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  »اوباما، اوباما، يا با اونا، يا با ما«ننگين شعار 
گروه ھای سازنده ی  محتوای شعار داده شده مشخص است کهاز .  آبان، عده ای شعار ننگين با% را سر دادند 13در جریان تظاھرات متاسفانه 

سرمایه داری برای انق>بی مردم ایران در ھراس می باشند و خواھان دخالت نيروھای قدرتمند جھان  این شعار از کسانی ھستند که از مبارزات
در این توھم ھستند که گویا ھيئت حاکمه یِ یِ ما نيز شعار دھنده  دوستانمتاسفانه .  حل مشک>تی است که باعث این مبارزات گشته است

گمی و ندانم  حکومت دیکتاتوری جمھوری اس>می ادامه می دھد، به علت سر درآمریکا در بی طرفی به سر می برد و اگر به مذاکرات خود با 
سرمایه داری جھانی حکم می کند که در ایران حکومتی با منافع .  در صورتيکه اص>ً چنين نيست  .کاری اوباما، ریيس جمھور آن کشور است

از سرمایه ھای خود را وب کند تا سرمایه داران جھان بتوانند بارزات انق>بی مردم را به نفع سرمایه داران سرکثبات بر سر کار باشد که بتواند م
که بـا  دنداران خارجی مھم اآسيای ميانه از آن جھت برای سرمایه بازارھای .  آسيای ميانه منتقل سازند کربه بازارھای ِببازارھای بحران زده 

چند ی ا، می توانند به ارزش افزوده توليدیگرداندن چرخ ھای زم برای داشتن منابع فراوان طبيعی و کارگران ارزان، ھمراه با نزدیکی به سوخت %
ھنگاميکه این کشورھا ھمراه با دیگر کشورھای خاورميانه بزرگ، بازار فروش ميليارد نفره ی دیگری را در بخصوص .  ست یابنددبرابر دیگر بازارھا 

و گاز مورد نياز کارخانه نفت  او%ً که دارای.  یران بخصوص در ميان چنين بازاری دارای اھمّيت مضاعف استاما، ا.  دندسترس ایشان قرار می دھ
رابری جـاده ای، و ھمچنـين تو ثانياً به این علت که راه ھای ارتباطی آن با بازارھای اروپایی از طریق راه آھن .  ھای آنان در این مناطق است

کـ>ن و درازمـدت عمرانـی اری ھای ذمایه گبازارھای خاور دور، از طریق بنادر و خليج فارس برای کشتيرانی مھيا و آماده است و نيازی به سر
 . و انتقال حجم با%ی پول را دارد که قابليت تبادلاستسيستم بانکی گسترده ای و ) انحصاری(داری متمرکز  سرمایهنظام دارای  ،ثالثاً.  دنندار

از ایشان برای مراکز منطقه ای خود استفاده می توانند با حقوق ھای حداقلی که  سيار با%ی تحصيل کرده ھایی استبدارای جمعيّت  رابعاً،
حفاظت کرده   ه می تواند سرمایه ھای ایشان را در تمامی نقاط کشورکظام حکومتی مرکزی آن بسيار قدرتمند می باشد نمھمتر آنکه، و  . ببرند

کام>ً محرز است که سرمایه داری جھانی، بویژه در حال حاضر، امپراتوری د%ر، نياز فراوانی به  ،پس .ای شان را تضمين نمایدذو امنيت سرمایه گ
ھمين علت نيز، به   .آن را دست نخورده باقی بگذاردحکومت مرکزی اقتدار که نظام سرمایه داری انحصاری آن و ثباتی .  ایجاد ثبات در ایران دارد

سياسـی آگاھـان .  دولت اوباما تماس ھای مستقيم و مذاکرات خود را با ایشان آغاز کـرده بـود امنيتی، –ماه ھا قبل از کودتای جناح نظامی 
دزدیده «و  ی کرده استمآماده امنيتی  –ماه ھا قبل از روی کار آمدن اوباما، ھيئت حاکمه آمریکا خود را برای گفتگو با جناح نظامی معتقدند که 

، چند امه نگاری ھای اوباما با خامنه این . در عراق برای ایجاد تماس مستقيم با این جناح بوده استپاسداران عناصر کليدی سپاه  (!!)» شدن
، با ھر دولتی که سر کار بياید و بتواند گروه یج انتخاباتاآماده بود تا با اع>م نتآمریکا .  روز قبل از وقوع کودتا، در ھمان روزھای نخست فاش شد

این حکومت مسلماً مـی بایسـتی و  .ری مناسبات شودمذاکرات ایران و آمریکا باز دارد، وارد گفتگو و برقراھای دیگر را از کارشکنی در پيشبرد 
کارشکنی ایشان که ھمانطور .  که ھر حکومت اص>ح طلبی با کارشکنی ایشان روبرو می شدچرا .  ی بودمو خامنه ای امنيتی  –جناح نظامی 

واقعه ای که می توانست جلوی قرار ھا و مذاکرات اوباما را با دولت کودتاچيان بگيرد، تنھا .  برای ھشت سال دولت خاتمی را زمين گير کرده بود
به دوستان متوھم خود می پس .  ين انتظارش را نداشتند و در مقابلش کام>ً غافلگير شدندرفھمين مبارزات انق>بی توده ھا بود که ھيچيک از ط

را » آنھا«حکومت آمریکا ماه ھا قبل از مبارزات ما طرف  . ری آمریکا استگویيم که این شعار تنھا بيانگر نادانی و توھم ابشان نسبت به سرمایه دا
.  ت بيش از اندازه یِ دولت اوباما با ایران ھستندداران اروپایی است که خواھان جلوگيری از صميمّيدر عمل به نفع سرمایه  شعار، این . گرفته بود

     . می دھيمندازیم و عوامل مؤثر در آن را توضيح ادر مورد ایران می  شماره یِ بعدی نظری به اخت>ف سليقه آمریکا و اروپادر 

  كارگري را زنداني مي كنندفعاالن 
ما ھم البته .  ماند خالی آبان 13باز ھم جای شرکت مستقل و متشکل کارگران در تظاھرات عليرغم ت>ش فعا%ن انق>بی کمونيست، متاسفانه 

مبارزات گسترده مردمی عليه دیکتاتوری حکومت  که ایوليه اھنوز یک ماه نشده است که پس از شوک ھای با%خره .  تيمانتظار معجزه نداش
وز بـه چنـد رفقط .  شوند يدارب بال طبقه کارگرقدر  ودخوظيفه یِ به رفته رفته  ،ردکوارد  جمھوری اس>می، آنھم پس از سی سال، بر ایشان

ارگران کـاز با صدور بيانيه و پخش اع>ميـه ھـایی،  تبليغ موضع صحيح طبقاتی رای آبان مانده بود که برخی از این فعا%ن ب 13برگزاری مراسم 
کميته ھمبستگی برای تشکيل اتحادیـه کـارگران "از از جمله ی این رفقا می توان  .در این مبارزات نمودندمستقل و متشکل دعوت به شرکت 

ای سياسی و صنفی مشخصی برایشان تعيين آبان نموده و شعارھ 13نام برد که طی اع>ميه ای کارگران را به شرکت در تظاھرات " ساختمانی
جربه گرانقدر خود را در خدمت جنبش کارگری و تارائه داده و ) با حفظ اصول امنيتی(ارشی از فعاليت ھای خود اميدواریم که این رفقا گز.  نمودند

تعدادی از کميته ھای ھمبستگی در خارج از کشور ھم بيانيه ای صادر کردند که بيشتر جنبه یِ حمایتی داشت تا البته   .کمونيستی قرار دھند
برخی از سازمان ھا و احزاب درگير در  مواضع بعضاً مرتجعانه و فرصت طلبانه یِاین اقدام ایشان نيز بيانگر آنست که حداقل اما   .کارایی ميدانی

    .به نفع مبارزات انق>بی مردمی تغيير یافته است این نھادھا
چـرا کـه تـا تشـکيل حـزب  البتـه نسـبی،(اش از ورود طبقه کارگر در شکل مستقل طبقـاتی وری اس>می جمھسرمایه داری حکومت راس ھ

در مبارزات سياسی جاری باعث گشته است تا فشار مضاعفی بر فعـا%ن  )سياسی طبقه کارگر نمی توان سخن از استق>ل طبقه کارگر کرد
در پارک %له و نمایندگان  1388رسيده حاکی از صدور احکام زندان برای فعا%ن شرکت کننده در مراسم اول ماه مه خبرھای .  کارگری وارد آورد

زندان این فعا%ن نيز با پذیرش شجاعانه ی احکام خود نشان داده اند که حتی احکام خوشبختانه .  ت تپه می باشدسندیکای کارگران نيشکر ھف
  .  ارگری متزلزل نمایدنيز نمی تواند عزم ایشان را نسبت به پيشبرد مبارزات ک

ازطریق شعبه  بعدازاینکه خودرا به دادگاه شھرستان شوش معرفی کردند عليپور ومحمدحيدری مھر اقایان قربانھا آمده است که راین خبدر 
زندان خویش  یدون نيکوفرد وجليل احمدی دورانتادرکناردیگریاران خود یعنی آقایان فر.شدند اجرای احکام دادگاه به زندان شھرستان دزفول منتقل

ششماه حبس تعليقی وآقای محمدحيدری مھربه چھارماه  تعزیری و %زم بذکراست که آقای قربان عليپور به ششماه حبس.راسپری نمایند
آقایان محمد اشرفی از تا به حال از دو حکم صادر شده عليه فعا%ن کارگری ھمچنين   .ماه حبس تعليقی محکوم شدند حبس تعزیری وھشت

خبر دار شده ایم که با اعتراض ایشان می بایست به تومان جریمه نقدی،  400000به آميزش و مھدی یکسال حبس تعزیری به کميته پيگيری 
  . دادگاه تجدید نظر برود

این گزارشات، طبق .  دیگری نيز برخورد سرکوبگرایانه حکومت سرمایه داری با فعا%ن انجمن ھای صنفی معلمان و فرھنگيان می باشدگزارشات 
اغانی، دبير کل این کانون جمع شوند جھانی معلم در منزل علی اکبر ب نفر از اعضای کانون صنفی معلمان که قرار بود به مناسبت روز ١٢بيش از 

اکبرباغانی، محمود  عليرضا جوادی، علی: نفر از افراد بازداشت شدگان عبارت است از ١٢اسامی . مامورین امنيتی بازداشت شدند توسط
 ، عباس معارفی، محمدبھلولی، آقای نيک نژاد، خاتون بادپر، مجتبی قریشيان بھشتی لنگرودی، محمود دھقان آزاد، اسماعيل عبدی، مھدیه

معلمان خبر داد ولی درباره افرادی که احتمال بازداشت آن ھا وجود  این منبع از احتمال بازداشت دیگر اعضای کانون صنفی. نوری و آقای جوادپور
ھای امنيتی توسط نيرو از بازداشت محمد رضا رضایی گرکانی عضو ھيئت مدیره کانون صنفی معلمان تھران ھمچنين،  .اظھار نظری نکرد دارد

مسئو%ن  این فعال صنفی ع>و بر عضویت در این کانون یکی از. اط>عی در دست نيست بيش از یک ھفته می گذرد اما ھمچنان ازسرنوشت وی
  .سایت خبررسانی کانون صنفی معلمان ایران نيز قلمداد می شود
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داری قـرار دارد و ترتيب می بينيم که طبقه کارگر ایران، بيش از ھر طبقه و قشر دیگر اجتماعی در زیر فشار دیکتاتوری حکومت سـرمایه بدین 
نسبت به توھم بسياری از فعا%ن کارگری خوشبختانه   .ا در شرکت در مبارزات سياسی و ضد دیکتاتوری دارا می باشدبيشترین منافع ر طبيعتاً

بر ایشان غالب بود فرو ریخته که تا قبل از مبارزات انق>بی مردمی ضرورت درگيری طبقه کارگر در مبارزات سياسی عليه حکومت سرمایه داری، 
 ستقل وباعث شود تا فعا%ن کارگری و انق>بيون کمونيست بتوانند به حضور مو فعاليت حول این محور، اميدواریم نتيجه ی این خودآگاھی .  است

  .مبارزات انق>بی عليه سرمایه داری و حکومت شان عينّيت بخشندمتشکل طبقه کارگر در 

  خبرها از مبارزات كارگرانديگر 
  .نشاندھنده ی سر ریز شدن تحمل کارگران از فشارھای اقتصادی و استثمار سرمایه داران دارد دیگری از جامعه کارگریخبرھای 

مبنای این گزارشات، بر .  تجمع كردند ماه مطالبات معوق8دراعتراض به پرداختكارگران كارخانه صنايع مخابراتي راه دور ايران 
را منع کرده  كارخانه در بيرون ھرگونه تجمع و يا حركت اعتراضيکه   ) »اط>عاتی«بخوانيد (غم تھدید استانداری کارگران این کارخانه به ر

این کارگران ع>وه بر عدم پرداخت حقوق ھای معوقه، تعطيل شدن کارخانه و بيکاری ایشان می مشکل .  اند، برای چندمين بار صورت می پذیرد
کار  زیادى از کارگران کارخانه کنف تعدادبا کارگران صنایع مخابراتی، در اعتراض به مشکلی مشابه در گزارشی از گي>ن، ھمچنين .باشد

تجمع اعتراض  پ>کاردھایى نسبت به عدم پرداخت حقوق و دستمزد خود در مقابل استانداری پيش از ظھر امروز با در دست داشتن رشت
ک>ت فراوان اقتصادى و بازگشایى کرده و به مش کار را کنف خواستند تا کارخانه کارگران حاضر در این تجمع از مسئو%ن استاندارى می .کردند

ارخانه دیگر که ھفته ی کگفته نماند که کارگران شرکت ھای لوله سازی اھواز و چينی البرز و ده ھا نا .کارگر ب> تکليف پایان دھند ھا خانوادگى ده
   .پيش خبر از تحرکات اعتراضی ایشان دادیم در اقصا نقاط ایران ادامه دارد

  سخني با خوانندگان
زمانی انتشار خود را آغاز کرد که » خبرنامه ندا«ھمانطور که به یاد دارید، .  امروز، شماره یکصد و یازدھم خبرنامه را خدمتتان تقدیم می کنيم

 و تا مدتی موفق به جلوگيری از انتقال اخبار ھا و اط>عات رسانی را مسدود کردسانسور شدید حکومتی تمامی درھای ورودی و خروجی خبر
و از خوانندگان خود خواستيم تا در این اقدام ما را حمایت  چنان مقطعی ما اقدام به انتشار خبرنامه و پخش آن در مناطق مختلف کردیمدر .  شد

توانسته است این سد را بکند و خبرھای خود را به سرعت به رسانه ھا  مبارات مردمیاینک خوشبختانه، اما  . آن بپردازندو به تکثير و توزیع کرده 
   . و مردم ایران و جھان برساند

تقلب شان در انتخابات و کودتای شان عليه جناح دیگری از ھيئت حاکمه است و  ،علت اعتراضات مردمی وکه منشاء فکر می کردند  ودتاچيانک
این بدین معنا .  در نتيجه طبق معمول و سنواتی تکيه بر سرکوب ھمه جانبه را شيوه یِ برخورد با بحران تشخيص دادند.  ریشه ای سطحی دارد

مسدود ساختن انتقال اط>عات و محدود کردن ارتباطات از یکطرف، و بازداشت سران اص>ح طلب، که به گمانشان  بود که با ایجاد خفقان از طریق
قادر خواھند بود تا این بحران را کنترل از طرف دیگر، اعتراضات بودند، ھمچنين، با سرکوب قھرآميز و خونين تظاھرات مردمی،  گردانندگان و طراحان

سرمایه دار حاکم نفھميده و نمی فھمد، این نکته است که در نتيجه یِ فعاليت ھای روزمـره اقتصـادی و  آنچه که ھرگز طبقه.  و مدیریت کنند
خشونتی که در بطن این سيستم موجود است، یعنی استثمار نيروی کار، سير دو قطبی شدن، فقيرتر شدن فقرا و داراتـر   ،چرخش سرمایه

در چنين شرایط، فشارھای ناشی از خشونت وارده بر طبقه . شودری، بر جامعه تحميل می شدن سرمایه داران و تجزیه اقشار درون سرمایه دا
بر بدنه و نھادھای نظام سرمایه داری می شود و به دنبال  اقشاربصورت روزمره متراکم گشته و باعث فشار آوردن این کارگر و دیگر زحمتکشان 

به سبب آشکار شدن شکاف در درون جناح ھای ھيئت حاکمه ظھور  ، امسال،این روزنه.  ی گرددوار م مصيبتروزنه ای برای خروج از این شرایط 
ھمين کافی بود تا انرژی اعتراضی ای که برای سه .  گسترده تر و عميق تر شد) کودتا(سياسی –، و با ندانم کاری ھای جناح غالب نظامی کرد

اقداماتی که  حکومت دیکتاتوری جمھوری اس>می تنھا قـادر  ،پس، طبيعی بود. یابد دھه متراکم گشته بود، به شکل انفجار اجتماعی تظاھر
د توانست در مقابل این سيل خروشان موانعی کارساز قرار دھد و دیر یا زود سدھای گذاشته شده در ناست بصورت مقطعی اعمال کند نخواھ

  .سازدمی مقابل مسير خود را یا به زیر فرو برده و یا تخریب 
اما در ھمين یک لحظه نيز شاھد بوده ایم که بسياری از موانع بر طرف گشته و از جمله یِ آنان سانسور .  ه ھنوز در نقطه آغازین قرار داریمالبت

به رغم تمھيدات گسترده ی حکومتی و استفاده از کليه ابزارھای مسدود بر خ>ف روزھای اول، و این روزھا، .  حکومتی در ھم شکسته است
در دو اقـدام   .ی اط>عات و ارتباطات، خبرھای مبارزاتی پس از چند دقيقه از وقوع واقعه، راه خود را به رسانه ھا و خانه ھا باز می کند کننده

اعتراضی روز قدس و سيزده آبان، شاھد بودیم که با فاصله ای چند ساعته، و در زمانيکه ھنوز مبارزات در خيابان ھا در جریـان اسـت، صـدھا 
  .  تصویری بر روی رسانه ھا می رود –رش کتبی و ده ھا گزارش صوتی گزا

  . خوشبختانه برای ما این بدین معنا است که جنبش انق>بی مردم ایران، دیگر نيازی به خبر رسانی عمومی ما ندارد
برای انتقال حداکثری خبرھای وقایع و فورّیت  ما دیگر نيازی.  حتماً متوجه شده اید که مدتی است شيوه ی اط>ع رسانی ما نيز تغيير یافته است

به ھمين دليل نيز تنھا به خبرھایی می پردازیم که از نظر ما جنبه اساسی داشته و %زم است تا خوانندگان مـا از  .آن توسط خود نمی بينيم
  .  ریشه ھا و آثار این وقایع با خبر شوند

مث>ً، منابع اص>ح طلبان حکومتی خبرھایی را مخابره .  با تعدد مراکز اط>ع رسانی، تعدد انگيزه ھا و منافع متفاوتی نيز ظاھر گشته اندھمراه 
ھمچنين خبرگزاری ھای خارجی نيز ھر .  . ودشان را به جامعه القاء سازندخو رھبری  کنند وجيهترا از وقایع و شرایط گاه خود دمی کنند که دی

آنھا حتی برای القاء دیدگاه ھایشان، به اصل اخبار نيز دست برده و دروغ ھـایی را   .خود اقدام به ارائه خبر می کنندیک بر مبنای منافع ملی 
شان » سياست سردبيری«پس در چنين شرایطی است که ما وظيفه خود را در افشای غرض این منابع از انتخاب خبرھا و . می کنند نآچاشنی 

.  خوشبختانه در اینجا نيز تنوع منافع در منابع خبری افشا کننده یِ اغراض ھر یک می شود.  وابيده است، ميدانيمو منافعی که در پشت آن خ
آبان، بنابر منافع خود و وارد آوردن فشار بر ھيئت حاکمه ی آمریکا، حضور صدھا ھزار  13در ارتباط با تظاھرات " سی ان ان"و " بی بی سی"مث>ً 

، بنا بر منافع حکومت فعلی شان، صحبت از حضـور "صدای آمریکا"در صورتيکه، .  را در خيابان ھای تھران بر م> می سازند و تا یک ميليون نفر
گزارش کاملی از سير رادیکاليزه شدن جنبش مردمـی و " سی ان ان"و " بی بی سی"و یا ھمان منابع اروپایی، یعنی .  می کند" ھزارن نفر"

می دھند، ھنگاميکه جناح آمریکایی سعی دارد رھبران اص>ح طلب را در با نيروھای حکومتی شان ی ھای قھرآميزو درگيرشعارھای انق>بی 
را در مقابل دوربين گذاشته تا اخبار کذبی در ) سازگارا و نوری زاده(تحليل گران مزدور خود  "صدای آمریکا"پس، . رأس این مبارزات نشان دھند

بودن شعارھا و مسالمت آميز بودن تظاھرات ھا و عدم درگيری مردم، ھنگـام سـرکوب خـونين شـان ") حه جویانهمصال"بخوانيد " (مدنی"مورد 
    .در زمانيکه خبرگزاری ھای اروپایی خ>ف آن را گزارش می دھند ،دھندمی توسط نيروھای سرکوبگر، اشاعه 

جای پس در ت>ش اط>ع رسانی ما، کيفيت خبر .  ممبعد ما وظيفه خود را در اط>ع رسانی ارائه خبرھای مھم ھمراه با تحليل از آنھا می دانيم
طرح ظاھری به ھمين دليل، .  اما در شکل آن ھنوز اصرار ما در تکثير و پخش فيزیکی خبرنامه در سطح جامعه است.  کثرت آن را خواھد گرفت

رعایت صرفه جویی در مرکب %زم برای  با در نظر گرفتن سياه و سفيد بودن کپی ھای شماره ھا،و برای سھولت در تکثير و توزیع، خبرنامه ھنوز 
تا از مسئولّيت ھای %زم خود درست تحليل کرده باشيم و اميدواریم  .انتشار خواھد یافتو تزئينات تکبرگی و بدون عکس به شکل تکثير شان، 

  .زمنده را بر طرف کنيمو مردم ر بتوانيم گوشه ای از نيازھای مبارزان ميدانی


