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 ٢درصفحه  

 تشکل های 
 ! طبقاتی کارگران

 وظائف و 
 تاکتيک های ما 

 )قسمت آخر(

کشمکش ونزاع چند ساله ی دولت آمريکا و            
جمهوری اسالمی برسرمسائل هسته ای و               
تعليق غنی سازی اورانيوم، وارد مرحله                   

روند اين نزاع و کشمکش،       .  جديدی می شود   
به ويژه بعد از کشانده شدن پرونده اتمی                      
جمهوری اسالمی به شورای امنيت، پيوسته           
به زيان رژيم  حاکم بر ايران رقم خورده                    

 .است
اکنون مدت هاست که جمهوری اسالمی نه              
فقط هرگونه فرصت يا امکانی را برای                      
مانور و استفاده از تضادهای ميان آمريکا و            
اروپا از دست داده است، چراکه دراين                       
مناقشه ، اروپا نيز از پی آمريکا روان گشته            
است، بلکه رويدادهای سياسی در مقياس بين         

المللی نيز نشان داد که جمهوری اسالمی                    
روی موضع گيری های روسيه و چين نيز               
که در آغاز جزو حاميان آن  ومخالفين                          
سياست های آمريکا محسوب می شدند، مطلقا       

 . نمی تواند حساب کند
اولين قطعنامه شورای امنيت يعنی قطعنامه            

 را جمهوری اسالمی جدی           ١٧٣٧شماره       
گرچه اين قطعنامه که هر پنج عضو        .  نگرفت

دائمی شورای امنيت به آن رای مثبت داده                 
بودند به جمهوری اسالمی فهماند که ديگر               
نمی تواند به شيوه گذشته به مسئله هسته ای              
وغنی سازی اورانيوم برخورد کند، اما                      
ظاهری بی اعتنا به خود گرفت و سعی کرد             

اقداماتی .  اين قطعنامه را بی اهميت جلوه دهد       
که اما دولت آمريکا مسير آن را در شورای              

توافق موقت اتمی، پايان 
 ! کشمکش واختالف نيست

 نئوليبراليسم و عوامفريبی اسالمی دست در دست يکديگر

  خامنه ای و سياست 
 !آی دزد! آی دزد" تهاجمی"

 
اگر در تمام دوران حاکميت جمهوری                        
اسالمی به تبليغات گسترده ی رسانه های                
حکومتی و دولت مردان اين رژيم توجه                    
کرده باشيم، خواهيم ديد که سران اين                           
حکومت و به طور اخص خامنه ای چگونه             
با وارونه جلوه دادن بيست و هشت سال                     
عملکرد جنايت بار اين رژيم، تالش کرده و           

نه فقط خود    "  تهاجمی"می کنند از موضعی       
و سياست های خود را  در انظار عمومی                  

نشست مشترک 
خواهان و  جمهوری
 طلبان در پاريس مشروطه

 
خواهان موسوم به منشور     ای از جمهوری   عده
طلبان متشکل در         به همراه مشروطه         ٨١

خواه در      حزبی به نام حزب مشروطه                  
 خرداد از بانيان اصلی        ٢٧ تا    ٢۵روزهای  

اين، .  نشستی بودند که در پاريس برگزار شد       
آيی اين بخش از اپوزيسيون           سومين گردهم  

بورژوايی و مدعی وحدت بخشيدن به                        
از هر  "  خواه ايرانيان آزادی "ی   صفوف همه 

 بيکاری،  
  تاوانی که کارگران در مناسبات سرمايه داری می پردازند

به گزارش روزنامه ها و خبرگزاری های               
دولتی ايران، روز نهم تيرماه، مردی که                   
حدود پنجاه سال سن داشت، در حالی که                    

، "شش ماه است که بيکارم        :  "فرياد می زد    
خود را به زير قطار مترو پرتاب و خود                    

 .کشی کرد
بيکاری هر روز و در اشکال مختلف از                    
ميان کارگران و زحمتکشان قربانيان خود را       

قربانيانی که با دنيايی از اميد        .  طلب می کند   
و عشق پا به دنيا گذاشتند و با کوله باری از              

آيا براستی قلم   .  رنج و درد آن را ترک کردند      
ها قادر به تصوير اين همه درد و رنج                          

 کارگران و زحمتکشان هستند؟

بيکاری به يک معضل بزرگ برای                             
رييس .  کارگران ايران تبديل شده است                  

اتحاديه ی دولتی کارگران پيمانی و                              
قراردادی طی مصاحبه ای از اخراج روزانه       
هزار کارگر قراردادی و پيمانی در استان               

 درصد  ٨٠تهران خبر داد که به گفته ی وی           
از آن ها به جمعيت بيکاران اضافه می                       

 .شوند
اخراج هزار کارگر به صورت روزانه، به            
معنای اخراج سيصد و شصت و پنج هزار              
کارگر ساالنه آن هم تنها در استان تهران و              

 .باز تنها براساس آمارهای دولتی است
 ١٠درصفحه  

 ۵درصفحه  

٣درصفحه   

سازی سرانجام حکومت     ها زمينه   پس از مدت  
بندی بنزين را به مرحله       اسالمی طرح سهميه  

بندی البته   شيوه اعالم خبر سهميه. اجرا گذارد 
با نحوه برخورد معمول رژيم به مردم و                    
مسائل و معضالتشان در هماهنگی کامل                  

خبر گرانی  سهميه بندی و    اعالم  .  قرار داشت 
ها    شب، و بستن پمپ بنزين        ٩بنزين ساعت    

از همان ساعت، مشتی از خروار نگرش                 
سران حکومت نسبت به مردم است که                       

های مردم ايران آن را به طور روزمره            توده
اما تحقير، تحقير است و            .  کنند   تجربه می  

تواند به امری عادی و پذيرفته              هيچگاه نمی  
هجوم مردمی که برای تهيه       .  شده تبديل شود   

بندی، به    چند ليتر بنزين پيش از اعمال سهميه      
های بنزين روان شده بودند و              سوی جايگاه  

های    ها با تعطيلی  جايگاه             مواجه شدن آن     
ها خشم    بندان  ها توقف در راه      بنزين و ساعت  

چنين بود که در تهران      .    ها را برانگيخت    آن
ها جايگاه بنزين و      و ساير شهرهای بزرگ ده    

ساير نهادها و موسسات دولتی و تعداد                        
زيادی خودرو توسط مردم خشمگين، که                 

خواستند، به       نمی  نچيزی جز چند ليتر بنزي        
ها   ها با دستگيری ده     درگيری.   شد   آتش کشيده 

تن و قتل چند تن توسط نيروهای سرکوبگر            
رژيم ظاهرا به پايان رسيده است و اکنون                 



٢ 
 ١از صفحه 

 ۵٠۵ شماره ٨۶نيمه  دوم تير  

 زنده بادسوسياليسم

امنيت گشوده بود، قرا رنبود در اين محدوده           
، ١٧۴٧با صدور قطعنامه            .  متوقف شود   

اقدامات جدی تری در دستور کار قرار                      
تنها چند هفته پس از صدور دومين            .  گرفت

قطعنامه و اجرای تحريم های سياسی                          
واقتصادی توام با تشديد فشارها و تهديدات             
دولت آمريکا، کافی بود تا اثرات مخرب اين          
تحريم ها، بر اقتصاد بحران زده جمهوری              

. اسالمی و تشديد اين بحران، ملموس تر شود       
تاثيرات تحريم های سياسی واقتصادی در               

. عين حال تنها به اين جنبه محدود نمی شد                
اين تحريم ها، از جنبه تشديد تضادها و                       
اختالفات درون حکومتی، به ويژه از جهت           
تعميق نارضايتی توده ای و باال رفتن احتمال        
بروز شورش ها و انفجارهای اجتماعی نيز           

 .تاثيرات مهمی بر جای گذاشت
روشن است که تشديد اين اقدامات و تهديدات         
و گسترش ابعاد تحريم های سياسی                               
واقتصادی که آمريکا و اروپا از همان                        
فردای صدور دومين قطعنامه شورای                       
امنيت، بررسی آن را آغاز نموده بودند                      
وبدون شک عواقب بسيار وخيمی را برای             
جمهوری اسالمی درپی خواهد داشت، جائی        
برای ادامه عنادورزيهای جمهوری اسالمی         

اگر که ادامه اين روند به        .  باقی نمی گذاشت   
زيان جمهوری اسالمی است، که                                   
هست،اگرکه تصويب قطعنامه سوم شورای          
امنيت،معضالت بزرگتری رافراروی                     
جمهوی اسالمی خواهدگذاشت، پس رِژيم               

جمهوری اسالمی  هم ديگر نمی توانست                   
نسبت به اين رويدادها بی اعتنا بماند، نمی               
توانست چون گذشته  روی حرف خود                        
بايستد، بر ادامه غنی سازی ، بی چون و                   
چرا اصرار ورزد، از تعليق آن سرباز زند             

 .و راه مذاکره را مسدود نگاه دارد
جانب ديگر که دراساس دولت آمريکاست              
نيز گرچه تاکنون هرگونه مذاکره باجمهوری       
اسالمی را ظاهرا به تعليق غنی سازی                       
مشروط ساخته است و پيوسته بر تهديدات               
خود عليه جمهوری اسالمی و برضرورت            
اقدامات شديدتر و تحريم های جدی تر و                    
گسترده تر تاکيد نموده و درهمين مسير گام             
برداشته است، اما اين تاکيدات وشاخ و شانه          
کشيدن ها، برمتن يک رشته ناکامی ها و                   
شکست سياست های آمريکا درمنطقه و به              
ويژه درعراق، جديت خود را از دست داده             

تهديدات نظامی نيز جنبه عملی به خود       .  است
بايد اشاره کرد که عالوه بر            .  نگرفته است  

روسيه و چين که از همان ابتداقويا با راه حل          

نظامی مخالف بوده اند، اروپا نيز با راه حل            
نظامی روی موافقت نشان نداده است، چرا             
که آغاز چنين روندی، پايانش نامعلوم است            
لذا اروپا نيز ترجيح می دهد مسائل فی مابين          

. از طريق گفتگو و مذاکره حل وفصل شود            
اروپا که نمی خواهد مسائل بيش از اين حاد             
و پيچيده شود، از يک سو آمريکا را به                        
مذاکره مستقيم با جمهوری اسالمی ترغيب            
نموده است  واز سوی ديگر باهشدار اين                   
موضوع که قطعنامه سوم شورای امنيت می         
تواند تحريم های جدی تر و عواقب                               
خطرناکی در پی داشته باشد، جمهوری                    
اسالمی را به انعطاف بيشتر تشويق نموده               
 .است، تا مناقشه اتمی از بن بست خارج شود

آمريکا نيز که نمی خواهد متحدين فعلی خود          
را از دست بدهد، درعين حال اين موضوع             
را نيز به خوبی می داند که در شرايط کنونی          
نمی تواند تمام متحدين خود را آن طور که                
در مورد افغانستان وعراق عمل کرد، تا                   
انتها به دنبال خود بکشاند والجرم،                               
مالحظات آنها در نحوه برخورد به مناقشه              
اتمی با جمهوری اسالمی را نيز بايد مورد              

 .توجه قرار دهد
برمتن اين شرايط است که دو طرف اصلی             
قضيه، درعين آن که به ظاهر بر سخنان                   
ومواضع پيشين خود اصرار می ورزند و               
گاه حرف های تندی نيزعليه يکديگر بر                    
زبان می رانند، اما درعمل، راه عقب نشينی          
پيش می گيرند، از آن چه قبال گفته اند کوتاه             

 . می آيند و مسير سازش را طی می کنند
تنها چند روز پس ازصدور دومين قطعنامه            
شورای امنيت، علی الريجانی دبير شورای          
عالی امنيت جمهوری اسالمی، مذاکرات                
ادامه داری را با خاويرسوالنا مسئول روابط        

متعاقب .  بين المللی اتحاديه اروپا آغاز کرد          
آن با البرادعی رئيس آژانس اتمی نيز به                    

مجموعه اين گفتگوها به             .  گفتگو نشست    
توافق روی طرحی انجاميد که حامل                           
مضمون اصلی طرح هائی است که پيش از            
آن از سوی البرادعی، سوالنا، روسيه و                   

طرح مورد   .  سوئيس نيز پيشنهاد شده بود           
ناميده شده است بدين     "  توقف گرم "توافق که   

صورت است که فعاليت سانتريفوژها ادامه           
می يابد و دستگاه خاموش نمی شود، اما غنی    

به عبارت  .  سازی اورانيوم متوقف می شود       
ديگر جمهوری اسالمی غنی سازی اورانيوم       
را در سطح فعلی نگاه می دارد و سازمان                 
ملل نيز تحريم ها را متوقف و از صدور                    
قطعنامه سوم صرف نظر می کند، و تحت               

. چنين شرايطی مذاکرات ادامه پيدا ميکند               
بيهوده نيست که درست در بحبوحه همين ديد         

بان کی    "وبازديدها و مذاکرات است که                 
دبير کل سازمان ملل نيز، همزمان از         "  مون

آمريکا واروپا خواست که بررسی تحريم                
 . های شديد ايران را به تعويق بياندازند

به هر رو، شواهد موجود نشان می دهد که               
روی کليات اين طرح توافق به عمل آمده                  
است ومذاکرات آينده تنها پيرامون جزئيات            

علی الريجانی رسما از آژانس     .  آن خواهدبود 
اتمی دعوت به عمل آورد که هيئتی را به                  

" شبهات"منظور رفع ابهامات باقی مانده يا           
علی اصغر   .  آژانس، به ايران اعزام نمايد          

سلطانيه نماينده جمهوری اسالمی در آژانس         
بين المللی انرژی اتمی اعالم کرد اين هيئت           

 تير،    ٢٠پس از اعزام به تهران، روز                      
نام برده  .  مذاکرات خود را آغاز خواهد کرد        

نحوه پرداختن به      "محور اين مذاکرات را           
، "مسائل باقی مانده ميان ايران و آژانس                   

محمد علی حسينی سخنگوی         .  عنوان نمود  
وزارت امور خارجه نيز در گفتگو با                          
خبرنگاران داخلی وخارجی در دهم تير ماه           

قرار است يک تيم           :  "در اين باره گفت          
کارشناسی به ايران بيايد و ظرف دوماه، در           
باره شيوه حل وفصل مسائل باقی مانده در               
آژانس گفتگو کند، يعنی ابتدا طراحی می                 
کنند که چگونه مسائل باقی مانده بايد حل                   
وفصل شود و سپس درجهت رفع آن تالش               

 "خواهند کرد
همراه با توافق روی اين طرح، درعين حال           
به اين مسئله نيز بايد اشاره نمود که حدود                 
يک ماه ونيم پس از دور اول مذاکرات                        
مستقيم نمايندگان جمهوری اسالمی و آمريکا        
در بغداد، دور دوم اين مذاکرات نيز دارد                 

سخنگوی وزارت    .  تدارک ديده می شود           
امور خارجه جمهوری اسالمی اعالم نمود             
که جالل طالبانی در سفر اخير خود به                        
تهران، دعوت به مذاکره آمريکا را تجديد                

از سوی ديگر ، آمريکا به سفير         .  کرده است 
جمهوری اسالمی درعراق و چند تن از                    
همراهان وی اجازه داد که با افراد وابسته به          
رژيم که حدود شش ماه قبل توسط سربازان            
آمريکائی درعراق دستگير شده بودند،                     

اين رويدادها نيز بيانگر اين           .مالقات نمايند  
واقعيت اند که علی رغم آن که مقامات                        
آمريکائی، جمهوری اسالمی را پيوسته تهديد      
می کنند و به رغم سخنان تندی که سران                    
جمهوری اسالمی عليه دولت آمريکا بر زبان       
می رانند، اما توافقی ميان آنها صورت                      

توافقی که برخاسته از وضعيت      .  گرفته است 
در اين   .  پيچيده و توازن قوای موجود است          

توافق، هر دو طرف بر سر نحوه برخورد به         

 ! توافق موقت اتمی، پايان کشمکش واختالف نيست

٩درصفحه   



 ۵٠۵ شماره ٨۶نيمه  دوم تير   ٣

 ١از صفحه 

 نئوليبراليسم و عوامفريبی اسالمی دست در دست يکديگر

٨در صفحه    

جايی که طبقه کارگر از حداقلی از امکانات           
بهداشتی و درمانی و آموزشی برخوردار                

های صنفی  که       است و در عين حال، تشکل       
بتوانند در حدودی منافع اقتصادی کارگران           

های دسته جمعی کار              را از طريق پيمان         
 وجود دارند، نيز منجر به                    حفاظت کنند،   

 کاهش امکانات آموزشی و       کاهش رفاه مردم،  
بهداشتی و درمانی  و فقر نسبی طبقه کارگر           

در کشورهای پيرامونی از جمله        .  شده است 
کشورهای آمريکای التين، اجرای                               

خرابی      های نئوليبرالی  به خانه                     سياست
توليدکنندگان کوچک، فقر مطلق طبقه کارگر       
و گسترش استثمار زنان و کودکان، افزايش           

در .  خانمانان انجاميده است        بيکاران و بی     
ايران نيزمروری بروضعيت طبقه کارگر و         

های محروم مردم  گواه اين واقعيت                     توده
از "  تعديل اقتصادی  "      اجرای سياست  .  است

  زمان رياست جمهوری رفسنجانی، به اخراج     
گسترده کارگران، رشد بيکاری و انباشته                
شدن هر چه بيشتر فقر و تهيدستی در يک                 
قطب  و ثروت در قطب ديگرجامعه انجاميده        

واگذاری موسسات دولتی به بخش              .  است
 گسترده کارگران              خصوصی، با اخراج        

همراه بوده و دولت با تغيير گام به گام                           
قوانين ناظر بر روابط کارگر و کارفرما راه          
را بر استثمار عريانتر کارگران گشوده                     

قراردادهای موقت کار جای                        .  است
اند و تضمين شغلی      قراردادهای دائم را گرفته   

ارتجاع .  معنا تبديل شده است          به امری بی     
تعديل "سياسی به ابزار پيشبرد سياست                     

کارگران در اثر    .  تبديل شده است   "  اقتصادی
سرکوب و اختناق حاکم بر جامعه از حداقل            
تشکل برای دفاع از منافع اقتصادی خود                  

بهداشت و درمان به امری                 .  اند     محروم
غيرقابل دسترس برای طبقه کارگر و اقشار          

اند و فرزندان کارگران        زحمتکش تبديل شده   
و زحمتکشان هر روز بيشتر از پيش از                     
امکان واقعی استفاده از آموزش وتحصيل               

زنان کارگر به مثابه             .  شوند     محروم می    
نيروی ارزان کار با شرايط غيرانسانی و با            
دريافت دستمزدهايی که به طور                                     

انگيزی ناچيزند، به کار گرفته                           حيرت
انبوه چند ميليونی بيکاران که ديگر      .  شوند  می

ها انسانی که از          جای خود را دارد؛ ميليون        
 .سير کردن شکم خود و فرزندانشان عاجزند

در چنين شرايطی، افزايش بهای بنزين به                
عنوان يک کاالی اساسی قرار است راه را             

تعديل "براجرای ساير اجزای سياست                       
از پيش روشن بود که     .  هموار کند "  اقتصادی

واسطه بر بهای ساير کاالها       گرانی بنزين، بی  
و خدمات تاثير خواهد گذاشت و طی مدت                

گذرد، بر    بندی بنزين می   کوتاهی که از سهميه 
بهای بسياری از کاالها و خدمات افزوده شده        

اما سران جمهوری اسالمی از                     .  است
ای گرفته تا احمدی نژاد که با شعار                   خامنه

به رياست    "  اقشار آسيب ديده     "حمايت از      

های مدافع              هم همانند تمام حکومت                    
داری در راستای اجرای آن حرکت              سرمايه

اين سياست در يک کالم عبارت               .  کند   می
است از حذف يارانه کاالها و خدمات دولتی،        

داران بخش              بازگذاشتن دست سرمايه             
خصوصی، منعطف ساختن نيروی کار با               
مضمون حذف مقررات و اجزای قوانين                  
دست و پاگير ناظر بر روابط کارگر و                        

داران بتوانند      کارفرما به نحوی که سرمايه         
کارگران را بدون مواجه شدن با موانع                       

دانند   قانونی با شرايطی  که خود صالح می            
به کار بگيرند و در يک کالم کاهش هزينه               
نيروی کار، و باالخره واگذاری حتا آموزش         
و پرورش و بهداشت و درمان و ساير امور            

 . کليدی به بخش خصوصی
های حکومت    جالب توجه اين که تمامی جناح      

که معموال خواه از زاويه دفاع از منافع                      
های مختلف بورژوازی و چه به سبب             جناح

شان درمواردی  بر          ای   منافع باندی و دسته      
سر مسائل مختلف اختالف نظر دارند و يا                
الاقل بر سر نحوه اجرای اين يا آن مساله به             

و .  النظرند  افتند، در اين جا متفق        جان هم می   
بندی   تر اين که در حالی که بحث سهميه         جالب

بنزين به مساله روز جامعه تبديل شده، در                
پس اين غوغا، از رهبر حکومت اسالمی                
گرفته تا وزير اقتصاد بر ضرورت اجرای             

. کنند  پافشاری می "  تعديل اقتصادی "سياست  
در اين هنگامه، اقتصاددانان به رئيس                         

نويسند و نمايندگان بخش            جمهور نامه می     
کنند و        االجل تعيين می          خصوصی ضرب   

ليست بلند بااليی از ملزومات قانونی و                      
 ۴۴اجرايی مورد نياز جهت اجرای اصل                

قانون اساسی، واگذاری موسسات دولتی به            
بخش خصوصی، را در اختيار دولت قرار             

 . دهند می
های    افزايش بهای بنزين، جزيی از سياست           

نئوليبرالی است که جمهوری اسالمی مصمم        
به اجرای آن است، و به سبب تاثيرمستقيمی           
که بر افزايش بهای ساير کاالها و خدمات                
برجای خواهد گذاشت، گامی مهم در اين                  

چرا که گرانی بنزين به معنای گرانتر       .  زمينه
شدن حمل و نقل کاالها و افزايش بهای حمل           

عالوه بر اين، بر بهای      .  و نقل عمومی است    
گذارد و به            ساير منابع انرژی تاثير می              

افزايش تورم خواهد انجاميد که کاهش باز هم       
بيشتر سطح زندگی کارگران و زحمتکشان            

 . رابه دنبال خواهد داشت
که اسم رمز         "  تعديل اقتصادی    "سياست     

پيشبرد نئوليبراليسم اقتصادی در حاکميت              
جمهوری اسالمی است، در ايران نيز                         

ای به جز انچه در ساير کشورهای                     نتيجه
جهان به بار آورده ، در پی نداشته و نخواهد            

های نئوليبرالی در           اجرای سياست   .  داشت
داری، يعنی             کشورهای پيشرفته سرمايه          

 ميليون خودرو، که        دهصاحبان نزديک به        
ها مسافرکشی شغل اول و يا           بخش اعظم آن   

اند که با روزی دو تا            دومشان است،  مانده     
 .سه ليتر بنزين چه کنند

اما سران حکومت از زاويه منافع خودشان             
دانستند که اين شکل          هم که شده بايست می        

بندی بنزين مردم را                  اعالم خبر سهميه        
کند  و تعيين روزی دوتا سه                  خشمگين می  

ليتر بنزين سهميه برای خودروهای شخصی        
نه تناسبی با دنيای واقعيات دارد و نه در                    

 .  درازمدت قابل اجراست
دانستند، اما    طبيعتا سران حکومت اين را می      

در رابطه با واکنش مردم به تصميمات                       
. ها ارزيابی ديگری دارند                       دولت، آن     

جمهوری اسالمی بنا به مجموعه شرايط                  
، خود را در موقعيتی              المللی   داخلی و بين     

اعمال فشار، تحقير و         بيند که سياست            می
در عين حال   .  سرکوب حداکثر را اعمال کند     

اين نحوه اعالم و ميزان سهميه بنزين شوکی          
بود که قرار است زمينه را برای سياست                  

 .اصلی مورد نظر رژيم فراهم کند
بری است که                  بندی راه ميان                 سهميه 

عوامفريبان حاکم دقيقا در جهت پيشگيری از        
اعتراضاتی که ممکن بود اعالم يکباره                     
افزايش بهای بنزين به چند برابر برانگيزد،           

بنابراين، به جای اينکه يکباره              .  برگزيدند
تعديل "اعالم شود که طبق برنامه                                  

، که يکی از اجزای آن حذف                     "اقتصادی
شود و      هاست، يارانه بنزين حذف می           يارانه

بنزين به چند برابر قيمت قبلی به فروش                    
بندی مطرح            خواهد رسيد، ابتدا سهميه               

سهميه روزانه دو تا سه ليتر بنزين          .  شود  می
برای خودروهای شخصی است و چون                    
مشخص است که اين ميزان تناسبی با                          
مصرف واقعی بنزين ندارد، مازاد بر اين               

. رسد  ميزان به بهايی چند برابر به فروش می       
ها را        تا اينجا ناگزيری، صاحبان اتومبيل            

کند حاضر باشند بهای بيشتری                 وادار می   
بپردازند تا بنزين مورد نياز خود را تهيه                   
نمايند و از آنجا که مصرف روزانه کسانی              

کنند و درتهران يا ساير             که مسافرکشی می    
کنند، هيچ تناسبی     شهرهای بزرگ زندگی می   

شده ندارد، بنابراين در اساس        با سهميه تعيين  
کند که سهميه بندی باقی بماند يا             تفاوتی نمی 

در هر حال، بهای واقعی بنزين همان                .  نه
خواهد بود که دولت برای بنزين مازاد بر                 

اعالم بهای بنزين    .  سهميه تعيين خواهد کرد     
دهند تا    مازاد بر سهميه را هم بيشتر کش می         

زمينه روانی آن بيشتر فراهم شود و بهايی               
 .که اعالم خواهد شد به راحتی پذيرفته شود

سهميه بندی بنزين و نحوه اعالم آن، پوسته            
و ظاهر سياستی است  که در اساس از بيست   

المللی پول و         سال پيش توسط صندوق بين          
بانک جهانی ديکته شده و حکومت اسالمی            
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محق جلوه دهند، بلکه از توده های ستمديده             
 . نيز باشند" طلبکار"

سياست فرار به جلو که خامنه ای در ديدار              
خود با دولتمردان جمهوری اسالمی آن را به         

تبيين و به دولت       "  تهاجمی"عنوان سياست     
احمدی نژاد ديکته کرد، سياست امروز                     
جمهوری اسالمی نبوده بلکه به عنوان يک             
اصل ثابت همواره در استراتژی اين رژيم به        

اما هرگز تا به اين           .  کار گرفته شده است       
اندازه که خامنه ای آنرا آشکارا به دولتمردان        
خود توصيه کرد به صورت موضع رسمی            

 .  رژيم، تبليغ و ترويج نشده بود
ای در ديدار با        روز شنبه نهم تيرماه، خامنه       

احمدی نژاد، اعضای هيأت دولت،                               
استانداران و مديران بخش های مختلف قوه            

فرار به  "مجريه، با بهره گرفتن از سياست            
نه فقط به دفاع جانانه از تمام عملکرد           "  جلو

سرکوبگرانه ی دولت احمدی نژاد برخاست،       
بلکه فراتر از آن با تبيين سياست تهاجمی به           
مسئوالن اجرائی کشور ياد آور شد که،                      

 و  سياست طلبکارانه، موضع تهاجمی يعنی    "
جمهوری اسالمی ايران در بسياری از                      

. مسائل از دنيای امروز طلبکار است                         
جمهوری اسالمی ايران در قضيه سياست               

 در مسئله      در مسئله زن،     های استکباری،      
ايجاد جنگ های داخلی و توليد سالح، در                 
قضيه اشاعه سالح های کشتار جمعی، در               
زمينه گسترش فرهنگ الابالی گری و اشاعه        
شهوت جنسی از دنيای به اصطالح مدرن               

 ".امروز سؤال دارد و طلبکار است
به راستی چرا خامنه ای آشکارا چنين                         
رويکردی را به مسئوالن اجرائی خود                      
توصيه می کند؟ آنهم روی موضوعاتی که              
جمهوری اسالمی، خود يکی از طرف های           
اصلی پايمال کننده ی حقوق انسانی توده ها،          

آنهم نه فقط در  .  در موضوعات ياد شده است 
عرصه ی داخلی، بلکه در خارج از مرزها            

 . نيز
رژيمی که از آغاز تا به امروز، نيمی از                   
مردم ايران را از تمام حقوق انسانی شان                  
محروم نموده، حق انتخاب پوشش را از آنان         
سلب کرده، آنان را از مسند قضاوت به زير           
کشيده، حق حضانت فرزند را از آنان گرفته،       
بدون اجازه ی  پدر يا شوهر آنان را از حق               
مسافرت به خارج باز داشته، آنان را از                     
حضور در ميادين ورزشی محروم کرده، در        
مقابل حق ديه، ارث و شهادت در دادگاه،                  
ارزش آنان را به نصف مردان تقليل داده                  
است و گذشته از اينهمه اجحاف و بيعدالتی،           
هر روزه نيز به بهانه های مختلف آنان را                
سرکوب، و به سنگسار و شکنجه و زندان               
محکوم می کند، چگونه می تواند از زنان و            

و فراتر از آن خود      .  حقوق زنان صحبت کند    
نيز بداند؟  اين    "  طلبکار"را  در مسئله زنان       

امر فقط با وقاحتی که شايسته ی خامنه ای و           
جمهوری اسالمی ست، می تواند صورت               

 .  پذيرد
رژيمی که در عرصه ی قتل، جنايت و                       
کشتار جمعی، يکی از جنايتکارترين                          
حکومت های معاصر است، آنهم با کارنامه           
ی کشتار مردم ترکمن صحرا، کردستان،               
آذربايجان، سيستان و بلوچستان، خوزستان و      
با دستانی آلوده به قتل عام ده ها هزار نفر از           
انقالبين و کمونيست ها در سال های اوليه ده          
ی شصت، چگونه می تواند در قضيه ی                    

 . باشد" طلبکار"کشتارهای جمعی از ديگران 
رژيمی که فقط در يک قلم از جنايات خود،              
قتل عام هزاران تن از زندانيان سياسی را                

، به همراه دارد،     ۶٧در مرداد و شهريور ماه      
چگونه می تواند از مبارزه با کشتار جمعی             
حرف بزند و خود را در اين قضيه                                 

 . بداند" طلبکار"
رژيمی که توده های زحمتکش ايران را در            
فقر نگه داشته و در عوض دالر های حاصل         
از نفت کشور را، صرف تسليحات و کمک            
به جريان های ارتجاعی و آدمکش منطقه از          
قبيل حزب اهللا در لبنان، حماس در فلسطين،           
سپاه بدر، سپاه مهدی و ده ها گروه کوچک و         
بزرگ ديگر در عراق هزينه می کند،                        
چگونه می تواند در قضيه ی جنگ های                    

 .   باشد" طلبکار"داخلی 
هم اکنون آنچه که از ترورهای لجام                              
گسيخته، بمب گذاری ها، کشتار کودکان،                
زنان، مردان و آوارگی ميليون ها تن از                     
مردم را در لبنان، فلسطين، افغانستان و                    
عراق شاهد هستيم، اگر در يک طرف اين               
جنگ و ويرانگری، آمريکا، انگليس و ديگر        
دول امپرياليستی قرار دارند، طرف ديگر              
اين منازعه جمهوری اسالمی ست که با                    
گسترش سياست های ارتجاعی و جنگ                    
طلبانه ی خود منطقه ی خاورميانه را به                    

 . آتش و خون کشيده اند
حال که خامنه ای و جمهوری اسالمی خود             
يکی از حاميان و طراحان نا امنی، ترور،               
بمب گذاری های کور، تامين کننده سالح و             
ايجاد جنگ داخلی در منطقه ی خاورميانه              
است، چگونه می تواند در قضيه ی کشتار و          

 .باشد" طلبکار"جنگ، از ديگران 
رژيمی که با تعطيل کردن بسياری از                         
کارخانه ها، عدم تامين شغل برای ميليون ها          
جوان ايرانی، اخراج گسترده ی کارگران و           
دامن زدن به گستره بيکاری، و نيز توزيع                
مواد مخدر در جامعه، جوانان و مردمی را             
که از ابتدائی ترين امکانات سالم تفريحی                 
محرومند و خود رژيم آنان را به کام فقر،                  
فحشاء و اعتياد کشانده است، چگونه می                   

، "تهاجمی"تواند با در پيش گرفتن سياست             
جوانان و بخش وسيعی از توده های جامعه             

بخواند و  "  اراذل و اوباش   "و  "  ال ابالی "را  
 . بداند" طلبکار"در اين قضيه خود را 

با نگاهی به محورهای مورد اشاره خامنه                
ای، به روشنی می توان دريافت که، هر يک          
از موارد فوق جزء پاشنه آشيل جمهوری                 

مسائلی که هر کدام از آنها           .  اسالمی هستند  
چه در عرصه ی داخلی، در کشاکش ميان               
توده های زحمتکش جامعه با رژيم و چه در           
کشاکش بين المللی به صورت پرونده ای                  
کامال گشوده گريبان خامنه ای و جمهوری              
اسالمی را گرفته اند و هر کدام نمادی از                   

. جنايات ضد انسانی رژيم به شمار می روند         
پس وقاحت و شجاعت خامنه ای از کجا                     

" طلبکار"نشات گرفته که خود را اينگونه              
 احساس می کند؟

مگر همين خامنه ای نبود که در قيام                             
، از ترس زبانش بند        ٧٨دانشجويی تير ماه      

مگر .  آمده بود  و اشک تمساح می ريخت               
همين خامنه ای و ديگر سران جمهوری                    
اسالمی نبودند که، در ماه های نخست حمله           
ی تجاوزکارانه ی آمريکا به عراق، نای                   
نفس کشيدن نداشتند و رنگ از چهره شان                

پس چه شده که به يکباره خامنه            .  پريده بود 
ای خود و جمهوری اسالمی را از همه کس            

 می داند؟ " طلبکار"
اگر چه جمهوری اسالمی هم اينک در                        
عرصه های مختلف با بحران روبروست و            
در اين ميان، روند رو به رشد جنبش های                 
اجتماعی و گسترش اعتراضات توده ای،                
بيش از پيش مسئوالن رژيم را به وحشت                  
انداخته است، و لذا يکی از داليل کاربرد                  

خامنه ای را در عرصه         "  تهاجمی"سياست  
ی داخلی، بايد در وحشت رژيم، از روند                  

اما در  .  شرايط حاکم بر جامعه ارزيابی کرد       
همين حال نبايد فراموش کرد که به دنبال                  
سياست تجاوزکارانه و لشکرکشی آمريکا به        
عراق و پيامدهای بعدی اين تهاجم نظامی،              
که منجر به روی کار آمدن حکومت مورد               
نظر جمهوری اسالمی در عراق گرديد، و به     
دنبال آن، قدرت گيری حماس در فلسطين و            
حزب اهللا در لبنان، آنچنان وضعيت مطلوبی         
را برای جمهوری اسالمی در منطقه ی                     
خاورميانه رغم زد، که هم اينک جمهوری             
اسالمی را بر آن داشته تا با تکيه بر همين                 
نيروهای ارتجاعی  وابسته به خود در                        
فلسطين، لبنان و عراق و صرف ميليون ها             
دالر هزينه جهت تجهيز و سازماندهی اين              
نيروها، که بيشترين آن برای بمب گذاری ها         
و کشتار مردم بی دفاع منطقه به کار گرفته             
می شود، بهترين فرصت چانه زنی با اروپا           
و آمريکا را بر سر بحران اتمی و ديگر                      
 .منازعات بين المللی خود بدست آورده است

آنچه خامنه ای را بر آن داشته تا به رغم همه           
ی تنگنا ها و بحران های موجود که رژيم با            
آن دست به گريبان است، رويکرد سياست              

را به دولت مردان خود توصيه            "  تهاجمی"

 !آی دزد! آی دزد" تهاجمی"خامنه ای و سياست   

٨درصفحه   
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گسترش قراردادهای موقت و پيمانی در                   
شغل هايی که ماهيت پايدار دارد، منجر به              
تشديد اخراج ها و گسترش بيکاری در                       

 .جامعه گرديده است
کارگر قراردادی و بدتر از آن پيمانی، برای          
آن که اخراج نشود، مجبور به کار شديدتر،             
ساعات کار بيشتر و مرخصی کمتر است و            
اين يعنی به کارگيری هرچه کمترکارگر                  

 .برای سرمايه داران
با رواج روش پيمانکاری، پيمانکارانی که             
در مناقصه با پايين ترين پيشنهاد برنده ی                 
مناقصه می گردند و يا با زد و بند و دادن                   
رشوه مناقصه را عهده دار می گردند، برای          
آن که بتوانند سود خود را افزايش دهند تا                  
آنجا که می توانند از دستمزد و مزايای                       
کارگران کم می کنند و دولت جمهوری                      
اسالمی با تشويق اين روش، قانونی کردن              
آن، و سرکوب کارگران و تشکل های                         
کارگری که برای احقاق حقوق کارگران                  
مبارزه می کنند، نقش اصلی را در گسترش            
اين نابرابری و ظلم و جور به کارگران                      

 .برعهده دارد
جمهوری اسالمی به رغم همه ی شعارهايی          
که در مورد مبارزه با بيکاری و حل اين                    
معضل با طرح های بی محتوايی هم چون                

و غيره می دهد و به      "  طرح های زود بازده   "
رغم همه ی دروغ گويی های سخنگوی                    
مضحک شان در مورد ايجاد يک ميليون                 
فرصت شغلی در دولت احمدی نژاد به                       
صورت ساالنه، نه تنها هيچ موفقيتی در                    
کاهش معضل بيکاری نداشته است، بل که              
شاهد گسترش روزانه اين معضل در دولت            

 .احمدی نژاد بوده ايم
شاهد اين مدعا سخنان و آمارهای رسمی                  

جهرمی وزير کار دولت، در           .  دولت است  
 ۴۵سخنان چند روز پيش خود از افزايش                 

هزار بيکار به صورت ساالنه صحبت به                
وی پيش از اين، در آذرماه سال          .  ميان آورد 

گذشته، آمارهای ارايه شده در مورد نرخ                 
 درصدی را غير واقعی خوانده          ١١بيکاری  

و آمار واقعی بيکاری را بسيار باالتر دانسته         
 .بود

بيکاری به ويژه در برخی از مناطق ايران،            
هم چون سيستان و بلوچستان، خوزستان،                
کردستان، لرستان، کرمانشاه، گيالن بيداد              

فرماندار شهر ترکمن در سخنانی از      .  می کند 
آمار بيکاری بسيار باالی اين شهر صحبت و        
آن را حتا چند برابر شهرهای ديگر استان                

نرخ بيکاری در اين شهر،                .  اعالم کرد   
 .شصت درصد می باشند

براساس آمارهای مرکز آمار ايران، نرخ                
، ده و نيم درصد         ٨۶بيکاری در بهار سال         

 تا  ١۵بوده است که اين نرخ در ميان جوانان         

اين .   سال حدود بيست درصد می باشد             ٢٩
در حالی است که جهرمی وزير کار نرخ                  
بيکاری را در همان زمان دوازده و نيم                      

هم چنين بسياری از     .  درصد اعالم کرده بود    
اقتصاددانان شاغل در دانشگاه های ايران،            
نرخ بيکاری را برخالف آمارهای دولتی،              

نرخ .  حدود بيست درصد اعالم کرده اند                
بيکاری در ايران در حالی اعالم می شود که         
در بسياری از اين آمارها، حضور زنان در            

 ناديده گرفته می     کارجامعه و نقش آن ها در         
براساس آمار ارايه شده از سوی                    .  شود

صندوق بين المللی پول و بانک جهانی، در             
ايران، نرخ مشارکت زنان در نيروی کار               

 .تنها سيزده و دو دهم درصد می باشد
ايران هم چنين يکی از کشورهايی است که             
 .نرخ باالی بيکاری پنهان در آن وجود دارد

براساس آمار مرکز آمار ايران، حدود ده                  
درصد از نيروی کار نيز به صورت نيمه                
وقت، شاغل می باشند و متقاضی کار بيشتر          

 .می باشند
يکی از سياست های رژيم برای انحراف                 
افکار عمومی و انداختن معضالت کارگران         
به گردن خودشان، ايجاد اختالف بين                          
کارگران قرارداد ثابت با کارگران قرارداد            

از آن جا که کارگران               .  موقت می باشد       
قرارداد موقت و يا پيمانی مجبور به کار                    
بيشتر و سخت تر آن هم با دستمزد و مزايای           
پايين تر می باشند؛ رژيم سعی می کند، از                
اين کاله برای خود نمدی بسازد که باز در                

چرا که  .  اين جا از آن بهره ای نخواهد برد            
کارگران به خوبی می دانند، کارگران                        
قرارداد موقت نه از روی اختيار که از روی         

آنها می   .  ناچاری به اين شرايط تن داده اند            
دانند که فردا همين وضعيت در انتظار                       

وضعيتی که امروز فرزندان شان          .  آنهاست
 .در آن دست و پا می زنند

هم چنين راسيست های جمهوری اسالمی، با        
ُپر رنگ کردن حضور پناهنده گان افغان در          
ايران، تالش می کنند عامل بيکاری را                      
پناهنده گان افغان معرفی کرده و با اين                       
روش ضمن فرافکنی، احساسات راسيستی           
را در ميان کارگران و زحمتکشان ايران                  
دامن زده و آن ها را به بيراهه برند، اين در              
حالی ست که مسبب بيکاری تنها نظام                        

نظامی که آن ها               .  سرمايه داری ست         
سرسختانه و با کشتارکارگران به آن پايبند              

 .هستند
در ارتباط با بيکاری، موضوع اساسی اين              

بيکاری همزاد مناسبات سرمايه          است که       
 .داريست

در مناسبات سرمايه داری، سرمايه به                        
نيروی کار برای ازدياد سرمايه، يعنی سود            

به بيان ديگر       .  و انباشت مجدد نياز دارد            

نيروی کار نيز به بخشی از سرمايه تبديل                 
بنابر اين    .  می شود و بايد سودافزا باشد                

نيروی کار تا آن جا وارد اين گردش شده،                
يعنی به سرمايه تبديل می شود که اين نقش               

از اين رو نيروی کار کارگران         .  را ايفا کند   
تا وقتی که به صورت مجرد بوده، عينيت                
نيافته و به بخشی از سرمايه تبديل نشده                      
باشد، در مناسبات سرمايه داری فاقد ارزش          

 .می گردد) ارزش مبادله(
مناسبات سرمايه داری ضمن آن که عامل              
پيدايش ارتش ذخيره بيکاران است، به آن             

 زيرا نيروی کار هر چه                  .نياز نيز دارد      
ارزان تر باشد و بهره وری آن باالتر، برای           

 .سرمايه ايده آل تر می گردد
در طول تاريخ جنبش کارگری ما شاهد آن               
هستيم که سرمايه داران همواره از ارتش                 
ذخيره بيکاران هم چون شمشير داموکلس               

حال هر قدر   .  عليه کارگران استفاده کرده اند     
که اين ارتش گسترده تر باشد، ترس از                       
اخراج، کارگران شاغل را بيشتر تهديد می             

ترس از اين که با           .  ترس از بيکاری     .  کند
حجم گسترده بيکاران شايد ديگر نتوان کاری       

 .دست و پا کرد
گرچه کارگران در طی قرن ها و در جريان           
مبارزات سراسر شورانگيزشان توانستند               
سرمايه داران را مجبور به پذيرش برخی از         

به ويژه در کشورهای        –خواست های خود      
کنند، اما در سال       –اروپای غربی و آمريکا       

های اخير و با در پيش گرفته شدن سياست               
های نوليبرالی و جهانی سازی از سوی                     
سرمايه داران و دولت های سرمايه داری،             
سرمايه تهاجم خود را در اقصا نقاط جهان به         

 .کارگران آغاز کرده است
امروز کارگران در سراسر جهان، به عنوان        
کارگر موقت و در بسياری از مواقع توسط             
واسطه هايی به نام موسسات کاريابی و يا                

در کارخانه  )  در ايران (شرکت های پيمانی      
جات و موسسات خدماتی و غيره به کار                    
گرفته می شوند، آن هم درشغل هايی که                     

 .ماهيت پايدار دارند
در عين حال با در پيش گرفته شدن سياست              
های نوليبرالی و تحميل آن از سوی قدرت               
های بزرگ سرمايه داری به کشورهای                    
کمتر توسعه يافته و يا توسعه نيافته ی                          
سرمايه داری، پول ملی اين کشورها به                     
شدت سقوط کرده و در نتيجه رشد تورم و                
باال رفتن بهره بانکی، توليد کننده گان خرد             
به سرعت ورشکست شده و به خيل ارتش               

 .بيکاران اضافه می شوند
از ديگر ويژه گی های جهان کنونی که به                 
شدت دو قطبی شده و حجم عظيمی از                          
سرمايه در دست قليلی از سرمايه داران                    
انباشت گرديده است، گسترش بازارهای                 

همان طور که پيش از اين گفته           .  مالی است 
شد، سرمايه به دنبال افزايش نرخ سود می              

با انبوه شدن سرمايه در دست قليلی از        .  گردد

 بيکاری،  
  تاوانی که کارگران در مناسبات سرمايه داری می پردازند

٨در صفحه    
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به نفع سرمايه داران وعليه کارگران صادر            
اعتصاب بسياری چيزها به                 .  می کنند     

آنها مدام تجربه کسب        .  کارگران می آموزد    
می کنند و با هر پيروزی،  بيشتر به قدرت                 
خود واستفاده از حربه اعتصاب برای به                   

. کرسی نشاندن مطالبات شان آگاه می شوند            
تدريجا کارگران چندين کارخانه و موسسه              
متحدا دست به عمل می زنند و اعتصاب در             

در . يکرشته از صنعت يا خدمات رخ می دهد 
اينجا، کارآئی اعتصاب و قدرت کارگران                

اعتصابات .  برجسته تر خود را نشان می دهد       
عمومی اقتصادی مرحله باالتری از قدرت،           
آگاهی و سازمان يافتگی طبقه کارگر را به               

تحت شرايط خاصی،        .  نمايش می گذارند       
وزنه مطالبات سياسی طبقه کارگر برتری               

اعتصابات عمومی سياسی شکل می      .  می يابد 
گيرند و طبقه کارگر آشکارا خواهان                            
برانداختن نظم موجود و يا دست کم                                

اين .    اصالحات سياسی راديکال می شود           
اعتصابات هر يک نشان دهنده مرحله معينی         
از رشد طبقه کارگر در مقياس جهانی وسطح         
تکامل مبارزه طبقاتی کارگران در يک                      

نه به اين معنا که گويا                 .  کشور معين اند      
مرحله بندی خاصی، برای اين اعتصابات               
وجود دارد، بلکه درحقيت آنچه در اين جا                 
بيان شد، سطوح مختلف اعتصاب را نشان               
می دهد که در پيوند تنگاتنگ و کنش متقابل             

گيريم که هر يک از        .  با يکديگر قرار دارند     
اين اعتصابات، درمرحله ای خاص، از                     

. برجستگی و عموميت برخوردار باشند                   
اعتصاب به عنوان شکل اصلی و پايدار                     
مبارزه طبقه کارگر عليه طبقه سرمايه دار،            
نافی اشکال ديگری از مبارزه ، درکنار اين             

طبقه کارگر  .  شکل و يا تلفيق شده با آن نيست        
به اشکال بسيار متنوعی از مبارزه روی می          
آورد، که برخی در ارتباط با يک مطالبه                    
معين، تحت شرايط خاص، حتا می توانند                  

يا در مقاطعی     .  کارآئی بيشتری داشته باشند      
حتا به شکل عمده مبارزه طبقه کارگر تبديل            

به عنوان نمونه درکشورهائی که نظام        .  شوند
پارلمانی حاکم است و آزادی های سياسی                  
وجود دارد، طبقه کارگر در دوران رکود                  
سياسی از پارلمان به عنوان وسيله ای برای            
تحقق برخی اصالحات به نفع خود استفاده                

گاه اين شکل مبارزه سياسی، در              .  می کند  
جنب اشکال ديگر مبارزه طبقه کارگر، عمده        

يا در باالترين مرحله دوران                 .  می شود    
انقالبی، قيام مسلحانه به عالی ترين وعمده               
ترين شکل مبارزه طبقه کارگر تبديل می                   

 .گردد
اگر در همين لحظه نيز به اشکال مبارزاتی              
کارگران در ايران توجه کنيم، می بينيم که                

عالوه بر اعتصاب که حربه اصلی و پايدار                
درمبارزه است، کارگران به اشکال ديگری از        

تجمعات .  مبارزه نيز روی آورده اند                         
اعتراضی،  راهپيمائی، تظاهرات، مسدود                
کردن جاده ها، اشغال کارخانه ها وغيره، از             

 .اين نمونه اند
به اين اشکال مبارزاتی که نظر بيافکنيم،                      
روشن می گردد که آنها رابطه الينفکی با نوع          

. مطالبه کارگران دريک مقطع معين دارند                
نمونه های متعددی را در چند سال اخير ديده              
ايم که وقتی سرمايه داران به هر علت                             
کارخانه را تعطيل نموده اند، کارگران                           

البته مطبوعات و   .  کارخانه را اشغال کرده اند     
خبرگزاری های رژيم، اگر چنين اخباری را             
منعکس می کنند، از آن به عنوان بست نشستن          

درحالی که درحقيقت،    .  کارگران نام می برند     
آن چه که رخ داده ، نه بست نشينی، به عنوان             
شکلی از مبارزه خرده بورژوازی سنتی                      

 .ومذهبی، بلکه اشغال کارخانه بوده است
راهپيمائی ها، تظاهرات و گردهم آئی های                 
اعتراضی درمقابل مراکز عمومی ودولتی                
شهرها، اغلب در مواردی به وقوع پيوسته که          
شيوه مبارزه کارگران درکارخانه، پاسخ                     
نگرفته و يا کارخانه تعطيل شده و کسی                         

از اين رو کارگران برای      .  پاسخگو نبوده است  
بيان اعتراض علنی و پيگيری مطالبات خود،          

مسدود .  اين شيوه های مبارزه را برگزيده اند          
کردن جاده ها و برپائی تجمعات اعتراضی،              
که اغلب در نزديکی کارخانه و يا موسسات               
توليدی و خدماتی ديگری به وقوع پيوسته ،                
نيز درشرايطی رخ داده اند که کارگران از                 
طريق اعتصاب نتوانسته اند مطالبات خود                 

بنابراين به شکل تعرضی تر        .  راعملی سازند 
تمام اين اشکال مبارزه    .  مبارزه روی آورده اند   

واشکال ناشناخته ای که طبقه کارگر ممکن                
است در آينده، درمبارزه خود به کارگيرد، به            
همين دليل ساده که برخاسته از نياز مبارزاتی          

با اين   .  خود طبقه کارگراند، ضروری هستند        
وجود، تنها اعتصاب است که به عنوان شکل            
پايدار مبارزه طبقه کارگر همواره باقی می                
ماند و در مراحل مختلف رشد و تکامل مبارزه        
کارگران، اشکال مختلفی به خود می                               

عالی ترين شکل اين اعتصاب، در                       .گيرد
باالترين مرحله از رشد وارتقاء مبارزه طبقه            

اين .  کارگر، اعتصاب عمومی سياسی ست            
شکل از مبارزه مختص طبقه کارگر، به لحاظ          
نقش و رسالتی که اين طبقه در جريان تحوالت     
انقالبی در ايران بايد ايفا کند، شکل اصلی                   
مبارزه عمومی توده ای برای سرنگونی نظم            

 . موجود است
نيازی به توضيح نيست که در ايران به رغم               
تسلط شيوه توليد سرمايه داری، روبنای                        

سياسی موجود، سر تا پا آغشته به موسسات           
عريان ترين  .  و نهادهای قرون وسطائی ست     

آن نيز دولتی مذهبی ست که آزادی های                    
سياسی وحقوق دمکراتيک را از عموم توده          
های مردم سلب نموده و با استبداد و                              

اين .  ديکتاتوری عريان حکومت می کند              
وضعيت، توده های وسيعی از مردم را به               
مخالفت و مبارزه عليه رژيم سياسی حاکم                

اما آن نيروئی که می تواند        .  برانگيخته است 
قدرت حاکم را سرنگون کند، تنها طبقه                      
کارگر ا ست، که به لحاظ کمی نيز اکثريت              

برخالف ادعاهای  .  جامعه را تشکيل می دهد      
گروه ها وسازمان های رفرميست،                              
بورژوازی ايران هيچ نقش و رسالتی حتا                

دمکراتيک و    -درچارچوب تحوالت بورژوا   
نه صرفا از   .  مطالبات عمومی توده ای ندارد     

اين زاويه که بورژوازی به لحاظ تاريخی،             
يک نيروی ضد انقالبی و ارتجاعی ست و              
اين را به وضوح درطول يک قرن گذشته                
درايران نيز نشان داده است، بلکه هم اکنون           
طبقه حاکم در ايران است و قدرت سياسی                
موجود پاسدار منافع آن، گيريم که قدرت                  
سياسی کل طبقه سرمايه دار نباشد و                             
فراکسيون هائی از آن، به عنوان اپوزيسيون         

خرده .  سياسی بورژوائی ظاهر شده باشند           
بورژوازی نيز حتا آن بخش هائی که طالب            

دمکراتيک هستند،     -تحقق مطالبات بورژوا    
. هيچ گاه نه رسالتی داشته و نه خواهد داشت          

درنهايت هم همان گونه که در طول تاريخ               
نشان داده است يا تحت رهبری بورژوازی            

بنابراين تحقق  .    قرار می گيرد و يا پرولتاريا     
دمکراتيک توده    -حتا مطالبات معوقه بورژوا   

های وسيع مردم بر عهده طبقه کارگر و                     
مبارزه آن است، ولو اين که حل اين مسئله               
درجريان مبارزه طبقه کارگر ايران برای               
دگرگونی تمام نظم موجود، لحظه ای گذرا              

از .  اما اجتناب ناپذير انقالب اجتماعی باشد         
اين رو، طبقه کارگر که اساسا برای                             
دگرگونی سوسياليستی جامعه مبارزه می                
کند، رهبری اين مبارزه دمکراتيک را نيز             

نتيجتا شکل اصلی      .  بر عهده خواهد داشت       
مبارزه طبقه کارگر در جريان سرنگونی                
قدرت حاکم يعنی اعتصاب عمومی سياسی،          
شکل اصلی مبارزه توده های وسيع شهری            

تجربه مبارزاتی که به            .  نيز خواهد بود       
سرنگونی رژيم شاه انجاميد، نيز همين                      

 .واقعيت را نشان داد
اعتصاب عموی سياسی، اما همان گونه که            
گفته شد، درعالی ترين مراحل رشد وتکامل          

بنابراين، نه    .  مبارزه طبقاتی پديد می آيد             
شکلی از مبارزه است که به يک لحظه پديد             
آيد و نه می توان تحت هر شرايط دلخواه آن             

درعين حال نه آن گونه که              .  را برپا کرد     
کنند، سرتا پا خود به خودی        برخی تصور می  

ست و آگاهی و حزب پيشاهنگ طبقه کارگر          
نقشی در برپائی و تسريع پيشروی آن نمی               

 ! تشکل های طبقاتی کارگران
 )قسمت آخر(وظائف و تاکتيک های ما 
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تواند داشته باشد، ونه آن گونه که جريان                  
های رفرميست می پندارند ، تابع مراحل                 
مجزائی از رشد و سازمان يافتگی طبقه                   
کارگر، يعنی نخست ايجاد سازمان صنفی،           
سپس سازمان سياسی طبقه کارگر، بعد                    
مبارزه سياسی پارلمانی و در نهايت                           

 .اعتصاب عمومی سياسی
ببينيم تجربه مبارزه طبقه کارگر در ايران به        

 .ما چه می گويد
 وسرنگونی  ١٣۵٧ما در جريان انقالب سال      

رژيم سلطنتی، با يک اعتصاب عمومی                   
سياسی در گسترده ترين شکل آن رو به رو            

اين اعتصاب درمقطعی از حيات               .  بوديم
طبقه کارگر ايران شکل گرفت  که پيش از              
آن، طبقه کارگر درنازل ترين سطح                            

با اين  .  سازمانی و آگاهی طبقاتی قرار داشت     
وجود اگر به اوائل دهه پنجاه بازگرديم، رشد      
روزافزون مبارزات طبقه کارگر را به ويژه        

اين .  در شکل اعتصاب اقتصادی شاهديم             
اعتصابات نه تدافعی بلکه در همين شکل آن         

يعنی کارگران برای افزايش     .  تعرضی بودند 
دستمزد و بهبود شرايط معيشتی خود مبارزه        

درنيمه اول دهه پنجاه، اين                .  می کردند   
اعتصابات، محدود، موردی و پراکنده اند،            
امابه نيمه دوم دهه پنجاه که می رسيم، مدام            

در .  بر کميت اين اعتصابات افزوده می شود      
 به رغم اين که دامنه                 ١٣۵٧اوائل سال       

اعتصابات وسعت گرفته است، اماهنوز اين         
در نيمه  .  اعتصابات در کل، اقتصادی هستند     

 جهشی درمبارزات کارگران        ۵٧دوم سال     
اعتصابات اقتصادی سراسر      .  رخ می دهد     

در مدتی کوتاه، به      .  ايران را فرا می گيرند       
اعتصابات تلفيقی تبديل می شوند که در آنها          
عالوه بر مطالبات اقتصادی کارگران                       
مطالبات محدود سياسی نيز مطرح می شوند        
و در پی آن سريعا خصلت سياسی آنها                       
برجسته می گردد و به يک  اعتصاب                         
سياسی عمومی و سراسری سياسی شکل می      

به رغم اين که حتا تا لحظه قيام با                    .  دهند
کارگران کارخانه هائی روبه رو هستيم که            
هنوز صرفا مطالبات اقتصادی را مطرح               
می کنند، اما درکل، طبقه کارگر مرحله                   
اعتصابات توده ای اقتصادی را پشت سر               
گذارده و وارد اعتصاب عمومی سياسی شده        

آن چه که از اين روند نتيجه می شود،          .  است
اين است که حتا در شرايطی که طبقه کارگر         
از تشکل های صنفی خود محروم بود، در              
جريان يک رشته اعتصابات پی در پی، خود   
را متشکل می سازد، ازهر اعتصاب می                 
آموزد، با سرعتی باور نکردنی روشن می            
شود و به قدرت، توان  و نقش خود آگاهی                 

اعتصابات مدام خصلت تعرضی به     .  می يابد 
در اشکال عالی تری ظاهر       .  خود می گيرند   

می شوند و به يک اعتصاب سياسی                              
دراين جا مسئله      .  سراسری تحول می يابند       

مورد بحث، نقاط ضعف اين اعتصاب                        
واساسا خود طبقه کارگر در آن مقطع نيست،        
بلکه صرفا نشان دادن روند وقوع اعتصاب           
عمومی سياسی درکشوری ست که به خاطر         
حاکميت رژيم ديکتاتوری عريان محمد رضا       
شاه، طبقه کارگر حتا فاقد تشکل های صنفی          
خود بود، تا چه رسد به حزب سياسی طبقه               

درست است که آن اعتصاب عمومی       .  کارگر
سياسی می تواند مرحله فوق العاده باالئی در         
رشد طبقه کارگر برای سرنگونی طبقه حاکم        
باشد که از پويائی درونی جنبش طبقه کارگر         
برخاسته و وسيع ترين توده های زحمتکش            
را به عرصه رودرروئی مستقيم با نظم                     
موجود کشانده باشد، اما اين بدان معنا نيست           

حزب طبقاتی کارگران نمی تواند            -که اوال  
تنها در    -نقشی در اين ميان داشته باشد، ثانيا        

موقعيت های انقالبی ست که يک اعتصاب            
حزب .  عمومی سياسی شکل می گيرد                   

طبقاتی کارگران قطعا می تواند نقشی تاثير            
گذار و تسريع کننده درارتقاء اشکال مبارزه          

. طبقه کارگر وسازمان يافتگی آنها ايفا نمايد         
درمورد اعتصاب عمومی سياسی در شرايط        
انقالبی نيز همين نقش را بر عهده خواهد                  

از اين گذشته، يک حزب طبقاتی                .  داشت
کارگران که از پايه توده ای قدرت مندی                   
برخوردار باشد، حتا می تواند در غياب يک          
موقعيت انقالبی نيز يک اعتصاب عمومی             
سياسی را سازمان دهی کند، اما نمی تواند               
انتظار داشته باشد که اين اعتصاب همان                  
نقش انقالبی و دگرگون کننده ای را داشته                

چرا که   .  باشد که در دوران های انقالبی              
چنين اعتصابی نمی تواند توده های بسيار               
وسيعی را که حاضر به از خود گذشتگی                  

. تمام و کمال باشند، به حرکت درآورد                       
بنابراين اهداف چنين اعتصاب سياسی به                

. دايره مناسبات موجود محدود خواهد ماند             
طبقه کارگر در مقياس جهانی نمونه های                 
متعددی از چنين اعتصاباتی رابه دست داده           

 .است
بازگرديم به مسئله اعتصاب عمومی سياسی         
در يک دوران انقالبی و درکشوری همچون         
ايران، که به علت حاکميت رژيم ديکتاتوری         
عريان و ضعف تشکل و آگاهی طبقه                           
کارگر، تنها هنگامی می توان شاهد وقوع آن         
بود که سرنگونی فوری رژيم در دستور کار         

اين اعتصاب تاثيرات همه     .  قرار گرفته است  
جانبه ای بر کل طبقه، توده های وسيع                         
زحمتکش مردم و نيز طبقه حاکم و دستگاه              

ميليون ها تن از       .  دولتی آن برجای گذاشت      
توده های زحمتکش، حتا عقب مانده ترين و           
ناآگاه ترين آنها را به عرصه حيات سياسی              

نقشی را که طبقه کارگر       .  فعال جامعه کشاند   
در جريان تحوالت انقالبی برعهده دارد، در          

اين .  برابر همگان به نمايش گذاشت                        
اعتصاب، رژيم شاه را به تمام معنا فلج و بی           

منابع تغذيه مالی آن را در                .  سازمان کرد   
کشوری که اتکاء طبقه حاکم و قدرت سياسی          

نهادها و   .  آن به درآمد نفت است، قطع کرد            
ارگان های دستگاه دولتی را از هم گسيخته و          

اعتصاب را حتا به درون        .  بی سازمان نمود   
برخی از اين نهادها و ارگان ها ی دولتی،                 

اعتصاب عمومی سياسی، از     .  نيز رسوخ داد  
نظر سياسی و اخالقی بی اعتباری تام وتمام            

شکاف درونی طبقه حاکم     .  رژيم را نشان داد    
را عميق تر ساخت و تزلزل و ترديد را در                

. صفوف نيروهای مسلح آن افزايش داد                      
اعتصاب عمومی سياسی، ميدان وسيع تری           
را برای شکل گيری تظاهرات توده ای فراهم        

کميته های اعتصاب نقش سياسی روز        .  آورد
کميته هماهنکی اعتصاب،         .  افزونی يافتند    

عمال بخشی از وظائف سياسی و اداره امور           
اين که به علت نقاط     .  کشور را برعهده گرفت   

ضعف جنبش طبقاتی کارگران، ضد انقالب           
اسالمی ديگر فرصت نداد که کميته های                   
اعتصاب بتوانند به کمال، مراحل تکاملی                 
خود را به شوراها به عنوان قدرت حاکم                     
بپيمايند، از نقش واهميت مسيری که                             
اعتصاب عمومی سياسی، طی کرد نمی                    

 . کاهد
اعتصاب عمومی سياسی همه چيز را برای            
سرنگونی رژيم سلطنتی شاه آماده کرده بود،          
اما خود به تنهائی، هيچگاه نمی توانست                     
ضربه نهائی برای سرنگونی قطعی رژيم                

می بايستی به يک شکل عالی تر            .  شاه باشد 
چنين نيز   .  مبارزه، قيام مسلحانه ارتقاء يابد         

چرا که خود اين اعتصاب، وسائل گذار           .  شد
به شکل عالی تر را که تنها لحظه ای                             
زودگذر در يک روند پيچيده مبارزه طبقاتی           

 .ست، فراهم ساخته بود
اعتصاب عمومی سياسی در جنب خود،                    
تظاهرات موضعی و در تداوم آن سنگربندی         

در يک آن،    .  های متحرک را پديد آورده بود       
منطقه و خيابانی از شهر تهران سنگربندی              
می شد و به عرصه درگيری ميان مردم                      
کارگرو زحمتکش با نيروهای سرکوب رژيم       

درگيری ها چندين ساعت به     .  تبديل می گرديد  
طول می انجاميد و سپس سنگربندی رها می          
شد و به نقطه ديگری در همان روز يا روز               

اين در واقع نوع           .  ديگر انتقال می يافت          
خاصی از جنگ چريکی توده ای شهری به             
همراه اعتصاب عمومی سياسی و تظاهرات          

تدريجا درگيری ها به شکل حمالت                 .  بود
سنگر .  مسلحانه از جانب توده مردم در آمد            

بندی های متحرک و جنگ و گريز های                     
خيابانی، فرسودگی نيروهای سرکوب را به           
نهايت رساند و اين درحالی بود که اعتصاب           
عمومی سياسی نيروهای سرکوب را در                   

٨درصفحه   
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 :تصحيح  و پوزش
 

ا                ” مقاله   وعات، ب ر مطب افزايش فشار و سانسور بيشت
اره       “   کدام هدف  حه        ۵٠۴مندرج در کار شم ، ١۴ صف

ون  دوم               هنگام صفحه بندی بخشی از يک جمله در ست
 .جا افتاده است

امل                   ه ک ار، جمل ه ک ضمن پوزش از خوانندگان  نشري
، به شرح زير می ٣٣ تا ٢٠وبدون جاافتادگی از سطر     

 :باشد
در اين ميانه آن دسته از روزنامه ها و مطبوعات                    ”

داخلی که مسائل گريبان گير توده ها را هر چند اندک              
منعکس می کنند، همواره زير تيغ سانسور و تاخت و             
تاز جمهوری اسالمی و نهاد های امنيتی اش،  بوده                  

 .اند
در حاکميت جمهوری اسالمی، که هم اکنون فقر،                      
فحشاء، دزدی، بيکاری، اعتياد و استثمار شديد                           
کارگران و زحمتکشان ابعاد بی سابقه ای به خود                        
گرفته و شکاف طبقاتی تمام تار و پود جامعه را به                      
سمت دو قطبی شدن به حرکت در آورده است، طبيعی            
ست که نويسندگان، روزنامه نگاران و به تبع آن                         
مطبوعات و رسانه های کشور نيز نمی توانند به طور            

 “.مطلق از انعکاس اين مسائل خود داری کنند

سنگر .  شهرهای ديگر، زمين گير کرده بود         
بندی ثابت، تنها در آن مقطع، شکل گرفت                
که لحظه قيام مسلحانه توده ای برای يورش            
همه جانبه به دژهای نظامی و سرکوب                      

 .ارتجاع  فرارسيد
اعتصاب عمومی سياسی، سرانجام به قيام              

اين شکل خاص      .  مسلحانه همگانی انجاميد     
قيام مسلحانه درکشوری بود که رژيم حاکم با        
يک نيروی نظامی و سرکوب گسترده و                   
پيشرفته ترين سالح ها درمقابل مردم ايستاده        

اين شکل قيام که با اعتصاب عمومی              .  بود
سياسی و اشکال فرعی متنوعی همراه بود ،          
تمام آن قدرت نظامی و سالح های مخرب را      

 .بی اثرساخت
به .  قيام البته خود به خودی شکل گرفت                  

اما بايد  .  سرنگونی رژيم سلطنتی هم انجاميد      
توجه داشت ،هر آن چه هم که شرايط آماده              
باشد و قيام، متکی به توده مردم، نمی توان              
همواره اطمينان داشت که قيام خود به خودی         

برای اين که امکان    .  به پيروزی خواهد رسيد   
شکست قيام را در چنين لحظاتی به حداقل                
تقليل داد، حزب طبقاتی کارگران بايد با                     
تدارک نظامی قيام، نقش پيشتاز خود را ايفا            

لذا وظيفه يک حزب طبقاتی انقالبی            .  نمايد
کارگران است که با قيام به عنوان يک فن                 
برخورد کند و برای انجام هرچه سازمان                 

 . يافته تر قيام تالش نمايد
برای انجام اين وظيفه، بايد در شرايطی که             
بحران انقالبی اوج می گيرد واعتصاب                    
عمومی سياسی، وظائف تخريبی خود را                 

٧از صفحه   
 )قسمت آخر(وظائف و تاکتيک های ما ! تشکل های طبقاتی کارگران

کند، استفاده از همين موقعيت پيش آمده از               
تجاوز نظامی آمريکا به افغانستان و عراق             

تجاوزی که هر چند برای مردم اين              .  است
کشورها، عدم امنيت، کشتار، ويرانی، فقر و        
آوارگی را به همراه داشته، اما در عوض                 
جمهوری اسالمی را در موقعيتی قرار داده            
که خامنه ای به خود اجازه می دهد، با                         
استفاده از فرصت به دست آمده در جايگاه               
همان دزدی  قرار گيرد که خود، پيشا پيش               
مردمی که در تعقيبش بودند داد می زد، آی             

" تهاجمی"صد البته با موضع      !  آی دزد !  دزد
 ".طلبکارانه"و 

۴از صفحه   

“ . . .تهاجمی"خامنه ای و سياست   

٨ 

برای از ميان بردن نظم موجود، به مرحله              
اجرا می گذارد، برای قيام، تدارک نظامی              

اين تدارک مستلزم سازماندهی                      .  ديد
روزافزون توده های کارگر و زحمتکش                 
درجوخه های رزمی، مسلح کردن هرچه                
بيشتر توده ها و به دست گرفتن ابتکار عمل،         
هم برای قيام سازمان يافته وهم جلوگيری از          

 . وقوع يک قيام زودرس است
جوخه های رزمی، نقش مهمی در اجرای               

آنها منبع   .  اين وظيفه برعهده خواهند داشت        
اصلی تامين کننده سالح برای توده های                    
کارگر و زحمتکش، تامين مالی اعتصاب                
عمومی سياسی از طريق مصادره صندوق            
های مالی دولتی و درگيری های نظامی                    
موضعی برای فرسوده کردن نيروهای                     

آنها رهبران ورزيده     .  سرکوب حکومت اند    
ميليون ها تن از توده های کارگر و                                
زحمتکشی هستند که به قيام مسلحانه روی              

 .می آورند 
تجربه تمام جنبش های کارگری نشان داده             

است که طبقه کارگر نمی تواند جز از طريق         
يک قيام مسلحانه، طبقه حاکم را سرنگون               

 .سازد و قدرت سياسی را به دست آورد
با تکيه بر تجربه بين المللی طبقه کارگر و به   
طور خاص تجربه کارگران ايران در ارتباط        
با نقش اعتصاب عمومی سياسی و قيام                       

) اقليت(مسلحانه است که سازمان فدائيان                
اصلی ترين تاکتيک خود را برای سرنگونی         
طبقه حاکم بر ايران، اعتصاب عمومی                      

 . سياسی و قيام مسلحانه،  قرار داده است

٣از صفحه   

. .  نئوليبراليسم و عوامفريبی   

افراد، آن ها سرمايه های شان را در جايی               
به کار می گيرند که سود بيشتری در انتظار           
آنان است و اين همان قانون سرمايه داری                
است که امروز در ايران به شکل افسار                     

 .گسيخته ای عمل می کند
جامعه به شدت دو قطبی شده ايران امروز               
شاهد به کارگيری حجم عظيمی از نقدينگی            
در بازارهای مالی و غير توليدی توسط                     

اقليت ناچيزی که     .  اقليتی بسيار ناچيز است      
دولت احمدی نژاد نماينده تمام عيار آن                       

يک نمونه ی بارز اين موضوع                  .  هاست
بحرانی است که کارگران کارخانه های توليد       
قند و شکر از جمله کارخانه نيشکر هفت تپه           

نمونه ی ديگر بحرانی      .  با آن روبرو هستند     
است که کارخانه های توليد لوازم خانگی با            

همه ی اين کارخانه ها      .  آن روبرو می باشند    
در اثر واردات سرسام آور کاالهای توليدی           
شان، قادر به توليد نبوده و به مرز                                  

 .ورشکستگی رسيده اند

نمونه ی ديگر، کارخانه هايی هم چون                       
توشيبا و يا کنف کار رشت هستند که                             
صاحبان کنونی آن ها که کارخانه ها را به                
مفت خريده اند، به جای توليد درمرحله اول            
اقدام به فروش ماشين آالت، مواد اوليه و                  
خالصه هر چه که به پول تبديل می شد،                     
کردند و در مرحله بعد قصدشان فروش                     

 .زمين کارخانه است
رشد سرسام آور نرخ بيکاری، نتيجه مستقيم         
مناسبات سرمايه داری و سياست های                        
جمهوری اسالمی در جريان خصوصی                   
سازی ها و گسترش واردات است و تا                        
زمانی که جمهوری اسالمی برقرار است،             

 .بی شک اين شرايط ادامه خواهد داشت
تنها راه برای حل معضل بيکاری، برانداختن    
مناسبات سرمايه داری و دولت حافظ اين                 
مناسبات و برقراری جامعه سوسياليستی                 

تنها در اين صورت است که شرايط              .  است
برای حل قطعی پديده ای به نام بيکاری به                

جامعه ای که در آن کار نه       .  وجود خواهد آمد  
برای افزايش سرمايه و کسب سود که برای            

 .برآوردن نيازهای انسانی است
 

. . . بيکاری، تاوانی که کارگران در 

  ۵از صفحه 

های مختلف جريان         جمهوری رسيد، طيف     
موسوم به اصالح طلب و دستگاه روحانيت،         
صرفنظر از اين که در رابطه با ساير مسائل          
چه اختالف نظری با هم داشته باشند، در                   

های اقتصادی ديکته         زمينه اجرای سياست     
المللی   شده توسط بانک جهانی و صندوق بين       

اختالف نظری  .  پول با يکديگر توافق دارند       
اگر هست، بر سر اين است که کدام جناح                  

داران بايد امتياز بيشتری بگيرد و                 سرمايه
منابع ارزی  و موسسات دولتی چگونه بايد             

دار تقسيم    های مختلف طبقه سرمايه      بين جناح 
اختالف بر سر اين است که کدام جناح          .  شود

سهم بيشتری از حاصل بيکاری، رنج  و فقر          
خرابی تحميل شده به طبقه کارگر و              و خانه 

اکثريت عظيم جمعيت ايران زحمتکشان را           
سهميه بندی بنزين قرار است       .  به جيب بزند   

 .را تشديد نمايد" تعديل اقتصادی"سير
 
 
 
 



 ١ازصفحه 

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

اپوزيسيون "گرايش سياسی برای ايجاد يک         
 .بر ضد جمهوری اسالمی است" نو

های زرين    پردازی  صرف نظر از اين جمله      
اما فريبنده، چگونگی برگزاری و مسائل                 

کنندگان   مطرح شده وهمچنين ترکيب  شرکت      
ماندگی اين     نشست مذکور بار ديگر عقب           

 .بخش از اپوزيسيون بورژوايی را عيان کرد
خواهان و        سوای طيفی از جمهوری              

طلبان، نمايندگانی از دو تشکل                مشروطه
حزب دمکرات       –ناسيوناليست کردستان         

و   –کردستان و سازمان زحمتکشان کومه له        
همچنين رئيس بنياد دمکراسی برای ايران              
يعنی آقای تيمرمن نيز از جمله                                          

 .کنندگان در اجالس پاريس بودند   شرکت
های    تفاوتی که نشست مذکور با ديگر نشست       

از جمله اتحاد      –اخير اپوزيسيون بورژوايی     
خواهان    خواهان و جمهوری          جمهوری

داشت،  اين بود که در          –دمکرات و الئيک     
اين نشست هواداران بازگشت نظام پادشاهی        

ها تفاوت       اما خواسته        هم حضور داشتند     
برکناری :  ها نداشت    اساسی با ديگر نشست     

جمهوری اسالمی، فراخوان مجلس مؤسسان       
و تدوين يک قانون اساسی مبتنی بر اعالميه          

در واقع بخشی از             !  جهانی حقوق بشر        
خواه به ياری       اپوزيسيون بورژوايی جمهوری  

طلبی شتافته است که             اپوزيسيون سلطنت  
داند به تنهايی قادر به هيچگونه                         می
ی سياسی       آفرينی احتمالی در صحنه          نقش
طلبی که تنها          اپوزيسيون سلطنت  .  نيست

بختش را برای بازگرداندن نظام سلطنتی به           
و در   "  برکناری جمهوری اسالمی    "پس از     

 ١٢يا  "  رفراندوم تعيين نظام  "چارچوب يک   
 .گذارد     معکوس وامی١٣۵٨فروردين 

به هر حال نه اين نشست و نه ديگر                                
های اخير اپوزيسيون بورژوايی به             نشست

خواهند     اين پرسش نپرداختند که چگونه می        
يا "  برکنار"رژيم جمهوری اسالمی را                 

خواهند مثًال        کنند و چگونه می          "  نفی"
رفراندومی برای تعيين نظام برگزار کنند؟            

هايی از جانب       البته اساسًا انتظار چنين پاسخ     
ها و چنين اپوزيسيونی بيهوده و           چنين نشست 

اين اپوزيسيون اگر هيچ پاسخی        .  عبث است 
ارائه ندهد، بر يک نکته بسيار مصر است               
که هر راهی برای جايگزينی جمهوری                    

تواند در نظر گرفته شود مگر              اسالمی می 
شايد حضور نمايندگان غيررسمی          .  انقالب

دولت آمريکا از قبيل آقای کنت تيمرمن که              
خود را نه مهمان که از جمله برگزارکنندگان         
اين نشست معرفی کرد و همچنين دو تشکل            
ناسيوناليست ُکرد که پيش از اين هم چراغ               

اند بتواند       سبز به همان دولت نشان داده             
پاسخگوی اين نکته باشد که نشست پاريس              

 !را در نظر دارد" برکناری"چگونه 
به هر حال برگزاری نشست مذکور که                      

را "  همايش همبستگی پاريس      "برخود نام       
گذاشت حاوی اين نکته هم بود که اوضاع                
ويژه ايران امکان وحدت بخشيدن به                            

های گوناگون بورژوايی را عمًال                 طيف
طلبان      از طرفی سلطنت   .  ناممکن کرده است   
گرايان از صبح تا شب             که مانند اکثر ملی     

کنند حاضر نيستند حتا           می"  ايران، ايران "
های گوناگونی از        بپذيرند که در ايران مليت     

اند و        کرد و ترک و بلوچ و عرب ساکن               
مطالبات مشخصی دارند و از طرفی                           

ها      هايی در ميان همين مليت            ناسيوناليست
وجود دارند که اکنون با پشتيبانی ولی نعمتان        

ها و        يعنی امپرياليست       طلبان     تاريخی سلطنت 
لذا .  رويند     به ويژه امپرياليسم آمريکا روبه        

" همه با هم      "همين نشست که قرار بود                  
ديگری را راه بياندازد نه فقط به اين هدفش              
نرسيد، بلکه به محض مطرح شدن مطالبات          

ای فرياد برآوردند که تحمل هر           ها، عده      مليت
ی دمکراتيکی را دارند به جز               نوع مطالبه 

 "!طلبی     تجزيه"
تنها در طی اجالس نبود که اپوزيسيون                      
بورژوايی جمهوری اسالمی به نام                               

بيش از گذشته تجزيه و پراکنده        "  همبستگی"
شد، پس از اجالس هم برخی از                                       

کنندگانش مجبور شدند به ضرب                شرکت
های ديگری از         اطالعيه و مقاله و غيره جلوه     

استيصال نه فقط خود را که کل اپوزيسيون              
بورژوايی را مثًال با توضيح اين که                              

 !سرنگونی طلب نيستند، نشان دهند
ی ديگری که در رابطه با اجالس                     نکته

خواهان و         مشترک بخشی از جمهوری        
طلبان به چشم خورد حضور يا تمايل              سلطنت

به حضور برخی از نويسندگان و شعرايی               
بود که اکنون روند واپسگرايی فکری خود             

طلب به        را با نزديک شدن به محافل سلطنت        
      اينان که زمانی جزو ترقی     .  اند      پايان رسانده 

ست الاقل از          مدتی       شدند      خواهان محسوب می   
 .اند      لحاظ نظری به ارتجاع سلطنتی پيوسته

خواهان و         نشست اخير بخشی از جمهوری      
طلبان به همراه اشخاصی مانند                  سلطنت

تيمرمن نه يک رويداد مهم سياسی که                          
ماندگی اپوزيسيون         نمايشی مضحک از عقب   

بورژوايی ايران و ناتوانی آن در ارائه راه              
های مردم        حل و آلترناتيوی بود که بتواند توده

 .ايران را از شر جمهوری اسالمی رها کند
های مردم ايران اصوًال انتظاری از                  توده

 طلبان در پاريس خواهان و مشروطه نشست مشترک جمهوری

هايی از اپوزيسيون بورژوايی             چنين طيف 
دانند         چرا که آنان اکنون به خوبی می               ندارند

شان از تمام مظالم سياسی،              که کليد رهايی   
اجتماعی و اقتصادی موجود نه در دست اين          

ی بورژوازی که در             يا آن طيف از طبقه       
های گوناگون     طيف.  دست خودشان است       

خواه و          اپوزيسيون بورژوايی جمهوری     
های خود در          توانند به نشست         طلب می        سلطنت

اماکن مجلل پاريس و لندن و برلين ادامه                   
تغييرات بنيادين اما از راه مبارزه و              .  دهند

ی کارگر به دست             انقالب به رهبری طبقه     
 .خواهند آمد

  

مسئله اتمی، از مواضع پيشين خود عقب                  
 .نشسته اند

اين توافق، گرچه يک توافق به اصطالح                  
" حيثيت"ومتضمن حفظ               "  آبرومندانه"

دوطرف اصلی مناقشه است  واز اين جنبه              
می تواند، رضايت نسبی طرفين مناقشه را             
تامين کند و راه ادامه مذاکره و گفتگو را باز           
کند، اما يک امر موقتی است و راه حل                       
قطعی اختالف و مناقشه ميان دولت آمريکا و        

نه فقط از اين    .  رژيم جمهوری اسالمی نيست   
بابت که دولت مرتجع جمهوری اسالمی                  
وارتجاع امپرياليستی به سادگی می توانند              
قول و قرارهای خود را زير پا بگذارند و                  
پيمان های مکتوب خود را پاره کنند و به                   
زباله دان بياندازند، بلکه به اين دليل ساده که          
اهداف ومقاصدی که دولت آمريکا در منطقه        
و در ايران دنبال می کند، بسی گسترده تر                
از مسائل اتمی است واختالفات ارتجاع                    
امپرياليستی با ارتجاع اسالمی نيز بسی                    
فراتر و پيچيده تر از مسائل هسته ای وغنی            

 . سازی اورانيوم است
مادام که امپرياليسم غارتگر و جنگ افروز            
آمريکا به اهداف و مقاصد توسعه طلبانه                   
خود در ايران  و در کل منطقه جامه عمل                  
نپوشانده است ومادام که در ايران رژيم                     
جمهوری اسالمی قدرت را در چنگ دارد ،           
بر شيپور پان اسالميسم می دمد و برای                     
تقويت و توسعه نفوذ خود، به تقويت ارتجاع          
اسالمی در منطقه خاور ميانه  وديگر نقاط              
جهان می پردازد، اختالف وکشمکش ميان             
ارتجاع امپرياليستی وارتجاع اسالمی نيز              

بنابراين، قطعيت توافق      .  ادامه خواهد يافت     
موقت اتمی ومذاکره، به معنای راه حل                      

 .قطعی اختالفات و پايان کشمکش ها نيست
 

 ٢ازصفحه 

توافق موقت اتمی، پايان کشمکش 
 ! واختالف نيست

٩ 



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

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

 . يکی از آدرس های زير پست کنند
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کمک های مالی خود را به شماره حساب          
راه           بانکی زير واريز و رسيد آن را به هم
کی از آدرس های                       ه ي ظر ب ورد ن کد م
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 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی  

 ۵٠۵ شماره ٨۶نيمه  دوم تير  

 شماره های فکس
سازمان فداييان 

 )اقليت(

 دانمارک

 آلمان 

 سوئيس 

 هلند 

 کانادا

۶در صفحه    

١٠ 

 راديو دمکراسی شورائی

شنبه، پنجشنبه و        راديو دمکراسی شورائی، روزهای يکشنبه، سه           
 شب به وقت ايران، روی      ٩ / ۵ تا   ٨ / ۵ی هر هفته، از ساعت        جمعه

 کيلو هرتز، پخش     ١٢١٢٠ متر، فرکانس     ٢۵طول موج کوتاه رديف      
 . شود می 

های صدای دمکراسی شورائی، همزمان از طريق سايت راديو             برنامه
، نيز پخش           org.radioshora.www://httpدمکراسی شورائی،    

 .شود می

 ! تشکل های طبقاتی کارگران
 )قسمت آخر(وظائف و تاکتيک های ما 

 
 اعتصاب عمومی سياسی و قيام مسلحانه

 
آنچه که اکنون بايد مورد بحث قرار گيرد،               
اشکال عمده مبارزه طبقه کارگر برای                       
سرنگونی طبقه سرمايه دار و کسب قدرت              

 .سياسی ست
با توجه به تجربه        )  اقليت(سازمان فدائيان      

بين المللی طبقه کارگر و تجربه طبقه کارگر          
درايران، اعتصاب عمومی سياسی و قيام                
مسلحانه را دو شکل عمده مبارزه طبقه                      

 . کارگر برای کسب قدرت سياسی می داند
هر طبقه تحت ستمی در طول تاريخ، اشکال          

. مبارزه ويژه ومختص خود راداشته است              
اين شکل های مبارزه، رابطه تنگاتنگی با               
شرايط کار و زندگی طبقه تحت ستم داشته               

در دوران حاکميت نظام برده داری                 .  اند
عصر باستان، شورش، شکل اصلی مبارزه          

شورش معروف اسپارتاکوس،     .  بردگان بود  
. تنها يک نمونه از اين شورش ها ست                        

سراسر دوران حاکميت نظام فئودالی نيز،              
در دوران   .  مملو از قيام های دهقانی ست            

سرمايه داری هم طبقه کارگر شکل های                   
مبارزاتی ويژه و مختص خود را داشته و                 

 .دارد
اصلی ترين شکل مبارزه طبقه کارگر                        

از هنگامی که طبقه کارگر         .  اعتصاب است  
بر پهنه تاريخ ظاهر گرديد، به ويژه پس از              
انقالب صنعتی، اصلی ترين حربه مبارزاتی        

گرچه .  طبقه کارگر، اعتصاب بوده است             
اشکال، خصلت و مضمون اعتصابات                      

. پيوسته در حال تغيير و دگرگونی بوده اند              
شکل های اقتصادی ، سياسی  و تلفيقی                       
اعتصاب، خصلت تعرضی و تدافعی،                       
مضمون رفرميستی وانقالبی اعتصابات را          

بسته به درجه رشد مبارزه طبقاتی، سطح                
آگاهی وتشکل طبقه کارگر و موقعيت طبقه            
حاکم، به وضوح درهر جنبش طبقاتی                        

 .کارگری می توان ديد
اين که اعتصاب، همواره پايدارترين و                      
اصلی ترين شکل مبارزه طبقه کارگر بوده             
است، رابطه تنگاتنگی با نحوه توليد وشرايط        

کارگران در   .  کار و زندگی کارگران دارد         
. معرض استثمار سرمايه داران قرار دارند           

آنها می    .  شرايط زندگی آنها وخيم است               
. خواهند شرايط زندگی خود را بهبود بخشند         

محيط کارخانه و کار دستجمعی، در ميان                
بنابراين از   .  آنها همبستگی پديد آورده است        

همان آغاز، سهل الوصول ترين راه، برای             
مبارزه و تحقق خواست هايشان ، اين بوده               
است که در همان محيط کار جمعی، ابزار               

کارائی اين شکل    .  کارشان را زمين بگذارند     
از مبارزه، آن را به يک حربه دائمی                            

اعتصاب، .  درمبارزه طبقه کارگر تبديل نمود    
نقش آگاهی دهنده و آموزش دهنده کارگران           

در جريان اعتصاب،          .  را ايفا می کند              
. کارگران به قدرت خود واقف می شوند                   

اعتصاب به آنها نشان می دهد که فقط                          
کارفرمای باالی سر آنها دشمنشان نيست،              

. بلکه دولت نيز حامی سرمايه داران است              
آنها اغلب، نيروهای مسلح را که از سوی                 
دولت برای سرکوب کارگران اعتصابی                  

آنها .  اعزام شده اند، درمقابل خود می بينند            
پی می برند که موسسات و نهادهای دولتی              
رنگارنگی که وجود دارند، هر يک به                       

آنها .  شکلی از سرمايه داران دفاع می کنند           
می بينند که قوانين موجود، از منافع سرمايه          

دادگاه ها احکام خود را     .  داران دفاع می کنند   


