
   و چشم اندازھا٥٧ بھمن ٢٢سمينار بحث و گفتگو حول قيام گزارش 

  

اف مرکزی استکھلم برگزار .ب.آ در ٢١.٣٠ تا ١٨، بين ساعات ٢٠٠١ فوريه ١٨اين سمينار جمعه 
  .شد تعدادی از فعالين سياسی شھر حضور داشتند

 سرود انترناسيونال، سرود سمينار با يک دقيقه سکوت به ياد جان باختگان راه آزادی و سوسياليسم و با
  .بين المللی کارگران آغاز شد

 ٣٢ آذر از سال ١٦ ،، تظاھرات زنان٥٧ خيابانی سال  سياسیفيلمی در رابطه با بحث ھای کارگری و

 سخنرانی يکی از ، تير و ھم چنين راه پيمايی اعتراضی چند سال پيش کارگران شرکت ھفت تپه١٨تا 
 ٨٩ بھمن ٢٥ و ٨٨، تظاھرات ھای سال ضی کارگران نورد اھوازفعالين کارگری در تجمع اعترا

   . به پايان رسيدجان لنون با صدای قميشی» تصور کن« سرود با نمايش داد ھشد که

 ھر کدام ، بھروز خباز، مھرنوش شفيعی، عباس سماکار و بھرام رحمانی رحمانی رفقاسپس به ترتيب
کران و ھنرمندان و دانش جويان در تحو]ت انقZبی درباره جنبش کارگری، جنبش زنان، نقش روشنف

  . سخن گفتنددر جامعهو افق و چشم انداز مبارزات جاری 

 و در بخش پايانی اختصاص داشت و سئوا]ت آن ھا ر اظھارنظر حضا سمينار بهبخش دوم برنامه
  . کردنددیسمينار سخنرانان به سئو]ت جواب دادند و بحث خود را جمع بن

  

  : به شرح زير است از مباحث سخنرانانچکيده ای

  :بھروز حباز

 تحت سيطره سنديکاھايی بود که  تشکل يابی، عمدتا در عرصه٥٧جنبش کارگری قبل از انقZب 
البته فعا]ن کارگری ای بودند که تZش داشتند . سياست گذاری ھای آن از سوی نظام وقت تعيين می شد

اق حقوق طبقاتی کارگران قرار دھند و چندين نفر از ھمين ھمين تشکيZت را به نحوی در مسير احق
  .فعالين به واسطه ی دفاع از حقوق ھم طبقه ای ھای خويش راھی زندان ھای ساواک شدند

 شدت ٥٧در جريان وقايع انقZب، اعتصابات کارگری حدوداً از شھريور ماه آغاز شد، اما از مھر 
. کارگران مبارز نفت موجب واژگونی سلطنت گرديدبيشتری به خود گرفت، تا جايی که اعتصاب 

کميته ھای اعتصاب تبديل به شوراھای کارگری شدند، اما حاکميت سرمايه داری آن زمان تاب تحمل 
 با ٦٠بدين جھت سرکوب سال . رشد و پيشروی جنبش کارگری و ديگر جنبش ھای اجتماعی را نداشت

ھای سياسی آغاز شد که نتيجه ی آن زندانی و اعدام ھدف حذف فعالين جنبش ھای اجتماعی و سازمان 
  .شدن بسياری از فعالين از جمله فعالين کارگری بود

جنگ ھشت ساله نيز . بدين سان احزاب و سازمان ھای سياسی به ناچار مسير تبعيد را در پيش گرفتند
ول اين سال ھا در ط. موجب تحکيم پايه ھای اختناق و بر زمين ماندن مطالبات جنبش کارگری بود

کارگران از ھر فرصتی برای اعتراض به وضع موجود استفاده کرده و با اعتصابات و اعتراضات 
در دوران حاکميت اصZح . خويش نشان دادند که سرنوشتی را که برای شان رقم زده اند بر نمی تابند

عاليت ھای علنی طلبان، به موازات تصويب قوانين ضد کارگری در اين دوران، شاھد شکل گيری ف
کارگری ھستيم و پس از آن نيز ھمان طور که می دانيم با وجود فشارھای بی امان نظام سرمايه داری 
در ايران، جنبش مستقل کارگری به ويژه در دھه ی ھشتاد مسير پر تZطم مبارزه ی طبقاتی را با ھدف 

  .ستيابی به تشکZت مستقل کارگری و ديگر مطالبات خويش پيموده ا دست

  

  :مھرنوش شفيعی

يک شرح  بحث خود را با وی. بود ٥٧ نقش زنان در قيام  در رابطه باسخنرانی مھرنوش شفيعی،
   .ادامه داد خود در اين جنبش  عملیتجربه

 ھای تھران  بيمارستان يکی از درناش محفل کوچکی در محل کاريکقبل از قيام مھرنوش گفت که 
 در دوره  وکرد کتابخانه و پوشش ھای ديگر برعليه رژيم فعاليت می از طريق ايجاد  اين محفل.داشتند



 رژيم  نيروھای سرکوبگرھای مردم بای ھا ودرگير اھراتظ در رابطه با سازمان فدايی در ت،قيام
يا در . ندپرداخت می  ھا درگيری اينھای  و زخمی آسيب ديدگانکمک در عين حال به ندشرکت داشت

  . به ياری شان می شتافتندکردند  رجوع می جاھا به آن خمیھائی که اين ز بيمارستان

 را  خودمبارزه کرديم ی سع ويمدر اولين روزھای بعد از قيام ما به سرکارمان برگشتمھرنوش افزود 
محفل ما در تماس و بحث  با ساير کارکنان، فراخوان به  مجمع  .بريمب پيش  تردر سطحی اجتماعی

. بخشی از دکترھا اکثر قريب به اتفاق کارکنان شرکت کردند جز روسا ومجمع عمومی  در. عمومی داد

 نمايندگان انتخاب شدند و )کميته کارکنان(  تصميم به ايجاد تشکلی گرفتيم به نام،در اين مجمع عمومی

مجمع ھر دو  .پروسه اين کميته به شورای کارکنان تبديل شد در .من ھم يکی از اين نمايندگان بودم
از ھمان روزھای اول يکی  .شد و در ساعات کاری بار تشکيل می ر مواقعی ھر يک ماه يکد ھفته و
تشويق و کمک به  ھای ديگر و ھايمان حول تماس با ھمکارھايمان در بيمارستان ترين فعاليت از مھم

ه  با ايجاد ھستاين محفل کماکان داشتيم وھمدر ضمن ما محفل خودمان را. ھای مشابه بود ايجاد تشکل
 ...توانست خارج از محل کارمان باشد مثZ در محZت فقيرنشين و يا بين سربازان و ھای جديد که می

   ...گسترش می يافت

مھد کودک توسط افراد مجمع عمومی ساخته . يکی ايجاد مھد کودک در محل کار بود از اقدامات شورا
حق شيردادن به  ساعت در ھفته و  دوکم کردن ساعات کار به مدت. ھا بود اداره آن ھم توسط آن شد و

ارائه بحث . مبارزه برای حق ادامه تحصيل بھياران از اقدامات بعدی شورا بود بچه در ساعات کار و
ه کردستان يا مقوله  جنگ يا مثZ حمZت رژيم به مناطق خارج از الھای عمومی مثZ در باره مس

 ز مواردی بود که حداقل من بعد از گذشت سالا....محدوده و خراب کردن خانه ھای مردم بر سرشان

  ...ورم آھا ھنوز به خاطر می

 طرح .ما مورد حمله رژيم قرار گرفتيم  دوام آورد در واقع پس از جنگ٥٩شورا تا اواخر سال 
شعارھايی عليه جنگ يا خواسته ای مثل دخالت سربازان در امر رھبری ارتش  سوای شرايط عمومی 

تری در رابطه با اين تشکZت بکند و با اتکاء به شرايط  رژيم احساس خطر بيشاز مواردی بودند که 
تجمعات اعتراضی نمايندگان  بعد از چندين تحصن و. موجود نيروی سرکوبش را بر سر ما بريزد

در  و زندان نيافتند يا فراری شدند تا در و شورا يا در دادگاه انقZب مورد بازخواست قرار گرفتند
   ...با]خره شورا سرکوب شد. عرصه ديگری به کار خود ادامه دھند

ه زنان اله شورا با مسالجا که  مس اما آن. نقاط ضعف شورا از نقاط ضعف کل جنبش انقZبی جدا نبود
 نيروھای انقZبی بيش. ه زنان بودالنشان از درک ھای موجود در آن زمان درباره مس. گره خورده بود

حجاب يا قوانين ضد زن را در  هالرو مس  از اين.ند با کل حاکميت تعيين تکليف کنندتر می خواست
که بسيج زنان حول خواسته ھايشان می توانست  حالی  در.درجه اول سياست مبارزاتی خود قرار ندادند

ند با اين ھمه شورا با طرح مسائلی مان. به تعميق خواسته ھا وگسترش ابعاد اجتماعی مبارزه کمک کند
 رھايی ساعات فراغت درجھتخانگی و مقابل کار به نوعی در کم کردن ساعات کار ...مھد کودک و
  . شد ه میالزنان وارد مس

ست که در دوره ھای انقZبی مسئله تعيين تکليف با قدرت سياسی است ولی جنبش ھای  واقعيت اين
دانند با آينده چه می  می شوند و میگسترده توده ای از طريق طرح خواسته ھای  خود وارد اين مبارزه 

بر . جنبش ھا حول خواسته ھای خود متشکل نبودند. اين چنين برنامه ای وجود نداشت. خواھند بکنند
  ...نابرابری جنسی تاکيد نمی شد

ھای  ی که حول و حوش قيام بھمن در عرصه جنبش زنان و از طرف نيروھا و سازمانيھا تشکل
کش ھر چند با تZش  عمدتا با نيت سازماندھی زنان کارگر و زحمت ه بودندآمد وجوده سياسی مختلف ب

  ...بسيار ولی نتوانستند از سرکوب رژيم جان سالم برند

  

  :عباس سماکار

  نقش نويسندگان، ھنرمندان، و روشنفکران و دانشهدر بخش سوم اين سمينار، عباس سماکار در بار

ترين جويان به عنوان مھم رد و به ويژه بر نقش دانش ايران صحبت ک١٣٥٧جويان در انقZب سال 



اتی بخش اين اقشار و بررسی وضعيت ويژه اين ]يه اجتماعی به بررسی پرداخت و در اين زمينه اشار
، تداوم مبارزاتی ١٣٣٢ آذر ١٦ شمسی، مبارزات ١٣٢٠ی از مقطع دھه يھای دانشجوداشت به حرکت

ی در سمت و سوی يوج ھای دانشگيری عمده جمعيت جھت،١٣٤٩ تا ١٣٣٢ھای در طول سال
جويان در مقطع قيام و حرکت بخش بزرگی از آنان در  مبارزات مسلحانه چريکی؛ و نقش دانش

  .  برای سرنگونی رژيم شاه١٣٥٧ بھمن ٢٢ و ٢١روزھای 

ی اشاره شد و تداوم صفت و خصلت يجو ھای دانش مشخصات ساختاری ]يهدراين گفتار، به برخی
خواھی، حرکت در دفاع از مبانی و حقوق دمکراتيک مردم جوانی، جايگاه در توليد اجتماعی، آرمان

  . جامعه و مقابله با قدرت حاکم مورد نقد قرارگرفت

 اشاره کرد که اين نشست ھا با استقبال بی ٥٦عباس، به نشست ھای کانون نويسندگان ايران در سال 
  .م آزاده قرار گرفتجويان و کارگران و مرد نظير دانش

جويان و نويسندگان و ھنرمندان برای  بخش پايانی اين بررسی، پرداختن به مختصات کنونی دانش
-جويان می ھای اجتماعی ديگر، به ويژه پيوند با جنبش کارگری و نقشی که دانشايجاد ارتباط با جنبش

  .توانند در مبارزات کنونی به دوش بگيرند بود

  

  :بھرام رحمانی

انقZبی که با .  خود بوددورهن، يک انقZب عظيمی سياسی و اجتماعی را مردم اي٥٧ نظرم انقZب به
آن بخش از  . اما به شکست کشانده شدھدف برقراری آزادی، برابری و رفاه به پيروزی رسيد

للی و  بورژوازی بين المنیبورژوازی داخلی که مخالف و يا منتقد حکومت شاه بودند با حمايت و پشتيبا
بند سبز رکم، به يک )شوروی(  شرق بلوک رقيب خود باقابلت دراين که در آن دوره بلوک غرب 

دولت ھای .  به ارتجاعی ترين گروه ھای اسZمی در اين منطقه کمک می کردندز داشتنداسZمی نيا
کمونيستی انقZب به دست نيروھای کارگری و اين  تZش خود را به کار گرفتند تا م تمابزرگ غربی،

البته .  مذھبی از ھيچ تZشی فروگزار نبودند-قدرت گيری گرايشات ملی به  ؛ باين دليل آن ھا،نيافتد
انبه از گرايش حمايت ھمه ج و غيره نيز به دای نھضت آز جبھه ملی،ياناتی چون حزب توده،رج

 ھا بيرون آمده بودند  فعالين و رھبران احزاب چپ از زندان،در اين دوره. ارتجاعی اسZمی برخاستند
ض نداشتند با وجود ھمه جان ترو تجربه چندانی در فعاليت علنی و سازمان دھی کارگران و مردم مع

 در نتيجه حکومت تازه به قدرت .فشانی ھايشان نتوانستند آلتراتيو طبقاتی خود را به جامعه ارائه دھند
 با  يورش وحشيانه آورد واوردھای انقZبرفيت ارتجاعی خود به دستظقدرت و  تمام  بااسZمی رسيده

شن جويان، نويسندگان و ھنرمندان ناتيک کارگران، زنان، داکرتسخير رسانه ھا، انحZل تشکل ھای دم
 خواه جامعه، احزاب سياسی چپ و مخالف حکومت، تسخير روزنامه ھای مستقل، دیو ديگر اقشار آزا

 سانسور و ... حمله به ترکمن صحرا و کردستان و،کارگران و نيروھای چپحمله به تجمعات زنان و 
اختناق بی سابقه ای در جامعه ايران کردند و انقZب را با سرکوب و کشتار و اعدام انقZبيون به 

  .ور وسرکوب و کشتاری که تا به امروز ادامه يافته استنسسا. شکست کشاندند

که در ماه ھای اوايل ست است و اين ياليس سوسازمان ھا و احزاب چپ وبه من در اين جا خطابم 
 زندان و زندانی سياسی، شکنجه و اعدام، حقوق به عرصه ھايی چون مرزھای مبارزه طبقاتی، انقZب،

  شايد ھم کم توجھی کردند و يا بيان و قلم و انديشه و غيرهدیزاآو برابری زنان، لغو کار کودکان، 

ضروری ست که در افق و چشم انداز آتی داشتند؛ فرصت پرداختن ھمه جانبه به اين عرصه ھا را ن
تحو]ت جامعه ايران، نيروھای کارگری کمونيستی به اين مسايل نه به عنوان مسايل حاشيه ای، بلکه 
 .بايد به عنوان مسايل پايه ای و اساسی بنگرند و در نھادينه شدن آن ھا از ھيچ کوشش فروگزار نباشند

شفاف تر با گرايشات رنگارنگ بورژوازی بکشند و با استراتژی ھم چنين مرزھای طبقاتی خود را 
  .طبقاتی خود حرکت کنند

 
 



 
 

 
 

 
 

 

  ـ استکھلمشورای حمايت از مبارزات آزاديخواھانه مردم ايران


