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»کار« سالگی ٣٥به مناسبت 

.  گذردمنتشر شد، سه دھه و نیم می ١٣٥٧اسفند ماه سال  ١٩که در  »کار«از اولین شماره 
  و خیزھای سازمان ـ به جز دوتگذشته با سازمان ما ھمراه شد و با وجود اف سال ٣٥در  »کار«

اسفند  ١١در  »کار« . وفقه ادامه دادسال که حکومت ايران مانع انتشارش شد ـ به حیات خود بی
به فرمان دادستان انقالب اسالمی مرکز توقیف گرديد و مدير مسئول آن رفیق رضا  ١٣٦٠سال 

ھا به دادستانی انقالب  نسبت به اعدام »کار«غبرائی برای توضیح در مورد موضع اعتراضی 
او پس از تحمل شکنجه به محاکمه کشیده شد و بعد از چند  .فراخوانده شد و بازداشت گرديد
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شماره ٢، صفحه ٢ 

  از برنامه سازمان
 مصوبه کنگره سیزده

ای و  ھای پایه سیما، ارزش
  خلق  فداییان نگاه سازمان 

 ) اکثریت(  ایران

  ایران  خلق  فداییان  سازمان
، مدافع صلح، آزادی، ) اکثریت(

وق بشر، دمکراسی، حق
عدالت اجتماعی، برابری، 
ھمبستگی، برابر حقوقی زن 
و مرد، تنوع سبک زندگی، 
توسعه، حفظ محیط زیست، 
توزیع دمکراتیک قدرت، ثروت، 

. ھا و اطالعات است فرصت
سازمان ما بر تامین ھماھنگی 
و توازن میان آزادی، برابری، 
دمکراسی، توسعه و حفظ 
محیط زیست تاکید دارد و برای 

مین شرایط زندگی متناسب تا
با کرامت انسانی برای ھمه 
شھروندان ایران و فراھم آمدن 
شرايط گذر تدریجی از 

داری به سوسیالیسم  سرمایه
ما . کند دمکراتیک مبارزه می

مخالف تبعیض طبقاتی، 
جنسیتی، ملی ـ قومی، 

ھستیم و   و مذھبى  نژادی
   .کنیم مى  ھا مبارزه علیه آن

عی ما، میدان عمل اجتما
داری و جامعه  جھان سرمایه

داری ایران است که در  سرمایه
آن مبارزه طبقاتی امری است 

  .  و واقعى  عینى
  اکنون  ھم  که  اى ما در مبارزه

  جھانى  دارى سرمایه  در نظام
  در جریان  کار و سرمایه  میان

قرار  کار  ، در جانب است
از حقوق صنفی و  دفاع.  داریم

و   طالبات کارگرانسیاسی و م
ھای  زحمتکشان و خواسته

دمکراتیک طبقه متوسط جدید 
نمای برنامه  کشور ما خصلت

ما خود را سازمان . ما است
چپ دمکرات و سوسیالیست 

   .دانیم می
جدید اجتماعى   ھاى ما جنبش

ھای دمکراتیک و  دارای خصلت
  ھاى جنبش)  خواھانه ترقی

،  صلح، فمینیستى
  ستضدنژادپرستی، زی

، دمکراتیک، محیطى
ای،   ھای ھسته ضدسالح

ھای  حقوق بشر و جنبش
  را پدیده) …اجتماعی فراملی

ساز و عرصه مناسب  دگرگون
برای حضور و شرکت فعال 

 ھای مختلف ھا و گروه انسان
اجتماعی در حیات سیاسی و 
اجتماعی کشورھا در جھت 

 تامین شرایط زندگی صلح
  آمیز، دمکراتیک و عادالنه

ھا قرار  دانیم و در جانب آن می
.داریم

 ...به مناسبت  
  ١ادامه از صفحه 

صورت ھفتگی منتشر و  به »کار« ھا در آن سال
توسط اعضاء و ھواداران سازمان در تیراژ وسیع 

عده زيادی از .  شددر سطح کشور توزيع می
 اعضاء سازمان در سه سال اول انقالب به خاطر

 الھی ھا مورد ضرب و شتم حزب »ارک«توزيع 
دستگیر و  قرار گرفته، توسط نیروھای حکومتی

  ھای سازمان ومواضع ارگان .محکوم شدند
 »کار« ھا در بخشی از مطالبی که در آن سال

کمیته مرکزی در  درج شده بود، به حق در پلنوم
، در کنگره اول سازمان و در ١٣٦٥فروردين ماه 

مسئولین و اعضاء  مقاالت متعددی که توسط
 اند، مورد نقد قرار گرفته و سازمان نوشته شده

سازمان در . نتايج زيانبار آن تاکید شده است بر
 ھای دوره مھاجرت از مشی سیاسی سال

فاصله گرفته و با نقد نگرش ھای  ١٣٦١ـ  ١٣٥٩
سازمان چپ دمکرات  حاکم بر آن مشی، به يک

      . گذر کرده است
، بولتن ھفتگی جای آن را »کار«بعد از توقیف 

تا اسفند ھمان  ١٣٦١گرفت و از فروردين سال 
. سال منتشر و در درون تشکیالت توزيع گرديد

و تداوم حیات آن برای سازمان  »کار«انتشار 
لذا اولین اقدام رھبری . اھمیت زيادی داشت

 ريزی برای وقت سازمان در مھاجرت برنامه
ین شماره دوره اول. بود »کار«انتشار دوره جديد 

پس از وقفه دو ساله در اول اسفند  »کار«دوم 
در اين دوره، . در مھاجرت منتشر گرديد ١٣٦٢

ھدف از انتشار . ماھانه شد »کار«پريود انتشار 
در اين دوره که در قطع کوچک منتشر " کار"

 شد، ارسال به داخل کشور و پخش آن می
در " کار. "بود توسط تشکیالت مخفی سازمان

ھزار نسخه باز تکثیر  ٣٠خل کشور گاه تا دا
آمده  »کار«شماره دوره دوم  در اولین.  گرديدمی
 توانست ھر ھفته به شکل ديروز کار می: "بود

. ـ تبلیغی پیام ما را به گوش خلق برساند خبری
امروز که اين شرايط فراھم نیست، انتقال اخبار 
 و تبلیغ مواضع سازمان بر عھده ھر يک از ھزاران

امروز ارگان کمیته .  گیردرزمنده فدائی قرار می
ند ماھانه و عمدتًا وظیفه مرکزی تنھا می توا

تعیین خط مشی و تحلیل مھمترين رويدادھای 
انتشار ". جاری کشور را به عھده می گیرد

بھمن ماه سال ( ٨٣تا شماره  »کار«دومین دوره 
    .ادامه يافت) ١٣٦٩

بعد از کنگره  مدتی »کار«سومین دوره انتشار 
آغاز  ١٣٧٠اول سازمان يعنی از فروردين سال 

گرديد و فعالین سیاسی در خارج و داخل کشور 
که دو  »کار«در اين دوره . را مخاطب خود قرار داد

 شد به ھفته يکبار به طور مرتب منتشر می
در  »کار«. تبديل گرديد نشريه باز و دمکراتیک

می برد،  حالی که مواضع سازمان را پیش عین
 ھای درون سازمان و جنبش چپ گرايش نظرات

تا راه افتادن » کار«انتشار . ازتاب می دادرا ھم ب
اما بعد از انتشار .  ھای اينترنتی دوام آوردسايت

، سرانجام ١٣٨٢اسفند سال  شماره تا ٣٢٠
  .انتقال يافت»کارآنالين«به  »کار«
دو با پريود  »کار«، انتشار »کارآنالين«ھمراه با  

  ای که مطالبشھفتگی در شکل روزنامه
 چنان به حیات بود، ھم »کارآنالين«برگرفته از 

مدتی انتشار آن  ولی بعد از. خود ادامه داد
   . متوقف گرديد

به  ١٣٨٣که از فروردين ماه سال  »کار آنالين«
صورت سايت روی اينترنت قرار گرفت، تا امروز 

کار «.  وفقه به حیات خود ادامه داده استبی
ارگان سازمان  در طول حیات خود پرچم »آنالين

را بدوش کشیده، مواضع سازمان را بازتاب داده 

 ھای سازمان و برای اشاعه نگرش و سیاست
    .کوشیده است

در نخستین شمار خود اعالم کرد که  »کار«
 خواھد صدای کارگران کشور باشد و برای می

. زمدعدالت اجتماعی بر تامین حقوق کارگران و
در دھه دوم حیات خود، به اين دريافت رسید  »کار«

که بلندگوی ھم آزادی و دمکراسی و ھم عدالت 
اجتماعی و سوسیالیسم در کشور ما باشد و از 

 ھای عدالت خواھانه و آزاديخواھانه طبقه خواست
    .متوسط جديد دفاع کند کارگر ايران و طبقه

حیات  ای از علیرغم خطاھا و اشتباھات در دوره
که به مشی سیاسی سازمان در  »کار«

 گشت، ما راه طی بر می ١٣٦١ـ  ١٣٥٩سال ھای 
 شده در سه ده و نیم را ارج می گذاريم و از اينکه

در حد بضاعت خود بلندگوی آزادی و عدالت  »کار«
اجتماعی، دمکراسی و سوسیالیسم بوده و 
کوشیده است که به تحلیل روندھای سیاسی 

و در سپھر سیاسی کشور موثر کشور به نشیند 
اين دستآوردھا حاصل تالش . واقع شود، خرسنديم

تمام رفقائی است که در مسئولیت سردبیری قرار 
  ھا و تحلیل ھایداشتند، يا مقاالت، گزارش

 کردند و يا کار تايپ، تصحیح، سیاسی را تھیه می
مسائل مالی و دفتری  صفحه بندی، چاپ، توزيع،

  .اشتندنشريه را برعھده د
ھیئت سیاسی ـ اجرائی به تمامی رفقائی که در 

به درجات مختلف » کار«سال در انتشار  ٣٥طی 
 فرستد و از زحمات آن ھا بودند، درود می  سھیم

به  دوباره »کار«امید است که . قدرانی می کند
 ھا ايران برگردد و با تالش فدائیان بار ديگر به خانه

 مندان ست عالقهيابد و به د و کارخانه ھا راه
  .برسد

ھیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان 
  )اکثريت(خلق ايران 

 )٢٠١٤مارس  ٩( ١٣٩٢اسفند  ١٨

 ٢٢شمار بولتن کارگری 

برای رسیدن به بھار  :تحلیل
زحمتکشان متحد شویم، سازماندھی 

  مکنی

جنبش کارگری و  :از تجارب دیگران
: نقش آن در مرحلە گذار از دیکتاتوری

 )٢(تندباد اعتصابات 

رمز قدرت در اتحادیه  :اخبار خارجی
  ھای کارگری فرانسه

جلوگیری از افزایش  :خبار داخلا
دستمزد کارگران، یارانه ای ھدفمند 

  نبرای کارفرمایا



شماره ٢، صفحه ٣ 
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در آستانه جشن نوروز و آغاز سال 
خورشیدی، ھمراه با میلیونھا  ١٣٩٣

ھم میھن خود، امید به زندگی را پاس 
   .می داریم

یک سال پیش، در پیام نوروزی خود 
، ایران را از ١٣٩٢و کردیم که سال آرز

پس از یک سال، . خطر جنگ دورتر کند
از این خرسندیم که این آرزو تحقق 
یافته است و امروز خطر رویارویی 
نظامی جمھوری اسالمی با غرب 

صرفنظر . کمتر از یک سال پیش است
از انگیزه سران جمھوری اسالمی در 

 با گروه پنج ٩٢تن دادن به توافق پاییز 
به عالوه یک، چرخش در سیاست 
خارجی حکومت ایران در سالی که 
گذشت بدین نتیجه مثبت انجامیده 
است که طرفین پشت میز مذاکره 

ما امیدواریم در سال . اند نشسته
توافق دائمی میان جمھوری  ١٣٩٣

اسالمی و غرب در مورد برنامه 
ای ایران حاصل شود و ابرھای  ھسته

از افق پیش سیاه جنگ به طور قطعی 
    .روی میھن ما محو شود

این امر کماکان مستلزم آن است که 
اراده احتراز از رویارویی نظامی ھم در 
دستگاه حاکمه جمھوری اسالمی و 
ھم در سیاستمداران حاکم غربی 
دست باال را داشته باشد و نیروھای 

  .افراطی در ھر دو سو منزوی شوند
، آغاز ریاست جمھوری ١٣٩٢در سال 

ن روحانی به منزله رسمیت یافتن حس
و علنی شدن تغییر سمت سیاست 
خارجی جمھوری اسالمی و از 
سرگیری مذاکره درباره برنامه ھسته 

حسن روحانی در کارزار . ای بود
انتخاباتی خود عالوه بر چنین 

ھای دیگری نیز داد  چرخشی، وعده
تا آرای میلیونی مردم را پشتوانه 
چرخش سیاسی در جمھوری 

ھا،  مھمترین این وعده. سالمی کندا
گشایش در وضعیت معیشت مردم و 

عمومی قرار گیرد تا برای چاره جویی، از 
ھای ھمه شھروندان  پیشنھادھا و توانایی

امید . دو نیروھای سیاسی استفاده شو
تنھا زمانی به جامعه ایرانی باز خواھد 
گشت که مردم ایران به عینه مشاھده 

ای که  کنند دیگر در بر ھمان پاشنه
برترین . گردد چرخد، نمی ھاست می سال

تدبیر حکام، این خواھد بود که سرنوشت 
. مردم را به تصمیم خود آنان واگذار کنند

سالی که گذشت، در سراسر جھان به 
ھایی بوده است  زه کافی حاوی درساندا

کافی . که تدبیر واقعی را به حکام یاد دھد
است کسانی که زمام امور را در کشور ما 
در دست دارند، نگاھی به سوریه بیافکنند 
تا دریابند چگونه سرباز زدن یک حکومت از 
شنیدن ھر انتقاد، راه آشتی و مسالمت را 

رند تا کافی است به اوکرائین بنگ. بندد می
ببینند چگونه فساد دولتی و خودکامگی یک 

   .کشاند کشور را به ورطه تجزیه می
ما از حکومت ایران انتظار نداریم که به 
مدافع کارگران و زحمتکشان تبدیل شود، 

کنیم که فعاالن  اما برای این مبارزه می
کارگری از زندان آزاد شوند، کارگران و 

آزاد  زحمتکشان به حق ایجاد تشکل ھای
صنفی خود و حق اعتصاب دست یابند تا 

ما . خود از منافع و حقوق خود دفاع کنند
برای نھادھای غیردولتی و جامعه مدنی 

کنیم که در آن نقش  ایران سالی آرزو می
ای در تعیین مسیر تحوالت کشور  فزاینده

   .ایفا کنند
نوروز و فرا رسیدن سال نو با به ھمه 

دم کشورھای میھنان خود و نیز مر ھم
چون ایرانیان  ھمسایه ایران که نوروز را ھم

گوییم و با  گیرند شادباش می جشن می
امید به روزھای بھتر، به سالی که فرا 

   .نگریم رسد می می

ھیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان 
  )اکثریت(فداییان خلق ایران 

 )٢٠١٤مارس  ١٩(١٣٩٢اسفند  ٢٨

ھای  کاسته شدن از دامنه سرکوب آزادی
  .سیاسی و فردی بود

اکنون از استقرار دولت جدید در جمھوری 
. گذرد اسالمی بیش از شش ماه می

کارنامه این دولت در سیاست داخلی، با 
ھائی که روحانی در تبلیغات  وعده

آمار . خود داد فاصله زیادی دارد انتخاباتی
ھا از ھنگام روی کار آمدن روحانی تا  اعدام

ھنوز صدھا فعال . کنون، سه رقمی است
سیاسی تنھا به علت مخالفت با 

ھای حاکم در زندان به سر می  سیاست
از رھائی رھبران جنبش سبز از . برند

ھر از . بازداشت خانگی خبری نیست
شھروندان . ندندب ای را می چندی روزنامه

گیرند و از  بھائی ھنوز تحت پیگرد قرار می
. شوند حقوق مسلم خود محروم می

شماری از زندانیان کرد را اعدام تھدید 
جمھوری اسالمی از یک سو . کند می

ھموطنان بلوچ را آماج تبعیض قرار داده 
ھای ناشی  است و از سوی دیگر به تنش

یان بلوچ از این تبعیض با اعدام گروھی زندان
  .دھد پاسخ می

ر عرصه اقتصادی نیز کارنامه دولت جدید 
اخیرا حداقل دستمزد کمی . منفی است

. بیش از ششصد ھزار تومان اعالم شد
میزان افزایش حداقل دستمزد طبق آمار 

. تر است رسمی ده درصد از آمار تورم پایین
معنی این تفاوت، این است که ظرف یک 

کشان جامعه سال، طبقه کارگر و زحمت
. ایرانی به حد محسوسی فقیرتر شده اند

این کاھش قدرت خرید، عواقبی وخیم برای 
سطح زندگی اکثریت مردم ایران به ھمراه 

تر شده  سفره زحمتکشان خالی. دارد
است، در حالی که ھمین روزھا فاش شد 
از کیسه مردم، رانت ارزی به واردات 

ه خودروھای میلیارد تومانی اختصاص یافت
  .است

بھبود شرایط در کشور ما » کلید«از نظر ما، 
گشایش سیاسی و فراھم آمدن این امکان 
است که ھمه امور کشور در فضائی به دور 
از سرکوب و وحشت از پیگرد، مورد بحث 

ھا کشمکش بر سر میزان  پس از ماە
، کارگران افزایش حداقل دستمزد

اسفند میزان  ٢٣ شورای عالی کار در
درصد  ٢٥افزایش حداقل دستمزد را 

نرخ تورم اعالم  درصد کمتر از ١٠یعنی 
درصد  ٣٥ە نرخ تورم ک حالیدر . کرد

ھای انرژی  حاملدر سال آينده است و 
يافته و به باال رفتن افزایش درصد  ٢٥

 .نرخ تورم منجر خواھد گشت
در سال ھای قبلی فاصله میان حداقل  

 ٤دستمزد و نرخ رسمی تورم  افزايش
در دولت روحانی اين تفاوت . بوددرصد 

مصوبە شورای با . درصد رسید ١٠به 
خرید توان درصد دیگر از  ١٠ر عالی کا

کارشناسان . کارگران کاسته می شود
اقتصادی اعالم کرده اند که حداقل 

شورای عالی کار  دستمزد تعیین شده
معادل یک سوم حداقل ھزینە زندگی ، 

. يعنی خط فقر استخانوار شھری 

روحانی قبل از انتخابات رياست حسن 
اب در صورت انتخکه  جمھوری وعده داده بود

به سمت ریاست جمھوری، دستمزد کارگران 
 دتورم افزایش خواھ   را طبق قانون به اندازه

این وعده نیست، قانون او گفته بود که . داد
گوید که حقوق مزدبگیران باید بر مبنای  می

اما دولت روحانی به  .نرخ تورم تعیین شود
ھای قبلی  وعده اش وفا نکرد و ھمانند دولت

قانون کار  ٤١در ماده . قض نمودقانون کار را ن
کارگران به میزان دستمزد حداقل افزایش بر 

  . تاکید شده است تورمنرخ 
زا بودن افزایش  تورمبا طرح  دولت و کارفرمایان

باال رفتن ھزینە تولید و حفظ  ھا،دستمزد
ثابت نگھداشتن در پی ، سطح اشتغال

توجیحات دولت و اما . دستمزدھا بودند
رفتن از افزایش  برای طفرەکارفرمایان 

. و اساس استفاقد پایە  ،دستمزد کارگران
ھا و کارفرمایان با  دولت طی سە دھە گذشتە

از افزایش دستمزد حقیقی  توسل بە این حربە

کارگران متناسب با نرخ تورم خوداری 
 ٣٠٠کە نتیجە آن کاھش  اندنمودە

درصدی قدرت خرید و سطح زندگی 
شتابان  کارگران و ثروتمند شدن

 . است بودهداران  سرمایە
، پائین دولت و کارفرمایانبرخالف ادعای 

نگھداشتن سطح دستمزد کارگران به 
در تورم منجر نشده و اھش تورم ک

ھای گذشته به صورت  سال
به  .استيافته افزایش لجام گسیخته 

سھم دستمزد از  گفته کارشناسان 
درصد قیمت  ٨الی  ٥ ھزینە تولید بین 

لذا افزايش حداقل . است شدە کاالتمام 
دستمزد متناسب با نرخ تورم تاثیر 

در افزايش ھزينه تولید و باال  چندانی
در  .رفتن قیمت کاال نخواھد داشت

تا  ٢٥ بسیاری از کشورھا بە رغم سھم
 ...  درصدی دستمزد ٤٥

 ٤ادامه در صفحه 

 !را ادامه دھید مبارزە برای افزایش دستمزدکارگران، 
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عنوان "اقدام علیه امنیت ملی و محاربه"
 .شده است

  حکم
، به حکم دادگاه انقالب اسالمی مرکز

شناخته شد و " محارب"محمد رضا غبرایی 
بنا به اطالعات . به اعدام محکوم گردید

شھریور  ٢٧انتشار یافته رفیق غبرایی، در 
ی پدریشان در  بعد از ظھر به خانه ٢ساعت 

مقامات . الھیجان از زندان اوین تلفن زد
زندان دلیل رسمی تلفن را مطلع کردن 

. الم کردندخانواده از عقب افتادن مالقات اع
ی افراد  زنده یاد غبرائی توانست با ھمه

وی از حکم اعدام خود . خانواده صحبت کند
در روز مالقات که تقریبا . اطالعی نداشت

ی  یک ماه بعد از آخرین تلفن وی به خانه
پدری می گذشت، خانواده با خبر مرگ 

  .فرزندشان روبرو شدند
از زنده یاد غبرایی وصیت نامه ای که  

اری از آن سانسور شده نیز به جا مقد
من برای : "مانده است که در آن می گوید

 ."به دست آوردن حقوق مردم کشته شدم

 ١٣۶۴شھریور ٢٧بنا به گواھی فوت، او در 
مامورین زندان . در زندان اوین تیرباران شد

به خانواده اطالع دادند، او در قبرستان 
است اما  خاوران به خاک سپرده شده 

. اند ی قبر را به خانواده اطالع نداده ارهشم
مقامات از طریق سپاه از برگزاری مراسم 

  .ترحیم جلوگیری کردند

 یادش گرامی باد

بنا . به دادستانی مراجعه کرد معرفی شده بود،
 فتن بهبه گفته ھمسر وی، او شب قبل از ر

دادستانی، قانون مطبوعات را مرور کرد و فکر 
دادستانی به خانه  کرد بعد از توضیح به می

مقامات به خانواده خبری از . گردد برمی
ھمسر وی با مراجعات  دستگیری وی ندادند و

مکرر به زندان، از بازداشت و دستگیری رفیق 
 .اطالع یافت غبرائی

غبرایی به مدت بنا به اطالعات موجود، زنده یاد 
چھار سال در زندان اوین در بازداشت بسر برد 

 ٢١پیش از انتقال به بند آسایشگاه، در روز
اوین در  ٢٠٩ماه در بند  ٢سال و  ٢فروردین، 

ھای  بنا به اظھارات ھمبندی. انفرادی بسر برد
وی، محمد غبرائی شش ماه آخر زندگی خود را 

زندانی طبقه چھارم زندان اوین،  ۴۶٨در سلول 
ماھانه  ۶٢او در مدت بازداشت تا سال . بود

ھا به مدت ده دقیقه از  مالقات. مالقات داشت
در سال . شد پشت شیشه و با تلفن انجام می

، رفیق غبرائی در آخرین مالقات با ١٣۶٢
ھمسرش، تلفنی حرف زد و پشت شیشه 

ایشان امکان دیدار او را پیش  نیامد و ھمسر
دو سال به انفرادی  اینکه برای بیش ازاز

گفته می شود که . فرستاده شود پیدا نکرد
مقامات از زنده یاد غبرائی، ھمانند زندانیان 
سیاسی مصاحبه تلفنی می خواستند و وی را 
به خاطر رد مصاحبه شکنجه کرده و به ھمین 
دلیل به مالقات ھمسر از پشت شیشه نبرده 

ی پس از این مکالمه تلفنی، محمد غبرائ. بودند
  .دو سال و دو ماه ممنوع مالقات بود

  اتھامات
دادستانی اوین زنده یاد غبرائی را به دلیل 
نداشتن مجوز برای انتشار نشریه کار بازداشت 

بنا بر اطالعات موجود اتھامات رضا غبرایی . کرد

 ١١یاد غبرائی، فرزند محمد حسن، زنده
ی  در شھر الھیجان در خانواده١٣٢۶آذر 

دوران دبستان و . به دنیا آمد مذھبی
دبیرستان را در شھر الھیجان به اتمام 

التحصیل رشته فیزیک از  فارغاو  .رساند
   .دانشگاه تبریز بود

  دستگیری و بازداشت
به ١٣۶٠اسفند  ١۵غبرائی  رفیق

دادستانی مستقر در زندان اوین مراجعه 
مورد نشریه کار به سواالتی  کرد تا در

پاسخ دھد ولی ھیچگاه به خانه باز 
اطالعات انتشار یافته،  بنا بر. نگشت

ھای غیر  اممقاالتی در رابطه با اعد
پس . کار انتشار یافت قانونی در نشریه

آمیز از سوی  ای تھدید از آن، نامه
" کار"نشریه  دادستانی انقالب به

فرستاده شد و از مسئولین سازمان 
را به  خواسته شد که نویسندگان مقاالت

دادستانی معرفی کنند و صدور اجازه 
 انتشار مجدد نشریه را منوط به

پس از . دانست پاسخگوئی فدائیان
تھدید دادستانی، چاپخانه سازمان به 

بنا . توقیف شد" کار"رفت و نشریه  تاراج
به تصمیم مرکزیت سازمان، محمد 

قبل از این جریان به عنوان  غبرائی که
مدیر مسئول نشریه به وزارت کشور 

 ...مبارزە برایکارگران، 
  ١از صفحه ادامه 

قیمت تمام شدە کاال و افزایش سالیانە 
 ندرت دوبه  تورم نرخکارگران،  دستمزد
  .  شود میرقمی 

علی ربیعی وزیر کار و رئیس شورای 
 ٢٥می گويد که میزان افزايش   عالی کار

با  ٩٣سال برای درصد افزاش دستمزد 
رای مطلق آراء اعضاء شورای عالی کار 

  .ه استبە تصویب رسید
در غیاب گفته او، مصوبه برخالف  

در تبانی با و نمایندگان واقعی کارگران 
نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان 

صورت  ھای فرمایشی کارگری تشکل
که بايد مجری وزیر کار . است گرفتە

قانون کار باشد، غیرقانونی عمل کرده و 
. قانون کار را نقض کرده است ٤١ماده 

کارگران، به  درصد دستمزد ٢٥افزايش 
نادیدە گرفتن حداقل خواست  منزله

قانون کار و خالف  ٤١کارگران، نقض مادە 
وعدە انتخاباتی روحانی، دامن زدن بە 

از  فزاينده و حمایت عدالتی فقر، بی
  .  استمنافع کارفرمایان 

ھماھنگ کنندگان طومار چھل ھزار نفری 
در طی نامه ای به وزير کار کارگران 

ھای  دولت! جناب وزیر: "نوشته اند

ترین  پیشین قوانین را آنھم در حساس
اش، یعنی آنجا که مسئله زندگی و  وجه

ھا خانواده کارگری مطرح  بقا میلیون
دولت جناب . اند است زیر پا گذاشته

روحانی و شما نیز به عنوان رئیس 
شورایعالی کار چنین کردید و نه تنھا 

نیز چنین کردید بلکه بر عمل خود افتخار 
کامال صریح و : "و اضافه کرده اند" .کردید

ما به : پرده باید به شما بگوئیم بی
کنندگان طومار چھل  عنوان ھماھنگ

ھزار نفری کارگران، طی دو سال گذشته 
و در جلسات متعددی در وزارت کار و 
مجلس شورای اسالمی شرایط 

بار کارگران و ھمه  فالکت
  .ھایمان را مطرح کردیم خواست

درصدی  ٢۵زایش بسیار تحقیر آمیز اف 
حداقل مزد برای سال آینده نشان داد که 
باید صدایمان را برای اجرای قانون بیش 
از پیش بلندتر کنیم و علیه کسانی که با 
قانون شکنی، فقر و فالکت را بر ما 

اند دست به  کارگران تحمیل کرده
تجمعات وسیع خیابانی بزنیم و در صورت 

جوز برپائی تجمع رد مجدد صدور م
اعتراضی کارگری از سوی استانداری 
تھران، با اتکا بر قوانین پایه ای کشور و 

مان اقدام به  اتکا بر حقوق انسانی
فراخوان تجمع اعتراضی کارگری در 

 " .مقابل وزارت کار کنیم
حداکثر تا آخر که  اند آنھا از وزير کار خواسته

د فروردین ماه با تجدیدنظر در حداقل مز
مصوب، به وظیفه قانونی خود در اجرای 

 قانون کار عمل کند ۴١کم و کاست ماده  بی
برای اجرای خواھند شد کارگران ناچار وگرنه 

و مقابل  ندچرخ تولید را بخوابان ،قانون کار
تبديل صحنه تجمعات اعتراضی به وزارت کار را 

  . کنند

  !کارگران عزيز
افع ما به عنوان سازمان چپ که مدافع من

ھماھنگ کنندگان کارگران است از اقدام 
حمايت طومار چھل ھزار نفری کارگران 

می کنیم و بر تداوم مبارزات برای افزايش 
  .دستمزد تاکید داريم

شما با اعتراضات مدنی و با سازماندھی  
تعرض فزایندە کارفرمایان قادر خواھید شد که 

را مھار سازيد و آن ھا به  و دولت کارفرمایی
. قب نشینی وادار سازيدع

ـ اجرائی سازمان فدائیان  ھئیت سیاسی
  )اکثريت(خلق ايران 

)٢٠١٤مارس ٢٢( ١٣٩٣دوم فروردين 

  به یاد فدائی شھید محمدرضا غبرائی
)اکثریت(کار ارگان سازمان فدائیان خلق ایران  مدیر مسئول نشریه
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 !تنشریه کار، آغاز حیا
 مصاحبه با رفیق مصطفی مدنی

رفیق مصطفی ما از طریق رفقای 
قدیمی مان اطالع یافتیم که ایده 
اصلی و فرم نشریه کار در اول 
انقالب از طرف شما ارائه شده 

و در واقع شما یکی از . است
موسسین نشریه سازمان در آن 

زمان و  از چه. ه ایددوره تاریخی بود
چگونه به فکر ایجاد یک نشریه 

  رسیدید؟
زمانی که قرار بود   ٥٣و  ٥٢از سالھای  -

به پیشنھاد جزنی سازماندھی بخش 
سیاسی صنفی را آغاز کنیم، فکر ایجاد 
یک نشریه سراسری برای سازمان از 
جمله مسائلی بود که ھمیشه فکرم را 

 تجربه الزم در این. مشغول می داشت
از اولین فارغ التحصیالن . زمینه را داشتم

مدرسه روزنامه نگاری بودم و مدتی در 
بخشھای مختلف تحریریه روزنامه کیھان 

با اینھمه دست بردن به . کار کرده بودم
این کار در آن شرایط ساده نبود و با خط 
. مشی مسلحانه معنا پیدا نمی کرد

بخصوص که سالح حرف اول را میزد و راه 
بر چنین افکار بلندپروازانه ای تنگ می را 

البته ایده اینجا بیشتر رونویسی از . کرد
لنین و کپی از ھدف » چه باید کرد؟«

سازمانگری ایسگرای بلشویکھا بود، تا 
 .فکر یک نشریه سیاسی اجتماعی

در زندان اوین،  ٥٧بعداز فاجعه شھریور 
وقتی دانستیم این جنبش از پا نمی 

رفیق نقی حمیدیان  ایستد، ھمراه با
مطلبی خطاب به سازمان نوشتیم و بر 
خطر رھبری مذھبی در فقدان 

راه . سازماندھی نیروی چپ تاکید کردیم
حل ما به ھمان انشای زیبای ھمیشگی 
یعنی ضرورت سازماندھی جنبش 
کارگری از طریق یک نشریه سراسری 

این نوشته توسط رفیق . ختم می شد
ر اختیار رفقای ناھید قاجار ھمان زمان د

ولی روشن . رھبری سازمان قرار گرفت
بود که از حد یک شعار فراتر نمی 

ظاھرًا ما درک . توانست برود و نرفت
درستی از امکانات سازمان در آن زمان 

وگرنه می فھمیدیم شرایط . نداشتیم
بمراتب کم  ٥٤درونی سازمان از دوران 

  .بنیه تر است
زمان در بعد ازانقالب و تاسیس ستاد سا

ایده برپائی ستاد نیز تا (دانشکده فنی،
آنجا که من بیاد دارم، از ابتکارات خالقانه 

من و ) رفیق خسرو فتاپور بوده است
نقی حمیدیان سازماندھی کارگری را 

اولین اقدام ما دعوت . آغاز کردیم
نمایندگان کارگران کارخانه ھای تھران به 

م ھرگز از خاطر. یک گردھمائی بزرگ بود
بعد از ظھر روز چھارشنبه . نمی رود

آقای بازرگان . بیست و پنجم بھمن بود
نخست وزیر صبح ھمین روز کابینه خود 

را در حضور خبرنگاران معرفی کرده و از ھمه 
اعتصاب کننده ھا بویژه از کارگران تقاضا کرده 
بود؛ به اعتصاب پایان بدھند و چرخه تولید را 

ی با شرکت بیش گردھمائ. به حرکت بیآورند
تن از کارگران پیشرو کارخانجات تھران  ٥٠٠از 

ما ھرگز تصور این تعداد را . و اطراف برگزار شد
. من به کارگران خوشامد گفتم. نداشتیم

نقش بزرگشان را در پیروزی انقالب ستایش 
کردم و باالخره پیشنھاد نخست وزیر را بازگو 

رشان از آنھا خواستم نوبت بگیرند و نط. نمودم
  .را در این باره بگویند

. سخنرانھا ھمه ما را مبھوت خود کرده بودند
ھیچکس نمی دانست اینھمه استعداد نھفته 
چگونه در ظرف یک سال شکوفا شده بود؟ 
سخنان آھنگین، غرورانگیز و پرمھارت می 

آنھا گوئی سالھای متمادی در مجامع ! نمود
 به نظر می رسید. بزرگ سخنرانی کرده بودند

. اکثرًا با حکومت مذھبی سر آشتی ندارند
ولی سوال اساسی به . نظرات متفاوت بود

  آینده ما را چه. یک چیز خالصه می شد
  کسی تضمین می کند؟

پشت تریبون رفتم و گفتم در چنین نشست 
از آنان . بزرگی تصمیم نمی شود گرفت

خواستم از میان خود نمایندگانی انتخاب کنند 
وچکتر بتوانیم به نتیجه تا در یک سالن ک

بفاصله کوتاھی حدود . پذیرفتند. برسیم
ھمزمان . بیست سی نفر در سالن گرد آمدیم

از ھمه رفقائی که در ستاد بودند دعوت کردم 
بیآیند در این بحث و ارائه راه حلھا شرکت 

جز من و حمیدیان، رفقا نگھدار، کشتگر، . کنند
بیاد  را.... علی توسلی، اسفندیار کریمی و 

دارم که ھرکدام تالش کردند جمع را به 
شکستن اعتصاب ھمراه با تداوم مبارزه مجاب 

با اینھمه جلسه به نتیجه نرسید و . نمایند
قرار شد تصمیم قطعی به نشستھای دیگر 

اعتصاب ھا طبق خواھش . موکول شود
بازرگان و دستور آیت اهللا خمینی، می بایست 

ته تا شنبه بیست وھشتم بھمن شکس
میشد و کار در نظام جدید که ھنوز نه نام اش 
و نه رسم اش معلوم نبود، آغاز می 

روزھای پنجشنبه و جمعه نیز  .گشت
. نشست با ترکیبی مشابه برگزار گشت

نتیجه این شد که در کارخانه انشقاق 
  .نیاندازیم و به اعتصاب پایان بدھیم

روز شنبه بیست و ھشتم بھمن ماه روزنامه 
امروز صدھا ھزار کارگر و «: نوشتاطالعات 

کارمند و نظامی اعتصابھای دراز مدت را 
بدین . شکستند و کارھایشان را از سر گرفتند

ترتیب چھره شھرھای ایران که بر اثر 
اعتصابھای سراسری دگرگون شده بود، تغییر 

این  ».یافت و نبض شھرھا طپیدن آغاز کرد
ایندگان نشستھا باعث ارتباط نزدیک تر ما با نم

کارگران بویژه در بخشھای کلیدی مثل 
پاالیشگاه تھران، چیت ری، شھرصنعتی البرز، 

به این ترتیب . شد.... کشتارگاه و 
سازماندھی کارگری تھران را آغاز 

آنھا از ھر . بحث ھا را ضبط کرده بودیم  .کردیم
سوژه ای برای برپائی یک نشریه جالب تر 

شار یک نشریه به این ترتیب ایده انت. بودند
بخشی از کار بدون ھیچ . برایم مادیت پیدا کرد

این نشستھا . دردسری خود آماده شده بود
ھمچنان ادامه پیدا کرد و با انتقال ستاد از 
دانشکده فنی به خیابان میکده به آنجا منتقل 

این نشستھا تا پایان کار ستاد با ما   .شد
کارگران خود سخن می «صفحه . بود

آن متولد شد و به نشریه ای که در » گویند
زمان کوتاھی بعد از این انتشار پیدا کرد، 

  .جان بخشید
برای نام نشریه پیشنھادھای رفقای ستاد 

را » کار«را جمع آوری کردم از میان شان 
پیشنھادھا عمدتا ھمین . انتخاب کردم

خیلی ھا با این . مضمون را می رساندند
یکی از یاران  فرم کار را اما. نام موافق بودند
در . کشیده بود) محسن م(آرشیتک مان 

را  کار. طراحی و کار گرافیک مھارت داشت
. به اشکال گرافیکی متعددی کشیده بود

نوعی را که ماندگار شده است انتخاب 
  .کردیم

ھیئت تحریریه کار چگونه تشکیل شد؟ 
شما در چه تاریخی سردبیر نشریه کار 

فیق حیدر ما اطالع داریم که ر. بودید
پس از انتشار مسئولیت رسمی 

نشریه به . نشریه کار را بعھده گرفت
 چه صورتی اداره می شد؟

حتما می دانید کمیته مرکزی سازمان  -
فدائی در آستانه انقالب، از ده نفر تجاوز 

یکی دو نفر در شھرستانھا . نمی کرد
آنھا از فردای انقالب در ستاد . بودند

شانزده ھفده دانشکده فنی یک شورای 
نفره درست کرده بودند که بیشتر شبھا 

جمع می شدیم و در باره مسائل   دورھم
حاد روز و وظائف سازمان صحبت می 

  .گاھی ھم تصمیم می گرفتیم. کردیم
یکی از این نشستھا روز سه شنبه بیست  

و چھارم بھمن ماه در خانه رفیق انوشیروان 
چند موضوع اضطراری . لطفی برگزار شد

ش آمده بود که سازمان می بایست پی
یکی تھیه . سریعًا موضع گیری می کرد

بیانیه برای تشکیل کمیته مشترک مابین 
ما، مجاھدین خلق و کمیته انقالب 

  . اسالمی بود
ظاھرًا می بایست بر  این کمیته مشترک

سالحھا و تجھیزات مصادره شده نظارت 
کند ولی ھدف آنھا در اصل کنترل تانک و 

ای ما و مجاھدین می توانست تفنگ ھ
رفیق فرخ نگھدار ھمان شب با بنی . باشد

صدر بر سر این مسئله به توافق رسیده 
او بعد از این مذاکره آخرھای شب به . بود

  .ما پیوست
بیانیه دیگر در مورد حمله به سفارت آمریکا 

مطبوعات از روی . در تھران و تصرف آن بود
دگان حسن نیت ما را بعنوان تصرف کنن

اطالعیه ما می . سفارت معرفی کرده بودند
بایست این گزارش را تکذیب می کرد چون 
به ھر صورت دستور سازمانی نمی 

  .توانست باشد
ترکیب ھای دو نفره داوطلب شدند که این  

صبح . اعالمیه ھا را تا پایان شب بنویسند
که بیدار شدیم جز فرخ، من و علی کشتگر 

فرخ . ام نداده بودرا انج» تکلیف اش«کسی 
کمیته مشترک را که نیمه کاره نوشته بود، 

من و علی کشتگر  .صبح به پایان برد
سرو ته . موضوع سفارت را نوشته بودیم

  . ...بقیه را نیز با عجله بھم آوردیم
١٠ادامه در صفحه 



  

شماره ٢، صفحه ٦ 

ھفت ماه پس از شروع بکار دولت جدید، 
 ظاھرًا ھیجانات انتخاباتی فروکش کرده و

ماه عسل اصالح طلبان و اصول گرایان در 
 .سواحل اعتدال به بار نشسته است
 ٢۴گذشت زمان پرده از رخسار حماسۀ 

دوستان منتسب به خرداد که بعضی از 
آتش بیار معرکه اش بودند، فرو  چپ نیز

 افکنده، فریاد مستانه ای که انتخاب اعتدال
روحانی را شکست افراط جلیلی قلمداد 
نمود و در غریو شادی اش صحنه گردان 

را از قلم انداخت، در واقع مزورانه از  اصلی
 کیسۀ چپ برای بقاء و دوام جمھوری

ن تعارف آنان خاک بدو. اسالمی ھزینه کرد
 بر چشم مردم پاشیدند و در فریب اش

کسانی که . فعاالنه مشارکت نمودند
 ناشرمانه گفتند و ھنوز ھم جمعی از آن

جماعت می گویند؛ انتخاب روحانی بر 
خالف خواست رھبری و گامی در راستای 

امروز . از نظام والیی بوده است عبور
 هبایستی فارغ از آن غوغاگری مشمئز کنند

بدنبال تحلیلی عینی و منطبق بر واقعیت 
 بر آن نیستیم که برای شادی. ھا باشند

تا چھار سال دیگر بر طبل نفرت   رژیم والیی
انحرافات  نقد. و جدایی بین خود بکوبیم

جریان ھای منتسب به چپ و افشای دالیل 
چرایی رفتار  ضرورتی است انکار ناپذیر ولی

حله طیف ھای سیاسی جامعه بخصوص ن
این موضوع  ھای متعدد چپ در برخورد با

نمی تواند تا انتخابات بعدی ما را مشغول 
نبایستی از دستور  خود سازد و صد البته

  .کارمان نیز خارج شود

حکومت بار دیگر توانست با تحمیق مردم و 
انتخابات را با  بدتر از آن با فریب اپوزیسیون،

برگزار و در  مشارکت قابل تأملی از مردم
متفاوت یکی از خادمین  نبود آلترناتیوی

والیت فقیه را بر مسند ریاست جمھوری 
بر این مسند تکیه زد نه  کسی که. بنشاند

مخالف رژیم، نه تحول خواه و نه اصالح 
دائمی شورای امنیت و  طلب، بلکه عضو

دبیر سابق آن و یکی از کارگزاران صدیق و 
خامنه ای نظام و شخص  مورد اطمینان

است، ھمانگونه که ھفته ای قبل از 
ما : "نوشته بود انتخابات برای رھبری

ایم و اکنون نیز  ھمواره مطیع و ھمراه بوده
شواھد امر حاکی از آن  ."ھمراه ھستیم

است که روحانی گزینۀ شماره یک نظام و 
مسئولیتی بود،  رھبری برای چنین

مشارکت آقای والیتی مشاور ارشد رھبری 
 برای ھموار کردن راه تخریب جلیلی و در

برای پیروزی روحانی در مناظرات تلویزیونی 
. ارزیابی نمود را ھم در این راستا می توان

 اقدامی که ھم، راه را برای پیروزی

بنوعی انتخابات را به  کرد و ھم، ھموار روحانی
ھای ھسته ای  رفراندومی برای تغییر سیاست

  .رژیم جا زد
خواست مردم از بازخواست یاران  نامتا بعدًا ب

   .فرار کرده باشند
و اما مھم ترین دستآورد رژیم از این انتخابات را 

  :می توان در موارد زیر خالصه کرد
  ٨٨ابطال نظریه تقلب در سال  -١
تدفین جنبش سبز و خارج نمودن مطالبات  -٢

  سیاسی و مدنی آن از دستور کار
  دمتحمیق دوباره توده ھای مر -٣
آوردن طیف وسیعی از مردم پای صندوق  -۴

  ھای رأی و کسب مشروعیت سیاسی
ایجاد تفرقه و تشدید جو بی اعتمادی در  -۵

  بین اپوزیسیون، بخصوص نیروھای چپ

  رویکرد دولت روحانی
دولت روحانی را می توان ائتالف گستردۀ 

در دھۀ  فرادستان و راه بران اقتصادی ایران
. دھۀ ھشتاد نامیدھفتاد و نیمۀ نخست 

اقتصادی ھمگی  دولتھای پس از جنگ در عرصۀ
کار بست . رویکردی راست داشته اند

با دولت  سیاستھای تعدیل ساختاری که
سازندگی رفسنجانی آغاز شده بود، در دولت 

دولت احمدی نژاد  اصالحات ادامه یافت و در
بنحوی که صندوق بین . شتاب بیشتری گرفت

رعت باالی خصوصی س المللی پول بدلیل
. سازی آقای احمدی نژاد را مورد تقدیر قرار داد

دولت روحانی را می توان منسجم  با این ھمه
 ترین دولت راست و نئولیبرالی پس از انقالب

ایدئولوژی غالب تیم اقتصادی دولت . بشمار آورد
تعدیل اقتصادی  و سیاستگذاران اقتصادی اش،

تی که دول. و نولیبرالیسم اقتصادی است
بازار، اتاق بازرگانی و  مناصب کلیدیش در دست

بورکرات ھای شیدای اقتصاد نئولیبرالی تحصیل 
آمریکا و انگلستان قرار گرفته، سیاست  کرده

خواست و  ھای اقتصادی دولت روحانی دقیقًا با
نسخه ھای تجویزی صندوق بین المللی پول و 

سیاستھایی که  .بانک جھانی ھمسوئی دارد
اقتصاددان " حبیب ُفتینی"یل دولت نھم در اوا

تحقیق در بارۀ اقتصاد ایران  تونسی و مسئول
  .در بانک جھانی، به تأیید رھبری رساند

قابل کتمان نیست که اقتصاد کشور   
 ورشکست شده و توده ھای مردم توان تحمل

فشار بیشتر . شوک نئولیبرالی دیگری را ندارند
ش الیه ھای شور می تواند طغیان تھیدستان و

تنھا . فرودست جامعه را بدنبال داشته باشد
نئولیبرالی در کمیته اقتصادی  امید اقتصاددانان

 دولت آقای روحانی، به گشایش ھای ناشی از
   .برداشتن محدود تحریم ھاست

تا با استفاده از چنین فرصتی بتوانند، فشار  
سیاستھای  مضاعف بکارگیری ھرچه بیشتر

تمرکز ھر . ساختاری را الپوشانی کنندتعدیل 

مذاکرات ھسته ای و  چه بیشتر دولت بر
کوتاه آمدن از مواضع گذشته دقیقًا در 

چرا که برای رژیم در  .ھمین راستاست
شرایط فعلی رفع محدود تحریم ھا تنھا 

از بحران اقتصادی  راه برون رفت ممکن
مشکالت انباشته شده جامعه  .است

رانی، حقوق ھای ھمچون؛ بیکاری، گ
دستمزدھای اندک، در  پرداخت نشده،

سال حاکمیت جمھوری  ٣۵طی 
درآمد  اسالمی عرصه را بر اقشار کم

تنگ و ادامۀ حیات را بر آنان سخت و 
تحریم  طبیعتًا کاھش. دشوار نموده است

ھای  ھا گشایش اقتصادی بخصوص رونق
بدنبال  سوداگرانه را حتی در کوتاه مدت

امری که می تواند بھبود   .خواھد داشت
را به  نسبی و کوتاه مدت معیشتی مردم

با ادامۀ سیاست ھای   .ھمراه آورد
 نئولیبرالی و بدلیل ادامۀ  اقتصادی

مشکالت ساختاری اقتصاد، نمی توان 
    .رونق واقعی را انتظار داشت

سیاسی منطقه می  ھرچند تحوالت
یران تغییر تواند برخی معادالت را به نفع ا

به رشد اقتصادی کشور و  دھد که طبیعتًا
افزایش قدرت اقتصادی مردم منجر 

تیم اقتصادی دولت .  خواھد شد
گرایشی افراطی به سیاستھای 

سازی،  تشدید خصوصی. نئولیبرالی دارد
آزادی ھر چه بیشتر سرمایه مالی، 

 حذف یارانه ھای نقدی، افزایش بھای
بازار ارزی حامل ھای انرژی، دست کاری 

 برای جلوگیری از کاھش ارزش ارزھای
خارجی در برابر ریال، کاھش بودجه ھای 
 رفاھی، بھداشتی، آموزشی، عمرانی و

خصوصی ساز آنھا، توقف طرح مسکن 
سیاستھایی که  .مھر از آن جمله اند

فشار را بر گرده دھک ھای پایینی 
معلمین،  جامعه، بر کارگران، کارمندان،

و مستمری بگیران بیشتر   بازنشستگان
فشارھای  بنابراین. و بیشتر خواھد نمود

ناشی از تشدید سیاستھای نئولیبرالی 
 تمامی امیدھای مردم بر گشایش

اقتصادی را خنثی و نقش بر آب خواھد 
کاھش تحریم ھا می تواند برای . ساخت
ھر چند کوتاه، چھره کریه رویکرد  مدتی

ا نامیمون سیاستھای اقتصادی دولت ر
امری که دوام چندانی . دھد پوشش

نخواھد داشت و محتمًال در آینده ای نه 
اوج گیری تنش ھای  چندان دور شاھد

  .... اجتماعی بدالیل اقتصادی باشیم
 ٧ادامه در صفحه 

 نقدی بر تحوالت سیاسی و اجتماعی کشورمان
 )۴٨(در دفاع از سوسیالیسم 

بر این مسند تکیه زد نه  کسی که
ه مخالف رژیم، نه تحول خواه و ن

دائمی  اصالح طلب، بلکه عضو
شورای امنیت و دبیر سابق آن و 
یکی از کارگزاران صدیق و مورد 

نظام و شخص خامنه ای  اطمینان
 است

ھر میزان که در مذاکره با طرف  آنھا به
کنند، در داخل  غربی امتیاز دھی می

عرصه را بر فعالین سیاسی و مدنی تنگ 
آنھا مشتبه نشود  تر می سازند، تا امر بر

که امتیاز دھی برای کشورھای خارجی 
فعالین سیاسی ھم  به امتیاز دھی برای

 .ادامه خواھد یافت

قابل کتمان نیست که اقتصاد 
کشور ورشکست شده و 

 توده ھای مردم توان تحمل
شوک نئولیبرالی دیگری را 

فشار بیشتر می . ندارند
 تواند طغیان تھیدستان و

شورش الیه ھای فرودست 
جامعه را بدنبال داشته 

 .باشد
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  ...تحوالت سیاسینقدی بر 
    ٦ ادامه از صفحه

احمدی نژاد  در چنین شرایطی بازگشت
و تیم وی با سیاست ھای پوپولیستی و 

 عدالت خواھی، البته با سیاست
خارجی متفاوت، می تواند از گزینه ھای 
احتمالی جمھوری اسالمی برای چھار 

رویکرد   .ھشت سال بعدی باشد یا
ی تصمیم گیری ھااقتصادی دولت، و 

بازار "کالنش بدون تردید مبتنی بر اقتصاد 
سیاستھای تعدیل  و بکارگیری" آزاد

ساختاری مورد نظر صندوق بین المللی 
بازار و  پول است، بنحوی که منافع

شرکت ھای خصوصی و حداکثر 
سودآوری برای کالن سرمایه ھای 

در این . خارجی تأمین گردد داخلی و
در  میان تنھا عدالت اجتماعی است که

دولت تدبیر و امید محلی از  برنامه ھای
با این اوصاف نه تنھا بھبود . ِاعراب ندارد

اقتصادی را نمی توان انتظار  شرایط
داشت بلکه در آینده افزایش فاحش 

گسترش بیکاری و  شکاف طبقاتی و
فالکت کارگران و زحمتکشان را شاھد 

بایستی توجه  ضمن آنکه. خواھیم بود
نی اجازۀ ورود به حوزه نمود، دولت روحا

داشت و نظارت  ھای ممنوعه را نخواھد
بر نھادھا و بنیادھای اقتصادی تحت 

 -نظامی کنترل رھبری و مؤسسات
ھمچنان " برادران قاچاقچی"اقتصادی 

خواھد  بیرون از دایرۀ اختیارات دولت وی
  .ماند

رویکرد سیاسی دولت؛ در حوزه ھای  
دولت اساسًا از سیاسی و اجتماعی 

و . چندانی برخوردار نیست اختیارات
اوضاع مطابق خواست و برنامه ھای بیت 

با کارگزاری اعضای کابینه  رھبری، البته
روحانی در ھمراھی با . ھدایت می شود

محروم و اقشار  خواست طیف ھای
پایینی و میانی معترض خنثی تر از 

گفتیم  ھمانگونه که. خاتمی است
روحانی متوجه توافق  تمامی عملکرد

 ھسته ای است و در دیگر عرصه ھا
خصوصًا در رابطه با گسترش آزادی ھای 
سیاسی و مدنی و توجه به خواسته 

صنفی و معیشتی توده ھای کار و  ھای
زحمت نه اختیار دارد و نه بدنبال تحول 

روزه وی بجز ١٠٠گزارش . است مثبتی
در آن . بخش ھسته ای ھیچ نداشت

چیز گفته شد تا  نی ھمهگزارش طوال
در واقع کاری انجام . چیزی گفته نشود

از  .داده شود نشده بود که گزارشی
طرفی حاکمیت تالش دارد که متن و 

 که -محتوای اصلی توافق ایران و آمریکا 
تنھا میتواند بخشی  توافق ھسته ای ژنو

پوشیده  را از اذھان عمومی - از آن باشد 

ن که در مذاکره با آنھا به ھر میزا. نگھدارد
کنند، در داخل  طرف غربی امتیاز دھی می

عرصه را بر فعالین سیاسی و مدنی تنگ تر 
آنھا مشتبه نشود که  می سازند، تا امر بر

امتیاز دھی برای کشورھای خارجی به 
فعالین سیاسی ھم  امتیاز دھی برای
رژیم در ھراس از رشد . ادامه خواھد یافت

بھره بردای از فضای  با اعتراضات توده ای و
شکل گرفته در پی توافق ھسته ای، با 

فضای عمومی جامعه به  امنیتی کردن
تشدید سرکوب و خفقان، زندان و افزایش 

نگاھی . شده است اعدام ھا متوسل
اجمالی به کابینه روحانی، تأییدی بر این 

برای مھار جنبش ھای  بطوریکه. مدعاست
عات ملی و قومی، علی یونسی وزیر اطال

تازه تأسیس اقوام  سابق به سمت معاونت
و ادیان منسوب گردیده، برای کنترل جنبش 

اعتراضات احتمالی  کارگری و مدیریت
کارگران، علی ربیعی معاونت اسبق وزیر 

وزارت کار می رسد، و  اطالعات بر مسند
وزارت دادگستری ھم به حجت االسالم پور 

عضو کمیسیون مرگ و  محمدی یکی از سه
شتار زندانیان سیاسی در جریان فاجعۀ ک

و بار دیگر سر و کلۀ . گردد ملی واگذار می
آکادمیک سابق وزارت  –مقامات امنیتی 

روزنامه   اطراف دولت روحانی و اطالعات در
  .ھای اصالح طلب پیدا شده است

دغدغۀ امپریالیستھا در ھمسوئی با 
   جمھوری اسالمی

لیستی آمریکا و دیگر کشورھای امپریا  
که  ھر. فعًال بدنبال تعویض رژیم نیستند

در . چند این گزینه را ھم روی میز دارند
 چنین شرایطی دولت روحانی بدلیل

ھمراھی ایدئولوژیک و سیاسی اش با 
 غرب و به دلیل رویکردھای اقتصادیش،

مطلوبترین گزینه برای آمریکا و ھمپیمانانش 
 آنھا نیز ھمچون جمھوری. می باشد

نگران ارتقاء نارضایتیھا عمومی به  اسالمی
بوده و  جنبشھای توده ای چپ و دموکراتیک

دغدغۀ اصلی آنان کنترل و توقف  .ھستند
  بلکه برنامۀ ھسته ای ایران نیست،

زیر  ایران به نظم جھانی زیر وابسته کردن
سلطه ی غرب، جلوگیری از رشد نیروھای 

 مستقل و ترقی خواه و ممانعت از شکل
بش ھای دمکراتیک و چپ می گیری جن

 از این رو برای انتخاب روحانی از. باشد
مدتھا قبل مھندسی انتخابات، ھدایت آراء و 

الزم در  انحراف افکار عمومی، رایزنیھای
داخل و با کشورھای غربی و حتی روسیه 

ساعاتی پس  این سناریو. صورت گرفته بود
از کنار کشیدن عارف توسط بی بی سی 

 .سمیت یافتعلنی شد و ر

  مذاکرات ھسته ای و تحریم ھا
 به واقع وظیفۀ اصلی و مأموریت ویژه  

  روحانی و دولت مطبوعش را می توان  
 تالش برای گشایش گره کور تحریم ھای

ھسته   نفتی، مالی و بانکی با دادن امتیازات
البته مطبوعات غربی افشاء   .ای دانست

غیر علنی و مخفی ایران نمودند که مذاکرات 
فی مابین از    و آمریکا در خصوص مسائل

مسائل ھسته ای با میانجی گری  جمله
 سلطان قابوس از اواخر وزارت خانم ھیالری
. کلینتون در کشور عمان آغاز گردیده بود

، ١٣٩٢ مذاکراتی که سرانجام در سوم آذر
منجر به توافق ھسته ای جمھوری اسالمی و 

عملیاتی کردن این  ماراتن. یدگرد ۵+١گروه 
توافق، ھفته ای بعد از امضای موافقت نامه 

مرحله اول آن نیز از سی ام  ژنو آغاز گشته و
دی ماه به اجراء گذاشته شده و احتمال می 

 ماھھای آتی به انعقاد قراردادی جامع رود در
ضعف  ھرچند که بدلیل موقعیت. منتھی شود

سعی خواھد رژیم در مذاکرات، طرف مقابل 
برای کسب  نمود از تشدید و ادامۀ تحریم ھا

امتیازات بیشتر از ایران و حتی از کشورھای 
دور از واقعیت . نماید منطقه بھره برداری

نخواھد بود اگر مخالفت فرانسه و ساز مخالف 
سنای آمریکا را ھم در این راستا  کنگره و

.  ارزیابی نمائیم

که مذاکرات نه با سرکار افشای این حقیقت 
آمدن دولت روحانی بلکه از مدتھا پیش در 
دورۀ ریاست جمھوری احمدی نژاد، البته با 
ھدایت مستقیم رھبری استارت خورده بود، 
بیانگر آن است که این توافق اساسًا ربطی به 

جواد !!! "تیم روحانی و قھرمان ملی اش
این توافق که با نرمشی . ندارد" ظریف
انه یا به عبارتی دقیق تر با نوشیدن قھرمان

جام زھری دیگر توسط خامنه ای صورت 
گرفت، پروژه ای ملی و در عالی ترین سطح 

ھیئت نمایندگی آمریکاییان   .نظام می باشد
در مذاکره با تیم نمایندگی ایران را آقایان 
ویلیام برنز معاون وزیر امورخارجه و جیک 

ری کلینتون الیوان مشاور قابل اعتماد ھیال
مرد "وزیر خارجه پیشین آمریکا به عنوان 

" وگوھای ایران و آمریکا پشت پرده گفت
مشاوران مورد اطمینان . ھدایت می کردند

خامنه ای و بیت رھبری از جمله شخص 
والیتی طرف ایرانی این مذاکرات تا قبل از آغاز 

توافق ژنو در  .بکار دولت روحانی بوده است
بدلیل تحریم . ن امضاء شدبدترین شرایط ممک

صادرات نفتی و  ھای گسترده، کاھش
دسترسی نداشتن به ھمان پولھای اندک، 

پرداخت یارانه ھا  خزانه دولت تھی و امکان
غیر ممکن گشته، اکثر قریب به اتفاق 

خدمات درمانی و  طرحھای عمرانی متوقف، و
یافته  آموزشی در ابعاد قابل توجھی کاھش

ازه اقتصادی از ھم پاشیده و بطوریکه شیر. بود
. نیز تجربه کردند درصدی را ٥٠مردم تورم 

کارخانه ھا و مؤسسات اقتصادی بیشماری 
نفر به خیل میلیونی  صدھا ھزار  تعطیل و

  ...بیکاران پیوستند، ادامۀ این
 ١١ادامه در صفحه 

در چنین شرایطی 
احمدی نژاد و  بازگشت

تیم وی با سیاست ھای 
پوپولیستی و عدالت 
 خواھی، البته با سیاست

خارجی متفاوت، می تواند 
از گزینه ھای احتمالی 
جمھوری اسالمی برای 

ھشت سال بعدی  چھار یا
  .باشد

از کاھش و رفع تحریم ھا 
بتواند فشارھای طاقت 

اقتصادی را از گرده  فرسای
مردم برداشته و یا اندکی از 

 فشار آن بکاھد، مورد
 .استقبال ما خواھد بود

   در این میان خامنه ای و
کارگزارانش سعی دارند 
امضای قرارداد ژنو را 
پیروزی برای دیپلماسی 
خود قلمداد کنند، ولی 
آنھا نمی گویند که این 

خانمانسوز را  سیاست
خود آنھا بر گردۀ مردم 

 گذاشتند
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مجلۀ ) ١٣٩٢آذر و دی (در شمارۀ نھم 
به » دیباچه«طلبی تحت عنوان ماندیشۀ پویا 

چاپ رسیده بود که مطالب مطرح شده در آن 
- به نظر می. خالف واقع و قابل تامل است

سال  ٤٢رسد داوری نویسنده دربارۀ مبارزین 
به پیوست تصویر . قبل نادرست بوده است

کامل دفاعیات اسداهللا مفتاحی، یکی از 
ھای فدائی خلق در اعضای سازمان چریک

. شوداه پھلوی، تقدیم میدادگبی
خواھشمند است جھت روشن شدن اذھان 
عمومی آن را درج کنید تا مواضع اعضای 
. سازمان برای شما و خوانندگان آشکار شود

- اید یا دیگران نقد میآنچه را شما نقد کرده
کنند، چیزی در حد این است که ھرکس از 

باید دانست عمر . کندظن خود تجسم می
از شش ماه نبوده است، یک چریک بیش 

ھای گمنام و با اسم مستعار زندگی و چریک
. اند و گمنام ھم کشته شدندکردهمبارزه می

- منابع در دسترس چندان قابل استناد نمی
کنم که با مطالعۀ به شما توصیه می. باشد

تری با ابعاد دقیق اسناد آشنایی بیش
مختلف روحی، عقیدتی، جوانمردی، دین، 

دردھۀ . ھا پیدا کنیدگیزۀ چریکمذھب و ان
چھل و پنجاه زبان روز روشنفکران داخلی و 
بسیاری از نقاط دنیا برای تحقق عدالت و 

. دست گرفتن اسلحه بوده استآزادی به
گفته شده که مرحوم مھندس بازرگان که 

اش مبارزۀ قانونی بود، در مشی سیاسی
دادگاه نظامی گفته بود که بعد از ما مردان و 

نانی پیدا خواھند شد که با زبان دیگر، یعنی ز
عباس . با سالح، با رژیم برخورد خواھند کرد

مفتاحی ھم گفته بود که رژیم پھلوی مبارزۀ 
طور که شما آن. مسلحانه را بر ما تحمیل کرد

اید اگر امیر پرویز پویان یکی دیگر از نوشته
ھای فدائی خلق کارنامۀ عملی فیدل چریک

دید، راه و روش دیگری انتخاب یکاسترو را م
گویم ای کاش شما ھم بنده می. کردمی

در  ١٣٥٠دفاعیات اسداهللا مفتاحی در سال 
دادگاه نظامی رژیم پھلوی را به دقت خوانده 

این . شدید جریان چیستبودید تا آگاه می
ھایی ای به ورود به چنین بحثجانب عالقه

نگارش  نداشته و ندارم، آنچه من را وادار به
آمیز در  این مطلب کرد، انتخاب تیتر اھانت

بوده است که متاسفانه به اندیشۀ پویا مجلۀ 
علت عدم شناخت درست از ابعاد مختلف 
وجودی انقالبیون، شما از آن طرف بام افتاده 

در خاتمه به آگاھی . [...] ایدو به بیراھه رفته
 ٢٤رسانم که اسداهللا مفتاحی در سن می

ھا کردن آخرین روزھای دورۀ سالگی با ر
دانشگاه (انترنی خود در رشته پزشکی 

آگاھانه به جای اخذ دیپلم دکترای ) تبریز
پزشکی، جوخۀ اعدام را انتخاب کرد و به 

رزمش مھندس عباس ھمراه برادر ھم
 ١٣٥٠مفتاحی در سحرگاه یازدھم اسفند 

مبارزین با زندانی و . ھر دو اعدام شدند
ع با خون سرخ خود اعدام شدن در واق

وار به مسلخ رفته و دشمن را رسوا حسین
نموده و نھال انقالب را کاشتند و آبیاری 

در ادامه برای آشنایی درست با . اندکرده
اھداف این جوانان فرازھایی از متن دفاعیۀ 

ماشین جنگی عظیمی تدارک ببینند و ھر 
شان این منابع ھا با مبارزاتکجا که توده

اند، ماشین امپریالیستی را به خطر انداخته
ویتنام نمونۀ . جنگی خود را به کار اندازند

ھا علیه لقبارزی است از مبارزات عادالنۀ خ
ای است از امپریالیسم و ھمچنین جلوه

امپریالیسم جھانی . خویی امپریالیسمدرنده
ـ به خصوص امپریالیسم امریکا ـ حکومت 
صھیونیستی اسرائیل را تا دندان مسلح 

ھای عرب ـ به خصوص کرده تا به حقوق توده
جنایات . خلق فلسطین ـ تجاوز کند

امپریالیسم جھانی به سرکردگی 
مپریالیسم امریکا به حدی است که شرح آن ا

مبارزات ما و . از حوصلۀ این مقال خارج است
ھای در بند سراسر جھان برای سایر خلق

مان ھای ملیاین است که مانع غارت ثروت
ھا را از به دست امپریالیست بشویم، آن

دسترسی به این منابع عظیم ثروت محروم 
ھا، سازیم و در نتیجۀ قطع این شریان

اش سردرگم امپریالیسم در تضادھای داخلی
کشان شود و سرانجام توسط زحمتمی

کشورشان سلطۀ جابرانۀ این نظام جھان 
توانند در چارچوب یک دوستی و تفاھم می
تاریخ این رسالت را . المللی زندگی کنندبین

بر عھدۀ کلیۀ روشنفکران انقالبی قرار داده 
  . است

طر امکان مطالعات تنھا روشنفکران به خا
توانند ماھیت این نظام را که بر  می وسیع

ھا بنا شده پایۀ استعمار و استثمار توده
. بشناسند و راه رھایی از آن را پیدا کنند

ھمین روشنفکران در مقام انقالبی پیشرو 
ھا نشان باید با تمام قوا راه مبارزه را به توده

- ترام میھا احما به افکار و عقاید توده. دھند
دوش توده در راه رھایی او بهگذاریم و دوش

قدم برداشته و او را در روشن شدن راه 
  .کنیممبارزه، ھدایت می

به دنبال چنین براداشتی بود که ما به مبارزه 
زیرا سکوت به منزلۀ تایید این . روی آوردیم

از . نظام و زیر پا نھادن وجدان بشری است
مخصوصی آنجایی که ھر کشوری شرایط 

دارد، بنابراین استراتژی خاصی باید در مبارزه 
علیه امپریالیسم مطابق واقعیات ھر کشور 

ھا ما در مقام پیشرو توده. انتخاب شود
شروع به تحقیق جامعه وانتخاب راه مبارزه 

. نمودیم

گونه امکانات دیدیم در کشور ما ھیچ
مان را به ھایدموکراتیک برای این که حرف

مطبوعات در زیر . یم وجود نداردتوده بزن
ھا به کارخانه. سانسور شدیدی قرار دارد

ھای نظامی درآمده و حتی صورت پادگان
ھای صنفی امکان تشکیل سندیکاھا و گروه

ای آزاد وجود ندارد و ھر جنبشی که و حرفه
در . شودصورت پذیرد به شدتد سرکوب می

- روستاھا کنترل شدیدی وجود دارد و ھر تازه
تواند مورد شک قرار واردی به روستا نمی

  . نگیرد
ھرھا به خاطر ترسی که در دل مردم شدر 

- اند ھمه را مشکوک میجایگزین کرده
  ...خوانند

 ١٥ادامه در صفحه 

اسداهللا مفتاحی در دادگاه تجدید نظر ارتش 
- را ـ خارج از دفاع حقوقی ـ برای شما می

با این توضیح که متن کامل این دفاعیه . آورم
دست را این جانب از طریقی بعد از انقالب یه

آوردم و متن کامل آن چندی پیش در کتابی 
  .خارج از ایران منتشر شده است

******** 

 معتقدیم که فرماسیون اقتصادی ـ[...] 
 اجتماعی کشور ما در حال حاضر بورژوازی

  . باشدسته میداری وابکمپرادور یا سرمایه 
در چنین نظامی سرمایه حاکم است و نیروی 

تر برای استحصال کار توده را ھر چه ارزان
- داران میتر برای سرمایهثروت ھر چه بیش

داران صاحبان این سرمایه را سرمایه. خرد
 داران خارجی که به بیانداخلی و سرمایه

  شوند،مارکسیستی امپریالیست نامیده می
ھا چه از امپریالیست. دھندتشکیل می 

طریق غارت ثروت ملی ما و چه از طریق 
وری نیروی کار توده، خون خلق ما را بھره

در کارخانجات به یک کارگر ھمان . اندمکیده
دھند که بتواند بدنش را برای قدر مزد می

عرضۀ مجدد نیروی کارش تحویل ماشین 
این کارگر با حداکثر تالشش فقط موفق . دھد
ترین شرایط زیست، خود شود در سختمی

اش را از لحاظ فیزیولوژیک در خدمت و خانواده
در این مورد استناد صریح . ماشین قرار دھد

چیز کارگران بار تودۀ بیبه زندگی و وضع رقت
  .کنمکشورم می

ترین تشکیالت نظام بانک، یکی از مھم
داری است و با غارت روزافزون سرمایه
ه، مدام ثروتش را افزایش ھای تودسرمایه

ھای دھد؛ در حالی که توده در زیر بار واممی
- تر از روز قبل میاجباری ھر روز ورشکسته

روستاییان ما را دریافت وام و عدم . شود
ھای کالن بیچاره امکان پرداخت آن با ربح

ھر روز سیل دھقانان به سوی . استکرده
به شود تا مھلت پرداخت را بانک سرازیر می

شان تعویق بیندازند، چون امکان پرداخت برای
شوند مقدور نیست و سرانجام مجبور می

شان را به شان قطعه زمینھایبابت بدھی
چک، سفته و برات گریبان . بانک تفویض کنند

ھر روز شاھد . اکثر بازاریان را گرفته است
. ای از تاجرھا ھستیمورشکست شدن عده

جامعۀ ما ھر لحظه بندی در بدین ترتیب قطب
در یک طرف انبوه مردمی . شودتر میکامل

اند که در یر بار ستم سرمایه قرار گرفته
اند و در قطب دیگر عدۀ مستاصل شده

- شان افزوده میمعدودی که دائم بر ثروت
ھای  این عده دست در دست سرمایه. شود

از نظر . امپریالیستی به غارت خلق مشغولند
ریت خلق تشکیل شده ما قطبی که از اکث

- است نیروی بالقوۀ انقالب را تشکیل می
دیده است تنھا با وحدت طبقات ستم. دھند

تواند به ثمر برسد و سلطۀ که انقالب می
. امپریالیسم را در کشور ما محو و نابود سازد

ھا ـ به خصوص امپریالیسم امپریالیست
امریکا ـ با استفاده از سود حاصل از استثمار 

ھای ھا و غارت ملی ما و سایر خلقتوده
اند دربند سراسر جھان است که موفق شده

  ما فدائی خلق خود ھستیم
 پاسخی به نقد فدائیان ازخالل متن دفاعیۀ اسداهللا مفتاحی دردادگاه

)برادر عباس و اسداهللا مفتاحی(حسن مفتاحی  



شماره ٢، صفحه  ٩ 

بنا بە گزارش رسیدە، عدەای از رانندگان و 
اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد 

اسفند ماە  ٢١تھران، صبح چھارشنبە 
کە پالکاردی را باال  در حالی. سال جاری

گرفتە بودند کە روی آن نوشتە شدە بود، 
، "ستدستمزد عادالنە حق مسلم ما"

درمقابل ساختمان وزارت کار تجمع نمودند 
 شان واستماع و پس از طرح مطالبات

 رئیس  ابراھیم مدنی نایب سخنان
 کارگران اتوبوسرانی تھران،  سندیکای

  .محل اعتراض را ترک کردند
ھای گذشتە دو تجمع مشابە کە  درھفتە

ی آزاد کارگران و  توسط اتحادیە
ھزارامضا با ٤٠دھندگان گردآوری  سازمان

خواست افزایش دستمزد در مقابل وزارت 
کار صورت گرفت، بە رغم فشار و پارەای 
برخوردھا از طرف نیروھای انتظامی در 
یکی ازاین دو تجمع، پایداری و فشار 
کارگران، مسئولین وزارت کار را واداشت 

طور رسمی با  بار به تا برای نخستین
راجع  تعدادی ازنمایندگان مستقل کارگری

بە درخواست افزایش دستمزد عادالنە کە 
ترین خواست کارگران تجمع کنندە  عمدە

 .بود، مذاکرە کنند
ھای اخیر کارگران  ھا، در ھفتە این عالوە بر

تا  ٤٠٠با امضای طومارھایی، بعضًا با 
ی  امضا، خواستار افزایش عادالنە ٨٠٠

قانون کار و  ٤١دستمزد طبق مادە 
بە غیراز این . شدند جمھور ی رئیس وعدە

موارد کە گزارش شدەاند، موجی 
ی  ازخواست افزایش دستمزد درآستانە

زمان تعیین میزان افزایش دستمزد توسط 
شورای عالی کار، در میان کارگران بە راە 

 .سابقە است افتادە کە بی
خاطر ایام  اعتراضات کارگری گرچە فعال به

تعیین افزایش دستمزد، بیشتر روی 
متمرکز گردیدە، ولی در  دستمزد

ھای دیگر نیز نسبت بە گذشتە  زمینە
تر و  شان متنوع تر و اشکال گستردە

پیگیری کارگران ھم بیشتر از گذشتە 
است و زمینە و فضا جھت متمرکز شدن 

شان و برقرارکردن پیوند  ھا و ھدایت تجمع
. شان مھیاتر از گذشتە است فیزیکی میان

در مورد گونە کە  با این وصف، ھمان
ی اعضای سندیکای  ھای جداگانە تجمع

ی آزاد مشاھدە شد،  واحد و اتحادیە
معلوم نیست چە عواملی مانع انجام 
تجمع مشترک حول دستمزد عادالنە 

شود؟ آیا اگر این دو  توسط این دو می
شدند، تاثیرش بیشتر  تجمع یکی می

قدر با ھم  نبود؟ آیا مطالبات این دو نھاد آن
شد آنھا را در یک  د کە نمیتفاوت داشتن

ھا  تجمع مشترک طرح کرد؟ این
ھایی ھستند کە باید بە آنھا  پرسش

یی کە  ھا پرداخت تا بلکە از میان پاسخ
بھتر بە مشکالت پرداخت  شوند، دادە می

 .و شاید بشود راھی برای آن یافت

ھای کارگری در ھر  که اعتراضات و تجمع در این  
عمومی جنبش کارگری،  واحد، عالوە بر مطالبات

نمایند کە بخشًا یا  می ھای معینی را دنبال  خواست
کًال مختص کارگران ھمان واحد و فاقد وجە عمومی 

ھمین جھت، حرکت  به. ھستند، تردیدی نیست
 مشترک متوجە مطالباتی است کە خصوصیت

  .عمومی دارند
مثًال، افزایش دستمزد عادالنە، حق اعتصاب و  

ر و بازنشستگی، نفی تبعیض تشکل، حقوق کا
جنسی و نژادی و مذھبی و مطالباتی ازاین 

 مطالباتی عمومی و فراگیرھستند کە دست،
  شود و باید گر ھم ھستند و حول شان می بسیج

یکی از خصوصیات   .اقدامات مشترک انجام داد 
 پراکندە ھای اخیر، اعتراضات سال منفی
  .دیگراست  یک از  شان ماندن

ھا و  کە فقدان سندیکا ،ی این پراکندگی نتیجە 
ی آن  ھای کارگری، یکی از دالیل عمدە اتحادیە

طبیعتًا . گونە اعتراضات است شدن این اثر کم، بودە
تا وقتی کە اعتراضات از حالت پراکندگی درنیایند و 

مند نشوند، با وجود تاثیرات معینی  کاسە و توان یک
توانند  نمیگذارند،  جای می شان به کە ھرکدام

دولت و کارفرمایان را وادار بە تجدیدنظر در 
شان نمودە و منشاء تغییر  ھای ضدکارگری سیاست

و بھبود اساسی در وضعیت معیشتی و اجتماعی 
ھای  البتە ھنوز موانع و دشواری. کارگران شوند

ھای جمعی وجود دارند،  زیادی بر سر راە حرکت
ھای  رتو حرکتولی خود این موانع را نیز تنھا در پ
بستگی واقعی  جمعی و تالش برای ایجاد ھم

درجنبش کارگری و ھمکاری متقابل با سایر 
توان  خواە اجتماعی است کە می ھای ترقی جنبش

گری  باری، اکنون کە شرایط برای سازمان.از بین برد
تر شدە است، منتظر شرایط  اعتراضات اندکی مھیا

ما  بھتر نباید نشست؛ چنین شرایطی برای
خود و با لطف و کرم ھیچ  خودبه  کارگران ھرگز

فراھم نخواھد جز نیروی خودمان  نیروی دیگری به
  .شد

چیز علیە کارگران  در زمانە و در کشوری کە ھمە 
بستگی و  است، یگانە راە ما ایجاد و تحکیم ھم

ایجاد ارتباطات و  .تشدید فعالیت و مبارزە است
ی ھستند کە ھای جمعی، امور سازماندھی حرکت

کار فعالین و  طور واقعی در دستور باید به
  .ھای کارگری قرار گیرند و تشکل  گران سازمان

تعیین  یابی تشخیص و امر ھمبستگی و سازمان 
ھمین جھت  به. ی آنھا قراردارد بە عھدە شعارھا،

ھا و  شان، تفرقە کارگران آن است، کە فعالین انتظار
طلبی را کنار  منزە آور و ھای کاذب زیان مرزبندی

بستگی و تحمل را  بگذارند و ھمکاری و ھم
ی رفتار فعالین و  نحوە. جایگزین آنھا کنند

ھای کارگری در شرایط  گران و تشکل سازمان
تر و کارسازتر  کنندە ی کنونی، واقعا تعیین ویژە

شان  ی رفتار دولت با کارگران و مطالبات ازنحوە
   .است

ت جامعە ھستیم، ما کە ھنوز اکثریت جمعی
کشور ما . ی زندگی بھتری ھستیم شایستە

چنان  ثروتمند است و منشأ اصلی تولید ثروت ھم
با این وجود، سھم ما از این . ما کارگران ھستیم
وضع قابل  این .دستی است ثروت، فقرو تنگ

منشأ فقر و محرومیت ما تنھا صاحبان   . تغییراست
خود ما   د؛شان نیستن ھای مدافع سرمایە و دولت

ولی  ،ما قوی ھم مقصریم، ما ضعیف نیستیم،
ترین تقصیر  ھمین پراکندگی مھم .پراکندە ھستیم

.و عامل اصلی وضعیت ناھنجار امروز ماست

توانیم خودمان، بلکە کل  ما، نەتنھا می
ی کارگر  اگرطبقە. کشور را آباد و مرفە کنیم

تواند  می متحد بشود و سازمان بیابد،
عدالتی، فقر، تبعیض و ستم  بی دیکتاتوری،

اما شرطش . کن کند را در این کشور ریشە
آن است کە ما حداقل بتوانیم خودمان را بە 

داران و کارفرمایان سازمان  ی سرمایە اندازە
 .دھیم

  در شش ماه نخست سال
ی شده دچار حادثه ھزار کارگر بیمه٩

  شغلی شدند

ھزار و ٩جاری،  ی اول سال در شش ماھه
 دچار اجتماعی تأمین ی شده بیمه ۶٧

   .ی ناشی از کار شدند حادثه
به گزارش ایلنا، بر اساس اعالم دفتر آمار و 

سازمان تأمین اجتماعی، از  محاسبات
 ٩٢۵ھزار و  مجموع این رقم ھشت

  .زن بودند شده بیمه ١۴٢مرد و  شده بیمه
دیدگان  بر این اساس، از مجموع حادثه

شده  بیمه ١١١ھزار و  ناشی از کار، ھفت
شده مجرد  بیمه ٩۵۶ھزار و  متأھل و یک

  . بودند
گفتنی است، عدم رعایت مقررات ایمنی، 

ظ، وسایل معیوب، عدم حفا وسایل بی
استفاده از وسایل حفاظتی و فقدان 

ھای عمده وقوع  اطالعات، از دیگر علت
 .شدگان است حادثه بیمه

  :بر اثر حوادث ناشی از کار رخ داد
 ١١کارگر در مازندران طی  ٧٠مرگ 

ماه گذشته

گرفتگی  فوتی، برق ٣٧سقوط از بلندی با 
 ١٢ مورد، و اصابت اجسام سخت با ١٨با 

ھای اول تا سوم مرگ  مورد فوتی، در رتبه
بر اثر حوادث کار در استان مازندران قرار 

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران از . دارند
کارگر در این استان بر اثر  ٧٠کشته شدن 

ماه گذشته خبر داد و  ١١حوادث کار طی 
اعالم کرد که مرگ و میر ناشی از حوادث 

ل، نسبت به ی امسا کار در یازده ماھه
چھاردرصد کاھش  مدت مشابه سال قبل،

 .یافت

  ،ضرورت امروز
اتحاد و عمومیت بخشیدن به مطالبات صنفی است

 صادق کار

نیاز امروز، سازماندھی کارگران در سطح ملی است



 
 

  

شماره ٢، صفحه ١٠ 

  ...نشریه کار، آغاز 
  ٥ادامه از صفحه 

این برای من که ھمه جا به دنبال نویسنده 
. تم تجربه خوبی بودبرای نشریه می گش

فھمیدم کمیته مرکزی غرق در حوادث 
کشتگر . است و فرصت سرخاراندن ندارد

او . برای انتشار نشریه در جریان گذاشتم
اما ھمانند ماشین چاپ اطالعیه صادر می 

می گفت این کار فعال در توان ما . کرد
حرف اش این بود که ما فرصت . نیست

ه در آوردن اطالعیه نوشتن نداریم، روزنام
حوادث . راست می گفت! پیشکش مان

خطیر پشت سرھم اتفاق می افتاد و این 
ھیکل بزرگ که در چشم برھم زدنی اندام 
ھای اش بر سراسر ایران کشیده شده 
بود، چاره ای نداشت جز اینکه تغذیه اش 

روش اطالعیه نویسی، به کار آوانگارد . کند
و کار چریکی بیشتر می خورد تا به 

دھای فرصت خواه برای یک کار شگر
  !روزنامه نگاری

راه افتادم به . تصمیم را با خودم گرفتم
دنبال دوستان و رفقائی که می شناختم و 

روشن . می دانستم می توانند بنویسند
بود که تجربه نویسندگی در تشکیالت 

ما . چریکی نمی توانست چندان قوی باشد
ه تنھا امیدم ب. نویسنده خیلی کم داشتیم

او نیز البته ھنوز چندان نمی . حمیدیان بود
می . اما پرانرژی و اھل فکر بود. نوشت

متاسفانه رفقا . توانست شروع خوبی باشد
او را بعنوان مسئول شاخه مازندران به 

  . شمال فرستادند
رفقا امیر ممبینی و جمشید طاھری پور نیز 
. که می دانستم دست به قلمی دارند

و تشکیالت کارگری یکی مسئولیت جنوب 
پاالیشگاه آبادان و حوزه ھای نفتی را 
داشت و دیگری شاخه گیالن را نمایندگی 

  .می کرد
رفیقی خوش . به سراغ علی طلوع رفتم

فکر که خوب می نوشت و به سه زبان 
. انگلیسی، آلمانی و فرانسه مسلط بود

او حلقه . عربی را ھم کمی می دانست
موسس  واسط آشنائی مابین سه رفقای

سازمان مسعود احمدزاده، پویان و مفتاحی 
ساواک به طنز نام او را بنیان گذار . بود

با او در زندان اوین . سازمان گذاشته بود
برای جلب . مطالعه مشترک داشتم

متاسفانه . ھمکاری اش به مشھد رفتم
گفت مشغول بررسی یک . امتناع کرد

یک سال بعد کتاب . موضوع اقتصادی ست
معلوم شد طفره . ر اختیارم گذاشتاش را د

سالھای مھاجرت در . نرفته است
دانشگاھی در لوزان سویس به تدریس 

  .پرداخت
در تھران، زنگ خانه رفیق سیروس 

در شعر و ادبیات وھنر . قھرمانی را زدم
اشعارش را در خارج از . دستی توانا داشت

کشور با نام مستعار سعید یوسف منتشر 
سالھای اولیه پس از  در ھمان. کرده است

باز، این من و این «سیاھکل سرود زیبای 
را در زندان با حافظه » شب تیره بی پگاه

اش از سنفونی شھرزاد کورساکف ساخته 
صفحه . دعوتم را با صمیمیت پذیرفت. بود

. ادبیات کارگری نشریه کار را می نوشت
. ھمراه نوشته ھای دیگران را ادیت می کرد

ایش ساده جمله ھا، غنای ادبی در آر
خواننده را با خود به دنیائی می برد، که او 

  .می خواست

نشریه کار با کار او وزن می گرفت و در دلھا  
  .می نشست

بعداز سیروس به رفقا منصور اسکندری، ویدا 
ھر . حاجبی و مسعود فتحی پیشنھاد کردم

مسعود کار . سه با خوش روئی پذیرفتند
نصور اسکندری اخبار م. انتشار را بعھده گرفت

کارگری را تھیه و تنظیم می کرد او رفیق اکبر 
ھم . را نیز به من معرفی کرد) توکل(کامیابی 

پرونده ای اش بود و می گفت توان نوشتن 
رفیق اکبر نیز به جمع اولیه ما اضافه . دارد
او در کارش بسیار جدی و مصمم بود و . شد

ین با ا .در نشریه وزنه ای بحساب می آمد
با این . تعداد اولین ترکیب تحریریه شکل گرفت

ھمه، چنین ترکیب اندک برای نشریه 
سراسری سازمانی بدین وسعت، بسیار 

  .حقیر می آمد
ھر چه بود، مطالب نخستین نشریه را آماده 

اصرار داشتم قبل از چاپ حتما رفقای . کردیم
جلسه . کمیته مرکزی روی آن نظر بدھند

ھمه رفیق . شده بودشورای مرکزی معین ن
در . مجید عبدالرحیم پور را آدرس دادند

راھروی ستاد مجید را که با سرعت برای 
پوشه . کاری می رفت، به اصرار نگھداشتم

حاوی مقاالت اولین نشریه کار را که در دست 
پوشه . داشتم به او دادم و نظرش را خواستم

را باز کرد مطالب را مروری نمود و گفت خوب 
  .است

نخستین نشریه بدست رفیق مسعود سپرده  
تصور داشتم با چاپ  .شد و زیر چاپ رفت

نخستین نشریه، یاران ما افزون و تحریریه 
صبح . ھمین طورھم شد. باورترخواھد گشت

روز نوزدھم اسفند ماه، وقتی رفیق مسعود 
فتحی نخستین شماره کار را روی میز ستاد 
گذاشت، شور و شوق غیرقابل وصفی 

ھمه با کنجکاوی . ر ستاد را فرا گرفتسراس
می پرسیدند، این واقعًا نشریه سازمان 

  است؟
شماره دوم کار، تازه منتشر شده بود که 
. رفیق علی کشتگر و به تحریریه اضافه شد

بار » کار«با قلم ساده و شیوائی که داشت 
رفیق فاطی و . گرفت و غنای تازه ای پیدا کرد

ار کریمی، رفقا رسول آذرنوش، اسفندی
منوچھر کالنتری، قاسم سید باقری به ما 

بعدتر حماد شیبانی پس از . اضافه شدند
) عباس گنبد(آزادی از زندان و رفیق ھاشم 

بعداز جنگ اول ترکمن صحرا به تحریریه 
رفیق فاطی با من مدرسه روزنامه . پیوستند

نگاری را گذرانده بود و در روزنامه کیھان تجربه 
کار سردبیری کمک بزرگی بود در . کار داشت

ولی رفقا با تجربه ای که از توان او در ارتباطات 
داشتند، بفاصله کوتاھی او را در بخش روابط 

   .عمومی سازماندھی کردند
در فاصله انتشار شماره ھای دو و سه 
نشریه، رفیق فرخ نگھدار رفقا حیدر و علی 
توسلی را به فاصله ای مجزا به من معرفی 

ت تو االن ھم نشریه را اداره می کنی گف. کرد
و ھم سازماندھی بخش کارگری را آیا به 

گفت پس ! ھردو می رسی؟ گفتم نه
با تجربه . مسئولیت یکی را به علی واگذار کن

ای که در کار روزنامه داری پیشنھاد من بخش 
من با کمال میل استقبال کردم . کارگری است

در  .نمودم و ارتباطات کارگری را به او واگذار
مورد رفیق حیدر نیز گفت او عضو کمیته 

  .مرکزی ست که تازه از خارج آمده است
چون مسئول نشریه می بایست عضو کمیته  

مرکزی باشد ما ایشان را بعنوان مسئول 
. نشریه در ھیات تحریریه جایگزین کرده ایم

البته به پیشنھاد کمیته مرکزی سردبیری 
ن از این م. بعھده خود تو خواھد بود

. پیشنھاد نیز بی اندازه استقبال کردم
بخصوص که در نخستین برخورد حیدر 

در   .بنظرم بسیار صمیمی و دلچسب آمد
عرصه کار نشریه نیز روز به روز پیوندھای 

حیدر با نظم . نظری ما بیشتر و بیشتر شد
خاص خود روی مسائل بسیار دقیق بود، 
بدون مطالعه حرف نمی زد و راحت موضع 

او سرمایه خوبی برای . عوض نمی کرد
  .تحریریه بود

 نشریه به چه صورتی اداره می شد؟
اداره نشریه دو وجه داشت یکی کار  -

تحریر یعنی انتخاب مقاالت، بحث روی 
موضوعات، روشن کردن نکات اصلی مقاله 

دوم صفحه بندی نوشته . ومضمون نوشته
ھا، تیترگذاری، برجسته کردن و یا کم 

نشان دان مطالب از طریق میزانپاژ، اھمیت 
اختیار حک و اصالح، کوتاه کردن یا توضیح 
بیشتر و افزودن گزارشات و مطالبی که در 
آخرین ساعات به صفحه بندی رسیده 

در تقسیم کاری ما در مورد اول  .است
برخالف سنت روزنامه نگاری، مابین 
مسئول و غیرمسئول و سردبیر با دیگر 

. چ تفاوتی وجود نداشتاعضا تحریریه ھی
ھمه چیز با تفاھم و اگر اختالفی بود با رای 

  .اکثریت پیش میرفت
در مورد دوم یعنی آنچه در باره کار صفحه 
بندی برشمردم، سردبیری معنا پیدا می 

این . کرد و بطور فردی تصمیم می گرفت
 ٥٨روال اداره نشریه تا پلنوم وسیع آذرماه 

کامل ادامه پیدا  یعنی حدود نه ماه با تفاھم
کار مشترک به گرایش مشترک منجر   .کرد
از این مجموعه یک دست با اختالفات . شد

  .زائیده شد» اقلیت«کم و بیش 
ھمانگونه که از ترکیب کار مشترک کمیته  

مرکزی بطور یک دست و باز با اختالفات 
» اقلیت«ابزار . متولد گشت» اکثریت«ناچیز 

  !تشکیالت» اکثریت«نشریه بود، اھرم 
این ولی ظاھر قضیه است محتوا را در 
عوامل در روند حوادث و فرایند تحول جامعه 

در کنش رھبری فکری و . باید جستجو کرد
عملی جنبشی که قادر به پاسخگوئی 

سرشت این دسته . مسائل آن نیست
بندی محصول فقدان یک وجدان تئوریک و 
عدم شناخت قانونمندی ھای تاریخی مجزا 

یت ھای کلیشه ای می توانست از جزم
به خالصه این مبحث در پاسخ . باشد

 .سوالھای بعدی می پردازم

نشریه کار از چه زمان، به چه شکلی و با  -
  چه تیراژی انتشار می یافت؟ 

شماره نخست نشریه کار نوزدھم اسفند  -
یعنی نزدیک به یک ماه بعداز انقالب  ٥٧ماه 

نشریه  نخستین» کار«. انتشار پیدا کرد
سیاسی در میان کل نیروھای پوزیسیون و 

ارگان سیاسی . اپوزیسیون بعداز انقالب بود
حزب «بزرگترین حزب حاکم که با نام 

در تاریخ سی    »جمھوریخواه اسالمی ایران
اعالم موجودیت کرد،  ٥٧ام بھمن ماه 

این  .مدتی بعداز نشریه کار انتشار یافت
ری حزب جمھو« حزب بعداز چند ماه به

 ...تغییر نام داد» اسالمی

١٢ادامه در صفحه 



 

شماره ٢، صفحه ١١ 

 ...نقدی بر تحوالت سیاسی
  ٧ ادامه از صفحه

اجتماعی را  روند مخرب انفجارھای 
توافق ھسته ای و در ابعاد . ستن بودآب

 وسیع اش سازش با کشورھای
امپریالیستی بدنبال ورشکستگی 
اقتصادی و ترس از شورش گرسنگان و 

که بقای حاکمیت را زیر  قیام توده ھا
گذشت . سؤال برده، صورت گرفته است

داد که سازش صورت  زمان نشان خواھد
گرفته تنھا به توافق ھسته ای محدود 

  .تری دارد ود یا ابعادی وسیعمی ش
 کارگزارانش   در این میان خامنه ای و

سعی دارند امضای قرارداد ژنو را پیروزی 
برای دیپلماسی خود قلمداد کنند، ولی 
آنھا نمی گویند که این سیاست 
خانمانسوز را خود آنھا بر گردۀ مردم 

و به روایتی با ھزینه کردن . گذاشتند
و میل دھھا  میلیارد دالر و حیف ١٨٠

میلیارد دیگر کشور را به ورشکستگی 
  .کامل کشاندند

از طرفی، این توافق می تواند موجبات     
کاھش فشارھای اقتصادی و آالم 
اجتماعی مردم زحمتکش کشورمان را 
فراھم سازد، بنابر این از کاھش و رفع 
تحریم ھا خوشحالیم و ھر اقدامی که 

دی بتواند فشارھای طاقت فرسای اقتصا
را از گرده مردم برداشته و یا اندکی از 
فشار آن بکاھد، مورد استقبال ما خواھد 

جھان سرمایه داری بدلیل . بود
سیاستھای ھسته ای نادرست 

تاوانی . حاکمیت، مردم ایران را تنبیه کرد
که ھنوز ابعاد و اندازه آن نامشخص 

صحبت از صدھا میلیارد دالر می . است
طر سیاستھای تاوان مردم بخا. رود

اشتباه جمھوری اسالمی تنھا به 
مبالغی ھنگفت و بدون حساب و کتابی 
نیست که صرف برنامه ھسته ای شده 
است، در این ده سال تحریم ھای 

نزدیک به . مضاعفی را متحمل شده ایم
دوسال است که فروش نفت و گاز ایران 
محدود گردیده و فروش نفت به روزانه 

که تقلیل یافته، و کمتر از یک میلیون بش
بدتر آنکه پول نفت فروخته شده ھم قابل 

کارخانه ھای . انتقال به کشور نیست
زیادی تعطیل و ھزاران ھزار کارگر بدلیل 
تعطیلی کارخانه ھا کارشان را از دست 

خسارت ھای روحی و روانی . داده اند
وارده بر کارگران و زحمتکشان در این 

اش مدت کمتر از خسارت ھای مادی 
 .نبوده است

  چپ در تحوالت اجتماعی معاصر
ارائه تصویری ھیوالیی از جلیلی در قیاس 
با روحانی، و القای این توھم که احمدی 
نژاد شخصیتی مستقل و خارج از ارادۀ 
حاکمیت جمھوری اسالمی است، 
خطای فعالین سیاسی، اپوزیسیون و 

این . چپ ھای نئولیبرال کشورمان بود
نادرست تالشی است در تصویر و توھم 

راستای فراموش کردن اراده و نھاد 
قدرتی که در نھان و آشکار مھره ھایی را 

فراموش نکنیم که . پس و پیش می کند
نه احمدی نژاد فردی خارج از نظام و 
علیه نظام بود و نه روحانی تافته ای جدا 

آنھا ھر . بافته از جمھوری اسالمی است
مصالحه ای در  اگر. دو در خدمت نظام اند

ژنو صورت می گیرد، بدون آنکه بخواھیم 

نقش افراد را کًال منکر شویم، در واقع اراده 
نظام بر تغییر مواضع خود به ھر دلیلی بوده 

ھمانگونه که پیش تر اجتناب از . است
مذاکرات جدی ھم خواست و اراده حاکمیت 

ساده . تنھا کارگزارن فرق کرده اند. بود
ود اگر فکر کنیم، توافق لوحانه خواھد ب

ھسته ای ژنو در طی ھمین چند ماه انجام 
مذاکرات دوجانبه حداقل از یکسال . گرفت

پیش و در زمان احمدی نژاد و جلیلی با 
وساطت سلطان قابوس در عمان جریان 
داشت، در واقع طی چند ماه اخیر و بدست 

و این امر فارغ از . تیم جدید نھایی شد
زدھم، خواست دولت ھای دھم و یا

 .حاکمیت بود که در این راستا قرار گرفت
بخشی از چپ ھای سابق چنان مبھوت      

و مستأصل گشته اند که فارغ از جناحھای 
بعضی از این . حکومتی راه گریزی نمی بیند

یاران قبلی ما تا بدان حد سقوط کرده اند 
که نه تحلیل گر وضع موجود بلکه توجیه گر 

حاکم شده اند، و ظاھرًا وضع موجود و نظام 
. وظیفه دارند ادامه حکومت را تسھیل کنند

آنھا صرفًا بگونه ای دیگر نمی اندیشند، 
بلکه برای منافع طبقه ای متفاوت تالش 

این نه تھمتی تکراری و ِدموده، . می کنند
بلکه ترسیم خط فاصلی است با سقوط 

امروز مابین ما و آنھا دیگر بحث بر . طبقاتی
ت دیدگاھھا در تبیین موضوعات سر تفاو

واحدی مانند؛ دمکراسی، حقوق بشر، 
سخن از . نیست... آزادی ھای فردی و 

شکافی است در دفاع از نئولیبرالیسم و 
ماندن در کنار کارگران و زحمتکشان، 
ھمراھی با اقلیت صاحبان ثروت و یا دفاع از 

بعضی از این رفقای     .منافع اکثریت جامعه
و . اسه داغ تر از آش شده اندسابق چپ، ک

اجازه نمی دھند کنش گران سیاسی و 
اجتماعی با طرح سؤاالتی از رئیس 
جمھوری که در اوان انتخابات ادعاھای 
داشت، او را برای اجرای وعده ھای 

اگر کسی . انتخاباتی اش به چالش کشند
مانند بان کی مون می پرسد چرا در صد 

دام روز حکومت شما نزدیک به صد اع
صورت گرفته؟ آقایان مدعی اند که این 
ربطی به دولت ندارد موضوع به قوه قضائیه 
مربوط می شود، آنھا ھستند که می 
خواھند با این کار دولت را تحت فشار قرار 

می بپرسی که وعده آزادی سران . دھند
سبز به کجا انجامید؟ می گویند روحانی در 
پشت پرده دارد تالش ھایی انجام می 

می پرسی حقوق کارگران چه شد؟ ! ھدد
چرا مواد غذایی علیرغم کاھش نرخ دالر و 
ارزھای خارجی گرانتر از قبل شده، چرا 

درصد است؟ می  ٣۵تورم ھمچنان باالی 
گویند صبر کنید، با طرح خواستھای 
ناشدنی از دولت، آب به آسیاب جناح 

می پرسیم چرا پور محمدی ! راست نریزید
د؟ مجال مان نمی دھند وزیر عدلیه ات ش

که وزیر دادگستری که وزیر نیست، نامه 
اگر قرار است از رئیس !!! ... رسان است

جمھور بعنوان عالی ترین مقام اجرایی و 
سیاسی کشور سؤال نشود، پس از چه 
کسی سؤال کنیم؟ با این استدالل ھیچ 
رئیس جمھوری در جھان پاسخگوی جنایت 

تی که آن ھایی صورت گرفته توسط حاکمی
رئیس جمھور نماینده رسمی اش می 

بدتر آنکه این حضرات با    باشد، نخواھد بود؟
ارائه ی تصویری نادرست از روحانی در 

اشتباھی که قبًال در    -مقام اپوزیسیون 
با پاشیدن  -مورد خاتمی نیز مرتکب شدند 

خاک در چشم مردم به سردرگمی آنھا کمک 
حرفه ای  نقش این توجیه گران   .می کنند

منتسب به چپ در سرپوش گذاشتن به 
سرکوبھای رژیم، شرم آورتر از عوامل و جیره 

مشخص نیست . خواران رسمی رژیم است
  ".شریک دزدند یا یار غافله"که اینان 

در حالی که رژیم به باج دھی در عرصۀ  
جھانی مشغول است و توافق ھسته ای را 

فی می نماید، و پیروزی دیپلماسی خود معر
تا حدودی توانسته فضای عمومی را مھار و 

را به رخوتی چھارساله رھنمون  بار دیگر مردم
شود، چپ بایستی تمامی تالش و توان خود 
را معطوف افشای سیاستھای تنش زای آن و 
مھار خطر جنگ، توقف سرکوب ھای 
سیاسی، برداشتن فضای امنیتی، توقف 

ارائه حمایت سیاستھای تعدیل ساختاری و 
ھای اقتصادی از اقشار آسیب پذیر جامعه 

اجازه ندھیم رژیم فریبکارانه پایان تحریم . نماید
ھا را مترادف با پایان فقر و بیکاری و آغازی 

فراموش . برای رفاه اجتماعی معرفی کند
نکنیم که بحران در ساختار نظام جمھوری 

   .اسالمی است، نه در اعمال تحریم ھا
ور ما؛ تا زمانی که فراکسیون چپ در به با     

درون جنبش دمکراتیک کشورمان شکل 
نگرفته، نه تنھا اپوزیسیون شکل واقعی بخود 
نخواھد گرفت، بلکه احتمال انحراف و 

چیزی . شکست جنبش مردمی جدی است
چپ تنھا . شاھدش بودیم ۵٧که در انقالب 

نیروی سیاسی و اجتماعی است که 
م برای شکل دھی پتانسیل و انگیزه الز

اپوزیسیونی متحد و دمکراتیک در گسترۀ 
کشورمان را دارد، بشرطی که زبانی مشترک 
پیدا کرده و خود پیشاپیش متشکل و منسجم 

چپ کشورمان از جایگاه واقعی خود   .شود
فاصله گرفته، برای باز یابی موقعیت اجتماعی 
خویش، بایستی با حفظ ویژگی ھای بنیادین 

ال نظام سرمایه داری و استبداد در نقد رادیک
نظامی حاکم، با انسجام سازمانی  –مذھبی 

و سازماندھی توده ھای کار و زحمت و اقشار 
میانی و روشنفکران انقالبی و دمکرات با 
جدیت بر گسترش و تعمیق آزاد اندیشی، 

  .آزادی خواھی و عدالت طلبی متمرکز شود
جمعی از ھواداران سازمان فدائیان خلق 

)داخل کشور(اکثریت  -رانای

١٣٩٢اسفند  ٢٣

اگر مصالحه ای در ژنو صورت 
می گیرد، بدون آنکه 

راد را کًال بخواھیم نقش اف
منکر شویم، در واقع اراده 
نظام بر تغییر مواضع خود به 

 .ھر دلیلی بوده است



 
 

شماره ٢، صفحه ١٢ 

  ...نشريه کار 
  ١٠ادامه از صفحه 

و سپس بدستور آیت اهللا خمینی در 
. جریان اختالفات داخلی منحل گردید

روزنامه انقالب اسالمی آقای بنی صدر 
نیز که عضو موثر شورای انقالب بود، 

 ٥٨ماھھا بعد یعنی در تاریخ سی خرداد 
به سردبیری آقای علی رضا نوبری 

نشریه مجاھد، مردم حزب . نتشر شدم
توده و دیگر جریانات سیاسی اپوزیسیون 
نیز مدتھا بعداز نشریه کار، انتشار پیدا 

تیراژ شماره نخست نشریه کار،  .کردند
ابتدا سه ھزار نسخه بود که بسرعت 

در چاپ ھای دوم و سوم به . نایاب شد
ھمانطور . سی و دو ھزار نسخه رسید

ولیت چاپ نشریه را که اشاره کردم مسئ
. رفیق مسعود فتحی برعھده داشت

مسئولین اکثر چاپخانه ھای تھران را می 
شب و نیمه شب نشریه را از . شناخت

چاپخانه ای به چاپخانه دیگر می کشید 
کارگران می باید . تا پاسداران بوئی نبرند

زینگ ھای دستگاه چاپ را بعداز اتمام 
  .ماندکار می شستند، تا اثری از کار ن

تیراژ نشریه بطور تصاعدی افزایش پیدا 
. می کرد و این به دشواری کار می افزود

بعداز حمله حزب اهللا به ستاد و تعطیل 
شدن مرکز فدائی، چاپخانه ھا به 

از . سختی انتشار کار را می پذیرفتند
شماره ھای ھشت و نه، آمار نشریه از 
سیصدھزار نسخه سرریز کرده بود که 

شھرستانھا . ان چاپ می شدفقط در تھر
این ھجم از  .نمونه آنرا بازتکثیر می کردند

کار آنھم بشکل مخفی و نیمه مخفی 
فکر می کنم مسعود برای . کارستان بود

جابجائی یک کوه نشریه، شبھا ھم نمی 
او زمانی باید رمز رام کردن این . خوابید

  .غول را تشریح کند

نشریه چه کسانی  خوانندگان-
  بودند؟

: یک اصطالح ژورنالیستی این است که -
بگو برای که می نویسی تا بگویم 

گفتم ! خوانندگان تو چه کسانی ھستند
فکر » ایسگرائی«قبل از انقالب به مدل 

نشریه سازمانگر کارگری در . می کردم
بعداز انقالب در شرایط ! شرایط مخفی

آزاد و صف وسیع مبارزات آشکار مردمی، 
کرد و شاید در دیگر  آن فکر در من تغییر

ولی نه ارادی و در ضمیر . رفقای تحریریه
آگاه، بلکه با جبر زمانه و در مراوده با 

ما اول می خواستیم فقط برای . مردم
به سرمقاله شماره . کارگران بنویسم
ما وظیفه «: می گوید. نخست نگاه کنید

خود می دانیم که با انتشار یک نشریه 
ر جھت ارتقا قدمی دیگر د ویژه کارگری

مضون و نکات . »جنبش کارگری برداریم
اصلی این سرمقاله در ھمان تحریریه 
کوچک انتخاب شد، مورد بحث قرار گرفت 

این مقاله را . و با توافق کامل تصویب شد
کارگران خود سخن . رفیق توکل نوشت

ادبیات . می گویند را من تنظیم کردم
. کارگری را رفیق سعید قھرمانی نوشت

افشاگری . ار کارگری را رفیق منصوراخب
ھنوز شرمنده . خود من بودند» ھنر«ھا 

البته . آقایان امیر انتظام و یزدی ھستم
تکذیب نامه آقای یزدی و امیر انتظام را 
در شماره بعد چاپ کردم ولی این از بار 

روشن بود ما می  .خجالت من نکاست
. خواستیم نشریه کار ویژه کارگران باشد

ندگان ما چه کسانی بودند؟ این پس خوان
نیروھا و ھواداران . نیز باید روشن باشد

ولی . سازمان و کارگران طرفدار سازمان

انقالب، . آن اصطالح اینجا صادق نبود! نه
موقعیت سازمان، آن فداکاریھا و گذشته 
خونبار، خارج از دایره فدائی را نیز نسبت به 

د را روی این نیرو مھر خو. ما کنجکاو کرده بود
نشریه ما می کوبید و به تدریج که به 
خوانندگان ما اضافه می شد، صف تظاھرات 

ما چه    .سازمان نیز گسترش پیدا می کرد
جبر این . می خواستیم و چه نمی خواستیم

روی میز روزنامه  بود که وقتی نشریه کار
فروشی ھای تھران قرار می گرفت، افق 

. ر می شدجدیدی مابین چریک و مردم پدیدا
تا پیش از این چریکھا در اذھان عمومی 
انسانھای فضائی و غیرقابل لمسی بحساب 
می آمدند که سرک کشیدن در زندگی 
سیاسی شان را کسی برخود روا نمی 

فدائی خلق تنھا با اعالمیه ھای   .داشت
چند خطی و انگاره ھای حکم گونه ای 
شناخته می شد که قطعیت ھای مسلم و 

دید خود را به خواننده دیکته می غیرقابل تر
شرح مفصل را خود مخاطب می بایست . کرد

این نوع نشر، جز رواج . نتیجه می گرفت
شایعه و تعمیم تمامیت گرائی یا بھتر بگوئیم 
سیاست پیشتاز و آوانگارد، چیزی در پی 

شماره ھای اولیه نشریه کار نیز از  .نداشت
. رفتاین قانومندی چریکی چندان فراتر نمی 

اما فرم نشریه، اجبار کار توضیحی، کثرت 
مطالب و محاوره مستقیم، امان از این عادت 
دیرینه ربود و زمینه را برای ایجاد یک فضای 

فرم محتوا . منطقی مابین ما و مردم باز کرد
نشریه کار عالوه بر . را بتدریج تغییر داد

  .طرفداران جای خود را در میان مردم پیدا کرد

سیاسی کشور در دوره  وضعیت -
  سردبیری شما، چگونه بود؟

. توضیح این وضعیت را دنیائی صحبت است -
اگراجازه بدھید شرایط را برحسب تاریخ 

رفقای شورای سردبیران  :تقسیم بندی کنم
با تشکر بسیار از شما که . سایت کار آنالین

می . بر این امر مھم انگشت گذاشته اید
والنی پاسخ بخشید که به سواالت شما ط

می دانم خصوصیت آنالین کوتاه . داده ام
ولی این حرفھا الزم است . نویسی است

ما چه کنیم که کمتر کسانی از . گفته شود
ما به حجاب برداشتن از حریم پیشن فدائی 

بقول آقای محمد ارسی . کوشش دارند
و » فدائی بخشی از تاریخ ایران است«

خ بوده نشریه کار معتبرترین سند این تاری
جالب است که ایشان آن زمان از ! است

حاال در . مخالفین سرسخت فدائی بوده اند
مقام یک پژوھشگر حقایق تاریخی را آنگونه 

این نوع . که بوده منصفانه قضاوت می کنند
مسئولیت «قضاوت به ما می آموزد که 

ھر انسان پژوھشگری در   .بپذیریم» فردی
معرفی کردن  »سرمایه دار«آینده باید بداند 

آقایان امیرانتظام و ابراھیم یزدی ھنر چه 
آیت اهللا بھشتی را چه . کسی بوده است

« کسی و از روی چه شواھد در نشریه کار 
معرفی کرد؟ مقاالت فدایت » نوکر آمریکا

ضد انقالب را به سپاه «شوم برای خمینی و 
کنید و صدھا شاھکار دیگر نشریه » معرفی

قلم منوچھر ھلیل  کار، کار کیست؟ کدام
رودی را عامل امپریالیسم معرفی کرده، چرا 
و با کدام دالئل؟ چرا ھنوز کسی نباید بداند، 
دیوانه معرفی کردن مصطفی مدنی را چه 
قلمی به تحریر آورده، با چه قصدی و در 
مخالفت با کدام نظرھا؟ ھمانگونه که برای 
ھر ذھن پژوھشگری باید روشن شود، 

کار، مقاالت راه جو و اندیشه فرازھای نشریه 
  .ھای تحول بخش را چه کسانی رقم زده اند

ما ھنوز که ھنوز است افکار و اندیشه ھای  
چرا . گذشته گان خود را زیر ذره بین می بریم

 از خودمان شروع نکنیم؟

آدمھا را » مسئولیت ھای فردی«پذیرش 
به آیندگان درس می . کوچک نمی کند

و مھمتر از . ی نکننددھد، که با تاریخ شوخ
این بدانند، ایدئولوژی ھا و مسئولیت ھای 
گروھی سنگرھای محکمی نیستند و برای 
. ھمیشه حقایق را مکتوم نگاه نمی دارند

    .در کارتان موفق و پیروز باشید

 ... ما فدائی خلق خود
  ١٣ادامه از صفحه 

ھایی تشکیل ت بلکه از چریکاس...
به . شده که فدائی خلق خود ھستند

ھمین مناسبت است که ما نام گروه را 
. ایمبرگزیده» ھای فدائی خلقچریک«

ما با در دست داشتن اسلحه [...] 
ایم بقای خود را ھر چه بیشتر تهخواس

- تضمین کنیم تا بدین وسیله تاثیر بیش
ھا داشته تری در امر مبارزات توده

- ما با اسلحه از حیثیت گروھی. باشیم
واضح است که . کردیممان دفاع می

اشرار مسلح، اسلحه را برای چپاول 
- ھا و غارت منافع آنان به کار میتوده

حه را به خاطر گیرند، در حالی که ما اسل
عملیات . ایمھا به خدمت گرفتهتوده

اشرار ضد خلقی ولی اعمال ما خلقی 
  . کندھا را تایید میاست و خلق آن

ھای بانک را  خیلی مضحک است که پول
گویند با دانند و به ما میپول مردم می

ھای مردم را غارت تصاحب بانک پول
طوری که در ابتدای ھمان. ایمکرده

ھا موسساتی گفته شد، بانک دفاعیه
ھای کالن توده را به ھستند که با ربح
- پول مردم را می. اند خاک سیاه نشانده

گیرند و دوباره با تنزیل کالن به آنان 
گردانند و از این راه منافع زیادی به برمی

- بانک قلب پیکر سرمایه. زنندجیب می
ھا را به داری است که با پمپاژ خود پول

داری سرازیر تم سرمایهعروق سیس
کرده و بقای این نظام غارتگر را تضمین 

  .کندمی
ھای بانک اوال مخارج ما با تصاحب پول 

کردیم؛ ثانیا به عظیم مبارزه را تامیین می
زدیم؛ داری ضربه میسیستم سرمایه

دادیم که باید ھا نشان میثالثا به توده
حق خود را به زور اسلحه از دشمن 

ھا ھایی که از بانکا پولم. بگیرند
کردیم به مقدار ناچیزی که مصادره می

مان الزم بود بقیه را برای بقای ارگانیسم
ھای ما در خانه. کردیمصرف مبارزه می

. مان ندرتا تشک و بالش داشتیمتیمی
این موضوع . مان بسیار محدود بودغذای

مان حمله ھایرا مامورینی که به خانه
  .شاھد بودند کردند کامالمی

حتی یکی از ماموران وقتی که به غذای  
زندان اعتراض کردیم به ما گفت شما در 

- تان فلفل نمیبیرون داخل آبگوشت
تان تلف نشود، حاال به ریختید تا پول گروه

ھا این. کنیدغذای زندان اعتراض می
واقعیاتی ھستند انکارناپذیر و ھر اقدامی 

ان صورت مکه برای تخطئۀ حیثیت گروه
ای از اھداف تواند ذرهپذیرد، نمی

ھا دگرگون مان را در نزد تودهانقالبی
 . [...]جلوه دھد

 ---------------------------  
١٤شماره » انديشه پويا«به نقل از 
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 در ستايش انصاف

ت سردبیرنقدی بريادداش: نامه ای از يک دوست  

  .الف.حسن ی
شماره (نشريه انديشه پويا : به نقل از

١٤(  

گرامی آقا رضای  دوست عزیز و
  !خجسته رحیمی

خواھم چند جمله دربارة سرمقاله  می
شماره (» اندیشه پویا«شماره آخرین 

» فداییان جھل«تحت عنوان ) ١٢
واقعیت این است که به . بنویسم

محض دریافت نسخه اینترنیتی نشریه 
و دیدن آن، طبق معمول اول چشمم 
به عنوان سرمقاله افتاد و نگاھی به 

با مروری بر چند خط نخست  .آن کردم
پرویز پویان  آن وقتی دیدم در باره امیر

ھای  و به طور کلی فداییان خلق دھه
چھل و پنجاه است، شگفت زده شدم 

چرا که . توانم بگویم تکان خوردم و می
انتخاب و انتساب چنین عنوانی به 
کسانی مانند پویان و  به تمام 

 ھا راه مبارزه جوانانی که در آن سال
مسلحانه را در پیش گرفتند، بسی 

با . منصفانه و حتی ظالمانه یافتم غیر
این ھمه، به دلیل این که مجال کم 
بود و می خواستم با ولع دیگر مقاالت 
و مطالب مجله را ببینم، طبق عادت، 
سرمقاله را رھا کرده و بقیه محتویات 
گسترده و متنوع مجله را مرور کردم و 

بعدا به نوبت با خود قرار گذاشتم 
قراری که البته . برخی از آنھا را بخوانم

» بعدا«شود و آن  غالبا ھرگز وفا نمی
آخر اگر تمام . رسد ھیچ وقت فرا نمی

وقت خودم را به خواندن دو نشریه 
مھرنامه و اندیشه پویا با آن حجم و 
تنوع مطالب اختصاص دھم باز وقت 

در ھرحال با این که چند ! آورم کم می
یگر سری به مجله زدم و برخی بار د

ھا و مقاالت را خواندم اما باز  مصاحبه
تا این که . سرمقاله ناخوانده ماند

اخیرا دیدم برخی بر آن نقدھایی 
اند و بار دیگر به یادم آن افتادم  نوشته

. و قرار گذاشتم آن را بخوانم و خواندم
آن چند کلمه  هاکنون به کوتاھی در بار

  .نویسم می

  !ای عزیزآقا رض
فکری و  شما را به خوش 

شناسم و  قلمی و انصاف می خوش
تا این لحظه ھم در این مورد تردید 

ام اما این مقاله شما را بر  نکرده
خالف عرف و منش شما و خروج از 
عدل و انصاف و حتی خروج از حرفه و 
اخالق روزنامه نگاری یافتم و به ھمین 

نتوانستم . ام کرد دلیل شگفت زده
ای  م کنم که چرا و به چه انگیزهھض

چنین مطلبی به دست شما نوشته 
شده و در جایی مانند اندیشه پویا 

 هگمان نشری منتشر شده که بی
خواھم وارد نقد و  نمی. معتبری است

تان بشوم و  بررسی محتوایی نوشته
که البته (تان  در باب اسناد دعاوی

و صحت و سقم آنھا و ) اند ارائه نشده
ھا و  اعتبار تمام تحلیلمیزان 

ھای تان درباره افراد مختلف و  داوری

از جمله پویان و فداییان بشوم، فقط در این 
  :مجال به دو نکته محوری اشاره می کنم

ورود به مباحث مھم و حساس . نکته اول
ھای  و از جمله شخصیت(تاریخی 

، ھمواره حساس و مھم بوده و )تاریخی
یژه داوری در این تحقیق در این باب و به و

ھا مستلزم رعایت ادب نقد علمی و  زمینه
ھای تاریخی  التزام به رعایت قواعد پژوھش

از جمله آنھا یکی لحاظ کردن شرایط . است
است » عقل و منطق زمانه«زمانه با معیار 

و دیگر بررسی دقیق تمام اسناد مربوطه و 
نقد و تحلیل منصفانه و ھمه جانبه آنھا و 

گرفتن تمام فرضیات و احتماالت نیز درنظر 
مختلف چه بسا متعارض  و در نھایت داوری 

توان با  طبعا نمی. محتاطانه و چند وجھی
منطق زمانه خودمان در مورد تمام افکار و 
رفتار  کوروش و اسکندر و افالطون و محمد 

دخان قاجار و حتی رضاشاه مو آغا مح
ھرچند بین زمان ما و . داوری نھایی کرد

ھا چند دھه فاصله است اما  ن پویانزما
دانیم که در ھمین پنجاه سال چنان  می

دگردیسی در افکار و اعمال ما پدید آمده 
. ھا کشانده است که این فاصله را به قرن

طبعا انتظار نیست که در یک سرمقاله 
کوتاه در موردی خاص تاریخی یک نوشته 
تحقیقی ارائه شود و تمام اسناد الزم را 

و بررسی کرد اما این انتظار به جایی آورد 
ای، به ھر دلیل،  است که اگر ھم نویسنده

رخدادھای تاریخی و  هخواھد دربار می
ھا چیزی بنویسد، حداقل از  شخصیت

اطالعات الزم بھره داشته باشد و در تحلیل 
را لحاظ کند و در داوری تمام جوانب ماجرا 

محتاط و منصف باشد و صد البته حرمت 
) ھر که و ھرچه باشد(ھا را  د و جریانافرا

متأسفانه در این نوشته شما نه . حفظ کند
تنھا در مورد پویان و فداییان تا حدود زیادی 

 هاین مالحظات غایب است بلکه دربار
کسان دیگری چون جالل و شریعتی نیز 
دعاوی و داوری یک بعدی و مخدوش صورت 

  . گرفته است

با نقل چند جمله از یک چگونه می توان 
نامه و یک نوشته و یا یک گفتار مثال 
خصوصی و زیرگوشی و مونتاژ کردن آنھا، 

ھای کالن و قاطع ارائه داد؟ با  چنان داوری
توان اشتباه در تشخیص  چه معیاری می

راه و حتی ارتکاب جنایت عارضی در یک 
خواھانه و اصوال انسانی و  مسیر آرمان

یک ابزار  هجنایت به مثاب درست را با ارتکاب
و راھبرد برای رسیدن به اھداف پلید و 
ضدانسانی آگاھانه ھمسان و یکسان 
شمرد و مرتکبین ھر دو نوع را با یک زبان 

مورد خطاب قرار داد و یا محکوم کرد؟ اگر 
» جرم سیاسی«چنین باشد، دیگر 

معنا خواھد بود و اصوال دیگر بعید  بی
رز و آزادیخواه و است در تاریخ انسان مبا

از پیامبران تا افراد (عدالت طلب معتبری 
مگر امروز . قابل دفاعی پیدا شود) عادی

ای، با  برخی، به ھر دلیل و با ھر انگیزه
الھیات «توسل با ھمین نمونه ھا، 

و پیامبر » الھیات شکنجه«را » اسالم
اسالم را با توسل به برخی آیات قران و 

نرون و چنگیز  رخدادھای صدر اسالم، با
توان با استناد به  اند؟ می مقایسه نکرده

من برای شمشیر «جمله مسیح که 
ھاست  ی را که قرنی، مسیح»ام آمده

به عنوان پیامبر عشق و صلح شھرت 
یافته، یک جنگ طلب و آدم کش معرفی 

  . کرد

غیرمنصفانه تر،  تر و از ھمه آنھا مھم
ترک تحصیل  هچگونه می توان از گزین

ای  دانشگاھی به سود مبارزه حرفه
نتیجه ) ولو به غلط(برای آزادی و عدالت 

گرفت که پس جھل تقدیس شده و حتی 
به عنوان یک اصل بیسوادی و درس 
نخواندن بر درس خواندن و دانش مقدم 

اول،  هدانسته شده است؟ انصافا از گزار
منطقا گزاره دوم منتج می شود؟ این 

ھا و  لی است؟ اصوال واژهچگونه استدال
مفاھیم را از جایگاه مفھومی و تاریخی 

خود خارج کردن و ) مکانیـ  زمانی(
انگارانه نتیجه گرفتن، رھزن خرد و  سھل

انصاف است و نه تنھا راه به جایی 
برد بلکه موجب گمراھی و اغفال  نمی

کنم نیاز به  فکر می. مخاطب است
یادآوری نباشد که مسئله مخالفت و 
حتی ضرورت نقد جدی و قاطع گذشتگان 
و از جمله فداییان و دیگران نیست، 
مسئله چگونگی و به ویژه ادبیات آن 

حتما . است که به زودی خواھم گفت
قبول دارید که بازماندگان فدایی، که به 
مراتب بیشتر از درگذشتگان است، امروز 

ھای فکری و استراتژیک خود  از گذشته
ا خود از منتقدان فاصله گرفته و غالب

جدی افکار و رفتاری پیشین خود 
اصالح طلبانه این  دکريرو. ھستند

سازمان و ھمفکرانشان به امر سیاست 
در ایران امروز نشانه بارز این رویکرد 

 .است

دقیقه مھم دیگر، رعایت  .نکته دوم
ای است که در  اخالق فردی و حرفه

  .ھرحال باید رعایت شود
در دو ) اخالق باور(=تحقق این اخالق  

 ...اصل
١٤ادامه در صفحه 

انتخاب و انتساب چنین عنوانی به 
کسانی مانند پویان و  به تمام 

اه ھا ر جوانانی که در آن سال
مبارزه مسلحانه را در پیش 

منصفانه و  گرفتند، بسی غیر
 .حتی ظالمانه یافتم

حتما قبول دارید که بازماندگان 
فدایی، که به مراتب بیشتر از 
درگذشتگان است، امروز از 

ھای فکری و  گذشته
استراتژیک خود فاصله گرفته و 
غالبا خود از منتقدان جدی 
افکار و رفتاری پیشین خود 

 .ھستند
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  ... در ستايش انصاف
  ١٢ادامه از صفحه 

اول رعایت : دھد اصیل خود را نشان می
انصاف و دوم ادبیات و زبانی که به کار 

  . شود میگرفته 
به گمانم این ھر » فداییان جھل«در مقاله 

عدم  هدر بار. دو اصل نقض شده است
رعایت انصاف علمی اشارتی کردم و بیش 
از این نیازمند وارسی تمام مطالب مقاله 

 هاما در بار) بینم که فعال نیازی نمی(است 
ادبیاتی که در این مورد به کار گرفته شده 

از جمله گواه . رعایت اخالق نشده است
: روشن آن ھمان عنوان اصلی مقاله است

  ! »فداییان جھل«
ادبیاتی که در این مورد به کار  هاما در بار

از . گرفته شده رعایت اخالق نشده است
جمله گواه روشن آن ھمان عنوان اصلی 

  ! »فداییان جھل«: مقاله است
 هروشن است که با ھیچ منطقی از گزار

ی بر تحصیل در رجحان مبارزه حرفه ا«
استخراج » تقدیس جھل« ه، گزار»دانشگاه

شود، از این رو، این  و استنباط نمی
استنباط شگفت، ھم کاذب است و ھم 

تر تعبیر گزنده و برخورنده و غیر  مھم
پا را فراتر می گذارم و عرض . اخالقی است

کنم که حتی اگر ھم استنتاج تقدیس  می
ین جھل درست بود، باز استفاده از چن

کسانی که بر  هگونه دربار عبارت دشنام
سر ایمان خود جان باخته و اکنون در میان 
ما نیستند، ھم حاوی توھین است و ھم 

  . شامل تھمت

شما دھھا ھزار جوان فدایی  !ضای عزیزر
فداکار و جان بر کف را، که شماری از آنھا از 
عزیزترین دارایی خود یعنی جانشان مایه 

ذاشتند، و بازماندگان میان سال و احیانا گ
کھن ساالن کنونی ھمان سازمان را، که در 

اند و ھنوز ھم، به  جھان پراکنده هچھارگوش
ھا، از  ھا و محرومیت رغم تمام رنج

ھای بلند انسانی و ملی خود دفاع  آرمان
کنند، فدایی جھل می دانید و تقدیس  می

احمدزاده گر نادانی؟ ممکن بود که پویانھا و 
، آیا ديگرانی مردهھا امروز زنده باشند و 

فداییان «این بازماندگان عنوان  هامروز دربار
را مناسب و عادالنه و اخالقی » جھل
دانید؟ یقینا چنین نیست و شما ھرگز  می

فراموش . کنید امری بدیھی را انکار نمی
ھا و  ھای پویان نکنید ھنوز خانواده

در کنار ما زندگی اند و  ھا زنده احمدزاده
کنند، انصاف و اخالق است که آن  می

دادگان را با چنین عباراتی  عزیز از دست
موھن و گزنده، آزار دھیم؟ حتی اگر 
. مدعیات انتقادی ما درست و صادق باسند

فرضا در مشھد آقای طاھر احمدزاده را 
  دیدید به او چه خواھید گفت؟

 استراتژی«  دانیم که اصوال وانگھی، می

، برخالف تصور رایج، برای »مبارزه مسلحانه
سقوط رژیم به دست چند چریک نبوده 
است بلکه آنان، چنان که خودتان ھم به 
درستی آورده اید، می خواستند 
باپیشگامی در مبارزه و مقاومت مسلحانه 
و احیانا و در صورت ضرور ترور برخی 
کارگزاران امنیتی و یا سیاسی رژیم دیوار 

ھا شکسته شود و  س تودهسکوت و تر
خلق از این طریق ھم به ماھیت فاسد و 

نظام حاکم آگاه شود و ھم خود به  هظالمان
ضرورت مبارزه با رژیم پی ببرد و در نھایت 
خود برای تغییر رژیم فاسد و استبدادی و 
وابسته به امپریالیسم و تبدیل آن به یک 
نظام مردمی و خلقی و عدالت محور و آزاد 

روشن است که مراد داوری (برخیزند . . . و 
درستی و نادرستی این اندیشه و  هدربار

تحلیل نیست بلکه ھدف تقریر اندیشه آنان 
با عنایت . این منطق زمانه آنان بود). است

به این اندیشه و استراتژی، گفتن ندارد که 
نقش محوری » آگاھی«در این میان عنصر 

رگز نه ھا، ھ دارد چرا که بدون آگاھی توده
ای خواھد بود و نه انقالبی از سوی  مبارزه

  .توده ھا رخ خواھد داد
ھا در آن زمان بر عنصر  در واقع، ھم چریک 

ای تکیه  آگاھی و نقش آن در انقالب توده
 داشتند و ھم کسی چون شریعتی که می

ھر انقالبی قبل از آگاھی فاجعه «گفت 
  ،»است

آن  اما اختالف در این بود که شریعتی بر 
ھا  بود تا آگاھی را پیش شرط انقالب توده

بداند و برای آن تقدم منطقی قایل بود و بر 
آن بود که بدون توسل به خشونت انقالبی 

کردند  ھا فکر می بدان دست یابد و چریک
که بدون شکستن دیوار ستبر سکوت و 
ترس تحمیلی رژیم از طریق خشونت 

ن آنا. ھا آگاه نخواھند شد انقالبی توده
کردند آگاھی از لوله ھای تفنگ  تصور می

شود و خلق را به جنبش و  حاصل می
کند و شریعتی و  حرکت وادار می

کوشیدند تا از طریق  ھمفکرانش می
ھرچند (سخن و کالم به این ھدف برسند 

به دالیلی شریعتی از  ٥١- ٥٠در مقطع 
استرتژی خود فاصله گرفت و تالش کرد در 

ابل تغییر خود از چھارچوب راھبرد غیر ق
  ).آگاھی بسازد» پیام«شھدا » خون«

. ببخشید چند کالم من خود یک مقاله شد
مراد من این بود که بگویم اگر از این منظر 

ھای فدایی و  ھم به اندیشه و رفتار چریک
یا اسالمی نگاه کنیم، نه تنھا آنان 

گر جھل نبودند بلکه در چھارچوب  تقدیس
درست و (اص خود ایدئولوژی و استراتژی خ

و نه (گر آگاھی و دانایی  تقدیس) یا غلط
) به معنای تخصص در علوم» دانش«لزوما 

بنیادگذاران و . بودند نه مدافع جھل و نادانی
ھای چریکی  شمار قابل توجھی از سازمان

از ) و به طور خاص فداییان و مجاھدین(
جوانان با استعداد و درس خوانده و با 

  .ھی بودندتخصص عالی دانشگا
چگونه می توان با یک جمله پویان و حتی  

یک عضو از یک سازمان  هبه صرف عقید
بزرگ و اثرگذار و پر از نخبگان جامعه 

پر شمار  هروشنفکری آن روز ایران، مجموع
گر  قدیس«و » فداییان جھل«فداییان را 

  نامید؟ » جھل
حال وقتی به ھزاران انسان آگاه و 

مدعایشان و با  حداقل طبق(بخش  آگاھی
گر  نسبت تقدیس) شان معیارھای زمانه

شود، ھم کذب است و ھم  جھل داده می
تھمت و ھم حاوی توھین و ھم آزردن 

ھای آنان و این ھر چھار خالف نقض  خانوده

به ویژه که . بدیھی ترین اصول اخالقی
جوانانی چون پویان، که به ھر دلیل برای 

تند تا از آرمانشان جان باختند، اکنون نیس
خود دفاع کنند و رعایت مالحظات اخالقی 

این یک . نماید تر می در این زمینه ضروری
اصل اخالقی است که ھمه و بیشتر از 
ھمه اھل سخن و قلم و مطبوعات باید آن 
را رعایت کنند و گرنه راه گفتگو و تفاھم 

شود و راه دشمنی و  بسته می
 پراکنی و در نھایت خشونت کالمی و نفرت

  .گردد ای بسا فیزیکی گشوده می
ھای صدر انقالب، که  بخشی از خشونت 

آن ھمه فاجعه آفرید و ھنوز ھم کم و بیش 
ادامه دارد، میراث شوم ھمان 

ھای فکری و کالمی به اصطالح  خشونت
انقالبی چند دھه پیش از انقالب بوده 

از قضا بخشی از ادبیات نقدی که در . است
از ھمین رھگذر  پاسخ شما به کار رفته،

. است نه لزوما نقد محتوایی نوشته شما
در این میان قابل فھم است که چرا 

را تلویحا » فدایی جھل«نویسنده مقاله 
به امنیتی بودن متھم ) البته ناروا(

. کنند می

فکر ! پایان کالم این که آقا رضای گرامی
می کنم از ھمان عبارت خودتان برای 

. تان استفاده کنم مناسب باشد همقال
از خالف «اید که  پویان نوشته هشما در بار

عادت بود که کسی، و آن ھم جوانی، به 
و من ھم . »جالل برخیزد هبدگویی بر جناز

خالف عادت بود که «عرض می کنم که 
کسی، و آن ھم جوانی، به بدگویی بر 

باز . »ھا برخیزد پویان و احمدزاده هجناز
» رحمانه داوری بی«پویان را  شما داوری

که به گمانم تا حدودی درست (اید  خوانده
اما خودتان نیز در داوری در مورد ) است

پویان و فداییان مرتکب ھمین بی رحمی 
نیز شما از خشونت کالمی، به . اید شده

اید، اما دریغ که خودتان  حق، شکوه کرده
ھم در این مقاله به خشونت کالمی دچار 

  .اید اقل به آن دامن زدهشده و حد
گویا ادبیات مخرب کسانی چون آرامش  

دوستدار و جواد طباطبایی عالقه مندانی 
پیدا کرده و در حال گسترش است و اینان 

دانند که تحت عنوان نقد  خود را مجاز می
با ھر زبانی و بیانی دیگران را مورد خطاب 

اما از شما . قرار دھند و به داوری بنشینند
فکر  ر باشد و روا نیست جوانی خوشبه دو

رضا خجسته «و انشاءاهللا خوش آتیه مانند 
امیدوارم . به این بلیه مبتال شود» رحیمی

تان بیش از این کامیاب  که در کار و حرفه
باشید و ما ھمچنان نشریه پربرگ و بار 

 .را دریافت کنیم و بخوانیم» اندیشه پویا«

ه چگونه می توان با یک جمل
پویان و حتی به صرف 

یک عضو از یک  هعقید
سازمان بزرگ و اثرگذار و پر 
از نخبگان جامعه 
روشنفکری آن روز ایران، 

پر شمار فداییان را  همجموع
و » فداییان جھل«
 نامید؟» گر جھل قدیس«

حال وقتی به ھزاران 
انسان آگاه و 

حداقل (بخش  آگاھی
طبق مدعایشان و با 

) شان معیارھای زمانه
گر جھل  سبت تقدیسن

شود، ھم کذب  داده می
است و ھم تھمت و ھم 
حاوی توھین و ھم آزردن 

ھای آنان و این ھر  خانوده
چھار خالف نقض بدیھی 

 .ترین اصول اخالقی



 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

شماره ٢، صفحه ١٥ 

  ...مرور برخی از 
  ١٤ادامه از صفحه 
که در سه بخش  ٩٢نیروی کار پاییز 

کشاورزی، صنعت و خدمات طبقه 
درصد از   ۵٣.٩ت بندی شده اس

 ٢٣.١زنان شاغل در بخش خدمات 
بخش  ٢٣.١درصد در بخش صنعت و 

کشاورزی مشغول به کارند که 
نشان دھنده اشتغال بیشتر زنان در 

البته نگاھی . بخش خدمات است
به درصد اشتغال مردان در بخش 
ھای مختلف اقتصادی نیز نشان 
می دھد که در کل کشور و فارغ از 

شاغل بیشتر جذب جنسیت افراد 
اما . نھادھای خدماتی شده اند

حضور زنان در بخش صنعت کم رنگ 
تر از مردان و در بخش کشاورزی پر 

 . رنگ تر از مردان است
و  ٩٠با نگاھی به سرشماری سال 

مقایسه با آمارھای گذشته در می 
یبایم که حضور زنان در بخش 

بخش کشاورزی کم شده و به 
با  .خدماتی اضافه شده است

تجھیزات  درصد نیز در مکانیزه شدن
کشاورزی زنان از این بخش کنار 
گذاشته شده و بیشتر جذب بخش 

 .خدمات شده اند
این آمار نشان می دھند که در 
بخش صنعت زنان ھنوز نتوانسته 
اند جایگاه قابل توجھی را کسب 
کنند یا اینکه بخش صنعتی ھنوز 

. اردقابلیت جذب برابر زنان و مزدان را ند
زنان در بخش  ،ھمچنین بر اساس یک تحقیق

ھا  صنعت نیز به صورت گسترده در ھمه حوزه
بر این اساس حضور زنان در دو . حضور ندارند

بخش ماھی و سایر آبزیان و قالی و قالیچه از 
ھا بیشتر است به طوریکه  سایر بخش

درصد و در  ٨٧.١حضورشان در بخش اول 
  .د استدرص ۵٧.٢بخش قالی و قالیچه 

 سھم زنان در تولید ملی
اقتصاددانان برای ارزیابی عملکرد اقتصادی  

دولت ھا از شاخص ھای مخصوصی استفاده 
باید به   از جمله این شاخص ھا. می کنند

GDP )و ) شاخص تولید ناخالص داخلیGNP 
. اشاره کرد) شاخص تولید ناخالص ملی(

از ارزش کلیه   عبارت است GDPطبق تعریف 
ھا و خدمات نھایی و قطعی که در یک بازه کاال

زمانی معمول به وسیله عوامل تولید داخلی 
 . تولید می شوند

ھریک از بازداده ھای تولیدی به قیمت بازار 
ارزش گذاری شده و به ھم افزوده می شوند، 

ھم معادل ارزش ریالی تمامی کاالھا  GDPاما 
و خدمات نھایی است که طی یک بازه زمانی 

محدوده جغرافیایی یک کشور معین تولید در 
صرف نظر از نقش کودکان و  .می شود

سالخوردگان و کمک ھای داوطلبانه آنھا به 
اقتصاد خانواده باید اظھار داشت که عمًال 
نقش زنان در این میان مورد محاسبه قرار 

 .نمی گیرد
دقیقًا به ھمین خاطر است که می گویند 

شوری مثل در ک GNPو  GDPارزش ریالی 

فعالیت . ایران کمتر از میزان واقعی آن است
ھای یک زن خانه دار که امور منزل را برعھده 

مثًال فرزندان را نگھداری کرده و برای سایر (دارد 
اصًال در ) افراد خانواده آشپزی می کند

. محاسبات تولیدات ملی داخلی وارد نمی شود
به  حال اگر ھمان زن در قالب خدمتکار یا آشپز

انجام امورات مشابھی بپردازد، آن وقت درآمد او 
از این محل در حساب ھای فوق منعکس شده 

یعنی اگر آن . و تولید ملی را افزایش می دھد
مادر آشپز مثًال در یک مھدکودک یا رستوران کار 

ارزش   می کرد، مسلمًا در این صورت به اندازه
ت باعث افزایش تولیدا) و خدمات خود(تولیدات 

با این توضیح معلوم می شود . ملی می شد
میزان رسمی شاخص تولید ملی در اقتصاد ایران 
تا چه اندازه از محاسبه میزان واقعی آن به دور 

 . است
از سوی دیگر، خانواده ھای روستایی که میزانی 
از تولید خود را بابت مصارف ساالنه شان 
تخصیص می دھند ھم دچار سرنوشت 

بدین صورت که آن سھم مشابھی ھستند، 
تولیدات کشاورزی ھم در » خود مصرفی«

محاسبات تولید ملی وارد نمی شود که اتفاقًا به 
نظر می رسد این سھم نیز رنگ و بوی زنانه ای 

اگر سھم زنان را در تولیدات (داشته باشد 
کاالھای کشاورزی مبتنی بر زمین   خودمصرفی

از  ندیده بگیریم، نمی توان به ھمین راحتی
سھم آنان در کاالھای کشاورزی مبتنی بر دام و 

 ). طیور گذشت
 ----------------------------- 

 سايت اخبار روز: منبع

  ... ما فدائی خلق خود
  ٨ادامه از صفحه 

تشکیل اجتماعات غیر ممکن بوده 
در این میان برای این که . است

رسالت تاریخی خود را در قبال توده 
. توانستیم بکنیمانجام دھیم، چه می

توانستیم با توده حرف چگونه می
بزنیم و راه مبارزه را به آنان نشان 

روشن است که در این شرایط . دھیم
. دتواند در جلوی ما قرار گیردو راه می

یکی این که مایوس شده و از رسالت 
نظر کنیم که در این صورت خود صرف

ھای بشری پشت پا به تمام آرمان
ایم و یا این که دست به اسلحه زده

ببریم و از راه تبلیغ مسلحانه راه مبارزه 
-تاکنون گروه. ھا نشان دھیمرا به توده

ھای زیادی ازپیشروان توده در صدد 
ست بردن به اسلحه، اند بدون دبرآمده

در حالی که ضرورت مبارزۀ مسلحانه 
اند، خود را حفظ کنند کردهرا درک می

ولی ما از سرانجام اکثرشان با 
پس از ! در یک شب طالیی. اطالعیم

شناسایی توسط پلیس دستگیر 
ما عمدتا اسلحه را به دو . اندشده

اول به : ایممنظور به خدمت گرفته
شکل  منظور دفاع از خود به

ما . مسلحانه، دوم تبلیغ مسلحانه
ھا نشان ایم در عمل به تودهخواسته

پذیر است و دھیم که دستگاه ضربه
تواند از طریق مبارزۀ توده تنھا می
تواند به یک حکومت  مسلحانه می

منظور ما خدشه دار . دمکراتیک برسد
  کردن نیروی دولتی بود و 

ھا از نیروی خواستیم بتی که توده می
دولتی در ذھنش ساخته بود، 

برای مثال من یک بمب . بشکنیم

باروتی در داخل پاسگاه راھنمایی انداختم 
این عمل . ھای پاسگاه بشکندتا شیشه

برای این بود که غول دستگاه را جلوی 
این عمل ھر چند . چشم مردم بشکنیم

آید ولی از نظر تلنگری بیش به حساب نمی
انه را در مغز نگاه ما ذھنیت مبارزۀ مسلح

پاسگاه   آن. کندھا تثبیت میتوده
راھنمایی سمبل ظلم و ستم علیه مردم 

مثال کارگری صبح از . آمدبه حساب می
. آمد تا به سر کارش برودخانه بیرون می

- مامورین پاسگاه جلوی موتورش را می
العاده زیادی از او گرفتند و مبلغ فوق

ر ھا به خاطخیلی. کردند درخواست می
شدند موتورشان را نداشتن پول مجبور می

در چنین حالتی وقتی به گوش . رھا کنند
رسد که این پاسگاه منفجر این کارگر می

شده معلوم است که چه حالی به او 
- او نه تنھا خوشحال می. دھددست می

شود بلکه خود را بیش از پیش به عاملین 
بیند و به عالوه ما با این انفجار نزدیک می

از  .ایممل راه مبارزه را به او نشان دادهع
نظر گاه ما، انقالب تنھا زمانی به پیروزی 

ھا به خواھد رسید که سیل بنیان کن توده
ایم که قدر کم خرد نبودهما آن. جنبش درآید

فکر کنیم که با تعدادی اندک بتوانیم اساس 
- انقالب کار توده. حکومت را واژگون سازیم

- که با گوشت و پوستھایی ھاست؛ توده
شوند و سلطۀ شان استثمار می

شان ساخته امپریالیستی از ھستی ساقط
تاریخ سراسر نبرد طبقات انقالبی . است

ھا ھستند است با ضد انقالب و این توده
که باالخره حکومت دلخواھشان را روی کار 

خواستیم آژیتاتور ما تنھا می. آورندمی
نوان موتور ھا باشیم و به عمبارزۀ توده

ھا را به کوچک مسلح، موتور بزرگ توده
ھا در جریان مبارزۀ توده. حرکت درآوریم

مسلحانه که لزوما در ایران طوالنی است اشکال 
بدیھی . سازمانی مناسب خود را پیدا خواھند کرد

تر مبارزات است با گسترش و رونق ھر چه بیش
کشان و ھمبستگی خودی پرولتاریا و زحمتخودبه

ھای رزمنده، ھسته و نطفۀ حزب پرولتاریا به گروه
ھای زیادی به این تا کنون گروه. وجود خواھد آمد

اند و ضرورت، یعنی دست بردن به اسلحه، رسیده
خشونت روزافزون . انددر این راه قدم نھاده

ضدانقالبی، خشونت انقالبی شدیدتری به دنبال 
ھای اعدام سیزده تن از چریک. داشته است

فدائی خلق و به دنبال آن اعدام پنج تن از 
ھای ھمایون به نام» آرمان خلق«رزمندگان 

کتیرایی، ناصر کریمی، ھوشنگ ترگل، بھرام 
ھای دیگر ھرگز ظاھرزاده و ناصر مدنی و اعدام

ای بر تصمیم مبارزین تاثیری نتوانسته است ذره
تر بر خشونت بگذارد، بلکه بر عکس ھر چه بیش

اگر این خشونت ضد انقالبی . ده استآنان افزو
ادامه یابد تنھا کسی که متضرر خواھد گشت ضد 

ھای خشم ھا، خوشهاعدام. انقالب خواھد بود
دستگاه . تر بارور خواھد کردرا ھر چه بیش توده

ھا را از ھرگز نخواھد توانست نفرت روزافزون توده
از شخصیت یک انقالبی به خاطر . شان بزدایددل

ھا زیسته است ھمگی اطالع که در میان تودهاین 
دارند و ھیچ کس انگ اشرار را که بر ما زده 

کنم با بیان این فکر می. کندشود قبول نمی می
مان را در مطالب توانسته باشم استراتزی گروه

مبارزه علیه سلطۀ امپریالیستی، برای دادگاه 
کرده باشم و نشان داده باشم که نه تنھا   روشن

تواند ھای پیشرو فقط میوه ما بلکه کلیه گروهگر
نقش کاتالیزور در مبارزۀ طبقاتی بازی کنند و به 

توانند علیه سلطۀ ھیچ وجه به تنھایی نمی
انقالب امری است  .امپریالیستی مبارزه کنند

که سرانجام  ھایندھا و این تودهمربوط به توده
..].[.آورندرا بر سر کار می شانحکومت دلخواه

  ...ما از اشرار مسلح تشکیل نشده گروه[...] 
 ١٢ ادامه در صفحه



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

شماره ٢، صفحه ١٦ 

 :آدرس پستی
L.G.e.v

Postfach ٢٦٠٢٦٨

٥٠٥١٥ Köln

Germany

  :شماره حساب بانکی 

 L.G.e.v      :دارنده حساب بانکی

٢٢٤٤٢٠٣٢           :شماره حساب

٣٧٠٥٠١٩٨                     :کد بانک

: نام بانک 

Stadtsparkasse Köln-Bonn

IBAN: DE٠٠٢٢ ٣٧٠٥٠١٩٨ ٣٣ 
٤٤٢٠٣٢

SWIFT-BIC: COLSDE٣٣ karrooznamehi@gmail.com :    آدرس تماس با پست الکترونیک 

 آزادی، عدالت اجتماعی، دمکراسی و سوسیالیسم

 وضعیت اقتصادی زنان در ایران مرور برخی از شاخص ھای
 فروغ سمیع نیا

 
 ۵از کل زنان شاغل در بخش کشاورزی، فقط 

ھای رسمی بخش کشاورزی  درصد در فعالیت
ھای غیررسمی این  درصد در فعالیت ٩۵و 

  .اند بخش مشارکت داشته

  جمعیت زنان خانه دار
طبق تعریف مرکز آمار ایران، جمعیت غیر فعال 
شامل افراد دارای درآمد بدون کار، افراد خانه 

 طبق. شود دار و محصلین می
درصد  ۶٠، حدود ٩٠سرشماری سال  

جمعیت در کل کشور جز جمعیت غیرفعال 
 محسوب می شدند که نزدیک به نصف این

به . جمعیت را خانه دارھا تشکیل می دادند
درصد  ٣٠عبارتی زنان خانه دار در حدود 

جمعیت کشور را تشکیل می دھند و این 
 .تنسبت در تمام استان ھا تقریبا برابر اس

تا  ١٣٣۵نگاھی به آمار زنان خانه دار از سال  
نشان می دھد که نسبت زنان  ١٣٨۵سال 

نزولی داشته   خانه دار طی این سال ھا روند
درصد  ۵٧درصد به  ٨٠است به طوری که از 

این امر نشان می دھد که . رسیده است
با گذشت سال ھا   گرایش زنان به خانه داری

آمار . ستفت جامعه کم شده او پیشر
به زنان شاغل و زنان بیکار و روند مربوط

صعودی آن نیز نشان از کاھش گرایش زنان به 
 .خانه داری دارد

این مسئله می تواند دالیل متعدی داشته  
باشد از جمله اینکه زنان خانه دار، در 
 سرشماری جز بیکاران حساب نمی شوند و

در واقع، . شاغل نیز محسوب نمی شوند
ر زنان خانه دار را در گروه جمعیت مرکز آما

غیرفعال به حساب آورده و ارزش اقتصادی 
این . برای کار این گروه زنان محاسبه نمی کند

درصد افراد جامعه وجود  ٣٠ابھامی که درباره 
دارد باعث می شود که نه شغلی برایشان در 
نظر گرفته شود و نه تالشی برای ورود این 

شود، و نه از مزایای یک  زنان به بازار کار انجام
 .مند شوند  فرد شاغل بھره

 بیکاری زنان  
بر اساس نتایج طرح آمارگیری از نیروی کار 

که از سوی مرکز آمار ایران ارائه شده  ٩٢پاییز 
است،نرخ بیکاری زنان بیش از دو برابر نرخ 

نرخ بیکاری زنان در رده . بیکاری مردان است
درصد و مردان  ۴١.٧ساله  ٢٩تا  ١۵سنی بین 

 ١۵در گروه سنی  این نرخ . درصد است ١٧.٣
 .درصد است ٨.۵به  ٢٠.۴سال و بیشتر 

مشابه در  با مقایسه این نرخ ھا با نرخ ھای
در می یابینم که نرخ بیکاری زنان در  ٩١پاییز 

سال نسبت به سال  ٢٩تا  ١۵گروه سنی 
درصد افزایش داشته ھمچنین  ٧.٩گذشته 

درصد  ٢.۶سال  ١۵سنی زیر  این نرخ در گروه
ھمچنین نرخ بیکاری در . افزایش داشته است

شھرھای مختلف ایران نیز نشان می دھد که 
شھر در  ١٠٣شھر کشور،  ٣٩٢ از مجموع

درصد و  ١۵بخش زنان دارای نرخ بیکاری باالی 
شھر دارای بحران بیکاری برای زنان و نرخ  ٧٧

 ن دربھترین اشتغال زنا. درصد است ٣٠باالی 
 ١.۴شھر ماھنشان زنجان با نرخ بیکاری 

ران اگر به تاریخچه اشتغال زنان در ای
نگاھی بیندازیم در می یابیم که در 
گذشته اشتغال زنان در طبقات باالی 
جامعه وجود نداشت و زنان طبقات 
پایین جامعه برای امرار معاش مجبور 
به کار کردن بودند که آنھا نیز تن به 
شغل ھای پایینی چون دستفروشی 

با افزایش . می دادند... و کلفتی و 
کم وارد شھرنشینی در زنان نیز کم 

 اما زنان روستایی در . حوزه کار شدند
ھمین دوره نیز به کارھای کشاورزی و 

اما این . اشتعال داشتند... دامداری و 
 نکته که درآم

این مشاغل در نھایت به چه کسی  
می رسید و آیا زنان سھمی از این 
درآمد داشتند، سوال ھایی اساسی 

در زمان کنونی که زنان مشاغل .است
را در جامعه از آن خود کرده اند  زیادی

و با پیشرفت جوامع این روند نیز رو به 
اما بحث دستمزد نابرابر . افزایش است

و سھم پایین زنان در درآمد از مباحث 
در . مطرح و مورد اعتراض زنان است

ھمین حال، فشارھایی نیز از سوی 
حکومت برای محدود کردن اشتغال 

ردن زنان و سعی در خانه نشین  ک
متن زیر به  بررسی . آنان وجود دارد

برخی یافته ھای آماری  درباره 
 :وضعیت اقتصادی زنان می پردازد

  جمعیت زنان شاغل
بر اساس اطالعات مرکز آمار ایران، 
نرخ فعالیت اقتصادی زنان در پاییز 

درصد اعالم شد که  ١١.٣، برابر ١٣٩٢
درصد  ٢.۴) ١٣.٧( ٩١نسبت به پاییز 

 . ھش داشته استکا
، ٩٢نرخ اشتغال زنان نیز در پاییز 

درصد اعالم شد که  ١۴.١معادل 
درصد  ١.٨) ١٢.٣( ٩١نسبت به پاییز 
البته در آمارھای نرخ . افزایش داشت

اشتغال تنھا اشتغال رسمی در جامعه 
دیده می شود و در این میان اشتغال 
غیر رسمی که زنان سھم عمده ای 

. اده نمی شوددر آن دارند نشان د
اطالعات و آمارھای زیادی از این بخش 

در واقع . اشتغال در دسترس نیست
وجه تمایز این بخش را می توان پنھان 
بودن آمار و مشکالت آن دانست و 
ھمینطور عدم حمایت ھر گونه نھادی 
از این بخش از اشتغال که زنان زیادی 
که اغلب سرپرست خانوار نیز ھستند 

البته . ار می دھدرا تحت پوشش قر
آمارھایی نیز وجود دارد که حتی اگر 
مقداری نیر به واقعیت نزدیک باشد 
می تواند جوانب این بخش را تا 

 ١٣٨٢مثًال در . حدودی نشان دھد
بیش از نیمی از زنان شاغل در سطح 

 ھای در فعالیت) درصد ۵٢(کشور 
 . اند غیررسمی شاغل بوده

 ١٣٨٢دھد که در  اطالعات نشان می

درصدی و بدترین شھرھا برای جستجوی 
 شغل توسط زنان در ایالم، اندیمشک،
ھیرمند، جوانرود، گچساران، بندرانزلی، خرم 

 ۵۴.٢تا  ۴٠آباد و اردکان با نرخ بیکاری باالی 
 کاری استان تھران نیز وضعیت در. درصد است

 ١۴از مجموع  .ود نداردمناسبی برای زنان وج
شھر دارای نرخ  ١٢شھر این استان، 

بیکاری برای زنان است و تنھا دو   نامناسب
 ١٣.٣و شمیرانات با  ١۴.۶شھر دماوند با 

متوسط . درصد در وضعیت بھتری قرار دارند
درصد  ٢١.۶بیکاری زنان در این استان   نرخ

  .است

  جمعیت زنان سرپرست خانوار
ی جدول طرح آمارگیری بر اساس داده ھا

درصد زنان سرپرست ٩٠نفوس و مسکن سال 
در  ١٢.١به  ١٣۵۵درصد در سال  ٧.٣خانوار از 

این روند رو به افزایش . رسیده است ٩٠سال 
حاکی از حضور زنان بیشتری به عنوان 

طبق . دارد سرپرست خانوار در جامعه را
 ٢حدود  ١٣٩٠محاسبات مربوط به سال 

زن سرپرست خانوار در ایران ھزار  ۶٠٠میلیون 
 ۵٠سنی حدود  ساکن ھستند و از لحاظ

 ۶٠تا  ۵٠درصد بین  ١۶سال به باال،  ۶٠درصد 
تا  ۶٠ ھمچنین. سال دارند ۴٠و باقی کمتر از 

و این زنان  درصد از این زنان بی سوادند ٧٠
. بیشتر به مشاغل غیر رسمی روی می آورند

اردبیل به گفته مدیر کل کمیته امداد استان 
این استان بیشترین تعداد زنان سرپرست 

جمعیت   درصد از کل ۵۵خانوار را داراست و 
  .استان را این زنان تشکیل می دھند

سھم اشتغال زنان در بخش ھای 
 مختلف اقتصادی

 ... بر اساس نتایج طرح آمارگیری
 ١٥ادامه در صفحه 




