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ی                 ل ان ع ي ه م ت ذش ای دو روز گ داره دي
ی                 ل ت م ي ن ورای ام ر ش ي ی دب ان ج الري
جمهوری اسالمی، با خاوير سوالنا مسئول      
سياست خارجی اتحاديه اروپا علی الظاهر       

ی              “   سازنده”  جان ان الري ي ه ب بوده است وب
در اين ديدار ها بر     “   برخی سوء تفاهمات  ” 

هر دو طرف، پس از            .   طرف شده است    
ار                  ن اظه مذاکرات دو روزه در شهر وي
داشته اند که در روزهای آينده به مذاکرات        

ه              .   ادامه خواهند داد  ی است ک ال ن در ح اي
ا          آمريکا و به تبع آن دولت انگليس،از مدته
يت              ن ه شورای ام د ک ن ار آن ت يش خواس پ
ی                    اس ي ای س م ه ري ح ل، ت ل ان م ازم س
واقتصادی را عليه جمهوری اسالمی در            

ان وزارت       .   دستور کار قرار دهند    دگ ن اي نم
ه            ۵خارجه   يت ب ن  عضو دائمی شورای ام

 سپتامبر قرار است      ١١اضافه آلمان، روز    
ه            ام ن طع تشکيل جلسه دهند تا پيش نويس ق
ه جمهوری اسالمی را                 ي اعالم تحريم عل

ايست              .   تدوين کنند  س، می ب وي يش ن اين پ
يت            ن مبنای قطعنامه ای شود که شورای ام
سازمان ملل عليه جمهوری اسالمی صادر     
اسی ودر                     م های سي حري رد و ت خواهد ک

 کشاکش فرسايشی
  برسر پرونده اتمی
  جمهوری اسالمی 

قانون کار، “ اصالح”پيش نويس   
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 شاهکار صمد زندگی او بود

 
 خالصه ای از اطالعيه ها و 

  بيانيه های سازمان
 
  

 خاوران ميعادگاه آزادی و سوسياليسم 
 غرق در گل و بوسه شد

سال تحصلی جديد آغاز می گردد وميليونها           
دانش آموز، دانشجو و معلم با انبوهی از                   
موانع، محدوديت ها و مشکالتی که زائيده              

اجتماعی وسياسی حاکم بر         -نظام اقتصادی  
 .ايران اند، کار خود را از سر می گيرند

چند روز ديگر، مدارس کارخود را آغاز                
می کنند، اما ظاهرا اولين، ساده ترين وپيش           
پا افتاده ترين معضل دستگاه آموزش و                      
پرورش رژيم اين است که جا و مکان الزم             

مطابق .  برای دائرکردن مدارس وجود ندارد      
 ۵٠آماری که مطبوعات رژيم ارائه داده اند،        

درصد مدارس کشور به علت نبود امکانات           
از جمله جا ومکان  دائر کردن مدارس،                     
دوشيفته هستند و با اين وجود درهمان حد که          
اين مدارس وجود دارند، اغلب، ساختمان                
آنها خرابه است تا مکان مناسب برای                         

رئيس سازمان نوسازی، توسعه و           .  مدرسه



٢ 
 ١از صفحه 

  ۴٨۵  شماره ٨۵نيمه  دوم شهريور 

ران را تصويب              مرحله بعد اقتصادی عليه اي
 .نمايد

می               ان اعضای دائ در اين ميان عدم توافق مي
ران          ه اي شورای امنيت برسر نحوه برخورد ب
ه در درون               و زمزمه های موافق ومخالفی ک

الاقل   -اتحاديه اروپا برسر تحريم ياعدم تحريم     
به گوش می خورد، سبب         -در مرحله کنونی 

گری را در                      ا تالش دي ه اروپ ادي ح شد که ات
ا                 رابطه با مناقشه اتمی جمهوری اسالمی ب

گرچه دولت      .   غرب در دستور کار قرار دهد     
ال                      ب ا، ق ه اروپ ادي ح ه ات ی واز جمل های غرب
ران               ا اي د ب بارها اعالم کرده بودند که آماده ان
برسر مسئله پرونده اتمی مذاکره کنند اما پيش        
وسط              وم ت ي شرط آن، تعليق غنی سازی اوران
ان       ي جمهوری اسالمی است، ولی عدم توافق م
ا                   ی ب ائ خشی از دول اروپ چين و روسيه و ب
آمريکا از يکسو و منافع اقتصادی دولت های         
ی از سوی               ست ي مذکور و کمپانی های امپريال
ا عمال شرط خود را                   ه ديگر،سبب شد که آن

ی              .   زير پا بگذارند   ه غن جمهوری اسالمی ب
گوی                   د وسخن ه می ده وم ادام سازی اوراني
وزارت خارجه حکومت اسالمی بحث مربوط      
د و              به تعليق را اساسا امری نا مربوط می دان
يش شرطی را                     ه پ چگون ي می گويد ايران ه

رد         ذي ی پ م رات ن ذاک رای م ال،      .   ب ن ح ا اي ب
ران               ا اي ره ب ذاک اتحاديه اروپا در عمل وارد م
ن                   است خارجی اي ول سي ده است و مسئ ش

 .می داند“ سازنده”اتحاديه، گفتگوها را 
آغاز گفتگو عمالبه معنای موفقيت جمهوری        

ت است           دن وق ري ی در خ ومت .   اسالم ک ح
ه           اسالمی از ابتدا اين سياست را در پيش گرفت
می را               ده ات رون است که پروسه رسيدگی به پ
ه                امی ب کش دهد و باگامی به جلو و سپس گ
ه                    ری ب شت ي ی ب ان عقب گذاشتن، فرصت زم

در جبهه مقابل، عليرغم اصرار     .   دست بياورد 
م                 حري است های ت اکيد بوش برای اعمال سي
ری سبب                وث واقدامات شديد ديگر، عوامل م
شده اند که دولت آمريکا تاکنون نتواند سياست    
 .های مورد نظر خود را به متحدانش بقبوالند

ار         ت رف متحدان آمريکا تجربه اشغال عراق وگ
ه دست                  ه ب د ک شدن در باتالق خونی را دارن
ان             انست غ آمريکا وهمين متحدان در عراق واف
رخروج از                دازی ب ايجاد شده است و چشم ان

 .اين باتالق بر آنان متصور نيست
ه              ي ل صادی ع ت اسی و اق ي م س ري ح ال ت م اع
جمهوری اسالمی، گرچه حکومت اسالمی را      
رات                    ي اث ا ت د داد ام واه رار خ ا ق ن گ ن در ت
ع دولت های              اف بالواسطه  اقتصادی برای من
غربی وکمپانی های عظيم امپرياليستی خواهد      

. کافی است به نمونه آلمان اشاره شود    .   داشت
دی              ن کشور چن ان اي رئيس اتحاديه کارفرماي

ران و            پيش هشدار داد که اعمال تحريم های اي
ران،         صدمه ديدن مناسبات اقتصادی آلمان و اي

ن           ت  هزار شغل در          ١٠عجالتا به از ميان رف
د شد         ر،            .   آلمان منجر خواه ن ام ن اي ي چن هم

. تاثيرات بالواسطه سياسی دربر خواهد داشت     
ه              ت ذش ای گ ال ه وری اسالمی طی س ه جم
ه خويش را              هزاران تن از نيروهای وابسته ب
ان،            ت انس نه تنها در عراق، لبنان، فلسطين وافغ
وزش داده و                       ان آم ه ر ج راس ه در س ک

تزلزل برخی از دولت    .   سازماندهی کرده است  
م های              حري های غربی در اعمال بی واسطه ت
ال شدن               ع سياسی و اقتصادی، در هراس از ف

 .اين نيروی سازمان يافته نيز هست
ا تالش می              ه اروپ ادي از همين روست که اتح
وشت                   ن سرن ي ي ع راحل ت ن م کند که در آخري
ه                     گر راهی را ک اردي ران، ب می اي پرونده ات

وده      م ي ا                    -بارها پ دن ب وافق رسي ه ت ی ب ن ع ي
ره        ذاک اره    -جمهوری اسالمی از طريق م دوب

ن          .  طی کند  راهی که از پيش روشن است اي
جه آن      .   بار نيز به جائی نخواهد رسيد      ي تنهانت

زل                   زل ت ه اعضای م ن است ک برای اروپا اي
جه               ي ت اتحاديه اروپا نيز پس از مدتی به اين ن
م های                    حري است ت ايست سي برسند که می ب
رار                  ارق ور ک اسی رادر دست اقتصادی و سي

ه                    .   داد ی ک ه دول وع م ج ت، م ال ح ن در اي
د،      رودرروی جمهوری اسالمی قرارگرفته ان
د                        ن ا و ب ی ه ه زن ان درتوازنی که پس از چ
م های               حري ده است ت ا حاصل ش وبست ه
رار              ار ق وور ک سياسی واقتصادی را دردست

رسايشی          .   خواهند داد  اين بحران وکشاکش ف
ه          راه حل ديگری جز وارد شدن به يک مرحل

 .حادتر ندارد

کشاکش فرسايشی برسر پرونده 
 اتمی جمهوری اسالمی 

 
  ۶٧يادمان جان باختگان تابستان 
 در اتاق دمکراسی شورايی

 
 

اه               ١۴در روز سه شنبه      اسی در م ان سي  شهريور به مناسبت سالروز کشتار دسته جمعی زنداني
ه در           ۶٧های مرداد و شهريور سال        مراسمی در اتاق پالتاکی دمکراسی شورايی برگزار شد ک

 .اين مراسم دو تن از رفقای سازمان ما، رفقا احمد موسوی و رحمان درکشيده سخنرانی کردند
اسی                        " در اين برنامه ابتدا رفيق رحمان با تم     ان سي ي دان دام زن ن در سرکوب و اع ي واب " نقش ت

رفيق رحمان در اين سخنرانی با بيان عمل کرد توابين در سال های حضور وی    .  سخنرانی کرد 
ا                ۶۴ تا ۶٠در زندان به ويژه سال های        ت ه ح اد آن ک ع  به نقش توابين در گسترش سرکوب و اب

منجر به اعدام برخی از زندانيان سياسی شد اشاره کرده و نتيجه گرفت که توابين به عنوان يک              
ه در        .   نقش زندانبان را ايفا کردند.   ا.   جريان در زندان های ج     وی در اين سخنرانی افرادی را ک

اومت درون              ق زندان به ظاهر توبه کرده و يا زندانيانی که در زندان منفعل شده و عالقه ای به م
زندان نشان نمی دادند از توابين جدا کرده و توابين را کسانی ناميد که در سرکوب زندانيان نقش            
ن                        ی و از اي ان ب داشتند که اين نقش می توانست به شکل شکنجه، بازجويی، مسئوليت بندها، نگه

وی در انتها به نقد تفکراتی پرداخت که با تطهير و يا قربانی ناميدن توابين و           .   دست اعمال باشد  
ان                   ي دان اومت زن ق اوم، م ق ان م عمده کردن اين موضوع در برابر نقش آن ها در سرکوب زنداني

 .سياسی را کم رنگ می کنند
اه در    او با.   آغاز کرد "   مقاومت در زندان  "  تم   بحث خود را با   در ادامه رفيق احمد       مقدمه ای کوت

ری در          :   گفت"    در زندان مقاومت" مورد   گي ن دست مقاومت در زندان از همان لحظه های آغازي
ا     - از همان لحظه ای که چشم بند بر چشمان زندانی زده می  .   وجود زندانی شکل می گيرد     شود ت

رامونش را از او                ابعاد حس زمان و مکان و مهمتر از آن حس شناخت        ي و ماهيت پديده های پ
 . بگيرند

 توهم پراکنی  ومقاومت در مقابل سياست:   و آنگاه به فرازهای مختلف مقاومت در زندان از قبيل   
اع از                             رای دف ان ب ان ب دان ی زن های  رژيم در ميان زندانيان، مقاومت در مقابل قوانين ضذ انسان
ه                             ام زجار ن ن ان وشت رای ن ان ب ي حرمت و ارزش های انسانی، مقاومت در برابر کشاندن زندان
است                  ر سي راب اومت در ب نسبت به سازمان های سياسی به عنوان شرط آزاد شدن از زندان، مق
ر                                 ي اث دان و ت رون زن ي ارزه در ب ب دان و م زندگی کردن در ميان توابين، رابطه مقاومت در زن

ه                            - متقابل آن  ان ه ه ب ان جمع ب ي ان درم ي دان ها برهم، مقاومت در مقابل سياست منزوی کردن زن
ان در               . . . .   ممنوعيت زندگی کمونی و    ي دان اومت زن پرداخت و با ذکر نمونه های مشخصی از مق

رادی های                                   ف حمل ان ر هشت و ت ه روزی در زي ان تابوت و قيامت، سرپا ايستادن های چند شب
با گيسوان پريشان " طوالنی مدت ، مقاومت زندانيان را ستود و آنگاه با خواندن بندهايی از شعر         

رای       ۶٧که تصويری بود از کشتار زندانيان در تابستان "   در باد  اومت ب ق  و با اميد به پايداری م
ه را                   سرنگونی جمهوری اسالمی تا رسيدن به آزادی و سوسياليسم  ياد همه اين عزيزان جانباخت

 .   گرامی داشت
ل                                     اب ان ق ی در سايت سازم ل های صوت اي در ضمن متن کامل سخنان دو رفيق به صورت ف

 .دسترسی می باشد



  ۴٨۵  شماره ٨۵نيمه  دوم شهريور  ٣

 ١از صفحه 

 ٩درصفحه 

 سال تحصيلی جديد و
 موانع نظام آموزشی موجود

 رژيم جمهوری اسالمی را بايد با يک اعتصاب عمومی سياسی و قيام مسلحانه برانداخت

وقتی که جا ومکان الزم ومناسب برای دائر           
 ۵٠کردن کالس درس وجود ندارد، وقتی که        

درصد مدارس کشور دوشيفته هستند، وقتی           
که معلم کافی نيست ومعلمان تحت استخدام             
وزارت آموزش وپرورش، با معضل مسائل         
معيشتی روبرو هستند، وقتی که امکانات                 
الزم برای تدريس و آموزش وجود ندارد،               
ديگر نمی توان از کمبود مفرط امکانات                   
ورزشی و فرهنگی برای دانش آموزان                     
مدارس دولتی سخنی به ميان آورد ويا از                  
بازماندن کودکان ونوجوانانی از تحصيل                
سخن گفت که به علت فقر شديد خانواده                      
خود، از کودکی ناگزيرند کار کنند و يا در                
نيمه راه، مدرسه رفتن را متوقف می کنند تا           
بتوانند کمک خرجی برای خانواده فقير خود         

 .باشند
اما مسائل مربوط به آموزش ونظام آموزشی         
در ايران، بسی اساسی تر از آن چيزی است           

نظام آموزشی که  . که دراينجا به آن اشاره شد 
در ايران وجود دارد، از جهات مختلف عقب         

وجود يک دولت   .  مانده و حتا ارتجاعی است     
مذهبی در ايران و دخالت مذهب در مدارس           
و برنامه های آموزشی، سراسر نظام                          
آموزشی کشور را آغشته به خرافات مذهبی          
و قرون وسطائی کرده است وبه يک مانع                
مهم در ارتقاء سطح آموزش و آگاهی دانش             
آموزان و تحول نظام آموزشی تبديل شده                  

اما اگر حتا اين مانع وجود نداشته باشد        .  است
واين مانع سرانجام برافتد، مانع ديگری                     
وجود دارد که قدمت آن حتا به دورا ن قبل                
از حاکميت جمهوری اسالمی بر ايران بر               

 .می گردد
درنظام آموزشی ايران، همواره شکاف                    
عميقی ميان آموزش نظری و عملی وجود               

دراين سيستم آموزشی، دانش         .  داشته است  
آموز بايد در سراسر دوران تحصيل خود،              
يک مشت مسائل نظری راحفظ کند، امتحان          

در حالی که    .  دهد وبعد آنها را فراموش کند        
دريک نظام آموزش مترقی، بايد آموزش                 
نظری وعملی تلفيق گردند و پيوند نزديکی             
ميان مدرسه وکارمولد اجتماعی بر                              

 . قرارشود
مادام که يک چنين نظام آموزشی بر قرار                
نگردد، نه نيروی الزم و از همان آغاز                      
آموزش ديده مورد نيازجامعه تامين خواهد             
بود ونه دانش آموزان می توانند استعداد                    

بلکه در هر     .  وعالئق خودرا شکوفا سازند       
سال، يک جمعيت ميليونی که تحصيالت                 
متوسطه خود را به پايان رسانده اند، تازه با            

. اين مسئله روبه رو هستند که چه بايد بکنند            
نه تجربه ای دارند و نه کاری برای اين                      

گروه کثيری از اين ديپلمه ها       .  جمعيت هست 

کشور دوشيفته اند، چرا ساختمان مدارس                
موجود بازسازی نمی شود وچرا بودجه ای            
که خود تصويب کرده اند، پرداخت نمی                    

 . گردد
طبيعتا سرمايه داران وتمام کسانی که درآمد          
کافی دارند، از اين امکان برخوردارند که               
فرزندان خود رابرای تحصيل به خارج از              
کشور بفرستند ويا درايران، به مدارس                      
خصوصی بفرستند که از امکانات الزم                    

 ١۶در ايران از مجوع حدود           .  برخوردارند
 ميليون درمدارس     ١/۵ميليون دانش آموز،        

 ٩٠٠خصوصی تحصيل می کنند وساالنه              
 ١۴/۵اما  .  ميليارد تومان شهريه می پردازند     

ميليون دانش آموز که فرزندان کارگران                  
وزحمتکشان اند، در مدارس دولتی از حداقل        
امکانات نيز برخوردار نيستند وحتا جا                      
ومکان مناسب برای کالس درس آنها وجود           
 .ندارد، تا چه رسد به ديگر امکانات آموزشی

اگر جا ومکان ضروری و مناسب برای دائر        
کردن مدارس و برپائی کالس های آموزشی         
وجود ندارد، روشن است که بودجه الزم                  
برای استخدام معلمان مورد نياز، نيز موجود        

کمبود معلم در اين مدارس واقعيتی            .  نيست
اما نکته اين     .  است که همه از آن آگاهند               

جاست که به جای افزايش تعداد معلمان، با              
مدير کل امور       .  کاهش آنها روبرو هستيم         

: اداری وزارت آموزش وپرورش می گويد          
 هزار نفر از فرهنگيان بازنشسته         ٣۵امسال  

 رديف  ١٧٠٠٠شده اند، اما در مقابل، حدود         
 .استخدامی دريافت شده است

 ۵۶معلمان حق التدريسی که تعدادشان به                
هزار می رسد، مدام درحال تالش ومبارزه            
اند  که به استخدام رسمی وزارت آموزش                
وپرورش در آيند، اما با اين همه کمبود، آنها           

با اين وجود حتا اگر    . رانيز استخدام نمی کنند 
مدارس دولتی با کمبود کادرآموزشی هم                  
روبرو نبودند، معضل معيشتی معلمان يک           

معلمانی که دراستخدام        .  مانع ديگر است       
وزارت آموزش و پرورش هستند، حقوق                
ومزايائی که دريافت می کنند، گاه آنقدر                    
ناچيز است که پاسخگوی حداقل معيشت آنها         

از اين رو برخی ناگزيرند، کار دومی       .  نيست
نيز پيدا کنند، تا بتوانند زندگی روزمره شان           

پوشيده نيست که درچنين         .  را تامين نمايند     
شرايطی معلم نمی تواند، به وظيفه معلمی               

 .خود عمل نمايد

تجهيز مدارس می گويد، قرار براين بود که           
 ميليارد دالری     ۴با اختصاص يک بودجه          
 هزار مدرسه      ۵٣برای نوسازی مدارس،         

بازسازی شوند، اما هنوز يک دالر هم به                
 .وزارت آموزش وپرورش داده نشده است

اين راهرکس می داند که درطول دو سال                 
گذشته، درآمدهای دولت از فروش نفت                    
پيوسته افزايش يافته واکنون به رقم بی نظير         

اگر .   ميليارد دالر در سال رسيده است            ۶٠
حتا بودجه ای را که رسما به نوسازی                         
مدارس اختصاص يافته، پرداخت نشده                    
است، پس، اين درآمد هنگفت ناشی از                       
افزايش بهای نفت به کجا سرازير شده است؟        

در يک نظام   .  پاسخ اين سئوال پوشيده نيست     
طبقاتی سرمايه داری، هيچگاه مسائلی نظير        
شرايط مادی ومعيشتی توده زحمتکش مردم،      
آموزش وبهداشت و مسائلی از اين دست ،              

اين را  .  نمی توانند در اولويت قرار بگيرند         
به وضوح می توا ن در بودجه های ساالنه              

در آمد    .  رژيم جمهوری اسالمی نيز ديد             
حاصله از نفت، از طريق يک توزيع مجدد،          
بايد مستقيم  وغير مستقيم به جيب طبقه                      

بخش .  سرمايه دار و ثروتمند سرازير شود          
اعظم اين درآمد صرف هزينه های دستگاه            

نظامی دولتی می گردد که                -بورکراتيک
بخش .  پاسدار نظم طبقاتی موجود است                

ديگری نيز مستقميا تحت عناوين مختلف، از       
جمله اعتباراتی که به سرمايه گذاری                          
اختصاص می يابد، در اختيار سرمايه داران        

 .قرار می گيرد
برای خريد ميلياردها دالر سالح و مهمات،           

. بودجه هست وسريعا پرداخت می شود                  
برای اختصاص ميليارها دالر هزينه های              

های سرکوب رنگارنگ، ارتش،                   دستگاه
پليس، سپاه، بسيج، دستگاه های امنيتی،                   
قضائی، زندان ها وغيره بودجه هست                       

برای پرداخت    .  وسريعا پرداخت می شود        
ميليارها دالر به دستگاه عريض و طويل                 
روحانيت و برپائی مراکز تحميق توده ای به         
نام مسجد، درهر کوی و برزن، بودجه                      
هست وسريعا پرداخت می شود، اما نوبت             
به بيمه های اجتماعی، بهداشت و آموزش و          
پرورش که می رسد، بودجه ای نيست وآن             
چه نيز اختصاص يافته، از اين سال به آن                

 .سال موکول می شود
 در صد مدارس    ۵٠پس روشن است که چرا      
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 سال از روزی گذشت که در نخستين                       ۵
ساعات بامداد آن يک هواپيمای مسافربری            

 به يكی از برجهای دوقلوی              ٧۴٧بوئينگ   
 دقيقه  ١۵.  مرآز تجارت جهانی اصابت آرد     

بعد و درحاليکه هنوزجهان دربهت و حيرت         
بود هواپيمای مسافری ديگری به برج دوم              
برخورد آرد و آمی بعد هم هواپيمای                          

 گوشه وزارت دفاع        ۵ديگری به ساختمان        
آمريکا اصابت آرده و خساراتی به بار                      

هواپيمای ديگری نيزدرآسمان ربوده        .  آورد
شد، اما نتوانست به هدف خود که کاخ سفيد             

پس .  بود برسد و در ميان راه سقوط کرد                 
ازمدت کوتاهی، در حاليکه دهها نفروحشت         
زده از طبقات فوقانی خود را به سوی زمين           
پرتاب می کردند و صد ها نفر در راهرو ها            
و پله های بی انتها در جستجوی راهی به                  
زندگی بودند ، هر دو برج مرکز تجارت                   
جهانی، به کلی فروريخت و هزاران                           
نفرزيرکوهی از خاک و سنگ و آهن مدفون          

هنوز چند ساعتی از اين وقايع نگذشته        .  شدند
های گروهی      بود که مقامات دولت و رسانه          

آمريكا يک صدا القاعده را مسئول اين                        
رئيس سازمان       .  حوادث اعالم کردند             

جاسوسی آمريكا، سيا، اين وقايع را آغاز                  
حمله "جنگ جهانی سوم خواند و اين                          

را با حمله انتحاری خلبانان               "  تروريستی
ژاپنی، درسالهای جنگ جهانی دوم، به بندر         

و باالخره جورج   .  مقايسه نمود "  پرل هارپر "
بوش ازمخفيگاه خود وعده داد که آمرين                   
وعاملين اين جنايات به سزای اعمال خود                

 . خواهند رسيد
سير روند اوضاع در هفته ها و ماههای بعد            
نشان داد اين واقعه جنايتکارانه، که با مرگ           
بيش از سه هزار نفر همراه بود، فرصت                  
مناسبی برای تحقق اهداف درازمدت و جنون      

سالها قبل تعدادی از          .  آميز امپرياليسم شد      
سياست پردازان هارترين گرايش                                 
امپرياليست های يانکی، که در اين زمان                  
باالترين مقامات دولت آمريکا را در اختيار           

تحقق اهداف  "داشتند، در گزارشی نوشتند که  
" پرل هاربر    "درازمدت آمريکا، محتاج              

، ٢٠٠٠همين محفل در سال        .  "ديگری است 
چند ماه قبل از انتخاب بوش به رياست                        
جمهوری، درگزارش ديگری تحت عنوان             

خطوط کلی  "  طرح قرن جديد برای آمريکا      "
سياست امپرياليسم آمريکا برای اعمال سلطه       
جهانی خود درطول قرن آتی را روشن                      

 ١١بالفاصله پس از واقعه                         .  ساختند
سپتامبردولت اين کشور تحقق کامل اين                    
 .     طرح های جنون آميزرادردستورکارگذاشت

در گام نخست و برای ازسرراه برداشتن                  
جنگ با     "قوانين دست و پا گيرداخلی،                    

امنيت "بهانه قرار گرفت تا قانون       "  تروريسم
به تصويب رسيده و اقدامات خودسرانه      "  ملی

و غير قانونی سازمان های امنيتی و                             
اطالعاتی برای کنترل و سرکوب                                  

نام گرفته  "  اقدامات پيشگيرنده "  شهروندان،  
همزمان با گسترش    .  و موجه جلوه داده شود      

جنگ با    "فضای شووينيستی و به بهانه                  
و تامين مخارج تجهيز و راه                  "  تروريسم

اندازی ماشين جنگی امپرياليستها، سرمايه            
داران آمريکا با هدف حذف هزينه های                      
رفاهی و معيشتی کارگران دست به يک                   

" آمريکائی"در گام بعد    .  حمله سراسری زدند  
. شدن سازمان ملل در دستور کار قرا گرفت          

جورج بوش قلدرمنشانه اعالم نمود که برای         
مبارزه با تروريسم هيچ مخالفتی را برنمی              
تابد و حتی اگرالزم ببيند سازمان ملل را هم            

جنگ "وی آمريکا را در حال       .  کنار می زند  
بالمنازع خود  "  حق"خواند و   "  با تروريستها 

، "دشمن"دانست که برای مقابله با                                
درهرنقطه جهان که اراده کند، جنگ                          

با که     آمريکا     .  راه بيندازد    "  پيشگيرنده"
از هزينه های سازمان       درصد     ٢٢پرداخت   

ملل بيشترين سهم را در تامين هزينه های                 
کرد ، غير مستقيم تهديد            اين سازمان دارد     

 واشنگتن،     مخالفت با اقدامات        درصورت     
. پرداخت ها به سازمان ملل قطع خواهد شد            
. اين قلدرمنشی ها اما به اينجا محدود نشد                 

کشورهای قدرتمند اروپائی نيز طعم اين                   
آن دسته از رهبران        .  زورگوئی را چشيدند    

کشورهای غرب اروپا، که با سياست های              
جنگ طلبانه آمريکا مخالفت می کردند،                   

خوانده شدند، و کشورهای         "  اروپای قديم  "
اروپای شرقی، که گوش به فرمان سرکرده            

اروپای "امپرياليست های جهان بودند،                     
تهديد شد   "  اروپای قديم  .  "نام گرفتند  "  جديد

که در صورت ادامه مخالفت با سلطه طلبی            
امپرياليسم آمريکا، بايد جای خود را به                      

تجديد آرايش سياسی     .  بدهد"  اروپای جديد  "
خاورميانه برای تسلط بال منازع بر منابع                

نام گرفت و       "  خاورميانه بزرگ   "انرژی،    
" دموکراتيزه"اهرم پيشبرد اين طرح هم                  

شدن  کشورهای ديکتاتور زده اين پرآشوب           
 .    ترين منطقه جهان بود

هرچند در ابتدا به نظر می رسيد که عراق               
نخستين آماج تجاوز نظامی آمريکا باشد و               
بيشتر تبليغات هم عليه اين کشوربود، اما                  
حکومت طالبان وحضورالقاعده درافغانستان      
، که زمانی توسط عوامل سيا و برای مقابله            
با دولت دموکراتيک افغانستان تشکيل شده             
بود، اين کشور را به ضعيف ترين حلقه اين            
منطقه بدل ساخت و لشگرکشی امپرياليستها          

گذشته از اين، احداث و       .  هم ازاينجا آغازشد   
تامين امنيت خطوط لوله انتقال نفت و گاز                
جمهوری های سابق شوروی به سواحل                   
اقيانوس هند، يکی ديگر از اهداف آمريکا               

مدت .  برای لشگرکشی به افغانستان بود               

زيادی الزم نبود تا رژيم منفور و فوق                         
ارتجاعی طالبان با يک رژيم گوش به فرمان        
آمريکا جا به جا شود و با برپائی انتخابات                
فرمايشی، حامد کرزای، يکی ازعوامل                    

. کمپانی های نفتی آمريکائی، به قدرت برسد        
شدن "  دموکراتيزه"تمام اين خيمه شب بازی       

افغانستان نام گرفت و نتيجه اين                                       
هم تا کنون فقط سرازيرشدن          "  دموکراسی"

ميليونها دالربه جيب شرکتهای آمريکائی و           
رشد واپسگرائی اسالمی در افغانستان                      

 .  اشغالی و ويران بوده است
به اينجا ختم   "  خاورميانه بزرگ "کار برپائی   

بعد از افغانستان نوبت به ميليونها نفر            .  نشد
مردم فقر زده و زجرديده عراق رسيد تا طعم         

. امپرياليستها را بچشند       "  دموکراسی"تلخ    
سال تحريم  ١٢درهم شکسته و ويران از پس        

اقتصادی، بخوان گرسنگی و فقر تحميلی                 
امپرياليستها، درميان کارزاری از دروغ و            
فريب، رژيم حاکم براين کشورتوليد کننده               
سالحهای کشتاردسته جمعی و حامی القاعده         
جلوه داده  شد تا ارتش ائتالفی امپرياليستها،           

 مارس  ٢٠به سرکردگی آمريکا، بتواند روز       
 لشگرکشی خود را با نام                   ٢٠٠٣سال         

پس از   .  آغاز نمايد  "  عمليات آزادی عراق    "
چند هفته تانک های ارتش مهاجم به خيابان             
های بغداد رسيد و سراسرخاک اين کشور به         

اکنون ماهها و سالها از اشغال        .  اشغال درآمد 
عراق می گذرد و وجب به وجب خاک اين               
کشور توسط ماموران امنيتی زير و رو شده           
اما هنوزهيچ خبری از سالحهای کشتار دسته      

شدن هم درعمل   "  دموکراتيزه.  "جمعی نيست 
 هزار  ١٠٠نتيجه ديگری جز کشتار بيش از         

نفر مردم بی دفاع ، بی ثباتی جانکاه سياسی،          
ورشکستگی تام و تمام اقتصادی و رشد بی             

. سابقه جريانات مرتجع اسالمی نداشته است        
بدون شک جنگ و کشتارامپرياليستها به                  

جورج .  عراق و افغانستان محدود نخواهد شد     
بوش، ايران، سوريه و کره شمالی را                           

ناميده و تسويه حساب با          "  محور شرارت  "
 .  اين کشورها هنوز در راه است

 سپتامبر پاسخ جريانات مرتجع اسالمی            ١١
به کشتار و جنايت امپرياليستها در جهان، و            

اين جريانات، که        .  بويژه خاورميانه، بود       
زمانی با مساعدت های مالی و تدارکاتی                   
امپرياليستها و برای سرکوب و کشتار                        
نيروهای چپ و کمونيست تشکيل شدند،                   

. روی ديگر سکه ارتجاع امپرياليستی هستند       
 سپتامبرهمه مردم جهان              ١١در فردای          

توانستند به وضوح طرح های خطرناک و              
جنايتکارانه امپرياليستها برای قرن بيست و          

نظم سرمايه برای جهان پس از     . يکم را ببينند 
دوران جنگ سرد، که جورج بوش پدر آنرا           

خواند و قرار بود در           "  نظم نوين جهانی     "
سايه آمريکائی قدرتمند، بازار آزاد و                          

سعادت و رفاه را در جهان              "  دموکراسی"
برقرار کند، تنها مرگ، جنگ و نابودی به              

 . همراه داشت
 
 
 
 

 " !نظم نوين جهانی" سپتامبر  و   ١١
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۶درصفحه   

قانون کار، يعنی تشديد استثمار و بی حقوقی کارگران“ اصالح”پيش نويس   

“ اصالح”اواسط ماه گذشته پيش نويس                    
قانون کار که وزارت کار آن را تهيه و                       

محمد .  تنظيم نموده است انتشار يافت                    
جهرمی وزير کار احمدی نژاد وهمپالگی              
های وی در دولت و شورای نگهبان اگر چه          
پيش از اين نيز پيرامون قانون کار سخنانی            
برزبان رانده وپنهان نکرده بودند که يکی از        
برنامه های اصلی اين وزارت خانه تغيير و          

قانون کار و تعرض بيشتر به                “  اصالح”
حقوق کارگران از طريق دست کاری قانون         
کار است، اما با انتشار اين پيش نويس،                     
مشت آقای وزير کار وکارفرمايان، ديگر به         
طور کامل باز شد وکوشش طبقه سرمايه                 
دار برای تشديد بيش از پيش استثمار و بی              

پيش نويس   .  حقوقی کارگران برمال گرديد        
اصالح قانون کاردر اساس معطوف است به        

 از  ٢٧و  ٢۴،  ٢١،  ٧ايجاد تغييراتی در ماده      
فصل دوم قانون کار مربوط به قرارداد کار،         

 از فصل سوم مربوط به شرايط                 ۴١ماده   
 از فصل چهارم مربوط به              ٩۶کار، ماده      

 از فصل پنجم           ١١٩بازرسی کار، ماده           
، ١٣٢،١٣١،   ١٣٠مربوط به اشتغال ماده          

 از فصل ششم مربوط به       ١٣٧و  ١٣۶،  ١٣۵
 . تشکل های کارگری  و کار فرمائی

يکی از مهمترين محورهای پيش نويس                    
قانون کار، مبحث مربوط به                “  اصالح”

 قانون   ٢١در ماده    .  خاتمه قراردادکار است   
کار، طرقی که بدان وسيله قرارداد کار                     

در اين ماده     .  خاتمه می يابد ذکر شده است          
قرارداد کار به يکی از طرق       :  گفته می شود  

 -فوت کارگر ب      -الف:  زير خاتمه می يابد      
از کار افتادگی          -بازنشستگی کارگر  ج          

در ).  و سه مورد ديگر د، ه، و             .  (  کارگر
پيش نويس ارائه شده توسط وزارت کار دو           
بند ديگر نيزبه اين مجموعه اضافه شده                    

کاهش توليد و تغييرات           -“ز”  بند   .  است
ساختاری در اثر شرايط اقتصادی، اجتماعی       

 ...و سياسی ولزوم تغييرات گسترده فناوری
کاهش توان جسمی کارگر که            “  ک”  بند   

 .موجب رکود توليد گردد
روشن است که با افزوده شدن اين بندها، به            
کارفرما اختيار تام داده می شود که هر                      
لحظه به اخراج کارگر تصميم گرفت، به                 
بهانه اين که توليد کاهش يافته است و يا                      
تحت اين عنوان که می خواهد تغييراتی در            
کل کارخانه يا قسمتی از آن ايجاد کند، اين               
تصميم را به مرحله اجرا بگذارد و عذر                   

 .کارگررا بخواهد
نيز بدون آن که مشخص باشد        “  ک”  در بند   

کاهش توان جسمی کارگر چگونه اندازه                  
گيری و تعيين می شود و اين کاهش توان                 

رکود ”جسمی چگونه می تواند موجب                      
گردد، اين امکان و اختيار به کارفرما        “  توليد

داده شده است تا کارگران از جمله کارگران           
قديمی آگاه و مورد اعتماد ساير کارگران را           
به بهانه ی واهی کاهش توان جسمی، اخراج         

 .واز کار بيکار کند
در پيش نويس اصالحی وزارت کار، ماده              

 وتبصره های آن نيز که چندين سال است         ٢٧
مورد چون و چرای کارفرمايان و سرمايه              

 .داران  است دچار تغيير شده است
در اين ماده که مربوط به آئين نامه انضباطی         
کارگاه است، چنين گفته می شود که                              

هرکارگر که در انجام وظايف محوله                      ”
قصور ورزد  ويا آئين نامه های انضباطی               
کارگاه را پس ازتذکرات کتبی نقض نمايد،             

اعالم نظر   کارفرما حق دارد در صورت              
کار  قرارداد کار را       مثبت شورای اسالمی        

 .فسخ وکارگر را اخراج کند
در پيش نويس وزارت کار عين جمله قبلی                
تکرار شده  بااين تفاوت که اوال تذکرات                    
کتبی به دوبار تذکر کتبی که فاصله آنها کمتر   

 روز نباشد تغيير يافته است وثانيا                 ١۵از   
به “  نظر مثبت شورای اسالمی        ”توافق يا      

بدين اعتبار  .  کلی حذف و منتفی شده است            
کارفرما حق دارد به طور يک جانبه تصميم          
گيری و کارگر را اخراج کند وموضوع را             

يا تشکل  ( شورای اسالمی کار      اطالعتنها به   
) های کارگری ديگر موجود در کارگاه                    

می بينيم که پيش نويس اصالحی              .  برساند
وزارت کار در اين جا هم دست کارفرما                   
رادر اخراج کارگران به بهانه عدم رعايت             

در امور  “  اخالل”آئين نامه های انضباطی و      
کارخانه وامثال آن، بيش از پيش بازتر نموده        

اخراج کارگر اگر قبال مستلزم نظر             .  است
مثبت شورای اسالمی کار بود، اکنون اين                
التزام و قيد از ميان برداشته می شود و                       
کارفرما راسا تصميم به اخراج کارگر می              
گيرد ومستقيم و بی واسطه ، آن رابه مرحله            

 . اجرا می گذارد
، ٢٧ ماده      ١افزون بر اين، طبق تبصره               

برای فسخ قرارداد يا اخراج کارگر در                       
کارگاه ها و واحدهائی که فاقد شوراهای                   

يا انجمن های صنفی ونماينده         (اسالمی کار     
هستند، نظرمثبت هيئت تشخيص         )  کارگر   

 !الزامی است
اما در پيش نويس اصالحی وزارت کار اين           

کارگر، .  تبصره نيز به کلی حذف شده است          
به خواست و اراده کارفرما بدوا اخراج می             
شود وچنانچه اعتراضی داشته باشد ظرف             

 روز بايد به هيئت تشخيص وحل اختالف        ١٠
شکايت کند تا اين مراجع به شکايت کارگر             

در صورتی که کارگر مقصر       .  رسيدگی کنند 
تشخيص داده نشود، هيئت حل اختالف با                  
توجه به سابقه کار وميزان دستمزد و سن                  
کارگر مبلغی را به عنوان خسارت تعيين می         

اين مبلغ نبايد از جمع مزد دو سال                     (کند   
کارفرما مخير  پس از آن،    )  کارگر تجاوز کند  

 کارگری را که اخراج کرده است به            است يا 
تعيين شده را   يا خسارت   سر کار بازگرداند و     

 ! بپردازد
بنابراين کارفرما تصميم گيرنده اصلی و بال           

ولو از کارگر هيچگونه خطائی      .  منازع است 
هم سر نزده باشد، چنان چه کارفرما اراده                 

 .کند می تواند وی را اخراج کند
از ديگر شاهکارهای بسيار مهم وزير و                    
وزارت کار احمدی نژاد، افزودن يک                        

يک .   قانون کار است       ١٩١تبصره به ماده        
تبصره ناقابل که کل قانون کار وحيطه شمول        

در ماده   .  آن را بکلی زير سئوال می برد                
 قانون کار آمده است که کارگاه های                   ١٩١

کوچک کمتر از ده نفر را   می توان                               
برحسب مصلحت موقتا از شمول بعضی                  

يعنی همان   .  مقررات قانون کار مستثنا کرد        
کاری که در زمان رياست جمهوری خاتمی            
انجام شد و با استناد به همين ماده و مصوبه              
شورای عالی کار اکثريت عظيمی از                           
کارگران را از شمول بسياری از بندها                        
ومقررات قانون کار ودر واقع امر از شمول           

وزير کار احمدی     .  قانون کار خارج ساختند      
نژاد نيز همان مصوبه را تمديد و به مرحله              

با اينهمه اين طور به نظر       .  اجرا گذاشته است  
می رسد که اين حد از تعرض و اجحاف به               
کارگران و تحميل بی حقوقی برآنان، هنوز             
برای وزيراحمدی نژاد و سرمايه داران کافی        

از اين رو است که در پيش                  .  نبوده است  
نويس اصالحی وزارت کار تبصره ای به                

.  افزوده شده است       ١٩١شرح زير بر ماده          
تغيير در تعريف کارگاه های                  :  تبصره”

يعنی (  کوچک مشمول حکم ماده فوق                      
ميزان و يا   تعداد کارگران   از لحاظ   )  ١٩١ماده

 گذاری وگردش مالی ساالنه باتوجه           سرمايه
 اقتصادی و اجتماعی، با پيشنهاد             شرايطبه   

تصويب وزير کار        شورای عالی کار و               
تاکيد (“  وامور اجتماعی انجام خواهد شد              

 ) وپرانتز از ماست
بدين ترتيب تعريف کارگاه های کوچک و                

افزون بر  (تشخيص اين که چه کارگاه هايی           
) کارگاه های فعال خارج از شمول قانون کار         

از شمول قانون کار خارج خواهند شد بر                   
. عهده شخص آقای وزير کار قرار می گيرد          

که اختيارات فوق العاده        -مطابق اين تبصره   
آقای محمد    -ای به وزير کار داده شده است           



  ۴٨۵  شماره ٨۵نيمه  دوم شهريور  ۶

 زنده باد استقالل طبقاتی کارگران 

قانون کار، يعنی تشديد استثمار و بی حقوقی کارگران“ اصالح”پيش نويس   
۵از صفحه    

 نفر يا   ٢٠جهرمی می تواند کارگاه های زير       
البته   - نفر يا حتا بيشتر از آن را هم           ٣٠زير  

و “  با توجه به شرايط اقتصادی واجتماعی        ”
يکسره از   “  با پيشنهاد شورای عالی کار          ”

 . شمول قانون کار خارج سازد
اين ها مهم ترين وبرجسته ترين نکاتی بود              
که بر پايه آن به سادگی می توان به ماهيت               

قانون “  اصالح”ضد کارگری پيش نويس            
تنظيم کنندگان  .  کار وتهيه کنندگان آن پی برد      

اين پيش نويس، اساسا يک هدف محوری را          
دنبال می کنند که آن را در فشرده ترين شکل       
می توان اين گونه بيان کرد، تامين اختيارات         
بی انتها برای کارفرمايان و سرمايه داران             
برای تحميل شرايط بازهم دشوارتری بر                 
کارگران ، برای استثمار شديدتر وخشن تر            
کارگران و برای اخراج بی دردسرتر                        

 . کارگران
اما از اين نکات اصلی که بگذريم، نکات                  
ديگری نيز در اين پيش نويس وجود دارد که         
 .آنها نيز در جای خود حائز اهميت می باشند

از جمله اين که در پيش نويس اصالحی                     
 اضافه   ٧قانون کار، دوتبصره نيز به ماده             

بر طبق يکی از اين تبصره ها              .  شده است  
 روز بايد به صورت       ٣٠قرارداد با بيش از       

مکتوب باشد وبر طبق تبصره ديگری                       
کارفرما موظف شده است به کارگران با                  
قراردادموقت، به نسبت مدت کار مزايای               

 .قانونی پايان کار بپردازد
اين تغييرات بر خالف نظر طرفداران رژيم          
و وزارت کار آن و تبليغاتی که پيرامون آن             
راه انداخته اند، سودی برای کارگران در بر          

 روز   ٣٠اول اينکه قائل شدن مرز            .  ندارد
برای انعقاد کتبی قراردادموقت، درعمل                 
موجب اين می شود که کارفرمايان به انعقاد           
قراردادهای با کمتر از اين مدت روی آورند          

همان گونه  .  و آن را بر کارگران تحميل کنند       
که از گذشته وتاکنون به جای قراردادهای               

) وکمتر(   روز      ٨٩سه ماهه، قراردادهای        
بسته می شده است، هيچ دليلی وجود ندارد              
که اکنون کارفرمايان به انعقاد قراردادهای            

 .روی نياورند) وکمتر ازآن( روزه ٢٩
از اين گذشته با مکتوب شدن قرار داد موقت          

 روز، چه مشکلی از مشکالت           ٣٠بيش از     
بی شمار کارگران قرار است حل وفصل                 
شود؟ روشن است که اين موضوع به خودی          

ثانيا تهيه   .  خود هيچ دردی را دوا نمی کند            
کنندگان پيش نويس بدين وسيله ونيز با به                 
اصطالح موظف کردن کارفرما به پرداخت         

که هيچ ضمانت     (مزايای قانونی پايان کار          
می خواهند صورت مسئله را      )  اجرائی ندارد 

پاک کنند و اصل قضيه که نفس وجود                           
قرارداد موقت کار است را امری عادی و                 

هدف تنظيم کنندگان پيش      .  تمام شده جا بزنند     
نويس اين است که کارگران را از مبارزه                  
برای الغاء قراردادهای موقت باز دارند،                   
اعتراض ومقاومت کارگران در برابر                        
کارفرمايان که مرتبا کارگران قديمی و                       
رسمی را اخراج وخود اين کارکران يا                        
کارگران ديگری را به طور موقت استخدام             
می کنند خاموش سازند، تا به صرف اين که             
کارفرما موظف به پرداخت مزايای قانونی             
پايان کارشده است، به اين قراردادهای موقت        

 .رضايت دهندوبه انعقاد آن تشويق گردند
اين هدف مزورانه ی تنظيم کنندگان پيش                   
نويس، يعنی جنبه ی تشويقی کارگران برای           
روی آوری به انعقاد قراداد موقت کا رو                     
خاموشی و رضايت در برابر آن، از طريق             

 نيز دنبال شده     ۴١افزوده شدن  بندی به ماده         
حداقل مزد  ”  در اين بند گفته شده است        .  است

کارگران در قرارداد بامدت موقت ده در صد          
از حداقل مزد تعيين شده در شورای عالی                  

 “کار بيشتر خواهد بود
مستثنا از اين که موضوع دوگانگی دستمزدها       
چقدر قابل اجرا وپياده شدن  باشد يا نباشد                    
وکارفرمايان تاچه حد به آن رضايت بدهند يا           

واضح است که اين ترفندها نيز برای          !  ندهند
تشويق وترغيب کارگران جهت انعقاد                         

اين .  قرارداد موقت کار و رضايت به آن است      
به ظاهر امتيازی که  به کارگران با قرار داد            
موقت داده می شود، در اساس تالش مزورانه        
ديگری است به قصد صدمه زدن به اتحاد                  
کارگران و ايجاد نفاق و دودستگی در ميان              
آن ها که کارگران بايد آگاهانه با اين کوشش             

 . های مذبوحانه مقابله و آن را خنثا سازند
، ١٣٠به اين تغييرات، بايد از حذف مواد                   

 و تبصره     ١٣٧،   ١٣۶،   ١٣۵،   ١٣٢،   ١٣١
 ۵و   )  ١٣٠(های آن وجايگزينی يک ماده             

تبصره به جای تمام اين ها نام برد که                             
درمجموع تغييراتی است ناظر بر کم رنگ              

و .  تر شدن نقش شوراهای اسالمی کار                   
 وجايگزينی آن با     ٩۶باالخره حذف متن ماده      

متنی ديگر،  اضافه شدن يک ماده الحاقی به             
 که بر طبق اين ها به ترتيب تشکيل        ١١٩ماده  

و “    سازمان بازرسی کار    ”سازمانی به نام       
سازمان اشتغال و      ”سازمان ديگری به نام            

به عنوان زير مجموعه های            “  کار آفرينی  
وزارت کار در دستور کار دولت قرار می                

نيازی به توضيح نيست که راه اندازی          .  گيرد
اين سازمان ها وعريض و طويل تر کردن                 
دستگاه اداری نيز نمی تواند ميسر گردد مگر         

به قيمت تشديد استثمار و فشار بر کارگران             
 .واز قبل دسترنج کارگران

خالصه کالم آن که هرچند قانون کار فعلی              
در اساس يک قانون ضدکارگری است و                  
کارگران از ابتدائی ترين حقوق دمکراتيک           
خود، از جمله حق اعتصاب وايجاد تشکل               
های مستقل کارگری نيز محروم اند، هرچند          
هم اکنون نيز کارفرمايان وسرمايه داران از         
اختيارات بی حد و مرزی در استثمار،                       
سرکوب و تضييق حقوق کارگران                                
برخوردارند وهمين حاالهم به بهانه ی                       
تغييرساختار وکمبودمواداوليه وهزارويک          
بهانه ی ديگر گروه گروه ازکارگران را                   
اخراج می کنند، اما با دست کاری قانون کار         

قانون کار،    “  اصالح”برطبق پيش نويس          
اوضاع درتمامی زمينه هاوخيم تر و استثمار        
وبی حقوقی کارگران به طور آشکاری  بيش         

پيش نويس اصالح     .  از پيش تشديدمی شود       
قانون کار، تکليف نهائی اين قانون را روشن         
کرده و آشکارا خواستار اعمال قانون وحش          

 . شده است
انتشار پيش نويس وزارت کار تا هم اکنون              
هم مخالفت ها واعتراضات شديد کارگران             

 مرداد، وزير     ٢۴روز   .  را برانگيخته است    
کار احمدی نژاد عنوان کرد که اين پيش                    
نويس هنوز به مجلس ودولت ارائه نشده                   

وی درعين حال گفت که نظر اکثر                .  است
نمايندگان مجلس در مورد اين پيش نويس                 

محمد جهرمی پس از ديدار با            .  مثبت است  
نمايندگان مجلس گفت اين پيش نويس ظرف           

چند روز  .  دوماه به مجلس فرستاده می شود        
بعد از اين اظهارات، احمدی نژاد در يک                 

 شهريور گفت که          ٧نشست خبری مورخ          
هنوز اصالح قانون کار در دستورکار                    ”

 “ دولت قرار نگرفته است
اين مباحث و رويدادها به روشنی نشان می             
دهد که دست کاری قانون کار چندان هم ساده     

موضوعی که از همان          !  و بالمانع نيست      
آغاز بر محمد جهرمی وزير کار احمدی                  
نژاد وحاميان نظری وی در شورای نگهبان          

 . هم آشکار بود
در برابر تعرض جديد سرمايه داران، بی                

. ترديد کارگران دست به مقاومت خواهند زد        
مادام که يک قانون کارمترقی توسط خود                
کارگران و نمايندگان آنها در تشکل های                   
واقعی و مستقل کارگری تهيه و تدوين و به              
مرحله اجرا گذاشته نشده است، کارگران جز        
ايستادگی در برابر تعرضات سرمايه داران          
وتشديد مبارزه عليه رژيم آنها راه ديگری                

 .    ندارند
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ه ی                     ون روز مرگ رازگ ال ور س ري م شه نه
گی در             رن ه کمونيست انقالبی، رفيق صمد ب

 . است١٣۴٧رودخانه ی ارس در سال 
صمد بهرنگی معلم، نويسنده و پژوهشگر در       

ا           ١٣١٨سال   ي ه دن  در محله چرنداب تبريز ب
د ال          .   آم رای        ١٣٣۶وی در س س  از دانش

م گرفت و از                       ل پ ز دي ري ب مقدماتی پسران ت
اهای            ت مهرماه همان سال به تدريس در روس
آذرشهر، ممقان، قدجهان، گوگان و آخيرجان      

رداخت         او در   .   در استان آذربايجان شرقی پ
اه                 س، در دانشگ دري ر ت اين سال ها عالوه ب
ه           تبريز و در رشته زبان و ادبيات انگليسی ب

 .ادامه تحصيل پرداخت
ر                      اه عمر خويش عالوه ب وت او در مدت ک
ار          تدريس در روستاها و آموزش کودکان، آث
ذاشت               ر جای گ نوشتاری بسياری از خود ب
ات کودک و                      ي ر ادب اری ب رات بسي ي اث که ت
کری         ف نوجوان و همين طور جريانات روشن
ر جای                      اسی دوره ی خود ب ان سي و مخالف

 .گذاشت
ات                       ي ده ی ادب ن ويس ن ن ي گی اول رن ه صمد ب
ه                   ارش ب ه در آث ران است ک ودک در اي ک
ی          اي ت ان روس ودک کودکان محروم، به ويژه ک
ی              توجه کرد و آن ها را شخصيت های اصل

رار داد        ان       .   داستان های خود ق وی در داست
ر        های اش از چارچوب های کليشه ای و غي
دگی                    ا و زن وده و انسان ه م ذر ن عی گ واق

رد           ن آن ک گزي اي عی شان را ج او در   .   واق
داستان های اش تالش کرد تا خواست های             
ان و                   ودک یِ  ک ان الب زب زحمتکشان را در ق

د    وان             .   نوجوانان بيان کن در يک کالم می ت
وآور در                 شرو و ن ي گفت صمد نويسنده ای پ
ه                 ود ک ران ب وان اي وج ودک و ن ات ک ي ادب

 .تحولی در آن به وجود آورد
اب                ت ا ک د ب در ميان آثار نوشتاری وی، صم

د      "   کندوکاوی در مسايل تربيتی ايران    "  ق ه ن ب
ه و عدم                  ت رداخ ران پ سيستم آموزشی در اي
درک مسولين آموزشی کشور از موضوع             
ه                   ی ب ه خوب ران را ب دارس اي آموزش در م

ر             .   تصوير کشيد  ن ب ي او در اين کتاب هم چن
گشت            تنبيه بدنی دانش آموزان در مدارس ان
جار             ن اه گذاشته و آن را يکی از پديده های ن

د     ن امروز پس از       .   در سيستم آموزشی می بي
ر                       ن اث ا از اهميت اي ه ن گذشت سال ها نه ت
ی                 ون ن ط ک که در شراي ل کاسته نشده است، ب

 .افزون نيز گشته است

ه هرگز چاپ                از ديگر آثار نوشتاری وی ک
رای         " نشد، می توان به کتاب       ای آذری ب ب ف ال

ه در سال             "   مدارس آذربايجان  رد ک اشاره ک
ل             .    به تحرير درآمد   ۴٢ ي ه دل اب ب ت اما اين ک

ده               م درخواست ش تغييراتی که از سوی رژي
ا                       ول آن ه ب ه ق بود و صمد هرگز حاضر ب

اور           .   نشد، امکان چاپ نيافت    ن ب ر اي د ب صم
ادری              ان م ه زب د ب ن بود که کودکان بايد بتوان

ار     .   خود درس بخوانند  ا ک در اين رابطه، او ب
م، در           ل در روستاهای آذربايجان به عنوان مع
ان                      ه زب ان ب ودک عمل به اهميت آموزش ک
ن موضوع اصرار                ر اي مادری پی برده و ب

ان               .   می ورزيد  ه زب اری ب ن آث ي صمد هم چن
ه                    وان ب ه می ت مل ه از آن ج رکی دارد ک ت

ن طور         "   تلخون " ترجمه ترکی کتاب     ي و هم
اب     اره    " کت اره پ رخی از              "   پ ه ی ب رجم و ت

رکی       اشعار شاعران معاصر ايران به زبان ت
 .اشاره کرد

د،                        دگی صم گر در زن م دي ه ه ی م اما جنب
ر نسل های                 ارش ب تاثيراتی است که او با آث

ذاشت    دی گ ع وانست          .   ب ارش ت ا آث د ب صم
ر                      ت ه ا ب ر نسل و ي اری ب تاثيرات مثبت بسي
ا            بگوييم نسل هايی داشته باشد که بعد از او ب
رار                     ا ق ر آن ه ي اث آثارش آشنا شده و تحت ت

 .گرفتند
ی                ا و ب ث ن داستان های صمد، داستان هايی خ

ان      .   اثر نيستند  داستان هايی نيستند که خوانندگ
ه        شان را در خال و يا در ميان روياها و افسان
د                   وان ی می ت ه راحت هايی رها کند که فقير ب

ره                      ي ا خوشبخت شود و غ او .   پول دار و ي
ر می کشد و راه                 زندگی واقعی را به تصوي

ود دارد                 ز در دل خ ي ا را ن ن   .   حل ه از اي
ا                 ن ب خت ي روست که صمد و آثار وی با درآم
عی شان،                  زندگی مردم و خواست های واق

د              دن ان اقی م . جاودانه شده و در اذهان مردم ب
اين گونه است که بعد از سال ها سرکوب در           
اب های                  ت جدد ک اين کشور و ممنوع شدن م

د   :   " وی، بار ديگر همه از هم می پرسند        صم
د         " .   که بود و چه پيامی داشت؟        ه صم ن ک اي

ی                    ت ي م ست؟ اه چگونه ُمرد و راز ارس چي
قش و               .   ثانوی دارد  آن چه که اهميت دارد ن

تاثير صمد بر نسل های بعدی و به ويژه نسل          
ه                 .   امروزی است  ان ادام م چن ه ه ری ک ي اث ت

د و           .   دارد ن رم تاثيری که سرچشمه اش در هن
ر                .   هنر متعهد است   ن ر ه راب ه در ب ری ک هن

ان اش در سال های                    غ ل خنثا و بی اثر که مب

ی تحت                       الب ق بش ان سرکوب و شکست جن
اده و                  ت د، ايس عناوين متعدد جوالن می دادن

 .خواهد ايستاد
و   " ۴٧در مرداد سال   ر  "   ماهی سياه کوچول اث

اين کتاب گرچه     .   جاودانه ی صمد منتشر شد    
د و             ي به عنوان کتاب کودک و نوجوان درخش
ه                     ا آن چه ک رد، ام حتا جوايزی را کسب ک
ه                 ود ک ن ب د، اي ه شدن آن ش اودان اعث ج ب

به نمادی از يک نسل        "   ماهی سياه کوچولو  " 
ل شد            دي . مبارزان سياسی در سال های بعد تب

وشت    ماهی سياه کوچولو که به مقابله با         سرن
 برخاست و در اين راه با آشنا شدن       ُمَقٌدر شده 

جری جهت              با مارمولک دانا، خود را به خن
 از خود، در برابر خطراتی که او را در     دفاع

ح                د، مسل ن ن مسير رسيدن به دريا تهديد می ک
 .کرد

که                 ل ت، ب غ خشون ل ماهی سياه کوچولو نه مب
ه                        ن ک ود و اي ی بخش ب اي امی ره حاوی پي
ن                ه در اي رهايی به دست نمی آيد مگر آن ک

خری               ه جان ب . راه خطرات و سختی ها را ب
ن            ” به قول معروف     ري وا دهن شي با حلوا حل

 “.نمی شود
م چون                    د ه ای صم ق از همين رو بود که رف
ی رضا                 ی، عل ادت بهروز دهقانی، کاظم سع
ی                    اي ق ن رف ي ه اول نابدل، مناف فلکی از جمل
ق            بودند که به سازمان چريک های فدايی خل
ه و                  ت قش داش پيوستند و در شکل گيری آن ن

ه ی         .  در اين راه جان باختند  م ان ه ي اما در م
ن                       ي دام ی شاهکار او ک ه راست د ب آثار صم
ويس              ه ن ام ن ايش م است؟ غالمحسين ساعدی ن
دگی وی می                      د را زن ايرانی شاهکار صم

 .دانست
 
 

 به مناسبت سی و هشتمين سالروز 
 درگذشت رفيق صمد بهرنگی

 

 شاهکار صمد زندگی او بود
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 درتکثير وتوزيع

  آن کوشا باشيم
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 بر سينه ات نشست

 زخم عميق کاری دشمن

 اما،

            ای سروايستاده نيافتادی

           اين رسم توست که ايستاده بميری

 در تو ترانه های خنجر وخون

 در توپرندگان مهاجر

 در توسرود فتح

 اينگونه چشم های توروشن 

                            هرگز نبوده است

 

 

 با خون تو،

             ميدان توپخانه

                      در خشم خلق

                                   بيدار می شود

 مردم

 زآن سوی توپخانه، بدين سوی

                                سرريز می کنند

 نان وگرسنگی

                        به تساوی تقسيم می شود

 ای سرو ايستاده

 اين مرگ توست که می سازد

 

 دشمن ديوار می کشد

 اين عابران خوب و ستم بر

 نام ترا، اين عابران ژنده پوش نمی دانند

 و اين دريغ هست، اما

 روزی خلق بداند

                     هر قطره خون تومحراب می شود

 اين خلق، 

 نام بزرگ ترا

                      در هر سرود ميهنی اش

                                               آواز می دهد

 

 

 نام تو پرچم ايران 

 خزر به نام توزنده است

 

 )خسرو گلسرخی (  شعر بی نام



 خالصه ای از اطالعيه ها و  بيانيه های سازمان
 ٣از صفحه 

 ٩  ۴٨۵  شماره ٨۵نيمه  دوم شهريور 

ران           "  سازمان با انتشار اطالعيه ای تحت عنوان          ١٣٨۵ شهريور   ۵در تاريخ    ارگ ه ک ورش ب  ي
ران          "   پرريس سنندج را محکوم کنيم     حمله نيروهای ضد شورش رژيم جمهوری اسالمی به کارگ

 مرداد در اعتراض به شرايط ٢٨کارگران پرريس از روز   .   پرريس شهر سنندج را محکوم کرد     
د           م جمهوری                  .   ضدانسانی کار و زندگی شان دست به اعتصاب زدن ژه رژي ارد وي روهای گ ي ن

ازداشت                       ۴اسالمی روز    ه ضرب و جرح و ب  شهريور با مکر و حيله وارد کارخانه شدند و ب
  .کارگران پرداختند

ه                    بنا بر گزارش نيروهای مستقل کارگری سه اتوبوس حامل نيروهای گارد ويژه پس از ورود ب
ر       کننده با باتوم و گاز اشک          کارگر اعتصاب    ۵٧کارخانه به    گي  آور حمله نموده و آنان را دست

  .کردند
زد،        ١ خرداد تا ٣١کارگران پرريس از روز      م زايش دست  تير گذشته نيز در اعتراض به عدم اف

ه                                     ا دست ب رم ارف ه ک ان ب وم ون ت ي ل ي به انعقاد قرارداد موقت کار و سپردن وثيقه به مبلغ دو م
 های کارگران وقعی نگذاشت    کارفرمای شرکت پرريس نه فقط به خواسته .   اعتصاب زده بودند  

  .بلکه يکی از نمايندگانشان را به نام بهزاد سهرابی اخراج نمود
 

عنوان اطالعيه ديگری است که "  اعتصاب کارگران ايران خودرو ديزل توليد را متوقف کرد"
 شهريور در رابطه با اعتصاب کارگران ايران خودرو ديزل در اعتراض به  ١٢سازمان روز 

در اين اطالعيه از جمله آمده . کاهش دستمزدها و قراردادهای اسارت بار کار صورت گرفت
:است  

ه                          "    ان ارخ جمعی در ک ا ت هزاران کارگر ايران خودرو ديزل امروز جنبش اعتصابی خود را ب
د می               دي م    دنبال نموده و شديدًا به کاهش دستمزدها و قراردادهای موقت کار که اکنون هر ماه ت

د        ي أک شوند اعتراض نمودند، اين در حالی است که محمد جهرمی، وزير کار جمهوری اسالمی ت
 سال ديگر تمامی کارگران در ايران با قراردادهای موقت      ۴ تا ٢کرد که با اصالح قانون کار،       

  .کار خواهند کرد
اعتصاب کارگران ايران خودرو ديزل با واکنش نهادهای ضدکارگری همچون شورای اسالمی               
ن         ا اي کار مواجه شده به طوری که يکی از مسئوالن آن اساسًا اعتصاب را تکذيب نموده است، ب

اش   حال به نيروهای ضدشورش جمهوری اسالمی برای سرکوب و برخورد با کارگران آماده               ب
 " .داده شده است

ران شرکت                                   ارگ جمع ک ه ت گر از جمل ارگری دي در اين اطالعيه به چند حرکت اعتراضی ک
خ            ٨ساميکو صنعت همدان دست با خواست دريافت         ازن ران ن ارگ  ماه حقوق معوقه خود،تجمع ک

جمع                     ٢٩قزوين برابر مجلس شورای اسالمی با خواست دريافت          ه شان، و ت وق ع وق م  ماه حق
ده  ١٠کارگران بافندگی خزر قائم شهر با خواست پرداخت فوری           ماه حقوق معوقه شان اشاره ش

 . و از خواست های آنان حمايت شده است
يست                        ١۵روز   ه ن  شهريور سازمان اطالعيه ای در ارتباط با شيوه های جديد رژيم برای سر ب

ل   "   در اين اطالعيه که     .   کردن زندانيان سياسی صادر کرد     شيوه جديد جمهوری اسالمی برای قت
 : عنوان دارد، آمده است" زندانيان سياسی

ی                             "  ام ول ه ن گر ب اسی دي  اهللا فيض        چند روز پس از درگذشتن اکبر محمدی، يک زندانی سي
  .مهدوی امروز در تهران جان باخت

ط اسف                دان                  فيض مهدوی مانند محمدی در اعتراض به شراي ار اسارت خود در زن  های      ب
چ         .  مخوف جمهوری اسالمی دو هفته پيش اعتصاب غذا کرد  ي اما مسئوالن جمهوری اسالمی ه

فيض مهدوی از .  گونه اهميتی به اين اعتراض ندادند و او را به حال خود رها کردند تا جان دهد 
مسئوالن قضائی جمهوری اسالمی او         .  پنج سال پيش در زندان بود و به اعدام محکوم شده بود 

  .را متهم به ارتباط با سازمان مجاهدين خلق و داشتن مواد منفجره کرده بودند
ر فشار            های منتشر شده، مسئوالن زندان اسالمی هم         بنا بر گزارش     دوی را زي  بندان فيض مه

ل    .    اند تا آنان مرگ وی را خودکشی اعالم کنند    گذاشته     جمهوری اسالمی تنها رژيم کشتار و قت
ن         ها و دروغ  عام نيست، رژيم بدترين توطئه      ها هم هست، اما به جز اندک اعوان و انصار اي

  . های ابلهانه را يک لحظه باور کند رژيم خونخوار ديگر کسی نيست که اين داستان 
ذا در                     اهللا فيض مهدوی در فاصله  اکبر محمدی و ولی       ی کوتاهی و پس از يک اعتصاب غ

م جمهوری اسالمی                                 د و رژي اعتراض به وضعيت خود در زندان جان خود را از دست دادن
  .مسئول مستقيم مرگ آنان است

د     اهللا فيض مهدوی ابراز تأسف می   از درگذشت اکبر محمدی و ولی )   اقليت( سازمان فدائيان    کن
ه                   .    گويد  و به بازماندگان آنان تسليت می      ان است و ب ول مرگ آن رژيم جمهوری اسالمی مسئ

 ". های مردم سراسر ايران به گورستان تاريخ سپرده خواهد شد  دست پرتوان توده 
 

سال تحصيلی جديد 
وموانع نظام آموزشی 

به اين اميد که با ادامه تحصيل بتوانند،                        
زندگی و آينده خود را تامين کنند، به سوی               

اما نظام     .  دانشگاه ها يورش می برند                  
آموزشی ارتجاعی که از همان آغاز، اجازه           
نداده است که هر دانش آموزی به حسب                    
عالقه واستعدادش، در مسيری که خود بر               
می گزيند، پيش رود، مانع ديگری را به نام             

تعدادی که        .  کنکور قرار می دهد                      
محفوظاتشان بيشتر است ويا از امکانات                  
آموزشی بهتری برخوردار بوده اند، از سد            
کنکور می گذرند وبقيه عاطل وباطل به                    

آنهائی  نيز که به     ..  صف بيکاران می پيوندند   
دانشگاه ها راه يافته اند واغلب بايد شهريه               
های هنگفت به دانشگاه های به اصطالح                 
آزاد بپردازند، به همراه مشکالت ومعضالت      
آموزشی که درمدارس داشتند، با معضالت           

سيستم آموزشی    .  جديدی روبرو می شوند         
دانشگاه ها نيز همانند مدارس به لحاظ شيوه            

دانشگاه ها  .  آموزشی کهنه و عقب مانده است     
اغلب باکمبود استاد واستادان باسواد روبرو          

در دانشگاهها نيز همانند مدارس،             .  هستند
امکانات، به ويژه دررشته هائی که با                          

اما .  کارعملی سرو کار دارند، محدود است         
آن چه که در اين ميان برای دانشجويان                      
تحمل ناپذير می گردد، سيستم پليسی و                       
سرکوبگر سازمان يافته از سوی رژيم در               

 -در مدارس هم سيستم پليسی    .  دانشگاه هاست 
جاسوسی وجود دارد، اما در دانشگاه هاست          

با .  که شکلی کامالعريان به خود می گيرد            
تما م اين معضالت، وقتی که دانشجو دوران          
تحصيل خود را به پايان می رساند، تازه با               
معضلی روبرو می گردد که ميليون ها                       

گروهی از اين     .  ديپلمه با آن روبرو هستند         
فارغ التحصيالن دانشگاه ها نمی توانند                     
کاری پيدا کنند و به صف بيکارن می پيوندند         
و يا دست به کار شغلی به اصطالح آزاد می           

 .شوند
بنابراين، از هر جهت که به مسئله نگاه کنيم،         
سيستم آموزشی موجود، يک سيستم عقب                

اين سيستم عقب         .  مانده وارتجاعی است        
اجتماعی   -مانده، زائيده نظام اقتصادی                

موجود وبه ويژه نظام سياسی  فوق ارتجاعی        
تا زمانی که نظم            .  حاکم بر ايران است           

موجود پا برجاست، نظام آموزشی نيز تغيير         
کسی که خواهان           .  چندانی نخواد کرد          

دگرگونی در نظام آموزشی موجود است، به         
ويژه دانش آموزان، دانشجويان، معلمان، به          
هدف خود نخواهند رسيد، مگر اين که برای          
برانداختن نظم موجود تالش کنند و مبارزه             

 .   خود را برای تحقق اين هدف تشديد کنند
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 !به خيابان نظر کنيد
 

 از پشت شيشه ها بهخيابان
 !نظر کنيد

 
 . . . از پشت شيشه ها

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

*** 
 

 نو برگ های خورشيد
 .برپيچک کنار در باغ کهنه رست

 
 فانوس های شوخ ستاره

 . . . آويخت بر رواق گذرگاه آفتاب 
 

*** 
 

 من بازگشتم از راه، 
 جانم همه اميد
 .قلبم همه تپش

 
 چنگ زهم گسيخته زه را 

                               زه بستم
 پای دريچه

                بنشستم
 وزنغمه ئی

                 که خواندم پر شور
 جام لبان سرد شهيدان کوچه را

 با نوشخند فتح
 :                 شکستم

 
 !آهای -”

 اين خون صبحگاه است گوئی به سنگفرش
 کاينگونه می تپد دل خورشيد

 . . . در قطره های آن
 

 از پشت شيشه ها به خيابان نظر کنيد
 

 !خون را به سنگفرش ببينيد
 

 خونرابه سنگفرش
 !ببينيد

 
 خون را 

 “. . .به سنگفرش
 
 

 ياران ناشناخته ام
 چون اختران سوخته

 چندان به خاک تيره فرو ريختند سرد
                                              که گفتی

 ديگر 
          زمين

                هميشه
  

                    شبی بی ستاره ماند
*** 

 
 آنگاه 

                من 
                     که بودم

 جغد سکوت النه تاريک درد خويش،
 چنگ زهم گسيخته زه  را

 يک سو نهادم
 فانوس برگرفته به معبر در آمدم

 گشتم ميان کوچه مردم
 :اين بانگ با لبم شرر افشان

 !آهای -                                    ”
 !از پشت شيشه ها به خيابان نظر کنيد

 !. . . خون را به سنگفرش ببينيد
 اين خون صبحگاه است گوئی به سنگفرش

 کا ينگونه می تپد دل خورشيد
 “. . .در قطره های آن

 
*** 

 
 بادی شتابناک گذر کرد

 بر خفتگان خاک،
 افکند آشيانه متروک زاغ را

 . . . از شاخه ی  برهنه انجير پير باغ
 
 ! خورشيد زنده است -”

 که سياهی روسيا{در اين شب سيا
                           تاقندرون کينه بخايد

 }                   از پای تا به سر همه جانش شده دهن،
 آهنگ پرصالبت تپش قلب خورشيد را

                                                  من
 روشن تر
 پرخشم تر

 . . . پر ضربه ترشنيده ام از پيش 
 

 !از پشت شيشه به خيابان نظر کنيد
 از پشت شيشه ها 

 )احمد شاملو( بر سنگفرش



 ١٢از صفحه 

 :کانادا
  دالر١٠٠     قايقران 

   دالر۵٠    مهران بندر
   دالر۵٠     دريا  

   دالر۵٠     الکومه 
  دالر١٠٠     ستاره 

   دالر۵٠    صدای فدائی 
   دالر١٠     نرگس  

   دالر١٠    نفيسه ناصری
   دالر٢٠    نفيسه ناصری

  دالر٢٠زنده باد سوسياليسم         
  دالر١٠٠   آوای گيالن  

 
 :هامبورگ 

  اورو١٠   رفيق حميد اشرف 
  اورو١٠   رفيق رشيد حسنی  

  اورو۵      کامی
  اورو٢٠     خاوران

که نيروی انتظامی و لباس شخصيها در جای        
راسم          جای گلزار خاوران مستقر شده بودند م
ه           ق امسال نيز همانند سال های پيش با يک دقي
گان آغاز               اخت ب سکوت و ادای احترام به جان

ا        .   شد شرکت کنندگان در اين مراسم همگی ب
ر                    گ ال و دي ون ي اس رن ت رود ان دن س وان خ
ه                    ی ک ان ک ا دور م ی دور ت الب سرودهای انق
د، می              ودن ه ب ت ف زانشان آرام در آن خ عزي
ه در دست                    ی را ک اي گشتند وهمزمان گل ه

د     داشتند  بر زمين خاوران می        ن ت ذاش اگر  .   گ
ارچه           پ چه نيروهای امنيتی  تحمل حضور يک
واده های                 ان ا خ مردم و شور و همدلی آنان ب
د و در                 دن ي اب ت ياران خفته در خاوران را بر ن
ری                  گي م و دست ت پايان مراسم به ضرب و ش
اه               ادگ ع ي اضر در م ان ح وان دادی از ج ع ت

 . خاوران اقدام کردند
ا                 د ب ن اع در ب ج ل ش ي ان وک اصر زرافش ن
ی                ان ن راد سخ حضور خود در اين مکان و اي
ن                ی در اي ان گ در لزوم شرکت گسترده و هم

د              ي خش . مراسم، شور و شعفی تازه به جمع ب
ر                     هيب ب اه خود ن وت ان ک زرافشان در سخن

ن        :   "   کشيد که    ت اگر امروز بخواهيم برای رف
ردا           م، ف بر سر خاک عزيزانمان اجازه بگيري

م            ري ي گ و "   برای نفس کشيدن نيز بايد اجازه ب
ز از                    ي ره ان پ ه خواه يا در مقابل تفکری ک

ا    :"  دادن هر گونه شعاری بود گفت   ج ن اگر اي
م              ي ده ار ب د شع ن     "   شعار ندهيم کجا باي دي و ب

ان                    ادم اعی شدن ي م وسيله نماد نگرش اجت
 .جانباختگان خفته در خاوران گرديد

ار                  ي ه بس ده چ ری ش پ ای س ال ه ن س دراي
ايت                ن داد و ج خانواده هايی که از اين همه بي
د و           ن جمهوری اسالمی در خلوت خود گريست
ا                     ه های خود را ب ان ر ش رنج تنهايی مانده ب
ا               حضور در گورستان های بی نام و نشان ب
دن                     ر ش رپ ه پ ان ب ري ای غ ه ه ظ ح ج ل رن

واده         .  عزيزانشان تقسيم کردند  ان ار خ ي چه بس
ام و نشان                         ی ن ه گورهای ب ا ب ت هايی که ح
ده          عزيزانشان نيز دست نيافته اند تا بغض مان
ر                  که های اشک ب بر گلوی خود را در باري

د               زن رو ري چه  .   جای مانده از اين قتل عام  ف
ن ساک                 ت رف ا از گ تعداد خانواده هايی که حت
د           ردن های فرزندان جانباخته ی خود امتناع ک
ان                      اي ی  پ ازگشت ب ظار ب ت تا همچنان در ان

تنها با فهم رنج اين سال        .   عزيزان خود باشند  
ه   - های سپری شده بر آنان است که می        توان ب

ادران،            دران، م دی  پ ن درون احساس دردم
ی زد          همسران و فرزندان اين جانباختگان نقب
ی و                        دل م ان را از ه وقش و راز اشک ش
زار               ل راسم گ همدردی مشتاقان حاضر در م
خاوران دريافت که درد و رنج خويش را در          
گرمای وجود انبوه مردم حاضر در خاوران          
ی                  ان ادم د و ش ردن لحظه ای به فراموشی سپ

ن            خود را در پس رنج نهفته در درونشان چني
گر   :   "   بی قرارانه بر زبان جاری ساختند         دي

امروز بسياری از مردم خاوران       .   تنها نيستيم 
رای              ه ب را می شناسند، آنهمه درد و رنجی ک

 "حفظ اين خاک کشيديم دارد ثمر می دهد
خ                ل ات ت ي ع  بر بستررنج برجای مانده از واق
اين سال ها بود که جمهوری اسالمی در هفته  

راسم تالش                 -  ذاری م رگ های آخر پيش از ب
ی       .   مذبوحانه ای را آغاز کرد     ت ي ن نيروهای ام

ا                واده ه ان ر خ رژيم با تماس و اعمال فشار ب
واده های جان                   ان جز خ مبنی بر اينکه اگر ب
باختگان کسان ديگری نيز بخواهند در گلزار        
ذاری             رگ ع ب ان خاوران حضور يابند نه فقط م
و                 ز جل ي ا ن واده ه مراسم بلکه ازحضور خان
ا                 ا ب گيری به عمل خواهد آورد تالش کرد  ت
دران     سوء استفاده از احساس پاک مادران و پ
ان خدشه               بر اعتماد و همدلی ميان مردم و آن
ا             وارد کند تا بدين طريق بخشی از خانواده ه
رار                 ردم ق رده م را در مقابله با حضور گست

 .دهد
دران،                  ادران، پ کايک م  اگر چه احساس ي

ل             اب ه ق ت اخ ب همسران و فرزندان عزيزان جان
ج                   رای تسالی رن د ب ن خواه درک است که ب
اک                         ر خ ر س ان ب ايش ه ه ان ر ش ده ب ان م

ن         .   جانباختگان خود حضور يابند    ه اي م ا ه ام
د                ن اش ه ب ت عزيزان بايد به اين نکته توجه داش
ان          ادم که تنها در گسترش و اجتماعی شدن ي
ه می              جان باختگان خفته در خاوران است ک
گه داشت و عامالن                توان يادشان را زنده ن
ه           اين جنايت ضد بشری را به پای ميز محاکم

ر     .  کشانيد هرگونه نگرشی که بخواهد بر بست
م             غات رژي تملک خانوادگی و به بهانه ی تبلي
ه           ت اخ از اجتماعی شدن يادمان عزيزان جان ب
د عمال               ن در گلزار خاوران شبهه ای ايجاد ک
م                 ه رژي ان ن ک ه اف خود را در دام سياست تفرق
گرفتار کرده و دست جمهوری اسالمی را               
واده              ان ر خ شت در سرکوب و منزوی کردن بي

 . ها باز خواهد گذاشت
گرد            ال ن س ي م م هجده راس ذاری م ر گ ا ب ب
امی             م نک ت جانباختگان خفته در خاوران، اي
ال                ع ه حضور ف د ک ه ان ت اف ا دري واده ه ان خ
جوانان و مردمی که بعضا برای اولين بار به  
ه                      ه ب ت ايس اسخی ش د، پ ودن ده ب اين گلزار آم
ه                    ود ک ی ب اي واده ه ان غ خ تالش های بی دري
رای حفظ               هيجده سال با درد و رنج بسيار، ب

زار         ل خاوران از     خاطره عزيزان خفته در گ
د      دان       .   هيچ کوششی دريغ نکرده بودن ن ب و اي

ه              ق ب ل ع معنی است که گلزار خاوران تنها مت
يست        خاوران و ده      .   خانواده های جانباخته ن

ها گورستان بی نام ونشان ديگر درشهرستان       
ار                  ت گان کش اخت ب ان ه ج های مختلف ايران ک

 در آنجا به خاک سپرده ۶٧سراسری تابستان   

 ١١  ۴٨۵  شماره ٨۵نيمه  دوم شهريور 

 .شده اند متعلق به همه مردم ايران است
ه می                م ک ه رژي ران شکست سياست توطئه گ
خشی               رفت تاثير ويرانگر خود را بر ذهن ب
اری         از خانواده ها برجای نهد، مرهون هوشي
اه و                اصر آگ خانواده ها و تالش بی دريغ عن
ه        روشن بين حاضر در مراسم خاوران بود ک
ی                     دل م اد و ه م ت ر اع توانست بيش از پيش ب
ل                  گان پ اخت ب ان ميان مردم و خانواده های ج

اين مهم امکان پذير نبود و نخواهد بود        .   بزنند
مگر با حضور گسترده مردم و همگامی شان        
ه در                        ت ف شان خ ف ان اران ج واده های ي ان با خ
ام و                   ی ن ان ب گلزار خاوران و ده ها گورست

ران               اط اي ق ا در      .   نشان ديگر در اقصا ن ه ن ت
-پرتو همدلی و همراهی گسترده تمامی گروه       

ژه رهروان راه                   وي ه ب ع ام اعی ج های اجتم
واده                  ان ا خ م ب س ي ال ي وس ای - آزادی و س ه

زار                        ل ر گ ن ب ت اف گان در حضور ي اخت ب جان
ذاری                    ر گ وان از ب ه می ت خاوران است ک
ه           ی ب مراسم يادمان امروزين اين عزيزان نقب
ن                      ري ر شورت ن و پ ري ت زرگ آينده زد و در ب
ی            گون حضور مشتاقانه مردم در فردای سرن
ن              ي ر خاک عطر آگ ی ب وری اسالم ه م ج

ميعادگاه رهروان عشق و آزادی         "   خاوران" 
 .و سوسياليسم بوسه زد

                                                             

 خاوران ميعادگاه آزادی و سوسياليسم غرق در گل و بوسه شد

 کمک های مالی

باپوزش از جا افتادن ليست کمک مالی ماهانه در 
 ۴٨٣کار شماره 



 
يت   ( برای ارتباط با سازمان فدائيان       ل ه   )   اق ام ن

رای                 ه ب ان داگ های خود را در دو نسخه ج
دوستان و آشنايان خود در خارج از کشور                
ه                  ان را ب ت اي ه ه ام ارسال و از آنها بخواهيد ن

 . يکی از آدرس های زير پست کنند
 
 

K . A . R 
Postfach  160531 
60068  Frankfurt 
Germany 

 
I . S . F 
P . B . 398 
1500 Copenhagen   V 
Denmark 
 

 
Sepehry 
Postlagernd   
 3052 Zollikofen 
Switzerland 

 
Postbus  23135 
1100  DP 
Amsterdam Z.O 
Holland 
 
K.Z 
P.O.BOX    2488 
Vancouver   B.C 
V6B   3W7    Canada 
 
 

کمک های مالی خود را به شماره حساب          
راه           بانکی زير واريز و رسيد آن را به هم
کی از آدرس های                       ه ي ظر ب ورد ن کد م

 . سازمان ارسال کنيد
I. W . A  
6932641 Postbank 
HOLLAND 
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  ۴٨۵  شماره ٨۵نيمه  دوم شهريور 

 شماره های فکس
سازمان فداييان 

 )اقليت(

 دانمارک

 آلمان 

 سوئيس 

 هلند 

 کانادا

١١در صفحه    

١٢ 

داد روز          ترفندها از همان نخستين ساعات بام
ان،              وي ج ان، دانش وان وه ج ب ل ان ي ه س ع م ج
واده های                  ان ا خ راه ب م ارز ه روشنفکران مب
ه       زندانيان جانباخته به سوی گلزار خاوران ب

غل های          .   حرکت در آمد   حضور جمعيت با ب
رای                ی ب ت ي ن گل، به حدی بود که نيروهای ام
ان           اب ي مقابله با مشتاقان حضور در خاوران خ
د از               ن وان ت منتهی به آنجا را مسدود کردند تا ب
ه             عت ب ان حضور مردم در گلزار خاوران مم

 .عمل آورند
ری                ي ار گ ک ا ب ی ب ت ي ن ای ام روه ي ی ن ت وق
ع حرکت                ان د م ن ت وانس ترفندهای گوناگون نت
ه         ت ف زان خ سيل مشتاقان حضوربر خاک عزي
ی خاوران را                د درب اصل در خاوران گردن

ه محل      "   گلزار"   بستند و درب پشت اين  را ک
دا از                  ت د و در اب ردن دفن بهائيان است، باز ک
رده و                 ری ک ي وگ شرکت مردم در مراسم جل
ط                  ق ان، ف اری آن افش راض و پ ت س از اع پ
ا                د و ت ادن ت رس تعدادی را به نوبت به داخل  ف
ری           خروج آنان از ورود بقيه به داخل جلو گي
وه             ب ان ان کردند تا مانع ورود و اجتماع همزم
گان             اخت مردم و خانواده ها بر سر خاک جانب
رو و شور و شوق                          ي ه ن يل وس ن دي د و ب شون
دن                 ی و دي دل م سرشارخانواده ها را که از ه
ه وجد             آنهمه مشتاقان فرزندان جانفشانشان ب

 . آمده بودند شقه شقه نمايند
 در فضای امنيتی حاکم بر خاوران  در حالی         

اه            ور م ري م شه ه ده ع  در   ١٣٨۵روز جم
ی رام رد             - گ گ ال ن س ي ده ام ج ت ه داش

جانباختگان کشتار سراسری زندانيان سياسی     
م             ۶٧ايران در تابستان     ي ق ت ان مس رم  که به ف

ر               اوران پ رفت خاک خ ام گ ج ی  ان ن ي م خ
د            اران ش ب ل يش گ ر از پ ت وه ک حضور .   ش

دادی از            ع گسترده ی جوانان، دانشجويان و ت
راهی و                 ران در هم فعالين جنبش سياسی اي
همدلی با خانواده های جانباختگان در مراسم    
يادمان اين عزيزان جانفشان، گلزار خاوران     

دل ساخت             ب . را به ميعادگاه عشق و آزادی م
حضور گسترده ی مردم،  به ويژه دختران و         

اره             اق دوب ث ي ای - پسران جوان در خاوران م
زان            بود با آرمان های انسانی تمامی آن عزي
ارزه در                 ب ی انسان و م اي جانباخته برای ره

 . راه رسيدن به آزادی و سوسياليسم
ار         ت  ،   ۶٧مراسم بزرگداشت جانباختگان کش

ا      امسال در شرايطی برگذار شد که از هفته ه
ا               پيش نيروهای امنيتی جمهوری اسالمی ب
وه های              ي استفاده از شايعه پراکنی، اعمال ش
ال               ع ای ف واده ه ان ار روی خ ارعاب و فش
ا              ی ب ن ف جانفشانان و نيز تماس های مستقيم تل
تعدادی از روشنفکران و نويسندگان مبارز و       
راسم          تهديد کردنشان برای عدم حضور در م
رده ای را               بزرگداشت خاوران، تالش گست
ذاری    آغاز کرده بود تا اگر نتوانند جلوی برگ
رده          مراسم را بگيرند الاقل مانع حضور گست

اما با همه اين    .   مردم در گلزار خاوران شوند    

 خاوران ميعادگاه آزادی و سوسياليسم 
 غرق در گل و بوسه شد


