
 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 کارگران سراسر جهان
 !متحد شويد

 ۴٧٨شماره  ٨۵نيمه  اول خرداد   –سال بيست و هشتم 

 ١٢درصفحه 

٧ 

٣درصفحه   

۶ 

 ٢درصفحه  

۴ 

اه               راسم اول م جنبش کارگری ايران که با م
ز      ق ه س ال     ( م عمال وارد دوره     )   ٨٣در س

کامل           جديدی شد، بعد از آن نيز به مراحل ت
ه رشد واعتال              ت وس يافته تری پا گذاشته و پي

کار       .   يافته است  پيشرفت ها ودستاوردهای ان
ن سال              ران در اي ناپذير جنبش طبقاتی کارگ
ی                       اب حاظ رشد درجه تشکل ي ها، چه از ل
ظر رشد                    ران و چه از ن ارگ وهمبستگی ک

ران در             ارگ  ٢۵وارتقاء آگاهی در صفوف ک
ه است        بش         .   سال اخير بی سابق رامون جن ي پ

کارگری ايران واين دستاوردها و پيشرفت ها       
البته مقاالت متعددی نگاشته شده و جنبه های        
رار                      ررسی ق ورد بحث و ب اگون آن م ون گ

ه از                      .   گرفته است   ب ن ه يک ج ه ب م ن ه ا اي ب
ج آن            اي ت جنبش طبقاتی کارگران وتاثيرات ون

 جنبش طبقاتی کارگران و دگم هائی که سائيده می شوند

 تاثير درآمد نفت بر اقتصاد ايران 

ی                  ام ظ ای ن روه ي ه، ن ت ذش د روز گ ن درچ
ی                 وائ ی وه ن ي ات زم ي ل جمهوری اسالمی عم
ان               ت وچس ل ی از ب اطق ن رده ای را در م ت گس

دار     ” عمليات  .   سازمان داده  اند    ت “ رزمايش اق
ظامی           ٢٠با حضور بيش از   روی ن ي  هزار ن

ی           ن ي متشکل از نيروهای انتظامی، نيروی زم
اه                   پ ی س ده ان رم حت ف ه ت ج ک ي اه وبس پ س
وم              ت ان پاسداران، و با پشتيبانی هلی کوپتر و ف
ه                     ت ف ه گ را راست ب های جنگی آغاز شده،  ق
والن                وزير کشور حکومت اسالمی، و مسئ
اطق شرقی                    ن ی در م ن اام نظامی رژيم، به ن

ا می        .   کشور پايان دهد   جمهوری اسالمی ادع
ه                 ه ب کند که دراثر اين حمالت، عامالن حمل

د                -جاده کرمان  ده ان واری ش ت ا م . بم کشته وي
ه                 ت ی از کش م سخن دستگاه های تبليغاتی رژي
شدن دهها تن از مردم عادی و تخريب آلونک         
ها و کپرهای محل زندگی آنان نمی گويند، اما     
گر                وب روهای سرک ي ز ن تيراندازی جنون آمي
ن            رژيم از زمين وهوا، به قربانی شدن دهها ت
ده            ي ام ج از مردم بی دفاع وزحمتکش منطقه ان

 .است
ات      ي ل م ه ع ان ه دار  ” ب ت ايش اق ع   “ رزم اي ، وق

اه    گ ام ه طی آن            ٢٣ش هشت است ک ب  اردي
ر           تعدادی که لباس نيروهای نظامی رژيم را ب

ان             اده کرم د، در ج ن ر           -تن داشت م راه را ب ب
ان    .   کاروانی از اتومبيل ها سد نمودند      ن ي سرنش

را از خودروها پياده کردند، دست وپای آنا ن          
د           دن ان ه ادعای     .   را بستند وآنها را به قتل رس ب

ه    دستگاه های تبليغاتی جمهوری اسالمی، کشت
وده           شدگان به جز يک تن، افراد غيرنظامی ب
م            ال اند وتنها يک نوجوان، از اين حمله جان س

م حدود       -واقعه جاده کرمان.   به دربرده است  ب
ه                    ه ب هی رخ داد ک اب دو ماه پس از واقعه مش
اق                 ف ان ات وچست ل ه ب هنگام سفر احمدی نژاد ب

ه             .   افتاد ه ای ب در اسفند سال گذشته، در منطق
اسومی   ” نام   ظامی                 “ ت ، جمعی از عوامل ن

ه         واطالعاتی رژيم به شيوه مشابهی مورد حمل
ام         -يک جريان ناسيوناليست  ه ن مذهبی بلوچ ب

دادی از          .   قرا رگرفتند “   جنداهللا”  ع ن ت ي مهاجم
عوامل رژيم را به ضرب گلوله کشتند، برخی     

 درگيری های بلوچستان و
  نقش جمهوری اسالمی

  در تشديد 
 تضادهای ملی ومذهبی

 در اين شماره 
 

  روز گذشته۴٠نگاهی به مبارزات توده ای در 
 پيشرفت؟ عقب گرد؟ کجا و چرا؟

 
 روند جنبش دانشجوئی ايران به سمت انفعال يا راديکاليسم 

 
 خالصه ای از اطالعيه هاو بيانيه های سازمان

 
 جنايات امپرياليستها هرگز فراموش نمی شود
 به بهانه ی سی امين سالگرد کودتا در آرژانتين

 
 بی قاعده

 

در طول دو سال گذشته، درآمد دولت از                   
. فروش نفت جهش وار افزايش يافته است              

 ميليارد دالر     ۵٠سال گذشته اين درآمد به            
رسيد ودرمقايسه با سال پيش از آن دوبرابر           

در طی دوماهی که از سال جاری می             .  شد
گذرد، باسير صعودی بهای هر بشکه نفت،           
بازهم اين درآمد در قياس با دو ماه مشابه                  
سال پيش از آن، افزايش قابل مالحظه ای                

 .رانشان می دهد

تاثير اين افزايش درآمد نفت براوضاع                          
اقتصادی جامعه ايران و سطح معيشت و رفاه          
کارگران و زحمتکشان چه بوده وچه خواهد             

 بود؟
اين واقعيت که به رغم افزايش درآمد دولت از         
نفت، تغييری در جهت بهبود اوضاع                             
اقتصادی و غلبه بر بحرانی که رژيم سال ها             
با آن روبروست، صورت نگرفته، هم اکنون           

 تظاهرات گسترده مردم آذربايجان
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 خالصه ای از اطالعيه ها و بيانيه های سازمان

عنوان اطالعيه ای   “  کارگران خواستار توقف اخراج ها و لغو بی درنگ قرارداهای موقت اند              ”
در اين اطالعيه پس از اشاره به             .   انتشار داد    ٨۵ ارديبهشت     ٢۴است که سازمان در تاريخ           

“ دشت ناز  ”کارگران شرکت زراعی       “  داشبورد ايران  ”تجمعات اعتراضی کارگران شرکت          
 تن از کارگران دو شرکت صنايع پوشش گيالن و الکتريک رشت،                 ٧٠٠ساری، و اعتراضات     

نيشابور وتهديد مديريت و کارفرما به اخراج کارگران           “  ايران شرق ” کارگر   ۴٠٠به اعتصاب   
 . معترض اين شرکت نيز اشاره شده است

روند ”:  اطالعيه در ادامه به روند اخراج ها و بيکاری سازی ها اشاره می کند ومی نويسد                              
حتا مزدوران وابسته به رژيم در        .  اخراج و بيکارسازی کارگران، ادامه يافته وتشديد شده است           

 هزار کارگر   ٣٠شوراهای اسالمی نيز اعتراف می کنند که از ابتدای سال جاری تاکنون بيش از         
 .اخراج شده اند

قراردادهای موقت و سفيد امضا بی          .  اخراج و بيکارسازی کارگران فورا بايستی متوقف شود            
دولت موظف است برای همه بيکاران کار واشتغال ايجاد کند و چنانچه                    .  درنگ بايد لغو شود     

 .قادر به اين کار نيست بايد به کارگران بيمه بيکاری کافی پرداخت نمايد
کارگران بيکار و کارگرانی که در معرض اخراج و بيکاری اند بايد با شعار يا کار يا حق بيمه                        
بيکاری مبارزات خود عليه کارفرمايان و دولت حامی آنها را متشکل سازند و در کارزار خود                     

از ياد نبريم که نخستين شرط          .  عليه آنها حمايت و پشتيبانی ساير کارگران را نيز جلب نمايند                  
 “.عقب راندن کارفرمايان  و دولت حامی آنها، اتحاد وهمبستگی کارگران است

 
عنوان اطالعيه  ديگری     “  کارگران اخراجی ايران خودرو بی درنگ بايد به سر کار برگردند              ”

در اين اطالعيه با استناد به اطالعيه انتشار يافته از           .   انتشار يافت  ٨۵ ارديبهشت   ٢۵است که در    
مبنی بر اخراج دهها تن از کارگران اين شرکت، به              “  جمعی از کارگران ايران خودرو      ”سوی  

 اسفند در اعتراض به کاهش پاداش رکود توليد وعقب             ١٧اعتصاب کارگران ايرا ن خودرو در         
 . نشينی مديريت به خاطر وحشت آن از گسترش اعتصاب نيز اشاره شده است

آنان به فوريت حرف خود را پس گرفتند و به کارگران قول دادند که مبلغ               .  ”:  اطالعيه می نويسد  
اما اکنون پس از گذشت بيش از دوماه از اين اعتصاب،           .  پاداش رکورد توليد کاهش نخواهد يافت     

مديريت شرکت ومعاونت نيروی انسانی کارخانه نه تنها به وعده های خود عمل نکرده اند بلکه                    
باحاکم کردن جو پليسی بر فضای شرکت، دهها تن از فعاالن کارگری وکارگرانی راکه برای                       
گرفتن حق وحقوق خود دست به اعتراض واعتصاب زده اند نيز، شناسائی واز کار اخراج                              

 .  نموده اند
در ادامه اطالعيه با اشاره به اين که اقدام ضد کارگری جمهوری اسالمی بی جواب نمی ماند                          

. بی ترديد اين اقدامات ضد کارگری مديريت کارخانه بدون جواب نخواهد ماند              ”:  گفته شده است  
کارگران شرکت  .  اعتراض کارگران به اين اقدامات سرکوبگرانه از هم امروز آغاز شده است                 

ايران خودرو، همانطور که تاکنون هم نشان داده اند، قادرند با سازماندهی اعتصابی ديگر، به                      
 .مقابله باتعرض مديريت برخيزند وهمکاران خودرا به سر کارهای خود بازگردانند

نبايد به کارفرما ومديريت اجازه داد که کارگران          .  اعتراض واعتصاب حق مسلم کارگران است      
 “. اعتصاب از کار اخراج کنند" جرم"را به 

در پايان اطالعيه، اقدامات ضد کارگری مديريت واخراج کارگران محکوم شده و ضمن حمايت                 
 .از کليه مطالبات کارگران، بازگشت به کار فوری کارگران اخراجی خواسته شده است

ن را                    د ت ن د وچ ردن ه ک را با چاقو قطعه قطع
ه     “   جنداهللا” .   گروگان گرفتند  بعدها فيلمی را ک

ع              از اين عمليات تهيه شده بود، به طور وسي
اعالم کرد، در صورتی “   جنداهللا” .   پخش کرد 

ن           ه اي که جمهوری اسالمی زندانيان وابسته ب
هی                     اب دام مش ا دراق ه د، آن ن جريان را آزاد ک

ات            ي ل اسومی   ” گروگان های عم ا    “   ت را ره
 .خواهند کرد

رای        دستگاه های تبليغاتی جمهوری اسالمی ب
الپوشانی کردن سياست های ارتجاعی شان          
ی،                ن اام ی و ن در قبال اقليت های ملی ومذهب
ه                      طق ن ر م ژه ب ه وي ه ب فقر وعقب ماندگی ک
د          بلوچستان حاکم کرده اند، تنها يک ترجيع بن
م              ن رژي ي را تکرار می کند وآن اين که مخالف
اعوامل                 ان وي چي اق اچ ان ق در منطقه بلوچست
ی در                      ن اام اد ن ج رای اي ه ب د ک ن خارجی هست
وسط دولت های                    ميت اسالم، ت قلمرو حاک

در  .   خارجی پشتيبانی مالی ومعنوی می شوند     
ه               ست ک ي دی ن ردي ه ت ئل ن مس داهللا” اي ن “ ج

ونيروهای مشابه، چه به دولت های خارجی          
وابسته باشند و چه نه، از خميره ی جمهوری     

د     ن ت ی هس الم ن            .   اس ي ن د چ ه رش ن ي ا زم ام
ه اول             ان، دروهل ت وچس ل جرياناتی درمنطقه ب
ز                   ي عيض آم ب جاعی وت در سياست های ارت
ومی           جمهوری اسالمی نسبت به اقليت های ق

م  .   ومذهبی نهفته است   سرکوب خلق بلوچ، ست
ر از آن دامن                   رات ذهب، و ف براقليت سنی م
ر             ه ب زدن به تضادهای ملی و مذهبی است ک
ن                     ي دگی چن ان بسترفقر، نا آگاهی و عقب م

ام            ه ن ی            ” جرياناتی را ب ل وق م اع از حق دف
ا واهل سنت                 وچ ه ل ی ب وی      “   ومذهب ه جل ب

ه در       .   صحنه می راند   حدود دوميليون بلوچ ک
د، در                    ن ن دگی می ک ران زن مناطق شرقی اي

د             ن ت ران هس ردم اي ن م ري روم ت ح ره م . زم
د     ن بسياری از آنان کپر نشين وچادرنشين هست

د              ن ذران . و زير خط فقر مطلق روزگار می گ
اطق         ن ن م بلوچستان در زمره عقب مانده تري

صادی است          ت اظ اق ح ه ل ران ب داشت .   اي ه ب
ه             طق ن وآموزش و پرورش و درمان در اين م

بيماری های .   در نازل ترين سطح قرار دارند  
ه                طق ن ن م ردم اي مسری يکی از معضالت م

تنها کافی است اشاره شود که به اذعان        .   است
جاع اسالمی ،                   نماينده زابل در مجلس ارت

ه،             طق ار    ١٠ابتال به بيماری سل در اين من  ب
 . بيش از ميانگين سراسرايران است

اعی، در                م تصادی واجت اين واقعيت های اق
عيض             ب ه وت تلفيق باسياست های سرکوبگران
ه            طق ن آميز جمهوی اسالمی، هم مرزی اين م

اه  های             با افغانستان وپاکستان و فساد دستگ
طی را                  ان شراي م، چن دولتی ونظامی رژي
يت                   ن ردم عای ام ه م ايجاد کرده است که ن
دارند و نه نيروهای نظامی حکومت جرات        
واکنش نسبت به عمليات نظامی که از سوی        
گروه های مختلف ناسيوناليست صورت می      

د          ن ن ه از            .   گيرد را پيدا می ک اری ک ا ک ه ن ت
حکومت ساخته است، به مسلسل بستن مردم       

 . از هوا است
جمهوری اسالمی عامل اصلی عقب ماندگی      

 درگيری های بلوچستان ونقش 
  جمهوری اسالمی در تشديد 
 تضادهای ملی ومذهبی

ان است           وچست ل جمهوری    .   وناامنی منطقه ب
وچ،                       ل ق ب ه خل م ب ت ی س اسالمی عامل اصل
ی و دامن                   ذهب آذری، عرب و اقليت های م

مذهبی است، که تازه      -زدن به تضادهای ملی   
ه ی                 ان رم ی ش ن ب ي وه ه آن، ت ون م ن ن ري ت

ان   .     روزنامه ی ايران به آذری هاست      راه پاي
دادن به تبعيض وستم برمبنای مليت ومذهب،       
ران                کشان اي ت مبارزه مشترک همه ی زحم
يض                    ع ب ه ت ون رگ ه ه ان دادن ب اي رای پ ب
ميت                    ه حاک ان دادن ب اي رای پ ونابرابری، ب

 . جمهوری اسالمی است

 زنده بادسوسياليسم
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که اين نيز درجای خود حائز اهميت است،              
ده             اشاره ای نشده  و يا کمتر به آن پرداخته ش

اين جنبه همانا تاثيرات غير قابل انکار  .  است
ونقش تعيين کننده جنبش طبقاتی کارگران در       

دگم هائی که ساليان .   سائيده شدن دگم ها است    
رادی         متمادی بر اذهان بسياری جريان ها واف
ست،                    ي ون م حاء خود را ک که به نحوی از ان
ران می                   ارگ دار ک ا طرف چپ، کارگری و ي

ده است       ه            .   دانند، حک ش م ک ي ن ک راموش ن ف
ا                وری ه ئ ه ت تنهادر عرصه پراتيک است ک

د    ان           .   محک می خورن عی وجري ارزه واق ب م
ر سنجش               ب ت ع عمل مبارزاتی، يگانه ابزار م
ق               ي دق ر وت ايده ها ونظريه ها و وسيله ی تغيي

ه              .     آنهاست اب ث ه م ران ب ارگ جنبش طبقاتی ک
ن دوره                  ي يک جدی در هم يک عرصه پرات
الفصل و                   ر ب ي اث قش وت کوتاه دو سه ساله، ن
ر جای                قاطع خود را در سايش اين دگم ها  ب
خ زده در                    م های ي اری از دگ گذاشت و بسي

ود            م ان را ذوب ن ی         .   اذه ات ق ب ش ط ب ن ج
کارگران، همزمان با ذوب اين يخ ها در عين         
ا                        ده ه رخی اي ق ب ي دق ر وت ي ي غ حال امکان ت
ات و             ي ع ونظريات ومنطبق ساختن آن بر واق

 .شرايط مشخص را نيز فراهم ساخت
اين پديده را بيش و پيش از هر زمينه ای، در      
مورد تشکل يابی کارگران و اشکال آن می             

ران           . توان مشاهده کرد  ارگ ی ک ات ق جنبش طب
بار ديگر درعمل نشان داد که اشکال تشکل            
وع                   ن ت د م ن وان ران می ت يابی کارگران در اي

د         ن اش اوت ب ف ت ر            .   وم ذي اپ گی ن کوشش خست
رای          ارگری ب کارگران، فعاالن و پيشروان ک
د                ن ارگری طی چ ايجاد تشکل های مستقل ک

ه          -سال اخير وحاصل اين تالش ها      ا ک ج تا آن
ده ی         -اين تالش ها به بار نشسته است        ر اي ب

ر                     ه در ه ی ک رايش راد وگ ه از اف ت آن دس
ا يک شکل تشکل               ه ن ا و ت ه ن طی ت شراي

ا شورا                 ا ي ک دي ن ا هر        (   کارگری، س حال ب
فی             )   مضمونی راتجويز و ساير اشکال را ن

 .می کردند مهر ابطال کوبيد
ز                  ل از هر چي ب تبلور روشن اين ديدگاه را ق

د              وان دي ا می ت ک دي بش      .   درمورد سن در جن
کارگری گرايشی وجود دارد که کارگران را        

حال با هر     ( “   شورا” تنها به متشکل شدن در      
ی  ون ا در      )   مضم د          ” ي وده ای ض ل ت ک تش

ی         “   سرمايه داری  ائ ک دي ن دعوت وهر گونه س
ا يک تشکل               .    رانفی می کند  ا را ذات ک سندي

ا              . رفرميستی می داند  يت ه ال ع ری ف ي اوج گ
ران شرکت واحد                ارگ رشور ک ومبارزات پ

وبوس              ران شرکت ات ارگ وايجاد سنديکای ک
رانی تهران وحومه،  اين ايده ها ونظرات را         

رد        وال ب ارزات        .   به شدت زير سئ ب ه م جرب ت
عيت سخت                  ن واق کارگران شرکت واحد اي
وزمينی را در برابر همگان قرار داد که اوال         
ا              ن ي تشکل های کارگری، مستقل از اراده اي

ظر   ” آن    ی       “   صاحب ن ری ب ارگ ل ک ائ مس
ران           ارگ ارتباط با کارگران، به نيروی خود ک

ا         .   ايجاد می شوند  ک دي ن اهر تشکل       ( ثانيا س ي
ارگری      ران             )   ديگر ک ارگ وسط خود ک ه ت ک

ران                  ارگ وده ک روی ت ي ه ن ايجاد شده باشد و ب
ات                        ب ال ط حقق م رای ت اشد و ب ه ب اتکا داشت
عی                 د، يک تشکل واق اي کارگران مبارزه نم

ه             .   توده ای کارگری است      ن ه دام د ک ن هر چ
ظام               ی در چارچوب ن ائ وافق مبارزه سنديک
ی         سرمايه داری محدود می شود، اما سنديکائ
ده است،        که به نيروی خود کارگران ايجاد ش
وده                     ات ت ب ال ط ا و م تا آنجا که از خواست ه
ارزه می               ب کارگران دفاع و برای تحقق آن م
ی                  ان ب ي ت ايت و پش کند،  می بايستی مورد حم

ران      .   کمونيست ها قرار گيرد    ارگ ارزات ک مب
ا               ک دي ن اد س ج شرکت واحد خواه در پروسه اي

ی                 ان پ واعالم موجوديت آن وخواه در جري
کای                  دي ن وسط س ران ت ارگ ات ک گيری مطالب
ه در                ا، نشان داد ک کارگران و فعالين سنديک
ايران ودر شرايط مشخص برخی از رشته ها        

د                وان ز می ت ي وکارگاه های توليدی، سنديکا ن
کارگران را حول نه تنها خواست های صنفی   
م                    ي ق ت ارهای مس که حول شع ل واقتصادی، ب
وده                  د،  ت ن ج ک سياسی  نيزسازماندهی و بسي
ا               ه ب ابل ق کارگران را به طور يک پارچه به م
کارفرما و دولت بکشاند ، جنبش کارگری را         
ن                       يت اي ل د و ک ا گسترش ده در عمق و پهن

 . جنبش راگامی به جلو براند
ی              زب ر ح ي ن تشکل غ ري اسب ت ن ه م رچ گ
ه              د چرا ک ن کارگری کميته های کارخانه هست
ره                ارزات روزم ب د م ادرن نه تنها هم اکنون ق
کارگران را سازماندهی و رهبری کنند، بلکه       
کال                عطاف وخصلت رادي به علت قابليت ان
ه        ز ب خود، با پيشرفت و اعتال بيشتر جنبش ني
ه های اعتصاب                  ت ي م سرعت می توانند به ک
ان دهی و              تبديل شوند ونقش مهمی در سازم
رهبری جنبش طبقاتی کارگران وارتقاء آن به      

با پيشرفت مبارزه .   مراحل عالی تر ايفا نمايند    
ی                      ن ع ا ي ه شوراه ا ب ه ه ت ي طبقاتی، همين کم
ل می             دي ب ارگان های اعمال قدرت کارگری ت

 .شوند
گر تشکل              معهذا اين به معنای نفی اشکال دي

 جنبش طبقاتی کارگران و
  دگم هائی که سائيده می شوند

ران،                    ردم اي اسی م رژيم جمهوری اسالمی توأم با سلب آزادی های سي
 .حق اعتصاب و تشکل مستقل را نيز از کارگران سلب نموده است
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جاعی                                 است های ارت ه سي راض ب ه در اعت ذشت دهها هزارتن از مردم تبريز، روز گ
ظاهرات                             ان، ت ردم آذری زب ه م ران ب ه اي ام ه روزن جمهوری اسالمی وتوهين وقيحان

 .گستردهای رابرپا کردند
م،            گر رژي وب اين تظاهرات که تا نيمه شب ادامه داشت، در نتيجه دخالت نيروهای سرک

د            .   به درگيری کشيد   ردن . واحدهای ضد شورش با تير اندازی، به تظاهرکنندگان يورش ب
د               ي ام ج ا ان دادی از              .   اين اقدام سرکوبگرانه به گسترش درگيری ه ع ن، ت گي ردم خشم م

 .مراکز دولتی، بانک ها ووسائل نقليه پليس را به آتش کشيدند
ز مضروب ومصدوم                      ي در جريان اين درگيری ها گروهی از مردم دستگير و تعدادی ن

اعتراضات به رغم حکومت نظامی اعالم نشده ای که از امروز در تبريز برقرار              .   شدند
ه                     ي ه اروم شده، ادامه دارد واعتصابات وتظاهرات به شهرهای ديگر آذربايجان از جمل

 .نيز کشيده شده است
ه از فشار                 اين تظاهرات واعتصاب، انفجار خشم ونارضايتی توده های مردمی است ک
عيض،                        ب ر وت ي حق ن، ت ي وه ی، ت ل سياست های ارتجاعی جمهوری اسالمی، ستمگری م

 .نابرابری واختناق، سرکوب، فقر وبيکاری، جانشان به لب رسيده است
ه            ان اين اعتراض، همانند اعتراضات توده های مردم در ديگر شهرها ومناطق ايران، نش
ی                          عيض، ب ب مگری، ت ی نفرت وانزجار از رژيمی است که جز سرکوب، اختناق، ست

 .حقوقی، فقر وگرسنگی برای توده های کارگر و زحمتکش ارمغانی نداشته است
ارزه ی                                   ب ر از م ذي اپ ی جدائی ن جان، جزئ اي ردم آذرب مبارزه واعتراض توده های م
ی جمهوری                   سراسری توده های کارگر وزحمتکش سراسر ايران عليه رژيم ضد انسان

وده های          .   اسالمی و برای برانداختن آن است     ی ت ان ب از اين رو بايد مورد حمايت و پشتي
 .کارگر و زحمتکش سراسر ايران قرار گيرد

د،                     ن زن شوونيسم فارس وناسيوناليسم ترک تالش می کنند، به نفرت ودشمنی ملی دامن ب
د،                  دازن در صفوف يکپارچه توده های مردم در مبارزه عليه جمهوری اسالمی شکاف ان

 .اين مبارزه متحد توده ای را پراکنده و تضعيف کنند واز مسير خود منحرف سازند
کارگران سراسر ايران که دشمن هرگونه شوونيسم وناسيوناليسم در هر شکل آن هستند،            
وده های                       ام ت م قاطعانه اين سياست تفرقه افکنانه را محکوم می کنند واز مبارزه متحد ت
دن             کن راف رای ب مردم ساکن ايران عليه رژيم ستمگر و ضد انسانی جمهوری اسالمی وب

 .نظم موجود حمايت می کنند
ه                       )   اقليت( سازمان فدائيان    جاعی جمهوری اسالمی، از جمل که تمام سياست های ارت

ژادی         سی، ن ستمگری، نابرابری وتبعيض ملی وهرگونه توهين وتحقير ملی، قومی، جن
عيض                                      ب م، ت ت ه س ون ه هرگ د، خواهان آن است ک راقاطعانه محکوم و مردود می دان

ردد           ا گ غ ل امل                            .   ونابرابری  به فوريت م ری ک راب ران از ب يت های ساکن اي ل ام م م ت
يت های ساکن                     ل برخوردار باشند، هيچ امتيازی به هيچ مليت خاصی داده نشود، تمام م
ل              حصي د، ت ن گوي ايران بايد از اين حق برخوردار باشند که آزادانه به زبان خود سخن ب
د                    ن اي م . کنند ودرمحل کار و مجامع و مؤسسات عمومی و نهادهای دولتی از آن استفاده ن

 .مليت های ساکن ايران بايد از خودمختاری وسيع منطقه ای برخوردار باشند
 

 برقرارباد حکومت شورائی -سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی
 زنده باد سوسياليسم

 )اقليت(سازمان فدائيان 
 ١٣٨۵ خرداد ٢
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ه و                -الف   ان ب ل اد داوط ح ما خواهان ات
يت        ل ام م ران            آزادانه تم های ساکن اي

ام                    حاق و انضم ه ال ون م و هرگ هستي
 .دانيم اجباری را مردود می

های     ما خواهان برابری تمام مليت      -ب
م،      .   ساکن ايران هستيم   ت لذا، هرگونه س

ورا و             د ف اي تبعيض و نابرابری ملی، ب
 .بدون قيد وشرط ملغا گردد

يت               -پ ل هرگونه امتياز برای  يک م
ه       .   خاص بايد ملغا شود    ازی ب ي هيچ امت

تمام .   هيچ مليت و زبانی نبايد داده شود      
ن حق            مليت های ساکن ايران بايد از اي

ان               ه زب ه ب ه آزادان برخوردار باشند ک
د و در           خود سخن بگويند، تحصيل کنن
محل کار، مجامع و موسسات عمومی،  

اده              نهاد ف ت های دولتی و غيره از آن اس
 .نمايند
ی و اداری          -ت ائ ي راف غ ات ج م ي س ق ت

م       مگر           موجود که توسط رژي های ست
اند،   حاکم بر ايران، مصنوعا ايجاد شده     

د       ردن ا گ ه دارای          .   بايد ملغ اطقی ک ن م
ای    ترکيب و بافت ملی و جمعيتی ويژه      

ی و         هستند، بايد محدوده   ائ ي های جغراف
ای               وراه ط ش وس ود را ت اداری خ

ه    ق ط ن د و از                     م ن اي م ن ن ي ي ع ای ت
ه       ق ط ن ع م ي اری وس ت خ ودم ای     خ

 .برخوردار باشند
ار،                -ث ت خ اطق خود م ن اداره امور م

ه      طق تخب          برعهده شوراهای من ن ای م
ر                  ه ب ود ک د ب ه خواه خود مردم منطق
يک               سم دمکرات ي رال ت مبنای اصل سان

 .سازمان می يابند
ق       -ج مردم مناطق خود مختار از طري

گره                  ن تخب خود، در ک ن شوراهای م
ان        دگ ن اي م ای ن وراه ری ش راس س
ن            ي ي ع کشان در ت ت ران و زحم ارگ ک

وط             سياست رب ل م ائ های عمومی و مس
ه            داخل به اداره امور سراسر کشور، م

 .خواهند داشت

 از قطعنامه مصوب 
 کنفرانس دهم سازمان 

 
 در مورد 

رای              ا ب ی ومشخص م برنامه عمل
 .الغاء ستم، تبعيض ونابرابری ملی

 تظاهرات گسترده 
 مردم آذربايجان
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٣ازصفحه   

ا                    ک دي ن ه طور مشخص س يابی کارگران وب
اد   .   نيست تجربه جنبش کارگری در زمينه ايج

کای                     دي ن ورد س ارگری چه م تشکل های ک
ه                 ت ي م ل ک کارگران شرکت واحد و چه تشکي
ارگری،          های مختلف کارخانه و کميته های ک
ه                     د زد ک ي ائ بار ديگر بر اين واقعيت مهر ت
ه يک         تشکل های غير حزبی کارگران تنها ب
شکل خاص خالصه نمی شود وبسته به سنت   
ی در بخش های                 اب های مبارزاتی وتشکل ي
ميت            ی وک ارزات ب مختلف و بسته به شرايط م
د اشکال                  وان کارگران در اين بخش ها می ت

 .متنوعی به خود بگيرد
ه                  ه ب ران شرکت واحد ک تجربه پربار کارگ
بهای بسيار گرانی به دست آمد، گرچه خواب        
ان                    راي رخی ذهن گ خرگوشی را از چشم ب
ده             ي پراند و چون سمباده بر دگم های کهن کش
ه از               يت حاصل ع ن واق رش اي ذي ا پ د، ام ش
اومت           ق ام پيشرفت جنبش طبقاتی کارگران، ب
ن                       ري رآوازه ت ان پ ي ی در م ی حاصل های ب
رده                  ی خو ک رائ جرد گ دگماتيست ها که به ت

وده است         اومت از         .   اند، نيز همراه ب ق ن م اي
ه، در             ان راي ه گ روی منافع خودخواهانه وفرق
در جان         ق ذهن افرادی متعلق به اين گرايش آن
ن                     رای مخفی ساخت ی ب ه جائ ودک سخت ب

ذاشت             می گ ی ن اق ردار ب اب آن در ک ازت . ب
رايش                  ن گ ه اي ه ب ت چنانکه برخی افراد وابس
ی اهميت                    م  درصدد ب ي مستقيم و غير مستق
اه                 گ اي ت وج ي م اهش اه اک وه دادن و ي ل ج
مبارزات واعتصابات کارگران شرکت واحد       
ن                  ی از اي ائ ن ع ی م برآمدند آنهم باتوجيهات ب
ا                      ک دي ن ط س وس ات ت دام ن اق ه اي ت ک دس

وسط               ه ت د ون ا  “   شورا ” سازماندهی شده ان ي
ه داری            ” يک    اي و   ” و   “   تشکل ضد سرم غ ل

ارمزدی   راز                !   “ ک ا در اب ت ا ح ه رخی از آن ب
ا              ن پ ز اي ي حمايت از کارگران شرکت واحد ن
ه                 طعی ک ق آن پا کردند و چه بسا درست درم
ه           ان فعاليت های هوشيارانه ومبارزات شجاع
ا و            ک دي کارگران شرکت واحد برای ايجاد سن
ه                   از ب ي ات خود، ن ب دست يابی به ساير مطال

وشش            د  ” حمايت فعال داشت، در پ ق ی    “ ن ، ب
ود را                       ّم خ ه وه ي وج ش را ت وي ی خ ل م ع

د          ن ت اخ ن       !   مصروف تضعيف آن س ذا اي ه ع م
شرفت                ي د پ تالش ها هيچ گاه تاثيری در رون

داشت           ران ن ارگ ی ک ر     .   جنبش طبقات عالوه ب
ه              ان ت خ سازمان های چپ وکمونيست، خوشب
رخی از                    ژه ب ه وي ارگری و ب اکثر فعالين ک
ع            وق ه م فعالين کارگری شناخته شده، بسيار ب
ران شرکت              ارگ وهوشيارانه به حمايت از ک
ن              د واي ن ت اس رخ ا ب ه ای آن ک دي ن د، و س واح
فی      ن مخالفت خوانی های بی پايه و اساس و م

 .  و زيان بار را خنثا کردند

 جنبش طبقاتی کارگران و دگم هائی که سائيده می شوند

ه تشکل های                   اگر دگم های موجود نسبت ب
ا    غير حزبی کارگری بخشا سائيده شده و بخش
م های                       د، دگ ن اش ده شدن می ب در حال سائي
ران          ارگ موجود در مورد تشکل يابی حزبی ک

هم اکنون در ميان    .   هنوز جان سختی می کنند    
بش                      ه جن دان ب ن ه م ن وعالق ي برخی از فعال
ز و                 ي اه آم ب ت ت اش اي غ گرش ب ری ن ارگ ک

ی         .   خطرناکی وجود دارد   ر ب اين نگرش که ب
اه            ران وگ ارگ اعتقادی به تشکل يابی حزبی ک
ران در             ارگ مخالفت آشکار با متشکل شدن ک
وار             حزب واحد طبقاتی و مستقل خويش است
م در                   ارگری  ه بش ک است، در دوسوی جن

ده    “   چپ ” سوی راست وهم در سمت            آن دي
 .می شود

اهی               يک سو بانفی نقش حزب درتشکل وآگ
ی                   اه ردن آگ رورت ب رو ض ارگ ه ک ق ب ط
اهی           ران، آگ ارگ ان ک ي ه م ی ب ست ي ال ي سوس
ی                     اه د آگ ر درح ث داک ران را ح ارگ ک
ران           ارگ ترديونيونيستی يعنی در اين حد که ک
ا                رم ارف رضد ک د وب ن بايد اتحاديه تشکيل بده
مبارزه کنند ودر نهايت دولت را به تصويب           
قوانينی به نفع خود وادار سازند، محدود می           
ران را از وظايف                      ارگ ی ک ارت ب ه ع کند و ب
سياسی خود دور می سازد وحتا از خواست            
ر         ومبارزه برای سرنگونی رژيم حاکم با تحقي
ه                ا ب ه ن ياد می کند و مبارزه طبقه کارگر را ت
وجود        ن م مبارزه کارگران درچارچوب قواني

 .ونظام حاکم محدود و مقيد می سازد
د                           ن ان ی م ن اوي ن داع ع ا اب ز ب ي گر ن سمت دي

ه داری              ”  اي رم وده ای ضد س ل ت ک ا “   تش ي
ارمزدی            ”  حو ک رای م “ تشکل سراسری ب

ل                ق متشکل شدن طبقه کارگر در حزب مست
ارد                  پ ام می س ه وطبقاتی خود را به محاق اب

 .ودرعمل آن را نفی می کند
ی               روشن است که کم بها دادن به تشکل حزب
ا هر                     ارگر ب ه ک ق کارگران و نفی حزب طب
ا              ه ي ان اه عذر وبهانه ای در عمل واگذاری آگ
ر                        ه احزاب غي اسی ب ه سي ن ه صح ان ناآگاه
ن روش                ی است و اي ورژوائ ری و ب ارگ ک
ارگر                ه ک ق ده طب سياسی به هيچ روی، برازن
رای                  همی را ب ا م ايران که گام های اوليه ام

اشد                   می ب ه است ن ت رداش . تشکل يابی خود ب

اسی و                 ران در حزب سي متشکل شدن کارگ
روزی                    ي يش شرط اساسی پ مستقل خود، پ

اسی            .   انقالب کارگری است     ا حزب سي ه ن ت
طبقه کارگر يعنی حزب کمونيست قادر است        
د و              ن ری ک پرولتاريا را از لحاظ سياسی رهب
توسط وی، تمام توده های زحمتکش را تحت       
درت              رهبری خود در آورد و پس از کسب ق

ز       ي اسی ن ي رده        ”   س زالت خ زل ر ت راب در ب
ر سنت         )   ناگزير( بورژوائی توده ها ودر براب

ات        های ناگزير و عود تنگ نظری ها وخراف
د          ن سنديکاليستی در بين پرولتاريا ايستادگی ک
وتمام فعاليت متحده تمام پرولتاريا را رهبری       

د ن ام              “   ک ر ن حت ه گری ت ل دي ک چ تش ي ه
ه           ق وعنوانی نمی تواند جای حزب طبقاتی طب

 .کارگر را بگيرد
ران،             ارگ ی ک ات ق بی ترديد پيشرفت جنبش طب
ه                       ن ي وجود در زم اومت های م ق ا وم دگم ه
دازه                 ا هر ان ز ب ي تشکل حزبی کارگران را ن

د زدود      ه           .   جان سختی خواه ارگر ک ه ک ق طب
تاکنون نيز باعمل خود راه را نشان داده و                 
جادالت درون            ات وم پاسخ بسياری از مباحث
ه                وط ب رب احث م ب جنبش کارگری از جمله م
ران را داده                      ارگ ی ک ر حزب تشکل های غي
ران در                 ارگ شکل شدن ک است، در مورد مت
رده              ن ک ي حزب طبقاتی و مستقل خود نيز چن

 .  وخواهد کرد
ز                       ي م ن ه ار م ي ه بس ت ک ن ن در پايان بايد به اي
ر       اشاره نمود که، گرچه ايجاد تشکل های غي
ی                  ات ي از ح ي حزبی وتوده ای کارگری يک ن
اد          است، اما مسئله طبقه کارگر ايران تنها ايج

يست     ه        .   تشکل های غير حزبی ن ق ه طب ئل مس
کارگر حتا فقط متشکل شدن در تشکيالت                
ی               ات ق ی حزب طب سياسی واخص خويش يعن

ارگر               . خود هم نيست  ه ک ق هدف اساسی طب
ظم موجود،                   ام ن م ادی ت ي ن ايران دگرگونی ب
رار                  ق ت ه داری واس اي رم ام س ظ ودی ن اب ن
سوسياليسم است و تشکل های کارگر ی اعم          
ل                   ائ ا وس ه ن ی، ت زب ر ح ي ا غ ی  ي زب از ح
ه                        ن هدف و ب ن اي حقق ساخت ت ضروری م
خ                    اري ه ت ی است ک ت ال دن رس ان سرانجام رس

 .برعهده اين طبقه گذاشته است
  

 زنده باداستقالل طبقاتی کارگران
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 روند جنبش دانشجوئی ايران به سمت انفعال يا راديکاليسم 

مختلف کشور در دو هفته ی اخير می تواند             
بيانگر حرکت رو به رشد و گرايش به                         

 .راديکاليسم جنبش دانشجويی ايران باشد
تحصن دانشجويان واحد تفرش دانشگاه              -

امير کبير در صحن دانشگاه  در اعتراض             
به عدم رسيدگی مسئولين به درخواست ها و         

برجسته ترين خواسته    .  اعتراض های خود،   
تاسيس ی پانزده ماده ای اين دانشجويان                

 به منظور پيگيری     تشکل مستقل دانشجويی  
 .مطالبات دانشجويان می باشد

تجمع اعتراضی دانشجويان دانشکده                  -
پرستاری و مامائی دانشگاه تهران درمقابل          
دفتر معاونت دانشجوئی اين دانشکده در                 
اعتراض به عدم صدور مجوز برای                         
برگذاری اردوی اين دانشکده با شعار                       

 ".انجمن مستقل حق مسلم ماست"
تجمع اعتراضی دانشجويان دانشکده ی              -

علوم اجتماعی دانشگاه تهران در اعتراض          
دموکراسی و  "به لغو مجوز برپايی سمينار         

که پس ازدخالت مستقيم        "  زندگی روزمره  
رئيس دانشکده دکتر جمشيدی ها در ضرب          
و شتم تعدادی از دانشجويان  منجر به                        
تحصن و تعطيلی کالس های دانشکده علوم          

اين تجمع   .  اجتماعی  دانشگاه تهران گرديد        
در نهايت با عذرخواهی رئيس دانشکده                   

 .پايان يافت
تجمع در دانشکده ادبيات دانشکاه علوم               -

طباطبايی در اعتراض به ممانعت از                        
 .برگزاری انتخابات انجمن اسالمی 

تحصن دانشجويان رشته مهندسی کامپيوتر       -
دانشگاه پلی تکنيک تهران در مقابل در                   
ورودی اين دانشکده در اعتراض به نبود               
انجمن علمی و شورای صنفی و نيز                            

 ..اعتراض به لغو اردوی دانشجويی
تحصن و اعتصاب غذای چهار روزه                  -

دانشجويان دانشکده صنعتی سهند تبريز که          
منجر به وخيم شدن حال دوازده تن از                        
دانشجويان اعتصابی و انتقال آن ها به                       

تحصن اين دانشجويان با      .  بيمارستان گرديد 
تحريم کالس ها، اگر     :  پالکارد هايی از قبيل    

حقوقتان را نگيريد گناهکاريد و من اگر بر            
خيزم، تو اگر بر خيزی، همه بر می خيزند            

 .همراه بوده است
تجمع جمعی از دانشجويان دانشگاه                      -

کردستان در اعتراض به تعليق کليه فعاليت          
های کانون های فرهنگی اين دانشگاه به                  

 ".وحدت ملی"بهانه حفظ 
با نگاهی به روند سياست های  اعمال شده              
رژيم بر محيط دانشگاه های کشور توسط               
دولت احمدی نژاد و حرکت های اعتراضی         
جنبش دانشجويی ايران می توان روی دو              

با انتخات احمدی نژاد به عنوان رئيس                        
جمهور ايران و  روی کار آمدن دولت جديد            

 امنيتی، سياست های     –با عناصر اطالعاتی     
سرکوبگرانه ی رژيم جمهوری اسالمی                  

. ايران چهره ی عريانتری به خود گرفت                 
اعمال اين  سياست  بويژه در فضای دانشگاه         
های کشور با توجه به روند رو به رشد                       
جنبش دانشجويی از شدت بيشتری بر                         

چنانکه با تغيير کابينه و      .  خوردار بوده است  
انتصاب مسئولين جديد وزارت علوم و                     
روسای دانشگاه ها در بسياری موارد حتا از         
برگزاری انتخابات انجمن های اسالمی                    
جلوگيری به عمل آمده و فعاليت های                           

اجتماعی دانشجويان نيز با عدم          –فرهنگی   
تا جايی که بر         .    مجوز روبرو شده است        

اساس اطالعيه انجمن اسالمی دانشگاه                      
تربيت معلم سبزوار در طول مدت چهار ماه          
از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد، منجر           

 مورد تعطيلی تشکل      ۵ حکم اخراج،      ١١به  
 مورد  ۵۵ نشريه دانشجويی،     ١٠ها، توقيف    

 ١۵احضار به نهاد های قضايی و امنيتی و             
مورد حکم زندان برای دانشجويان کشور               

لذا انتظار می رفت که  شوک          .  گرديده است 
وارده از روی کار آمدن احمدی نژاد و                       

دوم "  اصالح طلب  "خارج شدن نيروها ی          
خردادی از سنگر رياست جمهوری در کوتاه       
مدت، افت جنبش های اجتماعی از جمله                  
جنبش دانشجويی را به همراه خود داشته                  

اگر چه اين شوک پيشتر نيز در                       .  باشد
انتخابات هفتمين دوره ی مجلس شورای                  

و "  دوم خردادی    "اسالمی بر نيروهای              
هواداران جنبش دانشجويی آن  در دانشگاه             

اما اين بار خارج شدن           .  ها وارد شده بود       
از آخرين        "  اصالح طلب       "نيروهای        

سنگرهای قدرت، حداقل در کوتاه مدت می            
توانست تاثيرگذاری بيشتری درافت حرکت         
های رو به رشد جنبش های اجتماعی بويژه            

 . جنبش دانشجويی ايران داشته باشد
 با دقت کردن روی  جنبش دانشجويی در دو          
دهه ی گذشته می توان دريافت بخش اعظم             
چنين اعتراض ها و حرکت هايی بر بستر               
شکاف ها و تضاد های درونی جمهوری                  
اسالمی با قرار گرفتن و رفتن در زير                        

جناحی از حاکميت نطفه بسته و                 "  سايه"
تا هزينه ی کمتری برای          .  شکل گرفته اند    

جدای از   .  حرکت اعتراضی خود بپردازند       
اينکه استفاده وسود بردن از کشمکش های             
درونی حاکميت برای شکل گيری و                            
سازماندهی جنبش های اجتماعی آگاهانه                 
بوده يا بر بستر توهم داشتن به بخشی از                    

که (نيروهای درون حاکميت بوده باشد                      
لذا ).  معموال موارد عديده ای چنين بوده است      

در هر مقطع زمانی که جمهوری اسالمی در        

گير تضاد های درونی خود بوده و جناح                   
های درون حاکميت برای کسب قدرت بيشتر       

با هم به کشمکش و ستيز درونی برخاسته  و           
دامنه ی اين کشمکش ها در عرصه ی                       
اجتماعی نيز نمود بيرونی پيدا کرده اند؛ ما            
شاهد گسترش و اعتالی جنبش های                            
دموکراتيک، بويژه جنبش دانشجويی نيز               

که نقطه اوج و شکوفايی آنرا می         .    بوده ايم 
 شاهد   ٧٨ تير     ١٨توان در قيام دانشجويی          

 .بود
  انگشت گذاشتن روی نکته ی فوق يعنی                
قرار گرفتن جنبش های اعتراضی                               

" سايه ی "دموکراتيک و دانشجويی در زير        
جناحی از حاکميت؛  بدون توجه به ماهيت              
قرون وسطايی جمهوری اسالمی و وضعيت      
جامعه ايران در زمينه فشار، زندان،                          
شکنجه، کشتار و سرکوب مداوم وبی                        
رحمانه ی کمترين حرکت های اعتراضی             
مردم توسط جمهوری اسالمی  می تواند                  
باعث در غلتيدن نه تنها بخش هايی ازاقشار          
مختلف جامعه بلکه بسياری از عناصر و                
نيروهای سياسی جامعه نيز به رفرميسم                  
ودفاع از سياست های مردم فريبانه ی جناح          

چنانکه خاتمی و    .  هائی ازدرون رژيم گردد     
صاحب قدرت در درون         "  اصالح طلبان  "

حکومت جمهوری اسالمی ايران توانستند             
ازهمين منظر چند صباحی بر توهم مردم و           
پاره ای از نيروهای سياسی جامعه موج                  

 .سواری کنند
 لذا بر بستر چنين واقعياتی از حيات سياسی          
جامعه ايران کامال منطقی و طبيعی می بود           
که با روی کار آمدن احمدی نژاد و کابينه ی          

 امنيتی اش چنين شوکی بر                 –اطالعاتی    
جامعه، بويژه جنبش دانشجويی وارد شود و         
در ماه های اوليه باعث افت حرکت های                  
جنبش های اعتراضی دموکراتيک و                         

 .دانشجويی گردد
اما علی رغم قدرت گيری و روی کار آمدن           

امنيتی رژيم و تشديد           -کابينه اطالعاتی      
سرکوب ها و فشارهای وارده بر دانشگاه               
های سراسر کشور چنانچه شاهد هستيم علی        
رغم شرايط ويژه جامعه در کشمکش ميان             
جمهوری اسالمی با اروپا و آمريکا بر سر             
بحران انرژی اتمی که خود می تواند عاملی         
جهت توجيه اعمال سياست های                                     
سرکوبگرانه ی بيشتر رژيم باشد،  نه تنها ما         
شاهد بيرون آمدن نيروهای اجتماعی جامعه         
از شوک وارده می باشيم، بلکه با حرکت                 
های اعتراضی و رو به رشد جامعه در                     
عرصه های مختلف از جمله جنبش                             

 .دانشجويی  نيز رو برو هستيم
نگاهی اجمالی به اعتصاب ها، تحصن ها و          
١٠درصفحه اعتراض های دانشجويی در دانشگاه های               
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 بی قاعده
 

ه   " به گزارش خبرنگار ما، جنتی خواننده ی         خطب
ران      ه ه ت ع م دت               "   ج ه ش ه ب ی ک ان ن خ ی س ط

جان آورده               ي ه ه نمازگزاران را در حال عبادت ب
بود، نامه ی احمدی نژاد به بوش را نامه ای فوق           

وی         ن ع ام                  –العاده م ه عشقی دانست و آن را ال
ه         .   خداوندی خواند  ام وی در ادامه درباره ی اين ن

ه       »:   گفت ت ن  . . .   اين حرکت در تاريخ سابقه نداش اي
در   ( نامه واقعًا نامه عجيب و غريبی است         ببين چق

ل اش                           ه ی عق م ا ه م ب ی ه ت عجيب بوده که جن
ا      )   تعجب کرده  چه ه به نظر من بايد اين نامه را ب

د         دن ن خ د و ب ن وان خ م ب ع      .   ه وق ا م ادره اصًال م
ی و             خواباندن بچه های شان، اين را به جای الالي

د "   الهامِ  سخنگو" با صدای    ه      . . .   پخش کنن ام ن ن اي
بايد در مدارس و دانشگاه ها خوانده شود، صدا و          
گر                  ه دي د طوری ک سيما مکرر در مکرر بخوان

ه          .   حالت تهوع بگيرند   ام ن ن اصال به جای اذان اي
پخش کنند و در "   الهامِ  احمدی نژاد   " را با صدای    

ا                 رار داده شود ت آينده نيز در کتاب های درسی ق
د     ... آينده گان نيز بخوانند و بخندند  اي اين نامه را ب

ان              ده گ ن در اتوبوس های تهران بخوانند تا هم ران
شرکت واحد بشنوند و چشم شان کور شود از اين          

ه      .   همه قدرت و عظمت ما و هم مسافران   ام ن ن اي
ا                بايد سرسفره ها قبل و بعد از غذا خوانده شود ت

ح       .   غذا هم زهرمار شود    اصال بايد به همه يه تسبي
داد و بگوييم که از اين به بعد به جای اين که ذکر        
ژاد را                 د ن بگويند همه تسبيح بزنند و نامه ی احم

د   ن وان خ ان                  .   ب ي دان رای زن م ب ا ه دان ه در زن
اصر                       و و ن ل ان ژه منصور اس ه وي غيرسياسی ب
د پخش            ن زرافشان از طريق بلندگو و با صدای بل
د                        دن ي م خواب د و اگر ه ن کنند تا آن ها شب نخواب

اين نامه چيز ساده ای     . . .   خواب احمدی نژاد ببينند   
نيست و در دنيا کسی جرات ندارد اين گونه خود            

ا          . . .   را به مشنگی بزند    روی م ژاد آب اين احمدی ن
  .«آخوندهاست

ه حرف های                به گزارش خبرنگار ما از آن جا ک
ح       جنتی خيلی َپرمغز بود و خيلی ها نفهميدند، صب
ه                          دام ب حيی زاده از اعضای مجلس  اق زود ي

منظور »:   توضيح اين سخنان َپر مغز کرد و گفت       
منظورشان  ( جنتی اين بود که خداوند به دل مردم         

ژاد     )  صندوق های رای است  انداخت که احمدی ن
ژاد             را انتخاب کنند و خداوند کمک کرد احمدی ن
داران                        ويسد و سردم ن ه بوش ب ه ای ب ام چنين ن

 .«آمريکا را سردرگم کند
د پس از                   ي ف اخ س به گزارش خبرگزاری ها از ک
وش،                   ه ب ژاد ب گذشت يک هفته از نامه احمدی ن
ه سر               مقامات کاخ سفيد هم چنان در سردرگمی ب
ر سرشان               می برند و ديگر نمی دانند چه خاکی ب

ا             .  بريزند و ب يک تحليل گر سياسی در گفت و گ
اعث            »:   خبرنگار ما گفت   ه ب ام از آن جا که اين ن

سردرگمی سردمداران آمريکا شده، از اين به بعد        
رای                ب ب رت رد م د ک واه ژاد سعی خ دی ن احم
ويسد و            روسای جمهور اروپايی و امريکا نامه بن
آن ها را دچار سردرگمی کند و با اين تاکتيک بی   
راق،                      ران ع ح ه ای، ب ت ه ی هس ال ر مس ي ظ ن

به مسايل فرعی تبديل شده ... افغانستان، دارفور و
ن               دي رد و ب د ب ن و همه در سردرگمی به سرخواه
ترتيب موضوع اصلی قرن بيست و يکم موضوع        
ا                   ک ري ا و ام هوری اروپ سردرگمی روسای جم

 .خواهد شد
 )بی قاعده نويس(

 درآواز خونين گرگ وميش
 دگرگونه مردی آنک،

 که خاک  را سبز می خواست
 -وعشق را شايسته ی زيباترين زنان

 که اينش
           به نظر 

 هديتی نه چنان کم بها بود
 .که خاک و سنگ را بشايد

 
 !چه مردی! چه مردی

                            که می گفت
 قلب را شايسته تر آن 

 که به هفت شمشير عشق
                         در خون نشيند

 و گلوله را بايسته تر آن
 که زيباتريِن نام ها را 

 .                              بگويد
 

 و شيرآهنکوه مردی از اين گونه عاشق
 ميدان خونين سرنوشت

 به پاشنه ی آشيل 
 -.                       درنوشت

 روئينه تنی
                که راز مرگش

 اندوه و عشق و
 .غم تنهائی بود

 
 !آه، اسفنديار مغموم- «

  تو را آن به که چشم 
 »!فرو پوشيده باشی

 
 نهآيا  «-

 نه           يکی 
                      بسنده بود 
 که سرنوشت مرا بسازی؟

 
 من 

 تنها فرياد زدم
 !                        نه

 من از
             فرورفتن

 .                        تن زدم
 

 صدائی بودم من
 ،-شکلی ميان اشکال -

 .و معنائی يافتم
 

 بودممن 
 شدم،و 

 نه زان گونه که غنچه ئی
                     گلی 

 يا ريشه ئی
                  که جوانه ئی

 يا يکی دانه 
  -                        که جنگلی

 راست بدان گونه 
 که عامی مردی

                        شهيدی؛
 .تا آسمان براو نماز برد

 
 من بينوا بندگکی سر به راه

                                  نبودم
 و راه بهشت مينوی من
 ُبزرِو طوع و خاکساری

 :                                 نبود
 مراديگر گونه خدائی می بايست

 شايسته ی آفرينه ئی
 که نواله ی ناگزير را 

                          گردن 
 .                          کج نمی کند

 
 و خدائی 
 ديگرگونه

 .»آفريدم
 

 دريغا شير آهنکوه مردا 
                          که توبودی،

 و کوهوار 
 پيش تر از آن که به خاک افتی

 نستوه واستوار
 .                    مرده بودی

 
 -اما نه خدا ونه شيطان

 سرنوشت تو را
                    بتی رقم زد

 که ديگران
 .                 می پرستيدند

 بتی که
           ديگرانش

 .                می پرستيدند
 
 

 )احمد شاملو(
 
 
 

 سرود ابراهيم در آتش
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دشمن بی چهره است و در همه جا در کمين      "
ما موظفيم ميهن مادری را از خطر           .  نشسته

اين سخنان فرمانده    .  "کمونيسم مصون داريم   
نيروهای مسلح آرژانتين، ژنرال خورخه                
ويدال، است که در نخستين ساعات بامداد                 

 از طريق راديو     ١٩٧۶ مارس سال    ٢۴روز  
در لحظات  .  به گوش مردم اين کشور رسيد         

اضطراب آلودی که اين پيام از راديو پخش             
می شد هزاران سرباز ارتش مراکز حساس           
دولتی و راديو و تلويزيون را به اشغال خود            
درآورده و حکومت نظاميان بر سرنوشت              

. توده های کارگر و زحمتکش حاکم می شد            
" کمونيسم"و   "  تروريسم"به نام مبارزه با          

قانون اساسی موقتا ملغا شد و تنها قانون                     
حاکم، گلوله تفنگ های ارتش، پليس و                       
نيروهای امنيتی گرديد که قلب هر صدای                

به جای تقسيمات    .  مخالفی را نشانه می رفت      
جغرافيائی موجود، خاک اين کشور         -سياسی

 منظقه نظامی تقسيم شد و کنترل هر                 ۵به   
منطقه به دست يکی از فرماندهان جنايتکار           

 .   ارتش سپرده شد
تنها سه سال پس از روی کارآمدن يک دولت     
غير نظامی، در اين روز مجددا نظاميان                  
قدرت را قبضه کرده و سرنوشت توده های            
مردم به دست يکی از جنايت کارترين رژيم           

اين اقدام با تائيد     .  های تاريخ اين کشور افتاد      
کامل و همکاری مستقيم امپرياليسم انجام                 

پس از تجربه انقالب پيروزمند کوبا،       .  گرفت
موجی از گسترش مبارزه و شکل گيری                   
جريانات چپ و انقالبی در اغلب کشورهای          

. بخش جنوبی قاره آمريکا به راه افتاد                         
امپرياليسم آمريکا برای مقابله با اين موج                
عظيم و در هم شکستن انقالب،  برقراری                
ديکتاتوری نظامی در اين کشورها را در                 

يرای تحقق اين          .  دستور کار قرار داد             
سياست، جنايتکار ترين عناصر ارتش اين             
کشور ها راهی آمريکا شدند تا در مراکز                  

آکادمی "  نظامی اين کشور، به ويژه در                 
، درس جنايت، شکنجه و              "نظامی آمريکا   

کشتار کارگران و زحمتکشان وهر نيروی             
 . انقالبی را فراگيرند

اکنون نوبت به نظاميان سرسپرده در                          
آرژانتين رسيده بود تا خوش خدمتی خود را           

البته اين خوش        .  به اربابشان نشان دهند           
چند روز پس       .  خدمتی هم بی پاسخ نماند            

ازاين کودتا، هنری کيسينجر، وزير امور               
خارجه آمريکا، اولين کمک مالی به ميزان             

 ميليون دالر را به دولت جديد آرژانتين             ۵٠
وی در پيام خود به شورای            .  پرداخت کرد  

نظامی حاکم، تاکيد کرده بود دولت آمريکا از        
را به آرژانتين باز           "  امنيت"اقداماتی که       

 . خواهد گرداند، حمايت کامل می کند
هنوز چند ساعتی از برقراری حکومت                     

نظامی نگذشته بود که صد ها نفر از فعالين             
کارگری، دانشجويان، فعالين سازمانها و                
احزاب چپ و مترقی توسط نيروهای امنيتی         
دستگير شده و راهی زندان های مخوف و               

عالوه بر زندان های شناخته           .  مخفی شدند  
 زندان و         ٣۴٠شده و علنی، بيش از                       

بازداشتگاه مخفی در گوشه پادگان ها و                     
کارخانجات و مراکز صنعتی ايجاد شد تا                 

 هزار نفر را تحت وحشيانه ترين       ٣٠بيش از   
شکنجه ها قرار داده، در مقابل چشمان                       
ناباور و وحشت زده نزديکان مورد تجاوز             
قرار داده و سرانجام اجساد مثله شده آنها را            
در گورهای دسته جمعی، که هنوز هم محل            

. آنها مشخص نيست، در دل خاک پنهان کنند         
رژيم جنايتکارارتشيان آموزش ديده در                    

ناپديد "مراکز امپرياليستی اينبار پديده                       
را در تاريخ    "  جوخه های مرگ   "و  "  شدگان

به منظورايجاد  .  سرکوب و کشتار ثبت کردند    
رعب و وحشت، دور نگهداشتن مردم از                  

توده "  حافظه تاريخی  "سياست، و تخريب         
ها، تاکتيک جنايتکارانه ربودن و کشتار                   
مخفيانه فعالين سياسی و کارگری توسط                   

در دستور کار   "  جوخه های مرگ  "مزدوران  
تن نيمه جان زندانيان دستگير         .  قرار گرفت  

شده، پس از تحمل وحشيانه ترين شکنجه ها،         
از هواپيما به اعماق آب دريا و درياچه های            
نمک پرتاب شد و صفحه جديدی در کشتار             

 . مخالفين سياسی گشوده شد
بی ترديد يکی از قربانيان اصلی کشتار                     

 فعالين  ١٩٨٣ تا    ١٩٧۶نظاميان در سالهای      
بنا بر     .  جنبش کارگری آرژانتين بودند              

آمارهای سازمان های دموکراتيک و مدافع           
ناپديد "حقوق بشر نزديک به دو سوم                           

اين سالها فعالين کارگری بودند که          "  شدگان
در مقابل چشمان همزنجيران خود در صحن         
کارخانه دستگير شده و پس از تحمل روز ها         

. و ساعات وحشتناک اسارت به قتل رسيدند           
اوج سرکوب به جائی رسيد که مديران                       
کارخانه خودروسازی فورد و بنز در شهر             
بوئنوس آيرس با همکاری مستقيم با                             
نيروهای امنيتی زمين های ورزشی در                    
محوطه کارخانه را به بازداشتگاه و شکنجه           

صاحبان اين دو کارخانه با       .  گاه تبديل کردند   
کمک های مالی و تدارکاتی خود به                               
جنايتکاران، نقش موثری در سرکوب و                   

 .کشتار مخالفين سياسی ايفاء نمودند
اين موج عظيم وحشيگری و کشتار فعالين              
سياسی و نيروهای آگاه جامعه، در پی خود             
کاربست سياست های اقتصادی نئوليبرالی             
را، که مستقيما از سوی مراکز مالی                             
امپرياليستهای آمريکائی ديکته می شد، به              

کارگران وزحمتکشانی که از      .  همراه داشت 
اسارت جانيان مدافع نظم سرمايه جان سالم            

به در برده بودند، همچون بردگان، در سايه            
سرنيزه نظاميان حاکم، به وحشيانه ترين                  

 .شکلی استثمار شدند
 و به منظور انحراف         ١٩٨٠از اوايل سال       

افکار عمومی از معضالت داخلی و دامن               
زدن به فضای ناسيوناليستی، رژيم جنايتکار        

" فالکلند"نظاميان، آرژانتين را درگير جنگ       
ادعای مالکيت رشته جزاير کوچک           .  نمود

فالکلند، که تحت حاکميت نيروهای انگليسی         
بود، بهانه ی جنگ ميان نيروهای نظامی اين    

اين مناقشه پس از مدت کوتاهی     . دو کشورشد 
با شکست و فرار سربازان آرژانتين خاتمه             

با اين ماجراجوئی روند ازهم فرو                .  يافت
پاشی حکومت نظامی آغاز شد و سر انجام              

 اين رژيم   ١٩٨۴تحت فشار توده ها در سال         
 . جای خود را به يک دولت غير نظامی داد

از فردای روزی که حکومت نظامی خاتمه            
يافت، جنبش عدالت خواهانه توده ها خواهان        
دستگيری و محاکمه تمامی جنايتکارانی شد          

 هزار  ٣٠که در سرکوب و کشتار بيش از              
ناپديد "خانواده های         .  نفر شرکت داشتند        

، از همان نخستين سال های آغاز                "شدگان
مادران "کشتار و سرکوب، با تشکيل گروه            

و برپائی بی وقفه تظاهرات در          "  ميدان می 
روزهای سه شنبه هر هفته در اين ميدان،                 
خواهان اطالع از چگونگی مرگ و محل                

اين تالش ها سال ها     .  دفن فرزندان خود شدند   
با بی اعتنائی سياستمداران مدافع سرمايه                
داران روبرو شد و حتی کار به جائی رسيد              

افسران ارتش تنها به         "که به بهانه اينکه            
قانون عفو عمومی   "  وظايف خود عمل کردند   

. برای نجات جان جالدان به تصويب رسيد            
اما سرانجام مبارزه برای محکوميت عامالن       

 به  ١٩٨٣ تا    ١٩٧۶و آمران کشتار سالهای        
مصونيت قانونی     "  نتيجه رسيد و قانون             

 . لغو شد" نظاميان
 ماه مارس امسال، سی سال از سياه         ٢۴روز  

مراسم .  ترين روزهای تاريخ آرژانتين گذشت    
امسال با شکوه تر و گسترده تر از تمام                        

هزاران کارگر،    .  سالهای گذشته برپا شد           
زحمتکش و جوان و دانشجو در دهها                           
تظاهرات و راه پيمائی شرکت کرده و ياد و            
خاطره مبارزين و انقالبيونی را که در راه              
تحقق دموکراسی و سوسياليسم به دست                     

. جالدان به قتل رسيدند، گرامی داشتند                      
هزاران نفر در مقابل محل سکونت تعدادی            
از افسران جناينکار تجمع نموده و با پرتاب            
سنگ به سمت منازل آنها، فرياد                                      

برگزاری .  را سر دادند   "  ديکتاتوری هرگز "
پر شکوه مراسم محکوميت سالروز کودتای          

 نشان از رشد راديکاليسم و                  ١٩٧۶سال    
گسترش مبارزات توده های مردم دارد که               
در چند سال اخير سراسر جنوب قاره آمريکا         

فرياد پر خروش       .  را در بر گرفته است             
کارگران و زحمتکشان آرژانتين دراين روز،      
بار ديگر اين واقعيت را نشان داد که جنايات          

 .  امپرياليستها هرگزفراموش نخواهد شد

 جنايات امپرياليستها هرگز فراموش نمی شود
 به بهانه ی سی امين سالگرد کودتا در آرژانتين

  ۴٧٨  شماره ٨۵نيمه  اول خرداد 



 ١٠درصفحه 

 روز   ۴٠نگاهی به حرکات اعتراضی در             
اخير نشان می دهد که تا چه حد بر تعداد و                 
حجم اين اعتراضات افزوده شده است، به                
طوری که يک نماينده مجلس از تجمعات                 
روزانه ی کارگران در مقابل مجلس خبر می        

اما به رغم آن که اين حرکات و به ويژه          .  دهد
حرکت شکوهمند کارگران در مراسم های             
اول ماه مه امسال نشان از گامی بزرگ در              
سمت گيری درست جنبش کارگری در ايران        
دارد، کارگران به نتايج ملموس و مشخصی          

کارگران .  از مبارزات خود دست نيافته اند          
برای پيگيری خواست های خود به اشکال              
گوناگون مبارزه روی آورده اند، از بستن                
جاده تا اعتصاب و از تجمع در جلوی درب             
مجلس و ساير نهادهای دولتی تا تجمع در                 
مقابل کارخانه و اعتصاب غذا، اما هيچ کدام          
به نتيجه ای برای کارگران آن واحدها منجر          

تنها نتيجه، درسی است که طبقه        .  نشده است 
کارگر می تواند بياموزد و آن اين است که                

و حق را نمی      "  حق گرفتنی ست نه دادنی       "
توان گرفت، وقتی که فاقد تشکل بود و وقتی           
که مبارزات کارگران پراکنده و بی ارتباط با         

همان طور که از قديم گفته اند        .  يکديگر است 
 .»يک دست صدا ندارد«

در موارد معدودی نيز که کارگران به                         
خواسته های خود رسيده بودند، شاهديم که              
در اغلب موارد رژيم تنها به دادن وعده                     
وعيد بسنده کرده و در موقع مناسب تهاجم               
خود را به کارگران با اخراج آن ها و به                      
ويژه نمايندگان و يا فعالين کارگری آغاز می         

 تن از کارگران ايران      ۵٠اخراج حداقل   .  کند
خودرو به دليل اعتصاب اسفند ماه و اين که            
مديريت با کمال وقاحت اعالم می کند که اين         
عده در جريان اعتصاب باعث خسارت به              
کارخانه شده اند و نيز اخراج نمايندگان                      
کارگران کشتی سازی ايران صدرا در                      
جريان اعتصاب قبلی شان، دو نمونه از                    
اعتصاب های موفق گذشته هستند که رژيم             
بعد از خواباندن اعتراضات کارگری دست           

به ياد   .  به اقدام  عليه کارگران زده است                
بياوريم که در جريان اعتصاب کارگران                  
ايران خودرو عوامل حراست کارخانه از               

 .جريان اعتصاب فيلمبرداری کرده بودند
سنندج نمونه ديگری است      "  شاهو"کارخانه  

که پس از اعتصاب موفقيت آميزی که بيش             
از يک ماه طول کشيد، به تازگی کارفرما                 
اعالم کرد که کارخانه را به علت تغييرات              
ساختاری می خواهد تعطيل کند و در نتيجه             
همه کارگران اخراج شده و بايد از اين به                  

هر چند که          .  بعد بيمه بيکاری بگيرند              
به اين اقدام مديريت              "  شاهو"کارگران     

اعتراض کرده اند، اما نکته در اين است که            
کارفرما اگر چه در جريان اعتصاب قبلی                
کارگران، موقتا به خواسته های آنان تن داد،          
اما در مرحله ی بعد و به بهانه ای می                           
خواهد کارخانه را تعطيل و در عمل همه ی            

 .کارگران اعتصابی را اخراج کند
در ماه اخير شاهد حرکات اعتراضی                          
کارگران ريسندگی کاشان، مخمل طاووس            
کاشان، چيت سازی بهشهر، چينی بهداشتی           
مرواريد يزد، کشتی سازی ايران صدرا                   
بهشهر، نساجی خامنه، فوالد آلياژی يزد،                
نساجی رحيم زاده اصفهان، بافت ايران                    
رشت، کاشی گيالن، عسلويه، الستيک البرز       
اسالم شهر، کارگران نانوای اصفهان،                      
صنايع پوشش رشت، نساجی غرب                             
کرمانشاه، فرنخ و مه نخ قزوين، ايران شرق         
نيشابور، دشت ناز ساری، نساجی خاور                  
رشت، پارس ايران رشت، الکتريک ايران            

" گاران"رشت، داشبورد ايران تهران، سد            
مريوان، معدن سنگرود، شاهو سنندج،                     

.  بوديم...  مالصدرا تهران، نخران قزوين و         
" ايران شرق  "در اين ميان تنها کارگران               

نيشابور به برخی از خواسته های خود                       
رسيدند و حرکت اعتراضی کارگران فوالد           
آلياژی يزد تنها به تغيير مديرعامل منجر                 

جالب آن که چند تن از کارگران فوالد              .  شد
آلياژی به خاطر فعاليت در جريان حرکت               
قبلی کارگران، از کار اخراج شده اند و در              
جريان حرکت اخير يکی از خواسته های                 
برحق کارگران بازگشت به کار کارگران               

 .اخراجی بود
در حالی بسياری اعتصابات و اعتراضات             
خيابانی بی نتيجه می ماند که در جريان اين            
اعتصابات کارگران بر بديهی ترين خواسته         

پرداخت حقوق  .  های خود انگشت می گذارند    
عقب افتاده و بازگشت به کار مهم ترين و                  
برجسته ترين خواسته های کارگران در                   

در اين ميان کارگران      .اعتراضات فوق است   
فرنخ و مه نخ قزوين و معدن سنگرود                         
برجسته ترين نمونه ها از بی توجهی                           
کارفرما و دولت به خواسته های کارگران              

کارگران فرنخ و مه نخ که به تازگی           .  هستند
و در طول يک هفته با اجتماع در مقابل                      

 –درب کارخانه  سه بار جاده اصلی تهران             
قزوين را بستند، بارها و بارها به خاطر                    
خواسته های شان اعتراض کردند و به                       
مقامات دولتی مراجعه کردند و در اين ميان           
جز وعده وعيد تنها چيزی که نصيب شان                

 تن از کارگران به جرم           ٢٠شد، دستگيری     
شرکت در اعتراضات کارگری توسط دولت        

کارگران معدن سنگرود     .  بود"  وعده وعيد  "ِ

نيز بعد از گذشت يک سال از اعتراضات                
شان و سختی های بسيار، هنوز در همان                  
نقطه ای هستند که در روز اول بودند و همه            
ی وعده وعيد مقامات دولتی برای برآوردن          

. خواسته های کارگران پوچ و توخالی بود              
اما وعده وعيد شکم های خالی کارگران و               
خانواده های شان را سير نمی کند و تنها راه            

 .اتحاد و تشديد مبارزه کارگران است
اگر کارگران با اين حجم وسيع از                                   
اعتراضات که نمونه ی بارز آن کارگران               
معدن سنگرود و فرنخ و مه نخ هستند به                     
نتيجه نمی رسند و اگر کارگران در نتيجه                 
اعتراضات شان دستگير و يا اخراج می                   
شوند  مانند کارگران ايران خودرو،                             
کشتيرانی بندرانزلی و غيره ، تنها در نتيجه           

 کارگران است، و اين نتيجه ای                 پراکندگی
است که کارگران نيز در اول ماه مه با شعار           

 . آن را فرياد زدندکارگران اتحاد اتحاد
در ماه اخير هم چنين شاهد تجمع معلمان در            
تهران به مناسبت روز معلم بوديم و تاکيد                  
معلمان بر خواسته های قبلی شان که به رغم          
بيش از چهار سال اعتراضات مستمر هنوز           

اما آن چه که در     .  به نتيجه ای دست نيافته اند     
ماه ارديبهشت بايد بر آن مکث کرد حرکات            

 .دانشجويی بود
ماه ارديبهشت شاهد تجمعات گسترده                          
دانشجويی بود که در اين ميان حرکات                       

" رجايی"اعتراضی دانشجويان دانشگاه                 
وابسته به وزارت آموزش و پرورش و                      

تبريز از ويژگی های               "  صنعتی سهند    "
محور خواسته  .  برجسته تری برخوردار بود    

های دانشجويان در حرکات اعتراضی اخير         
 :را می توان در موارد زير خالصه کرد

خواسته های صنفی از جمله وضعيت             –  ١
 غذا، کمبود امکانات در خوابگاه ها و غيره،

مخالفت با جو اختناق در دانشگاه ها و              –  ٢
نقش ارگان های امنيتی و نظامی حاضر در            

 دانشگاه،
 .مبارزه برای حق داشتن تشکل مستقل – ٣

اگر در گذشته برخی از جريانات دانشجويی          
سعی داشتند با مداخله در معادالت سياسی               
در بين بااليی ها، جنبش دانشجويی را وارد            
اين معادالت کرده و از اثر گذاری آن در                   
عمل بکاهند، امروز با رشد و تعميق اين                   
جنبش و نفوذ گسترده و روزافزون تفکر                  
چپ بر محيط های دانشگاهی اين جنبش در            
عمل به سوی خاستگاه واقعی خود و                            
همگرايی با جنبش توده ای سوق يافته و اين            
نکته محوری و مهمی است که بايد بر آن                   

جنبش دانشجويی با توجه به نقش        .  تاکيد کرد 
روز افزون چپ در ايران، امروز به دنبال             
راهکارهای اجتماعی و تحول اجتماعی به             
جای تحوالت سياسی در باال است و اين                    
باعث می شود که اين جنبش با رهايی کامل            
از بندهايی که جريانات حاکم سياسی در پی            
ايجاد و تحکيم آن بودند، نقش ويژه و                            

  روز گذشته۴٠نگاهی به مبارزات توده ای در 
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 ٩از صفحه 

برجسته ی خود را در جنبش توده ای ايفا                   
امروز و برخالف سال های نه چندان             .  کند

دور می توان از جنبش دانشجويی به عنوان           
بازويی توانا که وظيفه خود می داند در                      
جنبش های اجتماعی شرکت کرده و از آن               
حمايت کند نام برد و اين به نوبه ی خود می             
تواند تاثير مثبتی بر مبارزات رو به رشد                  

بيهوده نيست که سران     .  کارگران داشته باشد  
حکومت اين گونه به وحشت افتاده اند و از              

 .لزوم انقالب فرهنگی دوم سخن می گويند
فراموش نکنيم که در ماه های اخير در حالی          
ما شاهد اين حجم وسيع از اعتراضات                        
کارگری و دانشجويی بوديم که رژيم با تمام            
قدرت در پی سرکوب اين مبارزات بوده                   

دستگيری، اخراج و دخالت نيروی             .  است
انتظامی در جريان اعتراضات کارگران و             
دانشجويان کامال مشهود و از شدت گسترده           

رژيم در اين ميان سعی        .  ای برخوردار بود   
دارد آرام آرام حلقه ی محاصره را تنگ تر             

در دانشگاه لرستان دو تن از معروف             .  کند
ترين چماق داران منطقه به عنوان مسولين             

در .  حراست دانشگاه مشغول به کار شده اند         
آموزش و پرورش می خواهند با استخدام                 
طلبه ها و مستقر کردن آن ها در مدارس جو           
پليسی و امنيتی را تشديد کنند چه در رابطه              
با دانش آموزان و چه در رابطه با معلمان،              

جمهوری اسالمی     -١:نکته انگشت گذاشت    
با از دست دادن پايگاه اجتماعی خود در                  
درون دانشگاه ها، با وحشت ازروند رو به            
رشد نيروهای مترقی و مستقل جنبش                        
دانشجويی  به وضعيتی دچار گشته که                      
عالوه بر تصفيه نيروهای مستقل،  ديگر                
حتا به انجمن های اسالمی  نيزاعتماد نمی             
کند و با اعمال فشار بر اين انجمن ها تالش            
می کند تا با جلوگيری يا محدود کردن هر               
گونه اجتماع دانشجويان که در قالب فعاليت         

اجتماعی و بعضا اردوی         - های فرهنگی  
دانشجويی صورت می گيرد مانع هر گونه           

 .اجتماع و تشکل دانشجويی گردد
از طرف ديگر جنبش  دانشجويی نيز                 -٢

ضمن مقابله با فشارها، و محدوديت های               
قرون وسطائی رژيم نه تنها مرعوب شرايط       
موجود نگرديده بلکه با خارج شدن                             

جناحی از حاکميت قرار گرفتن،         "  سايه"از
می رود تا به تاسی از حرکت قهرمانانه و              
شکوهمند کارگران شرکت واحد با شعار               

انجمن "و  "  تاسيس تشکل مستقل دانشجويی   "
به جنبشی قائم به      "  مستقل حق مسلم ماست     

 . ذات و متکی به خود تبديل گردد
اين واقعيت را می توان در سخنان خاتمی              
در ديدار با انجمن اسالمی دانشجويان                      

خاتمی .  دانشگاه تهران به روشنی در يافت         
متاسفانه به        :  "در اين ديدار گفت                     

خاطراشتباهاتی که خودمان داشتيم جريان           
سازمان يافته انجمن اسالمی که در واقع                 
تنها جريانی بود که در دانشگاه به صورت            
متشکل و رسمی حضور داشت که تقريبا از         

در اين حال راديکاليسم که              ....  هم پاشيد   
منسجم تر از گذشته عمل می کند، می کوشد         

واين همان نکته ای    ".    اين جايگاه را پر کند    
است که تماميت رژيم جمهوری اسالمی                 

" اصالح طلبان "حتا خاتمی نماينده و سمبل        
درون حاکميت نيز آنرا بر نمی تابد و                         
آشکارا وحشت خود و رژيم را از اين                        
راديکاليسم و روند رو به رشد جنبش                         

 .   دانشجويی بيان می کند
 
 

جايی که ديگر يک جاسوس و عامل سرکوب   
در .  به طور رسمی مشغول به کار است                 

استان اصفهان نماز جماعت در سازمان های       
در ماه    .  دولتی اجباری اعالم شده است               

ارديبهشت نيروی انتظامی اصفهان دو بار با        
خشونت تجمع کارگران نساجی رحيم زاده و         

 .کارگران نانوا را بر هم زده است
. بازی يک گام به پايان نزديک تر شده است           

از سويی اردوی کار با تکيه بر تجارب                      
گذشته، نيروهای اش را بهتر شناخته، راه               
حل ها را بهتر درک می کند، جنبش                              
دانشجويی از قيدها رها شده و در سوی                      
ديگر اردوی سرمايه سعی می کند حلقه                     

نيروهای نظامی و   .  محاصره را تنگ تر کند     
زندان را به ميدان می آورد، به مسايل قومی           
دامن می زند و خالصه از هر سالحی                         
استفاده می کند تا حلقه را به ويژه بر                              

او .  پيشروان مبارزات توده ای تنگ تر کند          
می خواهد زودتر از موقع مناسب بازی را              
به مرحله نهايی برساند، اما توده ها با                          

زيربناها را  .  طمانينه بازی را ادامه می دهند      
می سازند و به ُپر کردن شکاف ها می                         

 .پردازند
ظلم پايدارنمی   «:يک چيزرا همگان ميدانند        

 .»ماند
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           جمهوری اسالمی را  بايد با 
 اعتصاب عمومی سياسی وقيام مسلحانه سرنگون کرد

 
 

 !مردم مبارز ايران
 ادامه حيات جمهوری اسالمی نتيجه ای جز فقر، بدبختی، اختناق و بی            

 .حقوقی نداشته و ندارد
ار آورده                ه ب برای رهائی از شر تمام مصائب و فجايعی که اين رژيم ب

 .است، راه ديگری جز سرنگونی آن وجود ندارد
 

ق    تجربه انقالب عليه رژيم شاه نشان داد که سرنگونی حکومت از طري
 .برپائی يک اعتصاب عمومی سياسی و قيام مسلحانه امکان پذير است

ه                    ت ي م ه وک ان ارخ برای بر پائی اعتصاب عمومی سياسی، کميته های ک
 .های اعتصاب را در هر کارخانه و موسسه ايجاد کنيد
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 حکومت شورائی -آزادی -نان -کار

 

 ۶از صفحه 



 ١٢از صفحه 

 کمک های  مالی
  
  هامبورگ -آلمان

 
 يورو  ١٠  رفيق حميد اشرف
 يورو  ١٠  رفيق رشيد حسنی

 يورو ۵      کامی
 يورو ٢٠   پويان 

 يورو ٢٠  جواد آزاد
 

 کانادا
 

 دالر ١٠٠  نيويورک
  
 
 

 تاثير درآمد نفت بر اقتصاد ايران 
دست سرمايه داران بخش خصوصی قرار             

يا نمونه ديگر آن طرح کاهش       .  خواهد گرفت 
کابينه احمدی    .  نرخ تسهيالت بانکی است         

نژاد می خواهد بهتر از پيشينيان خود بخشی          
از درآمدهای حاصل از نفت را در اختيار                
بخش خصوصی قرار دهد، منتها توجيه                   
برای آن دست وپا می کنند ومی گويند چون             
نرخ تسهيالت بانکی باالست، اين مسئله                   

. منجر به افزايش هزينه های توليد می گردد          
اين خود منجر به افزايش بهای کاالها وتورم         
می شود و امکان رقابت را از سرمايه داران          

پس بايد بانرخ بهره بسيار         .  ايران می گيرد    
پائين تر و راحت تر، دالرهای نفتی را در               
اختيار سرمايه داران بخش خصوصی قرار          

نمونه ديگر، جنجال وهياهوئی است که         .  داد
برسر تحقق جزء کوچکی از مطالبات معوقه        
مادی ومعيشتی توده های کارگر و زحمتکش       
راه می اندازند تا اصل مسئله را تحت                          

اگر اندگی بر دستمزد         .  الشعاع قرار دهند     
کارگران، معلمان، بازنشستگان وغيره                    
افزوده می شود، چنان در بوق و کرنا می                 
دمند که گوئی مطالبات آنها همين بود وبس              

در حالی که اين     .  که اين هم تحقق يافته است       
افزايش ناچيز حتا مطالبات مادی ومعيشتی            

 .معوقه آنها راجبرا ن نمی کند
بنابراين روشن است که افزايش هنگفت                    
درآمدهای حاصل از نفت، نه تنها بهبودی در       
اوضاع اقتصاد پديد نياورده، بلکه منجر به             
هيچ بهبود جدی وقابل مالحظه ای در شرايط        
مادی  ومعيشتی کارگران و زحمتکشان نيز           

نظام سرمايه داری حاکم برايران      .  نشده است 
ورژيم سياسی پاسدار منافع سرمايه داران              
ناتوان تر از آن هستند که بتوانند راه حلی                  
ارائه دهند و بر تضادها وتناقضات موجود             

 . غلبه کنند

رابطه ای با توليد در سطح کالن ندارد، بلکه          
بيشتر با افزايش درآمد دولت از نفت و                        
واردات کاالها به اتکاء دالرهای نفتی مرتبط        
است ومادام چنين اثری خواهد داشت که                   
درآمدهای دولت از نفت نه تنها کاهش پيدا               

اما دوام اين مسئله       .  نکند، بلکه افزايش يابد      
باسياست های اقتصادی کلی تر دولت که                 
اساسا همان سياست های گذشته است در                   
تناقض قرار خواهد گرفت و مجددا با رشد               

گروهی از    .  جهش وار روبرو خواهد شد            
اقتصاددان های رژيم اخيرا در سمينار                      
بررسی اقتصاد ايران پيش بينی کردند که                

 ٣۵ تا    ٣٠نرخ رشد تورم در سال آينده به              
دولت اما مدعی است       .  درصد خواهد رسيد    

که چون سياست های اقتصادی اش متمايز از   
کابينه های قبلی است، اين روند کاهش ادامه          

 .خواهد يافت
ادعای کابينه احمدی نژاد مبنی بر تفاوت                  
سياست های اقتصادی، ادعائی کذب و بی               

تفاوت ها آنقدر ناچيز است که در        .  ربط است 
قبال يکی بودن سياست های کالن، اصال به            

پيشبرد سياست های بانک      .  حساب نمی آيند   
جهانی و صندوق بين المللی پول که مبنای به         
اصطالح برنامه های مصوب جمهوری                  
اسالمی است، اساس سياست احمدی نژاد                

تاکنون هم کسی نديده ونشنيده است که        .  است
درعمل نيز   .  غير از اين چيزی گفته شود             

خصوصی ساز  .  همان سياست پيش می ورد      
حذف سوبسيدها بر مايحتاج اوليه     .  ادامه دارد 

زندگی توده های زحمتکش به روال گذشته             
است، حتا در مواردی نظير نان که کابينه                 
های گذشته نيز نتوانستند از ترس اعتراض            
توده مردم، بهای نان را افزايش دهند، کابينه          
احمدی نژاد در تدارک اجرای آن تحت                      

. است“  سامان دهی گندم، آرد ونان       ”عنوان  
تسهيالت بيشتری دراختيار سرمايه داران              

حقوق .  بخش خصوصی قرار داده می شود          
ومطالبات کارگران بيش از پيش پايمال می            

اما تفاوت در اين است که اوال از                     .  شود
آنجائی که اين سياست در دوره رفسنجانی               
وخاتمی باچنان سرعتی پيش برده شد که                  
فشار به طبقه کارگر به درجه ای رسيد که                
اعتراضات وسيعی رادر پی داشت ورژيم را       
دچار نگرانی کرد، سياست احمدی نژاد                    

روش   -ثانيا.  کاهش سرعت اين روند است         
های پيچيده تر  وغير مستقيم تری برای                     

از اين   .  پيشبرد اين سياست اتخاذ شده است          
روست که بخشی از اين خصوصی سازی              
تحت عنوان سهام عدالت انجام می  گيرد که            
هم توهم آفرين باشد وهم اين که سياست                      
واگذاری موسسات دولتی به سرمايه داران            

چون در   .  بخش خصوصی پيش برده شود          
اين حالت نيز نهايتا سهام اين موسسات در               

اقتصاد را رونق بخشد و نه در همين محدوده         
به رفاه و بهبود نسبی در وضعيت مادی                      

 . ومعيشتی توده های زحمتکش منجر گردد
برای اين که ميلياردها دالر پول موجود                    
ومتمرکز در دست دولت بتواند درچارچوب         
همين نظام سرمايه داری تاثيری در اقتصاد           
داشته باشد، بايد سرمايه گذاری شود و يا به             
عبارتی از سرمايه بالقوه به سرمايه بالفعل              

اما سرمايه داری ايران، در اين        .  تبديل گردد 
زمينه بايک رشته موانع و محدوديت ها                    

اگر موانع سياسی داخلی و بين          .  روبروست
المللی راعجالتا کنار بگذاريم، اين موانع هم           
به لحاظ ساختار اقتصادی و صنعتی است،             
هم علمی و تکنولوژيک وهم نتايج حاصل از         

اين موانع درمرحله     .  آنها در رقابت وبازار      
کنونی بين المللی شدن سرمايه وتوليد و                     
گشوده شدن تمام بازارها به روی سرمايه                
های بين المللی وکاالها، بسيار فراتر از                    

بنابراين عجيب نخواهد   .  گذشته عمل می کنند   
بود اگر بگوئيم دولت مانده است که به رغم             
تمام بريز و بپاش هايش، با اينهمه پول چه                

اين پولی که دالر است و روز به روز           .    کند
ارزش آن پائين می آيد، بخشا به طال تبديل               
شده وعاطل وباطل در خزانه خاک می                      

در چند ماه گذشته، جمهوری اسالمی        .  خورد
يکی از خريداران عمده طال در بازار جهان           

با بقيه  .  اما خريد طال حدی دارد      .  بوده است 
دالرها چه می کنند؟ بخشی از اين پول در                
بانک های کشورهای ديگر سپرده شده است          
که در بهترين حالت، بهره آن می تواند                       

بخش .  کاهش ارزش دالر راجبران نمايد              
ديگری از آن، تامين کننده هزينه های                         
دستگاه انگل دولتی است که به ويژه با توجه           
به افزايش تنش ها، هزينه های بخش نظامی           

می ماند    .  آن پيوسته درحال افزايش است            
بخش ديگری که ظاهرا به امر سرمايه                       

سهم .  گذاری در داخل اختصاص يافته است         
عمده آن با اين توجيه که برای سرمايه                         
گذاری، رونق واشتغال است با بهره های                 
نازل مستقيما در اختيار سرمايه داران بخش          
خصوصی قرار می گيرد که البته همانند                  
گذشته عمدتا در رشته های سودآور غيرمولد        

جزء .  و واردات کاال به جريان می افتد                   
کوچک تر آن به طرح های اقتصادی محدود         
وکوتاه مدت وعمدتا عمرانی اختصاص يافته       
و يا می يابد که صرفا می توانند تاثيرات                    
کوتاه مدت وناچيز در سطح اقتصاد کالن                 

تاثير آن بر اشتغال نيز در همين       .  داشته باشند 
آنچه که در ادعاهای         .  محدوده خواهد ماند     

سران و کارگزاران رژيم می تواند تاحدودی        
حقيقت داشته باشد، کاهش نسبی افزايش نرخ        

 ١٢آنها اکنون نرخ رشد تورم را       .  تورم است 
اين کاهش نيز   .   در صد اعالم می کنند      ١٣تا  
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 شماره های فکس
سازمان فداييان 

 )اقليت(

 دانمارک

 آلمان 

 سوئيس 

 هلند 

 کانادا

١١در صفحه    

 ١ازصفحه 

 تاثير درآمد نفت بر اقتصاد ايران 
نتايج غير قابل انکاری برای دوطبقه اصلی           

درحالی که سرمايه داران            .  جامعه داشت   
توانستند بااستفاده از تمام امکاناتی که اين                
سياست برای آنها فراهم ساخته بود بر                         
سرمايه و ثروت خود بيافزايند، سطح زندگی        
کارگران مدام تنزل کرد، شرايط زندگی آنها          
بيش از پيش وخيم تر شد ، بيکاری ابعاد                     
گسترده ای به خود گرفت و همراه با رشد                 
افسار گسيخته تورم که عموم توده های                      
زحمتکش را زير منگنه و فشار قرار داد،                
اکثريت بزرگ مردم ايران را به ورطه فقر            

 .و گرسنگی سوق داد
از اين جهات، امروز در دوران زمامداری            
احمدی نژاد نيز تغييری نسبت به گذشته                    

اما اکنون دولت         .  صورت نگرفته است        
مدعی است که سياست     .  ادعای ديگری دارد   

پی .  های اقتصادی آن متمايز از گذشته است        
در پی نيز آمار وارقامی در مورد نرخ رشد            
اقتصادی، کاهش نرخ تورم، کاهش تعداد                
بيکاران و حتا بهبود وضعيت معيشتی توده            

 .های کارگر و زحمتکش ارائه می شود
البته در اين مسئله ترديدی نيست که با نقش              
نفت دراقتصاد ايران، می تواند شاخص های        

. رشد اقتصادی به سادگی پائين و باال شود              
اما تناقض ميان ادعا و واقعيت، خود را                     
عيان و آشکار در اينجا نشان می دهد که از              
رشد و رونق سخن به ميان می آيد، اما                         
درهمان حال از ورشکستگی و تعطيل                       
تعدادی از کارخانه ها  و موسسات صحبت             

بحث رونق است، اما از رکود در          .  می شود 
برخی رشته ها نظير ساختمان سخن در ميان        
است واز خروج سرمايه هائی به خارج بحث        
می شود که در پی سود بيشتر درجای                          
ديگراند ويا نرخ بهره را کاهش می دهند تا              

از .  شايد مشوقی برای سرمايه گذاری باشد          
رشد و رونق حرف می زنند، در حالی که                
الاقل يک سوم جمعيت فعال بيکار است و با           
تعطيل روزمره کارخانه ها  و موسسات                   
برخی رشته های توليد، مدام برطول و                       

. عرض اين جمعيت بيکار افزوده می شود             
نياز به تکرار اين واقعيت هم نيست که هم                
اکنون متجاوز از نيمی از جمعيت ايران زير         

 . خط فقر زندگی می کنند
اين واقعيت ها نشان می دهند که با وجود                   
افزايش درآمد دولت از نفت به سه برابر،                 
اين هم، نتوانسته وفی نفسه نمی تواند تغييری        

 .جدی در اوضاع اقتصادی پديد آورد
پول هنگفتی در دست دولت متمرکز شده                  

اما اين پول نه فی نفسه می تواند                      .  است

مورد اذعان گروهی از کارگزاران و                       
متخصصين اقتصاد سرمايه داری در ايران         

درحالی که کارگزاران دستگاه دولتی       .  است
وابسته به جناح حاکم، وعده بهبود اوضاع             
رامی دهند، گروهی از اقتصاد دان ها که                
عمدتا نظريه پردازان ومجريان برنامه های        
اقتصادی دوران رفسنجانی وخاتمی هستند،        
نه تنها بهبودی در اوضاع نمی بينند، بلکه             
چشم انداز تيره وتاری را برای آن تصوير             

البته نيازی به توضيح نيست که            .  می کنند  
مباحثه ومنازعه اين دوگروه صرفا برسر             
سياست های اقتصادی ونتايج حاصل از آن           

در حالی که   .  ها است و نه چيزی بيش از آن       
نابسامانی اوضاع اقتصادی دالئل بسيار                
عميق تری دارد و بحران مزمن اقتصادی             

علت تداوم اين       .  يکی از نتايج آن است             
بحران نيز در اين واقعيت نهفته است که                  
نظام سرمايه داری حاکم بر ايران، نتوانسته         
است راهی برای غلبه بر تضادهای اين                   
شيوه توليد، در محدوده همان مکانيسم هائی         
 . که اين تضادها را تعديل می کنند، پيدا نمايد

بحران  اقتصادی که از اواخر دوران رژيم           
شاه پديد آمد وروند بازتوليد گسترده را در              
چارچوب سيکل های اقتصادی شيوه توليد            
سرمايه داری دچار اختالل نمود، هيچگاه             
ديگر نتوانست وارد مرحله رشد و رونقی             

دالئل .  گردد که يک ثبات نسبی داشته باشد         
اين مسئله نيز بخشا به معضل بحران                         
ساختاری سرمايه داری جهانی مربوط می           
شود که می تواند بر کشورهای مختلف                    
تاثيرات متفاوت، گاه کوچک تر وگاه بزرگ       

بخشا از تضادهای ذاتی     .  تر برجای بگذارد   
خود شيوه توليد سرمايه داری ايران و                       
ويژگی وابستگی اقتصاد وباالخره از تضاد         
و کشمکشی که در طول اين سال ها ميان                 

 -ساختار اقتصادی با روبنای سياسی                        
ايدئولوژيک موجود وجود داشته است،                  

دردوران زمام داری          .  ناشی می گردد         
رفسنجانی وخاتمی تالش شد با اجرای                     
سياست های اقتصادی صندوق بين المللی             

پول وبانک جهانی و به زور تزريق سرمايه         
. های بين المللی، اين بحران را حل کنند                  

گرچه دربرخی سال ها ظاهرا تعديلی                       
صورت گرفت، اما اقتصاد به مرحله رونق         
نرسيد واگر هم آمار وارقامی را که خود                 
رژيم در مورد رشد اقتصادی در برخی از            
اين سال ها ارائه داد جدی بگيريم، بسيار                
زود گذر بود وحتا نتوانست به سطح                           
شاخص های دوران قبل از استقرار                           

اين سياست البته      .  جمهوری اسالمی برسد     
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