
 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 کارگران سراسر جهان
 !متحد شويد

 ۴٨٠شماره  ٨۵نيمه  اول تير   –سال بيست و هشتم 

٧ 

٣درصفحه   

۴ 
 ٢درصفحه  

 ۶درصفحه 

۵ 

٧ 

٨ 

ان           ازم ه س االن ن اجالس س ي م ج ن ود وپ درن
ار    ار           )   آی ِال او    ( جهانی ک م خرداد ک ه ده ک

خود راآغاز نمود، به روال سال های گذشته،        
ز در آن             هيأتی از سوی جمهوری اسالمی ني

ن                .   شرکت داشت     ه اعزام ای دارد ک ن ن ت ف گ
ی                دگ ن ای م وان ن ن ه ع رادی ک ا اف أت وی ي ه
ه          ت کارگران ایران را جعل کرده واساسا وابس
ار                     ارگر و شوراهای اسالمی ک ه ک به خان
ه                        ق ران و طب ارگ ه ک طی ب چ رب ي هستند، ه

دارد         ران ن ر ای ارگ ران     .   ک ران ای ارگ ک

ه               ه نسبت ب همانگونه که در سال های گذشت
ه            ان وسط خ جعل عنوان نمایندگی کارگران ت
نش                 زی ار، گ کارگر و شوراهای اسالمی ک

وسط دولت              ا ت ه ار    ( واعزام آن ر ک ه  )   وزی ب
ه                آی ِال   اجالس های    ن نسبت ب ي چن او  هم

وی آی ِال او                          أت از س ي ن ه رش ای ذی پ
راض          اعتراض نموده بودند، این بار نيز اعت

 .خویش رادر بعد وسيع تری ابراز داشتند
ان                    ي راد از م ی اف رخ ردن ب ن ک زی ا گ ام

 يک سال پس از سوم تير آی ِال او ، شوراهای اسالمی و کارگران  

 نگاهی به مبارزات توده ای در خرداد ماه
 سرکوب بی وقفه حکومت، پایداری توده ها

ماه خرداد شاهد اعتراضات وسيع کارگری،         
دانشجویی، زنان و توده های تحت ستم                      

در جریان حرکات اعتراضی     .  آذربایجان بود 
توده ها در آذربایجان، اگرچه جریانات                     
شووینيست سعی کردند با طرح شعارهای              
شووینيستی  عليه سایر مليت ها، خواسته                 
های برحق توده های تحت ستم آذربایجان را         
تحت الشعاع قرار دهند، اما در این واقعيت             
نمی توان شک کرد که ریشه ی اصلی این               
اعتراضات نه فقط در ستم ملی، بل که بيش             
و پيش از آن ریشه در ستم طبقاتی و تنفر                   

عميق توده ها نسبت به حاکميت ظلم و جور             
 .در ایران دارد

ترس رژیم از حرکت کارگران و زحمتکشان       
در آذربایجان، منجر به کشتار و دستگيری             
وسيع تظاهرکنندگان شد و سران جمهوری             
اسالمی در حالی با فرافکنی، نقش نيروهای           
خارجی را در این جریانات مطرح می کنند            
که هنوز تصویر خونين شوانه قادری و سایر        
کشته شدگان اعتراضات مرداد ماه سال                     
گذشته در کردستان از ذهن ها پاک نشده                    

 افزايش نرخ تورم 
 و نگرانی کارگزاران دستگاه دولتی

وخامت اوضاع در 
 فلسطين

 اهداف بوش از سفر ناگهانی به عراق
 

 خالصه ای از اطالعيه ها و بيانيه های سازمان
 

 بی قاعده

مطبوعات و سایت های خبری وابسته به                  
جناح های رقيب هيئت حاکمه در ایران، در            
طول یک هفته گذشته، مقاالت ومصاحبه                 
های متعددی رابه ارزیابی کابينه احمدی                  
نژاد وسياست های یک ساله آن اختصاص              

 . دادند
گروه های موسوم به اصالح طلب، عملکرد          
دولت را در عرصه های اقتصادی و سياسی         
مورد انتقاد قرار دادند وجریانات وابسته به            

 .جناح حاکم، این عملکرد را ستودند
روشن است که این نقد و تائيد نه از زاویه                  
منافع توده های مردم، بلکه از دید گاه طبقه              
حاکم برای تعدیل تضادها، غلبه بر بحران               

اجتماعی   -های موجود ونجات نظم اقتصادی     
 .و سياسی کنونی بود

در حقيقت نيز بحث برسر این مسئله که                      
کداميک از دوجناح هيئت حاکمه، می باید به         

یا محافظه کار،            “  اصالح طلب     ”اسم      
و اصول گرا، زمام امور رادر               “  ليبرال”

دست داشته باشد، به این مسئله باز می گردد           
که کدام سياست و تاکتيک در یک مقطع                    
معين می تواند در خدمت حفظ نظم موجود              

 .قرار گيرد
این که احمدی نژاد به جای خاتمی قرار                     

از مدت ها پيش    .  گرفت، دور از انتظار نبود     
از آن که با خيمه شب بازی موسوم به                           
انتخابات ریاست جمهوری، رسما این                        
جابجائی انجام بگيرد، روشن بود که اگر                  
توده های کارگر و زحمتکش نتوانند رژیم را        
سرنگون وقدرت را به دست بگيرند، این بار         
فرد دیگری از جناح مقابل در هيئت حاکمه،           

. رئيس جمهور حکومت اسالمی خواهد شد           
سياست های ائتالف    .  علت آن هم روشن بود      

دوخردادی با شکست روبرو شده بودند  و               
آنها نتوانسته بودند وظيفه ای که از جانب                 
طبقه حاکم برای تعدیل تضادها وحل بحران           
ها بر عهده آنها قرار گرفته بود، به انجام                   

بالعکس تضادها تشدید وبحران ها         .  برسانند
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 يک سال پس از سوم تير
ها در تاکتيک گروه های موسوم به اصالح             
طلب داشت، هنگامی که در راس قدرت                   

آنها البته خشنود می بودند، اگر       .  قرار گرفتند 
می توانستند آزادی های سياسی وحقوق                    
دمکراتيک مردم را در سرو دم بریده ترین             

چون به هر   .  شکل آن در ایران معمول دارند      
حال این مسئله به نحوی به موفقيت تاکتيک            

اما از همان آغاز روشن      .  آنها کمک می کرد   
. بود که در همين محدوده نيز عملی نيست               

اش هم این بود که با کل ساختار سياسی              دليل
حاکم بر ایران در تضاد و تناقض قرار می              

 . گرفت
درمورد ادعاهای احمدی نژاد درعرصه                 
اقتصادی نيز مسئله به همين شکل مطرح                 

او هم بدش نمی آید اگر حتا می                         .  است
توانست در محدوده یک تعدیل، از این فشار           
مادی و معيشتی به توده مردم بکاهد، چون              
به پيشبرد تاکتيک اش برا ی مهار تضادها              

اما معضل او به جای ساختار   . کمک می کرد 
با آن روبرو        “اصالح طلبان   ”سياسی که        

بودند، ساختار اقتصادی حاکم بر جامعه                   
ایران است که احمدی نژاد وجناح او مدافع و         

این ساختار اقتصادی         .  پاسدار آن هستند        
سرمایه داری، در شرایط کنونی سياست                  
اقتصادی معينی را ایجاب می کند که در                   
گذشته رفسنجانی و خاتمی پيشبرنده آن                      

احمدی نژاد هم راه دیگری جز ادامه          .  بودند
نيازی به    .  همين سياست، در پيش ندارد              

توضيح این مسئله نيست که در طول این یک        
سال ذره ای در وضعيت معيشتی کارگران             
که اکثریت عظيم مردم ایران را تشکيل می            

حتا در  .  دهند، بهبودی صورت نگرفته است      
آنجائی که ادعا می کردند دستمزد کارگران           
قراردادی کمی افزایش می یابد، چند روز               

پيشبرد همان سياست   .  بعد، آن را پس گرفتند     
های اقتصادی گذشته به شکل غير مستقيم به          
نحوی که برای توده مردم توهم انگيز نيز                 
باشد، نظير خصوصی سازی ها به اسم سهام        
عدالت و از این قبيل، ظاهر سازی هائی                   
است که خودشان ناگزیر آن ر اکنار خواهند           

وقتی که قرار است سوبسيد نان هم                 .  نهاد
حذف شود، ماهيت تمام ادعاها از هم اکنون            

افزایش درآمدنفت هم که می           .  روشن است  
تواند درخدمت توهم پراکنی های احمدی                 
نژاد قرار گيرد، تاثيراتش محدود و کوتاه                 
مدت است، از اینرو نمی تواند انبوه مطالبات        
مادی ومعيشتی توده های کارگر و زحمتکش       

تضاد در این          .  راتحت الشعاع قراردهد         
 .عرصه نيز تشدید خواهد شد

سران جناح حاکم اکنون به خود می بالند که             
در طول یک سال گذشته، اوضاع آرام تر                

اما این، آرامشی قبل از توفان              .  شده است  
آنها یقين داشته باشند،انفجاری که این         .  است

بار رخ خواهد داد، متمایز از خرده                               
 .انفجارات گذشته خواهد بود

 
 

برکسی پوشيده نيست که در همين مدت یک           
سال که از زمامداری احمدی نژاد گذشته                  
است، اختناق در ایران تشدید شده است و باز         
تشدید خواهد شد، منتها به شکلی پيش برده              

اگر .  شده  که در ظاهرخيلی محسوس نيست         
در گذشته الاقل در محدوده خودی هایشان               
اجازه انتشار روزنامه و مجله و دائر کردن            
سایت های خبری در اینترنت داده می شد و            
تنها هنگامی که حرفی خالف خواست و ميل         
هيئت حاکمه زده می شد، آنها را تعطيل می            
کردند، حاال دیگر اساسا اجازه انتشار را جز         
به کسانی که کامال مورداعتماد شان است،              
نمی دهند، از این رو نيازی هم به تعطيل آنها   

اگر در گذشته مثال در محدوده ای               .  نيست
اجازه تجمع و گردهم آئی را می دادند و با                 
این همه آن را سرکوب می کردند، اکنون                 
دیگر حتا در همان محدوده نيز اجازه نمی                
دهند که تجمعی بر پا شود تا نيازی به                           

اگر هم همانند گردهم آئی       .  سرکوب آن باشد   
اعتراضی زنان ، مردم به ابتکار خود اقدام             
به تجمع واعتراض نمودند، آن را با توجيه              

اگر قبال ادعا    .  غير قانونی سرکوب می کنند      
می کردند که کارگران می توانند تشکل                     
خاص خودشان را مستقل از دولت داشته                  
باشند، اما چندین سال کارگران شرکت واحد         
را سر می دواندند و سرانجام هم پاسخی نمی         
دادند، اکنون صریحا می گویند، سندیکا                    
ممنوع است واقدام برای ایجاد آن سرکوب              

روشن است که با این تشدید                   .  می شود   
اختناق، تضاد توده های مردم با رژیم حاکم            

خرافات قانون گرائی را که     . تشدید خواهد شد 
وهم پالگی های   “  اصالح طلبان ”چندین سال   

آنها در داخل وخارج ایران به خورد مردم به         
ویژه جوانان دادند، بيش از پيش درهم خواهد        
شکست و تنها دو شق در برابر توده مردم                 

یا باید این استبداد واختناق ر ا        :  باقی می ماند  
تحمل کنند و یا برای حصول به آزادی،                      

 . تکليف خود را با رژیم یک سره نمایند
اما اگر این تشدید اختناق، به تشدید تضادها             
می انجامد و باالخره این تشدید تضاد در                   
جائی به نقطه انفجار خواهد انجاميد، چرا                
رژیم این سياست را در دستور کار خود                    

 دارد؟
این که اختناق وسلب آزادی های سياسی در            
ذات یک دولت مذهبی است، یک جنبه قضيه        

 باشد، جنبه دیگر آن رشد تضادها و                       می
نارضایتی عميق مردم از رژیم ونظم موجود        

جمهوری اسالمی آگاه است که توده            .  است
های کارگر و زحمتکش خواهان برانداختن           
آن هستند و به چيزی کمتر از آن رضایت                 

از این رو آخرین پناه گاهش تشدید       .  نمی دهند 
 . اختناق و سرکوب است

اما در مورد جنبه دیگر تاکتيک احمدی نژاد،        
یعنی تعدیل فشار مادی و معيشتی به توده                 
های کارگر وزحمتکش نيز باید گفت، همان           
سرنوشتی را خواهد داشت که مسئله آزادی            

اینان .  دليل هم داشت         .  عميق تر شدند         
زمامداری خود را با توهم پراکنی درمورد             
آزادی و دمکراسی و مقابله با استبداد                          
واختناق آغاز کرده بودند ودر محدوده ای                
نير توانستند از این توهم پراکنی به نفع رژیم          
و نجات آن بهره گيری کنند، اما توده مردم               
ولو باکمی تاخير در یافتند که این وعده،                    

لذا .  چيزی جز یک ادعا و فریب نبود                       
شکل .  درگيری آنها با رژیم شدت گرفت               

“ اصالح طلبان  ”تاکتيکی هم که از جانب              
اتخاذ گردید، خود به درهم شکستن سریع تر          

آن ها  .  توهمات وتشدید تضادها یاری رساند      
ناگزیر بودند که برای توهم پراکنی بگویند،           
مردم می توانند روزنامه های مستقل از                    
دولت منتشر کنند، تشکل خود را داشته                      
باشند، اجتماعات وتجمعات برپا کنند، اما به          

خواستند آن را به           محض این که مردم می         
مرحله عمل درآورند ، با ممانعت و سرکوب         

 .روبرو می شدند
اما گذشته از این، آنها به توده مردم وعده                  
بهبود اوضاع اقتصادی و رفاهی را داده                   
بودند، اما درعمل با پيشبرد ارتجاعی ترین            
سياست اقتصادی موجود در تمام جهان،                   
روز به روز وضعيت مادی ومعيشتی                        

. تر کردند     کارگران  و زحمتکشان را وخيم          
آنها هر چه در توان داشتند به نفع سرمایه                  

نتيجتا شکاف فقر وثروت     .  داران انجام دادند   
بيش از هر زمان دیگر عميق تر شد                              
ونارضایتی واعتراض کارگران به درجه              

 .انفجار آميزی رسيد
بدیهی بود که در چنين شرایطی از تشدید                  
تضادها، دیگر تاکتيک ائتالف دو خردادی،          

لذا می بایستی   .  به درد طبقه حاکم نمی خورد      
تاکتيک دیگری در دستور کار قرار گيرد که         

. به شکلی دیگر با این تضادها مقابله شود                
این همان تاکتيکی است که امروز احمدی                

 .نژاد پيش برنده آن است
 نيازی به تکرار نيست که احمدی نژاد نيز              
همانند خاتمی به عنوان نماینده یک جناح از           
هيئت حاکمه، در مسند ریاست جمهوری                  
حکومت اسالمی قرار نگرفت که معضالت          
اقتصادی توده زحمتکش مردم را حل کند و            

اصوال .  یا به مطالبات سياسی آنها پاسخ دهد         
چنين کاری از هيچ جناح وگروه پاسدار نظم          

او آمده است که     .  سرمایه داری ساخته نيست    
با تاکتيک دیگری به مقابله با تضادها و                     

. بحران های رژیم بپردازد و آنها رامهار کند        
تاکتيکی را که او مجری وپيش برنده آن                     

از :  است، در این جمله می توان خالصه کرد       
ابعاد فشار اقتصادی باید کاست و بر دامنه               

یعنی وارونه تاکتيک       .  فشار سياسی افزود      
 .“اصالح طلبان”
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ه است                 ت گرف ازی ن ه ب . احمدی نژاد آنها راب

ارگر گرچه در              شوراهای اسالمی و خانه ک
ا در جهت                اس ود اس ات خ ي ام دوران ح م ت
د           ه ان خالف منافع کارگران به فعاليت پرداخت
و با جان و دل  به سرمایه داران و دولت آنها 
خدمت کرده اند، اما اکنون دیگر مدت هاست      
که دوران حيات شان به سر رسيده و یا الاقل          

د             در .   کارآئی گذشته خود را از دست داده ان
ی از طرف                ائ أت ه دوران خاتمی و سفر هي
ا                اده ه ن ن آی ِال او به ایران، گرچه سران ای
مقدمات آن رافراهم ساختند تا با اندکی جرح        
ات و      وتعدیل در نام و ساختار این نهادها، حي

د         ا          (   بقای آنها را تضمين کنن ن تالش ه و ای
اصالح  ” ، اما دوران     )   هنوز البته ادامه دارد  

ان  ب ل ا               “   ط ت ه س ک ام ش م ات ی ب ت وم ک ح
امروز آقای احمدی     .   وافتضاحاتش سپری شد  

د                ن ي می ب . نژاد دیگر نيازی به این بازی ها ن
ا   ” سياست ها و     ه      “   عزل و نصب ه ی وی ک

د                     ي ائ ورد ت گر م اردی يش ب همين چند روز پ
رفت وآن را از                رار گ ه ای ق ن ام اد ” خ ع اب

ن                “   عدالت ه ای د ک ن خواند، چنين حکم می ک
ی                    جان ا در دست رفسن ه خ آن نهادها که سرن
است                 وری ری دات دی ان است و این ها نيز از ک
ا                  د، ی ودن رده  ب جمهوری وی قویا حمایت ک
ار                       ر ک ه خواست های وزی باید در بست ب
ه در آن صورت                د ک احمدی نژاد تمکين کنن

ن و        ي رب ن     ” در زمره مق ي نصوب رار    “   م وی ق
ا                  د و ی ن ن گرفته و سهم خود را دریافت می ک
آن که به سادگی از محاسبات وی حذف می             

 .شوند
اری از               ن کردن شم زی اقدام وزیر کار در گ
دگی           ن ای اعضای شوراهای اسالمی و جعل نم
ان                  ه اجالس سازم ان ب کارگران  واعزام آن
ه آن              م ب جهانی کار، البته همانطور که قبال ه
اری از                     ي راض بس ت ورد اع د م اره ش اش
ه طور           کارگران قرار گرفت که از جمله و ب
ای               ک دی ن راض س ت ه اع وان ب ی ت ه م ون م ن

ران             ه ی ت کارگران شرکت واحد اتوبوس ران
ران خودروو           ران ای وحومه واعتراض کارگ
ارگری اشاره               برخی دیگر از تشکل های ک

ه      .   نمود اگر اعتراض شوراهای اسالمی وخان
کارگر به وزیر کاراز جنس یک نزاع لفظی          
ران              ارگ درون یک خانواده است، دعوای ک

ت               دی اس وای ج ک دع ا ی ت    .     ام ف ال خ م
ر            کارگران آگاه و پيشرو باسياست های  وزی
ر               ذی اپ ی ن کار احمدی نژاد، یک مخالفت آشت

د             .   است ای ب ران ن در مورد آی ِال او نيز کارگ
د        دارن ران می      .   توهمی داشته باشند و ن ارگ ک

ا دولت              بينند که طرف حساب آی ِال او اساس
د     ه           . ها و کارفرمایان هستن ن دولت است ک ای

هيأتی را برای شرکت در اجالس آی ِال او              
ز آن را               معرفی واعزام می کند وآی ِال او ني

ی          ون اگ ون کارگران بارها وبارها در اشکال گ
ن تشکل های                       ر خود را از ای ف ن انزجار وت
ار                    ت ه و خواس ت راز داش م اب دست ساز رژی

 .انحالل آنها شده اند
ارگر  و شوراهای اسالمی                     ه ک جنجال خان
ه                    راد اعزامی ب ودن اف ی ب صاب ت پيرامون ان

وچ است              ا پ ام م حرف .   اجالس آی ِال او ت
اصلی آن ها این است که چرا وزیر کار، آنها          

ا      !   را حذف کرده است    ه اعتراض وغرو لند آن
ن                  ه خود شامل ای تصاب   ” به آن است ک “ ان

دان  “ انتصاب”نشده اند، نه به اصل   که خود ب
خوگرفته اند وساليان متمادی، دست دردست         
ران خاک                ارگ م ک ه چش ه  داران، ب ای رم س

 .  پاشيده اند
ان،           ي م از نظر کارگران ایران، جبار علی سلي
ن، حسن صادقی              برگزیده ی وزیر کار پيشي
ی شوراهای اسالمی              رئيس سابق کانون عال
ی                     ل ع يس ف جکی، رئ ن کار، پرویز احمدی پ
را          کانون عالی شوراهای اسالمی کارکه ظاه
رار            ژاد ق مورد بی مهری وزیر کار احمدی ن
أت               ي يس ه گرفته اند وعلی اکبر عيوضی رئ
ان          مدیره ی کانون شوراهای اسالمی کار است
ی                    ل ع ار ف ر ک ده جهرمی وزی تهران، برگزی
ه، سر              م ار، ه واعزامی به سازمان جهانی ک

 .وته یک کرباسند
دا                ي ن کسی پ اگر به فرض محال، پيش از ای
ا را                    جال ه ن جن ی ای می شد که انگيزه اصل
د                   ی و ض اع ج ت ارت ي اه ت وم ی دانس م ن
ی                  م ران آن ر ان ا وس اده ه ن ن ری ای ارگ ک
ه از               ه یک گل شناخت، بعد از یورش وحشيان
ارگر                    ه ک ان اصر شوراهای اسالمی وخ عن

هشت       ١٩در کای              ٨۴ اردیب دی ن ه مکان س  ب
کارگران شرکت واحد وتخریب وغارت آن و        
دن               ری ا وب ک دی ن پس از ضرب وشتم فعاالن س
ا،              ک دی ن ن س زبان اسانلو رئيس هيأت مدیره ای
اال             که سه نفر آخرمزدورانی که نام آنان در ب
د                  ودن ی ب ن اصل ي ارب زو ض د، ج آورده ش
وباالخره پس از همکاری  نزدیک و آشکار            
ان اطالعات                   احراست وسازم ا ب اده ه این ن
ارگری            رژیم در شناسائی و لو دادن فعاالن ک
ه                     ی ومشارکت در سرکوب و ب ائ ک و سندی
ران شرکت              ارگ شکست کشاندن اعتصاب ک
ده                     ار زده ش ن ا ک رده ه امی پ واحد، دیگر تم

 . است
ای                  اده ه ن ن ه ای ن است ک ن روش رای اب ن ب
ران و                  ارگ وده ک کر ت ارتجاعی ذره ای در ف

دهای      .   منافع آنها نيستند   ن نارضایتی ها وغرول
سران ودست اندر کاران شوراهای اسالمی و       
ار               ر ک ه وزی خانه کارگرتنها از آن روست ک

ارگر و حذف                    ه ک ان شوراهای اسالمی وخ
ای              ان ه ن ارگ گر از اعضای ای رخی دی ب
ر     وابسته و سرسپرده دستگاه حاکم توسط وزی
ی را                   ائ ده ن ار غرول ن ب کار احمدی نژاد، ای

ی داشت             ان در پ دگ ان حذف ش ي زدر م ي . ن
ن                 اران ای در ک ا ودست ان رخی از اعض ب
ی مهری                 ورد ب ه م ارگان های آبروباخته ک
ه              ت رف رار گ جهرمی وزیر کار احمدی نژاد ق
عيت                  د واق ردن اند، در کمال وقاحت سعی ک
ارگری                     ه روش های ضد ک وط ب رب های م
ران            ارگ ر ک راب دولت جمهوری اسالمی در ب
د             ن وه ده ل وتشکل های کارگری را وارونه ج
ه در                    ی ک ا کسان وی ه گ وچنين وانمود کنند ک
ه                 ت اجالس های پيشين آی ِال او شرکت داش

عی    ” و  “   منتجب کارگران ” اند،   نمایندگان واق
 .بوده اند“ کارگران

ره ی                    ه خود روزی در زم ان ک حذف شدگ
رسر           منتصبين وزیر کار بوده اند، به ظاهر ب
ه اجالس               ان ب غير انتخابی بودن اعزام شدگ
ه و چپ                          ت داخ ه راه ان جال ب آی ِال او  جن
ظر                ار ن ه اظه وراست پيرامون این مسئله ب

ر       .   پرداختند تصب وزی جبار علی سليميان من
کار پيشين که سال گذشته از طرف جمهوری        
اسالمی به این اجالس اعزام شده بود وامسال   
جزو حذف شدگان است، بااستناد به اساسنامه       

ارگری و           ” :   آی ِال او می گوید     ان ک دگ ن ای نم
ن          مشاورین آنها برای شرکت  در کنفرانس بي
ریت                   ث وسط تشکل های اک المللی کار باید ت
ر                  ت ه دف اب و ب خ ت ور ان ر کش ران ه ارگ ک

ه           “   . سازمان معرفی شوند   ان ی خ ر اجرائ ي دب
ار       ” :   کارگر اصفهان می گوید      ن ب ي برای اول

أت                     ي ک ه ار ی الب وزارت ک ق س از ان پ
و اعزام                ه ژن ارگری ب انتصابی نمایندگان ک

 “  .نمود
ن               ت ای ي اه ران م ارگ ت ک ری ث ه اک ه ک ت ب ال

د     ه  .   مزدوران ودروغ های آنان رامی شناسن ب
راستی کدام کارگری است که نداند شوراهای       
ه           ه ب اسالمی وخانه کارگر ارگان هائی وابست
دستگاه حاکم ودرخدمت آن اند؟   امروز هيچ         
زه                ي گ ه ان ه ب کارگر ولو نيمه آگاهی نيست ک
ای                     اده ه ن ن اران ای درک ت ان ی دس ل اص

دن            -ارتجاعی ان حراف کش جاسوسی در به ان
اده از            ف ت و مهارمبارزات کارگران و سوء اس
ی               ی پ ت پتانسيل آنان به نفع جناح های حکوم

ه سال              .   نبرده باشد  ارسال ون ه پ نه امسال، ن
های گذشته اینها هيچگاه نه تنها مورد تائيد و          
واره                       م که ه ل د ب وده ان ب ران ن ارگ منتخب ک
رار                     ا ق رم ارف دستشان در دست دولت و ک

د              وده ان ران ب ارگ رت ک ف ورد ن ه و م ت . داش

 آی ِال او ، شوراهای اسالمی و کارگران  

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



  ۴٨٠  شماره ٨۵نيمه  اول  تير ۴

 زنده بادسوسياليسم

 ژوئن، جورج بوش، رئيس جمهور       ١٣روز  
آمریکا، طی سفری غير منتظره وارد بغداد           

این دومين سفر وی به عراق بود که به             .  شد
دالیل امنيتی تا لحظات ورود او به خاک این           
کشورازدید همگان پنهان مانده و تدارک آن           

قبال اعالم  . در شرایطی کامال مخفی انجام شد 
شده بود که در این روز وی به همراه دولت             

کمپ "خود یک نشست دو روزه را در                       
این نشست ضمن   .  برگزار خواهد کرد  "  دیوید

بحث و بررسی سياست دولت آمریکا                          
درعراق قرار بود که یک کنفرانس ویدیوئی         

اما این  .  هم با کابينه جدید عراق برگزار کند        
نشست به یکباره به دیدار جورج بوش                        
ازعراق و گفتگوی حضوری وی با نخست            

 . وزیر جدید این کشورتبدیل شد
ماشين تبليغاتی امپریاليست ها با بوق و کرنا          
خبر و تصاویر این نمایش مسخره قدرت را            
به همه جهان مخابره کرده و این اقدام رئيس           
جمهور آمریکا را گامی دیگر در راه                           
پيروزی و برقراری صلح و دموکراسی در           

اما واقعيت این است که این             .  عراق خواند  
سفر نشان از هر واقعيتی داشته باشد نمی                 
تواند نشانی از پيروزی امپریاليست ها                      

جورج بوش از سفر      .  درعراق اشغالی باشد   
" پایتخت عراقی آزاد و دموکراتيک           "  به   

اظهار خرسندی کرد، اما توضيح نداد چرا              
باید "  آزاد و دموکراتيک     "  سفر به کشوری     

در خفای کامل و دور از چشم مردم انجام                  
" آزاد کنندگان عراق     "  و چرا رهبر     .  گيرد

تنها می تواند در پناه سرنيزه سربازان خود             
و در امن ترین نقطه این شهر، که سفارت                 
آمریکا و مرکز فرماندهی نيروهای نظامی            

 . آن در آن قرار دارد، ظاهر شود
هم جز   "  عراق آزاد و دموکراتيک      "ادعای   

سران .  دروغ بيشرمانه، چيز دیگری نيست        
امپریاليسم آمریکا، از مدت ها پيش تشکيل              
دولت موقت و مجلس نمایندگان را پيروزی           

اما اوج گيری مقاومت مردم     .  بزرگ خواندند 
در مقابل اشغالگران و تشدید اختالفات ميان          
گروهبندی های سياسی، پيروزی مورد نظر        
امپریاليستها را به آینده ای نامعلوم موکول               

پس از روی کار آمدن دو دولت موقت،        .  کرد
که نتوانستند به هيچ یک از خواسته های                   
مردم پاسخ بگویند، پيروزی مورد نظر                     
امپریاليستها تصویب قانون اساسی و                          

اما تصویب  .  انتخابات دولت جدید اعالم شد       
قانون اساسی و انتخابات دولت جدید هم                     

آرامش سياسی را در این کشور به همراه                  
 ۶کار تشکيل دولت جدید نزدیک به         .  نداشت

ماه به طول انجاميد ونقطه پایان این مرحله             
از کشمکش های سياسی تعيين مسئولين                    
وزارتخانه های حساس و کليدی دفاع و                     

یکسره شدن کار تشکيل دولت              .  کشوربود
جدید عراق بهانه مناسبی شد تا جورج بوش           

ميزان .  برای بار دوم به این کشور سفر کند           
مستقل بودن این دولت هم از اینجا آشکار می       
شود که نخست وزیر آن تنها چند دقيقه قبل               
از مالقات با رهبر امپریاليستها خبردار می           

 .شود که وی در خاک این کشور است
اما دالیل و زمينه های  این سفر را قبل از                  
هر چيز باید دررشد نارضایتی مردم آمریکا          

مسئله عراق و حضور بيش از      .    جستجو کرد 
 هزار سرباز آمریکائی در خاک این               ١۴٠

کشور هنوز یکی از مشکالت اصلی دولت             
آمار کشته شدگان سربازان     .  این کشور است   

 عبور کرده و           ٢۵٠٠آمریکائی از مرز           
هنوز هيچ چشم اندازی برای خروج                            

. نيروهای آمریکائی از عراق نيست                           
نارضایتی عمومی از سياست های جنگ                 
طلبانه دولت در حال افزایش بوده و تعيين                
تاریخ و زمانی معين برای خروج سربازان           
آمریکائی از عراق به خواست اصلی مردم            

اگر تا کنون دولت جورج         .  تبدیل شده است    
بوش با اتکاء به اکثریت نمایندگان حزب                  
جمهوری خواه در کنگره آمریکا سياست                 
های جنگ طلبانه خود را به آسانی پيش می            
برد، اکنون انتخابات ميان دوره ای در راه               
است که در ماه نوامبر امسال برگزار خواهد         

نظر سنجی ها ازهم اکنون نشان از                   .  شد
شکست این حزب در انتخابات ماه نوامبر و            
افزایش نمایندگان حزب رقيب، یعنی حزب            

فرصت زیادی برای جورج    .  دموکرات دارند 
بوش و حزب جمهوری خواه باقی نمانده و              
باید هر چه سریع تر به تبليغات حزب رقيب،         
که مبارزه انتخاباتی خود را آغاز نموده و                
تعيين تاریخ خروج سربازان آمریکائی را به        
شعار اصلی انتخابات خود بدل ساخته، پاسخ         

به این اعتبار این سفر را باید آغاز                  .  گفت
مبارزه انتخاباتی حزب جمهوریخواه آمریکا        

در این دیدار جورج بوش           .  به شمار آورد     
سياست جدیدی را که باید تبليغات حزب                    

وی در دیدار   .  رقيب را خنثی سازد بيان کرد      
خود با نخست وزیرعراق، تشکيل دولت                  
جدید این کشور و قتل رهبر شبکه القاعده را           

یک نقطه عطف توصيف کرد، اما هيچ                      
صحبتی از زمان بازگشت سربازان                            

وی بار دیگر در      .  آمریکائی به ميان نياورد     
این دیدار خاطر نشان کرد که سربازان                      
آمریکائی تا زمان برقراری کامل امنيت در           

و در عين حال از      .  این کشور باقی می مانند     
دولت جدید عراق خواست که خود را برای            

 .کنترل کامل اوضاع آماده سازد
پس از پایان دیدار با نخست وزیر جدید                      
عراق، جورج بوش درجمع افسران عاليرتبه       
و کارمندان سفارت آمریکا حضور یافته و              
از آنان خواست تا با دولت جدید عراق                        

در هفته های اخير     .  همکاری و همياری کنند    
نفر از مردم بی      ٢۴و پس از افشای کشتار          

دفاع عراق در شهر الحدیثه، موج وسيعی از         
انزجار و مخالفت با سربازان اشغالگر                      

گسترش .  امپریاليستها به راه افتاده است               
فضای ضد آمریکائی  و تظاهرات مردم جان        
به لب آمده در نقاط مختلف این کشور عليه               
حضور این نيروها، تشدید جو خفقان و                      

 . سرکوب را به همراه داشته است
پس از پایان این دیدار و بازگشت جورج                   
بوش به آمریکا، دولت جدید عراق پيام بوش          

اقدامات فوری   .  را به مورد اجرا  گذاشت            
برای اعاده امنيت و درهم شکستن مقاومت             
مسلحانه عليه اشغال نظامی این کشورآغاز            

ستون های نظامی متشکل از سربازان           .  شد
آمریکائی وعراقی لشگرکشی گسترده ای را        
به شهرهای حساس و مهم این کشور آغاز                
نموده و کنترل آنها را به دست گرفتند و در              
یک کالم حکومت نظامی اعالم نشده ای در           

تنها در   .    سراسر خاک عراق برقرار شد          
 هزار سرباز       ٧۵شهر بغداد، نزدیک به              

 هزار سرباز عراقی     ١۵آمریکائی به همراه     
 .کنترل کامل این شهر را به دست گرفتند

جناح های مختلف بورژوازی عراق به                     
خوبی ميدانند که تنها در سایه سرنيزه                          
سربازان آمریکائی است که می توانند به                  

بنابراین هدف آنها    .  حکومت خود ادامه دهند    
چيز دیگری جزاهداف حزب جمهوری خواه        

این .  آمریکا و نماینده جنگ طلب آن نيست            
دولت می خواهد به مردم آمریکا، که                           

خواهان خاتمه این جنگ و خروج سربازان            
از خاک عراق هستند، نشان دهد که در حال           

بوده و بدون کمک         "  تروریسم"مبارزه با      
ارتش آمریکا نمی تواند به اهداف خود دست          

دولت عراق هم  وظيفه دارد به                        .  یابند
کارگران و زحمتکشان آمریکا نشان دهد که          

تصویب قانون اساسی و انتخاب دولت جدید        "
و "  در این کشور یک نقطه عطف بوده                   

سربازان آمریکائی باید پس از شکست کامل         
 .خاک عراق را ترک کنند" تروریست ها"

 اهداف بوش از سفر ناگهانی به عراق
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 کمک های  مالی
 کانادا

 دالر ٨٠    ستاره 
 دالر ٨٠    ستاره 
 دالر ١٠    نرگس

 
  هامبورگ -آلمان

 یورو  ١٠  رفيق حميد اشرف
 یورو    ١٠   رفيق رشيد حسنی

 یورو   ۵     کامی

 افزايش نرخ تورم و نگرانی کارگزاران دستگاه دولتی  
روست؟ آنها  از این بيم دارند که جهش کنونی          
در افزایش نرخ تورم، به انفجار خشم و                         
نارضایتی توده های کارگر و زحمتکش                      
بيانجامد و بساط تمام این نظام را جاروب                    

نگرانی آنها صرفا از همين روست واال         .  کنند
خود آنهااین سياست راتصویب کرده                              

 .وخودشان مجری آن هستند
تنها لحظه  .  اما آیا راه حلی برای آن دارند؟ نه         

ای و کوتاه مدت می توانند آن را تعدیل کنند و            
دولت .  آن هم با  انبوهی از موانع وتناقضات            

اکنون مبالغ هنگفتی از درآمد نفت را در                       
اختيار دارد، می تواند با تکيه براین اهرم                    

می .  واستفاده از واردات بر آن تاثير بگذارد           
تواند تبصره ای نوشته یا نانوشته بر سياست             
اقتصادی خود وارد کند وبه سوبسيد پوشيده               

اما تاکی؟ هر روز نمی تواند این          .  روی آورد 
چرا که با کل سياست                     .  کار را بکند          

مسئله .  اش در تناقض قرار دارد                 اقتصادی
. تورم البته یک معضل نظام موجود است                   

معضل دیگراین است که ميليون ها تن در                   
باید الاقل برای بخشی از آنها         .  ایران بيکارند 

از طریق طرح های کوتاه مدت یا وام های                  
محدود هم که شده کاری دست و پا کرد، باید               

اما طرح های   .  پول بيشتری به جریان انداخت     
پول بيشتری به       .  دولت عموما عمرانی اند         

این .  جریان می افتد اما توليد جوابگونيست             
ارزش .  پول مابه ازاء کاالئی خود را نمی یابد        

پول کاهش می یابد وبهای کاالها بازهم                         
سرمایه داران کاالی       .  افزایش پيدا می کند         

بيشتری وارد می کنند، این کاالها بازهم                        
. گران تر می توانند به دست خریدار برسند               

چيزی که قرار بود به حل معضل رژیم کمک           
کند، به یک رشته تناقضات پی درپی برخورد         

کند و برسرعت افزایش نرخ تورم نيز                    می
های    این روندی است که در سال           .  افزاید   می

مهم نيست  .  ایم  گذشته مدام با آن رو به رو بوده        
. که کدام یک از کابينه ها برسر کار باشند                   

سراسر دوران حاکميت جمهوری  اسالمی                
نشان داده است که این رژیم حتا قادر به حل                

هشدار این یا آن نهاد            .  معضل تورم نيست     
 .وارگان هم کاری از پيش نخواهد برد

 

بدهد، آیا این بدان معناست که این افزایش                 
بهای بنزین را ثروتمندان می پردازند و                    
بهای کاالها وخدمات افزایش نمی یابد؟ پاسخ        

آنها که همواره ریش و قيچی              .  منفی است  
این .  دست خود شان است، می دانند چه کنند         

افزایش بها را به حساب افزایش هزینه توليد           
ویا  فعاليت های خدماتی خود می گذارند و با   
افزایش بهای کاالها وخدمات، پرداخت آن را       

. بردوش کارگران وزحمتکشان می اندازند          
استدالل دولت، در واقع تکرار همان ادعائی         
است که از دوران رفسنجانی هر بار برسر             
مسئله آزاد کردن قيمت ها، شنيده ایم و                        
درعمل هم مردم دیده اند که جز یک ادعای             
 .پوچ برای آرام کردن آنها چيزی نبوده است

مضحک تر از ادعاهای دولت، استدالل های        
متخصصين و اقتصاد دان های                                        
طرفدارنئوليبراليسم است که از دوران                      

آنها .  رفسنجانی گله وار پرورش یافته اند              
بهای هر ليتر بنزین در ایران را با مثال                       
اروپا مقایسه می کنند وتفاوت فاحش آن را به    

اما یک چيز را نمی           .  رخ مردم می کشند       
گویند وآن تفاوت در آمد فاحش مردم در                    

در کشورهای اروپائی      .  اروپا وایران است     
حتا کسی که از حقوق بيکاری برخوردار                
نيست وصرفا از کمک هزینه اجتماعی                     
دولت استفاده می کند، ماهانه رقمی معادل              
نزدیک به یک ميليون تومان دریافت می کند         
ونرخ تورم نيز به هيچوجه قابل مقایسه با                 

بنابراین مقایسه بهای کاالها          .  ایران نيست   
وخدمات در ایران واروپا، قياس مع الفارق            
وادعاها واستدالل های دولت و پامنبری های       
آن، صرفا توجيه تراشی برای پيشبرد یک              

مسبب این گرانی هم نه این یا         .  سياست است 
آن موسسه دولتی و یاخصوصی، بلکه تمام            
 .سيستم اقتصادی و سياست حاکم بر آن است

سياست اقتصادی دولت که در برنامه                          
وبودجه، شکل رسمی ومصوب یافته است،           
می گوید، همانگونه که باید موسسات دولتی           
رابه سرمایه داران بخش خصوصی واگذار          
نمود، تسهيالت متعددی را دراختيار سرمایه        
داران قرار داد، هرگونه محدودیتی را در                
استثماربی حساب وکتاب کارگران از ميان            
برد، سوبسيد ها را حذف نمود وغيره، این               
را هم می گوید که باید افسار قيمت ها را                     
رها کرد، تا سرمایه داران بتوانند آزادانه از           

. طریق بازارشان قيمت ها راتعيين کنند                   
سياست اقتصادی نئوليبرال دولت می گوید،          
اهميتی ندارد که ميليون ها انسان کارگر و               
زحمتکش زیر فشار این سياست تباه شوند،             
مهم این است که نظام سرمایه داری این                     
سياست را ایجاب کرده و باید به مرحله اجرا          

 . در آید
پس نگرانی کارگزاران دستگاه دولتی از چه         

بار دیگر بهای کاالها و خدمات مصرفی                  
وار یافته          موردنياز مردم افزایشی جهش            

سرعت افزایش نرخ تورم در طی                .  است
مدتی کوتاه، به حدی است که کارگزاران                 

. دستگاه دولتی را نيز نگران کرده است                    
درنخستين روزهای تير ماه، تعدادی از                     
نمایندان مجلس ارتجاع، نطق های پيش از              
دستور خود رابه افزایش بی رویه  و جهش              
وار بهای  کاالها اختصاص داده و به دولت             

 . هشدار دادند
وزرای اقتصاد، بازرگانی ، صنایع وتعاون           
به مجلس فراخوانده شدند، تاعلت گرانی ها            

از وزیر بازرگانی خواسته     .  را توضيح دهند   
شد که افزایش بهای آرد را فورا متوقف                     

دانش جعفری، وزیر اقتصاد و دارائی       .  سازد
درتوضيح این افزایش بهای کاالها وخدمات          
به توجيه گری پرداخت وگفت دولت درمورد       
چگونگی افزایش بهای کاالها به توافق                      

برخی از بنگاه های دولتی یا شبه       .  رسيده بود 
دولتی خودسرانه عمل کردند وبهای کاالها            

شورای اسالمی   .  وخدمات را افزایش دادند       
شهر تهران، افزایش بهای حمل ونقل در                   
اتوبوس های ریالی را غير قانونی دانست و           
از شهردار خواست که در این باره توضيح             

 . دهد
یک پای اصلی افزایش بهای کاالها                              
وخدمات، خود دولت  وموسسات وابسته به            

هر افزایشی در بهای کاالها                .  آن هستند   
وخدماتی که درانحصار دولت یا تحت                        
نظارت آن هستند، زنجيره وار بر افزایش               
بهای کل کاالها وخدمات تاثير می گذارد                  

 .ونرخ تورم را افزایش می دهد
به همين مسئله ای که اکنون در دستور کار              
دولت قرار گرفته است وبرسر شکل اجرای          
آن بين دولت ومجلس اختالف نظر است،                 

این .  یعنی افزایش بهای بنزین نگاه کنيم                 
افزایش به چند برابری که مورد نظر دولت            
است، صرفا محدود به افزایش هزینه زندگی        
گروهی از مردم که از وسائل نقليه                                
خصوصی استفاده می کنند، نمی شود بلکه             
این افزایش منجر به افزایش بهای استفاده از          
وسائل نقليه عمومی، کاالها و بسياری از                 

 .خدمات می گردد
دولت اما می گوید که این افزایش بهای                       
بنزین به نحوی خواهد بود که به اقشار فقير             
وکم درآمد لطمه ای وارد نياید وتنها                              
ثروتمندان هستند که این افزایش را می                      

اوال هيچ مکانيسم جدی برای این            .  پردازند
تفکيک از جانب دولت نمی تواند ارائه شود،         
چرا که اساسا سياست اقتصادی دولت چيز              

فرض کنيم که دولت            -ثانيا.  دیگری است   
افراد کم درآمد راپيدا کند وکوپن بنزین                       
ارزان یامقداری پول نقد درهر ماه به آنها                 
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همين طور از یاد نمی بریم که در همه           .  است
ی این جریانات در اقصا نقاط ایران، رژیم               

رژیم .  همواره این ادعا را مطرح کرده است         
سعی می کند با شکنجه ی دستگير شدگان و             
گرفتن اعترافات جعلی و در زیر شکنجه این          
حرکات را بی اعتبار جلوه دهد، اما در این               
ميان آن چه که در اذهان توده ها و افکار                     
جهانی بی اعتبار است، ادعاهای هميشگی              

 .رژیم جمهوری اسالمی است
ماه خرداد هم چون اردیبهشت، شاهد                            

این .  اعتراضات وسيع دانشجویی بود                   
اعتراضات به ویژه اعتراضات دانشجویی در      
دانشگاه های پلی تکنيک و تهران، از شدت             
بيشتری برخوردار بود و منجر به زخمی                  
شدن و دستگيری تعدادی از دانشجویان                     

در دوم خرداد و پس از تحصن                      .  گردید
دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به                
احضار تعدادی از دانشجویان به کميته                       
انضباطی و تشدید جو سرکوب، بار دیگر در         
نيمه های شب نيروهای سرکوب پليس و                    
لباس شخصی به کوی دانشگاه تهران وارد              
شده و به ضرب و شتم و دستگيری                                 

در جریان این درگيری     .  دانشجویان پرداختند 
ها دانشجویان شعارهای ضد حکومتی                        
سردادند، به گونه ای که به نقل از یک                          

دانشجویان تاکنون چنين شعارهایی       «وبالگ   
 در این وبالگ، در مورد             »سر نداده بودند    

یکی از     «شدت درگيری ها آمده است                       
خوابگاه های دانشجویی تبدیل به بيمارستان            

حمله به کوی دانشگاه در حالی          .  »شده است 
 تير   ١٨اتفاق افتاد که مشابه همين عمل در              

 منجر به وقایعی گردید که هرگز از          ٧٨سال  
اما این بار سرکوبگران              .  یاد نمی رود        

حکومت اسالمی به راحتی وارد کوی                         
دانشگاه شدند و در فردای همان روز بار                    
دیگر نيروهای لباس شخصی با شکستن یکی        
از درب های دانشگاه به راحتی وارد دانشگاه        
تهران شده و به مقابله با دانشجویان که                         

 .تحصن کرده بودند پرداختند
در این ماه اعتراضات دانشجویی از زاهدان           
تا اهواز از مشهد تا آذربایجان و تهران همه             

مبارزات دانشجویان در   .  جا را فرا گرفته بود    
ماه های اردیبهشت و خرداد امسال در تاریخ          
جنبش دانشجویی سال های اخير، بيانگر                   
بلوغ جنبش دانشجویی هستند و این چيزی                
است که رژیم اسالمی از آن وحشت دارد و              
حتا اصالح طلبان نيز در سرکوب این جنبش          

به تازگی   .    تردیدی به خود راه نمی دهند            
کروبی در دیداری با اعضای انجمن اسالمی         

به تعریف و      )  طيف سنتی  (دانشگاه تهران      
تمجيد از این جریان پرداخت و جالب این که            

در "  حسام الدین عالمه      "دبير این انجمن          
ارگان سپاه پاسداران    "  صبح صادق "نشریه  

از ضرورت سرکوب فعالين دانشجویی سخن      
وضوح صف بندی ها، سرکوب       .  رانده است 

عریان، مقاومت قهرمانانه همراه با شعارها          
و خواسته های عریان واقعيت انکارناپذیر              

بيهوده نيست که        .  جنبش دانشجویی است       
شرایط کنونی جنبش دانشجویی برای                         

 و انقالب       ۵٩دانشجویان تداعی گر سال              
فرهنگی است و این موضوعی است که در             
شعارهای دانشجویان بازتاب فراوانی یافته            

 .است
ماه خرداد در حالی شاهد حجم وسيعی از                  

 این   ١۵ و    ١۴اعتراضات بود که روزهای        
ماه، روزهای محبوب حکومت هستند که به           
بهانه آن، شرایط پليسی در جامعه حاکم کرده         

. و تبليغات سرسام آوری به راه می اندازد               
اما به رغم همه ی این تمهيدات، اعتراضات          
کارگری بسياری و در اشکال گوناگون از              
بستن جاده تا اعتصاب و تظاهرات و تجمع              
در این ماه رخ داد، اما نکته مهم در این                       
دوره این بود که وزارت کار به بهانه ی                     

اخراج کارگران، مصوبه خود را در مورد              
 هزار   ١٨٠دستمزد کارگران قراردادی از          

 هزار تومان کاهش     ١۵٠تومان به یکباره به      
این اقدام در حالی صورت گرفت که در         .  داد

این ماه بسياری از کارگران در اعتصابات             
شان خواهان افزایش حقوق شده بودند و این           
واقعيتی انکارناپذیر است که دستمزدهای               
کنونی نيز جوابگوی نيازهای معيشتی                       

. کارگران نيست و با آن فاصله بسيار دارد              
اما رژیم حامی سرمایه داران بدون در نظر            
گرفتن این موضوع و به بهانه ای واهی این             
حقوق را کاهش داد و طبقه کارگر به دليل                 
نداشتن تشکل واقعی خود نتوانست از حداقل         

دستمزد کارگران     .  حقوق خود دفاع کند             
قراردادی در حالی کاهش می یابد که نرخ                
تورم در سه ماه اخير به شدت افزایش یافته و    
گرانی بيداد می کند به طوری که مدیر یکی             

: از اتحادیه های کارفرمایی گفته بود                           
افزایش تورم و گرانی در طی دو ماه                        «

گذشته افزایش حقوق کارگران را بلعيده                    
 !!»است

 خرداد زنان در ميدان هفت تير،              ٢٢تجمع   
در شرایطی به شدت سرکوب شد که خواسته         
های مطرح شده توسط برگزارکنندگان این             
تجمع، حداقلی از مطالبات  است که زنان                  

خواسته هایی که      .  ایران از آن محروم اند          
زنان در بسياری از کشورهای عقب افتاده               

. سرمایه داری نيز از آن برخوردار هستند              
سرکوب وحشيانه تجمع زنان توسط رژیم                
جمهوری اسالمی نشان می دهد که این رژیم         
بنابر ماهيت ارتجاعی و قرون وسطایی                    
خود، قادر به پاسخ گویی چنين خواسته هایی         

 .نيست و نخواهد بود
زنان ایران که تحت ستم وحشيانه ی مناسبات    
و ساختار سياسی حاکم هستند، یکی از                        

در .  بزرگترین قربانيان جمهوری اسالمی اند     
همين راستاست که پتانسيل عظيم جنبش زنان      
ایران در پيوند با مبارزات کارگران و سایر           
گروه های اجتماعی می تواند نقش بسزایی              
در اعتالی جنبش ایفا کند و ترس رژیم از                 
همين پتانسيل عظيم است که در جنبش زنان           

جنبشی که به رغم سرکوب شدید      .  وجود دارد 
 .هم چنان به راه خود ادامه می دهد

 

 نگاهی به مبارزات توده ای در خرداد ماه
 سرکوب بی وقفه حکومت، پايداری توده ها

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

 
 !مردم مبارز ايران

 
وقی                      ی حق اق و ب ن ت ی، اخ  ادامه حيات جمهوری اسالمی نتيجه ای جز فقر، بدبخت

 .نداشته و ندارد
ار آورده است، راه                           ه ب م ب برای رهائی از شر تمام مصائب و فجایعی که این رژی

 .دیگری جز سرنگونی آن وجود ندارد
 

تجربه انقالب عليه رژیم شاه نشان داد که سرنگونی حکومت از طریق برپائی یک                
 .اعتصاب عمومی سياسی و قيام مسلحانه امکان پذیر است

برای بر پائی اعتصاب عمومی سياسی، کميته های کارخانه وکميته های اعتصاب        
 .را در هر کارخانه و موسسه ایجاد کنيد

 
 )اقليت(سازمان فدائيان  
 حکومت شورائی -آزادی -نان -کار

١از صفحه   



  ۴٨٠  شماره ٨۵نيمه  اول  تير ٧

 خالصه ای از اطالعيه ها و بيانيه های سازمان

٣ازصفحه   ٨ازصفحه  

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 

 بی قاعده
 

ه               م ال ه ب وت به نظر این حقير کارشناسان ف
ه             شان چرت و پرت می گند، به نظر من ک
دازه                     ه ان م ک م و می دان ت یک فوتبالی هس

ر و              ت ت م ف ره       ٢٢دروازه ه ت م ي ت ان  س
ا               (  دارش ب ه در دی ژاد ک برخالف احمدی ن

رد          ، ) فوتباليست ها هی از همه سوال می ک
ران،                     ال ای ب وت م ف ي ی شکست ت علت اصل
ی                ان ار جه ب ک توطئه شيطان بزرگ و است

ه          .   بود اگر دست توطئه گر آمریکا نبود و ب
محمود پ ش     (  تيم فوتبال ایران    ٢۴شماره  
ان می دادن، اون می            )   ک ل   م زای آل وی

ر               راب ور در ب تونست با ایجاد هاله ای از ن
ه دروازه                 وپ ب ع وارد شدن ت دروازه مان

ا               .   ایران بشه  ونست ب اون در ضمن می ت
گی حالت                     اگون رن ون ه های گ ال ایجاد ه
ه و            ن دیسکو رو در زمين فوتبال درست ک
ان           ن ک این جوری با پرت کردن حواس بازی
ی             زن ل رای گ مکزیک و پرتقال شرایط را ب

 . آماده کنه
 

ی                  در ب ه چق م ک ا ه راستی این فلسطينی ه
ن،           ۴تازه  .   ظرفيتند ت گرف وق ن  ماهه که حق

ال                      ان رو اشغ م ارل ن و پ خت اون وقت ری
ه آخه؟      .   کردن دار      ! !   این کارها چي ق یک م

ه            د ک ن اش صبر کارگران ایرانی رو داشته ب
وق                 ٢ سال      ٢ ا شون حق عضی ه  سال ب

وق                   د چرا حق ن گ م ب نگرفتند و تازه اگر ه
 مان را نمی دید، می شنون که ما مشغول 
 .مهرورزی هستيم برید یه وقت دیگه بياید

 
 بی قاعده نویس
 

وان  “   کارگران نساجی، جاده را بستند و کارگران کشتی سازی دست به تجمع زدند     ”  عن
شار داد      ٨۵اطالعيه ایست که سازمان در تاریخ چهارم تير ماه           ت ه         .    ان ن اطالعي در ای

ارگر شرکت نساجی                ” :   گفته شده است     ا ک دگی خاور      " صده ع در شش       "   ریسن واق
کيلومتری جاده فومن، دراعتراض به واگذاری این شرکت به بخش خصوصی وعدم                
گر                  ار دی پرداخت حقوق ومزایای خود، صبح امروز دست به تجمع اعتراضی زدند وب

 “.رشت را مسدود کردند -جاده اصلی فومن
 

 ٢٠٠سپس با اشاره به خودداری کارفرمای جدید کارخانه از تمدید قرارداد                 اطالعيه  
 کارگر این کارخانه بخشی     ۴٠٠نزدیک به   .  ”:  تن از کارگران و اخراج آنها می نویسد       

از حقوق ومزایای دو ماهه آخر سال گذشته ونيز حقوق ومزایای دوماهه اول سال                           
طی اقدام اعتراضی امروزخود،        "  ریسندگی خاور  "کارگران   .  جاری رانگرفته اند     

 “.باردیگر خواستار پرداخت مطالبات معوقه، پایان بالتکليفی وضمانت شغلی  شدند
 کارگر کشتی سازی     ۴٠٠دراین اطالعيه همچنين ضمن اشاره به عدم تمدید قرار داد               

 تن از کارگران        ٢٠٠.  ”:  و اخراج این کارگران گفته شده است               “  ایران صدرا  ”
اخراجی که روز گذشته در برابر استانداری بوشهر دست به تجمع اعتراضی زده                           

این کارگران خواستار بازگشت به کار       .  بودند، امروز نيز به اعتراض خود ادامه دادند        
 “.وتضمين شغلی هستند

 
اطالعيه سپس با اشاره به روند فزاینده اخراج و بيکارسازی کارگران از آغاز سال                       

کارفرمایان به بهانه های مختلفی کارگران را اخراج و به خيابان                     ”:   می نویسد    ٨۵
برای مقابله باتعرضات پی در پی سرمایه داران که از حمایت همه                   .  پرتاب می کنند   

جانبه ی دولت نيز برخوردارند، راه دیگری جز تشدید مبارزعليه سرمایه داران و                         
 “ .حاميان آنها وجود ندارد

“ ریسندگی خاور  ”در پایان اطالعيه ضمن حمایت از مطالبات کارگران نساجی                          
همه ی کارگران به  تشدید مبارزه عليه رژیم            “  ایران صدرا ”وکارگران کشتی سازی     

 .جمهوری اسالمی دعوت شده اند

ارد     “   معتبر”  اه          .   می شم دگ ن دی رخالف ای ب
پندارگرایانه که گویا آی ِال او به اشتباه و از            
أت، آن را در              ي روی عدم شناخت اعضای ه

ه آن             ه وب ت “ مشروعيت   ” اجالس خود پذیرف
. داده است، باید صریحا گفت که چنين نيست         

چرا که آی ِال او الاقل در طی چند سال اخير 
ه                  ان شناخت الزم از شوراهای اسالمی وخ
کارگر وافراد منتسب به آن را به دست آورده   
ادهای                     ه ن ن ه صرف دعوت از ای است وب
ال                        م م، ع ه رژی ه ب ت ی و وابس اع ج ارت

 .                   هم به آن ها داده است“ مشروعيت”
وهمی       کارگران آگاه و پيشروالبته بی آن که ت

اصالح  ” خواه   (   نسبت به وزیر کار و دولت       
ر       “  طلب ه   )   “ اصالح طلب     ” خواه  غي ت داش

سو، دولت اسرائيل و بينادگرایان اسالمی                
ی   ای ندارند تا باردیگربه مبارزه      هستند چاره 

مستقيم برای رهایی خود و سرزمين  خود                 
بپردازند و گریبان خود را از چنگال این                   

. ارتجاع دو سویه و ظاهرًا متضاد آزاد کنند           
در غير این صورت آنان در آینده شاهد                       
روزهای تيره و تارتری خواهند بود و به جز        

توانند شاهد جنگ            فقر و اسارت حتا می        
تنها و تنها   .  داخلی و تباهی درونی خود باشند     

توانند از این            توده های مردم فلسطين می        
 .فجایع جلوگيری به عمل آورند

 وخامت اوضاع در فلسطين

ه                  باشند و به ویژه بی آن که توهمی نسبت ب
م                     از ه د، ب ن اش ه ب ت ار داش سازمان جهانی ک
ران             ارگ دگی ک ن برای جلوگيری از جعل نمای
واعزام هيأت های اعزامی جمهوری اسالمی      
ود و        به این نهاد بين المللی مبارزه خواهند نم
ا                أت ه ي آی ِال او را برای عدم پذیرش این ه

ا       .   تحت فشار خواهند گذاشت    ا ام این تالش ه
ران           ارگ زمانی قرین موفقيت خواهد شد که ک
پيش از هر چيز به ایجاد وتقویت تشکل های           

د        ردازن پ ل           .   مستقل خود ب ق تشکل های مست
کارگری را به نيروی خود کارگران گسترش       

راه ایجاد یک تشکل طبقاتی سراسری        .   دهند
ن                ي ی وب راپيدا کنند و آن را بر نهادهای محل

 .   المللی تحميل  کنند

 آی ِال او ، شوراهای اسالمی و کارگران  



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

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

 . یکی از آدرس های زیر پست کنند
 
 

K . A . R 
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1500 Copenhagen   V 
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کمک های مالی خود را به شماره حساب          
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  ۴٨٠  شماره ٨۵نيمه  اول  تير

 شماره های فکس
سازمان فدایيان 

 )اقليت(

 دانمارک

 آلمان 

 سوئيس 

 هلند 

 کانادا

٨ 

٧درصفحه   

وزیر آن    رئيس حکومت خودگردان و نخست     
 .آغاز شد و شماری کشته برجای گذاشت

بحران دیگری که هم اکنون حکومت                           
خودگردان فلسطين با آن دست به گریبان                  
است بحران مالی منتج از به قدرت رسيدن              

های    های دولت      حماس و قطع کمک          
ست به طوری که این دولت دیگر                   غربی

 هزار کارمند    ١۵٨توانایی پرداخت دستمزد      
 هزار تن از نيروهای پليس را       ۶٠و از جمله    

ای از این اشخاص در اعتراض            عده.  ندارد
 ژوئن پارلمان       ١۴به وضعيت خود روز             

. اهللا به اشغال درآوردند          فلسطين را در رام     
اسماعيل هنيه در واکنش به این اقدام                            

مهاجمان به     «اعتراضی اعالم نمود که                  
 ».مؤسسات دولتی مجازات خواهند شد

عامل دیگری که به بحران مالی و اقتصادی           
های فلسطينی دامن زده است             در سرزمين  

ست که رژیم            برآمده از دیوار حائلی           
نژادپرست اسرائيل در حال پایان دادن به                 

آور به       این دیوار ننگ    .  ساختمان آن است    
توجهی به بيکاری دامن زده به               طرز قابل  

جمعيت فعال       %  ۵٠طوری که اکنون             
برند و دو سوم        فلسطين در بيکاری به سر می     

 .مردم زیر خط فقر هستند
رویدادهای چند ماه اخير در فلسطين و                       

های ضدبشری دولت            ی سياست        ادامه
نژادپرست اسرائيل و از جمله حمالتش به               

ی فلسطين        دفاع و غيرنظامی، مسئله         مردم بی 
ها نموده         را وارد فاز جدیدی از پيچيدگی          

به قدرت رسيدن جنبش مقاومت                   .  است
اسالمی یا حماس که بيش از دو دهه پيش با              

های ارتجاع اسالمی          یاری اسرائيل و کمک    
منطقه شکل گرفت تا در برابر سازمان                      
آزادیبخش فلسطين قد علم کند نه فقط کمکی            
به حل مسئله فلسطين نکرده بلکه آن را                       

اساسًا حماس به عنوان        .  حادتر نموده است    
یک تشکل بنيادگرای اسالمی اکنون در نقش         
اصلی خود یعنی سرسپردگی و نمایندگی                 

ای ظاهر شده است و            ارتجاع اسالمی منطقه  
بيش از پيش ماهيت واقعی خود را به نمایش           

های       اگر یک روز کمک        .  گذاشته است  
های ارتجاعی منطقه همچون حکومت            دولت

سلطنتی عربستان سعودی و جمهوری                      
اسالمی ایران به حماس پایان یابد، این                        
عروسک آلت دست دیگر حتا قادر به ایفای            

 .این نقش هم نخواهد بود
ای زیر         سابقه       مردم فلسطين که به طرز بی       

های ارتجاعی از دو            فشار و قربانی سياست    

شاید بسياری از آنانی که تصاویر دخترک              
 ژوئن گذشته   ٩ی فلسطينی را روز        ساله ١٠

اختيار  در سواحل نوار غزه مشاهده کردند بی      
به یاد جنایت مشابهی افتادند که ارتش                          

روز .  تر مرتکب شد    اسرائيل شش سال پيش     
 ١٢ محمد الدوره پسرک      ٢٠٠٠ سپتامبر   ٣٠
ی ارتش    ی فلسطينی به ضرب گلوله           ساله

اسرائيل در آغوش پدرش از پای درآمد و                 
 دخترکی به نام هدی          ٢٠٠۶ ژوئن     ٩روز   

عام هفت تن از اعضای               غاليه شاهد قتل      
اش بود، آنان در گوشه ای از سواحل          خانواده

 .نوار غزه مشغول استراحت بودند
این دو جنایت ارتش اسرائيل به هيچ وجه                 

کودکان فلسطينی از      .  نادر و اتفاقی نيستند        
های  ترین قربانيان وحشيگری      جمله بزرگ  

توان به   در این زمينه می     .  این ارتش هستند   
روزنامه پزشکی   «ای که       ی مطالعه    نتيجه
 منتشر نمود، اشاره     ٢٠٠۴ در سال     »بریتانيا
های  این نشریه نوشت که بين سال                .  کرد

 ۶٢١ ميالدی، دو سوم از          ٢٠٠۴ تا    ٢٠٠٠
کودک فلسطينی که توسط ارتش اسرائيل در         

ی خود کشته    نقاط کنترل، راه مدرسه یا خانه      
به .  های سبک قرار گرفتند      شدند آماج سالح   

عبارت دیگر نظاميان اسرائيلی عمدًا این                 
 .کودکان را نشانه گرفته و آنان را کشتند

ی هدی غاليه درحالی      مرگ اعضای خانواده   
رخ داد که بحران در حکومت خودگردان                

از سویی محمود     .  فلسطين تشدید شده است       
عباس، رئيس حکومت خودگردان پيشنهاد             

پرسی برگزار گردد و            کرده تا یک همه          
تشکيل حکومت فلسطين در کنار اسرائيل               

این طرح با مخالفت اسماعيل          .  مطرح شود  
هنيه، نخست وزیر دولت کنونی فلسطين                  

هنيه که با پيروزی           .  رو شده است       روبه
انتخاباتی حماس در اواخر ژانویه گذشته به            
قدرت رسيده، این طرح را مترادف با به                   

 .داند رسميت شناختن ضمنی اسرائيل می
ی   البته کشمکش و بحران در هيئت حاکمه             

کنونی حکومت خودگردان پيش از آن هم                 
چندی پس از تشکيل دولت        .  شدت یافته بود   

حماس، مسئوالن آن تصميم گرفتند تا در                   
کنار نيروهای نظامی حکومت خودگردان،           
ارتشی از نيروهای خود را سازمان دهند که          

این .  این نيز با مخالفت جناح مقابل مواجه شد       
کشمکش کار را به آن جا کشاند که نيروهای           
مسلح وابسته به الفتح و حماس با یک دیگر              
درگير و در طی آن چندین نفر از دو طرف              

های درونی این دو            درگيری.  کشته شدند   
های   گروه بار دیگر در رابطه با سياست               

 وخامت اوضاع در فلسطين


