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تنش در مناسبات بين المللی، 
 نتيجه وبازتاب 

 شکست سياست خارجی 

 

المللی جمھوری اسالمی با  بحران در مناسبات بين
تر شدن  عميق. وخامت روزافزونی روبه روست

اين بحران حاکی از تشديد تضادھا و 
ست که رويدادھای سياسی چند ھفته  اختالفاتی

المللی جمھوری اسالمی،  اخير در منازعات بين
 .دھد آن را به وضوح نشان می

آيد که  المللی پيش می کمتر در منازعات بين
ھا در جريان اختالفات و درگيری با  دولت

يکديگر، از تھديد کاربرد سالح اتمی استفاده کنند 
ولو اين که بالقوه اين تھديدات وجود داشته باشد و 
وجود اين سالح کشتار جمعی خود به معنای 

پس از  -چرا که اوال. خطر بالقوه کاربرد آن باشد
عام وحشيانه مردم ژاپن از طريق اين سالح،  قتل

افکار عمومی مردم جھان شديدا در برابر حتا 
تھديد به استفاده از آن موضع دارد و طبقات حاکم 

توانند  کشورھای دارنده اين سالح، به سادگی نمی
 -ثانيا. اين مخالفت عمومی مردم را ناديده بگيرند

ھا نيز عواقب حقوقی  المللی دولت در مناسبات بين
با اين وجود، . و سياسی بسيار منفی خواھد داشت

ھمانگونه که ھمگان آگاھند، اين اتفاق رخ داد و 
دولت آمريکا مستقيم و غيرمستقيم، جمھوری 
اسالمی ايران و دولت کره شمالی را تھديد به 

 .ای نمود استفاده از سالح ھسته

به رغم اين که در ذات و ماھيت يک دولت 
امپرياليست، توسعه طلب و جنگ افروز از نمونه 

اش ايجاب کند، از  امريکاست که وقتی منافع
ترين  ھا و وحشيانه ترين سالح کاربرد خطرناک

کشتارھا ابائی نداشته باشد،  اما عالوه بر دالئل 
الذکر، در عمل ھم يک چنين تھديدی با توجه  فوق

به قدرت عظيم اقتصادی و نظامی دولت آمريکا 
در مقايسه با جمھوری اسالمی عجيب به نظر 

چرا که حتا با فرض اين که چنانچه . رسد می
جنگی ھم رخ دھد، ارتش آمريکا مجھز به چنان 

شان دست  ست که کارکرد ای ھای پيشرفته سالح
ھای آن را  نمونه. ای را ندارد  کمی از سالح ھسته

در جريان اشغال عراق و سپس کشتار مردم 
گذشته از اين، اکنون نه جنگی . ايم فلوجه نيز ديده

در جريان است و نه شرايط وقوع آن در لحظه 
پس چه داليلی وجود داشت که . کنونی وجود دارد

دولت آمريکا پای استفاده از سالح اتمی را به 
ميان بکشد و از جمله به طور مشخص از 

 . جمھوری اسالمی ايران نام ببرد

واقعيت قضيه اين است که نزاع دولت آمريکا و 
جمھوری اسالمی، نزاع دو سياست ھژمونی 

تواند به  طلبانه در منطقه خاورميانه است که نمی
که با زور و قھر، يکی  سادگی حل گردد، مگر آن

با ھمين . ديگری را به تسليم و تبعيت وا دارد
انداز است که دولت آمريکا وقتی که اعالم  چشم

  ۵درصفحه 

 شود بحران ژرف سياسی در تايلند با سرکوب حل نمی

 

 خالصه ای از اطالعيه ھای سازمان

 

اول ماه مه، مقدمه ورود گسترده، متشکل و مستقل 
 کارگران به عرصه مبارزه سياسی

 

کارگران ايران امسال در شرايطی به استقبال مراسم اول ماه مه، روز جھانی کارگر شتافتند که رژيم 
ھای مردم، به ويژه اجتماعات اعتراضی کارگران و  جمھوری اسالمی، از ھر گونه تجمع اعتراضی توده

رحمی آن را سرکوب و قلع و  ورود گسترده آنان به صحنه مبارزه سياسی به شدت وحشت دارد و با بی
 .کند قمع می

ھای خيابانی و راديکاليزه شدن شعارھا و اشکال  ھا و سنگربندی ای، شورش اعتراضات وسيع توده
ی مستقيم و علنی با تماميت رژيم  ی مبارزه  به عرصه٨٨ خرداد ٢٣ھای مردمی که از  مبارزات توده

جمھوری اسالمی و نظام ديکتاتوری حاکم پای نھادند، تمام دستگاه حاکمه را به لرزه انداخت و ناقوس 
گر جمھوری اسالمی، اگر چه به ضرب قوه  رژيم ارتجاعی و سرکوب. مرگ رژيم را به صدا درآورد

ھا به سرکوب و کشتار مردم پرداخت اما به طور دائم و پيوسته، در بيم و  ترين شيوه قھريه و با خشن

، با صدور بيانيه ای از ٨٩ فروردين ٢٧شورای ھماھنگی تشکل ھای صنفی معلمان ايران روز 
اعتصاب غذای يک ھفته ای اعضای اين شورا و جمعی از فعاالن جنبش اعتراضی معلمان در روزھای 

 .  ارديبھشت خبر داد١٨ تا ١٢

شورای ھماھنگی تشکل ھای صنفی معلمان ايران، ضمن اعالم اعتصاب غذای يک ھفته ای خود، از 
 ارديبھشت، که مصادف با روز معلم در ايران است به نشانه ١٢عموم معلمان کشور نيز خواست تا روز 

اعتراض به احکام غير قانونی اعدام و حبس ھمکاران شان، دست به يک اعتصاب غذای سراسری  
 .بزنند

شورای ھماھنگی و جنبش اعتراضی معلمان که ھم اکنون تاکتيک يک ھفته ای اعتصاب غذا را در 
، ٨٥دستور کار مبارزاتی خود قرار داده است، ھمان نھادی است که در ماه ھای بھمن و اسفند سال 

اعتصابات معلمان را در مدارس تھران و ديگر استان ھای کشور سازماندھی کرد، ھمان ارگانی است که 
 ھزار نفری را در مقابل مجلس ارتجاع و ساختمان وزارت آموزش و ٣٠تظاھرات و اجتماعات با شکوه 

 تاکتيک اعتصاب غذای معلمان و 

 موقعيت کنونی اين جنبش

اليحه حمايت از خانواده يا 
 قوانين  تبعيض عليه زنان

 

در روزھای گذشته  نائب رئيس  اول کميسيون  
حقوقی و قضايی مجلس اعالم کرد که به زودی 
اليحه حمايت از خانواده در دستور کار  مجلس 

 . قرار خواھد گرفت

اليحه حمايت از  خانواده ،اليحه پيشنھادی بود که 
 توسط دولت احمدی نژاد به ١٣٨۶در سال 

مجلس ارائه شد، اما بخش ھايی از اين اليحه 

 در اھميت مقاومت و 

 مبارزه در زندان

 

ی ديگر  دولت ابزار سلطه يک طبقه بر طبقه
ی مسلط اين امکان را  دولت به طبقه. است
ی مغلوب حفظ  ی خود را بر طبقه دھد تا سلطه می
ی  ھای ديکتاتوری، زندان به مثابه در نظام. کند

بخشی از دولت و دستگاه سرکوب آن، نقشی مھم 
نقشی که در دوران حکومت . در حاکميت دارد

توان  می. توان آن را ديد اسالمی به خوبی می
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١از صفحه   

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

ھايی که فاقد  ای عليه دولت کند، از سالح ھسته می
اند استفاده نخواھد کرد، اما جمھوری  اين سالح

 اين است  پيام ضمنی آن. کند اسالمی را استثنا می
که دولت آمريکا خود را در حال جنگ با 

داند و نه واقعا آنگونه که  جمھوری اسالمی می
اما . ای اعالم شده است، استفاده از سالح ھسته

داليل اين مسئله ھرچه باشد، يک چيز در اين 
گيری نھفته است و آن تشديد اختالفات و  موضع

ست که راه حل سياسی و ديپلماتيک  تضادھايی
کنند که اکنون آشکارا  نيافته و در جھتی سير می

از جنگ و کاربرد سالح کشتار جمعی صحبت 
اين تھديدات البته جمھوری اسالمی را . شود می

لذا تالش نمود از اين تھديدات . نگران کرد 
ای برای مظلوم نمايی و صلح دوستی قالبی  وسيله

ست که در آخرين  از اين رو. خود بسازد
" روزھای فروردين ماه، اجالس موسوم به 

ای برای  ای برای ھمه، سالح ھسته انرژی ھسته
اين اجالس حتا از جنبه . را برپا کرد" ھيچکس

تبليغاتی ھم که مد نظر جمھوری اسالمی بود، 
چون واقعيت مسئله بر . ای در پی نداشت نتيجه

کسی پوشيده نيست که جمھوری اسالمی ھم 
ھمچون دولت آمريکا، رژيمی جنگ طلب، 
توسعه طلب و ھژمونی طلب است و نه صلح 

توسل روز . ای طلب و حتا مخالف سالح ھسته
گری و تالش برای تبديل شدن به  افزون به نظامی

قدرت نظامی برتر منطقه، اين واقعيت را به 
ای به اين  حتا در پيام خامنه. دھد خوبی نشان می

اجالس نيز آشکار بود که جمھوری اسالمی 
ای را در جھت  تالش برای ساخت سالح ھسته

حرف . کند اھداف سياست خارجی خود انکار نمی
ھا را حرام  ما کاربرد اين سالح"او اين بود که 

او از حرام بودن کاربرد اين سالح " دانيم می
سخن گفت، چون عجالتا چنين سالحی در اختيار 

اما ساختن آن که در . جمھوری اسالمی نيست
دستور کار ماشين نظامی جمھوری اسالمی قرار 

فردا ھم که ساخته شد، . دارد، حرام اعالم نشد
تواند فتوائی بر مجاز بودن کاربرد آن صادر  می

داند که تمام  اين را اکنون ديگر ھر کس می. شود
ھای حالل و حرام را منافع و  بازی اين حقه

 . کند مصلحت رژيم جمھوری اسالمی تعيين می

تشديد تضادھا و اختالفات جمھوری اسالمی با 
تر  دولت آمريکا ، تنھا يکی از نمودھای عميق

المللی جمھوری  در مناسبات بين شدن بحران 
معضل جمھوری اسالمی در اين .   اسالمی است

المللی خود تنھا با دولت  است که در مناسبات بين
. آمريکا با تنش و درگيری روبه رو نيست

سياست خارجی جمھوری اسالمی بخش بزرگی 
ھای جھان را به تقابل و رو در روئی با  از دولت

تقابل روز افزون . جمھوری اسالمی کشانده است
اتحاديه اروپا با جمھوری اسالمی يک نمونه 

ھای  اين تقابل نيز، نه بر سر سياست. ديگر است
ھای مختلف، بلکه بر  داخلی اين رژيم در عرصه

ست که  سر سياست خارجی آن به ويژه در آنجايی
خواھد توازن سياسی و نظامی منطقه را به  می

نفع خود برھم بزند و اين تالش با سياست 
خارجی اتحاديه اروپا که خواھان حفظ وضع 

موجود در خاورميانه است، اصطکاک پيدا 
پافشاری اتحاديه اروپا در کنار آمريکا بر . کند می

سر اين مسئله که جمھوری اسالمی نبايد به سالح 
ای دست يابد، دقيقا از ھمين واقعيت بر  ھسته

ھا نيزھمانند دولت آمريکا به  لذا آن. خيزد می
اند، تا پيش از  مقابله با جمھوری اسالمی برخاسته

ای دست يابد آن را  که بتواند به سالح ھسته آن
 . مھار کنند

يکی ديگر از نمودھای تشديد تضاد ميان 
جمھوری اسالمی با دولت آمريکا و ھمچنين 
اتحاديه اروپا، تالش آمريکا و اروپا برای تشديد 

. ست ھای اقتصادی و فشارھای سياسی تحريم
اختالف ميان اعضای دائمی شورای امنيت بر 

ھای جديد، منجر به افزايش  سر محدوده تحريم
ھای يک جانبه از سوی آمريکا و برخی  تحريم
يکی از اين . ھای اروپائی شده است دولت

ھای تحريم يک جانبه که دولت آمريکا  عرصه
ھای  ای در آن دارد، تحريم نقش قابل مالحظه
ھای نفت و  ھا در پروژه گذاری مربوط به سرمايه

گاز و سد کردن راه فروش بنزين به جمھوری 
به علت نقشی که انحصارات نفتی . ست اسالمی

آمريکا در بازار جھانی نفت و مشتقات آن دارند 
و نيز تاثيرگذاری دولت آمريکا بر انحصارات 

ھا  نفتی غير آمريکايی، اخيرا فشار به اين شرکت
ھا در ايران و فروش  گذاری برای توقف سرمايه

انداز تحريم بيشتر آن  بنزين افزايش يافته و چشم
اينجا گلوگاه جمھوری . نيز وجود دارد

تواند آن را ناديده  ست که به سادگی نمی اسالمی
واکنش جمھوری اسالمی به اين مسئله و . انگارد

ھای شورای امنيت را  نيز تشديد احتمالی تحريم
توان در مانور نظامی سپاه پاسداران در تنگه  می

اين مانور يک پيام صريح به . ھرمز ديد
. ھای درگير با جمھوری اسالمی داشت طرف

جمھوری . پيامی نه البته نظامی، بلکه سياسی
اگر قرار : خواست بگويد اسالمی با اين مانور می

باشد گلوگاه نفتی من فشرده شود، گلوگاه نفتی 
ھمه فشرده خواھد شد و تنگه ھرمز بسته 

منطق جمھوری اسالمی خيلی ساده . شود می
گويد يا  اش که می دقيقا عين سياست داخلی. است

اش نيز ھمين  من يا ھيچ کس، در سياست خارجی
ترين  کند و به روشن منطق سياسی را دنبال می

دھد که چگونه سياست  شکل ممکن نشان می
خارجی، بسط سياست داخلی است و از آن تبعيت 

 . کند می

با اين ھمه بايد گفت که جمھوری اسالمی يک 
اگر جمھوری اسالمی در . طرف قضيه است

تواند، به سياست  عرصه سياست داخلی ھنوز می
يا من يا ھيچ کس ادامه دھد، از آن روست که 

اما  وقتی که . توازن قوا فعال به نفع اوست
ھای مردم قدرت خود را در نبرد با رژيم به  توده

حدی افزايش دھند که اين توازن برھم بخورد، در 
آن صورت با يک قيام مسلحانه آن را بر 

چيننند و به سياست يا من يا ھيچکس پايان  می
در عرصه سياست خارجی نيز وضع بر . دھند می

جمھوری اسالمی البته . ھمين منوال است
تواند تنگه ھرمز را ببندد، اما بستن تنگه  می

ھايی  ھرمز يعنی جنگ و جنگ يعنی پيروزی آن
شان برتر از جمھوری اسالمی  که قدرت نظامی

 . است

بنابر اين طرفين درگير ھر اقدامی که عليه 
بايد به تشديد  دھند، الزاما می يکديگر انجام می

ھا منجر گردد و اين تشديد تضادھا به  درگيری
ناگزير تحت شرايط خاص به درگيری نظامی نيز 

 . خواھد انجاميد

المللی جمھوری، اما  تر شدن مناسبات بين وخيم
ھای اروپايی و آمريکا  محدود به مناسبات با دولت

اين مناسبات در سطح منطقه خاورميانه . نيست
در اينجا ھم علت آن . نيز شديدا تيره و تاراست

چيز ديگری جز سياست خارجی ھژمونی طلبانه 
گرائی  ھای اسالم و سازماندھی و حمايت از گروه

. اند، نيست ھای کمکی اجرای اين سياست که اھرم
ھای عربی با جمھوری اسالمی بر  نزاع دولت

سر مداخله در سرزمين فلسطين از طريق 
گرا، مداخالت در لبنان، عراق و  ھای اسالم گروه

اخيرا يمن و کويت، مدام در حال باال گرفتن 
نزاع دو دولت مذھبی جمھوری اسالمی و . است

. ست دولت يھودی اسرائيل نيز به جای خود باقی
جمھوری اسالمی اکنون در چنان موقعيت 
ضعيفی در منطقه قرار گرفته است که به تازگی 
وزير خارجه امارات، در حالی که جمھوری 

کرد، با  اسالمی را با رژيم اسرائيل مقايسه می
تھديد از جمھوری اسالمی خواست که جزاير سه 

آميز به امارات باز  گانه را به شکل مسالت
 به  المللی جمھوری اسالمی مناسبات بين. گرداند
ای از وخامت رسيده است که حتا يکی از  درجه

ترين متحدين آن يعنی روسيه نيز بر سر  نزديک
. گيری گرديد ای ناگزير به موضع مسئله ھسته

رئيس جمھور روسيه چند روز پيش در مصاحبه 
با تلويزيون دانمارک گفت که جمھوری اسالمی 

ھای جھانی  ای در قبال نگرانی عملکرد مسئوالنه
از خود نشان نداد و اگر اوضاع بر ھمين منوال 

ھای بيشتر ايران  پيش برود، راھی جز تحريم
پيش از اين ھرگز چنين . نخواھيم داشت

گيری از جانب روسيه نسبت به جمھوری  موضع
دھد که  اين نشان می. اسالمی وجود نداشت
ای به آمريکا و اروپا در  روسيه نيز در محدوده

ھای آتی شورای امنيت پيوسته است  تشديد تحريم
تر  که مشکالت جمھوری اسالمی را افزون

 .خواھد ساخت

المللی جمھوری اسالمی تنھا در  مناسبات بين
موارد ذکر شده با تالطم و وخامت روزافزون 

تری را  روبرو نيست، بلکه عرصه بسيار گسترده
وخامت اين مناسبات، بازتاب و . گيرد در بر می

نتيجه شکست سياست خارجی جمھوری 
ھای داخلی  ست، ھمانگونه که بحران اسالمی

ھای داخلی آن در  رژيم، بيانگر شکست سياست
 .ھای مختلف است عرصه

المللی  تر شدن روزافزون وضعيت بين وخيم
ھای  جمھوری اسالمی در شرايطی که بحران

ای عمق و وسعت يافته که به  داخلی آن به درجه
يک بحران سياسی ھمه جانبه انجاميده است، 

ھا و وضعيت داخلی  تری بر بحران تاثيرات جدی
تواند به عنوان  اين می. ان بر جای خواھد گذاشت

ھای مردم ايران در  يک عامل مساعد به نفع توده
مبارزه برای سرنگونی انقالبی جمھوری 

 .اسالمی، عمل نمايد

 

 ۵٧٢  شماره  ٨٩نيمه اول ارديبھشت 

 تنش در مناسبات بين المللی، نتيجه وبازتاب شکست سياست خارجی 



 

 

٣ 

١از صفحه   

  ۴درصفحه 

 ۵٧٢  شماره  ٨٩نيمه اول ارديبھشت 

پيمايی و  اعتراضی برپا کردند و دست به راه
اجتماعات اعتراضی کارگران، . تظاھرات زدند

ھمه جا با حمايت و ھمراھی اقشار ديگری از 
. مردم به ويژه جوانان و دانشجويان روبرو گرديد

کارگر، دانشجو، اتحاد "، !"اتحاد اتحاد! کارگر"
مرگ بر "و " ای مرگ بر خامنه"، "اتحاد

کنندگان  ، از جمله شعارھای اعتراض"ديکتاتور
کارگران با حمل پالکاردھايی که بر روی . بود
ھا مطالبات خود را نوشته بودند، نسبت به  آن

ھا، قراردادھای موقت و  ھا و بيکارسازی اخراج
سفيد امضا، عدم پرداخت دستمزدھا، عدم 
ضمانت شغلی و دستمزدھای ناچيز و زير خط 

نيروھای سرکوب، . فقر دست به اعتراض زدند
ھمه جا صفوف کارگران را مورد حمله قرار 

. و دھھا تن را بازداشت و مجروح ساختند. دادند
گر به  ھای مکرر مزدوران سرکوب با يورش

کنندگان،  صفوف کارگران و ساير اعتراض
ھای اطراف  کننده درخيابان جمعيت اعتراض

شدند  شدند اما کمی بعد دوباره جمع می پراکنده می
. دادند و به تظاھرات و اعتراضات خود ادامه می

ھا  نيروھای سرکوب با استقرار در سر چھارراه
ھا، از ورود کارگران و ديگر اقشار  و تقاطع

مردم زحمتکش به محل تجمع، از جمله تجمع در 
کردند و مردم نيز  برابر وزارت کار ممانعت می

در صفوف چند صد نفره و گاه چند ده نفره، به 
. زدند تظاھرات موضعی و پراکنده دست می

ھای پراکنده در خيابان آزادی و  درگيری
ھای اطراف وزارت کار ميان کارگران و  خيابان

مردم معترض با نيروھای سرکوب به مدت چند 
زمان با اعتراضات و  ھم. ساعت ادامه داشت

اجتماعات اعتراضی کارگران در تھران به 
مناسبت اول ماه مه، ھزاران کارگر در شھرھای 
مختلف ايران، از جمله در شيراز، تبريز، اھواز، 
اصفھان، قزوين، سنندج، سقز و برخی ديگر از 
شھرھا، به مناسبت روز جھانی کارگر و با 
شعارھا و مطالبات مشابھی، اجتماعات 
اعتراضی برپا نموده و دست به تظاھرات و 

 .پيمايی زدند راه

تجمعات اعتراضی کارگران به مناسبت اول ماه 
مه، مورد حمايت برخی ديگر از اقشار مردم، از 

. جمله جوانان و دانشجويان قرار گرفت
دانشجويان دانشگاه تھران،  علم و صنعت، 
دانشگاه آزاد بروجرد، شھر کرد و برخی ديگر 

ھا در اشکال مختلفی از جمله  از دانشگاه
اعتصاب غذا، اعتصاب، تجمع و يا شرکت در 
مراسم اول ماه مه، از مبارزات و مطالبات 

جمعی از زندانيان . کارگران پشتيبانی نمودند
ھای اوين، رجايی شھر  سياسی محبوس در زندان

و اروميه در حمايت از کارگران و مبارزات آنان 
. در اول ماه مه، دست به اعتصاب غذا زدند

و ) بی آر تی(ھای تندرو شرکت واحد  اتوبوس
ھای تھران نيز به نشان حمايت از  برخی تاکسی

کارگران و مراسم کارگری در اول ماه مه، دست 
 .از کار کشيدند

شورای برگزاری "بدين ترتيب، با ابتکار عمل 
و برگزاری " ٨٩مراسم روز جھانی کارگر سال 

زمان با صدور قطعنامه مشترک روز جھانی  ھم
ھای کارگری در تاريخ پنج  کارگر از سوی تشکل

ارديبھشت ماه، که سال گذشته نيز پای اتحاد عمل 
در پارک الله * و برگزاری مراسم مشترک

شورای برگزاری مراسم "تھران رفته بودند، 
نيز با صدور بيانيه " ٨٩روز جھانی کارگر سال 

ای از مطالبات کارگران، کارگران  و درج فشرده
خواه ايران را به  و عموم مردم زحمتکش و آزادی

ھای سياسی و اجتماعی،  اعتراض عليه سرکوب
اعتراض عليه فقر و نابرابری، پايين بودن 
دستمزدھا، عدم امنيت شغلی و امثال آن، در روز 
. يازده ارديبھشت برابربا اول ماه مه، دعوت نمود

 اين ٢چنين در بيانيه شماره  در اين بيانيه و ھم
شورا، از کارگران دعوت شده بود که در برابر 
وزارت کار واقع در خيابان آزادی تجمع کنند و 

پيمايی  سپس به سمت ميدان انقالب دست به راه
ھا نيز در مقابل اداره کار و  بزنند و در شھرستان

ھای منتخب خود کارگران دست به  يا در مکان
گر و ضد کارگری  رژيم سرکوب. تجمع بزنند

جمھوری اسالمی نيز که مراسم اول ماه مه 
 در پارک الله تھران را ٨٨کارگران در سال 

ھا تن را  وحشيانه مورد يورش قرار داده و ده
دستگير نموده بود، اين بار نيز تالش نمود، با 

گرانه، در دل کارگران  تشديد اقدامات سرکوب
رعب و ھراس ايجاد کند و از برگزاری ھر گونه 
مراسمی به مناسبت اول ماه مه جلوگيری به عمل 

 .آورد

رو عالوه بر تھديدات ھميشگی و بگير و  از اين
ببند فعاالن کارگری و ايجاد فضای شديد امنيتی 
در مناطق مرکزی تھران در آستانه اول ماه مه، 
در ابعاد وسيعی نيروھای سرکوب خود، از جمله 

ھای ويژه، لباس  نيروھای انتظامی، يگان
ھا  ھا و نيروھای بسيجی را به خيابان شخصی

آورد، به نحوی که در صبح روز اول ماه مه، 
ھايی که از  اين نيروھا در کليه مناطق و خيابان

پيمايی اعالم شده بود،  قبل برای تجمع و راه
ھای منتھی به وزارت کار، و ھمچنين  خيابان
ھا و ميادين اصلی در مرکز تھران، مستقر  خيابان

شده و خود را برای سرکوب کارگران تجھيز و 
 .آماده کرده بودند

با اين وجود و به رغم جو شديد امنيتی در تھران 
رغم پيگردھا و تھديد فعاالن کارگری و  و علی

کارگران پيشرو، و به رغم حضور گسترده 
ھا، اعتراضات  نيروھای سرکوب رژيم در خيابان

و اجتماعات اعتراضی از ھمان صبح روز يازده 
 ٨ارديبھشت آغاز گرديد و دست کم تا ساعت 

ھای  زمان با برگزاری مراسم ھم. شب ادامه داشت
اول ماه مه در کشورھای ديگر و در سراسر 
جھان، در ايران نيز  ھزاران تن از کارگران و 

ھا  زحمتکشان به مناسبت اول ماه مه به خيابان
آمدند و ضمن طرح مطالبات خود، ھمبستگی 

ھا کارگر در سراسر  طبقاتی خويش را با ميليون
در تھران، ھزاران تن از . جھان اعالم داشتند

کارگران در نقاط مختلف شھر، از جمله در مقابل 
وزارت کار، ميدان بھارستان، ميدان توپخانه، 

ھای منشعب از آزادی در  خيابان انقالب و خيابان
فاصله ميدان انقالب و وزارت کار، اجتماعات 

ای، به ويژه  ھا و برآمدھای توده ھراس از شورش
تظاھرات، اجتماعات و اعتصابات کارگری به 

 .سر برده است

رشد بيش از پيش تضادھای اقتصادی و 
يابی بحران سياسی، تعميق  اجتماعی، حدت

ی  شکاف در ھيئت حاکمه و تشديد نارضايتی توده
ھای بروز اجتماعات  کارگران و تھيدستان، زمينه

تر را نيز فراھم  تر و گسترده اعتراضی بزرگ
بر بستر چنين شرايط قابل . ساخته است

تواند حريقی  ای می ست که از ھر جرقه اشتعالی
بزرگ برپا شود و ھر تجمع کوچک و بزرگ 
اعتراضی به يک انفجار بزرگ اجتماعی فرا 

ست که رژيم  ھمين شرايط انفجاری. برويد
ًارتجاعی و پوسيده حاکم را شديدا به وحشت 
انداخته است و تمام توان و نيروی سرکوب خود 
را برای ممانعت از اجتماعات اعتراضی و 

ای و برای سرکوب آن، به ميدان  تظاھرات توده
گر  رژيم ضدمردمی و سرکوب. آورده است

جمھوری اسالمی، برای پيشگيری و ممانعت از 
ای، تا آن جا پيش  اجتماعات و اعتراضات توده

رفت که حتا از برگزاری برخی مراسم دولتی و 
ھا، بدان وسيله مردم را به  رسمی که سال

کشاند و از حضور آنان به سود  ھا می خيابان
نمود نيز صرف  برداری سياسی می خويش بھره

نظر کرد، چرا که اين گونه اجتماعات نيز ديگر 
قابل کنترل نبود و ھر بار به اجتماعات 

گرديد  اعتراضی مردم عليه خود  رژيم تبديل می
بر . آورد ًو نتايج کامال معکوسی نيز به بار می

ھم که " خانه کارگر"ست که  متن چنين شرايطی
يافت مراسمی نمايشی به  ھر ساله اجازه می

مناسبت روز کارگر برگزار نمايد، امسال اجازه 
ھای دربسته و  نيافت چنين مراسمی، چه در محيط

پيمايی کوتاه مدت و کنترل شده،  چه در شکل راه
سران خانه کارگر رژيم، در ھمان . برگزار کند

، "ھفته کارگر"حال که تحت عنوان برگزاری 
کردند  ترغيب می" کار مضاعف"کارگران را به 

و سرگرم آن بودند که کارگران را يک روز به 
تجديد ميثاق با خمينی، روز ديگر به تجديد بيعت 

ای و شرکت در نماز جمعه و مسابقه  با خامنه
قرائت قرآن بکشانند، در عين حال، از کارگران 

که تعطيل رسمی روز اول ماه مه، يکی از  -
خواستند که روز اول ماه  -ھای آنان است  خواست

مه به سر کار بروند و در محل کار خود، مراسم 
 !!برگزار نمايند

 -اما از خانه کارگر که يک تشکل ارتجاعی 
جاسوسی و وابسته به حکومت است و اقدامات 
آن ربطی به منافع کارگران ندارد و حتا در مقابل 

ھای  ھا و جمع آن است که بگذريم، تشکل
ھای  ھا و سياست کارگری، به رغم تمام محدوديت

سرکوبگرانه رژيم و عوامل آن در خانه کارگر، 
ھايی به مناسبت اول  ھا و قطعنامه با صدور بيانيه

ھای  ماه مه، ضمن طرح مطالبات و خواست
کارگران ايران، به استقبال اول ماه مه رفتند، 

ھای مستقل و متعددی را در روز جھانی  مراسم
کارگر برگزار نمودند و ھمبستگی خود را با 
کارگران سراسر جھان در مبارزه عليه نظام 

 .داری، اعالم نمودند سرمايه

 اول ماه مه، مقدمه ورود گسترده، متشکل و مستقل بھا

 کارگران به عرصه مبارزه سياسی
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مراسم مستقل و علنی اول ماه مه و ھمچنين با 
ھای  تشکل"قطعنامه مشترکی که از سوی 

به مناسبت روز جھانی کارگر " کارگری ايران
انتشار يافت، جنبش کارگری گام ديگری به جلو 

قطعنامه مشترک روز "تا آن جا که به . برداشت
)" ھای کارگری ايران تشکل(جھانی کارگر 

گردد و از سوی چندين تشکل کارگری و  برمی
ھای فعالين کارگری از جمله سنديکای  گروه

کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و 
حومه، سنديکای کارگران شرکت نيشکر ھفت 
تپه، ھيئت بازگشايی سنديکای کارگران فلزکار و 
مکانيک، ھيئت بازگشايی سنديکای کارگران 
نقاش، کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد 

ھای کارگری و چند تشکل ديگر در پنجم  تشکل
 انتشار يافت، اين قطعنامه، چه از ٨٩ارديبھشت 

نظر طرح مطالبات مشخص کارگران ايران و 
چه از لحاظ اعالم مواضع عمومی طبقه کارگر 

دار و کل نظام  در قبال طبقه سرمايه
 ٨٨داری، ديگر به سطح قبل از سال  سرمايه

چرا که کارگران ايران در اين . برنگشت
داری و  قطعنامه، بار ديگر عليه نظام سرمايه

اند،  گيری پرداخته شمار آن به موضع مصايب بی
المللی طبقه کارگر در مبارزه  بر ھمبستگی بين

داری  عليه فقر، نابرابری و نابودی نظام سرمايه
و برپائی دنيايی فارغ از ستم و استثمار تأکيد 

 .اند نموده

چنين  در قطعنامه مشترک روز جھانی کارگر، ھم
داری حاکم بر ايران، سرکوب  عليه نظام سرمايه

کارگران و رھبران کارگری به جرم برپايی 
حقوقی اجتماعی،  ھای کارگری، تحميل بی تشکل

ممنوعيت برگزاری مراسم اول ماه مه، تحميل 
وار بر کارگران از جمله دستمزدھای  شرايط برده

ناچيز و يک چھارم خط فقر، اخراج و 
بيکارسازی، قراردادھای موقت و سفيد امضا، 

ھا و نسبت به کليت وضع موجود  قطع يارانه
 .اعتراض شده است

در قطعنامه، از حق کارگران برای برپايی 
پيمايی،  ھای مستقل کارگری، تجمع، راه تشکل

اعتراض و اعتصاب و آزادی بيان دفاع و بر آن 
قطعنامه، خواستار آزادی . تأکيد شده است

منصور اسالو، ابراھيم مددی و علی نجاتی از 
رھبران سنديکای شرکت واحد و سنديکای ھفت 

تپه و آزادی کليه فعاالن کارگری و فعاالن ديگر  
سرکوب و تعرض . ھای اجتماعی شده است جنبش

ای،  به اعتراضات کارگری و اعتراضات توده
اخراج و تحميل ھر گونه تبعيض بر کارگران 

قطعنامه ھمچنين . مھاجر افغان محکوم شده است
خواستار تضمين برابری کامل و بی قيد و شرط 

ھای  حقوق زنان و مردان در تمامی عرصه
زندگی اجتماعی، اقتصادی، سياسی، فرھنگی و 

ھای  در يک کالم، تشکل. خانوادگی شده است
کارگری ايران در قطعنامه مشترک خود، اھم 
مطالبات سياسی و اقتصادی کارگران ايران را به 

 بند تنظيم نموده و خواستار ١۵طور موجزی در 
. اند تحقق فوری و بی قيد و شرط آن شده

ی  چنين با اشاره کارگران در قطعنامه خود ھم
ھمتای   و نقش بی۵٧ضمنی به رويدادھای سال 

کارگران در سرنگونی رژيم شاھنشاھی که 
امروز حتا سران رژيم نيز به آن اعتراف 

ھمان : "کنند، ھشدار گونه چنين نوشته اند می
 و ۵٧گونه که ما کارگران ايران در انقالب 

ھای اخير نشان داديم، تاب تحمل اين ھمه  سال
رغم  فالکت و بی حقوقی را نخواھيم آورد و علی

زندان و سرکوب، پيشاپيش عموم مردم ايران، 
ترين حقوق انسانی  در مقابل لگدمال شدن بديھی

خود ايستادگی خواھيم کرد و اجازه نخواھيم داد 
بيش از اين حق حيات و ھستی ما را به تباھی 

ھا و  ما توليدکنندگان اصلی تمام ثروت. بکشانند
نعمات موجود جامعه ھستيم و داشتن يک زندگی 
انسانی مطابق با باالترين استانداردھای زندگی 

ھای  بشر امروز را حق مسلم خود و عموم توده
 ."دانيم مردم ايران می

خالصه آن که، قطعنامه مشترک کارگران به 
نظر از  ، صرف٨٩مناسبت اول ماه مه در سال 

برخی تغييرات جزئی و شکلی، اما در کليت خود 
و از لحاظ مضمون ھمان قطعنامه مشترک 

.  است٨٨کارگران به مناسبت اول ماه مه سال 
صدور قطعنامه مشترک و برگزاری مراسم 
مستقل و علنی اول ماه مه در تھران و چند شھر 

رغم  ديگر، يک بار ديگر نشان داد که علی
ھا و فعاالن  سرکوب خشن کارگران و تشکل

انقطاع و با  کارگری، کارگران اما پيگير و بی
يابی، برای غلبه بر  جسارت، برای تشکل

ھای  پراکندگی و برای تحقق مطالبات و آرمان
برگزاری مراسم . کنند خود تالش و مبارزه می

چنين نشان داد که کارگران  مستقل اول ماه مه، ھم
ھای کارگری، به خوبی  پيشرو، فعاالن و تشکل

اند که نبايد فقط به  به اين موضوع پی برده
تاکتيک حضور در مراسم خانه کارگر و استفاده 
از مراسم قانونی اين تشکل، برای تبديل آن به 

ھا  صحنه واقعی مبارزه کارگران و طرح خواست
البته در طول . و شعارھای کارگری اکتفا نمايند

يک دھه اخير، ھر جا دست داده است، کارگران 
ھا و فعاالن کارگری از اين  پيشرو و تشکل

اند و بارھا مراسم فرمايشی  تاکتيک سود جسته
ی واقعی مبارزه  خانه کارگر را نيز به صحنه

شعارھا و مطالبات مھم . اند کارگری تبديل نموده
کارگران را به ميان توده کارگران برده و 

اند سطح مطالبات را ارتقا دھند و در عين  توانسته
اند به اين که خود کارگران  حال کمک نموده

 .ابتکار عمل را به دست گيرند

اما تدارک و برگزاری مراسم مستقل اول ماه مه 
نظر از اين که خانه کارگر قصد  امسال، صرف

آن را داشت که مراسمی برگزار کند يا نه، نشان 
ھای کارگری، بی  داد که کارگران پيشرو و تشکل

آن که تاکتيک پيشين را به کلی کنار گذاشته 
باشند، اما به اھميت بی چون و چرای اين 

اند که بايد خود، کارگران را  موضوع پی برده
بسيج و سازماندھی کنند و بايد بتوانند روی پای 

ھمين مسئله در عين حال نشان ! خود بايستند
ھای کارگری برای سازماندھی  دھد که تشکل می

. اند تری کسب کرده و بسيج کارگران، توان بيش
مبارزه کارگران و برگزاری مراسم مستقل و 
علنی اول ماه مه، نه فقط يک بار ديگر، گرايشی 
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عملی  که کارگران را به صبر و انتظار و بی
کند و يا مبارزه طبقه کارگر را به  دعوت می

سازد، بيش از پيش  مبارزات صنفی محدود می
ايزوله و منفرد ساخت، بلکه در عين حال به 

ھای کارگری نيز اعتماد  جنبش کارگری و تشکل
و باالخره، اول ماه مه و . تری بخشيد به نفس بيش

برگزاری مراسم مستقل روز جھانی کارگر، از 
اين جنبه نيز حائز اھميت بسيار زياد است که با 
فراخوان شورای برگزاری مراسم اول ماه مه و 
آمدن ھزاران کارگر به خيابان و نيز با صدور 

ھای کارگری  ِقطعنامه مشترک و راديکال تشکل
ايران، با اعالم مطالبات مشخص کارگران، گام 

ھای حضور  سازی زمينه مھمی در زمينه آماده
مستقل و متشکل کارگران، با شعارھا و مطالبات 
مشخص کارگری در مبارزات سياسی جاری و 

 .در مقياس تمام جامعه نيز برداشته شد

 

 :زيرنويس* 

 در پارک الله تھران ٨٨اول ماه مه سال  - ١
کميته برگزاری مراسم "ای به نام  توسط کميته

قطعنامه . تدارک ديده شد" روز جھانی کارگر
قطعنامه "روز جھانی کارگر نيز تحت عنوان 

کارگران ايران به مناسبت اول ماه مه، روز 
ھای زير امضا شده  توسط تشکل" جھانی کارگر

 :بود

سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی  -
 تھران و حومه

 سنديکای کارگران نيشکر ھفت تپه -

 اتحاديه آزاد کارگران -

ھيئت بازگشايی سنديکای کارگران نقاش و  -
 تزئينات ساختمان

 کانون مدافعان حقوق کارگر -

 ھای کارگری کميته پيگيری ايجاد تشکل -

ھای  کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل -
 کارگری

 شورای زنان -

 جمعی از فعالين کارگری -

تحت عنوان ) ٨٩(قطعنامه اول ماه مه امسال 
از لحاظ " قطعنامه مشترک روز جھانی کارگر"

 بود که ٨٨مضمون و محتوا ھمان قطعنامه سال 
ھای امضاکننده يعنی  به جای دو تا از تشکل

کانون مدافعان حقوق کارگر و جمعی از فعالين 
ھا پای قطعنامه ديده  کارگری که امضاھای آن

ھای ھيئت  شد، دو تشکل ديگر به نام نمی
بازگشايی سنديکای فلزکار مکانيک و انجمن 
دفاع از کارگران اخراجی و بيکار سقز آن را 

اما اين تغيير و جا به جايی، . امضا کرده بودند
تغيير اساسی در ترکيب نيروھای اصلی که پای 
اتحاد عمل رفتند و قطعنامه مشترک صادر 

 .کند اند، ايجاد نکرد و ايجاد نمی نموده

 اول ماه مه، مقدمه ورود گسترده، متشکل و مستقلبھا

  کارگران به عرصه مبارزه سياسی
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  ۶درصفحه 

١از صفحه   

 ۵٧٢  شماره  ٨٩نيمه اول ارديبھشت 

 آن مورد انتقاد گروھای ٢۵ و٢٣منجمله مواد 
در . مختلف زنان  و فعاالن اجتماعی  قرارگرفت

اين ميان قوه قضائيه  نيز نسبت به مواد اضافه 
. شده  از سوی  دولت به اين اليحه انتقاد کرد

قانونی کردن  (٢٣بحث وکشمکش برسر ماده 
ماليات تعيين  (  ٢۵و ماده ) چند ھمسری و صيغه

اين اليحه ميان دستگاه ) کردن برسر مھريه 
قضايی و ھيئت دولت سرانجام به اينجا انجاميد 
که مجلس ارتجاع با حذف دو ماده از اين اليحه، 

 به تصويب ١٣٨٧کليات آن را در خرداد ماه 
رساند و قرار بر آن شد که پس از انتخابات 

  اين اليحه بار ٨٨رياست جمھوری در سال 
ديگر مورد بحث و بررسی کميسيون حقوقی و 
قضايی مجلس قرار بگيرد  و به مجلس ارائه 

اما با گذشت يکسال از حذف دو ماده از اين . شود
اليحه اينبار کميسيون حقوقی مجلس اعالم می 
کند که با تغييراتی در اين اليحه ، کليات آن در 

 اين اليحه ٢٣کميسيون به تصويب رسيده و ماده 
  حمايت از   خانواده ٢٣که در واقع ھمان  ماده 

 شرط ١٠ است  با اضافه شدن  ١٣۵٣در سال 
در صورت احراز  توانايی مالی ، تعھد به :نظير 

ازدواج دوم ..... اجرای عدالت بين ھمسران و
 ٢۵مردان را مجاز می داند و ھمچنين در ماده 

،در باره مھريه نيز  ،آنھا را به مھريه ھای 
اينبار  .متعارف و نامتعارف تعريف کرده است 

تغييرات ايجاد شده در اين اليحه آنقدر ارتجاعی 
تر از موارد گذشته بود که موجی ازانتقادات و 
اعتراضات طيف ھای گوناگون فعالين اجتماعی 
و زنان، حتی برخی از وکال و تعدادی از 
نمايندگان را برانگيخت وموضع گيريھای 

زھرا .متفاوتی برسر اين اليحه  شکل گرفت 
شجاعی  رئيس اسبق  مرکز مشارکت امور زنان 

اگر چه ھمه :" در باره اين اليحه  می گويد 
زنان، اعم از اصول گرا و اصالح طلب، سنتی و 
مدرن، کارگر و استاد دانشگاه، پير و جوان، با 
آن مخالفند و ھنوز  ھيچ اطالعی  از اليحه 
حمايت از خانواده در دست نيست اما به عنوان 
فردی که سالھا در اين حوزه  فعاليت کرده ام 
اميدوام وجدان تک تک نمايندگان  مجلس به 
عنوان نمايندگان مردم متوجه چگونگی و نحوه 
بررسی اليحه حمايت از خانواده باشد ، در جايی 

".که به حضور نمايندگان زن ديگر اميدی  نيست
)  ٨٩ فروردين ٣٠سه شنبه -خبرگزاری ھرانا(

عضو کميسيون زنان , فخرالسادات محتشمی پور 
حزب مشارکت اسالمی ھم در گفتگويی با راديو 

اين اليحه با زمان ما " فرانسه  معتقد است  که
ھمخوانی ندارد و به ھمين دليل واکنش  عمومی 

شھال   )  ٢٠٠٨ اکتبر١٩".(را برانگيخته است
اعزازی  جامعه شناس در باره تاثيرات اجتماعی  
اين اليحه در گفتگويی با  مدرسه فمينستی  می 

اين اليحه در  واقع ترويج  چند ھمسری  :"گويد
اما در " . وقانونی شدن خشونت در خانواده  است

اين ميان جالبتر از ھمه  نظر خانم  شيرين عبادی 
برنده  جايزه صلح نوبل است وی عليرغم آنکه  
با اين اليحه به مخالفت برخاسته اما از آنجائيکه 
ھنوز دل در گرو  قانون اساسی و اسالم  ناب 

بندھای مربوط به تعدد زوجات و , محمدی دارد 
لغو اجازه ھمسر اول را ازموضع اسالم دوستی،  

تعدد زوجات :"خالف اسالم می داند و می گويد 
در صدر اسالم اگر  وجود داشت  منطق اين 

قانون  بی تامينی زنان بود ؛ اما در شرايط 
امروز اين اليحه مخالف  روح واالی اسالم 

البته اينھا  نظرات بخشی از زنانی ھست  ".است
که در عين حال  که خواھان قطع خشونت و 
بھبودی در وضعيت زنان  ھستند   اما بنابه 
موقعيت  طبقاتی و اجتماعی خود   اين انتظار را 
از رژيم استبدای حاکم بر ايران دارند  که 

. برابری حقوق زن و مرد را به رسيمت بشناسد 
نبايد  از نظر دور داشت که طی سالھای  گذشته 
اعتراض به اليحه حمايت از خانواده از موارد 
استثتايی بوده که اين چنين  طيف وسيعی از 

اما بسيار .مخالفان را به اعتراض  واداشته است
ساده انگارانه  خواھد بود اگرکسی بخواھد  
کوچکترين ترديدی نسبت به  قوانين ضد بشری و 
ضد زن درجمھوری اسالمی ازجمله قانون 

چرا که وقتی در .حمايت از خانواده آن داشته باشد
جامعه اساسا  خشونت و قوانينی که مروج 
خشونت در جامعه ھستند  مانند  مجازاتھای 

اسالمی  دست و پا بريدن  و چشم بيرون آوردن  
مانند قانون قصاص،  قتل ھای ناموسی وقانون  
سنگسارتوسط دولت تبليغ و ترويج و اجرا می 

شوند و در کشوری که  بندبند قوانين  مدنی آن  
از زن به عنوان موجودی نيمه انسان صحبت می 
کند و در کشوری که حاکمان آن  با تمام قوا 
مدافع فرمانروايی مرد در خانواده ھستند و 
فرودستی  و فرمانبرداری زن جزو قوانين 

شرعی و عرفی و رسمی به حساب می آيد ،  آيا  
می توان انتظار داشت که مجلس ارتجاع با توجه 
به ظوابط ومعيارھای اسالمی اليحه ای  را  به 

! .  تصويب برساند که در جھت منافع زنان باشد ؟
با نگاھی گذرا به  يکی از اين شروط در اليحه 

العالج بودن بيماری زن  مانند   بيماری  ( ٢٣
،که به مرد  از لحاظ قوانين اسالمی اين   ) سرطان

اختيار را می دھد تا   بتواند  زن دومی را اختيار  
نمايد ، به عمق فاجعه و بی حقوقی محض زنان  
می توان پی برد و بررسی اين موضوع ديگر  
احيتاج به ھيچ روانشناس و کارشناس اجتماعی 

ندارد که  يک انسان بيمار و افسرده تا چه حد  
احتياج به پرستاری و محبت دارد بويژه اگر به  

برای .بيماری مھلکی مانند سرطان  دچار باشد 
اين چنين   بيماری بايد   فضای امن و آرامشی را 

بوجود آورد و او را مورد حمايت ھمه جانبه  
اما از آنجائيکه  قوانين .  افراد خانواده قرار داد 

جامعه اسالمی  اساسا برخشونت و زن ستيزی 
استوار است و خشونت جزئی الينفک   از قوانين 
اسالمی  است ، مسائل عاطفی و انسانی در 
اينگونه موارد  جايی ندارد و برطبق   قوانين 
اليحه حمايت از خانواده زن بيمار محکوم به فنا 
است و مرد ھوس ران برای رسيدن به  لذايذ 

در . جنسی خود بايد ھمسر  ديگری اختيار کند 
اين ميان  نظر نائب رئيس فرھنگی  مجلس 

ھم در باره ازدواج ) فرھاد تجری (ارتجاع  
ازدواج :" موقت  جالب است  وی  می گويد

موقت به عنوان يک واقعيت  عينی و ملموس در 
، "جامعه است و کسی نمی تواند منکر آن شود

وی ثبت نام زنان در بنگاھھای ھمسريابی را از 
 .داليل  تمايل زنان به ازدواج موقت  می داند 

انسان بايد مغز عليل و معيوبی داشته باشد  که  
اينھمه فقر و تنگدستی را ببيند و نتواند آن را  

چرا که  با توجه به فقر فزاينده در . درک کند

بيکاری و در جايی که انسانھا , جامعه ، گرانی 
مجبورند برای  ادامه حيات خود ،به تن فروشی ، 
فروش مواد مخدر  و  فروش اجزا بدن خود 
مبادرت  کنند و ميليونھا زن  به عنوان زنان 
سرپرست  خانواده در سخت ترين شرايط   برای 
لقمه ای نان مجبورند  به  کارھای  سخت و 
طاقت فرسا تن دھند و در جامعه ای  که فقر 
وثروت در دو قطب رو در روی  انباشته شده اند 
و تضاد طبقاتی  به شکل دھشتناکی  ھر روز 

. شکاف  عميقتری را در جامعه ايجاد می کند 
فرھاد تجری بايد از قانون صيغه دفاع  البته  آقای

کند  چرا که رژيم جمھوری  اسالمی ھمانند 
عصر جاھليت و قوانين برده داری دوران محمد 

يکی از راھھای  به تقليل رساندن  ) پيامبر اسالم(
مشکالت اقتصادی را  چند ھمسری و صيغه 

می داند  و فقر و بحران ) فحشا قانونی ( موقت 
اقتصادی زنان  را می خواھد مطابق با زمان 

بند بند . پيامبر  خود  با چند ھمسری  تقليل دھد
اليحه حمايت از خانواده، ارتجاعی  وتبعيض 

اگر چه  اليحه .جنسی اشکار عليه زنان  است 
حمايت از خانواده را به جرات می توان يکی از 
پر سر وصداترين اليحه ھايی دانست که پس از 
گذشت نزديک به سه سال ھنوز  از دستور کار 
مجلس ارتجاع خارج نشده است، اما رژيم 
جمھوری اسالمی  به خوبی می داند که  زنان 
آگاه و پيشرو و راديکال جامعه  را نمی تواند با 

 .ھيج  قانون و اليحه ای در بند نگاه دارد 

اعتراضات زنان در اين سی سال گذشته به  ھمه 
نابرابريھا و ستم جنسی که دولت مذھبی وسرمايه 
داری جمھوری اسالمی عامل اصلی آن بوده ، 

بويژه  در اعتراضات خيابانی بعد از مضحکه  
انتخابات که  به حق  بايد گفت زنان  پيشگامان 
اين  جنبش اعتراضی  عليه  ديکتاتوری  و کليت 
نظام جمھوری  اسالمی بوده اند، خود شاھدی بر 

رژيم می کوشد که مردم را ھر .  اين ادعا است 
دستگيری .روز در تنگناھای جديدی قرار دھد 

فعاالن زنان ، به بند کشاندن فعاالن کارگری  و 
دانشجويی  ، تحميل فقر و گرسنگی و فالکت به 

و در يک کالم ، اسالميزه کردن کشور , مردم 
تنھا تاکيتک و استراتژی رژيم در قبال تعرض و 

رژيم می کوشد  . نفرت در حال انفجار مردم است
زندان و , ھار تر از گذشته  با ايجاد جو خفقان 

شکنجه و تجاوز و برپايی چوبه ھای دار 
کارگران و , بارديگر تقاص خود را از زنان

 . دانشجويان و معلمين  بگيرد

ھيچ طرح ؛ اليحه  و قانونی  نمی تواند حتی در 
وجه حقوقی، مدافع زن در خانواده باشد  مگر 
آنکه مقدم بر آن  برابری بی قيد و شرط  حقوق 
اجتماعی و سياسی زن و مردو لغو  قوانين 

منشا . تبعيض آميز،  به رسيمت شناخته شود
ستمکشی زنان در ايران سيستم خرافی ، مذھبی 
و سرمايه داری جمھوری اسالمی است  و تنھا 
در يک سيستم  شورايی است که می توان نقطه 
پايانی بر ھمه نابرابريھا و  آپارتايد جنسی و 
قوانين زن ستيز اسالمی گذاشت و در حکومت 

شورايی کارگران وزحمتکشان است که برابری  
حقوقی به يک برابری واقعی تبديل می شود و  
دگرگونيھای  اساسی را  در بنيان روابط سنتی و 
مردساالری در خانواده  بوجود خواھد آورد  و 

رابطه انسانھا اعم از زن و مرد بر اساس  
انتخابی آزاد ، برابر، مبتنی بر عشق و عالقه  

 .خواھد بود 

 اليحه حمايت از خانواده يا قوانين  تبعيض عليه زنان



 

 

۶ 

۵از صفحه   

 ۵٧٢  شماره  ٨٩نيمه اول ارديبھشت 

 شود بحران ژرف سياسی در تايلند با سرکوب حل نمی

که ھمواره  از مدافعان ) اقليت(سازمان فدائيان 
پی گير برابری حقوقی زنان است از ھمين رو 
در برنامه عمل  خود تاکيد ويژه ای در باره 
حقوق زنان دارد و در برنامه عمل سازمان  آمده 

 :است 

ھرگونه ستم و تبعيض برپايه جنسيت بايد به - 
فوريت ملغی گردد و زنان از حقوق کامل 
اجتماعی و سياسی برابر با مردان برخوردار 

 .گردند

زنان آزادند که در برابری کامل با مردان در - 
تمام شئون زندگی اقتصادی، اجتماعی، سياسی و 
فرھنگی مشارکت داشته باشند و به تمام مشاغل و 

 .مناصب در ھمه سطوح دسترسی داشته باشند

تمام قوانين و مقررات ارتجاعی مربوط به تعدد - 
زوجات، صيغه، حق طالق يک جانبه، تکفل و 
حق حضانت و سرپرستی فرزندان، قوانين و 

آميز در مورد ارث، مقررات  مقررات تبعيض
حجاب اجباری، جدا سازی زن و مرد در 

تمام مقررات و ...موسسات و مراکز عمومی و
اقدامات سرکوبگرانه و وحشيانه نظير شالق، 

بايد به فوريت ملغی ... سنگسار و غيره و غيره
 .گردند

ھرگونه فشار، تحقير، اجبار، اذيت و آزار و - 
خشونت عليه زنان در محيط خانواده ممنوع گردد 

ھا اعمال  و مجازات شديدی در مورد نقض آن
 .گردد

لغو حجاب اجباری و ممنوعيت ھرگونه فشار و - 
زنان بايد از حق . اجبار در مورد نوع پوشش زن

 .آزادی انتخاب پوشش برخوردار باشند

آزادی کامل زن در انتخاب شريک زندگی - 
روابط خصوصی زن بايد از ھرگونه . خود

 .تعرض مصون باشد

حق سقط جنين، بايد بدون قيد و شرط به - 
 . رسميت شناخته شود

  

 . . . اليحه حمايت از خانواده يا 

بحران سياسی در کشور سلطنتی تايلند از پايان 
اسفند ماه و روزھای نخست فروردين ماه وارد 

اين بحران که اکنون ھمه . دوران نوينی شده است
ھا ھزار نفری  روزه با تظاھرات و اعتراضات ده

ھمراه است بحرانی برآمده از يک " پوشان سرخ"
مانده است که برای  ساختار سياسی کھنه و عقب

دار  ی سرمايه حفظ منافع اقتصادی بخشی از طبقه
تايلند حاضر نيست حتا دمکراسی سر و دم 

خواھد با  ی پارلمانی را برتابد و می بريده
سرکوب و ترور و اختناق به حيات خود ادامه 

 .دھد

پوشان در   ُاکنون بيش از نه ھفته است که سرخ
ھا ھستند و حتا بخشی از بانکوک، پايتخت   خيابان

دولت از . اند  تايلند را به اشغال خود درآورده
ترس و وحشت در يک پادگان تشکيل جلسه 

وزير،   دھد و آقای ابھيسيت وجاجيوا، نخست  می
کند از بانکوک خارج شود   نه فقط جرأت نمی

 !رود  اش ھم نمی  بلکه حتا به خانه

وجاجيوا روز دوزادھم ارديبھشت در يک 
ی مطبوعاتی شرکت و بار ديگر    مصاحبه

. پوش را تھديد به سرکوب کرد   معترضان سرخ
تواند تحمل کند که    وی گفت که دولتش ديگر نمی

بخشی از پايتخت در اشغال باقی بماند و اگر 
ھا نکنند،    تظاھرکنندگان خود اقدام به تخليه خيابان

البته . شوند   نيروھای پليس و ارتش وارد عمل می
نيروھای سرکوب در اين سی چھل روز اخير 

.  فاجعه آفريدند،نيز غيرفعال نبودند و با کشتار
نظاميان روز شنبه بيست و يکم فروردين بيش از 

پوش را کشته و ھشتصد تن ديگر را    بيست سرخ
يک چنين کشتاری از کودتای . زخمی کردند

 .سابقه بوده است    بدين سو در تايلند بی١٩٩٢

اما سرکوب فقط به کشتار معترضان خالصه 
وجاجيوا دستور داد تا در بانکوک و . نشده است

ترين نقاط اعتراض    شھرھای اطراف که اصلی
برقرار گردد، " وضعيت اضطراری"ھستند 

پوشان صادر شد و    فرمان بازداشت رھبران سرخ
يگانه کانال تلويزيونی حامی معترضان که 

نام دارد تعطيل شد و ) PTV" (تلويزيون مردم"
بيش از سی سايت اينترنتی که اخبار اعتراضات 

اين اقدامات . کردند فيلتر و بسته شدند   را پخش می
برای جلوگيری از پخش اخبار اعتراضات 

پوشان را    ای در بر نداشت مگر آن که سرخ   نتيجه
 نمود، Thaicomوادار به اشغال دفتر مرکزی 

ھای تلويزيون مردم را پخش    جايی که سيگنال
 .کرد   می

بحران سياسی کنونی در تايلند برآمده از 
 با سکوت شاه ٢٠٠۶ست که در سال    کودتايی

دولت کنونی از اين . بيمار تايلند صورت گرفت
ست، چرا که اين دولت در    لحاظ دولتی غيرقانونی

پی سرنگونی سه دولت ديگر که در چارچوب 
پارلمانی به صورت دمکراتيک روی کار آمده 
بودند و ھر سه با يک کودتای نظامی و دو 
تصميم قضايی مشکوک سرنگون شدند قدرت را 

اين دولت از منافع يک مشت . به دست گرفت
دار فاسد و وابسته به دربار يا بخشی از    سرمايه

در آن سوی . کند   نيروھای نظامی دفاع می
اند که خود را در    پوشان قرار گرفته   بحران، سرخ

ی متحد برای دمکراسی و عليه    جبھه"
ھر چند . اند   متشکل نموده) UDD"  (ديکتاتوری

ی    کارگران، دھقانان فقير و بخشی از طبقه

متوسط اکنون در اين جبھه حضور دارند و به 
اند اما    پوشان معروف شده   پيراھن قرمزھا يا سرخ

در عين حال خود را طرفدار تکسين شيناوارتا 
وی نخست وزير دولتی بود که با . دانند   می

او خود .  سرنگون شد٢٠٠۶کودتای سپتامبر 
ست که فقط برای    کارفرما و يک ميلياردر تايلندی

ًمخالفتش با باندھای سنتی دستگاه دولتی عمدتا 
وابسته به دربار و بخشی از نظاميان مورد 

توان    شيناوارتا را می. غضب قرار گرفت
او در . ی بورژوازی مدرن تايلند دانست   نماينده

ھای    خواست با برخی اصالحات، سوپاپ   واقع می
. اطمينانی برای ھمين نظم موجود به وجود آورد

نظمی که دست کم از ھفتاد سال پيش تاکنون 
طلبان، نظاميان و    قدرت را مختص سلطنت

يک "داند و مخالف    ھای عالی می   قاضيان دادگاه
ھر چند در تايلند سلطنت . است" فرد، يک رأی

شد، اما شخص " مشروطه"ً رسما ١٩٣٢در سال 
شاه که اکنون ھشتاد و دو ساله است ھمواره از 

ھای    ھمين نظم دفاع کرده و از کودتاھا و روش
غيردمکراتيک با سکوتش حمايت به عمل آورده 

 .است

رات    سرخ ظـاـھ اه     پوشان با ـت ون در ـم اـگ وـن ای ـگ ـھ
ر را  ـف زار ـن اه ـھ ـج ـن آوريل که گاھی تا يکصد و ـپ

زرگ و     گردھم آوردند نشان داده ی ـب روـي اند که نـي
د    چشم ای . ناپوشيدنی ھستـن ـف ـع ـت ار اـس ـت واـس ان ـخ آـن

ش از  ـي ات ـپ اـب ـخ ـت ان و اـن ـم وجاجيوا، انحالل پارـل
د    موعد می ـن اـش ی. ـب دا ـم ـت م در اـب ا     رژـي ت ـب واـس ـخ

ا  ا ـب انتصاب دولتی ديگر به ماجرا خاتمه دھد، اـم
ه د روـب ـن ـم درـت رو     مخالفت ھمان باندھای مافيايی ـق

د . شد و ھمين تاکتيک را ھم پس گرفت اـي ـب ه ـن البـت
فراموش کرد که اين باندھا ھم توان خود را برای 

اند و احتمال دارد     بسيج نيروھايشان از دست نداده
د٢٠٠۵بتوانند مانند پايان سال  ـن ـن در آن .  عمل ـک

که نيرويی خارج پارلمانی و " زردپوشان"ھنگام 
ان     طلب بودند به خيابان    سلطنت واـھ ھا ريختند و ـخ

بــرکــنــاری تــکــســيــن شــيــنــاوارتــا شــدنــد، اولــيــن 
ه     نخست وزيری که در تمام دوران سلطنت تايلند ـب

ی  اـن ـم ارـل صورتی دمکراتيک البته در چارچوب ـپ
ان در آن . برگزيده شده بود وـش اعتراضات زردـپ

ر  ـب اـم ـت  و ٢٠٠۶زمان زمينه را برای کودتای سـپ
س . سرنگونی شيناوارتا مھيا نمود ـپ ان ـس کودتاچـي

 بــا بــرپــايــی يــک انــتــخــابــات ٢٠٠٧در دســامــبــر 
د س دادـن . پارلمانی، قدرت را به غيرنظاميان بازـپ

ت  رـي ـث در اين انتخابات حزب تکسين شيناوارتا اـک
رنــگ (امــا زردپــوشــان . آراء را بــه دســت آورد

ان ) نمادين حکومت سلطنتی تايلند اـي ـي دوباره به ـخ
وک  ـک سرازير شدند، دفتر دولت و دو فرودگاه باـن

ی . را اشغال کردند اه قضـاـي ـگ ـت ظـه دـس در اين لـح
وک،  ـک وارد ماجرا شد و با ادعای منابع مالی مـش

رد الم ـک ل اـع ـح ـن ز . حزب شيناوارتا را ـم ـي وی ـن
د ارج ـش ر . داوطلبانه از کشور ـخ ـي در دوران اـخ

ی وم از داراـي ی دو ـس اه قضـاـي ـگ ـت ای     ھمين دـس ـھ
 .شيناوارتا و ھمسرش را ضبط کرده است

وب  ـن ھر چند تايلند دارای دومين اقتصاد آسيای ـج
ش    شرقی پس از اندونزی ـخ ی     ست و ھر چند ـب اـي ـھ

د     از فعاليت ـن م در ـچ وريـس د ـت ـن اـن ھای اقتصادی ـم
ه    گيری داشته    ی اخير رشد چشم    دھه ی     اند اما فاصـل

ال . فقر و ثروت ھم بسيار بزرگ اـست ـث رای ـم ـب
راضـات  ـت ه در اـع االـن يک کارگر ساختمان که فـع

ی    سرخ ه    پوشان شرکت ـم اـم ک روزـن ه ـي د ـب ـن ی     ـک

ورو  ت ـي ـف ط ـھ ـق اه ـف ه در ـم اروپايی گفته است ـک
ای     حقوق دريافت می ازـھ ـي اف ـن ـف ا ـک ـق ًکند که مطـل

ی    اوليه ـم د    اش را ـن ی. دـھ د    وی ـم زاـي د :"اـف ـن ر ـچ ـھ
ا     تکسين شيناوارتا ھم يک فرد فاسدی ا ـم ت، اـم ـس

ی م    در دوران او بھتر زندگی ـم ردـي ارات !" ـک اظــھ
وان     ست که می    ای    ای از نتيجه    اين کارگر خالصه ـت

ت داد ه دـس د ـب ـن ـل . از بحران سياسی کنونی در تاـي
ن دو  ـي رويدادھای کنونی در تايلند فقط درگيری ـب

ت ـس ـي ارزه. جناح از بورژوازی ـن ـب ن ـم ت     ای    اـي ـس
درت    برای زندگی بھتر و خلع . يد از باندھای در ـق

روه     ای    اين مبارزه ا ـگ زب ـي ک ـح دون ـي ست که ـب
ان  ـش ًسياسی که واقعا از منافع کارگران و زحمتـک

ی زرگ    دفاع کند به پيش ـم ن ـب ـي ـم ن      رود و ـھ رـي ـت
ت     نقطـه ش اـس ـف ی. ی ضــع ارزه ـم ـب ن ـم د     اـي واـھ ـخ

وب ارـچ د را در ـچ ـن ـل اـي ه ـت ـع ی     جاـم اـن ـم ارـل ای ـپ ـھ
دون     دمکراتيزه کند، اما آيا اين مبارزه می د ـب واـن ـت

فــرارفــتــن از نــمــايــنــدگــان بــورژوازی ھــمــچــون 
ارزات  ـب روزی ـم ـي د؟ ـپ ـن ـي ـش ـن ار ـب ه ـب ا ـب شيناوارـت

ت و     سرخ ه اـس ـت ش وابـس پوشان به پاسخ اين پرـس
د  واـھ ن ـخ وضـوع را روـش ارزات ـم ـب آينده اين ـم

  .کرد
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١از صفحه   

 ۵٧٢  شماره  ٨٩نيمه اول ارديبھشت 

راحتی ديد که چگونه رژيم اسالمی با توسل به  به
اش به سرکوب دستاوردھای انقالب و  ھای زندان

مخالفان را دستگير . احزاب مخالف پرداخت
کرد، در زندان ھا شکنجه کرد، به دارشان 

اش به بند  ھای چال ھا در سياه آويخت و يا سال
ترين   يکی از اصلی٦٠ی  زندان در دھه. کشيد

ابزارھايی بود که رژيم توانست با تکيه بر آن 
رفتند تا زنگ خطری  احزاب مخالف را که می

برای بقای حاکميت شوند تضعيف کرده و پس از 
ھا را  ی آن وارد آوردن ضربات متعدد، باقی مانده

اعدام زندانيان سياسی . نيز به تبعيد روانه سازد
 .ست  فراموش ناشدنی٦٧در تابستان 

با اوج گيری جنبش انقالبی در پی انتخابات 
رسوای رياست جمھوری، بار ديگر موضوع 
زندان و زندانی سياسی به يک مساله مھم تبديل 

معترضان به بند کشيده شدند، شکنجه شدند و . شد
در ھمين . به احکام غير انسانی محکوم گرديدند

روزھای اخير و در پی برگزاری مراسم اول ماه 
مه و يا اعتصاب  غذای معلمان، بار ديگر شاھد 
کارکرد زندان برای رژيم اسالمی ھستيم، زندان 

. باشد يک ابزار مھم در دستگاه سرکوب رژيم می
از ھمين روست که امروزه شعار آزادی زندانيان 

. سياسی به يک خواست عمومی تبديل شده است
ھای انقالبی به  کارگران و زحمتکشان، توده

اند که زندان چه نقش مھمی در  خوبی دريافته
دستگاه سرکوب رژيم و در نھايت بقای حاکميت 

اما در اين جا يک سوال وجود دارد و آن . دارد
اين است که جايگاه زندانيان سياسی در جنبش 

ھا تنھا  انقالبی چيست؟ آيا به دليل در بند بودن، آن
نظاره گران جنبش انقالبی ھستند و يا نه جايگاه 

شان وجود دارد؟ با توجه به گسترش  خاصی برای
آيد پاسخ  حرکات اعتراضی در زندان، به نظر می
 .به اين موضوع اھميت خاصی يافته است

البته برای پاسخ به اين سواالت، بررسی وضعيت 
ھای گذشته و تجارب زندانيان  زندان در سال

به دليل اھميت  – ٦٠ی  سياسی به ويژه در دھه
تواند کمک شايانی به زندانيان  می –ھا  آن سال

توانند چراغ راه آينده  تجاربی که می. سياسی کند
 . باشند

 ٦٠ی  ای کوتاه بين آن چه که در دھه با مقايسه
توان دريافت که شرايط  بود و شرايط کنونی می

تر از شرايط کنونی   بسيار سخت٦٠ھای  در سال
در مورد شرايط طاقت فرسايی که در آن . بود

ھا و مقاالت  ھا حاکم بود، کتاب ھا در زندان سال
بسياری نوشته شده است که به خوبی گويای 

اما با اين وجود . شرايط زندان در آن دوره ھستند
ھای فراموش نشدنی  در آن  ما شاھد مقاومت

ھا زندانيان  ھمين طور در آن سال. ھا ھستيم سال
ھای شان از  سياسی در راستای تحقق خواست
ھا دست به  پای ننشستند و برای تحقق آن

حرکات اعتراضی . اعتراضات گوناگونی زدند
 شکل گرفت و در ٦٤در زندان به ويژه از سال 

آن ھم در .  به اوج خود رسيد٦٧ و ٦٦ھای  سال
غيرقابل مقايسه  -به لحاظ سياسی  -شرايطی که 

 .ست با شرايط کنونی

ھا اخبار  ھای اخير نيز از زندان در روزھا و ماه
رسد که حاکی از اعتراض  بسياری به گوش می

در . باشد شان می زندانيان سياسی به وضعيت
آخرين نمونه از  اين اعتراضات، تعدادی از 
زندانيان سياسی به مناسبت اول ماه مه دست به 

اعتصاب غذا زده و به اين گونه حمايت خود را 
 ارديبھشت ١٢که از روز (از کارگران و معلمان 

 .اعالم کردند) اعتراضی را سازمان داده بودند

رسد که حاکی  اما از سوی ديگر اخباری نيز می
ُاز تالش بازجويان برای براندن زندانيان سياسی 

ِشکی نيست که در تاريخ زندان، زندانبان . است
ھمواره تالش داشته تا از ميان زندانيان سياسی 
تعدادی را به عنوان جاسوس به کار گيرد و 

اما . تعدادی را نيز منفعل و سرخورده نمايد
توانند اين سياست  چگونه زندانيان سياسی می

ای که کمترين  زندانبان را ناکارا کرده، به گونه
 بازدھی را برای زندانبان داشته باشد؟

ای  زندانی سياسی از بدو ورود به زندان با پديده
خواھد او  زندانبان می. به نام مقاومت روبروست

را درھم بشکند و زندانی سياسی تالش دارد تا در 
مقاومت اولين واژه . برابر زندانبان مقاومت کند

از . ھا برای زندانی سياسی است ترين آن و مھم
ھمين روست که برانگيختن روحيه مقاومت 

زندانبان تالش . ھاست موضوع مھمی در زندان
دارد تا زندانی را در خال قرار داده و از تمامی 

ھا بھره  اش برای درھم شکستن آن ابزارھای
ی تمامی زندانيان  در اين جاست که وظيفه. جويد

سياسی ياری دادن به يکديگر، به وجود آوردن 
ھای اول موج  در ماه. حس مقاومت و اعتماد است

ی ضعف  انقالبی شاھد آن بوديم که در نتيجه
مفرط برخی از سران اصالح طلب در جريان 

که البته تا حدود زيادی نيز به  –ھا  بازجويی
شان  ماھيت طبقاتی و فکری اين افراد و وابستگی

ی رژيم از اين  و استفاده –به رژيم ربط دارد 
موضوع برای تلقين به زندانيان سياسی که 
مقاومت بيھوده است، زندانبان تالش کرد تا 
مقاومت زندانيان سياسی را از ھمان ابتدا درھم 

اما با گذشت زمان و تداوم جنبش انقالبی . بشکند
که اھميت زيادی داشت، و نيز افزوده شدن بر 
ُتعداد زندانيان سياسی، مقاومت در زندان پر 

بينيم که  بنابر اين تا اينجای کار می. تر شد رنگ
تبليغ مقاومت و برانگيختن اين روحيه درزندانی 

فراموش نکنيم که در . يک موضوع مھم است
ھا، کسانی که در ھم شکستند و به  تاريخ زندان

ھای تلخی  خدمت زندانبان درآمدند چه سرنوشت
 .داشتند

در پی درھم شکستن تعدادی از سران اصالح 
ھای آن  شان به مصاحبه طلب در زندان و تن دادن

طلبان بيرون سعی کردند اين  چنانی، اصالح
ھا  بله اين مصاحبه"فرھنگ را جا بيندازند که 

" ی فشار و غيره بوده است و ارزشی ندارد نتيجه
ھا  البته اين موضوع از جھتی درست است اما آن

ھا که ھمان در ھم  از کارکرد دوم اين مصاحبه
شکستن روحيه مقاومت در ميان زندانيان سياسی 

چرا که ترسيده بودند ھمگی . است، سخنی نگفتند
آوری  سران اصالحات به چنين سرنوشت شرم

ھا در ابتدا  از ھمين رو بود که آن. اند دچار گرديده
بعدھا و ھنگامی . کلمه مقاومت را فراموش کردند

که فھميدند چند تن از اصالح طلبان مقاومت 
اند تازه يادشان آمد که چيزی به نام مقاومت  کرده

ھا وجود دارد و از چند عضو باقی  ھم در زندان
ھای مقاومت ياد  ی خود با نام اسطوره مانده

دانند و ھرگز نخواھند  ھا ھنوز نمی آن. کردند
ی مقاومت نه اين افراد که  دانست که اسطوره

ی  ھا پيش و در دھه ھمان زندانيانی ھستند که سال

طلب  ھای اصالح  توسط ھمفکران اسطوره٦٠
ترين  به شديدترين و وحشيانه) شان برادران دينی(

. شکلی شکنجه شده و ھرگز لب به سخن نگشودند
حداکثر مقاومت سران اصالح طلب ماندن در 
انفرادی و شنيدن چند تا فحش و تھديد بود و اين 

 زندانيان ٦٠ھای  در حالی است که در سال
سياسی با کابل و قپونی و ساير ابزار شکنجه، 

کردند و البته  ھا را سپری می روزھا و ماه
چه . انفرادی که ديگر جای خودش را داشت

ھا و در اثر شدت  بسيار زندانيانی که در آن سال
پس تا اين جا . شان را از دست دادند شکنجه جان

موضوع اول مقاومت است و باور اين موضوع 
ی ھمگی ما  وظيفه. که مقاومت امکان پذير است

از جمله زندانيان سياسی در اين مرحله باال بردن 
روحيه مقاومت است آن ھم در برابر تالش 
زندانبان که سعی دارد روحيه شکست را بر 

 .زندانی غالب کند

اما پس از دوران بازجويی و در کنار کلمه 
درخشد و آن  ی ديگری نيز می کلمه" مقاومت"
واقعيت اين است که ھر چه . است" مبارزه"

ھا باالتر رود  روحيه مقاومت و مبارزه در زندان
و ھر چه مناسبات داخل زندان رنگ و بوی 
سياسی به خود گيرد، موازنه به نفع زندانيان 

به . سياسی و به ضرر زندانبانان خواھد چرخيد
 شاھديم ھر قدر ٦٠ی  ھمين گونه بود که در دھه

گرفت و زندانيان سياسی  مبارزه در زندان اوج 
زدند، سطح  دست به حرکات اعتراضی 

ھايی که پيش  ھا نيز رشد کرده و خواست خواست
نمودند به يک امر عادی  از آن دست نايافتنی می

توان از تعيين  به طور نمونه می. شدند تبديل 
مسوول بند توسط زندانيان سياسی مثال آورد که 
در ابتدا به عنوان يک خواست مطرح بود ولی 

 .بعدھا به يک امر متداول تبديل گشت

برای به نتيجه رساندن موضوع در اينجا تالش 
کنيم از چند موضوع ساده مثال آورده و در  می

 .نھايت به يک جمعبندی برسيم

در روزھای اخير خبری داشتيم مبنی بر فشار 
بازجويان بر زندانيان برای ھمکاری و در واقع 
جاسوسی، سوال اين است که چرا و چگونه است 
که بازجويان به خود جرات چنين جسارتی را 

ھای   ما با نمونه٦٠ی  ھای دھه دھند؟ در زندان می
بسياری روبرو ھستيم که زندانيان سياسی حتا 

ھا و يا  ُحاضر به پر کردن برخی از فرم
ھای بازجويی نيستند و آن را تفتيش عقايد  برگه

 ٤ زندانيان سياسی در بند ٦٦در سال . دانند می
اوين در اعتراض به عدم آزادی زندانيان ملی 
کش و تفتيش عقايد دست به اعتصاب غذا 

با توجه به شرايط امروزی به نظر . زنند می
توانند از ھمان ابتدا  آيد که زندانيان سياسی می می

راه چنين برخوردھايی را بر بازجويان ببندند، به 
بازجويان نبايد اجازه داد به تفتيش عقايد زندانی 
بپردازند از ھمان ابتدا بايد جلوی اين کار را 
گرفت آن گاه ديگر بازجو به خود جرات پيش 

به . شود رفتن نداده و در ھمان گام اول متوقف می
بازجو نبايد اجازه داد تا در مورد مسايل شخصی 

توانند  سوالی مطرح کند و تمام اين سواالت می
زندانی سياسی در . بدون پاسخ زندانی باقی بمانند

مورد عقايدش بحثی با بازجويان ندارد، اين شيوه 
پردازند و  اصالح طلبان است که به تبليغ آن می

شوند که بر بازجوھا تاثير  تازه مدعی می
گر است که از  بازجو يک شکنجه. اند گذاشته

در بازجويی ھر . وجدان انسانی تھی گشته است

 در اھميت مقاومت و  مبارزه در زندان
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 کمک ھای مالی 

 

 کانادا

   دالر٥٠الکومه                              

   دالر٥٠صدای فدائی                       

   دالر١٠نرگس                               

  دالر١٠نفيسه ناصری                     

  دالر١٠٠            ١دمکراسی شورائی 

   دالر٢٥زنده باد سوسياليسم               

   دالر٢٥احمد زيبرم                         

  دالر٢٠فرھاد سليمانی                    

 دالر٢٥زنده باد کمون پاريس            

 دالر٢٠داوودی                 حسن نيک

 دالر٢٥کمال بھمنی                        

  دالر٣٠زنده باد مبارزات کارگران    

 دالر٢٥فدائيان اقليت                       

 دالر٣٠صندوق اعتصاب                

 دالر٢٥پيش بسوی اعتصاب عمومی   

 دالر٢٠رفقای جانباخته االھواز         

 دالر٢٠زنده باد سوسياليسم               

 دالر٢٠احمد زيبرم                         

 دالر٢٠زنده باد انقالب                    

 دالر٢٠کارگر به پيش                     

 

 سوئيس

  فرانک ١٠٠شورا                               

   فرانک ١٠٠اشرف                              

 

 ايران 

   تومان ٢٠٠٠احمد شاملو                         

   تومان ٣٠٠٠رفيق حميد مومنی                

   تومان ٥٠٠٠رفيق  بيژن جزنی                

 

 آلمان 

 يورو١٥رشيد حسنی                        

 يورو١٥ايوب ملکی                        

 

 ماه به ياد جانباختگان فدائی در ارديبھشت

 

 يورو١٠٠علی اکبر  جعفری                

 يورو١٠٠شاھی                 نسرين پنجه

 يورو١٠٠مرضيه احمدی اسکوئی         

 يورو١٠٠کاظم سعادتی                       

 يورو١٠٠ھوشنگ اعظمی                  

 يورو١٠٠)       رفيق مادر(عزت غروی

 يورو١٠٠آقا                            الدن آل

 يورو١٠٠صفت                    ميترا بلبل

 يورو١٠٠فاطمه غروی                     

 يورو١٠٠چی               زھره مديرشانه

 

 دانمارک

   کرون ٢٥٠مرضيه احمدی اسکوئی         

  کرون ٢٥٠صمد بھرنگی                     

 

 فرانسه

    يورو١٠٠                   ٤ -بھار آزادی 

      B.L.Commune parisيورو١٠٠ 

 يورو١٢٠کمون پاريس                      

گام که به عقب بروی بازجو يک گام به جلو 
دارد، پس بھتر است در  ھمان گام اول  برمی

تھديدات ھميشه وجود دارند، . جلوی او را گرفت
تھديداتی ھم چون احکام سنگين، مزاحمت برای 
خانواده و غيره، مھم اين است که فراموشن نکنيم 

ايم، فراموش  برای چه دستگير و به بند کشيده شده
نکنيم که ما تنھا محکومان اين نظام نيستيم و 

اند و باز فراموش  ديگران نيز به بند کشيده شده
نکنيم که مبارزه ھم چنان ادامه دارد و زندانيان 

يکی از . سياسی  ميان مردمان عزيز ومحترم اند
وظايف زندانيان سياسی در اين رابطه حمايت از 
يکديگر و اعتراض به شکنجه و تفتيش عقايد در 

توانند با حرکات  زندانيان سياسی می. زندان است
اعتراضی خود مانند اعتصاب غذا و در 

ھای کثيف بازجويان از  اعتراض به خواست
گاه اين اعتراضات است  آن. يکديگر حمايت کنند

که در جامعه و حتا در ابعاد جھانی بازتاب يافته 
و در عمل دست بازجويان را پيش از پيش برای 

موضوع . کند اعمال فشارھای اين چنينی کوتاه می
اصلی برای زندانيان سياسی سازمان دادن 
اعتراضات جمعی در ھرجايی است که زندانبان 

 چندی پيش دو .به حقوق زندانی تجاوز می کند
خبر از زندان منتشر شد، يکی نامه به مراجع 

ی سياسی اعتراضی تعدادی  تقليد و ديگری روزه
از زندانيان سياسی، اگر به اين دو حرکت نگاه 

ھا در واقع يک  توان فھميد که اين حرکت کنيم می
اول . گرد برای زندانيان سياسی است نوع عقب

ی سياسی يعنی ايجاد تفرقه در ميان  اين که روزه
ی سياسی برای زندانی  روزه. زندانيان سياسی

زندانی سياسی دست به . سياسی معنا ندارد
زند، روزه يک عمل مذھبی  اعتصاب غذا می

است و از ھمان کارھای کثيف و 
اما نامه به . ی اصالح طلبان انحصارطلبانه

 –در گذشته . مراجع تقليد نيز تاکتيکی اشتباه است
ما شاھد بوديم که برخی از خانواده ھا  - ٦٠دھه 

به قم رفته و به طور مثال به ديدار منتظری 
حال بگذريم از تاثير اين حرکات . رفتند می

ھا، اما موضوع اصلی اين است که  خانواده
شرايط کنونی به طور کلی متفاوت از آن روز 

امروز مراجع تقليد فوق، ھمگی از اوضاع . است
. اند باخبرند و ھمگی موضعگيری خود را داشته

ھا  ھا به صورت جمعی به خانه آن اگر خانواده
بروند باز يک مفھوم ديگر دارد اما نامه به 
مراجع توسط زندانيان سياسی يک عقب گرد 

زندانيان سياسی در اين شرايط بايد اول بر . است
حقوق مسلم خود از جمله داشتن بندھای مستقل و 
مسوول منتخب بند و غيره تاکيد کنند و دوم بر 
اعمال شکنجه و فشار بر زندانی سياسی به دليل 
عقايدشان اعتراض کنند و البته برای تحقق بھتر 

ھا بايد بر موضوع اتحاد زندانيان  اين خواست
سياسی و فراگير بودن اين حرکات اعتراضی تا 

فراموش نکنيم که اين . حد ممکن تاکيد کرد
تواند تمام زندانيان  ھا کلی بوده و می خواست

ھای  سياسی را دربر گيرد ھمان طور که در سال
 شاھد آن بوديم که زندانيان سياسی ٦٧ و ٦٦، ٦٥
ای و اکثريتی به رغم آن که احزاب شان راه  توده

خيانت را پيشه کرده و از مدافعان حاکميت بودند، 
ھای زندانيان سياسی يعنی حق زندانی  با خواست

سياسی برای داشتن بند مستقل و تعيين ضوابط 
داخلی بند توسط زندانيان سياسی و نيز اعتراض 

 .در برابر تفتيش عقايد با سايرين ھمراه شدند

 . . .در اھميت مقاومت و 

موضوع ديگر اعتصاب غذاھای فردی است که 
زندانيان . آيد آن نيز راه چاره نيست به نظر می

سياسی بايد به رغم تمامی اختالفات ديدگاھی و 
ھای کلی زندانيان  غيره در چارچوب خواست

ھا در  سياسی که در واقع علت اصلی حضور آن
زندان نيز ھست، دست به حرکات اعتراضی 
جمعی بزنند و اين حرکات جمعی تنھا با 

. ھای دمکراتيک قابل سازماندھی است روش
 اين را به خوبی ٦٠ی  ھای دھه ی زندان تجربه

حرکاتی که با تصميمات جمعی و . کند ثابت می
در فضايی که امکان طرح نظر به ھمگی داده 

گرفت و از ھمين رو تک تک آن  شد شکل می می
افراد خود را متعھد به پيشبرد تصميم جمعی 

تنھا اين گونه است که زندانيان . دانستند می
سياسی قادر خواھند بود جلوی تھاجم زندانبان به 
حقوق اوليه خود را گرفته و در برابر تفتييش 
عقايد و ساير فشارھای بازجويان مقاومت کنند و 
باز به ياد داشته باشيم که مبارزه و مقاومت در 

تواند تاثيرات مثبتی بر  ی خود می زندان به نوبه
جنبش انقالبی داشته باشد، اعتصاب غذای 
تعدادی از زندانيان سياسی در اول ماه مه اولين 

ھای ارتباط جنبش انقالبی با  گام و يکی از نشانه
 .زندان و زندانيان سياسی است

 

 

خالصه ای از اطالعيه 
 ھای سازمان

 

درتاريخ يازده ارديبھشت، سازمان اطالعيه ای 
پاسخ کارگران به ممنوعيت مراسم " تحت عنوان 

اول ماه مه  و تھديدات رژيم، برگزاری پر شکوه 
دراين اطالعيه ازجمله چنين . انتشارداد" آن بود

 :آمده است

به رغم ممنوعيت و تمامی تھديدات حاکميت، "
کارگران ايران مراسم اول ماه مه، روز جھانی 

 .تر از گذشته بر پا کردند کارگر را باشکوه

ھای  کارگران ھمراه با برخی از اقشار و گروه
اجتماعی از جمله زنان، دانشجويان، جوانان، 
معلمان و روشنفکران در بسياری از شھرھای 
ايران از جمله تھران، اصفھان، تبريز، شيراز، 
مشھد، قزوين، اھواز، سنندج و سقز در 

ھايی که به اين مناسبت برگزار شد با  مراسم
بر حقوق " کارگر اتحاد اتحاد"شعارھايی نظير 

داری  مسلم کارگران تاکيد کرده و به نظام سرمايه
 .حاکم اعتراض نمودند

در برخی از شھرھا اين تظاھرات به درگيری با 
تھران، . ماموران امنيتی و نظامی رژيم منجر شد

سنندج، اصفھان و شيراز از جمله شھرھايی 
. ھا گزارش شده است باشند که درگيری در آن می

ھا تعدادی دستگير و مجروح  در اين درگيری
 ."شدند

دراين اطالعيه، سازمان، سرکوب کارگران را 
ھای آنان از جمله آزادی  محکوم واز خواست

ھای مستقل کارگری، حق اعتصاب، آزادی  تشکل
زندانيان سياسی از جمله زندانيان کارگر، افزايش 

ای که از خط  حداقل دستمزدھای کارگری به گونه
فقر باالتر رود، لغو قراردادھای موقت و سفيد 
امضا، حق بيمه بيکاری برای تمامی کارگران 
حمايت نموده و بر حق مسلم کارگران در 

ی مراسم اول ماه مه نيز تاکيد  برگزاری آزادانه
 .نموده است



 

 

٩ 

١٠از صفحه   

 ۵٧٢  شماره  ٨٩نيمه اول ارديبھشت 

ای و حتا سراسری معلمان، حضور پر رنگ 
 .مبارزاتی فرھنگيان جامعه را به نمايش بگذارند

در موقعيت کنونی که توده ھای وسيع مردم ايران 
با شعار سرنگونی جمھوری اسالمی وارد ميدان 
مبارزه شده اند، حرکت ھای اعتراضی جنبش 
ھای اجتماعی، حتا طرح ساده ترين مطالبات 
صنفی نيز به سرعت رنگ و بوی سياسی به 

بنابر اين، اگر از ھمين زاويه به . خود می گيرد
سطح مبارزاتی موجود در جامعه متمرکز شويم، 
به راحتی می توان دريافت که دوران صرف 
انرژی و پرداخت ھزينه ھای گزاف برای اثبات 
اينکه  حرکت اعتراضی ما صرفا صنفی می 

نه تنھا، نيروھای .  باشد، سپری شده است
سرکوبگر جمھوری اسالمی به اينگونه داليل 
توجھی ندارند، بلکه ھر زمان که زمينه ھای 
مادی اينگونه نگرانی ھا را در درون فعالين 
جنبش ھای اجتماعی ببينند، خودشان به روش 

در وضعيت . ھای مختلف به آن دامن می زنند
کنونی جنبش انقالبی مردم ايران، بايد حربه 
نگرانی از خوردن مھر اتھام سياسی به ھر 
حرکت اعتراضی را از نيروھای امنيتی 
جمھوری اسالمی گرفت و برای ھميشه خلع 

کمترين تزلزل و نگرانی از . سالح شان کرد
خوردن برچسب اتھام سياسی، زمينه را برای 
تھاجم بيشتر نيروھای اطالعاتی رژيم فراھم 

 . خواھد ساخت

چنانکه نويسندگان بيانيه، خود به درستی بر اين 
: امر واقف ھستند آنگاه که می نويسند

صدوراحکام رنگارنگ و زدن اتھامات واھی به 
فرھنگيان و تشکل ھای ايشان، روش نخ نمايی 
است که می خواھند با اين اتھامات فرھنگيان و 
نمايندگان آنھا را در موضع انفعال قرار داده تا به 
جای طرح مسائل و مشکالت حوزه آموزش و 
پرورش، درگير پاسخگويی به امور بی ربط و 
بيھوده گردند تا از اين طريق نيروھای آنھا در 
دفاع از خويش صرف گردد و از مسير اصلی و 

 .ھدف اوليه تشکل ھای صنفی دور شوند

بنابراين، نويسندگان بيانيه با درک درست از اين 
واقعيت، ضمن اشاره به صدور حکم اعدام برای 
تعدادی از معلمان مبارز از جمله فرزاد کمانگر 
و عبدالرضا قنبری و نيز تعداد ديگری از معلمان 
ھمانند رسول بداقی، ھاشم خواستار، محمد 
داوری و عبدهللا مومنی که ماه ھا بدون محاکمه و 
تحت شرايط نامناسب در زندان ھستند، به طرح 

 .مطالبات معلمان در مقطع کنونی پرداخته اند

آزادی سريع و بی قيد و شرط ھمه فرھنگيان " 
در بند، صدور منع تعقيب قضايی و لغو کليه 

، از "احکام اداری و قضايی برای فرھنگيان
جمله برجسته ترين مطالبات بيانيه پنج ماده ای 
شورای ھماھنگی تشکل ھای صنفی معلمان 

 .  ايران است

حال اگر تنھا از اين منظر ھمين مطالبه، به بيانيه 
شورای ھماھنگی تشکل ھای صنفی معلمان 
ايران توجه گردد، بيانيه فوق کامال از مضمون 

اين ھمان جنبه قوی بيانه . سياسی برخوردار است
است که بايد بدون کمترين تزلزل بر سرش ايستاد 

 .و از آن دفاع کرد

طرح چنين مطالبه ای که بيانيه شورای ھماھنگی 
به درستی بر آن تاکيد دارد، مسلما با اتخاذ 
تاکتيک اعتصاب غذای يک ھفته ای اعضای اين 

انشقاق، ترديد و چند دستگی در صفوف به ھم 
لذا، . پيوسته فرھنگيان کشور ظاھر گرديد

مجموعه شرايط تحميل شده، جنبش اعتراضی 
معلمان را به يک عقب نشينی و سکوت نسبی سه 

 .ساله کشانيد

اکنون با گذشت سه سال از آن اجتماعات بزرگ 
 ھزار ٣٠خيابانی، از آن اعتراضات شکوھمند 

نفری معلمان در مقابل مجلس ارتجاع رژيم، 
شورای ھماھنگی تشکل ھای صنفی معلمان 
ايران، با اعالم اعتصاب غذای يک ھفته ای و 
نيز فراخوان اعتصاب غذای سراسری معلمان در 

 ارديبھشت، دور جديدی از حرکت اعتراضی ١٢
 . معلمان کشور را اعالم کرده است

صدور بيانيه پنج ماده ای شورای ھماھنگی 
تشکل ھای صنفی معلمان ايران و اعالم حرکت 
اعتراضی جديدشان را اگر چه بايد به فال نيک 
گرفت، اما اين پرسش باقی ست که اتخاذ چنين 
تاکتيکی آنھم در وضعيت موجود جامعه و بحران 
سياسی حاکم بر جمھوری اسالم متناسب با سطح 
مبارزاتی توده ھای مردم ايران است يا نه؟ توده 
ھايی که طی يک سال گذشته با تجمعات وسيع 
اعتراضی خود در تھران و ديگر شھرھای 
بزرگ کشور به مبارزه علنی با رژيم سرکوبگر 
حاکم بر ايران برخاسته و با اتخاذ شيوه ھای 
مختلف تعرضی جمھوری اسالمی را به چالش 

 . گرفته اند

مسلما شرايط اجتماعی و روند مبارزات طی شده 
در يک سال گذشته با آنچه در سه سال پيش بر 

در يک سال . جامعه حاکم بود تغيير کرده است
گذشته، وضعيت کامال متفاوتی بر جامعه حاکم 

در دوره کنونی، جمھوری اسالمی با . بوده است
. بحران ھای فزاينده ای دست به گريبان است

اعتراضات علنی و خيابانی توده ھای وسيع مردم 
ايران، پوسيدگی درونی اين رژيم مستبد را به 

در پی مبارزات . سطح جامعه کشانده است
ميليونی توده ھای مردم ايران و بر بستر بحران 
انقالبی موجود، نظام مذھبی حاکم بر ايران از 

 . درون با بحران و فروپاشی مواجه شده است

جنبش اعتراضی معلمان سه سال پيش، در 
شرايطی که توده ھای مردم ايران به مبارزات 
خيابانی روی نياورده بودند، با سازماندھی 
اعتصابات و تجمعات وسيع خيابانی حماسه 

مسلما در وضعيت کنونی که جمھوری . آفريدند
اسالمی  با يک بحران ژرف سياسی مواجه است 
و توده ھای مردم نيز با حضور اعتراضی شان 
در خيابان ھا، نظام پوسيده حاکم بر ايران را به 
چالش جدی گرفته اند، تاکتيک مبارزاتی کنونی 
جنبش ھای اجتماعی از جمله معلمان نيز، می 

 . بايست متناسب با وضعيت موجود جامعه باشد

اعضای شورای ھماھنگی تشکل ھای صنفی 
معلمان ايران، با تجارب ارزنده مبارزاتی شان، 
مسلما ارزيابی روشنی از وضعيت موجود و 
شرايط حاکم بر جامعه در يک سال گذشته داشته 

لذا، اتخاذ تاکتيک اعتصاب غذا، اگرچه . و دارند
متناسب با سطح کنونی مبارزات توده ھای وسيع 
مردم ايران در وضعيت کنونی نيست، اما می 
تواند نويد دھنده آغاز دور جديدی از مبارزات 

مبارزاتی که با . معلمان زحمتکش ايران باشد
ورود به اشکال موثرتر مبارزاتی، از قبيل 
سازماندھی تجمعات و اعتصابات استانی، منطقه 

شورا و جمعی از فعالين کانون ھای صنفی 
از تاثير عاطفی . معلمان متحقق نخواھد شد

اعتصاب غذای يک ھفته ای اعضای شورای 
ھماھنگی بر جامعه که بگذريم، اتخاذ تاکتيک 
فوق، آنھم در شرايط کنونی که جنبش انقالبی 
توده ھای مردم ايران، رژيم را به چالش گرفته 
است، نه تنھا متناسب با خواست ھا و مطالبات 
مطرح شده در بيانيه نيست بلکه، کمترين فشاری 
نيز بر جمھوری اسالمی و سران آدم کش آن 

 .تحميل نخواھد کرد

در ھمين جا بايد يادآور شد، به رغم از ھم 
گسيختگی و بحران قدرتی که ھم اکنون تمام اليه 
ھای ھيئت حاکمه جمھوری اسالمی را فرا گرفته 
است، اين رژيم ھنوز راه نجات خود را ھمچنان 
بر تشديد سرکوب و سياست بگير و ببند گسترده 

. فعالين جنبش ھای اجتماعی استوار کرده است
اگر در دوره ھايی از حاکميت جمھوری اسالمی، 
پيشبرد سياست سرکوب و بگير و ببند ھايی 
ھمگانی، بيانگر اقتدار رژيم در ذھنيت توده ھا 
بود، ھمين امر در وضعيت کنونی جنبش انقالبی 
جوانان و توده ھای مردم ايران، نشانه ضعف و 
ترس سران جمھوری اسالمی از حضور علنی و 

 .  اعتراضات وسيع مردم در خيابان ھا ست

چنانچه شاھدش ھستيم بعد از صدور بيانه فوق، 
نيروھای امنيتی جمھوری اسالمی به سياست 
تشديد ارعاب و فشار بر فعالين جنبش اعتراضی 

بر اساس گزارش ھای . معلمان روی آورده اند
منتشره، تا کنون علی اکبر باغانی و محمد بھشتی 
لنگرودی دبيرکل و سخنگوی کانون صنفی 
معلمان، علی رضا ھاشمی، دبيرکل سازمان 
معلمان ايران ابتدا توسط نيروھای امنيتی احضار 

عالوه بر اين افراد، . و سپس بازداشت شده اند
توفيق مرتضی پور از اعضای کانون صنفی 
معلمان در تبريز و نيز جالل نادری، علی نجفی، 
محمد خانی و سعيد جھان آرا نيز توسط نيروھای 
اطالعاتی جمھوری اسالمی در ھمدان بازداشت 

و اين ھا ھمه نشان دھنده اين واقعيت . شده اند
است که برای مبارزه با جمھوری اسالمی جھت 
متوقف ساختن صدور احکام اعدام معلمان و نيز 
آزادی بی قيد و شرط معلمان دستگير شده می 

. بايست از تاکتيک ھای موثرتری سود برد
تاکتيک ھايی که عالوه بر نيروی عظيم معلمان، 
مدارس و ميليونھا دانش آموز کشور را نيز در 
ھمگامی و ھمراھی با خيزش انقالبی جوانان و 

 .    توده ھای مردم  ايران پيوند دھد

اما، ھمانگونه که پيشتر اشاره شد، با توجه به 
دستگيری ھا و ھزينه ھای سنگين امنيتی که 
معلمان کشور در چند سال گذشته متحمل شده اند، 
با توجه به عقب نشينی و سکوت نسبی سه ساله 
جنبش اعتراضی معلمان، و نيز با توجه به مسائل 
درونی اين جنبش، شايد اعضای شورای 
ھماھنگی تشکل ھای صنفی معلمان ايران 
مالحظاتی داشته اند که فعال چنين تاکتيکی را 

در ھر صورت حرکت اعتراضی . اتخاذ کرده اند
جديد معلمان کشور را پس از سه سال سکوت، 

بيانيه شورای . می بايست به فال نيک گرفت
ھماھنگی  و اتخاذ تاکتيک اعتصاب غذای يک 
ھفته ای را می توان شروع اوليه گامی به جلو 

گامی که در قدم ھای بعدی با اتخاذ . ارزيابی کرد
اشکال گسترده و شيوه ھای موثرتر مبارزه، 
ياری دھنده جنبش ھمگانی جوانان و توده ھای 

 .ميليونی ايران را نويد خواھد داد
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 .به ديگران نيز بگوييد
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٠٠٣٣٩۵۴٩١۶٧٨٩ 

 

١٠ 

١از صفحه   

  ٩درصفحه 

جنبش معلمان و کانون ھای . پرورش تدارک ديد
صنفی آن با سازماندھی تجمعات وسيع در آن 
مقطع تاريخی، عالوه بر اينکه توان و ظرفيت 
باالی مبارزاتی معلمان کشور را به نمايش 
گذاشت، توانست جمھوری اسالمی را در عرصه 
ھای وسيع به چالش بکشد و موقعيت خود را به 
عنوان يک جنبش اعتراضی در دورن جامعه 

 .  تثبيت کند

اما ھمين جنبش، بعد از حرکت ھای اعتراضی 
 و ماه ھای ٨٥وسيع معلمان در نيمه دوم سال 

، با يک سکوت و افت تقريبا ٨٦نخست سال 
 .نسبی سه ساله ھمراه شد

به رغم اينکه حرکت ھای اعتراضی و شجاعانه  
، ٨٦ و ٨٥معلمان کشور در سال ھای 

سازماندھی، پايداری، ھمبستگی و ظرفيت باالی 
اين جنبش را به نمايش گذاشت، به رغم اينکه 
اعتصابات معلمان در استان ھای مختلف کشور 
به اشکال مختلف سازماندھی شد و روند تجمعات 

 ھزار نفری آنھا در مقابل ساختمان ٣٠اعتراضی 
وزارت آموزش و پرورش و مجلس ارتجاع 
برای چندين ماه متوالی اخبار و رويدادھای ايران 
را تحت شعاع خود قرار داد اما، سر انجام 
سرکوبگران جمھوری اسالمی با يورش 
وحشايانه و به خون کشيدن تجمعات اعتراضی 
معلمان توانستند برای يک دوره، فرھنگيان 

 .  کشور را به عقب نشينی وادار نمايند

يورش نيروھای امنيتی جمھوری اسالمی به 

تجمعات اعتراضی و ضرب و شتم وحشيانه 
معلمان، تنھا گوشه ای از واقعيت سرکوب و 

. شرايط تحميل شده بر فرھنگيان کشور بود
ھمزمان با اين سرکوبگری عريان، فشار بر 
فعالين کانون ھای صنفی معلمان نيز به اشکال 

صدور حکم اعدام، . مختلف گسترش يافت
اخراج، تعليق، بازنشستگی اجباری، تبعيد، 
محروميت از تدريس و دستگيری وسيع فعالين 
کانون ھای صنفی معلمان در سراسر ايران و نيز 
ايجاد فضای امنيتی کامل در مدارس، گوشه ھای 
ديگری ازوضعيت تحميل شده بر جنبش 
اعتراضی معلمان بود که تا کنون نيز ادامه داشته 

 .است

 –جمھوری اسالمی و مجموعه عوامل امنيتی  
اطالعاتی آن، عالوه بر اينھمه سرکوب، به 
ترفندھای رذيالنه ديگری نيز متوسل شدند تا اين 

نفوذ در . جنبش را از درون دچار ترديد سازند
ميان گرايش راست و متزلزل جنبش اعتراضی 
معلمان، ايجاد تزلزل، نا اميدی و روحيه شکست 
در ميان نيروھای اين جنبش، بخش ديگری از 
فعاليت ھای تخريبی ارگان ھای امنيتی رژيم در 

 .  آن دوره بود

با پيشبرد تشديد سرکوب عريان و فضای امنيتی 
ايجاد شده برای فعالين کانون ھای صنفی معلمان، 
اقدامات تخريبی عوامل اطالعاتی جمھوری 
اسالمی موثر واقع شد و زمينه ھای پيدايش 

 تاکتيک اعتصاب غذای معلمان و

  موقعيت کنونی اين جنبش


