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کار -نان -آزادی
حکومت شورائی
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کارگران سراسر جھان
متحد شويد!

سال سی و پنجم – نيمه اول آذر ٩٢

گزارش افالس و ورشکستگی
بحران ،بنبست و شکست ،نتيجه تمام سياست
ھای جمھوری اسالمی در طول نزديک به ٣۵
سال گذشته بوده است .اين ،سرنوشت محتوم
نظمیست که ھيچ دليل و توجيه تاريخی و
مشخصی برای بقا ندارد و زير ضربات
خردکننده جبر قوانين اجتماعی و تاريخی از پای
درمیآيد.
جمھوری اسالمی البته توانسته است با زور
سرنيزه ،سرکوب و کشتار ،تودهھای زحمتکش
مردم ايران را در اسارت نگھدارد ،اما ھرگز
نتوانسته و نمیتواند تضادھا را سرکوب و
عملکرد جبری قوانين اجتماعی را متوقف سازد.
از ھمين روست که نظم موجود ،ھمواره با
بحران و بنبست روبهرو بوده است.
گزارش حسن روحانی در صدمين روز
زمامداریاش در مقام رياستجمھوری ،انعکاس
چيز ديگری جز اين واقعيت نبود.
او در اين گزارش تابلو رنگارنگی از بحران،
بنبست و ورشکستگی نظم سرمايهداری و رژيم
سياسی پاسدار آن را در عرصهھای اقتصادی و
سياسی به نمايش گذاشت.
وی اعتراف کرد که بحران اقتصادی به آن
مرحله از عمق و وسعت رسيده که در تاريخ
استقرار نظم سرمايهداری در ايران بیسابقه
است .توليد ناخالص داخلی به  ۶درصد زير
صفر سقوط کرده است .نرخ رسما اعالم شده
تورم که البته با واقيعت بسيار فاصله دارد ۴٠
درصد اعالم شد .او گفت :خزانه دولت تھیست
و بدھکاری به سيستم بانکی ،صندوق تامين
اجتماعی ،پيمانکاران و بخش خصوصی ،بيش از
 ٢٠٠ھزار ميليارد تومان میباشد .از تعھدات
 ٢١١ھزار ميليارد تومانی سفرھای استانی۶٨ ،
درصد باقی مانده ،در حالی که کسری بودجه
نزديک به  ۵٠درصد است .پروژهھای عمرانی
عمال متوقف شدهاند ،چرا که در  ۵ماه نخست
سال جاری فقط  ٣درصد منابع آن تحقق يافته
است.
اما اوج ورشکستگی رژيم آنجاست که روحانی
درصفحه ٢

شماره ۶۵٨

گسترش اعتراضات کارگری ،فعال شدن تشکلھای
وابسته و ضرورت مبارزه مستقل کارگری
ت اعتراضی کارگری درھمين دوره کوتاه بعد از
گسترش اعتراضات ،تع ّدد اعتصابات و اجتماعا ِ
ِ
ناتوانی رژيم در برآورده
کنفرانس ١۴سازمان ،بر صحت تحليل سازمان ما در مورد تشديد بحران،
ِ
ِ
ت کارگران ،تعميق نارضايتی توده ھای کارگر و زحمتکش و چشم انداز اعتالی
ساختن مطالبا ِ
مبارزات کارگران ُمھر تائيد زد .چندين اعتصاب و اعتراض کارگری تنھا در ھفته آخر آبان وھفته
پيش فشار ھای اقتصادی و معيشتی بر ُگرده
نخس ِ
ت آذر گويای ھمين واقعيت است .تشديد بيش از ِ
کارگران ،تشديد فشار ھای سياسی و سرکوب گرانه عليه کارگرا ِن پيشرو و فعاال ِن کارگری،
بی اعتنائی حکومت به کارگران و ناتوانی آن در پاسخ گويی به ده ھا مطالبه کارگری ،نشان دھنده
آن است که روحانی و کابينه وی ،مانند روسای جمھور و کابينه ھای پيشين ،نه فقط دغدغه کارگر
ندارند و در فکر و خيا ِل برآورده ساخت ِن خواست ھای کارگری نيستند ،بلکه اساسا ً وظيفه ای جز
سازماندھی بھره کشی بيشتر از کارگران،کسب سود ھای بيشتر توسط سرمايه دارن و سفت تر کردن
ِ
گسترش اعتصابات
زنجير ھای ستم و استثمار بر دست و پای کارگران و تھيدستان نداشته اند و ندارند.
ِ
اعتراضی کارگران برای دست يابی به مطالبات خود وبرای تغيير وضع موجود و
ت
و تجمعا ِ
ِ
شرکت ھزاران کارگر دراين اعتراضات و اعتصابات ،نويد بخش اعتالی بيشتر مبارزات کارگری
و جنبش طبقاتی کارگران است.
درصفحه ٣

جنبش دانشجويی ايران ،بيم ھا و اميدھای اين جنبش
در آستانه شستمين سالگرد  ١۶آذر ،روز دانشجو قرار داريم ١۶ .آذر ،که به پاس گرامی داشت خاطره
سه دانشجوی مبارز پلی تکنيک تھران ،احمد قندچی ،شريعت رضوی و مصطفی بزرگ نيا به عنوان
روز دانشجو نام گذاری شده است ،در جامعه و در اذھان توده ھای مردم ايران ،ھمواره تداعی کننده
مبارزات پيگير و تقابل جنبش دانشجويی ايران عليه امپرياليسم ،ارتجاع داخلی و استبداد حاکم بر کشور
است .اين ذھنيت ،برخاسته از واقعيت عينی مبارزات آزادی خواھانه و ضد استبدادی دانشجويان ايران
است ،که بيش از ھر چيز ريشه در مبارزات بر حق جنبش دانشجويی در فاصله سال ھای بعد از کودتای
درصفحه ۵

در دفاع از قطعنامه "لغو مجازات اعدام و حذف آن از
قوانين کشور" مصوب کنفرانس چھارده سازمان
از برگزاری نخستين کنفرانس سازمان فدائيان-اقليت در تير ماه  ،۶۶تا برگزاری چھاردھمين کنفرانس آن
که در آبان ماه  ٩٢برگزار شد ،بيش از  ٢۶سال می گذرد .طی اين مدت و در پی انجام  ١۴کنفرانسی که
سازمان ما تا کنون موفق به برگزاری آن شده است ،چه در عرصه سياسی و چه در عرصه مبانی نظری و
تبيين برنامه عمل سازمان فدائيان-اقليت ،سازمان ما با برگزاری مجموعه کنفرانس ھای خود ،موفق شده

اطالعيهھا

درصفحه ٧

رفيق صديقه حائری ،مادر سه تن از
”آفتابکاران جنگل“ از ميان ما رفت
درصفحه ١١

نشست مشترک رھبری حزب
کمونيست ايران و
سازمان فدائيان )اقليت(
درصفحه ٩

اعتصاب غذای زندانيان قزلحصار برای لغو احکام اعدام

١٢

 ٢۵نوامبر روز جھانی مبارزه با خشونت عليه زنان

١٠
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از صفحه ١

گزارش افالس و ورشکستگی
میگويد" :تامين و ذخيرهسازی کاالھای اساسی
با مشکالت جدی مواجه است" .پس از گذشت
 ٣۵سال از استقرار جمھوری اسالمی در ايران
حتا تامين نان مردم با مشکل روبهروست .دو
سوم نياز کشور به گندم بايد از خارج وارد شود.
مواد غذايی مورد نياز روزمره ،از گندم و برنج
گرفته تا گوشت ،روغن ،قند و چای ،ميوه و
دارو ،وابسته به واردات است که با خزانه خالی
دولت بايد با رقمی حدود  ٢٠ميليارد دالر در
سال ،تامين شوند.
روحانی پس از ارائه ليست بلند باالئی از
فاکتورھای ورشکستگی اقتصادی و مالی ،تالش
نمود اين ورشکستگی را حاصل "بیتدبيری"
سلف خود معرفی نمايد و وعده داد که با تدبير
"دولت تدبير" بر بحران و ورشکستگی غلبه کند.
اين ھمان ادعائیست که کابينهھای رژيم يکی
پس از ديگری داشته و در پايان کار با
بحرانھای وخيمتر ،صحنه را ترک کردهاند.
واقعيت اين است که اقتصاد سرمايهداری ايران
از ھمان بدو به قدرت رسيدن جمھوری اسالمی
با بحران ھمراه بوده است .رکود به جزء
جدائیناپذيری از اين اقتصاد تبديل شده که
ھمزمان يک تورم دو رقمی را يدک کشيده است.
تداوم اين بحران رکود – تورمی ،ارتباطی به
"تدبير" و "بیتدبيری" ندارد ،بلکه مقدم بر ھر
چيز برخاسته از تضادھای سرمايهداری ايران
است که سياستھای جمھوری اسالمی ،در ھر
دو وجه اقتصادی و سياسی ،اين تضادھا را تشديد
و در نتيجه ،بحران اقتصادی را عميقتر و
مزمنتر ساختهاند .از ھمين روست که ادعاھای
رفسنجانی در دوره دوم رياست جمھوریاش،
پوشالی از کار درآمد و با بحرانی ژرفتر،
اقتصاد را تحويل جانشين خود داد .اگر در دوره
خاتمی به رغم تداوم اين بحران ،از حدت و شدت
آن کاسته شد .دقيقا از آن رو بود که او اوال
تعديلی در سياست اقتصادی رفسنجانی پديد آورد
و يا الاقل از سرعت و شدت اجرای اين سياست
کاست .ثانيا در وجه سياسی عامل تشديد کننده
بحران اقتصادی نيز ،در عرصه داخلی و
خارجی ،تعديلی پديد آورد .اما تناقض جمھوری
اسالمی در اين است که وقتی میخواھد عوامل
تشديدکننده بحران اقتصادی را تعديل کند ،بحران
سياسی تشديد میشود و ھمين مسئله خاتمی و
جريان موسوم به اصالحطلب را با شکست
روبهرو ساخت.
اين که در دوره زمامداری احمدینژاد ،بحران
اقتصادی و ورشکستگی مالی رژيم میبايستی به
نھايت خود برسد ،دقيقا از آن رو بود که سياست
جمھوری اسالمی در اين دوره ،پافشاری
پیگيرانه برعوامل اقتصادی و سياسی تشديد
بحران بود .او در سياست داخلی تشديد سرکوب
و اختناق را در دستور کار قرار داد تا بر بحران
سياسی غلبه کند و در سياست خارجی ،مجری
تاکتيکھای به اصطالح تعرضی جمھوری
اسالمی شد .بديھی بود که نتيجه اين سياست،
تشديد تضادھا و در نتيجه تشديد بحران خواھد
بود .اما اين تنھا يک وجه قضيه است.
روحانی در گزارش خود از ھمه چيز گفت،
بهجز اين که بحران و ورشکستگی وقتی به اوج
خود رسيد که احمدینژاد با تاييد و حمايت بدون

استثنای تمام دارودستهھای ھيات حاکمه ،يکی
ديگر از اجزاء مھم سياست اقتصادی نئوليبرال
رژيم را که ھمانا آزادسازی قيمتھا و حذف به
اصطالح يارانهھا بود ،به مرحله اجرا درآورد.
تمام سران و ارگانھای رژيم از "جسارت و
شجاعت" او در اجرای اين طرح سخن گفتند و
او را ستودند .پوشيده نمانده است که شخص
خامنهای نيز نه تنھا خود را حامی و پشتيبان اين
سياست احمدینژاد اعالم نمود ،بلکه آن را اساسا
سياست خود میدانست و تا آخرين اجالس کابينه
در حضور وی که چند روزی به پايان کاراش
باقی نمانده بود ،از پيشرفتھای بزرگ برنامه
اقتصادی دولت سخن گفت و اقدامات کابينه را
ستود .در حالی که ھمين سياست اقتصادی يک
عامل بسيار مھم تشديد بحران اقتصادی بود .چرا
که اجرای اين سياست ،آنھم در شرايطی که
اقتصاد در رکودی عميق گرفتار است و تورم به
سير صعودی خود ادامه میداد و در ھمان حال
تحريمھای اقتصادی ،تشديد میشد ،نمیتوانست
نتيجه ديگری جز از ھمگسيختگی اقتصادی برای
رژيم به بار آورد.
از آنجائی که روحانی خود از حاميان و
ادامهدھندگان ھمين سياست است ،در گزارش
خود تالش نمود که شکست اين سياست را در
نحوه اجرای آن معرفی کند ودر عين حال برای
حذف يارانه نقدی که در واقع فقط جبران کننده
تنھا بخش بسيار کوچکی از افزايش قيمتھا و
تورم بوده است ،زمينهسازی کند .اما اين تالشھا
نمیتواند بر اين واقعيت پرده افکند که سياست
اقتصادی نئوليبرال آزادسازی قيمتھا و
خصوصیسازیھا ،يکی از عوامل مھم
تشديدکننده بحران بوده است.
برخالف ادعای روحانی ،سرمنشاء بحران و
عوامل تشديد کننده آن ،نه در نحوه اجرای
سياست بوده است و نه "بیتدبيری" ،اساس
بحران در ساختار سرمايهداری ايران و
سياستھای جمھوری اسالمیست .اگر افالس و
ورشکستگی اقتصادی نظم موجود در دوره
احمدینژاد به اوج خود میرسد ،نتيجه
سياستھای جمھوری اسالمیست .روحانی از
"بیتدبيری" به عنوان عامل عمده در خرابی
اوضاع سخن میگويد ،اما استاد و راھنمای او،
رفسنجانی که "بیتدبيری" احمدینژاد را نداشت،
پس علت چه بود که در دوره دوم زمامداری
وی ،بحران عميقتر و وسيعتر شد.
روحانی نه میتواند اذعان کند که ريشه اين
بحران در تضادھای شيوه توليد ،در ساختار
اقتصادی سرمايهداری ايران قرار دارد و نه
میتواند بپذيرد که سياست اقتصادی نئوليبرال
رژيم يک عامل بسيار مھم تشديد بحران
اقتصادی بوده است .او گرچه اکنون در تالش
است با تخفيف "عامل سياسی تشديد کننده اين
بحران ،بهويژه در سياست خارجی ،اين بحران
را تعديل کند ،اما اوال – با ادامه سياست
اقتصادی نئوليبرال بار ديگر اين بحران ،ابعاد
بسيار وخيمتری بهخود خواھد گرفت .ثانيا اين
تالش برای تعديل عامل سياسی ،ھمچون دوران
خاتمی ،میتواند تمام برنامه او را با شکست
روبهرو سازد .از ھمين روست که او دير يا
زود ،با يک بحران سياسی مواجه خواھد شد.
روحانی در عرصه اقتصادی  ،جز بيان افالس و
ورشکستگی رژيم چيزی در چنته نداشت .وعده
صد روزه او برای بھبود اوضاع ،البته صرفا

٢٢
وعدهای پوشالی برای فريب عقبماندهترين و
ناآگاهترين بخش مردم بود .نه صد روز بلکه
ھزار روز ھم که بگذرد ،او نه میتواند بحران
را عالج کند و نه بھبودی در وضعيت مادی و
معيشتی توده مردم پديد آورد .او عجالتا دست به
دامان قدرتھای امپرياليست جھانی و انحصارات
بينالمللی شده است ،تا شايد بتوانند رژيم را از
بنبستی که بدان گرفتار آمده است نجات دھند.
وی در حالی که "بیتدبيری" داخلی را عامل
اصلی از ھمگسيختگی معرفی نمود ،راه حل را
اما در بھبود مناسبات بينالمللی رژيم و رفع
تحريمھا ارائه داد.
ترديدی نيست که تحريمھا نقش موثری در تشديد
بحران اقتصادی داشته اند ،اما اين تحريمھا در
شرايطی توانستند چنين نقشی را ايفا کنند که
پيشاپيش در پی اجرای سياست آزادسازی
قيمتھا ،رکود ،تشديد و تورم رشدی جھشوار
يافته بود و اقتصاد در بحرانی عميق گرفتار بود.
تاثير اين تحريمھا بيشتر از آن رو بود که يک
بحران مالی و پولی بهبار آوردند و رژيم را به
کلی فلج کردند .بنابراين ،حتا اگر تمام سياست
روحانی با موفقيت ھمراه گردد و تحريمھا نيز در
کل ملغا گردند ،گرچه احتمال تعديل بحران وجود
دارد ،اما حل بحران ممکن نيست .چرا که
تضادھای ساختار سرمايهداری ايران ھمچنان
الينحل میمانند و سياست اقتصادی نيز آنھا را
تشديد خواھد کرد .بحران رکود – تورمی اقتصاد
ايران ،پيش از تحريمھا ،در طول متجاوز از سه
دھه گذشته وجود داشته و با لغو تحريمھا نيز اين
بحران به حيات خود ادامه میدھد .نکته اما
اينجاست که لغو تحريمھا ھم به سادگی ممکن
نيست ،چرا که پيوندی ناگسستنی با منازعات
جمھوری اسالمی و قدرتھای بزرگ جھان
بهويژه دولت آمريکا در سياست خارجی دارند و
عجالتا چشماندازی برای حل اين تضادھا و
منازعات وجود ندارد .مادام که جمھوری اسالمی
در اصول کلی سياستھای خود تغييری پديد
نياورد ولو اين که در محدودهای منازعه ھستهای
نيز حل شود ،درگيری و منازعه در سياست
خارجی ادامه خواھد يافت .تغيير آن از روحانی
ساخته نيست و بنابر اين سياست او در اين
عرصه نيز فقط در چارچوب بسيار محدودی
میتواند ،نتيجهای برای وی داشته باشد.
روحانی در گزارش خود ،توافق بر سر برنامه
ھستهای را يک پيروزی و دستاورد بزرگ برای
جمھوری اسالمی ذکر نمود و گفت" :قول ما
مبنی بر اين که سانتريفيوژھا بچرخد ،زندگی
مردم و اقتصاد ھم بچرخد ،بحمدﷲ به اين نقطه
رسيديم .ما بر سر اصول توافق کرديم ،يعنی
ايران حقوق ھستهایاش طبق ان – پی – تی
محفوظ است .میتواند فعاليت غنیسازی داشته
باشد .در مراحل آخر ،تمام تحريمھا برداشته
میشود .توافقات با کشورھای خارجی و
سرمايهگذاریھا و فعاليت اقتصادی در ايران
بيشتر خواھد شد".
اما تا جائی که بخش علنی اين توافقنامه انتشار
يافته ،گوشه ديگری از ورشکستگی و افالس
سياسی رژيم را بر مال میکند .چرا که از مفاد
اين توافقنامه کامال آشکار است ،برخالف ادعای
روحانی ،نه پيروزی برای رژيم بوده و نه
دستآورد بزرگ ،بلکه صاف و ساده تسليم رژيم
بر سر اين قضيه است" .نه زندگی مردم و
درصفحه ۶
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گسترش اعتراضات کارگری ،فعال شدن تشکلھای
وابسته و ضرورت مبارزه مستقل کارگری
ازجمله اعتصابات و تجمعات اعتراضی کارگری
ظرف اين دو ھفته ،می توان به اعتصابِات
در
ِ
مکرر ١۵٠٠کارگر پتروشيمی بسباران با
افزايش دستمزد در  ٢٧آبان و ٩
خواست
ِ
آذراشاره کرد که حلقه ای از سلسله اعتصابات
کارگری در پتروشيمی ھای بندرامام از جمله
اعتصاب کارگران شرکت فراورش اعتصاب
کارگران خوارزمی ،اعتصاب کارگران
پتروشيمی ھای مارون و اروند به حساب می آيند
ومجموعا بازگو کننده آغاز دوره جديدی از
اعتصابات کارگری در پتروشيمی ھای اين منطقه
را نويد می دھند .اعتصابات کارگران مجتمع
گازپارس جنوبی و تجمع اعتراضی ده ھا تن از
کارگران به نمايندگی از  ۵٠٠کارگر
تعمير کاراين مجتمع در سوم آذر ماه ،اعتصاب
صدھا کارگر حمل و نقل و حفر تونل وابسته به
متروی اھواز ،تجمع گروھی از کارگران و
نمايند گان سنديکائی شرکت واحد در ٢۶آبان در
وزارت کار و اعتراض به اخراج ھا و نيز
اعتراض نسبت به برگزاری به اصطالح
انتخابات شورای اسالمی کار درسامانه ھای
اتوبوسرانی ،تجمع اعتراضی گروھی از
کارگران و فعاالن کارگری در برابر وزارت کار
در سوم آذرماه ،اجتماع اعتراضی کارگران
نکاسفال دربرابرفرمانداری شھر نکا در سوم
آذر،تجمع اعتراضی  ٢٠٠٠کارگر نی بُرکشت و
ب ٨٠٠تن از
صنعت کارون شوشتر،اعتصا ِ
کارگران مجتمع معدن سنگ آھن چادرملو در
اردکان يزد به نمايندگی از طرف  ١۴٠٠کارگر
پيمانی اين شرکت ،اجتماعات اعتراضی و مکرر
بيش از  ٧٠٠کارگرکارخانه پلی اکريل
اصفھان،ازجمله اعتراضات کارگری در ظرف
تقريبا ً دو ھفته ھستند که خبرآن ھا نيز دررسانه
ھای خبری انتشار يافته است .بنا به اھميت و
ويژگی ھای اعتصابات و اجتماعات اعتراضی
کارگران درمعدن چادرملو و کارگران کارخانه
پلی اکريل اصفھان،اين دو مورد را از نزديک
مورد مطالعه و بررسی قرار میدھيم.

انجمن صنفی و اعتراض کارگری
در معدن چادرملو
بعدازظھر روز سه شنبه ۵آذر ٨٠٠، ٩٢تن
ازکارگران شرکت پيمانکاری آسفالت طوس از
پيمانکاران اصلی زير مجموعه مجتمع
معدن سنگ آھن چادرملو در اعتراض به اخراج
يکی از ھمکاران خود به نام" بھرام حسنی نژاد
"به مدت يک ساعت دست به اعتصاب و تجمع
اعتراضی زدند .لغو قرارداد ھای سفيد امضا،
افزايش حقوق پايه ،افزايش تعطيالت رسمی
ماھانه ،بازبينی اجرای طرح طبقه بندی مشاغل،
اجرای قانون مشاغل سخت و زيان آور و پاداش
توليد ،از ديگر مطالبات کارگران بود .شرکت
معدن سنگ آھن چادرملو يکی از بزرگ ترين
معادن سنگ آھن ايران است و نزديک به٢٠٠٠
کارگر دارد .بيش از  ١۴٠٠تن از کارگران تحت
پوشش شرکت ھای پيمانکاری و با قراردادھای
يک طرفه وسفيد امضا مشغول به کار ھستند .در

حقوق کارگران
اين شرکت نه فقط بديھی ترين
ِ
ب کارگران که از
رعايت نمی شود ،بلکه اغل ِ
شھرھا و روستاھای اطراف و يا حتی از
استان ھای ديگر برای کار به اين شرکت آمده اند،
فاقد مسکن و خوابگاه مناسب ھستند و مجبورند
در اماکنی غير بھداشتی و فاقد لوازم ضروری
زندگی به سر ببرند .در اين مجتمع ھمچنين
فعاليت پيمانکاران متعدد و خرده کار که ھمکار
پيمانکار اصلی ھستند نيز به شدت رايج است و
اين موضوع نيز استثمار و بی حقوقی کارگران
رابسی تشديد کرده است .کارگران معد ِن سنگِ
آھن که نسبت به شراي ِط کار و بی حقوقی ھای
تحميلی کارفرما شديداً معترض ھستند،
زندگی
مدت ھاست که برای بھبود شرايط کار و
ِ
خود در تالش و مبارزه اند .در جريا ِن اين
مبارزات "انجمن صنفی کارگران شرکت آسفالت
طوس" که از اوائ ِل اسفند سا ِل گذشته فعاليت ھای
رسمی خود را آغاز کرده است ،خود را ھمراه
کارگران نموده و بخشا ً پی گير مطالبات آنان
بوده است .در جريان ھمين مبارزات و پی گيری
ت کارگران بود که "محمود نوريان" مدير
مطالبا ِ
عامل شرکت معدن چادرملو در شھريور سال
جاری از کارگران دو ماه مھلت خواست و در
ضمن وعده ھايی نيز به کارگران و انجمن صنفی
ت
شرکت داده شد .اما بعد از سپری شدن مھل ِ
مقرر ،نه فقط مطالبات کارگران محقق نشد بلکه
بھرام حسنی نژاد دبير انجمن صنفی شرکت
آسفالت طوس نيز از کار اخراج گرديد .اعتصاب
يک ساعته و تجمع اعتراضی روز ۵آذر
کارگران ،در اعتراض به اين اخراج آغاز گرديد
ت
و بازگشت به کار اين کارگر اخراجی به ليس ِ
مطالبات کارگران اضافه شد .افزون بر اين ،در
جريان حرکت اعتراضی اخير کارگران ،سه تن
صنفی شرکت به نام ھای
ديگر از اعضای انجمن
ِ
"ناصرشيخی""،علی ھمت چراغی" و "حسين
جناحی" توسط دستگاه امنيتی که به تازگی به
"نھاد نظارتی" تغيير نام داده است احضار شده و
تحت عنوان ايجاد "اغتشاش و بی نظمی"! مورد
ارعاب و تھديد قرار گرفتند! به ھر حال بی آنکه
کارگر اخراجی به سر کار بازگشته باشد،
موضوع رسيدگی به مطالبات کارگران به
شورای تامين شھرستان اردکان حواله داده شد که
در تاريخ  ٩آذر در اين مورد تصميم گيری نمايد.
ايلنا ١٠آذر از قو ِل حسين جناحی" رئيس انجم ِن
صنفی شرکت اعالم کرد جلسات اعضای انجمن
صنفی با مسوال ِن نظارتی ،اداره کار ،پيرامو ِن
مطالبات کارگری ادامه دارد .کارگران ھشدار
ت آن ھا رسيدگی نشود،
داده اند چنانچه به مشکال ِ
تجمعات اعتراضی گسترده تری را سازمان
خواھند داد.

تجمعات اعتراضی کارگران پلیاکريل و
شورای اسالمی کار
کارگران پلی اکري ِل اصفھان که از ھفته دوم
آبان ماه ،به منظور تحقق مطالبات خود به
اعتراضات گستردهای روی آورده و در روزھای
اعتراضی بزرگی
ت
١٢ -١١-٨و ١۴آبان تجمعا ِ
ِ

٣٣
را در محوطه کارخانه سازمان داده بودند ،پساز
مذاکره با مسوالن و وعده ھائی که از سوی آنان
از جمله فرماندار شھرستان مبارکه به کارگران
داده شد ،به تجمعات اعتراضی خود پايان دادند.
آنان مدت ١٠روز از  ١۵تا  ٢۵آبان به مسئوالن
مھلت دادند که به مطالبات کارگران رسيدگی
شود و در اين فاصله نيز از ھر گونه تجمعی
ت ده روزه و عدم
خودداری کردند.با پايان مھل ِ
رسيدگی به مطالبات کارگران ،دور دوم
اجتماعات اعتراضی کارگران از صبح روز ٢۶
آبان ماه آغاز گرديد ٧٠٠ .تن از کارگرا ِن
پلی اکريل در چندين روز متوالی با تجمع در
محوطه کارخانه خواستار تحقق خواست ھای
ده گانه خود شدند .کارگران دوشنبه شب ) ٢٧آبان(
را نيز در کارخانه ) مسجد کارخانه( به صبح
رساندند .يکی از مطالبات اصلی کارگران پلی
اکريل حفظ يکپارچگی کارخانه است .کارگران
مخالف تکه تکه کردن اين واحد و واگذاری آن به
شرکت ھای گوناگو ِن پيمانکاری ھستند١۵٠٠ .
ب شش
کارگر پلی اکريل اصفھان سالھاست در قال ِ
ت مادر
شرکت زير مجموعه تحت مسئوليت شرک ِ
طبق سياستھای دولت مبنی بر
کار می کنند .اما بر ِ
واگذاری شرکت ،جداسازی و کوچک سازی
کارخانه ،قرار است آزمايشگاه به شرکت
"نيک آزمون" ،نيروگاه به "انرژی گستران" ،
پلی استر به "پلی استر ھشت بھشت" ،اکليت ٢به
الياف زاينده رود" ،اسکله سازی به "شرکت
"
ِ
ت
خدمات بندری" و
بخش خدمات نيز به شرک ِ
ِ
"پھن گستر" منتقل گردد .با اين واگذاری ھا و
نقل و انتقال ھا نه فقط کارگران کارخانه
پلی اکريل ،تکه تکه و از ھم جدا می شوند بلکه از
لحاظ حقوق و مزايا نيز با محدوديت ھای بيشتری
روبرو می گردند و از ھمه مھمتر آينده شغلی آنھا
نيز با مخاطره جدی روبرو میشود .از ھمين رو
کارگران پلی اکريل اصفھان با اين طرح دولت
وتکه تکه کردن کارخانه مخالف و خواھان حفظ
ت
يکپارچگی آن ھستند .عالوه بر اين خواس ِ
کارگران ،استعفا و برکناری برخی از اعضای
ھيات مديره کنونی کارخانه ،حفظ و بررسی
اسناد مربوط به عملکرد آنھا ،بازگشت به کار
کارگرانی که به خاطر فعاليت ھای صنفی از کار
افزايش دستمزد ،قراداد دائمی،
اخراج شده اند،
ِ
حق سنوات ،با زبينی طرح طبقه بندی مشاغل،
اجرای قانون مشاغل سخت و زيان آور و برخی
مزايا و امکانات رفاھی ،از جمله مطالبات ديگر
کارگران پلی اکريل اصفھان بوده است .افزون بر
اين ھا و البته آنطور که در سايت ايلنا از قول
اوليا علی بيگی و حسن صادقی ازسران
خانه کارگر وشورا ھای اسالمی کارو نيز از قول
فرماندار شھرستان مبارکه اعالم شده است يکی
ديگر از خواستھای کارگران ،بازگشائی
”شورای اسالمی کار“ اين کارخانه بوده است که
پائينتر به آن خواھيم پرداخت.
بهرغم تجمعات اعتراضی و ھر روزه کارگران
در ساعات اوليه روز قبل از آغاز کار و در پايان
ساعات کار به نحوی که توقفی در روند توليد
ايجاد نشد ،اما مسئوالن مربوطه نه فقط از
پذيرش مطالبات کارگران خودداری کردند ،بلکه
دور دوم اعتراضھای کارگران از ھمان آغاز با
خبرھائی مبنی بر اعمال تھديد و ارعاب عليه
کارگران و فعاالن آنھا ھمراه بود .گرچه "مھدی
سليمانی" فرماندار مبارکه در جريان اعتراضات
درصفحه ۴
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گسترش اعتراضات کارگری. . . ،
کارگران روز  ٢٧آبان در گفتگو با ايلنا شايعات
مربوط به ارعاب و تھديد کارگران را تکذيب
کرده بود ،اما ساعت چھار بامداد پنجشنبه ٣٠
آبان ،چھار تن از کارگران به نامھای جواد
لطفی ،عباس حقيقی ،کيومرث رحيمی و احمد
صابری که به عنوان نمايندگان کارگران در
مذاکرات با مقامات و مسئولين انتخاب شده بودند،
بازداشت و به زندان دستگرد در  ١٣کيلومتری
شمال اصفھان منتقل شدند .بعداً معلوم شد که
فرماندار مبارکه در ھمان ديدارھای نخستين خود
با نمايندگان کارگران ،آنھا را مورد تھديد قرار
داده و خواسته بود به تجمعات اعتراضی پايان
داده شود .فرماندار مبارکه در گفتگو با ايلنا در
حالیکه منکر تھديد کارگران شد اما با گفتن
اينکه" :در فضای غيرصنفی ممکن است عدهای
بخواھند اخالل ايجاد کنند و فضای کارخانه را به
ھم بريزند" در واقع به طور غيرمستقيم به اعمال
تھديد عليه نمايندگان کارگران اعتراف کرد! اين
در حالیست که او در  ١۴آبان يعنی آخرين روز
دور اول اعتراضات کارگران پلیاکريل در جمع
کارگران حاضر شده و از آنھا خواسته بود که
نمايندگان خود را برای مذاکره و پیگيری
مطالباتشان انتخاب کنند و در ھمان جا امنيت
نمايندگان کارگران را نيز به اصطالح تضمين
کرده بود!
به ھر رو ،مديريت کارخانه و مسئولين دولتی
سعی کردند با دستگيری و بازداشت چند تن از
کارگران و مشروط کردن آزادی آنھا به پايان
تجمعات اعتراضی ،در صفوف کارگران
معترض تفرقه و دو دستگی ايجاد کنند و حرکت
اعتراضی يکپارچه کارگران را به شکست
بکشانند .از اين رو اعالم شد که بازداشت شدگان
تا پايان تجمع اعتراضی آزاد نخواھند شد .برخی
از اعتراضکنندگان نيز تحت اين عنوان که
آزادی کارگران بازداشت شده از اھميت بيشتری
برخوردار است ،زمزمه پايان تجمعات
اعتراضی را سر دادند .به رغم اين موضوع اما
کارگران ھوشياری خود را حفظ کرده و اراده
جمعی آنان بر ادامه تجمعات اعتراضی قرار
گرفت و خواست آزادی کارگران بازداشتی را
نيز بر خواستھای پيشين خويش افزودند .آنھا
اعالم کردند که کارگران بازداشتی نقشی بيش از
ساير کارگران در شکلگيری و استمرار حرکت
اعتراضی کارگران نداشتهاند و بدين وسيله تالش
مذبوحانه کارفرما و مسئوالن دولتی برای ايجاد
تفرقه و دودستگی در ميان کارگران وبه شکست
کشاند ن اقدام اعتراضی خود را خنثا ساختند .به
رغم آنکه کارگران کارخانه پلیاکريل ،پيش از
شروع کار و يا پس از پايان ساعات کار اقدام به
تجمع اعتراضی کرده بودند به نحوی که حتا
مزدور شناخته شدهای به نام اوليا علی بيگی
"رئيس ھيات مديره کانون عالی شوراھای
اسالمی کار کشور" نيز نتوانست انکار کند که
"تجمعات کارگران پلیاکريل با رعايت نظم و
آرامش و استمرار فعاليت خطوط توليدی برگزار
شده است" با اين وجود اتھام کارگران بازداشتی
"اخالل در نظم" عنوان شد و دادستان شھرستان
مبارکه ،البته بعد از پيگيری خانوادهھای
کارگران بازداشت شده ،اعالم کرد برای
کارگران قرار بازداشت دوماھه صادر شده است.

به رغم اين موضوع اما در اثر پيگيری کارگران
و استمرار تجمعات اعتراضی آنھا ،سرانجام
رژيم مجبور شد در شامگاه روز چھارشنبه ۶
آذر ،آنھا را از زندان آزاد نمايد.با اين وجود
آخرين خبرھای انتشار يافته حاکی از آن است که
ھنوز ھيچيک از خواستھای کارگران برآورده
نشده است .بازگرديم به شورای اسالمی کار
کارخانه پلیاکريل اصفھان و به اين پرسش پاسخ
دھيم که آيا تشکيل شورای اسالمی کار يا
بازسازی آن مطالبه توده کارگران اين کارخانه
بوده است يا نه؟ و مقاله را جمعبندی کنيم.

پاسخ به يک سوال و جمعبندی:
پيش از پاسخ به پرسش فوق و اينکه ببينيم ايجاد
و يا بازگشائی شورای اسالمی کارکارخانه
پلیاکريل اصفھان ،خواست توده کارگران اين
کارخانه بوده است يا نه ،الزم است به اين نکته
اشاره کنيم که در جريان اجتماعات اعتراضی
کارگران اين کارخانه ،برخی از سران خانه
کارگر و شوراھای اسالمی کار ،به دخالت
پرداخته و سعی کردند خود را طرفدار کارگران
معترض جا بزنند و از اين رُخداد به سود خود
بھرهبرداری کنند .اينان که خود مايلند و تالش
میکنند در اين يا آن کارخانه شورای اسالمی
ايجاد کنند ،در پوشش حمايت از مبارزات
کارگران ،موضوع خواست شورای اسالمی کار
را نيز مطرح کردند .به عنوان مثال سه روز بعد
از بازداشت کارگران" ،ايرج پاکنھاد" نماينده
ھيات تشخيص صالحيت شورای اسالمی کار
کارخانه پلیاکريل اصفھان ،طی نامهای به رئيس
اداره کار شھرستان مبارکه ،از سمت خود استعفا
داد! اين اقدام سمبليک به اصطالح حمايتی از
کارگران بازداشتی به خودیخود ،به نوعی منجر
به ايجاد شبھه ی ارتباط الاقل برخی از کارگران
بازداشتی با شورای اسالمی کار میشد .بهغير
از اين ،اوليا علیبيگی "مسئول کانون ھماھنگی
شوراھای اسالمی کار کشور" با گفتن اينکه ھر
چھار کارگر بازداشتی به وظيفهای که کارگران
برعھده آنھا گذاشتهاند عمل کرده و در جريان
اعتراضات "منافع ملی" و استمرار خط توليد نيز
رعايت شده است ،عنوان کرد که با "استخدام
وکيل دادگستری "به اين کارگران کمک خواھد
کرد!)تأکيد ھا ھمه جا ازماست( در عين حال
مدعی شد که بازگشائی شورای اسالمی کار يکی
از مطالبات کارگران است .او گفت" :کارگران
پلیاکريل در آذرماه سال گذشته درخواست کتبی
خود برای تشکيل شورای اسالمی کار را به
اداره کار اصفھان تحويل دادهاند".
تاکنون دهھا بار کارگران پيشرو و نمايندگان
کارگری در کارخانهھای مختلف برای نمونه در
کارخانه نيشکر ھفتتپه يا در شرکت واحد
بازداشت و روانه زندان شدهاند .کسی نديده و
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نشنيده بود که مسئول شوراھای اسالمی کار
کشور ،کالمی در حمايت از آنھا و يا برای
کمک به آنھا گفته باشد! اينکه اکنون حاضر
است برای کارگران بازداشتی وکيل استخدام کند!
اين نيز شائبه ارتباط فوق را تقويت میکند و در
ھر حال از زبان خود سران شوراھای اسالمی
کار است که خواست بازسازی شورای اسالمی
کار کارخانه پلیاکريل مطرح میشود و نه از
زبان کارگران .حسن صادقی معاون
شھرستانھای خانه کارگر نيز میگويد يک سال
از طرح خواست کارگران برای تشکيل شورای
اسالمی کار میگذرد اما دولت قبلی نسبت به اين
خواست بیتوجه بوده است .عالوه بر اينھا،
آنطور که در يک فايل صوتی متعلق به
فرماندار مبارکه در سايت ايلنا آمده است ،وی در
سخنان خود درجمع کارگران در  ١۴آبان يعنی
آخرين روز دور نخست اجتماعات اعتراضی
کارگران پلیاکريل ،ضمن آنکه وعدهھائی در
مورد توقف سياست کوچکسازی و تامين امنيت
نمايندگان کارگران میدھد ،میگويد" :يکی از
مطالبات کارگران شروع به کار مجدد شورای
اسالمی کار اين واحد است" و چنين اضافه
میکند" :شايد اگر اين مطالبات از طريق شورای
اسالمی کار مطرح میشد به تجمعات اينچنينی
نياز نبود"! وی در ادامه سخنان خود و خطاب به
کارگران میگويد" :در جلسهای که با نمايندگان
شما داشتيم مقرر شد با ھمکاری مديران شرکت
و رئيس اداره کار شھرستان مبارکه ،شورای
اسالمی کار ظرف  ۴۵روز آينده تشکيل شود".
تمام آنچه که پيرامون بازگشائی شورای اسالمی
کار کارخانه پلیاکريل به عنوان خواست
کارگران اين کارخانه مطرح شده ،نه توسط
کارگران ،بلکه اتفاقا توسط کسانی مطرح شده
است که ربطی به کارگران ندارند و نه فقط در
سمت کارگران اين کارخانه نايستادهاند ،بلکه
درست در سمت مقابل کارگران قرار دارند .بنابر
اين روشن است که خواست بازگشائی شورای
اسالمی کار در کارخانه پلیاکريل خواست توده
کارگران اين واحد نيست ولو آنکه در ميان
کارگران کسانی ھم پيدا شوند که چنين خواستی
را مطرح کنند .اين خواست پيش از آنکه مطالبه
توده کارگران اين واحد باشد ،خواست سران
خانه کارگر و شوراھای اسالمی کار و حداکثر
خواست اعضای شورای اسالمی کار منحل شده
کارخانه است .سالھاست که ماھيت ضد
کارگری شوراھای اسالمی کار و خانه کارگر بر
اکثريت کارگران روشن شده است .وظيفه اصلی
اين نھادھای دولتی و ضد کارگری از ھمان آغاز
حيات خود ،اساسا کنترل کارگران آگاه و پيشرو،
ممانعت از تشکليابی کارگران ،انحراف و مھار
مبارزه کارگران بوده است .عملکرد ضد
کارگری اين نھادھا ،موجب شده است که حتا آن
دسته از کارگرانی که در مراحل اوليه نسبت به
اين تشکلھا متوھم بودند ،صفوف آن را ترک
کنند .از اينروست که اين تشکلھا ،به رغم
صرف پول و ھزينهھای زياد ،پيوسته الغرتر و
محدودتر شدهاند .روند تضعيف و ريزش و
انحالل شوراھای اسالمی کار در دھه ھشتاد
تشديد و تقويت شد .باند احمدینژاد در رقابت با
باند رفسنجانی ،سعی کرد انجمنھای صنفی
وابسته به خود را تقويت کند .رقابتی که در اين
مورد بين تشکلھای رژيمی بوجود آمد ،کموبيش
درصفحه ٩

نيمه اول آذر  ٩٢شماره ۶۵٨
از صفحه ١

جنبش دانشجويی ايران ،بيم ھا و اميدھای اين جنبش
آمريکايی  ٢٨مرداد دارد .جنبش دانشجويی
ايران به رغم اينکه در حاکميت جمھوری
اسالمی نيز سرفصل ھای مبارزاتی خونينی
ھمانند روزھای ھفته اول ارديبھشت  ،۵٩قيام
دانشجويی  ١٨تير  ٧٨و نيز تجمعات ،اعتصابات
و مبارزات پر شور سال ھای ميانی دھه  ٨٠را
با خود به ھمراه دارد ،اما ،اين جنبش ،پس از
شش دھه ھمچنان در روز  ١۶آذر ھر سال با ياد
و خاطره احمد قندچی ،شريعت رضوی و
مصطفی بزرگ نيا گرامی داشته می شود .سه
دانشجوی مبارزی که در روز  ١۶آذر  ١٣٣٢با
به رگبار بسته شدن تجمعات اعتراضی
دانشجويان پلی تکنيک دانشگاه تھران در
اعتراض به سفر نيکسون معاون اول رئيس
جمھور وقت آمريکا به ايران ،جان خود را از
دست دادند.
اھميت  ١۶آذر و ماندگاری اين روز در تاريخ
مبارزاتی جنبش دانشجويی ايران ،صرفا در
برگزاری يادمان ھا و گرامی داشت خاطره آن
عزيزان جان باخته نيست که تا به امروز و طی
شش دھه در فضای دانشگاه ھای کشور تداوم
داشته است .آنچه  ١۶آذر را به نماد مبارزاتی
جنبش دانشجويی ايران تبديل کرده است ،ادامه
مبارزات مستمر و پيگير جنبش دانشجويی ايران،
به ويژه مبارزات راديکال ،آزادی خواھانه ،ضد
امپرياليستی و ضد استبدادی اين جنبش در زمان
رژيم شاه بوده است .جنبشی که تاثير شگرف
مبارزاتی آن ،نه تنھا در چھار ديواری تنگ
دانشگاه ھای کشور محدود نماند ،بلکه در پروسه
مبارزات آرمان خواھانه و راديکال خود ،ابتدا
در متن جامعه و آنگاه در گستره ای وسيعتر،
ضمن آنکه خود متاثر از مبارزات آزادی
خواھانه و برابری طلبانه جنبش چپ و کمونيستی
درمقياس جھانی بود ،در فرازی ديگر با تقديم
کردن کادرھای ارزنده ای به جنبش چپ و
کمونيستی ايران ،نقش قابل تقديری نيز در تقويت
و ادامه کاری سازمان ھای چپ و جنبش نوين
کمونيستی ايران در دھه  ۵٠از خود برجای
گذاشت.
بی دليل نيست که از ميان جنبش ھای اجتماعی
ايران ،جنبش دانشجويی از چنين جايگاه وااليی
در ذھنيت توده ھای مردم ايران برخوردار است.
اين خود ويژگی مبارزاتی جنبش دانشجويی ايران
و به ويژه پيشينه درخشان مبارزات راديکال آن
در دوران رژيم سلطنتی شاه که عمدتا ملھم از
مبارزات آزادی خواھانه و گسترش عمومی
جنبش چپ و انقالبی در دھه  ۶٠ميالدی بود،
اميدھا و انتظارات معينی را در ذھنيت جامعه
نسبت به توانايی ھا و حرکت ھای اعتراضی
جنبش دانشجويی ايران بر انگيخته است .جنبشی
که در اوج خفقان و سرکوب ھای رژيم شاه،
ھرگز از حرکت ھای مبارزاتی و اميد بخش در
دل جامعه باز نماند.
جنبش دانشجويی ايران با چنين پيشينه ای از
مبارزات آزاديخواھانه ،ضد استبدادی و آرمان
گرايانه که در کارنامه مبارزاتی خود داشت،
طبيعتا نمی توانست برای رژيم جمھوری
اسالمی و مرتجعينی ھمانند خمينی قابل تحمل
باشد .خصوصا که با سرنگونی رژيم شاه و شکل
گيری فضای نسبتا نيمه دمکراتيک حاکم بر

جامعه و دانشگاه ھای کشور ،جنبش دانشجويی و
دانشگاه ھای ايران طی يک سال اول بعد از
سرنگونی رژيم گذشته ،عمال به کانون مبارزات
آزاديخواھانه و دمکراتيک جوانان ،زنان و
تمامی نيروھای انقالبی جامعه تبديل شد.
مرتجعين تازه به قدرت رسيده و در راس شان
خمينی جالد که از فضای نيمه دمکراتيک
دانشگاه ھا و گسترش روزافزون انديشه ھای
مارکسيستی درميان دانشجويان و نيز قوام
وگسترش يک جنبش دانشجويی ،قوی ،راديکال
و توده ای به وحشت افتاده بودند ،چاره کار را
در سرکوب و به تعطيل کشانيدن دانشگاه ھای
ايران ديدند.
مرتجعين حاکم به فرمان خمينی جھت اجرای
طرح ارتجاعی و سرکوبگرانه اش ،ابتدا در دوم
ارديبھشت  ،۵٩با يورش سراسری به دانشگاه
ھای کشور ،دانشگاه ھا و دانشجويان را به خاک
و خون کشيدند و پس از آن در يک اقدام ضد
فرھنگی ،کليه دانشگاه ھای کشور را برای يک
دوره دو ساله تعطيل کردند .با بازگشايی مجدد
دانشگاه ھا ،از يک طرف ھمه دانشجويان مترقی
پاکسازی شدند و از طرف ديگر با پيشبرد ھمه
جانبه طرح گزينش دانشجويی ،عمال راه ورود
کليه دانشجويان غير خودی و بعضا مخالف رژيم
به محيط دانشگاه را مسدود کردند .بدين سان
برای دو دھه ،نه تنھا جنبش دانشجويی ايران تمام
و کمال به محاق رفت ،بلکه فراتر از آن،
دانشگاه ھای کشور به حياط خلوت رژيم نيز
تبديل شدند.
اما ،از آنجا که دانشگاه و محيط دانشجويی ماھيتا
نمی تواند با ارتجاع و استبداد ھم رايی داشته
باشد ،نزديک به دو دھه طول کشيد تا جنبش
دانشجويی ايران توانست حضور دوباره خود را
در دانشگاه ھای کشور به نمايش بگذارد .قيام
دانشجويی ١٨تير  ،٧٨پايانی بر اقتدار مطلق
جمھوری اسالمی بر دانشگاه ھای کشور بود.
قيام  ١٨تير ،اميد پا گرفتن دوباره جنبش
دانشجويی ايران را نويد داد .در واقع ،به رغم
پاکسازی ھای گسترده دانشگاه ھای کشور در
دھه  ۶٠و به رغم ھمه وحشيگری ھايی که
نيروھای اطالعاتی و امنيتی رژيم طی نزديک به
دو دھه برای خيمه زدن بر دانشگاه ھای کشور
اعمال کردند ،سياست شان در به محاق بردن
جنبش دانشجويی ايران با شکست مواجه شد .قيام
شش روزه دانشجويان دانشگاه ھای تھران در
تيرماه  ٧٨عمال آغاز و تولد دوباره ای برای
جنبش دانشجويی ايران بود .جنبشی که آرام آرام
سر باز کرد و در تداوم خود آرامش شيرين
ارتجاع حاکم بر ايران را برھم زد .جنبشی که در
سال ھای ميانه دھه  ٨٠يک بار ديگر فرازھايی
از اميد و انتظار را نسبت به اين جنبش و
توانمندی ھای آن در عرصه مبارزات آزادی
خواھانه و دمکراتيک در اذھان جامعه و توده
ھای مردم ايران بر انگيخت .دقيقا بر بستر ھمين
ماھيت آزادی خواھانه ،ضد استبدادی و خود
ويژگی ھای مبارزاتی جنبش دانشجويی-ست ،که
ھمواره ھم رژيم سلطنتی شاه و ھم رژيم
جمھوری اسالمی ،بخش زيادی از توان امنيتی و
انرژی مادی و معنوی خود را صرف مھار و
سرکوب جنبش دانشجويی ايران کرده اند.

۵۵
با توجه به پيشينه درخشان جنبش دانشجويی
ايران در دوران رژيم سلطنتی شاه که از ماھيتی
راديکال و چپ برخوردار بود و با توجه به ھمه
محدوديت ھايی که در دھه ھای  ۶٠و  ٧٠بر
دانشجويان و دانشگاه ھای کشور اعمال شد،
شکل گيری گسترده اعتراضات دانشجويی در
سال ھای  ٨۵تا  ،٨٧که مجدداً اميد ھا را به
سوی اين جنبش بر انگيخت ،اما ،بايد بر اين
واقعيت تلخ نيز اذعان داشت که مبارزات جنبش
دانشجويی ايران چند سالی-ست که با افت شديد
ھمراه بوده است .تا جاييکه طی سال ھای اخير،
مجموعه دانشگاه ھای کشور در چنبره سکوت و
بی عملی محض گرفتار شده اند .خصوصا اين
سکوت و بی عملی جنبش دانشجويی ايران پس
از فروکش کردن خيزش عمومی مردم ايران در
سال  ،٨٨عمال در بی تحرکی و رخوتی نا اميد
کننده تا به امروز تجلی يافته است.
آنچه مسلم است ،بروز چنين رخوت و بی عملی
سال ھای اخير جنبش دانشجويی را نمی توان
صرفا با تکيه بر فضای خفقان و سرکوب موجود
در جامعه توضيح داد .چرا که فضای سرکوب،
نه فقط در سال ھای اخير ،بلکه در کل دوران
حاکميت دو رژيم شاه و جمھوری اسالمی
ھمواره بر دانشگاه ھای کشور حاکم بوده است.
حتا ،سرکوب و فضای امنيتی حاکم بر دانشگاه
ھای کشور در ھمان سال ھای  ٨۵تا  ٨٧بدون
ھيچ ترديدی نسبت به سال ھای اخير و شرايط
کنونی جامعه از شدت و حدت بيشتری
برخوردار بود .پس چرا جنبش دانشجويی ايران
و دانشگاه ھای کشور در آن سال ھای ميانه دھه
 ٨٠با آن ميزان از اعمال سرکوب ،توانست تا
حدودی در حد و اندازه مورد انتظار يک جنبش
دانشجويی توانمند ظاھر شود ،اما طی سال ھای
اخير اينگونه دچار رخوت و بی عملی شده است؟
اگر چه نقش سرکوب ،اخراج ،زندان و پرونده
سازی ھای امنيتی عليه زندانيان چپ ،آزدای
خواه و سوسياليست را ھرگز نبايد کم رنگ کرد
و يا تاثير اين سرکوبگری را بر کل جنبش
دانشجويی ايران ناديده انگاشت ،اما به نظر می
آيد ،تاکيد صرف بر ارعاب و سرکوب ،توضيح
دھنده و بيان روشن ھمه ماجرا نيست و نمی
تواند ھم باشد .خارج از فضای خفقان و شرايط
سرکوبی که بر کل جامعه و به تاسی از آن بر
دانشگاه ھای ايران سايه افکنده است ،بايد داليل
اين رخوت و بی عملی جنبش دانشجويی ايران را
نه صرفا در سرکوب و فضای امنيتی دانشگاه
ھا ،بلکه تا حدودی در ماھيت ليبرالی جنبش
دانشجويی ايران طی دوران برآمد دوباره اين
جنبش جستجو کرد .به ھمان نسبتی که کليت
جنبش دانشجويی ايران در دوران شاه به تاسی
ازوجود يک ج ّو مبارزاتی چپ و انقالبی
درعرصه جھانی از ماھيتی مستقل ،چپ،
راديکال وانقالبی برخوردار بود ،جنبشی که
مبارزات و مطالبات دمکراسی خواھانه اش
بسيار قوی و تا حد مطالبات جنبش چپ ايران
بود .به ھمان نسبت ماھيت وجودی و مطالبات
بخش ھای وسيعی از جنبش دانشجويی ايران در
دوره جديد ،با ليبراليسم بورژوايی گره خورده
است .جنبشی که به دليل افت مبارزاتی مجموعه
جنبش چپ و کمونيستی در عرصه داخلی و بين
المللی به زيرسايه ليبراليسم بورژوايی پناه برده و
مطالبات آن نيز در بھترين حالت تا سطح
درصفحه ۶
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جنبش دانشجويی ايران ،بيم ھا و
اميدھای اين جنبش
دموکراسی ليبرالی تنزل يافته است.
با توجه به ھمه واقيعات موجود و آنچه بر سر
جنبش دانشجويی ايران در دھه ھای۶٠و ٧٠
شمسی آمده است ،بايد اذعان کرد که مشکل
جنبش دانشجويی ايران در وضعيت کنونی صرفا
ليبراليسم حاکم بر اين جنبش نيست .نظر به پاک
سازی ھای گسترده و اعمال ھمه جانبه انتخاب
گزينشی دانشجويان دانشگاه ھای ايران در دھه
ھای  ۶٠و  ٧٠که تا به امروز ھم تا حدودی
ادامه دارد و نيز با توجه به موقعيت نه چندان
مناسب جنبش کمونيستی در عرصه داخلی و بين
المللی ،طبيعتا ،نمی توان از جنبش دانشجويی
ايران در وضعيت کنونی ،ھمان توقع و توانمندی
جنبش دانشجويی ايران در دھه ھای  ۴٠و  ۵٠را
انتظار داشت .اما ،مشکل اصلی جنبش دانشجويی
ايران در وضعيت کنونی ،ھمانطور که اشاره شد
فقط در فاصله گرفتن اين جنبش از مبارزات
آرمان خواھانه ،راديکال و سوسياليستی و نيز در
غلتيدن کليت اين جنبش در چھارچوب مطالبات
ليبراليستی نيست .عالوه بر اين ضعف عمومی،
گرايش و توھم بخشی از ھمين طيف ليبرال
جنبش دانشجويی به اصالح طلبان حکومتی ،دليل
ديگری در تشديد موقعيت نامناسب جنبش
دانشجويی ايران در شرايط کنونی است .اين نگاه
رو به باال و گاھا بازی در بساط جناح ھايی از
حاکميت ،در بسياری از مواقع انرژی و پتانسيل
مبارزاتی جنبش دانشجويی ايران را به ھرز داده
و اين جنبش را از حد يک جنبش دانشجويی نسبتا
مستقل و توانمند ،به ابزاری در خدمت جناح
ھايی از حاکميت تبديل کرده است .لذا ،با توجه
به مجموعه واقعيات موجود ،الزمه برون رفت
از اين انفعال و بی تحرکی کنونی حاکم بر جنبش
دانشجويی ايران ،گسست اين جنبش از ليبراليسم
بورژوايی است .ھمزمان با تالش گرايشات چپ
و راديکال جنبش دانشجويی ايران جھت بستر
سازی و تسھيل گسست اين جنبش ازچنبره
ليبراليسم  ،بسيار الزم و ضروری است تا آن
بخش از جنبش دانشجويی ايران که ھنوز در
توھم جناح ھايی از حاکميت ھستند ،يک خانه
تکانی اساسی با خود داشته باشند .طبيعی است،
تا زمانی که کليت جنبش دانشجويی ايران نتواند
از سايه سار ليبراليسم بيرون آيد  ،اميدواری و
چشم انداز رسيدن به يک جنبش دانشجويی
توانمند با مطالبات آرمان خواھانه و دمکراسی
خواھی راديکال ،انتظار معقولی نخواھد بود .لذا،
برای فائق شدن بر بی تحرکی ،بی عملی و
رخوت حاکم بر جنبش دانشجويی ايران ،ابتدا به
ساکن ،الزم است با تمام نيرو در مسير گسست و
پااليش کليت اين جنبش از ليبراليسم بورژوايی
مبارزه و پيکاری سخت شروع گردد .تنھا ،با
متحقق شدن اين مھم ،می توان بر بی تحرکی
جنبش دانشجويی ايران فائق گشت و سپس از
کشيده شدن کليت جنبش دانشجويی ايران به سمت
طرح مطالبات آزاديخواھانه ،راديکال و برابری
طلبانه اميد بست.

از صفحه ٢

۶۶

گزارش افالس و ورشکستگی

اقتصاد" به چرخش درآمده و نه قرار است
سانتريفيوژھا بچرخند .سالھا ميلياردھا دالر از
حاصل دسترنج کارگران را صرف ھزينهھای
جاهطلبیھای خود برای غنیسازی اورانيوم
کردند و آنھمه فشار به تودهھای زحمتکش مردم
وارد آوردند که سرانجام با "نرمش قھرمانانه"
خود را از مخمصه افالس و ورشکستگی نجات
دھند.
برطبق مفاد اين توافقنامه ،در ھمين مرحله
نخست ،جمھوری اسالمی پذيرفته است،
غنیسازی  ٢٠درصد را به حالت تعليق درآورد.
نيمی از اورانيوم غنی شده موجود را اکسيد و
بقيه را به کمتر از  ۵درصد رقيق نمايد .فعاليت
در تاسيسات سوخت ھستهای نطنز ،فردو و
رآکتور اراک گسترش نخواھد يافت .مراکز جديد
برای غنیسازی دائر نخواھد شد .تعداد
سانتريفيوژھا کاھش میيابد .بازرسان آژانس،
روزانه و سرزده به فردو و نطنز ،کارگاهھای
مونتاژ سانتريفيوژ ،معادن اورانيوم و تخليص
اورانيوم ،دسترسی میيابند و اطالعات کامل و
مشخص به آژانس در مورد طرحھای تاسيسات
ھستهای ،معادن و تخليص و منابع اوليه ارائه
خواھد شد.
اما جمھوری اسالمی چه چيزی بهدست آورده
است؟ آنچه که نقد است ،فعال تحريمھای بيشتر
متوقف میگردد .تحريم بر صادرات پتروشيمی،
طال و فلزات گرانبھا ،صنعت خودرو ،قطعات
ھواپيماھای غيرنظامی ،بيمه و خدمات حملونقل
به حالت تعليق درمیآيد و مبلغ کمی بين  ۴تا ٨
ميليارد دالر از پولھای بلوکه شده آزاد خواھد
شد .اساس تحريمھا و مھمترين آنھا ھمچنان
پابرجاست .اما آنچه که در اين توافقنامه نسيه
است ،حتا غنیسازی زير  ۵درصد است که
سرنوشت آن به چندين شرط و شروط وابسته
است ،به اين معنا که "توسط طرفين تعريف
میگردد"" ،شاخصهھای آن با موافقت طرفين و
منطبق با نيازھای عملی ،با محدوديتھای مورد
توافق ،اقدامات شفافساز و اجرای پروتکل
الحاقی" تعيين خواھد شد .با اين شرط و شروط
است که در مراحل بعدی مذاکرات اين توافق
میتواند کال نفی گردد ،يا در بھترين حالت ،تحت
کنترل و نظارت ھمه جانبه قدرتھای جھانی
عملی گردد.
بنابر اين پوشيده نيست که حاصل "نرمش
قھرمانانه" يا ھمان عقبنشينی از سر استيصال،
نه پيروزی بلکه شکست و رسوائی ديگری برای
جمھوری اسالمی بوده است.
از ھمان آغاز اين نزاع پوشيده نبود که يک دولت
ارتجاعی سرمايهداری ،مثل جمھوری اسالمی
در قد و قوارهای نيست که توان ايستادگی را از
جھت اقتصادی ،سياسی و نظامی ،بر سر اين
نزاع با قدرتھای جھانی داشته باشد .کاری که
در اين مدت جمھوری اسالمی کرد ،ميلياردھا
ثروت کشور را بر باد داد .تودهھای مردم ايران
را در معرض فشار تحريمھا قرار داد و سرانجام

وقتی که وضعيت داخلی خود را متزلزل ديد،
تسليم شد .اما اين ھنوز پايان ماجرا نيست.
ھمانگونه که پيش از اين اشاره شد ،سرنوشت
نھائی پرونده ھستهای و تحريمھا به تضادھا و
نزاع در سياست خارجی وابسته است .جمھوری
اسالمی ھنوز بر سر سياست خارجی خود ايستاده
است .از طرف ديگر ،تسليم بر سر نزاع ھستهای
و سياست ھائی که روحانی قصد دارد در عرصه
خارجی پيش ببرد ،پيامدھائی در درون خود
رژيم و جناحھای آن خواھد داشت که در آينده
رخ خواھد داد .از ھمين روست که روحانی در
گزارش صد روزه خود ،به اين نکته نيز اشاره
داشت و از رقبای خود خواست که به خاطر حفظ
نظام ،اختالفات را کنار بگذارند و از کابينه وی
و سياستھایاش حمايت کنند.
روحانی در ادامه گزارش خود بار ديگر
وعدهھای پوشالی دوران انتخابات را تکرار کرد.
"دولت میخواھد با ھمه آشتی کند" .مدعی شد که
"فضای امنيتی خيلی کمتر شده"" ،بايد فضای
امنيتی را قدم به قدم از حوزه فرھنگ کنار
بزنيم" و در نھايت نيز به طرفداران خود بشارت
داد که "منشور حقوق شھروندی" در سايت دولت
قرار گرفته است.
روحانی در اين عرصه چنتهاش خالیتر از تمام
عرصه ھای ديگر است .مادام که دولت دينی
جمھوری اسالمی بر ايران حاکم است ،مستثنا از
اين که رئيسجمھوری آن چه کسی باشد ،اختناق
و سرکوب ،سلب آزادیھای سياسی و حقوق
دمکراتيک مردم ،سانسور ،بیحقوقی زنان،
تبعيض و نابرابری پابرجا خواھد ماند .در
کشوری که مردم آن حتا از برابری حقوقی
برخوردار نيستند ،در کشوری که سرکوب
آزادیھا ،جزء جدائیناپذيری از استبداد دولت
دينیست ،چيزی به نام شھروند وجود نخواھد
داشت که نيازی به منشور داشته باشد .شايد گروه
اندکی مردم ناآگاه اسير عوامفريبی روحانی
گردند ،اما اکثريت بزرگ مردم ايران ،تودهھای
وسيع کارگر و زحمتکش و روشنفکران آگاه و
انقالبی بخوبی میدانند که ادعاھای حسن
روحانی توخالیست .کسی که به دولت دينی،
آنھم ا زنوع اسالمی و شيعی آن باور داشته و
اساسا پاسدار آن باشد ،دشمن آشتی ناپذير آزادی
و برابری و حقوق مردم است .جمھوری اسالمی
ھرگز نمیتواند برابری و آزادی تودهھای مردم
ايران را بپذيرد .شرط نخستين برای آزادی و
برابری مردم در ايران ،سرنگونی جمھوری
اسالمی است ،آنچه که روحانی در گزارش خود
ارائه داد ،چيزی جز بنبست و بحران ،نبود.
افالس و ورشکستگی اين رژيم در تمام عرصهھا
آشکار است .تالشھای حسن روحانی برای
نجات اين رژيم سرتاپا در بحران ،چاره ساز
نخواھد بود .فقط يک انقالب اجتماعی میتواند،
بحرانھای موجود را عالج کند و برای تودهھای
مردم ايران ،آزادی ،برابری ،رفاه و خوشبختی
به ارمغان آورد.

رژيم جمھوری اسالمی را بايد با يک اعتصاب عمومی سياسی و قيام مسلحانه برانداخت
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در دفاع از قطعنامه "لغو مجازات اعدام و حذف آن از قوانين
کشور" مصوب کنفرانس چھارده سازمان

است گام ھای سترگ و روشنی را در بيان ھرچه
شفاف تر مواضع خود در سطح جنبش کمونيستی
ايران بردارد .کنفرانس ھای سازمان ،علی العموم
روال معينی دارند که ارائه گزارش سياسی -تشکيالتی
کميته اجرايی به کنفرانس ،پيام به ھواداران ،زندانيان
و خانواده ھای جان باختگان سازمان و بعضا ارائه و
تصويب قطعنامه ھای مربوط به جنبش کارگری،
دانشجويی و زنان عموما جزو برنامه ھای روتين
کنفرانس ھای سازمان ھستند .لذا ،از وظايف ،اھداف
و تنظيم برنامه ھای عمومی و روتين کنفرانس ھای
سازمان که بگذريم ،تعدادی از کنفرانس ھای سازمان،
چه در سطح جنبش کمونيستی ايران و چه در پيشبرد
اھداف تبليغاتی سازمان ما نتايجی فراتر از ديگر
کنفرانس ھای سازمان به ھمراه داشته اند .نتايج معينی
که عمال اين تعداد از کنفرانس ھای سازمان را از
مجموعه کنفرانس ھای روتين آن تا حدودی متفاوت و
برجسته تر کرده است .برای نمونه ،ويژگی برجسته
کنفرانس ششم سازمان ،که در دی ماه  ٧۵برگزار شد،
تغيير نام سازمان ،از سازمان چريکھای فدايی خلق
ايران )اقليت( به سازمان فدائيان-اقليت ،بود .کنفرانس
ششم ،با اين دست آورد ،توانست گام بزرگی در
شفافيت بخشيدن به بنيان ھای نظری سازمان ما در
جھت تبيين انقالب اجتماعی ،اھداف طبقه کارگر،
روند مبارزه طبقاتی و تاکتيک ھا بردارد .کنفرانس
ھفتم سازمان در مرداد  ،٧٨با تصويب قطعنامه "در
ضرورت حذف شعار جمھوری دمکراتيک خلق و
جايگزينی آن با حکومت شورايی ،عمال بر دوگانگی
حاکم بر نشريات سازمان پايان داد و با تبيين روشن
بنيان ھای حکومت شورايی گام بزرگی در طرح
آلترناتيو حکومتی مورد نظر سازمان فدائيان-اقليت در
سطح جنبش کمونيستی ايران برداشت.
کنفرانس دھم سازمان ،که در اسفند ماه  ٨۴برگزارشد،
با تصويب قطعنامه ای در مورد "برنامه عملی و
مشخص سازمان برای الغای ستم ،تبعيض و نابرابری
ملی" ،رنگ و بوی متفاوتی با ديگر کنفرانس ھای
سازمان گرفت .ھمچنين در ھمين کنفرانس بود که راه
اندازی راديو دموکراسی شورايی به تصويب شرکت
کنندگان در کنفرانس دھم رسيد .اقدامی که به لحاظ
تبليغاتی و کارکرد بيرونی سازمان در سطح جنبش،
تحول بسيار مثبتی در وضعيت سازمان ما ايجاد کرد.
برجستگی ويژه کنفرانس  ١٣سازمان ،تصويب انقالبی
راه اندازی تلويزيون دموکراسی شورايی بود که در
تداوم کار راديو نقش به سزايی در بازتاب چھره
بيرونی سازمان فدائيان-اقليت تا کنون ايفا نموده است.
و باالخره ،کنفرانس  ١۴سازمان نيز با تصويب
قطعنامه لغو مجازات اعدام و حذف آن از قوانين
کشور ،توانست خود را در جايگاه آن دسته از
مجموعه کنفرانس ھای نمونه وار سازمان فدائيان -
اقليت قرار دھد .تصويب اين قطعنامه نه تنھا پيشروی
در شفافيت بخشيدن به مواضع سازمان ما در سطح
جنبش است ،بلکه شفافيت بخشيدن به امر مبارزه
طبقاتی نيز ھست .در اين نوشتار تالش خواھم کرد تا
ديدگاه خودم را در مورد تصويب اين قطعنامه که به
اعتقاد من يکی از دست آوردھای بزرگ چھاردھمين
کنفرانس سازمان ما است ،بيان کنم.
طرح بحث لغو مجازات اعدام در ايران ،ھمواره با
کنش ھا و واکنش ھای متفاوت پاره ای از نيروھای
کمونيست و انقالبی درون جنبش و بعضا از طرف
پاره ای از رفقای سازمان ما نيزمواجه بوده است .به
ويژه آنکه بخشی از نيروھای کمونيست ،طرح شعار
لغو مجازات اعدام را ،در مغايرت با انقالب اجتماعی
و نافی خرد کردن انقالبی دستگاه بوروکراتيک دولت
سرمايه داری در ايران می پندارند .اين دسته از
کمونيست ھا بر اين باورند که با طرح شعار لغو
مجازات اعدام و حذف آن از قوانين کشور ،سازمان
ھای کمونيست و مدافع انقالب اجتماعی که به اين

انديشه باور دارند به "رفرميسم" در غلطيده و طبقه
کارگر ايران را از اصلی ترين و پايه ای ترين اقدام
سيادت طبقاتی اش در انقالب ،يعنی ديکتاتوری
پرولتاريا ،باز می دارد .آيا به راستی چنين است؟
طبيعتا اين چنين نيست و نخواھد بود.
از زمان پيدايش طبقات و شروع مبارزه طبقاتی ،از
برده داری تا نظام سرمايه داری حاضر ،دولت ھا
ھمواره ابزار اعمال سرکوب و سيادت طبقاتی طبقات
فرا دست ،عليه توده ھا و طبقات فرو دست جامعه
بوده اند .در تمامی دوران ھای مختلف تاريخی ،اصل
اعمال سيادت طبقاتی حاکمان فرا دست ،عليه توده ھا
و طبقات فرو دست تا به امروز به طور ثابت و بدون
وقفه صورت گرفته است .اما شکل اعمال سيادت
طبقاتی حاکمان در قدرت در دوران برده داری ،با
آنچه در دوران فئوداليسم عليه طبقات فرو دست اعمال
می شده ،طبيعتا يک سان نبود .به ھمان نسبت ،اعمال
سيادت طبقاتی بورژوازی و به تبع آن سرکوب ھا و
مجازات ھای اعمال شده عليه کارگران و توده ھای
محروم جامعه ،با شکل سيادت طبقاتی و مجازات ھای
اعمال شده از طرف حاکمان فئودال عليه دھقانان و
ديگر نيروھای جامعه نيز ،کامال متفاوت بوده است.
حتا شکل اعمال سيادت طبقاتی بورژوازی عليه
کارگران و ديگر اقشار زحمتکش جامعه در شرايط
کنونی با اعمال سيادت طبقاتی ھمين طبقه در مقايسه با
پنجاه تا صد سال پيش بسيار متفاوت است .در حالی که
اصل موضوع ،يعنی اعمال سيادت طبقاتی حاکمان فرا
دست ،يعنی ھمان ديکتاتوری سيستم برده داری عليه
برده ھا ،فئوداليسم عليه دھقانان و بورژوازی عليه
کارگران و زحمتکشان ،در تمام ادوار تاريخ به
صورت خدشه ناپذير تا کنون اعمال شده و می شود .و
در اين ميان ،تنھا شکل اين اعمال ديکتاتوری ،بر اثر
مبارزات توده ھای فرودست و در گذر پيشرفت
تاريخی جھان که حاصل مبارزات تمامی طبقات
فرودست و پيشروان انقالبی شان از آغاز پيدايش
طبقات تا به امروز بوده ،که در گذار تغيير و تحول
اجتماعی و تاريخی قرار گرفته است .حال سوال اين
جاست ،آيا لغو مجازات اعدام در بسياری از
کشورھای سرمايه داری ،به اين معناست که ماھيت
اعمال اراده سيادت طبقاتی بورژوازی ) يعنی
ديکتاتوری بورژوازی( بر کارگران و توده ھای
زحمتکش از بين رفته است .طبيعتا نه؛ بلکه فقط شکل
اين اعمال اراده ،بر اثر شرايط جھانی و متناسب با
پيشرفت جوامع بشری در عرصه ھای اجتماعی،
اقتصادی و سياسی تا حدودی تغيير کرده است.
بدون شک ،شرايط کنونی جھان ،که ھم اکنون
بورژوازی تالش می کند خود را وارث دمکراسی جا
بزند ،نه تنھا ماحصل بورژوازی جھانی نيست ،نه تنھا
بوژوازی خود در عرصه ھای گسترده ،ھنوز که
ھنوز است ،کارگران و توده ھای مردم را سرکوب و
سد کننده آزادی ھای دموکراتيک در اقصاء نقاط جھان
است ،بلکه شرايط کنونی جھان امروز و به رسميت
شناخته شدن بخش وسيعی از آزادی ھای دموکراتيک
و حقوق مردم از طرف دولت ھای بورژوائی ،دقيقا
حاصل تالش آرمانی ھمه انسان ھای آگاه ،مبارز و
پيکارگر در عرصه جھانی از آغاز تا به امروز بوده
است .و به ويژه ،حاصل انقالبات و مبارزات
کارگران ،زحمتکشان ،زنان ،نويسندگان ،روشنفکران
انقالبی و به طور اخص نتيجه مبارزات کمونيست ھا
در دو قرن اخير بوده است .لذا ،با توجه به اين ھمه
تغيير و تحوالت مثبت در عرصه جھانی ،اعمال
سيادت طبقاتی طبقه کارگر که در شکل ديکتاتوری
پرولتاريا تعريف می گردد ،بدون شک نمی تواند ھمان
شکلی را به خود بگيرد که صد يا صد و پنجاه سال
پيش می توانست اعمال گردد .به عبارت ديگر آندسته
از کمونيست ھا که اجرای مجازات اعدام را عمال
بخشی ناگزير از اعمال اراده سيادت طبقاتی پرولتاريا
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تلقی می کنند ،آگاھانه و يا ناآگاھانه سمی بسيار
خطرناک را در کالبد منافع دراز مدت طبقه کارگر و
به طريق اولی سمی کشنده را در کالبد سوسياليسم و
تحکيم آن در جامعه تزريق می کنند.
حال با اين مقدمه به "قطعنامه لغو مجازات اعدام و
حذف آن از قوانين کشور" که در چھاردھمين کنفرانس
سازمان فدائيان –اقليت به تصويب رسيد ،باز می
گردم .من مخالف اعدام ھستم .ھمچنين مخالف ھرگونه
تفتيش عقايد و شکنجه .وقتی مخالف تفتيش عقايد،
شکنجه و اعدام ھستم ،کامال ضروری است که در
جھت تبليغ و ترويج آن نيز عمل کنم .فعاليت ھای روز
مره خودم را در خانه و خيابان ،در جمع دوستان ،در
بحث ھای سياسی و در ھر کجای اين جھان پھناور که
صحبتی از تفتيش عقايد ،شکنجه و يا موضوع
مجازات اعدام باشد ،با دفاع از نظريه لغو ھر گونه
شکنجه و نيز "لغو مجازات اعدام و حذف آن از قوانين
کشور" چه در ايران و چه در ھر کشوری از جھان،
به صورت روشن و شفاف بيان کنم .چرا که ،کامال به
آن اعتقاد دارم و رسالت انقالب اجتماعی و کمونيسم
را نيز ،جھت پی ريزی جامعه ای به دور از ھرگونه
ستم طبقاتی ،لغو ھرگونه تفتيش عقايد ،شکنجه و حذف
مجازات اعدام می دانم .و لذا به لحاظ تاريخی ،بيان و
طرح اين نظر را ،نه در فردای انقالب و استقرار
حکومت شورايی يا ھر شکل ديگری از حکومت
کارگری ،بلکه از ھم اکنون و در زمان حال ،الزم و
ضروری می دانم.
من مخالف اعدام ھستم .از طرف ديگر به انقالب
اجتماعی کارگران نيز عميقا باور دارم .چرا که بر
اساس ديدگاه و نظريه سازمان فدائيان –اقليت ،که من
نيز با ھمه وجودم به آن اعتقاد دارم ،رژيم جمھوری
اسالمی را بايد با يک اعتصاب عمومی سياسی و در
نھايت بر بستر يک قيام مسلحانه توده ای ساقط کرد .و
طبيعتا چنين انقالب و قيامی با لبخند و ساز و دھل
تحقق نخواھد يافت .من ،به عنوان عضوی از سازمان
فدائيان-اقليت ،موافق ديکتاتوری پرولتاريا ھستم .پس
الزاما موافق خرد کردن ماشين دولتی بورژوازی،
انھدام کليه ارگان ھا و نھادھای سرکوبگر وابسته به
دولت بوژوازی نيز ھستم و در جھت تبليغ و ترويج آن
نيز حرکت می کنم .من خواھان استقرار سوسياليسم در
جامعه ھستم .و لذا ھمواره بر لغو مالکيت خصوصی
بر ابزار توليد تاکيد دارم .من خواھان مصادره اموال
سرمايه داران به نفع کارگران و زحمتکشان جامعه
ھستم .چرا که ھمانند مجموعه رفقای سازمان فدائيان-
اقليت اعتقاد دارم از اساس ،اين اموال متعلق به
کارگران و زحمتکشان جامعه است که از طريق
استثمار و بھره کشی در دست سرمايه داران جمع
گرديده است .لذا بايد به صاحبان اصلی اش ،که ھمانا
کارگران و زحمتکشان جامعه ھستند ،باز گردانده
شود .اما ،در کنار ھمه اين اقدامات که برای پيروزی
يک انقالب اجتماعی الزم و ضروری است  ،ھمزمان
برای لغو مجازات اعدام و حذف آن از قوانين کشور
ھمراه و ھمگام با سازمان مورد عالقه ام )فدائيان-
اقليت( مبارزه می کنم .چرا که "لغو مجازات اعدام و
حذف آن از قوانين کشور" را در مغايرت با ھيچ کدام
از موارد طرح شده در باال که جملگی جزو برنامه
عمل سازمان ما ھستند ،نمی بينم .نه تنھا نمی بينم،
بلکه آن را دقيقا در راستای ھمان اھداف انقالب
اجتماعی و در جھت اثبات برتری انديشه کمونيسم،
حکومت شورايی و ساختار نظام سوسياليستی در تقابل
با نظام استثمارگر بورژوازی می دانم.
من کمونيسم و نظام سوسياليستی را بسيار بسيار برتر
از انديشه بورژوازی می دانم .طبيعتا در نگاه و باور
من ،اين برتری نمی تواند تنھا در عرصه اقتصادی،
در نفی استثمار و برقراری عدالت اجتماعی تعريف
گردد .اين برتری ،الزاما می بايست در تمام عرصه
ھا ،خاصه در عرصه سياسی -اجتماعی ،پاسداشت
ارزش ھای واالی انسانی و تضمين و تثبيت کليه
آزادی ھای دموکراتيک در جامعه نيز خود را متجلی
سازد .و لذا ،کمونيست ھا بايد نه فقط در عرصه
اقتصادی ،بلکه در عرصه ھای سياسی و اجتماعی
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در دفاع از قطعنامه . . .

نيز ،صدھا گام پيشروتر از مفاھيم و دستاوردھای
انقالبات بورژوا -دمکراتيک قرن گذشته باشند.
در دوره ای که بورژوازی جھانی ،اجرای مجازات
اعدام را در صدر برنامه ھا و قوانين خود داشت ،بنيان
گذاران مارکسيسم با توجه به شرايط تاريخی آن زمان،
اگر از لغو اعدام به طور صريح و روشن در مانيفست
خود حرفی نزده اند ،الاقل از مجازات اعدام دفاع نيز
نکرده و اجرای آنرا در دستور کار و برنامه عمل خود
نداشتند  .حال امروز که بيش از  ١٣٤کشور سرمايه
داری جھان ،حکم اعدام را از برنامه ی اعمال اراده
سيادت طبقاتی خود حذف کرده اند ،آن دسته از کمونيست
ھايی که ھنوز به مجازات اعدام باور دارند ،بايد به اين
سئوال پاسخ دھند،چگونه می توانند مروج انديشه کمونيسم
بود ،اما در جھت لغو مجازات اعدام و حذف آن از قوانين
کشور مبارزه نکرد؟ و ظالمانه تر اينکه ،نه تنھا برای لغو
مجازات اعدام در جامعه مبارزه نکرد ،بلکه با داشتن
انديشه مارکسيسم و کمونيسم ،به بھانه دفاع از انقالب و
مبارزه طبقاتی ،مدافع مجازات اعدام نيز بود.
من روی واژه امروز و شرايط فرھنگی ،اجتماعی و
سياسی حاکم بر جھان کنونی و بشريت امروز تاکيد دارم.
در ارتباط با مقوله مجازات اعدام ،ھر گونه بحث و
اظھار نظر سياسی ،بدون در نظر گرفتن قانون مندی ھای
کنونی جھان معاصر ،عمال گام گذاشتن در نفی تمام
مبارزات و دست آوردھای ارزشمند جوامع بشری از
آغاز تا به امروز است .دست آورد ھايی که به يقين ،سھم
مبارزات کارگران و کمونيست ھا ،جھت تحقق آن در
عرصه ھای جھانی طی دو قرن گذشته ،بی بديل است.
به اعتقاد من ،اگر بنيان گذاران مارکسيست در شرايط
تاريخی صد و پنجاه سال پيش ،حتا اگر آشکارا از حکم
اعدام در مانيفست خود دفاع و يا آنرا عمال در برنامه ھای
خود قيد کرده بودند ،باز ھم ما مجاز نبوديم که در شرايط
امروز جھان ،از آن به عنوان يک فاکت تاريخی در تاييد
صدور مجازات اعدام مورد استناد قرار دھيم .تا چه رسد
به اينکه ،بنيان گذاران مارکسيسم در شرايط تاريخی صد
و پنجاه سال پيش نيز اجرای مجازات اعدام را به عنوان
يک حکم دولتی در دستور کار و برنامه ھای عمل خود
نداشتند .آيا در آن مقطع زمانی ،که اوج اعدام ھا از طرف
بورژوازی جھانی صورت می گرفت ،از ميان طبقات
ستمگر حاکم و يا از ميان کمونيست ھا کسی تصور می
کرد روزی ،روزگاری فرا برسد که با وجود سيادت
طبقاتی دنيای سرمايه داری ،مقوله مجازات اعدام از
برنامه اکثريت کشورھای بورژوازی جھان حذف گردد.
تا چه رسد به بنيان گذاران انقالبی کمونيسم که از ھمان
آغاز موافق مجازات اعدام نبوده اند و آن را محصول
جوامع طبقاتی دانسته و می دانند.
بی ھيچ ترديدی ،اعدام از مظاھر جوامع طبقاتی است.
اما ،آيا اين بدان معناست که تا زمان استقرار کمونيسم و
حذف جامعه طبقاتی بايد سکوت کرد ،منتظر ماند و در
جھت "لغو مجازات اعدام و حذف آن از قوانين کشور"
مبارزه نکرد؟ تصويب قطعنامه لغو مجازات اعدام و
حذف آن از قوانين کشور در چھاردھمين کنفرانس
سازمان فدائيان-اقليت ،دقيقا به معنای گام گذاشتن به
ضرورت تاريخی لغو مجازات غير انسانی اعدام ،نه
صرفا در نظام آدمکش جمھوری اسالمی ،بلکه گام
گذاشتن در روند يک مبارزه تاريخی برای لغو مجازات
اعدام است .تا ھيچ حکومت و نظام ديگری نيز در ايران
پس از جمھوری اسالمی قادر نباشد با تکيه بر ابزار
قدرت دولتی ،مجازات اعدام را در جامعه جاری سازد.
اما ،چه می توان کرد که در اين ميان کسانی ھستند که
ظاھرا خود را مارکسيست و منادی کمونيست ھم می
خوانند ،ولی مقوالتی از نوع لغو مجازات اعدام و حذف
آن از قوانين کشور را که موضوعاتی تاريخی-ست،
ھمانند خم رنگرزی می پندارند .اين دسته از افراد ،ظاھرا
فکر می کنند بعد از اينکه طبقه کارگرانقالب کرد ،بر
مسند قدرت نشست و حاکميت انقالبی خود را در جامعه
بر قرار نمود ،آنوقت با صدور يک بيانيه و يا نوشتن يک
جمله در قوانين کشور ،قادر خواھند بود جامعه را به
سوی حذف مجازات اعدام رھنمون سازند .در حالی که

مسائل پيچيده اجتماعی از جمله مقوله ای به نام مجازات
اعدام و حذف آن از قوانين کشور ،ھرگز اينگونه نيست و
نخواھد بود .ھيج جامعه ای با اينگونه دستورالعمل ھای
يک شبه و از باال ،ره به جايی نبرده و نخواھد برد .ھيج
انديشه ی مترقی ای ،بدون نفوذ در عمق جامعه و بدون
تسخير ذھن و انديشه تک تک آحاد تشکيل دھنده آن
جامعه ،نه تنھا با پذيرش عمومی اجرا آن قانون در جامعه
مواجه نشده است ،بلکه در بسياری موارد حتی دارندگان
آن انديشه مترقی ،خود نخستين قربانيان جھل توده ھا نيز
شده اند .مقوالت تاريخی از جمله لغو مجازات اعدام در
گذر زمان ،آنھم با جد و جھد بی وقفه انقالبيون کمونيست
و پيکارگران مدافع ارزش ھای انسانی در يک پروسه
طوالنی مبارزه طبقاتی به واقعيت تبديل شده و می شوند.
ھمين جا الزم است ياد آور شوم ،در ميان مجموعه طيف
وسيع نيروھای مدافع لغو مجازات اعدام و خذف آن از
قوانين کشور ،از مدافعان حقوق بشری گرفته که در
نھايت برای آزادی ھای ليبرالی در محدود نظم بورژوايی
مبارزه می کنند تا نيروھای کمونيست که برای تحقق يک
انقالب اجتماعی با ھدف نفی مالکيت خصوصی و
استقرار سوسياليسم در جامعه پيکار می کنند ،جملگی به
صورت شفاف ،روشن و بدون ھيچ کالف سردرگمی می
گويند :ما خواھان لغو مجازات اعدام و حذف آن از قوانين
کشور ھستيم .اما ،در ميان طيف طرفداران مجازات اعدام
و به طور اخص آن دسته از کمونيست ھايی که می
پندارند ،با پذيرش لغو مجازات اعدام و حذف آن از قوانين
کشور ،راه برای "رفرميسم" و مخدوش شدن روند
"مبارزه طبقاتی" ھموار می گردد ،کمتر کسی را می
توان يافت که بدون فلسفه بافی و بدون ورود به کالف سر
درگم مجادالت لفظی و پلميک ھای بی انتھای سياسی،
ابتدا به ساکن صريح و روشن بگويد :من و يا ما به
مجازات اعدام باور داريم و مخالف حذف آن از جامعه و
قوانين کشور ھستيم .و اين از تناقضات درونی و الينحل
طرفداران اجرای مجازات اعدام در جامعه است که به
ناچار با اين تناقض بزرگ به ھمزيستی مسالمت آميز تن
در داده اند.
آخر ،چطور می توان اعدام ھای کنونی جمھوری اسالمی
را محکوم کرد ،اما تمام قد و به صورت ھمه جانبه عليه
مجازات اعدام و حذف آن از جامعه و قوانين کشور،
مبارزه نکرد .چطور می توان ھر روز عليه اعدام ھايی
که توسط جنايتکاران جمھوری اسالمی صورت می گيرد
اعالميه صادر کرد ،خواھان توقف اجرای اعدام ھای
کنونی در کشور شد ،اما حاضر نبود ،لغو مجازات اعدام
را عمال و علنا در دستور کار و فعاليت ھای مبارزاتی
خود قرار داد؟ در نظر بگيريد ،در ميان دايره کوچکی از
کمونيست ھايی که عموما خود را بخش آگاه و پيش آھنگ
جامعه نيز می پندارند ،طرح بحث لغو مجازات اعدام و
حذف آن از قوانين کشور اغلب با واکنش ھای تندی
روبرو می گردد .واکنش ھايی که کمترين آن ،اتھام نفی
مبارزه طبقاتی يا اتھام غلطيدن در گردونه مبارزات
حقوق بشری است و يا اينکه با لغو مجازات اعدام و حذف
آن از قوانين کشور ،می خواھند جانيان و آدم کشان
جمھوری اسالمی را از خشم انقالبی توده ھا در امان نگه
دارند .حال با چنين پيشقراوالنی از کمونيست ھا در نظر
داشته باشيم در جامعه  ٧٥ميليونی ايران ،آنھم با شرايط
فرھنگی ،سياسی و اجتماعی خاص خود ،چگونه قادر
خواھيم بود بعد از سرنگونی جمھوری اسالمی لغو
شکنجه و مجازات اعدام را در جامعه ،عمال پيش ببريم.
آيا می توان با اين رويای خوش خوابيد و ھمانند خم
رنگرزی به فردای پيروزی انقالب دل بست و در اين
توھم خيالپردازانه بود که با نوشتن چند مقاله و چند
سخنرانی می توان ،جامعه ای عاری از ستم طبقاتی
ھمراه با لغو مجازات اعدام را در جامعه پی ريزی کرد؟
برخالف آن دسته از کمونيست ھايی که می پندارند ،لغو
مجازات اعدام و حذف آن از قوانين کشور سد راه مبارزه
طبقاتی است ،من بر اين باورم که لغو مجازات اعدام و
حذف آن از قوانين کشور ،نه تنھا ھيچ مغايرتی با پيشبرد
مبارزه طبقاتی و سرنگونی قھرآميز جمھوری اسالمی
ندارد ،بلکه در عين باورمندی به لغو مجازات اعدام و
پيکار برای حذف آن از قوانين کشور ،ھمزمان می توان
مبارزه طبقاتی را نيز به بھترين شکل ممکن پيش برد.
اما ،بدون باورمندی عميق به لغو مجازات اعدام ،بدون
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نھادينه شدن لغو مجازات اعدام در ذھن و باور جامعه و
به طور اخص در ذھن تک تک نيروھايی که خود را
کمونيست و پيش آھنگ کارگران و توده ھای زحمتکش
جامعه می پندارند ،اين خطر ھمواره وجود دارد که روند
مبارزه طبقاتی در داالن ھای پر پيچ و خم کج فھمی ھا به
ظاھر انقالبی ،خود ابزاری برای کشتار کارگران و
کمونيست ھا گردد .چرا که در طول تاريخ مبارزات
انقالبی توده ھا ،نطفه ی بزرگترين انحرافات مبارزاتی که
اتفاقا به تدريج خوره انقالب ھا شدند و حاصل تالش
کارگران و توده ھای ستمديده را بر باد دادند ،ھمين اما و
اگرھا و کج فھمی ھای تاريخی در روند مبارزه طبقاتی
کارگران و زحمتکشان بوده است .مقوالتی از قبيل لغو
مجازات اعدام ،اگر در شرايط صرفا نظری ،به صورت
اما و اگر باقی مانده باشد ،مطمئنا در شرايط عمل و در
يک وضعيت پيش بينی نشده ،ھرگز التزامی به پايبندی آن
نخواھد بود .و اين يعنی شروع فاجعه ای ديگر برای
گسترش اعدام در جامعه.
وقتی کمونيست ھا ،به عنوان بخش کوچکی از جامعه،
البته بخش آگاه و پيش آھنگ آن ،درک شفاف و روشنی
از مقوله اعدام نداشته باشند و در اين بخش کوچک،
مجموعا نتوانند به ضرورت تاريخی لغو مجازات اعدام
و حذف آن از قوانين کشور دست يابند ،چگونه می
خواھند تاثيرگذار توده ھا باشند؟ وقتی خود ،از ھم اکنون
تمام قد به انديشه لغو مجازات اعدام و حذف آن از قوانين
کشور مسلح نباشيم ،چگونه می خواھيم توده ھا را به
ضرورت اجرای عملی اين انديشه در فردای انقالب
رھنمون گرديم .آيا ھمين نکته به تنھايی کافی نيست که از
ھمين حاال بايد خود و توده ھا را به انديشه لغو مجازات
اعدام و حذف آن از قوانين کشور مسلح سازيم .مستثنا از
اين که حکومت اسالمی بر جامعه حاکم باشد يا حکومت
شورايی کارگران و زحمتکشان يا ھر حکومت ديگری.
آنچه مھم است ،نھادينه کردن انديشه لغو مجازات اعدام و
حذف آن از قوانين کشور است ،مستثنا از اينکه چه نوع
حکومت و سيستمی بر جامعه حاکم و مسلط باشد .تا ھيچ
حکومتی نتواند مروج اجرای حکم اعدام در جامعه گردد.
ما و جامعه ما در آغاز راھی پر سنگالخ ھستيم .تصويب
"قطعنامه لغو مجازات اعدام و حذف آن از قوانين
کشور" ،گامی برای گذر از اين وادی ناھموار است.
کمونيست ھا و سازمان ھای مدافع طبقه کارگر در
عرصه مبارزه طبقاتی می بايست از ھم اکنون پاسخگوی
وقايعی باشند که در آينده با آن درگير خواھيم بود.
کمونيست ھا نمی توانند بدون چشم انداز روشن از اتفاقاتی
که در آتيه پيش رو داريم و وقوع آنھا نيز محتمل است،
ھم اکنون سکوت کرده و آنگاه در مقابل عصيان توده ھا
منفعل و تسليم پذير باشيم .پرداختن به مقوله اعدام و درک
تاريخی ضرورت تبليغ و ترويج "لغو مجازات اعدام و
حدف آن از قوانين کشور" يکی از معضالت آينده جامعه
ماست که می بايست از ھم اکنون بدان پرداخته شود.
برای لغو مجازات اعدام و حذف آن از قوانين کشور بايد
بھا پرداخت .ھيچ جامعه و حکومتی نتوانسته و به يقين
نخواھد توانست بدون پذيرش آسيب ھای اوليه و کوتاه
مدت ،از سود بری دراز مدت و نھادينه شدن لغو شکنجه
و لغو مجازات اعدام در کشور بھره مند گردد .بی ھيچ
ترديدی کارگران ،زحمتکشان و کمونيست ھا ،جزء اولين
کسانی ھستند که از لغو شکنجه و ھمچنين از لغو مجازات
اعدام و حذف آن از قوانين کشور در ھر شرايطی سود
خواھند برد.
با توجه به آنچه در حاکميت جمھوری اسالمی بر
کمونيست ھا ،سازمان ھای سياسی و توده ھای مردم
ايران رفته است ،بسيار ضروری است که از ھمين
امروز روی لغو مجازات اعدام تبليغ و ترويج گردد.
کاری که الزم بود از ديروز شروع می کرديم .اما باز ھم
تا دير نشده الزم است پيکار بی امان خود را جھت "لغو
مجازات اعدام و حذف آن از قوانين کشور" سازماندھی
کنيم و در گسترش انديشه رھايی بشريت از مجازات غير
انسانی اعدام بکوشيم .از اين منظر ،الزم است از
کنفرانس چھاردھم سازمان فدائيان اقليت جھت تصويب
قطعنامه "لغو مجازات اعدام و حذف آن از قوانين کشور"
تقدير کرد.
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گسترش اعتراضات کارگری. . . ،
تاکنون ادامه يافته است .نه خانه کارگر و شوراھای
اسالمی کار ،نه انجمنھای صنفی به عنوان ارگانھای
وابسته دولتی ،ھيچگاه مورد اعتماد کارگران بودهاند و
نه سران و اعضای موثر اين نھادھا .کارگران ايران
فراموش نکردهاند که افراد وابسته به ھمين نھادھا و
امثال حسن صادقیھا و علیبيگیھا بودند که يورش
وحشيانه به دفتر سنديکای کارگران شرکت واحد،
ضربوشتم فعاالن اين سنديکا ،تخريب و غارت
وسائل واموال و اسناد سنديکای کارگران را
سازماندھی و اجرا کردند و ھم اکنون ھم به انحاء
مخلتف چوب الی چرخ اين سنديکا میگذارند .اين البته
فقط يک نمونه است به دهھا نمونه کوچک و بزرگ
ديگر نيز میتوان اشاره کرد که نيازی به ذکر آن
نيست .چرا که خود کارگران ،ھر جا که اين تشکلھا
فعال بودهاند ،شاھد چنين مسائلی بودهاند و عملکرد اين
نھادھا را از نزديک ديدهاند .نقش اصلی تشکلھای
رژيمی ،عالوه بر جاسوسی و خبرچينی عليه کارگران
آگاه و پيشرو ،کنترل مبارزات کارگران ،انحراف آن و
به شکست کشاندن آن از طريق زدوبند با سرمايهداران
است .در ھمين نمونهی اعتراضات کارگران کارخانه
پلیاکريل اصفھان ،عالوه بر سخنان فرماندار مبارکه؛
که اگر شورای اسالمی کار در اين واحد وجود
میداشت نيازی به تجمع نبود! سران خانه کارگر و
شوراھای اسالمی کار نيز ھنگام اظھار نظر پيرامون
بازسازی شورای اسالمی کار در اين واحد ،کموبيش
به نقش اين نھاد نيز اشاره کردند.
اولياء علی بيگی میگويد" :چنانچه اداره کار استان
اصفھان شورای اسالمی کار را در اين کارخانه ايجاد
میکرد ،خواستھای صنفی کارگران اين واحد توليدی
از طريق نمايندگان اين کارگران )يعنی اعضای
شورای اسالمی کار( به مسئوالن منتقل میشد و از
برگزاری تجمعات اعتراضی خبری نبود" يا حسن
صادقی معاون شھرستانھای خانه کارگر که در اين
مورد میگويد "اگر شوراھای اسالمی کار در چنين
کارخانهھائی فعاليت داشته باشند ،میتوان از بروز
چنين اتفاقاتی جلوگيری کرد"!
اين نقلقولھا به اندازه کافی روشن است و نيازی به
تفسير آن نيست .انصافا از اين بھتر نمیتوان در يک
جمله کوتاه ،کاراکتر پليسی -جاسوسی شوراھای
اسالمی کار ،نقش آنھا در جلوگيری از مبارزات
کارگران و تقابل آنھا با خواستھا و مبارزات
کارگران را بيان داشت .خبرگزاری ايلنا مورخ  ٩آذر
در مورد پايان حرکت اعتراضی کارگران پلیاکريل
از قول يکی از کارگران اين کارخانه نوشت" :اگرچه
خواستھای صنفی کارگران ھنوز برآورده نشده است،
اما با توجه به توافقاتی که ميان کانون ھماھنگی
شوراھای اسالمی کار استان با کارفرما و مسئوالن
دولتی انجام شده است ،برگزاری اجتماعات اعتراضی
کارگران پلیاکريل اصفھان تا اطالع ثانوی متوقف
خواھد شد"
ھمانطور که میبينيم ،شورای اسالمی کار ،بیآنکه
خواستھای کارگران محقق شده باشد ،از فراز سر
کارگران کارخانه پلیاکريل وارد عمل شده و از طريق
زدوبند با کارفرما و مسئوالن دولتی ،سر کارگران را
شيره ماليده و سبب شده است که اجتماعات اعتراضی
چند روزه کارگران اين کارخانه بینتيجه بماند! اگر
تاکنون کسی از ماھيت شوراھای اسالمی کار اطالعی
نداشت ھمين اقدام کافیست تا ھر کارگر ولو نه چندان
آگاھی به ماھيت ارتجاعی و ضد کارگری آن پی ببرد.
بنابر اين روشن است که طرح خواست شورای
اسالمی کار در جريان اعتراضات کارگران پلیاکريل،
قبل از ھر چيز توسط افراد و تشکلھای وابسته به
حکومت و عوامل نفوذی آن در ميان کارگران مطرح
شده و اين در اساس خواست سران خانه کارگر و
شورای اسالمی کار است .اگر کارگران پلیاکريل
خواھان شورای اسالمی کار میبودند ،چرا يک سال و
نيم قبل جلوی انحالل آن را نگرفتند؟ تشکلی را که
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نشست مشترک رھبری حزب کمونيست ايران و
سازمان فدائيان )اقليت(
روز چھارشنبه  ٢٠نوامبر  ٢٠١٣برابر با  ٢٩آبان ماه  ١٣٩٢جلسه ای مشترک بين نمايندگان کميته
اجرايی سازمان فدائيان )اقليت( و کميته اجرايی حزب کمونيست ايران برگزار شد.
دستور اين جلسه بررسی اوضاع سياسی ايران بعد از سر کار آمدن روحانی و نقش و وظايف
کمونيستھا در اين اوضاع بود .طرفين بعد از ارائه تبيينھای خود ،درباره تغييراتی که در اوضاع به
وجود آمده بحث و تبادل نظر کردند .در اين بخش از بحث از جمله تاکيد شد که رژيم جمھوری
اسالمی در واھمه از خيزش کارگران و زحمتکشان جامعه و زير فشار بحران اقتصادی و تحريمھا
میخواھد به قدرتھای امپرياليستی امتيازاتی بدھد ،اما در برابر مطالبات کارگران و عموم مردم
ايران به ھيچ وجه حاضر به عقبنشينی نشده است .با وجود اين ،با توجه به بحران عميق اقتصادی و
اجتماعی جاری قادر نخواھد بود به اوضاع نابسامان اقتصادی و اجتماعی که بخش مھمی از تودهھای
مردم را در وضعيت فالکتباری قرار داده است سروسامان دھد و از ھمين رو زمينه مساعدی برای
گسترش جنبشھای اجتماعی و به ويژه جنبش کارگری با طرح مطالبات اقتصادی و سياسی وجود
دارد .رشد اين جنبش ھمچنين فرصت مناسبی برای تقويت تشکليابی طبقاتی کارگران را فراھم
میسازد و اين روندی است که بايد فعاالنه از طرف ما تقويت شود.
در ادامه ،درباره نقش و وظيفه نيروھای کمونيست و چپ در اوضاع خطير سياسی کنونی بحث شد و
در آن طرفين بر ادامه تالش برای شکلگيری يک آلترناتيو کارگری و سوسياليستی در جامعه ايران و
غلبه بر پراکندگی صفوف نيروھای چپ و کمونيست تاکيد نمودند و اظھار اميدواری کردند که جلسات
دو جانبه و چندجانبه برای تقويت ھمنگری و ھمکاریھای مشترک در سطوح مختلف ادامه يابد.
در اين جلسه ھمچنين پارهای از نکات در مورد اوضاع کردستان و مسئله کرد در منطقه مورد بحث
قرار گرفت.
در اين نشست ھمچنين قرار بر اين شد که اين نوع ديدارھا و گفتگوھا در آينده نيز به منظور بحث و
تبادل نظر و ھمکاریھای بيشتر ادامه يابد.
ھيئت نمايندگی کميته اجرائی سازمان فداييان )اقليت(
ھيئت نمايندگی کميته اجرايی حزب کمونيست ايران
پنجشنبه  ٣٠آبان  ١٣٩٢برابر با  ٢١نوامبر ٢٠١٣

کارگارن خودشان ايجاد کرده باشند و آن را متعلق به
خودشان بدانند ،اجازه نمیدھند به سادگی منحل شود!
گواه اين مدعا سنديکای کارگران شرکت واحد و
سنديکای کارگران ھفتتپه است.
سالھاست که رژيم سرکوبگر جمھوری اسالمی تمام
تالش خود را برای نابودی قطعی اين دو تشکل مستقل
کارگری به کار برده است و در اين راه از ھمين
نھادھای به اصطالح کارگری وابسته به خود امثال
شورای اسالمی کار و خانه کارگر نيز استفاده کرده
است.اما اين تشکلھا از آنجا که توسط خود کارگران
و معتمدين و فعاالن و نمايندگان آنھا بهوجود آمدهاند و
متعلق به خود کارگران و مستقل از دولت و کارفرما
ھستند ،تاکنون در برابر اين يورشھا مقاومت کرده و
آنھا را حفظ کردهاند .گفتن ندارد که تشکل کارگری،
بهطور قطع يکی از خواستھای مھم کارگران
کارخانه پلیاکريل اصفھان است ،اما نه شورای
اسالمی کار! نه تشکل وابسته به دولت و کارفرما!
بلکه تشکل کارگری مستقل از اينھا! تشکلی که خود
کارگران آن را ايجاد کرده باشند .تشکلی که برای
تحقق مطالبات کارگران تالش و مبارزه کند!
گسترش اعتراضات و اعتصابات کارگری و چشمانداز
اعتالی جنبش طبقاتی کارگران از يکسو ،تشديد
بحران اقتصادی و ناتوانی نظم حاکم دربرآورده ساختن
مطالبات کارگران از سوی ديگر ،رژيم سياسی پاسدار
منافع سرمايهداران و مرتجعين را واداشته است که با
تشديد بيش از پيش سرکوب ،به مقابله با کارگران
برخيزد .فعالتر شدن تشکلھای جاسوسی و
شاخکھای حسی امنيتی رژيم در کارخانهھا و
محيطھای کارگری ،تکثير و بازسازی اين نھادھای
سرکوب را اساسا بايد در ھمين رابطه ارزيابی نمود.
رقابت باندھای حکومتی در زمينه مسائل کارگری در

دوره احمدینژاد منجر به تقويت انجمنھای صنفی
وابسته به وی و تضعيف شوراھای اسالمی کار و خانه
کارگر شد .با وزير شدن يک مقام درجه اول امنيتی که
در عين حال عضو شورای مرکزی خانه کارگر نيز
ھست ،چرخشی به سوی تقويت شوراھای اسالمی کار
و تضعيف انجمنھای صنفی وابسته به باند مقابل آغاز
شده است .ھر يک از اين تشکلھا برای تقويت جايگاه
و پيشبرد اميال خود سعی میکنند توده کارگران را نيز
با خود ھمراه سازند و بدين منظور برخی ازعناصر
وابسته به اين ھا نيزتا محدودهای بعضا در مبارزات
کارگران مشارکت مینمايند .تمام اين تالشھا برای آن
است که مبارزات کارگران را به کانالھای مورد نظر
خويش سوق دھند ،آن را وجهالمصالحه قرار داده و
ضمن بندوبست با کارفرمايان و سرمايهداران ،اين
مبارزات را با شکست و بنبست روبرو سازند .بنابر
اين مستقل از اينکه بازسازی شورای اسالمی کار
کارخانه پلیاکريل اصفھان توسط چه کسی مطرح شده
باشد ،کارگران کارخانه پلیاکريل – و ھمه کارگران
ديگر – بويژه در مقطع کنونی بايستی ھوشياری و
استقالل خويش را حفظ کنند و مبارزات خود را از
زير نفوذ احتمالی تشکلھای وابسته به رژيم از ھر
نوعش خارج سازند .کارگران ايران میبايستی بهطور
قاطعانه وھمان طور که تاکنون نيزانجام داده اند ،دست
رد به سينهی ھر گونه تشکلی که دست آن در دست
جناحھای حکومتیست بزنند و کميتهھا و تشکلھای
مستقل خود را ايجاد کنند .يکی از پيششرطھای مھم
پيروزی تجمعات اعتراضی و اعتصابات کارگری در
کارخانه پلیاکريل اصفھان و مجتمع معدن سنگآھن
چادرملو ،استقالل مبارزه کارگران از تشکلھای
دولتی است .پيش بهسوی ايجاد تشکلھای مستقل و
مبارزه مستقل کارگری!

نيمه اول آذر  ٩٢شماره ۶۵٨
از صفحه ١٢

اعتصاب غذای زندانيان قزلحصار
برای لغو احکام اعدام
از طريق رسانهھای خبری خود ،ضمن مقصر جلوه
دادن زندانيان اعالم کرد که اغلب اين زندانيان دارای
حکم اعدام بودهاند.
ھمچنين در پی اعدام  ١۶زندانی در زاھدان به تاريخ
 ۴آبانماه امسال که حداقل  ١٠نفر از آنھا به اتھامات
سياسی دستگير شده بودند ،خانوادهھای زندانيان اعدام
شده در برابر دادستانی زاھدان دست به تجمع
اعتراضی زدند.
اما شايد بتوان گفت مھمترين اعتراض تودهای در
اجرای حکم اعدام ،در ُکردستان بهويژه پس از اعدام
فرزاد کمانگر و  ۴زندانی سياسی ديگر در ارديبھشت
سال  ٨٩صورت گرفت .در پی اين اعدام بسياری از
مردم شھرھای ُکردستان دست به اعتصاب زدند و
بازار شھرھايی ھمچون سنندج ،مھاباد ،بوکان،
مريوان و کامياران به حالت نيمه تعطيل درآمد.
ھمچنين دانشجويان دانشگاه ُکردستان نيز دست به
اعتصاب غذا زدند .در طول حيات حکومت اسالمی،
مردم ُکردستان بارھا در اعتراض به سرکوب ،کشتار
و اعدام زندانيان سياسی دست به مبارزه زدهاند.
در خارج از کشور نيز ايرانيان مخالف اعدام ،بارھا
در اعتراض به اجرای احکام اعدام دست به اعتراض
زدهاند ،در اين اعتراضات بويژه کمونيستھا و
نيروھای چپ و آزادیخواه نقشی اساسی داشتهاند.
ھمچنين برگزاری مراسمھای يادمان اعداميان دھهی
اول حاکميت جمھوری اسالمی از جمله کشتار
زندانيان سياسيت در تابستان  ،۶٧در ساليان اخير با
ابعاد بيشتر و استقبال گستردهتری ھمراه بوده است.
مبارزه برای لغو احکام اعدام در خارج از کشور نيز
ھمگام با ايران از شتاب بيشتری برخوردار شده است.
مبارزه برای لغو حکم اعدام در کشوری که بيشترين
ميزان اعدام نسبت به سرانهی جمعيت را دارد و ھم
اکنون ھزاران زندانی محکوم به اعدام در صف اعدام
قرار دارند ،از اھميت فزايندهی برخوردار شده و در
اين راه میرود تا حمايت گروهھای ھر چه بيشتری از
مردم را نيز بدست آورد.
اما در حالی که امروز خواست لغو احکام اعدام و
فرياد زندانيان و خانوادهھای محکومين به اعدام و
موج حمايت از آنھا در فضا طنين افکنده است،
گروھی که از ترکيبی حتا متناقض تشکيل شده و نام
خود را نيز "لگام" گذاشتهاند ،ھدف خود را تالش
برای "لغو گام به گام اعدام" اعالم کردهاند .يعنی
گروھی که ادعای پيشرو بودن میکند حتا از بسياری
از مردم معمولی ايران نيز عقبتر گام برمیدارد .اين
گروه ھدف خود را در ابتدا لغو احکام اعدام کودکان،
قصاص ،اعدام در مالءعام و لغو مجازات قطع دست
و پا اعالم کرده و از لغو مجازات اعدام به بھانهی
اينکه مخالفانی در ايران دارد پرھيز نموده است!!!
در شرايطی که زندانيان محکوم به اعدام دست به
اعتصاب غذا زدهاند ،در شرايطی که خانوادهھای
محکومين به رغم آنکه در سختترين شرايط معيشتی
بسر میبرند ،ھمچنان به مبارزهی خود برای لغو
مجازات اعدام فرزندان و يا ھمسرانشان ادامه میدھند
و در شرايطی که خواست لغو مجازات اعدام بيش از
ھر زمان ديگری در ميان کارگران ،زحمتکشان،
دانشجويان و روشنفکران جامعه مطرح شده است ،بايد
به حمايت از اعتصاب و خواست زندانيان برای لغو
مجازات اعدام ،بیھيچ قيد و شرطی برخاست .برای
زندانيان محکوم به اعدام نيز ادامهی اعتصاب و
فراگيرشدن آن در زندانھای سراسر کشور بھترين
ابزار مبارزه برای لغو احکام اعدام در شرايط کنونی
میباشد .زندانيان محکوم به اعدام ،در ھر زندانی که
ھستند ،جز انتظار برای روز اجرای حکم اعدام،
چيزی ندارند تا در اين اعتراضات از دست بدھند.

 ٢۵نوامبر روز جھانی مبارزه
با خشونت عليه زنان

خشونت عليه زنان چيست؟ خشونت عليه زنان در چه
اشکالی بر آنھا اعمال میشود؟ چرا ميزان خشونت
عليه زنان در ايران ،آنھم در تمامی اشکالاش روندی
فزاينده طی میکند؟ و سوال آخر آن که چگونه میتوان
با خشونت عليه زنان به مبارزه پرداخت؟
برای پاسخ به اين سواالت در ابتدا بايد تاکيد نمود که
خشونت عليه زنان ارتباط مستقيمی با موقعيت زن در
جامعه دارد .از زمانی که جامعه به دو طبقهی
استثمارگر و استثمار شونده تبديل گرديد  -و ھمپا با اين
تحول  -جامعهی طبقاتی با تحميل موقعيت فرودست به
زنان در برابر مردان ،بسترھای مادی خشونتی را که
ھنوز در اقصا نقاط جھان به درجات مختلف بر زنان
اعمال میشود ،بوجود آورد.
بنابر اين برای پاسخ به سواالت باال ،ضمن داشتن
درکی روشن از مفھوم خشونت عليه زنان ،بايد به
موقعيت زن در جامعه ايران پرداخت .برخی از افراد
و جرياناتی که از خشونت عليه زنان سخن میگويند،
بدون بررسی ريشهھای خشونت و يا اشکالی که اين
خشونت در قوانين و سياستھای دولتی بهخود
میگيرد ،خشونت عليه زنان را محدود به خشونتھای
خانوادگی کرده و علت خشونت عليه زنان را به وجود
موجودی به نام "شوھر"" ،پدر" و يا "برادر" خالصه
میکنند .اين جريانات که در اثر بلندتر و رساتر شدن
فرياد برابریطلبانهی زنان و مردان در اقصا نقاط
جھان و از جمله ايران ،مجبور به واکنش به اين
موضوع شدهاند ،از آنجا که پاسدار نظم موجود
ھستند ،سعی میکنند با برجسته کردن بخشی از
ظاھری پديدهی خشونت عليه زنان ،به نتايج
واقعيت
ِ
مورد دلخواه خود برسند .آن دسته از رسانهھای ايرانی
که ريشه در حکومت دارند اما تالش میکنند تا
ظاھری روشنفکرانه و کارشناسانه بهخود بگيرند ،از
جمله اين جريانات ھستند که در اين روزھا نيز به
مناسبت  ٢۵نوامبر صفحاتی را سياه کردند.
اما ببينيم خشونت عليه زنان چيست و در چه اشکالی
اعمال میشود.
اساسا خشونت را میتوان در اشکال مستقيم و
غيرمستقيم آن در جامعه بررسی کرد .برای مثال زنان
برای رعايت حجاب اجباری مورد خشونت قرار
میگيرند و اين خشونت در اشکال مستقيم و غيرمستقيم
آن بازتاب میيابد .بهصورت مستقيم زمانیست که
نيروھای سرکوب رژيم به بھانهی بدحجابی زنان را
دستگير و حتا مورد ضربوشتم قرار میدھند و
غيرمستقيم آن به اين شکل است که زنان ھمواره در
اين ترس و واھمه قرار دارند که به بھانهی بدحجابی
ممکن است مورد آزار نيروھای سرکوب رژيم قرار
گيرند .در واقع تھديدی که در اين موضوع باالی سر
زنان است ،آنھا را دچار ترس و واھمه میسازد و
اين اعمال غيرمستقيم خشونت بر زنان است .بنابر اين
از اين جھت ھر گونه تعرض به حقوق و آزادیھای
فردی و اجتماعی زن که از منظر جنسيت بر او اعمال
شود ،خشونت عليه زن محسوب میگردد و از آن
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جملهاند قوانين و سياستھايی که در اين راستا تنظيم و
يا اتخاذ میگردند ،مانند اخراج از کار به دليل
اعتراض به شرايط کاری و يا تفکيک جنسيتی در
دانشگاهھا که محدوديتھايی را بر سر تحصيل
دانشجويان دختر بوجود میآورد .حال اگر به اين
موضوع باور داشته باشيم ،میتوانيم به اين سوال پاسخ
دھيم که چرا خشونت عليه زنان در ايران بهصورت
فزايندهای رو به رشد است و اين در حالیست که زنان
در برخی از کشورھايی که عموما جزو کشورھای
پيشرفتهتر سرمايهداری محسوب میشوند با خشونت
بهمراتب کمتری روبرو ھستند.
بهنظر میآيد که برای پاسخ به اين سوال میتوان بر
روی دو دليل اصلی تاکيد نمود .اول ريشهھای
اقتصادی و دوم ساختار سياسی ،مذھبی و سنتھا و
فرھنگ حاکم بر جامعه.
يکی از داليل افزايش خشونت عليه زنان در سالھای
اخير ،گسترش فقر در ميان زنان است که ارتباطی
تنگاتنگ با گسترش بحران و فقر در سطح جامعه
دارد .براساس آمارھای دولتی نرخ بيکاری در ميان
زنان دو برابر مردان میباشد و در گروه سنی  ١۵تا
 ٢٩سال نرخ بيکاری زنان  ۴۵درصد میباشد .بر
اساس اين آمارھا از تعداد شاغالن زن طی سالھای
 ٨۵تا  ٩٠حدود  ٩٠٠ھزار نفر کاسته شده است.
در عين حال زنان به دليل زن بودن در محيطکار
مورد تبعيض و ستم قرار میگيرند .آنھا در صف
نخست اخراجیھا قرار داشته و نرخ اخراج زنان از
 ٣٣درصد در سال  ٨۴به  ۴٣درصد در سال ٩٠
افزايش يافته است .در حالی که مشارکت اقتصادی در
مردان  ۶٧درصد است در زنان اين نرخ تنھا ١٢ /۶
درصد میباشد .شرکتھای پيمانکار ھمچنين به زنان
کارگر دستمزدھای بهمراتب پايينتری پرداخت
میکنند.
براساس گزارشی که در خبرگزاری ايلنا و به نقل از
يک زن کارگر که در اداره منابع طبيعی علیآباد کتول
)استان گلستان( کار میکند منتشر شده ،وی برای
روزی ھفت ساعت کار و در مجموع ۴٢ساعت کار
ھفتگی تنھا  ١٠٠ھزار تومان در ماه دستمزد دريافت
میکند .اين زن کارگر که دارای مدرک فوق ليسانس
میباشد مینويسد" :من از سر بدبختی سه سال بدون
ھيچ قراردادی کار کردم و دو سالونيم پای قراردادی
را امضا کردم که مفاد آن را يک طرفه و به نفع
کارفرما نوشته بودند .در شھری که به قول مسوولين
اداره کار ،ھستند کسانی که با کمتر از اين حقوق نيز
کار میکنند" .او در اعتراض به شرايط کاری خود به
اداره کار و امور اجتماعی شکايت میکند اما تنھا
نتيجهی اين شکايت صدور حکم اخراج وی بود.
براساس گزارشی که در خبرگزاری آفتاب منتشر شده
"کارفرمايان ترجيح میدھند در بسياری از مشاغل
مديريتی و نياز به تخصص و مھارت حتا شرايط زنان
را بررسی نکنند و تنھا درخواست بررسی تقاضای
مردان کارجو را میدھند .با اين حال ،در بسياری از
مشاغل سادهتر و آن بخش از کارھايی که نيازمند
تخصص و مھارت از ديدگاه کارفرمايان و براساس
بازار کار نيست ،زنان در اولويت قرار داده میشوند".
از جمله اشکال خشونت عليه زنان در محيط کار
مجبور کردن آنھا به دادن تعھد برای ازدواج نکردن
و يا بچهدار شدن است .ھمچنين در برخی از مراکز
کار ،زنان مجبور به دادن تعھد برای استفاده نکردن از
مرخصی پس از زايمان میشوند.
يکی ديگر از روشھای خشونت عليه زنان در محيط
کار در واقع بيگاری کشيدن از آنھاست .در يک واحد
کشتار مرغ که حدود  ۴٠زن که عموما زنان
سرپرست خانوار نيز ھستند ،کارفرما برای ممانعت از
حضور بازرسان تامين اجتماعی ،آنھا را از ساعت ۵
عصر تا  ٨صبح به کار وامیدارد.
زنان کارگر در اين کشتارگاه در حالی که از دريافت
حداقل دستمزد و ديگر مزايای خود محروم ھستند،
بيش از  ٨ساعت در روز در اين کشتارگاه کار میکنند
و به دليل کار در ساعات شب دچار مشکالت جسمی و
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از صفحه ١٠

 ٢۵نوامبر روز جھانی مبارزه با
خشونت عليه زنان
روحی فراوانی شدهاند.
ھمين چند نمونه کافیست تا ببينيم که چگونه زنان
کارگر به انسانی فرودست در جامعهی سرمايهداری
ايران و تحت حاکميت اسالمی تبديل شده ،و ھمين
فرودستیست که از عرصهی اقتصاد به تمامی
عرصهھای زندگی کشيده شده و برای مثال در
خشونت عليه زنان تجلی میيابد )حال در نظر بگيريد
وضعيت زنان خانهداری را که حتا از کمترين درآمد
اقتصادی نيز محروم ھستند(.
يکی ديگر از عوامل مھم افزايش خشونت عليه زنان،
پُر رنگتر شدن نقش مذھب در قوانين و سياستھای
حکومت در طی ساليان اخير است که منجر به اتخاذ
سياستھايی ھمچون تفکيک جنسيتی در دانشگاهھا شده
است .در قوانين اسالمی بسياری از حقوق بديھی که
زنان در يک جامعهی بورژوايی از آن برخوردار
ھستند از آنان سلب میشود .حکومت اسالمی در
سالھای اخير و در حالی که با تشديد بحران اقتصادی،
اجتماعی و سياسی روبرو بوده است ،به تشديد فضای
امنيتی و افزايش سرکوب روی آورده است و در اين
ميان برای حکومت استفاده ھر چه بيشتر از مذھب ھم
بهعنوان ابزار سرکوب و ھم برای توجيه ايدئولوژيک
سرکوب ،امری ضروری بوده است .ھمين عامل در
کنار دامن زدن به سنتھای عقبماندهی نظامھای
ماقبل سرمايهداری که ھنوز ھم برای جمھوری
اسالمی کارکردھای خاص خودش را داشته و در فقر
فرھنگی و بيسوادی  -که خود ريشه در فقر اقتصادی
و معيشتی دارد  -ريشه دارند ،منجر به افزايش
خشونت عليه زنان شده است .قابل توجه آنکه بيشترين
نرخ بيسوادی که ھم اکنون براساس آمار رييس
سازمان نھضت سوادآموزی ،شامل  ٩ميليون و ٧١٩
ھزار نفر میشود ،در مناطقی است که بيشترين
قتلھای ناموسی و از اين دست خشونتھا عليه زنان
در آن مناطق رُخ میدھد .در اين مناطق زنان و
دختران در اشکالی وحشيانه بهبھانهھايی به قتل
میرسند که در بسياری از کشورھای دنيا حتا جرم
محسوب نمیشود.
نبايد فراموش کرد که حاکميت اسالمی ،حکومتی که
نوعی از فرھنگ و سنت را در اين جامعه تبليغ و
اعمال میکند ،خود بزرگترين قاتل زنان و دختران
اين کشور است .فراموش نمیتوان کرد که اين
حکومت بويژه در دھهی اول حاکميت خود چه تعداد
از زنان و حتا دختران نوجوان را در زندانھا به شدت
مورد شکنجه و حتا تجاوز جنسی قرار داد و سپس
آنھا را به دار آويخت ،آنھم تنھا به خاطر عقايد
سياسیشان و باز نبايد فراموش کنيم که در ھمين سال
 ٨٨حکومت چه خشونتی را عليه زنان معترض بهکار
برد ،ندا آقاسلطان و ترانه موسوی تنھا نمونهھايی از
قربانيان خشونت عليه زنان توسط حکومت ھستند که
به دست عوامل امنيتی و نظامی رژيم به قتل رسيدند.
اما چگونه میتوان با خشونت عليه زنان به مقابله
برخاست؟
شکی نيست که کسب موقعيت برابر در جامعه و در
تمامی عرصهھای اقتصادی ،سياسی ،اجتماعی و
فرھنگی میتواند زمينهھای خشونت عليه زنان را
بخشکاند و باز شکی نيست که سوسياليسم بھترين و
يگانه پاسخ برای رفع کامل اين نابرابریھا و قطعيت

رفيق صديقه حائری ،مادر سه تن از
”آفتابکاران جنگل“ از ميان ما رفت

با کمال تاسف مطلع شديم رفيق صديقه حائری که فعالين کمونيست و چپ و دوستداراناش ،او را با
نام ”مادر سالحیھا“ میشناختند در سن  ٨٨سالگی در استکھلم – سوئد درگذشت.
مادر سالحیھا ،که سه فرزند خود ،جانباختگان فدائی حسين ،کاظم و جواد را طی سالھای  ١٣۵٠تا
 ١٣۵۴در مبارزه با رژيم ديکتاتوری شاه از دست داد ،يکی از چھرهھای شناخته شدهی مبارزات
مادران و خانوادهھای زندانيان سياسی و جانباختگان بود که فرزندان خود را در راه آزادی و
سوسياليسم از دست دادهاند.
او از جمله مادران نسل آفتاب و کار بود که با جسارت و پايداری ،نقش مھمی در سازماندھی
خانوادهھای زندانيان سياسی و جانباختگان ،در سالھای قبل از قيام بھمن  ١٣۵٧داشت .گرچه در پی
مبارزات و جانفشانیھای شقايقھای سرخ و قيام تودهای ،سلطنت سرنگون شد اما روی کار آمدن
حکومت سرکوبگر جمھوری اسالمی و ادامه مبارزات ساير اعضای خانوادهاش ،موجب شد تا مادر
سالحیھا بار ديگر در صف مبارزات ،در داخل و خارج از ايران در کنار انقالبيون و کمونيستھا
به مبارزه ،مقاومت و پايداری ادامه دھد.
زندگی و مبارزه مادر سالحیھا ،مادر نسل شقايقھای سرخ ،سمبل مقاومت و پايداری مادرانی است
که ياد فرزندان زندانی و جانباختهشان را با ادامه راه آنھا و مبارزه برای عدالت و دادخواھی گرامی
داشته و میدارند .تاريخ مبارزات نيم قرن گذشته ايران مملو از مبارزات ،فداکاریھا ،ايثار و گذشت
مادرانی است که با انعکاس سرکوب و کشتارفرزندانشان ،نقش مھمی در جلب افکار عمومی و
سازماندھی اعتراضات خانوادهھا ايفا نمودهاند.
بی شک مبارزات مادر سالحیھا و ساير مادران نسل ”آفتابکاران جنگل“ در دھه پنجاه شمسی ،الگو
و الھامبخش مبارزات مادران خاوران و مادران پارک الله بوده و ھست .مادرانی که درد مشترک
خود را با اعتراض به ظلم و سرکوب فرياد کرده و میکنند.
کميته خارج کشور سازمان فدائيان )اقليت( ضمن تسليت به عزيزان و بازماندگان رفيق صديقه
حائری ،برای آنھا صبر و بردباری و سالمت آرزو میکند.
ياد و خاطره مادر سالحیھا زنده و پاينده باد
سرنگون باد رژيم جمھوری اسالمی
زنده باد آزادی – زنده باد سوسياليسم
کميته خارج کشور سازمان فدائيان )اقليت(
 ١دسامبر  ١٠) ٢٠١٣آذر (١٣٩٢

بخشيدن به آن میباشد .اما در ھمين جامعهی
سرمايهداری نيز میتوان با خشونت عليه زنان به
مبارزه پرداخت و ھر گامی که در راستای برابری
جنسيتی و دفاع از حقوق زنان برداشته شود ،گامی در
راستای مبارزه با خشونت عليه زنان میباشد و اين
جدا از آن است که در جريان اين مبارزه ،به صفوف
انسانھايی که به ضرورت برابری جنسيتی آگاه شده و
به صف مبارزه با خشونت عليه زنان میپيوندند،
افزوده شده و در نتيجه اين صف مستحکمتر و
پُرصالبتتر خواھد گرديد.
در سال  ١٩۶٠و در چنين روزی سه تن از خواھران
ميرابال در جمھوری دمينيکن و در حالیکه عازم
ديدار ھمسران زندانیشان بودند ،توسط عوامل رافائل
تراجيلو ديکتاتور حاکم بر اين کشور به طرز فجيعی
به قتل رسيدند .قتل اين سه خواھر که ھمچون
ھمسرانشان از فعاالن سياسی بودند ،منجر به
اعتراضات زيادی شد و اين سه خواھر به سمبل
مقاومت و مبارزه زنان در اين کشور آمريکای
مرکزی تبديل گرديدند .يک سال پس از قتل خواھران
ميرابال ،رافائل تراجيلو ديکتاتور اين کشور نيز سقوط
کرد.

در جوالی  ١٩٨١از سوی گروهھايی
از زنان که در يک گردھمايی در بوگوتا
پايختت کلمبيا شرکت کرده بودند ،روز
 ٢۵نوامبر بهعنوان روز مبارزه با
خشونت عليه زنان اعالم گرديد .در
ژوئن سال  ١٩٩١نيز دو سازمان
مستقل زنان ،کارزاری را آغاز کردند
که از روز  ٢۵نوامبر روز مبارزه با
خشونت عليه زنان آغاز میشد .در
نھايت در روز  ١٧اکتبر  ١٩٩٩مجمع
عمومی سازمان ملل متحد ،روز ٢۵
نوامبر را بهعنوان روز جھانی مبارزه
با خشونت عليه زنان تصويب کرد.

ستم و تبعيض بر پايه جنسيت ملغا بايد گردد

نيمه اول آذر  ٩٢شماره ۶۵٨

اعتصاب غذای زندانيان
قزلحصار برای لغو احکام
از روز دوشنبه  ۴آذرماه و در پی انتقال ١١
زندانی محکوم به اعدام به سلول انفرادی جھت
اجرای حکم ،جمع بزرگی از زندانيان واحد ٢
زندان قزلحصار که بسياری از آنھا نيز به حکم
اعدام محکوم شدهاند ،دست به اعتصاب غذا
زدند .براساس آخرين اخبار تعداد زندانيان
اعتصابی به بيش از  ١٨٠٠نفر رسيده است .در
اين واحد حدود  ٣٠٠٠نفر زندانی ھستند.
خواست اصلی زندانيان معترض ،رسيدگی مجدد
به پروندهھا و لغو احکام اعدام میباشد.
در پی فراگيرشدن اعتصاب در اين زندان،
زندانبان دست به تشديد فضای امنيتی زد و با
يورش به بندھا اقدام به تخريب وسايل زندانيان
نمود ،ھمچنين حسينی رئيس زندان به ھمراه
معاوناش گرامی ،سعی کردند با دادن وعدهھايی
زندانيان را وادار به پايان دادن به اعتصاب غذا
کنند که زندانيان برادامهی اعتصاب تا لغو رسمی
احکام اعدام و اعالم آن از راديو و تلويزيون
تاکيد کردند.
ھمچنين در روزھای اخير تعدادی از خانوادهھای
محکومين به اعدام در برابر مراکز حکومتی از

جمله مجلس اسالمی دست به تجمع زده و
خواستار لغو مجازات اعدام شدند .در
دستنوشتهھايی که اين خانوادهھا با خود به
ھمراه داشتند نوشته شده بود" :چرا اعدام؟" .در
ماهھای اخير خانوادهھای محکومين به اعدام
تجمعات متعددی را با خواست لغو احکام اعدام
زندانيان برگزار کردهاند.
اين اولين بار نيست که زندانيان و خانوادهھای
زندانيان در اعتراض به احکام اعدام دست به
اعتراض میزنند .در اول دیماه سال  ٨٨مردم
سيرجان در اعتراض به اجرای حکم اعدام دو تن
از اھالی اين شھر در مالء عام ،به محل اجرای
حکم اعدام و استقرار نيروھای انتظامی يورش
برده و درپی زدوخورد با ماموران مسلح رژيم،
دو محکوم به اعدام را از باالی طناب دار به زير
کشيدند .در پی دستگيری مجدد محکومين به
اعدام و درگيری متعاقب آن بين مردم و نيروھای
نظامی ،دهھا تن از مردم مجروح و تعدادی نيز
کشته شدند .منابع دولتی تعداد کشتهشدگان را دو
نفر و برخی منابع مردمی  ٩نفر اعالم کردند.
ھمچنين حدود  ٨٠نفر مجروح و در بيمارستانھا
بستری گرديدند.
روز  ٢۴اسفند سال  ٨٩نيز در جريان درگيری
بين زندانيان و زندانبان در زندان قزلحصار،
بيش از صدوپنجاه زندانی در اثر حمله زندانبان
با اسلحه و گاز اشکآور کشته و مجروح شدند .رژيم

درصفحه ١٠

برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورائی را ببينيد
برنامهھای تلويزيون دمکراسی شورايی از طريق کانال تلويزيونی انديشه و به مدت  ۴ساعت در ھفته
پخش میشود که دو ساعت آن زنده و دو ساعت ديگر تکرار برنامهھا میباشد.

ساعات پخش برنامهھای تلويزيون دمکراسی شورايی بدينقرار است:
برنامهھای تلويزيون دمکراسی شورايی دوشنبه ھر ھفته:
ساعت  ٢٢ : ٣٠به وقت ايران
 ٢٠به وقت اروپای مرکزی
 ١١به وقت لسآنجلس
و چھارشنبه ھر ھفته:
ساعت  ٢١ : ٣٠به وقت ايران
 ١٩به وقت اروپای مرکزی
 ١٠به وقت لسآنجلس
اين برنامهھا به مدت يکساعت از ماھواره ھاتبرد و تلهاستارت پخش میشود.
تکرار برنامهھا در روزھای  ۴شنبه و  ۵شنبه ھر ھفته ساعت دوازدهونيم ظھر به وقت ايران ،ساعت
ده صبح به وقت اروپای مرکزی و ساعت يک نيمه شب به وقت لسآنجلس خواھد بود.
اگر به تلويزيون ماھوارهای دسترسی نداريد ،میتوانيد از طريق آدرس اينترنتی سايت انديشه بهطور
زنده و ھمزمان برنامهھای تلويزيون دمکراسی شورايی را مشاھده کنيد:

١٢
١٢
برای ارتباط با ز ن ان )ا ( 56نامهھای خود
را به يکی از آدرسھای زير ارسال نمائيد.
آلمان

دانمارک

K . A. R
Postfach 160531
60068 Frankfurt
Germany
I.S.F
P . B . 398
1500 Copenhagen V
Denmark
Sepehri
Postfach 410
4410 Liestal
Switzerland

سوئيس

Postbus 23135
1100 DP
Amsterdam Z.O
Holland

ھلند

کانادا
K.Z
P.O.BOX 2488
Vancouver B.C
V6B 3W7 Canada
کمکھای مالی خود را به شماره حساب
بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھمراه کد
مورد نظر به يکی از آدرسھای سازمان
ارسال کنيد.

شماره حساب:
Gironummer 2492097
نام صاحب حساب Stichting ICDR :
IBAN:
NL08INGB0002492097
BIC: INGBNL2A
Amsterdam, Holland
شماره فکس ز ن ان )ا( 56
٠٠۴۴٨۴۵٢٨٠٢١٩٩
نشانی ما برروی اينترنت:
http://www.fadaian-minority.org
http://76.163.28.199/
پست الکترونيک :E-Mail
info@fadaian-minority.org
شماره پيامگير ز ن ان )ا: ( 56
در اروپا
0031(0)618622401

www.andishehcom.com
ای ميل تماس با نشريه کار:

مشخصات ماھوارهای کانال تلويزيون انديشه:
3/4 20000 :Horizontal Symbol Rate 12090:Frequency 25Galaxy :North America
3/4 29900:Symbol Rate 10723 :Frequency ,8Hot Bird :Middle East ,Europe
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