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 پايبندی جمهوری اسالمی به اصول ارتجاعی خود
 ای های تلويزيون ماهواره آوری بشقاب سوزان تا جمع از کتاب
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ناکامی امپرياليسم آمريکا در  
با بنيادگرائی اسالمی و “ مبارزه”

“ ثبات”و “ امنيت”استقرار 
 درعراق وافغانستان

نگاهی به مبارزات توده ای در 
 مردادماه

 مقابله کارگران با
  تهاجم سرمايه

ال                     وط صدام واشغ بيش از سه سال از سق
عراق ونزدیک به شش سال از سقوط طالبان        

ظامی و         .   در افغانستان گذشته است    ورش ن ی
ه              ان ه ه ب ا ب کشتار مردم بی دفاع این کشوره

ی   ” و مبارزه با   “   نابودی تروریسم ”  رائ بنيادگ
ی الم د  “   اس از ش ا      .   آغ ک ری م آم س ي ال ری پ ام

م    )  ومتحدان آن(   آمده بود تا با کنار زدن رژی
ا         -های استبدادی وفوق ارتجاعی این کشوره

ان                ي ام دان دور ازح ن که خود در گذشته نه چ
ود         ی        -اصلی وسفت وسخت آن ب ن گزی ای وج

ده ی             ان رژیم های سياسی ارتجاعی دست نش
ی          ت ف ع ن اب دیگری، ضمن چنگ اندازی بر من
وکسب بازارهای جدید، اهداف توسعه طلبانه       

زم    .   و استراتژیکی خود را دنبال کند      ي ال امپری
ه               ود ک ب آمریکا البته از این مسئله نيز غافل ن
ل                   ائ ورداری ومس ل کش ائ ه مس ن ي در زم
ه        روبنائی وفرهنگی جامعه نيز باید  نسبت ب
ورد                     ه وجود داشت وم ت ذش ه در گ آن چه ک
ا                  ن کشوره ردم ای نفرت عميق توده  های م
ه           بود، تغييراتی ایجاد کند واز همين جاست ک

ه   “   دمکراسی   ” بازی های پارلمانی  و         وب ول
ا رواج و                 ن کشوره زور سرنيزه باید در ای
ا       ن ه تحکيم می یافت تا در سایه ی همه ی ای

ت  ” و    ي ن ات ” و   “   ام ب ن       “ ث م ه، ض ل اص ح
ی دغدغه،           سازماندهی یک غارت وچپاول ب
اس کل                      ي ق اهداف دراز مدت خود را د رم

ان و صدام         .   منطقه دنبال کند   رژیم های طالب
د         ردن وط ک ا            .   حسين سق ک ری سم آم ي ال ری پ ام

ران خود کرزای  در                       وک ه ن حکومت را ب
رد              ی درعراق سپ ان ب . افغانستان و جالل طال

جریان سقوط این رژیم های فوق ارتجاعی و        
ات               ای ن زی وج ون ری ا خ ه ب ر ک گ وب رک س
ی           ردم ب دهشتناک وکشتار غير قابل تصور م

جات در            ان با وجود تعطيلی بسياری از کارخ
اه              ی، م ان ت ماه مرداد و به دليل تعطيالت تابس
ای               رکت ه ات و ح صاب ت د اع اه رداد ش م

ود             ران ب ارگ ار ک ن    .   اعتراضی ُپر شم در ای
ميان اخبار سندیکای کارگران شرکت واحد          
زل از           و اعتصاب کارگران ایران خودرو دی
ا دارد               ه ج ود ک اهميت ویژه ای برخوردار ب
ه                        ت ژه ای داش اه وی گ ن دو موضوع ن به ای

م  ران                 .   باشي ران ای ارگ ژه اعتصاب ک ه وی ب
خودرو دیزل که خواسته ها و علت اعتصاب        
راضی                  آنها با بسياری از حرکت های اعت
اه                 ود و در م کارگران در این ماه مشترک ب
های آینده باید در انتظار حرکت های گسترده        

 .تری از این نوع باشيم
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و ا ال ت   سئ
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 اسرائيل خود را 
برای دور ديگری از حمالت 

 آماده می کند

 
 ١٧٠١قطعنامه   تنها یک هفته پس ازتصویب            

شورای امنيت و اعالم آتش بس در جنگ                 
ميان اسرائيل و لبنان، و در حالی که هنوز               
مردم لبنان در جستجوی اجساد باقی مانده                
زیر آوارهای ناشی از جنگ سی و سه روزه     
بودند، ارتش اسرائيل با سازماندهی یک                  
عمليات کماندوئی در عمق این کشور، آتش           
بس را آشکارا زیر پا گذارد و برای چندمين           
بار نشان داد که به هيچگونه قرادادی پای بند         
نيست، و مصمم است به بهای کشتار مردم              
بی دفاع و ویران سازی شهرها و روستاها،           
جنگی را که به بهانه دستگيری دو سرباز                
اسرائيلی توسط حزب اهللا لبنان آغاز کرده               

 .بود، تا رسيدن به هدف نهائی ادامه دهد

٧درصفحه  ٣درصفحه    

و                 ل گ ب ان ن جه ي در اردیبهشت ماه گذشته رام
ادا              ان وی ک ت ورن پژوهشگر و استاد دانشگاه ت
اد          رآب هنگام بازگشت به ایران در فرودگاه مه

ل شد               ق ت ن ن م . تهران دستگير و به زندان اوی
-یکهفته پس از دستگيری او و در پی واکنش        

لف چه از طرف                    ها و اعتراض های مخت
ون            وزیسي روهای دوم خردادی و چه اپ ي ن
ری او،                      گي ه دست خارج از کشور نسبت ب
صفار هرندی وزیر ارشاد جمهوری اسالمی       
وسرمقاله نویس پيشين روزنامه کيهان نسبت       

او عالوه    .   به این دستگيری واکنش نشان داد       
ده داد           ن      "   برپيگيری موضوع وع ي اگر رام

گی و        جهانبگلو تنها در ارتباط با مسائل فرهن
ز           ي عقيدتی دستگير شده باشد برای آزادی او ن

 ". تالش خواهد کرد
ری از                 ی خب ری و ب ي گ ت د از دس ع اه ب دوم
و، محسن اژه ای                   ل گ ب ان وضعيت رامين جه
ی                وعات ه ی مطب ب وزیر اطالعات در مصاح

ی        " یازده تيرماه با طرح         ل قالب مخم در "   ان

 جمهوری اسالمی و 
 سياست تکراری نمايش اعترافات تلويزيونی آن

٩درصفحه   



٢ 
 ١از صفحه 

  ۴٨۴  شماره ٨۵نيمه  اول شهریور 

 ۵درصفحه 

 زنده بادسوسياليسم

با بنيادگرائی اسالمی و “ مبارزه”ناکامی امپرياليسم آمريکا در  
درعراق وافغانستان“ ثبات”و “ امنيت”استقرار   

ا                      ـه ـن ه ـت ا ـن ود، اـم راه ـب ـم دفاع این کشورها ـه
ا                رد وـی ـب ان ـن تروریسم و بنيادگرائی را از مـي
د و                          ه رـش ه  ـب ـک ـل رد، ـب ـک م ـن حتا تضعـيف ـه

روه                     ان وـگ راـی الم ـگ ـيش اـس تقویت بـيش از ـپ
رش           ـت های بنيادگرای اسالمی منجر شد و گـس
ز در          ـي بی سابقه اقدامات کور تروریستی را ـن

 .پی داشت 
رار                    ـق ـت ان واـس ـب وط طـاـل ـق شش سال پس از ـس
ات         ـي نيروهای امپریاليستی در افغانستان، عمـل

ن          ـي ات و     ” نظامی امپریاليست ها برای تاـم ـب ـث
فــرمــانــدهــی  .   هــمــچــنــان ادامــه دارد      “   امــنــيــت

ر                ه ـب ی ـک ـت ـس ـي اـل عمليات نظامی ائتالف امپرـی
ر  ٣١عهده آمریکا قرار داشت، روز        ژوئيه ـب

رال                         ول ژـن ه ـق ا ـب رـفت ـت رار ـگ و ـق اـت عهده ـن
اردز    ”  ـچ و             “   دیوید رـی اـت ای ـن روـه ـي ده ـن اـن رـم ـف

ر              ـت ـش ـي روی ـب ـي درافغانستان، ناتو با استقرار ـن
ه              الف ـب ـت در منطقه، کاری را که نيروهای اـئ
د، بــه                  ام دـه تــوانـست انـــج کــا ـن بــری آمــرـی رـه

نــام بــرده درمــورد       .   مــرحلــه اجــرا در آورد        
درجــنــوب “   هــلــمــنــد” درگــيــری هــای والیــت        

ر در               ـق ـت ای مـس روـه افغانستان وعده داد که نـي
. این منطقه به زودی به دو برابر افزایش یابد        

ای           روـه  ١٨۵٠٠وی همچنين وعده داد که نـي
ل                    ا اواـئ ان را ـت ـت انـس ـغ نفره کنونی ناتو در اـف

د     ٣٠٠٠٠پائيز به بيش از   اـن رـس اب  ” .    نفر ـب ـب
ر     ـف ـي ای                “   هوپ ـش ورـه و از کـش اـت ل ـن ر ـک ـي دـب

ه                  ری ـب ـت ـش ـي ای ـب روـه ـي عضو خواسته است ـن
ن  ” منطقه اعزام کنند و      ده     “   حکمت چتـي ـن اـی ـم ـن

نــاتــو در افــغــانســتــان مــی گــویــد وضــعــيــت                 
وار              ه دـش ـت ذـش افغانستان نسبت به سال های ـگ
ا                   ز ـب ـي ان ـن ـب ان طـاـل وـی تر شده است وجنگ ـج

 !شيوه های جدیدتری وارد نبرد شده اند
ه                     وز ـک ـن ان، ـه ـب وط طـاـل ـق شش سال ـپس ازـس
ای                     روـه ـي زام ـن رم اـع رـگ و ـس اـت هنوز اـست ـن
ـنگ                 ر زده اـست و ـج ـق بيشتر به این کشور ـف
ور             ن کـش ودرگيری وکشتا رمردم بی دفاع اـی

ی و       . همچنان ادامه دارد  واـئ تنها درحمالت ـه
ه        ی ـب اـئ زمينی چند روز پيش نيروهای آمریـک
ا                        ران و ـب ه وـی اـن ا ـخ ـه قندهار که طـی آن دـه
ی                     ردم ـب ر از ـم ـف ا ـن د، صـدـه خاک یکسان ـش

د          دـن ی ـش ـم ر از        .   دفاع کشته وزـخ ـف زاران ـن ـه
مردم این شهر وروستاهای اطراف آن آواره         

د      ی           .   و سرگردان شده اـن وـب ـن ای ـج رـه ـه در ـش
ری وکـشت             ـي ان، درـگ ـت وجنوب شرقی افغانـس

. وکشتار به امری همه روزه تبدیل شده اـست         
عــمــلــيــات کــمــيــن گــذاری، درگــيــری هــای                 
ا           ذاری ـه مسلحانه، عمليات انتحاری وبمب ـگ
ری     به ویژه در چند ماه اخير به طور چشم گـي

ه       .   افزایش یافته است   وـن ـگ به طور واقعی هيـچ
ه      .   ثبات وامنيتی درکارنيست   نيروهای  ناتو ـب

ا                  ـم ـسی داـئ ـي ـل ـگ ی واـن اـئ ـک ویژه سربازان آمرـی
ای                 روـه ـي ا ن وـن ـب ای طـاـل مورد یورش نيروـه
ی           ـم ه وزـخ مقاومت مردمی قرار گرفته وکشـت

ه از         .   می شوند  اـن ـح درگيری ها وعمليات مسـل
ز                    راـک ان وـم ـت انـس ـغ رق اـف وب وـش ـن مناطـق ـج
کوهستانی فراتر رفته است و مناطق غرب و        
ه             ا ـب شمال افغانستان را نيز دربر گرفته و حـت

 . کابل، قلب افغانستان نيز تسری یافته است
ر،          سير رویدادها درعراق از این هم عریان ـت
نــاکــامــی امــپــریــالــيــســم آمــریــکــا در نــابــودی             
ت               ـي ـن بنيادگرایان اسالمی و   ایجاد ثبات و اـم

د              ـن ی ـک م ـم ال     .   مورد نظر آن  را ترسـي ه ـس ـس
راق،                    ال ـع ـغ وط صـدام و اـش ـق ونيم بعد از ـس
ات             ـب اوضاع بسی متشنج تر، نا امن تر وبی ـث
داد را             ـغ تر از زمانی است که ارتش آمریکا ـب
ــده                     ــــن ــای ــــم ـــوش ن ـــه تصـــرف در آورد وب ب

ـنگ        -انحصارات مالی  نظامی آمریکا پایان ـج
م        .   را اعالم نمود   ـس ـي اـل تمامی تالش های امپرـی

“  امنيت” آمریکا ومتحدین آن برای ایجاد یک       
ع            “   ثبات” و   اـب ـن د ـم نسبی که در پرتو آن بتواـن

ارت           نفت و انرژی عراق را بی سر وصدا ـغ
ا               ود را ـب ه ـخ اـن ـب کند وسياست های توسعه طـل
خــاطــری آســوده بــه پــيــش بــرد، بــا شــکــســت             

ه            .   روبرو شده است   ی، ـن ـت وـم ـک ورای ـح نه ـش
زه               ـي رـن ات ـس اـب ـخ ـت استقرار دولت موقت، نه اـن
ه                 ی وـن اـن ـب الل طـاـل ای و ریاست جمهوری ـج

وـلش را داده         “   دولت متحد ملی”تشکيل   که ـق
ظـر                   ه ـن ر ـب ن ـت اند اما از هر زمانی غيرممـک
ای                  ری ـه ـي اد درـگ ـع دام از اـب می رسد، هيچـک
ه در                 ی ـک ردـم ده ی ـم داخلی و مقاومت فزایـن
بــرابــر اشــغــال گــران دســت بــه مــقــاومــت                    

ه اـست            ـت اـس ـک ام     .   واعتراض زده اند، ـن ـم در ـت
ای                 ورش ـه راق، ـی ال ـع ـغ طول سال های اـش
ب                  رـی ـخ اران وـت ـب ـم ی، ـب ـن ـي مکرر هوائی وزـم
اره ی          اماکن مسکونی وشهرها وکشتار چند ـب

و “   فلوجه” مردم بی دفاع عراق، برپائی دهها     
ه              “   ابوقریب”  ری ـک ـگ ار دـی ـم ی ـش وجنایات ـب

ای                  رـج ی و آوراه ـب ـم دهها هزار کشته و زـخ
ح      .   نهاده، ادامه داشته است  ـت ا ـف به رغم این اـم

ان                    ـت انـس ـغ دوده ی اـف ـح ا درـم عراق نه تنها حـت
ه                  ون ـب ـن م اـک راق ـه ميسر نشده است، بلکه ـع
باتالق مرگباری برای آمریکا که تا زیر چانه        

ده اـست               ل ـش دـی ـب ی    .   در آن فرو رفته ، ـت اـم ـم ـت
ا                   ـک رـی م آـم ـس ـي اـل رـی ـپ ای اـم دـه کوشش ها وترفـن
راق             ومتحدین آن برای کنترل اوضاع  در ـع
ا                      ا و ـن ری ـه ـي رش درـگ ـت ری از گـس ـي وجلوـگ

ی          اـم اـک ـست وـن آرامی ها، به طور قطع با شـک
ه     . روبرو شده است  ا ـک شکست سياسی آمریـک

ای                  ه ـه ـب ـن ه ـج زـب ـي از درون هيئت حاکمه آن ـن
يــم داده مــی شــود،               ظــامــی واقــتــصـادی تــعـــم ـن
ی              ـت ارضـاـی ه ـن ـن تاثيرات معينی بر افزایش داـم
ات و             الـف مردم آمریکا از یک سو وتشدید اخـت
ز              ـي ا ـن ـک چالش های درونی هيئت حاکمه آمرـی

 . برجای گذاشته است
ی             در حالی که سال گذشته چنين وعده داده ـم

، حــداقــل   ٢٠٠۶شــد کــه آمــریــکــا تــا مــارس            
 تــن از نــيــروهــای خــود را کــاهــش              ٢٠٠٠٠

ه          ـسی ـب خواهد داد، اما مرتبا نيروهای تازه نـف
ـيس    ” ژنرال .  عراق اعزام نموده است  رـپ ـت “ پـي

رـسش          رئيس ستاد مشترک آمریکا در جلسه ـپ
ی               راق ـم ی در ـع اـئ وپاسخ با سربازان آمریـک

ر    ٧٠٠٠( قرا ر بود دوگردان     ” گوید،   ـف از )    ـن
نيروهای آمریکائی کاسته شود اما با توجه به        
ردان             د دوـگ اـی شرایط حاضر به جای کاهش ـب

 “.به آن افزوده شود
ا ر و                 ـت د کـش دـی اما اعزام نيروهای جدید وتـش
ز             ـي ون ـن ـن سرکوب وتوحش همان طور که تاـک

ات  ” به تجربه اثبات شده است به برقراری         ثـب
اقــدامــات .   مــنــجــر نــخــواهــد شــد        “   و امــنــيــت   

ر و            ـگ اـل وحشيانه و ضد انسانی نيروهای اشـغ
اومــت                   ا از یــک ســو مـــق ریـــک در راس آن آـم
ت               وـی ـق ه وـت ـت ـخ مردمی را بيش از پيش برانگـي
نــمــوده اســت واز ســوی دیــگــر بــا وضــوح                 
ان         راـی شگرفی به تقویت اسالم گرایان وبنيادـگ
ـــقـــویـــت گـــروه هـــای                  اســـالمـــی و رشـــد وت
ه           ناسيوناليست مذهبی اعم از سنی  یا شيعه ـک
ی            ـب ذـه به طور آگاهانه به اختالفات قومی و ـم

. در ميان آنها دامن می زنند، منجر شده اـست         
درگــيــری هــای مســلــحــانــه، پــرتــاب مــوشــک           
وراکــت، انــفــجــاربــمــب، اقــدامــات انــتــحــاری،        
رخدادهای کور تروریستی در اماکن ومراسم      
مذهبی که روزانه دهها کشته وزخمی برجای       
راق از               زرگ ـع ای ـب رـه می گذارد، اکثر شـه
وصـل،            ره، ـم اـم جمله بغداد، بصره،کربال، ـس

طبق آمار  .   نجف و غيره را در برگرفته است      
اه                    ا در ظـرف دوـم ـه ـن ل ـت ـل ه و    ( سازمان ـم ـم

 عــراقــی در ایــن       ۶٠٠٠نــزدیــک بــه     )   ژوئــن
ی         .   درگيری ها کشته شده اند     ظـاـم وـمت ـن ـک ـح

ه ای،                      طــق ـن ای ـم ردی ـه ه ـگ اـن ا، ـخ در شهرـه
از                   ارـس ـيک ـک ـچ ـي وب، ـه رـک تشدید فشار و ـس

چــنــد روز پــيــش نــيــروهــای              .   نــبــوده اســت    
ه                        ی ـب راـق ی ـع ـت ـي ـن ای اـم روـه ـي ی و ـن آمریکاـئ
د         ردـن ساختمان وزارت بهداشت عراق حمله ـک
ظـان                  اـف ـح ن از ـم ت ـت و ضمن تخریب آن، هـف

د      ات    .     وزیر بهداشت را دستگير کردـن الـف ـت اـخ
ی             ـت وـم ـک درونی جناح ها وگروه بندی های ـح

مــحــمــد   .   روز بــه روز تشــدیــد شــده اســت                 
ه        المشهدانی رئيس پارلمان ارتجاعی عراق ـک
ه             ـت ذـهب وابـس یک ناسيوناليست عرب سنی ـم
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 ١از صفحه 

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 

 اسرائيل خود را 
 برای دور ديگری از حمالت آماده می کند

مشابه که امروز امپریاليسم آمریکا و دولت            
دست نشانده اش اسرائيل با داعيه مقابله با                
آنان به آتش جنگ، کشتار و ویرانی در                      
خاورميانه دامن می زنند، محصول عملکرد         
آمریکا، اسرائيل و دول متحد آن ها در                        

حزب اهللا لبنان، بر شانه توده         .  منطقه هستند 
های محرومی سوار شده است که گویا هيچ             
سرنوشتی جز جنگ و وحشت از جنگ                    

زورگوئی و   .  برایشان رقم زده نشده است          
تجاوزگری اسرائيل با حمایت آشکار                          
آمریکا، توده مردم را به واکنش وا می دارد            
و در غياب یک جریان انقالبی، جریانات                 
ارتجاعی مانند حزب اهللا خشم فروخورده                
مردم را در راستای اهداف سياسی خویش               

 .کاناليزه می کنند
 تنها در لبنان نيست که عملکرد آمریکا به                
رشد جریانات ارتجاعی اسالمی انجاميده                

عراق، نمونه تازه تری از این واقعيت        .  است
اشغال عراق توسط         .  را نشان می دهد             

آمریکا، و تحميل جنگ و کشتار به مردم این          
کشور، ارتجاعی ترین گرایشات اسالمی را          
در این کشور به ميدان دار صحنه تبدیل                     

. افغانستان یک نمونه دیگر است     .  کرده است 
طالبان دست پروده آمریکا، که زمانی توسط         
آمریکا شکل داده و به سالح و تجهيزات                    
مجهز شد تا با نيروهای شوروی سابق در                
افغانستان مقابله کند، امروز چنان نفوذی در          
افغانستان یافته که ناتو عليرغم اعزام                          
هزاران نيروی نظامی و صرف ميلياردها              

 . دالر از مقابله با آن عاجز است
آتش بس اعالم شده در جنگ ميان اسرائيل و          
لبنان پيش از آن که جوهر قطعنامه اش                       

دولت .  خشک شود، توسط اسرائيل نقض شد       
اسرائيل زخمی از شکستی که در جنگ سی          
وسه روزه متحمل شده است، اعالم کرده                  
است که خود را برای دور دیگری از                          
حمالت آماده می کند و مصمم تر از پيش،                

.  در صدد خلع سالح حزب اهللا لبنان است                  
بحرانی که در نتيجه آغاز جنگ سی و سه                
روزه اسرائيل ایجاد شده، با نقض آتش بس              
توسط اسرائيل شکل پيچيده تری به خود می           

مضافا این که این بحران، جزئی از              .  گيرد
یک بحران بزرگ تر است که لشگر کشی               

اگر .  آمریکا به خاورميانه ایجاد کرده است          
فاکتور امکان درگيری نظامی با جمهوری             
اسالمی را هم به آن اضافه کنيم، تنها چشم                
اندازی که بر این بحران می توان متصور               
شد، گسترش آن در حيطه ای است که                          
آمریکا و حاميان آن از یک سو و جمهوری             
اسالمی و جریانات مرتجع وابسته به آن از             
سوی دیگر،به بهای کشتار توده های مردم              
در ابعاد وحشتناک و ویران کردن شهرها و           

این .  روستاها، توان یکدیگر را بفرسایند              
 .    جنگ، طرف پيروزی نخواهد داشت

 

توانست حزب اهللا را در جنوب لبنان از ميان          
بردارد، با تمام امکانات پيشرفته تسليحاتی و         
نظامی و حمایت های بی دریغ امپریاليستی            
عمال در مقابله با حزب اهللا شکست خورد و            
گرچه کيلومترها در درون خاک لبنان پيش             

 را  ١٧٠١روی کرد اما ناگزیر شد قطعنامه          
شکست اسرائيل در جنگ، موقعيت         .  بپذیرد

درونی هيات حاکمه این کشور را متزلزل               
تشدید اختالفات در درون هيات             .    ساخت

حاکمه، همراه با اعتراضات مردم اسرائيل            
به نحوه عمل دولت و ارتش این کشور، بحث     
برکناری برخی از مقامات این کشور را به             

 .بحث روز تبدیل کرد
در جبهه مقابل، رودرروئی حزب اهللا با                    
وحشی گری ارتش اسرائيل، بر خالف                      
انتظار آمریکا و اسرائيل، موقعيت حزب اهللا         

شيخ نصراهللا رهبر   .  در لبنان را تقویت نمود     
حزب اهللا لبنان، در سخنانی پس از اعالم                  
آتش بس، از موضع رهبری که از جنگ                  
پيروز بيرون آمده است، از یک سو به                        
رهبران لبنان هشدار داد که فکر خلع سالح             
حزب اهللا را از سر بيرون کنند چرا که خلع              
سالح حزب اهللا عمال به معنای بی دفاع                      
گذاشتن مردم لبنان در مقابل اسرائيل و                      
آمریکا است، و از سوی دیگر، به مردم                     
جنوب لبنان اطمينان داد که حزب اهللا در                   
اولين فرصت ویرانی های ناشی از جنگ را         

وی به مردم آسيب دیده از      .  بازسازی می کند  
جنگ  وعده داد مادام که شرایط عادی نشده            
است، حزب اهللا با مقرری ماهانه، زندگی                

بنابراین در    .  خانوده ها را تامين می کند               
 ۴٠شرایطی که کمر دولت لبنان زیر بار                  

ميليارد دالر وام خارجی خم شده است، و                 
محاصره هوائی و دریائی لبنان توسط                        
اسرائيل، امکان کمک رسانی خارجی به                 
لبنان محدود است، و در شرایطی که شورای        
امنيت سازمان ملل و دولت های حامی آن،              
هنوز برای کمک به مردم لبنان و اعزام                    
نيروی چند مليتی چانه می زنند، حزب اهللا با          
نفوذی که به اتکا مخالفت با اسرائيل در ميان         
مردم یافته است، و با اتکا به امکانات مالی و    
تدارکاتی خود از سوئی موقعيت خود را از             
نظر سياسی تقویت می کند و از سوی دیگر            
در نقش حامی مردم ظاهر شده و مردم                       
محروم و بی دفاع لبنان را به خود وابسته                  

تداوم حمالت اسرائيل به لبنان تنها         .  می کند 
نتيجه ای که می تواند داشته باشد، تحکيم                  
موقعيت حزب اهللا و رشد جریانات ارتجاعی         

 .مشابه در منطقه خاورميانه خواهد بود
حزب اهللا و سایر جریانات ارتجاعی اسالمی         

دولت اسرائيل در توضيح شکستن آتش بس          
می گوید که با این اقدام قصد دارد مانع                       
رسيدن اسلحه و تجهيزات  به حزب اهللا لبنان       

این دهن کجی آشکار به دولت های               .  شود
امپریاليستی مدافع اسرائيل و شورای امنيت         
آن هاست  که مدعی اند با استقرار نيروهای          
چندمليتی در جنوب لبنان، قصد دارند                        
آرامش را به منطقه بازگردانند، و می                        
کوشند اهداف غارتگرانه و ارتجاعی خویش       
و حمایت بی دریغ شان از دولت نژادپرست          
و ارتجاعی اسرائيل را در پشت قطعنامه ها          

 . پنهان کنند
 از آغاز حمله اسرائيل به لبنان، در حاليکه           
مردم بی دفاع این کشور از زمين و هوا                    
هدف گلوله باران و بمباران قرارداشتند،                
هفته ها طول کشيد تا شورای امنيت                             
امپریاليست ها قطعنامه ای مبنی بر                             
ضرورت اعالم آتش بس به تصویب                          

این قطعنامه آشکارا  به نفع اسرائيل        .  برساند
تنظيم شده  و از جمله زمان خروج نيروهای         
اسرائيل از لبنان را باز گذاشته بود، از این             

آتش .  رو مورد قبول اسرائيل هم قرار داشت       
بس قرار بود به درگيری های نظامی و                    
کشتار غير نظاميان پایان دهد، شرایط الزم          
برای کمک به قربانيان جنگ، بازگشت بيش       
از نيم ميليون لبنانی که این کشور را ترک              
کرده و در کشورهای همسایه آواره شده اند           
را فراهم سازد و استقرار نيروهای                              
چندمليتی در جنوب لبنان را در پی داشته                

اما دولت اشغال گر و جنایت کار                   .  باشد
اسرائيل به استقرار نيروهای چند مليتی که            
ادعا می شود پاسدار صلح در مرز لبنان و             

اسرائيل .  اسرائيل خواهند بود، نيازی ندارد       
با حمایت کامل امپریاليسم آمریکا به                           
محاصره دریائی و هوائی لبنان ادامه می                
دهد و مانع کمک رسانی بين المللی به                        
قربانيان جنگ شده است و با شکستن آتش              
بس و حمالت نظامی  به لبنان، می خواهد               
به بهای کشتار مردم، حزب اهللا لبنان را خلع         

 .سالح کند
حمله اسرائيل به لبنان در چهارچوب                         
سياست آمریکا در خاورميانه برای محدود           
کردن نفوذ جریانات اسالم گرا از جمله                    
حزب اهللا لبنان که دست پرورده جمهوری              

دولت آمریکا می    .  اسالمی هستند، آغاز شد     
خواست از این طریق به جمهوری اسالمی           
ضرب شصت نشان دهد و پایگاه این رژیم             

اما .  در لبنان بغل گوش اسرائيل را نابود کند        
دولت اسرائيل  .  نتيجه جنگ چيز دیگری شد     

که گمان می کرد در مدت یک هفته خواهد              
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نگاه مضطرب ميليونها نفرمردم جهان بازهم       
پس .  درهفته های اخيرمتوجه خاورميانه شد       

ازماهها جنگ و خونریزی در افغانستان و             
 سال پس از آخرین قرارداد       ١۵عراق و تنها    

آتش بس، باردیگرآتش جنگ ميان ارتش                 
اسرائيل و حزب اهللا لبنان شعله ور شد  و در            
زیر بارانی از بمب و راکت و گلوله خانه و             
کاشانه ده ها هزار نفرمردم بی دفاع هر دو              
کشور به تلی از خاکستر بدل شد و صد ها                 

گزارشات .  نفر جان خود را از دست دادند            
مربوط به جنگ لبنان، اخبار مربوط به                     
جنایات امپریاليستها و مرتجعين محلی در               

اما .  دیگر کشور ها را به حاشيه راند                       
درهمين روزها و درگوشه ائی دیگر از                    
جهان، نه چندان دور از آتش فشان                                 
خاورميانه، بمب و گلوله های حافظان نظم             
سرمایه بازهم کشتار و نابودی به همراه                    

مردم زجردیده جزیره تک افتاده               .  داشتند
سریالنکا در آبهای اقيانوس هند، همسایه                 

. جنوبی هند، شاهدان زنده این جنایات هستند        
در اینجا نيزپس از چند سال آتش بس به                      

 ساله    ٣٠یکباره آتش زیر خاکسترجنگی               
 . شعله ورشد

طرفين اصلی درگيردراین جنگ از یک سو         
نيروهای ارتش سریالنکا و از سوی دیگر              

ببرهای رهائيبخش تاميل های      "چریک های    
ازآغازاین جنگ   .  هستند)"  سریالنکا(  ایالم  

تا کنون و بنا بر آمارغير رسمی نزدیک به              
 هزار نفر از مردم بی دفاع این کشور             ١٠٠

دالیل و ریشه     .  جان خود را از دست دادند          
های اصلی این جنگ را باید درشووینيسم                
ملت برتر و جنبش مقاومت ملت تحت ستم               

سریالنکا با جميعتی نزدیک به      .  جستجو کرد 
سينگال  - گروه عمده قومی   ٣ميليون نفراز ٢١

 -  %)  ٧(وعرب    %)  ١٨(، تاميل   %)٧۵(
زمينه اختالفات قومی،       .  تشکيل شده است      

بویژه ميان دو گروه اول، از زمان اشغال                 
این کشور به دست استعمارگران انگليسی به         

همزمان با استقالل جزیره سيالن       .  وجود آمد 
 قرن گذشته و بيرون        ٧٠دراوایل سال های      

راندن استعمارگران انگليسی، قانون اساسی         
این کشور، که به شکلی آشکار تبعيضات                 
شووینيستی عليه مليت های دیگر را رسميت        

این اقدام با مخالفت . بخشيد، به تصویب رسيد 
دانشجویان و جوانان تاميل روبرو شد، که               
سرخورده از سالها سازشکاری احزاب سنتی      
و راست، به دنبال راه حلی رادیکال و ریشه           
ائی برای پاسخ گوئی به مطالبات سرکوب              

تالش محافل جوان و      .  شده خلق تاميل بودند     
رادیکال تاميل به روی آوری اینان به نظریه         
های جنگ چریکی و مبارزه مسلحانه منتهی        

مدتی کوتاه پس از تصویب قانون اساسی    .  شد
جدید، یکی از اولين گروه های معتقد به                     

" جوانان نوین تاميل     "مشی مسلحانه با نام           
 نام خود را به   ١٩٧۶شکل گرفت که در سال  

ببرهای رهائيبخش تاميل های ایالم                           "
به این ترتيب در          .  تغييرداد)"  سریالنکا(  

 ١٣ قرن گذشته، بيش از               ٧٠اواخر دهه      
سازمان چریکی در بخش های شمالی                        
سریالنکا، که محل اسکان تاميل های این                 

 گروه به همراه       4.  کشور بود، شکل گرفت      
ببرهای تاميل ازعمده این جریانات بودند که          

حق تعيين    "برغم یکرشته اختالفات برای             
سرنوشت خلق تاميل و برپائی دولتی مستقل          
و سوسياليستی در مناطق شمالی و شرقی                

)" نام سریالنکا به زبان تاميل    (جزیره سيالن   
اما مدت کوتاهی نگذشته      .  مبارزه می کردند   

بود که اختالفات عميقی ميان بخشی از این              
گروه ها حول نقش دولت هند و ميزان                         
همکاری سازمان های تاميل سریالنکا با                 
دولت و جریانات تاميل دراستان تاميل نشين          

این اختالفات در      .  نادو درهند شکل گرفت       
ادامه به درگيری های مسلحانه بين این                       

ببرهای "جریانات انجاميد و سرانجام                        
با )"  سریالنکا(  رهائيبخش تاميل های ایالم        

کنارزدن گروه های رقيب به نيروی عمده                
 . تبدیل شد

همزمان با قيام ضد سلطنتی درایران  سال               
 ، نفوذ سياسی و نظامی امپریاليسم                ١٩٧٩

آمریکا در خاورميانه با مخاطراتی جدی                  
این امر طراحان سياست خارجی     .  روبرو شد 

با .  آمریکا را متوجه جزیره سریالنکا نمود          
چشم انداز باز سازی نفوذ ضربه خورده                   
خود، امپریاليسم آمریکا همکاری نزدیکی را       

این همکاری   .  با دولت سریالنکا آغاز نمود        
ها شامل کمک های تسليحاتی و اطالعاتی به        
دولت سریالنکا برای در هم شکستن                           

نقطه اوج     .  مبارزات ببرهای تاميل بود             
 قرن گذشته، حمله ببرهای        ٨٠تحوالت دهه    

 ١٣تاميل به یک قرارگاه ارتش و قتل                          
با این اقدام جنگ محدود چریک       .  نظامی بود 

شهری، به جنگی تمام عيار با ارتش                             
دولت سریالنکا در پاسخ    .  سریالنکا تبدیل شد  

به این اعالن جنگ، قتل عام مردم بی دفاع              
در کمتر از   .  تاميل را در دستور کار گذاشت      

یک هفته دهها هزار نفر از خانه و کاشانه                 
. خود آواره شده و صد ها نفر به قتل رسيدند            

و مبارزه با    "  تماميت ارضی "به نام دفاع از     
هزاران زن تاميل به دست         "  جدائی طلبان  "

گروههای اوباش، تحت فرمان نيروهای                  
امنيتی و ارتش، مورد تجاوز قرار گرفتند و           
دهها هزارنفربه صورت پناهنده  به                              

کشتار .  کشورهای مختلف جهان گریختند           
مردم بی دفاع تاميل ازاین روز بی وقفه در             
گوشه و کنار سریالنکا ادامه یافت وجنگی              
تمام عيار ميان ببرهای تاميل و ارتش                         

با اوج گيری این جنگ،       .  سریالنکا آغاز شد   
تالش هائی با ميانجيگری هند برای خاتمه              
دادن به آن انجام شد، اما هيچکدام به به ثمر             

 . نرسيد
 قرن گذشته، فروپاشی       ٩٠در آغاز سالهای       

کشورهای بلوک شرق بحث هائی را                           
پيرامون اهداف و برنامه ببرهای تاميل در              

این .  ميان فعالين این جریان به همراه داشت          
بحث ها سرانجام به تغييرات سياسی                            

به این ترتيب خواست          .  محسوسی انجاميد   
جای "  حق تعيين سرنوشت تا سر حد جدائی      "

خودگردانی محلی در     "خود را به خواست          
بر این    .  داد"  چارچوب سریالنکائی واحد      

بستر تالش های جدیدی برای دستيابی به                 
و سرانجام مدت کوتاهی پس      .  صلح آغاز شد  

، ببرهای تاميل با        ٢٠٠١از واقعه سپتامبر        
ميانجيگری نروژ آمادگی خود را برای صلح       

در سال    .  با دولت سریالنکا اعالم نمود               
 و پس از چندین دور مذاکره، قرار                ٢٠٠٢

 .داد آتش بس ميان طرفين امضاء شد
این اما پایان جنگ و خونریزی در این                        

همزمان با آغاز مذاکرات آتش         .  کشور نبود  
بس، مخالفت های جناحی از بورژوازی                  
سریالنکا، که خواهان سرکوب و در هم                    
شکستن کامل ببرهای تاميل هستند، شدت                

این مخالفت ها خود را با کارشکنی            .  گرفت
. های این جناح در روند مذاکرات نشان داد            

جناح دیگر بورژوازی، که بخشا از سوی               
دولت های اروپائی حمایت می شد، رسيدن            
به توافق با ببرهای تاميل را منوط به                            
تغييراتی در قانون اساسی این کشور می                  

همين امر فرصت مناسبی را برای                .  کرد
جناح رقيب، که از سوی دولت آمریکا                        
حمایت می شد، بوجود آورد تا با تاکيد بر                  
مبارزه عليه تروریسم و دامن زدن به                          
احساسات شووینيستی توده ها، در انتخابات          
نوامبر سال گذشته قدرت دولتی را قبضه                 

، "ائتالف متحد   "از فردای پيروزی            .  کند
سرکوب و در هم شکستن مقاومت ببرهای              
تاميل به طور سيستماتيک در دستور کار                 

حاصل این سياست جنایتکارانه     .  قرار گرفت 
و .   نفربوده است        ١۵٠٠مرگ بيش از             

سرانجام حمله نيروهای ارتش اسرائيل به               
حزب اهللا لبنان در اواسط ماه ژوئن، فرصت          
مناسبی را به دست دولت سریالنکا داد تا در          
سایه آن طرح های سرکوبگرانه خود را به             

در روزهای پایانی ماه ژوئيه،       .  اجرا بگذارد 
فرماندهان ارتش سریالنکا حرکت اعتراضی     
دهقانان شهر موتاررا بهانه قرار دادند تا                   
حمالت نظامی عليه ببرهای تاميل و مردم               

 . بی دفاع تاميل را مجددا آغاز نمایند
بورژوازی سریالنکا در مورد تالش برای            
دستيابی به صلح پایداردروغ می گوید، چرا          
که تنها زمانی حاضر است با ببرهای تاميل            
مذاکره کند، که آنها را کامال در هم شکسته و     

 . خلع سالح کرده باشد
 
  

ان ک ال ادامه کشتار در سري   



  ۴٨۴  شماره ٨۵نيمه  اول شهریور  ۵

 خالصه ای از اطالعيه ها و
  بيانيه های سازمان

٢ازصفحه   

راق     ” به   اق ـع ه ی          “   جبهه وـف مـل اـست واز ـج
ـست  ـعرب                  ـي اـل وـن ـي اـس حاميان شبه نظاميان ـن
ی              اـئ ـک رـی محسوب می شود، به جرم آن که آـم

ا       “   قصاب” ها را    ـف خوانده است وادار به استـع
ان         “     پاچه چی” .  شده است  ـم ارـل یک عضـو ـپ

ادر                     ی ـق راـق روی ـع ـي چ ـن ـي د ـه وـی عراق می ـگ
ات            ـج نيست کشور را از دست شبه نظاميان ـن

ی و                    .   دهد ـن ا اـم ی وـن اـن ـب ی ـث خالصه آن که  ـب
هرج ومرج به آنچنان مرحله ای رسيده اـست         
ـنگ                 ی از ـج ـن ـل که چند ماهی است به طور ـع
راق           ت ـع داخلی واحتمال فروپاشی کامل دوـل

 .صحبت می شود
امــروز هــمــه شــاهــدانــد کــه تــمــامــی دعــاوی              
ودی          اـب امپریاليسم آمریکا ومتحدین آن برای ـن
ار           تروریسم و بنيادگرادئی اسالمی پوچ از ـک

بــنــيــادگــرائــی اســالمــی در          .   در آمــده اســت      
ه          اـن افغانستان وعراق و در کل منطقه خاورمـي
اـعی         دارای ریشه های عميق اقتصادی واجتـم
ای             ت ـه و سياسی است که خود آمریکا و دوـل
ه           اروپائی نيز در ایجاد و تقویت آن نقش داشـت

 .اند وهنوز هم نقش دارند
ـکی از آن                   ه ـی اـن ـي مسئله این است که خاور ـم
روت در آن                  ر وـث ـق ه تضـاد ـف مناطقی است ـک
ی                ـل ـک ن ـش رـی بسيار عميق است و به عریان ـت

رار دارد      ی     .   در معرض دید همگان ـق اـل در ـح
ن                   ای اـی ورـه ر کـش م ـب اـک که طبقه کم شمار ـح
ز، از                       ـي ت ـخ ـف ای ـن ورـه ژه کـش ه وـی ه ـب منطـق
ای           روت ـه د وـث نعمات گوناگونی برخوردارـن
د،               ه اـن ـت دوـخ بی حساب و کتاب وافسانه ای اـن
ران                    ارـگ ژه ـک ه وـی ردم آن ـب م ـم اکثریت عظــي
صـادی و                 ـت ای اـق واری ـه ا دـش وزحمتکشان ـب
ر و            ـق معيشتی متعددی دست بگریبانند و در ـف

د                  ـن ـن ی ـک ی ـم دـگ اری زـن از .   بدبختی فالـکت ـب
ن                    ر اـی م ـب اـک ای ـح م ـه سوی دیگر اغلب رژـی
درت                  رده ـق ـپ ر ـس ده وـس اـن کشورها، دـست نـش
م              ـس ـي اـل رـی ـپ های جهانی اند که مورد حمایت اـم

د         . آمریکا ودولت های اروپائی نيز قرار دارـن
ن                          ر زده اـی ـق ده و ـف م دـی ـت ردم ـس ای ـم توده ـه
م             ن و رژـی کشورها نه فقط ازشيخ ها، سالطـي
هــای مســتــبــد وعــقــب مــانــده حــاکــم بــر ایــن                 
ز            ـي کشورها، بلکه از حاميان بين المللی آنها ـن
ا                ی ـه ـت ـخ دـب شدیدا متنفراند وآن ها را مسبب ـب

د                  ـن ی داـن ود ـم ار ـخ الـکت ـب د    .   وزندگی ـف اـی ـب ـن
ه         اـن فراموش ساخت که در کشورهای خاورمـي
ط             ـل ه داری وتـس به رغم رشد مناسبات سرماـی
اـسی                ـي ای ـس ـن ه داری، روـب شيوه توليد سرماـی
حاکم بر این جوامع بسيار عقب مانده وآغشته        

ی اـست              طـاـئ رون وـس . به نهادها وموسسات ـق
نظام های سياسی عقب مانده وارتجاعی حاکم    
در کــل مــنــطــقــه خــاور مــيــانــه از عــربســتــان             
ر             ـي ـگ سعودی و شيخ نشين های خليج فارس ـب

م           اـک ات ـح ـق تا افغانستا ن وعراق که در آن طـب
ی             ان رواـئ رـم با استبداد واختناق بی مانندی ـف

ن  . می کنند تماما گویای همين واقعيت است  اـی
ی           ـت ـس هم واقعيتی است که قدرت های امپریالـي
ردم                 ر ـم ا ـب م ـه جهان، چه در تحميل این رژـی
اق              ـن ـت اع واـخ ـج د ارـت ـي وچه در تشدید وباز توـل

ر  .   وعقب ماندگی نقش اصلی را داشته اند       مـگ
ت                     ا و دوـل ـک رـی ود آـم ن ـخ ه اـی نه این است  ـک
هــای  اروپــائــی بــودنــد کــه بــرای مــقــابلــه                      
الب         باکمونيسم وبرا ی جلوگيری از وقوع انـق
م                 ه رژـی ار ـک رـب ه ـه اـن در کشورهای خاور مـي
ی            طـاـئ رون وـس های ارتجاعی واستبدادی و ـق
ن                   د و ضــم ـن ـت اـف به خطر افتاد به  یاری آن شـت
ســرکــوب وقــلــع و قــمــع نــيــروهــای چــپ                       
بــداد              يـــست وآزادی خــواه دوبــاره اســـت مــوـن وـک
ه              ـن ـي د وزـم ـن ـت اـخ واختناق وارتجاع رامستقر ـس
د                     ـي وـل ازـت ردم را ـب ای ـم وده ـه وی ـت انقياد معـن
ی                     ـب ذـه اه ـم ـگ ـت ذـهب و دـس د؟ ـم ردـن وتقویت ـک
ی            ـت ی آـش ـن وبنيادگرائی اسالمی به خاطر دشـم
ت      ناپذیرشان با کمونيسم، مدام  توسط این دوـل
ی و                  اـل ای ـم ت ـه اـی ـم ها تقویت شده و موردـح

ه اـست           ـت رـف رارـگ ن      .   تسليحاتی آنها ـق ه ـب اـم اـس
ا             ـک رـی الدن ها وطالبان ها که امروز ارتش آـم
وـسط              و ناتو در به در دنبال آنها می گردند، ـت
درت                      ه ـق ان ـب ـت اکـس ـمک ـپ اـک ا و ـب ـک خودآمرـی

ایــنــان خــود از جــملــه ی  دســت                  .   رســيــدنــد 
پروردگان امپریاليسم آمریکا ومجریان طـرح       
ه                      اـست ـک ن ـج ـي ـم ازاز ـه د وـب های آن بوده اـن
الب                    ـق ار اـن ـه را ی ـم ا ـب دولت آمریکا و اروـپ
ونــيــســم در کــنــفــرانــس               ه بــا کـــم ران ومــقــابـل اـی

رد   در .   گوادالوپ از خمينی بنيادگرا حمایت ـک
ی              راـئ ادـگ ـي ـن یک کالم یک پای اصلی تقویت ـب
ی و در                 ـت ـس ـي اـل رـی ـپ وارتجاع اسالمی، دول اـم

 .راس آن امپریاليسم آمریکا بوده است
ن         روشن است که با تشدید تضاد اصلی در اـی
ت                  ـي روت، وضــع ر وـث ـق جوامع یعنی تضـاد ـف
م           ـي مادی ومعيشتی اکثریت مردم نيز مدام وـخ
ـيش             تر شده و خشم ونارضایتی آنها بيش از ـپ

ه اـست        ـت اـف ا            .   افزایش ـی ان ـه ازـم اب ـس ـي در ـغ
ع و                 ـل ـست ـق ـي وـن ـم واحزاب قدرت مند چپ وـک
قــمــع شــده تــوســط رژیــم هــای ارتــجــاعــی                    
ای ضـد           ارـه ودیکتاتوری، بدیهی است که شـع
ی            الـم ان اـس راـی امریکائی و ضد غربی بنيادـگ
بخش هائی از توده های مردم فقر زده ای را           
اه                        ـگ اد ـن ـي ـق ی و اـن اـه اآـگ ال در ـن که ساليان ـس

د          ـن ا    .   داشته شده اند به سوی خود جلب ـک آن ـه
ه              اـی رـم ظـام ـس با انگشت نهادن بر تضادهای ـن
روت،                  ر وـث ـق اک ـف ـن وـل ژه تضـادـه داری به وـی
زوده              ار اـف مدام بر نفوذ خود در ميان این اقـش
ی،                ـت روریـس ای ـت روه ـه ی ـگ اند وبا سازماندـه
شــاخ وبــرگ هــای خــودرا در کــل مــنــطــقــه                

 .گسترانده اند
روز در                ه اـم ی ـک الـم ی اـس بنابراین بنيادگراـئ

ه     (   افغانستان وعراق    ) و کل منطقه خاور مياـن
-ریشه دوانده است محصول شرایط اقتصادی    

ده ی     .   اجتماعی وسياسی این کشورهاست    دـی ـپ
ا                  د وزور و ـب دـی ـه بنيادگرائی اسالمی را  با ـت
ا               ـک رـی ه آـم ـت رـف ـش اعزام ارتش های مجهز و پـي
ا                    ورـه ن کـش ه اـی و ـب اـت ای ـن روـه ـي وانگليس وـن
ان           وکشتار مردم بی دفاع آنها نمی توان از مـي

ا در        .   برداشت ـه نابودی بنيادگرائی اسالمی تـن
ط                 راـی ه ـش وـع ـم ـج ی در ـم گرو تحوالت انقالـب

ــصـــادی  ــــت ــن             -اق ــاســـی اـی ـــي ــی وـس ــاـع ــــم ــت اـج
ق         .   کشورهاست ـي ـم تنها انقالب و دگرگونی ـع

سيستم حاکم براین کشورهاست که قادر اـست        
بنيادگرائی اسالمی وپدیده هائی از این دـست         

ری و            .   را ریشه کن سازد    ارـگ الب ـک ـق ا اـن تنـه
ی          سوسياليسم است که قادر است عوامل اصــل
رراه           انقياد و نا آگاهی توده های مردم را ازـس
بردارد، ریشه ارتجاع اسالمی را بخشکاند و        

 .نظم وامنيت توده مردم را تامين کند
 

با بنيادگرائی اسالمی و “ مبارزه”ناکامی امپرياليسم آمريکا در  
درعراق وافغانستان“ ثبات”و “ امنيت”استقرار  ا               ٢۴روز    ه ای ب ي ان اطالع  مردادماه سازم

ران،             " عنوان     ه ران در ت ارگ ارزات ک از مب
مازندران، کردستان و قزوین حمایت گسترده      

 . منتشر کرد" کنيم
در این اطالعيه، به اعتصاب بيش از صد تن         
ه در           از کارگران شرکت نساجی مازندران ک

رداخت           وق          سه اعتراض به عدم پ اه  حق  م
صاب                ت د، اع ردن اع ک م ت ود اج ه خ وق ع م

ه از          کارگران شرکت ایران     زل ک  خودرو دی
ه         روز سه    ب ن ه خاطر کسر              ١٠ ش رداد ب م

ازگشت از                    د از ب ع حقوق آغاز شده بود و ب
ه دارد،                      ان ادام چن ی هم ان ت ابس عطيالت ت ت

ان آب           ١۵٠اجتماع  بيش از         ارگر سازم  ک
ن روز          زوی ان ق ت ر        ٢٣اس راب رداد در ب  م

ه عدم            وزارت نيرو در تهران در اعتراض ب
ی و عدم                     ل وات شغ زده سال سن دریافت سي

ه            ق ب رح ط رای ط ل، و            اج اغ دی مش ن  ب
اعتصاب و تجمع رانندگان تاکسی شهربوکان      

ده است           ٢٢از روز   ده و آم  : مرداد اشاره ش
ان        "  ي دائ ان ف ازم ت(  س ي ل ارزات   )   اق ب از م

ران        ران ای ارگ ت           ک رک زل، ش ودرو دی  خ
ن          زوی نساجی مازندران، سازمان آب استان ق

د و        و رانندگان تاکسی بوکان حمایت می       ن  ک
  بی   .   خواهان تحقق فوری مطالبات آنان است     

ان         شک وحدت کارگران و تشدید مبارزات آن
 داران     تواند سرمایه  در اشکال گوناگون می  

ه عقب                     انشان را ب ب ي ت ی       و دولت پش ن  نشي
ط                       ی شرای ن صورت ي ا در چن ه ن وادارد و ت

د       زندگی کارگران می     اب .  تواند اندکی بهبود ی
 ی     خورده        داری دشمن قسم        نظام سرمایه   

ارزه                       طبقه    ب اد و م ح ارگر است و ات  ی ک
 " . یافته تنها چاره کارگران پيگير و سازمان 
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سانسور و مميزی پيوند تنگاتنگی با دین و              
ی اصًال التينی    واژه.  های دینی دارد   حکومت

 و به        »مجازات کليسایی   «سانسور یعنی        
اش از قرون وسطا وارد              معنای امروزی  

. های اروپایی شده است      فرهنگ لغات زبان   
در آن هنگام سردمداران کليسا، کشيشانی را        

هایی که مخل مبانی دینی      برای مميزی نوشته  
هر بار که     .  نمودند دانستند منصوب می     می
آوری نوینی برای گسترش آگاهی و دانش         فن

گذاشت، حرص و     ی وجود می    پا به عرصه   
ها هم برای جلوگيری از نشر و                   آز پاپ  

شد، چنان که با           تر می    ها بيش    تکثير آن   
پيدایش صنعت چاپ، پاپ لئون دهم در سال          

 ميالدی رسمًا دستور داد تا از انتشار         ١۵١۵
هر گونه متنی پيش از آن که واتيکان نظر               
خود را اعالم نکرده است، جلوگيری به                   

 یا  »تفتيش عقاید «سپس در دوران     .  عمل آید 
تری  انکيزیسيون این مسئله سازماندهی بيش      

 .شد
داری در    ی نظام سرمایه      اکنون با سيطره     

های  سطح جهان سانسور و مميزی شکل              
تری به خود گرفته است و در          بسيار پيچيده   

داری دیگر     ی سرمایه    کشورهای پيشرفته   
ی اعمال سانسور و     کشيشان و راهبان وظيفه   

ی  مميزی را به عهده ندارند، بلکه مجموعه          
های بزرگ نوشتاری، دیداری،                  رسانه

های  شنيدنی و اینترنتی در دست گروه                   
اگر هم گاه گاهی کسی            .  ست بزرگ مالی  

ها پيدا شود که بخواهد از رنج و               درون آن 
داری بر    کار سرمایه   دردهایی که نظم ستم       

راند سخنی گوید یا گزارشی تهيه        بشریت می 
های ظریفی یا کنار         کند، وی را با روش          

گذارند یا در بهترین حالت به حاشيه                    می
های بزرگ کشورهای          رسانه.  رانند می

های   داری یا وابسته به دولت       قدرتمند سرمایه 
داران هستند و منبع            حافظ منافع سرمایه      

گيرند یا با درآمد        ها می   اشان را از آن      مالی
. شوند  بها اداره می    های بازرگانی گران    آگهی

ی اول تلویزیون فرانسه         برای مثال، شبکه    
ای بين دو     برای هر فيلم تبليغاتی بيست ثانيه       

ی فينال جام جهانی اخير فوتبال مبلغی             نيمه
برابر با دویست و پنجاه هزار یورو مطالبه            

لذا در این کشورها اگر کسانی یا                    .  نمود
ای بر اساس دفاع       هایی بخواهند رسانه    گروه

از منافع کارگران و زحمتکشان داشته باشند         
از دستيابی به منابع مالی دولتی و                                  

توانند به حيات      مانند و نمی    خصوصی درمی 
خود ادامه دهند و این چنين سانسور                             

 .گردند  می

ی سانسور   رژیم جمهوری اسالمی در زمينه      
ای یگانه است، زیرا از سویی       و مميزی پدیده  

رو هستيم که       ما در ایران با نظامی روبه             
دارد و    داری را پاس می         مناسبات سرمایه  

های تا دیروز         ها را حتا تا کنج                   آن
ی کشور گسترانده است و از             نخورده دست

سویی دیگر این حکومت پایبندی ژرفی به               
.  دارد    های گذشته    های دینی هزاره        ُدگم

ی رژیم جمهوری اسالمی با         بنابراین رابطه 
سانسور و مميزی و اصوًال تحدید هر گونه              

هم :  ای دو سویه است                 آزادی رابطه     
برای .  دارانه و هم قرون وسطائی            سرمایه

مثال رهبران رژیم جمهوری اسالمی با                    
اینترنت موافقند اگر به حفظ و گسترش منافع          

داران یاری رساند اما بد است اگر از           سرمایه
های   ی توده   ها و مطالبات انباشته شده      خواست

مردم دفاع کند، اینترنت خوب است اگر                     
ها را برای         بهترین پایگاه     »علمای اسالم  «

ترویج دین و خرافاتش داشته باشند اما                        
نکوهيده است اگر منبعی برای دسترسی                   
مردم به اخبار و اطالعات آزاد باشد که در               

 .این صورت فيلترینگ در انتظارش است
هنگامی که رژیم جمهوری اسالمی هنوز                

های خود را با سرکوب         تثبيت نشده بود و پایه    
و کشتار و بگير و ببند مستحکم ننموده بود               

ها و       ی تهاجم و تعرض به کتاب               وظيفه
ها را اوباشان و چاقوکشان حزب خدا              نوشته

در آن زمان بسيجيان رژیم و      .  به عهده داشتند  
نژاد     کشی از قبيل احمدی       های قمه     اللهی    حزب

ها     مانند جانوران افسارگسيخته به خيابان          
شدند و هر گونه کتاب و                     سرازیر می   

کردند و      ای را در مالء عام پاره می             نشریه
ی سانسور و       به تدریج وظيفه  .  زدند    آتش می 

ای     خانه    مميزی سازماندهی شد و حتا وزارت      
. به نام وزارت ارشاد اسالمی برایش ساختند         

ای به جز        ی رژیم وظيفه       خانه    این وزارت 
سانسور و مميزی کتاب و فيلم و موسيقی و              
هر گونه اثر فرهنگی که  مخل مبانی اسالمی      

البته همين     .  دهد ندارد         تشخيص می    
خانه دوران پرهياهو اما پوچ                    وزارت

.   را نيز پشت سر گذاشت          »طلبانه    اصالح«
در این دوران بود که یک مشت پاسدار اسالم    

زن قدیم اجازه یافتند چند روزنامه          آتش    و کتاب 
منتشر کنند تا سپس توسط جناح رقيب ممنوع        
گردند و یکی از وزیرانش به نام عطااهللا                    

رهبر «مهاجرانی، که البته مورد غضب                  
 قرار گرفت و برکنار شد، فرصت               »معظم

 »آیات شيطانی «یافت تا مثًال نقدی بر کتاب           
منتشر نماید اما صد سال سياه خود کتاب                    

 !ی نشر نيافت    سلمان رشدی اجازه
ی اخير وزارت ارشاد             در دو سه هفته        

ی نهادهای قضائی و            اسالمی و مجموعه    
انتظامی حکومت اسالمی یورش نوینی را             

های دریافت        آوری بشقاب       برای جمع   
این .  اند    ای آغاز کرده      های ماهواره     تلویزیون
دهند که      ها مرتب به مردم اخطار می           ارگان

ای ممنوع هستند و          های ماهواره     تلویزیون
های     رسانه.  شوند    آوری می     ها جمع     ابزار آن 

هایی را      ها و عکس      رژیم در چندین مورد فيلم 
آوری     اند که نشانگر جمع           منتشر نموده  

ها به      ها به صورت انبوه، پرتاب آن           بشقاب
ها     بام    بارانشان در پشت         ها یا پتک       خيابان

 .ست    توسط مأموران انتظامی
مسئوالن گوناگون رژیم جمهوری اسالمی            

های دریافت       آوری بشقاب      در رابطه با جمع    
ای اتفاق نظر دارند          های ماهواره      تلویزیون

اما در روش اعمال آن هماهنگ نيستند و                 
این مسئله در     .  رسند     سراسيمه به نظر می     

اند      های رژیم منتشر نموده      خبرهایی که رسانه 
آقای صفار هرندی، وزیر           .  مشهود است   

آوری      قانون جمع «:  گوید     ارشاد اسالمی می  
ها تا زمانی که فسخ نشده                         ماهواره
روزنامه اعتماد ملی      (».االجراء است      الزم
سردار اسماعيل احمدی مقدم،         )   مرداد  ٢٩

: کند       فرمانده نيروی انتظامی چنين اظهار می     
های مسکونی و           پليس تنها در مجتمع        «

آوری      فضاهای مشاع ساختمان به جمع           
خبرگزاری   (».کند     های ماهواره اقدام می        آنتن

اسالم      اما حجت   )   مرداد   ٢٨کار ایران      
محمدعلی رحمانی، رئيس عقيدتی سياسی             
نيروی انتظامی دو روز پيش از آن به                         

مأموران نيروی   «:روزنامه شرق گفته بود        
انتظامی مؤظف هستند رسالت و وظيفه خود        

باید با مجوز محاکم           ]  و[را اجراء کنند           
 این در      ».قانونی وارد منازل مردم شوند           
 از  »شرق«حالی است که در همان مطلب            

قول سيدحميدرضا طباطبایی، دادستان                     
ها به       تجسس خانه «:عمومی اصفهان آمده بود   

 اما به     ».بهانه کشف ماهواره ممنوع است         
گزارش ایسنا سردار اسماعيل احمدی مقدم،         

 مرداد    ٢٧فرمانده نيروی انتظامی روز               
استفاده از ماهواره حتا به صورت               «:گفت

 با این حال سردار      ».ست     مخفيانه غيرقانونی 
مرتضا طالیی، فرمانده نيروی انتظامی                  

آوری      در طرح جمع      «:تهران گفته بود      
ماهواره وارد حریم شخصی افراد                                

 ) مرداد٢۵ایلنا  (».شویم     نمی
اسالم محمدعلی       های حجت      بر خالف گفته   

رحمانی و سيدمحمدرضا طباطبایی، ایسنا             
 مرداد به نقل از سردار احمد                     ٢۶روز    

روزبهانی، مدیرکل مبارزه با مفاسد                           
اجتماعی نيروی انتظامی جمهوری اسالمی         

 پايبندی جمهوری اسالمی به اصول ارتجاعی خود
 ای های تلویزیون ماهواره آوری بشقاب  سوزان تا جمع از کتاب

 زنده باد استقالل طبقاتی کارگران 
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 سنديکای کارگران شرکت واحد

 
ران                      ارگ کای ک دی ن ر س ي و دب ل ان منصور اس

د از            ١٨شرکت واحد در روز         ع رداد و ب  م
دان آزاد              8گذشت حدود    ی از زن ال  ماه در ح

ران                      ارگ ش از آن ک ي د روز پ ن ه چ د ک ش
حصن              ه ت دام ب د، اق اخراجی شرکت واح
رده                     ران ک ه ار شرق ت نامحدود در اداره ک

ا در روز            .   بودند این کارگران که تعداد آن ه
ه      ال دو روز               ۶٠دوم ب ب ه دن د ب ي ر رس ف  ن

ن              امات ای ق تحصن و قول مساعد برخی از م
اداره جهت رسيدگی به شکایت و  خواست              

ار       ( شان   ه ک ه            )   برگشت ب ه طور موقت ب ب
 .تحصن خود پایان دادند

در پی این تحصن، راننده گان شرکت واحد         
ا روشن کردن چراغ                ١۶در روز    رداد ب  م

ران اخراجی            ارگ های اتوبوس از خواست ک
د        ن  .   برای برگشت بر سر کار حمایت کردن ای

اقدام خود جوشِ  کارگران شرکت واحد از              
آن رو اهميت دارد که بعد از گذشت بيش از            

خی               اری همن و        ٨شش ماه از اعتصاب ت  ب
ت              رک ن ح ي م، اول ه رژی ان ي وب وحش رک س
ن                   ران شرکت واحد در ای ارگ اعتراضی ک
ا                   ی آن ه ن ل ی و ع سطح و اولين حمایت عمل

د از سرکوب اعتصاب      (  ع ران   )   ب ارگ از ک
ل شان                   ق کای مست دی ن اخراجی و در واقع س

ه           .   بود ی ب ت جالب آن که از سوی مقامات دول
واب                  ه در ج ود ک ده ب ه ش ت ف ان گ ده گ ن ران
ودن چراغ             مسافرین در مورد علت روشن ب
ه                      راض ب دام در اعت ن اق ه ای د ک ي گوی ا ب ه
اسبت                     ن ه م ا ب ان و ی ن جنایات اسرایيل در لب

 !!روز پدر است
ار از سوی                        ن ب دی ن ن چ ي م چن در این ماه ه
اتحادیه های بين المللی کارگری به سرکوب          
ر                   ي کارگران شرکت واحد و عدم آزادی دب

ود        ده ب راض ش ا اعت ک دی ن ن     .   س ه ای مل از ج
ی                  ل ل م ن ال ي ون ب دراسي اعتراضات شکایت ف
ن             ي ون ب اتحادیه های آزاد کارگری و فدراسي
ل               ل ان م المللی کارگران حمل و نقل به سازم
کای           دی ن در خصوص سرکوب کارگران و س

ود        ی              .   شرکت واحد ب ل ل م ن ال ي ون ب دراسي ف
ه                    ه ای است ک ادی ح ل ات ق کارگران حمل و ن
چندی پيش سندیکای کارگران شرکت واحد           

 .را به عضویت خود پذیرفته است
يت               ق وف آزادی منصور اسانلو اگر چه یک م
کای شان           برای کارگران شرکت واحد، سندی
ان و                   ای ای پ ن ع و خود وی می باشد، اما به م
حتا کم شدن فشار بر کارگران شرکت واحد            
ن               ي د چن ای ب و سندیکای مستقل شان نيست و ن

م نشان داده       .   چيزی را به انتظار نشست     رژی
ا                  ه ب ابل ق رای م ی، ب است که در شرایط کنون

ان        بحران های کارگری وحمایت از کارفرمای
ن               ي ال ع بيش از پيش به سرکوب کارگران و ف

دستگيری و تحت .   کارگری روی آورده است 
ارگری در جای               ن ک ي ال تعقيب قرار دادن فع
ا                      ه ن ه ت ر ن اه های اخي جای این کشور در م

ده است           . فروکش نکرده، بل که افزون نيز ش
ری،              ي گ ت راج، دس د اخ اه اه ش ن م ي م در ه
اری            محکوميت، تبعيد و دادگاهی کردن بسي

م              ودی ره ب ي ود    .   از فعالين کارگری و غ محم
ارگری          صالحی و همسرش از جمله فعالين ک
هستند که در این ماه به دليل فعاليت شان در             
ارگر در شهر               جریان مراسم روز جهانی ک

د        دن ه ش م اخراج و تحت فشار           .   سقز، محاک
ان                  ری ری در ج ارگ ن ک ي ال ع رار دادن ف ق
م           دامات رژی اعتصابات کارگری از دیگر اق
ان               است که در این ماه به طور مثال در جری

اروم " و   "   نساجی خوی   " اعتصاب کارگران   
ام ي م         "   پ ودی د ب اه ه ش ي ات .   اروم دام اق

اومت                     ق ا م م اگرچه ب ه ی رژی سرکوبگران
ران              ارگ ا ک ت کارگران روبرو شده است و ح

د  " در    اجی خوی  " و   "   شرکت واح در "   نس
راض زده       حمایت از فعالين خود دست به اعت
ن              ي ال ع اند، اما واقعيت این است که فشار بر ف
پيشرو کارگری از جمله هزینه هایی است که    
ه خاطر                       ی ب ون ن ط ک ارگر در شرای طبقه ک
مبارزات اش مجبور به پرداختن اش است و          
ه خاطر عدم وجود تشکالت                      ه ب ن این هزی
م                ایت حضور ک ه مستقل و سراسری و در ن
شرو            ي رنگ طبقه کارگر در دفاع از فعالين پ

ر است            زاف ت ب گ رات ه م ود، ب ن   .   خ از ای
ن                       ي ال ع ارزه ی ف ب اومت و م ق ه م روست ک
اق      پيشرو کارگری و استقامت شان جهت احق
ایت                   ی و حم دردان ان ق ای ران ش حقوق کارگ

اعتراض به سرکوب، اخراج،    .   گسترده است 
ارگری            ن ک محاکمه و به زندان انداختن فعالي
ط                د در شرای ای و افشای سياست های رژیم ب

 .کنونی پيگيرتر از گذشته ادامه یابد
 

 اعتصاب کارگران ايران خودرو ديزل
 

 از سوی      ٨۵با لغو مصوبه دستمزد در سال       
وق                      ل حق ن حداق ي ي ع ار و ت  ١۵٠وزارت ک

راردادی،           ران ق ارگ رای ک ی ب ان وم زار ت ه
وق          کارفرمایان فشار خود را برای کاهش حق

د        دن ي خش د         .   کارگران شدت ب دی ه ی ج مصوب
ه امروز                وزارت کار در حالی صادر شد ک
اکثر کارگران شاغل قراردادی هستند و روز       
ه و               ت اس به روز از ميزان کارگران رسمی ک

ود             ی ش زوده م راردادی اف ران ق ارگ ر ک . ب
ه           د ک ن کارفرمایان کارخانه های بسياری هست
دام                 خ ت ه اس ی ب م ران رس ارگ راج ک ا اخ ب
ه طور          کارگران قراردادی روی می آورند ب

ه            ان رز   " مثال در این ماه شاهدیم که کارخ ب ال
ه         "   دارو ارگر     ٢١٠در قزوین در حالی ک  ک

رده است،                 اال را اخراج ک رسمی با سابقه ب
رد               ٧٠ ي ار می گ ه ک .  کارگر قراردادی را ب

ا و              ه ه ان امروز حتا در قریب به اتفاق کارخ
ران                  ه ای ی از جمل ت زرگ دول شرکت های ب
عت             اری آن، صن م خودرو و شرکت های اق
د           نفت، مس، ذوب آهن، راه آهن و غيره شاه
ری                 ي ارگ ه ک کاری و ب ان گسترش روش پيم
 .کارگران قراردادی و حتا سفيد امضا هستيم

اعتصاب کارگران ایران خودرو دیزل از آن       
رار دادن                    ا ق ی ب ن زی ارگ ه ک جا شروع شد ک
يش             ه ف فرمی جلوی کارگران در هنگام ارای
رارداد                    رم ق ه ف ا خواست ک حقوقی از آن ه
ه                 رن د وگ ن ن وق راامضا ک سفيد و کسری حق

د شد               خواه د ن دی م دام     .   قراردادشان ت ن اق ای
ران و                  ارگ راض خودجوش ک ه اعت منجر ب
اعتصاب در این شرکت شد که در روزهای          

ذا                ه       ( بعد به صورت اعتصاب غ ن ب ت رف ن
ه          )  رستوران ز ادام ي ون ن ن ادامه یافت که تاک

ران و در               .   دارد ارگ راض ک ان اعت در جری
وبوس آتش گرفت و                     اقِ  ات روز اول دو ات
راض و در                  ه اعت ان ه نش یکی از کارگران ب
وق دست         اثر فشار اقتصادی بابت کاهش حق

ه از مرگ              ( به خودکشی زد     ان ت خ که خوشب
 ).نجات یافت

ی            ال زل در ح ران خودرو دی ای ای رم ارف ک
الش دارد      ن        ٣٠٠٠ت راردادی ای ر ق ارگ  ک

شرکت را مجبور به پذیرش به طور متوسط         
د              ٧٠ ن د ک  هزار تومان کاهش حقوق و درآم

اشی              ر ن ق که شانه های کارگران زیر فشار ف
از تورم و گرانی خم شده و حقوق قبلی شان            

ی   .   نيز کفاف زندگی شان را نمی دهد     ال در ح
که گرانی و تورم هم چنان روند صعودی و            
د،                 ی ده ه م ود را ادام ار خ ه ل م اب رق ي غ
د            ن اش کارگران باید شاهد کاهش حقوق شان ب

" دولت مهرورز     " و این همه از مهرورزی      
 .به سرمایه داران و مفت خوران است

ی       اعتراض به کاهش دستمزدها یکی از اصل
راضات                 ت ات و اع اب ص ت ل اع ن دالی ری ت

ود        ه ب ه های       .   کارگری در ماه گذشت ان ارخ ک
ن،    "   مارليک سان "  و  " قزوی ه    "   ( آست ان ارخ ک

ن،     )  ساخت پل های متحرک  زوی ره   " در ق ق م
وره    "   شيرین عسل " ساوه،  "   سازی تبریز و ک

ه               د ک ودن ی ب پزخانه ها از جمله کارخانه های
ه                   ارگری ب راضات ک د اعت در این ماه شاه

 8٠٠در این ميان    .   دليل کاهش دستمزد بودند   

ا         "   نيکو" کارگر کارخانه    ا ب ابهر خاموش ام
ه                 ور ب جب ارگری م درد و در نبود تشکل ک

 . هزار تومانی شدند١۵٠پذیرش حقوق 
راضات                ت ر اع ه در اث م ک ي ن ک وش ن رام ف
دهی         ان ام کارگری بود که در مجلس طرح س

ار        ا               –قراردادهای موقت ک ه ن ر ت شت ي ه ب ک
دن                    ان رای خواب اهوی اعضای مجلس ب هي

د و        –سروصدای کارگران بود     ردی مطرح گ
باز در همين مجلس است که با مطرح شدن            

 نگاهی به مبارزات توده ای در مردادماه
 مقابله کارگران با تهاجم سرمايه

١از صفحه   
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ن           الیحه اصالح قانون کار که در منافات با ای
ه            ت ذاش طرح قرار دارد، این طرح مسکوت گ

عدم توجه  .   و از دستور کار مجلس خارج شد 
ی                 ال ران، در ح ارگ دولت به خواسته های ک

ه   ( است که بنابر آمار خبرگزاری مهر         ت وابس
ی     ت  ٨٣٨ از     ٨۴در سال      )   به مقامات حکوم

 مورد  ۵٧۴مورد تحصن و تجمع اعتراضی،      
وف،             ری و اعضای صن ارگ ورد   ٨۶ک  م

اعی،         ٨٢دانشجویی،   م ورد    ۶٢ مورد اجت  م
 مورد فرهنگی بوده است و باز       ٣۴سياسی و   

ر از                        ت م ار ک ي ار بس ن آم ه ای شکی نيست ک
ا        ميزان واقعی اعتراضات کارگری است، ام
با در نظر گرفتن همين آمار و نسبت و حجم            
ر                    ای ه س ت ب ب ری نس ارگ ات ک راض ت اع
راضات          اعتراضات می توان دریافت که اعت

به رغم .   کارگری در چه حد گسترده ای است      
حجم گسترده ی اعتراضات کارگری، نه تنها       

ه های          )   قرارداد موقت  ( کارگران   ت ه خواس ب
ر               ت م زد شان ک م شان نرسيده اند، بل که دست
ه                   ی است ک ال نيز شده است و این همه در ح
ا خط             ادی ب حداقل حقوق کارگران فاصله زی
ان های                    ن ارگ ي فقر تعيين شده از سوی هم

عی                    -حکومتی   م واق ر از رق ت م ار ک ي که بس
 .قرار دارد -است 

ر            با فرمان خامنه ای و واگذاری هر چه بيشت
ه            ی ب ت کارخانجات و شرکت های بزرگ دول
بخش خصوصی، باید در انتظار افزایش هر         
اجم            ه چه بيشتر کارگران قرارداد موقت و ت
ران         ارگ گسترده تر سرمایه داران به حقوق ک
ار و              بود که بخشی از آن در اصالح قانون ک
ده             ا آم رم دادن حق اخراج یک طرفه به کارف

 .است
واردی             ر م ي دولت با اصالح قانون کار و تغي
ه                ران، ب ارگ رای ک از آن که حداقل حقوقی ب
ویژه جهت مقابله با اخراج کارگران برای آن     

ده        ل ش ای ا ق ا ظاهر       ( ه ران ب ارگ اخراج ک
ال                        ث ه طور م ه ب ی است ک قانونی، معضل

ری     )   مدیریت شرکت واحد نيز دارد     ي وگ و جل
ه          از ایجاد تشکالت مستقل کارگری که قادر ب
ا              دفاع از منافع کارگران شود، همه ی راه ه

ه است                   ت ذاش از گ ه داران ب ای . را برای سرم
ره                 دی ات م ي م اعضای ه جالب است که بداني
ه            ان زخ وره پ کانون انجمن صنفی کارگران ک
ا،            رم ارف شکل از ک ت ران م ه ان ت ت های اس
ارگر               چ ک ي پيمانکار و یا اجاره دار است و ه

 !!کوره پزخانه ای در آن حضور ندارد
ن                 د ای ای ارگری ب در ارتباط با اعتراضات ک
نکته مهم را در نظر داشته باشيم که اگر چه             
خواسته های کارگران در جریان اعتراضات       
اشد،             شان اغلب دارای خصلت تدافعی می ب

 نگاهی به مبارزات توده ای در مردادماه

 مقابله کارگران با تهاجم سرمايه
ی و            ل مانند اعتراض به کاهش دستمزد، تعطي
اده                 ت ای عقب اف زای بيکار سازی، حقوق و م

ر در              (  ي ات اخ راض ت د اع ن ان ران " م ای
و       " رشت،    "   الکتریک  ن ن ي م ان،    "   سي ه اصف

، اما مانع اصلی    ) و غيره "   نساجی مازندران " 
ران،                   ارگ ای ک ه ه ت واس ق خ ق ح در راه ت

ن  .   جمهوری اسالمی یعنی حکومت است          ای
ود از                       ت خ ای م ا ح ه ب ت ک ت اس وم ک ح
ار و              ون ک ان کارفرمایان چه در شکل تغيير ق
ا و        چه سرکوب کارگران به خاطر خواسته ه
ا،                ن آن ه داخت اعتصابات شان و به زندان ان
نقش اصلی را در جلوگيری از تحقق خواسته        
های کارگران ایفا می کند و از همين روست          
ه ی                  م م ه ه رغ ران ب ارگ ارزات ک ب ه م ک
ی              د و ب اب تمهيدات رژیم هم چنان شدت می ی
زوده                   ر شدت آن اف ده ب ن شک در ماه های آی
ی،                      اروی ن روی ل ای ي ه دل از ب خواهد شد و ب
ه                    ا حکومت است ک ران ب ارگ رویارویی ک
ران را              ارگ هرگز نباید سطح خواسته های ک
ه                به صورت مجرد ارزیابی کرده و از آن ب

رد       ه  .   عنوان مبارزات محدود اقتصادی نام ب ب
راضات              رغم مطالبات اقتصادی، شکل اعت
اغلب تهاجمی است به گونه ای که رژیم نمی         
تواند در عمل قانون ممنوعيت اعتصاب را            

د   ن را ک ه            . اج ون رگ ه ه م ک ي ن ک راموش ن  ف
اعتصاب، تجمع، تظاهرات، برپا کردن آتش        
ی             ون ان رق و بستن خيابان و غيره در ایران غي

ی                    .   است ون ن ط ک ی از شرای ن عدم درک عي
ارزات                  ب ه م ایران و نگاه مجرد و سطحی ب
ا         ه ب کارگران، نقطه ی آغاز انحرافی است ک
ه         مطرح کردن سطح پایين مبارزات و خواست
ال                 ک ردن اش دود ک ح ه م ری ب ارگ ای ک ه
ت و                    ه دول ورد ب رخ ی، روش ب ارزات ب م
حدود کردن اشکال                 کارفرما و در نهایت م
ه                 ق ب قش ط االخره ن ارگری و ب تشکالت ک
 .کارگر در تحوالت اجتماعی منجر می شود

راردادهای موقت               و ق غ خواسته هایی چون ل
ارگری از                 ل ک ق کار و حق ایجاد تشکل مست
ه     جمله خواسته هایی هستند که رژیم حاضر ب
د                  خواه ن ن قبول آن ها نخواهد بود و به آن ت

رخی      ( داد   هر چند که طبقه کارگر می تواند ب
ه                      ا حدودی و در عمل ب از خواسته ها را ت

د     ن ل ک ي م ح م ت ه       ) .   رژی ن روست ک ي م از ه
ا              ه ه ت مبارزات طبقه کارگر برای این خواس
ل               دی ب به مبارزه بر عليه جمهوری اسالمی ت
رک                       ت ت مش وش رن ن راه س ده و در ای ش
اد             ح زوم ات راردادی ل ران رسمی و ق ارگ ک
یکپارچه آن ها و مبارزه مشترک شان رامی          

  .طلبد

با مشاهده ماهواره بدون نياز به                  «:نوشت
 ».شویم     حکم وارد منزل می

فریدون همتی عضو کميسيون اجتماعی                   
در )  موسوم به اصولگرا         (مجلس هفتم          

وگویی با خبرگزاری آنا به نوعی از                 گفت
قانون منع استفاده از ماهواره که در مجلس             

به تصویب  )  طلب     موسوم به اصالح   (ششم  
با توجه به   «:گوید     کند و می       رسيد تشکر می  

منع استفاده از ماهواره هم اکنون این قانون             
ابزاری در دست نيروی انتظامی برای                      

 وی  ».برخورد صریح با استفادکنندگان است     
 مرداد منتشر   ٢۶وگو که روز         در همين گفت  

کند تا از         شد به نيروی انتظامی پيشنهاد می        
مبادی ورودی تجهيزات ماهواره به کشور             

 .جلوگيری به عمل آورد
خبرگزاری دانشجویان ایران خبر داد که از           

آوری تجهيزات ماهواره که            این پس جمع    
توسط مأموران اطالعات پليس انجام                          

گرفت به مأموران یگان ویژه محول شده              می
 مرداد    ٢۵این خبر ایسنا که روز                 .  است

ی      دهد که مسئله          منتشر شد نشان می        
های ماهواره حائز اهميت          آوری بشقاب      جمع

 .ست     فراوانی برای رژیم سانسورگر اسالمی
بدون شک رژیم جمهوری اسالمی در جنگ         

ای که عليه مردم با یا بدون تجاوز به                    تازه
آوری       ی جمع       اشان به بهانه         حریم شخصی 

باری       ماهواره آغاز کرده است شکست خفت      
همگان به یاد دارند که این              .  خواهد خورد  
های اول حياتش چگونه جنگ            رژیم در سال  

مشابهی را برای برچيدن ویدئو راه انداخت            
از سوی   .  و چگونه در آن شکست خورد              

آوری دریافت صدا و تصویر هر               دیگر فن 
هم اکنون در برخی از     .  کند      روز پيشرفت می  

های       تلویزیون«کشورها امکان دریافت         
 بدون بشقاب و تنها با یک          »دیجيتالی زمينی 

آنتن ساده و یک دستگاه گيرنده ميسر شده                 
های دریافت         از سوی دیگر بشقاب      .  است

ای هر روز            های ماهواره        تلویزیون
توان       شوند به طوری که می          سازی می       کوچک

ها را درون یک گلدان و پشت هر                         آن
جمهوری اسالمی خود هم    .  ای قرار داد        پنجره
داند که جنگش را خواهد باخت، چرا که                می

ای، چه        های ماهواره       پدیده استفاده از رسانه    
شنيداری وچه دیداری، چنان گسترده و                     

تواند در        ای شده است که دیگر رژیم نمی            توده
 . برابر آن با قامت نحيف خود قد علم کند

 ٧از صفحه 

پايبندی جمهوری اسالمی به 
 اصول ارتجاعی خود

های  آوری بشقاب  سوزان تا جمع از کتاب
 ای تلویزیون ماهواره

 رژيم جمهوری اسالمی را بايد با يک اعتصاب عمومی سياسی و قيام مسلحانه برانداخت
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ری             ـي ـگ ـي وجمهوری اسالمی اهداف خود را ـپ
اده از      .   می کنند  ـف ـت شيوه های اعمال شده با اـس

تــوهــمــات آن ســری از زنــدانــيــان کــه بســتــر              
فــکــریشــان اصــالح رژیــم از درون ویــا بــه               
ه ی                واـن ـت م پـش وـه صورت استحاله همراه با ـت
وده و در            حمایتی جناحی از درون حاکميت ـب
ارزه و           بهترین حالت با نگاه رفرميستی به مـب
و             ـمت و ـس مخالفتشان با جمهوری اسالمی ـس
می دهند درسال های اخير نتایج بهتری برای   
 .نيروهای امنيتی رژیم به همراه داشته است

ای              سياست های به کار گرفته شده ی سال ـه
ری         ـي اخير جمهوری اسالمی برای اعتراف ـگ
ال              ر از ـس بسيار پيچيده تر و بعضا متفاوت ـت

وده اـست        در آن   .   های نيمه اول دهه شصت ـب
ار و                 ط فـش راـی ی از ـش سال ها کمترین شناخـت
ود                 ی وـج وـئ ازـج ر ـب ار زـی ـب شکنجه های مرـگ

در شرایط مرگ و زندگی آن سال ها       .   نداشت
ی زد،            که شکنجه ی فيزیکی حرف اول را ـم
ه            رـب ـج زندانيان خود می بایست همه چيز را ـت

ی                    .   کردند- می د ـم ـن ـل اره ـب د و دوـب ادـن ـت ی اـف ـم
ی                  د راـست ـم اره ـق شدند، می شکستند و دوـب

ه           .   کردند اـل ـق اما امروز دها کتاب و هزاران ـم
وری                      ـه ـم ای ـج دان ـه ورد زـن ه در ـم ـت وـش و ـن
اسالمی و شرایط دوران بازجوئی نوشته شده       

ا         .   است دـت ـم بسياری از ترفندهای روانی که ـع
ا و           در سال های اخير برای اعتراف گيری ـه
ن        ـي کشاندن افراد دستگير شده در جلوی دورـب
ده            ردـی اء ـگ د، افـش مورد استفاده قرار گرفته اـن

از جمله درج اخبار و اطالعات دروغ        .   است
ـحرف               ـن رای ـم ا ـب ه ـه و جعل شده در روزناـم
کردن ذهنيت زندانی و ایجاد سوء ظن  نسبت     
وـسط                 دان ـت رون از زـن ـي به دوستان خود در ـب

ه   .   نيروهای امنيتی و اطالعاتی رژیم     کاری ـک
ا       .   با مهندس سحابی کردند    ی ـب ـت نيروهای امنـي

نشــان دادن یــکــی از روزنــامــه هــای دوم                     
ه             ده ـک خردادی همراه با درج مقاالت جعل ـش
دس                   ـن ـه ی ـم ـن ای ذـه اورـه ن ـب برای فرو ریخـت
ری                      ود فضـا و تصـوـی ده ـب ه ـش ـت وـش سحابی ـن
اد                     ـج راـیش اـی ی را ـب راـن ـح ده و ـب سخت شکنـن

با آزاد شدن از زندان، مهندس سحابی   .   کردند
ه                 اـم ظـر روزـن ورد ـن اره ـم ـم دریافت اساسا ـش
ه            ـت داـش رویت شده در زندان، وجود خارجی ـن

در بيرون .   و جعل نيروهای امنيتی بوده است     
ت               ـي اـه ود از ـم از زندان او غرق  در توهم ـخ
ان               وـی ازـج الم اـست ـب رژیم که برخاسته ازاـس
ری            خود را متهم به دروغ سازی و به کار گـي

رد              ی ـک الـم . شيوه های غير اخالقی وضـد اـس
ود را                     ل ـخ ـم ی ـع ـت ـي ـن ای اـم روـه ـي درعوض ـن
ار                    ه ـک ارز ـب ه ی ـب وـن برگرفته از اسالم و نـم

رآن       "   مکر عليه دشمن  " بستن دانستند که در ـق
 .   بدان اشاره رفته است

وری          با تاملی گذرا به سال های حاکميت جمـه

تــا بــه امــروز مــردم ایــران، ســازمــان هــای                
ان              ـي داـن ژه زـن ه وـی انقالبی، نيروهای سياسی ـب
ای              ال ـه ی در ـس زندان های جمهوری اسالـم
ه در                   ی ـک اـی ز آن ـه ـي نيمه اول دهه شصت وـن
وه ی                      ـي اه و ـش ـگ ا ـن ا ـب این سال های اخير حـت

رفرميستی و اصالح طلبی از درون حاکميت        
ه              به نحوی با رژیم ایران و یا جناحی از آن ـب
مخالفت بر خاسته اند و پایشان به زندان های         
جــمــهــوری اســالمــی کشــيــده شــده بــا رونــد                 
ری                ـي راف ـگ ـت ازی و اـع بازجویی، پرونده ـس
ی                        اه ـم ی آـگ وـب ه ـخ م ـب ی  رژـی ـن های این چنـي

 .باشند
جــمــهــوری اســالمــی بــه عــنــوان یــکــی از                    
ی و                     طـاـی رون وـس ت ـق اـل ـه اد ـج ـم بارزترین ـن
واع                      رد اـن ارـب ا ـک واره ـب ـم ری ـه ـک طـاط ـف انـح
ی           اـن ـم شکنجه ها، چه شکنجه های آشکار جـس

ای روـحی             ه ـه ـج ـن ـک الش      - و چه ـش ی ـت رواـن
کرده  نه تنها مخالفين خود را از پای بياندازد          
وراه کــارهــای ادامــه مــبــارزه را از آن هــا                  
بــگــيــرد بــلــکــه در کــنــار آن، تــالش وافــری                
نيزنموده تا با درهم شکستن مقاومت زندانيان       

ی و روـحی                       ـم ای جـس ه ـه ـج ـن ـک ار ـش زیر فـش
ن          برای گرفتن اعتراف و به نمایش گذاشتن اـی
ه             ی ـب وـن زـی وـی اعترافات به صورت شوهای تـل
ار                  ـب ـت ی اـع ود را ـب ن ـخ زعم خود ابتدا مخالفـي
رش              ـت ه گـس ـن ساخته و آنگاه از یک طرف داـم

رصـه                 ا را در ـع -افکار و اندیشه های  آن ـه
 اجتماعی سد نماید واز طـرف        –های سياسی   

ات  "   دیگر از قبل نمایش این     راـف ری   "   اعـت رـت ـب
ود را           اندیشه و ایدئولوژی سيستم حکومتی ـخ
وده             ـم در ميان هواداران خود تبليغ و ترویج ـن

 .و استحکام خود را به نمایش بگذارد
المــی در بــه                ر چــه اهــداف جــمــهــوری اـس اـگ
ی در                      وـن زـی وـی ـل ات ـت راـف ـت ن اـع ـت ذاـش نماـیش ـگ
وه                ـي ا ـش تمامی این سال ها ثابت بوده اـست اـم
اعمال فشار و اعتراف گيری از زندانيان در          
سال های اخير با آنچه در سال های نيمه اول          
ده                 ی ـش ال ـم ـم ان اـع ـي دهه شصت روی زنداـن

د     ه            .   کامال متفاوت می باـش ـم ـي ای ـن ال ـه در ـس
اول دهــه شــصــت بــرای اعــتــراف گــيــری و              
نمایش شوهای تلویزیونی نه فقط زندانيان در        
ت              ـي وـم ـک ـح هنگام بازجویی بلکه در دوران ـم
د ـمرگ              نيز زیر شکنجه های مداوم تا سر ـح

ن           .   قرار می گرفتند   ا اـی راه ـب ـم مضافا اینکه ـه
ز                   ـي ی ـن ار رواـن ا، ـک رـس ت ـف شکنجه های طاـق
ل                        ـي ـب م از ـق از رژـی واب ـس اصـر ـت ـن توـسط ـع
ده             ه ـش ـج ـن شریعتمداری ها روی زندانيان شـک

ای             .   اعمال می گردید   ال ـه ه در ـس ـک ـي در حاـل
ر             ـت ـش ـي ی ـب اخير بازجوها و نيروهای اطالعاـت
ن              ـت ه داـش ـگ از شيوه های شکنجه ی روانی، ـن
ر               ـب ا ـخ راه ـب در انفرادی و بایکوت خبری هـم
رســانــی دروغــيــن و جــعــل شــده از طــریــق                
ت            اـل ان، رـس ـه روزنامه های حکومتی مثل کـي

ام و                    ـه ی اـت ـن ـي ه ـچ ـن ـي ایران توسط امریکا زـم
الم               ه اـع وـن پرونده  سازی عليه او را بدین ـگ

ا   : "   کرد   یکی از راهکارهای مقابله آمریکا ـب
ی          دـه اـن ازـم برخی کشورها از جمله ایران، ـس
ن                       رم در اـی دازی ـن ر اـن ی و ـب ـل ـم ـخ انقالب ـم
ـشی             ـخ ز ـب کشورها بوده که آقای جهانبگلو نـي

 ".از این ماموریت را به عهده داشت
در کــوتــاه مــدتــی پــس از اظــهــارات وزیــر               

ی    "   اطالعات و کشف توطئه      ـل ـم " انقالب مـخ
صـر         او، حسين شریعتمداری ایدئولوگ و عـن
تواب ساز سال های نخست دهه ـشصـت در            
زندان های اوین، گوهر دشت، قزلحصـار و         
ه در                          ـي ـق ی ـف ی وـل ـل ـع ار ـف ـي ـت ام االـخ ده ـت نمایـن
ر از              ـب اه ـخ وـت روزنامه کيهان در یادداشتی ـک
تهيه فيلمی دال بر اعترافات رامين جهانبگلو       
ران را               ون اـی زـی وـی و احتمال نمایش آن در تـل

 . داد
در ادامــه هــمــيــن رونــد و تــکــمــيــل کــردن                   
ســنــاریــوی پــرونــده ســازی بــرای رامــيــن                 
جهانبگلو روزنامه جمهوری اسالمی نيز در    

وـشت                   اه ـن رداد ـم ارم ـم ـه : تاریخ بيست و ـچ
ره           "  ـه ن ـم رـی -رامين جهانبگلو از نشان دارـت

هــای آمــریــکــا بــرای بــرانــدازی نــرم و بــه                
ه             ران اـست ـک اصطالح انقالب مخملی در اـی
ـگی              ـت ه وابـس ـن اسناد و مدارک زیادی در زمـي

ده اـست            ه دـست آـم رای         "   او ـب ه ـب و در اداـم
وـشت                   ود ـن ازی ـخ ده ـس روـن : اثبات ادعا و ـپ

اصـل            "  ه ـح دـسی ـک کتاب در جستجوی امر ـق
ور              ن ـن د حـس ـي گفتگوی رامين جهانبگلو با ـس
وی اـست  در                 ـل ـه از کارگزاران دفتر فرح ـپ
ـحط                  ـن م ـم ـگی رژـی ـن رـه راستای توجيه کار ـف

ارش    "   شاهنشاهی و اسالمی آمریکایی    ـگ به ـن
 . در آمده  است

وه             وی ـق ـگ و در آخرین خبر کریمی راد سخـن
ارم        ـه ی قضائيه نيز روز سه شنبه بيست وـچ
خ           اـس مرداد، در مصاحبه با خبرنگاران در ـپ
به سئوال خبرنگاری که در همين رابطـه از          

پــرونــده در حــال     : "   او پــرســيــده بــود گــفــت          
تحقيقات است و مساله ی قابل طرح ندارم و      
نمی توانم اخبار منتشره را تایيد کنم اما شاید         

 ".پخش شد و شما دیدید
اره            آنچه به اختصار در سطور باال بدان اـش
رفت از روند دستگيری گرفته تا اتهام زنی،        
ان             ـه ـي ه ـک پرونده سازی و وارد شدن روزناـم
ده                    روـن ه ـپ وـن ـگ ـن ار اـی ـک در اعالم علنی و آـش

ســازی هــا کــه در طــول مــدت چــنــد مــاهــه                   
ده          دستگيری رامين جهانبگلو تا کنون طی ـش
ای            ال ـه پروسه ی شناخته شده و تکراری ـس
رای        سپری شده حاکميت جمهوری اسالمی ـب
اعمال فشارهای روانی جهت اعتراف گيری      

ی              " و بعضا    وـن زـی وـی ـل ای ـت وـه اـیش ـش ـم از "   ـن
 .افراد دستگير شده می باشد

ی           الـم از آغاز به قدرت رسيدن جمهوری اـس

 جمهوری اسالمی و سياست تکراری نمايش اعترافات تلويزيونی آن
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افراد که اکنون به ولگرد اینترنتی تبدیل                     
اند ،    بوده"  اقليت”ها پيش هوادار    اند، سال  شده

پس می شود حدس زد که اینها هوادار                         
اما سازمان   .  هستند)  اقليت(سازمان فدائيان     

را به  “  هوادارانی”نه چنين    )  اقليت(فدائيان  
رسيمت می شناسد، نه اساسا ربطی به                        

دارند و نه سازمان ما مسئول هر              "  اقليت"
عمل زشتی است که این ها در اینترنت انجام          

مسئله دکتر بودن یا نبودن فرد               .  می دهند  
اخراجی هم تنهامی تواند مایه دل مشغولی               

این مسئله نه مورد عالقه        .  همين افراد باشد   
. است ونه ربطی به سازمان ما دارد      “  اقليت”

نه کسی به عنوان    )  اقليت(در سازمان فدائيان    
دکتر و مهندس و القاب وعناوینی از این                    
دست عضو می شود و نه از کسی مدرک                 

این مسئله  .  مدارج تحصيلی خواسته می شود     
که اساسا خواهان حذف    “  اقليت”درتشکيالت  

هرگونه القاب وعناوین در جامعه است، فاقد         
عضو سازمان فدائيان   .  هرگونه ارزشی است  

فقط کمونيست است و شرط                       )  اقليت(
عضویت اش نيز پذیرش برنامه واساسنامه            

در سازمان ما، تنها       .  کمونيستی سازمان ما    
همه یکدیگر را رفيق    .  یک چيز مرسوم است   

 .خطاب می کنند
ولگردان اینترنتی بيهوده تالش می کنند، از           
هر خس وخاشاک وسيله ای برای تبليغ عليه          

از این بابت    .  بسازند)  اقليت(سازمان فدائيان    
نيز همانند گذشته، نتيجه ای عاید آنها و                       

کسی که   .  تحریک کنندگان شان نخواهد شد        
از یک فرد سوء استفاده چی حمایت می کند،         

. همکار اوست و خود را بيشتر افشاء می کند        
فردی که امکانات مالی سازمان را صرف              
زندگی شخصی خودش کرده است، راهی               
جز این ندارد که مبلغ فوق الذکر را به                          

این پولی   .صندوق مالی سازمان باز گرداند         
نيست که کسی بتواند آن را باال بکشد و یا با              

 .دیگران قسمت کنند
بنابراین با ذکر همين نمونه روشن است،                  
اینان که کار شبانه روزی شان فحاشی                        
وتوهين به سازمان ما است که هستند وهدف          

این ها نه آدم های سياسی هستند        .  آنها چيست 
ونه هدف سياسی دارند که بتوان با آنها                       

وظيفه ای  .  برخورد کرد و به آنهاجواب داد        
از جانب کسان دیگری به آنها واگذار شده که         

لذا درخور آن نيستند که             .  انجام می دهند      
هرچه گفتند و هرکاری کردند، به آنها پاسخ            

 .داده شود
 

چرا در سال گذشته همين موقع،                 -١س   
سازمان یک شعار در رابطه با بيمه های                  
اجتماعی در پائين صفحه کار آورد واین                   

 شعار، دیگر تکرار نشد؟
 

چرا شعار تشکيل حزب کمونيست            -٢س   
در نشریه کار، پس از یک وقفه، دریکی                   

است و به رغم حتا اختالف نظرهای جدی               
بر سر تغيير یک بند برنامه سازمان، نه                     
کسی به خاطر نظرات مخالف مصوبات                  
اخراج شد ونه اساسا چنين چيزی می تواند              

سازمان .  در سازمان ما وجود داشته باشد             
یک سازمان کمونيست است و     )  اقليت(فدائيان

دقيقا به خاطر همين کمونيست بودن است که         
تنها در یک مورد، یک عضو خود را اخراج    
خواهد کرد وآن هنگامی است که یک عضو،        

در چنين حالتی یا خود        .  کمونيسم را رد کند     
وی باید از تشکيالت برود و یا سازمان، وی          

بنابراین سازمان     .  را اخراج خواهد کرد            
برسرمسائل نظری و سياسی     )  اقليت(فدائيان  

فوق العاده انعطاف دارد و کسی را اخراج               
کند، اما وقتی که کار به نفی انقالب                       نمی

اجتماعی، کمونيسم، ضوابط ومعيارهای                
تشکيالت کمونيستی، رفتار واخالق                            
کمونيستی بکشد، دیگرجای هيچگونه                        

 .انعطافی نيست
البته حق هرکسی است که اساسا مخالف                    
کمونيسم باشد واز نظم سرمایه داری دفاع               

منتها نه در یک تشکيالت کمونيست،             .  کند
اما .  بلکه در سازمان ها واحزاب بورژوائی        

مسئله فرد اخراجی اصال در این چارچوب             
سوء استفاده مالی اصال ربطی     .  ها نمی گنجد  

حتا در جامعه         .  به مسائل سياسی ندارد            
بورژوائی، آنجائی که اندکی حساب وکتاب            
وجود داشته باشد، کسی را که مرتکب                        
سوءاستفاده مالی شده باشد، دستگير                            

 .ومجازات می کنند
بنابراین آنهائی که تالش می کردند به یک               
سوء استفاده مالی، جنبه سياسی بدهند، خود           

وقتی که این ترفندشان   . را بيشتر رسوا کردند 
هم نگرفت، درنقش یک رمال ظاهر شدند               
وادعا کردند که ماجرای دکتر بودن یا                         

ميل هائی    -نبودن، فرد اخراجی ازطریق ای      
بر مال شده است که می باید کار هواداران                

اینان باز هم به شيوه      .  در سوئد باشد  “  اقليت”
های کثيفی که با آن خو گرفته اند، عمل                       

رماله مردم فریب، وسایل و ابزار              .  کردند
زند   اش را به کار انداخته و حدس می            رمالی

 . در سوئد هستند“ اقليت”که هواداران 
اما به رغم این که هيچ سازمان سياسی                        
مسئول اعمال و رفتار هر کسی نيست که                 

کند،    خود را هوادار آن سازمان معرفی می            
کسی که واقعًا هوادار سازمان ما است، این             
را از سازمان خود آموخته است که با                          
پرنسيپ عمل کند و هر حرفی را که دارد                 

های   ميل  -علنا ابراز نماید و نه از طریق ای          
هائی که کار     بی نام و نشان و توسل به شيوه          

 .  است ولگردان اینترنتی
پس روشن است که چرا ولگرد اینترنتی                  

را مناسب  "  هواداران"واژه بی نام و نشان          
بر این  .  پيشبرد کسب و کار خود یافته است          

اساس فردا  هم می تواند رمال دیگری پيدا               
شود و ادعا کند که چون تعدادی از همين                   

 حکم اخراج علی فرمانده
 

نظر به این که بر طبق گزارش کميته مالی               
سازمان به کميته خارج از کشور، علی                      

هزار کرون سوئد  از       ٧٢٧١٠فرمانده  مبلغ     
امکانات مالی سازمان را صرف زندگی                  

 شخصی خود نموده است
نظر به این که کميته خارج از کشور از وی             
خواست که در اجالس کميته حاضر شود و             
در مورد این مسئله توضيح دهد، اما وی  از            

سپس .  حضور در این اجالس خودداری نمود     
از وی خواسته که در کنفرانس سازمان                     

دانست این    شرکت کند، اما از آنجائی که می         
مسئله در همان اجالس نيز مطرح خواهد                 
شد، دو روز قبل از کنفرانس، استعفای خود           
 را برای کميته خارج از کشور ارسال نمود،

 ١٣لذا کميته خارج از کشور به استناد ماده             
اساسنامه، استعفای وی را رد و نامبرده را              
به اتهام سوء استفاده مالی، از سازمان                        

از وی خواسته می شود که         .  اخراج می کند   
حد اکثر تا یک ماه مبلغ فوق الذکر را به                      

 .صندوق مالی سازمان بازگرداند
 

 )اقليت(کميته خارج کشور سازمان فدائيان
   ٢٠٠۶مارس  ۴

    
برای هر انسان سالمی روشن است که سوء            
استفاده مالی از امکاناتی که باید در راه                      
مبارزه برای اهداف طبقاتی کارگران صرف       
شود، اقدامی نه فقط زشت، بلکه ارتجاعی               
ونابخشودنی است و طبيعتا باید تشکيالت                
خارج کشور سازمان ما را از این که چنين              
فردی را طرد واخراج کرده است، تحسين              

 .نمود
اما باند ولگرد اینترنتی که چنانچه گفتيم از              
فهم و شعور این مسئله نيز بی بهره است که            
درکجا باید دشمنی اش را با سازمان ما نشان          
دهد، به حمایت از فردی برخاست که                          
امکانات مالی یک سازمان را صرف زندگی        
شخصی خود کرده بود و با این اقدام بازهم               
ماهيت غير سياسی خودرا بيشتر بر مال                    

این اقدام چيزی جز رسوائی عایدشان          .  کرد
پس از گذشت مدتی سعی کردند به               .  نکرد

اصطالح جنبه سياسی به مسئله بدهند وادعا           
کردند که اخراج فرد نام برده یک تصفيه                  
تشکيالتی به خاطر اختالفات سياسی بوده               

اما این ادعا نيز ماهيت آنها را بيشتر             .  است
برمال کرد، چرا که هر کس می دانست                       
کنفرانس سازمان ما همين چندماه پيش                       

اسناد این اجالس با درصد      .برگزار شده است  
آراء موافق و مخالف نيز انتشار علنی یافته             

 پاسخ به سئواالت



 ١١از صفحه 

  ۴٨۴  شماره ٨۵نيمه  اول شهریور  ١١

 

دوشماره اخير، آورده شده است  وعلت                   
مسکوت ماندن آن در طول این مدت چه                  

 بوده است؟
 
درمورد سئوال نخست باید توضيح دهيم         -ج

که برخی از شعارهائی که سازمان مطرح            
می کند ممکن است فقط در مواردی خاص            
که یک مسئله اجتماعی وسياسی حاد می                 
شود واحيانا مقاالتی در این مورد نوشته می        

این بدان معنا نيست که     .  شوند، مطرح گردند  
شعار مورد بحث که در واقع بيان و خالصه         
ای از خط مشی، سياست و مطالبه یا                           
مطالبات برنامه ای سازمان است کال از                 

بلکه فقط به     .  دستور کار خارج شده است         
این معناست که در یک لحظه معين طرح               
آن چنان فوریتی پيدا می کند که الزم است              
در پائين صفحه نشریه کار نيز درج شود،              

. اما در یک شرایط دیگر آن قدر مبرم نباشد         
به ویژه این را باید در نظر بگيریم که                         

 صفحه انتشار می یابد     ٨نشریه کاراغلب در    
واین امکان نيست که همواره همه شعارهای       

به این نکته نيز باید           .  سازمان درج شوند     
اشاره کنيم که اغلب، کمبود جای مقاالت                 
باعث می شود که یک یا چند شعار حذف                

بنابراین شعار مورد نظر که احتماال         .  شوند
باید ”  یا کار یا بيمه بيکاری         ”شعار تبليغی    

باشد، هم اکنون نيز شعار ما است و در آینده          
نيز، هر زمان که الزم باشد، در پائين                        

 .صفحه نشریه کار نيز آورده خواهد شد
اما در مورد سئوال دوم، پيرامون شعار                  
تشکيل حزب کمونيست نيز باید بگوئيم که             
این یکی از شعارهای اساسی سازمان ما                
بوده وهست و بدین معناست که یکی از                    
وظائف مهم ما تالش برای تشکيل یک                     

چرا که   .  حزب کمونيست در ایران است           
بدون وجود یک چنين حزبی اساسا پيروزی        

. انقالب اجتماعی کارگران ناممکن است              
درک سازمان ما از حزب کمونيست                          

این .  وچگونگی تشکيل آن نيز روشن است         
حزب باید برخاسته از درون کارگران و                 

هم به   .  واقعا متعلق به طبقه کارگر باشد              
لحاظ نظری و برنامه ای وهم ترکيب                         

معهذا این بدان معنا نيست که حتما          .  طبقاتی
وهمواره باید درپائين صفحات نشریه کار             

اما این که گفته شده است، در              .  درج شود  
درج این شعار وقفه ای صورت گرفته،                   

. اما هيچ علت خاصی ندارد         .  درست است  
مسئله تشکيل یک حزب واقعا کمونيست،              
همواره مسئله سازمان ما بوده و خواهد بود          
وهمواره برای  تشکيل آن تالش خواهيم                  

 .کرد
 

 

ری و           ـب دستگيری تا روزهای انفرادی، بی ـخ
ا                        ز ـت ـي ی و ـن داـن ن زـن ـت رـف رار ـگ تحت فشار ـق
وی                        ـل ن ـج ـت رـف رار ـگ راف و ـق ـت ظـه ی اـع لـح
ط بــر دوش جــمــهــوری                يــن، فــقــط و فـــق دورـب

 .   اسالمی می باشد وبس
اگــر چــه امــروز مــاهــيــت ایــن اعــتــرافــات و              
ت             رـی ـث رای اـک نمایش شوهای تلویزیونی آن ـب
مــردم ایــران و حــتــا بــخــشــی از طــرفــداران               
ار               ه ـک ده و ـب جمهوری اسالمی نيز روشن ـش
ی          ـل گيری این گونه شيوه ها دیگر کارکرد عـم
ی                       وز ـم ـن ا ـه خود را از دـست داده اـست اـم
ان           رای نـش تواند به صورت خوراک داخلی ـب
رار              رداری ـق ره ـب ـه دادن اقتدار رژیم مورد ـب

ود           .   گيرد ز وـج و از طرف دیگر این خطر نـي
رار                 ات و ـق راـف ـت ی اـع دارد که قباحت و زشـت
ه                       ـک ـن ی از اـی اـه ا آـگ ن ـب ـي وی دورـب ـل گرفتن ـج
ای               روـه ـي زد ـن ات در ـن نمایش اینگونه اعتراـف
د                     دارـن ی ـن اـه ـگ اـی ر ـج ـگ ا دـی سياسی و توده ـه
ذا              ه وـل ـت درذهن زندانی تحت فشار از بين رـف
افراد دستگير شده را از مقاومت و مصونيت         
رار               ل ـق ـم طبيعی خود در مواجه با قباـحت ـع
ازد و در                     ی ـس ـه ن ـت ـي ل دورـب اـب گرفتن در مـق
از                     ر ـب ی زـی داـن ـفس زـن ه ـن نهایت بر اعتماد ـب

 . جوئی خدشه وارد گردد
ه          تجربه سالهای سپری شده نشان داده است ـک
مــبــارزه بــا جــمــهــوری اســالمــی بــا نــگــاهــی             
ار                از و ـک ا ـس رفرميستی، اصالح طلبانه و ـی

ر              "   انقالب مخملی "  ن اژه ای  وزـی ـس ـح که ـم
ل         اطالعات جمهوری اسالمی به کشف آن ناـی
رز                          ه ـه ی و ـب ـن راـک م ـپ وـه ز ـت ه اـست ـج گشـت
ار                      ات و اقـش ـق ی طــب الـب ـق ل اـن ـي انـس ـت کشاندن ـپ
مــخــتــلــف مــردم از روشــنــفــکــران گــرفــتــه تــا            
ارگــران و تــوده هــای زحــمــتــکــش جــامــعــه             ـک
ون                    ـن ا ـک د داـشت و ـت واـه ـخ ارمغان دیگری ـن
ه                    اور ـب ی و ـب ـت ـس ـي رـم اه رـف اثرات زیانبار نـگ
ه                ت و ـچ ـي ـم اـک اصالح رژیم، چه از درون ـح
دن                 اـن راف کـش ـح ه اـن بيرون از آن در جهت ـب
ه           ه ـب توان و پتانسيل نيروهای اجتماعی جامـع
ر                    ـعرض قضـاوت ـه ود را در ـم ی ـخ روشـن

رار داده اـست           رای  .   انسان آگاه و منصفی ـق ـب
الب          ـق سرنگونی جمهوری اسالمی و تحقق اـن

وه           ـي -اجتماعی اگر چه مردم ایران تا کنون ـش
رد             د ـک ـن های متفاوتی را تجربه کرده و خواـه
رده    اما راه کار نهایی تنها با خيزش های گسـت
توده ای و اعتصابات زنجيره ای و سراسری   
ر           ذـی کارگران همراه با قيامی همگانی تحقق ـپ

 .خواهد بود

اسالمی  می توان دریافت که تمامی سياـست         
م                   ی رژـی وـن ـن ا ـک ده ی ـت های به کار گرفته ـش
ر          همواره برای حذف و نابودی مخالفين با ـه
د            نوع گرایشی بوده است و این نشان می دـه

ی             الـم وری اـس که در مبارزه و پيکار با جمـه
ه                    د داـشت ـک ـي اـک ن اصـل ـت همواره باید بر اـی
ارزه در           ـب عرصه ورود به دنيای سياست وـم
ا              اوت ـب ـف ـت کشورهایی همانند ایران به کلی ـم
کشــورهــایــی بــا حــداقــل وجــود آزادی هــای             

ن و            .   دموکراتيک است  ـت م داـش وـه ه ـت هرگوـن
ای وارده،              ارـه طـرات و فـش جدی نگرفتن ـخ
د              ـن اـن ی ـم ـع ورود به عرصه مبارزه در جواـم
رای                 ر ـب ذـی اـپ ران ـن ـب ایران را به فاجعه ای ـج
ل                       دـی ـب ی ـت الـم وـمت اـس ـک ا ـح ر ـب ـي افراد در ـگ

رد     د ـک اـست و               .   خواـه ـي رصـه ـس ه ـع ورود ـب
ی          طـاـئ مبارزه در ایران با حاکميت قرون وـس
ی            دـگ شاید بتوان گفت تنها عرصـه ای از زـن
چ             ـي ـست و ـه ـي است که اساسا شوخی بردار ـن

د         اـب ه       .   شوخی و توهمی را برنمی ـت ن را ـن اـی
ه                        اـل ـست وهـشت ـس ـي ه دوران ـب رـب ـج ا  ـت تنـه
جــمــهــوری اســالمــی، بــلــکــه تــجــربــه دوران          
ه                       ز ـب ـي وی ـن ـل ـه ت ـپ طــن ـل دان ـس اـن حکومت ـخ

ـيش از وارد          .   روشنی نشان داده اـست      ا ـپ اـم
ت                       ـي ـع ی در واـق داـن ن زـن ـت رـف رار ـگ شدن و ـق
م                  وـه م، ـت ای رژـی دان ـه اک زـن شرایط درد ـن
ت                      اـی ه رـع ی ـک الـم وری اـس ـه ـم ه ـج ن ـب داشـت
نــد،                      رـم ـن ده، ـه ـن ویـس ل، ـن ـي اد، وـک ـت وق اـس ـق ـح
ر و در ـیک                  ارـگ ار، ـک ـگ شاعر، روزنامه ـن
رد،                   د ـک واـه اظ ـخ ـح ان را ـل کالم حرمت انـس
ن            ـت داـخ پيش درآمدی است که برای از پای اـن
ر        رـت وـث فرد دستگير شده از هر شکنجه ای ـم

 . خواهد بود
رامــيــن جــهــانــبــگــلــو چــه بــرای اعــتــرافــات             

تلویزیونی آورده شود و چه آورده نشود، چه        
ی        مورد شکنجه های جسمانی نيروهای امنيـت
ای             ارـه رژیم قرار گرفته باشد و چه فقط  فـش
ال           ـم روانی با هدف پرونده سازی عليه او اـع
ری                         ـي ـي ـغ چ ـت ـي ه ـه ئـل د در اصـل مـس اـش شده ـب

رد    ی                .   نخواهد ـک ـن ـع ودن ـی دان ـب ـفس در زـن ـن
ه    .   فشار ی      .   نفس انفرادی یعنی شکنـج ـفس ـب ـن

خــبــری از مــحــيــط پــيــرامــونــی هــمــراه بــا                  
ه         ـج ـن ـک تهدیدهای مداوم بسته شدن به تخت ـش
ای در             می تواند بسياری از انسان ها را از ـپ

وری                .   آورد ـه ـم ـبک ـج ه ـس ری ـب ـي اعتراف ـگ
ه                     ده ـب ر ـش ـي ـگ ـت راد دـس دن اـف اـن اسالمی و کـش

ان و         "   نمایش تلویزیونی "  ن انـس ـت یعنی شکـس
ظـه ی             ـح لذا مسئوليت تمامی این پروسه از ـل

 جمهوری اسالمی و سياست تکراری 
 نمايش اعترافات تلويزيونی آن

٩از صفحه   

 نشريه کار
را بخوانيد) اقليت( ارگان سازمان فدائيان   

 پاسخ به سئواالت



 
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
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 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی  

  ۴٨۴  شماره ٨۵نيمه  اول شهریور 

 شماره های فکس
سازمان فدایيان 

 )اقليت(

 دانمارک

 آلمان 

 سوئيس 

 هلند 

 کانادا

١٠در صفحه    

١٢ 

 پاسخ به سئواالت

ای          ه ان سال ها پيش گذرشان به یکی از سازم
د، از               اده ان ت سياسی افتاده ویا حتا به زندان اف
ود               ان خ وت يش کس ه پ از نسبت ب ي ت ن ام ای
برخوردارند که برای رد گم کردن، چند کلمه        

د      ن ا   .   سياسی هم بلغور کن ي ان ن          -ث رنت ای ت ن ای
د،                ان سازن ه ن امتياز رابه آنها داده است که پ
ه                    ه ب مل ود را در ازای ح حق و حساب خ

ا و چه کسی           )   اقليت( سازمان فدائيان    از کج
 .می گيرند

اما هر انسان اندک آگاهی می فهمد که اینان            
نه عدد و رقمی هستند که بخواهند با سازمان          

درگير شوند ونه ادعای             )  اقليت(فدائيان     
از این رودرک این مسئله             .  سياسی دارند   

دشوار نيست که کسان دیگری پشت سر آنها          
همان کسانی که   .  هستند وتحریکشان می کنند   

مشکل .  دشمنان طبقاتی سازمان ما هستند            
آنجاست که آنها به رغم تالش های ارتجاعی          

در طول چند دهه گذشته،      “  اقليت”شان عليه   
همين .  نتوانسته اند به اهداف خود دست یابند        

که آنها ناگزیرند بر حجم تبليغات خود عليه             
بيافزایند، همين که آنها ناگزیرند             “  اقليت”

برای هزارمين بار پادوانشان راعليه سازمان      
بسيج کنند، نشانه قدرت             )  اقليت(فدائيان     

از ولگردان   .  سازمان ما و شکست آنهاست        
چون .اینترنتی شان هم کاری ساخته نيست             

اینان به عنوان عناصر بی طبقه، درهر                     
حرف و عمل خود، ماهيت قضيه رابيشتر               

 -برمال می کنند وآشکار می سازند که اوال              
مجری   -عناصری غير سياسی اند و ثانيا              

به یک نمونه     .  پيشبرد اوامر دیگران هستند      
 . آن اشاره می کنيم

چند ماه پيش، تشکيالت خارج از کشور                    
سازمان ما یک عضو خودرا در سوئد به نام           

علت اخراج وی    .  علی فرمانده اخراج  نمود      
. سوء استفاده مالی   .  نيز صریح و روشن بود     

مطابق گزارش کميته مالی سازمان، وی                  
 هزا رکرون سوئد راکه از صندوق         ٣٠مبلغ  

مالی سازمان قرض گرفته بود، به اضافه                 
بخشی از حق عضویت های واحد سوئد ونيز        
مبلغی را که قرار بود ماهانه به صندوق                    

 ٧٢٧١٠مالی سازمان کمک کند، جمعا                    
کرون را صرف زندگی شخصی خود کرده           

نام برده اخراج واز وی خواسته شد که           .  بود
سریعا این مبلغ را به صندوق مالی سازمان            

این حکم اخراج را عيننا در اینجا        .  بازگرداند
 :می آوریم

 

با )  اقليت(چرا سازمان فدائيان                   -س
عناصری که از طریق اینترنت عليه سازمان       
تبليغ می کنند وکارشان توهين و فحاشی                    
است، برخورد نمی کند وبه آنها پاسخی که              
درخورشان باشد نمی دهد؟ اصال اینها که                

 هستند و هدف آنها چيست؟
 
سازمان ما تنها با آن نوشته ها و یا گفته               -ج

هائی برخورد خواهد داشت و به نویسندگان           
وگویندگان آنها پاسخ خواهد داد که ربطی به          
مبارزه طبقاتی ومسائل سياسی و تئوریک              
جنبش ما داشته باشند و نه هرآنچه که یک                 

بسياری .  فرد یا جریان ولو سياسی می گوید         
از مسائلی که اکنون از سوی برخی عناصر           
خارج کشور در اینترنت مطرح می شوند                
وتعدادشان هم کم نيست، نه ارتباطی با                       
مسائل سياسی و تئوریک دارند، نه مبارزه             
طبقاتی و در این رابطه مسائل ومعضالت               
جنبش کارگری وکمونيستی ونه حتا صرفا             

 .مبارزه عليه رژیم جمهوری اسالمی
بنابراین واقعا کسی باید بيکار باشد که                        

درشأن .  بخواهد به چنين مسائلی پاسخ دهد           
یک سازمان سياسی هم نيست که باعناصر             
لومپنی درگير شود که کار شبانه روزی شان         
 .ولگردی در اینترنت و فحاشی وتوهين است

ده           برای توضيح این مسئله باید بگوئيم که پدی
اینترنت باتمام محسنات ومزایائی که داشته و        
ان خارج               ي ران دارد، متاسفانه در ارتباط با ای
ز             ي از کشور، یک پدیده زشت وناهنجار را ن
گردان                    ده ول دی راه آورده است وآن پ م به ه

ه از        .   اینترنتی است  ولگرد به همان معنائی ک
 .لومپن پرولتاریا استنباط می شود

ارزه و                      ب ده از م ری راد ب دادی از اف ع اینان ت
رای       ورشکستگان سياسی هستند که اینترنت ب
وشه              ه گ دارد ک آنها جز این معنای دیگری ن
ده                     د، عرب ن ن رق ک ای از آن را برای خود ق
ا                     ان م ه سازم بکشند وبه این و آن، از جمل

 .    فحاشی کنند
اگر به تمام  اعمال ورفتار آن ها نظر افکينم،        
ده                            درن ش ده م دی ا، پ ه ن ا ت ه ه آن م ک ي ن می بي
ال                   ث حطی ام ن ده و م عناصر تفاله و پس مان
شعبان بی مخ ها، زهرا خانم ها وحزب الهی          
ا                د، ام ن ن ي ها هستند که پشت کامپيوتر می نش
همان خصائل لومپن های از مد افتاده را دارا         
ه              ا را درحمل هستند وکارها واهداف همان ه

ا   .   به سازمان های سياسی دنبال می کنند       ه منت
اق                 -این ها اوال     ف ه حسب ات ه ب از آنجائی ک


