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 ٢درصفحه  

 تير ماه، خامنه ای ولی فقيه حکومت ١١روز  
ه رؤسای               اسالمی باصدور حکمی خطاب ب
ان               حت خواه سه قوه و مجمع تشخيص مصل

ذاری     ؤسسات              ٨٠واگ ا وم اه ه گ ن  درصد ب
 . دولتی به بخش خصوصی شد

کن            صدور حکم خامنه ای، به معنای کان لم ی
 قانون اساسی حکومت اسالمی     ۴۴شدن اصل   

ع و                           ای کيت صن ال ای آن م ن ب ر م ه ب است ک
ار دولت                    ي ت د در اخ ای مؤسسات کليدی می ب

 .باشد
کيت           ٢۵با حکم خامنه ای، بحث          ال ه م ال  س

دولتی و یا بخش خصوصی در نظام اسالمی،        
د             ي ام خود رس ج ا             .   به سران ام و ب ي پس از ق

ه داران                ای رم ای س ه ه ای رم مصادره ی س
بزرگ وابسته به دربار پهلوی، بحث مالکيت    

وده است           . این مؤسسات، همواره در جریان ب
ا از سوی              دت در سال های اوليه این بحث عم
ون                    وزیسي ه حکومت واپ ي ليبرال های حاش

ان   . بورژوائی رژیم عنوان می شد  ای نهایتا با پ
رار              ار ق ور ک جنگ ایران وعراق، با در دست
ام         گرفتن سياست های نئوليبرالی اقتصادی، گ
ا                ون ب ن های اوليه در این راستا آغاز شد و اک
ی               ون ان حکم خامنه ای، تا آنجا که به جوانب ق
ان              ای طه پ ق مسئله بر می گردد، بر این بحث ن

ه               .   گذاشته شده است     ن است ک وال ای ا سئ ام
د                 ه را می خواه ئل حکومت اسالمی کدام مس

د   اسخ ده  در صد     ٨٠خصوصی سازی     .   پ
ی             ل زان عم مؤسسات و صنایع دولتی تاچه مي
ر وضعيت                 است و از همه مهم تر تاثير آن ب
معيشت طبقه کارگر و توده های زحمتکش              

 .مردم چه خواهد بود
ه                   ه ب ه ای از جمل ن ضرورت  ” در حکم خام

صادی                 ت ه اق ع وس د و ت ن رش ت رف اب گ ت ش
، ایجاد امکان رقابت صنایع داخلی در       “ کشور

زایش سود دهی                     ق اف ی از طری ان سطح جه
 .وکارائی مؤسسات اشاره شده است

 حکم خامنه ای، 
 پاسخ به کدام نياز حکومت

 “ براندازی َنرم”
 توجيه و دست آويز تشديد اختناق و سرکوب

با وجود گذشت حدود یک ماه  از تجمع                     
 خرداد پيامد    ٢٢اعتراضی جنبش زنان در        

ها و تبعات این حرکت هنوز در بيرون و                
. درون جامعه خود را به نمایش گذاشته است   

حمایت های گسترده سازمان های سياسی،           
نهاد های بين المللی از یک طرف و   ابعاد              
گسترده  سرکوب و کثرت تعداد                                     

زار              ١٨  رگ تير امسال در حالی در سکوت ب
ی            نش             2شد که جنبش دانشجوی ر ت اه پ  – م

ه              –اردیبهشت و خرداد      ت ذاش را پشت سر گ
ود ش                   .   ب ب ن ار ج ب اه اخ ن دو م ول ای در ط

ارزات              ب ار م ب دانشجویی بخش وسيعی از اخ
ن               توده ای را به خود اختصاص داد و طی ای

 نگاهی به جنبش زنان و 
 تجمع اعتراضی 

  خرداد٢٢آنان در 

 ٧٨ تير ١٨هفت سال پس از 
 راديکاليسم 

 در جنبش دانشجويی

تنها دو روز پس از این که یک سرباز                         
فرانسوی به نام گيالد         –ی اسرائيلی      وظيفه

شاليت به اسارت نيروهای فلسطينی در آمد،         
رژیم نژادپرست اسرائيل یکی از                                  

ترین عمليات نظامی     ترین و گسترده    سابقه بی
دفاع و غيرنظامی         خود را به مردم بی               

کم  دست.  فلسطين در نوار غزه آغاز کرد             

 تير در       ١٨ تا       ۶پنجاه فلسطينی از روز            
 متجاوزان         »باران تابستانی        «عمليات         

 .اسرائيلی کشته شدند
در یکی از حمالت هوایی اسرائيل به شهر               
غزه یک دخترک شش ساله، برادر بيست و            

 تير  ١٩روز  .  دو ساله و مادر وی کشته شدند      

 ی مردم فلسطين  ريزی شده نابود سازی برنامه

 نگاهی به مبارزات
  کارگران مهاجر جهان

۵درصفحه  ۴درصفحه    

جمهوری اسالمی توجيه تازه ای برای تشدید   
اختناق، سرکوب جنبش های اعتراضی توده       
ای و زندانی کردن واعدام مخالفين پيدا کرده        

 .است
سران حکومت اسالمی در سخنرانی ها                   
ومصاحبه های مطبوعاتی اخير خود، از                

و “  براندازی َنرم ”تالش دولت آمریکا برای     
در ایران سخن به ميان           “  انقالب مخملی  ”

آنها، انفجار خشم ونارضایتی توده  . آورده اند 
های مردم ایران را از وضع موجود، بحران        
های مصنوعی وساختگی هدایت شده از                 
خارج از کشور دانسته واز قصد خود برای           

 . سخن گفته اند“ توطئه ها”مقابله جدی با این 
احمدی نژاد، رئيس جمهور حکومت اسالمی،      
چند روز پيش، در دیدار با سران تشکيالت              
سرکوب و جاسوسی موسوم به وزارت                      

در ”اطالعات از تالش این وزارتخانه                        
برخورد با عوامل نا امنی وتفرقه انگيزی در          

وی خطاب به مدیران      .  قدردانی کرد “  کشور
دشمنان تصور می    ”:  این وزارت خانه گفت     

کنند بانفوذ در داخل کشور وایجاد اخالل                    
وتفرقه در ایران می توانند به اهداف پليد خود      
دست یابند و به همين دليل ریشه بسياری از              



٢ 
 ١از صفحه 

  ۴٨١  شماره ٨۵نيمه  دوم  تير 

ز عالوه                ي در بحث های پيرامون این حکم ن
ن از حجم دولت                بر این، به ضرورت کاست

ر                 .   اشاره می شود   ن امر ب ر ای ي اث اره ت در ب
حران                   ه ب د گفت ک ای رشد اقتصادی کشور ب
ه سال هاست                      ا رکودی ک وأم ب اقتصادی ت
گریبان اقتصاد ایران راگرفته است، در وهله       

. ی اول ناشی از خود حکومت اسالمی است         
ا ساخت و         -و مادام که این حکومت،       الاقل ب

دازی             -بافت کنونی  ار است، چشم ان برسرک
مضافا .   حتا برای بهبود وضعيت وجود ندارد     

امی      م این که در حکومت تماميت گرائی که ت
عرصه های اقتصادی، اجتماعی وسياسی را       
ه است، خصوصی سازی                 ت رف جه گ ن در پ
اهت           باهدف رشد اقتصاد بيشتربه شوخی شب

این امر را تجربه حکومت در دوران        .   دارد
د    ان . ریاست جمهوری رفسنجانی به اثبات رس

است                     ا شروع اجرای سي در آن دوران و ب
ر                ي اث حت ت ه ت ر چ ی، اگ رال ب ي و ل ئ ای ن ه
ه            واگذاری کارخانه ها ومؤسسات به بخش ب
ه             ارگر ب اصطالح خصوصی، دهها هزار ک
ه              ق خيابان ها پرتاب شدند و سطح زندگی طب
زول                 ه شدت ن کشان ب ت کارگر وعموم زحم
ه                      ه بخش ب ذاری مؤسسات ب ا واگ کرد، ام
ملک            ا ت اصطالح خصوصی، مترادف بود ب
ران           دی کارخانه ها ومؤسسات دولتی توسط م
خش                  قش ب ود ن رار ب نک ق ه ای ی، ک ت دول

اه     .   خصوصی را بازی کنند    پ مقامات باالی س
م               ي ق ت پاسداران و سایر نهادهای سرکوب مس
ی و                    ذهب لف م ادهای مخت ه وغير مستقيم، ن

ا  ”  ازاده ه ان            “ آق ه ش ئل ا مس ه ن ه ت ان ن ن ، ای
ی از                ل ائ د ومس ي ول سرمایه گذاری، افزایش ت
ول                ق ن وال م روش ام این دست نبود، بلکه باف
ه رادر            وغير منقول کارخانه ها، سود حاصل

د         ن ت وط   .   داللی وبورس بازی به کار انداخ سق
کشان، گسترش                  ت ران و زحم ارگ زندگی ک
ه                   اعی آن، ب م ا وعواقب اجت بيکارسازی ه
ه                  وده ای، ب ری و ت ارگ ات ک راض ت اع
ی               اعتصابات کارگری  و شورش های محل
م آهنگ                 ه رژی انجاميد واین امر سبب شد ک

د                       ای م د ن ن ا را ک است ه ن سي در .   اجرای ای
ا               ال شد، ام ب دوران خاتمی این سياست ها دن

ه جمهوری            .   باشتابی کمتر  ي ق و اکنون ولی ف
 در صد      ٨٠اسالمی باصدور حکم واگذاری     

ش                       خ ه ب ی ب ت ع دول ای ن ات و ص س ؤس م
اب           خصوصی، اقتصاد ایران را با نهایت شت
ه از                 صادی، ک ت سم اق به پایان خط نئوليبرالي
تصادی                      ؤسسات اق وسط م يش ت ا پ سال ه
ان         ی وسازم امپریاليستی از جمله بانک جهان
تجارت جهانی دیکته شده است، نزدیک می          

 .کند
ذاری         ه واگ ن ک ع و           ٨٠ای ای ن  در صد ص

ا چه                مؤسسات دولتی به بخش خصوصی ت

م              ده ه ميزان عملی است، بنا به دالئل ذکر ش
ه                     ران ب صاد ای ت ی اق ت ر دول اکنون بخش غي
لف                    ادهای مخت ه حصار ن طور عمده در ان
وکرات                   کن ظامی و ت مذهبی، ارگان های ن
هائی است که هر یک در حکومت اسالمی،           
ورم           ت حفظ حکومت و درنتيجه حفظ بدنه ی م

 .آن منافع تعيين کننده دارند
اما این سياست به هر ميزانی که به عمل در        
صاد              ت بياید، اگر چه چاره ای بر مشکالت اق
ازی                   ورس ب ی، ب ود، دالل د ب خواه را ن ن ای
ه                    ی، از جمل ال صاد ری ت وتبعات ناشی از اق

د داد               واه ش خ زای ورم را اف رای     .   ت ا ب ام
ه                 جه دارد، و آن ب ي حکومت اسالمی یک نت
ون                  ان طور غير مستقيم، خالص  شدن از ق
کاری است که گرچه سرتاپا ارتجاعی است،       
رده           اما در حد اندکی، جلوی اخراج های گست
رده                     زرگ سد ک ون در مؤسسات ب ن را تاک

ه            .   است ه بخش ب با واگذاری این مؤسسات ب
رده،            اصطالح خصوصی، اخراج های گست
وط                      ران و سق ارگ ر ک شت ي بی حقوق شدن ب
ران و              ارگ دگی ک ر سطح زن ت ش ي م ب ازه ب
هی           دی زحمتکشان امری بدیهی خواهد بود وب

 حکم خامنه ای، پاسخ به کدام نياز حکومت
است آسيب پذیرترین بخش های کارگری، از       
ات            ؤسس ران م ارگ ر وک ارگ ان ک ه زن مل ج
د         کوچک تر، قربانيان نخستين این امر خواهن

 .بود
قابل توجه است که جمهوری اسالمی درست     
ه راه                        ا ب اسی ب ه سي ن ه صح در شرایطی ک
رژی                   ه ان ئل جال حول مس انداختن جار وجن
ی و           هسته ای و طرح شعارهای ضد آمریکائ
رای غرب شاخ و                    ضد غرب، در ظاهر ب
ا حکم               شانه می کشد، در زمينه اقتصادی، ب
ی              ست ي ال ری پ خامنه ای عمال برای نهادهای ام

د                ای ه می س ی ب شان ي جمهوری    .   اقتصادی پ
اسالمی تالش می کند باپذیرش کامل سياست        
ی،                       ست ي ال ری پ ده ام ه ش ت ک تصادی دی های اق
ط                   تصادی مسل م اق ت س جایگاه خودرا در سي

ارزات رو       .   کنونی بر جهان تثبيت کند     ب اما م
ر اقشار               ای راضات س به رشد کارگران واعت
د                  ن خواه م ن ه رژی جامعه چنين فرصتی را ب

ل از هر                .   داد ب مشکل جمهوری اسالمی، ق
ن مشکل را                     ی است وای ی داخل چيز مشکل
ر                      زایش فشار ب ا اف ی وب کن راف نميتوان با ف

 .کارگران و زحمتکشان حل کرد
   

              جمهوری اسالمی را  بايد با  
 اعتصاب عمومی سياسی وقيام مسلحانه سرنگون کرد

 
 

 !مردم مبارز ایران
 

اق و بی                      ن ت ی، اخ  ادامه حيات جمهوری اسالمی نتيجه ای جز فقر، بدبخت
 .حقوقی نداشته و ندارد

ار آورده                            ه ب م ب ن رژی ه ای عی ک برای رهائی از شر تمام مصائب و فجای
 .است، راه دیگری جز سرنگونی آن وجود ندارد

 
ق                      ی حکومت از طری تجربه انقالب عليه رژیم شاه نشان داد که سرنگون

 .برپائی یک اعتصاب عمومی سياسی و قيام مسلحانه امکان پذیر است
ه های                 ت ي برای بر پائی اعتصاب عمومی سياسی، کميته های کارخانه وکم

 .اعتصاب را در هر کارخانه و موسسه ایجاد کنيد
 
 

 )اقليت(سازمان فدائيان  
 حکومت شورائی -آزادی -نان -کار



  ۴٨١  شماره ٨۵نيمه  دوم  تير  ٣

 ١از صفحه 

 زنده بادسوسياليسم

حمالت اسرائيل ادامه پيدا کرد و ایهود                     
وزیر اسرائيل گفت که این           المرت، نخست  

 ».ها ادامه خواهند داشت ماه«حمالت 
ها کشته و صدها زخمی فلسطينی که                   ده

ترشان را مردم غيرنظامی تشکيل                  بيش
دهند تنها بخش کوچکی از حمالت اخير          می

ارتش اسرائيل هستند، زیرا صدها هزار نفر       
ی کامل         دیگر به علت محاصره                       

های فلسطينی، تخریب نيروگاه              سرزمين
برق غزه و بستن آب آشاميدنی با نبود                        
امکانات درمانی و بهداشتی به زودی با                   

رو  مرگ ناشی از گرسنگی و تشنگی روبه         
 .خواهند بود

هم اکنون نوار غزه و کرانه غربی روزی              
 ساعت برق ندارند، سازمان              ١٨ تا       ١٢

جهانی بهداشت اعالم کرده است که سيستم           
بحران «بهداشت عمومی فلسطين وارد یک        

ها و نيمی از     بيمارستان.   شده است  »سابقه بی
های غزه به علت قطع برق،                     درمانگاه
های توليد اضطراری را راه                       دستگاه
اند، اما از آن جایی که دولت اسرائيل          اندخته
رسانی را نيز به مناطق فلسطينی               سوخت

مسدود کرده ، این مراکز درمانی پس از                 
اواخر تيرماه دیگر نخواهند توانست با                     

سازمان .  ژنراتورهای خود برق توليد کنند        
افزاید که برخی از             جهانی بهداشت می       

نسبت به     %  ١۶٠ها مانند اسهال         بيماری
ی مشابه در سال گذشته افزایش پيدا               دوره

برنامه «یک نهاد دیگر به نام           .  کرده است  
ها   نيز اعالم کرده که کارخانه     »تغذیه جهانی 

ها  های توليد مواد غذایی و نانوایی        و کارگاه 
تعطيل  با توجه به قطع برق در فلسطين نيمه         

مواد غذایی اوليه دیگر همچون شير        .  هستند
های واردات به      و شکر به دليل انسداد راه          

های فلسطينی توسط اسرائيل نایاب       سرزمين
اند و به عالوه بهای تمام مواد اوليه                    شده

افزایش یافته     %  ١٠غذایی در سه هفته            
 .است

دهند که     شواهد و قرائن موجود نشان می            
ها   ی اخير اسرائيل به غزه از مدت               حمله

ریزی شده و در دستور کار این           پيش برنامه 
این .  دولت نژادپرست قرار گرفته بود                 

حمالت فقط دو روز پس از اسارت سرباز             
ی   ی اسرائيلی و تنها و تنها به بهانه             وظيفه

این حمالت در حالی شروع       .  آن آغاز شدند   
های مختلف، از الفتح و               شدند که گروه      

ی خلق    حماس و جهاد اسالمی گرفته تا جبهه      
برای آزادی فلسطين متنی را امضاء کردند          
که به طور ضمنی تشکيل دولت فلسطين در         

. کنار دولت اسرائيل در آن پذیرفته شده است        
این حمالت در حالی شروع شدند که ایهود               
المرت اعالم نمود که دولت اسرائيل حاضر          

ای با هيچ یک از            نيست هيچ گونه مذاکره      
های فلسطينی همراه با ناظران                      گروه
 .المللی انجام دهد  بين

به عبارت دیگر ایهود المرت و دولت                          
خواهند خودسرانه و              نژادپرستش می     

جانبه مرزهای اسرائيل را مشخص کنند           یک
و منابع حياتی آب کرانه باختری و دیگر                   

های اشغالی فلسطين را حتا در                  سرزمين
صورت پذیرفتن تشکيل حکومت فلسطين در       

 .کنترل خود داشته باشند
کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد ُنه               

ی خود،    ی ویژه   ماه پيش گزارشی از فرستاده    
در آن زمان        .  جان دوگارد دریافت کرد           
های یهودی    نشين  اسرائيل بخشی از شهرک     

اما دوگارد در    .  را از نوار غزه بيرون کرد        
خواهد   اسرائيل نمی   «:گزارش خود نوشت      

خواهد   این دولت می  .  نوار غزه را تخليه کند     
مرزهای نوار غزه را کنترل کند و مهار                   

اش را نيز در        ی هوایی   سواحل آن و حيطه     
بنابراین بر اساس        .  دست خود نگه دارد          

کنوانسيون چهارم ژنو، اسرائيل کماکان یک        
نيروی اشغالگر در این منطقه باقی خواهد               

 ١٢ کنوانسيون چهارم ژنو که در                   ».ماند
 به تصویب رسيده در رابطه با           ١٩۴٩اوت  

حفاظت از غيرنظاميان در زمان جنگ است        
و دولت یاغی اسرائيل بارها و بارها آن را               

برای مثال هر چند دادگاه     .  لگدمال کرده است  
 بر   ٢٠٠۴ ژوئيه     ٩المللی روز       قضائی بين  

اساس کنوانسيون چهارم ژنو دولت اسرائيل          
دیوار «را محکوم نمود و خواستار برچيدن           

 شد، اما این دولت کماکان به ساختن              »حائل
بر اساس   .  دهد  این دیوار ننگين ادامه می          

همين کنوانسيون دولت اسرائيل حق ندارد به        
عنوان یک نيروی اشغالگر مردم غيرنظامی       
را از امنيت، بهداشت و آموزش محروم کند           
و این دقيقًا عکس آن چيزی است که                              
متجاوزان اسرائيلی هم اکنون در فلسطين                

البته این دیگر برای هر کسی که             .  کنند  می
اندک آگاهی سياسی دارد روشن است که                  
دولت اسرائيل هيچ وقعی به قوانين،                             

المللی   های بين     ها و کنوانسيون        قطعنامه
های بزرگ     نهد و با پشتيبانی قدرت             نمی

. کند  مال می      ها را پای        امپریاليستی آن   
ست در این زمينه به همين حمالت اخير          کافی

در حالی که اسرائيل       .  اسرائيل نظری افکند    
از زمين و هوا جان و هستی صدها هزار تن           

ی نجات یک سرباز وظيفه در             را به بهانه    
ی   جامعه«معرض خطر قرار داده است،              

 کذائی برای پرتاب دو موشک از        »المللی  بين
المللی که خون از       های بين   کره شمالی به آب    

بينی کسی جاری نکرد به سر و صدا افتاد،              
 گرفته تا شيراک       »کار  نومحافظه«از بوش     

 شروع به فریاد و               »دمکرات  –ليبرال    «
کشيدن زنگ خطر کردند، شورای امنيت                
سازمان ملل متحد تشکيل جلسه داد و                           

 »المللی  جامعه بين  «اما همين      !  عليهذا  قس
خودخوانده و نمایندگان رنگارنگش در                     

ها تن در        ی ده    رابطه با کشتار وحشيانه        
عرض چند روز و خطر مرگی که صدها                 

کند   هزار نفر دیگر را در فلسطين تهدید می           
کند و اگر     گيرد و سکوت اختيار می      ُخناق می 

گشاید مانند جرج بوش، این                هم لب می      
اسرائيل «:گوید  جنایتکار جنگی بزرگ، می      

 زهی     ».محق است از خود دفاع کند                        
شرمی آقایان و نمایندگان جامعه                        بی
 !  المللی  بين

ست که نجات یک سرباز وظيفه         باری، بدیهی 
ریزی   ای بيش نيست و اسرائيل با برنامه   بهانه

قبلی به فلسطين و فلسطينيان یورش آورده               
ترین   مردم فلسطين وارد یکی از سياه        .  است
آنان امروز از هر    .  اند  های سرکوب شده    دوره

اند، از سویی دولت      سو زیر فشار قرار گرفته    
اسرائيل که بر اساس یک ایدئولوژی                           

گذاری شده    نژادپرستانه به نام صهيونيسم پایه    
ی گذشته نشان داده است         و در طی پنج دهه      

تواند به حيات خود      گری نمی   که بدون نظامی  
ی آنان      ادامه دهد به سرکوب ددمنشانه               

پردازد و از سویی دیگر یک دولت                     می
ارتجاعی به رهبری حماس که هدفش رهایی        
و آزادی مردم فلسطين نيست و تنها                               

اسالميستی و واپسگرا را در         های پان   برنامه
پروراند با تحدید آزادهای مردم                سر می   

فلسطين و حمالت کور و ابلهانه به                                 
غيرنظاميان اسرائيلی، با پرتاب موشک به            
مناطق مسکونی و انفجار بمب در معابر                   

ها، در واقع به آتشی               عمومی و اتوبوس      
. دمد که دولت اسرائيل روشن کرده است           می

از این جنبه، ارتجاع صهيونيستی و ارتجاع          
با این حال     .  اند  اسالمی دو روی یک سکه        

پرواضح است که اکنون جای انفعال و دست          
نيروهای مترقی  .  و روی دست گذاشتن نيست    

و آزادیخواه و در راس آنان کمونيست ها و              
چپ انقالبی ایران و جهان باید به هر شکل              
ممکن همبستگی خود را با مردم تحت ستم               
فلسطين نشان دهند و با اعتراض و مبارزه              
خود، رژیم اشغالگر اسرائيل را به عقب                   

 . نشينی وادارند
 
  

 ی مردم فلسطين ريزی شده نابود سازی برنامه 
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 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 

در چند ماه اخيرمبارزات کارگران در چهار         
گوشه جهان عليه نظم ضد انسانی سرمایه                

هر چند   .  بدون لحظه ای وقفه ادامه یافت              
عمده این مبارزات، اعتصابات و اعتراضات      
برای دستيابی به خواسته های فوری و                       
رفاهی بود، اما بررسی روند این مبارزات             
نشان از یک جهت گيری عمومی دارد که                
در هر کشوری با خود ویژگی های محلی                

 . بروز می کند
حضورنظامی امپریاليست ها در عراق و                
افغانستان و تخصيص ميلياردها دالر بودجه         
دولتی به این ماشين جنگی، یکی از دالیل                
عمده دست اندازی سرمایه داران و دولت                
حامی آنها به دستمزدها و حقوق رفاهی                     

جنگی شدن اقتصاد و        .  کارگران بوده است    
ناتوانی سرمایه داران و دولت آنها درپاسخ             
گوئی به اعتراضات روزمره کارگران و                
زحمتکشان، آنان را واداشته که راه های                  
دیگری را برای خاموش ساختن فریاد                        

این .  اعتراض ميليونها کارگرجستجو کنند          
راه هم چيزی جز تشدید تفاوت های قومی و            
ایجاد اختالف درميان صفوف کارگران نبوده      

خفته ای را بيدار     "  غول"این اقدامات    .  است
کرده و به عرصه مبارزه طبقاتی کشانده                  

خفته ميليونها          "  غول"این          .  است
در کشورهای   "  مهاجر"و   "  خارجی"کارگر

عمده جهان سرمایه داری است که با تشدید              
مبارزات خود، سرمایه داران رابه وحشت             

 .مرگ انداخته است
بدون شک یکی از برجسته ترین نمونه ها               

 ١٢در این ميان مبارزه و مقاومت بيش از               
ميليون کارگر مهاجرغير قانونی در آمریکا          

سرمایه داران آمریکا و نمایندگان آنان       .  است
در ارگان های قانون گذاری مبارزه همه                  
جانبه ای را عليه کارگران مهاجر به راه                   
انداخته و در تالشند که اینان را مسبب                         

. معضالت و مشکالت موجود جلوه دهند                
همين امر ميليونها کارگر مهاجر غير قانونی        
را به عرصه مبارزه مستقيم و آشکار کشانده         

طبقه کارگر  "  پنهان"ماه آوریل بخش      .  است
آمریکا در ابعاد ميليونی به خيابان ها آمد و              

. آشکارا به سرمایه داران اعالن جنگ داد              
نقطه اوج این اعتراضات، راه پيمائی و                     

سرمایه داران در روز اول ماه مه          "  تحریم"
تالش برای احيای سنت مبارزات اول           .  بود

. ماه مه سرمایه داران را به وحشت انداخت           
جنبش علنی شدن نارضایتی ميليونها                           
کارگرمهاجردرادامه، تالش آنان برای ایجاد        

تشکل و احيای حقوق لگد مال شده خود را               
تنها در ایالت نيویورک بيش     .  به همراه داشت  

 هزار نفر کارگر مراکز نگهداری               ۵٢از   
کودکان، که اغلب از ميان کارگران مهاجر            

. هستند، دست به تشکيل اتحادیه خود زدند              
این اقدام از سوی مقامات رسمی و نمایندگان         

اما گوش  .  کنگره و سنا غير قانونی اعالم شد       
کارگران دیگر به این حرف ها بدهکار نبوده         

. و مبارزه آنان با تمام توان ادامه یافت                        
 ٢٨همزمان با کارگران نيویورک، بيش از            

هزار نفر کارگر ساختمانی در شهر شيکاگو          
نيزبا خواست تشکيل اتحادیه دست به                          

با نزدیک شدن تاریخ                .  اعتصاب زدند     
برگزاری انتخابات ميان دوره ای، مبارزه بر      
سر تصاحب کرسی های کنگره و سنای                    
آمریکا ميان دو حزب دموکرات و جمهوری         
خواه اوج گرفت و مسئله کارگران                                 
مهاجرغير قانونی به یکی از اصلی ترین                 

. معضالت جامعه آمریکا تبدیل شده است                
نکته برجسته در این ميان پيشبرد مبارزات            
کارگران مهاجر مستقل از این دوحزب است         
که به همراه خود تعميق مبارزه طبقاتی را به         

 .همراه داشته است
یکی دیگر از پی آمد های  تشدید علنی                         
مبارزات کارگران مهاجر، رادیکال شدن               
جنبش جوانان و دانشجویان و پيوند مبارزات        

این روند   .  آنان با اعتراضات کارگران بود         
هم  پيش از آنکه تنها به مبارزات کارگران              
مهاجر آمریکا تعلق داشته باشد، یکی دیگر            
از گرایش های عمومی در مبارزات                           
کارگران و زحمتکشان درچند ماه اخير بوده         

مبارزات بی وقفه جوانان و دانشجویان      .  است
فرانسه برجسته ترین نمونه این گرایش است         
که پس از دو ماه  و در پيوند آشکار با جنبش            
کارگران این کشور، دولت سرمایه داران را         

گذشته از فرانسه   .  وادار به عقب نشينی نمود     
و آمریکا، جوانان و دانشجویان در دانمارک         
هم مبارزات خود را با اعتراضات کارگران         
این کشور پيوند داده و در طول ماه های                     
آوریل و می، بارها نارضایتی خود از وضع         
موجود را با حضور در صفوف کارگران               

 .معترض به نمایش گذاشتند
 

تشدید مبارزات کارگران مهاجر تنها به                    
در طول چند ماه       .  آمریکا محدود نمی شود      

اخير کارگران مهاجر در کشورهای حاشيه           
خليج فارس هم مبارزات خود عليه شرایط               

عدم پرداخت     .  موجود را تشدید نمودند              

دستمزدها، بی حقوقی مطلق و ممنوعيت                 
تشکيل اتحادیه های کارگری، در برخی از            

بودن، "  خارجی"کشورها تنها به دليل                   
شرایط دشواری را برای دهها هزار کارگر           

پی آمد مستقيم این    .  مهاجر بوجود اورده است   
اوضاع موجی از اعتصاب در بحرین، قطر          

در اواسط ماه می            .  و عمان بوده است           
اعتصاب کارگران ساختمانی در دوبی،                   
یکرشته از پروژه های بزرگ را به تعطيلی           

کارگران بنگالدشی در کویت هم پس        .  کشاند
ازبارها مراجعه بی ثمربه مراجع دولتی                    
برای حل مشکالت خود، سرانجام و برغم              
ممنوعيت هر گونه حرکت اعتراضی، به                
ساختمان سفارت بنگالدش در کویت حمله              
کرده و خواستار رسيدگی به وضعيت خود             

 .   شدند
گذشته از فشار آشکار به کارگران مهاجر،             
کشورهای سرمایه داری، بویژه کشورهائی          
که مستقيما در عراق و افغانستان حضور                 
نظامی داشته و از سياست های جنگ طلبانه          
آمریکا حمایت می کنند، شرایط جنگی و                   

را بهانه   "  مبارزه با تروریسم     "فوق العاده      
کرده و حقوق شناخته شده کارگران، که طی          
سالها مبارزه به چنگ آوردند، را هر روز               

به عنوان نمونه دولت     .  محدود تر کرده است    
استراليا، برغم مقاومات همه جانبه طبقه                  
کارگر، در اواخر سال گذشته قانونی را به              
تصویب رساند که دست سرمایه داران را در        
تعيين شرایط کار بيش از گذشته باز می                     

در مقابل این حرکت، کارگران،              .  گذاشت
بویژه در تظاهرات اول ماه مه، دست به                    

 ژوئن بيش از        ٢٨در روز     .  مقاومت زدند  
 هزار نفر در خيابان های چند شهر                   ٣٠٠

. بزرگ این کشور دست به تظاهرات زدند             
در همين رابطه تالش وسيعی در ميان                        
اتحادیه های کارگری این کشور آغاز شده که     
با ایجاد جبهه ای مشترک بتواند مبارزات                
کارگران عليه این قانون سرمایه داران را               
هماهنگ کرده و به این مبارزات قدرت                     

در ادامه این حرکت تماس            .  بيشتری بدهد  
هائی نيز با اتحادیه های کارگری آمریکا                  
گرفته شده تا این مقاومت را به یک مقاومت           
بين المللی عليه سرمایه دارارن و قانون                    

 . آنها تبدیل سازند" ضد تروریسم"

 نگاهی به مبارزات کارگران مهاجر جهان

 نشريه کار 

)اقليت(ارگان سازمان فدائيان   

  را بخوانيد
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١ازصفحه   

٧درصفحه   

دستگيرشدگان این حرکت از طرف دیگر که       
نشانه آشکار وحشت رژیم از گسترش جنبش       
های اجتماعی ایران می باشد؛ جمهوری                 
اسالمی را بر آن داشته تا در عرصه های                
وسيعتری به تبليغات بر ضد جنبش های                   
اجتماعی از جمله تجمع اعتراضی زنان در           

تا جائی که محسن اژه     .   خرداد دست بزند   22
ای وزیر اطالعات رژیم در کنفرانس خبری        
یازده تير ماه، تمام توان خود را به کار بسته           

کشور های    "تا با وانمود کردن دخالت                    
در امر برنامه ریزی و سازمان                "  بيگانه

 خرداد ،    ٢٢دهی تجمع اعتراضی زنان در         
گریبان خود و جمهوری اسالمی را از                       
پيامدهای خيزش های اجتماعی رو به رشد            

 . خالص کند
تجمع اعتراضی زنان در ميدان هفت تير                 
اگر چه اولين حرکت اعتراضی آنان نبوده،           
اما می تواند سر فصل جدیدی از حرکت                   

. های اعتراضی منسجم تر و پيگير تر باشد           
چرا که  از زمان به قدرت رسيدن جمهوری          
اسالمی همراه با تدوین قوانين قرون                           
وسطائيش، تمامی توده ها و اقشار زحمتکش       
ایران از جمله زنان از ابتدائی ترین                             

اجتماعی خود محروم         -مطالبات انسانی       
گشته، همواره تحت شدید ترین فشار ها                    

. وسرکوب های جنایتکارانه قرار گرفته اند         
در تمامی این سال ها  زنان آگاه ایران در                  
جهت به دست آوردن حقوق انسانی پایمال              
شده خود شکل های مختلفی از مبارزه را                 

 . تجربه کرده و می کنند
با وجود مقاومت و ایستادگی زنان در مقابل           
حرکت های واپسگرایانه، زن ستيز و                        
سرکوب گرانه ی جمهوری اسالمی به دليل          
پراکندگی و عدم تشکل آنان که خود ناشی از         
تشتت و پراکندگی جنبش چپ انقالبی ایران          
است، کمتر توانسته اند دستآوردهائی را به            

 . همراه داشته باشند
اما از آنجائی که تمامی جنبش های اجتماعی         
در روند پراتيک وحرکت پيش رونده خود با        
تجربه اندوزی از آزمون وخطا در مسير                
درست خود رهنمون می شوند، جنبش زنان          
نيز با بهره گيری از تجارب سال های                        
گذشته خود با وجود همه کاستی هائی که                  
داشته، می رود تا گام های محکم تری را در         
اعتراض به سلب ابتدائی ترین حقوق و                     

از نتایج اوليه   .  مطالبات انسانی  خود بردارد     
این سال های آزمون و خطا، دست یابی                     
جنبش زنان  بر ضرورت حرکت های                      
اعتراضی مستقالنه می باشد که در این                     
مسير توانستند نطفه های حرکت تشکل یافته         

و مستقل خود را با بزرگداشت روز جهانی             
 در درون ایران پی           ٧٨زن در اسفند ماه           

از آن تاریخ با گذشت هر سال            .  ریزی کنند 
جنبش زنان در پيگيری خواسته ها و                           
مطالبات به حق خود پيگيرانه تر پيش رفته و     

 ٨حرکت های اعتراضی خود را از دایره ی         
 خارج ساخته و      - روز جهانی زن        -مارس  

درروز ها و مناسبت های دیگری از جمله               
 .  خرداد نيز گسترش داده است٢٢

نگاهی اجمالی به حرکت های اعتراضی                 
زنان ایران در سال های اخيرنه تنها به لحاظ          
گسترش کمی وکيفی افراد شرکت کننده در             
این تجمعات اعتراضی، بلکه گسترش یافتن          
دفعات این تجمعات در مناسبت های مختلف،        
نشان از اراده پوالدین زنان آگاه جامعه ایران        
دارد که در مبارزه با رژیم جمهوری                           
اسالمی  برای کسب حقوق پایمال شده خود             

اما آنچه مسلم است      .  تالش و پيکار می کنند      
نه جنبش زنان و نه دیگر جنبش های                            
اجتماعی موجود در ایران، هيچکدام به                     
تنهایی و بدون پيوند با یکدیگر نه تنها قادر               
به کسب حقوق اوليه خود نمی باشند بلکه                  
جمهوری اسالمی با مغتنم شمردن پراکندگی        
موجود همراه با به کار گيری سرکوب های            
وحشيانه تر، قدرت ماندگاری خود را به رخ          

و چه بسا با استفاده از           .  مردم خواهد کشيد    
تمام توان تبليغاتی خود عالوه بر دامن زدن            
بر یاس و نا اميدی اقشار مختلف مردم                        
ایران، روند رو به رشد مبارزات توده های            
زحمتکش از جمله جنبش زنان را به سکوت          

اگر چه مجموعه واقعيت         .  و انزوا بکشاند     
های عينی جامعه و حرکت های رو به رشد            
جنبش های مختلف اجتماعی ایران بيانگر               
عدم کارآیی سياست تا کنونی جمهوری                     

 .    اسالمی بوده است
بررسی اجمالی تجمع چند هزار نفری زنان          

 خرداد  در ميدان هفت تير      ٢٢ایران در روز  
و اعتراض آنان به قوانينی که عمال زنان                  
ایران را از حد یک شهروند درجه دوم                       
نيزپایين تر قرار داده، عالوه بر نکات یاد                
شده موارد دیگری را نيز می تواند پيش                     

 :روی ما بگذارد
علی رغم ماهيت سرکوب گرانه رژیم،           )  ١

اینبار شيوه سرکوب و کثرت تعداد ماموران          
امنيتی و پليس بویژه به کار گيری زنان پليس 

که ساعت ها قبل      "  فاطی کماندوها "با عنوان 
از آغاز تجمع در ميدان هفت تير به انتظار               
تظاهر کنندگان نشسته بودند  نشان از                          
وحشت بيشتر رژیم از حرکت رو به رشد                

تا جائی که ماموران            .  جنبش زنان دارد       

امنيتی به سرعت با باتوم تجمع کنندگان را              
مورد ضرب وشتم قرار دادند، از گاز فلفل              
استفاده نمودند، به صورتشان اسپری رنگی          
پاشيدند و در سطح گسترده ای به دستگيری            

و این نشان می دهد     . تظاهر کنندگان پرداختند 
که جنبش زنان و دیگر جنبش های اجتماعی          
ایران باید ماهيت سرکوبگرانه رژیم را جدی        
بگيرند و برای مقابله با سرکوب، انسجام و             
برنامه ریزی مشخصی را  برای هر یک از           

اما با  .  تجمعات اعتراضی خود فراهم آورند       
همه این سرکوب های وحشيانه، زنان ایران          
در سال های اخير برای چندمين بار ثابت                 
کردند که نيروئی بسيار با انگيزه و با                           

تا جائی که در زیر          .  پتانسيل باالئی هستند    
باتوم و کتک، فریاد خشمشان لرزه بر اندام             
جنایتکاران جمهوری اسالمی انداخت و این          
می تواند باعث غرور و افتخار همه انسان              

 . های مبارز و آزادی خواه باشد
حمایت گسترده سازمان ها  و نيروهای            )  ٢

سياسی در داخل و خارج کشور، حمایت                   
احزاب و تشکل ها ی اروپائی و سازمان                  
های حقوق بشر بين المللی، حضور عکاسان        
مستقل،  حمایت و حضور محسوس                              
دانشجویان دختر و پسر و همراهی عملی                 
آنان با این تجمع اعتراضی، نشانه های قوت          
و اميدوارکننده ای از ایجاد همبستگی و اتحاد       
ميان جنبش دانشجوئی و جنبش زنان که به              
طبع آن می توان  انتظار به هم پيوستگی                    
بيشتر جنبش های اجتماعی  اقشار مختلف               
جامعه ایران را داشت نيز از نکات برجسته           

 .  این حرکت اعتراضی جنبش زنان بود
مطالبات و خواسته های جنبش زنان در           )  ٣

حق برابری     - خرداد      ٢٢تجمع اعتراضی      
طالق، ممنوعيت تعدد زوجات، حقوق برابر        
با مردان در امر ازدواج، حضانت و                            
نگهداری فرزند توسط پدر و مادر به طور              
یکسان، حق شهادت برابر با مردان و حق                

نشانگر این    -قضاوت برای زنان در دادگاه         
واقعيت تلخ جامعه ایران است که زنان ایران        
در بهترین حالت با تحقق خواسته های فوق             
درحاکميت جمهوری اسالمی همسنگ و                 
همراه مردان به عنوان  شهروندان درجه                 

اگر چه همه این         .  دوم شناخته خواهند شد        
خواسته ها به عنوان بخش کوچکی از                         
مطالبات برحق جنبش زنان در شرایط فشار          
و سرکوب لجام گسيخته جمهوری اسالمی              
قابل فهم و درک بوده و دفاع از این مطالبات          
وظيفه هر انسان آگاه ومبارزی می باشد، اما          
نکته ظریفی در این مطالبات به عنوان فصل         

  خرداد٢٢نگاهی به جنبش زنان و تجمع اعتراضی آنان در 

 هرگونه ستم و تبعيض بر پايه جنسيت بايد فورا ملغا گردد 
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سراسری که قادر به سرنگونی جمهوری                 
اسالمی و تحقق خواسته های انقالبی                            
 .دمکراتيک و سوسياليستی شود، تبدیل گردد

حکومت اسالمی هميشه با آزادی اندیشه                   
مخالف بوده است و این مخالفت از این                        
روست که از حضور اندیشه و در نهایت از             

وقتی تفکری همه    .  فراگيرشدن آن می ترسد     
گير شد، دیگر حکومت توان مقابله با آن را              

این موضوع در مورد تشکل مستقل            .  ندارد
اگر تشکل مستقل همه گير       .  نيز صادق است   

شود، دیگر نمی توان جلوی آن را گرفت و               
از همين رو است که             .  سرکوب اش کرد      

حکومت اسالمی با روی کار آوردن کابينه              
امنيتی احمدی نژاد سرکوب                  –نظامی      

وحشيانه و خاموش کردن هر صدای مخالفی         
 .را در دستور کار قرار داده است

در این ميان جنبش دانشجویی باید بتواند که             
از همه ی ظرفيت های موجود استفاده کرده            
تا به اهداف خود برسد و در این ميان ایجاد                
تشکالت مستقل و متنوع علنی، نيمه علنی و           
حتا مخفی از اهميت بسياری برخوردار                    

 . است
و آن چه که در این ميان اهميتی بسيار دارد               
این است که جنبش دانشجویی گام های خود             
را هم چنان به جلو بردارد و با هر گونه توهم    

 .آفرینی های ليبرالی و رفرميستی مبارزه کند      
شکی نيست که این تفکرات به ویژه در                       
شرایطی که سرکوب شدید وجود دارد                         
همواره به دنبال بستری برای رشد مجدد                   

در این ميان هر چقدر که            .  خود می گردند    
مبارزه طبقاتی عميق تر شود و جنبش                         
کارگری و سایر جنبش های اجتماعی متشکل       
تر و سازمان یافته تر شوند، امکان رشد                     
تفکرات و توهم آفرینی های ليبرالی و حتا                

 .سوسيال رفرميستی کمتر می شود
کوتاه سخن، جنبش دانشجویی در شرایط                  
کنونی باید ضمن تقویت ارتباط خود با طبقه            
کارگر و سایر زحمتکشان از جمله معلمان،            
پرستاران و غيره و پيوند هر چه بيشتر با                  
مبارزات آنان و سایر جنبش های انقالبی و              
دمکراتيک، باید بتواند ضمن سازماندهی                
خود در سطح وسيع و حمایت همه جانبه از              
مبارزات مستقلی که در دانشگاه ها رخ می              
دهد، از هرز رفتن پتانسيل خود جلوگيری               
کرده و در راستای عمق بخشيدن هر چه                    

شيوه ها و     .  بيشتر به مبارزات خود بکوشد        
اشکال مبارزات پيش رو چيزی است که به             
موقعيت مشخص آن لحظه بر می گردد، اما            
آن چه که مهم است اهداف مبارزه ی انقالبی           
است که باید ضمن خنثا کردن سياست های              
سرکوبگرانه ی رژیم، مبارزات را به پيش             
برده و شرایط را برای اقدام سراسری و                     

دانشکده فنی دانشگاه تهران و در بزرگداشت      
د از راه می             ١۶ ای ه ب  آذر نماد تحولی بود ک

این حرکت    .   رسيد و اکنون از راه رسيده بود      
در حالی ُمهر تفکرات سوسياليستی و چپ را        
ات                   ری اری از نش ي ه بس ود داشت ک ر خ ب
ا                    ه و ی ت دانشجویی پيش از آن خود را وابس

 .نزدیک به این نحله ی فکری می دیدند
ن در طول سال                     ي م چن ی ه جنبش دانشجوی
گذشته و به ویژه در ماه های اخير با شرکت            
ران شرکت              ارگ فعال در جریان اعتصاب ک
ایت از               واحد و مراسم های اول ماه مه و حم
ران، شرکت             ارگ مبارزات و خواسته های ک
ایت از                    ان و حم راضات زن در جریان اعت
ایت از                       ه های شان، شرکت و حم ت خواس
م و                   ت حت س ل ت ل رحق م ای ب ه ه ت واس خ
يش           يش از پ اعتراضات شان، نشان داد که ب
ان          ارگری، زن بر پيوند این جنبش با جنبش ک
يک               و سایر جنبش های اجتماعی و دمکرات

 .تاکيد و اصرار دارد
اکنون و در اثر حرکت رو به جلوی جنبش               
دانشجویی، با شرایط متفاوتی در دانشگاه ها         

دیگر کلماتی هم چون                 .  روبرو هستيم     
سوسياليسم و کمونيسم کلماتی ممنوعه در                
دانشگاه ها نيستند و این همه در حالی اتفاق              
افتاد که حاکميت با همراهی سرمایه داری               
جهانی، تبليغات سرسام آوری را عليه                        
کمونيسم و تبليغ شکست آن به راه انداخته                 

آن ها می کوشند با تحریف کمونيسم و         .  است
ناميدن حکومت های توتاليتر و شبه سلطنتی          
هم چون کره شمالی به عنوان حکومت                       
کمونيستی، تصویری ارتجاعی از آن                         
بسازند، اما در این ميان واقعيت های مبارزه         

با گسترش و     .  ی طبقاتی چيز دیگری است        
عميق تر شدن مبارزه ی طبقاتی، کارگران و        
سایر اقشار انقالبی و دمکرات هم چنان که              
خواسته های رادیکال تری را مطرح می                 
کنند، نظریات ليبرالی و رفرميستی را نيز به        
کناری می نهند و به دنبال نظریاتی می                       
گردند که پاسخی و راه حلی برای آن مرحله           

 ساله ی اصالحات           ٨دارند و تجربه ی              
حکومتی تجربه ی بزرگی بود که ظرفيت               
جریانات ليبرالی و رفرميستی را در مبارزه          
برای آزادی و عدالت اجتماعی به وضوح به         

 .تصویر کشاند
اما هم چنان مسير سخت و ُپر از سنگالخی              
پيش روی جنبش انقالبی و از جمله جنبش               
دانشجویی قرار دارد تا به یک جنبش                           

ی عزم خود را                   بش دانشجوی مبارزات، جن
اجم                       ه ر ت راب اومت در ب ق ارزه و م ب برای م

 .حاکميت به نمایش گذاشت
 نيمه  (٤٥٧پيش از این در نشریه کار شماره 

ه              )   دوم تيرماه سال گذشته    ه ب ه ای ک ال ق در م
ه                  ١٨مناسبت   ت ف ود، گ ده ب ي  تير به چاپ رس

بودیم که جنبش دانشجویی در مرحله گذار از         
سم است          ي در آن   .   ليبرال رفرميسم به رادیکال

ود        ده ب ه آم ال ق ارزات        « :   م ب رش م ت ا گس ب
ده          ر ش دانشجویی، گرایشات ليبرالی منزوی ت
يک            و گرایش سوسياليستی و انقالبی دمکرات

ت          اف د ی واه رش خ ت ارزه ی        .   گس ب د م رش
دیشه               جوی ان ه جست طبقاتی، دانشجویان را ب
ه از              هایی می کشاند که پاسخ گوی این مرحل

د    ن ر                   .   » مبارزه باش ن ب ي م چن ه ه ال ق در آن م
ارزات               ب د م ون ي رش و پ ت رورت گس ض
ر               ای ان و س دانشجویی با جنبش کارگری، زن

ود        . جنبش های انقالبی دمکراتيک تاکيد شده ب
ی                    بش دانشجوی ورد امروز در جن این دو م
ی خود             ل ام تحقق یافته و می رود که مسير تک

ی در        .   را بپيماید  نگاهی به مبارزات دانشجوی
ه وضوح                طی سال گذشته این موضوع را ب

 .نشان می دهد
ان روزهای                  ی و از هم ل با آغاز سال تحصي
ان             ری ی در ج بش دانشجوی ن ز، ج ي ای اول پ
ه                     راضی خود نشان داد ک حرکت های اعت
ی آن در                  رادیکاليسم وجه مشخصه ی اصل

ه              .   سال جدید خواهد بود    ود ک ن رو ب ي از هم
م وحدت       " انشعابات متعدد در جریان       ي حک " ت

جمن اسالمی            .   شکل گرفت  اتفاقاتی که در ان
دانشگاه تهران افتاد بيان آشکار این موضوع      

ن       .   بود ي درخواست سرکوب دانشجویان و فعال
جمن    "   جناح سنتی " دانشجویی توسط رهبر     ان

ل در                    ب ا روز ق ه ت ران ک ه اسالمی دانشگاه ت
رار               ه ق صف دفتر تحکيم وحدت طيف عالم
ان          داشت و از طرفداران دولت خاتمی بود، بي
ه                   ميت از ب لف حاک نا اميدی جناح های مخت
ی           گران انحراف کشاندن جنبش دانشجویی و ن
 .شان از رادیکاليسم غالب در این جنبش بود

ی                     ل حصي ه از آغاز سال ت بعد از حوادثی ک
د            ي را رس رفت روز دانشجو ف در .   شکل گ

ی    ١6جریان پاسداشت خاطره     ل آذر، حتا تعطي
وا،                    ی ه ودگ ه ی آل ان ه ه ب ا و ب اه ه گ دانش
ان         نتوانست به کمک حاکميت بياید و دانشجوی
در روزهای بعد و به اشکال گوناگون ضمن           
کال               ه های رادی ت گرامی داشت آن، بر خواس

حرکت دانشجویان در مقابل  .   خود تاکيد کردند  

 ٧٨ تير ١٨هفت سال پس از 
 راديکاليسم در جنبش دانشجويی

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

٧درصفحه   
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مشترک همه این خواسته ها نهفته است که               
بی توجهی به آن می تواند جنبش زنان را  به           
سطحی نگری و انحراف بکشاند ودر نهایت          
مطلوب، آنان را در مرز مقابله با قوانين                   
 .  مرد ساالر جمهوری اسالمی متوقف گرداند

با نگاهی به مطالبات فوق می توان به این                 
انگشت گذاشت که     –هرچند محال     –فرض  

اگر جنبش زنان در زیر حکومت قرون                     
وسطائی و زن ستيز ایران  بدون حضور                  
مردان زندگی می کرد، اساسا فاقد خواسته و         

چرا که هيچ کدام از مطالبات         .  مطالبات بود 
فوق قائم به ذات نبوده و بدون حضورمردان          

تنها .  در جامعه علت وجودی نخواهند داشت       
خواسته زنان که قائم به ذات بوده و بدون                   
علت وجودی مردان نيز می تواند یکی از                
اساسی ترین خواسته های انسانی آنان به                  
شمار آید یعنی بر خورداری از حق انتخاب            
پوشش، در ميان مطالبات برحق جنبش زنان        
تا کنون جائی برای خود باز نکرده است و               
این همان نکته ظریفی است که قابل تامل می         

 .      باشد
با وجود یک دست نبودن ماهيت عناصر         )  ۴

شرکت کننده در این تجمع اعتراضی ،                       
حمایت عملی و نقادانه سازمان های                             
کمونيستی و چپ در تبعيد از جنبش زنان و             
دیگر جنبش های اجتماعی را می توان گامی         
به جلو دانست که در قدم اول با ایجاد شناخت      
و اعتماد متقابل، به تقویت حس همبستگی                
ميان سازمان های کمونيستی و چپ در تبعيد         
با عناصر و نيروهای مترقی درون کشور               
خواهد  انجاميد و سپس در گام بعدی می                     
تواند در پاسخ دادن به یک ضرورت                           
تاریخی یعنی اتحاد و همبستگی جنبش های            
مختلف ایران  با جنبش طبقه کارگر برای                 
سرنگونی جمهوری اسالمی و تحقق انقالب          

 . اجتماعی فردای ایران اثر گذار باشد
                                                        

 نگاهی به جنبش زنان و 
  خرداد٢٢تجمع اعتراضی آنان در 

۵از صفحه   

 .انقالبی عليه رژیم مهيا کند
فراموش نکنيم که رژیم همه ی توان                           
سرکوب خود را به ميدان آورده و در این                
رابطه نباید توهمی به خود راه دهيم و باز               
فراموش نکنيم که علی رغم شباهت هایی،            
حکومت نمی تواند کشتارهای دهه ی                        
شصت را تکرار کند و این به دليل شرایط              

در .  کنونی جامعه، حاکميت و جهانی است         
این جریان جنبش دارای فراز و نشيب هایی         
خواهد بود و رژیم سعی خواهد کرد از                     
تفرقه و عدم سازمان یابی توده ها حداکثر               
استفاده را در جهت سرکوب آن ها کند، اما            
یک درس را باید از یاد نبریم و آن این که                 
علی رغم گذشت یک سال از عمر دولت                 
احمدی نژاد و کابينه ی سرکوب، مبارزه به          
پيش رفته و گام های موثری به جلو برداشته  
شده است و این خود درس بزرگی است که            
می توان از مبارزات یک سال گذشته و به             

 .ویژه جنبش دانشجویی گرفت
 

 ٧٨ تير ١٨هفت سال پس از  . . . “  براندازی َنرم”
 راديکاليسم در جنبش دانشجويی

 کمک های  مالی
 

 کانادا
 

 دالر ١٠٠   قایقران
 دالر ۵٠  مهران بندر

 دالر ۵٠   دریا
 دالر ۵٠   الکومه
 دالر ١٠٠   ستاره

 دالر ۵٠  صدای فدائی
 دالر ١٠   نرگس

 دالر ٣٠  مهران بندر
 
 

 آمريکا
 

 دالر ٣٠ رفيق صفائی فراهانی 
 دالر ٢٠  انتشارات

 
 هامبورگ

 
 یورو ١٠ رفيق حميد اشرف
 یورو ١٠ رفيق رشيد حسنی

 یورو ۵   فریده
Ahmet Kaya  یور ١٠ 

دولت آمریکا اميدوار و پشت گرم است و               
هم دولت آمریکا برای پيشبرد تحوالت                    
مورد نظر خود، روی این جناح حساب  می          

. کند وبه حمایت و کمک آن نياز دارد                        
معنای دیگری جز این           “  براندازی َنرم   ”

ندارد که یک گروه و دسته از طبقه حاکم به           
جای گروه ودسته دیگری که اکنون برسر             
کار است، قرار گيرد، بدون این که به                        

چنين .  اساس نظم موجود لطمه ای وارد آید         
 -اوال.  تحولی به دو فاکتور کمکی نياز دارد        

سازماندهی یک جنبش محدود ليبرال که                
تحت رهبری نيروی آلترناتيو مورد حمایت         
آمریکا وایضا قدرت های اروپائی قرار                  

 -تاکتيک های سياسی       -داشته باشد و ثانيا       
تبليغاتی و گاه نظامی محدود برای بی ثبات           

 .کردن هرچه بيشتر جناح حاکم
به ظاهر مسئله که نگاه کنيم، یک درگيری            
است، ميان فراکسيون های طبقه حاکم،                   
جناح های جمهوری اسالمی ونيز ميان                   

 .دولت های آمریکا وجمهوری اسالمی
جناح حاکم می کوشد باتشدید فشار سياسی             
به جناح رقيب و حتا محدود کردن آزادی                
هائی که آنها به عنوان بخشی از طبقه حاکم           
همواره از آن برخوردار بوده اند، تالش آنها     
را در  منازعه درونی خنثا نماید و با رو                   
کردن ارتباطات آنها با دولت آمریکا در                  

هم زمينه را برای       “  براندازی َنرم  ”پروژه   
فشارهای آتی هموار سازد وهم در صفوف           
آنها شکاف اندازد و به نفع خود بهره                          

این اقدامات درعين حال              .  برداری کند    
تالشی است برا ی خنثا سازی تاکتيک های          

 .دولت آمریکا
اما هر آن چه که این تضادها ودرگيری ها             
شدید هم باشند، این تشدید سرکوب واختناق          

رژیم با این توجيه    .  اساسا متوجه توده هاست   
را در دستور     “  براندازی َنرم  ”که آمریکا     

کار قرارداده است، می کوشد، هر انتقاد،               
نارضایتی واعتراض توده مردم را به                      

دشمنان ”با  “  همراهی”عنوان اقدامی برای     
جنگ ”و وسيله ای در خدمت         “  ملت ایران 

تمام شواهد موجود،   .  ، سرکوب کند  “روانی  
از هم اکنون    .  دهند  این واقعيت را نشان می      

یک بار دیگر، زندان ها انباشته از مخالفين          
اند و در طول چند ماه                 سياسی رژیم شده     

گذشته مدام بر تعداد زندانيان سياسی افزوده        
پرونده هائی درحد مجازارت            .  شد است   

اعدام نيز توسط دستگاه های پليسی وامنيتی         
. اند  تهيه وبه دادگاه های فرمایشی سپرده شده      

پس، هدف اصلی تشدید اختناق و سرکوب،          
مقابله با توده مردم وتالش برای مهار                       

توجيه “  براندازی َنرم  ”.  مبارزه آن هاست    
ودست آویزی برای پيشبرد این سياست                   

 . است
 

 



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

رای                 ه ب ان داگ های خود را در دو نسخه ج
دوستان و آشنایان خود در خارج از کشور                
ه                  ان را ب ت ای ه ه ام ارسال و از آنها بخواهيد ن
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٧در صفحه    

٨ 
 ١ازصفحه 

 “ براندازی َنرم”
 توجيه و دست آويز تشديد اختناق و سرکوب

زمينه سازی برای      ”را خنثا وبدین طریق           
 “براندازی َنرم را به دشمنان ندهد

تشدید سرکوب  :   بنابراین، هدف روشن است    
این، اما پدیده ای نيست که درچند            .  واختناق

روز اخير، پيش آمده باشد، بلکه برنامه                     
سياسی مشخص احمدی نژاد برای حفظ نظام        
سياسی واقتصادی موجود از همان آغاز بوده       
است و تاجائی که به توده مردم ربط پيدا می            

. کند، به مرحله عمل واجرا نيز در آمده است         
نيازی هم به توضيح وافشاگری در مورد این         
ادعای رژیم که بحران های موجود،                            
ساختگی وجعلی اند وریشه آنها در خارج از          
مرزهاست و نيز این ادعا که ناضایتی                        

. واعتراض توده ای، جنگ روانی، نيست              
چرا که توده های کارگر و تمام زنان                            
ومردان زحمتکشی که زیر شدید ترین                       
فشارهای مادی ومعيشتی قرار دارند، بافقر،         
گرسنگی، بيکاری روبرو هستند واز ابتدائی        
ترین حقوق مدنی، اجتماعی وسياسی محروم       
اند، به خوبی ماهيت ادعاهای جعلی سران              

آن هاسال هاست که با         .  رژیم رامی شناسند   
ادعاهائی از این دست، از سوی رژیم                         
جمهوری اسالمی روبرو بوده اند و به رغم            
تمام اقدامات سرکوبگرانه حکومت، به                     
مبارزه آشتی ناپذیر ومستمر خود ادامه داده           

اند که تسویه            درعمل نيز نشان داده          .  اند
حساب شان با رژیم جمهوری اسالمی و                   

براندازی ”طبقه حاکم بر ایران نه از طریق           
جعلی مخملی ،نارنجی و       “  انقالب”و   “  َنرم

زرد، بلکه با براندازی سفت وسخت، خونين         
وتاپای جان واز طریق یک انقالب حقيقی و           

 .واقعی  یعنی یک انقالب سرخ خواهد بود
این نکته نيز برکسی پوشيده نيست که                          
هرتالش رژیم، با هر توجيهی برای تشدید              
اختناق وسرکوب، اساسا هدف آن منکوب               
کردن توده مردم و تالش برای مهار مبارزه           
آنهاست ولو این که ظاهر قضيه و شکل                     

نظير .  مستقيم آن، این واقعيت رانشان ندهد          
 . همين موضع گيری های کنونی رژیم

ماجرا از این قرار است که جناح حاکم                        
کنونی درجمهوری اسالمی می داند که دولت       
آمریکا برای پيشبرد اهداف وسياست های              
خود در منطقه خاور ميانه، خواهان برخی              
تحوالت سياسی در ایران ا ست که این                        

این را  .  تحوالت به زیان این جناح می باشد          
نيز می داند که هم جناح رقيب اش برای                     
بازگشت به رأس هرم حاکميت و قبضه                      
ارگان ها ونهادهای دولتی به حمایت وکمک          

مشکالت داخلی در خارج از کشور است که          
باید با برنامه ریزی اصولی ودقيق دشمنان             

همراهی ”احمدی نژاد از     “  .را ناکام گذاشت   
“ برخی عوامل داخلی با دشمنان ملت ایران          

با ایجاد اخالل در           ”سخن گفت که گویا              
عرصه های مختلف و جنگ روانی می                     

وی “  .خواهند اهداف دشمنان را متحقق کنند       
یک ”  در ادامه گفت که بحران های موجود           

“ رشته بحران های مصنوعی وساختگی                
این وزارت باید با خنثا کردن            ”هستند  که       

این اتفاقات ساختگی وافشای گروه های                    
طراحی کننده آنها، اجازه زمينه سازی برای         

 “.براندازی َنرم را به دشمنان ندهد
در پی این گفته های احمدی نژاد، محسنی                
اژه ای وزیر اطالعات، در یک مصاحبه                 
مطبوعاتی به عنوان فاکت و تائيدی برسخنان   
احمدی نژاد، از دستگيری شخصی به نام                

” جهانبگلو به عنوان یکی از افراد سازمانده         
. از جانب آمریکا خبر داد           “  براندازی َنرم  

یکی از راهکارهای مقابله آمریکا        ”:  اوگفت
با برخی از کشورها از جمله ایران،                             
سازماندهی انقالب مخملی وبراندازی َنرم             
در این کشورها بود که آقای جهانبگلو نيز                

. بخشی از این مأموریت را برعهده داشت              
وزارت اطالعات سعی کرده با گسترش                   
حوزه مأموریت ها وارتقای اشراف                             
اطالعاتی خود وبا اقدامات اطالع رسانی به          

 “.موقع خود باتوطئه دشمنان مقابله کند
با مروراین اظهار نظر ها، چنين پيداست که          
در ایران چيزی به نام بحران های اقتصادی،        
اجتماعی وسياسی که ریشه در ساختار                      

اگر .  درونی جامعه داشته باشند، وجود ندارد      
بحرانی هم هست، مصنوعی و ساختگی                  

از یک   ”است که دولت آمریکا با استفاده                
پدیده ای به    .  آن را ایجاد کرده است       “  گروه

نام نارضایتی، اعتراض و مبارزه توده ای             
عليه وضع موجود در ایران وجود ندارد،                

همراهی برخی عوامل     ”اگر چيزی هست،        
ایجاد ”به قصد    “  داخلی بادشمنان ملت ایران    

تشویش اذهان   ”و   “  جنگ روانی  “  ”اخالل
دليل روشن آن هم دستگيری        .  است“  جامعه

فردی است که فردا ممکن است در تلویزیون         
هم ظاهر شود و بر هر آنچه که رژیم می                   

 .گوید، مهرتائيد بزند
سرانجام هم چاره ساز مشکل این است که                
ارگان های سرکوب، جاسوسی وتحميق بر            
شدت اختناق و سرکوب بيافزایند و وزارت            
اطالعات، بادستگيری هرکس که بخواهد حتا      

“ این اتفاقات ساختگی    ”اندکی مخالفت کند؛       


