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 ارگان كميتة كردستان سازمان  اتحاد فدائيان كمونيست 

 ( نوشين شفاهي )چشم انداز جنگ در ايران 
شان�زده�م�ي�ن اج�الس ج�ن�ب�ش               برگزاری  ايران در شرايطی ميزبان

کشورهای غير متعهد در تهران شد که هم از ل�ح�اظ اق�ت�ص�ادی در              
وضعيت روز افزون وخيمی بسر می برد و هم از ترس و ن�گ�ران�ی      
از س��رگ��ي��ری اع��ت��راض��ات و ت��ظ��اه��رات ت��وده ای، ت��ه��ران را                           

نيمه تعطيل در آورد. در کنار تب�ل�ي�غ�ات آم�ري�ک�ا و م�ي�دي�ای                    بحالت
سياسی در اي�ران را ي�ک�ی دي�گ�ر از              -جهانی که عدم ثبات اقتصادی

توجيهات تشديد فشارها و تحريمات اقتصادی اعالم ميکند، م�وف�ق�ي�ت     
رژيم ايران در خفه کردن هر صدای اع�ت�راض�ی و م�ت�ق�اع�د ک�ردن               
سران اين جنبش برای شرکت دراي�ن اج�الس ،ش�ان�س رژي�م را ب�ه                 
بيرون آمدن از اين ايزوالسي�ون س�ي�اس�ی ب�اال م�ی ب�رد. درپ�روس�ه                     
تدارک وبرگزاری اجالس سران کشورهای غير متعهد، سران رژيم 
اسالمی عمال نه به اولتي�م�ات�وم ک�ه ب�ه ت�زرع اف�ت�ادن�د ک�ه کس�ی ب�ه                           

 3صفحه .. .  .خيابانها نيايد و نظم ظاهری را برهم نزند

( يدي شيشواني ) تحريم اقتصادي و شورش هاي اجتماعي  

برغم هياهوی رهبران جمهوری اسالمی مبنی بر بی تاثير و يا کم تاثير                   
بر وضعيت         بودن تحريمات همه جانبه آمريکاو کشورهای غربی                     

اقتصادی و اجتماعی و سياسی کشور، اما شواهد وقرائن نشان ميدهد                       
خيلی زودتر از آن چه که پيشبينی                                اعمال اين تحريم ها                  که

برحيات اقتصادی و به تبع آن براوضاع سياسی ايران موثر افتاده                  ميشد
وادعاهای جمهوری اسالمی مبنی بر اينکه گويا چنين تحريمی                         است

اقتصاد ايران را قوی تر و سوخت وساز آنرا مستقل تر خواهد کرد، با                     
 8صفحه واقعيت های اقتصاد ايران خوانائی ندارد.. 

 مباحث پيش كنگره ششم 
 ، گزارشي ازوضعيت جهان

 بحران سرمايه داري جهاني  

”نشست نيروهاي چپ و كمونيست ” اطالعيه شوراي نمايندگان   
13صفحه . بمناسبت آغاز سال تحصيلي    

 خبار و گزارشا

 تن در زندان قزل حصار 8اعدام 

تالشهاي جمهوري اسالمي براي خنثي 
 نمودن تحريمهاي اقتصادي و

اعطاي باجهاي گزاف به افراد و حاكمان  
 منطقه اي در اين راستا !

 يك با يك برابر نيست!
 بمناسبت آغاز سال تحصيلي جديد! 

2صفحه    

5صفحه   
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 یک اگر با یک برابر بود
پس که پشتش زیر بار فقر خم 

 می شد؟
یا که زیر ضربت شالق له می 

 گشت؟
 یک اگر با یک برابر بود

پس چه کس آزادگان را در قفس 
 می کرد؟

 معلم ناله آسا گفت:
بچه ها در جزوه های خویش 

 بنویسيد:
 ...یک با یک برابر نيست 

با فرا رسيدن آول ماه مهر و پايان ي�اف�ت�ن    
تابستان باز هم سال تحصيلی ج�دي�دی در     
سراس�ر کش�ور ج�م�ه�وری اس�الم�ی زده                
شروع می شود و يکبار ديگر ج�وان�ان و     
نوجوانان سراسر کشور به س�وی ک�الس       
های درس و مراکز آموزشی روان�ه م�ی       
شوند ، م�راک�زی ک�ه در ط�ی س�ه ده�ه                     
اخير ش�اه�د ج�وش و خ�روش نس�ل�ی از                 
فداکارترين معل�م�ي�ن و دان�ش آم�وزان و              
دانشجويان بوده و به معنای واقعی ک�ل�م�ه      
سنگر علم و آگاهی و مبارزه ب�وده ان�د .         
فرهنگ مبارزاتی که در بستر خ�وي�ش و     
در همين مکانها ب�ه�رن�گ�ی ه�ا و گ�رج�ی              
بيانيها و صدها عنصر آگاه و م�ب�ارز را         
تقديم نسل پويا و انقالب�ی ن�م�ود . اک�ن�ون             
اگ��ر چ��ه فض��ای رخ��وت و س��س��ت��ی ب��ر               
م��دارس و م��راک��ز آم��وزش��ی ت��ا ح��دود               
زيادی حاکم گرديده اما هر از گاهی آتش 
عصيان در آنها شعله ميکشد و مي�رود ت�ا     
به جنبشی عظيم و فراگير طبقاتی ت�ب�دي�ل      

 گردد . 
مدارس امسال نيز همچون سالهای گذشته 
در ش��راي�ط��ی ب��ازگش��وده م��ی ش��ون�د ک��ه             
ارتجاع مذهبی حاکم ، سايه ش�وم خ�وي�ش      
را بر تمامی عرصه های زندگی توده ه�ا  
گسترانيده است و حقوق اوليه اج�ت�م�اع�ی       
را نه تنها از توده های زجز ديده و تحت 
ستم سراسر ايران ، بلکه از فرزندان انها 
نيز در تمامی زمينه ها سلب نموده اس�ت    
و هرگونه آموزش و انديشه ی مت�رق�ی و     
علمی را از سطور کتابهای درس�ی آن�ه�ا        
حذف نموده و يک مشت خرافه های ضد 
علمی و ارتجاعی را جايگزي�ن ه�رگ�ون�ه       

 آموزشی نموده است . 
در سايه حاک�م�ي�ت م�رت�ج�ع�ي�ن ح�اک�م ب�ر                  
ميهنمان طی سه دهه گذشته م�خ�رب�ت�ري�ن        
سياستهای ض�د ف�ره�ن�گ�ی در م�دارس و               
م��رک��ز آم��وزش��ی اي��ران ت��وس��ط دس��ت               

اندرکاران حاکميت اجرا گ�ردي�ده اس�ت .        
 60ب��ع��د از س��رک��وب��ه��ای گس��ت��رده ده��ه            

حاکميت اين فرصت را يافت تا ب�ا ف�ارغ       
بال نسبی سي�اس�ت�ه�ای و ف�وق ارت�ج�اع�ی               
خويش را در مدارس و مراکز آم�وزش�ی     
دنبال کند و با تش�ک�ي�ل اردوه�ای نض�ي�ر             
راهيان نور و غيره و يا جلسات م�ذه�ب�ی      
ب�ه ش��س�ت��ش��وی ک�ودک��ان و ن�وج��وان��ان و               
ج��وان��ان خ��واه��ان ت��ح��ص��ي��ل ب��پ��ردازد .            
حاکميت ارتجاعی ب�ه ج�ای ارت�ق�ا س�ط�ح             
آموزش از نظر کمی و کيفی تنه�ا ه�دف�ی      
که از ادامه کار مراک�ز آم�وزش�ی دن�ب�ال          
کرده است اين است که به شي�وع ان�ديش�ه      
های ارتجاعی و قرون وسطاي�ی ه�م�ان�ن�د        
طاعون در چنين مراکزی کمک نم�اي�د و     
فکر و انديشه دانش آموزان و دانشجويان 
را الوده نمايد و از رشد افکار م�ت�رق�ی و      
ازاديخواهانه که همواره نسل جوان تشن�ه  
آنند جلوگيری ن�م�اي�د . رش�د و گس�ت�رش                
فرهنگ بی مباالتی و بی خيالی نسبت ب�ه  
محيط اطراف کار و زندگی و غرق شدن 
در مناسبات لمپنی همان چيزی اس�ت ک�ه     
رژيم همواره و بطور جدی و بخص�وص  
در مراکز آموزش�ی آن�را دن�ب�ال ک�رده و              
م�ي��ک�ن��د . گس��ت�رش چ�ن��ي��ن ان��ديش�ه ه��ای                 
مخربی است که به هر ف�رد اي�ن ج�ام�ع�ه          
ميقبوالند که وضع حاکم نه تنها غير قابل 
تغيير است ب�ل�ک�ه ب�ايس�ت�ی آن�را ب�ع�ن�وان                   
واقعيت و حتی حقيقتی غير قابل انکار و   
تغيير پذيرفت و نسبت به ع�واق�ب س�ل�ط�ه        
آن و آنچه برای زندگی ما بدنبال م�ي�اورد   
بی تفاوت بود . بايستی قبول کرد که اي�ن    
چنين بی تفاوتی بهترين و عاقالن�ه ت�ري�ن      
کاری است که هرد فرد عاقل و فرهيخته 
ای ؟!! و با تقوای ميتواند انجام دهد . در   
چنين فضايی است که هيچ دانش آم�وز و    
دانش��ج��وي��ی ب��ه م��غ��ز خ��ود فش��ار وارد               
نمياورد که چرا ميليونها کس از همسن و 
سالهای انها بجای نشستن در پشت ميز و   
نيمکت و استفاده از امکانات آم�وزش در    
بدترين ش�راي�ط و ام�ک�ان�ات ب�رای س�ي�ر                 
کردن شک�م خ�وي�ش و خ�ان�واده ه�ايش�ان                
مشغول کارهای طاقت فرسا هستند و پ�ر    
پر ميگردند . افت وحشتناک و غير ق�اب�ل    
تص��ور س��ط��ح آم��وزش��ی در م��دارس و             
دانشگاهها و در عوض گسترش و ترويج 
خ�راف��ه و اف��ک��ار ارت��ج��اع��ی در م��راک��ز             
آموزشی نه امری اتفاق�ی و ن�اش�ی از ن�ا             
کارآمدی سردمداران جم�ه�وری اس�الم�ی       
بلکه سيستماتيک و دقيقا ناشی از تع�ق�ي�ب    
سياستی هدفدار است که در ج�ه�ت م�ح�و         
اثار انديشه های پويا و خواهان تغيير در   

 جامعه گام بر ميدارد . 
دانش اموزان و دانشجويان آگاه و م�ب�ارز   
بايستی با موج ويرانگ�ر چ�ن�ي�ن س�ي�اس�ت            

ارتجاعی در سطح مراکز آموزشی و در   
کل جامعه بطور جدی مقابله نموده و ب�ه      
افشای آن بپردازند و زنگ مدارس را ب�ه  
زن��گ م��ب��ارزه خ��ود ع��ل��ي��ه س��رک��وب و             

 اختناق تبديل کنند.
مستحکم باد اتحاد و همبستگی دانش 
آموزان سراسر کشور عليه رژيم 

 ارتجاعی جمهوری اسالمی
 زنده باد سوسياليسم

سرنگون باد رژيم جمهورى اسالمى    
 ايران

برقرار باد جمهورى فدراتيو شورايى  
 ايران !

 سازمان اتحاد فدائيان كمونيست

پرتوان باد اتحاد آگاهانه و آزادانه خلقهاي تحت ستم براي نابود ظلم و ستم و نابرابري !   
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 يك با يك برابر نيست!
بمناسبت آغاز سال تحصيلي 

 شاهين بچگان چو پر برآرند ،
 زآنسوي ستاره سر برآرند .
 زينگونه مبينشان زمينگير :

 فردا باشد كه پر برآرند.
 و آنگاه ، به پيش تير صياد ، 

 از تيزي پر سپر برآرند .
 از گردة مار خون بنوشند ؛
 وز روبهكان جگر برآرند.

 خرچنگ و شغال را ، به چنگال ،
 از النة بحر و بر برآرند.

 با شير و گوزن در نپيچند ؛
 از توست دمار اگر برآرند :

 پير افعي ! اي كه كژدمان نيز
 تر آن تو سم بتر برآرند !

 و آنسان كه تويي ، ز قعر دوزخ 
 حيوان دگر مگر برآرند !

 اي كرده به گورشان پدر ! باش 
 از گور تو را پدر برآرند 

... 
 قسمتي از شعر اسماعيل خويي
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اي����������ران در ش����������راي����������ط����������ی                       
ش�ان�زده�م�ي�ن اج�الس           برگزاری  ميزبان

جنبش کشورهای غير متع�ه�د در ت�ه�ران         
شد که هم از لحاظ اقتصادی در وضعيت 
روز افزون وخيمی بسر می برد و هم از 
ترس و نگرانی از سرگيری اعت�راض�ات   
و ت���ظ���اه���رات ت���وده ای، ت���ه���ران را                  

نيمه تعط�ي�ل در آورد. در ک�ن�ار                بحالت
تبليغات آمريکا و ميديای جهانی ک�ه ع�دم     

سياسی در ايران را ي�ک�ی   -ثبات اقتصادی
دي��گ��ر از ت��وج��ي��ه��ات تش��دي��د فش��اره��ا و             
تحريمات اقتصادی اعالم ميکند، موفقي�ت  
رژيم ايران در خ�ف�ه ک�ردن ه�ر ص�دای                
اعتراضی و م�ت�ق�اع�د ک�ردن س�ران اي�ن                
ج��ن��ب��ش ب��رای ش��رک��ت دراي��ن اج��الس               
،شانس رژيم را به ب�ي�رون آم�دن از اي�ن           
اي��زوالس��ي��ون س��ي��اس��ی ب��اال م��ی ب��رد.                 
درپ��روس��ه ت��دارک وب��رگ��زاری اج��الس          
سران کشورهای غير متعهد، سران رژيم 
اسالمی عمال ن�ه ب�ه اول�ت�ي�م�ات�وم ک�ه ب�ه                    
تزرع افتادند که کسی به خيابانها ني�اي�د و     

 نظم ظاهری را برهم نزند.
رژيم اسالمی تالش مي�ک�ن�د ک�ه ب�ا ج�ل�ب              
کشورهای ب�ي�ش�ت�ری در م�ح�ک�وم ک�ردن               
نقش آم�ري�ک�ا در س�وري�ه، در واق�ع ک�ل                  
جنبش اعتراضی در سوري�ه را ب�ح�س�اب         
نقشه های پشت پرده آمريکا ت�م�ام ک�ن�د و         
همزمان سرکوب وحشيانه م�ردم س�وري�ه      
توسط اسد را م�وج�ه و دف�اع از ام�ن�ي�ت                 
ملی تعريف کند. با توجه به ن�زدي�ک�ی ه�ا        
و تاثيرات بدون انکار تمامی اعت�راض�ات   

اي�ران از    88بهار عرب و ج�ن�ب�ش س�ال           
-ل��ح��اظ زم��ي��ن��ه ه��ای مش��ت��رک س��ي��اس��ی           

اقتصادی که موجد اين ان�ق�الب�ات گش�ت�ه،          
طبيعتا هر سطحی از پي�روزی رژي�م در       
جلب اين ساپورت بنفع موقع�ي�ت س�ي�اس�ی        
آن هم خواهد بود. رژيم اسالمی ب�خ�وب�ی       

پ��ي��روزی آم��ري��ک��ا در          واق��ف اس��ت ک��ه    
تکميل پ�روژه ل�ي�ب�ي�ال�ي�زه ک�ردن س�وري�ه                   
م��ق��دم��ات م��ط��ل��وب و مس��اع��د را ب��رای              
مداخله در ايران آماده خواهد کرد و ه�ر      

 88آينه که ج�ن�ب�ش س�رک�وب ش�ده س�ال                
از اي�ن        دوباره بخ�ي�ان�ه�ا س�رري�ز ش�ود،           

منظر ايران همواره يکی از موض�وع�ات   

حساس در سي�اس�ت�ه�ای خ�ارج�ی آم�ري�ک�ا              
 .خواهد بود

آنچه که در سوري�ه در ج�ري�ان اس�ت ب�ا              
آن��چ��ه ک��ه در م��ي��دي��ای غ��رب س��ع��ی در              
قبوالندنش دارن�د بس�ي�ار م�ت�ف�اوت اس�ت.              
توده های زحمتکش سوريه بدنبال جن�ب�ش   
های انقالبی ای که در س�ال گ�ذش�ت�ه در             
منطقه اتفاق افتاد عليه رژيم بشار اسد بپ�ا  
خاستند. در کنار اين توده ه�ای ان�ق�الب�ی،        
جريانهای ارتجاعی اسالمی و پرو غ�رب  
هم که وسيعا توسط آمريکا از لحاظ مالی 
و تسليحاتی حمايت مي�ش�ون�د ه�م حض�ور          
دارند و م�ي�دي�ای غ�رب پ�وش�ش خ�ب�ری                   
وس��ي��ع��ی را در ج��ه��ت چ��ه��ره دادن ب��ه                
نم�اي�ن�دگ�ی اي�ن ان�ق�الب اخ�ت�ص�اص داده                   

 است.
سوريه نه فق�ط ي�ک�ی از م�ت�ح�دي�ن رژي�م                 

-اي�ران ب�ل��ک��ه ي��ک�ی از ب�ازوان ن�ظ��ام��ی               
سياسی رژيم را در منط�ق�ه ب�ع�ه�ده دارد.          
هر فشار سياسی و تغييری در م�ع�ادالت       
س��ي��اس��ی س��وري��ه فش��ار و ت��غ��ي��ي��ری در              
موقعيت سياسی رژي�م اي�ران را ب�دن�ب�ال              
خواهد داشت. کنترل جنبش ت�وده ای در         
س�وري�ه از ب�اال ت�وس�ط آم�ري��ک�ا و ن�ات��و                     
طبيعتا به ايزوله کردن و به حاشيه راندن 
بيشتر رژيم ايران کمک ميکند و ت�وام ب�ا     
فشارهای اقتصادی و تحريمات هم اکنون 
رزيم ايران را بيشتر به تمکين سياستهای 
آمريکا ميکشاند. اين ت�ا اي�ن�ج�ا، ت�ح�ل�ي�ل�ی               

سفي�د از ش�راي�ط اس�ت. ي�ک�ی از                   -سياه 
مهمترين فاکتوری که در اي�ن�ج�ا ب�ح�س�اب         
گرفته نميشود و يا ناچيز گ�رف�ت�ه م�ي�ش�ود         
مولفه ن�ق�ش ت�وده ه�ای اي�ران اس�ت ک�ه                    
براحتی ميتواند روی ص�ورت مس�ئل�ه ب�ه         
اين شکل و ي�ا ه�ر ش�ک�ل دي�گ�ری خ�ط                    
قرمز بکشد. مضمون واقی ج�ن�ب�ش ت�وده          
های مردم و خيزش بعدی اش و توق�ع�ات   
و مط�ال�ب�ات س�ي�اس�ی ای ک�ه ج�ن�ب�ش را                     
تعريف ک�ن�د خ�ود در اي�ن�ک�ه در م�ق�اب�ل                      
راس��ت پ��رو غ��رب و مس��ئ��ول پ��ي��ش��ب��رد             
سياستهای آمريکا و ي�ا س�ن�اري�و دخ�ال�ت               
مستقيم، تمکين کند و يا چقدر کوتاه بيايد، 
ن��ق��ش��ی ت��ع��ي��ي��ن ک��ن��ن��ده دارد. ه��ر چ��ه                    
رادي��ک��ال��ي��زم ج��ن��ب��ش گس��ت��رده ت��ر ب��اش��د           

تالش�ه�ای م�ذب�وح�ان�ه ارت�ج�اع م�ح�ل�ی و                    
آمريکا در بدست گيری اب�ت�ک�ار ع�م�ل و            

  کنترل انقالب بيشتر خواهد شد.
دولت اوباما اگرچه در رابطه ب�ا س�وري�ه      
محتاطانه حرکت کرده است ول�ی ت�وس�ط        
ت��رک��ي��ه و ع��ربس��ت��ان س��ع��ودی و دي��گ��ر             
کشورهای هم�س�اي�ه زم�ي�ن�ه و ش�راي�ط�ی                
برای دخ�ال�ت�گ�ری ن�ظ�ام�ی ف�راه�م ک�رده                 
است. ترکيه و عربستان و قط�ر ح�م�اي�ت        
مالی و نظ�ام�ی ف�راوان�ی از گ�روه ه�ای               
اپوزيسيون مذهبی(سنی) را بعهده گرف�ت�ه     

آمريکا از لحاظ ت�ب�ل�ي�غ�ات�ی اف�ک�ار               اند و
عمومی را ج�ه�ت حض�ور ع�ل�ن�ی ت�ر و                  
بيواسطه با پوشش کمکهای انساندوستانه، 
منطقه پرواز م�م�ن�وع، و م�ح�دودي�ت�ه�ا و                 
 م�م�ان��ع�ت��ه�ای دري�اي��ی آم�اده ت�ر م�ي��ک�ن��د.                 

آيا وضعيتی که در س�وري�ه ب�وج�ود آم�ده          
است احتمال حمله نظامی آمري�ک�ا را در       
ايران واقعی تر کرده است يا ن�ه؟ ج�واب     
صريح ب�ه اي�ن س�وال ب�ی ت�ردي�د ب�ه دو                    
نيروی بسيار تعيين کننده ای بستگی دارد 
 ک��ه در م��ق��اب��ل ه��م��دي��گ��ر ق��رار دارن��د:              

يکی جنبش جهانی ضد جنگ و ض�د       -1
فقر که طبقه کارگر، م�داف�ع�ي�ن�ش و ت�وده           
ه��ای م��ع��ت��رض و مص��م��م در رأس آن               
 وج������������������������ود دارن������������������������د.                        

و ديگری استيصال سيستم در ف�درت       -2
که بطرز رقت باری ه�م س�ع�ی در خ�ف�ه            
کردن مخالفين و معتريضنش دارد و ه�م      
عاجزانه ميخواهد سيستم منحط و ب�ه ب�ن         

س�ي�اس�ی اش را           -بسته رسيده اق�ت�ص�ادی     
  نجات دهد.

تاکيد بر تاسيسات اتمی ايران با توجه ب�ه    
برداشت افکار جهانی و ت�اري�خ س�ي�اس�ی            
خود آمريکا ديگر آن قدرت تخدير ک�ن�ن�ده    
چند سال پيش را ندارد . ولی با برجس�ت�ه    
ک�ردن اي��ن مس��ئل�ه، ع��ام پس��ن�دان�ه ت�ري��ن                
توج�ي�ه را در م�ق�اب�ل دخ�ال�ت اح�ت�م�ال�ی                      

اقتصادی يا نظامی) ب�ه   -( مستقيم يا نيابتی 
افکار عمومی ميفروشد. اگ�رچ�ه ظ�اه�را          
در شدت و حدت ميل به حمله ن�ظ�ام�ی و      
زمان آن با اسراييل هم نظر ن�ي�س�ت ول�ی       
بخوبی از اسرايي�ل و ت�ه�دي�دات گس�ت�رده             

بار فشار به رژيم اس�الم�ی اس�ت�ف�اده            اش
اسراييل در م�ي�دي�ای رس�م�ی اش               ميکند. 

  (جوروسالم پست) علنا اعالم ميکند
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که اعزام آت�ی ه�زاره�ا ن�ي�روی ن�ظ�ام�ی                 
آمريکا به اسراييل در راستای " ن�ي�روی        
نظامی مشترک در ص�ورت ب�روز ي�ک            
درگيری نظامی گسترده در خاور مي�ان�ه"   

  قطعيت دارد.
با توج�ه ب�ه م�وارد زي�ر اح�ت�م�ال ح�مل�ه                    
نظامی آمريکا به ايران در حال حاضر و 
دستکم در دوره کمپين انتخاب�ات آم�ري�ک�ا       
ک���م اس���ت و م���ي���ت���وان���د در ص���ورت                   
اض��ط��راری از م��دل��ه��ای دي��گ��ری در                

 جابجايی رژيم در ايران استفاده کند:
افغانستان و عراق هر دو موضوع م�دل�ی   
از مداخله نظ�ام�ی ب�ودن�د ک�ه ه�م اک�ن�ون                 
بسيار بی اعتبار و از ل�ح�اظ حس�اب�گ�ری          
سياسی در شرايط اقصادی بحرانی ب�رای  
غ��رب خ��ط��رن��اک اس��ت. ب��رای اف��ک��ار               
عمومی غ�رب ه�م ي�ک م�ح�ص�ول ق�اب�ل                 
فروش و آسان ن�ي�س�ت ک�ه ب�ه اص�ط�الح                

اق�ت�ص�ادی    -برای حل م�ع�ض�الت س�ي�اس�ی        
خاورميانه آمريکا و ناتو دست تنها و ب�ه      
نيابت از توده های محلی به آنها ح�مل�ه و     
کشورشان اشغال شود و اين ح�ت�ی ب�دون        
در نظر گرفتن بروز جنگه�ای ذاخ�ل�ی و        
 تشديد عدم امنيت اجتماعی و مدنی اس�ت. 

> مدل جديدتر که نمونه آن در ليبی و ب�ا    
دخالت آمريکا و ناتو عملی شد، سوپرمن 
غرب دست تنها و مستقيم امر نجات توده 
ه��ای م��ع��ت��رض را اج��را ن��ک��رد ب��ل��ک��ه                
مرتجعين م�خ�ال�ف ق�ذاف�ی ک�ه بش�ت�رش�ان                
روسای قبيله های مختلف با برنامه ه�ا و    
مطالبات ارتجاعی مذهبی ب�ودن�د ب�ع�ن�وان        
نماينده انقالبيون و مردم انقالبی ليب�ی در    
افکار عمومی جازده و مسلح شدند، و ب�ا    
ح��مل��ه ن��ات��و و س��ق��وط ط��راب��ل��س پ��روژه             
سوپرمن آمري�ک�ا ظ�اه�را ت�م�ام ش�د ول�ی                 
مردم ليبی از زن و ک�ودک و اق�ل�ي�ت�ه�ای             
م��ذه��ب��ی و ج��ن��س��ی و .... زي��ر ض��رب                   
قوانين ارتجاعی اس�الم�ی و ض�د بش�ری           
ح��اک��م��ي��ن ج��دي��د وارد ي��ک دوره ج��دي��د             

  تراژيک شده اند.
در سوريه که پروژه در حال انجام است، 
ه��زاره��ا م��ردم ب��ي��دف��اع ت��وس��ط ط��رف��ي��ن           
ارت��ج��اع��ی ه��م رژي��م ف��اس��د اس��د و ه��م                 
ارتجاع مسلح و گانگسترهايی ک�ه ت�وس�ط      
ميديای غرب نماين�ده ان�ق�الب�ي�ون س�وري�ه            
م��ع��رف��ی ش��ده ان��د س��الخ��ی گش��ت��ه ان��د .               

تراژدی هنوز هم ادامه دارد و اين�ب�ار ن�ه      
ناتو آمريکا ب�ل�ک�ه ع�ربس�ت�ان س�ع�ودی و               
ترکيه و ق�ط�ر و دي�گ�ر کش�وره�ای پ�رو                
غرب به ن�ي�اب�ت مس�ئ�ول پ�ي�ش ب�رد اي�ن                    
پ��روژه س��وپ��رم��ن��ی آم��ري��ک��ا گش��ت��ه ان��د.            
عربستان و کشورهای خليج نه ت�ن�ه�ا اي�ن       
گروه های مرتجع را مسلح کرده اند بلکه 
به آنها مستمری هم ميدهند که با توجه ب�ه  

و ف��ق��ر و          وض��ع��ي��ت وخ��ي��م اق��ت��ص��ادی      
تنگدستی گسترده ای که با اوضاع جنگی 
تعميق بيشتری ي�اف�ت�ه، ج�وان�ان بس�ي�اری              
جذب و جلب عضوگيری های جديد آن�ان    
گشته اند.آيا آنچه که در ليبی ات�ف�اق اف�ت�اد        
در هر نسبيتی بنفع توده های پايين و ک�م      
درآمد ليبی بوده است؟ آيا ب�ه ن�ف�ع اي�ج�اد            
يک فضای سي�اس�ی دم�وک�رات�ي�ک�ت�ری ب�ا              
تضمين رعايت حقوق انسان�ی آح�اد ت�م�ام         
جوامع ليب�ی و اقش�ار م�خ�ت�ل�ف�ش گش�ت�ه؟                  
بدون شک پاس�خ م�ن�ف�ی اس�ت، ن�ه ت�ن�ه�ا                  
جنبش راديکال ليبی شدي�دا س�رک�وب ش�د         
بلکه بسياری از حقوق جا افتاده م�دن�ی و     
قضايی در ارتباط ب�ا زن�ان و غ�ي�ره ...                 
منحل و با ح�ق�وق اس�الم�ی و ارت�ج�اع�ی              

 جايگزين گشته اند.
در سوريه هم به همين منوال خواهد بود. 
هر آنچه که از اين زد وب�ن�د ه�ای پش�ت             
پ��رده ه��ای ح��ک��ام ف��اس��د س��ع��ودی ب��ا                     
شورشيان مورد حمايتش ب�رآي�ن�د ک�ن�د در          
هيچ ابعادی بنفع توده های زح�م�ت�ک�ش و         

 .ستمديده سوری نخواهد بود
پ��ي��روزی آم��ري��ک��ا در ت��ک��م��ي��ل پ��روژه               
ليبياليزه کردن سوريه مقدمات مطل�وب و    
مساعد را برای م�داخل�ه در اي�ران آم�اده           

ت�غ�ي�ي�ر رژي�م در س�وري�ه،                 .خواهد ک�رد   
ايران را بيش�ت�ر اي�زو�ل�ه خ�واه�د ک�رد و                 

ن�ي�ازم�ن�د ت�ج�دي�د            طبعا روسيه و چين هم
نظر در پش�ت�ي�ب�ان�ی از اي�ران و ت�م�ک�ي�ن                   
کردن به سهم کمتری از منافع در ارتب�اط  
با ايران به من�ظ�ور تض�م�ي�ن ات�ی س�ه�ي�م                
بودن در ق�رارداده�ای ن�ف�ت�ی و گ�از در                   
ايران خ�واه�ن�د ش�د. ن�ت�ي�ج�ت�ا ب�ه ت�زل�زل                        
سياسی بيشتر رژيم اسالمی منجر مي�ش�ود   
ول��ی ب��دون داش��ت��ن ن��م��اي��ن��ده ه��اي��ی در                
اپوزيسيون که عامل پي�ش ب�ردن ب�رن�ام�ه          
های سياسی آمريکا ب�اش�ن�د، اي�ن ام�ر ن�ه             
فقط يک ريسک سياس�ی اس�ت ب�ل�ک�ه در            

حال حاضر حتی ب�ر ع�ل�ي�ه م�ن�اف�ع خ�ود                 
آمريکاست و ميتواند کامال بر عليه ان�چ�ه     

 که منظور بوده عمل کند.
ت��ک��اپ��وی ج��دي��د و ف��ع��ال��ت��ری ک��ه در                     
اپوزيسيون پرو غ�رب خ�ارج از کش�ور            
جريان دارد بر حول چني�ن م�الح�ظ�ه ای         
 ق���������رار گ���������رف���������ت���������ه اس���������ت.                   

از شورای ملی مقاومت گرفته تا سلطن�ت  
ط��ل��ب��ان و ح��ام��ي��ان رض��ا پ��ه��ل��وی ت��ا                    
س��ک��والره��ا و ج��م��ه��وری خ��واه��ان و                
سبزه�ای س�ک�والر ي�ا م�وس�وی چ�ی در                  
سطح قدرت و ظرفيت های جريانی ش�ان  
سعی در تقسيم پست و مقام در ايراِن بع�د  
از رژيم اسالمی هستند. ه�ر ک�دام اي�ن�ه�ا             
سعی در اثبات و ابراز لياقت بيشتری در 
انتخاب اين مقام نيابتیِ  انقالب اي�ران از      

يکی از مالح�ظ�ات�ی     . جانب آمريکا دارند
که آمريکا را از زدن ک�ل�ي�د اس�ت�ارت ب�ه             
اين ج�ن�گ آس�وده خ�اط�ر خ�واه�د ک�رد،                   
آمادگی توده های کثير به حمايت از اي�ن      
حمله و آداپ�ت ک�ردن اي�ن ن�م�اي�ن�ده ه�ای                 

ب�ا      منتخب بعنوان رهبر جن�ب�ش�ش اس�ت.       
يک جمعبندی ح�ت�ی س�رس�ری از س�ط�ح             
اعتراضات کارگری و توده ای در ايران 
اين براحتی عملی نخواهد شد مگر اين�ک�ه   
از يک کانال سرکوب وحشيانه رژي�م از      
انقالبيون و خود اين نماين�ده ه�ای ن�اي�ب�ی          
آمريکا از بخ�ش رادي�ک�ال ج�ن�ب�ش م�ردم              
ايران در يک پروسه ح�ذف خ�ون�ب�ار از           

 . عناصر چپ و سوسياليست بگذرد
تعلل آمريکا در رابطه با حمله نظامی ب�ه  
ايران کامال به صف آرايی و قدرت ت�وده  
ای اين نيروها بستگی دارد و بهمين دليل 
ه��م، از ي��ک ط��رف اس��راي��ي��ل را آزاد                 
گذاشته است که با ت�ب�ل�ي�غ�ات و ت�ه�دي�دات             

ق�ري�ب       حمله ن�ظ�ام�ی       علنی اش بر يک
الوقوع افکار عموم�ی را آم�اده س�ازد و            
هم اينکه بر بحث و ت�واف�ق مش�ت�رک ب�ر            
راه حلهای سياسی تاکيد کن�د ک�ه ک�ارب�رد         
گزينه های متفاوت را با اوضاع مطل�وب  

 .آن هماهنگ کرده باشد
چه اتفاقی در سوريه خواهد افتاد يکی از 
گره ای ترين موضوعاتی است که دول�ت  

عکس العمل در قبال ايران   آمريکا را به 
 و در چه پوشش توجيهی ای وا ميدارد.

در ص���ورت     
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 زنداني سياسي آزاد بايد گردد !

 تالشهاي جمهوري اسالمي براي خنثي نمودن تحريمهاي اقتصادي و
 اعطاي باجهاي گزاف به افراد و حاكمان منطقه اي در اين راستا ! 

بدنبال تحريمهای اقتصادی اعمال شده بر جمهوری اسالمی ، اين                 
رژيم در تکاپوی خنثی نمودن اين تحريمها به هر خس و خاشاکی                  
چنگ زده تا راهی برای برون رفت از بحران کنونی بيابد . جنگ                
و بحران در سوريه و تضعيف بيش از حد حکومت اين کشور در                  
کنترل مناطق مختلف سوريه رژيم ايران را بيش از پيش در                              
ترانزيت مواد افيونی پر سود از ايران به اروپا از طريق سوريه و                
لبنان و از کانال ارتش حمل مواد مخدر يا همانا حزب اهللا لبنان                         
نااميد نموده است . در همين راستا است که سپاه پاسداران و بخش                 
عمليات برون مرزی آن يا همان نيروی قدس سپاه ماموريت يافته تا            
از طريق اعطای باجهای گزاف و شرم آور راههای برون رفت از              
بحران کنونی را بيازمايد . به همين منظور بدنبال ارسال روزانه                   
قريب به يک تن شمش طال به قيمت بسيار نازل به امارات متحده                   
عربی از طريق کردستان عراق و از کانال چند تن از تاجران                          
جواهر آالت شهر سليمانيه که همگی از اعضای رهبری اتحاديه                   

دالر سود عايد انها       1500ميهنی هستند و از هر شمش طال حدود           
ميگردد ، سعی در آزمايش ديگر کانالهای منطقه ای دارد و پاسدار              
سليمانی بعنوان فرمانده نيروی قدس سپاه ماموريت يافته تا با چنين              
کانالهايی رابطه برقرار نمايد . سليمانی مزدور بدنبال سفر به                          
سليمانيه و ديدار با جالل طالبانی به اربيل سفر نمود تا با نخست                      
وزير حکومت اقليم کردستان ( نچيروان بارزانی ) ديدار و گفتگو                
نمايد . شکی نيست که ماهيت تمامی اين بحث و گفتگوها چيزی را                
شامل نميگردد جز ضعف و درماندگی بی حد و حصر جمهوری                   
اسالمی و هراس آن از ادامه وضع کنونی که ميرود تا با ادامه                         
بحران موجود و برافروختن اتش جنگ خارجی طومار آن با قيام                  
مسلحانه عمومی توده ها در هم پيچيده شود . در هراس از چنين                      
واقعيتی است که انواع و اقسام پاسداران رژيم در لباس فرستاده                     
های ديپلمات رژيم در جستجوی راه گريزی برای رژيم ميباشند و                
با سياست هم به نعل و هم به ميخ زدن سعی خواهند کرد تا جای                       
پای خويش را در منطقه کردستان عراق محکم نمايند . از طرفی با              
رهبران و مسئولين حکومت اقليم کردستان ديدار و گفتگو دارند و                
از طرفی با اپوزيسيون ان از قبيل رهبران جنبش تغيير و اتحاد                       
اسالمی ساخت و پاخت ميکنند . شکی نيست که در اين ميان بازنده               
اصلی مردم ايران و کارگران و زحمتکشانی هستند که ميبايست                    
هزينه های گزاف تحريم ها و باج دهی های ننگين رژيم را بدوش                 
بکشند . برای رژيم هيچ اهميتی ندارد که چنين با ثروت و سامان                   
توده ها معامله نموده و بر سرنوشت انها حاکم گردد . برای چنين                   
مرتجعين حاکم بر توده ها تنها ادامه حيات ننگينشان حائز اهميت                   
است و بس ! در چنين شرايطی است که توده ها بايستی بپا خاسته و  
اجازه ندهند که اينچنين ثروت و سامان آنها به تاراج رود و با                            
سرنگونی رژيم ارتجاعی جمهوری اسالمی بر سرنوشت و مقدارت          

اجتماعی و    –خويش حاکم گرديده و در جهت شکوفايی اقتصادی              
فرهنگی جامعه خويش گام بردارند . و اين محقق نخواهد گرديد جز             

 از طريق اعتصاب سراسری و قيام مسلحانه توده ای .
 کميته کردستان سازمان اتحاد فدائيان کمونيست

 خبار زندانيان سياسي ا
 براي گرفتن توبه نامه 60شكنجه زنداني سياسي معلول دهه 

ف�ع�ال�ي�ن ح�ق�وق بش�ر و دم�ک�راس�ی در                     »بنابه گزارشات رس�ي�ده ب�ه        
، بازجويی چند ساعته و شکنجه جسمی زندان�ی س�ي�اس�ی ده�ه          «ايران

به منظور وادار کردن او به اعترافات تلويزيونی عليه اعتقاداتش  ۶٠
 .توسط بازجويان در اداره اطالعات رشت

ک�ه     ۶٠زندانی سياسی هادی عابدی باخدا از زنداني�ان س�ي�اس�ی ده�ه            
نزديگ به يک سال است از محکوميت غير قانون�ی و غ�ي�ر انس�ان�ی            
اش می گذرد، اما بازجويان وزارت اطالعات آزادی وی را م�ن�وط           

 .به نوشتن توبه نامه و اعترافات تلويزيونی نموده اند
ب�ه      مدتی پيش بازجويان وزارت اط�الع�ات او را از زن�دان الک�ان                

اداره اطالع�ات رش�ت م�ن�ت�ق�ل ک�ردن�د و ت�وس�ط ب�ازج�وي�ان وزارت                            
اطالعات چندين ساعت مورد بازجويی توام با وعده و شک�ن�ج�ه ه�ای       

 .جسمی قرار دادند
شکنجه گران ولی فقيه او را تحت فشارهای شديد غير انسان�ی ق�رار      

و اعترافات تلويزيون�ی ن�م�اي�د و ي�ا اي�ن�ک�ه                   دادند که يا بايد توبه نامه
پرونده جديدی عليه او خواهند گشود و محکوميت سنگينی ع�ل�ي�ه وی      

 .بکار خواهند برد
و     عليرغم معلوليت شديد و قرار داشتن بر روی ص�ن�دل�ی چ�رخ�دار         

بيماريهای متعدد که به دليل بودن در زندان و عدم درمان متحمل م�ی  
 ب���ازج���وي���ان ،         ش���ود و ه���م���چ���ن���ي���ن ش���ک���ن���ج���ه ه���ای جس���م���ی                    
دس�ت رد زد و            اما زندانی سياسی هادی عابدی ب�اخ�دا ب�ه خ�واس�ت         

 .م���رع���وب ش���ک���ن���ج���ه و ف���ري���ب وع���ده ه���ای آن���ه���ا ن���گ���ردي���د                             
بازجويان ولی فقيه اين زندانی سياسی را که با جسمی م�ع�ل�ول و ب�ر         
صندلی چرخدار قرار داشت و کبوديه�ای ح�اص�ل از ش�ک�ن�ج�ه ه�ای                 

 .جسمی به سلولش بازگرداندند
فروش کليه فرزند به منظور تامين هزينه مالقات خانواده با معل�م  

 زندانی در زندان زاهدان
ف�ع�ال�ي�ن ح�ق�وق بش�ر و دم�ک�راس�ی در                      »بنابه گزارشات رسيده ب�ه      

قطع حقوق بازنشستگی معلم زندانی محمد امين آگوشی باعث  «ايران
و خانواده اش را در شرايط بسي�ار    شده است که شرايط معيشتی وی

 .سختی قرار دهد
فرزند معل�م    ماه ٢ساله متاهل و دارای يک فرزند  ٢۴زمان اگوشی 

زندانی برای تامين هزينه سف�ر ج�ه�ت م�الق�ات ب�ا پ�درش در زن�دان                     
ناچار شد که کليه سمت چپش را به بي�م�ارس�ت�ان م�وس�وم ب�ه              زاهدان

  .خمينی در پيرانشهر بفروشد
خانواده اگوشی ب�ا ط�ی مس�اف�ت بس�ي�ار ط�والن�ی و ص�رف ه�زي�ن�ه                             

بسيار زياد عازم شهر زاه�دان ش�دن�د.آن�ه�ا وق�ت�ی ک�ه ب�ه درب                         های
 .زندان زاهدان رسيدند خواهان مالقات با معلم زندانی شدند

مدت زمان نسبتا طوالنی منتظر مالقات ماندند وپس از ب�ازرس�ي�ه�ای       
توهين آميز و قرار گرفتن در زير آفتاب شديد به آنها اطالع داده ش�د    

 .که فقط ن�ي�م س�اع�ت م�ی ت�وان�ن�د ب�ا م�ع�ل�م زن�دان�ی م�الق�ات ن�م�اي�ن�د                                    
خانواده آگوشی نسبت به مدت زمان کوتاهی که می توان�ن�د ب�ا ع�زي�ز          
خود مالقات کنند اعتراض کردند و برای زندانبانان ولی فقيه توضيح 

ت�وانس�ت�ه        دادند که باصرف هزينه های زياد و طی مسافتی ط�والن�ی    
اند خود را به زندان زاهدان برسانند.اما زندانبانان حاضر به افزاي�ش   

  .مدت مالقات نشدند

 



 

 6 

ب��رغ��م ه��ي��اه��وی ره��ب��ران ج��م��ه��وری              
اسالمی مبنی بر بی تاثير و يا ک�م ت�اث�ي�ر         
بودن ت�ح�ري�م�ات ه�م�ه ج�ان�ب�ه آم�ري�ک�او                     

بر وضعيت اق�ت�ص�ادی      کشورهای غربی
و اجتماعی و سياسی کشور، ام�ا ش�واه�د        

اعمال اين تحريم   وقرائن نشان ميدهد که
خيلی زودتر از آن چه ک�ه پ�ي�ش�ب�ي�ن�ی            ها

برحي�ات اق�ت�ص�ادی و ب�ه ت�ب�ع آن                    ميشد
ب��راوض��اع س��ي��اس��ی اي��ران م��وث��ر اف��ت��اده          

وادعاهای جمهوری اسالمی م�ب�ن�ی      است
بر اينکه گوي�ا چ�ن�ي�ن ت�ح�ري�م�ی اق�ت�ص�اد                  
ايران را قوی تر و س�وخ�ت وس�از آن�را             
مستقل تر خواهد کرد، ب�ا واق�ع�ي�ت ه�ای            
 اق���ت���ص���اد اي���ران خ���وان���ائ���ی ن���دارد.                 

رهبران جمهوری اسالمی از خ�ام�ن�ه ای        
گرفته تا احمدی نژاد البته خيلی زود اي�ن    

واي��ن ب��ار       ادع��ا ه��ا را ک��ن��ار گ��ذاش��ت��ن��د         
زمانيکه تاثير تحريم ها دراف�زاي�ش ت�ورم      
، گرانی کاالهای اساسی وکمبود مايحت�اج  
ع��م��وم��ی ، ت��ع��ط��ي��ل��ی ت��ع��داد زي��ادی از              
کارخانج�ات وم�راک�ز ت�ول�ي�دی ، ب�ي�ک�ار                  
سازيهای وس�ي�ع ، ک�اه�ش ش�دي�د ارزش                 

واف��ت ص��ادرات ن��ف��ت و غ��ي��ره                 ري��ال
خودرا نشان داد ، حرف خود را ع�وض      
کردند اين ب�ار م�دع�ی ش�دن�د ک�ه ذخ�اي�ر                 

درحدی است که بتوان�ن�د ت�ا        ارزی ايران
سالها تحريم ه�ا را ت�ح�م�ل ک�رده و آن�را                 

 دور بزنند.
اخيرا نيز با برگزاری اجالس کشوره�ای  
غيرمتعهد م�دع�ی ش�ده ان�د ک�ه ط�ی اي�ن                  
اجالس گويا نزديک به چهل ميل�ي�ارددالر   
قرارداد ب�ي�ن اي�ران وب�رخ�ی کش�وره�ای              
شرکت کنن�ده در اي�ن اج�الس ب�ه امض�ا                

 رسيده است.
روشن است که همه اي�ن ادع�ا ه�ا ب�دي�ن              
منظور است که فشار شديد اقتص�ادی ب�ر     
روی مردم را کوت�اه م�دت ج�ل�وه داده و             
آنها را به بهبود اوضاع ام�ي�دوار س�اخ�ت�ه        
واز نگرانيها وتاثيرات روانی آن بکاهند. 
اما دراين باره واقعيات آن�ق�در س�رس�خ�ت        
عمل ميکنند که جای هيچگونه تحريف و   
دروغ باقی نميمان�د. ادع�ای س�ردم�داران          
رژي��م ب��ی ش��ب��اه��ت ب��ه ادع��اه��ای رژي��م              

دراواي���ل اع���م���ال ت���ح���ري���م���ات            ص���دام

اق��ت��ص��ادی غ��رب      
ن���ي���س���ت . درآن           
زمان نيز صدام ادعا ميکرد که تحرم ه�ا    
براقتصاد عراق و وضعيت زندگی م�ردم  
کارساز نيست. اما هيچک�س ب�وي�ژه ت�وده          
ه�ای م��ردم کش��وره��ای ه��م��س��اي��ه ع��راق          
ازجمله اي�ران ف�رام�وش ن�ک�رده ان�د ک�ه                  
تحريمات اعمال شده از سوی کش�وره�ای   
امپرياليست�ی چ�گ�ون�ه ب�ت�دري�ج ع�راق را                 

درن�ت�ي�ج�ه ادام�ه          دروضعيتی قرارداد که
تح�ري�م ه�ا م�ي�ل�ي�ون�ه�ا ن�ف�راز ت�وده ه�ای                        
زحمتکش مردم بويژه کودک�ان درن�ت�ي�ج�ه        
ب�ی غ�ذائ�ی و ن�ب�ود دارو ج�ان خ�ود را                      

ت�وده ه�ای زح�م�ت�ک�ش               ازدست دادن�د ،     
مردم آنچنان با فالکت اق�ت�ص�ادی م�واج�ه        
شدند که اساسا هنگام حمله آمريکا دريک 
ح��ال��ت گ��ي��ج��ی و س��رگ��ردان��ی ب��ه س��ر                 

وجنگ وکش�ت�ار و ت�داوم آن ت�ا               ميبردند
ت��ح��ري��م��ات       ک��ن��ون درس��ت ب��رزم��ي��ن��ه         

وفالکت توده های مردم امکان   اقتصادی
پذير شد و از درون همي�ن گ�رد و خ�اک          
بود که بعد از اشغال ع�راق ه�ن�گ�ام�ي�ک�ه            

آم��ري��ک��ا و کش��وره��ای              ک��م��پ��ان��ي��ه��ای    
مش�غ�ول ت�ق�س�ي�م غ�ن�ائ�م ش�دن�د ،                        غرب�ی 

ن�ي�زس�راز        جريانات ارت�ج�اع�ی م�ذه�ب�ی          
و مردم را ب�ا      خاک سياه قرون برداشتند

چنين سرنوشت دشواری مواجه ساختند ، 
صد ها هزار کشته ، م�ي�ل�ي�ون�ه�ا آواره ،               

م�رگ و        ادامه کشت�ار ، گس�ت�رش فس�اد          
جسم�ی    مير، شايع شدن انواع بيماريهای

وروحی و روانی ،انبوه کودک�ان ن�اق�ص،      
ميليونها زن بيوه ب�دون ک�ار و درآم�د و              

و مشکالت دي�گ�ری ک�ه        امکانات زيستی
تحريمات اقتصادی و سپس ح�مل�ه     به تبع

نظامی گريبانگير ت�وده ه�ای زح�م�ت�ک�ش             
 مردم عراق شد.

اگر ده س�ال ط�ول کش�ي�د ت�ا ت�ح�ري�م�ات                      
اقتصادی غرب عراق را ازپای درآورد،   
ام��ا اوض��اع اق��ت��ص��ادی رو ب��ه وخ��ام��ت            

مبين اين واقعيت اس�ت ک�ه ت�اث�ي�ر              ايران
بخشی تحريم ها براقتصاد بيمار ايران ب�ه  
مراتب کوتاه مدت ترخواهد ب�ود. اک�ن�ون         
برای توده های زحمتکش مردم ايران که 

ت��ح��ري��م��ات کش��وره��ای             ب��ار اص��ل��ی     
برگرده آنها سنگينی م�ي�ک�ن�د       امپرياليستی

، دي�گ�ر ن�ي�ازی ب�ه ت�ح�ل�ي�ل و ت�وص�ي�ف                       

ت�ح�ري�م ه�ا ن�ي�س�ت وادع�اه�ای                    تاثي�رات 
س��ردم��داران رژي��م ه��م ان��دک            ت��وخ��ال��ی

باوری را درآنها ايجاد نميک�ن�د. چ�را ک�ه          
سررريز هزينه س�ب�د م�اي�ح�ت�اج اول�ي�ه و                 
خريد های روزمره آن�ه�ا، خ�ود واق�ع�ي�ت           
تاثير بخشی تحريم ها را ملموس تراز ان 

و ي�ا        کرده است که بش�ود آن را ان�ک�ار         
 ک���وچ���ک و ب���ی ت���اث���ي���ر ج���ل���وه داد.                   

دراين رابطه برخی روزنامه ه�ا وس�اي�ت      
های وابسته به جناح های متعارض رژيم 
به حقايق ديگری هم اش�اره م�ي�ک�ن�ن�د ک�ه              

و ن�گ�ران�ي�ه�ای        تحرکات پشت پرده رژيم
تعريف ها و   آنها را بازتاب ميدهد.دراين

تفسيرها يک واق�ع�ي�ت ن�م�اي�ان اس�ت ک�ه                 
رزي��م را ب��ه ه��راس ان��داخ��ت��ه اس��ت آن                

طاق شدن تحمل ت�وده ه�ای م�ردم و            هم
م��ي��ت��وان��د     ب��روز ش��ورش��ه��ائ��ی اس��ت ک��ه       

 ب��پ��اش��ان��د.       ش��ي��رازه رژي��م را از ه��م              
اينکه درغياب طبقه کارگر متشکل و آگاه 

ون�ي�ز     وتوده ههای زحمتکش سازمانيافته
درش��راي��ط پ��راک��ن��دگ��ی ن��ي��روه��ای چ��پ            

م��ن��اف��ع ت��وده ه��ای              م��داف��ع     ان��ق��الب��ی  
ودوری آن��ه��ا ازم��ي��دان اص��ل��ی                م��ردم

مبارزه و.. بروز اي�ن وق�اي�ع کش�وره�ای              
ام��پ��ري��ال��ي��س��ت��ی را درم��وق��ع��ي��ت ب��رت��ری          
قرارخواهد داد تا اهداف خود را پيگي�ری  

ب�ه      کرده و جريانات مورد ن�ظ�رخ�ود را     
و ب�ه اه�داف ش�ان              جلوی صحنه برانن�د 

ت�غ�ي�ي�ری دراي�ن            جامه ع�م�ل ب�پ�وش�ن�د ،          
واق��ع��ي��ت ن��م��ي��ده��د ک��ه ادام��ه ت��ح��ري��م��ه��ا            

اجتماعی تهدی دستان جامع�ه    شورشهای
و اقشاری از ک�ارگ�ران و زح�م�ت�ک�ش�ان                

دره�م�ي�ن راب�ط�ه            محت�م�ل م�ي�س�ازد.          را
 »پايگاه خبری وتحليلی حمران مينويسد 

بر اساس گزارش های در اختيار ک�ل�م�ه،      
يک�ی از زي�رم�ج�م�وع�ه ه�ای اق�ت�ص�ادی                   
دول��ت اخ��ي��را گ��زارش داده ک��ه ذخ��اي��ر              
ارزی کشور رو به اتمام است و اح�ت�م�ال    
ن��ات��وان��ی دول��ت از پ��رداخ��ت ح��ق��وق                   
کارمندان در ماه های آي�ن�ده وج�ود دارد.        
همزمان بازوی امنيتی دولت ني�ز درب�اره     
احتمال وقوع شورش های اج�ت�م�اع�ی در       
اع�ت��راض ب��ه ش��راي�ط اق��ت��ص��ادی کش��ور           

 هشدار داده است.
در گزارش محرمانه ای که در کميسي�ون  
اقتصادی هيات دولت طرح شده، از اتمام 

  IIIÂÑ]4 69:1391:مھر 

( يدي شيشواني ) تحريم اقتصادي و شورش هاي اجتماعي  

دراتيـو شـورائي !ـ, برقرار باد جمهوري ف سرنگون باد رژيم جمهوري اسالمي   
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 تن در زندان قزل حصار 8اعدام 
م�ه�ر ح�ک�م اع�دام             5بامداد چهار شنب�ه    

زندانی محبوس در زندان قزل  ٨دستکم 
حصار در محوطه اي�ن زن�دان ب�ه اج�را           

 در آمد.
ب�ن�ا ب�ه گ��زارش ه�ران��ا، ارگ�ان خ�ب��ری                 

مجموعه فعاالن حق�وق بش�ر در اي�ران،           
مهرداد سل�ي�م�ی، حس�ي�ن م�رادی، رض�ا              
روزب�ه�ان�ی، ج��ه�انش�اد گ�راون��د، ج�ع�ف��ر               
حقی، علی ه�داي�ت، م�ن�وچ�ه�ر زن�گ�ن�ه،                
اصغر سرلک، از جمله زندانيانی هستند 
که جهت اجرای حکم به اج�رای اح�ک�ام      
اوين فراخونده شدند اما به دليل حض�ور    
خ��ب��رن��گ��اران در م��ق��اب��ل زن��دان اوي��ن              
زندانيان فوق الذکر در م�ح�وط�ه زن�دان         

 قزل حصار اعدام شدند.
ب�ر اس��اس گ�زارش��ات ت�ائ��ي�د نش��ده ي��ک               
زندانی ديگر به ن�ام ام�ي�ر س�ل�ي�م�ی ن�ي�ز                
جهت اجرای حکم فراخوانده شده بود که 
به دليل وخ�ام�ت ح�ال جس�م�ی اح�ت�م�ال                 

رود اعدام نشده باش�د ام�ا ب�ا گ�ذش�ت             می
ساعت نام�ب�رده ب�ه ب�ن�د ب�ازن�گ�ش�ت�ه                  ٢۴

 است.
زندانی مورد تائي�د ق�رار      ٨اجرای حکم 

ه�م�ان      گرفته و پيکر اين افراد نيز صبح
ها شده اس�ت ام�ا از        روز تحويل خانواده

اتهام اين زندانيان اطالع دقيقی در دست 
نيست.گفتنی است کليه اين زن�دان�ي�ان در       

زندان قزل حص�ار   ٢واحد  ٣و  ٢سالن 
 اند. محبوس بوده

هم چنين بر اساس گزارش مناب�ع زن�دان     
تن ديگر از زن�دان�ي�ان م�ح�ب�وس در            ١٨

ق��زل��ح��ص��ار در روزه��ای آي��ن��ده اع��دام            
   خواهند شد.

ذخاير ارزی کش�ور در ش�ش م�اه آي�ن�ده                
سخن به م�ي�ان آم�ده اس�ت. ن�رخ واق�ع�ی                   
برابری ارزش دالر با ريال ني�ز در اي�ن       

ريال  ۶٧٠٠٠گزارش، به ازای هر دالر 
 برآورد شده است.

همچنين اين گزارش خبر داده که با توجه 
به افزايش مداوم کس�ری ب�ودج�ه دول�ت،           
طی سه ماه آينده وزارتخانه ها و دستگ�اه  
های دولتی در پرداخت حقوق کارکنان و 
مجموعه های مرتبط با خود دچار مشکل 

 خواهند شد.
در پ��ی ط��رح اي��ن گ��زارش در دول��ت،               
بخشنامه ای دارای طبقه بندی برای ه�م�ه   
زيرمجموعه های دولت و دس�ت�گ�اه ه�ای         
اداری ارس�ال ش�ده ک��ه در آن ب�ا ط��رح                  

درص�دی ح�ق�وق و           ۵٠احت�م�ال ک�اه�ش         
دستمزد م�اه�ان�ه ک�ارم�ن�دان در ص�ورت                
تداوم وضعيت کنونی، از باالت�ري�ن م�ق�ام       
مسئول هر دستگاه خ�واس�ت�ه ش�ده ت�داب�ي�ر            
الزم را ج��ه��ت پ��ي��ش��گ��ي��ری از وق��وع                  
هرگونه نارضايتی در ميان ک�ارم�ن�دان و      
کارکنان آن دستگاه مربوط�ه پ�ي�ش ب�ي�ن�ی           

 کند.
بر اساس گزارش رس�ي�ده ب�ه ک�ل�م�ه، در               
شم�اره اخ�ي�ر ب�ول�ت�ن م�ح�رم�ان�ه وزارت                   
اطالعات نيز با اش�اره ت�ل�وي�ح�ی ب�ه اي�ن              
شرايط دشوار اقتصادی، از احتمال بروز 
شورش گرس�ن�گ�ان ب�ه وي�ژه در ح�اش�ي�ه                 
شهرهای بزرگ کش�ور س�خ�ن ب�ه م�ي�ان               

 آمده است
درز اين گزارشات از مراک�ز اص�ل�ی      .«. 

و س�ي�اس�ت گ�زاری ه�ای                تصميم گيری
جمهوری اس�الم�ی گ�رچ�ه م�م�ک�ن              کالن
با اغراق گوئيهائی چاشن�ی خ�ورده       است
اما واقعيتی را درخود مستور دارد     باشد

نم�ي�ت�وان آن را ن�ادي�ده گ�رف�ت . آن                       که
،     ت�اث�ي�ر ت�داوم ت�ح�ري�م�ه�ا                 واقعي�ت   هم

تش������دي������د روزاف������زون وخ������ام������ت                 
اق�ت�ص�ادی        وگست�رش ف�الک�ت       اقتصادی

ازسطح محروم ترين اقشار اجتم�اع�ی ت�ا      
وس��ي��ع��ت��ری از        ب��خ��ش ه��ا والي��ه ه��ای        

ک��ارگ��ران ، ک��ارم��ن��دان ، کس��ب��ه ج��ز و               
احتمال شورشهای اجتماعی درچشم انداز 
 آي�������������������ن�������������������ده اس�������������������ت.                     

اي����ن ک����ه اي����ن ش����ورش����ه����ای ت����وده                   
ب����اس����رک����وب ش����دي����د و ب����ی                          ای

دستگاه های انتظامی و ام�ن�ي�ت�ی         رحمانه
واي�ن�ک�ه دول          مواجه خواهن�د ش�د      رژيم

غ����������رب����������ی درراس آن����������ه����������ا                      
افس����ارگس����ي����خ����ت����ه        ام����پ����ري����ال����ي����س����م  

شورش�ه�ای ت�وده ای وس�رک�وب              آمريکا
آنرا مستمسکی برای پياده ک�ردن اه�داف       

اس��ت��ف��اده       ج��ه��ان��خ��واران��ه خ��ود م��ورد          
قرارخواهد دا د وازخون های ريخته شده 

س�ام�ان�ده�ی دارو دس�ت�ه               مج�وزی ب�رای    
ت��ا     ه��ای خ��ود ب��دس��ت خ��واه��د آورد                 

ک��ارن��ات��م��ام رزي��م ددم��ن��ش ج��م��ه��وری               
وطبقه حاکم را ت�م�ام و ج�ن�ب�ش              اسالمی

ه��ای اج��ت��م��اع��ی را از مس��ي��ر رش��د و                 
گسترش و ارتقای آن دررا ه رس�ي�دن ب�ه        

ب����ه       ازادی وع����دال����ت اج����ت����م����اع����ی         
جنگ داخلی و ح�ک�وم�ت ه�ای             منجالب

دست نشانده خود منح�رف س�ازد ، ه�م�ه           
بست�گ�ی ب�ه اي�ن دارد ک�ه آي�ا ن�ي�روه�ای                      
ان��ق��الب��ی م��وج��ود ، اف��راد وش��خ��ص��ي��ت              

وک�م�ون�ي�س�ت ، ک�ارگ�ران                انقالب�ی   های
پيشرو ورهبران عملی جنبش کارگری و   
کليه فعالين جنبشهای اج�ت�م�اع�ی درداخ�ل        
وخ�ارج کش��ور اوض��اع حس��اس ک��ن��ون��ی          
رادرخ����واه����ن����د ي����اف����ت؟ و ازخ����واب             

وط�����والن�����ی م�����دت                  س�����ن�����گ�����ي�����ن    
ودن���ب���ال���ه روی ازس���ي���ر              روزم���رگ���ی

بيدار خواهند ش�د واز حص�اری         حوادث
وشراي�ط ت�اري�خ�ی و           که گذشت روزگار

وق��اي��ع ري��ز ودرش��ت ، اج��ت��م��اع��ی ،                    
ومحيط زيستی سی س�ال گ�ذش�ت�ه         سياسی

بردور آنها تنيده است، به درخواه�ن�د آم�د      
واين واق�ع�ي�ت رادرن�ظ�رخ�واه�ن�د گ�رف�ت               

تئوری ها بدون عمل ک�اغ�ذ پ�اره ای          که
 ؟  بيش نيستند
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در چند سال اخ�ي�ر در س�راس�ر دن�ي�ا م�ا                  
ش��اه��د ت��ظ��اه��رات م��ي��ل��ي��ون��ه��ا ک��ارگ��ر                

زح��م��ت��ک��ش و زن و م��رد ج��وان                       و
معترض به فجايع سرمايه داری بوديم که 
خود به جنبشهای م�خ�ت�ل�ف ام�ا ع�ظ�ي�م�ی              
حيات داد. اجالس و سمينارهای مت�ع�ددی    
در اين فاصله از طرف تصميم گيرنده ها 
و نماين�ده ه�ای س�ي�اس�ی ب�ورژوازی ه�م                
تشکيل ش�د ت�ا راه ب�رون رف�ت�ی از اي�ن                     
منجالب بحرانی ب�رای خ�ود پ�ي�دا ک�ن�ن�د.              
بسته های نجات، پذيرش کفالت بانکه�ا و    
موسسات ورشکس�ت�ه از ط�رف دول�ت�ه�ا،             

در ح�ک�م        اخ�ذ وام�ه�ای س�ن�گ�ي�ن و ...                  
چسب زخ�م�ه�اي�ی ب�ود ک�ه ب�رای درم�ان                 

اقتص�ادی ع�م�ي�ق در ن�ظ�ر             -عفونت مالی
گرفته شد که ه�زي�ن�ه ه�م�ان را ه�م ت�وده                
هايی ک�ه آوار اي�ن ب�ح�ران ب�ر س�رش�ان                  
خراب شده بود بايد می پرداختند. سرمايه 
داری جهانی با همه اي�ن�ه�ا ه�ن�وز ه�م ت�ا                
خ��رخ��ره غ��رق ع��واق��ب اي��ن ب��ح��ران و              

 عواقب بسيار شوم آن است.
پيامدهای هولناک اين بحران ع�م�وم�ا در        
اشکال مش�اب�ه�ی در دن�ي�ا م�ن�ع�ک�س ش�ده                   

 است:
 موج عظيم بيکاری و اشتغال زدايی - 
 زدن بيمه های اجتماعی -
 پايين آوردن دستمزدها -
 کاهش خدمات و سرويسهای اجتماعی -
اف��زاي��ش ف��زاي��ن��ده ق��ي��م��ت ک��االه��ای                   -

 ضروری
سختگيرهای ب�ان�ک�ی در دادن وام�ه�ای             -

 اضطراری به مردم
از دست دادن خانه و مسکن م�ي�ل�ي�ون�ه�ا        -

شهروند زحمتکش دنيا از آمريکا گ�رف�ت�ه      
 تا مجارستان و اکرائين و ايرلند

نتيجتا قدرت خ�ري�د و س�ط�ح درآم�ده�ای             
مردم بشدت سقوط کرده و ميلي�ون�ه�ا ن�ف�ر        
بسرعت در ک�ام ف�ق�ر و ت�ه�ي�دس�ت�ی ف�رو                  
رف��ت��ن��د. م��ا ش��اه��د ان��ق��الب��ات و ام��واج                  
اعتراضات عمومی و تظاهرات خي�اب�ان�ی    
اين جمعيت مي�ل�ي�ون�ی ب�ودي�م ک�ه آرام�ش               
بهشت جهانی سرمايه دارها را بر آشفتن�د  
به دادخواهی خود به خيابانها ريختند. اين 
خصيصه تمام شورشها و ان�ق�الب�ات س�ال       

گذشته تا ک�ن�ون اس�ت ک�ه خ�واه�ان ي�ک                  
زندگی شايسته و براب�ر و ع�ادالن�ه ب�وده           

 اند.
طبيعتا توده ه�ای م�ردم ه�ي�چ زم�ان�ی ب�ه                
اندازه سال گذشته تابحال آمادگی تغييرات 
اساسی در ساختار اجت�م�اع�ی را ن�داش�ت�ه           
اند. برجسته ترين تعبير اي�ن گ�راي�ش ب�ه            
تغيير اساسی را در تظ�اه�رات م�ي�ل�ي�ون�ی          
م��ردم ي��ون��ان و ک��ارگ��ران ويس��ک��انس��ن              
آمريکا ميشود مشاهده کرد. جنبش اشغ�ال   
ه��م س��ال گ��ذش��ت��ه ب��ر م��ت��ن ت��م��ام��ی اي��ن               
ناه�ن�ج�اري�ه�ای اج�ت�م�اع�ی ج�وان�ه زد ب�ا                     
مض��م��ون ب��ه چ��ال��ش کش��ي��دن س��ي��ط��ره               
کورپراتيوها و سيستم فقرآفرين کاپيتاليسم 
که بس�رع�ت ه�م اب�ع�ادی ج�ه�ان�ی ب�خ�ود                     

 گرفت.
سرمايه داری تالش ک�رده اس�ت ک�ه اي�ن           
توده های انقالبی را متقاعد کند که چ�اره    
ای ديگر غير از تحمل اين جهنم س�ي�اه�ی    
ک��ه س��ي��ادت اق��ل��ي��ت ي��ک درص��دی ه��ا                 
ت�ق�دي��رش�ان ک��رده، ن��دارن�د، ه��م�ان گ��ف�ت��ه               
معروف تاچر که فلس�ف�ه ف�رم�و�ل�ه ک�ردن            
سياستهای نئوليبرالي�س�ت�ی س�رم�اي�ه داری           
بود: " آلترناتيو ديگری موجود ني�س�ت" .        
آنچه ما در ح�ق�ي�ق�ت ش�اه�د آن ب�ودي�م ن�ه                  
عقب نشينی سرمايه داری بلکه س�رک�وب     
گسترده اين انقاالبات توسط نماي�ن�ده ه�ای      
س�ي�اس�ی در ق�درت�ش، چ�ه ب�الواس�ط�ه و                    
مستقيم و چه از طريق ايجاد ي�ک س�ت�ون      
پنجمی از ارتجاع و ضد انقالب محل�ی و    
مسلح کردن آنان برای خلع سالح گرايش 

 انقالبی اين شورشها.
خ��ال��ص��ه ت��الش س��رم��اي��ه داری ک��ه ب��ی            
شرمانه از ه�ر وس�يل�ه ای ب�رای ب�ع�ق�ب                  
ران��دن ان��ق��الب م��ردم اس��ت��ف��اده ک��رد،                  
قبوالندن اين اعتقاد ک�ه راه�ی خ�ارج از          
چ��ارچ��وب س��ي��اس��ت��ه��ا و ق��ان��ون��م��ن��دي��ه��ای         
سرمايه داری جه�ت ف�ائ�ق ش�دن ب�ه اي�ن               
فالکت وجود ندارد. آنچه که در اک�ث�ري�ت     
اين کشورهای بحران زده م�ا م�ی ب�ي�ن�ي�م           
دوره ه�ای دي�گ�ر از ت�ح�م�ي�ل فش�اره�ای                  

م��ال��ی از ط��ري��ق پ��ي��ش��ب��رد             -اق��ت��ص��ادی 
سياستهای ن�ئ�ول�ي�ب�رال�ي�زه ک�ردن ه�ر چ�ه                 
بيشتر اقتصاد، بر طبقه ک�ارگ�ر و اقش�ار        

 تحتانی جامعه بوده است.
 سياست رياضت اقتصادی

بحران غذايی که شمار  2008در سال  -
مي�ل�ي�ون ب�ه        850گرسنگان جهانی را از 

ب��ي��ش از ي��ک م��ي��ل��ي��ارد رس��ان��ي��د، م��وج              
 15اعتراضات ميليونی را در بيشت�ر از      

کشور بدنبال خود داش�ت ک�ه ب�ه ش�ورش           
 گرسنگان معروف شد.

ع�م�ال ن�ات�وان          7کشورهای عضو ج�ی  - 
از يافتن راه حلی برای بحران جهانی در 

تورنتو در کنار کشورهای  20جلسه جی 
بحران زده، حول يافتن کم هزينه ترين و   
کوتاهت�ري�ن راه ب�رون رف�ت از گ�رداب                
بحراب اقتصادی و م�ال�ی چ�اره ان�ديش�ی            
کنند. وعده ه�اي�ی ک�ه اي�ن ج�ل�س�ه ب�ا آن                      

 خاتمه يافت از اين جمله بود:
بازسازی سيستم سرمايه داری بمنظ�ور   -

 پيشگيری از بحرانهای آتی
جمع و جور کردن سيستم مالی ج�ه�ان�ی     -

از ط��ري��ق ک��ن��ت��رل و ن��ظ��ام م��ن��د ک��ردن              
امنيتهای مالياتی و فعل و انفعاالت بانکه�ا  

 و بخش تجاری
مهمتر از همه اصالح بانک ج�ه�ان�ی و       -

صندوق بين المللی که ب�ه کش�وره�ای در        
 حال رشد امکان دخالتگری داده شود.

با اينهمه در تحليلهای ن�ه�اي�ی ه�ي�چ�ک�دام           
اين موضوعات به واق�ع�ي�ت ن�پ�ي�وس�ت و              
بزودی به فراموشی سپ�رده ش�د و ع�م�ال           
راه را برای تشديد سياستهای نئولي�ب�رال�ی    

 بازتر کردند.
ي�ون�ان و        2010ب�ط�ور م�ث��ال در س�ال             

ايرلند و سال بعد پرتقال از ل�ح�اظ م�ال�ی           
ورش��ک��س��ت��ه ش��دن��د. ب��ح��ران در اي��ن                     
کشورهای صنعتی بشدت س�رم�اي�ه داری      
را نگران کرد ک�ه ب�ا ت�رک�ي�دن ح�ب�اب و                
ذوب ش���دن س���راب س���رم���اي���ه داری،                
تناقضات حل نشدنی اين سي�س�ت�م آن�را ب�ه          
ورطه انقالبات کارگری در سطح جهان�ی  

م�ق�ابل�ه ب�ا اي�ن پ�ت�انس�ي�ل                  بکشان�د. ب�رای     
انقالبی بسيار قوی، آمريکا و ک�م�ي�س�ي�ون        
اروپا با تز ش�وک ب�ه م�ي�دان آم�دن�د. در                  

بطرز وحشيانه  2011و  2010سالهای 
ای به تتمه آنچه که با مبارزات ک�ارگ�ری   
و توده ای ب�ع�ن�وان ح�ق�وق اج�ت�م�اع�ی و                  
کاری بدست آمده بود مورد ه�ج�وم ق�رار      
گرفت. بجای آداپت س�ي�اس�ت�ه�اي�ی ک�ه ب�ه                
تحرک اقتصادی بيشتری کمک ميکرد و   
اعمال قوانين شديد بر بانکها، ک�م�ي�س�ي�ون      
اروپ�ا و دول��ت��ه�ای م�ح��ل��ی ط��رح تش��دي��د              
سياستهای رياضت اقتصادی را تص�وي�ب   
کردند. که بنوبه خود هم تقاضا برای کاال 
را پايين آورد و هم به رک�ود ف�ع�ال�ي�ت�ه�ای          
اقتصادی انجاميد. بسته های نجات که از    
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وامهای سنگين تامين شده بودند از ج�ي�ب     
مردم پرداخته ش�د ک�ه ب�دن�ب�ال آن ب�ده�ی                
عمومی که بسيار کمت�ر از ب�ده�ی ه�اي�ی            
بود که بخش خصوصی داش�ت، اف�زاي�ش      
پيدا کرد. مردم بسياری در م�ج�ارس�ت�ان،          
اسپانيا و ايرلند خانه هايشان را از دس�ت    

ن�ف�ر ي�ک�ن�ف�ر            5دادند . در يونان از ه�ر       
بيکار شد و در پروسه اين ب�ح�ران ط�ب�ق       
آم��ار رس��م��ی م��ق��ام��ات ي��ون��ان��ی س��ط��ح               

% داش�ت�ه      26دستمزدها کاهشی بيش از   
با اينکه سطح قبلی دست�م�زده�ا از ه�م�ان          
اول هم بسيار پايي�ن ب�ود. ط�ب�ق�ه ک�ارگ�ر               

% درآمد سه چهار س�ال آي�ن�ده         50تقريبا 
وض��ع��ي��ت وخ��ي��م      اش را از دس��ت داد.         

معيشتی برای طبق�ه ک�ارگ�ر ي�ون�ان ف�ق�ط              
بخاطر کاهش دس�ت�م�زده�ا و ب�ي�م�ه ه�ای                 
بازنشستگی نبوده ب�ل�ک�ه ک�اه�ش س�ن�گ�ي�ن              
خدمات اجتماعی ش�راي�ط را غ�ي�ر ق�اب�ل               
تحمل کرده بود. در واقع دس�ت�ورال�ع�م�ل�ی        
که توسط بيشتر اي�ن کش�وره�ای ب�ح�ران            
زده دنبال شده است چگونه و ب�ه ن�ح�وی        
اين هزينه هايی که مورد هدف ري�اض�ت     
اقتصادی ب�ود ب�ر دوش م�ردم س�رش�ک�ن               
کرد و در عين حال انقالب انان را بعق�ب  

دو س��وم اي��ن ک��اهش��ه��ا ب��ه ب��خ��ش              ران��د. 
خ���دم���ات ع���م���وم���ی و ي���ک س���وم آن                  
اختصاص به افزايش مالياتها داش�ت. در       
ض��م��ن ک��م��پ��ي��ن��ه��ای ان��ت��خ��اب��ات��ی اح��زاب          
رنگ�ارن�گ و ج�ن�اح�ه�ای م�خ�ت�ل�ف خ�ود                    
س��رم��اي��ه داری ام��ر ب��ه ان��ح��راف ب��ردن            
انقالب مردم و آلترناتيو سازی ه�م�راه ب�ا      
س�رک��وب ش��دي��د ت��وده ه��ای م��ع��ت��رض و            
بويژه آن بخشی که نمی خ�واس�ت ت�ن ب�ه           
اين هيپوکراسی آشکار ده�د. در ي�ون�ان،           
ويسکانسن و پاري�س و ت�م�ام کش�وره�ای            
عرب و شمال افريقا اينرا بوضوح ش�اه�د   
ب��ودي��م ک��ه پ��ل��ي��س و ارت��ش س��رم��اي��ه ب��ا               
باالترين تج�ه�ي�زات ت�ک�ن�ي�ک�ی و ج�ن�گ�ی                  
چگونه وحشيان�ه ب�ه ص�ف�وف ان�ق�الب�ي�ون               

 حمله ور شدند.
در کنار تمام اينها امر خصوصی س�ازی    
ه��ای ع��ظ��ي��م از ه��ر آن��چ��ه ک��ه ب��رای                    
خصوص سازی بجا مانده ب�ود ه�م�چ�ن�ان          
پيش برده ميشد. حمالت زيادی ب�ر روی       
دستمزد بخش دولتی، حقوق بازنشس�ت�گ�ی    
و حقوق بيکاری، اخ�ت�ي�ارات و ات�وري�ت�ه           
ات��ح��ادي��ه ه��ای ک��ارگ��ری در راب��ط��ه ب��ا              
کن�ت�رات و ق�رارداده�ای ک�اری و ده�ه�ا                  
کاهش ريز و درش�ت دي�گ�ر در دس�ت�ور              
ک��ار اي��ن ري��اض��ت��ه��ا ق��رار گ��رف��ت. اي��ن              
حمالت در کشورهای ب�ح�ران زده اب�ع�اد         
وسيعتری دارد، به ويژه در بس�ي�اری از         

س��ط��ح   کش��وره��ای ب��ح��ران زده، م��ث��ال:         

% در    5  دستمزده های بخش دول�ت�ی از      
% در کش�وره�ای        40اسپانيا گ�رف�ت�ه ت�ا         

 بالکان کاهش يافته است.
توتاليتاريسمی که در کشورهای عرب و  

شمال افريقا قرار داشت در ح�ک�م بش�ک�ه         
باروتی ب�ود ک�ه در آن م�وق�ع�ي�ت وخ�ي�م                   
اقتصادی هر اتفاقی ممکن بود آن را ب�ه        
انفجار کشاند و ه�م�ي�ن�ط�ور ه�م ش�د. در                   

ش�اه�د      2000مصر که از نيمه دوم دهه 
صدها اعتصاب و ت�ظ�اه�رات ک�ارگ�ران            
ريسندگی بوديم شرايط را ب�ي�ش از پ�ي�ش         
مستعد انقالب کرده بود. تونس ي�ک�پ�ارچ�ه      
بلند شد در اعتراض به سبوعيت پلي�س و    
در مدتی کم ميل�ي�ون�ه�ا ن�ف�ر در مص�ر و                
ليبی و مراکش و يمن و بحرين و سوري�ه  
و ديگر کشورهای همجوار خ�ان�ه ش�ي�ش�ه        
ای ديکتاتورهای م�ح�ل�ی را ب�ر س�رش�ان             
فرو ريختند. هيچکدام اين مردم ب�ر م�ت�ن         
اختالفات و تمايزات قبيله ای و مذهبی به 
خ�ي��اب��ان��ه��ا ن��ري��خ��ت��ن��د اگ��رچ��ه وج��ود اي��ن           
ت��م��اي��زات اب��زاری ج��ه��ت ع��ق��ب ران��دن            
انقالب توده ها و مت�وق�ف ک�ردن پ�روس�ه          
رايکاليزاسيون آن ت�وس�ر س�رم�اي�ه داری          
جهانی با هدايت آمريک�ا و ن�ات�و ب�ود ک�ه              
قدرت سياسی را به نماينده قبايل ديگ�ر و    
احزاب مذهبی اعطا کردند. آنچه ک�ه اي�ن      
انقالبات و جنبشها برجستگی پيدا م�ي�ک�ن�د     
نه تمکين ب�ه وع�ده ه�ای ب�ازه�م ب�ي�ش�ت�ر                  
بورژوازی بر صبر پيشه کردن تن دادن   
به آن فالکت تا در آينده ای نامعلوم بازار 

 –بهبود يابد و استانداردهای ک�اری      کار
معيشت�ی ب�اال رود، ب�ل�ک�ه م�ط�ال�ب�ه ي�ک                      
سيستم عادالنه اقتصادی و آزادی سياس�ی  
بود. مردم در هم�ه ج�ای دن�ي�ا واض�ح و               
آشکار فرياد زدند که ديگر تحمل اين فقر 

 و بی خانمانی را ندارند.
ويژگی ای که اين جنبشه�ای اخ�ي�ر آن�را          

از ه�ر اع�ت�راض دوره ه�ای پ�ي�ش ج�دا                  
م��ي��ک��ن��د واک��ن��ش ه��ای ج��ه��ان��ی در ق��ب��ال            
قيامهای غير محليست و اشکال نوينی که 
بخصوص بخش جوان اين جنبشها ب�ا آن      
به مبارزه با نظام سرمايه داری برخاسته 
اند. انقالب انفورماتيک استفاده بالدرن�گ   
و ف�وری را از ت�ج�ارب م�ب�ارزات�ی ه�ر                  
جنبشی در دنيا فراهم کرده است. يکی از 
حسنهای اين وسايل تکنيکی آداپت�ه ک�ردن     
آزاد ان تجارب و يا ال�گ�وب�رداری از آن        
اس��ت ک��ه خ��ود م��ي��ت��وان��د ب��ه ش��ع��ار                        
انترناسوناليستی ک�ارگ�ران ج�ه�ان م�ت�ح�د              
شوي�د، مض�م�ون�ی واق�ع�ی ب�ا اب�زاره�ای                  
کمابيش واحد برای انقالب کردن تجسم�ی  

    واقعی دهد.

جنبش اشغال يکی از اين اداپته های آزاد 
ار تجارب انقالبيون ميدان تحري�ر مص�ر     
  ب���ود ف���ارغ ار ن���ق���ايص���ی ک���ه دارد                      

ظ��رف��ي��ت و پ��ت��انس��ي��ل��ی ک��ه در             ب��خ��اط��ر
يکپارچه کردن جنبشهای ري�ز و درش�ت         
رادر دل خ�ود دارد م�ي�ت�وان�د ب�ه ش�ک�ل�ی                  
عظي�م و ج�ه�ان�ی از ان�ق�الب ت�وده ه�ای                     
جهانی حيات ممکن و ش�دن�ی ای ب�ده�د.             
اين جنبش اگرچه بخاطر آن ن�ق�اي�ص ک�ه         
يکی از آن تاکتيکهای کور و س�ردرگ�م�ی    

ولی در حکم شيپور انقالب ميت�وان�د    است
ب�ه ان�ق�الب و          ميليونها فعال ان�ق�الب�ی را       

اعتراض خيابان�ی ب�ک�ش�ان�د و ه�م اج�ازه                
ندهد که آت�ش ان�ق�الب ف�رو نش�ي�ن�د. ول�ی                  
ب�ت��ن��ه�اي��ی ق�ادر ن��ي��س�ت ک��ارخ�ان��ه ای را                
بخواباند و کاالهاي�ی را مص�ادره ک�ن�د و             
تاسيساتی را تسخير کند. آن خاکري�زه�ای    

س�ق�وط     مهمی که در هر انقالبی پ�روس�ه    
قدرت سياسی حاکم را م�م�ک�ن م�ي�ک�ن�د و            
ارگانه�ا و ن�ه�اده�ای ق�درت�ش را ب�دس�ت                   
ميگيرد و امر س�ي�ادت ان�ق�الب�ی خ�ود را               
خاکريز به خ�اک�ري�ز ب�ه آخ�ر م�ي�رس�ان�د،                
مستل�زم داش�ت�ن ت�اک�ت�ي�ک�ه�ای ان�ق�الب�ی و                     
س�ازم�ان�ده�ی م�ن�س�ج�م ب�ا اراده ط�ب�ق�ات�ی                      
کارگران و زحمتکشات ج�ام�ع�ه اس�ت و           
جنبش اشغال که بويژه سع�ی م�ي�ک�ن�د ک�ه           
ي��ک ظ��رف واح��د از ت��م��ام ج��ن��ب��ش��ه��ای              
اجتماعی باشد ولی از داشتن سازمانی که 
طرح آينده و پروژه تسخير قدرت سياسی 

طراحی و هداي�ت    را خاکريز به خاکريز
ک��ن��د آگ��اه��ان��ه دوری م��ي��ک��ن��د و ب��ا آن                   
مرزبندی شفاف دارد. بنابرين ضمن ُب�رد   
تبليغی بسيار گسترده و ني�روی ع�ظ�ي�م�ی        
که در جذب و جلب بخصوص ني�روه�ای   
جوان دارد بايد م�ورد ح�م�اي�ت وس�ي�ع و               
ه��م��ک��اری و مس���اع��دت در ب��رپ��اي���ی                   
ت��ظ��اه��رات و ت��ح��ص��ن��ه��ايش��ان داش��ت و            
ه�م��زم��ان ک��ار س��ازم�ان��ده��ی ت��وده ای و             

 طبقاتی را با جديت هميشگی پيش برد.
 دورنمای آينده بحران 

بحران اقتصادی بش�ک�ل خ�ام�ت�ری در             > 
بحرانهای سياسی ترجم�ه ش�د ک�ه ب�ط�ور            
کلی سيستم جهانی سرمايه را دچ�ار ي�ک       
زمين لرزه سياسی کرد که برجسته تري�ن  
تجلی آن را در شمال افريقا و کشوره�ای  
عربی ديديم. اين وخامت که تا ان�دازه ای    
واکنش سياسی نسبت به آن در آمري�ک�ا و     
اروپا کنترل شده ولی به معن�ای پ�اي�ان و        
ترميم اين جراحت سرمايه داری ن�ي�س�ت        
بلکه ه�م�ان ج�وام�ع ب�ح�ران�زده و دي�گ�ر                  
کشورهايی ک�ه ظ�اه�را ب�ه آن درج�ه از                
وخامت نبودند آبستن سلسه اغتش�اش�ات و     
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شورشهای کارگری خواهد ب�ود. ب�ح�ران         
س��ي��اس��ی در درون خ��ود ن��م��اي��ن��ده ه��ای              
سياسی در قدرت ،بخوبی م�ب�ي�ن وخ�ام�ت        

 مالی شان است.-اوضاع واقی اقتصادی
انقالبات و جنبش اجتم�اع�ی اخ�ي�ر ک�ه           > 

اليه فعال جامع�ه را در ک�ن�ار م�ب�ارزات              
کارگری و اعتراضات خودبخودی بس�ي�ج   
کرد مثل انقالبات به�ار ع�رب و ج�ن�ب�ش            

ايران و جنبش اشغال، هم�زم�ان    88سال 
به نسل جديد با اعتماد بنفس بااليی حي�ات  
داد و در صفوف مب�ارزه آراي�ش داد ک�ه          
هس�ت��ه ه��ای خ��ي��زش�ه��ای آت��ی و پ��روس��ه              
رادي��ک��ال��ي��زاس��ي��ون ان��ق��الب��ی ف��را روی             
م�ب��ارزات آي��ن�ده هس��ت�ن��د. اع�ت��ص�اب��ات و               
تظاهراتی که در آي�ن�ده در ش�رف وق�وع             
هستند و آماده سازی ه�اي�ی ک�ه م�ث�ال در            
کارگران اوکلند آمريکا برای اعت�ص�اب�ات    
در چ���ن���د م���اه���ه آي���ن���ده و بس���ت���ن                           

متعددی، در گرايش جنبش اش�غ�ال       بنادر
ب��ه م��ج��ه��ز ش��دن ن��ظ��ام��ی و رش��د اي��ن                 
رويکرد برای مقابله با پليس هار آمري�ک�ا   
خود گواه اين پروسه راديکالي�زاس�ي�ون و      
انعطاف يابی اين جنبش با ع�رص�ه ه�ای        

 عمده رويارويی طبقاتی متجلی ميشود.
چش��م ان��دازه��ا ب��ر         در ح��ال ح��اض��ر       > 

گسترش بحران مچرخد که اروپا و چ�ي�ن     
را در خود فرو خواهد برد که دنيا را در 
تهديد ي�ک دوره ج�دي�د رک�ود اق�ت�ص�ادی                
قرار خواهد داد ک�ه اي�ن ب�ه�ب�ودی نس�ب�ی              
اقتصادی در آمريکا را واروان�ه خ�واه�د          
کرد. اين رکود اقتصادی مجدد طبيعتا ب�ه   

 تنشهای طبقاتی شديدتری پا ميدهد
در چشم انداز بحران اقتصادی در ح�ال       

چه اين سيستم اقتصادی فروري�زد   حاضر
يا جانی جانی مجدد گي�رد، ت�ج�ارب س�ال         
گذشته آموزه های زيادی برای فعال�ي�ن و     
جوانان و خود طبقه کارگر بجای گذاشت�ه  
و پايه های يک جنگ تمام عيار طب�ق�ات�ی    

 را بشکل گسترده اش ايجاد کرده است.
تحت چنين شرايطی، تنها راه گري�ز از    > 

س�ي�اس�ی و ق�درت         -اين مخمصه اقتصادی
در کنترل مج�دد اوض�اع،ض�ع�ف واق�ع�ی           

و بوي�ژه    سازمان ها و نهادهای کارگری
 بخش رهبری و پيشتاز آن است.

بموازات خشم طبقاتی در بيشت�ر ن�ق�اط       > 
دنيا، همسويی و ج�اذب�ه ب�رای اي�ده ه�ای              
سوسياليستی نيز در حال اف�زاي�ش اس�ت.        

در    29-18نيمی از جوان�ان در س�ن�ي�ن           
آمريکا و اروپا به سوسياليسم با ت�ع�ب�ي�ری     
مثب�ت م�ی ن�گ�رن�د و در اي�ران و ب�ق�ي�ه                        
خاورميانه اکثريت اين ج�وان�ان ع�ل�ي�رغ�م         

ارتجاع مذهبی و فشار فره�ن�گ گس�ت�رده       
اس�الم��ی، بش��دت از م��ذه��ب و ت��ج��ل��ي��ات             
اجتماعی آن بيزارن�د و بس�ي�ار از اي�ن�ان              
خود را در کنار س�وس�ي�ال�ي�س�ت�ه�ا ع�دال�ت               
طلب و برابری خواه تعري�ف م�ی ک�ن�ن�د.          
اگرچه درک و تعبير بيشتر اي�ن ج�وان�ان        
يا يک اکس�ت�ري�م از ح�ک�وم�ت ک�ارگ�ری                 
بمعنای ديکتاتوری استال�ي�ن م�آب�ان�ه و ي�ا             
يک راست ضد انقالبی و سازش طبقات�ی  

دموکراسی می باشد. -در قاموس سوسيال
روشن�گ�ری در م�ورد م�ت�رادف دانس�ت�ن                
ح��ک��وم��ت ک��ارگ��ری و ي��ا دي��ک��ت��ات��وری             
طبقاتی با دوره استال�ي�ن و ج�ام�ع�ه چ�ي�ن              
شايد مستلزم صرف بيشتري�ن ان�رژی از       
جانب کمونيسته�ا ج�ه�ت اب�ه�ام�زداي�ی از              
سوسياليسم انقالبی و ح�ک�وم�ت ک�ارگ�ری        

 واقعی است.
حتی اگر بخشهايی از اقتصاد ب�ه رش�د      > 

 بيمارگونه ای ادامه دهند،
ک��اه��ش ب��ودج��ه، اخ��راج، س��ل��ب ح��ق                

مالکيت، و نابرابری فزاينده نيز ب�ه رش�د     
خود نيز ادامه خواهد داد و ب�رای ط�ب�ق�ه         
کارگر وضعي�ت ه�م�ان اس�ت ک�ه ب�ود و                 

 حتی شاق تر و فالکت بارتر.

 وظايف بالدرنگ پيشاروی جنبش چپ
اول��ي��ن و ح��ت��ی خ��ام��ت��ري��ن ارزي��اب��ی از              
اوض�اع ک��ن��ون��ی ب��اي��د ب��ر اي��ن مض��م��ون             
مبارزاتی سوار گردي�ده ب�اش�د ک�ه ط�ب�ق�ه              
کارگر بايد به ک�ل اب�ع�اد س�رم�اي�ه داری               
معترض باشد و در راس آن نماينده ه�ای    
 در قدرت آن و سياستگذاران رسمی اش.

بي�ش�ت�ر از س�ی س�ال اس�ت ک�ه ج�ن�ب�ش                        
ک��ارگ��ری ب��ا ح��مل��ه ه��ای ب��ي��رح��م��ان��ه                  
کورپراتي�وه�ا، ن�م�اي�ن�ده ه�ای س�ي�اس�ی و                   
گرايش های راست برژوايی، به حقوق و 
جنبشش روب�رو ب�وده اس�ت و ن�ه ک�م�ت�ر                  
بلکه با پديدار شدن هر بحران و رک�ودی    
وحشيانه ت�ر گش�ت�ه اس�ت و ه�م�واره از                   
طبقه کارگر و م�داف�ع�ي�ن چ�پ�ش ان�ت�ظ�ار                  
ميرفته است که از خواسته و مطالباتش�ان  
پاي�ي�ن ت�ر ب�ي�اي�ن�د. ش�راي�ط ب�ح�ران�ی ه�م                         
ه���م���چ���ون چ���م���اق���ی ب���رای س���رک���وب              
دستاوردهای جنبش ک�ارگ�ری در دس�ت�ان         
گرايشات راست و خود سرمايه داری در 
خدمت توجيه يورش به آخرين ل�ق�م�ه ن�ان       
اين طبقه بکار رف�ت�ه اس�ت. اي�ن ش�راي�ط              
بحرانی هم�ان�ق�در ک�ه ب�ه اع�ت�راض�ات و                 
اعتصابات اجتماع�ی ج�ان داده اس�ت ب�ه             
هم�ان ان�دازه ه�م زم�ي�ن ب�اروری ب�رای                  
گ��رايش��ات س��وپ��ر راس��ت ب��ورژاوزی،             
حرکتهای زهرآگي�ن راس�ي�س�ت�ی و ح�مل�ه              

های وحشيانه به ک�ارگ�ران و ان�ت�ظ�ارات          
غير واقعی! ش�ان ب�وده اس�ت. اس�ت�ث�م�ار                  
بيحد و حصر سرمايه داری از اک�ث�ري�ت        
ج�ام��ع��ه م��وض�وع��ي��س��ت ب�ه ق��دم��ت خ��ود             
سرمايه داری ولی تمرک�ز ک�ن�ون�ی ب�رای          
بسيج طبقاتی بايد ب�ر ي�اف�ت�ن اي�ن اش�ک�ال              
نوين مقاومت جهانيست که حائز اه�م�ي�ت      
است. ب�ه�ار ع�رب ک�ه ه�م ال�ه�ام ب�خ�ش                       
جنبش اشغال شد و هم خود ت�ح�ت ت�اث�ي�ر          
اين جنبش گسترده گشت بر مبنای ه�م�ي�ن    
مض��م��ون��ی ک��ه در ب��اال اش��اره گ��ردي��د                 
عمومی شد. مطالبات اقتصادی نمی تواند  
از مطالبات سياسی متمايز باشد. ب�اي�د ب�ه       
کل ای سيستم م�ع�ت�رض ش�د. اي�ن ه�م�ان               
مضمونی ست که هم در يونان و اسپ�ان�ي�ا    
هم در کشورهای عرب و افريقايی و ه�م    
در آمريکا ما شاهد ب�ودي�م . ن�ه خ�واه�ان             
درصدی از خواسته ها ب�ل�ک�ه ن�ه ب�ه ک�ل             
اين سيستم ضد بشری است که می ت�وان�د     

   اميد آفرين باشد.
اقدام اوليه ب�رای م�ل�ی ک�ردن ت�اس�ي�س�ات               
بزرگ و سيستم بانکی کمترين ان�ت�ظ�اری      
است که طبقه سرکوب شده از هر ق�درت  
و دولتی دارد. تنه�ا در ص�ورت ک�ن�ت�رل             
دموکراتيک کارگری افس�ار گس�ي�خ�ت�گ�ی           
س�رم��اي��ه در ت��م��ام اب��ع��اد اق��ت��ص��ادی اش             
م��ي��ت��وان��د راه را ب��رای ت��ح��ول ب��ي��ش��ت��ر                
تکنولوژی که ساعات کاری کم�ت�ر ک�رده      
و به توزيع عادالنه تر ثروت کمک ک�ن�د.   
اف��زاي��ش دس��ت��م��زده��ا، ت��ام��ي��ن ن��ي��ازه��ای          

آموزشی و تسهيالت جابج�اي�ی     –درمانی 
و حمل و نقل ع�م�وم�ی ب�ط�ور راي�گ�ان،              
اشتغال آفرينی و ف�راه�م ک�ردن خ�دم�ات              
عمومی و ..... به ارتق�اء اس�ت�ان�دارده�ای           
زيستی کمک خواه�د ک�رد و ش�راي�ط را             
برای بسيج طبقاتی و سازم�ان�ده�ی ط�ب�ق�ه         
کارگ�ر ب�رای ب�ه ث�م�ر رس�ان�دن ان�ق�الب                    

 سوسياليستی اش آماده خواهد کرد.
در متن تعميق هر چه بيش�ت�ر ب�ح�ران و          

ف��رآي��ن��ده��ای ان��ق��الب و ض��د ان��ق��الب در            
سراسر جهان، طيف گسترده چپ ميتواند 
در سير رادي�ک�ال�ي�زه ک�ردن اع�ت�راض�ات             

گسترش ايده های سوسياليستی دخال�ت    و
سريعی داش�ت�ه ب�اش�د. ام�ا             فعالتر و رشد

پراکندگی نيروهای جنبش چپ بزرگترين 
نقصان و حتی مانع تاثيرگذاری موث�ر آن    
در اين پروسه است. خالء س�ي�اس�ی چ�پ          
فضا را برای قدرتگيری ض�د ان�ق�الب و          

 گرايشات راست بيشتر بارور ميکند.
ما با يک وظيفه تاريخی مواجه ش�ده اي�م.     

اي�ران و       88تجربه ای که از جنش سال 
جنبشهای بزرگ و کوچکی که از آمريکا 
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شمالی و اروپا و شمال اف�ري�ق�ا و ب�وي�ژه            
خاور ميانه که برای ما بجا مانده است نه 
عليرغم تبليغات ميديا در ويزگی دادن ب�ه  
اختالفات مذه�ب�ی و ت�م�اي�زات ق�ب�يل�ه ای                 
( مثال در ليبی و سوريه) بلکه در م�ن�اف�ع      
ط��ب��ق��ات��ی و م��ط��ال��ب��ات ط��ب��ق��ات��ی ش��ان                 

ميليونها کارگر و زحمتکشی که در   بود. 
خيابانهای تونس و مراکش و ويس�ک�انس�ن    
و آت�ن و م��ادري�د چ�ه ب�ا پ�رچ��م مس�ت�ق��ل                      
طب�ق�ات�ی ش�ان و چ�ه ه�م�ب�س�ت�ه ب�ا خ�ي�ل                          
ميليونها توده فقير و زحمتک�ش از اقش�ار       
پايينی خرده بورژوا به خيابانها ريختند و   
خواهان يک زندگی به�ت�ر و انس�ان�ی ت�ر            
شدند نه مقامات مذهبی را در قدرت بلکه 

ط�ب�ق�ه ي�ک         آنان را ب�ع�ن�وان ن�م�اي�ن�دگ�ان          
درصدی ها به چالش می کشي�دن�د. اي�ن�ان        
حقوقی برابر و اجتماعی عادالن�ه و ح�ق       
برخورداری از تمام موهبات و تسهيالتی 
که خود بدستان خ�ود آف�ري�ده ان�د ب�ودن�د.               

در س�راس�ر دن�ي�ا از س�ال                ميليونها ن�ف�ر    
تابحال در کارخانه و خ�ي�اب�ان ب�ه        2008

تمام مظاهر ضد انسانی سيس�ت�م س�رم�اي�ه        
داری به اعتراض در آمده اند؛ اگر اين�ه�ا   
تجلی جاذب�ه ج�دي�دی ب�ه س�وس�ي�ال�ي�س�م و                   
پاسخگويی اش به اينهمه نکبت و پ�ل�ي�دی        
سرمايه داری نيست ط�ب�ع�ا ب�خ�ود دروغ            

ک�ه     -گفته ايم. اين جاذبه و عالق�ه ج�دي�د         
در ميديای غرب در استعاره رايج " شبح  
مارکس بر فراز اع�ت�راض�ات ي�ک�پ�ارچ�ه            

که ج�ل�وه    -جهانی" خود را توضيح ميدهد 
های آن بويژه در جنبش جوانان و جنب�ش  
اشغال بيشتر بچشم ميخورد بر محدودي�ت  

ظرفيتهای کم ما در بيسج ت�وده ای        ها و
و سازماندهی مبارزات جنب�ش�ه�ا و ح�ت�ی          
پراکندگی ما می چربد. بنابراين مشارکت  
فعال در ام�ر ه�م�گ�راي�ی و ت�الش ب�رای                
ايجاد يک سازمان قويتر توده ای و ي�ک      
تشکيالت آوانگ�ارد ي�ک م�وض�وع ج�دی            
در فعاليتهای مبارزاتيمان بشمار می آي�د.    
با اين شرايط وخامت بار اقتصاد سرماي�ه  
و سرکوبهای وحشيانه ن�م�اي�ن�ده ه�ای در            
ق���درت���ش، ج���دي���ت و خ���الق���ي���ت م���ا                     

مبرمتری خواهد داش�ت ت�ا ب�ت�وان�ي�م             نياز
و   در آپتيموم ظرفيت هايمان امر تحک�ي�م  

فعاليتها و مبارزاتمان و شيوه ه�ای      بسط
نوين در بسيج کردن توده ای را ب�ه روز    
کنيم. در ک�ن�ار ب�ازس�ازی تش�ک�ي�الت�ه�ای                   

ب�ه ه�م�ان        خودی جن�ب�ش ن�ي�از دارد ک�ه           
قدرت در بازس�ازی س�ازم�ان ه�ای ت�وده            
ای طبقه کارگر بک�وش�د و اي�ن ب�ه ن�وب�ه               
خود مستلزم اع�ت�م�اد آف�ري�ن�ی و ارت�ب�اط                 
سيستماتيک با طبقه کارگر، مطالب�ات�ش و     
رهبرانش و بطور کلی جنبش اش اس�ت.      

ديالوگ خالق و پ�وي�ا در درون ج�ن�ب�ش                
چپ يک�ی از اب�زاره�اي�ی اس�ت ک�ه اي�ن                  
سمت و سوی مب�ارزات�ی را ب�ه واق�ع�ي�ت             
نزديکتر می کند. مبارزه ايدئولوژيک از    
طريق اين ديالوگهای رف�ي�ق�ان�ه ن�ه ب�اع�ث            
ف�اص�ل�ه و ت�ک�روي��ی ب�ل��ک�ه زم�ي��ن�ه س��از                    
ائ��ت��الف��ه��ا، ات��ح��اده��ا و ه��م��ک��اری ه��ای              
مبارزاتی و دستي�اب�ی ب�ه ي�ک ت�ج�زي�ه و                

 -تحلي�ل درس�ت ت�ر از اوض�اع س�ي�اس�ی                 
اقتصادی و نتيجتا طراحی تاکتيکها و چ�ه  
بايد کردهای واقعی خواهد ش�د. اس�ت�ف�اده          
صحيح از فرصته�ای ج�دي�د س�ي�اس�ی در             
آينده بخوبی ميت�وان�د چ�پ را از ح�اش�ي�ه               

 ماندن به آلترناتيو توده ای تبديل کند.
اقشار وسيعتری از طبقه ميانه و متوسط  

جامعه را دارد بدامن تهيدستی و آوارگ�ی    
وسعتری سوق م�ي�ده�د و ت�ن�ه�ا م�ق�اوم�ت                
واقعی در مقابل اين پ�روس�ه, روي�اروي�ی        
طبقاتی زحمتکشان و نيروه�ای رادي�ک�ال      
چ��پ اس��ت ک��ه ت��وازن ق��درت را ب��ن��ف��ع                
راديکاليزه کردن مبارزه بهم ب�زن�د. ف�ق�ط          
در ص��ورت��ی ج��ن��ب��ش ه��ای ک��ارگ��ری و             
اجتماعی ب�ه آن ان�دازه ق�وی ب�اش�ن�د ک�ه                    
ب�رای ن�ظ��م م�وج��ود اق��ت��ص�ادی ت�ه��دي��دی              
محسوب شوند آنوقت است که اين دولت�ه�ا   

–مجبور به عقب نشينی های اق�ت�ص�ادی      
سياس�ی خ�واه�ن�د ش�د. اق�دام�ات س�ي�اس�ی                    
جنبش چپ در اين راستا بايد باشد ک�ه ب�ا       
ايجاد يک جبه�ه ق�وی از چ�پ در ک�ن�ار                
ج��ن��ب��ش ک��ارگ��ری، دس��ت��اورد از خ��ود                
گذشتگی توده ه�ای م�ب�ارز و ب�ه م�ي�دان                 
آم��ده را از دس��ت��ب��رد اح��زاب راس��ت و                
گ��رايش��ات ارت��ج��اع��ی و ض��د ان��ق��الب��ی               
م��ح��اف��ظ��ت ک��رده و ب��ه ظ��ف��رم��ن��دی اي��ن             
مبارزات کمک کرده باشد. ما نياز داري�م     
که ضري�ب م�ب�ارزات�ی م�ان را ه�ر چ�ه                  
بي�ش�ت�ر ب�اال ب�رده و ب�ه خ�رده ک�اری و                       
پراکندگی مبارزاتيمان که پاشنه آشيل اي�ن  
ج��ن��ب��ش در م��ق��اب��ل ت��الش ارت��ج��اع و                   
نيروهای پرو غرب هستن�د پ�اي�ان داده و          
جسارت هدايت ان�ق�الب آي�ن�ده را بش�ک�ل               
واقعی اش در دستور ک�ار س�ي�اس�ی م�ان            

 بگذاريم.
 نکاتی را که بايد در نظر داشت: 

شکاف عميقی که بخش رادي�ک�ال چ�پ       >
با جنبش کارگری دارد می تواند امکانات 
و ف�رص�ت ه��ای م�ب�ارزات�ی و پ�ت�انس�ي��ل                   
عظيمی را که درون اي�ن ج�ن�ب�ش وج�ود              
دارد را از دست دهد. در ص�ورت ع�دم          

واقعی سوسياليست�ی،    وجود يک آلترناتيو
اپ��وزيس��ي��ون از ج��مل��ه       ن��ي��روه��ای دي��گ��ر   

احزاب رنگارنگ راست اين خالء را پ�ر  

کرده و کمپينهای انتخاباتی شان را ح�ول      
روايتی رنگ و رو رفته از م�ط�ال�ب�ات و       
خواسته های توده مردم به آسه�ای ب�رن�ده      
ای در گرفتن کرسی های بيشتری ت�ب�دي�ل    
کنند. مثال بدنبال جذابيت و محبوب ش�دن     
جنبش اشغال بويژه در آم�ري�ک�ا و ب�وي�ژه          
در بي�ن ج�وان�ان خش�م�گ�ي�ن، ب�خ�ش�ی از                   
کمپينهای دمکراتها و اوباما در جلب اي�ن    
جنبش يا دست�ک�م ب�خ�ش تش�ک�ي�ل ش�ده از                 
ف�ع�ال�ي�ن س�ي�اه�پ�وس�ت آن اس�ت ي�ع�ن�ی "                        
آکيوپای ده هوود"" يا اش�غ�ال م�حل�ه، ک�ه            

درص�دی ه�ا        99بين ي�ک درص�ده�ا و            
ديالوگ ايجاد کنند که هم استفاده کم�پ�ي�ن�ی     
و تبليغاتی بمنظور جذب رای بيشتر کنن�د  
و ه��م ش��عل�ه خش��م اي�ن ج��ن��ب�ش را ف��رو                  

 نشانند.
سرنوشت جنبش ک�ارگ�ری س�رن�وش�ت           > 

تمامی اين جنبش های اجت�م�اع�ی و ب�ق�ي�ه           
 آحاد مردم را رقم ميزند.

اس��ت��خ��وان��ب��ن��دی ت��م��ام اي��ن م��ب��ارزات و              
مقاومتها را جنبش طبقه ک�ارگ�ر تش�ک�ي�ل          
داده است. از سلسله اعتصابات کارگ�ری   
گرفته تا تظ�اه�رات م�ي�ل�ي�ون�ی خ�ي�اب�ان�ی.                
ج��ن��ب��ش ج��وان��ان در ي��ون��ان، ان��گ��ل��ي��س,             

و در      88ف�رانس�ه، مص�ر، اي��ران س�ال             
حال حاضر در ايالت کبک کانادا و ديگر 
کشورهای دنيا. طبع�ا ادام�ه ح�ي�ات و ي�ا               
مثمر ثمر بودن هر جنبش ديگر اجتماعی 
و غير کارگری مجبور است در ارت�ب�اط       
ارگانيک و حقيق با ط�ب�ق�ه ک�ارگ�ر ق�رار           
گ��ي��رد. ط��رح ه��ر ت��اک��ت��ي��ک و س��ي��اس��ت              
م��ب��ارزات��ی خ��ارج از س��از و ک��اره��ای               
مبارزاتی اين طبق�ه ُم�ه�ر ش�ک�س�ت و ي�ا                
سازش را بر خود زده اس�ت. چ�ه م�ا از           
کندی و صبوری بخشی از اين طب�ق�ه در     

-مقاب�ل ح�وادث و مص�ي�ب�ت�ه�ای س�ي�اس�ی                  
اقتصادی به تنگ امده باشيم يا ن�ه، ب�دون     
حضور فع�ال و اب�ت�ک�ار م�ب�ارزات�ی اي�ن                 
طبقه آرزوی هر موفقيتی با هر س�ط�ح�ی      
يک خيال موهوم است. جنبش ج�وان�ان و      
دانشجويان ب�ي�ش�ک در ش�ک�س�ت�ن فض�ای               
سياه دي�ک�ت�ات�وری بس�ي�ار ق�اب�ل ت�وج�ه و                     
ضروری است ولی بتنه�اي�ی ن�م�ی ت�وان�د           
باعث تغييرات بنيادی در ساختار سياس�ی  

 شوند.
طبعا موانع زي�ادی در مس�ي�ر ارت�ب�اط             > 

منطقی چنبش چپ انقالبی با جنبش طب�ق�ه   
ک��ارگ��ر وج��ود دارد ک��ه خ��ود ي��ک��ی از                
بزرگترين داليلی اس�ت ک�ه ج�ن�ب�ش چ�پ             
بيشتر به کف زن و ست�ايش�گ�ر م�ب�ارزات        
کارگری بدل شده است تا اينک�ه خ�ود در       
آن نقش موثری داشته باشد. طبقه ک�ارگ�ر    
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جهانی اگرچه حافظ�ه ج�اری اش پ�ر از            
خيانت احزاب سفيد و بظاهر سوسياليست 
و ب��خ��ش اول��ت��را راس��ت ات��ح��ادي��ه ه��ا و               
سنديکاهای کارگری است، ک�ه خ�ود اي�ن        
ت��ج��رب��ه از ط��ب��ق��ه ک��ارگ��ر نس��ب��ت ب��ه                   
سوسياليستها و چپ راديکال سلب اعتم�اد  
شده؛ ولی در ايران خوشبختانه و يا شاي�د  
شوربختانه آنچنان ويژگی ندارد، چرا ک�ه  
در تاريخ سياسی ايران که همواره مش�ت    
آهنين حکومت مداران حرف اول را زده 

ن�ه�اد     گ�ون�ه   هر است فرصت جوانه زدن
صنفی و ي�ا س�ي�اس�ی           –و سازمان حزبی 

کارگری که به م�ع�ن�ای واق�ع�ی ک�الم در               
پيوند گسترده با اي�ن ط�ب�ق�ه ب�اش�ن�د ن�داده                 

 است.
بنابراين طبقه کارگر با اعتمادی ب�االت�ری   
ميتواند با سازمانها و نهادهای سياسی در 
ارتباط قرار گيرد. عليرغ�م ب�اور ب�رخ�ی          
از فعالين چپ که گويا نسب�ت ب�ه ج�ن�ب�ش          
چپ در درون طبقه کارگر بی اع�ت�م�ادی      
ع��م��ي��ق��ی وج��ود دارد، واق��ع��ي��ات ج��ور               
ديگريست. اکثريت رهبرين طبقه ک�ارگ�ر    
نه بی اعتماد بلک�ه از ف�ق�دان اي�ن پ�ي�ون�د                
است که به آن نقد دارند. با اين تفاوت که  
دل��ي��ل اي��ن ع��دم پ��ي��ون��د را ن��ه س��رک��وب               
وحشيانه و جو پليسی در ک�ارخ�ان�ه ه�ا و         
محل زيست طبقه ک�ارگ�ر و ک�ل ج�ام�ع�ه             
بلکه در تمايل شديد به کار روش�ن�ف�ک�ری       
در ميان فعالين چپ و يا عجز در ي�اف�ت�ن      
و طراحی سياسيتها و شيوه مبارزاتی ای   
که پ�ي�ون�د ط�ب�ق�ه ک�ارگ�ر را در دس�ت�ور                     
کارخود خود قرار داده باشد ميدانند. البته  
بدليل فقدان تجربه ک�ار س�ي�اس�ی در ب�ي�ن             
طبقه کارگر باي�د اذع�ان ک�رد ک�ه ب�خ�ش               
اعظم جنبش چپ راديکال عليرغم تالشی 
که دد اي�ن ج�ه�ت دارن�د ه�ن�وز از ي�ک                      

پراتيک مبارزاتی که ب�ت�وان�د ب�ه م�ب�ارزه           
طبقه کارگر جوش بخورد رنج می برن�د.  
ديکت�ات�وری و س�رک�وب ي�ک�ی از دالي�ل                  
عمده آنست ولی نبود ابزارها و ع�ن�اص�ر    
و تسهيالتی ک�ه ب�ت�وان�د بس�رع�ت و ک�ار                
سازتر در مقابل مسائل سياسی و دغ�دغ�ه   
های مبارزاتی عکس ال�ع�م�ل نش�ان ده�د            
جنبش چپ را در شرايط عقيمی از لحاظ 

ي�ک�ی از ح�ي�ات�ی           سياسی قرار داده است. 
ترين راه برون رفت از اي�ن ب�ي�ح�اص�ل�ی           
مبارزاتی از نقطه نظ�ر پ�ي�ون�د ب�ا ط�ب�ق�ه               
کارگر) جنبش چپ در ي�ک�پ�ارچ�ه ک�ردن           

پيوند و ب�اال ب�ردن           تالشش در ايجاد اين
 ضريب مبارزتی اش است.

تالش در جهت اي�ج�اد ي�ک ه�م�ب�س�ت�گ�ی               
مشترک مستلزم بسيج گسترده طبقاتی در   
جهت تغ�ي�ي�ر م�وازن�ه ق�درت اس�ت. اگ�ر                  
جنبش کارگری در کنار ديگر جن�ب�ش�ه�ای     
اجت�م�اع�ی ب�ه آن ان�دازه ق�وی ب�اش�د ک�ه                      
سرمايه داری جه�ان�ی را ب�ا ي�ک ت�ه�دي�د                
فوری روبرو سازد در آنصورت م�ا م�ی     
توانيم شاهد عقب نشين�ی ک�اپ�ي�ت�ال�ي�س�م از             
سياستهای م�خ�رب ن�ئ�ول�ي�ب�رال�ي�س�ت�ی اش                  
ب�اش��ي��م. ب��ه اي�ن م��ع�ن��ا ک�ه ح��ت�ی ح��داق��ل                    
مطالبات اقتصادی توده مردم برای تسلي�م  
نمايندگان سرمايه داری ب�اي�د ب�ر م�ب�ن�ای             
يک اتحاد راديکال و ت�ن ن�دادن ب�ه درز            

سي�اس�ی ش�ان      -گرفتن خواسته های صنفی
توسط اتحاديه ها و ن�ه�اده�ای ن�م�اي�ن�دگ�ی             
شان است که ميتواند ضامن دست�ي�اب�ی ب�ه       
اين ح�داق�ل�ه�ا ب�اش�د. ح�م�اي�ت از ت�م�ام�ی                      
ح��رک��ت��ه��ا و م��ق��اوم��ت��ه��ای ک��ارگ��ری و                

اجتماع�ی در اش�ک�ال گ�ون�اگ�ون در اي�ن                  
  شرايط ضرورتی مبرم است.
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 و آخرين اطالعيه ها ، مقاالت ، اخبار و ديگر انتشارات سازمان 
 را در اينترنت از سايتهاي  زير دريافت كنيد 

 چشم انداز جنگ در ايران ...... 
کوتاه آمدن چين و روسيه و م�اي�وس ش�دن از        
نجات اسد هم ايران را در موقعيت م�ت�زل�زل�ی     
قرار خواهد داد هم متقابال شرايط برای ح�مل�ه   

 .به ايران را مساعدتر ميکند
المنت ديگری که ميتوان�د ش�راي�ط را ب�ه ن�ف�ع               
سياستهای نظامی آمريکا ت�غ�ي�ي�ر ج�ه�ت ده�د؛            
تحوالت سياسی در جنبش انقالبی در ايران و   
برآمدهای نهاييدر اوضاع خود س�وري�ه اس�ت.      
در اي��ن��ص��ورت آم��ري��ک��ا ع��اج��الن��ه در ص��دد            
انحراف اين جنبشها و در دست گرفتن س�ک�ان   

 .هدايت آنست
چپ انقالبی بايد بيشتر از ه�م�ي�ش�ه ت�ال�ش�ه�ای           
ارتجاع�ی اپ�وزيس�ي�ون پ�رو غ�رب را افش�اء                  
کرده که اين بنوبه خود نمی تواند بدون ارتقاء 
ظ��رف��ي��ت��ه��ای ان��ق��الب��ی و رادي��ک��ال��ي��زه ک��ردن            
مطالبات و توقعات سياسی اجتماعی توده های 
زحمتکش ميسر شود. بايد هر چه ب�ي�ش�ت�ر ب�ر         
خواست " نه به جنگ"، و " نه ب�ه م�ح�اص�ره          

-براندازی سيستم گنديده و سود  اقتصادی" بر
محور سرمايه داری و آزادی واقعی و عدالت 
اجتماعی تاکيد کرد و اپوزيسيون راست را ب�ا  
اهداف ضد انقالبی و ن�ات�وان�ی اش در پ�اس�خ            
دادن به مطالبات مردم به حاشيه راند و نش�ان  
داد که اهداف واقعيشان با م�ط�ال�ب�ات ان�ق�الب�ی          

ن�ه      توده ها در هيچ سطحی نه همسو ب�وده و   
در ظرفيت طبقاتی شان است که ب�ت�وان�ن�د اي�ن        

 .انتظارات را جواب دهند
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اول مهر ماه، حدود يازده و ني�م م�ي�ل�ي�ون        
دانش آموز دختر و پسر مدارس ابتدائ�ی،  

 ٢٠راهنمائی و دبيرستانی، که بخشی از   
ميليون ک�ودک و ن�وج�وان ب�ه اص�ط�الح               
الزم التحصيل هستند، به مدارس راه م�ی  
يابند. بر اساس آماره�ای رس�م�ی، س�ه و           
نيم ميليون ک�ودک از ت�ح�ص�ي�ل م�ح�روم                

آم�وز   هستند و بيش از هفت ميليون دان�ش   
در ايران ترک تحصيل کرده اند. بيش از  

ميليون از کودکان کار برای کم�ک ب�ه      ٢
تأمين معيشت خانواده هايشان در ک�ارگ�اه   
ها و خيابان ها  در سطح کشور پ�راک�ن�ده    
اند. کودکان و ن�وج�وان�ان خ�ان�واده ه�ای                
مهاجرين و شهروندان افغان در موقع�ي�ت   
به م�رات�ب دش�وارت�ری ق�رار دارن�د. از                  
طرف ديگ�ر ش�م�ار م�دارس خص�وص�ی             

داران و   - فرزندان سرمايه  برای تحصيل
اقشار ثروتمند جامعه رو به افزايش است  
و آم��وزش و پ��رورش ب��ه ن��ح��و بس��ي��ار                
آشکارتری چهره طبقاتی به خ�ود گ�رف�ت�ه       

 است.
رژيم جمهوری اس�الم�ی ک�ه ه�م�واره از            
رشد آگاهی و تقابل نسل جوان با سياس�ت  
ه��ای ارت��ج��اع��ی و س��رک��وب��گ��ران��ه اش              
هراسان است به اشکال گوناگون کوشي�ده  
است که مراکز آم�وزش�ی را ب�ه م�ح�ي�ط               
ه�ای ام�ن�ي�ت�ی ت�ب�دي�ل ک�ن�د. س�ران رژي�م                        
همچنين تمام تالش خ�ود را ب�ه ک�ار م�ی             
برند تا کودک�ان و ن�وج�وان�ان را خ�راف�ه               
پرست بار آورده و برای نيل به اين ام�ر    
درس های م�م�ل�و از خ�راف�ات، دروغ و              
ت��ح��ري��ف در ج��ه��ت م��ق��دس ج��ل��وه دادن             

جمهوری اسالمی و واليت فقيه و ب�رح�ق   
نشان دادن سرم�اي�ه داران ت�ح�ت ع�ن�وان             

کارآفرينان را بر دان�ش آم�وزان ت�ح�م�ي�ل            
 کنند.

در سال تحصيلی ج�دي�د ب�ا ادام�ه تش�دي�د               
فشاره�ای رژي�م ج�م�ه�وری اس�الم�ی ب�ه                 

س�ي�اس�ت اس�الم�ی         منظور جبران شکست
ک�ردن دانش��گ�اه ه�ا، در ه��زاران ک��الس              
دانشگاهی طرح ارتجاعی و زن ستيزان�ه  
جداسازی جنسيتی ان�ج�ام م�ی گ�ي�رد. در             
نتيج�ه اج�رای اي�ن س�ي�اس�ت، امس�ال در                  

 ٦٠ب��رخ��ی از رش��ت��ه ه��ا در ب��ي��ش از                  
دانشگاه ايران، داوطلبان به صورت ت�ک  
جنسيتی پذيرفته م�ی ش�ون�د. ک�ارگ�زاران             
جمهوری اسالمی از م�دت�ه�ا ق�ب�ل اع�الم               

 ٧٧پ�ذي�رش دخ�ت�ران در               کرده ان�د ک�ه      
دانش��گ��اه    ٣۶رش��ت��ه دانش��گ��اه��ی و در            

م��ت��وق��ف خ��واه��د ش��د و چ��ادر، پ��وش��ش              
اج���ب���اری دان���ش آم���وزران دخ���ت���ر در              
دبيرستان ها می گردد. رژيم اين سياس�ت   
مذب�وح�ان�ه را ب�ا ه�دف م�ق�ابل�ه ب�ا رون�د                       
حضور و رشد زنان م�ب�ارز در ع�رص�ه         
های اجتماعی و ن�ي�ز ت�داوم ج�و م�ب�ارزه             
جويانه و ف�ره�ن�گ پ�ي�ش�رو  در م�ح�ي�ط                    
دانشگاه ها  و م�دارس ب�ه اج�را گ�ذاش�ت�ه             

 است.
سال تحصيلی جديد در شرايطی آغاز می 
شود که معلمان کماکان به خ�اط�ر س�ط�ح         
پائين حقوق ش�ان ن�اچ�ارن�د ب�رای ت�ام�ي�ن               
معيش�ت خ�ان�واده ش�ان ح�داق�ل ب�ه ش�غ�ل                    
دومی هم روی آورند. اين در حالی است  
که  خواسته ها و مب�ارزات ح�ق ط�ل�ب�ان�ه           

آنها در ساليان گ�ذش�ت�ه س�رک�وب گش�ت�ه،              
رهبران تشکل های صنفی آن ها دستگير 
و زندانی شده و در شراي�ط ح�اض�ر ن�ي�ز          
مطالبات آن ها از طرف اداره آموزش و   

 پرورش رژيم بی پاسخ مانده است.  
ام��ا ب��ا ت��وج��ه ب��ه ه��م��ه س��ي��اس��ت ه��ای                   
س��رک��وب��گ��ران��ه رژي��م ب��ر م��ح��ص��ل��ي��ن و            

س�ال گ�ذش�ت�ه ب�ه             ٣٣دانشجويان، تجربه   
حکومتگران ث�اب�ت ک�رده اس�ت، ک�ه اي�ن               
نسل را نيز نمی توان به تمکين واداش�ت.  
اي��ن نس���ل ک���ن���ش���گ���ر م���ب���ارزات ض���د              
ديکتاتوری و ضد س�رم�اي�ه داری اس�ت.           
دانشگاه و دبيرستان ع�ل�ي�رغ�م س�رک�وب،           
اخراج، شکنجه، زندان، تجاوز و تح�ق�ي�ر    
بی رحمانه رژيم مدافع اسالم، جهل، زن   
ستيزی، استبدا و سرماي�ه، اس�ت�وارت�ر از         

 گذشته زنده است.  
اين نسل با  استفاده از تکنولوژی جديد و   
درس گيری از تجارب دان�ش آم�وزان و         
جوانان در دوره گذشته  و جوانان مب�ارز  
در منطقه، می تواند خود را برای ان�ج�ام     
وظايف انقالبی و مبارزاتی سنگي�ن ت�ری     
آماده کند که سرن�گ�ون�ی  ان�ق�الب�ی رژي�م              
جمهوری  اسالمی  و کار برای آلترناتي�و  
سوسياليست�ی،  ي�ک�ی از ح�ل�ق�ه ه�ای آن                    

 است! 
 

پيروز باد مبارزات ان�ق�الب�ی و رادي�ک�ال          
 دانش آموزان، دانشجويان و معلمان!

س��رن��گ��ون ب��اد رژي��م س��رم��اي��ه داری                  
 جمهوری اسالمی!

 !اتحاد، مبارزه، پيروزی
 زنده باد آزادی و سوسياليسم!

دراتيـو شـورائي !ـ, برقرار باد جمهوري ف سرنگون باد رژيم جمهوري اسالمي   

  IIIÂÑ]4 69:1391:مھر 

 اطالعيه شورای نمایندگان

 کمونيست"  نشست نيروهای چپ و"
  1391 - 1392 بمناسبت آغاز سال تحصيلی  

 اسامی امضا کنندگان به ترتيب :
 اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران 

 اتحاد چپ ايرانيان در خارج کشور
 اتحاد فدائيان کمونيست

 پيوند در خدمت کمونيست های ايران
آلمان  –جمعی از چپ های کلن   

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 حزب رنجبران ايران
 حزب کمونيست ايران
مائوئيست -لنينيست -مارکسيست –حزب کمونيست ايران   

 سازمان آزادی زن
 سازمان کارگران انقالبی ايران  (راه کارگر) کميته مرکزی
 سازمان کارگران انقالبی ايران  (راه کارگر) هئيت اجرايی 

 شبکه زنان 

تورنتو، کانادا -شورای پشتيبانی از مبارزات مردم در ايران  
 -شورای حمايت از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران

 استکهلم
 شورای دانشجويان و جوانان چپ ايران

گوتنبرگ -کانون همبستگی با کارگران ايران  
 کميته بين المللی برای حمايت زندانيان سياسی ايران

اقليت -کميته خارج کشور سازمان فدائيان   
مونترال -کميته يادمان کشتار زندانيان سياسی در ايران   

 نشست زنان چپ و کمونيست
آلمان –نهاد همبستگی کارگری نورد راين وستفالن  

غرب آلمان -نهاد همبستگی با جنبش کارگری ايران  
 هسته اقليت

پاريس -همبستگی سوسياليستی با کارگران ايران    
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براي تماس با سازمان اتحاد فدائيان 
كمونيست و يا ارگانهاي آن با يكي از 

 آدرسهاي زير تماس بگيريد

  روابط عمومي

webmaster@fedayi.org 

 كميته كردستان

kurdistan@fedayi.org 

  كميته تهران

 tehran@fedayi.org 

  كميته كرج

karaj@fedayi.org 

  كميته آذربايجان        

azer@fedayi.org 

تاك  مسئولين پال
paltalkroom@fedayi.org 

 كميته امور پناهندگي 
 panahjo@fedayi.org 

خلق قهرمان، كارگران و رفقاي 
مبارز با مشاركت و ارسال 

گزارشات ، نظريات و انتقادات 
خود ما را در غني تر ساختن هر 

 چه بيشتر  نشريه ياري نمائيد .

IIIÂÑ]4 67:1391:مرداد   

سازمان اتحاد فدائيان كمونيست يك سازمان كمونيستي و 
بخشي از طبقه كارگر است كه در جنبش آن شكل گرفته و 

هدف خود را گسترش و تكامل مبارزه طبقه بسمت 
پيروزي نهائي وساختمان جامعه سوسياليستي و كمونيستي 
قرار داده است ، كه در آن وحدت و يكانگي انسان تامين و 
تكامل هر فرد شرط تكامل همگان است . مباني سياسي و 

 خط و مشي آن در برنامه سازمان بيان گرديده است .
سازمان اتحاد فدائيان كمونيست در تمام عرصه هاي 

فعاليت خود از آموزش سوسياليسم علمي پيروي مي كند 
و به لحاظ ماهيت طبقاتي و ايدئولوژي ، خود را سازماني 

كارگري مي داند . 
سازمان اتحاد فدائيان كمونيست تجمع آگاهانه و فعال 
كمونيست ها با جهت گيري وحدت گرايانه در عرصه 

 جهاني است .

يگاي گه ل در فيس بوكر  

Www.facebook.com/regaygal 

 فدائيان كمونيست در فيس بوك

http://facebook.com/
sitefedayi  

گرامي و جاودان باد  ياد و خاطره فدائي 
كبير رفيق سيامك اسديان ( اسكندر ) 

همرزم رفيق حميد اشرف و همسنگر دكتر 

 !اعظمي لرستاني 

 گر چه با خون رفته ای

گر چه مانند شقایق های خونين ای 
 رفيق سرخ 

در لرستان برگ خون 
 افشانده 

 گلگون رفته ای 

 تا صدای آتشی در کوه می پيچد

تا هزاران گام خون آلود رهپوی سحرگاه 
 است

 خلق می گوید تو می آیی 

 خلق می گوید تو می آیی

 لرستان چشم در راه است 


