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١۶٩

  

 يرانا يبحران اقتصاد
  و 

 »يجهاد اقتصاد«
  يمرژ

سال «به عنوان  1390سال  نامگذاري
 يم،رهبر رژ ياز سو ،»يجهاد اقتصاد

 ياعتراف ضمن يدر واقع نوع
 يتبه واقع يسردمداران حكومت

است كه  ياقتصاد يادمشكالت ز
جامعه ما را در برگرفته است. تنگناها و 

نان چ يرانا ياقتصاد هاي ينابسامان
است كه  يافته يا شدت و دامنه
ضمن تكرار  يزن يمگردانندگان رژ

در مورد  شان يشگيهم يغاتتبل
، »عزت«و  »يشكوفائ«و  »يشرفتپ«

مقابله با آنها  يبرا» جهاد«همگان را به 
 يتهاي. اما با توجه به واقعخوانند يفرا م

حاكم، از هم اكنون  يطموجود و شرا
ا و گونه شعاره ينروشن است كه ا

مواجهه با بحران حاد  يشگردها هم برا
عامل  يمكه خود رژ -يرانا ياقتصاد

 -آن بوده است يدعمده تداوم و تشد
در  يا خامنه چاره ساز نخواهد بود.

خود؛ پس از شرح  ينوروز اميپ
 يشرفتهايپ«و » بزرگ يكارها«

آن را  يسال گذشته، كه و »ريچشمگ
سال همت مضاعف و كار مضاعف 

كه خواسته  نيد و با اعالم ابو دهينام
به «كه  رانيا هيعل يالملل نيب يها ميتحر

به  يضربه ا كيبود كه  نيقصد ا
كشور ما وارد كنند و آن را از  شرفتيپ
حركت شتابنده باز دارند ...  نيا

 ها ميبرآورده نشد و نتوانستند از تحر
را كه انتظار داشتند،  يا جهيآن نت

را سال سال  نيا«گفت كه  ،»رنديبگ
و از  كنم يم ينامگذار يجهاد اقتصاد

ملت  نيمسئوالن كشور ... و همچن
انتظار دارم كه در عرصه  زمانيعز

كار  نهبا حركت جهادگو ياقتصاد
 يعيكنند، مجاهدت كنند. حركت طب

حركت  دانيم نيدر ا ديبا ستين يكاف
  .»ميو مجاهدانه داشته باش يجهش

  3بقيه در صفحه               
 

  خنسرس

  ياستو ر يتوال ينجنگ قدرت ب
 

اول  يخنژاد در تار ياطالعات توسط احمد يروز ي،مصلح يدرح يبدنبال بركنار
در پست خود،  يو ابقاء مصلح يمتصم ينبا ا يا و مخالفت خامنه يبهشتارد

شده است. شدت  يديجمهور وارد فاز جد يسو رئ يهفق يول يناختالفات  ب
صدر در  يو بن ينيتنها با اختالفات خم توان يم شدن آن  را ياختالفات و علن

نشان از تالش  يزاختالفات قبل از هر چ ينكرد. ا يسهاول انقالب مقا يها سال
حفظ و داشتن دست باال  يبرا ياسالم يقدرت در حكومت جمهور يها حوزه

 يها بهتر است گفته شود كه  اختالف  بر سر دخالت يااست.  ها يريگ يمدر تصم
 يجمهور يدستگاه حكومت يايو زوا اه عرصه يدر تمام يهفق يول »يانونق يرغ«

  است.  ياسالم
با  يه،فق يتبر اصل وال يهخود، با تك يدايشاز بدو پ ياسالم يجمهور حكومت

قدرت  يها قدرت روبرو بوده است. دخالت حوزه يها حوزه ينب يريتناقض درگ
 ياجرائ يها حوزه يبر تمام يهفق يو قدرت مافوق دستگاه ول يكديگردر امور 

 ينب يدائم كشحكومت، به كشا ينوسه سال عمر ا يحكومت، عمال در طول س
 يها دخالت يرشصدر حاضر به پذ ياست. بن يدهانجام يحكومت يها جناح
كوتاه شد.  يشجمهور ياستنشد و باالجبار دوران ر يحكومت يدر كارها ينيخم

گذاشت و اطاعت  ينيخم ينگردن به فرام يشجمهور ياستدر دوران ر يا خامنه
 يستنها رئ رفسنجاني. كرد يخود را پنهان نم يتيكرد، ضمن آن كه نارضا

از  يكينوع استقالل عمل برخوردار بود، چرا كه خود  يكبود كه از  يجمهور
خود  يتهنوز دستگاه وال يا خامنه يزن ينيخم يابنظام بود و در غ ينا يانگذارانبن

  ده بود. را برپا نكر
را  »يرهبر«طلبان تالش كرد تا استقالل خود از دستگاه  در دوران اصالح خاتمي

نبوده است.  يشب يناكام ماند و خود اعتراف كرد كه تداركاتچ يحفظ كند، ول
و  »يرهبر«دستگاه  يننژاد، آرامش ب ياحمد يجمهور ياستدوره ر يندر اول

 يپاكساز طلبان، الحدوران اص خروج از يدولت برقرار بود و هر دو طرف برا
دوران آرامش  ينبه ا يازخود، ن يتموقع يتاز آنها و تثب ياجرائ يدستگاهها

نژاد،  ياحمد يجمهور ياستدوره اول ر يانيپا يها داشتند. اگر چه  در همان ماه
 ياست. دور دوم رشد يم يدهد يتو دستگاه وال يو يناز اختالف ب يهائ نشانه

 يكرهجنبش بر پ ينكه ا يا مردم و لرزه اعتراضيبا جنبش  نژاد ياحمد يجمهور
  انداخت، آغاز شد.  يهفق يحكومت و دستگاه ول

 يدرون حكومت حضور ندارند، ول در يمابار اصالح طلبان مستق ينچه ا اگر
كه، به  يو خشونت برخورد حكومت با مردم و با اصالح طلبان يا اعتراضات توده

ه اختالفات درون جناح مسلط حكومت دامن زد و آن هر حال جزء نظام هستند، ب
 يدانتخابات و تائ يجهاز نت يا جانبه خامنه يكآشكار و  يتكرد. حما يدرا تشد
به  ي،سركوب جنبش اعتراض يبرا يجبه سپاه و بس »يهفق يول« يهنژاد و تك ياحمد
 يشاز پ يشرا ب يرساند و و يبآس ياسالم يدر درون نظام جمهور يو يتموقع
 يماتتصم ينصاحب نام آشكارا با ا ياز مراجع  و آخوندها يكرد. برخ يمنزو

شد. فرماندهان  يدتشد ياسالم يجمهور ممخالفت كردند و شكاف درون نظا
خود در حكومت  يتموقع يتفرصت سود جسته و به  تثب يناز ا يجسپاه و بس

وارد  يمانژاد، مستق يكه از دور اول حكومت احمد ينانپرداختند. ا ياسالم
كامل   يرتسخ يبرا يكشور شده بودند، اكنون با دست بازتر ياجرائ ياركانها

 2 در صفحه يهبق         برداشتند.  يزحكومت خ

  در اين شماره
  

سخني با اعضاء و فعاالن سازمان  -پيرامون وحدت چپ
  5 صفحه  پرويز نويدي –محمد اعظمي      اكثريت

و همبستگي جهاني   اول ماه مه، روز اتحاد  جسته بادخ
  8 صفحه        طبقه كارگر

در روز جهاني   گزارشي از مبارزات كارگران ايران
  9صفحه           كارگر

 ةشوراي امنيت سازمان ملل در بار 1973پيرامون قطعنامه 
  12صفحه                ليبي

  يك گام به پيش،دو گام به پس  ،بيانيه اخير كميته مركزي
  13 صفحه     ، مرضيههمايون               
 جمهوري اتمي هاي سياست:  فوكوشيما در سانحه از بعد

 14صفحه      هميشه از تر خطرناك اسالمي،
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  سرنگون باد رژيم جمهوري اسالمي
 

  بقيه از صفحه اول
  استيو ر تيوال نيجنگ قدرت ب

  
 ،يشناخته شده روحان يها چهره يها يريموضعگ

كه  دهد ياختالفات، نشان م نيدر ا يجيو بس ينظام
در نظام  ينيودولت از نفوذ مع تيهر دو جناح وال

 عينژاد با توز يبرخوردارند. احمد ياسالم يجمهور
 كسوياز  جيبس فرماندهان سپاه و نيب يمل يها ثروت
 يدست و دلباز و گريد ياز سو ونياز روحان يوبرخ
مجموعه را در پشت سر  نياز ا يراه، بخش نيدر ا

 ،ياكثر مقامات اجرائ بايتقر ضيخود دارد. تعو
سطوح  يآنها در تمام نيو معاون يدولت رانيمد

كشور و انتصاب افراد مورد  ياجرائ يها دستگاه
اداره جامعه به  هياز زاو يا ژهيو تياعتماد خود، موقع

 ميمستق تيبا حما نژاد ي. احمدتداده اس نژاد ياحمد
 يجمهور استيو فرماندهان سپاه بر مسند ر يا خامنه

 ريكه در چند سال اخ ديد توان ينشست . اگر چه م
 يها وهيش يريكرد تا با بكار گ ياريتالش بس يو

 كيو حضور در مجامع مردم و ارائه  يستيپوپول
 ياز خود، جائ» يمردم«و  »يخاك«به اصطالح  يمايس

 يطبقه فرودست و زحمتكشان باز كند، ول نيدر ب
بر سپاه ، دستگاه  هياز تك يناش يعمده قدرت و

  است.  تياز روحان يهائ و جناح يتيو امن ياطالعات
 ياسالم يجمهور اتيكه در طول ح تيوال دستگاه

 يمردمشده است، بدنبال اعتراضات  فيروزبروز تضع
به سپاه و  شتريب هيبه تك ري، ناگز1388پس از انتخابات 

حوزه اقتدار  فيتضع تيوضع نيشد. حاصل ا جيبس
نژاد  يو دولت بود. احمد يدر امور حكومت تيوال
كه چندان مورد  ،يهائ استيبا اتخاذ س شياز پ شيب

از  يمستقل يماينبود، تالش كرد تا س» رهبر«توافق 
از وزراء و  يهد. عزل برخنشان د تيدستگاه وال

بودند همچون » رهبر« ديكه مورد تائ يدولت رانيمد
 يا از وزارت كشور، محسن اژه يپور محمد يمصطف

از وزارت فرهنگ  ياز وزارت اطالعات، صفار هرند
از وزرات امور خارجه   يمتكو ارشاد  و منوچهر 

نژاد و دستگاه دولت از  يكه  احمد دهد ينشان م
برخوردار است و  تيدرمقابل جناح وال ينيقدرت مع
كردن نظرات خود به  كتهيدر د» رهبر«  ليبه هر دل
. همزمان در رديگ يرا م اطينژاد جانب احت ياحمد

كه از دولت صورت  يديمقابل انتقادات شد
 تيبا صراحت از دولت حما »هيفق يول« گرفت، يم

با دولت  يو همراه يرا به همكار نيكرده و مخالف
  .  كرد يدعوت م

كه با آرام شدن اوضاع داخل  ديآ يبرم نيقرائن چن از
مردم، جناح  يكشور و فروكش كردن جنبش اعتراض

را  يقبل يها ينينش تا عقب دهيموقع را مناسب د تيوال
و اقدامات  حيمجلس با لوا يها جبران كند. مخالفت
 يدولت برا يبودجه درخواست بيدولت، عدم تصو

آن به  ليو تقل »ها ارانهيكردن  قانون هدفمند« ياجرا
دولت و  ياز سو حيلوا ينصف، اعتراض به عدم اجرا

شخص  ايوزرا و  زاءياز طرح است يموارد متعدد
جمهور در صحن مجلس، نشان از آغاز دور  سيرئ
 نياز تخاصمات دو جناح بود. حاصل ا يديجد

مركب از  يونيسيكه كم ديرس ياختالفات تا جائ
از جانب  يقضائ تگاهدولت و دسمجلس،  ندگانينما

و حل اختالفات دولت و مجلس  يدگيرهبر مامور رس
داده شد،  يا به خامنه ونيسيكم نيشد. گزارش ا

عمال  يا نبودند و خامنه يگزارش راض جهياز نت نيطرف
 يحل اختالف ب ونيسيكرد و كم يگانيگزارش را با

 حياز لوا يچيبا سرپ زي. دولت نافتي انيپا جهينت
در موعد مقرر،  1390بودجه سال  رائهلس، عدم امج

كرده و كار خود را  يتلق اعتبار يعمال مجلس را ب
  . برد يم شيپ
جناح  نژاد، ياحمد يجمهور استيآغاز دور دوم ر از

 دينو و جد يمايس كيرا در ارائه  يهائ دولت تالش
 ميپروژه رح نياز خود آغاز كرده است. مسئول ا

كه  يمشائ ميهور است. . رحجم سيمشاور رئ يمشائ
مختلف در درون دولت و  تيپست و مسئول نيچند

فعاالنه  كشد، يم دكيوابسته به دولت را  يها انجمن
با مردم  ي. از دوستپردازد يم يو آنجا به سخنران نجايا

 انيسخن به م  يرانيو از فرهنگ ا ديگو يم ليياسرا
  كند يم جاديرا ا انيرانيا يهماهنگ يشورا آورد، يم

. و خالصه با اقدامات و دهد يو كنفرانس سازمان م
نظرات خود، داد جناح مقابل را درآورده است. اما 

از  يو برخ ونيروحان ديحمالت شد رغميعل
 تينژاد به حما ياحمد ،يفرماندهان سپاه به شخص و

بر  ني. چندهد يادامه م يخود از و يهمه جانبه ا
جناح  يها الشمحور ت يمشائ يكه كارها ديآ يم

 نياست. هم تيارائه استقالل خود از وال يدولت برا
 تيمحور حمله جناح وال يباعث شده تا و تيموقع
  .رديگ قرار
اختالف بر سر وزارت اطالعات به  يتيوضع نيچن در

به  توان يشد. نم ليتخاصمات تبد نيا ينقطه گره
پرسش پاسخ داد كه چرا امروز و چرا  نيبه ا يدرست

تخاصمات متمركز شده  نيا يزارت مصلحبر سر و
دستگاه  ياسالم ياست. اگرچه كه در جمهور

است  اربرخورد يا ژهيو گاهياز جا يتيو امن ياطالعات
امور  ايفرهنگ  رياطالعات هم سنگ با وز ريو وز

 ياطالعات يها و همزمان وجود دستگاه ستيخارجه ن
كنترل وزارت اطالعات را دوچندان  تياهم ،يمواز

كه مسئله فراتر از اختالف  رسد ياما به نظر م كند، يم
دعوا دستگاه  نياطالعات باشد. در ا ريبر سر وز

» كوتاه«مورد  نيگرفته است تا درا ميتصم تيوال
در  ه،يفق يول يقانون ريو با استفاده از قدرت غ دياين

جمهور را وادار به  سيكار دولت دخالت كرده و رئ

 ين دهد كه چه كسنظر خود كند و نشا رشيپذ
  .زند يحرف آخر را م

با عزل  يا نژاد در مقابل مخالفت خامنه ياحمد
از پست وزارت، واكنش نشان داد و در ابتدا  يمصلح

 يكتب اميشد تا پ ري. رهبر ناگزرفتيرا نپذ» رهبر« اميپ
دست  »هيفق يول«جمهور در اعتراض به  سيبدهد. رئ

 يخوددار به اعتصاب زد و از شركت در جلسه دولت
جناح  اني.  مجلسنشدكرد و در محل كار خود حاضر 

خطاب  يا فرصت را مغتنم شمرده و در نامه زين تيوال
به حمداهللا مقام معظم :« نژاد گفتند كه  يبه احمد

مشكل  نيرفع ا يدر راستا شيخو ريبا تدب يرهبر
همچنان  يمصلح ياقدام كردند و از نظر مجلس آقا

از مقام  تيدر تبع يجنابعال رود ياست و انتظار م ريوز
از  تيدر حما حيصر يريگ با موضع يمعظم رهبر

.» دياطالعات به سوءاستفاده دشمنان خاتمه ده ريوز
خواستند كه توبه كند و به فرمان  يسخن از و گريبد
نكرد و  ينامه توجه نيبه ا يگردن گذارد. و تيوال

 6به اعتصاب خود ادامه داد. در روز سه شنبه 
 وضوعمالقات كرد. از م يا با خامنه بهشتيدار

بنا به  يو ل ستيدر دسترس ن يمذاكرات گزارش
از  يمصلح يريگ ظاهرا خواهان كناره يو عاتيشا

 يعال يشورا يرياز دب يليوزارت اطالعات، جل
 استيبه معاونت ر يكشور و بازگشت مشائ تيامن

نژاد در جلسه  ياست. عدم شركت احمد يجمهور
نشان داد كه مذاكرات  بهشتيارد 8وز دولت در ر

جمهور همچنان به اعتصاب  سينداشته و رئ يا جهيتن
نژاد  يفشار به احمد تيجناح وال يادامه داد. از سو

دست به انتقاد  زين يو نياز مدافع يشد و برخ شتريب
جانب  يدعو نيزده و آشكارا نشان دادند كه در ا

نژاد در  يرا خواهند گرفت. باالخره احمد تيوال
دولت شركت  اتيدر جلسه ه بهشتيارد 11روز 

در جلسه حضور  يمصلح دريح كهيكرد، در حال
  نداشت و در سفر قم بود. 

نخواهد  انينقطه پا نيو دولت در ا تيوال نيب يدعوا
اختالفات به چه صورت  نيا ندهيكه در آ ني. اافتي

 نيا يناروشن است، ول انجامديبروز كند و به كجا ب
بازنده آن حكومت  نيروشن است كه اولنكته 
كه در آن قانون  ياست. نظام»  يتيوال«و نظام  ياسالم

قاعده كار حكومت  يقانون يندارد و ب يمعنا و مفهوم
 يبارها بر خالف قانون در امور اجرائ هيفق ياست. ول

بارها برخالف قانون  زيدخالت كرده است و دولت ن
مد همه نژاد سرآ يعمل كرده و دولت احمد

در نقض قانون است.  ياسالم يجمهور يها دولت
قانون  نيهم يقانون، حت تيدعوا آشكارا عدم رعا نيا

. نكته دوم گذارد يم شيبه نما را ياسالم يجمهور
 يول يخسارت را برا نيشترياختالفات ب نيآن كه ا

  5بقيه در صفحه   به همراه دارد.  هيفق
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  بقيه از صفحه اول
خود در مشهد  يدر سخنران نيهمچن
برهه از  نيامروز در ا«كرد كه  ديتĤك

از همه مسائل  يزمان، مسئله اقتصاد
دارد. اگر  يشتريب تيو اولو تيكشور فور
مسائل  نهيزم رما بتواند د زيكشور عز

انجام  يحركت جهادگونه ا كي ،ياقتصاد
 شرفتيكشور و پ يبدهد ... بالشك برا
 اريبس راتيتأث رانيكشور و عزت ملت ا

قدرت  ميبتوان ديخواهد داشت. ما با ياديز
حل مشكالت  نهيرا در زم ينظام اسالم

الگو را  م،ينشان ده ايبه همه دن ياقتصاد
 ننديبب بتوانندتا ملتها  ميريبر سر دست بگ

 مياسالم و با تعال هيملت در سا كيكه 
  .«كند شرفتيتواند پ ياسالم چگونه م

چنان كه مرسوم  ،»ينامگذار« نياز ا بعد
به  ميرژ يغاتيتبل ياست، همه بلندگوها

و درشت  زيكار افتاد و مسئوالن ر
تا ائمه  النيو وك رانياز وز ،يحكومت

» ابتكار«جمعه و قلم بدستان، به استقبال 
 يآنها برا يشتافتند. همگ يرهبر

 ياعالم آمادگ» جهاد« نيمشاركت در ا
 يبرا يا ژهيو ونيسيكمس . مجلكنند يم

 خواهد يدولت م دهد، يم ليآن تشك
  ... كند و جاديآن را ا »يبستر فرهنگ«
و  يفاتيتشر يصرفنظر از شعارها اما

كه  ياسالم يجمهور يغاتيتبل يشگردها
 يدنيهمواره متداول بوده و هست، پرس

 طيدر شرا ميرژ ياست كه امكانات واقع
 يصادمقابله با بحران اقت يموجود برا

گردانندگان  طيشرا نيچرا در ا ست؟يچ
و  شوند يمتوسل م» جهاد«حكومت به 
 نيا يواقع يامدهايآنها و پ يمقاصد اصل

   كدامند؟ استيس
شد كه  ادآوري ديبا ز،ياز هر چ شيپ

در ساختار اقتصاد كشور  شهيكه ر يبحران
 ميرژ تيدوران حاكم يداشته و ط

ر د افته،ي يشتريدامنه و عمق ب ياسالم
رو به شدت نهاده است. به  رياخ يها سال

 يها سال يسرشار نفت يرغم درآمدها
 يجهان يبها شيافزا منيگذشته، كه به 

در  يفيتخف چيه ت،نفت فراهم آمده اس
نشده است. آثار  داريبحران حاد حاكم پد

كامال مشهود   بحران، در همه بخشها نيا
 يناخالص داخل دياست: نرخ رشد تول

درصد  ميحدود ن 1388ر سال كه د يواقع
كارشناسان  يابيبرآورد شده بود، طبق ارز

 يمستقل، در سال گذشته هم بهبود
بانك  كه دهيرس ياست. كار به جائ افتهين

رشد  ياز اعالم نرخ رسم زين ميرژ يمركز
. با وجود كند يامتناع م ياقتصاد
سهم  ،يكالن نفت يدرآمدها
سه  يدر اقتصاد ط يديتول يگذار هيسرما

از  ياريسال گذشته افت كرده است. بس
با كمتر  يديبزرگ و كوچك تول يواحدها

خود كار  يديتول تيدرصد ظرف 50از 
بر بخش  »يركود تورم«. حالت كنند يم

شده است.  يغالب اقتصاد كشور مستول
 يعنيبحران،  نيعوارض بالواسطه ا

مردم  تياكثر ريبانگيگر ،يكاريو ب يگران
و اقشار  رانيوق بگو خصوصĤ مزد و حق

 يبعد از آغاز اجرا ژهياست كه بو يانيم
شدت  »ارانهيقانون هدفمند كردن «
تورم كه  ياست. نرخ رسم افتهي يشتريب

درصد است  20در اسفند ماه اعالم شده، 
بر دوش  يگران ندهيكه بار فزا يدر حال
 يفراتر از آنست. ادعا اريها بس توده
 كي جادينژاد در مورد ا ياحمد حانهيوق
و ششصد هزار شغل در سال  ونيليم

هم آن را تكرار  اي خامنه كه –گذشته 
و اساس است كه  هيپا يچنان ب - كند يم
و مطبوعات  ارشناساناز ك ياريبس يحت

. رنديگ ينم يهم آن را جد يحكومت
نفر در حال حاضر با  ونيليم 5از  شيب

  .نديروبرو يكاريمعضل ب
  

    
و  يو منابع انسان ها يوجود همه توانائ با
ما، اقتصاد كشور در  نيسرزم يعيطب

مردم  تياكثر هياول يازهايبه ن يپاسخگوئ
حاكم به  ميدرمانده است. هر چند كه رژ

خود  يخاطر تداوم سلطه و بساط غارتگر
هم در  يخواهان آنست كه دست بازتر

 يداشته باشد اما حكومت يعرصه اقتصاد
ن آ يها استيعملكرد و س هكه مجموع

در  يا گذشته، خود عامل عمده انيدر سال
بحران بوده است، عمأل  دياستمرار و تشد

هم جهت مقابله  يمحدود اريامكانات بس
دارد. در عرصه رقابت  اريبا آن در اخت

رشد و  يكشورها برا انيكه م ينيسهمگ
در  نينو يها يو فناور يتوسعه اقتصاد

 30 يط رانيا يدگاست، عقب مان انيجر
شده است. در  شتريشته باز هم بسال گذ

و  يگذار هيآن به سرما ازيحال ن نيهم
افزونتر گشته، اما  يخارج يتكنولوژ
كه در ارتباط با  يالملل نيب يها مجازات
اقتصاد  هيعل ميرژ ياتم يها يماجراجوئ

 يها تيمحدود ده،يبرقرار گرد رانيا
است.  هآن به وجود آورد يرا برا يمضاعف

از كشور و فراتر از آن  ها هيخروج سرما

متخصصان كارآزموده به  عيمهاجرت وس
  .خارج همچنان ادامه دارد

 يتنها امكان عمده باق تيوضع نيا در
مانده، صادرات نفت خام است كه در 

 ينفت، درآمدها يرونق بازار جهان طيشرا
را هر سال فراهم كرده و چرخ  يهنگفت

 ني. اما اچرخاند يپنجر اقتصاد كشور را م
 يها شاخص يچنان كه عملكرد واقع زين

 يگذشته نشان م يدر سالها ياقتصاد
شود،  يروند بحران نم ديددهد مانع از تش

 يدرآمدها نياز ا يكه بخش بزرگ رايز
و  فيح ،يصرف خاصه خرج يسرشار نفت

 يباندها يها يها و غارتگر ليم
. سهم بزرگ شود يم يگوناگون حكومت

 ،ينظام ياز آنها به برنامه ها يگريد
و  يجار يها نهيبه هز ايو  ياتم ،يتيامن
 دارانو پاس انيحكومت مال ندهيفزا يادار

مصرف واردات از  ايو  افتهياختصاص 
آمارها،  ني. (طبق آخرشود يخارج م

ماهه سال  12كشور در  يواردات گمرك
دالر بوده است).  اريليم 64گذشته بالغ بر 
 كه زين ينفت داتياز عا ياما آن بخش

و  »يعمران« يها نهيرسمأ به عنوان هز
خرج  يديتول يها يگذار هيسرما اي
 يب يپروژه ها ليدر چاه و  أغالب شود، يم

كاره  مهين يحساب و كتاب و طرحها
كه در نبود  داستيگردد. پ يم ريسراز
و  يواقع يديتول يها يگذار هيسرما
و  ابدي يركود استمرار و شدت م ،يكاف

 يدرصد 8النه سا ينرخ رشد اقتصاد
پنجساله  يبرنامه ها ينيب شي(مورد پ

   .شود يگاه حاصل نم چيه زي) نميرژ
مختلف  يارگانها يكاركرد جار اما

هم  يدر عرصه اقتصاد ياسالم يجمهور
جهاد «از سال  يروشن عهيطل چيه

و جناح  يا مورد  نظر خامنه »ياقتصاد
مثأل در مورد  دهد، يبه دست نم يو

پنجم (كه قرار  ياقتصادبرنامه پنج ساله 
 ديبه اجرا درآ 1389سال  يبوده از ابتدا

افتاد و  ريآن به تأخ بيو تصو نيتدو يول
آن از امسال  يحاال مقرر شده كه اجرا

دولت  يشروع شود) با توجه به برخوردها
و  ينژاد با برنامه پنج ساله قبل ياحمد

صرفنظر از صحت و سقم برآوردها و 
هم اكنون دچار  آن، از يها ينيب شيپ

است. بودجه  يجد يدهايابهامات و ترد
و هر گونه  بيساالنه دولت كه به هر ترت

هر سال  انيمعموأل در پا ،يسرهم بند
سال  ياجرا از ابتدا يو برا بيو تصو هيته
بار با اختالل  نيشد، ا يابالغ م يبعد

كمبود  ليمواجه شده است. ظاهرأ به دل
 هحيال» مجلس يدگيجهت رس«وقت 

بودجه  يو اجرا بيدولت، تصو يشنهاديپ
افتاده است.  ريدو ماه به تأخ 1390سال 

نظام  ريبانگيكه بحران گر يتيدر وضع
مطالبات  ميكشور و حجم عظ يبانك

بانكها را  »يعاد«كاركرد  زيمعوقه آن ن

بسته «هم دشوار ساخته است، ابالغ 
 يبرا يبانك مركز »ينظام -ياسيس

نرخ بهره  نييه تع( و از جمل يسال جار
) يبانك يسپرده ها و وامها يبرا يفيتكل

جهاد « لدر آغاز سا يشترياختالالت ب
 نيبه وجود آورده است. در چن »ياقتصاد

هر ورد  ايو » جهاد«طبعأ اعالم  ،يطيشرا
گره از كار فروبسته  ،يگريد يو دعا

  .اقتصاد بحران زده كشور نخواهد گشود
از اعالم  يكه مقصود واقع ديد ديبا حال

كه از  يجهاد ست؟يچ» جهاد« نيا
اسالم است و در فرهنگ  »نيفروع د«

حاكم  ميدر دوران رژ ژهيو بو ياسالم
جنگ و جدال را به ذهن  زياز هر چ شيب

در  يا كند. خود خامنه يمتبادر م
ضمن اعالم مجدد  يگريد يسخنران

و » ل الهيسب يف يجهاد و مبارزه اقتصاد«
سال در مقابل  32 رانيملت ا«كه  نيا

كرده است و  يستادگيا يجهان انيزورگو
تر،  دهيچيجهاد و مبارزه به شكل پ نيا

 يتر و حساس تر در عرصه اقتصاد قيعم
تفاوت جهاد «به  »افتيادامه خواهد 

اشاره كرده  »يبا تالش اقتصاد ياقتصاد
با توجه به  ي: جهاد اقتصادديگو يو م

 شرفتيحضور دشمن در عرصه مقابله با پ
كند و در واقع  يم دايكشور و ملت معنا پ

است كه آحاد مردم و مسئوالن  يا مبارزه
   .«اند ميدر آن سهم

حركت «و » جهاد«آنچه كه از  اما
سال گذشته مشاهده  32در  »يجهاد

است.  »يجهاد سازندگ« يكي شود، يم
حركت در سال  نيا ميدان يچنان كه م

از عقب  يبه منظور جبران بخش 1358
روستاها و مناطق محروم كشور  يماندگ

 ديدولت بازرگان و تأئ شنهاديبنا به پ
از  ياديآغاز شد و گروه ز ينيخم

عازم آن مناطق  زيو جوانان ن انيدانشجو
در آن  ينيخم ميشدند. هر چند كه رژ

 ديشد يبواسطه انحصارطلب زيهنگام ن
 يكيرا به صورت  »يجهاد سازندگ«خود 

در آورد و  »ياسالمانقالب  ينهادها«از 
 يرا بر آن حاكم كرد ول شيگماردگان خو

در جهت بهبود  يكارهائ اميآن ا يدر فضا
و كار در روستا انجام  يدگزن تيوضع

كه با شروع  دينكش يگرفت. اما طول
و  روهايعمده ن ران،يعراق و ا نيجنگ ب

 يها به جبهه »يجهاد سازندگ«امكانات 
 يندگساز يجنگ فرستاده شدند و به جا

از كشتار و  يمسابقه دهشتناك ريعمأل درگ
گشتند كه به مدت هشت سال  يرانيو
ادامه  ينيخم ميصدام و رژ ميرژ نيب
 »يجهاد سازندگ« زي. بعد از جنگ نافتي

 يها نهادها و وزارتخانه گريبه جرگه د
و  يو بوروكراس وستيپ يحكومت اسالم

هم آن را در برگرفت، به  يفساد مال
وزارت  »ياقمار يكتهاشر«كه  يطور

و  فيح نهيدر زم زين »يجهاد سازندگ«
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شهره  يو تخلفات مال ياموال عموم ليم
 نيبعد هم ا ي. درسالهاشدخاص و عام 

ادغام  يوزارتخانه در وزارت كشاورز
حركت «از  گريد يا . نمونهديگرد

 ميرژ يكه به دستور رهبر فعل» جهادگونه
شروع شده و  شيسال پ 15از حدود 

مقابله  يبرا» جهاد«ادامه دارد،  زيون ناكن
است كه عملكرد  »يتهاجم فرهنگ«با 
آن، چنان كه مشهود است  ياصل
 سندگان،يحبس و قتل نو كوب،سر

 يتهايروشنفكران و مخالفان، محدود
هنرمندان، فعاالن  يروزافزون برا

و  يو صنف يمدن ،يفرهنگ ينهادها
  .ناشران، بستن روزنامه ها و ... بوده است

 ايو » حركت جهادگونه«از  گريد يمورد
 »يجيبس«و  »يجهاد« يها وهيرواج ش

كار آمدن  يآنست كه خصوصأ بعد از رو
نژاد باب شده است. طبق  يدولت احمد

و » بودجه«و » برنامه« وهيش نيا
در  يو نظارت و كنترل، حت يحسابرس

 يكه در جمهور يهمان حد محدود
 يندك اعمال و اجرا شده، عوامل ياسالم

محسوب » جهادگونه«و موانع حركت 
پا برداشته  شياز پ يستيكه با شوند يم

 يفاتيبه صورت كامال تشر ايشده و 
روست كه دستگاه  ني. از همنديدرآ

شود و  يم دهيبرچ ياقتصاد يزير برنامه
بودجه ساالنه دولت هم در كشمكش 

 يدولت و مجلس، عمأل به انبان انيم
و  گردد يم ليتبد» غنائم ميتقس« يبرا
و مقررات  نياز قوان گريد ياريبس

در  زين ميمصوب خود رژ يو مال ياقتصاد
 هيروح« ني. با اشود يگرفته م دهيعمل ناد

 ياست كه طرحها »يجيبس« اي »يجهاد
 أتيه ياستان يها يدر دوره گرد يا فله

شود و بخش  يو اعالم م بيدولت تصو
گونه به  نيبد ياز منابع عموم يمهم

 ليو م فيو ح ها يخرج اصهخ مصرف
 يطيشرا نيرسد. در چن يگوناگون م يها

  ينهادها گريكه به دولت و د يتا جائ
جهاد «گردد، اعالم  يبرم يحكومت 

ادامه اوضاع  يعمأل به معن زين »ياقتصاد
 يگذشته است و اساسأ نم يآشفته سالها

در بحران موجود  يفيتخف چيتواند ه
  .فراهم آورد

اعالم  گريمقصد د داست،يپ چنان كه اما
 ؛ياز جانب سردمداران حكومت» جهاد«

است.  يالملل نيب يفشارها و مجازاتها
نژاد  ياحمد ،يخامنه ا يبرخالف ادعادها

مجازاتها و  م،يگردانندگان رژ گريو د
 يقطعنامه ها يكه بر مبنا يتهائيمحدود

به صورت چند  ايو  »تيامن يشورا«
و اروپا تا  كايآمر يدولتها يجانبه از سو

خود را  راتيتĤث جأيكنون اعمال شده تدر
نهاده و به  يبرجا رانيا ماريدر اقتصاد ب

بخشند. اقدامات  يبحران حاكم شدت م
 نيدور زدن ا يدر راستا ميرژ يتا كنون
 يها نهيضمن آن كه هزها تيمحدود
 زين كند، يم ليهم بر جامعه تحم يگزاف

است.  نشده فشارها نگونهيا فيباعث تخف
و تنش  انهيماجراجو ياستهايبا تداوم س

نه  زين ميرژ يها يها و رجزخوان نيآفر
كاهش  يبرا يفقط چشم انداز

شود بلكه بر  يمشاهد نم تهايمحدود
مجازاتها در  نيا ديعكس احتمال تشد

   .هم هست يسال جار
مردم  عيوس تيكه به اكثر يتا جائ اما
» جهاد«اعالم  نيا شود، يمربوط م رانيا

 هيعل يدر واقع به منزله اعالن جنگ
آنها  يو دستاوردها ديقدرت خر ماندهيباق

و  يو اجتماع ياقتصاد يها در عرصه
حركت « يواقع ياست. معنا يصنف

 يمورد نظر حاكمان برا» جهادگونه
و  رانيبگ حقوقمزد و  ژهيها و بو توده

است كه  نياقشار كم درآمد و متوسط ا
 يگران رند،يزد بگكار كنند، كمتر م شتريب

و  اورنديروزافزون را تاب ب تيو محروم
 يهم نزنند! مقصود اصل يحرف

و  »يجهاد اقتصاد«حكومتگران از 
انتقال  قتيمشابه آن؛ در حق ياستهايس

بحران موجود به دوش  شتريبار باز هم ب
 يحاكم، اجرا طي. در شرااستتوده ه

از  يكي» ها ارانهيقانون هدفمند كردن «
انتقال عواقب بحران به  ياصل يمجراها

و زحمتكشان  رانيگرده مزد و حقوق بگ
نژاد  يو هم احمد ياست كه هم خامنه ا

 ياجرا«بر  ميمسئوالن رژ گريو د
مكررأ  يدر سال جار» گسترده تر آن

 يكاريب ك،دهشتنا يكنند. گران يم ديتأك
و  تيفقر و محروم جتĤيو نت دتريشد

كه  يا رهيچشم انداز ت شتر،يب ينابرابر
در برابر  يدر سال جار ميرژ ياستهايس

 ني. اعالم ادهد يتوده ها قرار م تياكثر
تهاجم  ،»يجهاد اقتصاد«سال به عنوان 

 ياسالم يجمهور مياز جانب رژ يتازه ا
و  ياقتصاد يها مردم در عرصه هيعل
  .است يتماعاج
  

  2بقيه از صفحه 
 

 ت،يمقاومت دولت در مقابل فرمان وال
 يدوراه كيرا در مقابل  يا نهعمال خام

قرارداده است. گردن گذاردن به 
كار  انيپا ينژاد به معن يخواست احمد

را  تيوال تياست و در نها هيفق يول
خوار دولت خواهد كرد. وادار  رهيج

خواست دستگاه  رشيكردن دولت در پذ
دولت و نشان  فيتضع يبه معن ت،يوال

در  هيفق تيكامل وال يكتاتوريدادن د
است. آن هم در  ياسالم ينظام جمهور
كه  يجمهور ودولت سيرابطه با رئ

 تيبارها و بارها از آنها حما يا خامنه
 نهيگز» رهبر« رتكرده است. در هر صو

نژاد به  يجز وادار كردن احمد يگريد
راه  نيندارد. در ا تيفرمان وال رشيپذ
به كار افتاده و از  تيدستگاه وال نيماش

 جياندهان سپاه و بسو فرم ونيروحان
گرفته تا روضه  تيوابسته به دستگاه وال

حمالت همه  ،يها و مداحان منبر خوان
 ياحمد و يمشائ ميرح هيبر عل يا جانبه

  نژاد آغاز شده است. 
روبرو  ينژاد  با انتخاب چندان ياحمد

بر ستون  ياسالم ي. نظام جمهورستين
در  ونيو حضور روحان هيفق تيوال

استوار است و كاستن  يمناصب حكومت
 اريبس تيوال ستميو س تياز نفوذ روحان
 نياگر قرار  باشد كه ا ژهيدشوار است. بو

نژاد صورت  يكار توسط دولت احمد
 ميتحك يبرا. تالش جناح دولت رديگ
كردن  عيقدرت خود و مط يها هيپا

است  يخطرناك يباز ت،يدستگاه وال
 ،يچشم انداز روشن رسد يكه به نظر نم

داشته باشد. هم  نژاد، يدولت احمد يبرا
شدن مقاومت  ياكنون و بدنبال طوالن

حكم « يجمهور در  اجرا سيرئ
از  يكه برخ مي، شاهد آن»رهبر يحكومت

 نيدولت و ا الفتدولت، در مخ انيحام
كرده و  يرينژاد موضعگ ياقدام احمد

 اني. در مرنديگ يرا م» رهبر«جانب  شتريب
ه نامه مجلس به امضاء كنند ندهينما 216
از هواداران  ينژاد، نام برخ ياحمد

. در خورد يسرسخت دولت به چشم م
ضد مرگ بر « اديصحن مجلس فر

 ندگانيدر زمان تذكر نما »هيفق تيوال
از اعضاء جامعه  يسر داده شد. برخ

به انتقاد  زيقم ن هيحوزه علم نيمدرس
اند. بر طبق گزارشات،  ازدولت پرداخته

بازداشت  يمشائ ميرح نكاياز نزد يجمع
  اند.  شده
متزلزل خود و  تيكه به موقع يا خامنه

تخاصمات واقف  نيا يمنف راتيتاث
مسئله را در  يا است، تالش كرد تا دامنه

 بهشتيخود در سوم ارد يسخنران انيجر
جلوه  تيمحدود كند و آن را كم اهم

 ديآغاز شده و بع يريدرگ يدهد. ول
 يسادگ نيا سهولت و به نياست كه به ا

كه جناح  سترسد. روشن ا انيبه پا
حد  نيشتريتالش خواهد كرد تا ب تيوال

 نيممكن به جناح دولت ضربه زده و از ا
از حوزه اقتدار آن بكاهد.  جناح  قيطر

 هينخواهد نشست و با تك كاريب زيدولت ن
 يها خود در دستگاه يها بر اندوخته

 در گذشته، دست به مقابله ينظام - يتيامن
صدر  يننژاد ب يبه مثل خواهند زد. احمد

در ساختار  يمحكم گاهيو از جا ستين
و در جناح در قدرت  يحكومت اسالم

دارد.  يجد بانانيبرخوردار است و پشت
صدر،  يبه سبك بن يحذف و نهيهز
 ياست.  از سو نيسنگ اريبس» رهبر« يبرا
 اتيمنو«كردن  كتهيد يتالش برا گريد

پس از دو تجربه دولت  سيبه رئ» رهبر
دستگاه  يبرا اد،نژ يو احمد يخاتم
 يول ماياست كه مستق يسم مهلك تيوال
قرار  يجمهور واقع سيرا در مقام رئ هيفق

و  ياقتصاد يهاينارسائ يداده و بار تمام
منتقل خواهد كرد.  يرا به و ياجتماع

از مردم جامعه  يبخش ياگر چه امروز برا
و  ها يبسامانمسئول تمام نا »هيفق يول«ما، 
 جهينت نيگسترش ا ياست، ول ها يناكام
همه اقشار و طبقات جامعه،  نيدر ب يريگ
  خواهد بود. هيفق تيكار وال انيپا
 يحكومت يشدن اختالفات جناحها يعلن

كسب قدرت  يو جنگ آشكار آنان برا
به نفع مردم و  زياز هرچ شيب شتر،يب

آنها است. شكاف در  يجنبش اعتراض
 ياست برا يمساعد هنيحكومت زم

هر چه  قيگسترش مبارزه در جامعه و تعم
ها در حكومت. باشد تا  شكاف شتريب

 هرهب تيموقع نيبتواند ازا ونيسياپوز
استقرار  يرا برا يو مبارزه مستقل رديگ

در  يوعدالت اجتماع يو دمكراس يآزاد
  برد.   شيپ رانيا

  استيو ر تيوال نيجنگ قدرت ب
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پيرامون 
وحدت 
  چپ

  
سخني با اعضا و فعاالن 

  كثريت :سازمان ا
  اعظمي محمد –پرويز نويدي 

  
رفقا! كنگره شما در شرايطي برگزار 

شود كه اوضاع جامعه با گذشته تفاوت  مي
چشمگيري كرده است. جنبش ضد 
استبدادي مردم ايران دو سال است كه از 

كند تا عليه  هر فرصتي استفاده مي
ها و  مجموعه بي حقوقي ها، بي قانوني

خواهي خود را آزادي كشي ها، صداي داد
به گوش جهانيان برساند. وضعيت اقشار و 

هاي مختلف مردم، كارگران، زنان،  اليه
دانشجويان، روشنفكران، كارمندان و 
مزدبگيران، خانواده زندانيان، اقوام و 

ها نسبت به قبل تغيير كرده است.  مليت
كند،  امروز، در حالي كه سركوب بيداد مي

چشم ها را ايستادگي در برابر استبداد 
خيره كرده و دل ها را به تحسين واداشته 
است. ترس مردم از حكومت، به مقياس 
زيادي فرو ريخته است. روحيه فعاالن 
سياسي و اجتماعي در داخل كشور، براي 
تالش و مبارزه، افزايش يافته است. رشد 
تكنولوژي و گسترش امكانات فني براي 

ت ارتباط، به عنوان عامل مثبتي، در خدم
گسترش مبارزه، در آمده است. افزون بر 
اين، شرايط جهاني به سود اپوزيسيون و 
تضعيف رژيم عمل مي كند. مبارزه ضد 
استبدادي، منطقه ما را درنورديده و نسيم 
آن به كشور ما هم رسيده است. در چنين 
شرايطي نيروي چپ پراكنده، 
غيرسازمانيافته و بحراني است. اغتشاش 

ي ، نداشتن چشم اندازدر نگرش سياسي
هاي  اميدوار كننده و اختالف در روش

راهبردي، از ديگر ضعف هاي ماست. 
ها  همچنين، ميراث به جا مانده از شكست

و اختالفات گذشته و تاثير آن ها بر روابط 
ميان افراد و احزاب و تشكل ها، همگي 
قدرت اثرگذاري و نقش آفريني را از چپ 

عدالت و مدافع به عنوان نيروي پشتيبان 
آزادي، ستانده است. اين وضعيت ما را بر 

دارد كه بيش از هر زمان ديگر  آن مي
تالش كنيم تا به ياري يكديگر، بر 
مجموعه مشكالت چيره شده، متحد و 
قدرتمند در مبارزه حضور پيدا كنيم . اما 
چپ آن گاه مي تواند در اين مسير براند 

جزم كه عزم و اراده به اتحاد و وحدت 
كند و اين ممكن نيست، مگر آنكه براي 
حركت، نقطه اتكاي خود را بر اشتراكات، 
بگذارد. بزرگ نمائي اختالفات، به كار 
انشعاب و جدائي مي آيد. خطاست كه با 
برجسته كردن اختالفات و با قرار دادن 
شرط و شروط هاي غير ضرور، از رفتن 
به پاي وحدت خودداري كنيم. ما انتظار 

م كنگره سازمان اكثريت به سهم داري
خود، براي برداشتن موانع فرا روي، چاره 
انديشي نمايد و به شوراي مركزي 
منتخب خود اختيار دهد تا در كوتاه ترين 
زمان ممكن، امر وحدت را همراه و دست 
در دست دو جريان ديگر و فعاالني كه 
خارج از اين سه تشكل مبارزه مي كنند، 

رابطه با وحدت،  .ندبه سرانجامي برسا
در دفاع از "اخيرا مطلبي با عنوان 

سوسياليسم، پرچم اتحاد را امروز 
با  "برافروزيم، فردا خيلي دير است.

هواداران سازمان "امضاي جمعي از 
اكثريت(داخل - فدائيان خلق ايران

نوشته شده است كه در پايان آن،  "كشور)
قطعنامه مانندي نيز پيشنهاد شده است تا 

كنگره دوازدهم سازمان اكثريت به در 
راي گذاشته شود. از آنجا كه موضوع 
وحدت چپ براي ما بسيار با اهميت است، 
اظهار نظر پيرامون اين پيشنهاد را بر 
عهده خود دانستيم. پيش از هر چيز الزم 
است كه تصريح كنيم كه با احساس 
وحدت طلبانه اين همرزمان گرامي 

   .ان مي نهيمهمراهيم و بدان ارج فراو
اين رفقا به درستي در تيتر مطلب خود 
نوشته اند كه پرچم اتحاد را براي امروز 
برافرورزيم، فردا خيلي دير است. پس 

عامل زمان در اين پروژه، بسيار برجسته 
است. از اينرو پيروزي يا شكست آن را 
بايد در درجه نخست با اين عامل سنجيد. 

تاكنون  مي دانيم كه در طرح وحدتي كه
پيش رفته، قرار بر اين بوده است كه سه 
جريان به همراه فعاالن مستقل از سازمان 
هاي سه گانه، پروسه وحدت را آغاز و به 
نتيجه برسانند. اين طرح در كنگره يازدهم 
سازمان فدائيان خلق ايران (اكثريت) و 
نشست عمومي شوراي موقت 
سوسياليست هاي چپ ايران و كنگره 

و نهم سازمان اتحاد فدائيان  هاي هشتم
خلق ايران، تصويب شده است. متاسفانه 
پيشرفت اين پروژه به داليلي بسيار كند 
بوده است، بطوري كه هنوز با بسياري از 
فعاالن و دوستاني كه خارج اين سه 
جريان هستند ولي از نظر ما 

گفتگو ، حتي وارد "اند صاحبخانه"
اواخر،  ايم. اما خوشبختانه در اين نشده

تفاهم ها افزايش يافته و پيشرفت كارها 
تا حدي تسريع شده است. اهميت دارد به 
اين حركت شتاب داده شود. جايگزين 
كردن طرح وحدت كنوني، كه چارچوب 
آن به تصويب سه جريان رسيده است، با 

حتي اگر به طور كلي  - هر طرح جديدي
به جاي سرعت  -آل هم باشد ايده

حدت، آن را كند بخشيدن به امر و
كند. ما حداقل چهار سال است كه  مي

براي اين طرح، مشغول سر و كله زدن با 
يكديگريم. توجه داشته باشيم كه 
سرنوشت وحدت فقط توسط يك جريان 
رقم زده نمي شود، تمامي جريانات و 
عناصر سازنده وحدت، به سهم خود، نقش 
آفرينند. در پيروزي و يا شكست يك 

ا هر كدام سهم خود را دارند. پروژه ،نيروه
اگر زمان در به ثمر رسيدن پروژه ما 
اهميت دارد، بايد هر ايده و پيشنهادي 
متناسب با اين عامل سنجيده شود. امروز 
ارائه طرحي جديد مستلزم گشودن بحث 
و نيازمند زمان براي به بار نشستن آن 

سازمان "است. فرض كنيد كنگره 
رح وحدت هم به طور كامل ط "اكثريت

دو جانبه رفقا را بپذيرد. تازه پروسه وحدت 
مطابق اين طرح از اول بايد آغاز شود. 
بحث روي آن در دستور ديگر جريانات، از 
جمله در دستور سازمان ما قرار گيرد. 

حداقل آنچه كه به ما مربوط است يكسال 
و نيم ديگر كنگره خواهيم داشت. اگر هم 

ما پذيرفته پيشنهاد رفقا در كنگره آتي 
شود، تا اين مدت، اجراي طرح به عقب 
خواهد افتاد. اگر هم پذيرفته نشود، كه با 
شناختي كه ما از نظرات رفقاي سازمان 
خود داريم، پذيرفته نخواهد شد، در 
بهترين حالت طرحي ارائه شده كه نه 
امروز عملي است و نه فردا قابل اجراست. 

دي بنابراين در اولين گام طرح پيشنها
رفقا، كه وحدت دوجانبه را براي امروز 

   .خواهد، در هدفش ناكام مي ماند مي
دومين نكته قابل تاكيد اين است كه 
اكثريت باالئي از اعضاي سازمان اتحاد 
فدائيان، از زواياي مختلف، با وحدت دو 
جانبه به عنوان يك پروژه مشخص، 
موافق نيستند. ما خود از مدافعان وحدت 

سال هاست كه از كندي بوده ايم. 
پيشرفت كار گله مي كنيم. فردا كه جاي 
خود را دارد، امروز را هم براي وحدت دير 
مي دانيم. اگر طرح اين رفقا، اعضاي 
سازمان ما را مد نظر دارد، كه دارد، نمي 
تواند نظر ما در آن منظور نشود. امروز در 
آغاز راه قرار نداريم و تازه گام در اين راه 

ته ايم كه طرح جديد و نقشه راه نگذاش
پيشنهاد كنيم. سال هاست كه وحدت را 
در دستور داريم. حاصل كار ما چپ هاي 
وحدت گريز و سخت گير، اين بوده است 
كه در اين نقطه قرار داريم، كه عموما از 

توانيم  رضايت نداريم. اراده گرايانه نميآن 
هاي سالمان را يكروزه، جبران  كندي سال

اگر مي خواهيم راهي باز و گرهي  كنيم.
از كار گشوده شود، نيازمنديم به نظر و 
روانشناسي همراهانمان بي توجه نباشيم. 
بكوشيم آستين ها را براي برطرف كردن 
نواقص طرحي كه چهار سال است در 

   .دستور قرار دارد، باال بزنيم
نكته سومي كه در پروژه وحدت توجه 

گاهي تازه به بدان اهميت دارد، پذيرش ن
امر وحدت است. امروز ياران و فعاالن 
سياسي كه به شكل مستقل از سازمان 
ها، مبارزه مي كنند هم به لحاظ تعداد و 
هم از نظر كيفيت از بسياري جريانات 
سياسي قوي ترند. اساسا فراخواندن اين 
دوستان به پيوستن به ما، نه اصولي است 

از همان و نه عملي. اهميت دارد اين رفقا 
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ابتداي پروسه وحدت حضور داشته و نقش 
ايفا نمايند. وحدت با حضور آنان از همان 
شروع كار معنا مي يابد و نيرومند مي 
شود. افزون بر اين، رفقا در نوشته خود 

در صورت "پيشنهاد كرده اند كه كنگره 
شوراي موقت ”تمايل رفقاي 

از پذيرش دسته جمعي “ سوسياليستها
كيالت حاصل از وحدت آنها، در تش

  كند.  "فدائيان خلق استقبال
رفقاي عزيز! اين چه نگاهي است كه به 
ديگر جريانات جنبش چپ داريد؟ 

هاست كه از اين  سال "سازمان اكثريت"
نگاه فاصله گرفته است. اين نوع نگاه خود 
محورانه اختصاص به احزابي داشته است، 

اند. امروز احزاب و  شكست خوردهكه 
نات، كه جاي خود را دارد، حتي افراد جريا

پذيرند. اين شيوه  هم، اين نگاه را نمي
برخورد خود خواهانه و از باالست. نگاهي 
است، خود حقيقت پندارانه و ناآشنا با 
روانشناسي فعاالن سياسي. امروز در 

اي از عوامل، از جمله  نتيجه مجموعه
ها و اشتباهات ما، متاسفانه هر  ناتواني
وزني بيش از حد منطقي براي خود فردي 

قائل مي شود. اين ذهنيت غلط را ضعف 
جريانات سياسي و پراكندگي ما احزاب 
چپ، تقويت كرده است و به شكل گيري 
و دوام آن ياري رسانده است. بايد 
بكوشيم افراد و فعاالن سياسي به اندازه 
وزنشان به ديده آيند و از دو قطب افراط 

ند. آنچه كه به ما و تفريط دوري گزين
جريانات مربوط مي شود اين است كه 
نبايد حقيقت را در انحصار خود بپنداريم. 

   .حقيقت، در كف همه ماست
نكته ديگر اين است كه در اين پيشنهاد، 
پروژه وحدت كنوني، در برابر اتحاد چپ 
نسيه، فدا شده است. ما وحدتي در دستور 

هيم. داريم كه اهميت دارد آن را شتاب د
رفقا اين پروژه را كنار گذاشته و طرح 
جديدي رو كرده اند. طرحي كه حداقل 
سازمان اتحاد فدائيان خلق خود را در آن 
چارچوب نمي بيند. در طرح رفقا، پروژه ما 

شته شده است تا با سه جريان، كنار گذا
اي، كه امكان عملي  وحدت دو جانبه

شدن ندارد، پايه اتحادچپ فرضي، محكم 
د. فرض كنيم اين وحدت دو جانبه شو

مورد نظرتان، شكل گيرد. امروز جريانات 

ظر شما براي تشكيل اتحاد چپ مورد ن
ها هستند؟ شوراي موقت  كدام

هاي چپ را كه قرار است  سوسياليست
عضوگيري كنيم!! راه كارگر مورد نظر 
شماست؟ اين جريان كه فعال دو شقه 
 شده است و هيچكدام از آنها تمايلي

ندارند در اتحاد چپ مورد نظر شما، حضور 
ه خود را با داشته باشند. اين رفقا رابط

دانيد بهانه  اند. مي سازمان ما، قطع كرده
سازمان "آن چيست؟ نزديكي ما با 

! از ساير جريانات، سازمان اقليت "اكثريت
مورد نظر شماست يا حزب كمونيست و 
يا حزب توده؟ كداميك؟ بر اساس كدام 

اط و كدام شناخت، شما چنين ارتب
پيشنهادي داده ايد؟ برخي از اين جريانات 
اگر وحدت سه جريان به اضافه فعاالن 
مستقلي كه در اين چارچوب قرار دارند، 
شكل گيرد، آن زمان، امكان نزديكي 
خواهند داشت. در غير اين صورت حداقل 
امروز، شكل گيري اتحادي از چپ ذهني 

   .و غير واقعي است
عنوان آخرين نكته الزم است بگوئيم  به

به رغم تالشي كه براي وحدت داريد، با 
وجوديكه زمان را تنگ و فردا را دير 

رسد طرح  دانيد، اما به نظر مي مي
پيشنهادي شما پرچم كساني شود كه 
اعتقادي به وحدت ندارند. نگراني ما اين 
است كه رفقائي كه نه دل در گرو وحدت 

نه وحدت وسيع تر با اين  دو جانبه دارند و
جريانات مشخص را مي پذيرند، طرح 
شما را پرچم خود كنند. طرح پيشنهادي 
شما ياران عزيز، فقط مخالفان را در درون 

سازمان "شاد نمي كند. در بيرون از 
نيز، طرح شما پرچم مخالفان  "اكثريت

وحدت خواهد شد تا جرقه هاي اميدي كه 
گي در بخشي براي پايان دادن به پراكند

از چپ در دل ها جوانه زده است، به 
خاموشي گرايد. علت آن اين است كه هم 
در سازمان اكثريت و هم در بيرون اين 
سازمان، امروز مخالفت با وحدت چون 
گذشته ساده نيست. در سازمان اكثريت 
مخالفت با وحدت دوجانبه، بردي ندارد و 
در بيرون از سازمان شما، مخالفت با 

كند.  اي ايجاد نمي تر، جذبه وسيع وحدت
و طرح شما مخالفان وحدت را در دو س

  .كند براي شكل نگرفتن وحدت، فعال مي
     

پتروشيمي از مطالبات و مبارزات كارگران 
بندرامام، اروند، خوزستان، اميركبير و 

 شيميايي رازي حمايت مي كنيم

ژاپن -تن از كارگران مجتمع پتروشيمي بندر امام (پترو شيمي ايران 1500بيش از 
فروردين ماه دست به تجمع اعتراضي در مقابل ساختمان مركزي  20سابق) از روز شنبه 

خواستار آن هستند كه به نقش پيمانكاري هاي  مجتمع پتروشيمي بندر امام زده اند و
واسطه اي پايان داده شود و مجتمع پتروشيمي با خود كارگران، قرارداد مستقيم امضا 
كند. اين خواسته اي است كه كارگران همواره به خصوص از ابتداي به قدرت رسيدن 

از شيوخ  رژيم اسالمي مطرح كرده اند. كارگران خواستار حذف واسطه ها، كه بخشا
عرب بوده اند، هستند. در سال هاي اول، جمهوري اسالمي اين مبارزات را با اخراج 

  نمايندگان كارگران سركوب نمود.
 21درادامه وبدنبال انتشار خبر اين اعتصاب از ساعات اوليه بامداد روز يكشنبه 

شهر ( كارگران پيمانكاري ساير مجتمع هاي پتروشيمي منطقه اقتصادي ماه  فروردين
اروند، خوزستان، اميركبير و شيميايي رازي ) به محل درب اصلي كارخانه پتروشيمي 
بندرامام آمدند تا به جمع اعتصاب كنندگان در داخل اين كارخانه بپيوندند كه با 
ممانعت حراست مجتمع پتروشيمي بندر امام مواجه شدند. اين كارگران كه 

رگران پتروشيمي بندر امام و طرح مطالبات پالكاردهائي در حمايت از خواستهاي كا
خود در دست داشتند پشت نرده هاي كارخانه تجمع كرده و در حمايت از كارگران 
اعتصابي داخل مجتمع پتروشيمي بندرامام شعار ميدادند. كارگران داخل مجتمع 
 پتروشيمي بندر امام نيز از اين حركت حمايتي كارگران ساير مجتمع هاي پتروشيمي با

  قدرداني كردند. "تشكر تشكر "شعار
اي براي  كردند هنوز بخشنامه هاي مسئولين محلي كه مطرح مي كارگران در برابر بهانه

دست ما نرسيده است، اعالم كردند كه اين مصوبه در  هاي كارگران به اجراي خواست
ي تجمع و  به تصويب هيات وزيران رسيده است. براي ممانعت از ادامه 84سال 

تصاب، عوامل حراست و مديرعامل شركت ، كارگران را تهديد به اخراج و اع
ها براي ممانعت از انجام حضور و غياب كردند كه با پاسخ  برداشت كارت ساعت آن

  قاطع كارگران روبرو گشتند.
هاي پتروشيمي بندر امام،  بر اساس اخبار وگزارشات انتشار يافته تا كنوني ، مجتمع

برند و اعالم  اميركبير و شيميايي رازي هنوز در اعتصاب بسر مياروند، خوزستان، 
 شان به اعتصاب ادامه خواهند داد. هاي كرده اند كه تا تحقق خواست

كميته مركزي سازمان اتحاد فداييان خلق ايران پشتيباني خود را از خواستها و مطالبات 
كبير و شيميايي رازي، كارگران مجتمع پتروشيمي بندر امام ، اروند، خوزستان، امير

هاي  اعالم مي دارد و خواستار حمايت ساير كارگران، به ويژه كارگران كارخانه
پتروشيمي و نفت از آنها ميباشد. پيروزي وموفقييت كارگران براي رسيدن به خواستها 

  و مطالبا تشان در گرو اتحاد و همبستگي آنان است.
  

  يرانكميته مركزي سازمان اتحاد فداييان خلق ا
 2011آوريل  12برابر  1390فروردين  23سه شنبه 
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   از حق ايجاد تشكل هاي مستقل و ديگر خواست هاي كارگران ايران دفاع مي كنيم
  خجسته باد اول ماه مه، روزجهاني كارگر

  
اول ماه مه روز جهاني كارگر را به 

و زحمتكشان ايران و همه  كارگران
كارگران و مزدبگيران جهان تبريك مي 

  .گوئيم
روز اول ماه مه، روز اعالم همبستگي 
كارگران در تالش براي دنيايي بهتر 
است. در اين روز كارگران در سراسر 
جهان موفقيت هاي تاكنوني جنبش 
كارگري را در تغيير شرايط كار و زندگي 

ست هاي كارگران جشن مي گيرند، خوا
خود را براي بهبود شرائط زندگي شان 
اعالم مي كنند و عزم خود را در تالش 
براي بنيان آينده اي بهتر به نمايش مي 
گذارند. كارگران كشور ما نيز، همگام با 
كارگران سراسر جهان روز اول ماه مه را 
به اشكال مختلف از جمله با برگزاري 

ها تجمعات و صدور بيانيه ها و اطالعيه 
   .گرامي مي دارند

امسال كارگران كشور ما در شرائطي اول 
ماه مه را جشن مي گيرند كه هم چنان از 
برگزاري تجمع و راهپيمائي در اين روز، از 
حق تشكل، حق اعتصاب و حق برگزاري 
تجمعات محروم اند. حكومت جمهوري 
اسالمي طي يك سال گذشته يورش به 

ني صفوف كارگران و بازداشت و زندا
كردن فعاالن جنبش كارگري را ادامه 
داده است. صد ها نفر از كارگران در روز 
اول ماه مه سال گذشته بازداشت و زنداني 
شده اند. اغلب فعاالن جنبش كارگري در 
زندان به سر مي برند. رهبران سنديكاي 
كارگران شركت واحد، سنديكاي نيشكر 

هاي  هفت تپه، اعضا و رهبران تعاوني
ان فلزكار مكانيك و ديگر تشكل كارگر

هاي كارگري، به خاطر فعاليت خود در 
دفاع از حقوق  "جرم"اين تشكل ها و به 

كارگران بازداشت، زنداني و يا از كار 
  .اخراج شده اند

يابي  رژيم حاكم از مبارزه و سازمان
كارگران وزحمتكشان كشور و پيوند يافتن 
جنبش كارگري با جنبش اعتراضي واهمه 

ارد و با دستگيري فعالين كارگري و د
ها، امكان تشكيل  محكوم كردن آن

سنديكاهاي مستقل را از كارگران سلب 
 ام روشك رد هكيلاح رد .دنك مي
 لكشت زا فونص و راجت ،نايامرفراك
 عفانم زا هناريگيپ و هدوب رادروخرب يفنص
 ،تيمكاح رظن زا .دننك يم عافد دوخ
 يديدهت راجت و نايامرفراك ياه لكشت
 اما ،دنيآ يمن باسح هب روشك تينما يارب
 حرط يارب يرگراك ياهاكيدنس ليكشت
 ققحت يارب شالت و نارگراك تابلاطم
  .دوش يم  هدرمش يتينمادض يمادقا ،اه نآ

جمهوري اسالمي از همان روز نخست 
استقرار خود به ستيز با سازمان يابي 
مستقل كارگران برخاسته، تشكل هاي 

به رسميت نشناخته، با  كارگري را
خشونت اعتراضات جنبش كارگري را ، 
سركوب كرده است. اين رژيم دست 
سرمايه داران را در استثمار كارگران و 
تضييع حقوق آنان باز گذاشته است و 
اقدام به ايجاد نهادهاي وابسته به 
حكومت در محيط هاي كارگري نموده 
است. عليرغم همه اين تالش ها، جنبش 

ي كشورمان همگام با جنبش كارگر
آزاديخواهانه قشرها و طبقات ديگر 
جامعه، گام هاي ارزنده اي را در برخي از 
بخش ها، جهت ايجاد تشكل هاي 

   .مستقل كارگري برداشته است
در طول يك سال گذشته شرائط زندگي 
طبقه كارگر كشور ما، دشوارتر شده است. 
تشديد تحريم هاي بين المللي، ركود 

دي در كشور را افزون تر ساخته و اقتصا
به تعطيلي بسياري از كارخانجات و 
موسسات توليدي و بيكاري هر چه بيشتر 
كارگران انجاميده است. هم چنين 
سياست اقتصادي ويرانگر دولت و نيز 
واردات بي رويه كاال از خارج بر وخامت 
اوضاع افزوده است. از طرف ديگر، با 
ح گذشت چند ماه از اجراي طر

هدفمندسازي يارانه ها، قيمت حامل هاي 
انرژي و كاالها باال مي رود و تورم 
افزايش مي يابد و بر خالف ادعاي دولت 
اجراي اين طرح عمال بار سنگين گراني و 
تورم ناشي از افزايش قيمت كاال ها را بر 
دوش كارگران، مزدبگيران و قشرهاي كم 
درآمد جامعه هموار نموده است. در چنين 
شرائطي دولت جمهوري اسالمي از باال و 
بدون مشاركت نمايندگان كارگران، 
حداقل دستمزد كارگران را درحالي كه 

درصد اعالم كرده  20نرخ رسمي تورم را 
 330درصد افزايش داده و  9است، تنها 

هزار تومان اعالم كرده است. اين رقم بنا 
به نظر و تائيد كارشناسان خود حكومت، 

كم تر از هزينه زندگي يك به مراتب 
خانوار متوسط كارگري است. كم نيستند 
كارگراني كه براي دريافت همين دستمزد 
ناچيز نيز، بايد ماه ها و گاه بيش از يك 

   .سال، منتظر بمانند
اعتراضات كارگري در طول يك سال 
گذشته در اقصي نقاط كشور از ذوب آهن 
اصفهان تا بافندگي كاشان، از كارخانه 

يان تاير تا پتروشيمي ماهشهر و تبريز، ك
از مجتمع صنعتي البرز تا نساجي مازندران 

عزم جنبش كارگري براي  ةهمه نشاندهند

دفاع از حق كارگران در برخورداري از 
و مقابله با اجحافات و  سانيزندگي ان

سياست سركوب دولت و كارفرمايان 
  .است

كشور ما خواهان آزادي بي قيد و  كارگران
ط برپايي سنديكا ها و اتحاديه هاي شر

مستقل كارگري، حق اعتصاب، اعتراض، 
گردهمايي كارگران، برچيده شدن كليه 
نهادهاي وابسته به دولت از محيط كار 
تامين امنيت شغلي و لغو قراردادهاي 
موقت و سفيد امضاء، برخورداري ازحق 

مستقيم و دسته جمعي، لغو  دانعقاد قراردا
عيض آميز نسبت به زنان و كليه قوانين تب

تضمين برابري كامل و بي قيد و شرط 
حقوق زنان و مردان ، رعايت استاندارد 
هاي بهداشت و ايمني در محيط هاي 
كار، افزايش دستمزدها و پرداخت فوري 
دستمزدهاي معوقه كارگران، توقف اخراج 

بيمه بيكاري  ختو بيكار سازي ها، پردا
تا زمان  متناسب با يك زندگي انساني

اشتغال به كار، رفع هرگونه تبعيض در 
پرداخت مستمري بازنشستگان و بهره 
مندي آنان از تامين اجتماعي و خدمات 
درماني، ممنوعيت كار كودكان، اعالم روز 
اول ماه مه به عنوان تعطيلي رسمي 

   .هستند
سرمايه داري جهاني طي دهه هاي  نظام

 اخير، همواره در جهت محدودتر نمودن
حقوق كارگران و باالبردن بهره وري خود 
به قيمت خانه خرابي ميليون ها نفر از 
كارگران و ديگر مزد و حقوق بگيران گام 
برداشته است. همگام با افزايش سودهاي 
نجومي بر خيل بيكاران، حاشيه نشينان و 

دوشان اطراف شهر هاي بزرگ  بهخانه 
صنعتي افزوده است. خدمات اجتماعي را 

ي و محدود ساخته، يا عمال حصوص
تعطيل كرده است و با سپردن منابع ثروت 
ملي به صاحبان سرمايه، شكاف هاي 
اجتماعي و نابرابري در جامعه را افزايش 
داده است. جمهوري اسالمي بر اين 

 عيضاتبربريت نظام سرمايه داري، تب
گستره خود در همه زمينه ها را به عنوان 

زوده است و با يك استبداد مذهبي نيز اف
ايجاد شكاف جنسي، ملي، قومي، مذهبي 
و رواج رانت خواري، مناسبات دروني 
جامعه ما و از جمله رابطه كار و سرمايه را 

  .بيش از پيش به قهقرا برده است
مطالبات كارگران و مزدبگيران  بين

كشورمان با مطالبات جنبش اعتراضي 
وجوه مشترك قابل توجهي وجود دارد. 

براي برچيدن استبداد، دفاع از مبارزه 
آزادي فعاليت احزاب سياسي و 

رساني و  هاي صنفي، آزادي اطالع تشكل
برگزاري تجمعات و تظاهرات از جمله 

 ساز مينهاشتراكات است. اين اشتراكات ز
پيوند بين دو جنبش است. گسترش هر 
چه بيشتر پيوند ميان جنبش اعتراضي و 
جنبش كارگري و تلفيق مطالبات 
اقتصادي با مطالبات سياسي و مبارزه 
مشترك اين دو جنبش همراه با ساير 

هاي اجتماعي براي رهايي مردم ما  جنبش
از قيد استبداد حاكم، از اهميت حياتي 

   برخوردار است
سه جريان چپ مدافع دمكراسي و  ما

سوسياليسم و مخالف نابرابري و ستم و 
تبعيض و استثمار كه براي استقرار 

دموكراتيك به جاي جمهوري  حكومتي
اسالمي مبارزه مي كنيم، همبستگي 
جهاني طبقه كارگر را در روز اول ماه مه، 
طليعه اي براي رسيدن به چنين جامعه 

عاري از  جهانياي و ايجاد جهاني ديگر، 
جنگ و غارت و استثمار مي دانيم. ما كه 
در صف نيروي كار در مبارزه اي كه در 

هاني ميان كار و نظام سرمايه داري ج
سرمايه وجود دارد مشاركت داريم، از 
خواست هاي مشترك تشكل هاي 
كارگري كه بازتاب مطالبات جنبش 
كارگري كشورمان است پشتيباني كرده و 

سنديكاهاي كارگري  ادبر اهميت ايج
براي بهبود شرائط كار و موقعيت 
اجتماعي طبقه كارگر در ايران، تاكيد مي 

   .كنيم
و دوشادوش همه نيروهاي چپ همراه  ما

در سراسر جهان، روز اول ماه مه را به 
همه كوشندگان راه صلح ، آزادي، 
دموكراسي و سوسياليسم تبريك مي 
گوئيم. ما از فراخوان سراسري تشكل ها 
و نهادهاي ايراني، كه همگام با جنبش 
كارگري ميهنمان روز اول ماه مه را جشن 

پيمائي و راه عاتگرفته و دست به تجم
مي زنند، پشتيباني مي كنيم و هم ميهنان 
مان را به شركت در اين تجمعات در 
بزرگداشت هر چه با شكوه تر روز كارگر و 
اعالم همبستگي با كارگران كشورمان فرا 

  .مي خوانيم
  

  اتحاد فدائيان خلق ايران سازمان
  )فدائيان خلق ايران (اكثريت سازمان
هماهنگي شوراي موقت  كميته
  هاي چپ ايران سياليستسو
  

ارديبهشت  11برابر  2011ماه مه  اول
1390  
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اول ماه مه، روز جهاني كارگر در حالي فرا 
داري همچنان  رسد كه جهان سرمايه مي

ترين و شديدترين  با يكي از گسترده
هاي مالي، بانكي دوران حيات خود  بحران

كه از چهار سال پيش آغاز گرديده، 
مهيدات همه روبروست. علي رغم ت

داري و امپرياليستي،  هاي سرمايه دولت
آثاروعالئم كاهش بحران كمتر مشاهده 

شود. تعميق بحران خود را با گسترش  مي
ها،  بيكاري، كاهش سطح زندگي توده

كاهش دستمزد واقعي و خانه خرابي 
ها انسان در سراسر جهان نشان  ميليون

دهد. تاثيرات و گسترش دامنه بحران  مي
فقط در كشورهاي يونان، پرتقال،  را نه

ايرلند... بلكه به طور مشخص در افزايش 
ها به  اعتصابات كارگري واعتراضات توده

هاي  هاي نئوليبرالي و رياضت سياست
اقتصادي كه تمامي بار بحران اقتصادي را 
مستقيما به دوش كارگران و زحمتكشان 

گذارد، در كشورهاي امريكا، انگلستان،  مي
توان  آلمان، اسپانيا و... مي فرانسه،

  .مشاهده كرد
از سوي ديگر موج تحوالت ضد 
استبدادي وانقالبي، خاورميانه و شمال 

ها حضور و تعرض  افريقا را كه براثر سال
هاي  ها وحكومت نظامي امپرياليست

ديكتاتوري و سركوب كارگران و 
زحمتكشان و همچنين اعمال و اجراي 

ارمغاني جز  هاي نئوليبرالي، كه سياست
فقر، بيكاري، گرسنگي و تباهي در اين 
منطقه نداشته، در نورديده است. 

هاي كارگران و  ها و تشكل اتحاديه
اي  زحمتكشان نقش پر اهميت وبرجسته

   .دراين تحوالت بعهده دارند
انداز برپائي دنيائي  در چنين وضعيتي چشم

تر و عاري از ستم و استثمار و از  انساني
گي بيش از پيش خود را خود بيگان

نماياند. از همين رو بر ضرورت  مي
گسترش مبارزه همبسته و متحدانه 
كارگران در سرتاسر جهان براي دگرگوني 
اين جهان كهنه و آفرينش دنيائي نو بيش 

تري در  از پيش افزوده و اميدهاي واقعي
   .شود افق پديدار مي

در ايران اما اول ماه مه در شرايطي فرا 
د كه تعرض و تهاجم جمهوري رس مي

اسالمي در سال گذشته نسبت به 
اي  كارگران و زحمتكشان افزايش بيسابقه

يافته است. در سال گذشته بر دامنه و 
شدت بحران ساختاري اقتصاد ايران كه 

هاي  جمهوري اسالمي و سياست
اقتصادي رژيم خود مسبب تشديد آن 
است، افزوده گرديد. نرخ رشد توليد 

 1388ملي واقعي كه در سال ناخالص 

حدود نيم درصد برآورد شده بود در سال 
گذشته بهبودي نيافت. با وجود درآمدهاي 

گذاري توليدي  كالن نفتي، سهم سرمايه
در اقتصاد افت شديد كرده است. اما سهم 
واردات افزايش بي سابقه يافته است. بر 

بيش «اساس گزارش منابع رسمي دولتي 
ايع، به حالت تعطيل درصد از صن 50از 

درآمده و واحدهاي 
بزرگ نيز تنها با 

درصد ظرفيت  30
». كنند فعاليت مي

در 
هاي  بيشتربخش

ركود «اقتصاد 
حاكم » تورمي 

است ودر نتيجه 
برميزان تورم، 
گراني به شدت 
افزوده شده است. 
بيكاري گريبانگير 
اكثريت مردم و 
مزد و 

بگيران و  حقوق
اقشار مياني و به 

زنان، جوانان ويژه 
وفارغ التحصيالن 

ها  از دانشگاه
گرديده واز مرز 
پنج ميليون نفر 

   .رود فراتر مي
در سال گذشته باز 
هم وزارت كار و 
امور اجتماعي 
رژيم اعالم كرد 
كه مسئوليت 
اشتغال را بعهده 

متولي «ندارد و 
در كشور » اشتغال 

« نيست. دوران
يا » اشتغال رسمي

پايدار را تمام شده 
اعالم كرد. وزير 

امام «كار دولت 
هاي  ريشه» زمان

اصلي بيكاري را 
بيكاران « دراينكه 

حال كاركردن 
آنان » فقدان مهارت « و يا در» ندارند

هاي رژيم در عرصه ايجاد  دانست. سياست
« ، »خود اشتغالي«هاي  اشتغال مانند طرح

، »دور كاري «، »هاي زود بازده بنگاه
و طرح » گرديشا-استاد«احياي نظام 

به شكست انجاميده » مشاغل خانگي«

ها حداقل همزمان  است.اين سياست
كنند: فراهم ساختن  دوهدف را دنبال مي

نيروي كار ارزان، مطيع و خاموش براي 
تضمين امنيت سرمايه و سود، بدون 
برخورداري از تامين اجتماعي و بيمه 
بيكاري و انتقال هر چه بيشتر بار بحران 

داري ايران بر دوش  ام سرمايهساختار نظ
كارگران و 
زحمتكشان. 
پرداخت حقوق 
ودستمزد بسياري 
از كارگران باز هم 
به تعويق افتاد. 
دولت بر گماشته 
ولي فقيه آمارهاي 
دروغين ازايجاد 
اشتغال را منتشر 
ساخت ،كه ازسوي 
ديگر مقامات رژيم 
اين آمار غير 

اشتغال «واقعي و 
غير «، »كاغذي
بدون و » پايدار

برخورداري از 
هاي اجباري  بيمه

تامين اجتماعي 
   .ناميده شد

در سال گدشته، 
مقررات زدائي از 
روابط كار، حذف و 

و مسخ » اصالح«
قانون كار و 
تحديد دامنه 
شمول آن براي 
بازگذاشتن دست 

داران  سرمايه
داخلي و خارجي 
باز هم هرچه 
بيشتر گسترش 
يافت. دولت و 

داران،  سرمايه
كار را عامل قانون 

بيكاري اعالم 
گردند و با تعيين 
حداقل دستمزد در 
هر سال مخالفت 
نمودند. كوشيدند 
تعيين حداقل دستمزد بدون رابطه با نرخ 

قانون كار فعلي 41تورم را جايگزين ماده 
داران كوشيدند  نمايند .دولت و سرمايه

تعيين ميزان دستمزد براساس روز مزدي 
در سال  .ندرا به كارمزدي تبديل كن

قانون هدفمند كردن « گذشته، با اجراي 

، عوارض بحران اقتصادي شدت »ها يارانه
و حدت بيشتري يافت. در حالي كه نرخ 
رسمي تورم در ماه پاياني سال گذشته 

در صد اعالم شد. دولت  20بيش از
هاي كارگري  احمدي نژاد و تشكل

حكومتي در شوراي عالي كار رژيم در 
داران و  ي از سرمايههمراهي و پيرو

كارفرمايان بي توجه به نرخ واقعي تورم 
ها با احتساب  ناشي از آزادسازي قيمت

در صدي تورم ميزان حداقل  9نرخ 
هزارتومان تعين كردند. 330دستمزد را 

اين در حالي است خط فقر در ايران از 
سوي منابع رسمي سه تا چهار برابر ميزان 

  . اسبه شدحداقل دستمزد اعالم شده، مح
در سال گذشته مناسبات و ميحط كار در 

هاي ايران بشدت  كارخانجات و بنگاه
هاي  امنيتي و ناايمن گرديده است. حداقل
شود.  استاندار ايمني در آنها رعايت نمي

بازرسي كار به فراموشي سپرده شده 
است. همچنان كارگران با قراردادهاي 
چندروزه و يا هفتگي وبخصوص مطابق 

هاي كاريابي  ع پيمانكاران و شركتمناف
ها ارتباط دارند، به  كه با مديران شركت

شوند. بر اساس آمار رسمي  كارگمارده مي
كاربدستان رژيم فقط تا پايان نه ماهه 

 993بر اثر حوادث ناشي از كار 1389سال 
تن جان خود را از دست دادند . از جمله 
بدليل عدم رعايت ايمني و استانداردها 

قل هشت كارگر ايران خودرو بطرز حدا
   .فجيعي دراين كارخانه كشته شدند

در سال گذشته سركوب اعتراضات و 
اعتصابات كارگران گسترش يافت. 

هاي كارگري، فعالين و پيشروان  تشكل
كارگري همچنان مورد تعقيب و احضار، 
دستگيري، بازداشت و حبس قرار گرفتند. 
اعضاي و رهبران سنديكاي كارگران 

تپه ( اسانلو،  شركت واحد و نيشكر هفت
مددي، غالمحسيني، شهابي، مرتضي 
كمساري و علي نظري و... ) همچنان در 

  .برند بدترين شرايط در زندان بسر مي
در سال گذشته همچنان زنان و به ويژه 
زنان كارگر در صفوف مقدم قربانيان 
شرايط بحراني اقتصادي كشور قرار 

هم اعتراف داشتند. مسئوالن رژيم 
هائي كه  يكي از بحران«كنند كه  مي

كشور با آن مواجه است بيكاري وبه ويژه 
ها و  اخراج» بيكاري زنان است.

ها بيش و پيش از ديگران،  بيكارسازي
گريبان زنان را گرفت. كارفرمايان و 
سرمايه داران و از جمله خود دولت با 

قانون كار و » اصالح«حذف و لغو و 
نون جنگل و عدم رعايت حاكم كردن قا

حداقل استانداردهاي معمول در 

  خجسته باد
اول ماه مه،  

  روز اتحاد
  و  

همبستگي 
  جهاني 

  طبقه كارگر
  

  
گسترده باد پيكار 

جهاني كارگران براي 
بر پائي دنيائي 
  !عاري از استثمار

  
اول ماه مه برهمه 

كارگران وزحمتكشان 
وهمه زنان ومردان 

آزاديخواه ايران 
  !رك بادمبا

  
كميسيون كارگري سازمان 

  اتحاد فدائيان خلق ايران
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هاي  كارخانجات، بدون تأمين بيمه
اجتماعي و بيكاري، بخشي از توليد را با 
كمترين هزينه به بهانه مشاغل خانگي به 

دهند و بر فقرو  ها انتقال مي خانه
   .افزايند تهيدستي زنان بيش از پيش مي

 سردمداران حكومت اسالمي امسال را
اند. اين  ناميده» جهاد اقتصادي«سال 
به روشني اعالن جنگي » جهاد«اعالم 

براي ربودن باقيمانده قدرت خريد مزد 
وحقوق بگيران، كار بيشتر، مزدكمتر و 
تشديد استثمار، گراني دهشتناك، بيكاري 
بيشتر، فقر و محروميت و نابرابري بيشتر 
و خالصه انتقال هرچه بيشتر بار بحران 

  . آنان استبردوش 
اما به رغم همه تعرضات و تجاوزات رژيم 

داران عليه طبقه كارگر و جنبش  و سرمايه
كارگري، مقاومت و مبارزه طبقه كارگر نيز 

هاي مختلف گسترش  در اشكال و شيوه
يافته است. اعتصابات و اعتراضات 
كارگري در سال گذشته در اشكال 
گوناگون تجمعات اعتراضي، راهپيمائي، 

رات و اعتراضات خياباني، ايجاد مانع تظاه
و راهبندان و اعتصابات گسترده در محيط 

   .و محل كار، گسترش يافتند
اعتصاب كارگران كارخانه پارسيلون خرم 
آباد، تجمع كارگران ذوب آهن اصفهان 
مقابل مجلس، تجمع اعتراضي كارگران 

 800ريسندگي وبافندگي كاشان، اعتصاب
ان، اعتصاب كارگر شركت دنا ره ساز

هاي عسلويه( مبارزه  كارگران پااليشگاه
براي افزايش دستمزدها)، اعتصاب صدها 
تن از كارگران كيان تاير همراه 

هايشان مقابل كارخانه ( كارگران  خانواده
ها حقوق خود  كيان تايربه دنبال تعويق ماه

با دردست داشتن پالكاردهايي در حاشيه 
كردند. به آزادراه آيت اهللا سعيدي تجمع 

علت تعداد زياد تجمع كنندگان، نيروهاي 
پليس ويگان ويژه از درگير شدن با 
كارگران خودداري كردند و تنها با 
محاصره تجمع كنندگان مانع از پيوستن 
مردم به آنها شدند.)، اعتصاب كارگران 

تن از  1200نساجي مازندران، اعتصاب 
كارگران مجتمع صنعتي البرز، اعتراضات 

ماه حقوق  40ران ايران كنف به دليلكارگ
معوقه ،اعتصابات كاركنان كارخانجات 
مخابراتي راه دور ايران در شيراز 

نفر كارگران قراردادي  1400واعتصاب 
پتروشيمي تبريز در اعتراض به قرار 
دادهاي كاربا شعار( بيز پيمانكار ايسته 

وعده وعيد ايسته  _ميريك ، والسالم ! 
و حركت اخير كارگران  ميريك ، والسالم)

در پتروشيمي ماهشهر و بسياري 

اعتصابات و اعتراضات ديگر از جمله 
  .مبارزات كارگران است

هاي مستقل  انتشار بيانيه مشترك تشكل
كارگري ايران به مناسبت اول ماه مه 
واقدام مشترك آنان دربرگزاري اين روز و 

ها و مطالبات روشن  تاكيد برخواست
 سركوب غمبر سياسي–صنفي 

 برجسته ازنقاط رژيم افسارگسيخته
 گذشته سال در كارگرايران طبقه مبارزات

  .است
اما علي رغم اين همه، مبارزه طبقه كارگر 
همچنان از خصلت تدافعي برخوردار است. 

اند بصورت  هنوز اما كارگران نتوانسته
جنبشي سازمان يافته ،مستقل، متشكل ، 

  .متحدو سراسري برآمد نمايند
ي گمان حضور مستقل و متشكل طبقه ب

ها و مطالبات خود  كارگر،در تحقق خواست
وهمچنين در پيشروي جنبش ضد 
استبدادي و آزاديخواهانه مردم ضرورتي 
انكارناپذيراست. بكارگيري همه اشكال 
مبارزه از سوي كارگران و بويژه گسترش 
اعتصابات كارگري براي تحقق مطالبات 

معوقه، دستمزد  خود وازجمله براي حقوق
باالتر از خط فقر، امنيت شغلي، لغو 
قراردادهاي موقت كار، جلوگيري از 

ها، براي برپائي  بيكارسازي و اخراج
تواند در  هاي مستقل كارگري مي تشكل

تقويت و سراسري شدن جنبش همگاني 
اي ايفاء كند.  نقش مؤثر و تعيين كننده

گسترش و تداوم مبارزات كارگري و 
اي اساسي براي  دن آن، مرحلهسراسري ش

برچيدن بساط نظام جمهوري اسالمي را 
   .فراهم مي سازد

رسازمان اتحاد فدائيان خلق ايران فرا 
رسيدن روز همبستگي كارگران در 

افكندن دنيائي نو  سرتاسر جهان براي پي
و عاري از ستم طبقات و استثمار را به 
همه كارگران و زحمتكشان و همه زنان و 

آزاديخواه صميمانه شادباش و  مردان
  .گويد تبريك مي

سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران ضمن 
حمايت و پشتيباني گسترده و همه جانبه 
از مبارزات كارگران و زحمتكشان ايران، 

ترين درودهاي خود را به همه  صميمانه
مبارزان راه آزاد ي، دموكراسي و 

  .كند سوسياليسم تقديم مي
  

  !م جمهوري اسالميسرنگون باد نظا
  

پيروز باد مبارزات كارگران ايران براي 
  !آزادي، دمكراسي و سوسياليسم

 
  

روز جهاني كارگر در ايران، امسال در 
حالي بر گزار گرديد، كه جناح مسلط 
رژيم دربرابر جنبش كارگري بيش از پيش 
بر توسل به سركوب و خشونت عريان و 

ام، كاريرد سرنيزه و زندان ،شكنجه و اعد
متكي گرديده است.باالترين نهاد هاي 
تصميم گيرنده رژيم از وحشت برپايي 

ها و بيان  پيمايي اجتماعات و اعتراضات، راه
ترين مطالبات كارگران و تبديل آن  فوري

به تظاهرات عمومي و گسترش آن،همه 
تمهيدات خود را بكارگرفتند تا از 
برگزاري مراسم اين روزجلوگيري نمايند 

 را مسخ و دولتي ويا سركوب كنند ويا آن

.  
همچون سال هاي گذشته،رژيم با چنگ و 
دندان نشان دادن به كارگران و زحمتكشان 
از برگزاري مستقل روز اول ماه مه 
جلوگيري بعمل آورد.همزمان تشكل هاي 
حكومتي ودست ساز رژيم نيز همصدا با 
آن از برگزاري اول ماه از سوي كارگران 

  .مخالفت بر خاستند بصورت مستقل به
ايسنا از قول حسن صادقي ـ معاون امور 

فردا «هاي خانه كارگر نوشت  شهرستان
هيچ تجمع متمركزي توسط كارگران 

شود. در روز جهاني كارگر  برگزار نمي
تجمع واحد يا راهپيمايي خاصي در تهران 

  ».بيني نشده است پيش
از سوي ديگر مجموعه تشكل هاي 

هاي گذشته با ترفند  حكومتي همانند سال
هفته «هاي مختلف و از جمله برگزاري 

،و دنباله روي از سياست هاي » كارگر
دولتي و نهاد هاي كارفرمائي و دولتي 
،كوشيدند برگزاري مراسم اول ماه مه را 
درابعاد ومحدوده منافع خود غرضانه 
خويش و سياست هاي رژيم مسخ ومحدود 

  .سازند
ارگران در نقاط اما علي رغم اين همه ،ك

مختلف ايران با تظاهرات و برگزاري اين 
روز بصورت مستقل و طرح فوري ترين 
خواست ها و مطالبات خود درماندگي 
جمهوري اسالمي را آشكارا نشان دادند. 
در بسياري از شهرها علي رغم شرايط 

امنيتي و حضور نيروهاي انتظامي و امنيتي 
،اين  كارگران با راهپيمائي هاي اعتراضي

روز را جشن كرفتند. بعبارت ديگرازسويي 
اعتراضات ،شعار ها، قطعنامه ها و فرياد 
كارگران در اين روز بيان مبارزه كارگران 
براي برپائي تشكل هاي مستقل كارگري، 
بيان مبارزه آنان براي تحقق خواست ها و 
مطالبات مزدو حقوق بگيران بود .از سوي 

انائي آنان در بيان اراده مصمم و عزم و تو
 تغييرات بنيادين و بر پائي دنيائي انساني تر

.  
كارگران  1390ارديبهشت  9روز جمعه 

كارخانه هاي جاده كرج به مناسبت اول ماه 
 -در ابتداي جاده كرج » وسيه«مه در دشت 

چالوس گلگشت كارگري برگزار كردند. 
گروه وسيعي از كارگران كارخانه هاي 

پارس خودرو و... در سايپا، ايران خودرو، 
اين گردهمائي شركت داشتند. كارگران، 
پالكاردهايي مبني بر تبريك روز جهاني 
كارگر در محل نصب وبا برپائي گفتگو و 
برنامه هاي مختلف اول ماه مه را جشن 

  گرفتند
در تهران جمعي از كارگران و پرسنل 
كارخانه كفش بال با صدوربيانيه اي در 

خراج بي رويه اعتراض به ، تورم ،ا
كارگران و تعطيلي كارخانه هاي توليدي 
كشور،فشار طاقت فرساي تامين هزينه 

هرچه «زندگي ازهمه كارگران خواستند
ميهنمان » رساتر فرياد كارگران محروم 

  .باشند
نيروهاي انتظامي و امنيتي رژيم درتهران 
براي مقابله با اعتراضات كارگران در 

وزارت كار و خيابان هاي آزادي و اطراف 
سازمان تأمين اجتماعي وهمچنين تا ميدان 

روي وزارت كشور را به  انقالب و روبه
 11منطقه نظامي تبديل كردند. پيش از روز 

ارديبهشت، بسياري از فعاالن كارگري، به 
ويژه كساني كه در مراسم روز جهاني 
كارگر سال گذشته در تهران، بازداشت 

تحت شده بودند،احضار و يا تلفني 
فشارهاي امنيتي و قضايي قرارگرفتند.وآنان 

  گزارشي از مبارزات كارگران ايران
  در روز جهاني كارگر 

  
  

  كميسيون كارگري سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران



  سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران اتحاد كار
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را از برگزاري مراسم روز كار و سخنراني 
   .درباره اين روز منع كردند

گروهي از كارگران در منطقه دماوند با 
از مناطق اين شهر (آينه   تجمع در يكي

  ورزان) جشن اول ماه مه، روز جهاني
كارگر را با سرود انترناسيونال، سرود 

طبقه كارگر برگزار   جهاني  گيهمبست
   .كردند

اين كارگران خاطر نشان نمودند كه نبرد ما 
عليه سرمايه فقط در اول ماه مه نيست و در 

كه هستيم   هر كجاي جهان و در هر زماني
بايد به مبارزات روزانه و مستمر خود ادامه 

هاي مستقل  دهيم وجهت ايجاد تشكل
ما كارگري تالش كنيم و رمز پيروزي 

  .كارگران در اتحاد ما خواهد بود
اعضاي سنديكاي كارگران شركت واحد 
اتوبوسراني تهران و حومه در روز جهاني 
كارگر در منزل آقاي رضا شهابي عضو 

 22هيپت مديره سنديكا كه از تاريخ 
بنا به اتهامات غير واقعي در  1389خرداد 

بدترين شرايط در زندان بسر مي برد، با 
عضو در بند خود ديدار  خانواده اين

وهمدردي نمودند. و خواستار آزادي وي 
گرديدند. نامه منصور اسانلو از زندان 
بمناسبت روز جهاني كارگر،بيان روحيه 
مقاومت و ايستادگي او و ديگر رهبران 
وفعاالن كارگري دردفاع از منافع 
وخواست هاو مطالبات كارگران وبه ويژه 

هاي مستقل  در دفاع از حق بر پائي تشكل
انتشارقطعنامه هفت تشكل . كارگري است

مستقل كارگري (سنديكاي كارگران 
شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه 
،اتحاديه آزاد كارگران ايران ،هيئت 
بازگشايي سنديكاي كارگران نقاش و 
تزئينات ساختمان ،هيئت بازگشائي 
سنديكاي فلز كار مكانيك ،كانون مدافعان 

كميته پيگيري ايجاد تشكل حقوق كارگر،
هاي كارگري ،كميته هماهنگي براي 
كمك به ايجاد تشكل هاي كارگري ) به 
مناسبت اول ماه مه بيان وبروزهمبستگي 
كارگران و مبارزات آنان براي دستيابي به 
حقوق انساني شان است.اين قطعنامه در 
چهارده ماده بر مهم ترين و عاجل ترين 

ر ايران تاكيد خواست هاي طبقه ي كارگ
كارگران « دارد.قطعنامه به دقت تاكيد دارد

ايران عالوه بر محروميت از حقوق 
اجتماعي خود از قبيل بر پائي تشكل و 
اعتراضات خياباني، هر روزه و هر لحظه در 
معرض شديدترين تهاجمات به زندگي و 

هر گونه « و رژيم» معيشت خود قرار دارند.
حق خواهي كارگران با  اعتراض و

پاسخ مي دهد. ...» بازداشت و زندان 
قعطنامه به سياست هاي ضد كارگري رژيم 
وسرمايه داران كه شرايط وخيم وطاقت 
فرسائي را براي كارگران رقم زده اند، 
اشاره دارد كه ازجمله با اجراي آزاد سازي 

هدفمند كردن «قيمت حامل هاي انرژي 
ن اقتصادي را بر تمامي بار بحرا» يارانه

دوش كارگران و زحمتكشان مي كذارد 
وبه حق حيات آنان تعرض ميكند.ازاين 

آزادي بي قيد و شرط برپايي « روخواهان 
تشكل هاي مستقل كارگري، اعتصاب، 

مي » اعتراض، راهپيمائي، آزادي احزاب
تجمع و آزادي بيان و « گردد و باكيد دارد

سته مطبوعات حق مسلم ما است و اين خوا
ها بايد ضمن برچيده شدن كليه نهادهاي 
دست ساز دولتي از محيطهاي كار و 
زندگي، به عنوان حقوق خدشه ناپذير 

اجتماعي كارگران و عموم مردم ايران به 
  «.رسميت شناخته شوند

عالوه بر اين قطعنامه برخاتمه دادن به 
، برچيدن »قراردادهاي موقت و سفيدامضا«
انعقاد قرارداد  هاي پيمانكاري و شركت«

جمعي، لغو مجازات اعدام،  مستقيم و دسته
آزادي فوري كليه كارگران زنداني 

، رفع »هاي اجتماعي وزندانيان ديگر جنبش
برابري كامل و بي قيد و «تبعيض جنسيتي و 

شرط حقوق زنان و مردان در تمامي عرصه 
هاي زندگي اجتماعي، اقتصادي، سياسي، 

بود وضعيت به«،» فرهنگي و خانوادگي
حمايت «، »بازنشستگان، لغو كار كودكان

از مبارزات مردم در كشورهاي خاورميانه، 
محكوميت تبعيض بر كارگران مهاجر 

ها، تعطيل رسمي اول  افغاني و ساير مليت
تصريح وتاكيد دارد.قطعنامه در، » ماه مه

خواست ها و مطالبات و در يك كالم، در 
ئي روح ومضمون بيان ظرفيت و توانا

جنبش كارگري ايران براي فراتررفتن 
ازاين رژيم ضدانساني و برچيدن بساط آن 

  . و برپائي تغييراتي بنيادين است
در شهر رشت گروهي ازكارگران و فعالين 
كارگري با اجراي سرود و موسيقي و 
قرائت تاريخچه روز جهاني كارگر، باز 
گوئي تجارب كارگري به بحث و تبادل 

راسم با پخش شيريني و نظر پرداختند. م
شكالت و جشن و پايكوبي شركت 

  .كنندگان به پايان رسيد
در عسلويه گروهي ازكارگران دراين 
منطقه در بيانيه اي،بر مبارزه كارگران بر 
عليه سيستم سرمايه داري تاكيد كردند. اين 

دستمزدهاي «كارگران تاكيد كردندكه 
تر از خط فقر، ممانعت از  چند مرتبه پايين

شكل گيري هر گونه تشكل، تبعيض 
جنسيتي عليه زنان، كار كودكان، سركوب 
هرگونه اعتراض و تجمع، گسترش بيكاري 

نمونه هاي بارزي از تعرض نظام »و اعتياد 

داري عليه طبقه كارگر و قشر  سرمايه
  .زحمت كش جامعه مي باشد

عالوه براين در بيانيه كارگران عسلويه 
اطع از ما ضمن حمايت ق«آمده است

خواست و مطالبات مطرح شده در قطعنامه 
هاي كارگري،  ها و كميته مشترك تشكل

خواستار لغو سه جانبه گرائي و طرح 
  «.ها هستيم موسوم به هدفمند كردن يارانه

گروهي از كارگران و فعالين كارگري 
تبريز درروزكارگراقدام به پخش تراكت و 
چسباندن استيكر و برچسب در سطح شهر 

دند. براين برچسب ها، شعارهايي از نمو
جمله: عليه حذف يارانه ها متحد شويم! ، 
كارگر زنداني آزاد بايد گردد، و گرامي 
باد اول ماه مه روزجهاني كارگرنوشته شده 

  است
جمعي از كارگران خبازيهاي شهر سنندج 
و حومه در روزاول ماه مه، با انتشار بيانيه 

خود اي خواستار افزايش دستمزدهاي 

گرديدند.در بيانيه آمده است كه بعد از 
اقتصادي (هدفمندكردن   طرح تحول

ها)، و با افزايش قيمت نان و در نتيجه  يارانه
آن كاهش قدرت خريد مردم، دستمزد ما 
كارگران خباز، تقريباً به نصف دستمزد قبل 
از اجراي طرح موسوم به هدفمندكردن 

باز ها، رسيده است.ما كارگران خ يارانه
ضمن رد تعيين دستمزد از طرف نمايندگان 
دولت، كارفرما و نماينده فرمايشي كارگر 

جانبه)، خواهان تعيين دستمزد توسط  (سه
  . نمايندگان واقعي خود هستيم

امنيت شغلي كارگران « ما خواهان
هاي زير پنج نفروقراردادن اين  دركارگاه

،اجرايي »كارگاه ها تحت شمول قانون كار
امل قانون مشاغل سخت و كردن ك

آور، براي كليه كارگران خبازيها و  زيان
برخورداري از شرايط بازنشستگي پيش از 
موعد ،پايان دادن به تعهد گرفتن از 

هاي  كارگران از قبيل چك، سفته و برگ
سفيد امضاء، به رسميت شناختن روز 

» جهاني كارگر بعنوان روز تعطيل رسمي 
كه خواهان  هستيم مااز ديگر كارگران

بدست آوردن مطالباتشان هستند، حمايت 
  مي كنيم

نفر ازكارگران سنندج  200همجنين بيش از
پس از تجمع در خيابان ناصر خسرو از 
مقابل پاساژ آشنا اقدام به راهپيمايي به 
سمت ميدان اقبال كردند كه با ممانعت 
نيروهاي امنيتي مواجه شدند.عليرغم جو 

درسنندج حاكم  امنيتي بسيار شديدي كه
بعد از ظهر  6بود. اين تظاهرات ازساعت 

با برافراشتن پالكارد در ميان صد ها نفر از 
مردم شهرآغاز گرديد. خواندن قطعنامه 
اول ماه مه از سوي تظاهرات كنندگان، با 
تشويق و تاييد مردم مورد استقبال قرار 
گرفت. ، كارگران با در دست داشتن 

لي كه شعار مي پالكارد و تراكت در حا
دادند به سمت سه راه نمكي حركت 
كردند كه در آنجا.بوسيله پليس متفرق 
شدند. تعدادي ازلباس شخصي ها تالش 
كردند پالكاردها را از دست كارگران و 
فعاالن بگيرند كه با مقاومت كارگران 
روبرو شدند. خواست ها و شعارهاي 

   .تظاهرات كنندگان عبارت بود از
ي آزاد بايد گردد.اعتراض، كارگر زندان

اعتصاب حق مسلم ماست . كارگران جهان 
متحد شويد. كارگران عليه سرمايه متشكل 
شويم ، كارگر زنداني آزاد بايد گردد 

   .،كارگر، دانشجو اتحاد اتحاد
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در اين تجمع و راهپيمايي گروهي از فعالين 
اتحاديه آزاد كارگران ايران و كميته 

ايجاد تشكل هاي هماهنگي براي كمك به 
   .كارگري شركت داشتند

گروهي از فعالين كارگري در سنندج 
بازداشت شدند. شيث اماني، صديق 
كريمي، شريف ساعد پناه، غالب حسيني، 
خالد حسيني، يداهللا قطبي ، خليل كريمي 
،فاقادري ومحمود صالحي توسط اداره 
اطالعات سنندج احضار، بازداشت و مورد 

تند. برخي از اين فعاالن باز جويي قرار گرف
كارگري در شهر سنندج پس از چندين 
ساعت بازجويي و تالش جهت گرفتن 

ها براي عدم شركت در مراسم  تعهد از آن
روز جهاني كارگر آزاد شده اند.اما وفا 
قادري، خالد حسيني، غالب حسيني و يداهللا 

  .قطبي تا هم اكنون در زندان بسر مي برند
خواه و برابري طلب جمعي از زنان آزادي

سنندج به مناسبت اول ماه مي با انتشار بيانيه 
جهان ما نيازمند « اي با تاكيد بر

آزادي ايجاد تشكل، «خواهان »تغييراست
حق اعتصاب، ممنوع و غيرقانوني اعالم 
شدن كار كودكان ، لغو هرگونه حكم 

قيد و  اعدام و همچنين آزادي فوري و بي
، معلمين و شرط فعالين كارگري، زنان

فعالين حقوق بشر. همچنين به رسميت 
 25مارس (روز جهاني زن)  8شناختن 

نوامبر (روز جهاني نفي خشونت عليه زنان) 

و اعالم روز جهاني كارگر به عنوان تعطيل 
رسمي.لغو هرگونه تبعيض جنسي در محيط 
كار و برخورداري ازحقوق مساوي درازاي 

  ديدند،گر»كار مساوي براي زنان و مردان
اعتراضات كارگران به همراه خانواده ها 
يشان درروز جهاني كارگر درشهرهاي 
مختلف استان خوزستان،به درگيري با 
يگان ويژه مبدل گرديد. در شهرهاي 
انديمشك، دزفول، شوشتر، مسجد سليمان، 
ماهشهر و بندر امام كارگران دست به 
تجمع گسترده و راهپيمائي هاي اعتراضي 

به گزارش اتحاديه مستقل بنا  .زدند
كارگري شمال خوزستان، كارگران با سر 
دادن شعارهايي چون ،كارگر كارگر،اتحاد 

ارديبهشت روز جهاني ماست  11اتحاد ،
،تشكل ،اعتصاب حق مسلم ماست 
.كارتهاي اعتباري، دانه توي دام است .قرار 
داد موقت، ديگر كارش تمام است. 

قانوني  خواستار دريافت مطالبات و حقوق
   .خود شدند

هزار كارگر  3در شهر اهواز حدود بيش از 
كه قصد به هم پيوستن درمنطقه مركز شهر 
را داشتند، با بستن خيابان هاي فرعي از 
سوي نيروي انتظامي و پرتاب گاز اشك 
آور و پاشيدن اسپري هاي حاوي پودر 
فلفل به صورت كارگران با آنان به مقابله . 

  گران دستگير شده اندعده زيادي از كار
در انديمشك نيروهاي انتظامي اعتراضات 

كارگران را، با استفاده از باتون و پاشيدن 
   .آب فشار قوي پراكنده و سركوب كردند

در شوشتر درگيري شديدي ميان كارگران 
و عده زيادي از جوانان بيكار منطقه و 
مامورين يگان ويژه سپاه رخ داده است. 

ارديبهشت،  11ر روز بعد از ظه 5ساعت 
مامورين لباس شخصي با مراجعه به منزل 
رئيس اتحاديه مستقل كارگري دزفول، 
آقاي فرشيد محمد زاده اقدام به دستگيري 
وي و سه تن از اعضاي هيئت رئيسه اين 
اتحاديه به نام هاي رضا گرجي، جعفر تقي 

  .نژاد، حميد رضا سلوكي نمودند
ز، تجمعات در شهر هاي رامهرمز و ايذه ني

در ماهشهر و  .كارگري برگزار شده است
بندر امام نيروي هاي انتظامي و امنيتي، با 
پرتاب گاز اشك آور به صف كارگران 
معترض مجتمع هاي پتروشيمي حمله ور 
شدند و آنان را مورد ضرب و شتم قرار 

همچنين سنديكاي كارگران نيشكر  .دادند
ترين  هفت تپه با انتشار بيانيه اي برفوري

خواستهاي ومطالبات كارگران تاكيد واز 
جمله خواستار تحقق ممنوعيت كامل و 
فوري كار كودكان ،لغو فوري و بدون قيد 
و شرط همه قراردادهاي موقت و سفيد 

ها به قراردادهاي ثابت  امضاء و تبديل آن
با دستمزد برابر درازاي كار برابر 
گرديد.سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه 

آزادي حق ايجاد تشكلهاي مستقل بر 

كارگري، حق اعتصاب براي كارگران، 
آزادي بيان و اجتماعات ، آزادي زندانيان 
عقيدتي، برابري كامل بين زن و مرد در 
مناسبات كار و پرداخت حقوق برابر در 
ازاي كار برابر به زنان ،افزايش سطح 
حداقل حقوق به ميزاني كه كفاف يك 

و انساني براي يك زندگي شرافتمندانه 
خانوار چهار نفره ، تعطيلي اول ماه مه به 
عنوان روز جهاني كارگران تصريح مي 
كند. عالوه بر اين كارگران هفت تپه از 
مبارزات كارگران و جوانان محروم 
كشورهاي عربي و شمال آفريقا دفاع و 

  .حمايت كردند
اول ماه مه امسال را مي توان در شرايطي 

يزه ،خشونت و اختناق كه سركوب وسرن
رژيم بيداد مي كند، درعرصه هاي، 
افزايش تعداد كارگران شركت كننده در 
اين روز ، اشكال سازماندهي تظاهرات اين 
روز،گسترش مبارزه براي حقوق 
دموكراتيك ،صنفي و سياسي ودر پيوندبا 
مبارزه ضد استبدادي و براي گسترش 
 دموكراسي، ومبارزه در راه اتحاد سراسري

  .كارگران گامي به پيش دانست
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 اين وضعيت براي كارگران غيرقابل تحمل است
 بيانيه تشكلهاي كارگري پيرامون وضعيت دستمزد كارگران

  
  فزايش حداقل دستمزدها بايد متناسب با تورم و تامين شرافتمندانه هزينه يك خانوار چهار نفره در شرايط اقتصادي كنوني باشد.ا

ي زندگي ما را نكرده است و ا كفاف هزينه هاحداقل دستمزدي كه در طول سالهاي گذشته و بدون حضور نماينده هاي واقعي ما در شوراي عالي كار تعيين شده است بهيچوجه در طول اين ساله
  با سير صعودي هر ساله تورم، سال به سال ما كارگران و خانواده هايمان در فقر و فالكت بيشتري فرو رفته ايم.

ته چنين چيزي در تعيين حداقل دستمزدها رعايت گذشقرار بوده است افزايش هر ساله حداقل دستمزد كارگران متناسب با تورم و سبد هزينه يك خانوار چهار نفره باشد. اما آيا در طول سالهاي 
هزار تومان تعيين كردند كه  303ل گذشته را شده است؟ طبق اظهار نظر كارشناسان اقتصادي در سال گذشته خط فقر نزديك به يك ميليون تومان بوده است اما حداقل دستمزد كارگران در سا

هزار تومان نيز نميرسد. آيا تعيين چنين دستمزدي با اذعان به خط فقر يك ميليون  500كارگران حداكثر دريافتي اكثريت عظيم آنان به با احتساب ساير موارد قانوني مربوط به دستمزدهاي 
واده هاي آنان قابل تحمل است كه براي مزد و خانتوماني جز اين است كه صراحتا ما كارگران را محكوم به زندگي در زير خط فقر كرده اند؟ آيا چنين وضعيتي براي تعيين كنندگان حداقل دست

  ن شرافتمندانه هزينه يك خانوار چهار نفره را ميدهد؟ما كارگران نيز قابل تحمل باشد. آيا واقعا حتي دو ميليون تومان دستمزد هم در شرايط اقتصادي كنوني و با آزاد سازي قيمتها كفاف تامي
كار اساسي زندگي چندين برابر بشود ما كارگران نيز حق داريم دستمزدهاي خود را به چندين برابر افزايش دهيم. آيا به جز اين است كه نيروي از نظر ما اگر قرار شده است قيمت اكثر كاالهاي 

كار ما كارگران فرا ميرسد ما بايد نظاره گر باشيم ي ما كارگران تنها كااليي است كه ما از طريق فروش آن به صاحبان سرمايه امرار معاش ميكنيم؟ آنوقت چرا بايد وقتي نوبت تعيين قيمت نيرو
  نواده هايمان تحميل نمايند.و عده اي در شوراي عالي كار بدون حضور نمايندهاي واقعي ما، قيمت نيروي كار ما را تعيين بكنند و يك زندگي زير خط فقر را بر ما و خا

كارگران بايد متناسب با تورم موجود و احتساب تامين شرافتمندانه هزينه يك خانوار چهار نفره در شرايط اقتصادي كنوني و با حضور  ما امضا كنندگان اين بيانيه اعالم ميداريم حداقل دستمزد ما
كارگران با تالش و اتحاد و پيگيري ل است. ما و نظر و با حضور و نظر نماينده هاي منتخب و واقعي كارگران تعيين بشود. زندگي در زير خط فقر براي ما و خانواده هايمان غير قابل تحم

  مطالبات خود از طريق ايجاد تشكل هاي مستقل به هر طريق ممكن به اين وضعيت خاتمه خواهيم داد.
  

  سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه
  سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه

  اتحاديه آزاد كارگران ايران
  فلزكار و مكانيكهيئت موسس بازگشايي سنديكاي 

  كانون مدافعان حقوق كارگر
  انجمن صنفي كارگران برق و فلز كار كرمانشاه

 1389بهمن 
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   بيانيه كميته مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
 شوراي امنيت سازمان ملل در بارة ليبي 1973پيرامون قطعنامه 

  
بريتانيا و فرانسه ارائه شده شوراي امنيت كه پيش نويس آن از سوي لبنان،  1973قطعنامه 

پرواز ممنوع بر  ة، به تصويب رسيد. هدف قطعنامه ايجاد منطق2011مارس  17بود، در روز 
آسمان ليبي، جلوگيري از عمليات نيروي هوايي وفادار به معمر قذافي ديكتاتور ليبي عليه 

واز كليه مردم در شهرهاي آزاد شده است و به همين دليل هم پر بارانمخالفان و بم
هواپيماهاي غير مجاز بر فراز اين كشور را ممنوع اعالم كرده است. اين قطعنامه به همه 

 ةاستفاده كنند. قطعنام» تمام تدابير الزم«كشورهاي عضو اجازه داده است براي اجراي آن از 
مهم ترين مركز تجمع مخالفان » بن غازي«كه شهر  يددرست زماني به تصويب رس 1973

ارتش ليبي قرار داشت. شوراي امنيت سازمان  ةذافي در معرض يورش همه جانبحكومت ق
، از دولت ليبي خواسته بود كه 2011فوريه  26در  1970 ةملل قبل از آن با تصويب قطعنام

براي تامين درخواست هاي  وراز كاربست خشونت عليه شهروندان احتراز جويد و تدابير ضر
بشر را در برخورد با مخالفان رعايت كند. دولت ليبي از اجراي مردم را اتخاذ و موازين حقوق 

   .سر باز زده و با استفاده از همه وسائل به سركوب مردم خود برخاسته است 1970قطعنامه 
گامي در جهت دفاع از حق مخالفت و اعتراض به حكومت هاي مستبد است.  1973 قطعنامه

بمباران و كشتار مخالفان، نبايد تحمل شود، بنا بر منطق اين قطعنامه، سركوب حكومتي و 
   .بين المللي قرار گيرد و اقدامات عملي عليه متخلفان سازمان داده شود ةبايد مورد مواخذ

اين قطعنامه اما، بدون ناديده گرفتن مواضع متناقض دولت ها در تصويب آن، در  اهميت
رد سياست سركوب مردم حكومت هاي ديكتاتور و مستبد در مو ةاخطاري است كه به هم

مي دهد. امروز ديگر نقض حقوق بشر، سركوب مخالفان و كشتار مردم، مساله فقط داخلي 
از جمله انعكاس بيداري افكار عمومي جهاني در  1973هيچ كشوري نيست. صدور قطعنامه 

جهان منعكس  ةعصر جديد است كه هر اتفاقي در هر كشوري رخ مي دهد، بالفاصله در هم
و همبستگي بين المللي را با قربانيان سركوب و در دفاع از حقوق انساني مخالفان  مي شود

بين المللي ديگر نمي توانند  يحكومت هاي ديكتاتوري دامن مي زند. دولت ها و نهادها
چشم شان را بر اين واقعيت ها ببندند. به همين دليل هم اين قطعنامه بدون راي مخالف و 

شد و دولت چين و روسيه با وجود مخالفت نتوانستند آن را وتو  با ده راي موافق تصويب
   .كنند. تا ننگ حمايت از بمباران مردم توسط حكومت ليبي را به جان نخرند

مهم ديگر اما اجراي اين قطعنامه است. اجراي اين قطعنامه از عهده دولت هايي برمي  ةمسال
ند. بالفاصله بعد از تصويب قطعنامه، آيد كه از نيروي نظامي و تكنولوژي برتر برخوردار

ائتالفي از كشورها حول مثلث فرانسه اياالت متحده و انگلستان شكل گرفت كه با بمباران 
موشك، مراكز نظامي ارتش ليبي را مورد حمله قرار داد. نيروهاي وابسته به  ابهوائي و پرت

برد. هم چنين با ايجاد  و ديگر شهر ها را زير ضرب» بن غازي«معمر قذافي در اطراف شهر
  .منطقه پرواز ممنوع، نظارت بر آن را به عهده ناتو گذاشت

است كه در سياست جهاني، و در مراكز مهم تصميم گيري، هم چون شوراي امنيت  روشن
سازمان ملل، كشورهاي قدرتمند هستند كه حرف آخر را مي زنند و طبيعي است كه منافع 

ت بين المللي سايه مي افكند. كشورهايي كه در صدد اجراي آن ها هم بر بسياري از اقداما
 در را خود اقتصادي –شوراي امنيت هستند، قطعا منافع و اهداف سياسي  1973 ةقطعنام
. هستند ذينفع نحوي به ليبي در تحوالت و تغيير در. كنند مي دنبال ليبي در حتي و منطقه
رده اند ك حمايت آفريقا شمال كشورهاي ديكتاتورهاي از ها سال كشورها، همين هاي دولت

و دولت فرانسه، كه اكنون پرچمدار جلوگيري از پيشروي قذافي در سركوب مخالفان خود 
است، دو سال پيش، به اميد انعقاد قراردادهاي تجاري سودآور با ليبي، فرش قرمز زير پاي 

ه و در پي محكم قذافي پهن مي كرد. يقينا اين دولت ها براي پس از قذافي نقشه كشيد
هستند.  گركردن جاي پاي خود در فرداي سرنگوني قذافي و شكل گيري يك حكومت دي

هم برداشت هاي خود را از آن مبنا قرار داده اند و از اهداف  1973آن ها در اجراي قطعنامه 
دولت هاي غربي و تالش آن  ةقطعنامه هم فراتر رفته اند. اما مواضع خودغرضان ةاعالم شد

براي دخالت در امور داخلي ليبي نمي تواند اين واقعيت را انكار كند كه صدور اين ها 
يك اقدام درست و اصولي در دفاع از حقوق مردم ليبي در برابر ديكتاتوري حاكم بر  طعنامهق

اين كشور است. هم چنين به اين دليل كه قدرت هاي امپرياليستي معيارهاي دوگانه اي در 
ي منطقه از جمله در بحرين و يا فلسطين و غيره دارند و هر كجا كه برخورد به جنبش ها

كند، چشم شان را بر نقض حقوق بشر مي بندند، نمي توان مواردي هم  ميمنافعشان ايجاب 
شد. نمي توان پذيرفت  1973كه اين كار را نمي كنند، ناديده گرفت و منكر اهميت قطعنامه 

مي خود، بيرحمانه به مردم معترض حمله كند و يك جنگ حكومتي با استفاده از زرادخانه نظا
نمايد. همچنين قابل پذيرش نيست كه جامعه جهاني در  حميلداخلي تمام عيار را به كشور ت

مقابل بمباران و گلوله باران شهروندان يك كشور توسط حكومت چهل و دو ساله يك 
ان سركوب بسنده كند. ديكتاتور ها ديكتاتور تماشاگر باشد و فقط به اعالم همدردي با قرباني

نكبت حكومت خود نيستند؛ حتي  ازو مستبدان قادر به شنيدن صداي مردم براي رهايي 
براي خود رسالتي فراتر از خواست همه ملت قائل اند و در تقالي تحميل حكومت مادام 
ار العمر خود بر سرنوشت يك ملت، حاضرند به هر وسيله اي متوسل شده و حتي به كشت

 هانيمردم هم دست بزنند. اين مسيري است كه ديكتاتور ليبي انتخاب كرده است. جامعه ج
  .نبايد نظاره گر چنين وضعيتي باشد

اخير در هر كدام از كشورهاي منطقه ويژگي خاص خود را داشته اند. در تونس  تحوالت
انور جنگنده سقوط ديكتاتور به سرعت عملي شد. در مصر آخرين دست و پا زدن ها، از م

هاي نيروي هوائي بر باالي سر مردم در ميدان التحرير تا اعزام قداره كشان شترسوار براي 
تجربه شدند، البته ديكتاتور مصر از آن ها طرفي نبست و مجبور  مهضرب و شتم مخالفان، ه

و  به ترك كاخ رياست جمهوري شد. در ليبي معمر قذافي خود را رهبر مادام العمر اعالم كرد
با تهديد به جنگ داخلي و سركوب، بمب افكن ها را به آسمان شهرها فرستاد تا تجمعات 

حكومت به بهانه دخالت ايران، نيروهاي نظامي  حرينمردم را بمباران كنند و كردند. در ب
عربستان را به كمك فراخوانده است تا مگر با اتكا به آن ها بر تخت بماند. دول غربي هم 

ر سركوب در بحرين به بهانه نفوذ جمهوري اسالمي در اين جزيره بسته اند. چشم خود را ب
رفتنش را كم تر مي كند، اما هنوز  اهرئيس جمهور يمن زير فشار مخالفان هر روز، سال و م

قصد رفتن ندارد و نيروهاي سركوب تحت فرمان او هم چنان به سوي مردم شليك مي 
حكومت را به اولين عقب نشيني هاي محدود وادار  كنند. در سوريه ادامه تظاهرات مردم،

   ...ساخته است
معمر قذافي ديكتاتور ليبي در سركوب مخالفان مي توانست سايه تاريكي بر بسياري  موفقيت

از اميدهايي بيفكند كه در منطقه جوانه زده است. هنوز سرنوشت تحوالت در تونس و مصر 
يت اوليه اي به دست آمده است. ابقاي حكومت هر چند روشن نيست، اما هر چه هست، موفق

به بمباران و توپ باران شهر ها در تحوالت جاري منطقه تاثير منفي به  تكاقذافي در ليبي با ا
جا مي گذاشت. مطلوب مردم منطقه راه مسالمت آميز تغييرات، هم چون گذار به سوي 

از جنگ و خونريزي ابايي ندارند.  دمكراسي در تونس و مصر است. اما ديكتاتور ها اگر بتوانند
اعمال خشونت ميسر است. تجربه نشان داده است كه  وحكومت خودكامگان به ضرب زور 

هر چه جنبش هاي آزاديخواهانه متشكل تر و مدني تر، به همان اندازه هم امكان كاربرد قهر 
سركوب و  و خشونت از سوي مستبدان محدودتر است. توسل به سالح در ليبي و تهديد به

نابودي مخالفان مسير تحوالت ليبي را از همان آغاز در جاده خشونت و جنگ انداخته است و 
حمالت هوايي دول غربي به اين كشور براي متوقف كردن ماشين سركوب حكومت، مزيد بر 

  .علت شده، اوضاع را پيچيده تر و آينده تحوالت در ليبي را مبهم تر ساخته است
از جمله ايجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز آسمان ليبي، خواست همه  1973 ةقطعنام اهداف

نيروهايي است كه حمالت نيروهاي زرهي و بمب افكن هاي ارتش ليبي به شهر هاي آزاد 
شده را ديده اند. اقدامات بين المللي بايد با ايجاد منطقه پرواز ممنوع در حد همان محدوده 

ت، و پايان دادن به بمباران هاي هوايي و گلوله باران تعيين شده اس امهاي كه در قطعن
شهرها و برقراري آتش بس، ادامه مسالمت آميز تحوالت در ليبي را ميسر سازند. بدون هيچ 

مردم ليبي  ةترديدي تعيين تكليف با ديكتاتور ليبي و تعيين سرنوشت آتي اين كشور، بر عهد
هاني راه تحقق خواست و اراده مردم ليبي را ج ةاست. همبستگي بين المللي و اقدامات جامع

   .هموار تر مي سازد
ما كه همواره از حق شهروندان هر كشوري در تعيين سرنوشت خويش، بر اساس  سازمان

خود دفاع نموده است، هر گونه دخالت خارجي در امور داخلي  ةاراده و انتخاب آزادان
رج، محكوم مي داند. امروز ديگر بيش از هر كشورهاي ديگر را به منظور آلترناتيو سازي از خا

مردم در تعيين مقدرات يك كشور تعريف مي شود.  ةبا معيار اراد ليزمان ديگري، حاكميت م
حكومت هايي كه با توسل به هر وسيله اي در برابر حق تعيين سرنوشت شهروندان خود مي 

 ةقتل عام مي كنند، نمايند ايستند و مردم كشور خود را سركوب، زنداني، شكنجه و تهديد به
تواند و بايد با  جهاني مي ةبر اين باوريم كه جامع مامردم محسوب نمي شوند.  ةحاكميت اراد

دفاع فعال از حق تعيين سرنوشت مردم هر كشور توسط خود آن ها، از مبارزات آزادي 
بايد خشونت  مردم، حمايت فعال كند. در آغاز قرن بيست و يكم، ةخواهانه و دمكراسي طلبان

بين المللي، تحوالت  ةرا از صحنه مبارزات سياسي حذف كرد و با استفاده از توان جامع
   .سياسي كشورهاي جهان را هر چه بيشتر به سمت راه هاي مسالمت آميز سوق دهد

مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران از حق مردم ليبي در مبارزه عليه ديكتاتوري  كميته
  .آن دفاع مي كند ةراي تعيين سرنوشت كشور خود و انتخاب راه و مسير آينددر ليبي، ب
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كميته مركزي سازمان اتحاد فدائيان 
مصوب  1973خلق، در رابطه با قطعنامه 

 17در روز  شوراي امنيت سازمان ملل كه
، در رابطه با ليبي به تصويب 2011مارس 
يخ سي و يكم ماه بيانيه اي در تار رسيد.

مارس انتشار داده است كه در سايت هاي 
عصر نو و اتحاد فدائيان در دسترس 
همگان قرار گرفته است. انتشار چنين 
بيانيه اي از سوي رهبري اين سازمان، 
محصول روندي بيش از سي ساله است 
 Ĥكه اين سازمان در طي پروسه اي نسبي
طوالني طي طريق نموده است. تالش ما 

سي جوانبي از داليل انتشار چنين برر
  .بيانيه اي است

در محدوده سي سال پيش،امپرياليسم 
جهاني جبهه ديگري را در مبارزه بر عليه 
سوسياليزم واقعĤ موجود گشود كه هدف 
آن تشديد تالش براي ساقط ساختن اين 
كشور ها از طريق ايجاد كمربندي سبز 
پيرامون كشور شوروي سابق بود. در طي 

ن دوره، گروه هاي افراطي اسالمي همي
در كشور هاي آسيائي و آفريقائي مورد 
حمايت همه جانبه دول غربي قرار گرفت. 
در اين جا نه قصد ما كنكاش پيرامون 
داليل سقوط سوسياليسم واقعĤ موجود 
است و نه توان انجام چنين كاري را 
داريم. تالش داريم با بررسي عوارض 

نگاهي به سمت و ناشي از اين فروپاشي، 
سوي تحوالت پديده آمده بعد از اين 

  .بحران داشته باشيم
تاثيرات فروپاشي سوسياليسم واقعĤ موجود 
را مي توان در عرصه هاي داخلي و بين 
المللي و در زمينه هاي گوناگون سياسي، 
اقتصادي،اجتماعي،فرهنگي و غيره 
مشاهده كرد. به نظر ما در عرصه بين 

ز موفقيتي كه در بسياري المللي،صرفنظر ا
از زمينه ها نصيب امپرياليست ها 
گرديد،زمينه برپا ساختن جبهه ديگري بر 
عليه كمونيسم فراهم شد كه، مهمترين 
ركن آن را پايان يافتن تاريخ مصرف 
فلسفه ماركس و به بن بست رسيدن 
ايدئولوژي كمونيستي تشكيل مي داد. اين 
تبليغات بر بستر چگونگي عملكرد 

ادرست دهها ساله كشور هاي بلوك ن
شرق از يك سو و از سوي ديگرنا كارآمد 
بودن برخي از اصول ماركسيستي در 
زمينه هاي سياسي،اقتصادي و اجتماعي، 
احزاب كمونيست و چپ را دچار بحران 
جدي ساخت و در ادامه نا رضايتي 
گسترده توده هاي زحمتكش، حكومت 

ر پي د .هاي اين كشور ها ساقط گرديدند
فروپاشي كشور هاي موسوم به بلوك 
شرق،احزاب كمونيست اين كشور ها دچار 

بحرانهاي همه جانبه گرديدند. بدنبال اين 
بحران، بسياري از كادر هاي برجسته اين 
احزاب، از فعاليت سياسي كناره گيري 
كرده و يا منفعل گرديدند. در ادامه اين 
بحران هويت (ايدئولوژيك )و فروپاشي 

ياليسم واقعĤ موجود، ديگر جريانات سوس
ماركسيستي در سراسر جهان دستخوش 
تحول گرديده كه جريانات چپ انقالبي و 
دمكراتيك ايران را نيز شامل گرديد.در 
ادامه اين روند دامنه فعاليت جريانات 
ماركسيستي هرچه بيشتر محدود گرديده 
و تاثير گذاريشان نيز در تحوالت 

  اجتماعي كاهش يافت ،
پس از فروپاشي كشورهاي موسوم به 
بلوك شرق،امپرياليسم كه ديگر مانعي در 
مقابل خود نمي ديد بر شدت يكه تازي 
هاي خود افزوده و بموازات تداوم تبليغات 
ضد كمونيستي خود، جهت رفع بحرانهاي 
اقتصاديش كه پس از واقعه يازدهم 

به اوج خود رسيده بود،با  2001سپتامبر 
نه اين بحران ها ، براي هدف كاهش دام

ايجاد تغييراتي گسترده در ژئوپليتك 

نه هاي مناطق خاور ميانه و بالكان،به بها
هاي اتمي،  واهي مبارزه با ساخت سالح

مبارزه با تروريزم و دفاع از حقوق بشر و 
عليرغم مخالفت ميليونها نفر از سراسر 
جهان با سياست هاي نو استعماري اين 

نمان بر انداز براه دول،چندين جنگ خا
انداخته شد كه تنها حاصل آن، كشتار صد 
ها هزار نفر در اين مناطق، آورگي 
ميليونها نفر از شهروندان اين كشور ها و 
تشديد نا امني و بي چشم اندازي ساكنين 

  .اين مناطق بود
در طي همين دوره با وجود اينكه كشور 
هاي سرمايه داري خود دچار بحران هاي 

به بخصوص دچار گسترده ترين همه جان
بحران اقتصادي در طي چند دهه گذشته 
شده و در طي همين مدت، ميليونها 
كارگر و مزد و حقوق بگير در اين كشور 
ها كار خود را از دست داده و روانه 
خيابانها شده بودند و با وجوديكه هجوم 
همه جانبه اين دولت ها به دستاورد هاي 

كارگران حدو چند ده ساله زحمتكشان،
مرزي را نشناخته و مورد تعارض قرار 

گرفت و با وجود اعتراضات گسترده 
،كارگران،زحمتكشان و مزد و حقوق 
بگيران به تهاجمات بي پايان سرمايه! 
جريانات چپ و بويژه ماركسيست ها كه 
خود هنوز نتوانسته بودند بر بحران هويت 
خويش فايق آيند. از سازماندهي خيل 

رضين براي مقاومت در برابر عظيم معت
اين تهاجمات باز مانده و عرصه را براي 
ديگر جريانات رفرميست خالي گذاردند. از 
اين روي نيرو هاي چپ و ترقيخواه بويژه 
در اروپا ، آسيا و آفريقا هرچه بيشتر پايگاه 
توده اي خويش را در بين طبقات و اقشار 
زحمتكش از دست داده و به دنباله رو 

هاي اجتماعي در اين مناطق بدل  جنبش
گرديدند. طبعĤ تبعات سياست دنباله روانه 
و مماشات طلبانه اين احزاب در مقابل 
تهاجمات سرمايه، جز از دست رفتن 
هرچه بيشتر اعتماد و اعتبار اين جريانات 
در نزد زحمتكشان نمي توانست 
باشد.مضاف بر بحران فوق كه سايه آن 

سيستي د رسراسر بر تمامي جريانات مارك
جهان سنگيني مي كند، دوري از كشور و 

نداشتن پيوندي ارگانيك با جنبش هاي 
اجتماعي كشور به عنوان يكي ديگر از 
عوامل منفي تاثير گذار بر سياست گذاري 
جريانات خاج از كشور عمل مي كند. بر 

اي، بيانيه كميته مركزي  بستر چنين زمينه
است  كه عاجز از تحليل شرايط حاكم

   .انتشار مي يابد
  

جنبش هاي اعتراضي كشور هاي 
  عربي در خاورميانه و شمال آفريقا

نقش امپرياليسم در اين جنبش ها 
  :و وظايف ما

مدتي است كه منطقه خاورميانه و 
كشورهاي عربي در شمال آفريقا 
دستخوش نا آرامي هاي گسترده اي 
گرديده اند. داليل اين نا آرامي ها هرچه 

د در چند زمينه مشترك است، كه باش
بيكاري،فقر،نبود دمكراسي ، عدالت 
اجتماعي و حاكميت حكومت هاي چند ده 

  .ساله ديكتاتوري در اين كشور ها
وجود فقر،بيكاري،نبود آزادي و اعمال 
ديكتاتوري خشن در طي دهها سال 

گذشته،زمينه ساز بروز اعتراضات گسترده 
ستمديگان اين كشور ها بوده است، 
طبيعي است كه در شرايط ديكتاتوري و 
ممنوعيت فعاليت احزاب مستقل و مترقي 
و در غياب نهاد هاي مدني مستقل،امكان 
هرگونه شكل گيري آلترناتيوي دمكرات و 
ترقيخواه غير ممكن گشته و ميدان براي 
نيرو هاي ارتجاعي مذهبي و يا در نهايت 
ليبرال ها خالي مي ماند.در چنين شرايطي 

ء بي شكل را با هر قالب از پيش توده
تهيه شده اي مي توان شكل داده و به 
حركت درآورد.بر بستر چنين زمينه اي 
است كه قدرت هاي جهاني با تمام توان 
خود تالش خواهند كرد كه از شكل 
گيري يك حكومت مستقل و مترقي 
جلوگيري كنند.آنها خواهان ايجاد قطبي 

همين  ديگر در مقابل خود نيستند و از
روي هم هر حركت آزاديخواهانه اي را 
با همسوئي صوري با آن، به انحراف 

  .خواهند كشاند
سمت و سو دادن به اين خيزش ها از 
سوي دول غربي با توسل به مجموعه 
امكانات از جمله امكانات رسانه 
اي،مالي،تبليغي و نظامي امري ممكن و 
بسيار محتمل است. دو كشور مصر و 

هاي روشن از نقش قدرت تونس نمونه 
هاي غربي در جهت دهي جنبش هاي 
اجتماعي اين كشور هاست. روند تحوالت 
در اين دو كشور كپي همان روندي است 
كه خود، در رابطه با تحوالت سي و دو 
سال پيش در ايران شاهدش بوده ايم. در 
اين كپيه برداري ، امپرياليست ها با 

ها به  واداشتن نيرو هاي نظامي ابن كشور
همكاري صوري با جنبش هاي اعتراضي 
و واداشتن سران اين دول به كناره گيري 
از قدرت و همچنين با قلم گرفتن نقش 
مذهبيون افراطي چون خُمينيسم و 
نشاندن يك حكومت ليبرال مذهبي 
بجاي آن،استراتژي و تاكتيك بكار گرفته 
شده در بيش از سي سال پيش را دو باره 

. پيش گرفتن سياست هاي بكار گرفته اند
دو گانه توسط دول امپرياليستي در قبال 

  .ديكتاتور ها بر كسي پوشيده نيست
در اينجا بحث بر سر حمايت بي دريغ اين 
دول از حكومت افراطي اسرائيل و يا 
ويران ساختن كشور عراق به بهانه واهي 
مبارزه عليه گسترش سالح هاي هسته 

نتشار اي نيست . سخن ما با رفقاي ا
دهنده اين بيانيه از اين روي است كه آنها 
با انتشار چنين بيانيه اي عمآل از خط 
قرمز ها عبور كرده،نه تنها به اصل 
مخالفت اصولي با دخالت نظامي و 
آلترناتيو سازي توسط دول استعماري 

  بيانيه اخير كميته مركزي
  يك گام به پيش،دو گام به پس 

  
 همايون، مرضيه
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خدشه وارد كرده بلكه اساسĤ آن را ناديده 
  .گرفته اند

  :شته استكميته مركزي اتحاد فذائيان نو
)، 1973بنا بر منطق اين قطعنامه(قطعنامه 

سركوب حكومتي و بمباران و كشتار 
مخالفان، نبايد تحمل شود، بايد مورد 

بين المللي قرار گيرد و اقدامات  ةمواخذ
  .عملي عليه متخلفان سازمان داده شود

كه منطق و روح حاكم بر چنين  بگذريم
ني قطعنامه هائي تنها در مورد ديكتاتورا

كاربرد دارد كه در موضع افرادي چون 
بوش،شارون، بلر و ديگر ديكتاتوران 
قدرتمند قرار ندارند. از اين هم بگذريم كه 
جوامع بين المللي مورد اشاره كميته 
مركزي جز چند كشور قدرتمند سرمايه 

و معنا نمي يابد. چنين  هداري نبود
قطعنامه هائي به ديكتاتوراني چون قذافي 

را مي دهد تا با برافراشتن پرچم اين حق 
ناسيوناليستي و تروريست خواندن قيام 
كنندگان،خود را محق دانسته و وحشيانه 
تر از پيش به قتل عام مخالفينش دست 
بزند.از سوئي ديگر حكام ديكتاتور 

و امارات را كه  طركشورهائي چون اردن،ق
دهها سال است مستبدانه در قدرت 

وستن به اين ايستاده اند ، بصرف پي
ائتالف، ناجي ستمديدگان ديگر كشورها 

  .معرفي مي كنند
  :رفقاي ما همانگونه كه نوشته اند اگر
دولت هاي غربي و  ةخودغرضان مواضع»

تالش آن ها براي دخالت در امور داخلي 
هدف دولت هاي غربي دخالت »ليبي ...،

در امور داخلي ليبي است چگونه چنين 
ست و اصولي در اقدام در يك  موضعي را

دفاع از حقوق مردم ليبي در برابر 
  .ديكتاتوري حاكم بر اين كشور مي دانند

ثاني،رفقاي نويسنده ،خود معترفند كه  در
حمالت هوائي اين دولت ها موجب 
تشديد خشونت در اين كشور و مبهم تر 
شدن اوضاع و احوال اين كشور خواهد 

  :شد.اين رفقا نوشته اند
ليبي و تهديد به به سالح در  توسل

سركوب و نابودي مخالفان مسير تحوالت 
ليبي را از همان آغاز در جاده خشونت و 
جنگ انداخته است و حمالت هوايي دول 
غربي به اين كشور براي متوقف كردن 
ماشين سركوب حكومت، مزيد بر علت 
شده، اوضاع را پيچيده تر و آينده تحوالت 

  .در ليبي را مبهم تر ساخته است
پس از گذشت بيش از دو هفته از  ينكا

بمبارانهاي ليبي،نه تنها ديكتاتوران حاكم 
بر اين كشور،بلكه مخالفين قذافي 
هم،ضمن درخواست تشديد بمباران ها 
توسط ناتو، ابعاد كشتار غير نظاميان 

توسط غربي ها را غير قابل قبول مي 
  .خوانند
! بيانيه شما در شرايطي انتشار يافته رفقا

كه تالش براي ايجاد صف مستقل است 
هزينه بر دارتر از هميشه گشته است، تا 
جائي كه فعالين حقوق بشر هم از بكار 
گيري واژه سياسي خودداري مي ورزند. 
فعالين حقوق بشر در ايران،حتي در 

صفحه اي خود كه در بر  1061گزارش 
ميليون مورد نقض  ششگيرنده بيش از 

و چندي  حقوق بشر در سال گذشته است
پيش آن را انتشار داده اند، از بكار بردن 
واژه سياسي در گروه بندي هاي خود، 
وحشت داشته اند. به عين نوشته آنها 

  :توجه كنيد
نقض حقوق بشر بصورت مجزا  گزارشات

در يازده دسته بندي اصناف، اعدام، 
هاي ملي،  هاي مذهبي، اقليت اقليت

انديشه و بيان، دانشجويان، زنان، 
ندانيان، فرهنگي، كودكان و كارگران ز

بعنوان عمده محورهاي گزارشگري نقض 
  .اند حقوق دسته بندي و تبيين شده

چنين فضاي حاكمي كه سياست  در
گريزي و تبليغات ضد كمونيستي،فعالين و 
مدافعين واقعي حقوق بشر را در چنبره 
خود پيچيده است و اجازه و فرصت هيچ 

ساله گذشته  حركت مستقلي را در طي دو
به فعالين چپ ايران نداده است، رنگ 
باختن و همرنگ شدن با چنين جنبش 

راحت  كليهاي خود انگيخته و بي ش
ترين كاري است كه مي توان كرد. موضع 
كميته مركزي را در اين راستا ديده و آن 
را ،يك گام به پيش و دو گام به پس مي 
دانيم . مد شدن انقالبات كم رنگ و كم 

ر، حاصل بي چون وچراي پيش خط
  .گرفتن چنين سياست و شرايطي است

، ميتوان 1973مقابل دفاع از قطعنامه  در
شعار نه به ديكتاتوري و نه به « با انتخاب

در كنار ستمديدگان قرا گرفت و » جنگ
  .اعتماد آنان را بسوي خود جلب كرد

خود را پايبند موضع اصولي و انساني  ما
ما كه  سازمان .يممصوب سازمان مي دان

همواره از حق شهروندان هر كشوري در 
تعيين سرنوشت خويش، بر اساس اراده و 

خود دفاع نموده است، هر  ةانتخاب آزادان
گونه دخالت خارجي در امور داخلي 
كشورهاي ديگر را به منظور آلترناتيو 
سازي از خارج، محكوم مي داند. امروز 

يت ديگر بيش از هر زمان ديگري، حاكم
مردم در تعيين مقدرات  ةبا معيار اراد ليم

   .يك كشور تعريف مي شود
فروردين ماه  17برابر با  6/4/2011

1390   

بعد از سانحه در 
  فوكوشيما:

سياست هاي اتمي 
جمهوري اسالمي، 

  خطرناك تر
  از هميشه

  
اتمي در نيروگاه فوكو شيما كه به  ةسانح

روز جمعه يازده مارس،  ةدنبال زمين لرز
در نزديكي سواحل شمال شرق ژاپن رخ 
داد، هنوز هم جهانيان را به خود مشغول 
كرده است. موج هاي سهمگين سونامي 
بعد از زمين لرزه، كه سواحل شمال شرقي 
ژاپن را درهم نورديد، هزاران نفر را در 

بلعيد و شهر ها و مناطق وسيعي را  خودكام 
ويران ساخت. در پي اين زمين لرزه، 

آسيب ديد و » فوكوشيما«ه اتمي نيروگا
هاي ايمني  بدنبال چند انفجار، جداره

رآكتورهاي آن شكاف برداشته و كنترل 
تشعشات راديواكتيو را با مشكالت جدي 
روبرو كرد، به گونه اي كه خطر افزايش 

تا حد يك انفجار  اكتيو،تشعشات راديو
اتمي در اين نيروگاه، واقعي شده است. اين 

يكي از پيشرفته ترين سانحه كه در 
كشورهاي صنعتي جهان رخ داد، مي رود 
به فاجعه ديگري براي جهان تبديل شود. 
ماجراي فوكوشيما، ابعاد خطر استفاده از 
انرژي هسته اي را براي انسان و طبيعت 

 ةداد كه اسطور انبرمالتر ساخت و نش
  .ايمني انرژي هسته اي واقعي نيست

توجه به توانايي ماجراي فوكوشيما، با  ابعاد
هاي تكنيكي ژاپن، چنان غير مترقبه بود كه 
همه كشورهاي مهم جهان از جمله آلمان، 
سويس، ايتاليا، فرانسه و چين را به باز 
انديشي در مورد ادامه پروژه هاي توليد 
انرژي هسته اي و باز بيني نيروگاه هاي 
موجود خود واداشت. سانحه در فوكوشيما 

گاه هاي هسته اي مي نشان داد كه نيرو
توانند به تهديدي براي زندگي هزاران 
انسان تبديل شده و بخشي از كشور را غير 
قابل زيست كنند. طبيعي است كه وقوع 
چنين اتفاقاتي، به خصوص در كشور هايي 
كه از دانش و توانايي هاي علمي الزم 

 رفتهبرخوردار نيستند و به تكنولوژي پيش

ان هاي بيشتري هم دسترسي ندارند، خسر
ايجاد نموده و تاثيرات آن به دليل فقدان 
مديريت كارآمد، نداشتن سيستم ايمني و 
واكنش سريع در مواقع اضطراري، فاجعه 

  .بارتر خواهد شد
اتمي در فوكوشيما، هم چنين ابعاد  سانحه

اتمي  ةديگري از خطراتي كه پروژ
جمهوري اسالمي متوجه مردم مي كند، 

هشداري است به همه آشكارتر ساخت و 
ما، در مواجهه با ماجراجويي هاي اتمي 
سردمداران حكومت. اگر تاكنون سياست 
خارجي تنش زاي جمهوري اسالمي و 

هسته اي و عواقب  هاستفاده ابزاري از پروژ
چنين سياستي بود كه دستمايه انزواي بين 
المللي و تحريم اقتصادي كشور ما بود، 

ابعاد فاجعه اي اكنون وبعد از فوكوشيما، 
كه در نتيجه سياست هاي اتمي جمهوري 
اسالمي مي تواند دامنگير مردم و كشور ما 

   .بشود، برجسته تر شده است
از ماجراي فوكوشيما، در حالي كه  بعد

همه كشورهاي صنعتي جهان در انديشه 
بازنگري پروژه هاي اتمي خود فرو رفته 
اند، در جمهوري اسالمي با ادعاهاي بي 

يه واساس مواجهيم. رئيس جمهور اين پا
حكومت، نيروگاه هسته اي موجود در 
بوشهر را، كه بيش از سه دهه هنوز هم راه 

از نيروگاه هاي ژاپن مدرن  ت،نيفتاده اس
تر و ايمن تر اعالم مي كند. جدا از اين 

اتمي  ةقبيل ادعاهاي غير واقعي، پروژ
جمهوري اسالمي اما محدود به نيروگاه 

نيست. ابعاد فعاليت هسته اي دولت بوشهر 
جمهوري اسالمي هنوز هم به طور كامل 
روشن نيست و اصوال صحبت بر سر آن 
هم ممنوع است. هر روز اطالعات تازه اي 
از برپا كردن تاسيسات اتمي در گوشه و 

شود. امروز برنامه  كنار كشور منتشر مي
اتمي جمهوري اسالمي حكم تيغ دو لبه اي 

م ايران دارد: از يك سو را براي مرد
تاسيسات اتمي حكومت با توجه به تنش با 
جامعه بين المللي در معرض حمله قرار 
دارند؛ از سوي ديگر، با توجه به سطح نازل 
تكنولوژي عاريتي از بازار سياه و مديريت 
بي كفايت كشور، از نقطه نظر ايمني غير 

  .قابل اعتماد است
و بستن اسالمي با محدود كردن  جمهوري

تمام مجاري اطالعاتي، حاكم نمودن جو 
خفقان و سركوب، هر گونه اطالع رساني 
آزاد در مورد مسائل مهم كشور از جمله 
برنامه اتمي را مسدود ساخته است. هيچ 
كس اطالع دقيقي از ابعاد برنامه حكومت 
در اين مورد ندارد. نه بودجه آن روشن 

غني  ةابعاد آن. پافشاري بر ادام نهاست و 
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هسته اي به  ةسازي اورانيوم و تبديل پروژ
امنيتي و استراتژيك و سپردن  ةيك مسال

سكان آن به دست سپاه پاسداران، ترديد 
در ماهيت صلح آميز بودن ان را بيشتر 

مسائل ديگر كشور  ةكرده است و عمال هم
  .را تحت الشعاع خود قرار داده است

در خواستار پايان دادن به پنهانكاري  ما
مورد پروژه هسته اي، حل اختالفات با 
جامعه بين المللي بر سر برنامه اتمي، اجراي 
قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل، 
همكاري همه جانبه با آژانس بين المللي 
انرژي اتمي، كوتاه كردن دست سپاه 
پاسداران از مراكز هسته اي، ازادي بحث و 

تصادي اظهار نظر در اين باره و بررسي اق
بودن استفاده از انرژي هسته اي با توجه به 
امكانات كشور در تامين انرژي از منابع 
ديگر و كم خطر تر، هستيم. استفاده از 
تكنولوژي هسته اي، به همراه خود 
خطراتي را حمل مي كنند كه با سرنوشت 
تك تك احاد ملت ايران مربوط است، 

ن ما حق دارد كه آزادانه نسبت به اي عهجام
اقدامات در استفاده از انرژي هسته اي آگاه 
بوده و اظهار نظر كند. تا زماني كه استبداد 
در جامعه ما برقرار است و آزادي انديشه و 
بيان و نشر نقض مي شود، هر اقدامي در 
زمينه تكنولوژي اتمي، بايد معوق به تامين 

  .گردد امعهآزادي بحث و نظر در ج
  

د فدائيان خلق مركزي سازمان اتحا ةكميت
ايران با تاكيد بر درس هاي سانحه اتمي در 
فوكوشيما و با عطف توجه به مخاطرات 
چنين سوانحي، خواستار توقف غني سازي 
اورانيوم و حل بحران اتمي بر سر ميز 
مذاكره و در توافق با آژانس بين المللي 
انرژي اتمي است. پايان دادن به بحران 

بازبيني و باز نخستين گام در جهت  تمي،ا
انديشي در مورد استفاده از انرژي هسته اي 
با توجه به مخاطرات آن است. ما پافشاري 
رژيم جمهوري اسالمي بر ادامه سياست 
تاكنوني و در جهت گسترش فعاليت هاي 
اتمي را محكوم مي كنيم و از همه نيروهاي 
آزاديخواه، دمكرات و چپ دعوت مي 

سياست اتمي تا با مخالفت صريح با  مكني
جمهوري اسالمي، خواستار تعليق غني 
سازي اورانيوم، توقف و باز انديشي در 

هسته اي كنوني و تعليق نقشه  ةمورد پروژ
  .هاي گسترش آن باشند

  
مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق  كميته
  ايران
آوريل ل او - 1390فروردين  12 جمعه
2011  

  
  پيام به:

كنگره دوازدهم 
ان خلق سازمان فدائي

  اكثريت _ايران 
  
  

  كميته مركزي سازمان
  اتحاد فدائيان خلق ايران 

  
  

  !رفقاي عزيز
كنگره دوازدهم شما در شرائطي برگزار مي 
شود كه از يكسو، موج خيزش هاي توده اي 
منطقه خاورميانه و شمال آفريقا را فراگرفته 
است و رژيم هاي استبدادي منطقه، با خروش 

لرزه در آمده اند و در جنبش هاي مردمي به 
تداوم خود مي روند تا سيماي سياسي اين 
منطقه را دگرگون سازند و از سوي ديگر، 
جنبش حق طلبانه و ضد استبدادي كشور ما 

و در  88خرداد  22كه بعد از انتخابات 
اعتراض به دولت كودتا با حضور ميليوني در 
خيابان ها قدرت خود را به نمايش گذاشته 

غم نزديك به دوسال سركوب است، علير
وحشيانه، بازداشت و شكنجه فعاالن سياسي، 
مدني و مطبوعاتي، هم چنان در صحنه 
ايستاده و اينك با الهام از تحوالت منطقه جان 

  .تازه اي گرفته است
جنبش آزاديخواهانه مردم كشور ما طي دو 
سال گذشته، تحوالت مهمي را پشت سر 

باتي به يك گذاشته است. از يك جنبش مطال
جنبش فراگير شهروندي و ساختارشكن 
فراروئيده است. اين جنبش در تداوم خود 
نيروهاي اجتماعي بيشتري را در برگرفته و در 
بسياري عرصه ها، پيشتاز مبارزات 
آزاديخواهانه منطقه، در مقابله با ديكتاتوري و 

اين  ةبي حقوقي بوده است. نيروي محرك
جوان كشور از جنبش، زنان و مردان نسل 

طبقات و اقشار مختلف هستند كه به صورت 
شبكه اي در سطح جامعه با استفاده از وسائل 
مدرن اطالع رساني، ديوار سانسور و سركوب 

پايداري  ودولتي را درهم شكسته اند. رشد 
آن به همه  ةاين جنبش در گرو گسترش دامن

نيروهاي جامعه، اعم از كارگران، زنان، مليت 
وام ، اقليت هاي مذهبي و مهم تر از ها و اق

همه، فراروئيدن آن به يك جنبش ضد 
استبدادي و براي استقرار دمكراسي بر مبناي 

جمهور مردم است. مهم ترين  ةانتخاب آزادان
سياسي تقويت جنبش كنوني،  ينيروها ةوظيف

ارائه راهكارها و نقد كاستي هاي آن و تالش 
را در برابر  در جهت رفع آنهاست. همين امر ما

اين سوال قرار مي دهد كه نيروهاي چپ براي 
مشاركت در جنبش و دادن پاسخ مناسب به 

 !گرامي ياران نيازهاي آن، چه وظايفي دارند؟
طول سه دهه گذشته دو عامل نيروهاي  در

سياسي ايران و قبل از همه جنبش چپ ايران 
را از حضور موثر در صحنه تحوالت سياسي 

ه است. عامل نخست، حكومت ايران بازداشت
جمهوري اسالمي است. سياست حذف 
نيروهاي مخالف از همان فرداي استقرار اين 
حكومت به تدريج عملي شد و تا حد حذف 

فعاالن سياسي، مدني و فرهنگي  يكيفيز
دگرانديش پيش رفت، كه اوج آن كشتار 

 1367دسته جمعي زندانيان سياسي در سال 
ادامه دارد. اما عامل  بود. اين سياست هنوز هم

ديگري كه نيروهاي چپ را در عرصه سياست 
ايران كم اثر نمود، خطاهاي سياسي و كمبود 
دموكراسي در مناسبات تشكيالتي بود كه 
تشتت دروني چپ را دامن زد و به پراكندگي 
و انشعابات پي در پي منجر شد. سياست 
حذف جمهوري اسالمي نيروهاي چپ را از 

موثر در حيات سياسي كشور  امكان مشاركت
محروم كرد و رابطه آنها را با جامعه مختل 
نمود، اما تشتت دروني و انشعابات، به اعتبار 

و امكان تاثير  دسياسي جريانات چپ لطمه ز
گذاري بر تحوالت سياسي را هر چه محدودتر 
و محدودتر ساخت. امروز در ميان ما كمتر 

اشد، كه كسي است كه به اين واقعيت آگاه نب
حضور موثر ما در جنبش كنوني تنها با فشرده 
شدن صفوف مان ميسر است. متاسفانه هنوز 
هم دغدغه هاي دوران تفرقه و انشعاب در فكر 

بسياري از ما حي و حاضر است و حفظ  نو جا
برج و باروهائي را كه در نتيجه انشعابات سر 
بر آورده اند و به فرقه هاي محدود امروز ما 

شيده اند، توجيه مي كند. از اينرو جان بخ
امروز گام برداشتن در راه ايجاد تشكلي 
نيرومند و پي ريختن مسيري كه بتواند اعتماد 

نسبت به نيروي چپ،  اجامعه ر ةاز دست رفت
   .از نو زنده كند، دشوار تر شده است

شك گام برداشتن در راه وحدت و  بدون
حركت به سوي ايجاد يك چپ موثر و 

ند در صحنه سياسي ايران گر چه بسيار قدرتم
مهم است، اما تنها شروع روندي است كه بايد 
به نوزائي مجدد چپ ايران ياري رساند. 
ساختار و فرهنگ سياسي تاكنوني ما از جلب 
نظر نسل جوان ايران عاجز بوده است و 

هاي موجود عالوه بر پيري، هنوز  تشكيالت
در آن ها بيش از حد مردانه است و نقش زنان 

 ةبسيار محدود شده است. ما اگر در انديش
تاثير گذاري بر حوادث سياسي كشور هستيم، 
نه تنها بايد به اين پراكندگي پايان دهيم، 
مهمتر از آن، نيازمنديم كه با ايجاد ساختاري 

مشاركت نسل جوان و  امكانباز و دمكراتيك، 
زنان را در فعاليت هاي خود، فراهم نموده و 

آن ها را در مراكز تصميم گيري و حضور 
   .سياست گذاري جنبش چپ، تامين نماييم

در جهت ايجاد يك جريان چپ  تالش
تاثيرگذار در عرصه سياست ايران روندي است 
كه آغاز آن از اتحاد تشكيالت هاي موجود و 
محافل پراكنده فعاالن چپ مي گذرد. روند 
اين اتحاد علني است و با مشاركت همه 

دان به چنين اتحادي، در ميان عالقمن
  .نيروهاي چپ دمكرات ايران، صورت مي گيرد

چهار سال پيش در هشتمين كنگره سازمان  ما
) تاكيد 2008(ژوئيه  1387در مرداد ماه 

وحدت تشكيالتي بين جريانات و «كرديم كه 

نيروهاي چپ، هر آن جا كه از نقطه نظر 
پذير است، اقدامي  برنامه و سياست امكان

روري، گامي در راستاي تالش براي ايجاد ض
بر  هيك ثقل قدرتمند چپ و در جهت غلب

تشتت و پراكندگي در صفوف آن است؛ ما 
معتقديم كه وحدت چپ بايد به عنوان يك 
پروژه بزرگ همگاني پيگيري شده و هر گامي 

اي از يك  در اين جهت، در عمل به مثابه حلقه
فوف زنجيره اقدامات به هم پيوسته در ص

گسترده نيروي مدافع آزادي و عدالت 
 حدتاجتماعي محسوب شود. تالش براي و

ها، محافل و فعالين چپ كه از  بين سازمان
هاي كار  نقطه نظر برنامه، سياست و روش

نزديكي دارند، گامي است در راستاي گشودن 
تواند به يك چپ متحد،  راهي كه ادامه آن مي

دالت سياسي قدرتمند و غير قابل حذف از معا
بر همين اساس بود كه » ايران منجر شود.

و گوهاي وحدت با  فتطرحي را براي آغاز گ
سازمان شما و شوراي موقت سوسياليست 
هاي چپ ايران در ميان گذاشتيم. اين طرح 
مي بايست با فراخوان به ديگر نيروها و نيز 
فعاالن منفرد چپ، پيش برده مي شد. 

هنوز بعد از چهار  متاسفانه اين گفت و گو ها
سال، راه به جايي نبرده است. در فاصله اين 

آزاديخواهانه مردم كشورمان  جنبشچند سال 
گام هاي بزرگي را پشت سرگذاشته است، 
تحوالت و دگرگوني هاي تاريخي مهمي در 
منطقه خاورميانه رخ داده است، اما هنوز هم 
ما اندرخم بن بست هاي قديمي خود در جا 

جنبش چپ، به گواه عمل كرد دو مي زنيم. 
ساله گذشته، در حاشيه برآمد اعتراضي 
جنبش مردم قرار داشته و دارد، امر وحدت 
چپي كه در دستور قرار داده بوديم، تا اين 
اواخر در بن بست قرار داشته، پيش نمي رفت، 
فعاليت فكري و بحث ها براي رفع بحران نيز 

   .راكد بود
  !عزيز رفقاي

اتحاد ما به تصميمات امروز طرح  سرنوشت
شما پيوند خورده است. از نظر ما زمان به قدر 
كافي به هدر رفته است و بيش از اين نبايد در 
برداشتن گامي كه هيچ كس در ضرورت آن 
ترديد ندارد، درنگ كرد. انتظار ما از كنگره 
شما اين است كه در مورد طرح وحدت سه 

اريد. سازمان تصميم صريح خود را اعالم د
البته اكنون فقط موافقت با وحدت كافي 
نيست، وجود اراده اي براي اجراي آن نيز، 
ضروري است. پيشنهاد ما اين است كه شما 
شركت كنندگان در كنگره ساز و كار هاي 
الزم براي تسريع وحدت را پيش بيني كرده و 
به شوراي مركزي سازمان خود و هيات 

ي تصميم را برا الزممنتخب آن اختيارات 
  .گيري و اجراي آن، واگذار نماييد

شما و كنگره تان، در انجام وظايفي كه  براي
پيش رو گذاشته ايد، آرزوي موفقيت مي كنيم 
و دست همه رفقاي عزيز شركت كننده در اين 

  .كنگره را به گرمي مي فشاريم
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  از اعتصاب دانشجويان پشتيباني مي كنيم
بخشي از دانشجويان كشور طي فراخواني اعالم كرده اند كه در اعتراض به خفقان حاكم بر محيط دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي، 

ستين ارديبهشت ماه دست به اعتصاب خواهند زد. بر اساس اين فراخوان، اعتصاب با تعطيل كالس هاي درس از نخ 25در روز 
تشكل دانشجوئي از اين فراخوان حمايت كرده اند. خواست  50ارديبهشت آغاز خواهد شد. تا كنون نزديك به  25ساعات روز 

هاي امنيتي حكومت در دانشگاه ها،و از جمله تبديل دانشگاه ها به پادگان و گسترش سركوب و  دانشجويان پايان دادن به سياست
  .كاهش هر چه بيشتر امكانات آموزشي و تنزل كيفيت آن استفضاي خفقان بر محيط دانشگاه و 

و اعتراضات و راهپيمائي هاي بعد از آن، سياست سركوب حكومت در دانشگاه ها تشديد شده  1388خرداد  22پس از انتخابات 
دائم از تحصيل بيش  هاي انضباطي و محروميت موقت يا است.بازداشت فعاالن جنبش دانشجوئي، احضار پياپي دانشجويان به كميته

كشته  4مورد محروميت از تحصيل و حداقل  900مورد بازداشت،  400از گذشته شده است. بنا به آمار موجود در سال گذشته بيش از 
» اسالمي«از دانشجويان وجود داشته است. پيگيري سياست تفكيك جنسيتي در دانشگاه ها، تغيير محتواي دروس و به اصطالح 

نحالل تشكل هاي دانشجوئي، دخالت در انتخابات شوراهاي تحصيلي در برخي از دانشگاه ها و از جمله دانشكده كردن آن ها، ا
هاي انضباطي براي نوع پوشش و حتي رنگ آن ها، حضور گسترده سرويس هاي امنيتي و ازجمله بسيج  تكنيك، تدوين آئين نامه پلي

هائي  و از جمله يارانه غذائي كه از سال آينده كامال قطع خواهد شد، از ديگر سياستو حراست در دانشگاه ها در نهايت حذف يارانه ها 
   .برده مي شود است كه از سوي حكومت در مورد دانشگاه ها پيش

هاي صنفي اولين حركت مهم دانشجوئي در يك سال اخير  فراخوان دانشجويان در اعتراض به سياست هاي حكومت و طرح خواست
دهد كه جنبش دانشجوئي، عليرغم سركوب شديد، همچنان زندگي و پويائي خود را حفظ كرده و با طرح  نشان مياست. اين حركت 

   .دهد هاي آزاديخواهانه خود، به مبارزه ادامه مي خواسته
از هاي آموزشي،  كميته مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران، ضمن محكوم كردن سياست هاي سركوبگرانه حكومت در محيط

هاي دانشجوئي و همه  ارديبهشت حمايت كرده و از تمامي جريانات سياسي، نهادهاي دموكراتيك و تشكل 25فراخوان اعتصاب روز 
فعاالن سياسي و مدني دعوت مي كند تا از اين فراخوان حمايت كرده و با همراهي و پشتيباني از آن، صداي دانشجويان را عليه بيداد، 

  .پر طنين تر سازند
   حاد مبارزه پيروزيات
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  نپردازيم بهاي قبض گاز را ،بارزه با گرانيبراي م
به اجرا در آمده است. هر چند هنوز زود است كه عوارض زيانبار اين  "هدفمند سازي يارانه ها"بيش از سه ماه است كه قانون 

ست بر مال شود، اما در همين زمان هم روشن شده است كه اجراي اين طرح به افزايش جهشي قيمت ها مي انجامد. دولت سيا
احمدي نژاد در پي سياست خانمان براندازش، در اجراي اين طرح، حتي مصوبه مجلس اسالمي را هم كنار گذاشته است و به جاي 

ندين برابر كرده است. افزايش ناگهاني و جهشي قيمت گاز، مردم را دستخوش شوك افزايش تدريجي قيمت ها، يك باره آن ها را چ
  .نموده و منجر به اعتراض مردم در برخي مناطق، از جمله در كرمانشاه شده است

به قدري سريع و جهشي صورت گرفته است كه واكنش مجلس گوش به فرمان را هم  "هدفمند سازي يارانه ها"اجراي طرح 
از ترس عواقب زيانبار اجراي اين طرح و براي آرام كردن مردم پيشنهاد كرده اند كه  "نمايندگان مجلس"برانگيخته است. برخي از 
  .درصد افزايش دهند 20اين اقالم را ساالنه فقط   كنند و دولت را موظف نمايند كه قيمتها را اصالح  قانون هدفمند كردن يارانه

سازمان ما پيش از اين بارها اعالم داشته است كه اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها منجر به افزايش سرسام آور قيمت حامل 
مي باال خواهد برد، از سوي ديگر منجر به تعطيلي بنگاه ها، هاي انرژي خواهد شد: از يك سو هزينه زندگي مردم را به صورت نجو

   .خصوصا بنگاه هائي خواهد شد كه متكي به انرژي ارزان هستند و به ورشكستگي و بيكاري دامن خواهد زد
بر  افزايش جهشي قيمت حامل هاي انرژي و سوخت، اكنون كه مردم قبض هاي بهاي گاز را دريافت كرده اند، ملموس تر و فشار

همه مردم به ويژه مزدبگيران شهرنشين كشور، آشكار تر شده است. كمك نقدي و پرداخت مستقيم يارانه ها هم، حتي در صورت 
اي كه تا كنون بابت مصرف گاز پرداخت مي  پرداخت، قادر به پركردن تفاوت بهاي گاز مصرفي، بر اساس تعرفه هاي جديد با هزينه

  .تناسبي با افزايش قيمت ها ندارد كردند، نيست. و يارانه نقدي،
كميته مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران بار ديگر اعالم مي كند كه مسئوليت اصلي گراني و تورم و افزايش جهشي قيمت ها، 
متوجه حكومت جمهوري اسالمي است. اين گراني محصول حاكميت اقليتي است كه بر ثروت هاي عمومي جامعه چنگ انداخته 

ت و اقتصاد كشور را ملعبه دست خود ساخته است. جمهوري اسالمي ثروت هاي كشور را به دست سرداران سپاه و سران روحاني و اس
غير روحاني وابسته به خود سپرده است و عرصه زندگي را بر بخشي عظيمي از شهروندان كشور هر روز تنگ تر كرده است. مبارزه 

نرژي سوخت، از مبارزه عليه مستبدان حاكم جدا نيست. تا استبداد برجاست و حكومت توسط مردم عليه گراني و افزايش قيمت گاز و ا
به شكل آزاد انتخاب نشود، سفره زحمتكشان بي رونق تر و فقر و فساد گسترده تر خواهد بود. ما از همه هموطنانمان دعوت مي كنيم 

حركت جمعي و وسيع و هماهنگ مي تواند حكومت جمهوري اسالمي را كه بهاي سرسام آور قبض گاز را نپردازند. بدون ترديد يك 
  .به عقب نشيني وادار نمايد
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!خوزستان مبارزه كنيم  

 
سركوب هموطنان عرب در 

!كنيم خوزستان را محكوم مي  
  

براي آزادي شيركو معارفي و 
ديگر زندانيان محكوم به اعدام به 
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