتصادي و خطر جنگ 
متحدانه صداي خود را به گوش جهانيان برساند. بايد 
بگوئيم كه اين حكومت با جان مردم ايران قمار مي كند. 
بگوئيم كه اين تحريم هاي اقتصادي فشارش به دوش 

كنيم. اما مردم مي افتد و مخالفت خود را وسيعا تبليغ 
همزمان، فراموش نكنيم كه تا اين حكومت بر سرنوشت 
ما حاكم است، مشكالت تشديد مي شوند. از اين رو 
ضروري است همه نيروهائي كه براي استقرار دموكراسي 
به جاي جمهوري اسالمي مبارزه مي كنند، بتوانند حول 
شعاري مشخص متحد و يكصدا شوند. اين حكومت در 

بحران ادامه داده و در بحران تنفس مي  بحران زيسته با
كند. بايد شعار ملموسي را براي برآمد يك جنبش عليه 
حكومت و براي استقرار دموكراسي پيش كشيد. اكنون 
شعار انتخابات آزاد حلقه اي است كه هم بيشترين توافق 
داخلي و هم وسيعترين پشتيباني جهاني را دارد. بكوشيم 

شكال مبارزه، از اعتصابات و با طرح اين شعار، همه ا
تظاهرات گرفته تا هر نوع مخالفت و مقاومت و نافرماني 
مدني را با هدف برگزاري يك انتخابات آزاد خارج از كادر 

   .قانون اساسي جمهوري اسالمي به خدمت بگيريم
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  2بقيه از صفحه 

  ..... يت خارجتنش در مناسبا ديتشد
 غيبرخالف آنچه وانمود و تبل ران،يا يحكومتگران كنون

موضع  نيهم در ا يو امكانات چندان» عقبه«كنند، از  يم
. ستندياند، برخوردار ن گرفته شيكه در پ ييارويرو

ضعف آنهاست تا  انگريب شتريآنها ب داتيو تهد يرجزخوان
و  ها ميتحر ديآنها از تشد ديشد يقدرت شان. برآشفتگ

 يو تناقضات درون يعمأل آشفته فكر ،يخارج يفشارها
 يبحرانها قيكه تعم يتي. در وضعسازد يآنها را برمال م

جناح  بيرق يباندها نيمنازعات ب يريو شدت گ يداخل
ابراز  نهيدر زم گرياز همد يجوئ حاكم، آنها را به سبقت

به  ميكشانده و رهبر رژ »ياستكبار جهان«خصومت با 
مواضع  يشكنندگ دهد، يرا م» بريفتح خ«وعده  شروانيپ
 يها يري. موضعگشود يم انينما شياز پ شيب ميرژ

ارسال  اينبستن تنگه هرمز و  ايمتناقض در باره بستن 
از  يبرا» اروپا هياتحاد« يخارج استيبه مسئول س اميپ

) و متقابأل اعالم 5+1( يها مذاكرات با دولت يريسرگ
 تياز ضعف موقع يائه ، نشانه»فردو« ساتيتأس يانداز راه

 اتيعمل يا پاره يالبته توان اجرا ميرژ نياست. ا ميرژ
خود  ريبگ رهيج اياقشار طرفدار  يرا دارد و طبعا برا يذائيا

 يمنطقه هم حساب باز كرده است، ول يكشورها گريدر د
، چندان كارساز نخواهد بود. »روز محاسبه«در  نهايهمه ا
 يبه برخ يباج ده بههمچنان  تواند يم ياسالم يجمهور
ادامه دهد،  م،يتحر راتيتأث فيها، به منظور تخف از دولت

روز افزون را  يها ميتشبثات عواقب فاجعه بار تحر نياما ا
 نيتا كنون تأم يسرشار نفت ي. درآمدهاسازد يمرتفع نم

 ،يگردانندگان حكومت يها يكننده مخارج كالن ماجراجوئ
 ديبا كاهش شد يول بودهآنها  يچپاولگرعالوه بر فساد و 

هم با  ميگذشته از اقتصاد و جامعه، خود رژ ينفت يدالرها
 .شود يروبرو م يسخت يتنگنا

حاكم موجب  طيآنچه امروز و در شرا نها،ياز ا فراتر
صلح دوست و  يروهايو همه ن رانيمردم ا ديشد ينگران
 دياست كه تشد نيمنطقه و جهان شده، ا خواهيآزاد
كار را به  تيدر نها نده،يفزا داتيها و تهد تنش
و حوادث خارج از كنترل كشانده و  رمترقبهيغ يدادهايرو

 نيرا برافروزد. ا يرانيو و شتارسرانجام آتش جنگ و ك

 يها شيچندان موجه و محتمل است كه گرا ينگران
و از  يصف آرائ نيا يو جنگ طلب در هر دو سو يافراط

 شود.  يمشاهده م زين يسالما ميجمله در درون رژ

 ديتشد نيا يعامل و مسئول اصل ياسالم يجمهور ميرژ
و  ها انيعمده ز نيو تخاصمات و همچن داتيتهد

بر  ياروئيرو نيا جهياست كه در نت ينيصدمات سنگ
. در صورت شود يشده و م ليتا كنون تحم رانيمردم ا
به  يجار» جنگ سرد« ليتصادمات و تبد يريشدت گ

خسارات متوجه  نيشتريطبعأ ب زين ينظام يها يريدرگ
خواهد بود.  هيهمسا يدر كشورها انأيو اح رانيمردم در ا

از جنگ و حفظ صلح  يريمردم خواهان جلوگ يها توده
 يها قطعنامه يو اجرا رشيحاكم، پذ طيبوده و در شرا

و از  ياسالم يجمهور ياز سو »تيامن يشورا«
 نيتنها راه برون رفت از ارا  يالملل نيمذاكرات ب يريسرگ

است كه تنها  يموضوع »ميرژ رييتغ«دانند.  يم حرانب
مردم هستند كه با  نيو ا گردد يبر م رانيبه مردم ا

 يخود را با استبداد مذهب فيگسترش مبارزات خود تكل
 خواهند كرد. نييحاكم تع
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  تشديد فشار 
  المللي جامعه بين

  بر ايران 
  
  

  سرسخن
  1390آبان 

المللي انرژي اتمي، فشار  در پي انتشار گزارش آژانس بين
المللي بر جمهوري اسالمي افزايش يافته است. اين  بين

بار اول نيست كه جامعه جهاني حكومت ايران را، براي 
. در دهد المللي، زير فشار قرار مي عدم رعايت حقوق بين

طول سي سال گذشته، حكومت ايران با پيگيري يك 
زا و نقض آشكار  گرانه ، تنش سياست خارجي مداخله

المللي، نگراني و خصومت  ها و مقررات بين توافقنامه
بسياري از كشورهاي جهان را نسبت به خود دامن زده و 

   .المللي قرار داشته است بطور مدام زير فشار بين
اي اتمي و پيشبرد برنامه غيرشفاف ه ادامه ماجراجوئي

گسترش صنعت اتمي در كشور، كه در گذشته شك و 
آميز بودن آن دامن زده بود،  ترديد بسياري را در صلح

المللي انرژي اتمي،  اكنون با گزارش جديد آژانس بين
ابعاد وسيعتري يافته است. همراه با اين دخالت در امور 

انقالب «ور داخلي كشورهاي ديگر و تالش در صد
المللي و به ويژه كشورهاي  ، فشار جامعه بين»اسالمي

اي آنها را دو چندان  اروپائي، امريكا و همپيمانان منطقه
كرده است. دو كشور چين و روسيه نيز، ضمن مخالفت 

المللي، به دالئل اقتصادي و  با تشديد فشارهاي بين
   .هاي اتمي حكومت ايران هستند سياسي، نگران پروژه

المللي  مهمترين مسئله در حال حاضر گزارش آژانس بين
انرژي اتمي و پيĤمدهاي آن است. در اين گزارش 
شواهدي دال بر تالش حكومت براي دستيابي به سالح 
اتمي آمده است. اگر چه در گزارش ابعاد اين تالشها و 
ميزان موفقيت حكومت ايران روشن نشده است، ولي 

سازمان، در گزارش خود آورده  يوكيا آمانو، دبير كل اين
پس از ارزيابي دقيق و انتقادي اطالعات گسترده «است: 

اي در اختيار آژانس است، آژانس اين اطالعات را به طور 
آژانس نگراني هاي جدي در « و » كلي معتبر مي داند.

خصوص ابعاد احتمالي نظامي برنامه هسته اي ايران 
ارش به مواردي يكي از مهمترين توضيحات گز». دارد

اشاره دارد كه مختص يك پروژه تهيه سالح اتمي است 
ها  و قاعدتا در يك پروژه صلح آميز اتمي اين گونه نمونه

المللي انرژي اتمي تا اين  وجود ندارد. تاكنون آژانس بين
هاي اتمي حكومت ايران و بويژه ابعاد  حد درباره برنامه

دستĤويزي است نظامي ان گزارش نداده بود. اين گزارش 
اش كه بر ابعاد فشارهاي  كه امريكا و همپيمانان اروپائي

خود بر ايران بيافزايند. تا كنون چهار تحريم توسط 
شوراي امنيت سازمان ملل درباره ايران اعمال شده است 
و به نظر ميرسد كه بار ديگر اين گزارش به اجالس 

راي شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع داده شده و تالش ب
گسترش تحريمها از سوي اين مجمع بيشتر شود. در كنار 

ها امريكا و كشورهائي اروپائي خود نيز  اين تحريم
هاي مضاعفي را، مستقل از مصوبات سازمان ملل،  تحريم

تا اكنون درباره ايران به اجرا گذاشته اند و امكان دارد كه 
در صورت مخالفت روسيه و چين با تصويب قطعنامه 

در شوراي امنيت، اين كشورها مستقال فشار به جديدي 
   .ايران را افزايش دهند

دولت روسيه در واكنشي سريع نسبت به اين گزارش، آن 
اي گفت  را تند خواند و وزارت امور خارجه روسيه در بيانيه

روسيه به شدت از اينكه گزارش آژانس به عامل "كه 
ان تبديل افزايش تنش هاي موجود بر سر برنامه اتمي اير

. روسيه با تشديد "شده، مأيوس و متعجب شده است
فشار به ايران مخالف است و بويژه از عدم پذيرش 
طرحي كه تابستان گذشته براي حل مسئله اتمي ايران 
ارائه كرده بود و از جانب امريكا و همپيمانانش پذيرفته 

   .نشد، عصباني است
گزارش  كشورهاي غربي اميدوارند كه با تكيه بر اين

المللي بر عليه ايران را افزايش دهند و   فشارهاي بي
بويژه دو دولت روسيه و چين را نيز تا حدي بيش از 
گذشته با خود همراه كنند. مرحله بعدي، برگزاري شوراي 

نوامبر  17المللي انرژي اتمي كه از  حكام آژانس بين
تشكيل خواهد شد. دول غربي اميدوارند كه از دل اين 

اي مبني بر درخواست از سازمان ملل در  س قطعنامهاجال
هاي بيشتر بر عليه ايران، بدست آورند.  افزايش تحريم

آخرين باري كه مجازاتي عليه ايران در سازمان ملل به 
بود. اين مجازات درپي افشاء  2010تصويب رسيد، ژوئن 

وجود كارخانه غني سازي اورانيم در ايران در ستامبر 
ب رسيد. در آن زمان كشورهاي غربي به تصوي 2009

موفق شدند چين و روسيه را نيز با خود همراه كنند. اما 
به نظر ميرسد كه اين بار كار به اين سادگي نباشد. 

المللي بويژه بين  تاثيرات جنگ ليبي در روابط بين
   .شود كشورهاي غربي و روسيه احساس مي

امي به اسرائيل مدتي است فشارهاي خود براي حمله نظ
ها است  تاسيسات اتمي ايران را افزايش داده است. سال

كه اسرائيل به جامعه جهاني هشدار ميدهد كه جمهوري 
ها  اسالمي در پي دستيابي به سالح اتمي است. و سال

كند تا امريكا و همپيمانانش را به اتخاذ  است تالش مي
هاي تند و موثر و از جمله حمله نظامي به  سياست

اتمي وادارد. پرونده حمله نظامي به ايران، بطور  تاسيسات
دائم برروي ميز دول غربي قرار دارد و هر از گاهي و ا ز 

شود.  جمله اكنون، در مورد اين احتمال صحبت مي

روزنامه گاردين، روز چهارشنبه دوم نوامبر گزارش داد كه 
هاي خود براي حمله احتمالي به ايران  ارتش بريتانيا طرح

كند؛ بر پايه اين گزارش اين تمهيدات براي  آمد ميرا روز
خواهد در صورت درخواست آمريكا  آن است كه لندن مي

براي عمليات مشترك عليه ايران آمادگي چنين ماموريتي 
را داشته باشد. در واكنش به گزارش گاردين، وزارت 

ها را در مقابل  خارجه بريتانيا نيز اعالم كرد كه همه گزينه
نظر دارد. به گزارش رويترز، يك سخنگوي  ايران مد

حل  ما يك راه«وزارت خارجه بريتانيا در اين باره گفت: 
ها بايد مد نظر  خواهيم اما همه گزينه مبتني بر مذاكره مي

ولي چنين به نظر ميرسد كه امريكا و كشورهاي ». باشد.
اروپائي هنوز آمادگي پذيرش راه حل نظامي را ندارند. 

ارجه فرانسه، در مورد عواقب وخيم يك حمله وزير امور خ
ثباتي  نظامي به تاسيسات اتمي ايران و تاثيرات آن در بي

بيشتر منطقه هشدار داده است. دولت روسيه نيز اسرائيل 
هاي ماجراجويانه در  را از هرگونه دست زدن به نقشه

حمله نظامي به ايران برحذر داشت. به هر حال گزارش 
انرژي اتمي، بيش از هر زمان ديگر در  المللي آژانس بين

جهت خواسته هاي اسرائيل است و يقينا اين دولت در 
ها و ماههاي آينده بر تالشهاي خود براي فشار هر  هفته

   .چه بيشتر بر ايران خواهد افزود
همزمان با انتشار اين گزارش، دولت عربستان سعودي 

ران متهم ، كه اي»ترور سفير عربستان در امريكا«پرونده 
رديف اول آن است، را به شوراي امنيت ارجاع كرده 
است. دولت ايران متهم است كه از طريق عوامل خود 
درصدد ترور سفير عربستان در خاك امريكا بوده است. 
بنابر اظهارات دادستان كل اياالت متحده، اين كار از 

سپاه پاسداران انقالب اسالمي  "نيروي قدس"سوي 
رار بوده است با همكاري برخي از طراحي شده و ق

قاچاقچيان مكزيكي به اجرا درآيد. بنا به ادعاي مقامات 
امريكايي، دو تبعه ايراني، مرتبط با سپاه مسئول پيشبرد 

اند. همپيمانان امريكا در كمتراز ده روز،  اين پروژه بوده
پيرامون اين رويداد موضعگيري كردند و عربستان 

قرباني اين رويداد است، تالش  سعودي كه بنا به ادعا،
كند تا افكار همپيمانان خود در منطقه را با خود و عليه  مي

  .حكومت ايران همراه كند
خانم كاترين اشتون، وزير امور خارجه اتحاديه اروپا نيز در 

نفر (مجريان و  5هاي اتحاديه اروپا عليه  پي اعالم تحريم
هان شناخته  دهآمرين اين پروژه كه سه تن آنها از فرمان

شده سپاه هستند) اعالم كرد كه اين تصميم در راستاي 
است. اين اعالم خانم اشتون در  "مبارزه با تروريسم"

واقع گشودن باب جديدي عليه سپاه پاسداران است كه 
ها و نهادهاي  عمال نام اين نهاد را در فهرست سازمان

رد  تروريست وارد خواهد كرد. دولت ايران اين اتهام را
كرده و آن را سناريوئي از سوي امريكا براي فشار به 

در چارچوب پروژه هاي مختلف   .ايران تلقي كرده است
براي تشديد فشار به ايران، به گزارش روزنامه وال 
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استريت ژورنال تني چند از سناتورهاي آمريكايي در 
اي خطاب به باراك اوباما رئيس جمهور آمريكا از وي  نامه

ند كه بانك مركزي ايران را تحريم كند. در ا خواسته
صورتي كه اين تحريم اجرا شود، جمهوري اسالمي خارج 

گيرد و به اين ترتيب  از سيستم مالي جهاني قرار مي
ها دالر از پول فروش نفت براي ايران غير  دريافت ميليارد

  .ممكن خواهد شد
اند كه اياالت متحده  امضاء كنندگان اين نامه مدعي شده

بايد استراتژي فشار بر ايران را تقويت كند و در اين راه 
شود. وال استريت  تحريم بانك مركزي پيشنهاد مي

ژورنال به نقل از يك مقام آمريكايي اعالم كرد كه دولت 
هاي افزايش فشار بر ايران شامل تحريم  اوباما همه گزينه

انك مركزي را بررسي مي كند. اين در حالي است كه ب
چند ماه قبل كنگره نيز قانوني را به تصويب رساند كه به 

هاي خارجي كه با سيستم بانكي ايران،  موجب آن شركت
اي  هاي هسته هاي مرتبط با برنامه بخش انرژي و فعاليت

كنند، مجازات خواهند شد.  و موشكي ايران همكاري مي
مشكالت بسياري را ايجاد خواهد كرد كه اين تحريم 

مهمترين آنها دريافت پول نفت صادراتي ايران از 
كشورهاي خريدار نفت ايران، هند، چين، كره جنوبي، 
خواهد بود. اما به نظر ميرسد كه پيرامون تحريم بانك 
مركزي ايران، نه تنها بين روسيه و چين با دول غربي 

ول نيز همدلي با اين توافقي نيست، كه بين خود اين د
   .پروژه وجود ندارد

  
  دالئل تشديد فشارها

حكومت اسالمي از همان ابتداي استقرار خود، سياست 
گسترش حوزه نفوذ خود در منطقه و تبديل شدن به يك 

صدور انقالب «ريزي كرد و با شعار  اي را پي قدرت منطقه
ها را پي گرفت. حمايت ايران از  اين سياست» اسالمي

هاي مذهبي در كشورهاي اسالمي و دامن  فل و گروهمحا
توجهي به  زدن به مناقشات دروني اين كشور، بي

المللي و از جمله عدم دخالت در امور داخلي  معاهدات بين
ديگر كشورها و طرح شعارهاي عوامفريبانه و 

ها و بويژه  هاي دائمي بر عليه امپرياليست رجزخواني
كه مورد استقبال مردم امپرياليسم امريكا، ضمن آن 

كشورهاي اسالمي قرار گرفت و براي اين حكومت در 
ابتدا سمپاتي بوجود آورد، اماعمال به انزواي ايران در 

المللي و دشمني آشكار بسياري از كشورهاي  جامعه بين
   .منطقه ، امريكا و اروپائيان با حكومت اسالمي انجاميد

ي، گامي بود تالش براي دستيابي به تكنولوژي هسته ا
هاي  در راستاي اين سياست. از نظر برخي از جناح

تواند از  اي است كه مي حكومت ايران، تنها قدرت هسته
پيمانانش به ايران جلوگيري كرده و  تهاجم امريكا و هم

اي و  غرب را به پذيرش ايران به عنوان قدرت منطقه
طرف گفتگو اصلي در مسائل منطقه تبديل كند. امريكا و 

روپائيان نيز با توجه به همين مسئله، از همان ابتداي ا

هاي رژيم براي دستيابي به تكنولوژي  افشاء تالش
اي، سياست خود را بر جلوگيري از دستيابي ايران  هسته

دور  .اي قرار دادند به اين تكنولوژي و بويژه سالح هسته
جديد تشديد فشارها ، از زمان برگزاري انتخابات سال 

گيري جنبش اعتراضي  لب بزرگ در آن و شكل، تق1388
اي  گسترده دمكراسي خواهي در ايران آغاز شد. گستره

اين جنبش و انعكاس جهاني آن، لطمه جدي به سيماي 
بينالمللي حكومت اسالمي در سطح جهان و به ويژه در 
بين ملل مسلمان زد. از اعتبار و نفوذ اين حكومت در 

المي به شدت كاست و افكار عمومي مردم كشورهاي اس
   .تقريبا الگوي حكومت اسالمي ايران را از دور خارج كرد

تحوالت يك سال اخير در كشورهاي عربي شمال افريقا 
و موج گسترده جنبشهاي اجتماعي در اين كشورها، كه تا 
كنون موفق به بركناري سه ديكتاتور در تونس، مصر و 

دد ليبي شده است، زمينه را براي فعال شدن مج
هاي اسالمي در منطقه فراهم كرده است. اگر چه  جنبش

همانگونه كه گفته شد عمال دامنه تاثير الگوي حكومت 
به شدت » بهار عربي«هاي  اسالمي ايران در جنبش

كاهش يافته است، ولي به هر حال زمينه مناسبي براي 
هاي حكومت اسالمي جهت دخالت در اين  تشديد فعاليت

رايشات ارتجاعي از طريق پرداخت ها و تقويت گ جنبش
پول و امكانات، بوجود آمده است. همزمان حكومت ايران 

هاي خود در عراق ، لبنان و افغانستان ادامه  به دخالت
دهد. اين در شرائطي است كه امريكا و متحدين  مي

اش ميخواهند نيروهاي نظامي خود را از عراق و  غربي
است تا پيش از  افغانستان خارج كنند. امريكا مصمم

خروج كامل از عراق و افغانستان، امكان دخالت و نفوذ 
   .ايران در اين دو كشور را به حداقل ممكن برساند

اگر چه جنبش اعتراضي به شدت سركوب شد، ولي 
هاي خود براي يك  حكومت نتوانست طرفي از تالش

هاي  دست كردن خود ببندد و تشديد درگيري بين جناح
اي و دولت احمدي نژاد  ژه بين جناح خامنهدروني و به وي

هاي  ترين بحران سابقه باال گرفت كه عمال به يكي از بي
حكومتي در طول بيش از سه دهه حكومت اسالمي 

   .انجاميده است
در شرائطي كه حكومت مذهبي ايران از انسجام دروني و 
حمايت مردمي كمي برخوردار است، امريكا و متحدين 

دوارند كه با تشديد فشارهاي خارجي اش امي اروپائي
  : حكومت ايران را وادار به

  كاهش دخالت در امور داخلي كشورهاي منطقه -
شفاف كردن برنامه اتمي رژيم و توقف غني سازي  -

  )هاي اتمي رژيم اورانيوم (در صورت امكان توقف برنامه
   كاهش و متوقف كردن اقدامات تروريستي -

ند با فشار به كشورهاي چين و كرده و هم زمان به توان
روسيه، حمايت آنها از حكومت ايران را كاهش داده و 
ضمن همراه كردن آنان با خود از فشار دولت اسرائيل و 

المللي براي حمله نظامي به ايران به  البي صهيونيزم بين

كاهند. در كنار آن كاهش نفوذ حكومت اسالمي در 
هاي آن در  كشورهاي منطقه و جلوگيري از دخالت

تحوالت كشورهاي شمال افريقا، يكي ديگر از اهدافي 
اگر چه حكومت اسالمي  .شود است كه دنبال مي

ها  همچنان در مقابل تهديدهاي غرب به تشديد تحريم
خواند، ولي تاثيرات  اثر مي رجزخواني كرده و آنها را بي

هاي اقتصادي و سياسي اثرات خود را به تدريج در  تحريم
دهد تا جائي كه صالحي وزير امور خارجه  شان ميجامعه ن

در نشست هيات نمايندگي اتاق بازرگاني ايران گفته است 
سال اين قدر تحت فشار اقتصادي و تحريم  32در «

اين گفته » سياسي نبوده ايم كه اين چالشي بزرگ است.
گذرد نتيجه  صالحي دور از واقعيت نيست و هر روز كه مي

دهد.  از گذشته خود را نشان مي فشارهاي خارجي بيش
هاي  المللي از يك سو و سياست هاي بين تشديد تحريم

اقتصادي ويرانگر دولت احمدي نژاد و عدم وجود هر گونه 
ريزي اقتصادي از سوي ديگر، اقتصاد بحراني كشور  برنامه

را به سوي سقوط هر چه بيشتر سوق داده است. ركود 
يكاري و باال رفتن نرخ اقتصادي و تعطيلي كارخانجات، ب

تورم و گسترش دامنه فقر و فالكت نتيجه مستقيم آن 
ها كارگر و زحمتكش در خطر جدي  بوده و زندگي ميليون

قرار گرفته است. در اين بين اين مردم زحمتكش، 
هاي  كارگران و حقوق بگيران هستند كه بايد بار سياست

  مخرب و ماجراجويانه رژيم را بر دوش كشند
ها  فشارهاي خارجي و به ويژه گسترش تحريم تشديد

هاي حكومت جمهوري اسالمي و اقدامات  حاصل سياست
اعتنائي به سرنوشت مردم و  حكومت بوده و نشان از بي

انكار نتايج مخرب و خانمان براندازي است كه آنان را 
كند. جمهوري اسالمي به خودي خود  تهديد مي

دهد .منافع و  نميهاي ضد مردمي خود را تغيير  سياست
خواست مردم ايران با آن چه اين رژيم انجام مي دهد 
هيچ نوع هم سنخي و نزديكي ندارد ، بلكه ماهيت و 
عملكرد اين حكومت در تضاد آشكار با مصالح كنوني و 
آتي جامعه ما است. .براي عقب راندن اين رژيم و دور 
كردن خطرات عليه مردم و كشورمان، مبارزه مشترك 

ها بر ضد  تر توده زيسيون و سازماندهي هر چه وسيعاپو
ها و برنامههاي جمهوري ضرورتي مبرم و دست  سياست

   .يافتني است
خطر جنگ، كشتار و ويراني وجود دارد، اگر چه در شرائط 

اي و جهاني،  حاضر،با توجه به مجموعه عوامل منطقه
ظار امكان بروز آن در چند هفته و چند ماه آينده دور از انت
هاي  است، ولي به هر حال اين خطر با توجه به سياست

هاي جهاني واقعي  هاي قدرت حكومت اسالمي و برنامه
است. ما ضمن مخالفت قاطع با هرگونه تهاجم و دخالت 

هاي خارجي، مسئوليت اصلي اين وضعيت  نظامي قدرت
بحراني و خطرناك را رژيم اسالمي حاكم بر ايران 

  .دانيم مي
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ميان فعالين سياسي هموطن در مخالفت و موافقت با تحريم 
هاي اقتصادي و اخيرا راجع به موافقت و مخالفت با دخالت 
نظامي دركشورمان ايران، گفتگو هايي در گرفته است. از زبان 

ر جوانان در ضرورت دخالت نظامي يا برخي جوانان و حتي غي
تحريم اقتصادي، با استدالل هاي مختلف، سخن مي شنويم. 
اين تمايل امروز يك واقعيت مشخص است كه مسئوليت ان 
نيز بر دوش مدافعين و سران اصلي رژيم واليت فقيه در ايران 

 .مي باشد
وحدت و مبارزه دموكراتيك سازي ايرانيان نيازمند رشد 

همگرايي ها و كاهش اختالفات درون صفوف  همسويي و
مردم و اپوزيسيون مي باشد. برعكس، بر اختالفات تا كنوني 
اپوزيسيون، اختالف جديدي اضافه شده است. تا كنون شاهد 
بوديم كه ميان طرفداران اجراي بدون تنازل قانون اساسي و 
طرفداران ابطال آن قانون و جايگزيني آن، ميان نيروهاي 

د به تلفيق دين و دولت (يعني اصالح طلبان و باورمندان باورمن
جمهوري اسالمي) با نيروهاي طرفدار ساختار دولتي الئيك، در 
ميان اقوام و نحله هاي مختلف ملي بر سر رابطه اين نحله ها 
با ملت ايران، در باره رابطه عدالت و آزادي و ... اختالفاتي 

سيون گشته اند. بر اين عمل كرده كه مانع وحدت و وفاق اپوزي
ها، اختالف ديگري نيز افزوده شده است. اختالف در باره اثر و 
 .عواقب دخالت قدرت هاي بزرگ غربي عليه رژيم واليت فقيه

تحريم هاي مختلف بين المللي مطابق با مصوبات شوراي 
امنيت سازمان ملل بعالوه تصميمات تنبيهي كشورهاي غربي 

يز خطر جنگ و دخالت نظامي در اضافه بر آن مصوبات و ن
كشورمان، پيامد سياست هاي امنيتي است كه جمهوري 

 اسالمي براي حفظ خود بر ان ها اصرار ورزيده است.
پروژه غير شفاف در زمينه تجهيزات هسته اي و نقش 
منطقه اي كه جمهوري اسالمي براي خود قائل است و 
سياست ها و اقدامات آن در منطقه با تكيه بر حزب اله 

خي از مواضع مناقشه لبنان و حماس در فلسطين، بر
برانگيز از سوي جمهوري اسالمي مي باشند. براي قدرت 
هاي بزرگ غربي و منطقه اي بخصوص امريكا و 
اسرائيل، تجهيز جمهوري اسالمي به تسليحات هسته اي 
غير قابل پذيرش است. موضوع اصلي دعواي جمهوري 
اسالمي و امريكا و اسرائيل، امنيت هر يك از اين دولت 

. تا زماني كه اين مناقشه راه حلي نيابد، كشاكش ها ست
ميان قدرت هاي دولتي نامبرده به اشكال مختلف 
سياسي، ديپلماتيك، اقتصادي و حتي نظامي ادامه مي 
يابد. در اين كشاكش بين دولتي، هدف، حل مناقشه، و 
وسيله انواع ابزارهاي مورد استفاده قدرت هاي دولتي 

عوا و ابزارهاي آن نمي توان است. گرچه نسبت به اين د
بي توجه بود، اما اين دعوا مسئله اصلي مردم ايران 
نيست. دموكراتيك سازي كشور با كمترين خسارت و 
هزينه و با استفاده از ابزارهاي خاص اين امر، موضوع 

  .اصلي براي ايرانيان و اپوزيسيون ان مي باشد
تالش هاي سياسي مي توانند معطوف به سه هدف 

  :تراتژيك باشنداس
 : استراتژي اول

بياييد فرض كنيم كه توافق همگاني ميان اپوزيسيون 
رژيم واليت فقيه حول تحريم اقتصادي و دخالت نظامي 
به كشورمان هدف استراتژيك باشد و آن هدف حاصل 
شود. اين را هم فرض بكنيم كه تحريم اقتصادي و 

كسو به دخالت نظامي با مواريني همراه باشد تا از ي

كمترين زيان هاي انساني عليه مردم ستم ديده ايران 
بيانجامد و از سوي ديگر از چارچوب حقوق بين الملل 

مسئوليت بين المللي حمايت عليه نسل «تحت عنوان 
خارج نشود. تمام ...» كشي، عليه جنايت عليه بشريت و 

انرژي و هزينه الزم را براي اين توافق اختصاص بدهيم 
اختالفي ميان اپوزيسيون در اين باره باقي نماند. تا ديگر 

اين انرژي و هزينه قاعدتا براي فايده اي پرداخته مي 
شود. از توافق فرضي نامبرده در ميان اپوزيسيون، چه 
فايده و يا چه پراتيك سياسي حاصل مي شود؟ حتي 
بهترين وفاق و وحدت ملي صورت بگيرد حول تحريم 

قدرت هاي بزرگ عليه اقتصادي و دخالت نظامي 
كشورمان. از اين وفاق چه نتيجه عملي حاصل مي شود؟ 
آيا در چنين صورتي، اپوزيسيون، جز تاثير جانبي بر 
تصميم گيرندگان اصلي در اين موارد نقش بيشتري مي 
تواند داشته باشد؟ اگر سران جمهوري اسالمي در نتيجه 

و منزوي شدن بيش از پيش و تشديد اختالفات دروني 
بحران سياسي اقتصادي و اجتماعي، بين بد و بدتر از ديد 
خودشان، به بد دست زنند و با غرب، توافقي حتي موقتي 
در باره بحران هسته اي بكنند (همانگونه كه معمر قذافي 

اين گونه كرد)، پايان  2000رهبر مستبد ليبي در سال 
تحريم اقتصادي و خطر جنگ غير قابل تصور است؟ آيا 

نين صورتي استراتژي مورد بحث براي وفاق حول در چ
فشار اقتصادي و نظامي خارجي بي چشم انداز نمي باشد؟ 
تصميم گيرندگان و اكتورهاي اصلي اعمال اين ابزارها 
كسان ديگر و با اهداف ديگري هستند. در چنين صورتي 
چرا بايد دخالت نظامي و يا تحريم (و يا هردو) را خواست 

ان ها معلوم هستند؟ چرا بايد اين زيان كه اثرات مخرب 
ها را پذيرفت در حالي كه سود آن به اين يا ان طرف 
مناقشه بين دولت ها مي رسد، و هيچ ضمانتي نيز براي 

   تغييري به نفع مردم ايران از اين رهگذر وجود ندارد؟
 

  :استراتژي دوم
حال برعكس، فرض كنيم كه هدف راهبردي، تامين 

با تحريم اقتصادي و دخالت نظامي در  مخالفت همگاني
كشورمان باشد و فرض كنيم كه اين توافق همگاني نيز 
حاصل شود. همگي با تحريم اقتصادي و دخالتي نظامي 
كه مغاير با قوانين و حقوق بين الملل است، مخالفت 
كنيم. تمامي هزينه ها و انرژي الزم را براي رسيدن به 

يگر اختالفي ميان اپوزيسيون اين توافق نيز بپردازيم تا د
در اين باره باقي نماند. از اين توافق چه پراتيك سياسي 
حاصل مي شود؟ تمام تالش هاي ما براي وفاقي فراگير 
ميان ايرانيان در مخالفت با تحريم اقتصادي و دخالت 
 نظامي، و صرف انرژي و هزينه براي تامين اين وفاق به

چه فايده اي منجر مي گردد؟ همه براحتي قبول مي كنند 
كه ماجراجوئي و خودشيفتگي واليي و سپاهي، به برپا 
كردن آتشي در تنگه هرمز مي تواند بيانجامد. در چنين 
صورتي مخالفت فرضي ايرانيان با جنگ و تحريم بر 
تصميم گيرندگان اصلي اين ابزارها چه اثر بازدارنده اي 

اشته باشد؟ آيا تشديد رو به افزايش تحريم مي تواند د
اقتصادي كه تا تحريم بانك مركزي ايران رسيده، هيچ 
تاثير تعيين كننده اي از مخالفت هاي اپوزيسيون گرفته 

است؟ آيا بيش از استراتژي قبلي مي توان بر تصميم 
گيرندگان اصلي اين موارد نفوذي داشت؟ طبيعتا باز هم 

گيرندگان و اكتورهاي اصلي  پاسخ منفي است. تصميم
كارسازي اين ابزارها كسان ديگر با اهداف ديگري 
هستند. در ميان اين مخالفت ها، بدترين نوع مخالفت با 
جنگ و تحريم نيز مي تواند از طرف برخي نيروها، به 
پشتيباني از رژيم واليت فقيه منجر گردد كه آن را در 

ي در منطقه سياست هاي امنيتي خود و بر تشنج آفرين
جري تر نمايد. اين مخالفت با جنگ و دخالت نظامي، 

  .خود بر خطر جنگ و دخالت در كشورمان مي افزايد
با تحريم هاي اقتصادي يا دخالت نظامي و يا هر دو عليه 
كشورمان در چارچوب قوانين بين المللي موافق باشيم يا 

ين نباشيم، در اين موارد نيروي تصميم گيرنده نيستيم. ا
ابزارها، ابزارهاي مردم ما براي تغيير در كشورمان نيستند. 
نسبت به اين ابزارها نيروي فعال و موثر نيستيم. اگر 
خواهان تعيين سرنوشت ملت ايران بدست تمامي افراد و 
احاد آن و رعايت حقوق بشر مي باشيم، از هدفي دفاع 
مي كنيم كه با هدف اصلي دولت هاي جهاني و منطقه 

ر مناقشه با رژيم اسالمي ايران، متفاوت است. هدف اي د
مردم ما با اراده و ابزارها و تصميم گيرندگان خارجي نمي 
تواند تامين شود. ابزارهاي اعمال فشار و تنبيهي در 
شرايطي ويژه و بخصوص تحت قوانين بين المللي مي 
توانند نقشي داشته باشند. ولي براي دموكراتيك سازي 

تعيين كننده اي نه مي توانند داشته  كشورمان، نقش
   .باشند و نه بايد داشته باشند

 
 : استراتژي سوم

اگر بپذيريم كه ابزارهاي ايرانيان تحريم اقتصادي و 
دخالت نظامي قدرت هاي خارجي نيستند، آيا امكانات 
ديگري وجود دارد و ما مي توانيم فعال و موثر در 

باشيم؟ جواب دموكراتيك سازي كشورمان نقش داشته 
اين پرسش مثبت است. اپوزيسيون ايران بايد استراتژي 
اي براي نمايش قوي ترين وفاق ملي را اتخاذ كند وفاق 
و وحدتي همگاني براي ساختاري حكومتي كه حق 
حاكميت مردم ايران را تضمين مي كند. ياد اوري كنيم 
كه چنين ساختاري امكان تحقق ندارد مگر اين كه نسبت 

مذهب و مكتبي بي طرف باشد. اگر انرژي و هزينه به هر 
هاي ما براي تامين اين وفاق پرداخته شود و وفاق 
نامبرده حاصل شود، در سايه اين وفاق همه گير در مقابل 
رژيم واليت فقيه، يك قطب بزرگ ملي و متنوع از 
ايرانيان شكل مي گيرد. پذيرش آزادي، تنوع، همزيستي 

ايرانيان، براي تمام ايرانيان، شرط و انتخابات آزاد ميان 
اين وفاق است. برآمد اين نيروي بزرگ و ملي و 
دموكراتيك، بر حكومت سركوب و اختناق تاثير مي 
گذارد، ان را وحشت زده تر و ضعيف تر مي كند، شكاف 
هاي دروني ان را بيشتر مي نمايد، ريزش در نيروهايش 

سر مي سازد، ايجاد مي كند، خيزش مبارزاتي مردم را مي
فشار براي تضعيف بيشتر سركوب و اختناق تا حد ازادي 
زندانيان سياسي را فراهم مي كند و اين روند مبارزه و 

   فرسايش تا سقوط استبداد ادامه مي يابد. 
  18 بقيه در صفحه



  سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران اتحاد كار
 

10 1390 دي                                                                                173شماره 

  مسئول جان رضا شهابي
  !جمهوري اسالمي است 

 
آقاي رضا شهابي عضو هيئت مديره سنديكاي كارگران شركت واحد، 

ماه است كه بدون هيچ دليلي بازداشت شده است. او در اعتراض به  19
اين وضعيت و بالتكليف بودن پرونده اش دست به اعتصاب غذا زده 

دفاع از رضا شهابي، است. بر اساس گزارش خانواده وي و كميته 
وضعيت جسمي او وخيم اعالم شده است. رضا شهابي دچار عارضه در 
مهره هاي ستون فقرات و گردن گرديده و پزشك معالج وي (دكتر 
پيمان گودرزي)، مداواي او را در خارج از زندان ضروري اعالم كرده 

 .است

 وكيل آقاي شهابي در دفاع از وي به صراحت گفته است، بر اساس
آنچه در كيفرخواست آمده است آقاي شهابي از اتهامات وارده مبرا و 

 .تقصيري متوجه وي نيست و بايد از زندان آزاد مي گرديد

جمهوري اسالمي در چمبره بحران هاي همه جانبه اقتصادي، سياسي 
و فرهنگي تعميق يافته اي دست و پا مي زند و در موقعيت شكننده اي 

ژيم بقاي خود را در تكيه به سركوب عريان قرار گرفته است. اين ر
وخشن مي بيند.تعرض و تهاجم به طبقه كارگر بصورت دم افزوني 
گسترش يافته است. سركوب فعاالن كارگري شدت يافته است.در طي 
روزها و هفته هاي گذشته فعالين كارگري چون علي نجاتي ،آيت نيافر 

ني چون محمد دستگير و پس مدتي آزاد شده اند. همچنين فعاال
جراحي، رسول علي نژاد،بهنام ابراهيم زاده،شاهرخ زماني، ابراهيم 

 .مددي و... همچنان در زندان بسر مي برند

يارانه ها شكست خورده، تاثيرات » هدفمندسازي«در حالي كه طرح 
تحريم هاي بين المللي بيش از پيش خود را مي نماياند و احتمال 

فزون تر ميگردد، جمهوري اسالمي كارگري ا -خيزش هاي توده اي
مي كوشد تا از تكوين و برپائي هرگونه اعتراض سازمان يافته و 

 .متشكل جلو گيري كرده ويا آن را سركوب كند

رضا شهابي تنها و تنها به دليل اعتراض به پايمال شدن حقوق 
كارگران دچار چنين وضعيتي شده است. جمهوري اسالمي نمي تواند 

جه، حبس فعاالن كارگري، مانع سازمان يابي كارگران و با زندان، شكن
 .اعتراضات سازمان يافته آنان گردد

 
كميسيون كارگري سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران ضمن اينكه 
جمهوري اسالمي را مسئول جان رضا شهابي مي داند از او صميمانه 

وم مي خواهد تا به اعتصاب غذاي خود پايان دهد. سالمت وي در تدا
 .مبارزه عليه اين رژيم اهميت فراوان دارد

 
ما خواستار آزادي بي قيد و شرط آقاي شهابي و همه زندانيان جنبش 
كارگري و كليه زندانيان سياسي هستيم و به سهم خود از همه فعاالن 
كارگري، نيروهاي سياسي چپ، دمكرات و ترقي خواه مي خواهيم تا 

 .شي دريغ نورزندبراي آزادي آقاي شهابي از هيچ تال
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در جمهوري اسالمي 
جان كارگر ارزش 

 ندارد
 

مسئوليت مرگ كارگران كارخانه 
غدير يزد متوجه مسئولين 
 جمهوري اسالمي است

 
در پي انفجار كوره كارخانه نورد فوالد غدير يزد در 

ه براي ششمين بار از زمان شامگاه يكشنبه گذشت
 16تا كنون،  86بهره برداري اين كارخانه در سال 

كارگر كشته و گروهي نيز زخمي و دچار سوختگي 
درصد) شده و در بيمارستان  50شديد (بيش از 
 .بستري شده اند

مقامات و مسئوالن رژيم داليل مختلفي از جمله 
وجود مهمات اسقاط اما عمل نكرده و يا كپسول 

ي گازدر ميان ضايعات فوالدي و قراضه هاي ها
مورد استفاده در كوره را علت انفجار اعالم كرده 

 .اند

اما علت چنين حادثه اي هر چه باشد، در اصلي 
ترين و عمده ترين وجوهش بيان بي مسئوليتي و 
بي توجهي مسئولين و كاربدستان اصلي جمهوري 

 6سال گذشته ،  5اسالمي است. حادثه اي كه در 
بار رخ داده، بيان نقض آشكارمعيارهاي بازرسي 

 .فني وعدم رعايت استانداردهاي ايمني كاراست

والن طراز اول جمهوري اسالمي همه مسئ
تمهيدات خود را بكار گرفته اند تا با تشديد استثمار 
و لغو و مسخ قانون كار، هر چه بيشتر كارگران را 
غارت كرده ،سودوسرمايه را افزايش دهند. در 
شرايطي كه بازرسي هاي فني كار يا صورت نمي 
گيرد و يا استانداردهاي ايمني رعايت نمي شوند و 
يا در همين حد نيز،بازرسي فني كار به بخش 
خصوصي سپرده مي شود،وقوع چنين حوادثي غير 
مترقبه نيست. مقامات و نهادهاي اصلي اين نظام 
و از جمله وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در 

 .چنين حوادثي مسولند

در جمهوري اسالمي جان كارگر ارزشي ندارد. در 
حقوق كارگران تا  اين نظام پرداخت دستمزد و

سال به تعويق مي افتد.و به سياست  2بيش از 
رايج در اين نظام تبديل شده است. قراردادهاي 
سفيد امضاء براي سركوب كردن هرگونه خواست 
و مطالبه كارگران به شدت اعمال مي شود. تشكل 

هاي مستقل كارگري سركوب و فعاالن كارگري 
حق كار و دچار زندان، شكنجه و حبس مي شوند. 

حيات كارگران مورد تعرض قرار مي گيرد. 
جمهوري اسالمي نمي خواهد بازرسي كار و 
استاندارد هاي ايمني را اعمال و اجرا كند.از اين رو 
اين حادثه آخرين حادثه نيست . تنها مبارزه 
متشكل كارگران مي تواند نقطه پاياني بر چنين 

 .حوادثي بگذارد

ن، كار و رفاه اجتماعي اهمال مسئولين وزارت تعاو
در بازرسي صحيح و پيگيري شرائط ايمني در 

توجهي  هاي كار و توليد، عامل اصلي بي محيط
صاحبان سرمايه و كارفرمايان خصوصي و دولتي 
در تامين لوازم ايمني و رعايت مقررات 

باشد. اين  ايمني مي - استانداردهاي حفاظتي
معلول مسئوليتي ساليانه به كشته و زخمي و  بي

كارگر كارخانه  16شدن صدها كارگر و از جمله 
شود. ما خواستار  نورد فوالد غدير منتهي شده و مي

پيگيري و محاكمه مسئولين اين حادثه و به ويژه 
مسئولين وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
هستيم. ما جمهوري اسالمي را مسئول از دست 

مي رفتن جان كارگران نورد فوالد غدير يزد 
 . شناسيم

ما همچنبن خواستار رسيدگي به وضعيت زندگي و 
معيشت خانواده كشته شدگان اين حادثه دلخراش 

 .هستيم

كميسيون كارگري سازمان اتحاد فدائيان خلق 
ايران، صميمانه ترين مراتب همدردي و همدلي 
خود را با خانواده كارگران جانباخته در اين حادثه 

گويد، و بر اين باور  اعالم و به آنان تسليت مي
است كه تنهادر استقرار يك حكومت متكي بر راي 
و اراده مستقيم مردم،كه جان و زندگي كارگران و 
زحمتكشان بر منافع صاحبان سرمايه ارجحيت 

توان از بروز چنين حوادث دلخراشي  دارد، مي
 .جلوگيري كرد

كميسيون كارگري سازمان اتحاد فدائيان خلق 
 ايران

  1390آذرماه  25جمعه 
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   كارگري جنبش باره در رشپاسخ به سواالت نشريه ا

  مبارزه براي حق حيات و كار
 ايران خلق فداييان اتحاد سازمان

 
 حق براي مبارزه ايران خلق يانسازمان اتحاد فداي

 باره در رشآ نشريه سواالت به پاسخ كار و حيات
دسامبر  13 - 1390آذر  22 شنبه سه كارگري جنبش
دانيم  نخست وظيفه خود مي 1390شهريور ماه  2011

كه تالش و كوشش ياران و دوستان مان را در نشريه 
 زدن دامن و كارگران مسايل بيان و درطرح كه رشآ
 اند، بوده قدم پيش حوزه اين در نظر تبادل و بحث به

 واالتئس از بخشي پاسخ مطلب اين در. بگذاريم ارج
  . كنيم  مي خوانندگان تقديم را
  

كارگر ايران  طبقه سازمانيابي عدم و پراكندگي
محصول عوامل عيني و ذهني مختلفي از جمله شرايط 

داري جهاني و همچنين استبداد سياسي  عمومي سرمايه
داري در ايران، شرايط عمومي طبقه  و موقعيت سرمايه

كارگر ايران و ... است. طبقه كارگر كشور ما با يكي 
وست. هاي حيات خود روبر از دشوارترين دوره

ويژگي چنين وضعيتي تنها در ناتواني طبقه كارگر در 
 يها و مطالبات و ضرورت هاي ابتداي تحقق خواست

 محدود تنها. شود نمي خالصه زندگي و معيشت كار،
 كارگري ضد هاي سياست اثر بر كه نيست نيز اين به

 اي گونه به دهشتناكي شرايط چنين اسالمي جمهوري
نيستي و  طهور به را كارگران و شده بازتوليد افزون دم

 جا نراند. ويژگي اين شرايط دهشتناك ا هالكت مي
سركوبگر و  رژيمي كه سازد مي اشكار را خود

 نه ست، ميختهآخودكامه، كه دين و دولت را درهم 
 را آنان مطالبات و كارگران برحق حقوق تحقق تنها
 آنان حيات و كار جمله از اي عرصه هيچ در

 سركوب بر اتكا با اين، بر عالوه لكهب تابد، برنمي
 كار به را خويش قهري قدرت تمام خشن، و عريان
حركت جمعي كارگران براي  نههرگو تا گيرد مي

هاي خود را به شدت  تامين مطالبات و خواست
سركوب كند و به ويژه هر گونه تالش كارگران براي 

هاي مستقل را در نطفه خفه كرده و  ايجاد تشكل
گذشته، از جمله از  دهههاي  د. طي سالدرهم شكن

به بعد، كارگران  1383، و به ويژه از سال 1381سال 
اي را براي  شجاعانه و فداكارانه هاي شايران تال

 احياي. اند داده انجام خود مستقل هاي تشكل يبرپاي
 برپايي واحد، شركت كارگران سنديكاي فعاليت

 و كار محل در( تپه هفت نيشكر كارگران سنديكاي
 براي كارگر طبقه از هايي بخش تالش بيان) ... توليد
است. از  ارگريك مستقل و اي توده هاي تشكل برپايي

 هيات چون هايي تشكل تكوين و يسوي ديگر برپاي

 ايجاد پيگيري كميته كارگري، سنديكاهاي موسسان
 به كمك براي هماهنگي كميته كارگري، هاي تشكل
 كارگران آزاد اتحاديه كارگري، هاي تشكل ايجاد
 هيات سقز، در خباز كارگران صنفي انجمن ايران،

 ينات،نقاش و تزي گرانكار سنديكاي بازگشايي
 هيات كارگري، فعالين و ها تشكل هماهنگي شوراي

 مدافعان كانون مكانيك، فلزكار سنديكاي بازگشايي
 اين از ديگري هاي نمونه نيز...و كارگر حقوق
 و استبداد شرايط ترديد بي. اند بوده ها تالش

 با را كارگران مبارزه سازماندهي امر ديكتاتوري
روبرو ساخته است. از اين رو نيز  ونيگوناگ مشكالت

طبقه كارگر مدافع سرسخت دموكراسي پايدار است 
و دموكراسي در هر سطحي تاثير متقابل و تسهيل 

. دارد كارگري مستقل هاي تشكل يكننده در بر پاي
 هاي جنبش از كارگري جنبش اخير ايه سال طي

بگير و  همه رغم به. است بوده ايران فعال اجتماعي
ها، شالق، شكنجه و  بازداشت و زنداني كردن بندها،ب

اعمال سركوب شديد، مبارزه و مقاومت كارگران 
همچنان تداوم داشته است و سياست سركوب و 
خفقان نتوانسته است سد راه رشد و گسترش مبارزات 

رگران گردد. عليرغم اين، اما جنبش كارگري كا
 امروزايران كماكان در وضعيت تدافعي قرار دارد. 

 و مطالبات تحقق براي كه نكارگران ايران بيش از ا
 شرايط بهبود براي اساسا يا و جديد امتيازات كسب يا

 جلوگيري تالش در كنند، مبارزه خود زندگي و كار
 و هالكت و تينيس ورطه در خود زندگي سقوط از

 در. . هستند شان خانواده و خود حيات حق از دفاع
و عدم سازمانيابي كارگران  كندگيپرا داليل با ارتباط

بررسي حداقل دو دسته از عوامل ضروري به نظر 
  رسد: مي

 مقابل در نهاي ا هاي رژيم و ويژگي الف : سياست 
   كارگري جنبش

   كارگر طبقه عمومي شرايط و مختصات:  ب
  

 و رژيم كارگري ضد هاي سياست باره در:  الف
 سركوب كارگري جنبش مقابل در نآ هاي ويژگي
و خشن اعتراضات و اعتصابات كارگران و  شديد

همچنين سركوب فعاالن وپيشروان جنبش كارگري 
در جمهوري اسالمي از همان بدو استقرار اين رژيم، 

 شپي از بيش فعلي شرايط در اما. است بوده نهمزاد ا
 فعاالن و گران سازمان متوجه رژيم حمله نوك

است.  ريكارگ هاي تشكل برپايي عرصه در كارگري

 مستقل هاي تشكل يهدف رژيم جلوگيري از برپاي
 بر عالوه سو يك از عرصه اين در. است كارگري
 و فعاالن زندان و دستگيري عريان، سركوب

 تمام كارگري، مستقل هاي تشكل سازماندهندگان
 برپايي در كارگران تجربه كه است نآ بر يمرژ سعي
و  واحد شركت كارگران سنديكاي چون هايي تشكل

يا سنديكاي كارگران هفت تپه تكرار نشود. از سوي 
ديگر براي گسترش تفرقه و پراكندگي ميان كارگران 

 اعتباري بي به توجه با ،آنانو بي ثمر نمودن مبارزات 
 مانند ومتيحك كارگري ضد و ساز دست هاي تشكل
 اسالمي حزب كارگري، اسالمي جوامع كارگر، خانه
 سوي از كه يپاسخ به فشارهاي رد همچنين و...  كار

 كار جهاني سازمان جمله از المللي بين هاي سازمان
 كارگري، مستقل هاي تشكل شناختن رسميت به براي
 جمله از. كند مي بندي سرهم را هايي تشكل خود
چگونگي تشكيل نامه  ينيآ انتشار به توان مي

. كرد اشاره گذشته سال ماه بانهاي صنفي در ا انجمن
هاي ضد كارگري رژيم، عرصه  بررسي سياست در

هاي  ديگري كه بايد مورد توجه قرار گيرد، سياست
 حذف، كار، روابط از يزداي رژيم در عرصه مقررات

 تحديد و كار قانون كردن منجمد و مسخ ،»اصالح«
 داران سرمايه دست بازگذاشتن براي ،نآ شمول دامنه
فراهم  ي،هاي تسياس چنين از رژيم اصلي هدف. است

ساختن نيروي كار ارزان، مطيع و خاموش و بدون 
تشكل براي تضمين امنيت سرمايه و سود، بدون 

و انتقال  بيكاريمه بي و اجتماعي مينبرخورداري از تا
ري دا هرچه بيشتر بار بحران ساختاري نظام سرمايه
باشد.  ايران بر دوش كارگران و زحمتكشان مي

امضا، قراردادهاي موقت كار  دتحميل قراردادها سفي
هاي پيمانكار و يا با كارفرمايان  كه از طريق شركت

حقوقي  گردند، پراكندگي وسيع و بي متعدد منعقد مي
دهد. تغيير قانون  شديد ميان نيروي كار را گسترش مي

دن نظام روزمزد با كارمزد كار در جهت جايگزين كر
 انندهاي رژيم در عرصه اشتغال م و همچنين طرح

احياي » هاي زود بازده بنگاه«، »خود اشتغالي«طرح 
طرح مشاغل «، »دوركاري«، »شاگردي -استاد«نظام 

 مييا داي» اشتغال رسمي«و اعالم پايان دوران » خانگي
 هدف اند، رژيم كارگري ضد هاي سياست بيان كه

 اشتغال تامين از رفتن طفره و دولت از زدايي يتمسيول
 عظيمي بخش شكاراها ا سياست اين. كند مي دنبال را
 هاي عرصه در خود ابتدايي حقوق از را كار نيروي از

 محروم بيكاري بيمه و اجتماعي تامين چون مختلف،
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 براي را كارفرمايان و داران سرمايه و دولت دست و
 باز آنان به تعرض و ضتبعي اجحاف، هرگونه اعمال
اين  تتاثيرا حداقل ديگر سوي از. گذارد مي

كارگر و  بقهها ، ايجاد شكاف درون ط سياست
 و نآهاي مختلف  ش پراكندگي ميان اليهگستر

 در كارگران بخشي و گروهي منافع كردن تحريك
 طبقه موقعيت تخريب و طبقه عمومي منافع مقابل
 رژيم دفه ديگر، عبارت به. باشد مي كارگر
 طبقه درون پراكندگي و تفرقه تعميق و گسترش
هاي ضد كارگري  سياست ديگر عرصهاست.  ركارگ

 و انرژي هاي حامل قيمت سازيآزادرژيم، طرح 
 سازي هدفمند« سوز خانمان قانون يا و ها يارانه حذف
 هر انتقال معناي به اشكارا طرح اين. باشد مي »ها يارانه
 دوش بر ايران اقتصاد تاريساخ بحران بار بيشتر چه

كه جمهوري  بحراني. است زحمتكشان و كارگران
هاي اقتصادي رژيم خود مسبب و  اسالمي و سياست
 و توليد شديد كاهش. است بوده نتشديد كننده ا

 طبعا و توليدي هاي بنگاه از زيادي گروه تعطيلي
 و گراني افزايش و بيكارسازي و بيكاري گسترش

 با. است رژيم طرح اين اقلحد ،پيامدهاي تورم
ها  و حذف يارانه ها متقي سازيĤآزادطرح اجراي

موقعيت اقتصادي طبقه كارگر بيش از پيش تخريب 
شود كه  گردد.اين طرح درشرايطي اجرا مي مي

دستمزد واقعي كارگران كاهش يافته و تورم 
قدرت  دهباقيمان ورافسارگسيخته و گراني سرسام ا

 آنانان را مي بلعد و سفره خريد كارگران و زحمتكش
تري در راه است.  هولناك فاجعه ماا. كند مي خالي را

ها و  با بروز عواقب اين طرح و برچيدن بساط يارانه
المللي، بيكاري و  هاي بين همچنين موضوع تحريم

بيكارسازي شتاب بيش از پيش خواهد گرفت. حداقل 
 تعميق و گسترش موجب طرح اين مخرب ثيراتتا

 و جايگاه و شد خواهد كارگر طبقه درون هاي شكاف
 را پراكندگي و تخريب پيش از بيش را نا وقعيتم

 خواهد جاي بر منفي شديدا تاثيرات و كرده ساختاري
  . گذاشت

  
 رژيم كارگري ضد هاي سياست داشتن درنظر با:  ب
 در بحران تاثيرات به توجه با و نآ هاي ويژگي و

 هاي بحران انتقال اثيرت جمله از المللي بين سرمايه
هاي مختلف بر  ها و شيوه انالك از جهاني داري سرمايه

هاي اقتصادي رژيم  اقتصاد ايران و همچنين سياست
هاي توليدي،  مانند گسترش واردات و تخريب شالوده

مختصات و شرايط عمومي طبقه كارگر در كلي ترين 
 مطالبات، طرح و ها خواست زمينه، درسه نوجوه ا
 قابل ، سازمانيابي حوزه مبارزه، هاي شيوه و اشكال

بررسي است. محدود ماندن رشد كمي و كيفي طبقه 

سال گذشته، عامل اصلي تمركز شديد  30كارگر در 
هاي كوچك و رشد بخش  شاغالن در كارگاه

هاي  خدمات بوده است. همچنين پيامد سياست
سابقه بيكاري انجاميده  مخرب رژيم به تشديد بي

ن وضعيت تاثيرات معين خود را در عرصه است. اي
گذارد. مبارزه  و مبارزه كارگران بر جاي مي اومتمق

كارگران ايران در ارتباط با مطالبات خود، باخواست 
پرداخت حقوق معوقه (در اكثر موارد)، افزايش 
دستمزدها، لغو قراردادهاي موقت، امنيت شغلي، 

ت ها، خصل ها و بيكارسازي جلوگيري از اخراج
 ورطه رتدافعي دارد و براي جلوگيري از سقوط د

نيستي است. اين مبارزات براي دفاع از حق حيات و 
گيرد. گرچه در همين زمينه طبقه  كار صورت مي

ها و افزايش فشارها، با پيش  كارگر به رغم سركوب
 يهاي صنفي گام -اي از مطالبات سياسي كشيدن پاره

 هاي شيوه و كالاش زمينه در. است برداشته جلو به
از ظرفيت ها و  ستفادها ضمن كارگران مبارزه،

 مبارزات با را نكنند ا قانوني، سعي مي مبارزهامكانات 
 گسترش و ايجاد زمينه در. كنند تلفيق فراقانوني
 به توجه با كارگري جنبش سازمانيابي و ها تشكل
 دهد، مي قرار كارگران راه سر بر حكومت كه موانعي
 فعالين هاي تالش و است شده كندي و افت دچار
كارگري در اين عرصه با موانع متعدد روبرو  شجنب

  شده است.
زمينه ديگري كه در عدم سازمانيابي كارگران تاثير  

هاي  گذارد، موانع نظري، انحرافات و استراتژي مي
درون جنبش كارگري است. براي سازمانيابي طبقه 

هاي درون جنبش كارگري  كارگر از سوي گرايش
از جهات گوناگون  كه گرديده ههاي مختلفي اراي راه

ها و استراتژي و  هاند. نگاهي به ديدگا با هم متفاوت
هاي جنبش  هاي مورد نظر گرايش نوع تشكل

كارگري برخي از وجوه موانع و عدم سازمانيابي 
. كند مي روشن را نهاكارگران و يا نقاط قوت ا

 كارگري تشكل ايجاد كه است ان بر راست گرايش
و سازش » و همكاري عاملت« ماهيت با را مستقل

 نظر مورد تشكل. كند بنا يطبقاتي و سه جانبه گراي
 «بنياد و رژيم با همكاري و تعامل بر كه گرايش اين

 و حقوقي" است تشكلي است، استوار »قانونيت
 شدن شناخته رسميت به خواهان گرايش اين. "قانوني

 است، اسالمي جمهوري سوي از »سنديكايي حقوق«
خط و مرز روشني با نهادهاي  حال، عين در و

تعامل با رژيم خواستار كارگري حكومتي ندارد. در 
هاي حاكميت و يا افزايش  حضور در ارگان

و يا » خانه ملت«و » پارلمان«نمايندگان كارگري در 
هاي اين نهادها است  و همايش» كارگري«نهادهاي 

تا بتواند حقوق حقه كارگران را استيفا نمايد. 

گرايش راست را مي توان چنين برشمرد:  ژياسترات
 سازش و همكاري مضمون با يكارگر تشكل يبرپاي

 اين. نظام چارچوب در و قانوني شيوه به طبقاتي
 كارگري ضد هاي ارگان جايگاه و ماهيت گرايش
 رو اين از كند، مي كتمان و راالپوشاني رژيم

 جدي موانعي با را كارگر طبقه مستقل سازمانياني
  سازد. روبرو مي گبزر

عي بر در مقابل گرايش راست، گرايش چپ نيز موان 
سر راه سازمانيابي كارگران قرار مي دهد. گرايش 

 مبارزه راديكالچپ روانه با اتخاذ موضعي ظاهرا 
 چنين و كند مي تحقير را اقتصادي عرصه در كارگران
 تلقي ارزش با و ضروري نفسه في را اي مبارزه
تنها زماني به مبارزه اقتصادي  ايش،گر اين. كند نمي

ه سياسي فرا برويد و مبارزه نهد كه به مبارز ارج مي
داري بسط يابد. گرايش چپ ساختار  عليه سرمايه

داند.  ها را در ذات خود بوروكراتيك مي اتحاديه
 شده سپري يگراي مدعي است كه دوران اتحاديه

با  »سازش ارگان« را ها تشكل نوع اين اينكه يا است
توانند طبقه كارگر را از  داند كه نمي داري مي سرمايه

  . سازند آزادداري  ند سرمايهب
 را ان امكان و فرصت هنوز كارگران كه اي جامعه در

 حداقل را اي اتحاديه و سنديكايي تجربه كه اند نيافته
 و تجربه لمس، نزديك از پايدار نسبتا اي دوره در

ر شرايط حاضر حتي د كه اي جامعه در كنند، مشاهده
 از ارد،ند وجود اي زمينه هيچ در آزادحق انتخاب 

 انجمن، گونه هر ايجاد طرح گران، حكومت ديدگاه
 خود مستقل حزب يك يا و نشريه، اتحاديه،

 كارگران كه گفت توان مي ايا شود، مي تلقي"جرم"
 از شدن نااميد با و نبسته طرفي اي اتحاديه تشكل از
كارگري درپي فرم ديگري هستند و  كلتش نوع اين

وران تشكل به اين اعتبار مدعي سپري شدن د
» شورا«اي شد؟ گرايش چپ روانه، تنها ايجاد  اتحاديه

شناسد و اين  را پاسخگوي سازمانيابي كارگران مي
 مبرا...  و بوروكراسي مانند عوارضي ازتشكل را ذاتا 

  . داند مي
پديدار شده است،  يتواقع در و عمل در كه چه ان اما

 يكي. است ايران در كارگري تشكل نوع دو يبرپاي
 مبارزه و توليد و كار محل در كارگران سازمانيابي

 و اي منطقه و مستقل، هاي تشكل ديگر با پيوند براي
 مانند است، ها تشكل نوع اين شدن سراسري
 سنديكاي يا و واحد شركت كارگران سنديكاي
اين تشكل ها در اساس  ارزهمب.  تپه هفت كارگران

ابي قانوني و علني است. نوع ديگري از سازماني
 فعاالن وسيله به كه است يكارگران ايجاد تشكل هاي

 كارگران تا كنند مي تالش و مدهآ وجود به كارگري
 متفاوت مناطق و شهرها در و مختلف واحدهاي در را
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 از ايران كارگري جنبش. كنند سازماندهي و متشكل
 گيري بهره نهاها و استراتژي ا وع اين تشكلن دو هر

  . كند تالش ها ان تقويت و گسترش در بايد و كرده
 كه هستيم كارگري مستقل تشكل برپايي خواستار ما
كارگران و  دهتو بر تكيه با و كارگران خود نيروي به

براي دفاع از منافع كارگران، سازمانيابي كارگران را 
بلند مدت سامان دهد. چنين  وبراي اهداف كوتاه 

 برخوردار دموكراتيك ساختاري ازتشكلي قطعا 
 قوا توازن و شرايط به توجه با تشكلي چنين. ستا

 نيز فراقانوني مبارزه از تواند مي دولت و جامعه ميان
 از مستقل تشكل برپايي خواستار ما. كند گيري بهره

 چنين هم و كارفرمايان و داران سرمايه و دولت
  هستيم.  احزاب

با توجه به ساختار طبقه كارگر و پراكندگي درون 
هاي  كارگاه هاي كوچك و شكاف نيروي كار در

درون طبقه كارگر، ما هيچ شكل از تشكل را مطلق 
كنيم. ما هر نوع تشكلي كه بتواند كارگران را چه  نمي

در محيط كار و چه در محيط زندگي با توجه به 
از مبارزه كارگران،  دهمبراهاي  ها و ضرورت واقعيت

 داران، سرمايه و رژيم عليه و نهابراي تحقق مطالبات ا
 قطعا تشكلي چنين. كنيم مي دفاع كند، متشكل
 كارگر طبقه نيروي بيشترين سازماندهي به معطوف
 كل در وحدت حفظ بر عالوه گمان بي و بود خواهد
 و وحشيانه سركوب مقابل در بتواند بايد كارگر طبقه

 اثر كم يا و خنثي را نرژيم ايستادگي و ا گسترده
  . سازد

  
 و كارگري جنبش ميان رابطه بارهدر سوال به پاسخ در

 جنبش با نآ تفاوت و ايران در همگاني جنبش
 نكات توان مي تونس و مصر هاي كشور در كارگري

 و يخواهانهآزاد جنبش. گرديد ورآياد را زير
بود، خودجوش و  جنبشي عمدتا ايران اخير طلبانه حق

خودانگيخته. اين جنبش در وجوه غالب، 
انگيخته باقي مانده و اكنون غيرسازمانيافته و خود

ها و شعارهاي  دچار ركود شده است. تركيب خواست
 شركت بيان روشني به خود اخير يخواهانهآزادجنبش 
 جنبش اين در مردم گوناگون اصناف و افراد ها، گروه
ها و شعارها، فصل  تنوع خواست رهگست رغم به. است

هاي شركت كنندگان در اين  مشترك خواست
 گمان بي. بود دموكراتيك حقوق و ها يدآزاجنبش، 

 ديكتاتوري در ويژه به و ديكتاتوري هاي حاكميت در
 ها محروميت و فشارها شديدترين با كارگران مذهبي
 از دفاع براي مستقل تشكل حق از و بوده روبرو
 نه(حتي دريافت به موقع دستمزد ماها ودخ حقوق

يش از خود) نيز محروم اند. بنابراين طبقه كارگر ب
ساير اقشار نيازمند دموكراسي و گسترش و پيشرفت 

 و متشكل صورت به نه چه اگر كارگران. است نا
 جنبش اين در پراكنده و فردي صورت به ولي متحد

اند.  هباخت جان نيز آنان از گروهي و اند داشته شركت
نيروهاي سياسي مدافع طبقه كارگر نتوانستند با طرح 

، مشاركت فعاالنه شعارهاي ضروري و مناسب
ار كارگران و زحمتكشان را فراهم بيشترين اقش

 زحمتكشان و تهيدستان تنها نه كه نآ رغم به. ورندآ
 به هم جامعه اقشار از ديگر بسياري بلكه كارگران و

دارند. در ميان شعارهاي  »انن غم« متفاوت درجات
(حق كار، اشتغال، » نان«مطرح شده كم تر نشاني از 

سكن و ...) بروز يافت. عالوه بر اين بهداشت، م
 حقوق تامين مورد در نتوانستند يخواهآزادنيروهاي 

 ميان به صحبتي ما سرزمين در ستم زير هاي مليت
 قرار تاكيد مورد را زنان مطالبات و خواست و بياورند

دهند. از اين رو پيوند ميان جنبش كارگران و 
ي و زحمتكشان و ديگر جنبش هاي صنفي و اجتماع

به عبارت ديگر، پيوند ميان مبارزه براي نان و مبارزه 
 گامي را جنبش تواند مي دموكراسي و يآزادبراي 

 ويژه به و موجود اجتماعي هاي جنبش. ببرد جلو به
دانشجويان،  ،آنانجو زنان، كارگري، جنبش

دانشگاهيان، روشنفكران و مليت هاي مختلف از 
ي بوده اند، ولي پيشروان و فعاالن اصلي جنبش عموم

هاي صنفي و اجتماعي  مشاركت و فعاليت اين جنبش
و به ويژه كارگري در جنبش همگاني، به صورت 

يافته.  فردي و گروهي بوده است و نه جمعي و سازمان
از كار، نبود  اخراجعالوه بر سركوب و خطر 

 كه گونه نآان (هاي مستقل كارگري در اير تشكل
 طرح عدم عمده عوامل از يكي) رفت ان شرح

 كنار در كارگران، طبقاتي و صنفي مشخص مطالبات
 درحالي. است بوده همگاني و مشترك هاي خواسته

 كارگري هاي اتحاديه حضور تونس در مثال كه
موجب طرح مشخص  تنها نه نيرومند، نسبتا و پرسابقه
و گسترش جنبش  هاي صنفي، بلكه استمرار خواسته

 از ديگر يكي. تاس بوده نيز كشور نآعمومي 
 و متمركز رهبري فقدان عمومي، جنبش هاي ضعف
 يخواهانهآزاد و مشخص استراتژي از مندي بهره عدم
 شده اتخاذ استراتژي و شعارها. بود نآ پيشبرد براي
از حد معيني فراتر برد. از همين رو  را نآ توانست نمي

و دانشجويان، كارگران،  آناناگرچه به همراه جو
مندان، صنعتگران و پيشه وران خرده پا، معلمان، كار

حاشيه نشينان و ديگر اقشار زحمتكش به صورت 
فردي يا گروهي در اين حركت مشاركت كردند ولي 
به طور مشخص جاي اعتصابات، حركات و مبارزات 

در حد طبقه كارگر در ميدان مبارزه خالي و يا  آنان
خيلي محدود بوده است. سركوب خشن و مستمر 

ر مواجهه با جنبش نيز مانع از شكل گيري رژيم د

 و نهادها از تالفيرهبري نسبتا متمركز و يا اي
 استراتژي يك اتخاذ و جنبش درون هاي تشكل

 از برخي كه نآ ضمن. است گرديده مشترك
هاي درون اين جنبش نيز اساسا  و گرايش ناتجريا

تمايلي به اين كارنداشتند. اصالح طلبان در مواجهه با 
 دو برخوردي غازحق طلبانه مردم از همان ا جنبش
 و جنبش مهار صدد در سو يك از آنان. داشتند گانه

 چارچوب از نآ خروج از جلوگيري و نآ مطالبات
كردند و  را دنبال مي »باال در زني چانه« و اند بوده نظام

 هاي خواست برخي از شكاراز سوي ديگر با حمايت ا
 همچنين و دگرديدن جنبش گسترش موجب مردم،

. كردند دنبال مسلط جناح مقابل در را »پايين از فشار«
 پيش نحوي به عمومي جنبش عواملي چنين نتيجه در

 نشان و مهر نتوانستند زحمتكشان و كارگران كه رفت
 و ها ضرورت و عيني هاي زمينه. بكوبند نرا بر ا دخو

 گرديدند، جنبش برامد موجد كه اي عمده مطالبات
 و تعميق همچنان و هستند باقي خود قوت به كماكان
 و زحمتكشان كارگران،. اند يافته بيشتر گسترش
 هاي سياست پيامدهاي زيربار اكنون هم تهيدستان
اي با فقر  سابقه يب طرز به اسالمي جمهوري اقتصادي

و محروميت، بيكاري و گراني و تورم، خانه خرابي 
به دليل ما هنوز فزاينده روز افزون روبرو هستند. ا

ي هاي مستقل خود، در جنبش برا محروميت از تشكل
 عادالنه و آزاداي  تغيير وضع موجود و ايجاد جامعه

 ميان پيوند. اند نيافته را خود سزاوار و شايسته جايگاه
هاي صنفي و  كارگري و ديگر جنبش جنبش

 تواند مي يخواهانهآزاداجتماعي با جنبش همگاني 
 و يآزاد براي مبارزه و انن براي مبارزه بين پيوند

 و يآزاد استقرار. بخشد تحقق عمل در را دموكراسي
 موضوع هر و زمان هر از پيش و بيش دموكراسي

 ياسالم جمهوري بساط برچيدن گرو در ديگري
است. طبقه كارگر در جريان مبارزه با استبداد 

هاي استوار خود را براي سازمانيابي،  تواند گام مي
 و بردارد ضرور هاي تالفائ و اتحاد و طبقاتي گاهيا

 تحوالت بر را خود نشان و مهر طبقه يك قامت در
  .بكوبد رو پيش
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  به   آيا سياست
  اقتصاد كاري ندارد؟

  نادر عصاره
  

روزنامه هاي چاپ تهران در باره اقتصاد و رشد ساعت به 
ساعت سقوط ارزش ريال، هر روزه مقاالت و گزارشات 
متعددي را منتشر مي كنند. تنها در اخرين روز هفته 

)، مي توان عبارات زير 1390گذشته (پنجشنبه اول ديماه 
   : قاالت آن ها مشاهده كردرا در برخي ازم

درصدي نرخ ارز نسبت به مدت مشابه در  50رشد  «
در اين هفته بازار پولي كشور به شدت  « ، » سال گذشته

متشنج بود و در اين ميان باليي كه بر سر اقتصاد كشور 
ارزش شدن پول  آمد، افزايش لحظه به لحظه تورم و بي

ترين  حرانيوضعيت اقتصادي كشور به ب « ، »ملي است
هدف از تشكيل اين جلسه غير علني  « ،»حالت رسيده

نماينده ترتيب داده شده بود آگاهي  160كه به درخواست 
نمايندگان مجلس از شرايط فعلي ايران در عرصه 

الملل و اثرات تحريم ها و تبادل نظر درخصوص  بين
راهكارها براي برون رفت از شرايط موجود و نابساماني 

اوضاع و احوال بازار ارز و طال  « ،»و ارز بود بازار طال
چنان بهم ريخته است كه قيمتها لحظه اي تغيير 

گيرد و  ها نسبت به آينده شدت مي نگراني « ،»كند مي
بايد از نمايندگان مجلس و ديگر مقامات تاثير گذار 
خواست كه مانع از ادامه روند نادرست فعلي شوند و 

طبقات زيرين جامعه را بيش از نگذارند اقتصاد نابسامان 
پيش له كند.اين مهمترين وظيفه اي است كه امروز هر 

  .»مسوولي بر دوش دارد
رشد بهاي ارز، نشانه رشد تورم است. اگر پيراهني چيني 
بايست بدست مصرف كننده با پولي معادل يك دالر 
برسد، چون در اول سال جاري شمسي ، يك دالر امريكا 

بوده است، در آن تاريخ پيراهن چيني  تومان 1058معادل 
تومان خريده مي شد. امروز همان پيراهن اگر از  1058با 

تومان  1530تاثيرات بحران جهاني صرفنظر كنيم، بايد با 
  .خريده شود

با توجه باينكه بازار داخل ايران بر اساس واردات 
چرخد و واردات جاي بسياري محصوالت صنعتي و  مي

ه است، كاهش ارزش ريال در برابر كشاورزي را گرفت
دالر امريكا و ديگر ارزها، بمعناي افزايش ريالي بهاي 
بسياري از كاالها خواهد شد. بنا براين ما، با گفتگو در 
باره سقوط ريال در برابر دالر، در واقع از تورمي جديد 
خبردار مي شويم. تورمي كه در شرايط ركود و بيكاري 

علت تورم چيست؟ بنا به نظر  .ودبراتر و دردناكتر مي ش
بسياري از كارشناسان و استادان اقتصاد در ايران، علت 
تورم در ايران ناشي از كسري بودجه است. بعالوه، از 

هدفمند سازي «يكسال پيش با به اجرا گذاشتن قانون 
ها، باصطالح مطابق آن قانون،  ، هم قيمت»يارانه ها

م ديگري نيز بر افزايش مستقيم داشته اند و هم قل
كسري بودجه اضافه شده است. قرار بوده است بخشي از 

در امد ناشي از افزايش قيمت كاالهاي مشمول قانون 
، به صورت يارانه مستقيم به مردم »هدفمند سازي«

پرداخته شود و بخش ديگر ان به صنعت اختصاص يابد. 
در غياب آمار و ارقام رسمي، حدس و گمان زده مي شود 

ر پنجاه در صد از در امد هاي مورد نظر قانون حداكث
نامبرده حاصل شده است. نه تنها كمك مورد پيش بيني 
قانون به صاحبين صنايع صورت نگرفته، برآورد شده كه 

هزار  15حتي براي پرداخت يارانه هاي نقدي، دولت 
   .ميليارد تومان كمبود داشته است

شود براي  مي ها هستند. گفته علت ديگر تورم نيز تحريم
برخي از كاالهاي وارداتي تا سي درصد افزايش قيمت 

   .مشاهده مي شود كه ناشي از تحريم ها مي باشد
تورم با ناكافي كردن در امد خانوار براي تامين خود، در 
واقع كار الزم براي تامين يك زندگي شرافتمندانه را باال 
مي برد. تورم مزمن به كاهش جدي بهره وري، سقوط 
مولد بودن اقتصاد، سقوط قانونمداري و سقوط ارزش 

   .هاي اخالقي و امنيت منجر مي شود
چرا عليرغم درآمدهاي هنگفت نفتي ، كسري بودجه را 
دولت پيشنهاد مي كند، مجلس تصويب مي كند و 
شوراي نگهبان تاييد مي نمايد؟ چون پول هاي زيادي 
د، صرف تجيهزات نظامي و امنيتي و هسته اي مي شو

پول هاي انبوهي به بيت رهبري اختصاص مي يابد، پول 
هاي انبوهي به حوزه و اماكن مذهبي و براي مذهبي 
كردن جامعه داده مي شود و پول هاي زيادي خاصه 
خرجي بنيادها و امدادها و ... غيره مي گردد. با حذف اين 
هزينه ها، بخش اصلي كسر بودجه رفع و بخش مهمي از 

مي شود. بعالوه با پيش گرفتن يك ريشه تورم حذف 
سياست صلح اميز در عرصه بين المللي بخش مهمي از 

ي باشد رفع مي گردد. تورم كه مربوط به تحريم ها م
اراده حذف اين ولخرجي ها در جامعه بايد بر آمد كند. در 
كنار راه حل هاي سياسي براي حاكم شدن و با حاكم 
شدن دموكراسي بر كشور، با حذف رژيم واليت فقيه، كه 
خود عامل بحران است، بخش مهمي از ريشه بحران 

  .تورم حذف مي گردد
عالين سياسي و اعالميه سايت هاي اينترنتي، مقاالت ف

هاي سازمان هاي اپوزيسيون را منتشر مي كنند. ولي 
انگار سياست اپوزيسيون كاري به اقتصاد و عواقب آن بر 
زندگي مردم ندارد. اعالميه و كمتر سخني با مردم در 
مورد وضعيت بحران حاد اقتصاد و راه حل هاي 

له اپوزيسيون منتشر مي شود. گفته مي شود كه اين مسئ
اي است كه نمي شود در باره ان اعالميه داد. و اضافه 
مي كنند ممكن است ما به دليل ناتواني نتوانيم در 
موردي اعالميه بدهيم. اما فعال مشكل اين است كه 
دليل پرداختن به شكل اعالميه به موضوعي مثل گراني 
روشن نيست. تو گويي ما در جوامع اروپايي زندگي نمي 

نمي كنيم كه يكي از مهمترين  كنيم و مشاهده
موضوعات مربوط به موضع گيري سياسي، حول دشواري 
هاي اقتصادي و راه حل هاي مربوط به ان مي باشد. 
بحران حاد و فالكت بار اقتصاد ايران و راه حل 
اپوزيسيون ايران براي خروج از آن، از مهمترين مسائلي 

در  است كه سازمان هاي مدعي چپ و دموكراتيك بايد
باره ان ها مواضعش را با مردم در ميان بگذارند. اعالميه 

بدهند. مصاحبه بكنند. و ... هرگاه اين راه حل ها براي 
اپوزيسيون روشن نباشند، بهتر است كه ضعف خود را 
بشناسد و به اين مهم با تكيه بر تحقيقات كارشناسان و 

والنه اقتصادانان بپردازد تا ابزار اعالم موضع درست و مسئ
را بيابد. پروژه چپ و نيروهاي دموكراتيك براي رفتن به 

هاي خود را  جامعه نياز دارد كه خواسته ها، ارزوها و ايده
به زبان زندگي روزمره مردم برگرداند، تا نه با حرف هاي 

هاي واقعي و ملموس  كلي و غير واقعي بلكه از خواسته
ن سخن بگويد تا مردم احساس كنند خواسته هايشا

نمايندگي مي شود. تنها در اين صورت شرط الزم براي 
بسيج اجتماعي فراهم شده و شانس پيدا مي شود كه 
موازنه واقعي قوا به سود پروژه اپوزيسيون چپ و 

  .دموكرات و الئيك متاثر شود
  2011دسامبر  23 - 1390دي  2جمعه 

  
 سازمان ويژه گزارشگر با ديدار
  ايران در بشر حقوق براي ملل

  
 مارس 24 نشست در ملل سازمان بشر حقوق شوراي
 در بشر حقوق چگونگي باره در اي قطعنامه با خود 2011

 را شهيد احمد دكتر آقاي  ايران،  اسالمي جمهوري
 اسالمي جمهوري در بشر حقوق در ويژه گزارشگر  چونان
 نشست و بشر حقوق شوراي برابر در پاسخگو و ايران

  . زيدملل، برگ سازمان همگاني
 اين در. آمد اروپا به  2011در ا وائل دسامبر  شهيد احمد

 ،  ايران خلق فدائيان اتحاد سازمان از اي نماينده  فرصت
 اين در.  كردند مالقات ايشان، دفتر در ويژه گزارشگر با

 .گرديد ارائه ه،ويژ گزارشگر به سازمان نامه آغاز ديدار در
  ارائه با مي،اسال جمهوري رژيم  انساني ضد ماهيت
 همان از رژيم اين  كه گرديد يادآوري.  شد  تشريح اسناد
 انديشان، دگر مردم، سركوب پايه بر را خود حكومت آغاز،

 روشنفكران ديني، اقليتهاي ايران، خلقهاي زنان،كارگران،
 شست دهه در سياسي  فعاالن كشتارهاي  .نهاد بنا...  و
 1377  در  اي نجيرهز قتلهاي  ،67 سال عام قتل ويژهه ب
 ونيز1388  سال كنندگان  تظاهرات سوي به اندازي تير ،

  شد نموده باز... كنوني سياسي زندانيان وضعيت
  

  :بخشي از متن نامه سازمان به فارسي
 وضعيت بررسي ويژه گزارشگر شهيد احمد آقاي جناب
  ايران در بشر حقوق
 ويژه رشگريگزا  تا اميدوارند  ايرانيان كه است زماني دير
  بيايد ايران به بشر، حقوق باره در ملل سازمان طرف از
 سازمان طرف از شما كه شديم آگاه بسيار خوشحالي با 

  .ايد شده گزيده ماموريت اين براي ملل
 پشتيباني انتخاب اين از ايران، خلق فداييان اتحاد سازمان

  كند مي
 از اعدف راه در شما ياري براي تا مايليم روي اين از هم

  .كنيم همكاري و داشته تماس شما با ايران بشردر حقوق
...  
 ايران خلق فداييان اتحاد سازمان طرف از 
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 :منطقه تحوالت درباره رشآپاسخ به شش سوال مجله 

 خيزش هاي اخير تاثيرات پايداري در جامعه عرب بر جاي خواهند گذاشت
 ايران خلق يانسازمان اتحاد فداي

 
خيزش هاي توده اي ضد حكومتي در پرسش اول: 

 تكرار توهم ياآكشورهاي عربي چرا زنجيره اي شد؟ 
 اين مردم تونس، نگاه تند و سانآ سناريوي پذيري
 هاي زمينه كدام نه، اگر اورد؟ شوق به را كشورها
 اجتناب را ها خيزش همزماني عواملي چه و مشترك
 در چند كشور معين؟ فقط چرا و ساخت ناپذير

  
كشورهاي عربي را در بر  هجنبش هاي اخير هم

گيرند. كشورهاي خليج فارس به استثناي بحرين،  نمي
اند. هر چند تحوالت در ديگر  دهدرگير اين تحوالت نش

 اين هاي دولت و نبوده آنهاها، بي تاثير در وضعيت كشور
اخته است. س وادار پيشگيرانه تدابير اتخاذ به را كشورها

وقتي كه از كشورهاي عربي صحبت  اشتبايد توجه د
 250كشور با جمعيتي در حدود  22مي كنيم، شامل 

 عربي آنهاجمعيت ميليون نفر مي شود كه زبان اكثريت 
 اين مردمان. است اسالم آنهادرصد  90 مذهب و است

 ذهنيت بلكه ندارند، مشترك دين و زبان فقط كشورها
را هم دارند.  يل،رايره مناقشه فلسطين و اسبا در مشترك

در تمام اين كشورها شيوخ، سالطين و يا ديكتاتورهاي 
ي هاي اخير عمدتا در كشورهاي اند. خيزش نظامي حاكم

 مادامالعمر جمهور روساي آنهارخ داده است كه در 
 .كردند مي حكومت
در تونس نشان داد كه بركناري  »علي بن«سريع  تسليم

ديكتاتورها ممكن است. هر چند كه دشواري اصلي در 
اين جوامع بعد از اين بركناري فرا خواهد رسيد. 

اند.  ديكتاتوري در دنياي عرب كم نبودههاي ضد  جنبش
ها عليرغم اين كه بارها سركوب شده بودند،  جنبشاين 

زنده بودند. با وزش نسيم  جامعهاما هنوز در زير پوست 
ردند و به سرعت اركان اين جوامع ومساعد دوباره سر برا

 سانرا در نورديدند. اين اتفاقات تكرار يك سناريوي ا
 در شده ازموده هاي تالش ادامه عكس، بر بلكه. نبودند
 .بودند المللي بين و ملي ساعدم فضاي يك
اي در  ت به طور زنجيرهدليل اين كه چرا اين تحوال اولين

كشورهايي مثل تونس، مصر، ليبي، يمن و سوريه اتفاق 
. كشورهاست اين بر حاكم مشابه كمابيش طافتادند، شراي

 مختصات از اقتصادي، چپاول و فساد و سياسي استبداد
 اين اكثر در. است دهبو كشورها اين در حكومت مشترك
بر سر كار بودند و يا هنوز هستند كه با  اكمانيح كشورها

كودتاي نطامي و يا در ادامه يك كودتا با داعيه تغيير به 
 اند؛ كرده حكومت هنينآا با مشت ه اند؛ دهه قدرت رسيده

 انديشه در و كرده خفه نطفه در را مخالفتي گونه هر
 در اسد بشار مثل يا و اند بوده حكومت كردن موروثي
 همه در اقتصادي لحاظ به. اند برده ارث به را ان سوريه،

و ثروت  دهچاپي را مملكت سرمايه حاكمان، كشورها اين
اند. در حالي كه  هايشان گرفته را در چنگ خود و خانواده

كنند  مردم، در فقر و تنگدستي گذران زندگي مي

بل تصوري حكومتيان زندگي مجلل و سرمايه هاي غير قا
ها اولين  بودند. اين خيزش كردهرا در دست متمركز 

 بارها ، آنها حاكمان. نيست كشورها نتجربه مردم ا
ر به خون كشو شهگو نهاي مردم را در اين يا ا خيزش
 شكل و گستره ابعاد، است، متفاوت كه چه ناند. ا كشيده

 غافلگير را ها حكومت كه است اخير هاي جنبش انفجاري
 .ستا كرده

دليل، تغيير تركيب جمعيت اين كشورها و جوان  دومين
بودن بخش مهمي از جامعه است كه از يك نواختي 

 فكر باز هاي افق به و است مدهحاكم بر جامعه به تنگ ا
 حكومت سانسور سد اينترنت، مجازي فضاي در و كند مي
 ميليوني هشتاد جمعيت سني متوسط. است شكسته را

 كه است نبيانگر ا اقعيتن وسال است. اي 24 مصر
 ديكتاتوري رياست دوران در جمعيت، اين از بزرگي بخش
اند. در يمن حتي  بزرگ شده و امده دنيا به مصر در مبارك

 جوان جمعيت اين. است تر ينمتوسط سني از اين هم پاي
 نمونه براي. كند مي استفاده وسيعي شكل به اينترنت از

 يمن ميليوني سه و بيست جمعيت از نفر ميليون نيم و سه
 كه شرايطي در ميزان اين و كنند مي استفاده اينترنت از

درصد جمعيت زير  45درصد جمعيت كشور بيكارند و  35
 جنبش شناخت در اهميت زكنند، حاي خط فقر زندگي مي

ميليون نفر از اينترنت  20 مصر در. است كشور اين در
نابساماني هاي ه نيكنند. حضور اين نيرو بر زم استفاده مي

اقتصادي و سياسي موجود، موقعيت در اين كشور ها را 
 .به حالت انفجاري كشانده است

عامل بيكاري، فقر، گراني مايحتاج عمومي و نرخ  سومين
باالي تورم در اين كشورهاست، كه طبقات پايين را از 

هاي  هستي ساقط نموده است. حضور فعال اتحاديه
هاي كارگري در مصر از  بكارگري در تونس و اعتصا

همه گير شدن خيزش ها در اين دو كشور  تهوجوه برجس
  .است
هاي خاص خود را  هر كدام از اين كشورها ويژگي البته

 ساختارهاي به توجه با آنهادارند. تحوالت در درون 
 و تونس در كه حالي در. است متفاوت سياسي و اجتماعي

 در دارند، زيبار نقش صنفي و سياسي هاي تشكل مصر،
 دو اين در. است ديگري گونه به وضعيت يمن و ليبي
كند. در سوريه  اي هم عمل مي يلهقب ساختار كشور

وابستگي به گروهبنديهاي  لهعوامل ديگري از جمله مسا
 .مذهبي هم مطرح است

اين مجموعه بايد شرايط مساعد جهاني را افزود.  به
وز حامي داري كه تا دير كشورهاي قدرتمند سرمايه

هاي استبدادي در منطقه بودند امروز منافع خود  حكومت
 يهبينند. همين مساله روح را در بركناري اين حاكمان مي

حاكمان مستبد را در سركوب تضعيف كرده جنبش مردم 
  .است نموده نيرومندتر نانرا براي بركناري ا

  

 فقط عرب، جهان در ها خيزش اين ى زنجيره ياا -2
 رخداد يك يا است سياسي ى حادثه چند از اي مجموعه
سياسي و  نتايج از صرفنظر ديگر عبارت به تاريخي؟

 ايا كشورها، اين از هريك در ها ناجتماعي كوتاه مدت ا
 حركت و افتاده اتفاق منطقه در ناپذيري بازگشت روند

 سال پنجاه كه همچنان است؛ شده اغاز ناگزيري عمومي
 ورقي استعماري ضد هايكودتا با كشورها همين در پيش

 برگشت؟ تاريخي
 

هاي اخير تاثيرات پايداري در جامعه عرب بر جاي  خيزش
خواهند گذاشت. تا اين جا نشان داده است كه عمر 

هاي  هاي نظامي و رياست جمهوري ديكتاتوري
مادامالعمر، كه دهه ها مشخصه اكثر اين كشور ها بود، رو 

براي مشاركت  به پايان است. دوران جديدي از تالش
. است شده غازا ورهاسياسي در سرنوشت اين كش

امكان دمكراتيزه شدن نظام سياسي در  اخير هاي خيزش
اين كشورها را فراهم كرده است. اما ميزان پيشرفت 

اي به عوامل متعددي از جمله ميزان سازمان  چنين پروسه
 در آنها مديافتگي نيروهاي مدافع دمكراسي و امكان برا

كه در همه  هنهك ساختارهاي به وابسته نيروهاي برابر
اين كشورها بسيار قدرتمند است و هنوز بخش مهمي از 

. است مشروط است، مانده باقي نخورده دست نا
 عقب به الزاما است، گرفته صورت كه تغييراتي
 در كه نيروهايي از توجهي قابل بخش اما گردند، برنمي

، هم چنان كمابيش قبل حافظ نظام حكومتي بودند رهدو
اند. مثال ارتش در مصر كه  باقي مانده رتدر مواضع قد

طي پنجاه سال گذشته همواره سرنوشت كشور را تعيين 
كرده است، امروز هم از طريق شوراي فرماندهي اداره 
امور را در دست دارد. بايد ديد در ادامه كار، قدرت را به 

گردد يا نه.  ر ميب Ĥنهاسياستمداران واگذار كرده و به پادگ
هاي  دهد بسيار دشوار است كه حكومت رخهر اتفاقي 

پدرساالر گذشته دوباره احيا شوند. دور جديدي از حيات 
 ان مشخصه كه است شده غازسياسي در اين كشورها ا

 سرنوشت تعيين در مردم بيشتر مشاركت امكانات افزايش
 تاعمد نظامي هاي ديكتاتوري. هاست دولت تغيير و جامعه

به اردوگاه غرب يا شرق  اتكا با و سرد جنگ دوران در
ردند و بر زمينه دو موضوع توانستند جاي پاي خود وسربرا

را سفت كنند: ناسيوناليسم عربي با شعارهاي ضد 
 با مقابله براي باش اماده و يلاستعماري و ضديت با اسراي

 و نظامي حكومت قوانين كه بود هم اساس همين بر. ان
اين كشورها برقرار شد و  زا تعدادي در العاده فوق وضعيت

ها ادامه پيدا كرد. حتي در مورد مصر بعد از صلح با  دهه
 عرصه در كه اكنون. ان با حسنه مناسبات و يلاسراي
 ناسيوناليسم ،.است يافته پايان سرد جنگ المللي بين

 سابق معناي استعمار با ضديت و باخته رنگ هم عربي
ها مورد  ها دهه دولت اين اكثر. است داده دست از را خود
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هاي غربي در منطقه،  اعتماد و اتكاي دول بزرگ و قدرت
 قوانين و اند بوده يلداراي مناسبات حسنه با اسراي

 صداي كردن خفه براي همه، از قبل را نظامي حكومت
 ديگر دوران اين به بازگشت. بودند كرده برقرار خود ملت

اشكال  رد ها حكومت نوع اين احياي اما. نيست ممكن
ها و بهانه هاي ديگر را نبايد از نظر  ديگر و تحت محمل

ناپذيري  توان از بازگشت دور داشت. تنها زماني مي
ها در اين كشورها سخن گفت كه ساختارهاي  ديكتاتوري

دمكراتيك شكل گرفته، با استقرار مناسبات جديد و 
و  Ĥنهامتقويت نهادهاي مدني اعم از احزاب، ساز

ها از راي  صنفي و سياسي و تابعيت دولت يĤنهاسازم
مردم، تثبيت شوند. از اين رو بايد گفت تحوالت در جهت 

 تبديل تا هنوز اما است، شده غازيك چرخش تاريخي ا
 روندي، چنين ناپذيري بازگشت و چرخشي چنين به شدن
  .است پيش در درازي راه
 
 واگن همچون كه اي زنجيره هاي جنبش اين ياا -3

ند، در ساختارهاي ا افتاده راه به همزمان قطار متعدد هاي
هاى اجتماعي كم و بيش  سياسي و نظامي و بافت

متفاوت، مي توانند به حركت با هم ادامه دهند و 
   سرنوشت يكساني (اعم از پيروزي يا شكست) بيابند؟

 
ها، در وهله نخست، برخاسته از  كدام از اين جنبش هر

 هم شما كه طور همان. است معيني كشور يژهو طشراي
هاي اجتماعي كم  ، از ساختارهاي سياسي و بافتايد گفته

اند. از اين رو، سرنوشت هر كدام،  و بيش متفاوتي برخاسته
 در قوا توازن و طقبل از همه، مشروط به همين شراي

. اند برخاسته ناي است كه از دل ا جامعه انهم درون
 دروني هاي چالش هم را كدام هر شكست يا پيروزي
المللي و  هد زد. فضاي مساعد بينخوا رقم مفروض كشور

 عوامل همه، از قبل ها جنبش اين بين هاي ييا همسوي
خود در  بهنو به كه هستند مساعدي و كننده تسهيل

كننده نيستند. بنا بر  تعيين اماها موثرند،  تقويت اين جنبش
سخن گفت. اما توان  اين، از سرنوشت يكسان نمي

موفقيت و يا عدم  يعني ،آنهاسرنوشت هر كدام از 
   .تام، در روند حركت ديگران موثر اسموفقيت هر كد

  
دسته اي از حكومتيان ايران ناخشنود از اين واقعيت  - 4

كنونى كه مردمان عرب اسالمگرا و خواستار حكومت 
اسالمي نيستند و هم چنين به بهانه هاي كوناگون از 

و  ساخته را آنهامداخله گري دولت هاي غربي، جمله 
 از ديگر دسته و كنند مي قلمداد يلپرداخته غرب و اسراي

اين اميد كه جريانات اسالمگرا در اين جنبش ها  هب ،آنها
 ادعا بياورند، دست به را آنهاتقويت شده و رهبري 

 در "اسالمي بيداري" جز چيزي پي در آنها كه كنند مي
احل سو به ايران اسالمي انقالب امواج رسيدن و منطقه

 مجموعه به توجه با. نيستند كشورها اين خاكي و بيا
هاي متناقض  اين جنبشها و ظرفيت بر حاكم شرايط

موجود، به خصوص وضعيت رهبري اين جنبشها و 
 –گري خارجي، شانس استقرار يك رژيم سياسي  مداخله

 با آنها شدن عقيم ريسك يا و دمكراتيك اقتصادي
ا حتا چشم انداز تكوين رژيم ي و امپرياليستي مداخالت

هاي  تهاي غربي با حكوم اسالمي چقدر است؟ دولت
كنند و جمهوري اسالمي با  ليبي و سوريه مخالفت مي

هاي  حكومت بحرين و يمن. واكنش اصولي به جنبش
   گوناگون چگونه بايد باشد؟

 
ها  شسالمي در ظاهر امر از اين جنبجمهوري ا حكومت

جز در مورد سوريه تحت عنوان بيداري اسالمي حمايت 
كرده است. رهبر جمهوري اسالمي براي مردم مصر به 

 است، مسلم كه چه نزبان عربي خطبه هم خواند. ولي ا
 جريانات. ندارند اسالمي بيداري به ربطي ها جنبش اين

ها حضور دارند، اما مثل مورد  جنبش اين در هم اسالمي
كنند خود را مخالف  لمين در مصر، تالش ميالمس اخوان

  .قواعد دمكراسي نشان ندهند
به يك نظام دمكراتيك يك پروسه است تا برشي از  گذار

يك لحظه. از اين رو بايد ديد نيروي مدافع دمكراسي تا 
 را اي پروسه چنين كه دارد را ان توانايي و مادگيچه حد ا

 است روشن چه ان. برساند مطلوب سرانجام به
 شكل از اند توانسته كه جا ني تا اديكتاتور هاي حكومت
مدني مستقل از حكومت در اين و نهادهاي  زاباح گيري
ها جلوگيري نموده و احزاب و نهادهاي موجود را كشور

 طياند. در چنين شراي هم تعطيل و تضعيف نموده
 قدرت و سازماندهي از كه دارند را باال دست نيروهايي

مصر ارتش و نهادهاي  و تونس مورد در. ندبرخوردار عمل
تري برخوردارند، به خصوص  ويمشابه طبعا از موقعيت ق

كه بخشا با توجه به موضعگيري به نفع جنبش در جريان 
اند. بايد ديد  تظاهرات مردم، چهره خود را ترميم نموده

مثال در مصر بعد از گذار به دمكراسي ارتش به پادگان ها 
سياست مي ماند و هم چنان  نهدر صحگردد و يا  برمي

  .وردا قدرت دولتي را به زير كنترل خود در مي
امپرياليستي به هر حال تا اين جا هم در كار  مداخالت

طرفي ارتش و يا رفتن مبارك  بوده است. اعالم بي
اش، بدون مداخله اياالت متحده  عليرغم ميل شخصي

اياالت نبوده است. ارتش مصر به كمك هاي ميلياردي 
ها با  هاست كه در ازاء اين كمك متحده وابسته است. سال

 را كار اين هم اينده در نائكند. مطم مي همكاري مريكاا
 بايد. بود هم امريكا خواست ارتش، طرفي بي. كرد خواهد
ها براي ملي در هر كدام از اين كشورده ارا كجا تا ديد

 ضعيف اراده اين كه يگذار به دمكراسي وجود دارد، جاي
 .باشد، مداخالت خارجي نقش بيشتري بازي خواهند كرد

نوعي از حكومت اسالمي يكي از خطرات احتمالي  تكوين
است كه در تحوالت اخير بايد بدان توجه نمود. اما امكان 

 اين از كدام هر در قوا توازن با متناسب و محدود نا
بار  فاجعه مهكارنا به توجه با. است بررسي قابل كشورها

تواند  حكومت اسالمي در كشور ما، چنين حكومتي نه مي
هاي كنوني و نه مطلوب كسي  كسي در جنبش گويال

باشد. اسالمگرايي از نوع حزب عدالت و توسعه در تركيه 
بيشتر الگوي اسالمگرايان منطقه است تا نوع جمهوري 

 هاي جنبش در اسالمي افراطي جريانات. ناسالمي ا
كنند. تنوع  اي بازي نمي برجسته طقه نقشمن كنوني

 قهفر يك كه است نتر از ا ها گسترده دروني اين جنبش
 و همسويي. كند اعمال هژموني نافراطي بتواند بر ا

 اين عمومي خصلت مختلف هاي گروهبندي بين رقابت
 .هاست جنبش
 مدها، چه از طريق برا شدن اين جنبش عقيم

جي و غيره تنها مداخالت خار يا و جديد هاي ديكتاتوري
 چپ و دمكرات يخواهآزادزماني ممكن است كه نيروهاي 

 به گذار براي روشني طرح نتوانند ها جنبش اين درون
 نمدني را براي تحقق اعه جام و كنند ارايه دمكراسي

 .نمايند بسيج
چه كه به سوريه و ليبي مربوط مي شود، اين دو دولت  نا

اند.  تفاده كردهاز ارتش در سركوب مردم كشور خود اس
تواند در چارچوب  المللي اين كار مي طبق قوانين بين

هاي غربي هم، با  جنايت عليه بشريت قرار گيرد. دولت
اند. بدون شك پشت  توجه به اين واقعيت موضع گرفته

خاصي نهفته است، اما همين هم،  نافعاين موضع م
دهد كه هيچ دولتي حق ندارد  تغييري در اين واقعيت نمي

با توپ و تانك به جان مردم خود بيفتد و تظاهرات 
 همين نيز بحرين مورد در. كند سركوب را ناناعتراضي ا

 عنوان به اسالمي جمهوري كه اين. است صادق حكم
اعتراض  حرينب در سركوب به سركوبگر، رژيم يك
دهد كه حكومت  كند، تغييري در اين واقعيت نمي مي

ن عربستان سعودي بحرين حق ندارد به كمك سربازا
يخواهانه مردم بحرين را سركوب كند. و اقدام آزادجنبش 

شيخ بحرين به همان اندازه جنايت كارانه است كه اقدام 
 .قذافي در ليبي و يا بشار اسد در سوريه

ها بايد به خواست و اراده مردم خود گردن بگذارند.  دولت
اب و احز نهاآزادكوب مخالفان پايان داده، فعاليت به سر

مطبوعات را به رسميت بشناسند. تمامي قوانين مغاير با 
 آزادجهاني حقوق بشر را ملغي نموده و انتخابات  يهاعالم
بعد از  تيح كه كرد اعتماد دولتي به نبايد. كنند برگزار

اي پافشاري  تحوالت اخير در مصر هنوز بر قوانين پوسيده
بارك امثال حسني م لهكند كه حكومت نظامي سي سا مي

  .كرد را توجيه مي
 
اگر در تونس و مصر نيروهاي امنيتي و ارتش به  - 5

جاي تداوم و تعميق سركوب، با اتخاذ تاكتيك تحبيب 
مردم و قرباني كردن بن علي و مبارك، به مهار جنبش 

 حركت تعميق و گسترش گزند از را نظام و مدندبرا
و رسد كه حاكمان ليبي  ر مىنظ به كردند، حفظ مردمى

احمدي نژاد را  -خامنه اي الگويسوريه و يمن و بحرين 
هاي  سرمشق قرار داده اند. اين كه حاكمان از جنبش

 خواه يآزادگيرند، جنبش هاي  كشورهاي ديگر درس مي
 به تا كه مسيري همين در عرب و ايران طلب وبرابري

  كديگر دارند؟ي براي هايي اموزه چه اند، كرده طي حال
  

اي است. امروز تجارب به  ن به هم پيوستهما جها جهان
راحتي از كشوري به كشور ديگر منتقل مي شوند. اولين 
جنبشي كه از تكنولوژي مدرن بهره گرفت و تالش كرد 
سد سانسور و سركوب را بشكند، جنبش اعتراضي اخير در 
ايران بود. استفاده از تكنولوژي در سازماندهي حركات 

با نام جنبش جوانان در ايران  وسيع ررسانياعتراضي و خب
هاي اخير كشورهاي عربي  پيوند خورده است. در جنبش

بدون شك اين تجربه موثر بوده است. گذشته از اين، 



  سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران اتحاد كار
 

17 1390 دي                                                                                173شماره 

يخواهي و آزادهاي كشورهاي عربي تجربه جنبش  جنبش
طلبانه ايران در سي و دو سال پيش را پشت سر  عدالت

اتوري مذهبي به يك ديكت هك نخود دارند. از اشتباهات ا
 بدون هستند، گاهتر از قبل منتهي شد، ا به مراتب خشن

 بسياري ميداندار اسالمي جريانات بود ممكن تجربه اين
 جمهوري جهنم تجربه از بعد اما. شوند ها جنبش از

 شعار طرح افغانستان، در طالبان و ايران در اسالمي
. اين ودب خواهد سياسي خودكشي عين اسالمي حكومت
 .دانند ه جريانات اسالمگرا هم كم و بيش ميرا هم

ها هم از يكديگر الگو  عين حال بايد گفت حكومت در
كنند. بي طرف نمودن ارتش از همان  برداري مي
 مصر در خصوص به ها جنبش مدهاينخستين برا

 فرماندهان كه باشد وضعيتي از ارزيابي حاصل تواند مي
 مواجه نبا ا كومت پهلويح سقوط از بعد ايران در ارتش
و تانك براي سركوب  پتو به توسل كه طور همان. شد

جنبش در سوريه و ليبي مي تواند تكرار تجارب جمهوري 
اسالمي در سركوب جنبش اخير باشد. اما اگر بي طرف 

 سوريه و ليبي در بود، ننمودن ارتش در مصر راه نجات ا
ت هم با مخالف و داخلي مقاومت با هم ارتش، به توسل... 

شده است و  هو در مورد ليبي دخالت شديد خارجي مواج
 .دو دولت را بيش از پيش تضعيف نموده استموقعيت هر

كشور ما در طول سي و دو سال گذشته، نشان  تجربه
اي  داده است كه سرنگوني ديكتاتورها، براي ايحاد جامعه

مردم، كافي نيست. بايد با تقويت  ٔەاراد بر متكي و آزاد
هاي  مدني در ساختار كشور، دخالت فعال جنبشنهادهاي 

اجتماعي در سرنوشت جامعه، و پاسخگو نمودن دولت ها 
 در ديكتاتوري بازتوليد مانع آنهادر برابر مردم و راي 

اخير  لهسا دو اعتراضي جنبش برامد. شد ديگر اشكال
 حقوق طرح نكشور ما حاصل اين تجربه بود كه در ا

هاي اجتماعي و ... جايگاه ندي و مطالبات جنبش شهرو
كشور ما امروز  نهيخواهاآزادبرجسته اي داشت. جنبش 

ناكامي خود در عقب نشاندن  لالينيازمند بازبيني د
 نقاط و تجارب از موزشحكومت جمهوري اسالمي و ا

 به توجه با عربي كشورهاي در اخير جنبشهاي قوت
 عادالنه و آزاداد يك جامعه ايج در آنها هاي موفقيت

 در جنبش بر حاكم شرايط كه داشت توجه بايد. است
عربي  رهايكشو در مشابه هاي جنبش اكثر با ما كشور

ها  است. با اين وجود، اين فقط دولت كامال متفاوت
ها از الگوي همديگر بهره  نيستند كه در مقابله با جنبش

ها هستند كه از  بل از همه، اين جنبشمي گيرند، ق
بله با حكومت هاي سركوبگر اتجارب همديگر در مق

  .گيرند درس مي
 
 ميز،ا گويند اين جنبشهاي تاكنون مسالمت برخي مي -6

 بدون شوند، مي كشيده خون و خاك به رحمانه بي وقتي
 حكومتهاي بر توانند مى چطور خارجي نظامي دخالتگري

تهاي قذافي حكوم مثل ناپذيري انعطاف و مسلح دندان تا
يا رژيم بحرين كه از پشتيباني  و اسد و عبداهللا صالح

 راستي به ياعربستان و غرب برخوردار است، غلبه كنند؟ ا
 نظامي مداخله طلب يا و ها حكومت اين به تسليم جز

 وجود ها جنبش اين پيشرفت براي ديگري راه خارجي،
  ندارد؟

توانند با اتكا به سرنيزه حكومت كنند.  ها تا ابد نمي دولت
فقط با كاربست قهر و خشونت عليه هر چند ديكتاتورها 
 آنهامانند. به همين دليل هم عمر  مردم بر سر كار مي

 با و دارد كاربرد قهر اين كه است زماني به محدود
 تجربه. است نشكسته هم در مردم مقابله و مقاومت
 عمر ها حكومت نوع اين كه است داده نشان ما كشور

وع حكومت ها توانست اين ن حدودي دارند. اگر قهر ميم
  .كرد را پايدار كند، رژيم پهلوي نبايد سقوط مي

است كه رژيم جمهوري اسالمي اين بار توانست  درست
با توسل به كشتار و شكنجه و اعدام و تجاوز جلوي 
پيشرف جنبش را بگيرد، ولي خود نيز از زير چرخ 

. مدهاي غير قابل ترميم بيرون ا هاي جنبش با زخم دنده
 كشورشان مردم هاي جنبش بارها هم علي بن و مبارك

 ترك به مجبور خردست ا ماا بودند، كرده سركوب را
 و رسيده پايان به كارش تقريبا هم ليبي. شدند قدرت

 تسليم" جز به رو اين از. است شده ساقط قذافي حكومت
 راه "يخارج مداخله طلب يا و ها حكومت اين به شدن
. مبارزه و مقاومت ،ايستادگي. دارد وجود هم ديگري حل

 كه هم "تاكنوني اميز مسالمت هاي جنبش سركوب"
 .است داده عكس جواب
هري زير نظارت هاي ق هم چنين، ادامه سركوب امروز،

تر شده است. برخي ساز و كارهاي جامعه جهاني دشوار
هايي نيز پيش  المللي براي مقابله با چنين سركوب بين

وكار ها اسير اميال ازبيني شده است. هر چند هنوز اين س
هاي بزرگ در شوراي امنيت سازمان ملل  و اهداف قدرت
وجود چنين مكانيزمي خود عامل  نفسهستند، اما 

 .بازدارنده مهمي است
توجه داشت كه تغيير حكومت ها و تحول در جوامع  بايد

 آنهاكراتيك درون دم و يخواهانهآزادهاي  از طريق جنبش
 بين مساعد فضاي. ستا ممكن مردم خود دست به و

 تر مساعد تحوالتي چنين براي را شرايط تواند مي المللي
 اين جايگزين تواند نمي خارج از دخالتي هيچ اما سازد،
 و ديكتاتورها شر از رهايي در آنهاو نقش  اه جنبش

نظامي خارجي له مداخ دنبال به كه آنها. شود مستبدين
دم ندارند و يا مر نهيخواهاآزاد جنبش در يهستند، يا جاي

اين كه اعتقادي به تحول دمكراتيك و حكومت مردم بر 
 از ديگري نوع يسرنوشت كشور ندارند و در انديشه برپاي

هاي خارجي در كشور با  با توسل به قدرت داداستب
 .توجيهي ديگر هستند

كنيم كه دعوت از ديگران  ايم و باز تاكيد مي بارها گفته ما
واند به ذلتي بدتر از اسير بودن ت براي مداخله نظامي مي

در چنگال يك رژيم سركوبگر منجر شود. هيچ كس 
 ان يندهمجاز نيست به جاي مردم يك كشور در مورد ا

 يك شهروندان آزاد اراده دل از دمكراسي. بگيرد تصميم
خواهي بايد  رويد. فعاالن جنبش دمكراسي مي فرا كشور

 و انرژي رجي،خا قدرت نبه جاي دخيل بستن به اين يا ا
ملي براي بنيان  دهارا سازماندهي مصروف را خود توان

 قدرت هيچ. كنند كشور شهروندان ميان در آزاد اي يندها
 يك شهروندان متحد اراده با مقابله ياراي را سركوبگري

 در يخواهانهآزاد. راه پيشرفت جنبش هاي تنيس كشور
  .است نهفته ها ان درون سازماندهي تقويت

  2011دسامبر  13 - 1390آذر  22 سه شنبه

  19بقيه از صفحه 
  اتحاديه هاي كارگري ....

مناسبات كاري بسيار بغرنج، رشد تعداد كارفرمايان درجه 
دوم، ـ كارگران مزد پائين، كارگران موقت، كارگران قرار 
دادي، كارگران روزمزدي و شركت هاي تك نفره .... 

 )897(همان جا صفحه 

روسه توليد، ايجاد بخش هاي جديد ـ بين المللي شدن پ
مانند بخش قرار داد ساخت و توليد به عنوان مدل شبكه 
توليد چند مليتي، به خصوص در بخش اطالعات فناوري: 
توسعه ساختارهاي توليد پيچيده و ماهرانه كه شكلي جديد 
از تقسيم كار بين المللي را به وجود مي آورند...( اشپرول 

 )8/2010مارتينا. 

ظايف اقتصاد ملي گراي اتحاديه هاي كارگري. اتحاديه ـ و
هاي كارگري كه هنوز وظايف خود را در تنظيم نيروي 
كار ملي مي بينند ( براتيك، ليجوبومير) اين مسئله خود را 
در موضع مقابل نيروي كار مهاجريني كه همواره به عنوان 
نيروي رزرو كار ديده مي شوند، نشان مي دهد. از اين 

درهاي اتحاديه هاي كارگري براي اين مهاجرين روي 
همواره بسته است. همين طور در اين جا هم اتحاديه هاي 
كارگري مي توانند با وجود اين كه سرمايه به طور جهاني 
در حركت است و بخصوص در بازار هاي داخلي اروپا 
مرزها برداشته شده اند، روح زمان را بشناسند تا خود را از 

 .دنو جهت دهن

 چكيده (5

به دليل تغيير قدرت بين سرمايه و كارمزدي سازمانيافته كه 
دائما بيشتر هم مي شود، اتحاديه هاي كارگري نمي توانند 
بيشتر از اين انتظار داشته باشند كه شخصيت سازماني كه به 
آن ها در طول يك پريود طوالني داده شده است، در 

وانائي تجهيز و آينده هم براي آن ها با وجود پسروي ت
 )897سازماندهي، قدرت مذاكره به همراه بياورد. (

اتحاديه هاي كارگري بايد از مرزهاي ملي فراتر روند و در 
حوزه جهاني و در سازمان هاي منطقه اي مانند سازمان ملل 
و اتحاديه اروپا از نفوذ برخوردار شوند و از اين طريق 

ي عضو به ائتالف بين اتحاديه هاي كارگري كشورها
وجود آورند و مشكالت بازار كار را كه ديگر به صورت 
ملي نمي توان حل نمود، متحدا چاره جوئي كنند و نقصان 
قدرتشان را در تك تك كشورها با يك ائتالف قدرتمند 
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دستكاري كميته مركزي 
  سازمان اتحاد فداييان خلق

 در سند سياسي مصوبه كنگره 
  علي جالل

 ةبرابر ژويي 1389كنگره پيشين ما،كنگره نهم، در تيرماه 
ها مهمترين  برگزار شد كه همچون همه كنگره 2010

مصوبه اش سند سياسي است. با رنج بسيار بايد اعالم كنم 
سياسي مصوب اين كنگره كه كميته مركزي ما در سند 

دستبرده است. اسناد مصوبه هر كنگره سر انجام به كميته 
آن كنگره سپرده مي شودتاآنهارا منتشر  نتخبمركزي م

كند. اين اسناد از طرف باالترين ارگان سازمان يعني 
ترين ارگان سازمان در فاصله دو كنگره،  كنگره به عالي

شود. هيچكس و  يعني كميته مركزي به امانت سپرده مي
هيچ نيرويي حق ندارد در آن دخل و تصرفي بكند، من به 

اصلي مصوبه كنگره را مي آورم و  ندپيوست اين نوشته س
آنچه را هم كه كميته مركزي به عنوان سند سياسي مصوبه 

  گنگره انتشار داده
 سايت سازمان موجود است در اين آدرس در

http://www.etehadefedaian.org/archive/ko
ngreh/kongreh9/sanad%20siasi.htm 

  )نگاه كنيد به سايت سازمان اتحاد فداييان خلق ايران(
 : چنين آمده 7سند مصوبه كنگره در بند  در
ما از فشار سياسي به جمهوري اسالمي براي توقف -7"

و آزاديهاي مردم از طريق  حقوق سركوبگري ها و رعايت
كنيم و  ي آن استقبال ميالمللي ،تحريم تسليحات مجامع بين

مخالف هرگونه مداخله نظامي يا تحريم اقتصادي 
  "كشورمان هستيم

كميته مركزي در آنچه به عنوان سند سياسي مصوبه  اما
 : كنگره منتشر كرده چنين نوشته است

ما از فشار سياسي به جمهوري اسالمي براي توقف  - 7"
از طريق هاي مردم  ها و رعايت حقوق و آزادي سركوبگري
المللي، تحريم تسليحاتي آن و همچنين از تحريم  مجامع بين

كنيم و مخالف هرگونه  سپاه پاسداران رژيم استقبال مي
 "مداخله نظامي يا تحريم اقتصادي كشورمان هستيم

سابقه  در اسناد كنگره، در سازمان ما پاك بي دستبردن
است اين اقدام بسيار رنج آور است . بحث اصال بر سر 
ارزيابي از اين مطب نيست. .بديهي است كه همه اعضاي 
سازمان ما، سپاه پاسداران را ارگاني ضد مردمي و جنايتكار 

 .دانند مي
ي رفتار ا نوشته حاضر صرفا جنبه حقوقي و آيين نامه در

كميته مركزي يعني عدم رعايت امانت درقبال كنگره،مورد 
اي و هيچ  يك سازمان سياسي هيچ مساله براي .بحث است

از اين نيست. اطمينان دارم كه ارگان  تر اي بااهميت مساله
باالتر، بدون هيچ گذشتي، با اين عمل كميته مركزي ، بر 

 .خورد خواهدكرد
اينجانب در آغاز بطور شفاهي و سپس  2010ماه سپتامبر  از

بطور نوشتاري، طي گزارشي به تشكيالت و پرسش از 
پاسخگويي شدم. كميته  كميته مركزي، خواهان واكنش و

 ... جواب زير را نوشت 2011/ 02/ 03مركزي در تاريخ 
انتقادش اين است كه در سند كنگره ...دست برده شده  «

به آن اضافه شده....  "تحريم سپاه پاسداران"است. ....جمله 
 .است

اين رابطه بايد بگوئيم كه در خود جلسه كنگره پس از  در
الحاتي پيشنهاد شد. اين .....هم نهائي شدن سند سياسي، اص

 .جزو پيشنهادات شركت كنندگان در كنگره بود
هم تاكيد شد به سند  "تحريم سپاه پاسداران" ........

افزوده شود. ما با اين سياست هم در كنگره، مخالفي 
نديديم. يعني هيچكس عليه آن نظري ابراز نكرده بود. از 

جزو تاكيدات كنگره  اينرو كميته مركزي اين ....تغيير را
 ".محسوب نمود

، نامه "جواب كميته مركزي "پس از ديدن اين  اينجانب
  اي براي اعضاي سازمان فرستادم كه آغاز آن چنين است

دستكاري در اسناد كنگره كاري بي سابقه و بسيار ..."
نگران كننده و ... است اما آنچه بسيار بسيار براي سازمان ما 

است ، پاسخ ك.م. است، سخنان و آينده آن خطرناك 
ك.م. بسيار شگفت آور است! مگر ميشود پس از اينكه 
اعضاي كنگره با بلند كردن دست خود در صحن كنگره و 

رد چيزي آنرا به انجام رساند بعد كساني در  اتصويب و ي
 "كسي ؟!"تغييراتي بدهند؟! و بگويند كه  "مصوبه"آن 

لفت نكرد ما آن پيشنهادي داده بود و چون هيچكس مخا
اين چه حرفي است؟! اگر اينطور  "پيشنهاد را وارد كرديم!!

باشد و اگر قرار بر اين منوال باشد، آنهم در مورد سند 
، كه بفرض در كنگره "قطعنامه سياسي"مهمي مانند 

بگويد و كساني در همان  "چيزي"از يك گوشه  "كسي "
(و البد گنگره كه بعدا ميخواهند براي ك.م.انتخاب شوند

 "چيز"اطمينان دارند!) ، آن  "انتخاب شدن خود"از قبل بر 
را بشنوند، بعد دقت كنند كه آيا كسي مخالفت كرد؟! يا 

در اسناد  "اين مشاهدات"بر اساس  انكرد؟! و ....، بعد
وچيزي (  "حذف"مصوبه كنگره چيزي(چيزهايي) را 

كه پس از اينهمه سالها  واقعا .!چيزهايي) را اضافه كنند؟
  بسيار شگفت آور است "سخناني"چنين 
روي كليات  بحث  :اينطور باشد پس اينهمه كارها اگر

يك سند، به راي گذاشتن كليات ، انتخاب كميسيون، 
بطور كتبي و موكدا  "پيشنهادات"فرستادن سواالت و 

بطور كتبي به كميسيون، جلسه طوالني و گاه خسته كننده 
براي بررسي پيشنهادات و اصالحات كه لزوما  كميسيون

 لبطور كتبي و با امضاي پيشنهاد دهنده به كميسيون ارسا
شده، جمع بندي آنها،ارايه آنها به صحن كنگره توسط 
مخبر كميسيون، بطور مفصل و مورد به مورد با ذكر 
پيشنهاد و نام پيشنهاد دهنده، آنگاه بحث مفصل ودوباره 

د كه پيشتر كليات آن تصويب شده، كنگره روي همان سن
ودر رابطه با هر پيشنهاد باز دوباره يك يا چند نفر مخالف 

روي آن پيشنهاد صحبت و بحث كنند، بعد براي  فقو موا
پيشنهاد مزبور بطور مجزا راي گيري انجام شود، و سرانجام 

،پروسه مزبور "پيشنهادات"و پس از اينكه روي تك تك 
يكبار ديگر روي سند همراه باهمه  به انجام رسيد آنگاه

 ، دوباره راي گيري ميشود، و...؛"پيشنهادات راي آورده"
 "...!چيست؟ براي
اكثريت رفقاي سازمان به اين نامه من پاسخ دادند و  آري

بيشتر آنان هم جانب آييننامه را گرفته و اين عمل كميته 
 .مركزي را نادرست اعالم كردند

د، ضرورت داشت تا اين از سپري شدن اين رون پس
  موضوع را به آگاهي همگاني برسانم

28/11/2011   
  

  9بقيه از صفحه 
  جنگ و تحريمها، ....

در اين صورت تالشي كه به وفاق بزرگ ايرانيان براي 
دموكراسي ( با پرچم ساختار دولتي بي طرف نسبت به 
هر مذهب و مكتبي و برگذاري انتخابات آزاد) منجر شده 

اي خواهد داشت. اپوزيسيون خود اكتور  است، فايده
دموكراتيك سازي كشور مي شود. قابل تصور است كه 
وجود چنين وفاقي در عرصه هاي داخلي و خارجي 

تواند موثر باشد. امروزه كه بزرگترين تحريم انتخابات  مي
واليت فقيهي مجلس نهم در جريان است، جاي خالي 

ير گذاري يك وفاق دموكراتيك براي فعاليت و تاث
محسوس است. وجود وفاق حول ساختار دولتي بي طرف 
نسبت به هر مذهب و مكتبي و برگذاري انتخابات آزاد، 

نمود  كاربري تحريم همه گير مجلس نهم را افزون تر مي
و تحريم كنندگان با تكيه بر موضعي اثباتي، نيرومندتر 
 بروز مي كردند. در عرصه خارجي نيز، موثرين تاثير را بر

ابزارهاي قدرت هاي بزرگ جهاني و منطقه اي و اهداف 
ان ها، يك اپوزيسيون متحد و مستقل براي دموكراتيك 
سازي كشور مي تواند داشته باشد. با چنين وفاقي، 

واليت فقيه » مارهاي جهنم«جواناني كه از درد و زهر 
به دخالت نظامي خارجي، حتي خارج از حقوق و مقررات 

بندند، بر امد نيروي وسيع ايرانيان بين الملل دل مي 
ازاديخواه را خواهند ديد. براي اين وفاق هنوز كار شروع 
نشده است. در اين صورت چراغي را كه بايد به اين وفاق 
روا داشت، چرا صرف ابزارهاي ديگران كنيم؟ مي توان و 
ضروري است به اين يا ان فشار و تحريم سياسي و 

خارجي ها بر رژيم واليت  نظامي و حتي ديگر فشارهاي
فقيه و پيامدهاي انها توجه داشت. ولي شايسته است كه 

 .ابزارهاي خود را شناخته و بكار گيريم
از ايجاد اختالف جديد در ميان خود در باره تحريم 
اقتصادي و دخالت نظامي كه ابزار ديگران هستند، 
اجتناب كنيم. موضع در باره اين ابزارها نسبت به فعاليت 
براي يك وفاق دموكراتيك همه گير، فرعي است. 
اختالف در اين مواضع نيز امري فرعي است، گرچه تا 
كنون متاسفانه در مباحثات و مذاكرات دموكراتيك سازي 
اختالل كرده و انها را تضعيف نموده اند. بعوض صرف 

اي  انرژي زيادي نسبت به ابزار ديگران، به استراتژي
رژي را در راستايي تمركز دهيم كه بپردازيم و نيرو و ان

وفاقي ميان ايرانيان براي غلبه آزادي و حاكميت مردم 
ايران به جاي واليت فقيه حاصل ان باشد. ارائه آلترناتيو 
براي سياست خارجي ايران دموكراتيك و مبارزه عليه 
مواضع مناقشه برانگيز و تشنج آفرين جمهوري اسالمي 

ي جاري اپوزيسيون است. يكي از عرصه هاي فعاليت ها
بركناري رژيم واليت فقيه، توسط نيروهاي دموكراتيك 
مردم ايران، نقطه پايان قطعي است بر مناقشاتي كه به 

 .امروز رسيده اند
 2011دسامبر  31 - 1390دي  10شنبه 
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  اتحاديه هاي كارگري
 نئوليبراليسم  در عصر 

 
Masoud Fathi / برگردان:ناهيد جعفرپور  

 
 پيش گفتار (1

گرايشي در  80و اوائل سال هاي  70از اواخر سال هاي 
كشورهاي صنعتي حاكم گرديد كه پيامد آن دگرگوني در 
بازار جهاني كار شد: تغييراتي كه امكان تاثير گذاري 

گري را محدود ساخت و حالت عادي اتحاديه هاي كار
كار را كه از بعد از جنگ جهاني دوم برقرار شد، دگرگون 
ساخت. مدل فوردي ـ تيلوري تقسيم كار، ويژه گي 
محدوديت هاي غول آسايش كه در آن وابستگي كار به 
سرمايه نهفته بود، دچار نوسان شد و به بازنگري در توليد 

انجاميد و به موجب آن انبوه و تكه تكه شدن نيروي كار 
 .امنيت كاري و دستمزد منظم كار دچار تغيير شد

چه اقتصاد كينزي بعنوان اساس سياست هاي كالن 
اقتصادي بازار كار و چه سياست هاي بازار هاي داخلي و 
سياست اقتصادي تعاوني گرا كم كم محو و ناپديد شدند. 

اي بحران شيوه توليد فورديسم همزمان بحران اتحاديه ه
كارگري بود. اتحاديه هائي كه تا اين مقطع در اين سيستم 

 .يك نقش سازمان دهنده را دارا بودند

من در ابتدا بر تغييرات منهدم كننده در جامعه و جهان كار 
و سپس بر تبديل اتحاديه ها و در آخر بر مشكالتي كه 

 .اتحاديه ها با آن ها دست بگريبانند، متمركز خواهم شد

 ت جهاني، جهان بيني نئوليبراليتغييرا (2

جهاني سازي امكانات عمل دولت  80از سال هاي دهه 
هاي ملي را محدود نمود. پيشرفت هاي فن آوري، آزاد 
سازي بازار ها و جنبش هاي فرامرزي پولي يا اطالعات، 
آتوريته دولت هاي ملي را محدود ساخت. در كنار دولت 

اني وجود دارند: هاي ملي بازيگران جديدي در صحنه جه
بازار هاي مالي جهاني، كنسرن هاي چند مليتي، سازمان 
هاي غير دولتي، سازمان هاي زيست محيطي، حقوق بشري 

 .ـ و جنبش هاي مدني و حق شهروندي

تغييرات در درون دولت هاي ملي گسترده تر از تنها تغيير 
سازماندهي بخش اقتصاد اين دولت هاست: اين تغييرات 

را در تمامي حوزه هاي زندگي اجتماعي نشان  بيشتر خود
 "مي دهند. به ويژه انهدام دولت رفاه در كشور هاي عضو 

( سازمان همكاري هاي مشترك اقتصادي و  "او ا سي د 
توسعه) در نتيجه سياست اقتصادي جديد ادامه يافت. بازار 
ها تغيير سازماندهي مي شوند، سوبسيد ها از بين برده مي 

ات اجتماعي تعديل مي گردند و انسانها همواره شوند، خدم
هر چه بيشتر به خود سپرده مي شوند. دولت رفاه به عنوان 
دست آورد دمكراتيك و اجتماعي بعد از جنگ در اروپا 
مورد بحث قرار مي گيرد. بجاي يك سياست اقتصادي 
مصرف گرا، سياست اقتصادي متكي بر تقاضا و سياست 

گيرد. بهبود شرايط سرمايه گذاري پولي در محور قرار مي 
به عنوان باالترين هدف ديده مي شود و امنيت محل 
سرمايه گذاري و كاهش ماليات به عنوان الويت اقتصادي 

دولت ديده مي شود: سياست اشتغال الغا مي شود و به جاي 
آن در بريتانيا مرتبا راسيو ناليزه مي شود و دقيق تر بگوئيم 

 .اندهي مي شونداخراج هاي جمعي سازم

ذهنيت و فرهنگ مديريت اقتصادي مستقيما در تمامي 
بخش هاي زندگي گسترش مي يابد. هر چيزي كه زماني 
عمومي بود، خصوصي مي شود. شرايط سنتي و پيوند هاي 
همبستگي، ديگر در تصوير زنگي جديد جائي ندارند. 
اتحاديه هاي كارگري مجبور مي شوند خود را از نو جهت 

 .دهند

 بحران فرسايشي (3

 "ذهنيت و بحران فرسايشي "اسكار نگت در مقاله اش بنام 
صحبت مي  "عصر راندن ها و انهدام پيوندها "از يك 

كند. وي اشاره مي كند كه براي اولين بار سيستمي وجود 
دارد كه هدفمند خواهان انهدام پيوند هاست و دقيقا چيزي 

كه محيط هاي به آن جا كشيده مي شود  "كه آگاهانه 
قديمي و پيچيده كه در آن اين گونه پيوند ها و ارتباطات 
وجود دارد، مثل جنبش كارگري، به شدت تحت فشار 

اين بي پيوندي براي بسياري از شركت  "قرار مي گيرند. 
ها مانند زيمنس يا ديگران سهل نمود تا اخراج هاي جمعي 

ائي مشغول را انجام دهند. در اين فاصله در آن جا انسان ه
به كارند كه ديگر در اين رويا هم به سر نمي برند كه 
پدربزرگشان زماني در زيمنسي كار كرده است و يا 
پدرشان همچنين و اين كه يك خانواده زيمنس وجود 

 (12, 20100دارد.(ناگت. اسكار. 

اين بحران تنها يك بحران اقتصادي نيست بلكه همچنين 
ه استراتژي غلط حل يك بحران اجتماعي است. نگت س

 :بحران را نقد مي كند و مي گويد

از طريق  "اول قطبي شدن: بر پايه اين اشتباه اساسي كه  "
قطبي شدن توانائي هاي اجتماعي شتاب خواهند گرفت و 

. براي مثال از دانشگاه هاي نخبگان "بزرگ تر خواهند شد
و سبك مدارس خصوصي نام برده مي شود. مدارسي كه 

را عرضه كرده و به نمايش مي گذارند، كه ظاهرا  فضايلي
در تاسيسات عمومي و همگاني وجود ندارد. در حقيقت اما 
اين جا غريضه هاي اقتصاد صنعتي ترويج مي شود ودر 
بخش آموزشي حتي به سبك بسيار پر زرق و برقي عرضه 

 .مي شود

قطبي شدن  "خطرنا كترين شكل قطبي شدن به نظر وي
وي از ) 16اشيه هاست. (همان جا، صفحه ميان مركز و ح
 "نبايد در حاشيه ها سرمايه گذاري نمود "خرافاتي چون 

صحبت مي كند. بلكه بايد پول را در مراكز به كار گرفت. 
درست به مانند خصوصي سازي راه آهن مي بايست 
خطوط مسيرهاي دور به هم وصل شوند. شكافي را كه در 

ان از بين برد. تا چه اندازه اين ميان وجود دارد ، نمي تو
كشورهاي غربي در منطقه تنش ميان مركز و حاشيه ها قرار 
گرفته اند، براي مثال اعتراضات حاشيه نشينان شهر پاريس 

 .در فرانسه نشان داد

دوم انعطاف پذيري: كه وي هم چنين آن را خطرناك مي 
داند. از اين ديد نمونه يك انسان انعطاف پذير كسي است 

هيچ رابطه اي ديگر با اقوامش، با همسايگانش و كه 
دوستانش نداشته و كامال در خدمت كار قرار مي گيرد: 

مقياس  "يك انسان بي ريشه. انعطاف پذير بودن به معني 
 )17. (صفحه "الئي از انهدام هويتبا

سوم تقسيم جامعه به سه بخش: خطرناك ترين قطبي شدني 
ها جذب شده اند و  كه تجربه مي شود. يك سوم انسان

امتيازات جامعه را مي پذيرند و نمي دانند بحران چيست و 
نياز به مبارزه براي بقا ندارند. دومين بخش از سه بخش 
كساني هستند كه همواره در مناسبات زندگي مي كنند 

سومين بخش در زمان هاي اخير ). 20(همان جا، صفحه 
رار داد تا قرار گسترش يافته است. اين انسان ها ميان يك ق

داد بعدي زندگي مي كنند. هنوز از پا در نيامده اند و 
سقوط نكرده اند، اما مورد تهديد قرار دارند و نمي توانند 
براي زندگي خود طرحي بريزند و يا چشم اندازي داشته 
باشند. اين ها بخشا انسان هاي بسيار مجرب و شايسته اي 

ن ها استفاده نمي هستند كه هميشه در جامعه كاري از آ
شود و همواره در معرض اين خطر قرار دارند كه اخراج 
شوند و به ارتش بيكاران و زيادي ها بپيوندند. يعني به آن 
هائي كه در زير اين بخش سوم قرار دارند. اين ارتش در 
سرمايه داري پسا فوردي، مورد نياز قرار نمي گيرد. هم 

هاي به اين زياديچنين بخش اعظم حاشيه نشينان پاريس 
يكي از نهاد هائي كه در )  23صفحه دائمي تعلق دارند. (

اين موقعيت قرار دارد بر عليه يك چنين استراتژي هاي 
وحشتناكي كاري انجام دهد تا شرف كارگران را حفظ 
كند، اتحاديه كارگري است. اما اين نهاد تحت دكترين 

ليسم گرا (برنامه) اقتصادي ـ و اجتماعي سياسي نئوليبرا
 .مشكل بزرگي دارد

 ضعف هاي اتحاديه هاي كارگري (4

اتحاديه هاي كارگري  80همه مي دانند كه در سال هاي 
بريتانيا تحت دولت محافظه كار مارگارت تاچر نفوذ خود 
را به شدت از دست دادند. اما بريتانياي كبيرتنها مورد در 

يد مي كند قاره اروپا نبود. در مورد آلمان كالوس دوره تائ
محتواي مذاكرات جمعي در  90كه از اواسط سال هاي 

سيستم مناسبات كاري سازمانيافته اساسا تغيير نموده است. 
موضوع بر سر جدا  "سرمايه داري رفاه "قبال و در عصر 

كردن موجوديت مزدبگيران از خطرهاي بازار بود. اما در 
و وضعيت حال حاضر بيشتر از همه بر سر اشتغال ـ درآمد ـ 

ناامني مذاكره مي گردد. اين مسئله نشان مي دهد كه 
اتحاديه هاي كارگري در بهترين حالت تالش مي كنند تا 

 "از بدتر شدن وضعيت كار جلوگيري كنند. از اين طريق 
ناديده گرفته نمي  "تضعيف عمال نهادي قدرت مزدبگيران

 )895شود. ( كاليوس دور: 

كارخانجات همواره  اتحاديه هاي كارگري در سطوح
مشروعيت خويش را از دست مي دهند. اين ناموزوني 
پاكت هاي رقابتي دركارخانه جات تاثيرش نه تنها نقصان 
مشروعيت براي اتحاديه هاي كارگري ست بلكه همچنين 
هر چه بيشتر براي شوراهاي كارخانجات هم مي باشد. 

 )896(همانجا صفحه

سازماندهي مركزي  به عالوه فاكتور هاي زير بر عليه
مناسبات كار توسط اتحاديه هاي كارگري نقش تعيين 

 :كننده اي را بازي مي كنند

  ـ رقابت در ميان كارگران و كارمندان، رقابت هاي محلي، 
  17بقيه در صفحه 



 

  مشتركاعالميه 

آزادي زندانيان سياسي، خواست فوري جنبش دفاع از 
  حقوق بشر در ايران

  
، و روز حقوق بشر است. بشريت، پس از غلبه بر نازيسم و 1948دهم دسامبر، يادآور تصويب اعالميه جهاني حقوق بشر در سال 

مكتوب كرد و اصولي را در آن سند مصوب مجمع فاشيسم در جنگ جهاني دوم، تعهد بين المللي به پاسداشت حرمت انسان را 
عمومي ملل متحد گنجاند كه پس از گذشت بيش از شش دهه، راهنماي مبارزه براي حقوق بنيادين آحاد بشر است. اعالميه جهاني 

د براي دستيابي به حقوق بشر، مهم ترين، جامع ترين و پايه اي ترين سند حقوقي است كه انسانها در برابر هر نظام وقدرتي، مي توانن
حقوق اوليه خود بدان استناد كنند. حقوق مندرج در اين سند، و از جمله حق زندگي، حق آزادي انديشه و بيان، حق تشكل سياسي، 
حق تجمع، منع تبعيض جنسي، نژادي، عقيدتي، ملي و قومي، حق برآورده شدن نيازهاي حياتي، حق مسافرت، حق برخورداري از 

ماندن از شكنجه و رفتار غيرانساني، جهان شمول و انكارناپذير است. رعايت حقوق بشر در هر كشوري، گامي  آموزش، حق مصون
بزرگ در راستاي جهاني بهتر و انساني است. بشر در شش دهه اخير، در مجموع در اين راستا پيشرفت كرده است اما هنوز راهي دراز 

ي حقوق بشر در برابر ماست. تقريبا در همه كشورهاي جهان، موارد نقض حقوق بشر براي تحقق آرمانهاي ثبت شده در اعالميه جهان
وجود دارد. اين موارد نقض حقوق بشر بايد بررسي و براي پايان دادن بدان اقدام شود. ما خواهان پايان دادن به نقض حقوق بشر 

  .درجهان و درايران هستيم
الميه جهاني حقوق بشر بود. امضاي دولت ايران پاي اين اعالميه، به معناي التزام كشور گروه اول امضاكننده اع 48ايران از جمله 

حقوقي حكومت به رعايت مفاد آن است. حق تك تك شهروندان ايران است كه خواستار رعايت مفاد اسناد جهاني حقوق بشر و به 
  .ويژه اعالميه جهاني حقوق بشر شوند

ن اساسي تبعيض آميز و ضد دمكراتيك ، عليرغم خواست ميليوني مردم ايران براي رژيم جمهوري اسالمي ايران برپايه قانو
برخورداري از حقوق بنيادين خود، عليرغم بيش از سه دهه مبارزه آزاديخواهان ايران و عليرغم فشارهاي بين المللي بر جمهوري 

قوق بشر را همچنان به شكل سيستماتيك نقض مي اسالمي براي رعايت تعهدات ايران در عرصه حقوق بشر، مفاد اعالميه جهاني ح
كند. دادگاه هاي جمهوري اسالمي در محاكماتي كه حقوق متهم در آن رعايت نمي شود، هر سال صدها تن را به پاي چوبه دار مي 

مهوري فرستند. شكنجه در جمهوري اسالمي چه آشكار و تحت عنوان حد شرعي، چه پنهاني رايج است. در طول سه دهه حيات ج
، 67اسالمي چندين هزار نفر از دگرانديشان و مخالفان رژيم اعدام شده اند. اعدام چندهزارنفر اززندانيان سياسي در زندان ها در سال 

نمونه اي از جنايت حكومت در ايران است. در اين سال ها ده ها هزار نفر در سرتا سر كشور، تنها به خاطر عقايد و مواضع سياسي 
، به 1388شت و زنداني شده اند. در دو سال اخير، هزاران زن و مرد ايراني متهم به شركت در تظاهرات ضد حكومتي سال خود، بازدا

ن را صرفا به داليل زندان رفته اند و صدها تن از آنان هنوز در زندان به سر مي برند. دادگاه هاي جمهوري اسالمي، بسياري از زندانيا
سياسي و اتهامات بي پايه به زندان طوالني و محروميت از حقوق مدني محكوم كرده اند. جمهوري اسالمي عرصه را بر بسياري از 
شهروندان، فعاالن سياسي،فعاالن جنبش زنان، كنشگران حقوق بشر، خبرنگاران، نويسندگان، روشنفكران و هنرمندان چنان تنگ 

هزاران تن از آنان به ناچار جالي وطن كرده اند. ميرحسين موسوي، زهرا رهنورد و مهدي كروبي ماه هاست در زندان كرده است كه 
غير رسمي به سر مي برند. برخي از چهره هاي جنبش زنان، جنبش كارگري، فعاالن حقوق ملي و قومي، جنبش مدني و جنبش 

حمد زيدآبادي، رضا شهابي، محمدصديق كبودوند، ابراهيم مددي، عيسي سحرخيز دانشجويي از جمله : نسرين ستوده، بهاره هدايت، ا
  .و...، زير شديدترين فشارها قرار داشته و برخي به احكام سنگين محكوم شده اند

 ما امضاكنندگان اين اعالميه، ضمن تأكيد بر اشتراكات خود در دفاع از حقوق بشر، سالروز تصويب اعالميه جهاني حقوق بشر را
گرامي مي داريم. ما بر آنيم كه مبارزه براي تحقق مفاد اين اعالميه، نقش كليدي در پيشيبرد اهداف جنبش آزاديخواهانه مردم ايران 
دارد. در شرايط كنوني، خواست فوري جنبش دفاع از حقوق بشر در ايران، آزادي زندانيان سياسي است. ما بر خواست آزادي فوري و 

انيان سياسي، پايان دادن به حبس غيرقانوني چهره هاي جنبش، لغو احكام زندان و محروميت هاي اجتماعي بدون قيد و شرط زند
صادرشده عليه منتقدين حكومت، پايان تبعيد فعاالن سياسي و احياي حق تحصيل دانشجويان محروم شده از تحصيل به داليل 

  .سياسي تأكيد داريم
  

  اتحاد جمهوريخواهان ايران
  ت كردستان ايرانحزب دمكرا

  حزب دمكراتيك مردم ايران
  له كردستان ايران حزب كومه

  جبهه ملي ايران ـ اروپا
  سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

  )سازمان فدائيان خلق ايران (اكثريت
  هاي چپ ايران كميته همĤهنگي ارتباطات شوراي موقت سوسياليست

  ك ايرانشوراي همĤهنگي جنبش جمهوريخواهان دمكرات و الئي
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