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 (سازمان فدایيان خلق ایران )اکثریت العادهٔ  قرار مصوب کنگرٔه فوق

 
های چپ ایران  العادٔه سازمان فداییان خلق ایران )اکثریت(، شورای موقت سوسیالیست کنگرٔه چهاردهم و کنگرهٔ فوقدر بازهٔ زمانی میان   

ً اعالم کرد و در سازمان اتحاد فداییان خلق ایران بر سر مشارکت « دهی تشکل بزرگ چپ پروژٔه شکل»پایان مشارکت خود در  را رسما

گرایی و عزمی  هم« پروژٔه چپ»هایی از نیروهای سهیم در  زمان در میان بخش ود ندارد. هماتفاق نظر وج« پروژٔه چپ»متشکل در 
 گویی به نیاز به وحدت در صفوف نیروهای چپ ایران و ادامٔه تالش در این راه وجود دارد. مشترک برای پاسخ

 گذاری تشکل سياسی مشترک با مضمون حزبی برای بنيان 

تر در صفوف  سازمان فداییان خلق ایران )اکثریت( در راستای عزم سازمان ناظر بر تأمین وحدت هر چه گسترده العادهٔ  کنگرٔه فوق      (1 

راه آنان  راهان کنونی خواهان فعالیت تشکیالتی واحد، هم کند با تامین توافق هم نیروهای چپ ایران نهادهای منتخب خود را موظف می
یاسی با مضمون حزبی نماید. ارادٔه کنگرٔه سازمان معطوف به شرکت مجموعٔه سازمان در گذاری یک تشکل مشترک س اقدام به بنیان

تشکل »گذاری آن )مانند کنگرٔه مٔوسس( است. عضویت در  های بنیان به شمول شرکت در اجالس« تشکل مشترک حزبی»روند تشکیل 
های مسئول سازمان را موظف به تأمین امکان مشارکت به صورت فردی است و نه سازمانی. کنگرٔه سازمان همٔه نهاد« مشترک حزبی

 کند؛ می« تشکل مشترک حزبی»گذاری  همٔه اعضای سازمان در تمامی مراحل بنیان

ً در « تشکل مشترک حزبی»گذار  نهاد دارد کنگرٔه بنیان العادٔه سازمان پیش کنگرٔه فوق      (2   ۱۹حداکثر تا شش ماه آینده، و ترجیحا

 گذاری جنبش فدایی، برگزار شود؛ ، سالروز بنیانبهمن سال جاری

خواند تا  کاری با سازمان اتحاد فداییان خلق ایران، این سازمان را فرا می کنگرٔه سازمان با تاکید بر ارادٔه خود مبنی بر گفتگو و هم      (3 

گذاری  های مشترک چندین ساله، در بنیان شهای تاریخی جنبش فداییان خلق و در ادامٔه تال برای فعالیت مشترک در راستای آرمان
گران چپ را که به پیکار در راه سوسیالیسمی  ها و کنش چنین کنگرٔه سازمان همٔه تشکل مشارکت جوید. هم« تشکل مشترک حزبی»

 خواند؛ فرا می« تشکل مشترک حزبی»گذاری  پیوند با آزادی و دموکراسی باور دارند، به مشارکت در بنیان هم

گیری بالفصل در  و اختصاص نیروی الزم از سوی سازمان برای پا گرفتن آن به معنای تصمیم« تشکل مشترک حزبی»گذاری  بنیان      (4 

و وضعیت لحظٔه آن، با « تشکل مشترک حزبی»گذاری  رفت روند بنیان بارٔه چند و چون فعالیت سازمان نیست. سازمان با توجه به پیش
گیرد و برنامٔه عملی برای مشارکت دادن  های بعدی خود در این زمینه تصمیم می پرسی پیرامون گام ق همهبرگزاری کنگره یا از طری

 کند. باز یا بسته بودن دورٔه گذار توسط کنگرٔه سازمان تعیین خواهد شد؛ نیروهای سازمان در تشکل جدید را تنظیم و به روز می

ست. با تصویب این قرار بند ناظر ممنوعیت عضویت اعضای سازمان در احزاب دیگر ایرانی در ا« دوعضویتی»الزام دورٔه گذار پذیرش       (۵ 

شود. کنگرٔه آیندٔه سازمان باید به صراحت در بارٔه تمدید این  تا کنگرٔه آیندٔه سازمان معلق می« تشکل مشترک حزبی»مورد عضویت در 
 گیری کند؛ تعلیق تصمیم

شود. کنگرٔه سازمان با توجه به بار تاریخی و اجتماعی، وجود  برپایٔه توافق همگانی برگزیده می« تشکل مشترک حزبی»نام       (۶ 
 کند. نهاد می را پیش« تشکل مشترک حزبی»در نام « فدایی»شکلی از نام 

 العادهٔ سازمان فدایيان خلق ایران )اکثریت( کنگرهٔ فوق 

 (ميالدی 201۶اکتبر  9) 139۵مهر ماه  18شنبه،  یک 

 

 

 (العادٔه سازمان فدایيان خلق ایران )اکثریت اطالعئه برگزاری کنگرٔه فوق      

  گذاری تشکل سياسی مشترک با مضمون حزبی برای بنيان     
                   

ان )اکثریت( را به آگاهی همٔه یاران، دوستان و العادٔه سازمان فداییان خلق ایر آمیز کنگرٔه فوق با انتشار این اطالعیه، برگزاری موفقیت
 رسانیم. داران سازمان و جنبش فداییان خلق می دوست

 ۲۰۱۶اکتبر  ۹تا  ۷) ۱۳۹۵مهر ماه  ۱۸تا  ۱۶شنبه،  العادٔه سازمان، که پانزدهمین کنگرٔه سازمان ما بود، در روزهای آدینه تا یک کنگرٔه فوق
پرُوژٔه »های مرتبط با روند و وضعیت لحظٔه  برگزار شد. دستور کار کنگره بررسی مجموعٔه پدیدهمیالدی( در نزدیکی شهر کلن آلمان 

 آمد تغییرات به وجود آمده در چارچوب نیروهای آن بود. در پی« دهی تشکل بزرگ چپ شکل

نهادی  فشرده و متمرکز قرار پیش کرد شورای مرکزی سازمان در این ارتباط، با کاری گفته و عمل کنگره با بررسی نقادانٔه روند پیش

را مبنای کار « گذاری تشکل سیاسی مشترک با مضمون حزبی برای بنیان»شورای مرکزی چهاردهم سازمان با عنوان « نفرهٔ ۷کمیسیون »
 شود. می راه این اطالعیه منتشر کمیسیون منتخب خود قرار داد و آن را با انجام تغییراتی به تصویب رساند. متن این قرار به هم

العادٔه سازمان با نظرداشت فضای تعامل و توافق حاکم بر خود اعضای شورای مرکزی چهاردهم را در سمت خود ابقاء کرد و هم  کنگرٔه فوق
 زمان با اتخاذ تصمیم مبنی بر افزایش شمار اعضای شورای مرکزی، چند رفیق دیگر را به عضویت در شورای مرکزی سازمان برگزید.

چنین ترکیب تا کنونی نهاد داوری، هیئت تدارک کنگره و هیئت بازرسی مالی را در مسئولیت خود ابقاء و ترمیم ضروری دو نهاد  کنگره هم
 هیئت تدارک کنگره و هیئت بازرسی مالی را به شورای مرکزی سازمان واگذار کرد.

ره، تنها رفقایی از اعضای سازمان اتحاد فداییان خلق ایران، العادٔه سازمان، میهمانان ما در این کنگ متناسب با دستور کار کنگرٔه فوق
 و شمار اندکی از یاران پیشین سازمان بودند.« دهی تشکل بزرگ چپ پرُوژٔه شکل»گران چپ شریک در روند  نمایندگانی از کنش

 های سیاسی آن به زودی انتشار عمومی خواهد یافت. گزارش تفصیلی کنگرٔه سازمان و پیام

 (العادهٔ سازمان فدایيان خلق ایران )اکثریت هيئت رئيسٔه کنگرهٔ فوق

 ميالدی( 201۶اکتبر  12) 139۵مهر ماه  21چهارشنبه، 
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 یادداشت سياسی کارآنالین 

های  چون تمامی هفته این روزها، هم
های اخیر، اخبار و  و نیز سال  گذشته

ها پیرامون اوضاع کشورهای  گزارش
منطقه، نه تنها نگرانی، بلکه هراس از 

آنچه که پیش روست را دامن می زنند. 
در افغانستان، جنگ  جنگ در عراق، جنگ

در یمن، جنگ در سوریه، تداوم سرکوب و 
و... همگی نشان از   خفقان در ترکیه

اندازی دارند بس نگران کننده و چه  چشم
بسا خطرناک که پیامدهای آنها می توانند 

تر از کشورهای منطقه را در بر  بسیار فرا
 گیرند.

روندها در سمتی حرکت می کنند که نه  
ها، بلکه وجدان  پنجگانه انسانتنها حوّاس 

همه کشتار و ویرانی عادت  آنان نیز به این
ها و متعاقب آن،  کند و حساسیت

ها تا حد خنثی کاهش یابند. آنچه  واکنش
ها در افغانستان، سوریه و یمن  که این روز

ای نه  در جریان است، اگر در گذشته
سال در  ٦۰چندان دور، با قدمتی کمتر از 

وع می پیوست، که پیوست، با ویتنام بوق
موجی از اعتراضات در اکثر کشورهای 
جهان، بویژه در اروپا و آمریکا همراه 

شد؛ اکنون اما به خاطر وجود  می
های گروهی آزاد و مستقل" و به  "رسانه

های مدرن  دلیل استفاده از انواع فنآوری
ها، نه تنها  در پردازش به اخبار و گزارش

بە و الیت فرهنگی و مردم عادی، بلکه نخ
را به این امر عادت می  سیاسی جوامع 

 دهند که:
گیری جنگ در مراکز مختلف  شدت -

ها در افغانستان و ورود طالبان به  استان
چند شهر مهم و استراتژیک مانند کندوز و 

فراه و ... ، امری است عادی و "قطعا" در 
این شهرها نه کودکی وجود دارد و نه 

های شهری؛  زیر ساخت ای و نه مدرسه
اگر هم وجود دارند، طالبان به هنگام ورود 

ها، به عوض مهمات جنگی،  به این شهر
"نقل و نبات و گل" میان مردم توزیع می 

کنند، و می توان از کنار خبر "تشریف 

 فرمائی" طالبان به این شهرها گذشت؛

 ۲جنگ در یمن، امری است داخلی که به  -
بستان و یمن مربوط کشور همسایه یعنی عر

می شود. در آنجا نیز می توان با ابراز کمترین 
های  حساسیت، فقط به اخبار و گزارش

ها بسنده کرد و امیدوار بود که  رسانه
عربستان به هنگام بمباران شهرها و مدارس 

های  های یمن، از بمب و بیمارستان
"تیزهوشی" استفاده کند که قادر به 

شرور از یکدیگر تشخیص حوثی های خوب و 
باشد. در مورد کشته شدن زنان و کودکان و 

کال غیر نظامیان هم که اصال نه "خبر" و نه 
"گزارشی" وجود دارد؛ اگر هم وجود داشته 

های سیاسی در  باشد، با هدف استفاده
معامالت احتمالی آینده با عربستان، در 

های "فعال به صالح نیست" قرار داده  پوشه
 می شوند؛

ماه از کودتای  ۳که با وجود گذشت  نای -
ها در  ها و پاکسازی ترکیه، هنوز هم دستگیری

تمامی سطوح ارتش و پلیس و سازمان امنیت 
و نیز اساتید دانشگاه و وکالی   ترکیه

دادگستری و... در جریان است، امری است 
به شدت داخلی و در اینجا نیز مصلحت حکم 

ع حقوق های بیدار مداف نمی کند که وجدان

بشر را دعوت به اعتراض و دفاع از حقوق 
انسانی را به دفاع از قربانیان سرکوب 

 حکومتی فراخواند؛

در سوریه اما وضعیت و شرایطی متفاوت از  -

دیگر کشورهای یاد شده، بوجود آمده است. 
که در گذشته « حلب»سوریه و در راس آن 

شهر بود و اکنون بخشهای بويژه شرقی آن، 
ترین موضوع  ای بیش نیستند، به اصلیویرانه 

ها تبدیل شده است. بر خالف  اخبار و رسانه
افغانستان و یمن، گزارشهای "دقیقی" از 

ها و دیگر  بمباران مدارس و بیمارستان
زیرساختهای این شهر به همراه آمار "نسبتا 

ها از جمعیت غیر  و زخمی  دقیق" کشته
ا این نظامی این شهر انتشار می یابند. زیر

شهر از بخت بد، شهری است کلیدی که 
تداوم به آن بستگی پیدا  ۲سرنوشت یکی از 

کرده است: یکی تداوم حاکمیت بشار اسد و 

الشام  دیگری تداوم حضور داعش و جبهه فتح
های ریز و  )همان النصره سابق( و دیگر گروه

درشت اسالمی در منطقه ای به بزرگی 
 جزیره بریتانیا.

از فتوحیات داعش و شرکاء در از همان آغ 
سوریه و عراق، به دلیل ایجاد استحکامات 

جنگی در مناطق مسکونی و پر جمعیت 
شهرها، بر همگان روشن بود که اگر قرار به 

ها از دست داعش و  گیری این شهر بازپس
دیگران باشد، این امر بدون تلفات سنگین در 

نظامیان، امکان پذیر  میان مردم عادی و غیر
خواهد بود. واقعیت این است که حتی اگر ن

یک طرف هم "پیروز" این مناقشه باشد، 
ها،  تلفات انسانی و نیز نابودی زیرساخت

شکستی است که نه فقط طرفین مناقشه را 
بلکه کل جامعه جهانی را شامل خواهد 

    گردید. 
خط »بلندگوهای تبلیغاتی در هر دو سوی 

بار و ها و تولید اخ در افشاگری« آتش
های ضد و نقیض با هرانگیزه ای که  گزارش

باشند، آنچه که فراموشی سپرده می شود، 
ها ی  انسان است و انسانیت. تا کنون تحلیل

بسیاری چه به صورت شفاهی و چه درشکل 

ای  در مورد منافع استراتزِیک منطقه  نگارشی
ای این و یا آن کشور درگیر در  و یا فرا منطقه

اند؛ اما آنچه که از  ئه گشتهجنگ سوریه، ارا
هیچ جانبی مورد بررسی فرار نگرفته است، 

فاجعه انسانی عظیمی است که در این 
ها انسان  کشور بوقوع پیوسته است و میلیون

را در مسیر نیستی محتوم و یا فرار از 
سرزمین خویش و تسلیم تغییر سرنوشت، 

 قرار داده است.
پشت که اتخاذ تصامیم نه در  تا هنگامی

های فرماندهی  های مذاکره، بلکه از اطاق میز
و هدایت عملیات نظامی صورت می گیرند، و 

ها بلکه  که "سخنگوها " نه دیپلمات تا زمانی
اند و  ها و یا غیر نظامیان همسو با آنان ژنرال

رسانه های "مستقل" بلندگویان آنان، نه به 
صلح می توان امید داشت و نه به واکنش 

 های بیدار. جانب وجدانواقعی از 

 

 «تراژدی»عادت کردن به 

 سيامک سلطانی

کار   ، در جانب است  در جریان  کار و سرمایه  ميان  که  اى سازمان ما در مبارزه

 

 (سند سياسی مصوب کنگره چهردهم سازمان فدائيان خلق ايران )اکثريتاز 

... 

نظامی و دامن زدن به جنگ داخلی، تالش * سیاست توسعه طلبانه قدرت های بزرگ و قدرت های منطقه، صدور انقالب اسالمی، حمله 

برای کسب هژمونی از سوی اين و يا آن بازيگر منطقه، تالش برای تحمیل شیعی گری، وهابی گری، سلفی گری، اخوانیسم مصری، 
کشاند. نئوعثمانیسم ترکیه، طالبانیسم و میلیتاریزم دینی پاکستانی و خالفت داعشی برمنطقه، منطقه را به جنگ و بی ثباتی می 

دمکراتیسم، حکومت های دمکراتیک، پذيرش منافع و حقوق کشورها، عدم دخالت در امور داخلی کشورها، پیشبرد سیاست فقرزدائی و 
 برنامه توسعه پايدار می تواند چهره خاورمیانه را دگرگون کند و بنیادگرائی را منزوی سازد.

ای و شیمیائی، از  های هسته تقرار صلح و ثبات در منطقه، از منطقه عاری از سالح* ما از گفتگو و مذاکره برای پايان دادن به جنگ، اس
تامین حقوق بشر، دمکراتیزاسیون و سکوالریزه کردن ساختارهای سیاسی و اجتماعی، رهجویی برای حل دمکراتیک چالش دیرپای کرد با 

ها، همکاری های  ز همزیستی و دوستی ادیان و باورهای انسان، حقوق زنان و ملی ـ قومی، ا درونمایه تأمین حقوق کردها و از آزادی
گیری از ثروت نفت در خدمت رشد اقتصادی، رفاه و عدالت اجتماعی با درنظرداشت  اقتصادی و سمت گیری برای ایجاد بازار مشترک و بهره

 قوق بشر است.حفظ محیط زيست دفاع می کنیم. نفع کشور ما دفاع از صلح در منطقه و "عرصه دخالت" آن ح

ی چپ * آينده خاورمیانه با روند دمکراتیک که در "بهار عربی"، کانتون های کردستان سوريه و تونس تبارز پیدا کرد، پیوند خورده است. نیروها

ثر ايفا و دمکراتیک منطقه می توانند دست در دست هم بگذارند و در تقويت روندهای دمکراتیک و مهار کردن بنیادگرائی اسالمی نقش مو
 کنند.
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 بحران صندوق های بازنشستگی

 بهروز خليق

 
 

 يادداشت سياسی کار آنالين

کشور ما با انباشت بحران ها روبرو است. 

بحران های سیاسی و اقتصادی، 
تماعی، بحران کمبود آب و آسیب های اج

محیط زيست و...، بحران صندوق های 
بازنشستگی هم بر اين بحران ها افزوده 

شده است. برخی از بحران ها مثل بحران 
بیکاری، آب و محیط زيست روزبروز حادتر 

می شوند. نرخ بیکاری به ويژه در میان 
فارغ التحصیالن دانشگاه ها آنچنان باال 

ن اجتماعی تبديل است که به يک بحرا
شده است. کمبود آب هم به مرز هشدار 

های روزمینی  رسیده است. در بخش آب
شدت مصرف آب تا حدی پیش رفته كه 

دریاچه ارومیه، بختگان و مهارلو خشك 
قدری  های زیرزمینی به شده و در بخش آب

رویه صورت گرفته كه با بحران  برداشت بی

یم. ا فزاينده فرونشست زمین مواجه شده
آنچه به آينده برمی گردد با غفلت 

گردانندگان حکومت ايران روبرو شده 
است. اکنون همان اتفاق در مورد 

های بازنشستگی پیش آمده  صندوق
های بازنشستگی  است. در باب صندوق

خواری  مانند آب و محیط زیست، آینده
 صورت گرفته است.

ها در ايران با خطر ورشكستگي  صندوق
صندوق بزرگ و  ۲۰امروز  مواجه هستند.

كوچك بازنشستگي در كشور در شرايط 
نامطلوب قرار دارند. صندوق تامین 

هائی مانند صندوق  اجتماعی و صندوق
نیروهای مسلح، بازنشستگان روستايی و 

درصد از مردم  ٥۰عشايری. زندگی حدود 
ايران درگیر صندوق های تأمین اجتماعی 

ط ركود ها در شراي است. مشكل اين صندوق
اقتصادی، كاهش قیمت نفت و کسری 

هزار  ۳۰بودجه تشديد يافته است. اگر كمك 
میلیارد تومانی دولت به صندوق ها نباشد، 

آن ها عمال از عهده تعهداتشان برنمی آيند. 
اگر راهکاری برای بحران صندوق ها تدبیر 

تواند بحرانی اجتماعی  نشود از يکسو می
ر سال های آتی پديد آورد و از سوی ديگر د

بخش اعظم بودجه جاری و عمرانی كشور را 
های  ببلعد. دولت در حال حاضر براي هزينه

جاری با مشكل مواجه است و اغلب 
تمام رها کرده  های عمرانی را نیمه پروژه

 است.

تأمین اجتماعی در جهان امرروز پشتوانه 

دموکراسی سیاسی است. تامین اجتماعی 
ون اصلی در کشورهای پیشرفته ست

های امنیت انسانی و توسعه  سیاست

اجتماعی است. تجربه نشان می دهد که 
اقتصاد بازار آزاد بدون توسعه چتر فراگیر 

تأمین اجتماعی با بحران های جدی 
اجتماعی روبرو می شود. مطالعات 

پژوهشگران نشان می دهد ثبات سیاسی و 
های فقرزدایی و  اجتماعی و پیشبرد برنامه

رابری اقتصادی و اجتماعی در گرو کاهش ناب
یک نظام تأمین اجتماعی کارآمد، فراگیر و 

 پایدار است.

نظام تأمین اجتماعی، تالش گروه های 

امنی  جامعه و دولت جهت مقابله با نا
اطمینان در مقابل  اقتصادی و عدم 

دادن درآمد یا تامین حداقل معیشت  ازدست
است که عامل مهم در تحقق عدالت 

عی است. به عالوه نظام تأمین اجتما
های بیمه  بر استراتژی اجتماعی مبتنی 

شود بخش عظیمی از  اجتماعی باعث می

شدگان در حوزه  اندازهای بیمه پس
فعالیت های اقتصادی و اجتماعی جامعه قرار 

ها، امكان ایجاد  گذاری گیرد و از رهگذر سرمایه
اشتغال برای افراد جامعه و افزایش سطح 

نیز فراهم شود. قبول این امر كه تأمین تولید 
اجتماعی در قلمرو توسعه اقتصادی، 

اجتماعی و فرهنگی اهمیت شایانی دارد، 
روز عمومیت بیشتری یافته است.  روزبه

مدت هاست که تامین اجتماعی به یكی از 
های اصلی سنجش پیشرفت  شاخص

 كشورها تبديل شده است.
ورشکسته شدن صندوق های بازنشستگی 

به تامین اجتماعی لطمه جدی خواهد زد. 
بايد برای غلبه بر بحران صندوق ها دست به 

کار شد. تجربه نشان می دهد انتقال یک 
نظام دولتی تامین اجتماعی به نظامی کامال 

خصوصی چاره ساز نیست. تجارب ارزنده ای 
در سطح جهانی در مورد تامین اجتماعی و 

الزم  صندوق های بازنشستگی وجود دارد،
است از آن ها بهره گرفت. تجربه مثبت در اين 

های "چندالیه" است. در  زمینه سیستم
های چندالیه، ریسک در بین  سیستم

های مختلف نظام بازنشستگی تقسیم  الیه

 شود. می
های بازنشستگی یك مسئله  موضوع صندوق

حل ساده  چندوجهی است كه با یك راه
ت و مجلس برطرف نخواهد شد. ابتدا باید دول

ها را به رسمیت بشناسد و  معضل صندوق
سپس از کارشناسان برای يافتن راهکار کمک 

های  گیرد. الزم است که دولت صندوق
بازنشستگی و جلوگیری از ورشکستگی آنها 

را در كنار چند مسئله كلیدی مانند آب و 
محیط زيست در برنامه ششم توسعه 

 بگنجاند.

 

 
 

حمايت از فراخوان کانون مدافعان حقوق بشر برای آزادی                      

 نرگس محمدی
 

« ها و افراد مدافع حقوق بشر و مدافعان آزادی بیان همه آزاد اندیشان، سازمان»ار فراخوانی از کانون مدافعان حقوق بشر با انتش

 خواسته است که در یک همبستگی جهانی از هر تالش ممکنی برای کمک به آزادی نرگس محمدی فروگذاری نکنند.

کوم شد. حکم محکومیت نرگس محمدی سال زندان مح ۱۶نرگس محمدی نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر مدتی پیش به 
نشانه بارز نقض موازین حقوق بشر و دادرسی عادالنه است. او حتی در چارچوب قوانین خود جمهوری اسالمی نیز جرمی مرتکب 

گه نشده است. رژیم جمهوری اسالمی نرگس محمدی را علیرغم بیماری او و علیرغم نیاز فرزندانش به بودن در کنار مادر، در زندان ن
 داشته است تا همه مدافعان حقوق بشر را مرعوب کند. اما فعاالن حقوق بشر در ایران حضور دارند و از پای نمی نشینند.

در هفته های گذشته سازمان های سیاسی اپوزيسیون، نهادهای مدنی و حقوق بشر و برخی مجامع بین الملل نسبت به محکومیت 
ان آزادی او شده اند. حتی تنی چند از نمايندگان مجلس شورا که در بین آن ها معاون سنگین نرگس محمدی اعتراض کرده و خواه

رئیس مجلس و نمايندگان زن ديده می شود، از رئیس قوه قضائیه خواسته اند که حکم نرگس محمدی نقض و پرونده اش مجددأ مورد 
  رسیدگی قرار گیرد. 

ونی می دانیم، از فراخوان کانون مدافعان حقوق بشر حمايت می کنیم و خواستار ما حکم سنگین نرگس محمدی را ناعادالنه و غیرقان
 آزادی بدون قید و شرط نرگس محمدی هستیم.

 هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ایران )اکثریت(

 (2016اکتبر  18) 1395مهرماه  27

  

 
 

 

 آزادی زندانيان سياسی را به خواستی همگانی تبدیل کنيم
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پروژه وحدت »آخرین مانعی که در راه 

ایجاد شده بود، دیگر رفع شده « چپ
است. این مانع، پروژه را از فعالیت و 

انعکاس و انتشار عمومی باز داشته و 
رابطه اش را با جمع وسیع و جامعه چپ 
قطع کرده بود. این مانع، بر اثر تفاوت 

های درونی در یکی از نیروهای پروژه 
زمان فدائیان خلق سا»وحدت، یعنی 

، بوجود آمد و با گفت گو «ایران )اکثریت(
ها و مصوبات کنگره فوق العاده آن 

 سازمان، برطرف شد.

 

 

 

 

 

 

 

مانع چه بود؟ ابتدا، تعدادی از همراهان 
این پروژه، شامل بیشترینه اعضای 

شورای موقت سوسیالیست های »
، و بخشی از اعضای سازمان اتحاد «چپ

عنوان نبود توافق  فدائیان خلق ایران تحت
چهار جریان حول یک منشور و یک 

اساسنامه، از این پروژه کنار کشیدند و 
بعد از چند سال همراهی بر تردید خود 

 بین بودن یا نبودن با وحدت پایان دادند.

همزمان، نیروهای باقی مانده که نیروی   

محرکه و موثر این پروژه بودند یعنی 
ئیان خلق وحدت طلبان سازمان اتحاد فدا

ایران، سازمان فدائیان خلق ایران 
)اکثریت( و کنشگران چپ، بر عزم خود 

برای ادامه پروژه وحدت چپ تاکید کردند. 
آنان در این باره بعد از کناره گیری 

ما در کنار جهت »نامبردگان، نوشتند: 
گیری های مشترک قابل توجه، تفاوت 

نظر نیز داریم. اما بر این باوریم که 
ن سیاسی که در آن تفاوت نظر سازما

وجود نداشته باشد، از پویائی برخوردار 

نخواهد بود. از اینرو الزم می دانیم با 
صراحت و روشنی اعالم کنیم که به 

تالش خود برای پایان دادن به پراکندگی 
چپ، به تالش برای پر طنین کردن صدای 

خود در هر کجا که سخن مشترک داریم، 
می دهیم. امید آن است امیدوارانه ادامه 

که همه ما زیر یک چتر گرد بیآئیم و 
دست در دست هم بگذاریم و چپ 

نیرومند و قوی را شکل دهیم. امروز وجود 
تشکل قوی چپ برای دفاع از آزادی، 

دمکراسی، عدالت اجتماعی و 
سوسیالیسم و حمایت از منافع و 

مطالبات کارگران و مزدبگیران کشور به 
 «.دیل شده استیک امر ضرور تب

این عزم و امید اما از زمان ابرازش یعنی  

( تا کنون یعنی ۲۰۱٥)نوامبر  ۱۳۹4آبانماه 
حدود یک سال معلق مانده است. مانع آن 

بود که درون سازمان فدائیان خلق ایران 
)اکثریت(، تفاوت هایی در باره نحوه برخورد با 

این پروژه چپ در وضع جدید بروز کرد در این 
« پروژه وحدت چپ»ن، مخالفت با سازما

مطرح شد و گرایشی به جای وحدت، 
خواستار تشکیل جبهه چپ شد. جهت رفع 

مشکالت و تصمیم در باره شرایط جدید، 
سازمان اکثریت، کنگره فوق العاده ای را 

فراخواند و عمال پروژه وحدت در دوره ای از 
 صبر و انتظار قرار گرفت.

دائیان خلق ایران کنگره فوق العاده سازمان ف
)اکثریت( که در روزهای اخیر برگزار شده در 

فضایی قویا وحدت طلبانه بر این مانع فایق 
آمد. این کنگره ادامه پروژه وحدت چپ را با 

نیروهای شایق این پروژه برای ایجاد سازمان 
واحد حزبی تصویب کرد, و به دوره صبر و 

انتظار پایان داد. مباحث و سخنرانی های 
نگره نامبرده نشان داد که نیروی وحدت در ک

سازمان فدائیان خلق ایران )اکثریت( از هر 
 زمان مصمم تر و پر عده تر گشته است.

  

 

 

 

 

 

صدای رسا و شفاف وحدت در این کنگره 

بسیار قوی تر از این صدا در کنگره قبلی این 
سازمان بود. کنگره فوق العاده سازمان 

ال، عزم و فدائیان خلق ایران )اکثریت(، عم
امید یکسال پیش ابراز شده در پروژه وحدت 

چپ را مورد تاکید قرارداد. ناگفته نماند که 
قطعنامه مصوبه این کنگره، که پیش نویس 

آن، قبل از کنگره و در شرایطی برزخی با 
قلمی متاثر از راهجویی کشاکش درون 

گروهی نگارش یافته، صراحت، شفافیت و 
در کنگره نامبرده را یگانگی زبان زنده گویا 

ندارد، و تنها هم راستا با آن است. این هم 
نقصی است که عوارض خود را خواهد 

 داشت.
بر این اساس، با توجه به عزم قبلی 

کنشگران و رفقای اتحاد فدائی طرفدار وحدت 
دایر بر تداوم این پروژه، با رفع مانع درونی 

سازمان فدائیان خلق ایران )اکثریت( توسط 
پروژه وحدت  ره فوق العاده آن سازمان، کنگ

چپ ادامه می یابد و با بهره گیری از تجارب 
تا کنونی و با حضور نیروهای وحدت طلب هر 

چهار جریان که از ابتدا بر وحدت چپ 
و   دموکرات، استوار و شکیبا بودند، فعالیت

 تالش برای تحقق آن سر می گیرد.

 استواری بر وحدت چپ دموکرات، یکی از
نشانه های این پروژه است. وحدت طلبان 

می دانند که آینده جامعه ما، به تامین 

شرایط الزم برای ایجاد یک جامعه دموکراتیک گره 

خورده است. بدون تامین این شرایط، رژیم های 
استبدادی و فاسد می آیند و می روند بی ان که 

جامعه ما به دموکراسی دست یابد. ایجاد احزاب 
ه دموکراسی، از شرایط اساسی برای پای بند ب

آینده کشور ماست. نیروهای دموکراسی خواه و 
چپ دموکرات پراکنده اند. در داخل و خارج کشور 

های   نیروی پر عده، با تجربه و با صالحیت
از برآمد الزم برخوردار  گوناگون چپ دموکرات، 

 نیست. 

 

 

 

وحدت چپ دموکرات گامی در راستای تامین 
موکراسی برای کشورمان است. شرایط الزم د

بی تردید این گام با اقدامات دیگری باید همراه 
شود و هیچ توهمی این وحدت نسبت به خود 

ندارد که عمدتا و ناچارا در خارج از کشور متمرکز 
است. با این وجود، استواری بر پروژه وحدت 

چپ، ناشی از سمتگیری نیروهای وحدت طلب 
ول کشورمان است که برای تامین شرایط الزم تح

تحت نظام جمهوری اسالمی و استبداد دینی و 
بحران های حاد سیاسی اجتماعی و اقتصادی 

 قرار دارد.

در این پروژه  ها شکیبایی، یکی دیگر از نشانه
وحدت است. زمانی بسیار طوالنی صرف این 

پروژه شده است تا به جایی برسد که امروز 
فت و خیز، کناره رسیده. طوالنی بودن این زمان، ا

گیری، بحران، نا امیدی، مسکوت و معلق ماندن 
و کاستی های دیگر به این پروژه صدمه زده اند. 

مخالفین این پروژه، شکست آن را و منتقدین 
دوستدار ان نارضایی خود را اعالم کرده اند. این 

نارضایی و یاس دوستان را کامال می توان 
اتحاد فدائیان، فهمید. اما، وحدت طلبان، هم در 

هم در شورای موقت، هم در اکثریت، و هم میان 
کنشگران در جاده ای بدون مانع و مخالف و 

 منتقد نمی راندند. 
این پروژه وحدت در شرایط مسئله ساز خارج از 

کشور، در جمع هایی با تناقضات و شکاف های 
درونی، در شرایطی به لحاظ نظری سیاسی و 

نا متعیین حرکت کرده  تشکیالتی در حال گذار و
و ها  است. وحدت طلبان علیرغم کمداشت

کمبودها، در شرایط نامبرده، شکیبایی را پیشه 
کردند تا همراهی را در بیشترین حد ممکن تامین 

کنند و با وحدت، تشکلی متنوع و دارای 
سیاستی معقول، مسئوالنه و مستقل بسازند. 

بدون پوشیدن کمبودهایی که مسئولین این 
روژه داشته اند و در عمل آموخته و باز هم باید پ

بیاموزند، این پروژه نشان داد که با تمامی 
پروژه وحدت »همراهان شکیبا بود و این ارزش در 

 حک شد.« چپ
باز هم استوار و شکیبا در مراحل باقی مانده 

تامین وحدت چپ بکوشیم و آن را یه ثمر 
 رسانیم.

 

 هنگام وحدت چپ دموکرات فرا رسيده است

 نادر عصاره
 

 

 

 

وحدت چپ دموکرات گامی در 
راستای تامين شرایط الزم 

موکراسی برای کشورمان د
است. بی تردید این گام با 
اقدامات دیگری باید همراه 
شود و هيچ توهمی این وحدت 
نسبت به خود ندارد که عمدتا 
و ناچارا در خارج از کشور 

 متمرکز است

استواری بر وحدت چپ 
نشانه های  دموکرات، یکی از

این پروژه است. وحدت طلبان 
می دانند که آینده جامعه ما، به 
تامين شرایط الزم برای ایجاد 
یک جامعه دموکراتيک گره 

 خورده است

صدای رسا و شفاف وحدت در این 
کنگره بسيار قوی تر از این صدا در 
کنگره قبلی این سازمان بود. کنگره 
فوق العاده سازمان فدائيان خلق 

ال، عزم و اميد ایران )اکثریت(، عم
یکسال پيش ابراز شده در پروژه 

 وحدت چپ را مورد تاکيد قرارداد

 برای همکاری و اتحاد نيروهای جمهوريخواه دمکرات و سکوالر تالش می کنيمما 
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 "شهری به نام "حلب

 دنيز ایشچی

جنگ تبلیغاتی با شّدت تمام در جریان 

می باشد. هفته ای نیست که ارتش 
روسیه یا بشار اسد در منطقه تحت 

کنترل "جبهه النصره" شهر حلب 
بیمارستانی را بمباران نکرده باشند و 

کودک یا کودکانی توسط کاله سفیدها 
از زیر آوار بیرون نیاورده شده باشند. 

مجازی  رادیوها، تلویزیونها، دنیای
اینترنتی و روزنامەجات همه عکس 

های این فجایع را منتشر نکنند. حتی 
شاهد آن هستیم که خبرنگاران 

تمامی خبر رسانی های بین المللی 
در میان ویرانه های همین منطقه تحت 

کنترل "جبهه النصره" آزادانه در خیابانها 
قدم می زنند و گزارش زنده و لحظه به 

های خویش  لحظه به تمام رسانه
منتقل می کنند. چقدر باید این 

خبرنگاران از امنیت خویش در آن 
منطقه مطمئن بوده باشند. نفهمیدیم 

در این بخش شهر حلب چند 
بیمارستان موجود است، و چرا این 

کودکان امکان انتقال یافتن از قسمت 
ویرانه ای شهر حلب به قسمت های 

 امن آن را نمی یابند؟

وسیه و اسد چقدر نیروهای نظامی ر
خونخوار هستند که فقط کودکان، 

بیمارستان ها و کاروان های آذوقه را 
زیر بمباران می گیرند. نیروهای 

آمریکائی که توسط ماهواره های خود 
حرکت یک فرد را می توانند زیر نظر 

داشته باشند، پایگاه های نظامی 
نیروهای ارتش سوریه را با داعش 

تاد نفر ناقابل اشتباه می گیرند و هش
از آنها را "اشتباها" می کشند. جبهه 

النصره چقدر توان مالی نظامی دارد 
که می تواند سه سال تمام این 

منطقه از شهر حلب را در کنترل 
خویش نگه داشته باشد و اجازه ندهد 

آنهائی که قصد خروج از این منطقه را 
دارند، از آن خارج گردند. نبرد تبلیغاتی 

نبردهای نظامی با همان  به موازات
 شّدت ادامه دارد.

جنگ در سوریه بر سر چیست؟ آیا 
جبهه  –جنگ مابین نیروهای "القاعده 

النصر" از یک طرف و خالفت اسالمی 
"داعش" از طرف دیگر می باشد؟ آیا 

جنگ مابین آزادیخواهان سوریه از یک 
طرف با دولت خودکامه بشار االسد از 

نبرد مابین  طرف دیگر می باشد؟ آیا
ایران و شیعیان سوریه، ایران و لبنان از 

یک طرف با سنی های وهابی سلفی 
عربستان، اخوان المسلمین از طرف 

دیگر می باشد؟ آیا نبرد ما بین 
امپریالیستهای غرب به سرپرستی 
آمریکا از یک طرف با امپریالیست نو 

پای روسیه بخاطر منافع شخصی و 
می  اعمال سلطه خود بر منطقه

باشد؟ آیا می شود بصورتی روشن 
تصویر کرد که اهداف نیروهای اصلی 

درگیر در سوریه از ادامه و بسط و 
گسترش این درگیریها چه می باشد. 

آیا مردم خود سوریه در زمینه اعمال 

اراده دموکراتیک خویش در تعیین سرنوشت 
خویش میدان عرض اندامی پیدا می کنند؟ 

انه این می باشد که آیا مساله اصلی خاورمی
غرب و در راس آن آمریکا می خواهد 

جغرافیای سیاسی منطقه را بازسازی کرده 
و ترکیب نوینی از خطوط جغرافیائی با 

حکومت های گماشته خود، یا نیمه گماشته 
 ای را بر سر کار بیاورد؟

بر خاورمیانه چه می شود؟ پدر من که یک 

کی که بازاری کوچکی بود که از هر تغییر کوچ
ممکن است وضعیت معیشتی وی را بر هم 

بزند وحشت می کرد، روزی با وحشت 
طغیان گرانه ای به خانه آمده و در حین 

شماتت ماها بخاطر فعالیت های سیاسی 
گفت "از حزب دموکرات کردستان ایران نقشه 

ای به دست افتاده که نشان می دهد آنها 
به تبریز را تصرف کرده و  با حمایت آمریکا 

کردستان ملحق خواهند کرد." در این 
بلبشوی گل آلودی که خاورمیانه نامیده می 

شود، تا چه اندازه تئوری توطئه، تا چه اندازه 
مبارزات   تبلیغات دروغ، تا چه اندازه

آزادیبخش، و تا چه اندازه طرح تالش غرب و 
شرق برای آوردن آزادی و دموکراسی به 

ح استراتژیک بلند خاورمیانه، تا چه اندازه طر
مدت ژئوپولیتیک نفتی، نظامی سیاسی 

تقسیم و کنترل نوین بر خاورمیانه در جریان 
می باشد. اگر چنین پروژه هائی در جریان 

می باشند، قربانیان و برندگان چنین پروژه 
هائی چه کسان و چه نیروهائی می باشند. 

آیا جنگ سوریه جنگ بین روسیه و غرب می 
ه در عین حالی که متوجه در باشد، یا روسی

خطر بودن منافع منطقه ای خود می باشد، 
بعنوان نیروی ترمز کننده و بازدارنده پروژه 

خاورمیانه ای آمریکا نقش ایستا و مقاومت 
خود را در مقابل آن ایفا کرده و  کننده 

میخواهد تا صدای وجدان عامه بشریت را 
بازتاب دهد. صدائی که در بلبشوی کشت و 

شتار به صورتی خون آلود از حلقوم آنها ک
 بیرون می آید.

پر واضح است که هم جنگ جهانی اول که 

به کشتار بیست میلیون انسان و جنگ 
جهانی دوم پنجاه میلیون انسان انجامید، 

بخاطر تقسیم مجدد جهان بین قدرت های 
امپریالیستی صورت گرفت. توسعه صنعتی 

ا سهم آلمان و آمریکا ایجاب می کرد ت
بیشتری از استعمار پیر انگلیس، فرانسه و 

پرتقال و غیره از یک طرف، امپراطوری 
عثمانی از طرف دیگر را صاحب گردند. نتیجه 

تداوم دو جنگ جهانی و اتمام جنگ سرد 
موجب شد تا آمریکا به یکه تاز قدرت 

اقتصادی نظامی سرمایه داری جهانی تکیه 
پایگاه بزند. کشوری که در حدود هشت صد 

نظامی در تمام نقاط کره زمین دارد، 
استراتژی های ژئو پولیتیک در آسیای جنوب 

شرقی، خاورمیانه، آمریکای شمالی و 
مرکزی و غیره را رقم می زند. امروز در 

خاورمیانه طرح هائی که آغاز اجرای آن از 
زمان جیمی کارتر، برژینسکی و سایروس 

طی  ونس آغاز شده بود، مرحله به مرحله
چهل سال گذشته از آفغانستان آغاز شده و 

در ایران، عراق، دوباره در افغانستان، سپس 
در عراق، لیبی، سومالی و غیره ادامه یافته 

و االن در سوریه شکل ویژه خود را یافته 

 است.

آنچه که چند سال پیش در سوریه آغاز شد، بر 

بستر جنبش مدنی آزادیخواهانه مردمی، 
راتیک بهار عربی به حرکت سکوالر و دموک

آغازید که خواهان آزادیها و دموکراسی بیشتر 
در کشورشان بوده و می خواستند تا حکومت 

سوریه از حالت سلطنت و دیکتاتوری بشار اسد 
خارج شده و بصورت جمهوری دموکراتیک 
سوریه اداره شود. دقیقا مشابه جنبشی که در 

یران سالهای پنجاه و پنج و پنجاه و شش در ا
توسط دانشجویان و روشنفکران با هدف آوردن 

آزادی و دموکراسی و عدالت اجتماعی به ایران 
در سرزمین ما آغاز شده بود. همان هائی که 

با قدرت ثروت های تریلیونی، قدرت تبلیغاتی 
غیر قابل تصور بی بی سی، صدای آمریکا و 

غیره، و تجربه سیاسی امنیتی فراوان و با 
شبکه سرتاسری مساجد و حوزه استفاده از 

علمیه قم در این زمینه ها قادر شدند تا 
جمهوری اسالمی آقای خمینی را بر شانه 

های جنبش سکوالر دموکراتیک مدرن و 
آزادیخواهانه دانشجوئی روشنفکری در ایران 

سوار بکنند، اینبار می خواهند تا داعش و جبهه 
 النصر و نیروهای مشابه آن را توسط عاملین

منطقه ای خود تا دندان مسلح کرده و با 
پشتیبانی مداوم مالی نظامی خود بر جهنمی 

به نام سوریه حاکم کرده اند. استراتژی آنها نه 
بر داشتن داعش، یا جبهه النصره، بلکه 

سرنگونی بشار االسد در مرحله اول می باشد. 
می شود در چنین شرایطی بعد از سرنگونی 

سی بوجود آمده، بشاد االسد و خال سیا
رقابت سیاسی بین جبهه النصره، داعش و  

نیروهای مشابه را می توان مقایسه کرد که 
 سوریه را به لیبی جدیدی تبدیل خواهند کرد.

طرح خاورمیانه ای آمریکا و غرب در  آیا 
خاورمیانه خاتمه خواهد یافت؟ آیا آنها در آسیای 

جنوب شرقی و منطقه دریای چین، در هنگ 
و تایوان تکرار نخواهد شد؟ آیا حرکت کنگ 

دیگر جمهوری   خزشی ناتو در اروپای شرقی به
های سابق اتحاد جماهیر شوروی بسط 
نخواهد یافت؟ آیا غاعله افغانستان به 

کشورهای آسیای مرکزی و چچن ستان و غیره 
گسترش نخواهد یافت؟ آیا ایاالت متحده به این 

پای  راحتی خواهد گذاشت تا نیروهای نو
سوسیالیستی و چپ نوین در آمریکای جنوبی 

تجربه نوینی را به صورت ارمغانی به بشریت 
عرضه بکنند؟ آیا بعد از پایان یافتن دوران جنگ 

سرد، آمریکا به سرکردگی دنیای غرب، با 
داشتن صدها پایگاه نظامی دائمی در تمام 

نقاط دنیا اجازه خواهد داد تا اراده ای به غیر از 
که در واشینگتن طراحی می کند بر جهان آنچه 

اعمال گردد. طرح پالن خاورمیانه و سلطه بر 
مخازن انرژی جهانی در این زمینه ها چه 

 نقشی می تواند داشته باشد.

"حلب" نقطه تالقی این تضاد ها می باشد. 

جائی که پروژه تبدیل سوریه به لیبی دوم از 
طرف آمریکا با حمایت و توسط اردوغان، 

ربستان و قطر و مزدوران تا داندان مّسلح ع
شده آنها شامل داعش، القاعده و جبهه النصر 

این دفعه با مقاوت جّدی و شدید دولت بشار 
اسد با حمایت و پشتیبانی بی تزلزل روسیه 

 ...روبرو گشته است. 
  ۸ادامه در صفخه 

غرب و در راس آن امریکا که در تکمیل پروژه 
خاورمیانه ای خود از خط وسط عبور کرده 

، به هیچ وجه از تکمیل کردن آن عقب است
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قدرتمند   کشورهاى  طلبى و مخالف سلطه  جهانی  منافع ملی و همبستگى  ما مدافع

 جهانی هستيم

 

جامعۀ روشنفکری و فعاالن سیاسی در 

دو گروه تقسیم کشورهای عربی به 
شده است. یک گروه بمبارانهای 

وحشیانه و ویرانگر رژیم اسد و ارباب 
روس این رژیم علیه شهرها و 

روستاهای سوریه را محکوم می کنند، 
در حالی که نسبت به بمبارانهای 

وحشیانۀ "نیروهای ائتالف به رهبری 
پادشاهی عربستان سعودی" علیه یمن 

 ت مانده اند.اگر آنرا تأئید نکنند، ساک

گروهی دیگر بمبارانهای شدید  

"نیروهای ائتالف به رهبری پادشاهی 
عربستان سعودی" علیه یمن را محکوم 

می کنند در حالی که بمبارانهای 
وحشیانه و ویرانگر رژیم اسد و ارباب 

روس این رژیم علیه شهرها و 
روستاهای سوریه را اگر تأئید نکنند، با 

 سکوت برگزار می کنند.

چنین می نماید که صدای سوم یعنی 

صدای دیگری که هر دو این "بمبارانها" را 
محکوم کند و هر دو را به یکسان 

جنایتکارانه تلقی کند )صرفنظر از این که 
هر روز ویرانگری و کشتار رژیم اسد و 
ارباب روسی آن ابعاد وسیعتری به خود 

می گیرد(، شنیده نمی شود و یا وجود 
اینست که این صدا،  قعیت ندارد. اما وا

یا این گروه سوم، هم وجود دارد و هم 
 گسترده تر از آنست که شنیده نشود.

این گروه سوم همۀ آنهائی را در برمی 
گیرد که منافع مردم و جان انسانها را 

باالتر از هر محاسبۀ سیاسی قرار می 
دهند و منطق حقیر "دشمِن دشمنم، 

و بر دوست من است" را نمی پذیرند، 
ماهیت این "دوستی" یا پایه و اساسی 

که چنین دوستی را رقم زده، چشم 
نمی پوشند و به اهداف نهفته در پشت 

این دوستی توجه می کنند. واقعیت 
اینست که نیروهای ضدانقالبی که برای 

مقابله با خیزش مردمی گسترده ای که 
فراگرفت و  ۲۰۱۱جهان عرب را به سال 

شد، دارای اشکال "بهار عرب " نامیده 
 گوناگون و مختلف است.

حکومتهای سوریه و عربستان سعودی 
دو پایۀ بنیادین سیستم حکومتی 

پوسیده و از کارافتادۀ جهان عرب را 
تشکیل می دهند که آماج خیزش 

یادشده قرارداشت. هدف انتفاضه )قیام 
و خیزش مردمی( از بین بردن این نظام 

جای آن و ساختن بنیادی کارا و جدید ب
بود. ساختاری که تضمین کنندۀ نان یا 

بقول مصریها معاش )اسباب زندگی(، 
آزادی و عدالت اجتماعی و کرامت ملی 

 برای شهروندان باشد، 

یعنی آنچه در فضای میدان تحریر قاهره 

 عليه بمباران ها
 * !هم در سوریه ، هم در یمن

 شگارژیلبر ا

 
و میدانهای دیگر "آزادی" در سایر 

فریاد زده می شد و   کشورهای منطقه
عرب" بود.  بسادگی بیانگر آرزوهای "بهار

این بمبارانها، هم آنچه رژیم سوریه و اکنون 
ارباب روسی او مرتکب می شوند و نیز 

آنچه توسط رژیم عربستان و ائتالف پیرو آن 
ً یک هدف  بوقوع می پیوندد، اساسا

مشترک را دنبال می کند؛ نابودی و منحرف 
کردن روند انقالب و تحولی که اولین شرارۀ 

 ۱۷نس، در تاریخ آن هفت سال پیش در تو
 دسامبر، زده شد.

نقش رژیم بعثی سوریه و حامیان او به 
شمول ایران و شبه نظامیان پیرو آن )حزب 

هللا و...( باضافۀ روسیه در مقابله با خیزش 
انقالبی مردم سوریه از همان آغاز روشن 

بود. تالش برای خاموش کردن این خیزش با 
 شدیدترین و شنیعترین روشهای کشتار و

سرکوب، جز برای عده ای که به آسانی 
چشم بر روی واقعیت می بندند و همۀ امور 

اتکاء به تئوری توطئه تحلیل می کنند،   را با
باید روشن باشد. این دسته عمداً، و مانند 

همۀ حکومتهای مرتجع، طوری دربارۀ 
جنبش مردم عرب صحبت می کنند که گویا 

 همه چیز نتیجۀ یک توطئۀ خارجی است.

جایگاه و نقش نظام پادشاهی عربستان 
سعودی در زمینۀ رهبری اردوی ارتجاع 

تاریخ این کشور   عرب، امری است که
شاهد آشکار آن است. بویژه با شروع وزش 

نسیم رهائی از سلطۀ استعمار و 
امپریالیسم در منطقۀ عربی خاورمیانه. 

رفتار این حکومت و همۀ نیروهائی که در 
در برابر جنبشهای  فلک آن میچرخند،

مردمی، هرگز از ماهیت اصلی و برآمد 
 تاریخی آن دور نشده است. 

این نقش از دخالت مستقیم در سرکوب 
جنبشهای یادشده نظیر بحرین و کمکهای 

همه جانبه به نظامهای پوسیده و قدیمی 
سرکوبگر مانند تونس و مصر، و نیز تشویق 

و تحریک دار و دسته های َسلَفیست در 
یه برای خفه کردن جنبش مردمی این سور

کشور در باتالق ایدئولوژی دینی ـ مذهبی ـ 
قبیله ای بگونه ای که متناسب با ماهیت 

نظام سعودی باشد، همواره چشمگیر 
است. آماج این سیاستها محدود کردن 

یعنی جوهر اصلی  "خطر دمکراسی" 
خیزش انقالبی مردم سوریه است علیه 

ر دنیای عرب و نه استبداد عمومی حاکم ب
 فقط در برابر رژیم بعثی بشار اسد.

در یمن همسایۀ عربستان سعودی نیز  
وضعیت مشابهی دیده می شود. عربستان 

از حوادث یمن بیش از هر کشور عرب 
دیگری، همیشه هراسان بوده است. ابتدا، 

برای نجات دیکتاتورعلی عبدهللا، در امور 
ن مداخله داخلی یمن مداخله کرد. آنزمان ای

برای نابودی جنبش از راه توافقنامه ای 

پوشالی میان آن دیکتانور شناخته شده و 

گروه شورشی مرتجع دیگر )حوثی ها( 

صورت گرفت. وقتی آن توافق پوسیده که از 
آغاز معلوم بود که دوام نخواهد یافت، از هم 

پاشید، ساختار دولت یمن نیز همراه با آن 
ور یکسره به بکلی درهم فروریخت و کش

جهنم جنگ داخلی، نه جنگی میان نیروهای 
انقالب و ضدانقالب، گرفتار آمد. جنگی میان 

دشمن  که هر دو به یک اندازه   دستجاتی
اصلی جنبشی محسوب بودند که تجلی 

 ۲۰۱۱آرزوها و آرمانهای جوانان یمن در سال 
 بود.

مداخلۀ نظامی کنونی عربستان و ائتالف 
همراه آن در یمن مداخله ای است به نفع 

ً در خدمت  یکی از طرفین مرتجع و صرفا
منافع امنیتی عربستان. روشها و ابزار بکار 

گرفته شده در این مداخلۀ وحشیانه نیز 
کامالً با مضمون ارتجاعی آن هماهنگی دارد. 

نی و اینست معنای بمباران مناطق مسکو
بی توجهی آشکارنسبت به کشتار مردمان 

غیرنظامی، و همان معنائی را دارد که 
بمبارانهای روسیه در سوریه. به این موضوع 

تصمیم رژیم سوریه به کشتار و سرکوب 
 شهروندان را هم اضافه کنید.

کسی که به آرمانها و امیدهای خلق شده 

در جریان انتفاضۀ عربی وفادار باشد و برای 
ید حیات آن روند انقالبی که در این تجد

جنبش کلید خورد، دل بسوزاند؛ همان 
جنبشی که دو سال بعد از آغاز بشدت 

شکست خورد، باید موضعگیری مناسب و 
همسنگ در محکوم شناختن وحشیگریهائی 

داشته باشد که این روزها از آسمان و از 
سوی هر نیروئی، بر سر مردم فرود می آید. 

درستی، پایه و اساس این منطق به 
شکلگیری یک قطب پیشرو در منطقۀ عربی 

 خاورمیانه است. 

موضعی که تماماً از جبهه گیریهای پوسیده و 

قدیمی نظام عربی و اپوزیسیونهای مرتجع 
ً همان  آن نظام، مستقل باشد. این دقیقا

پیش شرطی است که تحقق آن تضمین 
کنندۀ احیاء و بازسازی روند انقالبی در 

های عرب را تشکیل می دهد که کشور
هفت سال پیش شروع شد. این تنها روزنۀ 

امید برای خروج از بحران بزرگی است که 
 سراسر منطقه را گرفتار خود کرده است.

------------------------- 

 الحوار المتمدن برگرفته از نشریۀ انترنتی :*

 شگار، نویسنده و پژوهشگر لبنانیژیلبر ا**
 مترجم: حماد شیبانی
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  8صفحه   66شماره   

 کشتار مردم مدنی، هم استراتژی هم تاکتيک

 فرخ نعمت پور

یکی از اصول فکری و روانی ای کە در 

سالهای اخیر، بویژە در جریان حملە 
آمریکا بە عراق و بعد از آن، در میان بخش 

مهمی از اپوزیسیون و مردم خستە از 
بیداد و استبداد رژیمهای مستبد شکل 

مردم بی گناە بود گرفت، پذیرش کشتار 
در جریان عملیاتهای نظامی علیە ارتش 

نظامهای سرکوبگر. کشتاری کە بە گمان 
بسیاری غیر قابل پیشگیری بود و بە 

  عنوان بخشی از واقعیت تلخ موجود می
 بایست آن را پذیرفت.

کشتن انسانهای بی گناە، امری تازە 
نیست و تاریخی طوالنی در تاریخ 

عنوان نمونە در جریان جنگهای بشر دارد. ب
جنگ دوم جهانی، هنگامی کە نیروهای 

متفقین بطرف آلمان پیشروی می کردند 
حتی بە بمباران مناطقی کە اهمیت 

استراتژیک و نظامی نداشتند دست 
یازیدند، و نیز باید بە بمباران اتمی 

هیروشیما و ناکازاکی اشارە کرد کە در 
جریان آن صدها هزار نفر مردم مدنی و 

غیر نظامی جان خود را از دست دادند. 
این عملیاتها بخشی از عملیات بزرگ در 
جهت وادارکردن دشمن بە پایان دادن بە 

 جنگ، و پذیرش شکست بود.
اما کشتار غیرنظامیان تنها بە دولتها ختم 

نمی شود. بسیاری از نیروهای میلیشا و 
شبەنظامی نیز بە این امر اقدام کردەاند. 

مونە آن می تواند نمونە مدرن ترین ن
داعش باشد کە بنوبە خود در خشن ترین 

وجوە ممکنە از این شیوە استفادە کردە و 
توانستە بە یمن آن، چنان ترسی در 

نیروهای مقابل خود از لحاظ روانی ایجاد 
کند کە بتواند بە پیشروی های زیادی، 

الاقل در ابتدای پیدایش خود، دست یابد. 
ان می تواند هم پس کشتار غیرنظامی

تاکتیک و هم استراتژی باشد، حال چە در 
فرم یک نیروی شبە نظامی غیر دولتی و یا 

 در فرم یک نیروی نظامی دولتی.

اما کشتن مردم مدنی در جریان جنگها، تنها 
یک بحث و موضوع نظامی نیست، بلکە این 

یک بحث اخالقی نیز هست. اینکە انسانها 
کار هستند، خود  تا چە اندازە مجاز بە این

بحث و سئوالی بسیار مهم است. برای 
همین هم هست کە حامالن این ایدە، اصل 

پیروزی را برجستە کردە و کوتاە کردن راە را 
در مسیر پیروزی بعنوان دلیل مهمی مطرح 

 می کنند.

معموال از طرف حامالن این ایدە، دالیلی 

برای اثبات چنین عملی مطرح می شوند: 
بات رابطە میان عمل و هدف، و از جملە اث

دوم ارزش عمل، و نیز اینکە، کشتار الجرم 
مردم، یک راە ممکن و مهم است در جهت 

یک هدف بسیار واالتر، کە آن هم همانا 
نجات همان مردم است! کل استدالل در 

واقع بر این مبنا قرار می گیرد کە کشتار 
اجتناب ناپذیر مردم مدنی می تواند از 

بسیار بزرگتر دیگری، در آیندە، کشتارهای 
جلوگیری کند. بعنوان نمونە در جریان حملە 

آمریکا بە عراق، حامیان این ایدە می گفتند 
کە تعدادی از مردم الجرم کشتە می 

شوند، اما بعد از سقوط رژیم این وضع 
خاتمە می یابد و دیگر با محو رژیم دیکتاتور 

 کس دیگری کشتە نمی شود!

ل، سنگینی کفە دلیل بر در این استدال

وجود عنصر دولت استبداد قرار داشت، و بە 
شیوە خودبخود، با محو آن معتقد بود کە 

کشتار مردم هم از صحنە رخت برمی بندد. 
استداللی کە وقایع بعدی نشان دادند تا چە 

اندازە سادەلوحانە بودە و تا چە حد بە 
 فاکتورهای دیگر توجە نشان دادە نشدە است.

ە داعش و نیروهای معتقد بە آن نیز از چنین البت
استداللی استفادە می کنند، و معتقدند کە 
بعد از یک دورە لبریز از خشونت اجتناب ناپذیر، 

وضعیت بە چنان حالت دلپذیری درخواهد آمد 
کە دیگر لزوم استفادە از چنین ابزاری 

 موضوعیت نخواهد داشت.

تئوری بدترکردن وضعیت جهت بهترکردن آن، یک 

و فلسفە خاص در جهان بینی سیاسی ست. 
در چنین نگرشی، فرد با اتخاذ روشهائی کە 

جامعە و فضای آن را بیشتر بە سمت و سوی 
کشت وکشتار و خشونت رهنمون می شود، 

سعی می کند بە یک نیروی جدی برای تحول 
 اوضاع تبدیل شود. 

در این تئوری، خشونت نە مرحلەای از مراحل 
ها، بلکە خود بە اصل مرحلە و یا متعدد روش

بهتر بگوئیم مرحلە اصلی فرا می روید، و همە 
راە را تسخیر می کند. برای چنین فردی کە 

خود، راە 'خود فداکردن' را برگزیدە است، 
فداکردن دیگران حتی اگر آن دیگران هم خود 

نخواهند، امری عادی می شود و این چنین کل 
ود کە قربانی جامعە بە مسیری هدایت می ش

و پذیرش الجرم آن را بە امری عادی  شدن 
تعبیر کند. و این چنین مرگ بە بخش مهمی از 

 زندگی روزمرە تبدیل می شود.

البتە هنگامی کە دیگر جنگ اتفاق افتادە است، 

شاید، سخن گفتن از محو چنین نگرشی امر 
بیهودەای باشد، اما تا هنگامیکە جنگها اتفاق 

ی شود و باید با نفی جنگ بە نیافتادەاند، م
تئوری 'بهترکردن وضعیت از طریق بدترکردن آن' 

رفت. بویژە در دورانی کە بعلت وجود سالحهای 
بغایت پیشرفتە و نیز وجود تعدد نیروهای 

اهریمنی ذی نفع در امر جنگ، خاموش کردن 
  آن بسیار مشکل خواهد بود.

 

 

 کنيم تالش متحدا   اگر است، مکنم« بهتر جهانی دیگر، جهانی»
 

 

 شهری بنام ...
 ٦ادامه از صفحه 

، به هیچ وجه از تکمیل کردن آن عقب نشینی غرب و در راس آن امریکا که در تکمیل پروژه خاورمیانه ای خود از خط وسط عبور کرده است

نمی کند، و به همان شدت روسیه و دولت حاکمه بر سوریه و نیروهای پشتیبان آنها در شکست دادن این پروژه در سوریه حاضر نیستند یک 
 اند.قدم عقب نشینی نمایند. قربانیان این سرشاخ شدن ها، مردمی می باشند که در وسط این گیرودار گیر کرده 

بخش هائی از سازمان ها و جریانات سیاسی اپوزیسیون جمهوری اسالمی ایران، خصوصا آنهائی که بصورتی مکانیکی شعار سرنگونی و 
 مرگ بر سر داده اند، به این دلیل که جمهوری اسالمی ایران با دولت سوریه مقاوله حمایت متقابل امضا کرده و در کنار دولت بشار اسد می

را در این جبهه بندی به دولت های عربستان سعودی و قطر و آمریکا چسبانده و در حمایت از استراتژی و طرح آمریکائی خاورمیانه جنگد، خود 
و سوریه تا آنجا جلو رفته اند که در عرصه جهانی هر کس و جریان و دولتی دشمن جمهوری اسالمی ایران باشد، دوست اینها شمرده می 

ز تسویه مساله سوریه بخواهد طرح های مشابه خویش را در ایران به مرحله اجرا در بیاورد، اینها بخاطر دشمنی مطلق شود. اگر آمریکا پس ا
با جمهوری اسالمی ایران و شعار "سرنگون" کردن آن حاضرند تا در چنین پروژه ای در کنار دشمنان بین المللی جمهوری اسالمی ایران از 

 قرار گیرند.  سعودیقبیل آمریکا، قطر و عربستان 

از چندی پیش حزب دموکرات کردستان ایران در کردستان ایران میلیشیای نظامی پیشمرگه های خود را به پوشش اینکه آنها کار ترویجی و 
نقالب روشنگرانه می کنند، بعد از چندین دهه به شهرها و جاده های کردستان کشانده اند. اگر دکتر قاسملوی فقید در روزهای بعد از ا

سیاسی سال پنجاه و هفت دوست صمیمی فرانسوا میتران بود، حق داریم امروز بپرسیم مهمات و بودجه نظامی این حزب را اگر عربستان 
سعودی و کشورهای مشابه تامین نمی کنند، کدام جبهه تامین می کند؟ این سیاست از حول حلیم توی دیگ اوباما و عربستان سعودی 

 ن ها و فعالین انفرادی مشابه آذربایجانی و بلوچ و عرب ایرانی نیز شده است و به کردستان خالصه نمی شود.افتادن نصیب سازما

صف آرائی نوینی در خاورمیانه در شرف شکل گیری بوده است و نیروهای اپوزیسیون ایرانی عّده ای فرصت طلبانه خود را با استراتژی 

ن دریوزگی را خوش خدمتی در زمینه همگامی با امریکا دو دوستان ارتجاعی منطقه ای آنها در آمریکائی منطقه هماهنگ می کنند. آنها ای
زمینه سیاستهای آنها در مورد حکومت ایران نیز تامیم داده اند. بایسته می باشد تا نیروهای اپوزیسیون مردمی سکوالر دموکرات ضمن 

 سکوالر دموکراتیک متکی بر منافع مردمی گام های استوارتری بردارند.روشنگری های الزم در این زمینه ها در زمینه ائتالفات 
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 !حکم زندان عبدی غير قانونی است؛ فعاالن کارگری را آزاد کنيد             

 صادق کار
 

 

 

بنا بە گزارش سایت حقوق معلم و کارگر، 

شهریور  ۲4دادگاە تجدید نظر در  ۳٦شعبە 
سال زندان اسماعیل عبدی  ٦حکم  ۹٥

,دبیر کانون صنفی معلمان را تائید کرده 
در واقع بخاطر  ۹4وی در سال است. 

فعالیت های صنفی بازداشت شد و در یک 
 ٦بی دادگاە بە ریاست قاضی صلواتی بە 

سال زندان محکوم گردید، اما پس از 
ماە زندان و مبادرت بە یک ۱۱گذراندن 

اعتصاب غذای طوالنی با قید وثیقە آزاد 
    گردید. 

 ٦چند روز قبل از اعالم خبر تائید حکم 
ندان برای دبیر کانون صنفی معلمان سال ز

در بی داگاە تجدید نظر، جعفر عظیم زادە 
رئیس اتحادیە آزاد کارگران و شاپور 

احسانی یکی دیگر از رهبران این اتحادیە، 
در دادگاهی مشابە با اتهامات دروغین، 

تجدید محاکمە شدند و در انتظار اعالم 
 رای بی دادگاە تجدید نظر بسر می برند.

 

 

 

 

 

    
عظیم زادە نیز کە قبال همزمان با عبدی 

علیە حکم ظالمانە زندان و اتهامات ناروا 
مبادرت بە اعتصاب غذا کرده بود، بە دنبال 

مقاومتی طوالنی و تحسین برانگیز، در پی 
موج اعتراض ها و حمایت های وسیعی کە 

از هر سو از او و اسماعیل عبدی صورت 
ان نتوانستند گرفت، پس از آن کە زندانبان

وی را وادار بە شکستن اعتصابش کنند، با 
وعدە رسیدگی عادالنە بە درخواست 

  هایش توسط زندان بانان آزاد شد.
                  .   

از سویی دیگر، شاپور احسانی، فعال 
کارگری نیز، بە دلیل فعالیت های صنفی، 

از قبل تحت پیگرد قرار داشت، مدتی پیش 
م مددی و داود رضوی هر یک تر نیز ابراهی

صرفا بە دلیل فعالیت سندیکایی دیگر بار 
بە چندین سال زندان محکوم شدند. عالوە 

بر این تعداد زیادی از فعاالن صنفی و 
سازمان دهندگان اعتراض های صنفی در 

واحدهای ریز و درشت صنعتی و معدنی 
توسط بیدادگاە های مشابە درشهرهای 

دان، شالق و اخراج مختلف محاکمە و بە زن
   محکوم گردیدند.

  آزادی عبدی و عظیم زادە بی شک در
         

وهلە نخست بە دلیل اعتراضات وسیع 

گروەهای مختلف اجتماعی و سازمان های 
کارگری و حقوق بشری در داخل و خارج 

کشور، و استواری این دو تن بر سر 
خواستە هایشان بود، و اگر این اعتراض ها 

ی از عواقب آنها نبود، بعید بود کە و نگران
زندانبانان جنایتکار این دو رهبر سندیکایی 

را ولو بطور موقت و خواباندن اعتراض هایی 
کە حول اعتصاب غذای آنها شکل گرفت با 

دادن وعدە رسیدگی عادالنە آزاد کنند. 
سال زندان اسماعیل عبدی  ٦تائید حکم 

    نیز موید همین واقعیت است.
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

               

 
 

در مورد نتیجە دادگاە عظیم زادە و 
احسانی نیز، با وجود دادن وعدە رسیدگی 

عادالنە تصور نمی رود کە نتیجە متفاوت 
باشد، زیرا با توجه به سیاست سرکوب 

جنبش کارگری ایران، کە توسط همە جناح 
های حکومتی و دولتی طی سال های 

وجود ندارد متمادی انجام گشته، تردیدی 
که چنین برخورد های خصمانه ای، 

همچنان علیه فعاالن مستقل کارگری 
  ادامه خواهد یافت.

   
اما در این میان طنز قضیە در این جا است، 

کە تائید حکم زندان عبدی و دیگر محاکمات 
فعاالن کارگری درست همزمان با صدور 

بخشنامە وزیر کار مبنی بر ابالغ بخشنامە 
اولە نامە های بنیادین کار کە اجرایی مق

حق فعالیت اتحادیەای و حق اعتصاب در 
صدر آنها قرار دارد، صادر شده است و 

هئیتی نیز از طرف خانە کارگر در کنگرە 
فدراسیون سندیکایی جهانی، کە در 

دوربان آفریقای جنوبی برگزار می شد، 
                        شرکت داشتند.

وزیر کار و هم علیرضا با این وصف اما هم 
محجوب کە یکیشان عنوان پر طمطراق 

نمایندگی کارگران ایران و دیگری وزیر کار را 
یدک می کشند، مثل همیشە، دم فرو 

بستند و انگار نە انگار کە وظیفەای 
                                      دارند.

هر دو بە کوچە علی چپ و صحرای کربال  

سخنرانی اش در کنگرە زدند. محجوب در 
این فدراسیون، برای این کە بر سرکوب 

خشن و مستمر بدیهی ترین حقوق 

کارگران و استمرار فقر، فساد و بی 

عدالتی حاکم سرپوش بگذارد، از همە چیز 
سخن گفت جزء سرکوب جنبش کارگری 

 توسط دولت و حکومت.

امروزە دیگر کمتر کسی، انتظاری از وزیر 

ل محجوب ها دارد. بهمین کار، دولت و امثا
خاطر است کە بە رغم همە وعدەهای 

دروغ و سرخرمن این جماعت و تشدید 
مداوم فشار و ارعاب و زندانی کردن 

رهبران تشکل های مستقل کارگری، 
اعتراض ها و مقاومت کارگران با قدرت 

ادامە دارد و خواب خوش را از کارگزارن 
 سرمایە سلب کرده است.

می توان با راە اندازی کمپین با این اوصاف  
های مختلف در داخل و خارج و تشویق 

کارگران و سایر اقشار و گروەهای 
اجتماعی علیە پیگرد پلیسی فعاالن 

کارگری و مدنی بە مقابلە برخاست و 
خواهان اجرای بی قید و شرط مقاولە نامە 

 های بنیادین سازمان بین المللی کار شد. 

 

 

 

 

مشترک معلمان،  سازماندهی حرکت های
کارگران و دیگر اقشار اجتماعی، بویژە 

انجام اقدامات مشترک با خانوادە های 
زندانیان سیاسی برای آزادی همە زندانیان 

سیاسی و مدنی، یقینا می تواند بە 
عاملی مهم و تاثیرگذار تبدیل شود و 

نبایستی با آزادی تعدادی از زندانیان، 
گردد. اگر چنین حرکتی دچار توقف و رکود 

اعتراض ها پس از آزادی عبدی و عظیم 
زادە با قدرت پیشین ادامە پیدا می کرد، 

شاید االن با تجدید محکمات و تائید احکام 
ظالمانە پیشین مواجە نمی شدیم و عدە 

دیگری از زندانیان سیاسی و کارگری نیز 
 االن آزاد شدە بودند. 

درست است کە دولت و وزیر کار بە راحتی 
بار اجرای قوانین و بخشنامەهایی کە زیر

بسود حقوق کارگر است نخواهند رفت، 
ولی همین قوانین از آن جملە بخشنامە 

وزیر کار در ارتباط با اجرای مقاولە نامه ها 
را بایستی مستمسک قرار داد و بە 

استناد بە آنها خواهان آزادی همە کارگران 
     زندانی و اجرای بخشنامە وزیر کار شد.

طبق همین بخشنامە همە احکام صادر 
شدە زندان برای فعاالن کارگری غیرقانونی 

                 است. 

 

می توان با راە اندازی 
مختلف در  کمپين های

داخل و خارج و تشویق 
کارگران و سایر اقشار و 
گروەهای اجتماعی عليە 
پيگرد پليسی فعاالن 
کارگری و مدنی بە مقابلە 

برخاست و خواهان اجرای 
بی قيد و شرط مقاولە نامە 
های بنيادین سازمان بين 

 المللی کار شد

عالوە بر این تعداد زیادی از 
فعاالن صنفی و سازمان 
دهندگان اعتراض های 
صنفی در واحدهای ریز و 

درشت صنعتی و معدنی 
توسط بيدادگاە های مشابە 
درشهرهای مختلف محاکمە 

ە زندان، شالق و اخراج و ب
با این وصف اما هم وزیر کار  محکوم گردیدند

و هم عليرضا محجوب کە 
یکيشان عنوان پر طمطراق 
نمایندگی کارگران ایران و 
دیگری وزیر کار را یدک می 
کشند، مثل هميشە، دم فرو 
بستند و انگار نە انگار کە 

 وظيفەای دارند

 بی عدالتی متحد شویم!عليە تعرض بە حقوق کار، عليە استبداد و 
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 یم؛ جبهه سرمایه داری حاکم را به عقب برانيمهمسو شو

 صادق کار

 
 

 

ا وجود مخالفت و اعتراض های شدید ب
تشکل های کارگری نسبت بە الیحە 

الح قانون کار و درخواست پس گرفتن اص
آن توسط کارگران و تشکل های کارگری 

مختلف، هنوز خبرهای منتشر شدە 
حکایت از پس گرفتە نشدن الیحە مذکور 

و آغاز بررسی آن در مجلس طی هفتە 
آیندە دارد. خبرگزاری )ایلنا( یکی از 

محدود رسانە های مجاز داخلی کە تا 
کل ها و کنون مواردی از اعتراض تش

فعاالن کارگری و اخبار مربوط بە آن را 
مهر ماە بە نقل از  ۱4منتشر کردە، در 

های   "ناصر چمنی" رئیس کانون انجمن
صنفی کارگری استان آذربایجان شرقی، 

کە با الیحە دولت اعالم مخالفت کردە 
جزئیات تازەای از چگونگی بررسی نهایی 
این الیحە و تبانی دولت و مجلس بر سر 

آن را افشا کرد. )ایلنا( بە نقل از ناصر 
رسد که  به نظر می -چمنی نوشت:" 

دولت و مجلس قصد دارند در تبانی باهم 
روی کردی پوپولیستی اتخاذ کنند تا 

در موضوع اصالح قانون   جامعه کارگری را
کار فریب داده و در نهایت وضع موجود 

بازار کار را در راستای تامین منویات 
به نام نفع عمومی و رونق  سوداگران

 دهند".اقتصادی تغییر 

 

 

 

 

 

ناصر چمنی، در قسمت دیگری از همین 
مصاحبە، تلویحا مجلس را در ارتباط با این 

الیحە متهم بە مخفی کاری کرد و افزود 
:"مجلس شورای اسالمی از ماه ها پیش 

مشغول بررسی الیحه اصالحات قانون کار 
این چند ماه بود، معلوم نیست که چرا در 

مجلس با نهادهای صنفی کارگری در این 
هم رایزنی نکرده  رابطه حتی یک کلمه

است."او هم چنین با اشارە بە سخنان 
گرفتن رای اعتماد بطور   وزیر کار در هنگام

غیر مستقیم وزیر کار را بە پشت پازدن بە 
وعدەهایش بە کارگران در آغاز کار متهم 

                      کرد.
پس گرفتن این الیحە ضد   خبر عدم

آغاز   کارگری توسط دولت و اعالم
بررسی آن در مجلس در خالل روزهای 

  آتی، در حالی منتشر می شود، کە

بدنبال اعتراض های شدیدی کە توسط 
تشکل ها و فعاالن کارگری بدنبال انتشار 

متن این الیحە در هفته های گذشته صورت 
یکی از  گرفت؛ "سید حسن هفدەتن"

معاونان ذی نفوذ علی ربیعی کە مورد 
حمایت محافل کارفرمایی و سرمایەداران قرار 

دارد، برای پس گرفتن الیحە از مجلس اعالم 
آمادگی کردە بود و علیرضا محجوب دبیرکل 

خانە کارگر و رئیس فراکسیون بە اصطالح 
کارگری در مجلس یکی دوهفتە پیش گفتە 

جلس بە دولت بود، این الیحە از طرف م
        عودت دادە خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

افشای خبر بررسی پنهانی الیحە اصالح 
قانون کار در خالل چند ماە گذشتە، امتناع 

دولت از پس گرفتن آن و اصرار رئیس 
افزون بر آن   کمیسیون اجتماعی مجلس و

آشکارا ضد کارگری و   رویکرد ها و دیگر لوایح
نسبت بە  عهد شکنی های پیاپی دولت

کارگران و تشدید برخوردهای سرکوب گرانە 
دستگاە قضایی علیە اعتراض ها و فعاالن 

کارگری، و سکوت سنگین اصالح طلبان در 
قبال این برخوردها همگی موید آن است کە 

ائتالف حاکم مصمم گردیده، در صورتی کە 
مقاومت کارگران عرصە را بر آن ها تنگ نکند، 

فریب و سرنیزە از تصویب  این الیحە را بە زور
بگذراند و راە هر شکلی از حق خواهی 

کارگران را مسدود و هر اعتراض و اعتصابی 
را بە استناد بە این الیحە قرون وسطایی با 

سرکوب کند، اعتراض های   مشت آهنین
سازمان یافتە، وجود سازمان های سیاسی 

و سندیکایی و شورایی در سال های 
بهمن توازون قوا را تا  نخست بعد از انقالب

و مزدبگیران و  حدود زیادی بە سود کارگران
تهی دستان شهر و روستا تغییر و کارگران را 

در موقعیتی قرار داد کە توانستند، بە رغم 
مقاومت شدید سرگردگان تازە بە قدرت 

رسیدە سرمایەداری، حکومت را وادار بە 
در انجام تغییراتی در قانون کار قبل از انقالب 

 جهت بهبود حقوق شان نمایند.

 44بە  4۸کاهش ساعت کار هفتگی از  

ساعت، مشروط کردن حق اخراج و لغو مادە 
قانون کار سابق کە حق اخراج را بە  ۳۳

کارفرما دادە بود، افزایش مرخصی 

استحقاقی بە یک ماە، بە رسمیت شناختن 
پذیرش   روز اول ماە مە بعنوان روز کارگر و

نوان تعطیل کارگری و پارەای تعطیلی آن بع
اصالحات دیگر در قانون کار محصول و نتیجە 

 آن شرایط بود.
و حق ما کارگران بیش از این   البتە انتظارات 

ها بود و برای آن بسیار تالش و مبارزە کردیم، 
اما رژیم با سرکوب و قلع و قم سازمان های 

کارگری، راە گرفتن امتیازات بیشتر را سد کرد. 
این اوصاف نە مبارزە برای بهبود قوانین از با 

  جانب کارگران متوقف شد، و نە ارتجاع حاکم
از زمان تصویب قانون کار جدید آنی از پس 

     گرفتن تغییرات انجام شدە دچار تعلل گردید.

           

اکنون آنهایی کە با هر نوع بهبودی در قوانین   
تی تالش کار به سود کارگران مخالف بودند و ح

می کردند با توسل بە پیشنویس ضدکارگری و 
قرون وسطایی احمد توکلی و جریان موتلفە، 

موارد مثبت در قانون کار پیش از انقالب را از 
میان بردارند و روابط استاد شاگردی را 

جایگزین قانون کار کنند، همگی پشت 
در صورت تصویب همە آن   الیحەای کە نە تنها

را کە ما کارگران بدست امتیازات برحقی 
آوردەایم، از ما پس بگیرند، بلکە با برکندن هر 

نوع حمایت قانونی از کارگر، ما را یک قرن بە 
عقب برگردانند و ما را بردە و بندە بی حق و 

حقوق سرمایە کنند. پیداست کە این جماعت 
و حامیان شان بە بهانە های واهی کوشش 

شکنند و با خواهند کرد مقاومت ما را درهم ب
شگردهایی مختلف بین ما تفرقە بیاندازند تا 

بتوانند نیات پلیدشان را عملی کنند. ما بدون 
این کە دچار توهم شویم و فریب تبلیغات 

سراپا جعلیشان را بخوریم، قبل از این کە 
موفق شوند طوق بندگی را بە گردن مان 

بیاوزیند، بایستی با همبستگی و مقاومت این 
م گسیختە و مرتجعانە را درهم تهاجم لجا

بشکنیم. اکنون زمان، زمان بحث و چانە زدن 

بر سر کارگری و غیر کارگری بودن قانون کار 
نیست. موقع دل بستن بە وعدەهای فریبندە 

دولت مردان و مجلس نشینان نیست، موقع 
چک و چانە زدن بر سر این کە حق با کی 

 ست و با کی نیست، هم نیست.

  

 

 

زمان همسو شدن همە مدافعان اکنون، 
راستین حقوق کارگر برای درهم شکستن این 

هجوم متحدانە سرمایە داری حاکم است کە 
بود و نبود و همە حق و حقوق ما را نشانە 

راە دیگری فعال به غیر از این برای  گرفتە است.
 ما متصور نیست.

می تواند   یکی از راە های اعتراضی موثر
کار و دیگر نهادهای  محاصرە مجلس، وزارت

آغاز بررسی الیحە در مجلس   دولتی بە هنگام
ما اگر توانستیم این قانون را بە حکومت  .باشد

تحمیل کنیم اگر بتوانیم از همە ظرفیت هایمان 
بهرە بگیریم می توانیم مانع از میان بردنش 

             هم شویم.
 

و سازمان های غيردولتی تامين گرددهای صنفی  تشکيل سندیکاهای کارگری، تشکل آزادی  

 

ما بدون این کە دچار توهم 
شویم و فریب تبليغات 

خوریم، سراپا جعليشان را ب
قبل از این کە موفق شوند 
طوق بندگی را بە گردن 
مان بياوزیند، بایستی با 
همبستگی و مقاومت این 
تهاجم لجام گسيختە و 
 مرتجعانە را درهم بشکنيم

اکنون، زمان همسو شدن 
همە مدافعان راستين حقوق 
کارگر برای درهم شکستن این 
هجوم متحدانە سرمایە داری 
حاکم است کە بود و نبود و 
همە حق و حقوق ما را نشانە 

 گرفتە است

ما اگر توانستيم این قانون را بە 

حکومت تحميل کنيم اگر بتوانيم 
از همە ظرفيت هایمان بهرە 
بگيریم می توانيم مانع از ميان 

 بردنش هم شویم



 
 

  11 صفحه  66شماره   

 آمریکائی ها در کنار ما قرار دارند

 فرمانده النصره )یک(مصاحبه با 

 (1یورگن تودنهوفر)
 

 ترجمه از احمد فرهادی 

فتمین سفر پسرم فردریک و من این ه

به سرزمین درگیرِ جنگِ داخلِی سوریه 
ها  روز آنجا بودیم. میزاِن نابودی ۱۳بود. 

هاِی هر دو طرف با کلمات بیان  و رنج
کردنی نیست. مصاحبه را ده روز پیش 

با یکی از فرماندهاِن شاخٔه 
ایم.  "جبهةالنصره"ی القاعده انجام داده

هایی که پول  بارٔه آنابوالعز خیلی باز در 
دهد،  گزارش می( ۲پردازند ) او را می

عربستاِن سعودی، قطر و کویت. ما 
توانستیم مشخصاتِ او را دقیقا تحقیق 

کنیم و عمال همه چیز را در بارٔه او 
 بدانیم.

 مصاحبه در معدِن سنگ در حلب 

مصاحبه از طریقِ یک شورشی از حلب  

ت هاس ترتیب داده شده بود. من سال
با شورشیان سوریه تماس دارم. 

مصاحبه در یک معدِن سنگ در حلب، 
مستقیما در دیدرس و تیررسِ 

جبهةالنصره، که تنها یک عضو 
خطر به  توانست بی جبهةالنصره می

 جا برسد، صورت گرفت. آن

جویاِن او }این فرمانده{  بخشی از جنگ

نقاب به چهره نداشتند، یعنی به 
دند. بخشی آسانی قابِل شناسایی بو

هاِی او، زماِن کوتاهی بعد، از  از گفته
سوِی مفتِی حلب تقریبا کلمه به کلمه 

هاِی دیگر در بارٔه  بینی تایید شد. پیش

بس  عالقگِی شورشیان به یک آتش بی
المللی نیز  هاِی بین هاِی کمک و کاروان

درستی خود را نشان دادند، درست 
رٔه هاِی او در با گویی گونه که پیش همان

ریزی شدٔه نظامی در  هاِی برنامه فعالیت
 بسیاری از شهرهاِی سوریه.

ابوالعز، فرمانده، در بارٔه جبهةالنصره  
 گوید: )القاعده( می

ایم. اصول ما  "ما بخشی از القاعده
عبارتند از: صداقت، امنیت و مبارزه 

علیه هرزگی. مسائِل ما و راههاِی ما 
اکنون  اند. به عنوان مثال تغییر کرده

کند، زیرا  اسراییل از ما حمایت می
هللا در  اسراییل خود با سوریه و با حزب

 جنگ است.

آمریکا هم نظرش را در موردِ ما تغییر 

داده است. در حقیقت داعش و ما یک 
گروه بودیم. اما داعش، متناسب با 

هاِی کشورهاِی بزرگ مانند  عالقه
هاِی سیاسی مورد  آمریکا، براِی هدف

اده قرار گرفت. و از اصوِل ما استف
منحرف شد. بسیاری از رهبراِن آن با 

کنند،  می های اطالعاتی کار سازمان
این برای ما روشن شده است. ما، 

"جبهةالنصره"، راه خودمان را داریم. 
تر با ما  ها }رهبران داعش{ پیش آن

 ها حامیان ما بودند. بودند، آن

هدف ما سرنگونی رژیم دیکتاتوری، 

ژیم طاغوت، رژیم مرتد است. هدف ما ر
هاست،  همچنین فتح سرزمین

گونه که ]سردار بزرگ عرب[  همان

الولید پیش برد. نخست در جهاِن  خالدبن
 عرب و سپس در اروپا."

روابِط بين شما و  یورگن تودنهوفر: 
ایاالت متحده آمریکا چگونه است؟ 

ایاالت متحده آمریکا از شورشيان 
 کند؟ حمایت می

بله، ایاالت متحده آمریکا  بوالعز:ا
کند، ولی نه  اوپوزیسیون را حمایت می

کند  مستقیم. او از کشورهایی حمایت می
کنند. ولی ما هنوز از  که از ما حمایت می

ها  این حمایت راضی نیستیم. آن
ها  ترین سالح رفته بایستی از ما با پیش می

حمایت کنند. ما در نبردها به خاطرِ 
ایم. ما از طریقِ  تاو پیروز شدههای  موشک

ایم.  ها با رژیم به توازن رسیده این موشک
ها را ما از لیبی از طریق ترکیه دریافت  تانک

 -ایم. همچنین ب.ام.ها  کرده
را. رژیم ما را  -اندازهاِی مسلسل  موشک

ها و  اش، موشک تنها با هواپیماهاِی جنگی
دهد. ما  اندازها هدف قرار می موشک

اندازهای رژیم را به  از موشکبخشی 
تری را از  ایم و بخش بزرگ غتیمت گرفته

ایم. ولی ما از طریق  خارج دریافت کرده

های تاو آمریکایی اوضاع چند منطقه  موشک
 ایم. را تحت کنترل گرفته

ها را به  ایاالت متحدهٔ آمریکا موشک 
چه کسی داده، پيش از اینکه به شما 

آمریکا این  برسد؟ آیا ایاالت متحدهٔ
ها را نخست به ارتش آزاد  موشک

جا به شما  ها را از آن سوریه داده و آن
 اند؟ رسانده

اند.  ها مستقیما به ما داده شده نه، موشک
اند.  ها به گروه معینی تحویل داده شده آن

زمانی که "جاده" بسته و ما در محاصره 
بودیم، افسرهایی از ترکیه، قطر، عربستان 

 اییل و آمریکا را اینجا داشتیم.سعودی، اسر

این افسرها متخصصان! متخصصان برای  

ها، توضیح  ها، موشک استفاده از ماهواره
 بانِی گرمایی ... های دیده کارها و دوربین

 متخصصان آمریکایی هم بودند؟ 

 بله، متخصصان از چندین کشور

 آمریکایی هم؟ 
ی ها در کنارِ ما قرار دارند، ول بله. آمریکایی

بایستی باشد. به عنوان  چنان که می نه آن
مثال به ما چنین گفته شد: ما باید "گردان 

را تصرف و اشغال کنیم. ما از عربستان " ۴۷
میلیون پوند سوری }تقریبا  ۵۰۰سعودی 

معادل دو و نیم میلیون دالر{ دریافت کردیم. 
ها پیش برای تسلط بر مدرسٔه نظامی  سال

ویت یک و نیم میلیون در "المسلمیه" ما از ک
دینار کویتی }تقریبا معادل چهار و نیم 

میلیون دالر{ و از عربستان سعودی پنج 
 میلیون دالر گرفتیم.

 ها یا از اشخاص؟ از حکومت

 ها. از حکومت

نبرد سنگين است، رژیم قوی است و از 

 حمایت روسيه برخوردار است ...؟

ما تا سرنگونی رژیم نبرد خواهیم کرد. ما 

علیه روسیه و غرب نبرد خواهیم کرد، زیرا بر
غرب در کنار ما قرار ندارد. غرب تنها مجاهدین 

فرستد، راه }رسیدن به ما{ را  برای ما می
کند. }ولی{ چرا  تر می جویان آسان براِی جنگ

کند؟ ما  غرب از ما درست حمایت نمی
جویاِن زیادی از آلمان، فرانسه، بریتانیای  جنگ

 از همٔه کشورهای غربی داریم.کبیر، آمریکا، 

جویانی از اروپا در حلب در  شما جنگ

 "جبهةالنصره" دارید؟

 بسیار، بسیار، بسیار!

 چه قدر؟ 
 بسیار.

 بس؟ کنيد در بارهٔ آتش چه فکر می 

شناسیم. ما  بس را به رسمیت نمی ما آتش

تقسیمات گروهمان را تغییر خواهیم داد. ما در 
شکننده علیه  همای در چند روز آینده حمله

بندی نیروهای  رژیم انجام خواهیم داد. ما گروه
ها، حمص،  نظامی خود را در همٔه استان

 ایم. حلب، عدلب و حماء تغییر داده

کاميون  40خواهيد که  شما نمی
کاالهای کمکی را به بخش شرقی حلب 

 بياورند؟

هایی داریم: تا زمانی که رژیم در  ما خواست

های  در المحله و بخشطول جادٔه کاستلو، 
شمالی منطقه حضور دارد، نخواهیم گذاشت 

ها وارد شوند. رژیم باید از همٔه  این کامیون
ها  مناطق عقب بنشیند تا ما بگذاریم کامیون

رغم این وارد  وارد شوند. اگر کامیونی علی
 اش را دستگیر خواهیم کرد. شود، راننده

 ۵00چرا چند گروه شما یک کيلومتر یا  
نشينی  ر از جادهٔ کاستلو عقبمت

 اند؟ کرده

های بسیار پیشرفته به  رژیم علیه ما سالح

رو  ای خوردیم. از این کار گرفته است. ما ضربه
نشینی کردیم، برای اینکه تجدید  ساکت عقب

قوا نموده و دوباره به رژیم حمله کنیم. ولی 
 این حمله باید به سرنگونی رژیم منجر شود.

شينی{ یک حيله بود، یک ن آیا این }عقب
 تاکتيک نظامی بود؟

 بله تاکتیک نظامی بود.

آیا هدِف تاکتيک نظامی به دست آوردِن 

مواد غذایی بود یا تقسيم مجدد 
 رزمندگان؟

 بس موافق نبودیم. ما با آتش

آیا این تنها در موردِ "جبهةالنصره"  

صادق است یا در موردِ همٔه گروههای 
 نيز؟دیگر، دیگر متحدان شما 

این در موردِ همٔه گروههاِی هماهنگ با ما، که 
 متحداِن مایند صادق است.

 … جبهٔه اسالمی، ارتش اسالمی؟
 ۱۹ادامه در صفحه 

 

ها همه با مایند. ما همه "جبهةالنصره"  آن

 



 
 

  12 صفحه  ۶۶ شماره  

 ارگری یعنی وابستگی و فساد تشکيالتینبود استقالل مالی در سازمان های ک

 حسين اکبری

سازمان های کارگری در ایران پس از  

انقالب نه تنها به استقالل دست 
نیافتند؛ بلکه به خاطر تنوع زمینه های 

موجود بر میزان وابستگی آن ها افزوده 
ه از سازمان های کارگری شد، و آن دست

نیز که تمایالت استقالل خواهانه خود را 
از دولت پس از انقالب پنهان نمی کردند 

نیر به بهانه وابستگی به احزاب چپ از 
فعالیت بازماندند. سیر تحوالت قانونی 

نیزنه تنهامانع از آن نشد که وابستگی و 
چسبندگی به قدرت در سازمان های 

مصوبات  ، بلکهکارگری از بین برود
قانونی )اعم از قانون کار و آیین نامه 

هایش( نیز به گونه ای دیگر به این 
وابستگی شدت بخشید. تمامی 

مستندات موجود و قوانین جاری نشان 
می دهند که سازمان های کارگری 

متاثر از سه گانه ی "مالی _ 
ایدئولوژیکی _قانونی" همچنان مانع از 

سازمان های  کارکرد مستقل و آزادانه
کارگری است. در این میان آن دسته 

اندک سازمان های کارگری که مستقل 
و خارج از رویه مسلط شکل می گیرند 

هم به دلیل فقدان آموزش های 
سندیکایی در بین عموم کارگران 

نتوانسته اند در برابر سازمان های 
رسمی موجود به عنوان بدیل قدرتمندی 

های رسمی  اظهار وجود کنند و سازمان
وابسته به دولت ها را کنار زنند و خود 
هدایت مبارزات صنفی_ طبقاتی کارگران 

   را به دست گیرند. 

شدت چسبندگی سازمان های رسمی 

کارگری بدان پایه زیاد و فراگیر است که 
حتی کوشش های پاره ای از نمایندگان 

استقالل خواه در این نهاد ها نیز تنها 
نگری در باره این می توانددر حد روش

وابستگی ها یاری رساند، و این 
وابستگی به دلیل توزیع منابع مالی در 

بین نمایندگانی که زمینه فسادپذیری را 
 دارند همچنان پایدار و مقاوم برجا بماند.

شدت گیری رقابت و گرایش به انحصار 
قدرت سیاسی در بین جناح های 

حکومتی نیز موجب می گردد تا این 
ی ها به منبع درآمدی برای وابستگ

اعضای آلوده تر در رهبری نهاد های 
رسمی اعم از شوراهای اسالمی کار، 

انجمن های صنفی و نمایندگان کارگری 
بدل گردد و بدیهی ترین نتیجه این فساد 

پذیری رویگردانی هرچه بیشتر از 
کارگران و نزدیکی و توجیه سیاست 

های دولت سرمایه دار است. حتی 
ن های کارگری که از قدرت و سازما

منابع مالی مستقل نیز برخوردارند در 
شرایطی از این دست نیز دچار آلودگی و 

فساد می شوند که در جای خود قابل 
بررسی و نقد جدی است. تنها به عنوان 

نمونه کانون عالی بازنشستگان کارگری 
سازمان تامین اجتماعی را یادآور شویم. 

یق و تفحص بنا به گزارشی از تحق
سازمان تامین اجتماعی توسط مجلس 

شورای اسالمی بسنده کنیم که طی 

میلیون ریال به  ۹٦۰آن اعالم میشود: "مبلغ 

آقای علی اکبر خبازها بابت مساعدت به 
کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری 

بگیران سازمان تأمین اجتماعی پرداخت 
شده که حسب استعالم اخذ شده از خزانه 

دار کانون مذکور، مبلغ یادشده تحویل این 
 " کانون نگردیده است

مهمتر از همه اینها سازمان های کارگری از 
این دست نشان داده اند آنگاه که ناگزیر از 

پیگیری مطالبات کارگران می شوند، درست 
در لحظه پایداری و حصول نتیجه به دلیل 

همین چسبندگی به قدرت به سازش تن 
خود را ملزم به   هیچگاهمی دهند و 

پاسخگویی به کارگران هم نمی دانند و این 
خود عامل جدی و تاثیرگذاری در 

سرخوردگی و ناامیدی کارگران دردفاع 
 همبسته و سازمانی از حقوق کار می گردد.

در باره نوع وابستگی قانونی و ایدئولوژیک  
در نوشته های پیشین بررسی هایی شده 

رفت این نوع  است و راه های برون
وابستگی ها نیز ترویج شده است، اما آنچه 

در این نوشته بیشتر مورد توجه قرار می 
گیرد وابستگی مالی نهاد های رسمی 
کارگری در عالیترین و تاثیر گذارترین شکل 

آنست. برای توضیح این نوع وابستگی ابتدا 
ضرورت دارد فصلی که منابع این نهادها را 

طالعه کنیم و از این راه تعریف می کند را م
دریابیم آیا منابع مالی بنا به تعریف 

اساسنامه ای آن قادر است سازمان 
کارگری را تا به آن پایه توانمند سازد که فازغ 

از پشتوانه های مالی دولتی به فعالیت 
مستقالنه برای دفاع از کارگران بپردازد؟ 

بدین منظور آنچه مورد بررسی قرار می گیرد 
نامه های تشکیل سازمان های کارگری آیین 

و امور مالی تعریف   است که طی آن منابع
شده است. آیین نامه های تشکیل و 

عملکرد شورا های اسالمی کار در باره 
منابع و امور مالی شوراهای اسالمی کار 

چنین می گوید: "هزینه های ضروری شورا 
از طریق حق عضویت پرداختی مجمع 

حد تامین می شود . عمومی کارکنان وا
تعیین حق عضویت به عهده مجمع بوده و 

بایستی میزان حق عضویت تعیین شده 
توسط شورا به مدیریت ابالغ تا مدیریت آنرا 

ماهانه از حقوق اعضا کسر نماید و به 
حساب شورا واریز کند . شورا نسبت یه 

تهیه دفاتر مالی وثبت وجوه دریافتی بابت 
ه های صرف شده حق عضویت اعضا یا هزین

و افتتاح حساب بانکی با امضای مشترک 
رییس و مسوول امور مالی اقدام می 

 نماید".

انجمن های   آیین نامه چگونگی تشکیل

صنفی کارگری در باره منابع مالی انجمن و 
و بند  ۲۱ماده  ۲کانون های مربوطه در بند 

می گوید: "منابع انجمن و کانون  ۲۳ماده ۱۰

ودیه، حق عضویت و کمک های مربوط ، ور
های داوطلبانه اعضا می باشد و انجمن 

های صنفی و کانون ها نمی توانند خارج از 
 منابع یادشده منابع دیگری داشته باشند.

به این ترتیب محدوده منابع مالی از نظر  

قانونگزار تعریف شده است، و سازمان های 

رسمی کارگری نیز به اعتبار این آیین نامه ها 
توانند دریافت های دیگری از محل هایی  نمی

غیر از حق عضویت و کمک های داوطلبانه اعضا 
داشته باشند. اما آنچه در عمل اتفاق می افتد 

چنین نیست. به چرایی ودالیل این تخلف 
قانونی در عملکرد مالی سازمان های رسمی 

کارگری پس از بررسی وضعیت کنونی آنها می 
 پردازم.

ترسی آسان به چگونگی به دلیل عدم دس
عملکرد مالی سازمان های رسمی کارگری 

تحقیق مستندی در این باره نمی توان ارایه داد 
تنها گفتگو ها با بعضی از فعاالن در این تشکل 

 ها نشان می دهد که:

میزان در یافتی این نهاد ها از بابت حق  -۱

عضویت بسیار اندک است مثال شوراهای 
های مختلف قادر به اسالمی کار در واحد 

دریافت رقمی بیش از سالیانه سه میلیون 
تومان نمی شود. در واحد های بانیروی کار 

بیش از هزار نفر مثل شرکت واحد اتوبوسرانی 
تهران و حومه با کارگرانی به تعداد کنونی کمی 

بیش از هشت هزار نفر بر پایه حق عضویت 
ریال  ۱٥۰مصوب شورای اسالمی کار واحدمبلغ 

ماهانه مجموع دریافتی از بابت حق عضویت 

ریال خواهد  ۱۲۰۰۰۰۰ماهانه رقمی درحدود 
شد که بدیهی است این تنها درآمد یک 

سازمان کارگری پاسخگوی هزینه های 
 نهاد هم نخواهد شد. اداری آن  لوازم

در انجمن های صنفی هم در بهترین حالت  -۲
و ریال ۷٥۰۰۰۰رقم دریافتی از هر عضو ساالنه 

با توجه به حد اکثر اعضای این نهاد )طبق قانون 
نفر باشد( دریافتی  ٥۰نمی تواند بیش از 

 ریال خواهد بود.۳۷٥۰۰۰۰۰ساالنه 

پرسش اساسی اینست که به رغم تاکید آیین 

نامه ها ی تشکیل این نهاد ها بر تعریف منابع 
هریک، هزینه های جاری این سازمان های 

امین می شود؟ این کارگری از کجا و چگونه ت
منابع تا کنون از سه محل بسته به نوع هزینه 

کرد این نهاد ها تامین شده است که در پاره 
ای موارد در بیالن و گزارشات هیات مدیره این 

این منابع و محل  نهاد ها به مجامع می آید
 تامین آنها عبارتند از:

الف: منابع مالی برای هزینه حضورنمایندگان 
دادگاه های بدوی و تجدید نظر اداره  کارگری در

 کار برای رسیدگی به شکایات کارگران.

این هزینه ها از سوی وزارت کار تامین می 

ریال بابت هر ۲۰۰۰۰۰گردد و مبلغ کنونی آن 
 جلسه است.

ب: کمک های دولتی به کانون های عالی 
هریک از سازمان های کارگری رسمی )کانون 

انجمن های  عالی شورا ها، کانون عالی
صنفی و مجمع عالی نمایندگان کارگری( که به 

عنوان بودجه مدنی شناخته می شوند. 
کمک ها در حال حاضرسالیانه مبلغ یک   این

 میلیارد ریال به هر کانون است.

تفاوت هایی  ۱۳۹٥توضیح اینکه تا پیش از سال 
در پرداخت این بودجه به هریک از این سه نهاد 

 ...ست رسمی وجود داشته ا
 ۱۳ادامه در صفحه 

یکسان سازی در آن در شورای  ۱۳۹٥در سال  
 عالی کار تصویب شده است.

پ: منابع ناشی از بودجه غیر شمول سازمان 
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  13 صفحه  ۶۶ شماره  

 … نبود استقالل مالی
 ۱۲ادامه از صفحه 

یکسان سازی در آن در  ۱۳۹٥و در سال 

 شده است. شورای عالی کار تصویب

پ: منابع ناشی از بودجه غیر شمول 

سازمان تامین اجتماعی: محل تامین این 
منابع سازمان تامین اجتماعی و چگونگی 

هزینه کرد آن موردی و بسته به موضوع 
متفاوت است. اختصاص این بودجه در 

اساس رانتی است و یکی از عوامل 
فساد انگیز در سازمان های رسمی 

 است.

ن منابع به خودی خود موجب هریک از ای
ی سازمان های وابستگی و چسبندگ

رسمی کارگری را به قدرت فراهم 
ساخته و می سازد و به جز آن به 

سازماندهی باندهای فرصت طلب و 
فاسد در این تشکل ها یاری می رساند 

تصور کنید که روسای هریک از کانون ها 
پیش از انتخابات با البیگری و دادن قول 

مساعد برای تعیین نمایندگان کارگری 
اختالف تا چه اندازه و درشوراهای حل 

انگیزه می تواند در گرد آوری آرای اعضای 
حاضر در مجامع عمومی کانون ها به 

سود خود نیرو جذب کند! و یا در ارتباط با 
بودجه مدنی هر یک از کانون ها توزیع 

منابع در کانون های استانی و شوراها یا 
انجمن های تابعه و یا نمایندگان 

سود وابستگان به تاچه حد به   کارگری
دولت تمام خواهد شد ! اما از همه اینها 

آنچه عالوه بر تقویت و تحکیم وابستگی 
بیشتر موجب فساد در سازمان های 

رسمی کارگری خواهد شد منابعی 
است که از بودجه غیر شمول سازمان 

تامین اجتماعی توزیع میشود برای نشان 
 دادن تاثیر این رانت و امتیازات )که البته

در باره بودجه غیر شمول متاسفانه باید 
گفت که این از محل سرمایه های بین 

و در واقع بطور آشکار از   النسلی کارگران
جیب خود کارگران برداشت می شود( 

کافیست بخش هایی از گزارش هیات 
تحقیق و تفحص مجلس شورای اسالمی 

از سازمان تامین اجتماعی در زمان 
ین سازمان را ریاست قاضی مرتضوی برا

 مورد توجه قرار دهیم.

های انجام تحقیق و تفحص  علل و ضرورت
مجلس شورای اسالمی از سازمان 

تأمین اجتماعی و شرکتهای تابعه چنین 
 آمده است:

تحقیق و  ۲۹/۲/۸۹مجلس هشتم در 
تفحص از سازمان تأمین اجتماعی را برای 

اولین بار در صحن علنی مصوب نمود. این 
م تحقق و انجام ظرف موضوع علیرغ

یکسال و آماده شدن گزارش نهائی جهت 
قرائت در صحن علنی به دلیل پاره ای 

کارشکنی ها که دالئل اصلی آن در 
فرازهای دیگری از تحقیق و تفحص اخیر 

به وضوح روشن خواهد شد، به سرانجام 
نرسید، از این رو انگیزه اولیه جهت 

تکمیل کار بر زمین مانده قبلی، همان 
کارشکنی قبلی و جلوگیری معنادار از 

ارائه گزارش به نمایندگان محترم و ملت 
 شریف بوده است.

از سوی دیگر حجم عظیمی از 
های ریز و درشت در سالهای  گزارش

های پایانی دولت آقای  اخیر و به ویژه ماه

های مختلف سازمان و  احمدی نژاد از بخش

اعالم عدم صالحیت آقای مرتضوی جهت 
مدیرعاملی سازمان از سوی دیوان  تصدی

عدالت اداری متقاضیان تحقیق و تفحص را در 
 تر نمود. تصمیم خود مصمم

با عنایت به گستردگی سازمان تأمین 
ها و مؤسسات تابعه،  اجتماعی و شرکت

تحت پوشش قرار دادن بخش عظیمی از 
جامعه به ویژه اقشار آسیب پذیر و کسب 

 درآمدهای هنگفت بطور مثال:

ـ استفاده از ارز مرجع برای صنایع و ۱

های تحت پوشش و فروش  پتروشیمی
 محصوالت به نرخ ارز آزاد.

ـ عدم مدیریت صحیح و کارآمد و بهینه در ۲
های تحت پوشش بویژه شرکت  شرکت

گذاری تأمین اجتماعی )شستا( و  سرمایه
حیف و میل غیرقابل جبران منابع سازمان که 

لوم و شریف متعلق به بیمه شدگان مظ
 کشور است.

ها و حق جلسات غیر  پرداخت پاداش ـ۳
متعارف به مدیران و مشاوران و نزدیکان و در 

نهایت عدم رضایت مشمولین سازمان از 
نحوه ارائه خدمات بیمه ای و درمانی، 
علیرغم استفاده از ابزارهای نظارتی همچون 

مذاکره در چند جلسه، سئوال، استیضاح و 
ان عزیز ما را برآن داشت تا جمعی از همکار

برای شفاف سازی عملکرد و فعالیتهای 
صندوق بین نسلی درخواست تحقیق و 

 تفحص نماید.

بخش هایی از این تحقیق که به موضوع این 

 نوشتار برمیگردد را در زیر می خوانیم:

فقره وام قرض الحسنه به  ۲اعطای   *

آقایان پارسا و رضوانی اعضاء هیأت امنا 
ریال  ٥۲۷/٥۰۰/۰۰۰هر یک به مبلغ  صندوق

و یک فقره وام مسکن به آقای روحبخش به 
 مبلغ پانصدمیلیون ریال.

عضو هیأت  4میلیون ریال به  4۸۰_ پرداخت 
غالمحسین  -امناء سازمان )علی یوسف پور

سیدمحمد یاراحمدیان و محمد  -رضوانی
 پارسا( حسب نظر وزیر وقت.

نمایندگان توضیح اینکه: اعضای هیات امنا 
سازمان های کارگری _ کارفرمایی رسمی 

در تامین اجتماعی هستند که در زمان 
ریاست جمهوری احمدی نژاد نام شورای 

عالی سازمان تامین اجتماعی به هیات امنا 
تغییر یافت. از جمله نمایندگان کارگری در 

این هیات آقایان یار احمدیان از مجمع عالی 
از کانون عالی نمایندگان و محمد پارسا 

 شورا ها را می توان نام برد

_ملک خیابان زنجان )مجمع عالی نمایندگان 

 کارگر(:
آقای محمد یاراحمدیان، ریاست مجمع عالی 

بدون  ۲/٥/۹۱نمایندگان کارگر از تاریخ 
گونه وجهی )حسب دستور  پرداخت هیچ

آقای مرتضوی( در ساختمانی به مساحت 

با وعده  مترمربع مستقر و ٦۲,۲۹۸عرصه 
خرید ملک از سازمان از امضاء قرارداد اجاره 

نیز خودداری و پس از اخذ تأییدیه از هیأت 
پنج میلیارد »مدیره سازمان مبنی بر کمک 

سازمان به مجمع فوق )که در « ریالی
جلسات بعدی هیات مدیره لغوشد(و 

همچنین یک میلیارد ریال از محل منابع غیر 
کمک به خرید مشمول هیأت مدیره بمنظور 

نامه نیز خودداری  این ملک، از امضاء مبایعه

 نمودند.

نکته جالب اینکه در پی شکایت مجمع عالی 
نماینگان از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی 

به خاطر اجرایی کردن شیوه نامه استاد 
شاگردی از سوی آن وزارت خانه مجمع مورد 

د غضب قرار گرفت و تهدید به تخلیه ملک مور
 اشاره گزارش تحقیق و تفحص شد.

 _ملک یوسف آباد:
حسب درخواست جامعه اسالمی کارگران از 

مدیرعامل سازمان، آقای مرتضوی و موافقت 
آباد  ایشان، ملک مذکور واقع در خیابان یوسف

متر و زیربنای  ٦۷۲ با موقعیت اداری و عرصه
در اختیار این  ۱4/٥/۹۲مترمربع از تاریخ  ۱۳۰۲

ی قرار گرفته است. کارشناس حزب سیاس
رسمی مبلغ اجاره بهای ماهانه را یکصد و 

پنجاه میلیون ریال تعیین کرد و به تبع آن 
قرارداد اجاره نیز تنظیم شده 

های میدانی هیأت حاکی از  بررسی است.
% کمتر از 4۰آنست که این مبلغ حداقل 

باشد. ضمن اینکه بدلیل  بهای واقعی روز می
رضا صابر کوچکسرایی، عضویت آقای علی

دبیرکل جامعه اسالمی کارگران، در هیأت 
مدیره سازمان تأمین اجتماعی، این اقدام 

 مغایر قانون تجارت نیز بوده است.

نکته قابل توجه در این پرونده، مکاتبه معاون 
علمی و آموزشی حزب مذکور با مدیرعامل 

دبیرکل »سازمان در سر برگ اختصاصی 
است که مبیّن « رانجامعه اسالمی کارگ

اطالع آقای صابر از قوانین مربوطه بوده است. 
ضمن اینکه کارشناسان و مدیران مؤسسه 

امالک و مستغالت نیز می بایست آخرین 
ثبت و روزنامه رسمی این حزب را در گام اول 

و قبل از تنظیم مبایعه نامه اخذ می نمودند. 
در حال حاضر حزب مذکور بدون تأئید و مبادله 

 باشد. نامه در ملک مذکور مستقر می اجاره

جامعه اسالمی کارگران از مجموعه احزابی 

است که تحت لوای کارگران فعالیت می کند 
و مواضع اصولگرایان را نمایندگی می کند این 

جامعه با برخورداری از برخی چهره های 
شناخته شده کارگری در زمان انتخابات دوره 

د اصولگرایان در ای فعالیت هایی را به سو
 میان کارگران سازمان می دهد .

_حسب اسناد اخذ شده از امور مالی 
فقره کمک به کانون انجمن های  ۲سازمان 

صنفی کارگران کوره پز خانه های استان 
تهران به مبلغ یک میلیارد ریال وجه نقد و یک 

میلیارد ریال بن رفاه وجود دارد که رسید 
فقره  ٥همچنین  گیرنده نیز به پیوست است.

آقای -پرداخت به کانون مذکور یا مسوول آن 
به مجموع یک میلیارد و  -غالمرضا عباسی

ششصد و بیست و شش میلیون ریال بابت 
 کمک و هزینه های اردو پرداخت شده است.

نیز بابت برگزاری  ۹۰_کانون مذکور در سال 
میلیون ریال و  ٦۰۰همایش آموزشی مبلغ 

شهد مقدس یکصد میلیون برگزاری اردو در م

ریال دریافت داشته است. این حجم از کمک 
به یک کانون در سالهای اخیر بی سابقه بوده 

 و محل مداقه است.
اسناد مربوط به کمک به کانون انجمن های 

 های استان تهران پزخانه صنفی کارگران کوره
: درخواست از مدیر عامل وقت ۱سند شماره 

 سازمان
ید دریافت مبلغ شصت : رس۲سند شماره 

 میلیون ریال کوره پزخانه های خراسان
... 

 ۱4ادامه در صفحه 
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 … نبود استقالل مالی
 ۱۳ادامه از صفحه 

: رسید دریافت مبلغ ۳سند شماره 

 میلیون ریال توسط انجمن اصفهان۲٥

 ۱۲۰: رسید دریافت مبلغ 4سند شماره

 آباد میلیون ریال انجمن شمس

 ۱۲۰: رسید دریافت ٥سند شماره 

 آباد میلیون ریال انجمن اسماعیل

: رسید دریافت چهل ٦سند شماره 

 میلیون ریال توسط بسیج کارگری تهران

میلیون  ۸۰: رسید دریافت ۷سند شماره 
 ریال انجمن محمود آباد

: رسید دریافت یکصد ۸سند شماره 
 میلیون ریال انجمن یافت آباد

 4۰: رسید دریافت مبلغ ۹سند شماره
انجمن صنفی کارگری خاک میلیون ریال 

 رس آزادی

قضاوت در باره اینکه این مبالغ به درستی 

از سوی درخواست کننده در اختیار 
انجمن های صنفی قرار گرفته است یا نه 

 از عهده این نوشتار خارج است .

_ مبلغ پانصد میلیون ریال بن رفاه در قالب 

های دو میلیون ریالی به شرکت  پاکت
مبعث )سالن نگین کنندگان در جشن 

غرب سازمان( از سوی آقای علی روح 
بخش مشاور اجرائی وقت سازمان اعطاء 

شده است. حسب گزارش اداره کل 
روابط عمومی سازمان این جشن 

مناسبت آئین افتتاح جبهة متحد  به
کارگران ایران اسالمی این جشن در روز 

برگزار شده و دراین  ۹۲/ ۳/ ۱۷جمعه 
االسالمی و خانم هما  مراسم آقایان شیخ

فالح تفتی )نامزدهای انتخابات شورای 
شهر در حوزه انتخابیه تهران(حاضر 

 اند. بوده

_ مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون ریال وجه 

نقد به آقای ناصر برهانی، دبیرکل جبهه 
متحد کارگران ایران اسالمی، بابت 

فعالیتهای فرهنگی و تبلیغاتی و آموزشی 
جبهه مذکور فاقد  پرداخت شده است.

ثبت، دفتر رسمی و حداقل های قانونی 
بوده و در ایام انتخابات تأسیس شده 

است.این جبهه در انتخابات اخیر شورای 
شهر تهران با سرلیستی آقای شیخ 
االسالمی در صحنه سیاسی کشور 

حاضر شده بودو پس از آن عمال تعطیل 
همچنین آگهی تبلیغاتی این  شده است.

لیست نامزدهای مورد  جبهه شامل
حمایت در کل صفحه سوم روزنامه 

خرداد ۲۰ لغایت۱۸های  خورشید در تاریخ
 منتشر شده است. ۹۲

حسب بررسی اسناد دریافتی از روزنامه 
میلیون ۷۲۰خورشید وجه آگهی به مبلغ 

ریال در اسناد مالی روزنامه مذکور 
مشاهده نگردید ضمنا روزنامه خورشید در 

داد نیز دو فقره آگهی خر۲۲و۲۱روزهای 
تمام صفحه )صفحه سوم بصورت کامل 

رنگی( با عنوان کاندیدای های منتخب 
ستاد مهرپویان چاپ نموده که در این 

خصوص نیز هیچ سند دریافتی مشاهده 

 نشد.

ـ جبهه متحد کارگران به دبیر کلی آقای ناصر 
برهانی از اعضای کانون عالی شوراها و با 

ز ها از کانون عالی عضویت علی اکبر خبا
کارگران بازنشسته و دختر ایشان و جمعی 

دیگر از نمایندگان تشکل های رسمی بدون 
وجود آمد و مقاصد   طی هیچ روند قانونی

سیاسی جناح پوپولیستی _اصولگرای احمدی 
  نژاد را نمایندگی می کرد.

چاپ آگهی تشکر کانونهای  بابت _
ن، پوستر شصتمین سالگرد سازما کارگری،

آگهی جشن تأمین اجتماعی و همچنین آگهی 
 ۸۲۰تقدیر از شصت چهره ماندگار به ترتیب 

میلیون  ۸4۰.4میلیون ریال، ۷۳۳میلیون ریال،
میلیون ریال به برخی مطبوعات  ٦۳۸.4ریال، 

 پرداخت شده است.

میلیون ریال به آقای علی اکبر  ۹٦۰_مبلغ 

خبازها بابت مساعدت به کانون عالی کارگران 
بازنشسته و مستمری بگیران سازمان تأمین 

اجتماعی پرداخت شده که حسب استعالم 
اخذ شده از خزانه دار کانون مذکور، مبلغ 

از خزانه دار کانون مذکور، مبلغ   یادشده
 یادشده تحویل این کانون نگردیده است.

اینکه چرا سازمان های رسمی کارگری یا هر 

وابستگی  نهاد کارگری دیگری می تواند دچار
شود به عوامل گوناگونی بستگی دارد که 

 مهم ترین آنها عبارتند از :

_ وجود تشکل های سه گانه که صورت 

قانونی پیدا کرده است و این خود مانع جدی 
بر سر راه همبستگی های صنفی در قالب 

سندیکا های حرفه ای، کارگاهی و منطقه ای 
 شده است. وجود این پراکندگی قطعا تصادفی

نبوده و چه ناشی از درک غلط قانونگزار از 
قوانین و مقررات در باره سازمان های کارگری 

و چه ناشی از ترفند تفرقه گرایانه بهر روی 
موجب پراکندگی منابع مالی ناشی از 

پراکندگی صفوف همبسته کارگران شده 
 است.

_ متاسفانه از سوی کارگران تجارب تاریخی 
ملی و بین  مبارزاتی کارگران درسطح

در باره اصولیت سازماندهی نهاد های   المللی
صنفی _طبقاتی نادیده گرفته شده است و 

هنوز هم این بی توجهی زیانبار در بین فعاالن 
 کارگری ادامه دارد.

_ تصویب کنندگان قانون کار و به ویژه فصل  
ششم آن یا اساسا درک درستی از سازمان 

بین المللی در  های کارگری و قوانین و مقررات
باره آن نداشته اند یا آگاهانه به سردرگمی در 

این باره دامن زده اند. وجود سازمان های 
مرامی و  –شورایی با محتوای ایدئولوؤیک 

جنبه های کارکردی مشارکتی کارفرمایی و 
کارگری آن عمال سالها کارگران را به بیراهه 

 کشانده و بر خانه ابهام و بالتکلیفی نشانده
اند و آنجا هم که ناگزیر از آوردن انجمن صنفی 
در بطن قانون کار شده اند، ترتیبات اجرایی آن 

را به گونه ای سامان داده اند که این نهاد به 
عنوان یک تشکل فراگیر قابلیت شکل گیری 

نداشته باشند و باز هم در کنار هر دو این نهاد 
ها خواسته اند به پراکندگی بیشتری از راه 

وچک سازی اراده جمعی کارگران؛ نمایندگان ک
 منفرد کارگری را جایگزین این دو دیگر کنند.

_ سرمایه داری در ایران به خوبی با 

روانشاسی توده کارگری ایران دریافته است 

که کارگران بی چیز و گرسنه پیش از آنکه به 
فکر ریشه کنی فقر باشد خود را ناگزیر از رفع 

یاز های آنی می داند و مشکل کنونی و رفع ن
همانگونه که خود "از این ستون به آن ستون" 

را فرج و گشایش می داند این را هم به 
عنوان عادت تاریخی توده های مردم باز 

شناخته است و به شیوه ای کامال مصلحت 
گرایانه کوشیده است تا عادات تاریخی از این 

دست را با تکیه بر عوامگرایی و گفتمان 
 و جهل زنده نگهدارد. خرافه 

بی دلیل نیست که در اعتراضات کارگری گاه 
شاهد شعارهایی هستیم که هیچ گونه 

سنخیتی با مبارزه طبقاتی ندارد و برخاسته 
از اعتقادات توسل گرایانه به غیر توانایی 

های شناخته شده بشری است بی دلیل 
نیست که آموزش های سندیکایی یکی از 

به عنوان توسعه  ارکان توسعه انسانی
کارگری را نشانه می گیرد. نداشتن دانش 

سندیکایی در واقع درغلطیدن در وادی باری 
به هر جهت است و نتیجه آن جمع نشدن 

همه توانایی های فکری و بنیه اقتصادی 
ضروری برای مقابله با هجوم افسارگسیخته 
سرمایه داری علیه منافع و دستاوردهای 

 کارگری است .

انه نبود توسعه سندیکایی در ایران _ متاسف

موجب هرز رفتن همه توانایی ها و دارایی 
های کارگران شده است . کافیست به 

ارزیابی عملکرد سازمان تامین اجتماعی و 
نوع مدیریت آن نگاه کنیم و گزارش تحقیق و 

تفحص مجلس شورای اسالمی را در باره این 
ل نهاد بیمه ای که سرمایه اش متعلق به نس

های حاضر کارگران ایران است بیندازیم عدم 
وجود یک تشکیالت قدرتمند کارگری موجب 

نبود نظارت دموکراتیک و مستمر بر آن شده 
است و به واسطه نبود همین نظارت آگاهانه 

و دموکراتیک شاهد به یغما رفتن این سرمایه 
و حراج آن توسط سرمایه داری ایران شده 

 ایم. 

ام که متوجه بزرگترین همین نگاه را ماد

اتحادیه تعاونی مصرف کارگری ایران )امکان( 
کنیم متوجه خواهیم شد چگونه تعاونی های 

کارگری زیر مجموعه آن یکی پس از دیگری 
ورشکسته می شوند و خود این اتحادیه 

تعاونی ها هم چگونه در رقابت با فروشگاه 
های زنجیره ای نو پدید )امثال مال ها و....( 

ر ضعف و نابودی می شود. این ها همه دچا
نشانه های تاثیر وابستگی نهادینه شده 

سازمان های کارگری به دولت است. دولت 
هایی که حتی قادر نیستند بحران ناشی از 

رکود در تولید را از میان بردارند. بی جهت 
نیست که همین اتحادیه کارگری بزرگ و 

جای قدرتمند هم فروشنده کاالی وارداتی به 
 عرصه تولیدات داخلی می شوند!

راه برون رفت ناگزیر برای کارگران ایران از این 

تکیه  بد سازمانی و بی سامانی تنها
برخواست پکپارچه و یکسان سازی سازمان 

سازمان  ۸۷های کارگری برابر بامقاوله نامه 
جهانی کار و انطباق واقعی این سازمان ها 

اتی و با مضمون دموکراتیک، صنفی _طبق
فراگیر و ساختار آزاد و مستقل آنها از سه 

گانه های وابسته ساز ایدئولوژیکی، مالی و 
 قانونی است.

  

 

 

 

 فعال شدن جنبش های اجتماعی، ضرورت امروز جامعه ما است
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متن سخنرانی در مراسم یادمان 

فاجعه کشتار زندانيان سياسی در 
 برلين

رخ داد یک  ٦۷ـ آیا فاجعه ای که در سال 
تصمیم سیاسی منفرد بود، یا اوج مجموعه 

ای از اقدامات و سیاست های دهه فاجعه 
 بار،

  ـ آیا فاجعه دهه شصت یک حادثه تاریخی

است که بررسی آن کار تاریخ نویسان 
است یا تاکید بر آن کماکان حائز اهمیت 

 سیاسی است،

  ـ آیا رد این فاجعه توانسته به بخشی از

ر ما تبدیل شود، و اگر عاطفه ملی کشو
نه چرا. تا چه حد این به ما بستگی دارد و 

 .چه می توانیم بکنیم

  امروزم  من تالش می کنم در صحبت

 باختصار با این سواالت تماس بگیرم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دهه شصت بعنوان دوره ای با مجموعه 
ای از حوادث فاجعه با در تاریخ کشور ما 

میدها و ثبت خواهد شد. سالهایی که ا
آرزوهای ملیونها نفر که در انقالب شرکت 

کرده بودند، سرکوب و لگدمال شد. چند 
صد هزار نفر در جریان جنگ کشته شدند. 

صدها هزار نفر شغل خود را از دست 
دادند، یک نسل از جوانان ایران از تحصیل 

بموقع محروم شدند، صدها هزار جوان 
ان بدلیل سرپیچی از نحوه زندگی که به آن

تحمیل شده بود شالق خوردند، و صدمه 
دیدند و فجایعی که در زندانهای ایران در 

رخ داد نه  ٦۷آن دهه رخ داد. آنچه در سال 
یک تصمیم سیاسی مجرد و یک حادثه 

 مجزا، بلکه ادامه فجایع آن دهه بود.

یادی از  ٦۷یادمان قربانیان کشتار سال 
همه آنهایی است که در آن دهه کشته 

. یادی از همه فجایعی است که در شدند
آن دهه رخ داد. تمایز این کشتار با دیگر 

فجایع آن دهه در این است که آنچه در 
رخ داد با همه قوانین پذیرفته  ٦۷سال 

شده حقوق بشر در جهان و با اخالق و 
عرف پذیرفته شده در کشور ما در تقابل 

است، و مهمتر آنکه با قوانین پذیرفته 
جمهوری اسالمی و ارزش  شده درخود

های قابل قبول نیروهای اجتماعی خود 

رژیم در تضاد است. تا آنجا که در همه این 

سالها مسئوالن رژیم آنرا تکذیب می کردند و 
امروز که با انتشار فایل های صوتی آقای 

منتظری امکان تکذیب آن نیست، می کوشند با 
محدود کردن آن به مجاهدین و ادعای مشارکت 

مه زندانیان آن سازمان در عملیات مسلحانه ه
آنرا برای نیروهای اجتماعی خود توجیه کنند. از 

اینرو تاکید مکرر بر فاجعه ملی بعنوان اوج فجایع 
 آنزمان اهمیت می یابد.

هنوز به تاریخ نپیوسته و تاکید  ٦۷کشتار سال 
بر آن دارای اهمیت سیاسی روز است. تا 

چنین کشتار و فجایع زمانی که دست اندرکاران 
آن دهه هنوز در رده های باالی رژیم مسولیت 

دارند، تا زمانی که مسئولین رژیم، آن دهه و 
کشتارهای آنزمان را تایید و حتی عوامل آنرا 

مورد تمجید قرار می دهند، شرایط بازگشت به 
آن دوران سد نشده و تاکید بر آن فجایع اهمیت 

د مداوم بر آنچه سیاسی روز دارد. تنها با تاکی
در آن سالها گذشت و تبدیل مخالفت با آن 

پایگاه  اقدامات به یک عاطفه ملی که 
اجتماعی خود رژیم را نیز در برگیرد، امکان تکرار 

 چنین فجایعی را می توان مانع شد.

چرا مخالفت با این فاجعه به عاطفه ملی بدل  
 است. نشده

. من چند سال پیش در وبالگم مطلبی نوشتم
سفری داشتم به جنوب فرانسه. در میدان 

مرکزی یک روستا که ما در آنجا چادر زده بودیم 
برگزار شده بود. یکی از آهنگ هایی   کنسرتی

که اجرا شد آهنگ 'بالچاو' بود و من دیدم اکثر 
آنهایی که در میدان جمع بودند این آهنگ را بلد 

بودند، و همراهی کردند. به این فکر می کردم 
همه آنها می دانند این آهنگ در تمجید  که

پارتیزان هایی ساخته شده که اکثرشان 
کمونیست بودند، ولی این مانع آن نشده که 

این آهنگ بعنوان بیان کننده خاطره آن دوران به 
یک اثر ملی تبدیل شود و بعد از بیش از پنجاه 

 سال در حافظه مردم باقی بماند. 

 

 

 

 

 

 

 

درستی نوشته بود فرج سرکوهی یک بار ب
حوادث تاریخی آنگاه در ذهن توده ها باقی می 

مانند که به ادبیات و هنر راه یابند. در کشور ما 
در سالهای پس از انقالب این همه فاجعه رخ 

داد، ولی ما با آثار با ارزشی که در سطح توده 
ای انعکاس یافته و فجایع آندوران را بیاد آورد، 

ن ملی شدن صنعت نفت روبرو نیستیم. در جریا
و حوادث بیست و هشت مرداد در شرایطی که 

ابعاد فاجعه با انچه در سالهای دهه شصت رخ 
داد قابل قیاس نیست ما آهنگ مرا ببوس را 
داریم، ولی در دهه شصت ما فاقد چنین اثری 

 هستیم.

اگر بپذیریم که سد کردن امکان تکرار چنان 

آن  فجایعی نیازمند آنست که مخالفت با
به عاطفه ملی بدل شود، بررسی دالیل 

این ضعف و یافتن راههایی برای غلبه بر 
آن از مقدمترین وظایف ماست. برگزاری 

چنین یادبودهایی برای ممانعت از 
بفراموشی سپردن آن روزها ضرور است 

ولی کافی نیست. من در اینجا به چند 
نکته که به نظر من از عوامل اصلی این 

 می کنم.ضعفند اشاره 

 

 

 

 

 

 

قربانیان آن روزها به این یا آن نیروی 

اجتماعی محدود نیستند. صدها هزار 
بسیجی که پس از فتح خرمشهر روی 

میدان های مین دویدند، همانقدر قربانی 
آن شرایطند که صدها هزار نفر که شغل 

خود را ازدست دادند و یا مجبور به 
 مهاجرت شدند. 

عواطف  ولی متاسفانه در آن روزها

نیروهای سیاسی اجتماعی بدلیل 
اختالفات سیاسی تقسیم شد. مجاهدها 

و چپ ها و مذهبی ها هر یک در درون 
خود به این فجایع پرداختند. هر چند بتدریج 

از آن دوری فاصله گرفته شد ولی هنوز 
اثرات آن اختالفات از بین نرفته است. امروز 

در اینجا هیچ یک از اعضا سازمان 
ن حضور ندارند، وبالعکس در مجاهدی

مراسمی که آنها برگزار می کنند نیروهای 
چپ شرکت ندارند. تا چند سال پیش 

سرکوب بهاییان در آن سالها مساله 
حاشیه ای تلقی میشد. تبدیل ضدیت با 

آن فجایع به عاطفه ملی نیازمند یک تالش 
ملی است و این تنها با فرارفتن از 

اریخی اختالفات سیاسی مسلکی و ت
 عملی است.

در تاریخ حوادث را با ذکر روندها، ارقام 
وفاکت ها ثبت می کنند ولی برای فرارفتن 

از این و تبدیل حوادث به هنر و ادبیات و 
تبدیل آن به عاطفه ملی ذکر حوادث و 

فاکت ها و ارقام کافی نیست. ادبیات با 
 پدیده های مشخص سروکار دارد. 

... 
 ۱۹ادامه در صفحه 

 

 فرارویاندن رد فجایع دهه شصت به عاطفه ملی

 مهدی فتاپور
 

متاسفانه در آن روزها 
عواطف نيروهای 

سياسی اجتماعی بدليل 
اختالفات سياسی 
تقسيم شد. مجاهدها و 
چپ ها و مذهبی ها هر 
یک در درون خود به این 
فجایع پرداختند. هر چند 

آن دوری فاصله  بتدریج از
گرفته شد ولی هنوز 
اثرات آن اختالفات از بين 

 نرفته است

در تاریخ حوادث را با ذکر 
روندها، ارقام وفاکت ها ثبت 
می کنند ولی برای فرارفتن از 

تبدیل حوادث به هنر و  این و
ادبيات و تبدیل آن به عاطفه 
ملی ذکر حوادث و فاکت ها و 

 ارقام کافی نيست

تا آنجا که در همه این سالها 
مسئوالن رژیم آنرا تکذیب می 
کردند و امروز که با انتشار 
فایل های صوتی آقای 
منتظری امکان تکذیب آن 

نيست، می کوشند با محدود 
و ادعای  کردن آن به مجاهدین

مشارکت همه زندانيان آن 
سازمان در عمليات مسلحانه 
آنرا برای نيروهای اجتماعی 
خود توجيه کنند. از اینرو تاکيد 
مکرر بر فاجعه ملی بعنوان اوج 

 فجایع آنزمان اهميت می یابد



 

 

 
 

 

  1۶ صفحه  ۶۶ شماره  

 

برای صحبت از مادرم، ذهنم بیش از هر 

چیز متوجه زندان می شود. می خواهم 
روی سفرهای زندان مادرم متمرکز شوم. 

وقت کودکی، جوانی و  چون بیشترین
پیری اش را با آن زیسته است. او 

 همنشین زندان بود.
 ۱۳۰۸سلطنت اعظمی در تاریخ دهم تیر 

خورشیدی در خرم آباد لرستان زاده شد. 
چند سالی بیشتر نداشت  ۱۳۱۲در سال 

که پدرش علیرضا خان اعظمی و تعدادی 
از خویشان او را دستگیر و همراه خانواده 

پس کالت نادری تبعید به مشهد و س
کردند. او از همان کودکی، با زندان آشنا 

می شود. در مشهد پدرش را اعدام 
کردند. ویدا حاجبی در کتاب داد و بی داد 

از زبان مادرم نوشته است: " در مشهد 
یک روزی دیدم همه دارند شیون و زاری 

می کنند. از یکی از زنها پرسیدم دده چرا 
ت پدرت رو همه گریه می کنند گف

کشتن. من هم شروع کردم به گریه 
فهمیدم کشتن یعنی چه.  کردن اما نمی

ام و چند تن دیگر از  پدرم و شوهر عمه
بودند و در   مان را اعدام کرده کسان

بودند. یکدفعه همه   روزنامه هم نوشته

هایم برباد رفته بود. منی که  و خیال  خواب
به  قرار بود درس بخوانم و بعد بفرستندم

خارج یکدفعه تنها مانده بودم. پدرم را 
کشته بودند و مادرم هم نبود. پدرم در 

مناسبات ایلیاتی بزرگ شده بود و بیست 
و سه سال بیشتر نداشت، ولی آدم 

ای بود. در آن زمان که  بسیار فهمیده
تحصیل کردن زنان مسئله بود، پدرم به 

فکر تحصیل کردن من در خارج بود. چهره 
های مهربانش همیشه  چشمجوان و 

اش ...سفارش  یادم هست. در وصیتنامه
ها درس بخوانند و  کرده بود که همه بچه

 تحصیل کنند."
چند سالی هم پس از مرگ پدر، زندگی 

سختی را در تبعید گذراند. پس از خروج 
رضا شاه از ایران به همراه عمویش 

مرتضی اعظمی به لرستان بازگشت و در 
مسئولیت دو عموزاده  همان سنین پائین

اش هوشنگ که بعدها دکتر اعظمی شد 
مادر جمشید سپهوند که در -و منیر 

به  -جمهوری اسالمی اعدام شد
ازدواج  ۱۳۲۳دوشش افتاد. او در سال 

 ۵دختر و  ۵کرد و صاحب ده فرزند شد. 
پسر. مادرم که از همان کودکی، در دوره 

رضا شاه، زندانهای قصر و مشهد و کالت 
ری را در مالقات با پدر و عموهایش ناد

تجربه کرده بود، در دوران محمد رضا شاه 
و در جمهوری اسالمی نیز، بخشی از 

زندگی خود را برای دیدار خویشان و 
فرزندانش در سفر به زندانها سپری کرده 
است. برای هوشنگ اعظمی زندانهای 

بروجرد، خرم آباد، اصفهان و تهران را 
فرزندانش نیز سال های تجربه کرد. برای 

سال را در راه زندانهای اهواز، خرم آباد، 
بروجرد و تهران و در تهران، جمشیدیه، 

اوین، غزل حصار، قزل قلعه، قصر و کمیته 
مشترک گذراند. این زندانها را که نام می 

برم، هر کدام بخشی از زندگی و خاطره 

او را ساخته اند. منیره برادران شاید از این 

که در مطلبی او را "مادر زندانها"  روست
 نامیده است.

مادرم در باره شرایط دشوار مالقاتها و 
دستگیری ها به ویدا حاجبی گفته است: " 

هایم را که با آن همه زحمت و عشق  بچه
بزرگ کرده بودم، یکی یکی دستگیر کردند. 

...دوتا از دخترهایم، زیبا و فرشته و پسرم 
خواندند.  از درس میفریدون در دانشگاه اهو

گرفته بودند ….پسرم فریدون را اول از همه 
و در زندان شهربانی اهواز زندانی بود. 

آباد  ماهی یکبار تنهایی با اتوبوس از خرم
رفتم اهواز برای مالقات. ...یک دفعه که   می

رفته بودم مالقات، گفتند فریدون نیست.. 
آباد. هنوز خستگی راه از   ..برگشتم خرم

ها  م در نرفته، شنیدم هوشنگ در کوهتن
مخفی شده... هوشنگ را خودم بزرگ 

ام بود. ... بعد از یک ماه و  کرده بودم، بچه
ای فریده همسر هوشنگ را هم ..،  خرده

دستگیرکردند. وامانده بودم با دوتا بچه 
کوچک او چه کنم؟ دلم به این خوش بود که 

دختر بزرگترم فریده را که حامله است، 
خواهند گرفت. ولی چند روز نگذشته او را ن

هم گرفتند... دلم آتش گرفت وقتی دیدم 

اش روزبه را هم با خودش  پسر سه ساله
برد. بعد از یک روز ساواک روزبه را برگرداند 

کرد و بهانه  بند گریه می خانه. بچه یک
گرفت. دخترکوچکترم فرشته  مادرش را می

گترم محمد را هم در اهواز گرفتند و پسر بزر
را در یزد. آن دو را برده بودند به کمیته 

در تهران. دختر  -ضد خرابکاری-مشترک 
را  -اسدیان-دیگرم زیبا و همسرش توکل

هم که از ماه عسل به دزفول برگشته 
بودند، با هم گرفتند و بعد از مدتی آوردند 

به زندان بروجرد. جایی که تبدیل شده بود 
درست همان گاه فرزندانم،  به شکنجه

جایی بود که سیزده نفر از خویشاوندانم، از 
السطنه، حاکم لرستان،  جمله معین

عموهایم و پدر همسرم، شیرمحمدخان را 
دیدم تمامی آن چه به  دار زده بودند. می

هایم  سرمان آمده بود، اینبار دارد برای بچه
ها و امیدهایی  شود. با چه نگرانی تکرار می

رده بودم....آخرهای تک تکشان را بزرگ ک
بود که ... از کمیته تلفن کردند که  ۵۳سال 

بروم بچه فریده را بگیرم. راه افتادم به طرف 
تهران،. .... وقتی نازی، دختر فریده را بغل 

گرفتم بغض گلویم را گرفت، بس که بچه 
الغر و ضعیف بود. بدتر از همه، هیچ چیز 

خورد. ..از روزبه و نازی دیگر  هم نمی
شوم. هر  توانستم یک لحظه هم جدا  ینم

رفتم به تهران برای مالقات آنها را  وقت می
بردم. اما از مالقات خبری  هم با خودم می

رفتیم پشت در زندان اوین  نبود. از صبح می
تا عصر. ..بعد از مدتی، پسرم محمد از 

ها برای ما پیغام فرستاد که  طریق خانواده

در زندان  توانیم برویم به مالقاتش می
ای  جمشیدیه. بعد از یک سال و خرده

هایم را خرد خرد آوردند به بندهای  بچه
مختلف قصر. محمد پنجشنبه و یکشنبه 

مالقات داشت، فریدون شنبه و چهارشنبه، 
سه دخترم شنبه و دوشنبه. دیگر ماندم 

ای نداشتم. تقریباٌ هر روز با دوتا  تهران. چاره

زندان بودم.  بچه پشت در این زندان و آن

ها تنها بودم، با یک بچه بغلم و  بیشتر وقت
یک بچه به دستم و یک کیف سنگین رو 

ام. ساعت هفت هشت صبح راه  شانه
رساندم به   افتادم با اتوبوس خودم را می می

قصر. تشریفات کنترل و بازرسی و به صف 
کشید  ایستادن و غیره چند ساعت طول می

رما، توی گرما تا نوبت به ما برسد. توی س
مجبور بودیم منتظر بمانیم. تازه چه مالقاتی! 

" 
برای اینکه شناخت را از او و شرایط اش 

تکمیل کنم باز از گفته های خودش با ویدا 
 حاجبی نقل می کنم:

ها برگشتند  "انقالب شد و دانه دانه همه بچه
به خانه. دیگر خیالم راحت شد. اما هنوز آب 

رفته بود که دوباره آواره خوش از گلویم پایین ن
های آشنایی  ها شدم. همان محل درب زندان

که در زمان رضا شاه خویشانم را به دار 
آویختند، محل شکنجه فرزندانم در دوره 

محمد رضا شاه شد، با انقالب هنوز مزه 
شادی به کامم ننشسته بود که بازهم 

هایم را به بند  درست در همان محل بچه
بار چهار فرزندی را که به  کشیدند. اما این

علت سن و سال پایین در دوره شاه از بند 

جسته بودند، روانه زندان کردند تا هیچ کس 
نصیب  ام از زندان و شکنجه بی در خانواده

ها با  نماند. اینبار هم من ماندم و همان زندان
ها  همان در و دیوارها، با این تفاوت که نگهبان

ار و آقا و دکتر، برادر و بازجوها را به جای سرک
 کردند. و حاج آقا خطاب می

شد که پسرم فریدون را  اما هرگز باورم نمی
هم دوباره به زندان بیندازند. با این که خودم 

هراسان و نگران سرنوشت او بودم، اما 
ای برایش نوشتم که با این شعر شروع  نامه

شد: پسرم مشکلی نیست که آسان  می
هراسان نشود. روزی که نشود / مرد باید که 

خواهد  دلت می»هایم ازم پرسیدند،  دختر
اگر چه « ندامت کند و آزاد شود یا اعدام؟

همه امیدم این بود که ورق برگردد و پسرم 
سالم به خانه بازگردد، اما گفتم، 

سرشکستگی میان مردم را برای هیچ کس 
کنم، تا چه رسد برای فرزند و  آرزو نمی

اعدام  ۶۱ن را هم در سال ام. فریدو جگرپاره
هایش که  کردند. یاد مردانگی و مهربانی

 "  شود. هایم سرازیر می افتم، اشک می
ما در خانواده متوسطی پرورش یافتیم. پدر و 

مادرم هر چند تحصیالت چندانی نداشتند، 
اما در جریان زندگی آنچنان پرورش یافته 

بودند که رفتار و سطح برخورد آنها بسیار 
ر از تحصیالت شان بود. افزون بر این، فرات

خمیرمایه انسانی قدرتمندی داشتند. این 
خصایل انسانی در مادرم با مهربانی و لطافت 

زنانه درهم آمیخته شده بود و بر زمینه 
موقعیت نسبتا باالی خانوادگی اش، از او 
انسانی بسیار مهربان، بلند طبع و فهمیده 

یاتی او را به ساخته بود. شرایط و فرهنگ ایل
زنی جسور و دریا دل تبدیل نموده بود. افزون 

براین ها، افتادگی و کم گوئی و نداشتن 
روحیه خود نمائی در او برجسته بود. 

مهمترین اتفاقات و سخت ترین شرایطی را 
 ...که از سر گذرانده بود، 

   ۱۷ادامه در صفحه 
 

چنان ساده و عادی تعریف می کرد که در 
یار پیش پا افتاده جلوه می کرد. نظر اول بس

مجموعه خصوصیت او و رفتارهایش به 

 به یاد سلطنت اعظمی، مادرم در آئينه زندان          

 
 محمد اعظمی
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 ... مادرم در آئينه
 ۱۶ادامه از صفحه 

چنان ساده و عادی تعریف می کرد که 

در نظر اول بسیار پیش پا افتاده جلوه 
می کرد. مجموعه خصوصیت او و 

ی بود که با بیان رفتارهایش به شکل
چند خاطره نمی توان شخصیت او را 

ترسیم کرد. برای او باید رمان نوشت تا 
زندکی او را شناخت. او آرام آرام اثرگذار 

می شد و به تدریج مهرش را در دلت 
 می کاشت.

مجموعه رفتارهای پدر و مادرم به 

خصوص مادرم، منزل ما را به کانون گرم 
کرده بود. به تجمع افراد فامیل تبدیل 

او  بیان رضا معینی برادرزاده اش "خانه 
چون لبخندش هماره گشوده بود بر 

ها بود و  ی شادی روی همه، هم خانه
هم گریزگاه دل اسایی از غم و رنج. 

های آن سالیان به  افسوس که رنج
ناگاه چو طوفانی بر جانش نشست و 

های پایانی عمر فراموشی  در سال
بر فرزندانش،  خاموشش کرد." عالوه

هوشنگ و منیر نیز، هر چند از او زاده 
نشده بودند، مثل برادران و خواهران ما 

مرتضی  -بودند. و به رغم اینکه پدرشان
در همان شهر زندگی  -خان اعظمی

می کرد، اما این دو نیز پس از مرگ 
مادرشان در همان کودکی، با مادرم 

می زیستند. از آنجا که چندان تفاوت 
داشتند او را آباجی صدا می سنی ن

کردند. از زبان هوشنگ، مادرم آباجی 
عموم افراد فامیل شد، البته نسل نوه 

ها او را مامان سلی نامیدند و به تدریج 
آن را روی زبان ما فرزندان، عروس ها و 

دامادها نیز انداختند و همه او را در این 
اواخر مامان سلی می نامیدیم. جالب 

مادرم با این مجموعه به  اینجاست رفتار
شکلی بود که هر کدام از ما فکر می 

کردیم مامان سلی ما را در مرکز توجه 
خود دارد و بارها این بحث که چه 

کسی برای مامان سلی عزیزتر است 
باعث بحث و گفتگوی مان می شد. 

گاه مادرم نیز حضور داشت و نظرش را 
می خواستیم. او نیز با لبخند مهربانانه 

آرام حرف همیشگی خود را با لهجه  ای

لری تکرار می کرد: "همه تو عزیزید. هر 
  .گلی بو خوشه داره"

ما در دوران کودکی بروجرد زندگی 
میکردیم. در چند روستا، زمین داشتیم. 

چگنی کش" پدرم -اما در یکی از آنها
خانه ای ساخته بود که مصالحی بهتر 

ه از منزل روستائیان داشت و در آن دور
مثل ساختمان های "شهری" بود. 

تابستانها و در تعطیالت لحظه شماری 
میکردیم به چگنی کش برویم. مدتی 

مادرم نیز پیش ما به دهات می آمد. 
ورود او به چگنی کش نعمتی بود برای 

روستائیان. هم "پزشک عمومی" 
روستا بود و هم نقش دکتر ماما را 

داشت. افزون بر این ها، دادرس و 
شان نیز بود. معموال هر بار که معلم

دهات می آمد، مقداری قرص و شربت 
و داروهای گیاهی همراه داشت و به 

مریض هایش می داد. البته او 
بیمارانش را بیشتر با مواد غذائی 

درمان می کرد. هر کس که مریض می 
شد و یا پس از زایمان، تا مدتی 

سهمیه مواد غذائی داشت. مادرم برای 

جایگاه ویژه ای داشت.  روستائیان
"سلطنت خانم" را خیلی دوست داشتند 

به او  -بدلیل خانزاده بودن –و ضمن فاصله 
نزدیکی زیادی نشان می دادند و از انواع 

کمک های او بهره مند می شدند. به یاد 
دارم در مواردی به جانش قسم می 

 خوردند.
رفتار مادرم با فرزندان روستائیان نیز جالب 

"چگنی کش" آنها، همبازی  بود. در
هایمان بودند. مادرم با ما و آنها رفتاری 

یگانه داشت. با همه ما یکسان برخورد 
می کرد. همیشه نوع رفتار دوستانم در 

روستا برایم پرسش انگیز بود. تا سالها 
 متوجه آن نمی شدم. 

معموال پیش از غذا زمانی که مشغول 
د بازی بودیم به دلیل فعالیت زیاد زو

گرسنه می شدیم. مادرم ما را برای 
گرفتن نان و یا خوردنی صدا می زد. می 

دیدم که دوستانم راحت نیستند و با 
فاصله از من، جلو می آمدند و سهم خود 

را میگرفتند. سهم همه ما چه برای پیش 
غذا و یا غذا مساوی بود. رفتار با فاصله 
آنها، برایم قابل درک نبود. بعدها متوجه 

که دوستانم در روستا تحت تاثیر  شدم
آموزش خانوادگی خود قرار داشته اند. مرا 

بچه خان می دانستند و "ممد خو" صدایم 
می کردند. آنها در خانواده خود آموخته 

بودند که با ما بچه خان ها نابرابرند. من 
هم تحت آموزش خانواده نگاه برابری به 

همبازی های روستائیمان داشتم. به رغم 
ین که مادرم از تفاوت فرهنگی و انتقال ا

آن به ما نگران می شد، اما هشدارهای 
او از زاویه برتری و امتیاز طبقاتی نبود. از 

اینرو هیچ حس خان و خانزادگی نداشتیم 
و آنها برعکس متاثر از آموزش خانوادگی 

 خود رفتار متفاوتی داشتند. 

شاید امروز این خصوصیت طبیعی 

غیر از این ناپسند جلوه  پنداشته شود و
کند. اما در آن دوره چنین نبود. درست 

عکس این رفتار، عمومیت داشت. در دور 
و بر خود ما رفتارها با روستائیان با فاصله 

بود و مرز خان و رعیت رعایت می شد. 
حس نداشتن برتری به دیگران، به دلیل 

موقعیت خانوادگی، بذری بود که مادرم در 
 کاشت.دل فرزندانش 

خصوصیت دیگری از مادرم را توضیح 
 میدهم و صحبت را تمام می کنم.

مادرم زنی آگاه بود و در تمام دوره های 
مختلفی که فرزندانش گرفتار زندان شدند 

هیچگاه فریب سیاست های رزیالنه 
حاکمان را نخورد. در زمان شاه ساواک 

پس از دستگیری مبارزان، سیاستش این 
زیر ضرب افکار عمومی  بود که خود را از

خارج کند و انگشت اتهام را متوجه خود 

مبارزان نماید. ساواک علت دستگیری 
افراد را اعتراف این یا آن فرد مبارز بیان 

می کرد. این تاکتیک تا حدودی در میان 
برخی خانواده ها اثرگذار می شد و بعضا 

به کدورت رابطه ها می انجامید. در رابطه 
نیز تالش زیادی کرد چنین  با خانواده ما

کند. مادرم یکی از کسانی بود که 
نگذاشت این تاکتیک در محدوده فامیل اثر 

گذار شود. او که در میان خویشانمان 
سخنش اثرگذار بود و اعتبار و اتوریته ای 

داشت، می گفت گول ساواکی ها را 

مبادا بخورید. آنها می خواهند ما را به جان 

رو در روی ساواکی ها  هم بیاندازند. حتی
هم می ایستاد و زمانی که گفته بودند 

تقصیر فالنی است که کتاب جزوه به آنها 
داده است، گفته بود اصال کتاب خواندن 

ایرادش چیست و شما چرا کتابخوانها را 
دستگیر می کنید. به جای اینکه دست از این 

کارها بردارید فرزندانمان را هم گناهکار می 
زمان جمهوری اسالمی نیز به دنبال کنید! در 

کشتاری که از نزدیکانمان شد همیشه به 
فامیل توجه می داد که مقصر خود حکومت 

است. مبادا دوستان و یاران فرزندانمان را در 
این ماجرا سهیم کنیم. خود او به گواه تمامی 

رفقایم، که از آن سرکوب ها جان بدر برده 
چگاه مهرش را اند، یکی از افرادی بود که هی

به رفقای فرزندان و اقوام جانباخته اش، از 
دست نداد. اهمیت این رفتار سنجیده در این 

است که حکومت های استبدادی همیشه 
کوشیده اند قربانی ها را مقصر جنایات خود 

معرفی کنند. این تاکتیک تا همین چندین 
سال پیش هم کارائی داشت. زندانی را در 

ه وادار به بیان برخی زیر شکنجه وحشیان
مسائل می کردند و بعد افکار عمومی را 
علیه این اعترافات تحریک می نمودند. 

خوشبختانه امروز این تاکتیک کارائی خود را 
از دست داده و عموم مردم به جای زندانی 

شکنجه شده، زندانبان شکنجه گر را زیر 
سئوال می برند. مادرم اما از همان دوران 

ه از زیر ضرب بردن هدف اصلی شاه، هیچگا
 منحرف نشد.

مهر  ۱۴سلطنت اعظمی در صبح چهارشنبه 
ماه پس از چندین سال بیماری، قلب 

مهربانش از تپش بازایستاد. پدرم نیز کمتر از 
سه ماه پیش درگذشت. بالفاصله ناصر رحیم 

خانی در همدردی با ما نوشت: "پدر که می 
شود،  رود آدم اگر کوچک هم باشد بزرگ می

مادر اما که می رود آدم بزرگ هم که باشد ، 
 یتیم می شود."

الزم می دانم بگویم مراقبت و نگهداری پدر و 
مادرم را اساسا فرزندانش در ایران به عهده 

داشتند. من در اینجا برخالف رویه جاری می 
خواهم از خواهران و برادرانم، به ویژه خواهر 

می تشکر بزرگتر و بزرگ منشم، فریده اعظ
کنم. به واقع آنها فداکارانه و مسئوالنه، 

محبت های پدر و مادرم را، یعنی سالها 
سختی و دربدری در برابر زندانها را، خستگی 

  ناپذیر و با گشاده روئی پاسخ دادند.
هم در جریان مرگ پدرم و هم درگذشت 

مادرم، آشنایان و دوستانم زحمات زیادی 
ای سیاسی کشیدند. جریانات و شخصیت ه

محبت کرده به اشکال مختلف پیام 
همبستگی دادند، نشریاتی چون عصرنو و 

اخبار روز تمامی مطالب را در این زمینه 
بازتاب دادند. خانواده و دوستانمان بار سنگین 
برگزاری چندین مراسم در شهرهای مختلف 

ایران و تعدادی از عزیزانم مسئولیت برگزاری 
دوش گرفتند. آگاهم دو مراسم در پاریس را ب

که این زحمات را به حرمت مبارزه همه 
جانباختگان راه آزادی و خانواده آنان، بر خود 

هموار کرده اند. اما می خواهم تاکید کنم که 
مهر و محبت این یاران فراموشم نمی شود. 

از طرف خود و خانواده و خویشانم قدرشناس 
همگی، از جمله شما که در این بزرگداشت 

ر دارید، هستم. سپاس، سپاس و حضو
  هزاران سپاس.

 منبع: اخبار روز
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  بسيار گل که از کف من برده است باد
  اما من غمين

  گلهای یاد کس را پرپر نمی کنم
  من مرگ هيچ عزیزی را

 کنم باور نمی
 

 سياوش کسرائی
 

در شهر وین اتریش درگذشت. او نمونۀ برجسته ای از انسان های آرمان ( ۲۰۱۶اکتبر  ۱۲) ۱۳۹۵مهرماه  ۲۱پروین صدیقی روز چهارشنبه 
الت سیاسی گذاشته اند و خود بیان برجسته آماج هائی هستند که به خواه و سخت کوش بود که در تالش برای آزادی پای در عرصۀ تحو

 .زندگی شان معنا می بخشد

در جریان انقالب بهمن او نیز هم چون هزاران جوان شورانگیخته در آرزوی ایجاد جامعه ای آزاد و عادالنه بود. اما با سقوط دیکتاتوری 

رژیم جدید راه افتاد. « انقالب فرهنگی». دانشجوی پزشکی دانشگاه تبریز بود که پهلوی، برآمدن حکومتی جهنمی تر از آن را شاهد بود
دانشگاه ها تعطیل شدند و ده ها هزار نفر از دانشجویان و استادان سراسر کشور از حق تحصیل و تدریس محروم شدند. بیش از سه 

ش را به او دادند. پروین برای دخترش که پدر را ندید و سال شکنجه و زندان جمهوری اسالمی را تحمل کرد. همان جا خبر اعدام همسر

 .مادر را بعد از چند سال بازیافت، هم پدر و هم مادر بود

پس از آزادی از زندان، همراه دخترش راه دشوار جالی وطن و تبعید را در پیش گرفت تا آزاده را از کشوری که تنها زندان پدر و مادرش و 

د و فارغ از زور و سرکوب و زندان، زندگی جدیدی را آغاز کند. او که همیشه در پی تحصیل و فراگیری بود، از همراهان آنها بود، خارج کن
همان ایران آموزش زبان آلمانی را آغاز کرد و پس از عبور از دشواری های راه، خود را همراه دخترش به اتریش رساند. در اتریش نیز 

به تحصیل زبان آلمانی و سپس علوم آزمایشگاهی پرداخت. او در عین این که زبان آلمانی را به علیرغم زندگی پناهندگی و مشکالت آن، 
 .بهترین وجه یاد گرفته بود، از شاگردان ممتاز رشته خویش بود و بعدها در همین رشته مشغول به کار شد

وام که بخشی مهم از شهر سقز را در بر می گرفت، در تمام سال های دشوار زندان و دربدری خانواده بزرگ صدیقی. پدر و مادر، همۀ اق
 .پشتیبان او بودند

پروین از همان آغاز فعالیت سیاسی به صفوف فدائیان خلق پیوست. در انشعابات این سازمان، جزو جناح چپ اکثریت و بعدها 
 .مقصود فتحی بازداشت شدهمراه همسرش ۱۳۶۲عضوسازمان اتحاد فدائیان خلق ایران بود. درحین همین فعالیت ها هم سال 

پروین انسانی سخت کوش و استوار در برابر دشواری ها بود. در بدترین شرایط امید خود به آینده را از دست نمی داد. با تمام نامالیمات 
غلبه بر آن زندگی اش روحیه ای شاداب و مقاوم داشت. تالش می کرد از هر مشکلی که پیش می آمد، با ابتکار و خالقیت، فرصتی برای 

وجود نداشت. روحیه ای مداراجو و نگاهی فراتر از برخوردهای لحظه ای به « نه»بسازد. انسانی مهربان و گشاده رو که در قاموسش 
 .مسائل داشت. هر جا بود، حضورش گرمای خاص خود را داشت. اطرافیان، دوستان و همراهانش همواره با مهر بی دریغ او مواجه بودند

ردها و رنج هایی که پروین در طول همه این سال ها، چه در زندان و درد دوری از فرزند، چه در تنهائی و در سوگ همسرش اما آثار د
مقصود و چه زندگی در غربت تحمل کرده بود، اثر خود را بر جسم و جان او بر جای گذاشت. او بیش از پنج سال با سرطان مبارزه کرد. 

تر هم شده همراه آزاده که تمام زندگی اش بود، باشد. بارها درمان های مختلف، حالش را کمی بهتر می خواست حتی اگر یک روز بیش
اکتبر، در حالی که از نزدیکانش وداع کرده بود، در آغوش  ۱۲و امید به زندگی را برای او و دخترش بیشتر کرد. اما سرانجام در نیمه شب 

 .دخترش آزاده، با آرامش به خواب ابدی رفت

روین هر جا قدم می گذاشت، حضورش را پایدار می کرد. این حضور از زندگی هیچ کدام از ما، خانواده، دوستان، یاران و همراهان او رخت پ

 .بر نخواهد بست. یادش همیشه زنده است
 

 خانواده و دوستان

 

 155ولتن کارگری شماره ب

 (گروه کار کارگری سازمان فدائيان خلق ایران )اکثریت

 :در این شماره می خوانيد

 حکم زندان عبدی غیر قانونی است؛ فعاالن کارگری را آزاد کنیدتحليل هفته: 

 (نقش اتحادیه های صنفی و جامعه مدنی در حاکمیت بهینه )بخش پنجم از تجربە دیگران:

 

 شش سال زندان برای اسماعیل عبدی را قویا محکوم می کنیم -بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران  تشکل ها:

www.kar-online.com 

http://www.kar-online.com/node/11242
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 ... فرارویاندن رد فجایع
 ۱٥ادامه از صفحه 

کاری، ایستادگی صداقت و نظایر چند هزار انسان بی چهره که همگی انها حامل ارزش های مورد تایید مثال فداییان ویا مجاهدین و نمونه فدا

راه پیدا نمی کنند. فرارفتن از ذکر کلی فاجعه در گرو آنست که چهره های مشخص و حوادث مشخص ترسیم شود. باید  آن بودند به ادبیات 
ان هاتفی، کوشید زندکی نه تنها چهره های نامدار آن دوران نظیر سیمین فردین، انوشیروان لطفی، هیبت معینی، علی شکوهی، رحم

 علیرضا سپاسی و .. بلکه سیمای تک تک آنهاییکه در آنروزها جان باختند را ترسیم کرد. 

باید رقم چند هزار را در چهره های مشخص منعکس کرد. باید راجع به آنچه در زندانها گذشت بطور مشخص و با تصویر صحنه های وقایع 

وجوانانی صحبت کرد که نوجوانی خود را در سلولهای زندان اوین سر کردند. باید راجع نوشت و نوشت. باید راجع به احساسات و عواطف آن ن
 به مادرانی چون زهرا سلیم صحبت کرد که در سلول منتظر آن بودند تا فرزندشان بدنیا بیاید، و فردای بدنیا آمدن فرزندشان اعدام شوند. 

یش کهن نوشت که مرگ را به شکستن زیر شالق بازجویان ترجیح دادند. باید باید راجع به آخرین ساعتهای زندگی کسانی چون سهیال درو
راجع به جوانانی چون سپیده نوشت که در حالی که فرزند چهرساله شان درکنارشان بود یک ماه جیره شالق راتحمل کردند تا خواست 

درشان بودند، باید راجع به احساس مادرها و خانواده هایی بازجویان را نپذیرند، باید راجع به آن کودکانی نوشت که شاهد شکنجه پدر یا ما

دث نوشت که منتظر آزادی عزیزانشان بودند وبا خبر اعدام آنها مواجه شدند. باید تک تک آنروزها و لحظات را از قالب ذکر ارقام و کلیت حوا
نزمان که با کار خانم منیر برادران و شهرنوش پارسی پور آغاز بیرون آورد و ترسیم کرد. کاری که در سالهای اخیر آغاز شده. خاطرات زندانیان آ

اولیه شد و با کارهای آقایان مصداقی و اصالنی، خانم ماهباز، تنکابنی و کار اخیر آقای بهبودی تداوم یافته از این شمارند. این ها گام های 
  است. برای غلبه بر آنچه سالها صورت نگرفته کار زیادی در پیش است.

 
 

 هستيمخدشه حقوق بشر  اجرای بی برابر حقوقی شهروندان و خواهان ما 

 

 ...آمریکائی ها در کنار 
 ۱۱ادامه از صفحه 

ها همه با مایند. ما همه  آن

نصره" هستیم. یک گروه ساخته "جبهةال
شود و خود را "ارتش اسالمی"  می

االسالم". هر گروه ناِم  نامد، یا "فتح می
سان  ویژٔه خود را دارد، البته اعتقاد یک

است. نام عمومی "جبهةالنصره" است. 
ها  جو دارد. از آن جنگ ۲۰۰۰یک فرد مثال 

کند و  یک گروه جدید درست می
برادر، اعتقاد،  نامد. "احرارالشام" می
ها }گروهها{ کامال با  تفکر و اهداف آن

اعتقاد، تفکر و اهداف "جبهةالنصره" 
 سان است. یک

آیا این نظر شخصِی خودِ شماست  
های باالی رهبری نيز  یا نظرِ رده

 هست؟

این نظر عمومی است. ولی زمانی که 

یک نفر پیش تو آمد و از تو یک 
ردنی و رو" ساخت و خو جوِی میانه "جنگ

نوشیدنی در اختیارت گذاشت، شما 
هزار  ۴۵۰در این جنگ   پذیرید یا نه؟ می

اند. من در حلب و حماء  نفر کشته شده
اند.  های زیادی ویران شده بودم. بخش

اگر جنگ ادامه یابد، تمام کشور نابود 
ها نفر کشته خواهند  خواهد شد. میلیون

شد ... در آلمان ما روزگاری"جنگ سی 
 داشتیم ... ساله"

سال است که در جنگیم، در  ۵ما تنها 
 مقایسه کمتر است!

آیا شما کسی از رژیِم اسد را در  
 حکومت گذار خواهيد پذیرفت؟

ما هیچ کس را از رژیِم اسد یا ارتشِ آزادِ  
شود،  رو معرفی می سوریه، که میانه

پذیریم. هدِف ما سرنگونی رژیم و  نمی
ابق با برپایِی یک دولت اسالمی مط

 شریعت اسالمی است.

افراد علوش، که براِی مذاکره به  

ژنو رفتند، یک حکومت گذار را 

 اند. پذیرفته

چنین مزدورانی وجود دارند. علوش با 
جنگد. گروههایی که  "جبهةالنصره" می

ها یک ارتشِ آزادِ  ترکیه پذیرفته و از آن
تر با  سوریٔه معتدل ساخته، پیش

های  این افراد انسان"جبهةالنصره" بودند. 
ها  اند، آن ها پوِل زیادی گرفته اند، آن ضعیفی

های  ها باید فرمان اند. آن خودشان را فروخته
  شان را اجرا کنند. حامیان

اسالمی"  "ارتش اسالمی" و "جبههٔ  
 کنند در ژنو مذاکره می

اند.  ( شده۳ها در غرب تولید ) زیرا رهبران آن
های  و سازمانهای اطالعاتی غرب  سازمان

ها را  اطالعاتی کشورهای خلیج آن
کنند،  ها پول پرداخت می سرپرستی و به آن

های این کشورها را  ها هدف برای اینکه آن
ترین  واقعیت بخشند. ما اینجا در مقدم

ایستگاه مراقبتی در منطقٔه "شیخ سعید" 
هستیم. این منطقه زیر کنترل ماست. 

ربازان ها و در المجبل س پشت ساختمان
متر از  ۲۰۰رژیم قرار دارند. نیروِی نظامی ما 

 اینجا فاصله دارند.

---------------------- 

 ها: پانویس 

 Jürgen Todenhöferیورگن تودنهوفر (: ۱)
ساله، حقوق تحصیل کرده،  ۷۶ژورنالیستِ  

عضو حزب دمکرات مسیحی آلمان است و 
( در مجلس ۱۹۹۰تا  ۱۹۷۲سال )از  ۱۸

گونه که در  ینده بوده. او، همانآلمان نما
بار همراه پسرش  ۷مقدمٔه مصاحبه نوشته، 

به سرزمیِن درگیرِ به اصطالح "جنگ داخلی" 
سوریه سفر کرده، با افرادی از اعضای 

گروههایی که مسلحانه با حکومت سوریه 
ها را همراه با  جنگند مصاحبه کرده و آن می

ه های دیگرش انتشار داد ها و شنیده دیده
 است. 

به موصل تحت اشغاِل داعش  ۲۰۱۵او سال 
نیز رفته، با بسیاری از افرادِ مسلح داعش 

مصاحبه کرده و آن را در کتابی به نام 

 Inside IS - 10 Tage im 'Islamischen 

Staat'  .منتشر نموده است 

مصاحبه به شکِل ویراستاری نشده (: ۲)

 انتشار یافته است. این امر به روانِی متن
آسیب، ولی به قرار گرفتن در فضاِی 

رساند. در انتشارِ  مصاحبه یاری می
هاِی  مصاحبه حتی برخی تناقض

هاِی مصاحبه شونده نیز انعکاس  پاسخ
اند. ترجمه عالوه بر اینکه به همین  یافته

الفظی  بند مانده، تقریبا تحت روش پای
است، برای اینکه خواننده بیشتر در فضای 

 یرد.مصاحبه قرار بگ

ابوالعز خیلی باز در بارٔه »مثال در جملٔه  

پردازند، گزارش  هایی که پول او را می آن
دهد، عربستاِن سعودی، قطر و  می

هایی که پول  آن»شد به جاِی  می« کویت
نوشت حامیاِن مالی یا « پردازند او را می

هایی که به او  آن»کنندگان مالی یا  تامین
به کننده ولی مصاح«. پردازند پول می

را به کار برده و  seine Geldgeberاصطالحِ 
گوید  رسد با این کار آشکارا می به نظر می

هایی مانند "جبهةالنصره" مزدوران  که گروه
این کشورهایند و برای این با حکومتِ 

ها را  کنند که دیگران آن سوریه جنگ می

    اند. براِی این کار اجیر کرده

اند"  غرب تولید شدهها در  (: "رهبران آن۳)

رسد.  در زبان فارسی عجیب به نظر می
را به کار برده   produziertباری تودنهوفر 

اند" یا  است. به کار بردن "ترتبیت شده
اند" یا هر اصطالحِ دیگری به  "ساخته شده

توانست  اند" نمی جاِی "تولید شده
منظوری را که مصاحبه کننده با به کار 

یان کرده است به ب  produziertبردن 
 خوانندٔه ترجمه منتقل نمود.

---------------------------- 

 ]توضیحاتِ تودنهوفر[ 

 هاِی مترجم{ }افزوده
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 :آدرس پستی

L.G.e.v 

Postfach 260268 

50515 Köln 

Germany 

  شماره حساب بانکی: 

 L.G.e.v      دارنده حساب بانکی:

 

 22442032           شماره حساب:

 37050198                     کد بانک:

 انک: نام ب 

Stadtsparkasse Köln-Bonn 

IBAN: DE33 37050198 0022 442032 

SWIFT-BIC: COLSDE33 

 karrooznamehi@gmail.com :    آدرس تماس با پست الکترونيک 

 آزادی، عدالت اجتماعی، دمکراسی و سوسياليسم

 

 

 زمينەهای اجرایی برای مبارزه کارگران در ایران    
 

 فرهاد فدائی   

 
سوژه اصالح قانون کار این فرصت را به  

کارگران داده است که حول این مطالبه 
صنفی گرد هم آیند، و از این فرصت 

تاریخی برای قدرت بخشیدن به جنبش 
کارگری و کادر سازی در صفوف فعاالن 

 .گری استفاده کنندکار

برآوردهای اولیه نشان می دهد که چه 

تشکل ها ی زرد و چه تشکل های 
مستقل اهمیت این موضوع را درک می 

کنند که باید با همه توان از موجودیت 
دفاع از قانون کار  .قانون کار دفاع کرد

می تواند به یک حربه ملی برای همه 
جریان ها تبدیل شود و در چشم انداز 

یی نه تنها دولت و حاکمیت را به نها
عقب خواهد زد، بلکه در ادامه حیات 

خود می تواند بسیاری از مطالبات و 
ارتقاء سازماندهی جنبش کارگری را به 

 .همراه آورد

انتخابات ریاست جمهوری مطمئنا یکی 

از موقعیت های کلیدی است که جریان 
های مختلف برای این که بتوانند رای 

سب کنند، سعی خواهند کارگران را ک
کرد که با شعار های رادیکال و عوام 
فریبانه کارگران را به سمت خود سوق 

دهند، با این حال فعاالن کارگری می 
توانند با تشدید فضای انتخابات، بیش از 

بیش مطالبات کارگران را به کاندید ها و 
 .جریان ها انتخاباتی تحمیل کنند

ارتباطی و تاثیر از این رو با توجه به توان  
گذاری هر فعال کارگری چند هدف قابل 

دسترس است، اول این که مطالبه 
کارگران سوار بر موج انتخابات خواهد 

گردید و توان کارگران چند ده برابر می 
شود، مورد دیگر این که می توان مجریان 

تریبون های انتخاباتی را با رایزنی های 
مطالبات مداوم تشویق و وادار کرد که از 

کارگران دفاع کنند، سوم این که از 
هیجان ایجاد شده استفاده کرد و با 

برگزاری حرکت های کارگری، استفاده 
فعال از شبکه های اجتماعی، ایجاد 

کمپین های مختلف، فضای ذهنی 
جامعه را همسو با خواسته کارگران 

  . سمت و سو داد

به عبارتی، خالقیت، ابتکار و نوآوری در 

زه صنفی می تواند زمین بازی مبار
دشمن را به موقعیت برتر برای شما 

 .تبدیل کند

تجربه نشان داده است که هر چه ما به 

زمان برگزاری انتخابات نزدیک تر می 
شویم، چنگ و دندان نشان دادن بین 

 

جناح های سیاسی داخل حکومت بیشتر 

می گردد، از این رو فعاالن کارگری می 
عمل بیشتر و شناسایی توانند با ابتکار 

افراد کارگری متمایل به جریان های خاص و 
حتی رهبران و افراد تاثیر گذار در تشکل 

های زرد، زمینه طرح مقابله با اصالح تغییر 
  .قانون کار را به چنین جمع هایی وارد کنند

تردیدی در این نیست که کاندیدای ها 
عموما عوام فریب هستند و در نهایت همان 

ت های نئولیبرالی را اجراء خواهند سیاس
کرد، اما برای تاثیر گذاری و کسب موقعیت 

برتر در مبارزه صنفی جا دارد که فعاالن 
کارگری از همه موقعیت ها و امکانات 

موجود برای ارتقاء سطح مبارزه استفاده 
 .کنند

در کشور های اروپایی سی درصد هم 
فکری کافی است تا جریان های مختلف با 

همکاری کنند، متاسفانه در ایران وقتی  هم
موضوع همفکری و همکاری مطرح می 

شود، خیلی از فعاالن چپ خود را عقب 
می کشند و با گفتن این که این ها تشکل 

زرد هستند و من... زمینه را برای جریان 
های وابسته به حکومت باز نگه می دارند، 
این رویه ما را از حضور در کنار بخش بزرگی 

  .ز کارگران محروم می کندا

اکنون زمینه اقدام مشترک ایجاد شده، 

مقابله با تغییر قانون کار این امکان را به 
فعاالن مستقل کارگری می دهد که با تکیه 

بر این مطالبه عمومی فضای مناسب را 
برای فعالیت بیشتر و گسترش دامنه 

سازماندهی خود در بین نیرو های کار 
 .افزایش دهند

ون کار، نه تنها برای تشکل های قان
مستقل کارگری مطالبه ای حیاتی است 

بلکه برای جریان هایی چون خانه کارگر نیز 
 .مهم است

علی رضا محجوب دبیر کل خانه کارگر نیز 
چند صباحی است تریبون خود را فعال کرده 

و سعی دارد با بیان شعار های رادیکال 
ول زمینه جذب هرچه بیشتر کارگران را ح

تجربه نشان داده  .تشکل خود تثبیت کند
است که خانه کارگر در نهایت تابع دولت 

های وقت باقی بوده یا در نهایت در دو 
سال اول موضع گیری نمی کند، و در 

دوسال آخر چند نمایش ظاهری به راه می 
اندازد، ولی همین فضای ایجاد شده هم 

این امکان را به فعاالن کارگری مستقل می 
د تا بتوانند راحت تر در فضای خفقان زده ده

جمهوری اسالمی ایران به فعالیت خود 

   .بیافزایند

استفاده از رایزنی مابین فعاالن مختلف 

کارگری، حضور مشترک در خبرگزاری ها و 
برگزاری میزگرد های مختلف در روزنامه ها، 

استفاده حداکثری از رسانه های اجتماهی، 
د در فضای مجازی و.... تشکیل گروه های پیون

 .موثر و عملی است

برای اعتالی مبارزه کارگری استفاده از ابزار 

رسانه ای روز ضرورتی انکار ناپذیر است، 
سالحی که می تواند هر دیکتاتوری را در 

برای گسترش مبارزه  .نهایت به زانو در آورد
کارگران می توانیم با شعار هر کارخانه یک 

خود را آغاز کنیم، این حرکت   اتاق تلگرام
حرکت می تواند اول به صورت محفل دوستانه 

شروع شود و در قدم بعد با پیوستن اتاق های 
مختلف، محور های مختلف )برای مثال: اتاق 

تلگرامی محور شرق جاده مخصوص یا اتاق 
تلگرامی محور غرب کارخانه های تهران یا به 

          .هر اسمی( کارگران را به هم پیوند داد
          

سوژه تغییر قانون کار به ما این امکان را می 
دهد که از این فرصت برای سازماندهی و 
ارتقاء جنبش کارگری با همه وسایل و با همه 

 .توان بهره ببریم
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