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٨ 
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و                         ـگ ـت ـف ـلس در ـگ ـج زوار در ـم ـب ده ی ـس ـن نماـي
ای   ” باخبرنگار ايلنا فاش ساخت که       راردادـه ـق

ات در             ـه ـي ـب کار، نحوه تعيين دستمزد ونحوه تـن
ن         “   محيط های کارگری   رـي م ـت ـه از جمله ی ـم

 ) تير۵ –ايلنا.( پيشنهادات وزيرکار می باشد
ادات          اگر چه متون اصلی وجزئيات اين پيشنـه

ار،            ه ـک ـي در ادامه تعرضات مداوم سرمايه عـل
ر و                     ـي ـي ـغ ن از ـت ـخ ر ـس هم اکنون يک بار ديـک

ن  .   قانون کار به ميان آمده اـست       “   اصالح”  اـي
ح             ژاد صـرـي بار جهرمی، وزير کار احمدی ـن
ون              اـن ر ـق ـي ـي تر از گذشتگان خود، خواستار تـغ
ـلس                          ـج ه ـم ز ـب ـي ی را ـن اداـت ـه ـن ـش ـي ده وـپ کار ـش

رده اـست            ه ـک اع اراـئ ـج ان        .   ارـت ـي زرـگ د ـب ـم اـح

 اجرای حکم سرمايه و
 چشم انداز گسترش خيزش های کارگری

 
 در حاشيه تغيير قانون کار

پرونده ی اتمی جمهوری اسالمی دوباره به              
شورای امنيت سازمان ملل ارجاع داده شده              

سه کشور اروپائی، آلمان، انگليس و             .  است
)  جوالی ٢٠(  تير      ٢٩فرانسه روز پنجشنبه      

طرح يک قطعنامه ی جديد را به شورای                    
امنيت ارائه کردند که در آن قيد شده است                    
چنانچه جمهوری اسالمی غنی سازی                          
اورانيوم را تعليق نکند، با مجازات های                     

 .مواجه خواهد شد“ ديپلماتيک و اقتصادی”
ارجاع مجدد پرونده اتمی جمهوری اسالمی            
به شورای امنيت، بيش از هر چيز بيانگر                   
مناقشه بی سرانجامی ست که مدت هاست                 
ميان جمهوری اسالمی وسه کشور اروپائی             

و بعد آمريکا،      )  آلمان، انگليس و فرانسه        (  
روسيه  و چين  که  مجموعا گروه  کشورهای     

 .خوانده می شوند، وجود داشته است) ١+۵(
ارجاع پرونده ی اتمی جمهوری اسالمی به              
شورای امنيت در فوريه سال جاری که نقطه           
ی پايان مذاکرات طوالنی وفرسايشی سه                   
کشور اروپائی و جمهوری اسالمی بود، چنين       
تصور وتوهمی را در پی داشت که اين شورا           
و تصميمات آن شايد بتواند بن بست مذاکرات          
رابشکند و به مناقشه اتمی فيمابين فيصله                    

اما شورای امنيت با يک معضل اساسی         !  دهد
ترکيب اين شورا و        .  دست به گريبان است       

تضاد منافع اعضای آن، اين ارگان را از                     
اتخاذ يک تصميم جدی واحد برای مجازات              
جمهوری اسالمی از جمله و به ويژه حمله                 
نظامی  يا تحريم جدی اقتصادی صرف                       

اتخاذ چنين   .  نظرازعواقب آن، باز می دارد         
سياست ها واجرای چنين روش هائی اگر چه           
منافع برخی ازاعضای اين شورا را  تامين                
می کند، اما منافع برخی ديگر از اعضا را به           

بن بست     .  وضوح زير ضرب می برد                  
مذاکرات جمهوری اسالمی با سه کشور                     
اروپائی، به ارجاع پرونده اتمی جمهوری                 

آمريکا .  اسالمی به شورای امنيت منجر شد           
تالش کرد تا با درگير نمودن تمامی اعضای            
اين شورا، گره اين بن بست و کالف سر                       

. درگم مذاکرات را به سود خود بگشايد                        
ماحصل اين اقدام اما چيزی جز ارائه يک                  

. به جمهوری اسالمی نبود      “  بسته پيشنهادی ”
بسته پيشنهادی پنج کشور عضو دائمی                         
شورای امنيت به اضافه آلمان که توسط                       
خاوير سوالنا نماينده ارشد سياست خارجی              

راه امپرياليستی خروج از 
 بحران و بن بست اتمی

 آلترناتيو سازی دولت آمريکا و وظائف آن

 جنگ طلبی، 

 ذاتی 

 حکومت

  اسرائيل 

پس از ماه ها سرکوب، به زندان رفتن،                     
تحمل فشار و دربدری، بار ديگر کارگران            
شرکت واحد که به جرم حق خواهی و ايجاد           
تشکل مستقل خود از کار اخراج شده اند، در     

 تير در مقابل وزارت کار تجمع               ٢۴روز   
 تير،    ١۵پيش از آن و در روز                   .  کردند

سنديکای کارگران شرکت واحد با انتشار               
اطالعيه ای ضمن اعتراض به اقدام                            
هماهنگ مديريت شرکت واحد، شهرداری           
تهران و شورای اسالمی شرکت واحد جهت         
اعمال فشار بر برخی از کارگران اخراجی           

 نگاهی به مبارزات توده ای در تيرماه
 

 سنديکايی که می ماند و بر اراده ی کارگران استوار است

٣درصفحه   



٢ 
 ١از صفحه 

  ۴٨٢  شماره ٨۵نيمه  اول مرداد 

درميان .درشيپورپان اسالميسم بازنمی ايستند    
مقامات حکومتی وگروه های طرفداراحمدی       
نژاد،حتابحث ازاعزام نيروبه جنوب لبنان             

در يک کالم، منازعه    .  نيز به ميان آمده است    
برسر دخالت های جمهوری اسالمی                           

تو گوئی  .  وحمايت از حزب اهللا باال می گيرد       
آگاهانه نقشه ی ماهرانه ای طراحی شده                    
وعمدی در کار است تا آمريکا به ياری                      
دولت صهيونيستی اسرائيل هر طور شده                
جمهوری اسالمی را عمال درگير نمايد                      

 !وراهی برای تسليم وی پيدا کند
به راستی اکنون که مناقشه اتمی به بن بست            
افتاده است و کوشش های آمريکا برای                      
پيشبرد اهداف خود و تسليم نهائی جمهوری           
اسالمی از طريق شورای امنيت وجلب                     
توافق ساير کشورها به دور باطلی دچار شده        
و در يک مدار بسته می چرخد، جنگ                         
افروزی و توسعه طلبی و يورش نظامی به             
فلسطين و لبنان و کشاندن پای جمهوری                    
اسالمی به آن آيا کوششی برای خروج از                 

 اين مداربسته و بن بست نيست؟
حال که بحران موجود ميان آمريکا و                           
جمهوری اسالمی نمی تواند بر وفق مراد                
دولت آمريکا از طريق شورای امنيت پی                 
گيری شود، تعميم اين بحران به کل منطقه               
خاور ميانه و تبديل آن به بحرانی بزرگ تر            
ودرگير نمودن ساير دولت ها، آيا راه                          
مطلوب امپرياليسم آمريکا برای خروج از              

 اين بحران نيست؟  
واقعيت آن است که سه سال بعد از يورش                 
نظامی به عراق واشغال اين کشور،                             
امپرياليسم آمريکا از پيشبرد اهداف و برنامه        
های استراتژيکی خود، همچنان عاجز و                  

عراق که قرار بود             .  ناتوان مانده است        
باشد، به    "  خاورميانه بزرگ   "دروازه ی        

توقف گاه مرگباری برای امپرياليسم آمريکا          
ومتحدين وی مبدل گشته و رؤياهای اوليه                

. دولت آمريکا  دست نيافتنی تر شده است                 
امپرياليسم آمريکا همچنين از بهانه جوئی               
های هسته ای، مناقشه ی اتمی و کشاندن                   
پرونده ی جمهوری اسالمی به شورای                      
امنيت سازمان ملل نيز تاکنون طرفی نبسته            

سران ارتجاع امپرياليستی اکنون به           .  است
اين نتيجه رسيده اند که اهداف توسعه طلبانه           
واستراتژيکی خود را از راه ديگری نيز                   
دنبال کنند ولو اين راه در هر گام خويش به               
بهای جان صدها و هزارها انسان بی دفاع               

 .  تمام شود
تجربه ی عملی بارهااين موضوع رابه اثبات       
رسانده است که امپرياليسم آمريکا برای                   
تأمين منافع ر اهزنانه وغارتگرانه ی خوداز        
هيچ راهی روی گردان نيست و باگفته ی                  
اخير کاندوليزارايس وزيرخارجه ی                          

جنگ لبنان دردزايمان خاورميانه     "آمريکاکه  
پرده ها کنارزده شده وهمه ی      "  ی جديداست   

 !   حرف ها گفته  شده است
 

 

وتصميم اخير آنها مبنی      )  ١+۵(کشورهای  
بر ارجاع مجدد پرونده هسته ای جمهوری           
اسالمی به شورای امنيت به طور کامل                   

 .حمايت نمود
جمهوری اسالمی تهديد کرده است چنانچه          
شورا ی امنيت قطعنامه ای مبنی بر الزام               
تعليق غنی سازی صادر کند، به عضويت            

خاتمه داده واز پيمان منع       )  NPT(خود در    
گسترش سالح های هسته ای خارج خواهد           

رفسنجانی پذيرش پيشنهادات را                  .  شد
جمهوری اسالمی خوانده است             "  تسليم"

وهيچيک از مقامات باالی جمهوری                        
اسالمی  تعليق غنی سازی يعنی پيش شرط          

 . مذاکره را نپذيرفته اند
واقعيت آن است که رژيم ارتجاعی                              
جمهوری اسالمی نيز به معضل درونی                 
شورای امنيت اشراف دارد وهمانند                          
اعضای اين شورا، از مشکالت تصميم                  
گيری اين ارگان با توجه به تضاد منافع پنج          

اگر بار گذشته   .  عضو دائمی آن با خبر است     
ارجاع پرونده اتمی جمهوری اسالمی به               
شورای امنيت نتوانست به اتخاذ تصميمات          
حادی در مورد جمهوری اسالمی منجرشود      
و يا مناقشه ی  اتمی را از بن بست برهاند،            
هيچ دليلی وجود  ندارد که اين بار چنين                   

بعيد است که روسيه وچين با قطعنامه        .    کند
ای که تحريم جدی اقتصادی جمهوری                    

کما .  اسالمی راتجويز کند، موافقت نمايند          
اين که طرح قطعنامه ای که هم اکنون ميان           
اعضای شورای امنيت پخش شده است،                 
توسط سه کشور اروپائی آلمان، انگليس و            

دولت آمريکا نيز      .  فرانسه تهيه شده است       
گرچه از کوشش برای همراه کردن چين و           
روسيه باسياست های خود دست برنداشته            
است اما اميدی به جلب توافق کامل اين دو             
کشور ومعجزه ی قطعنامه شورای امنيت             

 .ندارد
درست بر متن چنين شرايطی است که به               
اشاره آمريکا يورش های زمينی وهوائی              
اشغال گران صهيونيست عليه مردم فلسطين      
و لبنان آغاز می شود و خلع سالح حزب                 
اهللا به خواست فوری بوش ودولت اسرائيل          

دريک سو جورج بوش به          .تبديل می شود    
صراحت از زدن سوريه و حزب اهللا                         

تونی .  ومنزوی ساختن ايران سخن می گويد     
بلروديگرسران ارتجاع امپرياليستی باوی          
همصدائی می کنند، شايعه پرواز                                
هواپيماهای جنگی آمريکا و اسرائيل بر                 
آسمان ايران پراکنده می شود، ودرسوی                
ديگرارتجاع اسالمی شاخ وشانه می                        
کشد،خامنه ای وديگرسران حکومت                       
اسالمی خلع سالح حزب اهللا راخواب                       
وخيال می خوانند،حمايت ازحزب اهللا                     
راپنهان نمی کنندويک دم ازدميدن                             

 خرداد تحويل جمهوری    ١۶اتحاديه اروپا در    
اسالمی داده شد، بازتاب ناتوانی ومعضل               
درونی اين شوراست که ريشه در منافع                     

اين پيشنهادات که     .  متضاد اعضای آن دارد      
بايد توپ مذاکره باجممهوری اسالمی را از           
زمين اروپا به آمريکا می انداخت، مبتنی بر           
يک پيش شرط يعنی توقف فعاليت های غنی          

جمهوری اسالمی مطابق روش       .  سازی بود  
هميشگی خود يعنی سياست وقت کشی و کش   
دادن قضايا، گرچه از مذاکره با آمريکا                      
استقبال نمود، اما ضمن مبهم خواندن                          
پيشنهادات، تعليق غنی سازی را که همه ی            
دعوا ظاهرا برسر آن بود نپذيرفت واز پاسخ         
رسمی به پيشنهاد دهندگان که اصرار داشتند         
قبل از برگزاری اجالی هشت کشور بزرگ          

آن را دريافت کنند،     )  ٨گروه  (صنعتی جهان   
تهديدات و فشارهای مستقسم و         .  طفره رفت  

سرانجام .  غير مستقيم سياسی اثری نبخشيد         
 تير وزرای خارجه         ٢١اجالس چهارشنبه      
باحضور سوالنا    )  ١+۵(گروه کشورهای        

وزير خارجه اتحاديه اروپا در پاريس، دور           
در بيانيه پايانی اين         .  باطلی را آغاز کرد        

اجالس به اين موضوع اشاره شده است که              
از آنجا که جمهوری اسالمی عالقه ای به                 
يک بحث جدی در مورد مجموعه پيشنهادات        
اين کشورها نشان نداده وهيچ نشانه ی مثبتی          
در جهت حل بن بست هسته ای ديده نمی                    
شود، پرونده اتمی جمهوری اسالمی به                     

فيليپ ”.  شورای امنيت ارجاع داده می شود         
وزير خارجه فرانسه در           “  دوست بالزی   

پايان اين اجالس گفت که اين کشورها به                   
توافق رسيد ه اند که قطعنامه ای را در                         

کنند که تعليق غنی      پی گيری    شورای امنيت    
سازی را الزامی کند ودر صورت عدم                      
پذيرش آن توسط جمهوری اسالمی، اقداماتی       

 فصل هفتم منشور           ۴١را بر اساس بند               
که تحريم اقتصادی را شامل          (سازمان ملل     

، ضمن  “بالزی”!  درپيش بگيرند )    می گردد 
اشاره به صحبت ها ومالقات های مکررو              

ما ”:  بی نتيجه ی  سوالنا و الريجانی گفت             
گزينه ای نداريم جز آن که به شورای امنيت            
سازمان ملل بازگرديم و روندی را که دو ماه         

 “.قبل به حالت تعليق در آمد به پيش ببريم
درواکنش به اين تصميم و در آستانه اجالس           

، محمد    ٨رهبران کشورهای عضو گروه             
رضا آصفی سخنگوی وزارت امورخارجه          
جمهوری اسالمی گفت، ارجاع پرنده به                   
شورای امنيت مستقل از نتيجه ی آن،                           
مذاکرات را از مسير خود خارج می کند و               
از رهبران اين کشورها خواست گزينه ی                

اجالس هشت    !  گفتگو را در پيش بگيرند            
که در  )  ٨گروه  (کشور صنعتی بزرگ جهان     

در سنت پترز بورگ      )   جوالی ١٧( تير    ٢۶
برگزار شد، از مجموعه پيشنهادات گروه               

 راه امپرياليستی خروج از بحران و بن بست اتمی



  ۴٨٢  شماره ٨۵نيمه  اول مرداد  ٣

 تير و هنگامی که اسارت دو               ٢١از روز     
اهللا لبنان اعالم     سرباز اسرائيلی توسط حزب     

ی جنگ      گرديد، حکومت اسرائيل جبهه            
اين جنگ  .  ديگری را در جنوب لبنان گشود        

بارتر و ويرانگرتر از              به مراتب مرگ        
 تير در      ۶ست که اسرائيل از روز              جنگی

. نوار غزه آغاز کرده و همچنان ادامه دارد             
ی اول جنگ در جنوب لبنان        در طی دو هفته   

 غيرنظامی لبنانی کشته،              ۴٠٠کم      دست
هزاران تن زخمی گشته و بيش از نيم ميليون         

. اند نفر وادار به ترک محل زندگی خود شده          
آخرين خبرها و شواهد حکايت از آن دارند             
که ارتش اسرائيل در جنوب لبنان از                            

های   هايی که بر اساس کنوانسيون              سالح
المللی مربوط به دوران جنگ ممنوع                بين

تصاويری که از       .  کند  هستند استفاده می      
های جنوب لبنان منتشر      شدگان و زخمی    کشته
اند و نيز گواهی پزشکان حاکی از آن                 شده

ی دوم      است که ارتش اسرائيل از هفته                
های حاوی فسفر       تجاوزش به لبنان از بمب        
شده استفاده کرده        سفيد و اورانيوم ضعيف       

البته متجاوزان آمريکايی نيز از همين        .  است
ها در عراق و به ويژه فالوجه                   نوع بمب  

طلبان   هدف جنگ  .  کنند  استفاده کرده و می      
ها   اسرائيلی وآمريکايی از استفاده از اين بمب 

نه فقط کشتار وسيع بلکه اثرگذاری روانی              
ست که جان سالم به در               بر روی مردمی     

ها ظاهر مردگان و         برند، زيرا اين بمب       می
ناپذير   زخميان را به شدت کريه و تحمل                 

 .کند   می
داری    های بزرگ وابسته به سرمايه           رسانه

ی ارتش اسرائيل به           جهانی پس از حمله       
کنند که گويا        جنوب لبنان چنين وانمود می        

اسارت دو سرباز، اسرائيل را به پاسخگويی         
واداشته است و بار ديگر سران کشورهای              

مند امپرياليستی هم گفتند که اسرائيل             قدرت
اما آيا از سال    !  »حق دارد از خود دفاع کند     «

 که اسرائيل جنوب لبنان را        ٢٠٠٠ تا   ١٩٧٨
در اشغال خود داشت سربازانی از ارتشش             

 سفير  ١٩٧٨اسير شده بودند؟ خير، در سال          
اسرائيل در انگلستان به قتل رسيد و دولت               

آيا .  اسرائيل به همين بهانه به لبنان حمله کرد        
ربايی موافق است؟        حکومت اسرائيل با آدم       

عفو «بلی، در گزارشی که سازمان                              
 منتشر   ١٩٩٨ ژوئن     ٢۶ روز     »الملل    بين

بر طبق اعترافات       «:نمود، چنين آمده بود          
اسرائيل، لبنانيان در جنوب اين کشور                        

شوند تا با سربازان اسرائيلی           می"  دستگير"
اند مبادله       که در لبنان ناپديد يا کشته شده              

ها ده سال است که در           برخی از لبنانی  .  شوند
 ».اند    انفرادی حبس

حمالت فزاينده و گسترش جنگ در                              
خاورميانه توسط ارتش اسرائيل که از                       

ها و به ويژه          جانبه امپرياليست      حمايت همه 
امپرياليسم آمريکا برخوردار است با طرح و        

اسارت .  ريزی قبلی آغاز شده است            برنامه
يک سرباز در غزه و دو نظامی ديگر در                  

. ای برای اين جنگ است           جنوب لبنان بهانه   
وگرنه کيست که نداند چهار يا پنج هزار                    

اهللا لبنان و سه يا چهار              نيروی مسلح حزب   
هزار موشک ُبرد کوتاه که اين نيروی                        
ارتجاعی اسالمی دارد با ششمين ارتش دنيا،        

مدرنش      های فوق      همانا ارتش اسرائيل و سالح    
 شدنی نيستند؟      کالهک اتمی آن مقايسه٢٠٠و 

حکومت نژادپرست اسرائيل از لحاظ درونی       
های عميق سياسی و            با يک رشته بحران      

از نظر سياسی يک     .  روست     اقتصادی روبه 
عده از سياستمداران به رهبری آريل شارون        

 را  »کديما«وادار شدند حزب جديدی به نام           
ريزی کنند تا بتوانند مسئله بحران قدرت              پی

ايهود .  را الاقل به طور موقت حل نمايند                
وزير کنونی اسرائيل از              المرت، نخست  

اعضای همين حزب است و وادار شده است          
کابينه خود را با ائتالفی کمابيش ناهمگون               

بحران اقتصادی در اسرائيل          .  تشکيل دهد   
شود و بيکاری و فقر              تر می       مدام ژرف  

بر اساس گزارشی که        .  يابد     گسترش می  
ی لوموند منتشر نموده است تنها در               سالنامه

 هزار   ١٢۵بخش توريسم تعداد شاغالن از           
 هزار نفر در سال     ۴٢ به   ٢٠٠٠نفر در سال    

جمعيت   %  ١١نزديک به .  تقليل يافت ٢٠٠٢
 بيکار بودند و     ٢٠٠۵فعال اسرائيل در سال       

 ٨۶٠برابر با   ( هزار شيکلی     ۵حقوق حداقل   
کفاف تأمين حداقل زندگی کارگران و       )  يورو

بحران اقتصادی يک   .  دهد     زحمتکشان را نمی  
رشته اعتراضات اجتماعی و اعتصابات                 

سابقه کارگران و حتا کارمندان بخش                  بی
های اخير موجب گشته             دولتی را در سال      

البته دولت اسرائيل مانند هر دولت               .  است
های       حل      داری ديگر با انتخاب راه            سرمايه

ارتجاعی در تالش حل معضالت اقتصادی            
توان به افزايش سن            است که از جمله می       

 سال برای مردان     ۶٧ به    ۶۵بازنشستگی از    
.  سال برای زنان اشاره کرد      ۶۴ به   ۶٠و از   

پرواضح است که ماهيت نظامی که حکومت        
اسرائيل دارد و حجم وسيعی از منابع مالی              
که اين رژيم صرف تسليح خود و سرکوب              

کند مزيد بر علت شده            به ويژه فلسطينيان می   
. است و بر بحران اقتصادی دامن زده است            

ی سرکوب        توان در اين زمينه به هزينه             می
رژيم نژادپرست    .  انتفاضه دوم اشاره کرد         

اسرائيل برای سرکوب اين جنبش بيش از                
 . ميليارد دالر هزينه کرد١٢

توان گفت که حمالت کنونی                  البته نمی  
حکومت اسرائيل به نوار غزه و لبنان تنها                

خواهد       بدين خاطر است که اين حکومت می        
های اقتصادی و سياسی خود را با                  بحران

دامن زدن به يک بحران ديگر، راه انداختن            
جنوب .  يک جنگ گسترده، حل و فصل کند          
گذاران       لبنان از ديرباز برای اسرائيل و بنيان       
برای .  صهيونيسم اهميت داشته است                   

گوريون،       اشخاصی همچون هرتزل، بن        
زوی و وايزمن صور و رودخانه ليطانی               بن

 از اهميت          »دولت آينده يهودی         «برای      
وايزمن در   .  فراوانی برخوردار بوده است        

 ميالدی به      ١٩١٧ای که در سال                  نامه
وزير وقت بريتانيا، لويد جرج ارسال             نخست

 .کند      ی لبنان ياد می      کرد از اين منطقه
ی اسارت سربازانش جنگی          اسرائيل به بهانه  

را از اوايل تيرماه در غزه و اواسط همين                 
سردمداران .  ماه در لبنان دامن زده است               

اند که پايان اين           اسرائيلی خود اعتراف کرده    
ها ادامه        تواند ماه       جنگ مشخص نيست و می     

ارتش اسرائيل در جنگ خود           .  داشته باشد  
دفاع و        ها هزار کيلو بمب بر سر مردم بی              ده

. غيرنظامی فلسطين و لبنان فروپاشيده است         
فلسطينيان و لبنانيان هيچ نفعی در اين جنگ           

. برند      ندارند و جز مرگ و نيستی نصيبی نمی      
کند که اين جنگ را           اسرائيل همچنين ادعا می   

با هدف نابودی نيروهای اسالمی آغاز کرده          
ست، زيرا در         اين نيز يک ادعای واهی  .  است

فلسطين بدون اسرائيل يک نيروی ارتجاعی         
کرد و در جنوب لبنان            مانند حماس رشد نمی   

 اسرائيل بود که يک        ١٩٨٢پس از حمالت      
اهللا سر        نيروی ارتجاعی ديگر به نام حزب        

اسرائيل و حکومتش بدون جنگ             .  برآورد
. توانند به حيات خونبار خود ادامه دهند              نمی

تا هنگامی که نژادپرستی صهيونيستی حاکم          
ريزی و ويرانی هم در             است جنگ و خون     

 .اين منطقه از جهان خواهد بود

 جنگ طلبی،

  ذاتی

 حکومت 

 اسرائيل 



  ۴٨٢  شماره ٨۵نيمه  اول مرداد  ۴

 ١از صفحه 

٧درصفحه   

ه              وز ـب ـن انتشار علنی نيافته وچند وچون آن ـه
طــور کــامــل روشــن نــيــســت، امــا از روی                  
ـــه داران                  ــاي ـــا واصـــرار ســـرـم ـــدالل ه اســـت
ز              ـي ار وـن ون ـک ونمايندگان آنها برای تغيير قاـن
ی                   ادـگ ه ـس ا، ـب الش ـه از روی سابقه ی اين ـت
ه                           ـق ه طــب رد ـک ی ـب ه ـپ ئـل ن مـس ه اـي می توان ـب
ا             رده اـست ـت سرمايه دار عزم خود را جزم ـک
ود و                          ازی ـخ ه ـت ـک ع ـي اـن ه ـم ی را ـک ـل اـم هرـع
ر           استثمار دلخواهانه کارگران می بيند، از ـس

چــه بــاحــذف وتــغــيــيــر بــنــدهــا             .   راه بــردارد   
ع   ” و “  دست و پا گير”وقوانينی که آن را   اـن ـم

می نامد، چه   “   توليد، سرمايه گذاری واشتغال   
ه                 ر ـب ـگ ن دـي ـي واـن با افزودن بندها و تصويب ـق

ده             . سود خويش  ـه ر ـع ون ـب ـن اين وظيفه هم اـک
ت وی             جهرمی وزير کار احمدی نژاد و دوـل

دود ـيک           .   قرارداده شده است   ار، ـح ه ـک نشرـي
د                      ـم ـح ـنش ـم زـي از ـگ ان آـغ ـم سال پيش و درـه

ه           جهرمی به عنوان وزير کار، ضمن اشاره ـب
رابــطــه تــنــگــاتــنــگ و ســابــقــه هــمــکــاری وی            
ود              ـم اره ـن ه اـش باشورای نگهبان، به اين مسئـل
ه از                   مـل ران از ـج ارـگ وق ـک ـق که تعرض به ـح
ه            اـي رـم طريق دست کاری قانون کار به نفع ـس
ار           داران، يکی از برنامه های اصلی وزير ـک

ار آن                   .   است ر ـک ژاد و وزـي دی ـن ـم ت اـح دوـل
مصمم اند آنچه را که کارگران در طـی ـيک             
و در                  ی وـل اـت ـق ارزه طــب ـب پروسه ی طوالنی ـم
چار چوب نظام سرمايه داری به دست آورده        
اند که بخشا در قانون کارموجود نيز انعکاس        

 . يافته است، از کارگران بازپس بگيرند
از ياد نبريم که رژيم جمهوری اسالمی تـحت         
ور             ـب ـج ی ـم ـن شرايط سياسی وتوازن قوای معـي
ی                 ـل وـک اـعی ـت ـج وق ارـت شد اليحه قانون کار ـف

رد        ۶١وزير کار خود  در سال     ـي ـگ .  را ـپس ـب
ی            الـم م اـس سرمايه داران، کارفرمايان و رژـي
ران در         ارـگ آنها در برابر جنبش اعتراضی ـک
ار           آن مقطع به عقب نشينی تن دادند وقانون ـک
فعلی را گرچه باسطح خواست ها وانتظارات       

د              ـن ـت رـف ذـي ار ـپ ـب . کارگران فاصله داشت، به اـج
آنان مجبور شدند امتيازاتی به کارگران بدهند    
و آن را در قــانــون کــار خــود بــه رســمــيــت                   

ظـه ی           .   بشناسند با اين وجود آنان از همان لـح
تصــويــب قــانــون کــار در مــجــمــع تشــخــيــص             

ال    ( مصلحت نظـام      ر و             ) ۶٨ـس ـي ـي ـغ م ـت ـک ، ـح
ران             ـب ابطال آن راصادر کردند و در صـدد ـج
زی              ـي ن آن ـچ عقب نشينی خود و بازپس گرفـت
رش آن را             بر آمدند که کارگران به زور، پذـي
رده                 ل ـک ـي ـم ـح ا ـت بر سرمايه داران و رژيم آنـه

ه          .   بودند ران ـک ارـگ تعرض آشکار به حقوق ـک
ام              ـم د، در ـت از همان دوره رفسنجانی آغاز ـش

 . سال ادامه داشته است١۶طول اين 
ت و                 ا در دوـل ـه ان آـن دـگ سرمايه داران ونمايـن

ی           ” مجلس ارتجاع می گويند      ـل ـع ار ـف ون ـک اـن ـق

ا دـست       “   دست کارفرمايان را بسته اـست      و ـب
کاری قانون کار به پيشنهاد وزير کار احمدی        
ن           نژاد وتائيد وتصويب مجلس، قرار اـست اـي

ود         رطـرف ـش ا     .   مشکل کارفرمايان ـب ذف ـي ـح
اده          ر ـم ـي ـي ه                  ٢٧تـغ وی ـک ـح ه ـن ار ـب ون ـک اـن  ـق

ران از         هرگونه محدوديتی جهت اخراج کارـگ
اده                    ر ـم ـي ـي ـغ اـت ذف ـي ود، ـح  ٧ميان برداشته ـش

ار           ردن ـک قانون کار که به معنی زير سئوال ـب
دائــم وعــمــومــيــت دادن کــار و قــراردادهــای             
مــوعــه                 مــونــه از مـــج هــا دوـن ت، تـــن وقــت اـس ـم
پــيــشــنــهــاداتــی اســت کــه قــرار اســت دســت                 
کــارفــرمــايــان را در کشــيــدن شــيــره جــان                    

 !کارگران بيش از پيش بازتر کند
رشــد روز افــزون وتــعــمــيــق بــيــش از پــيــش               
تضادها، دوطبقه اصلی جامعه را برجسته تر       
رار داده                     م ـق ان روی در روی ـه ر زـم از ـه

ل                 .   است ـم ـح ه ـم از ـب ـي ی ـن طبقه سرمايه دار ـب
وق              ـق ه ـح ود ـب های واسطه، تعرض مستقيم ـخ

رده اـست           . کارگران را با صدای بلند اعالم ـک
قــانــون کــار فــعــلــی گــرچــه يــک قــانــون کــار               
ع               اـف ـن ظ ـم اـف ارتجاعی است ودر کليت خود ـح
ه داران در                اـي رـم ا ـس سرمايه داران است، اـم
چ              ـي د ـه ـن واـه مناسبات خود با کارگران نمی ـخ
ی               ه ـم ـک ـل د، ـب قيد وبند ومحدوديتی داشته باشـن
خــواهــنــد تــاحــد مــمــکــن مــنــاســبــات حــقــوقــی              
ه              راـن ـگ ـم ـت ارتجاعی تر، سخت گيرانه تر و ـس
وق              ـق د وـح ـن تری را بر طبقه کارگر تحميل کـن
ـقض و                      ه روزه ـن ـم ه ـه ران را ـک ارـگ اوليه ـک
طـره              ن ـق رـي پايمال شده است ومی شود، تا آـخ

 .ی آن پايمال کنند
ا،                اذ روش ـه ـخ ه اـت ـت ـب درجمهوری اسالمی اـل
ع          ـف صدور بخش نامه ها، تصويب قوانين به ـن
ون              اـگ وـن ازات ـگ ـي ـت سرمايه داران واعطای اـم
ازه ای                د و ـت دـي مالی وقانونی به آنها، نکته ـج

ه                    .   نيست اـي رـم ی ـس ی در ـپ رضـات ـپ ـع ر ـت اـگ
ه              ی ـب راـت ـي داران به قانون کار برای ايجاد تغـي
ب              سود خويش در تمام دوران ـپس از تصـوـي
وز         ـن آن به دليل مخالفت ومقاومت کارگران ـه
ا در         به نتيجه ای نرسيده است،  در عوض اـم
راستای خدمت هرچه بيشتر به سرمايه داران    
ه               الـن ای رذـي وه ـه ـي واعطای امتياز به آنان، ـش
ـيش             تری برای بال اثرساختن قانون کار در ـپ

م                          ـي ی داـن ه ـم ده اـست و آن طـور ـک گرفته ـش
ار                      ـي ار بـس ـي ل بـس ـم ول آن را در ـع دامنه شـم

اع          ٧٨سال   .   محدود ساخته اند   ـج ـلس ارـت ـج  ـم
ر را       ۵کارگاه های کوچک با کمتر از        ارـگ  ـک

اـخت             ارج ـس ار ـخ ه    .   از شمول قانون ـک اـي رـپ ـب
ه                        ـي ـل ی ـک اـه وـت ه ـک اصــل ه ـف ه و ـب همين مصوـب
ار              ون ـک اـن کارگران قالی باف نيز از شمول ـق

ســپــس بــا تصــويــب اليــحــه              .   خــارج شــدنــد    
ا              رـم ارـف ع دـست ـک بازسازی و نوسازی صناـي

د              رـش ازـت ـيش ـب . در اخراج کارگران بيش از ـپ

ال             ١٩١بااجرای ماده   ار در ـس ون ـک اـن  ٨١ ـق
اه             ارـگ که می گويد بنا به مصلحت می توان ـک

 کارگر را از شمول بعضـی      ١٠های کمتر از    
م    از مواد قانون کار خارج کرد، اکثريت عظـي

ار    ٣٧کارگران ايران از شمول      ماده قانون ـک
ار               .   خارج شدند  د از روی ـک ـع ه ـب اين مصـوـب

ده اـست                د ـش دـي ـج اره ـت . آمدن احمدی نژاد دوـب
اجــرای ايــن مــاده وتــمــديــد آن، در حــکــم                       

ه   !   تيرخالصی بود بر شقيقه قانون کار      چرا ـک
اه         ٩٠بر اين پايه  بيش از      ارـگ ل ـک  در صـد ـک

ار                   ون ـک اـن ول ـق ـم های کشور در عمل   از ـش
 .خارج گرديد

ار،                ون ـک اـن ه ـق هم اکنون نيز سوای تعرض ـب
ور                ـت ا در دـس ـت اقدامات ديگری  درهمين راـس

ـيش         .   کار رژيم قرار گرفته اـست      د روز ـپ ـن ـچ
د از                     ـه ی مـش الـم ای اـس وراـه ی ـش اـل ون ـع کاـن
ار                   ون ـک اـن ر ـق ـي ـي ـغ رای ـت تالش وزارت کار ـب

ر داد          ۵٠ تا ٢۵برای کارگاه های     ـب ره ـخ ـف .  ـن
ی از                    الـم ای اـس وراـه ی ـش اـل ون ـع اـن رئيس ـک

ای           ا    ٢٠تالش رژيم برای خروج کارگاه ـه  ـت
ر داد                       ١۵٠ ـب ار ـخ ون ـک اـن ول ـق ـم ره از ـش ـف  ـن

وباالخره روز هفده تير، يک عضو کميسيون       
وـشش ايــن                        س، از ـک ـل ـج ادن ـم ـع ع و ـم اـي صــن
م                 ـه ی ـيک دوم از ـس ودـگ کميسون برای بخـش
ن                      ه  اـي ـفت ـک ر داد وـگ ـب حق بيمه کارفرما ـخ

 در صـد ـحق        ٧کميسيون درخصوص کاهش    
جالب .   به توافق رسيده است) ١(بيمه کارفرما 

ه                      اـي رـم ی ـس ی در ـپ رضـات ـپ ـع آن است که ـت
داران و دولــت آنــهــا بــه زنــدگــی و حــقــوق                   
ـحت             ل تصـوری ـت کارگران باوقاحت غير قاـب
ز                        ـي اری ـن ـک ـي ع ـب ی و رـف ال زاـئ ـغ ـت عنوان اـش

 . توجيه می شود
ال ـپس از                    ـغ ـت ضـل اـش ـع ه ـم اين درحاليست ـک
ن               رـي ـت ـم ا ـک روی کار آمدن احمدی نژاد نه تنـه
ه                 ه ـب ـت ذـش بهبودی نيافته است بلکه بـيش از ـگ

ده          .   وخامت گرائيده است   ه ـش ار اراـئ بنا به آـم
ون                    ـي ـل ـي ه ـيک ـم االـن ار ـس توسط خود وزير ـک

به .   نيروی کار جديد وارد بازار کار می شود       
اری را                ـک ـي رخ ـب د ـن عبارتی اگر رژيم بخواـه

اه دارد،      -که بسيار باالست    -در حد کنونی   نـگ
د           ـن بايد حداقل ساالنه يک ميليون شغل ايجاد ـک
داد                     ـع ن ـت ارم اـي ـه اد ـيک ـچ حال آن که از ايـج

وده اـست        ـتک         .   شغل هم عاجز ـب ر دـس ـت از دـف
ران و                      ـه ژاد در ـت دی ـن ـم ار اـح ر ـک های وزـي

داری         ” شهرستان ها به نام      اـي ه و ـپ دفتر توسـع
نــيــز جــز حــيــف ومــيــل پــول هــای            “   اشــتــغــال

ا            ـه ـن ه ـت بادآورده، معجزه ديگری ديده نشد و ـن
شــغــلــی ايــجــاد نشــد بــلــکــه اخــراج هــا و                         
زاـيش و                  ری اـف ـت ـش ـي دت ـب اـش بيکارسازی ها ـب

 .ادامه  يافته است
ه                    ـن ـي ه ای در زـم ـن اـم ر ـخ ـي باموضع گيری اـخ
ا و           ادامه وگسترش ابعاد خصوصی سازی ـه
وضـوع              ن ـم ی، اـي ـت واگذاری شرکت های دوـل
راج             اد اـخ از هم اکنون روشن است که بر ابـع
ـهش                  ه طـور ـج ران ـب ارـگ ها و بيکارسازی ـک

 . وار وسرسام آوری افزوده خواهد شد
ی و               ال زاـئ ـغ ـت بنابراين هيچکس موضـوع اـش

 اجرای حکم سرمايه و 
 چشم انداز گسترش خيزش های کارگری

 در حاشيه تغيير قانون کار
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 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 

اين انجمن صنفی که            .  برگزار می کرد       
افرادی چون ربيعی و مزروعی در آن فعال           
بودند، از اين رو شکل گرفت و توانست از              
امکانات دولتی استفاده کند که دولت فکر می         
کرد می تواند از آن به عنوان بازويی برای             
پيش برد سياست ها و چانه زنی های اش به             
ويژه با جناح مقابل استفاده کند، اما کارگران          
همواره با سدهايی غيرقابل نفوذ روبه رو                

 .می شدند
با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد و کابينه          
اش که مملو از عناصر امنيتی و سپاهی                     
است، سياست حکومت بر اين قرار گرفت              
که از سويی با تشديد فشار و سرکوب و                      
ايجاد جو پليسی و امنيتی در جامعه،                             
مبارزات توده ای را به عقب رانده و به                      
اصطالح به خانه اول برگرداند و از سوی               
ديگر با تبليغ شعارهای پوپوليستی و در                    
صورت امکان استفاده از پول نفت جهت                  
رفرم های اقتصادی موقعيت خود را تحکيم           

 .بخشد
در مورد سياست های اقتصادی رژيم و                     
شعارهای پوپوليستی آن، نشريه کار در                    
شماره های متعدد به بررسی آن پرداخت و             
نشان داد که رژيم حتا ناتوان از رفرم های               
اقتصادی کوتاه مدت است و در مورد                          
سياست سرکوب بايد گفت که اگر چه رژيم              
توانست تا حدی از رشد تشکل های علنی                 
کارگری جلوگيری کند، اما از بازگرداندن             

. توده ها به خانه اول ناتوان بوده است                         
فراموش نکنيم که تشکل مستقل يکی از                     

. شعارهای کارگران در روز اول ماه مه بود         
با گسترش تشکل های مستقل، نه تنها                           
کارگران قدرت خود را به عنوان يک طبقه            
به نمايش گذارده و راه را برای رسيدن به                 
خواسته های شان هموار می کنند، بل که در           
مسير مبارزه برای تحقق خواسته های شان            

. به تجارب ارزشمندی دست می يابند                         
تجاربی که باعث می شود کارگران به                        
شناخت دقيق تر و روشن تری از مناسبات              
سرمايه داری و نقش دولت در حمايت از اين         

 .مناسبات برسند
ايجاد تشکل مستقل کارگری ضرورت مبرم         
جنبش کارگری در اين مقطع است و از اين             
روست که سنديکای کارگران شرکت واحد            
به نماد جنبش کارگری ايران تبديل شده                     

با گسترش تشکل های مستقل و بر                .  است
کرسی نشاندن اين حق در عمل، نه تنها                      
قدرت رژيم در سرکوب اعتراضات                           
کارگری وتشکالت شان کاهش می يابد، بل           
که باز پس گرفتن اين حق برای سرمايه                     
داران ودولت حامی شان به امری محال                    

 .تبديل خواهد گشت

به رسميت شناساندن سنديکا      –  ١استوار بود   
به عنوان تشکل مستقل و حقيقی کارگران                

در ابتدا به ياد     .  انعقاد پيمان دسته جمعی      –٢
بياوريم که اين خواسته ها چيز جديدی در                 
جنبش کارگری نيستند وکارگران جهان از             
قرن ها پيش و در جريان مبارزات خود اين            
خواسته ها را مطرح کرده بودند و در                         
بسياری از کشورها بيش از يک قرن پيش به         

اما امروز در       .  اين خواسته ها رسيده اند            
ايران به خاطر طرح اين خواسته ها چنين                

به راستی     .  وحشيانه سرکوب می شوند             
 اهميت اين خواسته ها در چيست؟

جمهوری اسالمی به عنوان نماينده سرمايه            
داران، به عنوان نماينده طبقه حاکم در                        
صورتی که در عمل مجبور به پذيرش                       
موحوديت تشکل مستقل کارگری شود، می            
داند که در ادامه با سيل وسيعی از تشکل                    
های مستقل روبرو خواهد شد و با شکل                     
گيری اين تشکل های مستقل نقش شوراهای          
اسالمی به عنوان تشکلی که در واقع عامل              
دولت و سرمايه داران است و کوشش می                 
کند که نقش ضربه گير و در نهايت انحراف           
مبارزه کارگران را برعهده داشته باشد، از            

دوم اين که با ايجاد تشکل های        .  بين می رود  
مستقل کارگری، اتحاد و همدلی درونی طبقه        
کارگر به صورت تصاعدی رشد کرده و                 
عمق می يابد و اين چيزی است که رژيم به              

هراس از قدرت     .  شدت از آن هراس دارد         
يابی طبقه کارگر و اتحاد کارگران، هراسی           

 .که برای او پايانی ندارد
در هر ماه شاهد حجم وسيعی از اعتراضات          
کارگری هستيم، در همين ماه تير شاهديم که          
کارگران نازنخ در اعتراض به شرايط اسف         

تهران را می بندند و         –بارخود جاده قزوين     
با "  ريسندگی خاور   "يا کارگران نساجی            

رشت و برپا کردن آتش         –بستن جاده فومن     
در .  به شرايط کار خود اعتراض می کنند              

بسياری از کارخانجات شاهد اعتصاب                     
اما .  کارگران به دليل نقض حقوق شان هستيم      

در هيچ کجا شاهد سرکوبی چنين وحشيانه،            
سازمان يافته و سيستماتيک که در مورد                   
کارگران شرکت واحد به کار برده می شود،          
نيستيم و نمی بينيم و اين به خاطر خواسته                 

 .های مشخص کارگران شرکت واحد است
ما ديديم که در دوره ی خاتمی به رغم همه               
ی شعارهای دولت در مورد جامعه ی مدنی           
و نهادهای مدنی، هيچ تشکل مستقل کارگری        
نتوانست شکل بگيرد، اما در عوض انجمن            
صنفی روزنامه نگاران به راحتی تشکيل شد        
و حتا جلسات خود را در وزارت کار                           

و گرفتن تعهدنامه محضری از آنان،                           
خواستار بازگشت بی قيد و شرط کارگران             
بر سر کار و جبران کليه خسارات کارگران          
از جمله در دوره بازداشت در زندان اوين              

در جريان اخذ تعهدنامه محضری        .  شده بود 
از کارگران اخراجی، علی اکبر عيوضی               
عضو شورای اسالمی منطقه يک شرکت               
واحد ونماينده ی اعزامی رژيم به سازمان              
بين المللی کار که توسط اين سازمان به دليل          
نقش اش در سرکوب کارگران شرکت واحد          
پذيرفته نشده بود، نقش اصلی را برعهده                  

 .داشت
کارگران اخراجی شرکت واحد هم چنين                 

 تير، تجمعی در مقابل اداره کار               ١٨روز   
استان تهران برگزار کرده بودند که اين                    
تجمع نيز مانند تمامی تجمعات قبل از آن که           
از سوی کارگران اخراجی شرکت واحد                  
برگزار شده بودند، از سوی مقامات دولتی             

اما اين بار و در جريان      .  بی جواب مانده بود   
 تير نه تنها اعتراض کارگران                ٢۴تجمع    

اخراجی از سوی مقامات وزارت کار بی                
 نفر از آنان و از جمله         ٩جواب ماند، بل که      

 نماينده شان که جهت مذاکره به داخل                     ٣
وزارت کار رفته بودند، از سوی پليس                      

اين چندمين بار بود که در             .  دستگير شدند  
 ماه گذشته تعدادی از آنان دستگير         ٧عرض  

می شدند و آخرين بار آن، در جريان تجمع              
 .کارگران به مناسبت اول ماه مه بود

اگرچه کارگران دستگير شده پس از چند                 
روز و با گذاشتن وثيقه از زندان آزاد شدند،           
اما اين سوال باقی ماند که چرا رژيم اين                    
همه بر سرکوب کارگران شرکت واحد و                

چرا منصور   .  سنديکای شان اصرار دارد        
اسانلو کارگر شرکت واحد و رييس سنديکای      

 ماه در زندان، آن هم در          ٧مستقل شان بايد     
شرايطی بسيار سخت بماند و زندانبان همه            
ی تدابير خود را برای درهم شکستن اين                  

به راستی چرا؟ چرا        .  کارگر به کار گيرد       
زندانبان حتا در بند عمومی نيز از آزار وی           
توسط عوامل مزدور خود در درون بند،                  
دست بر نمی دارد و از آن لذت می برد؟ در            
درد و رنج يک کارگر چه لذتی برای                          
زندانبان و دولت دست نشانده ی سرمايه                  
داران وجود دارد؟ برای پاسخ به چرايی اين         
سوال و اصرار رژيم بر سرکوب کارگران           
و در هم شکستن سنديکا و نماد آن منصور              
اسانلو، ابتدا بايد کمی به عقب برگشت و ديد           
سنديکای کارگران شرکت واحد بر چه                     

 .خواسته هايی پای فشرده است
خواسته های اوليه ی کارگران شرکت واحد         
و سنديکای مستقل شان بر دو محور اصلی             

 نگاهی به مبارزات توده ای در تيرماه
 

 سنديکايی که می ماند و بر اراده ی کارگران استوار است
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 ٨از صفحه 

 ٧درصفحه 

سادگی که مثال در اروپای شرقی و يا در                    آلترناتيو سازی دولت آمريکا و وظائف آن
اين .  نمونه گرجستان انجام گرفت، نيست             

رژيم، تاواپسين لحظات عمر ننگين اش،                  
باچنگ ودندان برای حفظ قدرت تالش                      

 .خواهد کرد
پس آمريکا چگونه واز چه طريقی می تواند           
هدف خود را عملی سازد؟ اگر عجالتا فعل               
انفعاالت غير مترقبه تحوالت درونی رژيم            
را کنار بگذاريم، شقی که در برابر دولت                 
آمريکا ويا احتماال مجموعه ای از قدرت                  
های بزرگ جهانی قرار خواهد گرفت،                     

. توسل به قوه قهريه و جنگ خواهد بود                     
تفاوتی هم نمی کند که چه شکلی به خود                      
خواهد گرفت، از طريق مداخله نظامی                      
مستقيم و يا شيوه های پيچيده تر وغير مستقيم    
نظير سازماندهی نيروهای مسلح اپوزيسيون       
های بورژوائی وانجام حمالت نظامی از                 
طريق مناطق مرزی باپشتيبانی ارتش                       

اين شق، هر شکلی که به خود                     .  آمريکا
بگيرد، از همان آغاز به معنای برافروخته              
شدن يک جنگ داخلی ارتجاعی است که                  
نتيجه آن برای توده های زحمتکش مردم                  
ايران اگر بدتر از عراق امروز نباشد، بهتر           

در يک سوی     .  از آن نيز قطعا نخواهد بود          
اين جنگ ارتجاعی جمهوری اسالمی خواهد       
بود ودر سوی ديگر آن دولت آمريکا                           

بنابراين يکی از        .  واپوزيسيون بورژوائی   
وظائف آلترناتيوی که دولت آمريکا هم                      
اکنون در حال شکل دادن به آن است،                          
برافروختن يک جنگ داخلی ارتجاعی است        
ونه آنطور که ظاهرا ادعا می کنند، تالش                

 .برای آزادی مردم ايران
اما اين آلترناتيو دست ساز دولت آمريکا،                 
انجام همين وظيفه را در شرايط ديگر نيز بر          

 .عهده دارد
 اين واقعيت به جای خود باقی است که                       
اکثريت بسيار عظيم مردم ايران خواهان                  

زمينه .  برانداختن جمهوری اسالمی هستند         
های عينی انقالب در ايران وجود دارد وهر           
لحظه ممکن است توده وسيع مردم به انقالب         

اما اين انقالب درست آن چيزی       .  روی آورند 
است که جمهوری اسالمی، دولت آمريکا                
واپوزيسيون بورژوائی به يکسان از آن                    

چرا که اين انقالب چيزی             .  وحشت دارند   
نيست مگر طغيان ستم ديدگان عليه ستم                     
گران وافتادن ابتکار عمل به دست کارگران          

پس بی دليل نيست که تمام                .  وزحمتکشان
گروه های اپوزيسون بورژوائی، مدام                       

های مردم را به روش مسالمت آميز                    توده
مبارزه با رژيم ستمگر جمهوری اسالمی                
دعوت می کنند وآنها را از برپائی انقالب                 

 .برحذر می دارند
اما تاريخ نشان داده است که اوضاع همواره          
مطابق خواست وتمايالت مرتجعين پيش                  
نخواهد رفت وممکن است، انقالب تمام                     

يکی از   .  محاسبات مرتجعين را برهم بزند         

 .باشيم
دولت آمريکا همان گونه که در عراق نشان            
داد، تنها يک هدف را دنبال می کند وآن                     
تامين منافع اقتصادی و سياسی خود وپيشبرد        

. سياست اش در کل منطقه خاور ميانه است           
برای تحقق اين هدف از تمام وسائل سرکوب         
و کشتار، اسارت و اختناق، جنگ ونابود                 

مهم نيست که   .  سازی استفاده کرده و می کند      
يک کشور در نتيجه بمباران های مداوم به              

مهم نيست که چنان      .  ويرانه  ای تبديل شود       
جنگ داخلی نفرت انگيزی رخ دهد که                      
روزانه صدها تن از مردم بی دفاع کشته                   

مهم نيست که دهها و صدها هزار نفر          .  شوند
از مردم به بند کشيده شوند و وحشيانه ترين             
شکنجه ها در مورد آنها به کار گرفته                           

مهم اين است که به هر شکل ممکن                    .شود
اکنون .  منافع امپرياليسم آمريکا تامين گردد         

پس از چند سال جنايات بی انتهای ارتش                   
آمريکا درعراق، حتا ناآگاه ترين مردم نيز              
دريافته اند که ادعای بوش در مورد آزادی و         
رهائی مردم عراق از شر استبداد صدام جز           

 . يک دروغ بی شرمانه چيز ديگری نبود
دولت آمريکا همان گونه که با رژيم صدام به         
خاطر منافع اقتصادی وسياسی اش تضاد                 
واختالف داشت، باجمهوری اسالمی ايران           
نيز به نحوی ديگر همين تضادها واختالفات         

بنابراين می کوشد باسازماندهی          .  را دارد   
وبسيج اپوزيسيون بورژوائی، از آنها به                   
عنوان ابزاری در خدمت تحقق تاکتيک ها              
وسياست های خود در جريان منازعه                         

 .باجمهوری اسالمی استفاده کند
 دولت آمريکا در لحظه کنونی از اين                          
جريانات صرفا به عنوان يک وسيله                            
فشارسياسی به جمهوری اسالمی استفاده می        

اما مسئله به همين جا ختم نمی شود و               .  کند
. اهداف دراز مدت تری رانيز دنبال می کند           

روند تشديد تضادها و اختالفات ميان دولت            
آمريکا وجمهوری اسالمی در طول چند سال        
گذشته به وضوح نشان می دهد که حتا اگر               
جمهوری اسالمی برسر مسئله هسته ای                   
ناگزير به عقب نشينی شود و طرفين به                      
توافق وسازش با يک ديگر برسر اين مسئله           
برسند، اختالفات مهم تر برسر نقشی که اين           
دودولت می خواهند در خاور ميانه داشته                
باشند، الاقل مادام که جناح کنونی حکومت             

. اسالمی برسر کار است، باقی خواهد ماند             
در آن صورت تضادها واختالفات اين دو،              
بازهم تشديد خواهد شد و دولت آمريکا بر                
تالش خود برای ايجاد تغييراتی در هرم                    

اما .  سياسی موجود در ايران، خواهد افزود         
چگونه می خواهد و يا می تواند به اين هدف            

 دست يابد؟
روند برکناری و يا        .  يک نکته مسلم است       

تغييرات در جمهوری اسالمی به همان                      

توده های مردم ايران به ويژه در دوران                   
خمينی داشته واکنون می خواهد در خدمت             

 .چه کسانی نقش آفرينی کند
توده های کارگر و زحمتکش ايران، پس از           
آن همه فجايعی که خمينی وطرفداران او                 
وکل جمهوری اسالمی در ايران به بار                     
آوردند، آموخته اند که ديگر نبايد به ادعاها            

تجربه به   .    و وعده های افراد باور داشت          
ويژه پس از برمال شدن ماهيت رسوای                     

که اکبر گنجی هم يکی از         “  اصالح طلبان ”
سرکردگان آنها بود، به نسل جوانی که                      
اکنون به لحاظ سياسی بالغ شده است،                         
آموخت که بايد بر سينه تمام کسانی که به                  
نحوی از انحاء با رژيم جمهوری اسالمی               
همکاری کردند، دست رد زد و نبايد ذره ای          

 .به آنها اعتماد کرد
اگر به تمام لشکر اپوزيسيون بورژوائی                  

 ٩٠نظری بيافکنيم، می بينيم که الاقل                        
درصد آنها همان جرياناتی هستند که در                   
دوران رژيم شاه و يا جمهوری اسالمی ،                 
خودشان در اختناق، سرکوب و اسارت توده         

بنا براين   .  های مردم ايران نقش داشته اند           
بديهی است که توده های زحمتکش مردم به           
آنها اعتماد نکنند وادعاهای آزادی خواهانه           

. وبشر دوستانه آنها را به باد تمسخر بگيرند          
اينان که فاقد هرگونه پايگاهی در درون توده        
مردم اند ونمی توانند خود به يک آلترناتيو              
در برابر جمهوری اسالمی تبديل شوند، تمام        
اميد خودرا به دولت آمريکا بسته اند واين                
وظيفه را برعهده گرفته اند که به عنوان                   
ابزاری در خدمت پيشبرد تاکتيک ها                          

 .وسياست های دولت آمريکا تالش کنند
اينان برای سرپوش گذاردن بر نقش کثيف              
خود در خدمت سياست های امپرياليستی                 
وستمگرانه دولت آمريکا، ادعا می کنند که            
به خاطر حصول مردم ايران به آزادی و                  
نجات آنها از شر فجايع جمهوری اسالمی               

. دست اتحاد به سوی آمريکا دراز کرده اند            
اينان خود را فريب می دهند ونه توده مردم             

چرا که اگر کسی نداند که                      .  ايران را    
امپرياليسم مترادف ارتجاع، ستمگری وبه            
بند کشيدن توده مردم است، اگر نداند که                   

“ آزاديخواهانه”امپرياليسم آمريکا چه نقش          
ای در ويتنام، در سازماندهی وبرپائی                       
حکومت های نظامی سرکوبگر سراسر                  
جهان ودر برپائی جنگ های کثيف ضد                   
انسانی داشته است، الاقل می تواند آن را در          

 .عراق مشاهده کند
اينان حقيقت راکتمان می کنند، تا نقش                        
جنايتکارانه ای را که قرار است در آينده ايفا         

 .کنند، پوشيده دارند
درک اين حقيقت وقتی روشن می شود که                
شناخت دقيقی از ماهيت جمهوری اسالمی            
ودولت آمريکا واهداف ومقاصد آنها داشته            



  ۴٨٢  شماره ٨۵نيمه  اول مرداد  ٧

 ۶از صفحه 

قــوق                          ه ـح اـن ـه ن ـب ه بــه اـي اری را ـک ـک ـي ع ـب رـف
ی          کارگران و قانون کار موردتعرض قرار ـم

اـست          .   گيرد، باور نخواهد کرد    ـي رای ـس ا اـج ـب
ار، از ـيک                ون ـک های دولت و تعرض به قاـن
ر              ی ـب ـت ـش ـي ـع سو،ابعاد فشارهای اقتصادی و ـم
د                  واـه زاـيش ـخ رـعت اـف ه ـس روی کارگران ـب

ره روزی         .   يافت فقر و گرسنگی، فالکت و تـي
اد ـبس            ـع و ساير مصائب اجتماعی موجود، اـب

رـفت             د ـگ واـه ود ـخ و از   .   فاجعه بارتری به ـخ
ی            ـت ارضـاـي سوی ديگر، روحيه اعتراضـی وـن
رـعت پـشت          توده ای مرزهای کنونی را به ـس

ری          .   سر خواهد گذاشت   ـگ داز دـي م اـن هيچ چـش
ظـم                  ه ـن ـي ـل ارزه ـع ـب راض وـم جز گسترش اعـت
ان                   ـش ـک ـت ـم ران و زـح ارـگ ر ـک راـب موجود در ـب
ه                  زـب ـي ی ـن اـت ـق رد طــب وجود نخواهد داشت و نـب

ود           ـم د ـن واـه . مراحل حادتروعالی تری گذر ـخ
خــيــابــان، بــه يــکــی از صــحــنــه هــای اصــلــی              
ری                ارـگ ع ـک ـي ای وـس زش ـه اعتراضات و خـي

 . مبدل خواهد شد
ون               ـن م اـک خطر يک چنين چشم اندازی، از ـه
ر                    ـک ه ـف ز ـب ـي م را ـن برخی از دل سوزان رژـي

ده اـست                ـن ـک ه وحـشت اـف د    .   واداشته و ـب ـم ـح ـم
ل ـحزب                  ر ـک ـي ی دـب اـل زارع فومنی مشاور ـع
ط          ـل همبستگی، ضمن اشاره به سياست های ـغ
واـقب                  ری وـع ارـگ ل ـک اـئ ه مـس ـن دولت در زمـي

د         وـي در ” :   اخراج کارگران هشدار گونه می ـگ
وان               ود و ـت ی ـش شرايطی که کارگر اخراج ـم
تــامــيــن حــداقــل هــای زنــدگــی اش را نــدارد                
ای                   راض ـه ـت زاـيش اـع ی اـف ـن ـي کمترين پيش ـب

 !“پنهانی وآمدن معترضين به خيابان هاست

 ۴از صفحه  . . . اجرای حکم سرمايه و 

 بی قاعده
 

ل                 ای ـح ات ـه ـي ان در ـه اـي نماينده کارفرـم
اعــتــصــاب، تــجــمــع و       ” :   اخــتــالف گــفــت   

راهپيمايی در محافل اجتماعی نتيجه نمی      
ن                     ب اـي اـل ران در ـق ارـگ ه ـک ـچ اـن ـن دهد و ـچ
ه            ـت واـس ابزارها دولت را وادار کنند که ـخ
ه                   ا ـک د از آن ـج ـن های آنان را برآورده ـک
ن                 ـي وده در اوـل ر ـب ـب اين توافق از روی ـج
ه                  ـم د ـه رـس درت ـب ه ـق فرصت که دولت ـب
ر و در                    ـب ه از روی ـج ی را ـک امتيازهاـي
از ـپس                ع داده ـب ـم شرايط اعتصا ب و تـج

 “.می گيرد
ت               ـف ی ـگ ه ـم اين بيچاره نشريه کار هر ـچ
ه           ـي بابا دولت و کارفرما نداره همه اش يـک

م               ـت ی رـف ـم ار ـن . من بی قاعده نويس زير ـب
رم           ان ـگ اما خوب دم اين نماينده کارفرماـي
کــه مــا را روشــن کــرد و گــرنــه مــا تــو                   
تــاريــکــی خــودمــان مــی مــانــديــم و نــمــی             
فــهــمــيــديــم کــه ايــن دولــت چــرا ايــن قــدر              

 .کارگرها رو تو زندان می کنه 
 

حســنــی امــام جــمــعــه ارومــيــه از دولــت               
ا               م ـه اـن ه ای ـخ خواست با صدور بخشناـم
ت      را موظف به رعايت حجاب بعد از وـق

ت         .   اداری کند  واـست دوـل در پی اين درـخ
احمدی نژاد که قرار است زمينه حضـور        

م     ١٠٠٠يکی را که بيش از        سال اـست ـگ
ازی            ه ـس شده فراهم کند و جهت اين زميـن
ـــمـــای اســـالم را                  قـــول داده خـــواب عـــل
تــعــبــيــرکــنــد، بــه نــيــروهــای انــتــظــامــی و           
ور              ـت ان دـس سربازان گمنام و بی نام و نـش
ه                ـم رار در ـه داد که از اين به بعد با استـق
ی                اـل ـق ا، ـب ه ـه وـچ ی ميادين، خيابان ها، ـک
ا و           ها، ساندويچ فروشی ها، رستوران ـه
را                   ه را اـج اـم ـن ـش ـخ ن ـب خانه های مردم اـي

ان           .   کنند ه زـن ن ـب ـي در اين بخشنامه هم چـن
ت            اـي دم رـع اخطار شده که در صورت ـع
طـر                  ا ـخ ده ـب اد ـش حجاب در مکان های ـي
زنــدان، شــالق و اخــراج از مــحــل کــار               

م         .   روبرو هستند  ه ـه اـم در پايان اين بخشـن
ی اش              ـل زدوران داـخ چنين به آمريکا و ـم
ی                    ـم ز ـن رـگ ا ـه ه آن ـه هشدار داده شده ـک
اب                   ـخ ـت ر و ـحق اـن وق بـش توانند با نام حـق

) ببخشيد عالم اسالم(   پوشش، زنان ايران    
  .را از فرهنگ و اعتقادات شان جدا کنند

 آلترناتيو سازی دولت آمريکا و وظائف آن

ار را                     ون ـک اـن ر ـق ـي ـي ـغ گرچه سر و صـدای ـت
موقتا خوابانده اند، اماوزير کار احمدی نژاد   

م   ” وتغيير قانون کار را ـيک    “  اصالح”  ـک ـح
د    “   قانونی ی داـن ه         .   ـم ی ـک ـم ـک اس     ” ـح ر اـس ـب

رنــامــه ســوم از طــرف مــجــلــس بــه دولــت               ـب
واگــذار شــد و ســپــس در بــرنــامــه چــهــارم                 
ه                   ـلس ـب ـج وی ـم ه از ـس ـت بارديگر اين خواـس

ی          “   دولت واگذار شد   ـگ اـل ـپ ـم و اينک وی وـه
ر دوش                 م را ـب ـک رای ـح هايش مسئوليت اـج

ان             .   گرفته اند  ـي زرـگ د ـب ـم ارات اـح بنا به اظـه
نــمــايــنــده ســبــزوار در مــجــلــس ارتــجــاع،                 
پيشنهادات وزير کار قرار است توـسط ـيک         
ه         ـت رـف کميته چهار نفره مورد بررسی قرار ـگ

ن                   ” و   دن در صــح طـرح ـش ه ـم از ـب بدون نـي
يــســيــون صــنــايــع              وســط کـــم جــلــس ـت لــنــی ـم ـع
ورای                     ه ـش ی ـب اـئ ـه د ـن ـي اـئ رای ـت تصويب و ـب

 )٨۵ تير٣١–ايلنا(“ .نگهبان ارائه شود
د            دـي ز تـش دولت اسالمی برای نجات رژيم ـج
ی                       دـگ طـح زـن ه ـس ر ـب ـت ـش ـي ـعرض ـب فشار و ـت
رای           ان و اـج ومعيشت کارگران و زحمتکـش

دارد        و  .   حکم سرمايه داران راه ديگری  ـن وـل
ت                ودـي وـج رضـی، ـم ـع ن ـت ـي آن که عواقب چـن
 .رژيم را در معرض خطر جدی قرار دهد

را                    ود را اـج م ـخ ـک ه داران ـح اـي رـم بگذار ـس
م و               ـک رای ـح کنند، طوفانی که اما هنگام اـج
ــاط                              ــود، بـس ــی ـش ــا ـم ــرـپ ــس از آن ـب ـپ
د           واـه صادرکنندگان حکم ومجريان آن را ـخ

ديــد               .   روـفت  ز تـش م ـج ران ـه چــرا کــه کــارـگ
ری           ـگ ود راه دـي وـج مبارزه و برچيدن نظم ـم

 . ندارند

 خالصه ای از اطالعيه ها و بيانيه های سازمان
 

عنوان اطالعيه ای است که سازمان در تاريخ           “  کارگران شرکت واحد بايد فورا آزاد شوند        ”
در اين اطالعيه ضمن اشاره به تجمع کارگران شرکت واحد در               .   انتشار داد  ٨۵ تير ماه     ٢۴

برابر وزارت کار که در اعتراض به اخراج و بالتکليفی کارگران برپا شده بود، گفته شده                         
نيروهای انتظامی جمهوری اسالمی طبق معمول به تجمع امروز کارگران حمله                         ”:  است

 “. تن از آنان را دستگير کردند٩نموده و 
اطالعيه سپس با اشاره به بازداشت چند تن از کارگران شرکت واحد و اسارت چند ماهه                             
منصور اسانلو رئيس هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران                             

رژيم جمهوری اسالمی از بدو حيات خود تا امروز پاسخی به جز                        ”:  وحومه، می نويسد    
اين .  سرکوب و حبس و کشتار به مطالبات کارگری و از جمله تشکالت مستقل آنان نداده است      

 “ .کند رژيم همواره نشان داده است که هيچ نوع تشکل مستقل کارگری را تحمل نمی
در ادامه ی اطالعيه، يورش نيروهای انتظامی به تجمع کارگران شرکت واحد قويا محکوم                      

اطالعيه در پايان خواستار آزادی فوری و بی قيد وشرط کليه بازداشت شدگان،                     .  شده است 
 . منصور اسانلو وديگر فعاالن جنبش کارگری که در زندان به سر می برند، شده است

آمريکا در حال متشکل شدن اند، اساسا                      
وظيفه ای جز به راه انداختن يک جنگ                      
داخلی ارتجاعی و کشتار توده های مردم                  

تفاوتی ميان آنها و جمهوری      .  نخواهند داشت 
اسالمی وجود ندارد وبه يکسان همه آنها                   
دشمنان توده های کارگر و زحمتکش مردم            

 .اند ايران
 

 

توده های کارگر و زحمتکش در آورد و                    
چنان چه موفق نشد، به وظيفه ديگر خود                   
عمل نمايد و يک جنگ داخلی را به توده                    

 . های کارگر و زحمتکش تحميل نمايد
بنابراين از هر جهت که به مسئله نگاه کنيم،            
روشن است که تمام افراد، گروه ها                               
وجرياناتی که اکنون حول محور امپرياليسم          

وظائف آلترناتيوی که دولت آمريکا به آن               
شکل می دهد، اين است که اگر چنين                           
انقالبی رخ دهد، برای خفه کردن آن در                    
نطفه، تالش کند و ابتکار عمل را از دست               



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

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

 . يکی از آدرس های زير پست کنند
 
 

K . A . R 
Postfach  160531 
60068  Frankfurt 
Germany 
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1500 Copenhagen   V 
Denmark 
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Postlagernd   
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Switzerland 

 
Postbus  23135 
1100  DP 
Amsterdam Z.O 
Holland 
 
K.Z 
P.O.BOX    2488 
Vancouver   B.C 
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کمک های مالی خود را به شماره حساب          
راه           بانکی زير واريز و رسيد آن را به هم
کی از آدرس های                       ه ي ظر ب ورد ن کد م
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 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی  

  ۴٨٢  شماره ٨۵نيمه  اول مرداد 

 شماره های فکس
سازمان فداييان 

 )اقليت(

 دانمارک

 آلمان 

 سوئيس 

 هلند 

 کانادا

۶در صفحه    

٨ 

 آلترناتيو سازی دولت آمريکا و وظائف آن
وی .  برنامه وی را سازماندهی کرده بودند           

از آنجائی که مدتی به حبس محکوم شده و                
در زندان دست به اعتصاب غذا زده بود،                 
وظيفه اش تنها اين بود که فراخوان را اعالم           

هدف سازماندهندگان اين اعتصاب نيز         .  کند
نه مسئله آزادی زندانيان سياسی، بلکه                        
اجرای برنامه ای بود که تنها حلقه ديگری               
از زنجيره تالش های اين جريانات برای                  

نقشی هم  .  آلترناتيو سازی محسوب می شود       
که اکبر گنجی در اين ميان ايفا خواهد نمود،            
چيزی فراتر از نقشی نيست که شيرين                       
عبادی می بايستی با دريافت جايزه صلح                  

چرا که اينان در واقع                .  نوبل ايفا نمايد       
شخصيت های زودگذر نمايشنامه ای هستند          
که بايد در يک لحظه تماشاگران را با                           
روضه خوانی در مورد صلح و حقوق بشر             
سرگرم کنند وصحنه را برای بازيگران                   
اصلی ماجرا که بعدا اجرا خواهد شد، ترک            

چون در پروژه آلترناتيو سازی                      .  کنند
واجرای استراتژی دولت آمريکا، اساسا نه            

 .بحثی از آزادی است و نه از صلح
با اين وجود در همين محدوده نيز اينان                       

گويا تر  .  نتوانسته ونمی توانند نقشی ايفا کنند      
از هر چيز نتايج همين فراخوان اعتصاب                

اين فراخوان به رغم حمايت مستقيم       .  غذاست
وغير مستقيم بورژوازی اپوزيسيون                          
وتبليغات راديو و تلويزيون های فارسی                   
زبان قدرت های جهانی، نتوانست حتا به                  
اندازه يک ذره در ميان توده های مردم                      

در .  ايران واکنش ايجاد نمايد و پاسخ بگيرد          
خارج از کشور نيز به رغم تمام تالش شان             

 . حتا نتوانستند چند هزار نفر رابسيج کنند
خام انديشی است که اگر کسی تصور کند،               
توده های ميليونی کارگر و زحمتکش مردم            
ايران نسبت به جنايات بی انتهای جمهوری            
اسالمی و به بند کشيدن مخالفين توسط اين               
رژيم، بی تفاوت اند و يا از ترس واکنشی                  

امروز کمتر خانواده ای را در         .  نشان ندادند 
ايران می توان سراغ گرفت که يکی از                      
اعضاء و بستگان آن گذرش به سياهچال                   
های قرون وسطائی حکومت اسالمی در                 
ايران  نيافتاده باشد واز اين بابت کينه ونفرت      

همين .  عميقی نسبت به رژيم نداشته باشد               
مردم نيز به دفعات نشان داده اند که از هيچ              
جانفشانی وقهرمانی در مبارزه عليه رژيم              

آنها .  های ستمگر حاکم فروگذار نکرده اند           
در صدها مورد با دست خالی با نيروهای                 

 .سرتاپا مسلح رژيم درگير شده اند
پس، اگر نسبت به فراخوان اکبرگنجی                       
واکنشی نشان نمی دهند، خوب می دانند که             
گنجی کيست، چه نقشی در سرکوب وکشتار          

دولت آمريکا بر سرعت اقدامات خود برای           
سازماندهی و بسيج نيروهای اپوزيسيون                 
بورژوائی از هر گروه و دسته، سلطنت                    

، دو     “اکثريتی”طلب، جمهوری خواه و                
خردادی، مجاهد، ناسيوناليست های کرد،               

در .  ترک، عرب، بلوچ وغيره افزوده است         
طول چندين ماه گذشته، ارگان ها ونهادهای           

نظامی و سياسی دولت آمريکا                     -امنيتی
جلسات ومذاکرات علنی و مخفی متعددی را         

اجالس .  با اين جريانات سازماندهی کرده اند      
اخير مقامات کاخ سفيد با تعدادی از افراد                 
وابسته به محافل اپوزيسيون بورژوائی،                  
مرحله پيشرفته تری از تالش دولت آمريکا            
برای شکل دهی به يک آلترناتيو سياسی                   
بالقوه است که بتواند به عنوان تابعی از                      
تاکتيک ها و سياست های دولت آمريکا، در           
شرايط ويژه به يک آلترناتيو بالفعل تبديل                 

اما اقدامات دولت آمريکا برای شکل            .  شود
دادن به چنين آلترناتيوی، محدود به                              
اپوزيسيون بورژوائی خارج از کشور و آن           

اين آلترناتيو  .  چه که علنی شده است، نيست        
سازی به ويژه در ارتباط با جناح های داخلی         
رژيم و گروه های به اصطالح ليبرال                         
طرفدار آمريکا در داخل کشور، اشکال غير         

. مستقيم تر و پيچيده تری به خود گرفته است         
ظاهرا ممکن است نتوان جايگاه برخی                      
اپوزيسيون های قانونی و نيمه قانونی رژيم            
را در اين آلترناتيو پيدا کرد، چرا که حضور          

اما در واقعيت       .  علنی و محسوسی ندارند         
امر، آنها از طريق حلقه های واسطه ای که             
در خارج از کشور دارند، جايگاه ويژه ای               
در اين آلترناتيو سازی دولت آمريکا دارند و          

 .وظائف خود را انجام می دهند
به نمونه اخير آن، مورد اکبر گنجی نگاه                   

تنها يک آدم پرت و از همه جا بی خبر           .  کنيم
ممکن است تصور کند که وی بدون هرگونه          
سازماندهی و تشکيالت، در يک لحظه به                
فکرش خطور کرده است که به خاطر اهداف        
بشر دوستانه به خارج از کشور بيايد و                       
فراخوان اعتصاب غذا برای آزادی چند                    

واقعيت امر اين بود     .  زندانی سياسی را بدهد    
که هم اعطای جايزه به وی و نيز وظيفه او               
برای اعالم فراخوان اعتصاب غذا، توسط             

. کسان ديگری سازماندهی و رهبری شده بود     
اين اکبر گنجی نبود که فراخوان اعتصاب               
غذا را صادر می کرد، بلکه دوستان وهم                  
فکران وی در خارج از کشور امثال                            
سازگارا، حقيقت جو و ديگر سران                               
دوخردادی که پس از شکست پروژه                            

راه نجات خود وحکومت         “  اصالح طلبی  ”
شان را در دخيل بستن به آمريکا يافته اند                  
ونيز جمهوری خواهانی از همين قماش، تمام       


