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 ٣درصفحه  

قطعنامه ای که توسط دولت های آلمان،                     
انگليس و فرانسه در ارتباط با اعمال تحريم            
های سياسی و اقتصادی عليه جمهوری                     
اسالمی تدوين شده است، از دوهفته پيش در          
ميان دول عضو دائم شورای امنيت دست به           

تدوين کنندگان قطعنامه        .  دست می گردد       
تالش دارند پيش از ارائه آن به شورای                      
امنيت سازمان ملل، مالحظات اعضای                    
دائمی اين شورا را در قطعنامه منظور کرده          
و زمينه تصويب آن در شورای امنيت                        

تدوين کنندگان  .  سازمان ملل را فراهم نمايند      
قطعنامه، آن را به نحوی تنظيم کرده اند که              

که   -ميانگينی از مواضع دولت آمريکا                  
خواهان آغاز بالدرنگ تحريم های جدی                 

و روسيه و چين،         -سياسی واقتصادی است    
که هنوز بر سياست  مذاکره و گفتگو با                       

. حکومت اسالمی پافشاری می کنند، باشد              
بوش و وزير خارجه اش کونداليزا رايس                 
خواهان جدی تر شدن لحن قطعنامه و تشديد           
اقدامات عليه جمهوری اسالمی شدند، روسيه      
در ابتدا با اين استدالل که قطعنامه پيشنهادی          
به توقف تحقيقات اتمی ايران و تحريم های              
احتمالی عليه جمهوری اسالمی بسنده نکرده        
بلکه چنين القا می کند که در صدد جايگزينی         
آلترناتيو سياسی ديگری به جای جمهوری              

سرانجام .  اسالمی است، با آن مخالفت کرد          
پس از دوهفته ديد و بازديدها  وچانه زنی                  
ها، دولت روسيه اعالم کرده است در                         
صورت انجام تغييراتی در قطعنامه، با آن               

 .موافقت خواهد کرد
در پيش نويس قطعنامه ی تهيه شده توسط                

 آمريکا،عراق و بحران دوراهی تصميم
 

ر                      ب ت ان در اک ب ال روهای            ٢٠٠١در پی اشغال نظامی افغانستان و سقوط حکومت ط ي وسط ن   ت
ن                     ائتالف به رهبری آمريکا، تهاجم و لشکر کشی به عراق و  ساقط کردن حکومت صدام حسي

آمريکا که روزگاری خود از حاميان بالفصل حکومت            .   نيز در دستور کار آمريکا قرار گرفت      
ام در مارس          صدام به شمار می رفت به يک باره به بهانه وجود تسليحات کشتار جمعی، سرانج

ا                     .   ، تهاجم و لشکرکشی خود به عراق را عملی ساخت           ٢٠٠٣ حدانش ب ت ا و م ک ري اگر چه آم
وا                              ن و ه ي رده از زم اران های گست ب م ا ب استفاده از آخرين پيشرفت های تکنولوژی نظامی ب
ه                           اجم و لشکرکشی ب توانستند حکومت صدام را در کوتاه مدتی ساقط کنند، اما ماحصل اين ته
ا و                     ره عراق چيزی جز کشتار صدها هزار تن از مردم بی دفاع عراق، عدم امنيت، ويرانی شه

 .آوارگی بی شمار شهروندان عراقی نبوده است
راسی   " آمريکا و انگليس که با پنهان شدن پشت شعار دروغين اعطای            وک ردم عراق        "   دم ه م ب

اهيت                                          ی و م ست ي ال ري پ ه اهداف ام يل ن وس دي ا ب د، ت ودن توجيه گر لشگرکشی خود به عراق ب
ار                  تجاوزکارانه خود را در اذهان عمومی جهان پنهان سازند، اينک بعد از گذشت نزديک به چه

ا دامن         .   سال نه تنها نتوانسته اند حداقل امنيت را برای مردم رنجديده عراق فراهم سازند      که ب بل
ر     -زدن به سيستم حکومتی مذهبی        قبيله ای و با همکاری رهبران شيعه، سنی و کردها، عالوه ب

تعرضات و تحميالت کارفرما وادار                           
محکوم ساختن بخشی از طبقه             .  سازد    می

کارگر به بيکاری اجباری با توسل به کار                
طاقت فرسای بخش ديگر و بالعکس،                          

ی توانگر شدن و فربه تر شدن                              وسيله
از اينرودر اين نظام،             .  دار است       سرمايه

وجود يک ارتش عظيم از بيکاران سبب می          
ی ارزان نيروی      شود که کارگران با عرضه      

کار خود، در معرض ستم  واستثمار                             
ها   شديدتری قرار بگيرند و سطح استثمار آن        

 . العاده افزايش پيدا کند نيز فوق
افزون بر اين روندها، پديده ی خصوصی               

العاده بر      سازی در جمهوری اسالمی، فوق        
ابعاد بيکاری و بيکار سازی و همچنين بر               

. شدت استثمار کارگران افزوده است                         
جمهوری اسالمی که پس از پايان جنگ با               

های بانک        عراق و در چارچوب سياست            
المللی پول،  خصوصی      جهانی و صندوق بين   

سازی را آغاز نمود، بيش از يک دهه و نيم،           
اين سياست،  .  به اين سياست ادامه داده است        

بيکاری يکی از عوارض اصلی شيوه توليد           
همراه با رشد سرمايه         .  داری است     سرمايه

داری وپيشرفت های تکنيکی، تقاضا برای            
ی آن عقب            نيروی کار دائما از عرضه              

جايگزينی ماشين به جای انسان                                                       .ماند      می
انبوهی از کارگران را به خيابان پرتاب                    

شان   کند و آنان را همراه با خانواده های              می
چرا که   .  راند   به دامان فقر و گرسنگی می           

داری مبتنی بر استثمار و         شيوه توليد سرمايه   
انباشت سرمايه است، و روی ديگر انباشت           

انباشت سرمايه   .  سرمايه، انباشت فقر است       
در يکسو، با انباشت فقر در سوی ديگر                      

دار همواره بر     سرمايه                                                                        ی    عالقه.  مالزم است 
اين است که مقدار مشخصی کار از تعداد                 

کار شديد و بی     .  کمتری کارگر بيرون بکشد    
ی بخش شاغل طبقه کارگر، بخشی از           اندازه

و صف بيکاران يا سپاه       “  زائد”کارگران را    
از سوی   .  سازد   تر می     ذخيره کار را متورم      

ای که سپاه ذخيره کار به           ديگر فشار فزاينده   
وسيله رقابت خويش به بخش شاغل وارد                 

کند، آن را به کار طاقت فرسا و قبول                      می

 جمهوری اسالمی و معضل بيکاری

 
 اسالم گرائی واصالح طلبی مرد
 ٨درصفحه  آب رفته به جوی باز نمی گردد

 های سياسی و اقتصادی  تحريم
 عليه جمهوری اسالمی در 

 چشم انداز نزديک 

 ٢درصفحه 

 هی به جنبش دانشجويینگا
 تنها يک پاسخ صحيح است

 
 باز هم به نظم »لوال«
 داری خدمت خواهد کرد سرمايه

 
نگاهی به مبارزات کارگران و 

  زحمتکشان جهان 
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 ١از صفحه 

  ۴٨٩  شماره ٨۵نيمه  دوم آبان 

۶درصفحه   

 کمک های مالی

 اکتبر    ٢٩دور دوم انتخابات برزيل روز                
برگزار شد و لوئيز ايناسيو لوال دا سيلوا با                

آراء برای دومين بار پياپی در         %  ۶١تقريبًا  
ِسَمت رياست جمهوری اين کشور آمريکای          

 .جنوبی ابقاء گرديد
چهار سال پيش، هنگامی که لوال برای                       

 »کار«جمهور شد، نشريه       نخستين بار رئيس  
برزيل و کارگر سابقی    «در مطلبی که عنوان    

 را داشت به معرفی         »جمهور شد    که رئيس  
در آن شماره    .  لوال و حزب کارگر پرداخت       

نشريه به اين نکته پرداخته شده بود که حزب         
تواند يک تشکل فراطبقاتی      کارگر برزيل نمی  

باشد و لوال هم با توجه به ائتالفاتی که با                      
ديگر احزاب بورژوايی کرده است،                            

داری خدمت    تواند به جز به نظم سرمايه         نمی
 .کند

ی چهار سال دولت بورژوايی لوال             کارنامه
بينی نشريه      دهد که تحليل و پيش          نشان می 

پس بد نيست نگاهی به        .   درست بود   »کار«
 .اين کارنامه بيندازيم

لوال پيش از اين که برای اولين بار به                           
رياست جمهوری برزيل برسد قول داده بود           

 ميليون شغل    ١٠که در طی چهار سال آينده          
اين وعده متحقق نشد و          .  ايجاد خواهد کرد    

رغم ميزان رشد اقتصادی برزيل نسبت           علی
داری، بيکاری      به ديگر کشورهای سرمايه      
جمعيت   %  ١٠افزايش يافت و اکنون به               

 .رسد   فعال اين کشور می
گرسنگی «اش بندی را به نام          لوال در برنامه  

هدف اين بود که تمام           .   گذاشته بود     »صفر
برزيليان بتوانند در روز سه وعده غذا                        

با اين حال بنا بر گزارش يک           .  صرف کنند 
نهاد رسمی به نام انستيتوی جغرافيايی و                   

 درصد     ٢٠٠۵آماری برزيل، در سال                    

 
 : کانادا

  دالر١٠٠        قايقران
     دالر۵٠         مهران بندر

     دالر۵٠       دريا 
     دالر۵٠       الکومه
   دالر١٠٠       ستاره 

     دالر۵٠      صدای فدائی
     دالر١٠       نرگس

    دالر١٠      نفيسه ناصری
   دالر١٠٠           ١دمکراسی شورائی 
   دالر١٠٠           ١دمکراسی شورائی 

     دالر ٢٠زنده باد سوسياليسم              
     دالر ۶٠به ياد رفيق حسين               

     دالر ۶٠     به ياد رفيق فرهود     

 های سياسی و اقتصادی  تحريم
 عليه جمهوری اسالمی در چشم انداز نزديک 

آلمان، انگليس و فرانسه، از شورای امنيت             
سازمان ملل خواسته می شود در صورت                
عدم توقف تحقيقات اتمی، جمهوری اسالمی         

از .  مشمول يک رشته تحريم ها قرار گيرد           
جمله ممنوعيت فروش و تامين هرگونه                     
تکنولوژی که بتواند در برنامه اتمی ايران              
مورد استفاده قرار بگيرد و ممنوعيت سفر              
مقامات جمهوری اسالمی که در برنامه اتمی        

در صورتی که    .  نقش دارند به خارج کشور       
اين قطعنامه به تصويب شورای امنيت                       
سازمان ملل برسد، دولت های عضو                          
سازمان ملل موظف می شوند از فروش و               
تامين مواد و تکنولوژی که بتواند به نحوی             
از انحاء در خدمت گسترش تحقيقات اتمی               
جمهوری اسالمی قراربگيرد، خودداری                

دارائی های مربوط به برنامه اتمی                .  کنند
ايران در بانک های خارجی مسدود خواهد             
شد و همچنين دول خارجی از پذيرش                          
مقامات مرتبط  با برنامه اتمی جمهوری                    

 .اسالمی منع خواهند گشت
واکنش جمهوری اسالمی به قطعنامه                          
پيشنهادی سه کشور اروپائی و بيانيه اتحاديه         

. اروپا عليه جمهوری اسالمی خشم آگين بود         
خامنه ای رهبر حکومت اسالمی واحمدی              
نژاد باز بر مواضع گذشته رژيم پافشاری                
کردند واعالم نمودند که حکومت اسالمی از         
تحقيقات اتمی دست نخواهد کشيد وآن را حق         

 . خود می داند
در پی مانور نظامی مشترک آمريکا، اروپا            
و تعدادی از کشورهای عربی درخليج                       
فارس، رژيم جمهوری اسالمی نيز هفته                   
گذشته با پرتاب موشک و سازماندهی                        
رزمايش های نظامی، به نمايش توان نظامی        

اما اين شاخ و         .  و دفاعی خويش پرداخت        
شانه کشيدن ها که با هدف سهم طلبی در                    
خاور ميانه بزرگ امپرياليسم آمريکا                          
صورت  می گيرد، مانع از آن نشد که                          
دستگاه ديپلماسی خارجی جمهوری اسالمی         
اعالم کند آماده مذاکره هست، اما پيش                        

سران حکومت    .  شرطی را نمی  پذيرد               
اسالمی به ويژه در رابطه با پرونده اتمی، به         
وضوح نشان داده اند که شعارهای ضد                      
آمريکائی شان اساسا معطوف به اين هدف              
است که با بسيج اقشار ناآگاه توده مردم در               
منطقه خاور ميانه، از موضع قدرت با                        
آمريکا و متحدانش روبرو شوند و به عنوان           
بزرگترين قدرت منطقه خاور ميانه به                       

آخرين موضع گيری     .  رسميت شناخته شوند   
وزارت خارجه جمهوری اسالمی که روز             
گذشته از زبان محمد علی حسينی سخنگوی           
اين وزارت خانه بيان شد، مبنی بر اعالم                  
آمادگی حکومت اسالمی برای مذاکره با                  

 .آمريکا برسر مسائل خاور ميانه است

سياست تهديد و درعين حال چانه زنی، که به      
طور مشخص بر سر پرونده اتمی ايران، از           
سوی آمريکا و همچنين جمهوری اسالمی               
دنبال می شود، مادام که آمريکا و جمهوری           
اسالمی به تعادلی نرسيده باشند که نقش                     
وموقعيت هر يک برای ديگری قابل پذيرش          

مسئله مهم  .  باشد، کماکان ادامه خواهد داشت     
اين است که آمريکا و جمهوری اسالمی                    

اما . اساسا نمی توانند به چنين نقطه ای برسند
اين به اين معنا نخواهد بود که الاقل درکوتاه           
مدت از سياست تهديد، قدرت نمائی و                         

اما تا  .  درعين حال چانه زنی دست بردارند         
آنجا که مسئله بحران اتمی جمهوری اسالمی        
مورد بحث است، تهيه پيش نويش قطعنامه             
توسط آلمان، انگليس و فرانسه برای ارائه به         
شورای امنيت سازمان ملل، جمهوری                       
اسالمی را يک قدم به عملی شدن سياست                 

. تحريم سياسی واقتصادی نزديک تر می کند       
قطعنامه پيشنهادی که توسط سه قدرت تعيين         
کننده اتحاديه اروپا تدوين شده، حمايت                       

آمريکاهم علی  .  اتحاديه اروپا را با خود دارد      
رغم آن که قطعنامه را ماليم و ناکافی می                 

. داند، با آن به ظن قوی مخالفت نخواهد کرد          
تغييرات پيشنهادی روسيه و احتماال چين،               
می تواند مسير اجرای قطعنامه را طوالنی             
تر کند، اما به هر رو اين روند را قطع                          

تاثير داخلی اين بحران                 .  نخواهد کرد     
درمرحله کنونی، عجالتا ميليتاريزه کردن               
بيشتر جامعه توسط جمهوری اسالمی و                   

در صورتی که         .  گسترش سرکوب است        
تحريم های سياسی واقتصادی جدی در                     
دستور کار شورای امنيت سازمان ملل قرار          
بگيرد، فشارهای اقتصادی به توده های                    
مردم، به عواملی که هم  اکنون بحران                        
پرونده اتمی برای مردم ايران به ارمغان                  

 .آورده است، نيز افزوده خواهد شد

 باز هم به نظم »لوال«
 داری خدمت خواهد کرد سرمايه

 
 :آمريکا

  دالر آمريکا٣٠   ۶٧به ياد زندانيان سياسی 
  دالر آمريکا٢٠سازمان عشق                   
  دالر آمريکا٢٠انتشارات                        
  دالر آمريکا ۴٠گروه آرمان خلق               

 
 :سوئيس

  فرانک ١٠٠     شورا     
  فرانک١٠٠               اشرف   

 
 :ايران

  تومان ٢٠٠٠احمد شاملو                      
  تومان ٣٠٠٠رفيق حميد مومنی             

 
 هامبورگ

    يورو ١٠  رفيق حميد اشرف 
   يورو١٠              رفيق رشيد حسنی

    يورو۵     کامی 
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ا          گسترش نا امنی وکشته شدن هر روزه ده ه
ا مرز               نفر از    مردم بی دفاع عراق، کشور را ت

تباهی و جنگ داخلی ميان فرقه ها و گرايش های     
 . مختلف مذهبی کشانده اند

م                ی از ه تا جائی که نشانه های بروز جنگ داخل
اذ               خ ر و ات اکنون نظاميان آمريکا را به فکر تدابي

ده است                  ان د در عراق کش در .   سياست های جدي
مز در روز               اي ورک ت همين رابطه روزنامه نيوي
وداری                م ه افشای ن دام ب چهارشنبه اول نوامبر اق

وان                 ن ر آن، ع ه در زي رده ک ا و      "   ک ه ه ان نش
ی          د شده است        "   هشدارهای جنگ داخل ي ن .   ق اي

ظامی           ان ن نمودار دو هفته پيش از سوی فرمانده
آمريکا در خاورميانه به عنوان رهنمود تهيه شده        

 .  است
يت در               ن آنچه امروز از کشتار، ويرانی و عدم ام
ی         عراق می گذرد؛ و به نوعی شرايط جنگ داخل
ه است؛                  ت ذاش و فرقه ای  را در عمل به نمايش گ
می                      ر ن اع عراق را در ب ديگر فقط مردم بی دف

دان عادی               .   گيرد رون ان و شه ودک ديگر زنان، ک
ر رفت و               عراقی نيستند که هر روزه در معابر پ
مب            ی ب آمد وخيابان های شهرهای مختلف، قربان
اصر                دا صدر، عن ت ق گذاری نيروهای القاعده، م
ه های                 رق گر ف وابسته به جمهوری اسالمی و دي

د               ن اش ا     .   مذهبی از هر سنخ و گروهی می ب ه ب ک
اع                    ردم بی دف ار م ت بمب گذاری های کور و کش
ده          ي م کش ت تالش می کنند مقاومت اصولی مردم س
ه                   رده و ب وث ک گران ل عراق را در مقابل اشغال

د    ن ان ش ک حراف ب ود          .   ان يش خ يش از پ ه ب ک ل ب
رای                   ه ب می ک ن نيروهای اشغالگر را نيز در جه
ده                 ان ام مرگ کش مردم عراق ايجاد کرده اند به ک

تا جايی که بر اساس گزارش بی بی سی             .   است
ده                   ي ز رس ي ا ن ک ري که به تاييد مقام های نظامی آم
ر از                           ف يش از صد ن ر ب ب ت اه اک است، تنها در م

و اين . نيروهای آمريکائی در عراق کشته شده اند
ا در خالل دو           باالترين رقم تلفات نظاميان آمريک
ان گر گسترش                           ي ه ب وده است ک ه ب ت ذش سال گ

هر . مقاومت در مقابل نيروهای اشغالگر می باشد
چند فرماندهان آمريکايی گفته اند که به اجرا در             
ان           آمدن عمليات مقابله با خشونت ها نيز نفرات آن

رار داده است           ر ق ا  .   را در معرض آسيب بيشت ام
ن            .   واقعيت فراتر از اين می باشد      ه اي ی ک ا جائ ت

روزها با درج مقاالت و نوشته هايی در روزنامه         
های معتبر جهان، بر شباهت موقعيت فعلی عراق 

که بوش            .   با ويتنام اشاره شده است     ن ر اي ت م و مه
ا         ه ب رئيس جمهور آمريکا نيز در جريان مصاحب
اه روز                   گ ه شام شبکه تلويزيونی ای بی سی، ک
ی           ن چهارشنبه هجدهم اکتبر پخش شد به طور ضم

 .اين شباهت را تائيد کرده است
ا                   ا ب ه آي وال شد ک از رييس جمهوری آمريکا سئ
ورد          نظر نويسنده نشريه نيويورک تايمز در اين م
موافق است که تشديد عمليات شورشيان عراقی و        
ا               ر ب ه های اخي افزايش تلفات آمريکاييان در هفت

ام          "   تهاجم تت  " شرايط موسوم به     ن ت در جنگ وي
ه                  اسخ گفت ک ممکن    " شباهت دارد؟ بوش در پ

ا       "   است حق با اين نويسنده باشد      طع ه ق و افزود ک
 .سطح خشونت در عراق افزايش يافته است

اد           ناتوانی آمريکا و دولت دست نشانده اش در ايج
رای                   ات و آرامش ب ب ت، ث ي برقراری حد اقل امن
مردم عراق، اينک به پاشنه آشيل بوش در چالش           

ر سر                  ا ب وکرات ه ميان جمهوری خواهان و دم
انتخابات ميان دوره ای هفتم نوامبر اياالت متحده         

که در جريان آن اعضای مجلس       .   تبديل شده است  
ا و                        ن دادی از اعضای مجلس س ع ان، ت دگ نماين

د         و .   تعدادی از فرمانداران ايالتی انتخاب می شون
به نظر می رسد تا کنون تاثيرات منفی خود را بر 

ن      .   آرای جمهوری خواهان گذاشته است       ي م در ه
وری              ه م يس ج اون ري ع ی، م ن ه ديک چ ط راب

 ارتباط مستقيم بين خشونت در عراق و             آمريکا،
رده و                   رح ک ط ا را م ک ري ات آم اب خ ت ه  ان ت ف گ

ا                   : " است   د ت ن ت م هس ان عراقی مصم که شورشي
اراده مردم آمريکا در دنبال کردن هدف های آنان    

 ".در عراق را متزلزل کنند
يش               واقعيت اين است که نه تنها آمريکا بيش از پ
ه                       ی ک ا جائ ه است؛ ت ت رو رف در باتالق عراق ف
ردم                     ی م ت ارضاي ر ن اکنون دولت بوش عالوه ب
ر           آمريکا با انتقاد ومخالفت های علنی و گسترده ت
ز                       ي ميت خود ن ل درون حاک اف ح مطبوعات و م

حد                   .   روبرو شده است   ت ه م ز ک ي يس ن گل بلکه ان
وده، در               ه عراق ب اصلی آمريکا در لشگرکشی ب

ان   .   وضعيتی بدتر از آمريکا قرار دارد     ي در اين م
ز             ي يس ن افزايش شمار تلفات سربازان ارتش انگل
رای خارج کردن                باعث شده تا دولت تونی بلر ب
سی از عراق،                  ي ل گ بيش از هفت هزار سرباز ان
رار                   ردان خود ق تحت فشار پاره ای از دولت م

داران                   .   گيرد م ت اس ي ه گروهی از س به طوری ک
ورد               ق در م ي حق مخالف دولت بريتانيا خواستار ت

 آنان هشدار    . سياست اين کشور در عراق شده اند     
رار                    وجه ق ورد ت ن خواست م داده اند که اگر اي
ا کسب رای                  ا ب نگيرد، در صدد بر خواهند آمد ت

 .عدم اعتماد، باعث سقوط دولت شوند
يس                 ات، رئ چارد دان ارات ري در اين رابطه اظه
ط       ستاد مشترک انگليس نيز می تواند بيانگر شراي

اشد                ر در عراق ب ل او در   .     دشوار دولت تونی ب
گفته است که " ِديلی ِميل"مصاحبه ای با روزنامه 

خارج  ]   از عراق   [ در آينده نزديک    " بريتانيا بايد   
اد             . "   شود ه ي ا در ادام ي فرمانده جديد ارتش بريتان

ر شدن وضعيت در                  " آور شده    دت که ما باعث ب
عراق هستيم و به عالوه بودن در عراق اوضاع            

 ."خودمان را در جهان بدتر کرده است
چه امروز دولت های                         ه آن واقعيت آن است ک
ار                     ت رف اتالق عراق گ آمريکا و انگليس را در ب
کرده، تنها افزايش شمار تلفات نيروهای اشغالگر   
ه شان            ران و بازتاب شکست سياست های تجاوزگ

ر سر          .   نيست بلکه بحران دوراهی اتخاذ تصميم ب
ماندن، ادامه سياست اشغالگری و يا خارج شدن          

يت              .   از خاک عراق است    ول ار مسئ ه ب از آنجا ک
ردم عراق در                  ه م ی ک همه اين باليا و کشتارهاي
مدت سه سال لشکرکشی به کشورشان با آن دست 
ر دوش دولت                          ا ب م ي ق ت د، مس وده ان ان ب ب به گري
ه                      وجه ب ا ت ز ب ي آمريکا و انگليس قرار دارد و ن
نک عراق                   ه اي ده ای ک ي وضعيت بحرانی و پيچ
م دولت                ي بدان گرفتار شده ، اتخاذ هر گونه تصم
آمريکا و انگليس بر سر ماندن يا خارج شدن از              
ن             رای اي عراق، شکست و فضاحت بيشتری را ب

د داشت            راه خواه دن ارتش      .   دولت ها به هم ان م
گری                      ال است اشغ ه سي آمريکا در عراق و ادام
ن هر روزه                     ت اال رف ی ب ن ع آشکار دولت بوش، ي
ار      شمار تلفات سربازان آمريکائی که بر مبنای آم

ن                    ه حدود سه هزار ت رسمی نظاميان تا کنون ب
ا                  ک ري ه آم ع ام رسيده است و اين برای مردم و ج
قابل توجيه و پذيرفتنی نيست و ادامه آن می تواند          

د       ان کش ا در    .   دولت بوش را به چالشی بزرگ ب ام
اين ميان اين جمهوری اسالمی ايران است که چه         

ظامی             روهای ن ي ه ن ان ي ف خ ل م ق گسي  از طري
ق                   – ري ه از ط راق و چ ه ع ود ب ی خ ات اطالع

ه                    ا دامن زدن ب ه خود ب جريانات شيعه وابسته ب
ن             ري شت ي ی ب اغتشاشات و ايجاد جنگ شيعه و سن
ه             سود و سهم را در در منطقه خاورميانه در مقابل

 . با سياست های آمريکا  برده و خواهد برد
ن                   ا کردن اي در ثانی خارج شدن از عراق وره
کشور در شرايطی که نابسامانی، کشتار، هرج و         
ان             ي ه ای م مرج، عدم امنيت و درگيری های فرق
ا مرز               گرايش های گوناگون مذهبی، کشور را ت
زی               ا چي ک ري جنگ داخلی کشانده است؛ برای آم
اهی            ب جز فرار از عراق بدون پذيرش مسئوليت ت
ای                       ن ع ن لشگر کشی، م و ويرانی حاصل از اي

يصال          .   ديگری نخواهد داشت   فراری از سر است
ده از               ان بر روی کشته ها و ويرانه های برجای م
چهار سال تهاجم آمپرياليستی، به جای وعده های         

اد        ج ن اي ي ی " دروغ راس وک ت " ،   " دم ي ن " و"   ام
ه عدم        .       برای مردم عراق  "   خوشبختی با توجه ب

کی    " کارائی و قدرت دولت      ال خست    "   نوری الم ن
ار                  ه ای اظه وزير عراق، که اخيرا در مصاحب

ردان از                 "   داشته   جائی يک گ اب که حتا قدرت ج
ی           "   ارتش عراق را ندارد    وشت آت وان سرن می ت

ه شدن                      ت اد هرج و مرج، کش عراق را در ازدي
ی                 بيشتر مردم و در گير شدن با يک جنگ داخل

 . تمام عيار باز يافت
حاصل   .   آنچه که امروز بر مردم عراق می گذرد  

ه           تهاجم نظامی و لشکرکشی آمريکا و متحدانش ب
کشتار، شکنجه، عدم امنيت . خاک عراق می باشد

ر            و رنجی که در مدت چهار سال اشغال نظامی ب
ر از                    شت ي مردم ستمديده عراق وارد شده، اگر ب
ر          سال های حکومت صدام حسين نبوده باشد، کمت

اما کشتار و ويرانی  حاصل از          .   نيز نخواهد بود  
ه                            رئ ب اعث ت ی هرگز ب ست ي ال ري پ اجم آم ه اين ت
ه در دوران                  ی ک ات اي ن حکومت صدام حسين و ج
د             خواه حکومتش بر مردم عراق روا داشته شد  ن

تجربه افغانستان و عراق يکبار ديگر به همه . بود
انسان های آگاه نشان داد که دموکراسی و سعادت         
درت های                اجم ق ه مردم از طريق لشکرکشی و ت
دست                گر، ب ردم کشوری دي آمپرياليستی برای م

گر               .   نيامده و نخواهد آمد    يس و دي گل ا، ان ک آمري
ع خود،                  اف ن رای م قط ب کشورهای امپرياليستی ف
کسب بازار و چپاول بيشتر کشورهای ديگرتالش       

آنها هرگز برای مردم و منافع توده های   .   می کنند 
زحمتکش کشورهای ديگر اقدام نکرده و نخواهند       

ردم هر                  .   کرد ادت م راسی و سع وک انقالب، دم
ه                  کشوری،  تنها بر عهده  همان مردمی است ک
ای                 طره حکومت ه ي ر س در آن کشور در زي

د                     ن ن دگی می ک گر زن وب ن  .   ارتجاعی و سرک اي
ان،              م ل ع ان، م کارکران، توده های زحمتکش، زن
گر اقشار                     ارز و دي ب ان م دگ ن ويس دانشجويان، ن
زحمتکش جامعه هستند که می بايست با تالش و            
پيکار خود به مبارزه با حکومت های ارتجاعی و       
د                         د و در رون زن ر خي ه خود ب ع ام سرکوبگر ج
مبارزه طبقاتی با سرنگونی انقالبی حکومت های       
ت                      وم ک ه ح مل ی، از ج اه ب ل و ت ه ور و ج ج
جمهوری اسالمی ايران،  به  کار، نان  و آزادی             

 . دست يابند
                                                    

                      
 

 آمريکا،عراق و بحران دوراهی تصميم



  ۴٨٩  شماره ٨۵نيمه  دوم آبان  ۴

 زنده باد استقالل طبقاتی کارگران 

 
نگاهی به مبارزات کارگران و 

  زحمتکشان جهان 
  

 ازاوضاع اقتصادی و                عمومی    نارضايتی
سياسی در کشورهای مختلف جهان درطول          

صدها .  ماه اکتبرافزايشی بی سابقه يافت               
هزار تن دربخش پيشرفته جهان سرمايه                   
داری در اعتراض به گسترش گرانی،                       
بيکاری، فقدان امنيت شغلی، و بويژه،                        
اختصاص ميليونها دالربه جنگ امپرياليستی      
دست به  اعتصابات و تجمعات اعتراضی               

افتاده    عقب   همين نارضايتی در بخش       .  زدند
جهان سرمايه داری و بر بستر وخامت                      
غيرقابل تصوراوضاع، زمينه ساز ايجاد                

 . وضعيتی بحرانی و انفجاری شد
بربستراين شرايط، صدها هزار کارگر                     
درصد ها کشورجهان در طول اين ماه برای          
بهبود شرايط کار و زندگی خود دست به                    

اين مبارزات در    .  اعتصاب و اعتراض زدند    
يک گوشه از جهان در شرايطی نسبتا آزاد و          
در گوشه ای ديگردرزيربارانی از گاز اشک       
آور، گلوله پالستيکی و هجوم وحشيانه                      

. چکمه پوشان پليس و ارتش جريان يافت                
برغم تفاوت های ظاهری ميان شرايط                       
سياسی که اين مبارزات در آن انجام می                    
گرفت، نکته ای مشترک  اين اعتراضات را          

اين فصل مشترک، حاد     .  به هم پيوند می زد      
شدن بيش از پيش تضاد های موجود،                          
افزايش روحيه مبارزه  جوئی کارگران و                
زحمتکشان، مقاومت همه جانبه در مقابل                
حمالت پاسداران نظم سرمايه و ادامه مبارزه       

 . تا کسب پيروزی بود
يکی از برجسته ترين نمونه های اين                           
مبارزات، مبارزه بيش ازيک ميليون و                     
هشتصد هزارنفرکارگر بافنده بنگالدش برای     
بهبود شرايط کار، امکانات رفاهی و افزايش        

اواخرماه .  حداقل دستمزدها می باشد                    
سپتامبر، کميسيون دولتی، مسئول نظارت به        
مذاکرات مربوط به تجديد قراردادهای دسته         
جمعی، خبر از حصول توافقاتی در اين                     

اين توافقات اما با مخالفت                   .  راستا داد    
کارگران و موجی وسيع و بی سابقه                              

 ٣٠روز.  ازاعتصاب و اعتراض مواجه شد        
سپتامبر، دهها هزارنفرکارگرخشمگين پس          
از تجمع در مناطق مرکزی شهر داکا،                       
پايتخت بنگالدش، چند ساختمان تجاری را به       
آتش کشيده و خيابان های اصلی و پررفت و           

ماموران پليس با   .  آمد شهر را مسدود ساختند    
پرتاب گاز اشک آور و شليک گلوله های                 
پالستيکی به صفوف اعتصابيون حمله کرده         
و با ضرب و شتم وحشيانه کارگران، صد ها         

کارگران در     .  نفر مجروح ودستگيرشدند        
مقابله با برخی رهبران سازشکار، کميته                 

 اتحاديه کارگری،    ١۶اعتصابی، متشکل از      
 اکتبرمجددا دهها        ١٠روز.    تشکيل دادند   

هزار کارگر در خيابان های شهر داکا دست           
به راهپيمائی زده و با آتش زدن الستيک و               
مسدود ساختن خيابانها و پرتاب سنگ و                    
چوب به حمالت وحشيانه ماموران پليس                  

در اعتراض به رفتار وحشيانه         .  پاسخ گفتند  
ماموران پليس، کميته اعتصاب کارگران                

 اکتبررا روز اعتصاب       ١۶ و     ١۵روزهای   
 .  عمومی اعالم نمود

يکی ديگر از نمونه های برجسته ی اين                     
 هزارمعلم    ٧٠مبارزات، اعتصاب بيش از          

، در مکزيک،    "اوخاکا"مدارس ابتدائی شهر   
برای افزايش حقوق ها و بهبود شرايط                        

اين اعتصاب از اوايل ماه مه و با            .  کاراست
تحصن هزاران معلم در يکی از ميدان های            

. مرکزی اين شهرآغاز شد و هنوز ادامه دارد      
در اين فاصله، يکرشته تظاهرات در                           
همبستگی با اعصابيون و با شرکت صد ها             

رها    تحصن معلمان با    .  هزار نفر برگزارشد    
مورد يورش ماموران پليس قرار گرفت که            
طی آن دو نفر هدف گلوله قرار گرفته و                     

.  نفر مجروح و زخمی شدند           ٢٠٠بيش از     
دراين مدت بار ها جوانان خشمگين،                           
دراعتراض به وحشيگريهای پليس، در                    
محالت مختلف شهر تجمع نموده و با پرتاب          
چوب، سنگ و آتش زدن الستيک با                             

کميته .  ماموران به زدوخورد پرداختند                
اعتصاب معلمان، استانداراين منطقه را                   
مسئول اصلی سرکوب اين اعتراضات                     
دانسته و استعفای او را يکی از شروط                        
اصلی خود برای خاتمه دادن به اين اعتصاب        

موج وسيعی ازهمبستگی و          .  اعالم کردند   
حمايت بين المللی از اين اعتصاب به راه                  
افتاد وبرغم فشارمقامات دولت وپليس، هنوز       
 . هيچ صحبتی از پايان مبارزه در ميان نيست

نمونه ديگر، مبارزه دهها هزارمعلم مدارس         
 سپتامبر   ١٨ابتدائی يونان است که از روز            

برای افزايش حقوق ها، بهبود مواد درسی و          
تعديل "توقف اخراج صد ها معلم به بهانه                 

. در اعتصاب به سر می برند     " نيروی انسانی 
عکس العمل دولت ابتدا سکوت وبی اعتنائی         

اما اعتصاب هر روز بيش از پيش                   .  بود
گسترده تر شد و روز دوم اکتبر، هزاران                 
آموزگار مدارس متوسطه در همبستگی با               
معلمان اعتصابی و با خواست افزايش حقوق        

.  ساعته زدند    ۴٨ها دست به يک اعتصاب          
هزارن دانشجو و محصل نيزکالس های                  
درس را تعطيل کرده و به جمع                                         

. تظاهرکنندگان در مقابل پارلمان پيوستند               
ماموران پليس برای پراکنده کردن                               
تظاهرکنندگان خشمگين از گلوله های                       

در .  پالستيکی و گاز اشک آور استفاده کردند      
 ١٢ابتدا قرار بود که اين اعتصاب روز                     

اکتبرخاتمه يابد، اما با پاسخ منفی دولت،                   

اعتصاب ادامه يافت و معلمان اعالم نمودند           
که تا پيروزی کامل و تحقق مطالبات خود به          

 .مبارزه  ادامه می دهند
روزهای پايانی ماه اکتبرشاهد تغييراتی در            

. جنبش اتحاديه ای کارگران جهان بود                       
کنفدراسيون جهانی اتحاديه    " اکتبر،    ٣١روز

 امين کنگره خود را      ١٩"  های آزاد کارگری  
اين کنگره در      .  در شهر وين برگزار کرد          

" کنفدراسيون"عين حال آخرين کنگره اين             
بود که از جمله وظيفه انحالل آن را به عهده            

کنفدراسيون جهانی اتحاديه های            .  "داشت
 و در پی          ١٩۴٩در سال       "  آزاد کارگری   

انشعاب، اتحاديه های کارگری تحت نفوذ                
فدراسيون "احزاب سوسيال دموکرات، از             

، که بزعم        "جهانی اتحاديه های کارگری          
اينان تحت نفوذ احزاب کمونيست بود، شکل         

" کنفدراسيون"در حال حاضر اين           .  گرفت
 ١۵۶ ميليون نفرعضو در              ١۵۵بيش از       

اما چرا اکنون اين              .  کشور جهان دارد        
خود را منحل اعالم می کند ؟        "  کنفدراسيون"

در گزارش خود    "  کنفدراسيون"دبير کل اين     
به کنگره نوزدهم کاربست سياست های                    

، "جهانی سازی    "نئوليبرالی تحت عنوان             
تشديد مبارزه سرمايه داران با نقش و نفوذ               
اتحاديه های کارگری و ايجاد موانع متعدد بر        
سر راه  تشکل يابی کارگران، بويِِژه ميليونها        
نفر کارگر مهاجر، را از جمله عوامل اصلی         
بر شمرد که جنبش صنفی کارگران جهان را         
با شرايط جديد و وظايفی متفاوت با گذشته               

در ادامه گزارش خود به      .  مواجه نموده است  
کنفدراسيون جهانی اتحاديه   "کنگره، دبير کل    

اعالم نمود که وظايف       "  های ازاد کارگری    
نوين شکل نوينی از سازماندهی را ضروری       

اين سازماندهی نوين را وی           .  ساخته است  
" کنفدراسيون جهانی اتحاديه های کارگری       "

اين تشکل جديد روز اول نوامبر و با          .  خواند
کنفدراسيون جهانی اتحاديه        "وحدت ميان        

کنفدراسيون جهانی   "و   "  های آزاد کارگری    
" کنفدراسيون جهانی کار     .  "ايجاد شد  "  کار

 و از وحدت اتحاديه های ملی       ١٩٢٠در سال   
تحت رهبری احزاب دموکرات مسيحی در            

نيز در  "  کنفدراسيون"اين  .  اروپا تشکيل شد   
 امين و آخرين         ٢٧ اکتبر،      ٣١همان روز      

" کنگره انحالل "کنگره خود را تحت عنوان        
وظيفه اين کنگره   .  در شهر وين برگزار کرد     

کنفدراسيون جهانی    "نيز تعطيل فعاليتهای           
در "  کنفدراسيون"و تدارک وحدت دو       "  کار

کنفدراسيون "تشکيالت جديد موسوم به                    
هر دو   .  بود"  جهانی اتحاديه های کارگری       

در اطالعيه های پايانی                "  کنفدراسيون"
کنفدراسيون "کنگره های خود، تشکيل                     
را مناسب    "  جهانی اتحاديه های کارگری          

ترين ابزار پيشبرد مبارزه متمرکز و گسترده       
و پی آمد های فاجعه         "  جهانی سازی  "عليه   

 . بارآن اعالم نمودند
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 جمهوری اسالمی و معضل بيکاری

ها،     که در آغاز شامل واگذاری کارخانه                 
تر   ها و موسسات کوچک و کم اهميت         شرکت

های   شد، در ادامه، به ديگر بخش           دولتی می 
ها، معادن، نفت و گاز،       ؛ بانک                                  دولتی از جمله 

آهن، هواپيمائی، دخانيات و حمل و         بيمه، راه 
ای دراوائل    فرمان خامنه .  نقل نيز تعميم يافت    

، خطاب به رؤسای سه قوه و        ٨۵تيرماه سال   
مجمع تشخيص مصلحت، مبنی بر واگذاری         

ها و مؤسسات دولتی، بر              درصد بنگاه    ٨٠
آخرين ترديدهای موجود در زمينه واگذاری         
صنايع  و مؤسسات کليدی نيز نقطه پايان                  

گرچه هيچگونه تفاوت ماهوی ميان          .گذاشت
بخش دولتی سرمايه و بخش خصوصی آن              
وجود ندارد، اما گسترش خصوصی سازی،         
بيانگر اين مسئله است که طبقه سرمايه دار،          
در ادامه ی تعرضات مرگبار پيشين خود به           
سطح زندگی ومعيشت کارگری، تعرضات           

 .مرگباری تری را نيز تدارک ديده است
ی مستقيم  و بالفصل اکثر اين                                نتيجه

طور که کارگران نيز شاهد        ها همان   واگذاری
اند، توقف و      بوده  و بارها به چشم خود ديده          

ها  و واحدهای واگذار شده،           تعطيل کارخانه 
. اخراج  و بيکارسازی کارگران بوده است            

های     ها، به بهانه           صاحبان جديد کارخانه       
گوناگونی مانند، تغيير ساختار کارخانه،                  

دهی و      کمبود مواد اوليه، بدهکاری، زيان           
های ديگری امثال اينها، تعطيل کارخانه         بهانه

و اخراج دستجمعی کارگران را توجيه                       
آالت را    برخی از آنها، ابتدا ماشين       .  اند  کرده

به فوريت از کارخانه خارج ساخته  و آن را            
پول تبديل کرده اند  و در گام بعدی زمين              به  

کارخانه را تسطيح  و آن را نيز به فروش                  
به اعتراف يک نماينده مجلس،           .  اند   رسانده

 شرکت و          ٣٢گروه صنعتی ملی که                   ”
 کارگر را تحت پوشش داشته است،         ١۴۵٠٠

پس از خصوصی سازی، به پارکينگ                       
های فرسوده  و اسقاطی تبديل شده                 اتومبيل
 “.است

سال گذشته، تنها در تهران، قزوين و گيالن،          
 واحد توليدی تعطيل و کارگران آن                   ۴٧۵

به اعتراف معاون نيروی           .  اند    بيکار شده   
انسانی وزير کار، در سال هشتاد و چهار،               

طی .   کارگر از کار اخراج شده اند    ٣٢٠٠٠٠
 ٢٠٠٠٠٠چهار پنج ماه اول سال جاری نيز          

 .اند کارگر از کار اخراج شده
گونه    گرچه رژيم جمهوری اسالمی در اين           
کند،   موارد معموال ارقام واقعی را بيان نمی          

با اين همه همين ارقام نيز به روشنی بيان                  
ی اخراج وبيکارسازی          ی موج فزاينده     کننده

روند اخراج و بيکارسازی        .  کارگران است  
نرخ بيکاری   .  کارگران همچنان ادامه دارد       

پيوسته در حال افزايش است و در برخی                  

.  درصد رسيده است        ٣٠مناطق کشور به         
 ۶ تا       ۵/۵شمار بيکاران، هم اکنون بين                 

اين در    .  ميليون نفر تخمين زده می شود               
ست که هرساله بر تعداد جويندگان کار            حالی

شود و صدها هزار نيروی جوان           افزوده می 
اما از آنجا که    .  نيز وارد بازار کار می شوند      

اشتغالی در کار نيست و بازار کار نمی تواند         
ی آنها را جذب کند، بخش وسيعی از اين           همه

نيروها نيز به ناگزير به صف بيکاران                       
معاون “  فرشباف”بنا به اعتراف     .  پيوندند  می

برنامه ريزی منابع انسانی و سياست گزاری        
اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی،                        
بيکارن بامدارک تحصيلی، در فاصله سال            

 درصد افزايش     ٣۵٠، به ميزان       ٨٠ تا     ٧۵
 بينی می کند که در                                                                برده پيش   نام.  داشته است 

 ٣۴دوسال آينده نرخ بيکاری جوانان، از                 
 .درصد هم خواهد گذشت

صف انبوه و پرشمار بيکاران در حالی                      
تر می شود که در        پيوسته سنگين تر ومتراکم    

جمهوری اسالمی حتا يک سيستم بيمه                        
بيکاری معمول در کشورهای سرمايه داری         
غربی نيز وجود ندارد و ميليون ها کارگر و           
اعضای خانواده آنها، درشرايط بسيار دشوار      

. و وخيم اقتصادی و معيشتی به سر می برند          
 ١٣٠از جمعيت شش ميليونی بيکاران، تنها          

 درصد کارگران       ٢هزار نفر يعنی حدود             
بيکار، زير پوشش بيمه بيکاری قرار دارند           
که مبالغ ناچيزی به عنوان بيمه بيکاری                    

 درصد بيکاران         ٩٨کنند و              دريافت می    
گونه  ممر درآمدی برای تامين معاش                  هيچ

 .خود و خانواده هايشان ندارند
 در صد     ٧٠کارگران با قرارداد موقت که            

کارگران را تشکيل می دهند، به کلی از                     
شمول بيمه بيکاری و دريافت مقرری ناچيز         

کارگاه های کوچک   .  بيمه بيکاری محروم اند   
 کارگر و کارگران قاليباف نيز      ١٠باکم تر از    

به .  اساسا از شمول قانون کار معاف اند                  
عبارت ديگر اين دسته از کارگران، که                     
اکثريت کارگران را تشکيل می دهند، در                 
زمان شاغل بودن نيز از حق و حقوق اوليه             

اند، چه رسد به زمان          کارگری خود محروم   
در .  بيکاری ودريافت مقرری بيمه بيکاری         

بسياری ديگر از کارگاه ها نيز بيمه کردن               
کارفرما و   “  توافق کتبی  ”کارگر ظاهرا به        

اما همه ی          .  کارگر واگذار شده است              
دانند که در عالم واقعيت، توافقی    کارگران می 
کارفرما عمال از اين اختيار          .  درکار نيست  

برخوردار است که کارگر رابيمه کند و يا                
اکثر کارفرمايان به خاطر                .  بيمه نکند     

ها، از بيمه کردن             جوئی در هزينه        صرفه
روند و کارگران به دليل          کارگران طفره می   

نيازها و مشکالت متعدد معيشتی و ترس از           

اخراج و بيکاری،  اجبارا به شرايط کارفرما         
مدير کل تامين اجتماعی تهران      .  تن می دهند  

تنها در سطح   ”گويد    بزرگ در اين زمينه می     
 هزار کارگاه      ١٣٨تهران بزرگ بيش از            

 هزار کارگر در    ۵۵٠وجود دارد که بيش از      
آن کار می کنند، که اين کارگران به دليل                   
شرايط اقتصادی نامطلوب حاکم بر خانواده           
هايشان و ترس از اخراج، از هرگونه                         
اعتراض نسبت به بيمه نکردن توسط                          

 !“کنند کارفرمايان پرهيز می
گرشرايط  بسيار         تمامی اين واقعيات، بيان       

سخت و دشواری است که رژيم سرمايه                    
داری حاکم بر کارگران ايران تحميل نموده            

در حالی که در يکسو هر روزه بر                 .  است
صفوف ميليونی بيکاران که هيچ گونه منبع            
درآمدی ندارند و  با فقر، گرسنگی، بيماری            

ها مصيبت اجتماعی ديگر دست به                    و ده   
شود، در سمت ديگر        اند افزوده می                     گريبان
دار، با خريد بسيار               ی قليلی سرمايه          عده

ارزان نيروی کار کارگران، به طور                          
کشند، بر شدت کار       وحشيانه از آنان کار می     

و استثمار می افزايند و روزبروز فربه تر               
حرص و آز سرمايه داران و نظام         .  شوند  می

گسترش .  داری را حد و مرزی نيست        سرمايه
فقر، بدبختی، گرسنگی و بيماری با حيات               

مادام که   .  اين نظام آدم خوار عجين است              
جمهوری اسالمی بر ايران حاکم است، مادام        
که نظام سرمايه داری در ايران وجود دارد،          
راه رهائی از فقر و فالکت و بيکاری وجود            

تنها حکومت کارگری  و             .  نخواهد داشت   
سوساليسم است که قادر است معضل بيکاری       
را از ميان بردارد  و کارگران و زحمتکشان          

 .را از فقر و فالکت واستثمار نجات دهد
يابی   اما کارگران نمی توانند و نبايد تا دست            

به سوسياليسم، دست روی دست بگذارند  و            
به تمام اجحافات سرمايه داری حاکم تن                     

اخراج کارگران توسط کارفرمايان        .  بسپرند
از همين امروز بايد ممنوع شود و نمايندگان          

گيری    منتخب کارگران بايد از حق تصميمم          
در مورداخراج  و نظارت براستخدام                          

اين حق کارگر است که از       .  برخوردار شوند 
. بيمه اجتماعی کامل برخوردار باشد                          

کارگران بايد در برابر سوانح، نقص عضو،         
جراحت، کهولت، فرسودگی، از کار افتادگی       
و امراض ناشی از حرفه و کار نيز بيمه                     

بيمه بيکاری از حقوق اوليه کارگران         .  شوند
دولت موظف است برای کارگران              .  است

ی افراد آماده به کار، کار و                  بيکار و همه    
اگر دولت به هر دليلی           .  اشتغال ايجاد کند     

قادر نيست کار واشتغال ايجاد نمايد، موظف         
است به بيکاران حق بيمه بيکاری پرداخت             

مقرری بيمه بيکاری در حال حاضر              .  کند
اين مبلغ بايد معادل            .  بسيار ناچيز است       

 نفره کارگری افزايش     ۵مخارج يک خانواده     
 .پيدا کند
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 نگاهی به جنبش دانشجويی
 تنها يک پاسخ صحيح است

 
راضات                    د، اعت دي ی ج ل حصي با آغاز سال ت

افت             گر شدت ي ان     .   دانشجويی بار دي ي در م
ژه              ه وي ی، ب انبوه اعتراضات اخير دانشجوي
ده           ان دانشک می توان به اعتراضات دانشجوي
ی                    ل ان پ دران و دانشجوي ازن اه م فنی دانشگ

 .تکنيک تهران اشاره کرد
ی است              طالن اين اعتراضات از سويی خط ب
ه             ی ک بر ديدگاه ها و در واقع آرزوهای کسان
ی        با هر چه راديکال تر شدن جنبش دانشجوي
ی                ب و خارج شدن آن از توهمات اصالح طل
ی             در دوره ی خاتمی، رکود جنبش دانشجوي

ال      ( و سکون آن را مطرح می کنند         ث د ام مانن
زار                     رگ ا خب ه ب ب ان در مصاح سعيد حجاري

گر   )    آبان ٧فارس در تاريخ     و هم از سوی دي
رد                 ب گی راه ه چگون نشان داد که پرداختن ب
جنبش دانشجويی در شرايط فعلی چه اهميت         

ی         .   بسزايی دارد  ل اه پ مسايل مربوط به دانشگ
ان          تکنيک و حرکت های اعتراضی دانشجوي
د               آن، نمونه ی بارزی است که نشان می ده
ه اساسیِ                پاسخ به اين موضوع به يک مسال

 .جنبش دانشجويی تبديل شده است
ظامی            ی       –در يک سال اخير، دولت ن ت ي ن ام

رده ای را در                   ت م گس اج ه ژاد، ت دی ن م اح
ر کردن               دانشگاه ها و برای هر چه نظامی ت
ان و                   ق ف آن ها، به منظور حاکم کردن جو خ
انفعال سياسی دانشجويان آغاز کرده است و          
ر خواست            در اين راه ايستادگی دانشجويان ب
يت                 م ا اه رای آن ه ارزه ب ب های شان و م

 .بسياری يافته است
رد              يش ب اما چگونه می توان اين مبارزه را پ
ه خواست                د ب ن وان و دانشجويان چگونه می ت
ی                   اي د؟ از خواست ه ن خش های خود تحقق ب

و "   انديشه و بيان  " چون آزادی بی قيد وشرط      
گرفته تا حق تحصيل رايگان، تغيير      "   تشکل" 

ن                  ي اي ه پ جر ب ن سيستم متحجر آموزشی که م
ه                    راض ب ده  و اعت ی ش آمدن کيفيت تحصيل
اری،              ب کمبود امکانات آموزشی، حجاب اج
ی                 وص ط خص ور و رواب ت در ام ال دخ

 .دانشجويان و غيره
ی از                     ون اگ ون اسخ های گ ا، پ به اين سوال ه
بش                     ی از داخل و خارج جن اي روه سوی ني

ی داده می شود         ه       .   دانشجوي ی ک اي اسخ ه پ
اه های                دگ ا و دي ارتباطی مستقيم با برنامه ه
ع              اف ن جريانات مشخص سياسی داشته و از م

 .طبقه ای خاص دفاع می کنند
ط               ميت و شراي بدون شناخت صحيح از حاک
دون درک درست از                  ه و ب ع ام ی ج ون ن ک
رد،              ي تاکتيک هايی که حاکميت به کار می گ
رای                   ی ب رد درست ب وان راه بی ترديد نمی ت

ن    .   جنبش دانشجويی ترسيم کرد    امروزه در اي
شکی نيست که روی کار آمدن دولت احمدی          
ری از                   ي وگ ل وب و ج رک دف س ا ه ژاد ب ن

خانوارهايی که با گرسنگی دست به گريبان بودند        
های اجتماعی لوال       در ديگر برنامه  .  است  %  ۴۶

وعده داده شده بود که دستمزد حداقل دو برابر                 
دستمزد حداقل در چهار سال اخير در چند           .  شود

نوبت افزايش يافت که جمعًا فقط يک درصد باال            
 يورو   ٩٠ رئال يا       ٢۶٠برده شدند و اکنون به           

های     رسند که مطلقًا کفاف مخارج خانواده              می
 .دهد    کارگری را نمی

ی عمل درآورد       لوال اقدامات ديگری را به مرحله     
توان به باال بردن سن                 که از آن جمله می           

 سال برای مردان    ۶٠ سال به    ۵٣بازنشستگی از   
.  سال برای زنان اشاره کرد     ۵۵ سال به    ۴٨و از   

يادآوری کنيم که در برزيل متوسط اميد به زندگی 
 سال مانند فرانسه که          ٧٧ سال است و نه             ۶٧

افزايش سن    .  همين اقدام را انجام داده است                 
ها      درصدی حقوق  ٣٠بازنشستگی موجب کاهش     

 .شد
يکی ديگر از وعده های لوال پيش از به قدرت                  

. رسيدنش، تحقق خواست دهقانان بی زمين بود             
وی نه تنها به قول هايش در اين زمينه عمل                        
نکرد، بلکه سرکوب اين جنبش و کشتار دهقانان           
توسط عمال زمينداران بزرگ مانند گذشته ادامه          

 .پيدا کرد
نبايد از نظر دور داشت که دولت  لوال در چهار              

های پيشين      تر از دولت      سال گذشته موفقيتی بيش    
الاقل در يک زمينه داشت و آن هم بازپرداخت                

المللی پول بود که         قروض برزيل به صندوق بين     
 ميليارد   ۵٢٠ی آن در چهار سال گذشته                 بهره

بازپرداخت اين  .   ميليارد يورو بود     ١٩٠رئال يا    
قروض در حالی صورت گرفت که برخی از                  
متحدان سابق حزب کارگر برزيل خواهان توقف         

 .آور بودند    و لغو اين قروض سرسام
ست که در رأسش         ای از اقدامات دولتی       ها شمه    اين

اگر الزم بود تجربه    .  يک کارگر سابق قرار دارد    
رغم      تواند علی       شود که يک کارگر هم می           

مبارزات سنديکاليستی طوالنی که داشته در                    
ی کارگر قرار بگيرد اين             خدمت دشمنان طبقه   

تواند      تجربه در برزيل صورت گرفت و می              
ای از       درسی برای جنبش کارگری در هر نقطه         

ی رياست        از سوی ديگر تجربه       .  جهان باشد  
جمهوری لوال در برزيل اين واقعيت را بار ديگر         

رغم هياهوی برخی جريانات           نشان داد که علی     
متزلزل که درک درستی از سوسياليسم و                           

تواند      ی طبقاتی ندارند يک جريان نمی              مبارزه
برخی از اين نيروها    .  فراطبقاتی باشد و عمل کند     

چهار سال پيش چنان به وجد آمده بودند که برای            
ی حزب و تشکل فراطبقاتی را              ايران هم  نسخه    

ی دولت لوال نشان داد که               کارنامه.  پيچيدند      می
 .چنين آلترنانيوی عمًال ناممکن و کودکانه است

هايی       چهار سال پيش بورژوازی جهانی نگرانی       
از به قدرت رسيدن لوال داشت، هر چند وی بدون 

توانست به رياست            پشتيبانی بورژوازی نمی     
ها و        جمهوری برسد تا اگر اندکی هم شده بحران         

اکنون .  داری را تعديل کند            تضادهای سرمايه  
ها را هم ندارد، چرا           بورژوازی ديگر اين نگرانی 

که لوال در چهار سال آينده باز هم به اين طبقه                   
 .خدمت خواهد کرد

داری   باز هم به نظم سرمايه»لوال
 خدمت خواهد کرد

د                   ه رش ارزات روب ب دن م زه ش ي ال ک رادي
ر             اي ان و س وي ج ان، دانش م ل ع ران، م ارگ ک

ار            .  زحمتکشان است  ه روی ک همان طور ک
ن               رمز کردن اي آمدن دولت خاتمی با هدف ت
کال آن                  ر رادي حراف از مسي مبارزات و ان
ان                  ب ل ا اصالح ط ت بود، چيزی که امروزه ح

د                      ن ن ز آن را اذعان می ک ي ی ن ت ) . ١( حکوم
ا                   اه ه ژاد در دانشگ سياست دولت احمدی ن

گی        " چيزی نيست جز يک           رهن قالب ف " ان
ه         .   دوم ا ک اما اين بار نه با تعطيلی دانشگاه ه

ی           ل عطي ی، ت با سرکوب اعتراضات دانشجوي
ری تشکالت               ي نشريات، ممانعت از شکل گ
ان           دانشجويی و اخراج و دستگيری دانشجوي

در اين ميان تمامی طيف های      .   فعال و پيشرو  
د،         دانشجويی که مخالف حاکميت کنونی هستن
ه در               مد نظر قرار دارند؛ اما طبيعی است ک
ن                        ري ی ت الب ق ن و ان ري کال ت ان رادي ي اين م
ات                  ن ضرب ري شت ي دانشجويان در معرض ب

 .خواهند بود
ه             د ب با اين تحليل از شرايط کنونی، اکنون باي
ژه                  ه وي ان ب اين سوال پاسخ داد که دانشجوي
ه                    د ب ن وان ه می ت ی، چگون دانشجويان انقالب
ا دو         مقابله با اين سياست برخيزند؟ در اين ج
ی            ديدگاه کلی را در رابطه با جنبش دانشجوي

 .می توان از هم تميز داد
اول ديدگاهی است که با تقليل خواست های             
ه              ن موضوع ک ه اي دانشجويان و با تمسک ب
لِ                         ق ا تشکلِ  مست ه ن انجمن های اسالمی ت
دانشجويی بوده و برگزيده دانشجويان هستند،      
ی در               بش دانشجوي سعی دارد از پتانسيل جن
ن               جهت منافع خود استفاده کرده و با حفظ اي
ل                        ک ا تش ه ن وان ت ن ه ع م ب ل، آن ه ک تش
د                  ه رش وج رو ب ر م راب ی، در ب وي ج دانش

اه      .  راديکاليسم انقالبی ايستادگی کند  دگ ن دي اي
جمن های                    ل ان ر طب سعی دارد با کوبيدن ب

که دوره ی آن مدت هاست به سر            –اسالمی  
ن             –آمده   ا اي رده و ب هم چنان توهم آفرينی ک

ی            روش موقعيت خود را در جنبش دانشجوي
ادی      .   حفظ نمايد  ق اين جريان از آنجايی که اعت

سم در            ي ال به انقالب ندارد، از گسترش راديک
دون آن                ه و ب ت جنبش دانشجويی وحشت داش
بش             رد جن که برنامه ی مشخصی برای راهب
دانشجويی داشته باشد، با يکی به نعل و يکی          
به ميخ کوبيدن، سعی دارد موقعيت خود را             

ا           ی ه وان يک تشکل               –در چانه زن ه عن ب
د       –قانونی   ن ه از خلف              .   حفظ ک ی ک است ي س

ی و از دوره ی              خود، اصالح طلبان حکومت
د      رده ان ا             .   خاتمی به ارث ب ه ن ه ت ی ک است ي س

ه              د ک ن زمانی به جنبش دانشجويی تکيه می ک
 .برای پيشبرد مواضع خود به آن نياز دارد

جمن                  ال ان ب در حالی که سياست دولت در ق
ا         ( های اسالمی مشخص است               ن را ب و اي

انحالل برخی از انجمن های مخالف دولت و         
ميت و              حمايت از انجمن های وابسته به حاک
ه خود                     ه ب ت جمن های وابس يا حتا تشکيل ان

ی از             ) نشان داده  وان ات ، اين ديدگاه به خاطر ن

 ٧درصفخه 



  ۴٨٩  شماره ٨۵نيمه  دوم آبان  ٧
٨از صفحه  ۶از صفحه   

ا              ارايه خط مشی راديکال هم چنان دست و پ
ان            م چن می زند تا شايد بتواند انجمن ها را ه

د           ن ا         .   با ظاهری قانونی حفظ ک اه ب دگ ن دي اي
ارزات،                      ب ه گسترش م د رو ب ه رون توجه ب
بش               ل جن اي ه مس ی ب وي اسخ گ وان از پ ات ن
دانشجويی بوده و در نتيجه روندی نزولی را         

 .طی خواهد کرد
اهيت                        می از م ل عل ي ل ح ا ت اما ديدگاه دوم ب
ود                وج م م ظ ظ ن اف وان ح ن ه ع ت ب ي م اک ح

ا درک درست         )   مناسبات سرمايه داری  (  و ب
از شرايط کنونی جامعه، رسيدن به اين نقطه         
بش                 که دولت کنونی هدفی جز سرکوب جن
ن                 ه اي وهمی ب انقالبی ندارد و نداشتن هيچ ت
ی             اي موضوع، به طرح شعارها و خواست ه
بش                            ه های جن اي ا پ ه ن ه ت ه ن ردازد ک می پ
رده و آن را در                       حکم ک ی را مست دانشجوي
که                    ل اوم می سازد، ب ق برابر هجوم دولت م
ی               بش دانشجوي شرايط را برای پيشرفت جن

 .نيز فراهم می کند
جمن های              به جای طرح شعار حمايت از ان
ش                 ب ن ل ج ي انس ت ردن پ رج ک ی و خ الم اس
ی               ار آزادی ب ت دانشجويی در اين راه، خواس
الت                       ک ه تش مل ل از ج ک رط تش د و ش ي ق

يف         .   دانشجويی می شود   وق ه ت در اعتراض ب
نشريات دانشجويی، خواستار آزادی بی قيد و      
ه                     ه و از جمل ع ام ان در ج شرط انديشه و بي
ر دخالت های               دانشگاه ها می شود، در براب
ظامی در                   ی و ن ت ي ن رو به تزايد نهادهای ام
ورای                      اد ش ج ار اي ت واس ا، خ اه ه گ دانش

ی    ه می             ( دانشجوي گری ک ام دي ا هر ن و ي
شده، تشکلی که با آرای      )   خواهيد به آن بدهيد   

دانشجويان شکل گرفته و در امور دانشگاه و         
د               وان ی ت ان م وي ج ه دانش وط ب رب ل م اي مس
ق            تصميمات اش را پيش ببرد، تا از اين طري
ی و                   ت ي ن ادهای ام ه به مقابله با دخالت های ن
ن                     ا از اي زد، ت رخي ا ب اه ه نظامی در دانشگ
ور خصوصی                    ر ام ت ب ال ه دخ ق ب ري ط

ا       .   دانشجويان پايان دهد   ه ن جنبش دانشجويی ت
ه                      د ب وان ه می ت با نيروی عمل خود است ک
اسخ داده و                 ان پ تهاجم حکومت به دانشجوي

 .مواضع خود را پيش ببرد
ارزات                 ب رد م شب ي در اين راه و در راستای پ
ه اهميت محوری                   دانشجويی، اما آن چه ک
اد             ج داشته و شرط الزم برای آن می باشد، اي

دانشجويان تنها در    .   تشکالت دانشجويی است  
سايه ی اتحاد و همدلی خود، با حضور وسيع         
ا              اد ب ح ی،  در ات راضات دانشجوي ت در اع
ن              د اي ن وان کارگران و ساير زحمتکشان می ت
مبارزه را به پيش ببرند و اين امکان ندارد و           
اد تشکالت                          ج ا اي د، مگر ب اب می ي تحقق ن

ی،               .   دانشجويی ن ل د ع ن وان تشکالتی که می ت
نيمه علنی و يا مخفی باشند و همه اين اشکال          
يش              تنها بسته به اهدافی است که هر تشکل پ

رد      .   روی خود قرار می دهد    د ک اي فراموش نب

ن      که حاکميت در پی سرکوب جنبش است و در اي
وع                           د در ن اي کر ب ف ن ت د داشت و اي اي توهمی نب
عکس             ن تشکلی که دانشجويان انتخاب می کنند، م

ه        .   باشد ع ام ط ج تحليل درست از حاکميت و شراي
قش                  ا ن اسی م نه تنها در تدوين تاکتيک های سي
دارند، بلکه در انتخاب نوع تشکل که نقش مهمی           
 . در سازماندهی مبارزه دارد، اهميتی وافرمی يابد

 :پی نوشت
زاری              – ١ رگ ا خب ه ب سعيد حجاريان در مصاحب

 نگاهی به جنبش دانشجويی
 تنها يک پاسخ صحيح است

ن           اصالحات حفظ کنند وسپس برای محکم ساخت
ه                   ت ه دست دار و دس ارت، آن را ب ای اس ده ن ب

گر           .   احمدی نژاد بسپارد   ت، امروز دي ي ع اين واق
ان            چنان عريان و آشکار شده است که حتا حجاري
ه                      ارس ب زاری ف رگ ا خب ه اخيرش ب در مصاحب
رای                 ی ب ب ل ه اصالح ط د ک وي ی گ صراحت م

 .جمهوری اسالمی، نقش ضربه گير داشت
اين جناب اصالح طلب وزارت کشتار، سرکوب          
ه وزارت اطالعات، اگر                       جه موسوم ب و شکن
د، از آن                     ن راف می ک آشکارا به اين حقيقت اعت
روست که از مدت ها پيش حتا توده های ناآگاه به      
ن آن         آن واقف شده اند و چيزی برا ی پنهان داشت

 .باقی نمانده است
د                ي ان رس اي ه پ اصالح  .   هر چه بود، اين ماجرا ب

هوری اسالمی                   م جم ه رژي طلبی، الاقل مادام ک
ان                  اي ه پ ی ب برسرکار است، با شکست و رسوائ

گر                .   رسيد جی، دي ن تالش های امثال خاتمی و گ
وده        .   ثمری نخواهد داشت   ر ت راب راه ديگری در ب

ا            مردم نيست، جز اين که از طريق يک انقالب، ب
د       ن ن رای            .   رژيم تسويه حساب ک م ب ه، ه زی ک چي

اک           ن دوجناح رژيم وگروه های درونی آنها وحشت
است، هم برای بورژوازی اپوزيسيون وهم قدرت 

ا         .   های امپرياليست جهان   ه ه آن از همين روست ک
 .شب و روز در مذمت انقالب سخن می گويند

در نتيجه همين واقعيت است که قدرت های                       
امپرياليست جهان نيز، ديگر نه فقط گروه های               
موسوم به اصالح طلب طرفدار جمهوری                         
اسالمی، بلکه اپوزيسيون های بورژوائی مخالف       

چرا که منافع شان در         .  آن را جدی نمی گيرند        
تحکيم موقعيت همان جناحی ست که اکنون به                 

دليل آن هم روشن      .  جناح مسلط تبديل شده است       
اگر در اين لحظه، امپرياليسم آمريکا را که        .  است

بنا به علل اقتصادی و سياسی، مجموعه ای تضاد       
با جمهوری اسالمی دارد، کنار بگذاريم، بقيه                 
قدرت های امپرياليست جهان، به ويژه قدرت                  
های اروپائی، وحدت شان با جمهوری اسالمی،           

. بسی فراتر از هر تضاد واختالف موجود است            
آنها، منافع کالن اقتصادی و سياسی در ايران                  

از اين رو با هرگونه تغيير وضع موجود            .  دارند
که بخواهد اين منافع رابه مخاطره اندازد، مخالف    

 .اند
در اين نکته ترديدی نيست که اگر امثال خاتمی               
ها توانسته بودند، برسرير قدرت باقی بمانند،                  
برای قدرت های اروپائی و حتا آمريکا ترجيح               

چراکه منافع آنها در دراز مدت، به دور             .  داشت
از تالطمات و درگيری ها، بهتر حفظ می شد و               

اما، اکنون قدرت های اروپائی،        .  با دوام تر بود     
روسيه وچين، همه بر حفظ وضع موجود، يعنی            

تحکيم موقعيت جناح مسلط کنونی هيئت حاکمه             
از اين رو، همان گونه که در                      .  تاکيد دارند   

پيشنهادات شان برسر مسئله منازعه هسته ای                
آشکار شد، حتا آماده اند، بزرگ ترين امتيازات و 
تضمين های سياسی واقتصادی را به همين دارو          
دسته مرتجع بدهند، تا مانع هرگونه دگرگونی                 

 .گردند و منافع خود را حفظ کنند
پس، تنها در عرصه داخلی نيست که ديگر حرف         
های مفت اصالح طلبی بازاری برای خريدار                

توده  های کارگر و                -چرا که  اوال          .  ندارد
زحمتکش دريافته اند که اصالح طلبی جز يک               

رژيم  -ثانيا. فريب برای تحکيم اسارت شان نيست
جمهوری اسالمی هم، برای ادامه حيات، سرنيزه        

بلکه در عرصه خارجی نيز . را از رو بسته است
 .وضع  برهمين منوال است

اين، البته بدان معنا نيست که قدرت های جهانی،           
آنها هم اکنون، به    .  يک سره آنها را کنار بگذارند      

عنوان ابزار فشار برای پيشبرد سياست های                   
در اين حد    .  معين، مورد استفاده قرار می گيرند        

نيز تريبونی به دست آنها می دهند و گاه به                          
اما آينده دورتر    .  پارلمان هايشان دعوت می کنند      

از اين رو، نيروی ذخيره       .  را نيز مد نظر دارند      
 .وچهره های سياسی شرايط  ديگری نيز هستند

عجالتا امثال گنجی و خاتمی، بايد درمورد اسالم           
ميانه رو، صلح ودوستی اسالمی سخنرانی کنند و 
چهره های ديگر نظير شيرين عبادی که گويا                   
قرار است، افتخار ديگری بر افتخاراتشان افزوده      
شود و نشان لژين دونور را نيز دريافت کنند، در           
مورد حقوق بشر واصالح قوانين جمهوری                     

اوضاع بر اين منوال           .  اسالمی سخن بگويند       
خواهد بود، تا زمانی که توده های کارگر و                        
زحمتکش مردم به نبرد قطعی عليه رژيم                            

در اين جاست که می بايد درنقش                     .  برخيزند
جديدشان به عنوان رهبران وجيه الملله وانسان             

 .دوست بر صحنه ظاهر گردند
اما اوضاع همواره . اين خواست و برنامه آنهاست

به گونه ای که طبقات حاکم می پندارند، پيش                    
خيزش توده ای و روی آوری به            .  نخواهد رفت 

در اين  .  انقالب، همه معادالت رابرهم خواهد زد       
روند .  ميان از هم اکنون يک چيز مسلم است                  

تحوالت سياسی در ايران، نه جائی برای                            
عوامفريبی اسالمگرايان به اصطالح مدرنيست          
باقی گذاشته است و نه ادعاهای توخالی اصالح             

. واقعيت جامعه ايران مقابله دو قطب است       .  طلبی
يا جمهوری اسالمی با همين شکل و شمايل                        
کنونی اش به حيات خود ادامه می دهد، يا                            

 .انقالب، تمام جامعه را دگرگون خواهد ساخت
 

د      وي ی گ ارس م زاب اصالح     ” :   ف ر اح ب    اگ ل ط
ران         ٧۶نبودند، پس از سال       جنبش چريكى در اي

ود     اطق        .   راه افتاده ب اى ن ار           اگر آق ورى سر آ ن
ده         مي ك ع ًا ي م ت د ح از        اى مي     آم وى ف د ت ن ت رف

د                       “   .چريكى دان ه ن يست ک ه امروز کسی ن ت ب ال
تاکتيک مبارزه مسلحانه و مشی چريکی متعلق به 
ه                     ا ب ان ب ا حجاري دوره خاصی بوده و در اين ج
بش               ردن جن ار ب نفهمی زدن خود و به جای به ک

 .انقالبی از جنبش چريکی صحبت می کند
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 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی  

  ۴٨٩  شماره ٨۵نيمه  دوم آبان 

 شماره های فکس
سازمان فداييان 

 )اقليت(

 دانمارک

 آلمان 

 سوئيس 

 هلند 

 کانادا

٧در صفحه    

٨ 

 اين واقعيت بر هر کسی روشن است که                   
در ايران با شکست                 "  اصالح طلبی     "

مفتضحانه ای روبرو گرديد وعجالتا دورانش      
 .به پايان رسيد

اما گويا هنوز، گروهی از ورشکستگان                   
سياسی جريان اصالح طلبی، در اين پندار به        
سر می برند که می توان بار ديگر کمدی                   

 .را به صحنه آورد" اصالحات"
از .  سفرای سيار آنها به حرکت در آمده اند            

ديدارهای .  اين کشور به آن کشور می روند          
رسمی وغير رسمی با سران و نهادهای                    

در وصف      .  دولتی وغير دولتی دارند                
دمکراسی، حقوق بشر، صلح وانسان دوستی       

های       قدرت.  اسالم سخنرانی می کنند                 
امپرياليست جهان، وسائل تبليغی خود را در          
اختيار آنها قرار داده اند تاچهره ديگری از              
اسالم ترسيم کنند و مردم جهان را متقاعد                 

گرائی آن چيزی نيست که             سازند که اسالم    
اکنون در ايران و منطقه خاور ميانه حاکم                

اصال، واپسگرائی، بربريت، اختناق،       .  است
! گرائی ندارد   جنگ وکشتار، ربطی به اسالم      

کشتار هزاران انسان، شکنجه و به بند                        
کشيدن دهها هزار انسان ديگر، تنها در                      

، اتهام بی اساس           ۶٧ تا        ۶٠فاصله سال        
خمينی !  مخالفين رژيم جمهوری اسالمی ست    

آن مذهبی که در آن جنگ          :  "هيچگاه نگفت 
اين را مخالفين اسالم     ."  نيست، مذهب نيست   

کشتار صدها هزار   !  به خمينی نسبت داده اند     
تن از مردم ايران وعراق تنها کار صدام                   

خاتمی که  !  اسالم فقط از خود دفاع کرد        .بود
اش با جنايات        سراسر دوران حيات سياسی       

بی انتهای جمهوری اسالمی عجين است، در        
سفرهای اخيرش به آمريکا و انگليس، در                
نقش پيام آور به اصطالح صلح و انسان                     

 ٢٨گويا در اين  .  دوستی اسالمی ظاهر گرديد   
سال گذشته، او اصال در دنيای ديگری به                 
سر می برد واز آنچه که در ايران به ويژه                 
در دورانی که خمينی هنوز زنده بود،                         

اومی گويد،   .  گذشت، به کلی بی خبر است           
 .اسالم اش، اسالم صلح ودوستی ست

اکبر گنجی ، د رپارلمان اروپا شکوه می کند          
تصويری غير واقعی از فرهنگ  و                 "که   

آموزه های دينی اسالم، به عنوان دشمن                    
اين .  ارائه شده است    "  مدرنيته و دمکراسی    

. هم کار بينادگرايان يهودی ومسيحی ست               
پس، از اين قرار معلوم، تمام آنچه که                           
درخاور ميانه است، از عربستان و شيوخ                
عرب گرفته تا جمهوری اسالمی ايران، از            
طالبان و حکومت اسالمی جديدالتاسيس                   
افغانستان تا القاعده و جمهوری اسالمی                    

يا .  عراق، مظهر مدرنيته و دمکراسی اند             
بالعکس اينها همه اسالم را جعل و خراب                 
کرده اند واسالمی که ايشان می شناسند و                 
برهمان اساس، پيرو بی چون و چرای                       
خمينی بودند و سازمانده اطالعات سپاه                     
پاسداران، آن اسالم، دين مدرنيته و                               

 .دمکراسی و حقوق بشر و امثال آن است
اينان واقعا در چه پندارند؟ آيا تصور می                   
کنند که با اين حرف ها می توانند مردم را                 
فريب دهند؟  آيا تصور می کنند که راهی                  
 جديد برای نجات جمهوری اسالمی يافته اند؟

پاسخ اين است که آنها درهمه حال يک                        
حفظ نظام طبقاتی         .  وظيفه برعهده دارند       

. سرمايه داری و رژيم سياسی حاکم بر ايران        
يک روز اين وظيفه را به عنوان پيرو                         
سرسپرده خمينی انجام می دهند، روز ديگر          
به عنوان اصالح طلب، حاال هم به عنوان                
انسان دوست و سکوالر و مقوالتی از اين                

اين که مؤسسات و نهادهای مذهبی و          .  دست
دانشگاهی آمريکا وانگليس در اين روزهای         
بحرانی جمهوری اسالمی  با دعوت از                      
خاتمی برای سخنرانی واعطای جايزه وغيره      
وذالک، چه هدفی را دنبال می کنند وآيا اين             
پوششی ست برای نقشی که خاتمی می                       
خواهد به عنوان سفير سياسی جمهوری                    
اسالمی در مذاکرات پشت پرده با قدرت                   
های جهانی، بازی کند يا نه، در اينجا مورد             

امثال خاتمی فقط برای حفظ            .  بحث نيست  
نظام جمهوری اسالمی در لحظه کنونی                    
تالش نمی کنند، بلکه در فکر آينده آن نيز                  

آنها برای نجات رژيم به قدرت های           .  هستند
جهانی دخيل بسته اند واز آنها ياری می                     

 .طلبند
اين نقش را خامنه ای واحمدی نژاد، نمی                  

چرا که چهره های          .  توانند برعهده گيرند      
همان گونه که     .  حقيقی حکومت اسالمی اند      

اين  نقش، برعهده امثال خاتمی         .  خمينی بود 
نقشی که البته کارآئی خود را        .  و گنجی ست   

با اين وجود آنها هنوز         .  از دست داده است      
در اين توهم اند که  تاريخ دوبار تکرار می              

اينان هنوز نفهميده اند که ديگر دوران         .  شود
اکثريت بسيار    .  اين بازی ها گذشته است             

عظيم مردم ايران، به وضوح دريافته اند که           
حکومت اسالمی چيز ديگری جز آنچه که               

 سال بر ايران حاکم است، نبوده،         ٢٨در اين   
 .نيست و نخواهد بود

ه                د ک دن کارگران و زحمتکشان، در عمل دي
ن                  ه ای جز اي ف اصالح طلبی رسالت و وظي
ام                      ه ن م را ب اک ه ح گران م نداشت که نظم ست
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