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 خالصه ای از اطالعيه ها و بيانيه های سازمان

 آمريکا در افغانستا ن هم شکست خورد

به فاصله کمتر از يک ماه بعداز رويداد يازده سپتامبر، حمله نظامی                 
نيروهای ائتالف بين المللی تحت رهبری امپرياليسم آمريکا، دراکتبر            

رژيم فوق ارتجاعی طالبان که مورد          .   به افغانستان آغاز شد       ٢٠٠١
مالعمر و   .  نفرت عميق توده ی مردم بود، به فوريت ساقط گرديد                  

دارو دسته ی وی از صحنه ناپديد شدند و حامد کرزای وديگر دست                 
" امنيت    "  و"  بازسازی    "    نشاندگان آمريکاباشعارهايی چون           

 .زمام اموررابدست گرفتند " آزادی "و
سقوط طالبان گرچه خوشحالی اکثر مردم افغانستان رادر پی داشت                 
ودر ميان برخی اقشار، انتظاراتی را در زمينه بهبود شرايط زندگی                
وتأمين آزادی  دامن زد، اما روی کار آمدن يک رژيم ارتجاعی                           
ودست نشانده ی امپرياليسم، روزنه ی اميدی را در برابر اقشار آگاه                

فتح افغانستان،   .  تر توده ی مردم زحمتکش افغانستان نمی گشود                   

ا                 دار ب ه ای در دي ن روز هجدهم مهرماه خام
ع تشخيص                 م ج س م ي وه، رئ ه ق ران س س
مصلحت، مسئوالن و آارگزاران نظام، يک         
امل روی بخش                     ه ت رد ک راد ک سخنرانی اي
هايی از آن و پيامدهايش در جامعه ضروری        

اشد     دار ضمن                  .   می ب ن دي ه ای در اي ن ام خ
نش             ا وت سرپوش گذاشتن بر همه ی بحران ه
ميت            های موجود ميان جناح های درون حاک
که اينک تا حدودی شکل علنی به خود گرفته         
اران                    درک ه ی دست ان م رد ه است، سعی ک

او به تاسی .   رژيم را به وحدت و همدلی فراخواند      
است           از مقام و جايگاه خمينی می خواست سي
ان                 ي ات را در م ب برقراری ايجاد آرامش و ث

د           ن ا  .   دست اندر کاران حکومتی موعظه ک ام
عمال با  تاکيد روی مواضع مشخص، نه فقط     
ميت               در جهت وحدت جناح های درون حاک
اع آشکار                حرکت نکرد بلکه با حمايت و دف
ژاد و            از سياست های کنونی دولت احمدی ن
ی                         م اش ر ه ي ع اخ واض دی از م ن ه م گل
ل اختالف های                     ر طب ر ب شت ي رفسنجانی، ب

 .  درون حاکميت کوبيد
ر                      ي ت اخ رک ا ح اط ب ب ه ای در ارت ن ام خ
رفسنجانی در مورد افشای نامه به اصطالح          
ه و                  ام ن طع ذيرش ق محرمانه خمينی جهت پ

٨درصفحه   

 خرافات و سرکوب

فراخوان خامنه ای به وحدت 
 وهمدلی جناح های حکومت

٢درصفحه   

 نگاهی به مبارزات توده ای در مهرماه

 اتحاد، ضرورتِ  جنبش کارگری، معلمان و دانشجويی

 آموز  آبان، روز دانش١٣به مناسبت 
 ناپذير دگرگونی بنيادين نظام آموزشی ايران، ضرورتی اجتناب

 آبان، روز          ١٣ی      جا دارد در آستانه             
آموز، يادی از اين روز در تاريخ                     دانش

 بکنيم و نظری هر چند کوتاه           ١٣۵٧انقالب  
بر ضرورت تحول بنيادين نظام آموزشی در        

 .ايران بيافکنيم
 در حالی       ١٣۵٧  –  ١٣۵٨سال تحصيلی       

های انقالبی مردم ايران          آغاز شد که توده        
ی خود   ها بود که تظاهرات گسترده      ديگر ماه 

کار شاه شروع     را برای سرنگونی رژيم ستم      
کارگران و عموم زحمتکشان با       .  کرده بودند 

اعتصابات نامحدود و سياسی ضربات کاری       
بر پيکر رژيم وارد آورده بودند و عزم                       
راسخشان را برای پايان دادن به حيات رژيم         

سبب نبود    پس بی  .  به نمايش درآورده بودند      
آموزان هم که اکثريت بزرگ آنها            که دانش  

فرزندان همان کارگران و زحمتکشانند سال         
آنان .  سازی را آغاز نمايند    تحصيلی سرنوشت 

نيز اين سال تحصيلی را با اعتصاب و تظاهرات          
در هر مدرسه و هر کوی و برزن شروع                  

ی عطفی    نقطه ١٣۵٧ آبان    ١٣روز  .  کردند
در اين روز   .  آموزی بود  در اعتراضات دانش  

آموزان دسته دسته از مدارس خود                  دانش
رهسپار دانشگاه تهران شدند، جايی که مردم         
و دانشجويان تجمع کرده و بر ضد رژيم شاه           

ديری نپاييد تا اين که تعداد          .  دادند شعار می 

مهم ترين وظيفه دستگاه روحانيت، فريب و تحميق توده های مردم                     
. وتحکيم اسارت معنوی آنها، در خدمت طبقه يا طبقات ستمگر است                 

مردم .  عوام فريبی، همواره جزء الينفک حکومت اسالمی بوده است             
ايران، به قدر کافی، با اين واقعيت آشنا هستند ودر سراسر دوران                        

 . حاکيمت جمهوری اسالمی باآن روبرو بوده اند
اگر امروز هم ديده می شود که احمدی نژاد، رئيس جمهور حکومت                  
اسالمی، با خدا و امامان شيعيان رابطه برقرار نموده واز آنها الهام                     

چون در  .  می گيرد، برای اکثريت عظيم مردم ايران، تعجب آور نيست         
اين سال های استقرار حکومت اسالمی به وفور، از اين نمونه ارجيف             

 .شنيده اند
با اين وجود، نمی توان اين حقيقت را کتمان کرد، که عوام فريبی                           
احمدی نژاد، نتايج عملی هم برای حکومت در بر دارد والاقل بر عقب         
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  ۴٨٨  شماره ٨۵نيمه  اول آبان  

 .مسلح خارجی نيز مواجه اند
از سوی ديگر ارتشاء ودزدی وفساد ،                        

. سرتاپای دستگاه اداری را گرفته است                     
کنترل و نظارت بر کشت خشخاش ومواد                

بسياری .  مخدر، با شکست روبرو شده است       
از فرماندهان ارتش و کارمندان ارشد دولتی         

. عمال دست اندر کار قاچاق مواد مخدرند                
فرمانده پليس فرودگاه کابل از فعال بودن                 
يک شبکه مافيائی ودست داشتن مقامات بلند          
پايه دولتی در قاچاق موادمخدر سخن می                 
گويد واضافه می کند که برخی از قاچاقچيان         
مواد مخدر، ساعتی پس از بازداشت دوباره          

، اداره حمايت از             “آيسا”.  آزاد شده اند        
سرمايه گذاری در افغانستان اعالم نمود به             
دليل نگرانی امنيتی، ميزان سرمايه گذاری            
خارجی در افغانستان درحد نگران کننده ای          

سرمايه گذاری های داخلی    .  کاهش يافته است  
نيز وضع بهتری ندارد وحتا بحث از فرار               

بی ثباتی و   .  سرمايه ها نيز به ميان آمده است      
به حدی رسيده است که برخی از         “  نا امنی ”

سرمايه داران را به داشتن محافظان مسلح              
 !نيزمجبور ساخته است

تشديد بحران و ناامنی و شکست ناتو آنقدر              
واضح است که حتا نهادهای وابسته به قدرت        

. های امپرياليستی نيز به آن اعتراف می کنند        
توسعه، ”که درامور          “  شورای سنليس     ”

به دولت ها    “  امنيت و  مبارزه با موادمخدر        
مشورت می دهد واز حدود يک سال پيش،              
فعاليت خود را با حمايت جامعه اروپا در                  
افغانستان آغاز کرده است، درگزارشی که             
اخيرا انتشار داده است، از جمله به اين                       
مسائل نيز اشاره نموده است که                                        

درافغانستان هيچ کاری برای فقر رو به                 ”
گسترش انجام نشده است، که آمريکا و ساير          
نيروهای ناتو درافغانستان با ناکامی روبرو          

 سال عمال بر      ۵شده اند، که طالبان پس از            
بخش زيادی از افغانستان تسلط دارد، که                  
بيشتر افغان ها به منظور به دست آوردن                  
پول از طالبان حمايت کرده وبا آن                                  
هاهمکاری می کنند که طالبان از لحاظ                      
روانی بر نيمی از افغانستان حکومت می کند        
وافغانستان در حال سقوط به دست طالبان                

 .“است
پنج سال پيش رژيم ارتجاعی طالبان                            
سرنگون شد، اما مطالبات مردم افغانستان و         
حقوق اوليه آنان همچنان تحقق نا يافته باقی             

آنان نه روی امنيت و آرامش به خود              .  ماند
. ديدند ونه به آزادی و دمکراسی رسيدند                  

امپرياليسم، در هيچ کجای جهان هيچگاه                  
آزادی را برای مردم به همراه نياورده بود               

. که اينبار بخواهد در افغانستان چنين کند                 
اکنون آن اندک اعتمادی که در آغاز، برخی           
از مردم افغانستان به دولت کرزای وحاميان         

 آمريکا در افغانستا ن هم شکست خورد

وزير دفاع کانادا پس از     .  “  عراق بدتر  است   
بازديد از نيروهای کانادايی ناتو درجنوب               

ما نمی توانيم طالبان را از         ”افغانستان گفت    
که روز به    “  ديويد ريچاردز ”.  “  بين ببريم    

دست گرفتن فرماندهی ناتو در افغانستان،               
طالبان را در حال شکست می دانست و                      
درخواست اعزام نيروی جديد را به دليل                  
نيرومند تر شدن گروه های شورشی نمی                 
دانست وآن را نفی می کرد، تنها چهار روز            

اوضاع ”بعد مجبور شد اعتراف کند که                    
!  “افغانستان به مرحله حساسی رسيده است           

مردم عادی افغانستان       ”:  او همچنين گفت      
زندگی زير سلطه طالبان را دشوار و                          
نامطلوب می دانند آما آن رابه ادامه جنگ                

 !“وآشوب ترجيح می دهند
اين اعترافات ودهها سخن مشابه ديگر که در        
چند هفته اخير بر زبان سران نيروهای                      

اشغالگر جاری شده است، نشان از اين                       
واقعيت دارد که طالبان دوباره دارد نيرو می         
گيرد و بسياری از مردم محروم وتنگدست             
افغانستان که از اشغالگران امپرياليست                    
ودولت دست نشانده ی آنها متنفرند، دوباره            

 .دارند به صف طالبان می پيوندند
اما .  پنج سال از سقوط طالبان می گذرد                   

افغانستان نه تنها بازسازی نشده ومردم آن               
به امنيت وآرامش دست نيافته اند ، بلکه                     
اوضاع درتمام جهات روز به روز، به ويژه          
برای مردم زحمتکش ، وخيم ترو نا امن تر             

بمباران اماکن مسکونی، تخريب     .  شده است    
وويرانی ، کشتاروآوارگی مردم بی دفاع                 

ابعاد فقر وبيکاری پيوسته    .  ادامه داشته است    
دولت دست نشانده          .  افزايش يافته است         

کرزای حتا از انجام يک رشته اقدامات                      
معمولی رفاهی برای بهبود نسبی وضعيت             
معيشتی مردم افغانستان نيز ناتوان بوده                    

 در صد مردم دسترسی به برق          ۶تنها  .  است
حتا يک سيستم بهداشتی برای تامين           .  دارند

اکثريت مردم در فقر        .  آب هم وجود ندارد       
 در صد مردم        ۶٣.  شديد به سر می برند            

ميليون هاتن   .  سواد خواندن ونوشتن ندارند         
ازمردم به ويژه درمناطق جنوبی افغانستان           
درمعرض قحطی وگرسنگی وکمبود شديد             

در يک کالم،        .  موادغذايی قرارگرفته اند       
مردم در شرايط بسيار سخت ودشواری به              

اين شرايط ، به تعبير يک ناظر        .سر می برند  
بهتر از آن زمان نيست که طالبان ها        ”افغانی  

! “در شرايط تحريم ، حکومت می کردند                 
افزون بر شرايط بسيار سخت و دشوار                      
معيشتی، مردم افغانستان هر روز با                            
سرکوب، خشونت وتحقير نيروهای متجاوزو     

امپرياليسم آمريکا ومتحد نزديک اش انگليس       
را برای کسب فتوحات بيشتر، تشجيع و                    

! قرعه، به نام عراق افتاد       .  جری تر ساخت   
جنايات امپرياليستی درعراق وافتضاحاتی که     
آمريکا وانگليس درجريان اشغال عراق وپس      
از آن مرتکب شدند، آنقدر بزرگ ودهشتناک        
بود، که افغانستان ومعضالت آن را در سايه          

کسی از ميان فاتحين، از افغانستان       .  قرار داد 
ياد نمی کرد، مگر به عنوان يک نمونه                       
موفقيت آميزی که آمريکا وموتلفين آن به                 
سرعت کار رژيم طالبان را يکسره کرده                  
است ودر اين کشور، ثبات وامنيت و                           

 .دمکراسی مستقر ساخته است
 يعنی    ٢٠٠۶اما وقتی که در پنجم اکتبر                   

درست در پنجمين سال سقوط طالبان واشغال       
افغانستان، طی يک مراسم رسمی در کابل،           
که باعجله، اما تحت تدابير بسيار شديد                       

“ آيکن بيری ”امنيتی برگزار گرديد و ژنرال       
فرمانده نيروهای ائتالف تحت رهبری                      

“ امنيت”آمريکا، مسئوليت تامين                                  
درافغانستان را رسما به نيروهای تحت امر           
ناتو واگذار نمود، پوچی دعاوی وتبليغات               
آمريکا مبنی بر ايجاد ثبات وامنيت در                        
افغانستان، روشن تر از گذشته در معرض              

به دنبال اين         .  ديد جهانيان قرار گرفت             
فرمانده ی  “  ديويدريچاردز”جابجائی، ژنرال   

“ امنيت”بريتانيائی ناتو، وعده داد به زودی          
را در سراسر افغانستان مستقر        “  آرامش”و  

خواهدساخت وهمزمان خواستار ارسال                  
تجهيزات نظامی بيشتر واعزام نيروهای                 

 ٣٠٠٠به جای    .  بيشتری به افغانستان گرديد     
 نيروی بريتانيائی،   ۶٠٠٠نيروی آمريکاائی،   

کانادائی، هلندی ورومانيائی رهسپار جنوب         
افغانستان شدند و يورش وحشيانه ای را در             

اين يورش ودرگيری   .  اين منطقه آغاز کردند    
نيروهای ناتو با شبه نظاميان طالبان صرف          
نظر از صدها کشته و زخمی،  دهها هزار               

  رقم آوارگان    UNHCR.    نفر را آواره کرد   
با  اين    .   نفر اعالم کرده است       ٢٠٠٠٠٠را  

همه ناتو درجنوب افغانستان به سختی                        
اشغال گران که در آغاز              .  شکست خورد   

وانمود می کردند طرف مقابل آنها تنها تعداد          
قليلی از عناصر طالبان اند، اندک اندک به              
اين مسئله نيز اعتراف کردند که اقشاری از            
مردم نيز به طالبان پيوسته اند ودارند می                 

يکی از فرماندهان ناتو      “  اد باتلر ”  .  پيوندند
 نفره انگليس     ۴۵٠٠درافغانستان که نيروی       

را رهبری می کند، پس از يک نبرد                              
سهمگين باشورشيان، در اجالس فرماندهان         

اکنون خشونت درافغانستان از     ”نظامی گفت    

 زنده باد سوسياليسم
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تر  آموزان از انبوه جمعيت حاضر بيش        دانش
در اين هنگام مأموران پليس و ارتش               .  شد

شاه به دستور فرماندهان قاتلشان ابتداء اقدام          
آور کردند و سپس برای       به پرتاب گاز اشک    

های خود استفاده    آموزان از سالح   کشتن دانش 
آموزان موجب به    تيراندازی به دانش  .  نمودند

ها تن ازآنان و جراحت صدها    خون غلتيدن ده 
آموز و   نزديک به شصت دانش   .  نفر ديگر شد  

نوجوان از پای درآمدند، کسانی که با                          
 و     »مرگ بر شاه         «شعارهايی همچون          

 به  »ی انقالب  اعتصاب، اعتصاب، مدرسه   «
 .دانشگاه تهران آمده بودند

و تثبيت يک رژيم           ١٣۵٧شکست انقالب       
ارتجاعی و واپسگرا به نام جمهوری اسالمی       

بار و وخيمی را بر نظام             وضعيت مصيبت  
. آموزان حاکم نمود      آموزشی و طبعًا دانش        

های درسی مملو از خزعبالت مذهبی و        کتاب
اختناق حاکم بر کل           .  خرافات دينی شدند      

از دبستان تا         –جامعه به سطح مدارس              
خبرهايی که در      .  امتداد يافت    –دبيرستان   

همين چند روز پيش انتشار يافته از سويی                
خود گويای وخامت اوضاع و از سوی ديگر         
وحشت رژيم جمهوری اسالمی از امکان                

 .آموزی است رشد و اعتالی مبارزات دانش
شخصی به نام عبدالرحمان توفيقيان که                     

ها و      اداره کل زندان         »فرهنگی«معاونت    
اقدامات تأمينی کهگيلويه و بويراحمد را به             
عهده دارد در مالقاتی که با مسئوالن                           
آموزش و پرورش اين استان داشت اعالم                

آموز با    دانش ١۵٠کرد که فقط در اين استان        
هايی مانند سرقت و قتل در ياسوج                     جرم

 .زندانی هستند
نژاد تصميم    امنيتی احمدی    –کابينه نظامی      

دارد پس از يک دهه دوباره اشخاصی را به           
.  به مدارس بازگرداند   »مربيان پرورشی «نام  

ای به جز تحميق و        اين افراد در واقع وظيفه      
آموزان به عهده          تر دانش     سرکوب بيش    

بر اساس آخرين اخبار              .  نخواهند داشت    
های رژيم، اين ارگان       منتشر شده در رسانه     

ی سرکوب از سال تحصيلی            شده بازسازی
 .جديد دوباره آغاز به کار کرده است

 
*** 

نظام آموزشی مطلوبی که معلمان و                             
توانند برايش مبارزه کنند         آموزان می    دانش

بايد اين امکان را به هر نوجوان بدهد تا                      
های الزم را برای          بتواند دانش و توانايی       

درک جامعه و جهان کسب کند و برای تغيير          
و هدايتش به سوی رفاه و بهروزی تالش                  

 .کند
هم اکنون نوجوانان در مدارس از برابری               

ها و       ساختار، روش    .  برخوردار نيستند    
محتوای آموزشی مدارس خود موجب                       

بسيارند .  اند  های فزاينده        نابرابری
ی ابتدائی را به پايان        آموزانی که دوره    دانش
برند بدون آن که توانسته باشند                            می

ی تحصيل    ای را برای ادامه     های پايه   آموزش
 .کسب نمايند

از آن جايی که رژيم جمهوری اسالمی به                 
عنوان يک رژيم دينی و ديکتاتوری در عمل         
مخالف دانش و حقيقت است، نظام                                 

اش را عاری از مطالب الزمی                  آموزشی
آموز کمک کند تا          کرده است که به دانش         

روحيه نقاد در     .  جامعه را دريابد و بشناسد        
 .نظام آموزشی اسالمی جايی ندارد

آموزان، فارغ از نياز مالی و                 تمام دانش  
معيشتی بايد بتوانند از آموزشی نظری و                  

در نظام آموزشی       .  عملی برخوردار شوند     
. مطلوب بايد کار عملی ونظری تلفيق شوند           

در نظام آموزشی مطلوب بايد راه را برای              
آموزان با علوم،            حداکثر آشنايی دانش         

، تاريخ، روابط اقتصادی و         ، فلسفه   آوری  فن
ها بازگذاشت که اين خود       اجتماعی و فرهنگ  

مستلزم جدايی کامل مدارس از هر گونه دين          
 –چه رسمی و چه غيررسمی             –و مذهبی     

 .است
يک نظام آموزشی مطلوب نبايد جلوی نقد و           

آموز به    انتقاد را بگيرد و اجازه دهد که دانش        
های مبارزه    ها پی ببرد و راه       عدالتی  علل بی 

نظام آموزشی مطلوب بايد     .  با آن را بياموزد    
آموز فرصت دهد که بتواند در           به هر دانش   

حرکات اجتماعی و سياسی شرکت کند و از           
امکانات ارتباطی و فرهنگی حداکثری بهره         

 .ببرد
هر گونه تبعيض مليتی، جنسی و اجتماعی              
بايد از نظام آموزشی رخت بربندد و دولت              
بايد مؤظف گردد تا انواع امکانات، از کتاب          

ی حمل و نقل و وسايل        و دفتر گرفته تا هزينه    
نوين آموزشی از قبيل رايانه و اينترنت را               

مسلم .  آموزان فراهم آورد     برای عموم دانش   
آموزان زمانی ميسر      است که برابری دانش     

است که مدارس خصوصی نباشند و بر                     
اساس قوانين اقتصادی غيرانسانی                                

 .داری اداره نگردند  سرمايه
نظام آموزشی مطلوب بايد بدون برو و                       

آموزان و معلمان اين امکان         برگرد به دانش   
را بدهد که در تدوين مواد آموزشی و                           
سازماندهی زندگی تحصيلی و مقررات                    

در اين   .  مدارس شرکت مستقيم داشته باشند        
آموزان   نوع از نظام آموزشی والدين دانش           
 .بايد در تماسی مستقيم با مدرسه باشند

ه           شک نبايد کرد که نظام آموزشی مطلوبی ک

 آموز  آبان، روز دانش١٣به مناسبت 
 ناپذير دگرگونی بنيادين نظام آموزشی ايران، ضرورتی اجتناب

ًا در                 ق ل ط اهی سخن رفت م وت ه ک از آن ب
سر                   ي م جمهوری اسالمی م چارچوب رژي

رار          .   نيست ق ت بنابراين گام نهادن در جهت اس
ارزه              ب زم م ل ت ه       چنين نظامی خود مس م ای ه

جانبه بر ضد اين رژيم و پايان دادن به حيات          
ه روز         دانش.   آن است   ی ک وزان ان   ١٣آم  آب
ه            ١٣۵٧ ل و ل ا گ ران ب ه اه ت گ ای    در دانش ه

ه خون             نظاميان و مأموران پليس رژيم شاه ب
د    غلتيدند برای چنين نظامی مبارزه می      ردن . ک

ه است،            از آن روز بيست    ت ذش و هشت سال گ
م                  بايد آرمان  ا رژي رد ب ب ها و يادشان را در ن

  .جمهوری اسالمی پاس داشت

کارگران پارسيلون اداره کل کار                  ”  
عنوان اطالعيه  “  لرستان را اشغال کردند    

 انتشار  ٨۵ مهر   ١٩ای است که در تاريخ      
در اين اطالعيه بعد از اشاره به               .  يافت

تجمع کارگران نساجی پارسيلون خرم اباد      
در برابر اداره کل کارلرستان، گفته شده           

از آن جايی که هيچکدام از                      ”است     
های  مسئوالن حاضر نشدند به خواسته            

کارگران رسيدگی کنند، آنان وارد                         
ساختمان شده و  دفتر مدير کل کار استان          

 “.لرستان را اشغال کردند
اطالعيه سپس با اشاره به ورود نيروهای        
انتظامی به اداره کار و مجبور ساختن                

اقدام ”:  کارگران به ترک محل، می نويسد     
ی کارگران پارسيلون مسئوالن        جسورانه

امنيتی استان لرستان را به تکاپو انداخت          
به طوری که آنان به کارگران قول حل               

 .ی آينده دادند شنبه مشکالتشان را تا سه
 ماه  ٢يک هزار کارگر پارسيلون بيش از        

است که دستمزدهای خود را دريافت                   
اند و حق سنوات آنان نيز پرداخت           نکرده

 “.نشده است
در ادامه، اطالعيه ضمن اشاره به                         
افزايش روز افزون تجمعات و                                 
اعتراضات کارگری، از تجمع اعتراضی      
کارگران شرکت ذوب رکورد مشهد در            
برابر سازمان کار خراسان رضوی ياد             
نموده که خواستار پرداخت هفت ماه                    

 .حقوق معوقه خود شده اند
در پايان اين اطالعيه نيز ضمن حمايت             
از اعتراضات وخواست های کارگران             

: پارسيلون وذوب رکورد، آمده است                  
همچنين )  اقليت(سازمان فدائيان                 ”

کارگران سراسر ايران را به اتحاد و                   
ی  ی متشکل بر ضد طبقه                     مبارزه
دار و دولت حامی آن                                سرمايه
 .خواند فرامی



  ۴٨٨  شماره ٨۵نيمه  اول آبان   ۴

 اکتبر، موسسه زلزله       ٩پيش از ظهر روز         
نگاری کره جنوبی، زمين لرزه ای به قدرت          

 درجه ريشتر را درنقطه ای             ۴نزديک به      
واقع درسواحل شمال شرقی شبه جزيره کره         

ابتدا تصورشد که دراين نقطه             .  ثبت نمود   
زلزله ای طبيعی به وقوع پيوسته باشد، اما              
پس ازمدت کوتاهی دولت کره شمالی اعالم           
نمود که نخستين آزمايش اتمی خود را به                   

ی در همين مناطق       يرزمينزصورت انفجار     
انتشار اين خبر،    .  با موفقيت انجام داده است      

زمين لرزه ای سياسی و به مراتب قوی تر               
در حالی که      .  را در جهان به راه انداخت             

مقامات رسمی دولت کره شمالی اين اقدام را          
پيروزی بزرگی برای رهبر و ملت کره                    
شمالی خواندند، يکرشته از کشورهای جهان        
اين حرکت را محکوم کرده و جورج بوش،            

اقدامی تحريک  "رئيس جمهور آمريکا، آنرا       
ماشين ديپلماسی قدرت های          .  خواند"  آميز

جهانی به راه افتاد تا نشست شورای امنيت              
 ١۴اين نشست روز    .  به فوريت برگزار شود   

اکتبر برگزار شد و قطعنامه مشترک ارائه              
شده از سوی آمريکا و ژاپن، با جرح و                       
تعديل، با اکثريت آراء به تصويب رسيد که             
از جمله شامل ممنوعيت فروش ساز و برگ          
نظامی، اجناس لوکس و هرگونه مواد کمکی         

. برای تهيه سالحهای کشتار جمعی بود                    
نماينده کره شمالی درسازمان ملل، پيش از             
ترک اعتراضی نشست شورای امنيت،                    
کشورهای عضو اين شورا را باند تبهکار               
خواند  و تالش آمريکا برای اعمال تحريم و            
مجازات عليه کره شمالی را اعالن جنگی               

 . دانست که بدون پاسخ نمی ماند
رعدی در   "آزمايش هسته ای کره شمالی               

واقعيت دردناک اين      .  نبود"  آسمان بی ابر     
است که جنگ جنايتکارانه آمريکا عليه مردم       

 ميليون نفر و    ۴شبه جزيره کره، که به مرگ       
تقسيم خاک آن به دو بخش جنوبی و شمالی              
انجاميد، برغم امضاء قرارداد آتش بس در              

بعد .  ، هرگزخاتمه نيافت             ١٩۵٣سال       
 سال و با وجود تالش           ۵٠ازگذشت بيش از    

دولت کره شمالی، دولت آمريکا هنوز                        
حاضر به امضاء قرارداد صلح نبوده و حق            
حاکميت و استقالل کره شمالی هرگز از                    

. سوی دولت آمريکا به رسميت شناخته نشد           
 مشترك تحت   یفرماندهدر طول اين سالها،        

 هزار    ٦٠٠ امر آمريكا، آنترل بيش از                    
 با زرادخانه       وآمريكايی  ی جنوب     سرباز آره  

را برعهده   عظيمی از مرگبارترين سالحها          
، دولت    پس از جنگ دوم جهانی              .  شتدا

،  با ايجاد پايگاههای نظامی در ژاپن           آمريکا
نيروی واکنش سريع را برای حمله برق آسا           
به کره شمالی آماده نمود و رژيم های                           
ديکتاتوری، يکی پس از ديگری و با حمايت          

مستقيم دولت آمريکا، قدرت را دربخش                    
پايان جنگ سرد   .  جنوبی کره به دست گرفتند    

و فروپاشی کشورهای بلوک شرق، کره                   
يا .  شمالی را برسر يک دو راهی قرار داد             

انحالل رژيم و تسليم به قدرت آمريکا، يا                  
حفظ رژيم در انزوای کامل و روياروئی با              
آمريکا، کره شمالی راه دوم را انتخاب کرد             
و برای حفظ و دفاع ازموجوديت خود                         
دستيابی به سالحهای اتمی و کاربست                         

به جا مانده از           "  توازن وحشت   "سياست    
. دوران جنگ سرد را در دستور کار گذاشت        

با روی کار آمدن جورج بوش دورجديدی               
ازاعمال فشار بر کره شمالی  درميان                          

در .  کارزاری از دروغ و فريب آغاز شد               
 کره شمالی، به همراه ايران و             ٢٠٠٢سال   

نام گرفتند و متهم       "  محور شرارت  "عراق،   
امنيت جهان را با سالحهای کشتار       "شدند که   

 ٢٠٠٣در سال        ".  جمعی تهديد می کنند           
دکترين جديد هسته ای دولت آمريکا تحت                

تدوين شد و    "  جنگ های پيشگيرنده   "عنوان  
کره شمالی در ميان هفت کشوری قرار                      

 در  .گرفت که رژيم آنها بايد تغيير می کرد            
جورج طول سه سال اول رياست جمهوری            

آمريکا ازهرگونه توافقی با کره      دولت  بوش،  
بدون توجه به       و      شمالی خودداری ورزيد     

برای انجام مذاکرات    شمالی  درخواست کره    
، با کشورهای ژاپن، چين،     مستقيم و دو جانبه   

 وارد مذاکره شد و            روسيه و کره جنوبی        
حضور کره شمالی دراين مذاکرات را                       
مشروط به تعليق غنی سازی هسته ای آن                 

 به ابتکار دولت     ٢٠٠٣در سال    .  اعالم نمود 
دو  جانبه ای با شرکت               ۶ مذاکرات      چين،
.  آمريکا، چين، روسيه و ژاپن آغاز شد         ،کره

اين حضور در  آمريکا از  ی دولت     هدف اصل  
تنها اعمال فشار به روسيه و چين         مذاکرات،  

اين .  و تحميل شروط خود به آنان بود                       
مذاکرات سرانجام توافقاتی را ميان طرفين            

 روز،   ۴اما تنها پس از           .  به همراه داشت     
دولت آمريکا يکرشته مجازات های مالی را          
عليه دولت کره شمالی تصويب کرد و با                    
نقض آشکار مفاد توافقنامه خود، با خروج               
کره شمالی از مذاکرات شش گانه در                           

 ، اين حرکت هم بدون نتيجه          ٢٠٠۵سپتامبر  
گذشته ازعوامل فوق، روند            .  متوقف شد   

تحوالت سياسی درهفته های پيش از نخستين        
آزمايش هسته ای کره شمالی، نشان از                       

. تغييرتوازن قوا به زيان اين کشور داشت               
حزب دموکراتيک       "اواخرماه سپتامبر،             

ژاپن درانتخابات اين کشور اکثريت       "  ليبرال
آراء را به خود اختصاص داد و رهبر اين                 
حزب،  شينزو آبه، به مقام نخست وزيری                

اين حزب يکی از جريانات راست و           .  رسيد
ناسيوناليست ژاپن است که در چند سال                     
گذشته تمام تالش خود را به کار بسته تا با                 
تغيير قانون اساسی، ارتش اين کشور را                   

خطر "بازسازی  کند  و با تبليغ پيرامون                    
کره شمالی، تالش خود برای دستيابی        "  اتمی

. به سالح هسته ای را موجه جلوه دهد                         

حمايت همه جانبه اين حزب از سياست                      
نظامی گری امپرياليسم آمريکا و رهبر                     
جنگ طلب آن، ابزار مناسبی برای تحقق اين     

از سوی ديگردرهمين       .  اهداف بوده است      
هفته ها، آمريکا فشارديپلماتيک به کره                      
جنوبی را برای پايان بخشيدن به سياست                  

، که بر مبنای آن دولت کره       "آفتاب درخشان "
جنوبی برقراری روابط سياسی و اقتصادی           
با کره شمالی رابرای رفع  مخاصمات و                   
تدارک اتحاد احتمالی دو کره ضروری                     

عالوه براين، مجمع        .  ميداند، افزايش داد       
 اکتبر   ١٣عمومی سازمان ملل روز جمعه            

خارجه و    امور    ، وزير       "  بان آی مون      "
را به عنوان دبيرآل         تجارت کره جنوبی،         

آينده سازمان ملل انتخاب آرد که کار خود               
 .   آغاز می کند٢٠٠٧  را از ابتدای سال 

شواهد فوق حاکی از آن است که آزمايش                  
 اکتبر،  نه اقدامی نظامی برای            ٩هسته ای    

تهديد ديگران، بلکه اقدامی سياسی برای                  
جلب توجه افکارعمومی جهان و بازگرداندن       

برغم .  دولت آمريکا به پای ميز مذاکره بود          
پافشاری دولت آمريکا، اجرای مفاد قطعنامه        

 شورای امنيت، با مشکالت گوناگونی      ١٧١٨
دولت چين و کره جنوبی ازپی           .  روبروست

آمد های فروپاشی کره شمالی نگران بوده و           
حاضر نيستند سرنوشت منطقه پرتنش و                  
اتمی شده شرق آسيا را به دست ماجراجوئی           

تضاد منافع     .  های دولت آمريکا بسپارند            
جهانی روسيه با آمريکا اجرای تحريم های            
شورای امنيت را اگر نگوئيم غير ممکن،                 

در اين ميان      .  الاقل بسياردشوار می سازد        
تنها دولت ژاپن، حتی پيش از تصويب                       
قطعنامه شورای امنيت، بطور يکجانبه و در         
همسوئی کامل با سياست های آمريکا، تحريم        

بيهوده .  هائی را عليه کره شمالی آغاز نمود          
نبود که بالفاصله پس از تصويب قطعنامه               

، جورج بوش وزير امور خارجه                  ١٨١٧
خود، کاندوليزا رايس، را راهی کشورهای            

تهديد "پيرامون کره شمالی نمود تا آنان را با          
وادار به اجرای مفاد اين قطعنامه        "  و تطميع 

رژيم جمهوری اسالمی در اين ميان با        .  نمايد
دقت روند تحول مناقشه هسته ای کره شمالی         
را دنبال کرده و از تجربه اين کشور و                         

های کشورهای غرب نسبت به آن                  واآنش
های اتمی خود را بر          درس گرفته و سياست     

آمريكا و     .  اساس آن تنظيم خواهد آرد                 
اسراييل نسبت به اتمی شدن ايران حساسيت           
بيشتری در مقايسه با آره شمالی نشان                        

دهند و تالش خواهند کرد که از تكرار                   می
و .  اين تجربه در مورد ايران جلوگيری کنند         

باالخره اينکه عقب نشينی چين و روسيه در           
مقابل فشارهای آمريکا، بدون شک می تواند         
منشاء نگرانی هائی برای رژيم جمهوری               

رژيم حاکم بر يکی از سه               .  اسالمی باشد  
جنگ "با کاربست      "  محور شرارت  "کشور

از قدرت به زير کشيده شد،      "  های پيشگيرنده 
حال بايد ديد که چه سرنوشتی در انتطار                    

 . رژيم های حاکم بر دو کشور ديگر است
 
 

  اهداف کره شمالی اهداف کره شمالی 
  از آزمايش هسته ایاز آزمايش هسته ای
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 نگاهی به مبارزات توده ای در مهرماه
 

 اتحاد، ضرورتِ  جنبش کارگری، معلمان و دانشجويی

ه               راجع وطه م رب به وزارت کار و ادارات م
ه               ان ه ه ب می کنند، اما هر بار مقامات دولتی ب

د              ن ان        .   ای آن ها را سر می دوان ي ن م در اي
کارفرما نه تنها حق و حقوق کارگران تعليقی        

ار جمهوری                     –را   ون ک ان ق ق آن هم بر طب
امات                 -اسالمی   ق که م ل د، ب ن پرداخت نمی ک

د،                    الش دارن ت ت راس ار و ح وزارت ک
اد تشکل                  ج ه جز اي کارگران را که جرمی ب
ران                   ارگ ع ک اف ن اع از م رای دف مستقل شان ب
ه                 وب ن ت وشت ه ن شرکت واحد ندارند، وادار ب
ران،         نامه کرده، تا اين گونه برای ديگر کارگ

 .درس عبرتی شود
د           اب االن و     .   اما کار به اين جا خاتمه نمی ي ع ف

ردان       پيشروان کارگری نه تنها اخراج و سرگ
ده می                    ي ز کش ي ه ن م اک می شوند، بلکه به مح

 .شوند
ی             ن در ماه مهر محمود صالحی و جالل حسي
ام                      ه ه ات ی ب ن ل رع اهی غي بار ديگر در دادگ
برگزاری جشن اول ماه مه در شهر سقز  در    

رار                   ٨٣سال   د و ق دن ده ش ي ه کش م اک ، به مح
ز روز             ي ه       ١٠است محسن حکيمی ن ان ب  آب
 .همين اتهام، دوباره محاکمه شود

ه               ب ي ج هم چنين محمود صالحی و همسرش ن
ا            ٨صالح زاده در تاريخ      اط ب ب ر، در ارت  مه

ن          پرونده ی ساختگی ديگری و به بهانه داشت
امور دولت              ه م ن ب شاکی خصوصی و توهي
محاکمه شده بودند که در آن روز بسياری از          
ه                     م اک ح ه م راض ب ارگری در اعت فعالين ک
ر     محمود صالحی و نجيبه صالح زاده در براب

 .دادگاه تجمع کردند
ه              اه م محاکمه دستگيرشده گان مراسم اول م

رگزاری            ٨٣شهر سقز در سال         ام ب ه ه ات  ب
ی           ران ارگ مراسم و جشن کارگری، محاکمه ک

ارگری                ل ک ق  –است که در مراسم های مست
ه              اه م ه اول م د            –از جمل ن ن . شرکت می ک

محاکمه کارگرانی است که به حقوق از دست        
ه         .   رفته خود اعتراض دارند    ه ب ی ک ران کارگ

د                  راض دارن ی خود اعت ر انسان . شرايط غي
محاکمه کارگرانی که دست به اعتصاب می          

دج و                  .   زنند ن ن رديس س ران پ ارگ ه ک م محاک
ل                      ي ه دل ه ب ر است ک س ل اب رز ب ب رش ال ف

 .اعتراضات شان وحشيانه سرکوب شدند
شرو،                ي ال و پ ع محاکمه و اخراج کارگران ف
ه داران و             يکی از ترفندهايی است که سرماي
دولت حامی شان برای سرکوب جنبش رو به        

 .رشد کارگری و مهار آن به کار بسته اند
ا              کارگران بايد با دفاع از نماينده گان شان، ب
ا                      ارگری و ب شروان ک ي ن و پ ي دفاع از فعال
دن                    ان ه کش م اک ح ه م اعتراض به اخراج و ب
رگزاری                  رای ب عی خود ب ي شان، از حق طب
جمع و اعتصاب                مراسم مستقل کارگری، ت

د    ن ن اع ک ن           .   دف ي ال ع روان و ف ش ي اع از پ دف
اع              ا، دف کارگری و اعتراض به اخراج آن ه

ران است                   ارگ جمع ک راض و ت . از حق اعت
ران  در          دفاع از خواسته هايی است که کارگ

 .اعتراضات شان بيان می کنند

بوده و بايد بر روی آن مکث کرد، موضوع            
اخراج و محاکمه فعاالن و پيشروان کارگری     

ن          .   است موضوعی که جنبش کارگری در اي
رو شد              ا آن روب ا ب رای هر چه        .   ماه باره ب

د               ن ه چ روشن تر شدن موضوع، در اين جا ب
 .نمونه اشاره می شود

راردادی              ران ق ارگ راضات ک در جريان اعت
ريت حراست             "   ايران صدرا  "  دي ر، م وشه ب

رادی                     ارگری را اف ان ک ده گ ن اي م شرکت، ن
د                 دي ه ا را ت اغتشاش گر معرفی کرده و آن ه

ا را     ” کرد که در صورت ادامه اين روند         شم
ان می             به اطالعات فرستاده و باليی بر سرت
ر           ا خب آوريم که هيچ کس از سرنوشت شما ب

ار                   .“ نشود  ه ک ازگشت ب ا شرط ب رم ارف   ک
ران       ارگ درا     " ک ران ص رش      "   اي ذي را پ

ه               رده است ک وان ک قراردادهای سه ماهه عن
ا          رم برخی از کارگران در پی تهديدهای کارف
ه می            اه حاضر به امضای قراردادهای سه م

گری، در                   .   شوند ه ی دي اب ه ی مش ون م در ن
کارخانه ی زمزم شرق تهران، کارفرما يکی    
ا          فت ب از نماينده گان کارگران را که بر مخال

ه       ١۵٠حقوق    هزار تومانی پای می فشرد، ب
رد       ! !   بهانه ی نيروی مازاد    . از کار اخراج ک

ه                      ن ب ران ت ارگ ر ک اي بعد از اخراج وی، س
زد خود می                      م اهش دست د و ک دي قرارداد ج

 .دهند
ی سروش      " حتا شاهديم که در کارخانه      ن " چي

ران          ارگ فارس، کارفرما در پی اعتراضات ک
ه خود،                       وق ع وق م رداخت حق  ٨٠به عدم پ
د               ن در .   کارگر اين کارخانه را اخراج می ک

يک سان     " شرکت   د           "   مارل ز شاه ي ن ن زوي ق
ن                ران و وادار ساخت ارگ فشار کارفرما به ک

م                  ي ت د هس دي رارداد ج ن ق ت رف در .   شان به پذي
ران      "   آما" کارخانه   نيز پس از اعتراض کارگ

رای اجابت              ه ب و پذيرش اوليه مالک کارخان
ردای روز               ران، در ف ارگ ای ک ه ه ت واس خ
ه                 ت ای بس ا درب ه ران ب ارگ راض، ک ت اع

ه        .   کارخانه روبرو شدند   ان ارخ هم چنين در ک
گر         ار دي ن    ١٣نساجی کردستان، کارفرما ب  ت

ن                   ع اي رد و در واق از کارگران را اخراج ک
ه در                    ران ک ارگ ه ک ود ب ی ب واب راج ج اخ
ه                ی دست ب ل ب ای ق راج ه ه اخ راض ب ت اع

 .اعتصاب و تجمع زده بودند
ی            راب در ماه قبل نيز شاهد بوديم که بهزاد سه
از کارگران کارخانه پرديس سنندج، به رغم         
اع از وی،               ران در دف ارگ اعتصاب جانانه ک

اوان    .   از کار اخراج شد   اخراج وی در واقع ت
ع                  اف ن ای م فعاليت هايی بود که وی در راست

 .کارگران انجام داده بود
ه             رجست شايد کارگران تعليقی شرکت واحد ب
ه هر روز               د ک ترين نمونه اين موضوع باشن

راضات                    ا اعت ود ب راه ب م اولين ماه پاييز، ه
وده ای       رده ت ت ران،         .   گس ارگ اه ک ن م در اي

معلمان و دانشجويان، با اعتراضات خود، در     
ظاهرات، تحصن و                 ع، ت اشکالی چون تجم
ی                     ه های ب ت ر خواس گر ب اعتصاب، بار دي

 .پاسخ مانده شان تاکيد کردند
ه            سال از      ۵معلمان پس از گذشت نزديک ب

اعتراضات تاريخی شان در دی و بهمن سال         
ای می        ٨٠ ، هم چنان بر خواسته های شان پ

ا اگر چه از شدت                      فشرند و در اين سال ه
ه             ت ا خواس اعتراضات معلمان کاسته شده، ام
ه              ی است ک های معلمان هم چون انبار باروت

جار دارد          ف در گزارش    .     هر لحظه امکان ان
ه            م ب مهرماه سعی می شود نگاهی داشته باشي

 .مبارزات کارگری در اين ماه
 

 محاکمه فعاالن کارگری
  محاکمه کارگران است 

 
راه               م ی های ه ل با وجود ماه رمضان و تعطي
ی از                          ع ي م وس ج د ح اه ر ش ه اه م آن، م

کارگران قراردادی .   اعتراضات کارگری بود  
درا                 ران ص ن، اي زوي ازی ق ورس رس پ م ک

ه        ان ارخ خ، ک ازن ر، ن ه وش ا" ب اده   "   آم در ج
، چينی  ) چيت تهران ( مخصوص کرج، بافکار  

سات                  اسي ران ت ارگ ز، ک ري ب بهداشتی ارس ت
فت                   ران شرکت ن ارگ ر، ک دريايی خرمشه

رز        "   سازمايه" گچساران،   ب ر ال ت پاکدشت، فيل
ی                 اي ی رج ه سه الي ت خ ا، ت د فس ن ن، ق زوي ق
ورد         مازندران، پوشينه باف قزوين، ذوب رک
ون خرم           ل مشهد، چينی سروش فارس، پارسي
اف                 ردب ارون، نساجی گ آباد، کاغذسازی ک
ه                 ان از جمل رست وژن ل يزد، يخچال سازی ب
ه                        اه دست ب ن م ه در اي د ک ودن کارگرانی ب

راضات     .   اعتراض زدند  کارگران در اين اعت
وق و                رداخت حق به ويژه به موضوع عدم پ
ی،          ان مزايای معوقه، مشکل بيمه خدمات درم
ا و                    زده م اهش دست ران، ک ارگ فی ک بالتکلي

 .خصوصی سازی اعتراض کردند
ه           در اين ميان کارگران پارسيلون خرم آباد ک
ر                   راب جمع در ب ا ت بارها اعتراض خود را ب
دون                       ه و ب ت ذاش ايش گ م ه ن ی ب ت ادارات دول
ی                      اسخگوي د، پس از عدم پ ده ان جواب مان
رای                  ان، ب ت رس ان ل ار است مسووالن اداره ک
ه                       يس آن را ب اق ري ن اداره و ات ساعاتی اي
ظامی                  ت روی ان ي ه ن د ک اشغال خود درآوردن
ه                ي ل طبق روال هميشگی و با دخالت خود ع
ران                ارگ ال ک کارگران، اين اداره را از اشغ

 .بيرون آورد
ارگری،            اما در ميان مسايل مبتال به جنبش ک
رخوردار            موضوعی که از اهميت خاصی ب
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٧درصفحه   

١از صفحه    

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

ه گفت                 ال ان جنگ هشت س ن     :   "   پاي اگر اي
ر             ت حرف ها و گله گزاری ها بيان نمي شد به
اره              د درب اي ب بود اما حاال آه صورت گرفته ن
تأثير آن اغراق آرد و به گونه اي حرف زد             

 ".آه انگار حادثه مهمي اتفاق افتاده است
ان                        ي ه م نش های آشکاری ک ه ت  با توجه ب
ا                      دارانش از يک طرف، ب هاشمی و طرف
ر                گر ب احمدی نژاد و حاميانش از طرف دي
ر                 ت ه سر افشای نامه خمينی دامن زده شد، ب
 .می توان موضع اخير خامنه ای را دريافت

جدای از حرف های هميشگی و ظاهر فريب         
ز در                         ه چي م رده ه ود ک م ه وان ه ای ک خامن
جامعه با ثبات و آرامش پيش ميرود، واقعيت        
اين است که حاکميت جمهوری اسالمی و                
ا مشکالت و                      نک ب ژاد، اي کابينه احمدی ن
د               ن ان ب ري بحران های چند جانبه ای دست به گ
ر                    ذي ه سادگی امکان پ که رهايی از آن ها ب

ود    د ب واه خ ن             .   ن ي م ود ه ه وج ی ک اي ا ج ت
ه               ا، ن دان ه ی ب مشکالت و ناتوانی پاسخگوي
لف درون                 اح های مخت تنها شکاف ميان جن
ر                ا ب حاکميت را بيشتر کرده بلکه می رود ت

ام         "     اصولگرايان  "   وحدت   م نک ت نيز که اي
د آسيب                    ه ان ت رف قدرت را در اختيار خود گ

 . های جدی وارد سازد
ه ای روی              ن ام ی خ ران ن دی سخ ي ل بخش ک
ی          ون موضوع برنامه اتمی رژيم و مواضع کن

ود           ده ب چرا  .   حاکميت نسبت به آن متمرکز ش
ران               ان اي ي وجود م ه ای م ت حران هس ه ب ک
رون رفت از آن،                وآمريکا و راهکارهای ب
اح های درون                ان جن ي اصلی ترين شکاف م
نک              ه اي حاکميت جمهوری اسالمی است، ک
ايش                       م ه ن ی ب ل دی ک ن خود را در دو صف ب

ت     ه اس ت ذاش ی           .   گ م اش ط ه رف خ ک ط ي
روهای دوم                   ي امی ن م نک ت رفسنجانی که اي
خردادی و ميانه روی درون حاکميت را زير        
رد                    شب ي ان پ ه است و خواه پرچم خود گرفت
م                     ي است ت ان سي ه هم اب ادامه يا دست کم مش
ری حسن                       ه رهب می ب ات ه ای دولت خ هست

د             ن اش ی می ب گر، دولت         .   روحان طرف دي
ه                  ه ب ی و ج ن رضاي س ح ژاد، م دی ن م اح

ط       "   اصولگرايان"  قرار دارند که انگار شراي
اء خود                  ق ر ضامن ب امنيتی و جنگی را بيشت
ای          ی و پ می دانند و لذا با نفی سياست تيم قبل
ی سازی،                 وقف غن ه ت فشردن بر رد هرگون
تمايل دارند با تشديد بحران، فشارهای افزون       
ل           ي تری را بر توده های زحمتکش ايران تحم

ز در                      .  نمايند ي ه ای ن ن ام که خ ن ر اي ت م و مه
ی              ن ل سخنرانی اخير خود نه فقط به حمايت ع
م                     ي ژاد و ت از سياست اتمی دولت احمدی ن

رهبری کننده آن پای فشرد،  بلکه جناح های          
د    او در   .   ديگر را نيز به تمکين بدان فرا خوان

يت    :   " اين رابطه گفت   ل هنگامی که نظام در ک
د            اي خود موضعی يا تصميمی می گيرد همه ب
وضع                  د پشت سر آن م ح ت ه و م ارچ پ ک ي

و سپس در ادامه صحبت خود از             " .   بايستند
ه             ت اين هم فرا تر رفته، با نفی سياست تيم هس
اه                   دگ ا دي ل ب اب ق ز در ت ي ای دولت خاتمی و ن
ی چون وچرای                ايت ب فعلی رفسنجانی، حم
می دولت                     ه ات ام رن ی ب ل ع خود را از روند ف

اگر آن راه را    : "   احمدی نژاد چنين اعالم کرد    
م         ردي ه ای              ( تجربه نمي آ ت م هس ي است ت سي

م                ي ی سازی اوران ق غن ي ) دولت خاتمی وتعل
ه               م آ ردي شايد امروز خود را سرزنش مي آ

ون  . چرا آن روش را امتحان نكرده ايم  اما اآن
م               با دلي محكم و تسلط آامل به پيش مي روي
ي                ول ب ل ق اب و ديگر هيچكس نمي تواند دليل ق
ه          درباره اشتباه بودن راه هسته اي آشور ارائ

رده             .   آند ه آ چرا آه ما آن راه ديگر را تجرب
ظری روشن و               " .   ايم   ار ن با بيان چنين اظه

ه              ان اجراجوي آشکار می توان گفت سياست م
ر           -دولت امنيتی    امال ب نظامی احمدی نژاد ک

وار می               سياست و ديدگاه های خامنه ای است
 . باشد

ای                      ک پ ن ه اي ی ک م ران ات ح ر ب الوه ب ع
دمی صدور                  ا يک ق حمهوری اسالمی را ت
م های               حري ر ت قطعنامه سازمان ملل، مبنی ب

ی  .  اقتصادی رژيم کشانده است - سياسی گران
ردم، گسترش رانت                ی م و مشکالت معيشت
ان های                ام ارگ م خواری، دزدی و فساد در ت
ژاد        حکومتی، عدم پاسخگويی دولت احمدی ن
ارهای                  ه در شع ا ک به نيازهای اوليه توده ه

دان        ده    "   انتخابی خود ب ز        "   وع ي ود، ن داده ب
بحران ديگری است که دولت احمدی نژاد را        

خشی از             .   به چالش کشيده است    که ب ي اي تا ج
دان آن               ق ت ن ه م حاميان ديروزی دولت، خود ب

 . تبديل شده اند
ان               ي اگر بحران اتمی رژيم هنوز به چالش م
وز                ن مردم و دولت کشيده نشده است، اگر ه
می          است ات مردم سنگينی فشار حاصل از سي
ه های خود                       ان ر ش جمهوری اسالمی را ب
ران                     ح وض ب د، در ع رده ان ک اس ن احس
ارا               ان آشک اقتصادی و معيشتی حاضر، چن
سنگينی خود را بر گرده توده ها نشانده است          
ه                  لش ب ي که حتا خامنه ای را نيزعلی رغم م

او که در سخنرانی قبليش به      .   واکنش واداشت 
ی و                         ران ه گ ت، نسبت ب ه دول ت ف مناسبت ه
ذکر داده                ه دولت ت وضعيت معيشتی مردم ب

قط        .   بود ه ف اين بار بر خالف سخنان قبليش ن

رادی                   ه اي ون ژاد را از هر گ دولت احمدی ن
مبرا دانست، بلکه برای خاموش کردن هر            
وجود و           صدای اعتراضی نسبت به شرايط م

ی های دولت                جلو گيری از اشاعه ی نا توان
مک و                     رای ک ان را ب گ م دار داد و ه هش
الپوشانی کردن ناتوانی های دولت فرا خواند       

ورد           :   "   و گفت  هور را م همه بايد رئيس جم
رد           ك تكريم قرار دهند و اگر آسي درباره عمل
ه گوش              دولت حرفي دارد آن را از طريقي ب

اما تبليغ ناآارآمدی   دولت يا مسئوالن برساند     
ح           دولت، حتي اگر واقعيت داشته باشد صحي

دارد و                    نيست عيت ن ه واق ك ن ه اي  چه برسد ب
 ". غيرمنصفانه است

ورد          ن م در فراز نخست اين سخنرانی، طرفي
ميت           خطاب خامنه ای، جناح های درون حاک
می دولت احمدی                 است ات بويژه منتقدين سي
ه سکوت و                           ا را ب ه آن ه د، ک وده ان نژاد ب
تمکين در مقابل سياست های ماجراجويانه ی       
است              م سي اتمی دولت کنونی و يا بهتر بگويي

د       ن بخش از        .   اتمی خامنه ای فرا می خوان اي
سخنرانی تاکيد مجددی بود بر سياستی که از         

ه                   ي الغ ر اساس  اب شورای  " مدت ها پيش ب
ی    ل ت م ي ن اران          "   ام در ک ه دست ان م ب رژي

ده          - حکومت، رسانه  الغ ش ها و مطبوعات اب
ی در                         ن ل ظر ع ار ن ه اظه ون بود تا از هر گ
ز                   ي ره ران پ ه ای اي ت ارتباط با موضوع هس

 .کنند
اما فراز دوم سخنرانی خامنه ای که امر می       

ا اگر               "   کند تا از   ت تبليغ ناکار آمدی دولت ح
ر   "   واقعيت داشته باشد پرهيز کنند     رات بسيار ف

وده                    ميت ب ن دولت در درون حاک از منتقدي
اين قسمت از سخنرانی خامنه ای عمال       .   است

ژه                        وي ه، ب ت رف ر ضرب گ ه را زي ع ام کل ج
وعات را در             سانسور و سرکوب بيشتر مطب

 . دستور کار قرار داده است
اگر پرداختن به موضوع هسته ای جمهوری         
ا             م ب اسالمی امری تخصصی بوده، اگر رژي
حران                 رده است ب رده، تالش ک تبليغات گست

ی     " ای را به عنوان يک      - هسته ل ه م ه  "   مسئل ب
ن از                        ت رف ا کمک گ د و ب ده ه ب خورد جامع

ی             " ارگان به اصطالح     ل يت م ن " شورای ام
ه                ت ل هس ائ ورد مس سرکوب وخفقان را در م
رار                   ر ق ميت ب ای در درون جناح های حاک
دگی               ه زن وط ب رب سازد، بدون شک مسائل م
روزمره و معيشت مردم از سنخ ديگری می          

ا                        .   باشد  ی ي ران ا يک سخن ه سادگی ب ه ب ک
ردم            - ابالغيه نمی  راضات م وی اعت توان جل

 .ويا انعکاس آنرا در مطبوعات گرفت
ژاد         - اگر چه دولت امنيتی      نظامی احمدی ن

راز از                   ن ف ي م رد روی ه د ک واه ی خ ع س
سخنرانی خامنه ای در جهت تحکيم پايه های        

 فراخوان خامنه ای به وحدت وهمدلی جناح های حکومت



  ۴٨٨  شماره ٨۵نيمه  اول آبان   ٧
٢ازصفحه   

 کمک های مالی

چراغ کم  .  آن داشتند، به کلی سلب شده است        
 سال پيش در دل مردم روشن              ۵سوئی که     

شده بود، خاموش و پرونده ی اميدهای واهی         
دامنه اعتراض ونارضايتی     .  بسته شده است    

توده ای روز به روز افزايش يافته است                     
ودرغياب يک آلترناتيونيرومند انقالبی                    
هدايت کننده ی صف اعتراض کنندگان ونا             
راضيان، اعتراض ونارضايتی، به سمت               
نيروئی هدايت شده است که عمال در صحنه           

گسترش دامنه عمليات      .  مبارزه وجود دارد     
نظامی وباال رفتن ظرفيت ايستادگی در                     
برابر نيروهای خارجی وتقويت مواضع                  
طالبان طی يکی دوماه اخير را تنها در اين               

حاصل عملکردپنج ساله ی        .  رابطه بايد ديد    
ارتجاع امپرياليستی ودولت دست نشانده ی           

. آن ، تقويت طالبان فوق ارتجاعی بوده است   
در جنوب افغانستان کفه درگيری ها، اشکارا        

درگيری های   .  به نفع طالبان چرخيده است         
شديد در اين منطقه سرانجام به خروج                         
نيروهای بريتانيائی منجر شد و آنان مجبور           
شدند ولسوالی موسی قلعه درمنقطه هلمند را         
ترک کنندوآن را به نيروهای طالبان                            

يک روز پس از خروج                   .  واگذارسازند
مارک ”نيروهای بريتانيائی از اين منطقه،             

سخنگوی ناتو در کابل آمادگی ناتو              “  ليتی
برای خروج از برخی مناطق ديگر رانيز                

البته مشروط بر آن که مردم،             .  اعالم کرد  
 !!منطقه را تامين کنند“ امنيت”خودشان 

طالبان رسما اعالم کرده است در حال                        
 نيروی فعال دارد وکنترل           ١٢٠٠٠حاضر   

 ناحيه درجنوب افغانستان را در دست                ٢٠
سران ناتو درحالی که طالبان را         .  خود دارد 

به بزرگ نمائی متهم می کنند، در عين حال            
اعتراف می کنند که طالبان قادر است                         
چهاراستان جنوبی افغانستان را تحت کنترل         

 !خود بگيرد
 تحوالت اخير افغانستان، تماما بيانگر                      
شکست سياست های قدرت های امپرياليستی       

. ودر راس آن آمريکا در افغانستان است                  
فرمانده ناتو در       “  ديويد ريچاردز   ”هرچند    

 اکتبر اعالم کرد که      ١٧افغانستان روز شنبه     
به زودی عمليات نظامی گسترده ای را                      
همزمان در سراسر افغانستان  آغاز، و                      

را در سراسر کشور برقرار خواهد       “  امنيت”
کرد، اما اين تهديد وادعا، در اين واقعيت که           
سياست های آمريکا ومتحدان وی در                          
افغانستان بابن بست و مهم تر از آن با                           
شکست روبروشده است، هيچ تغييری ايجاد          

 .نخواهد کرد
 آمريکا تنها در عراق شکست نخورده است،        

 .درافغانستان هم شکست خورده است
 

 :فرانسه 
 

  يورو١٠٠    ١٨٣ –رفيق م 
  يورو١٢٠   ش    –رفيق ح 
  يورو۵٠٠   .       رفيق ف 

  يورو٢٨٠            رفقای راديو  

فراخوان خامنه ای به وحدت 
 وهمدلی جناح های حکومت

ابعاد .  مطلقا نمونه وار جامعه ايران نيستند           
روی گردانی مردم از مذهب، به هيچ روی             
قابل قياس با گرويدن تعداد اندگی از مردم                

 .ناآگاه، به فرقه های مذهبی نيست
روحيه مبارزاتی توده های ميليونی کارگر و        
زحمتکش، زنان وجوانان، مطلقا قابل قياس           

 .گری، نيست با انفعال و صوفی
به رغم تالش های ارتجاعی جمهوری                       
اسالمی، در اشاعه خرافات مذهبی، نسلی که        
در  دوران جمهوری اسالمی در ايران رشد           
کرده است، با اين خرافات در ستيز                               

دالئل آن نيز صرفا به              .  قرارگرفته است   
نفرت توده های وسيع مردم از رژيم                             

جامعه .  جمهوری اسالمی خالصه نمی شود       
ايران، در اين دوران، مستثنا از خواست                  

تعداد .  رژيم، با تحوالتی رو به رو شده است         
افراد با سواد و تحصيل کرده، افزايش يافته            

نزديک به دوسوم جمعيت، در شهرها        .  است
طبقه کارگر ايران  به لحاظ       .  زندگی می کنند  

کمی وکيفی از رشد قابل مالحظه ای                            
کارگران، اکنون      .  برخوردار بوده است          

شرايط .  اکثريت جامعه را تشکيل می دهند           
کار وزندگی کارگر اورا وا می دارد که به               
جای دست بلند کردن به سوی آسمان، مشت           

به جای تسليم وانقياد واميد       .  خود را گره کند    
بستن به زندگی بهتر در دنيای موهوم پس از          
مرگ، برای بهبود شرايط زندگی خود، در             

اوبايد عليه     .  همين جهان موجود بجنگد             
حکومتی مبارزه کند، که حکومت اهللا نام                  

اين است آن پديده نمونه وار              .  گرفته است  
جامعه ايران ونه گرايش يک خرده                               
بورژوازی ورشکسته سنتی شهر وروستا،           
يک بوروکرات عصر حجر و يا يک                          
روشنفکر مايوس، مرعوب وناتوان، به يک         

اما اين  بدان معنا نيست که                .  فرقه مذهبی  
. ادعا شود، اکثريت مردم ايران المذهب اند           

آنچه در اين جا بر آن تاکيد شده است،                           
گرايش به دوری از مذهب در ميان                               
کارگران، بنا به شرايط کار و زندگی شان                

واال در اين مسئله ترديدی نيست، مادام    .  است
که انسان ها سرنوشت زندگی اقتصادی                    
واجتماعی شان را در دست نگرفته اند، مادام       
که سرمايه حاکميت دارد، مادام که ترس از            
فقر و گرسنگی، بيکاری و آينده ای نامعلوم            
وجود دارد، مذهب نيز حتا در درون                            

با  .  کارگران به حيات خود ادامه می دهد                
تبليغ و ترويج و آگاهی هم، در نظام موجود،            

بايد ريشه های     .  نمی توان آن را برانداخت        
تنها، .  اجتماعی آن زده شود               -اقتصادی

سوسياليسم می تواند بشريت ستمديده را از             
 .شر خرافات مذهبی رها سازد

 
 

 ٨از صفحه 

آمريکا در افغانستا ن  خرافات و سرکوب
 هم شکست خورد

ردن از آن، از                     ا سود ب خود مانور دهد و ب
ط های              ر محي يک طرف فشار بيشتری را ب
ان،                   م ل ع بش م ان، جن بش زن دانشگاهی، جن
جنبش کارگری و در نهايت کل جامعه تسری        

ری از         .   بخشد ي وگ و از طرف ديگر برای جل
ای                 وده ه راضات ت ت دای اع اس ص ک ع ان
ر و              ق ه ف زحمتکش و کارگران ايران نسبت ب
ر               شت ي بی حقوقی خود، سانسور وسرکوب ب

ای خود  - اما خامنه .   مطبوعات را اعمال نمايد   
بيش از هر کس ديگری بهتر می داند که او،           
ا يک                        د ب وان ت ا ب ی است ت نه هم  وزن خمين
اح های                 اه مدت جن وت سخنرانی حداقل در ک
د،           ان درون حاکميت را به همدلی و آشتی بکش
ه        ی ب ن و نه مردم در توهم شرايط دوران خمي
عمل                    ورال ا يک دست د ب سر می برند تا بتوان
م را               سانسور و خفقان، گريبان دولت و رژي

. از شر بحران های موجود جامعه رها سازد    
وده های زحمتکش و                    ران، ت ارگ امروز ک
د                   ه ان ت اف ی دري ه روشن ديگر اقشار جامعه ب
برای رسيدن به کار، نان، آزادی، راهی جز          
سرنگونی انقالبی جمهوری اسالمی وجود            

ايت از              .   ندارد ه انقالبی که پيروزی آن در ن
راه            م اسی ه طريق يک اعتصاب عمومی سي
د                ر خواه ذي با قيام مسلحانه توده ای امکان پ

 . بود

 ۶از صفحه 

 هشتاد و نهمين سالگرد

 انقالب سوسياليستی اکتبر

! گرامی باد  



 
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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٧در صفحه    

 ١از صفحه 

٨ 

نمونه ديگر، دراويش اند که گرچه سابقه                  
تضادآنها بادستگاه روحانيت، ديرينه است              
ورابطه والهام ويژه خود را دارند، اما                        
سرکوب و پيگرد اخير آنها، دالئل سياسی                

 .دارد
يکی از اين فرقه های صوفی گری دراويش           
نعمت الهی گنابادی هستند که در راس آنها،            

 -نورعلی تابنده وابسته به گروه های ملی                 
مذهبی و وزير دادگستری بازرگان، قرا ر              

 .دارد
درپی به قدرت رسيدن احمدی نژاد و تشديد            
تضادها و اختالفات گروه های موسوم به                 

مذهبی با جمهوری اسالمی، سرکوب           -ملی
اين فرقه در دستور کار جمهوری اسالمی               

چند ماه پيش، يکی از مراکز آنها     .  قرارگرفت
در قم مورد حمله قرارگرفت، به آتش کشيده           
شد و تعداد کثيری از پيروان اين فرقه                          

اين فرقه هم اکنون نيز با                .  دستگير شدند   
تضييقات وفشارهای جمهوری اسالمی                    

 .روبروست
نمونه های ديگری نيز وجود دارند که نشان           
می دهند، اين سرکوب ها جنبه سياسی دارند          
ونه آنگونه که سران رژيم ومطبوعات                      
وابسته به آن ادعا می کنند، مقابله با                               

ها   هيچ ترديدی نيست، که اين فرقه       .  خرافات
نيز به عنوان رويه ديگر فرقه حاکم، سر تا              

اند، اما در اين واقعيت تغييری             پا ارتجاعی  
دهد، که اين اقدامات سرکوب گرانه                     نمی

 .رژيم، بايد محکوم شوند
اين مسئله ديگر برکسی پوشيده نيست که                  
جمهوری اسالمی، خود مظهر تام وتمام                   

مبلغ ومروج خرافات در            .  خرافات است   
معضل جمهوری  .  عريان ترين شکل آن است    

اسالمی، آنجائی بروز می کند که اين                           
خرافات، به ابزاری در دست رقبای                             

 .اش تبديل می شوند مذهبی
در اين جا، به اين نکته نيز بايد اشاره کرد،               
که گرچه رشد خرافات وبعضا رشد فرقه                 
های مذهبی، نتيجه سياست های جمهوری              
اسالمی ست، اما گاه در مورد وزن واهميت          
آن در جامعه ايران، به ويژه از جانب                          
اپوزيسيون های بورژوائی رژيم غلو می                

اگر چند صد نفری به دور بروجردی           .  شود
جمع شوند، يا تعداد اندکی به صوفی گری                
روی آورند، چنين وانمود می شود که گويا،           
اين انعکاسی از عمق اعتقادات مذهبی و                   

. رسوخ خرافات در ميان مردم ايران است             
بعد هم، نتيجه گيری های سياسی از آن به                 

درحالی که، اين پديده ها        .  نفع خود می کنند     

اما، .  مانده ترين مردم مذهبی تاثير می گذارد       
تنها جمهوری اسالمی نيست که از اين ابزار         
برای پيشبرد مقاصد واهداف سياسی خود               

 .استفاده می کند
کسی فراموش نمی کند که محمد رضا شاه               
پهلوی نيز در عالم خواب، همين ارتباط رابر        
قرار می کرد و از پيامبر و امامانی که او و              
رژيم اش را نجات می دادند، الهام می                         

 .گرفت
اکنون نيز، رقبای جمهوری اسالمی از اين            

يک .  ابزار فريب وتحميق استفاده می کنند            
روحانی به نام بروجردی هم می تواند پيدا               
شود که همچون احمدی نژاد، از امامان                     
شيعيان الهام بگيرد واصل ونسب خود را به           

او هم می تواند گروهی از مردم        .  آنها برساند 
 .نا آگاه را به گرد خود جمع آورد

فراتر از آن، اگر جمهوری اسالمی، از اين            
ابزار عوامفريبی استفاده می کند، چرا گروه         

 -های به اصطالح سياسی موسوم به ملی                 
مذهبی نظير نهضت آزادی از آن استفاده                  

اين استفاده هم صرفا از اين طريق               .  نبرند
نيست که تعدادی از سرکردگان دستگاه                     
مذهبی در خدمت اهداف سياسی اين گروه ها         
انجام وظيفه کنند، بلکه راه های ديگر هم                  
وجود دارد که از جمله آن، اشاعه صوفی                 

 .گری است
جمهوری اسالمی، البته از زاويه انحصار              
عوام فريبی مذهبی با اين گروه ها و فرقه                  

چرا که اين   .  های مذهبی در تضاد قرار دارد      
عوامفريبی را وسيله ای در انحصار خود                

اگر قرار است درحکومت اسالمی،     .  می داند 
احمدی نژاد، با يک نيروی غيبی ونامرئی              
ارتباط بر قرار نمايد واز آنجا الهام بگيرد،              
روشن است که ديگر کسی مجاز نيست،                   

يعنی افراد    .  مدعی چنين رابطه ای باشد             
ومراکز ديگری هم پيدا شوند که ادعاهائی از        

چون در آن صورت،     .  اين دست مطرح کنند    
اين عوام فريبی مذهبی، کارکرد خود را از             

 .دست می دهد
با اين وجود بايد گفت که در پشت اين نزاع               
فرقه گرائی مذهبی، اهداف سياسی نهفته                  

بروجردی هم از اين رواصل و نسب           .  است
اش به امامان شيعيان می رسد واز آن ها                    
الهام می گيرد، که خواهان بازگشت به                       

مذهب سنتی هم از ديدگاه       .  مذهب سنتی ست   
او بازگشت به دوران قبل از جمهوری                        
اسالمی ست و نقشی که مذهب در آن دوران          

بنابراين جمهوری اسالمی،       .  ايفا می کرد      
سرکوب اش می کند ووی را به همراه                         

 .هوادارانش روانه زندان می نمايد

 خرافات و سرکوب


