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 "آلترناتيو"باز هم در باره
پروژه هسته ای " خطر"در چهارچوب تبليغاتی که قدرتها غربی بر عليه 

جمهوری اسالمی سازمان داده اند و به دنبال تشدید تحريم هائی که بر 
ت متحد کردن برخی عليه اين رژيم  اعمال شده، ما شاهد تالشهائی جه

کنکاش در این تالشها . از مخالفين جمهوری اسالمی بوده و هستيم
مبين آن است که به واقع يکی از روشهائی که اين قدرتها جهت تحت 
فشار گذاشتن جمهوری اسالمی در پيش گرفته و به اين وسيله می 
کوشند جديت مخالفت خود با اين رژيم و يا سياستهای آن را در افکار 

برای جمهوری " آلترناتيو سازی"عمومی بيشتر جا بيندازند همين  
  .اسالمی می باشد

در اين چهارچوب هر روز خبری مبنی بر تجمع تعدادی از سازمانها و افراد 
به گوش می رسد که " کنفرانس"مخالف جمهوری اسالمی در این یا آن 

ليستی در طی آنها برخی از چهره های  شناخته شده قدرتهای امپريا
سخنرانی کرده و راه متحد " اپوزيسيون"برای به اصطالح شخصيتهای 

شدن آنها و جايگزينی شان به جای جمهوری اسالمی را به آنها آموزش 
از نشست استهلکم و پاريس تا کنفرانس واشنگتن و بروکسل . می دهند

و اخيرا هم نشست پراگ، در همه جا شاهد بوده و هستيم که چگونه 
امپرياليستی دارند برای سازمانها و افرادی که به تغيير رژيم به قدرتهای 

وسيله اين قدرتها دلخوش کرده اند جلسه گذاشته و آنها را آموزش داده و 
البته کسانی هم که به چنين کنفرانس های دل . مثال متحد می کنند

خوش کرده اند، هم خود فريبند و هم مردم را فريب می دهند و گرنه هر 
مترين شناختی از سياستها قدرتهای بزرگ امپرياليستی داشته کس ک

باشد قادر است بفهمد که اين بازی ها الزامًا برای متحد کردن اپوزيسيون 
و جايگزينی واقعی اين دارو دسته ها به جای جمهوری اسالمی نيست؛ 

البته همين واقعيت بهانه ای . بلکه بيشتر عامل فشاری است بر اين رژيم
دست ماشين تبليغاتی جمهوری اسالمی می دهد تا با تکيه به هم به 

نقش امپرياليستها و آمريکا و نهاد های امنيتی شان در برگزاری چنين 
جلساتی، نه فقط این اپوزیسيون سازشکار بلکه کل اپوزيسيون را 

به قدرتهای غربی نشان داده و بکوشند تا در ميان توده ها، " وابسته"
و واقعًا مردمی مخالف رژیم جمهوری اسالمی را نيز نيروهای انقالبی 

یکی از نتایجی که اين تالشهای ضد انقالبی در بر دارد این . منزوی سازد
است که اين نيرو ها و افراد معلوم الحال بلندگوئی می شوند برای تبليغ 

دخالتهای امپرياليستی در امور ايران و ايجاد دلخوشی در افکار " معجزه"
بر چنين اساسی است که . بت به اين بيراهه ضد مردمیعمومی نس

چهره های مختلف مردم ما بيش از هر زمان ديگری بايد دشمنانشان را در 
شناخته و برای مبارزه با آنها آماده شوند؛ و جای اميدواری است که 
مردمی که تحربه جايگزينی خمينی به جای شاه در کنفرانس گوادالوپ را 

ند هرگز به افراد و نيرو هائی که جاده صاف کن در مقابل خود دار
امپرياليستها شده و خود را در واقع به آنها فروخته اند اعتماد نکرده و تره 

در حال حاضر استراتژی جنگ طلبانه .  هم برايشان خرد نخواهند کرد
سلطه ما به  ا از یک طرف و وضعيت ملتهب جامعه تحتامپریاليسم آمریک

زونتر خشم و نفرت توده ها از رژیم حاکم و موقعيت دليل رشد هر چه ف
بحرانی جمهوری اسالمی از طرف دیگر شرایط پيچيده ای را بوجود آورده 

  . است
یکی از پيچيدگی های شرايط کنونی برای مردم ما از اين واقعيت 

شدت گيری بحران نظام  در سالهای اخير بانشات می گيرد که  
استراتژی جدید امپریاليسم رفتن قرار گسرمایه داری جهانی و 

توسعه بالمنازع سلطه خویش، تنشهای امپریاليستی بر  آمریکا
غارت و استثمار کارگران و  بر سر چگونگی تجدیددر سطح جهان 
ستم ایران و تقسيم مجدد منابع طبيعی آن نيز در  خلقهای تحت

 ميان امپریاليستها باال گرفته و موجودیت رژیم جنایتکار جمهوری
اسالمی نيز بطور طبيعی به یکی از اجزاء این معادله و چگونگی 

در چنين شرایطی ست که ما شاهد . فرجام آن بدل شده است
تحرک گسترده امپریاليستها برای آماده کردن زمينه های مادی 

  ٢صفحه      .شان در ایران هستيمآتی سياستهای ضد انقالبی 

  و مرگش  زندگي  كارگري كه ستار،
  ! ا گر جنايت بودافش

ساله و وبالگ نویس منتقد  ٣۵قتل وحشيانه ستار بهشتی، کارگر 
رژیم جمهوری اسالمی در اثر شکنجه   حکومت در سياهچال های

توده های   مزدوران آن، خشم و کينه عميق های قرون وسطایی
ستمدیده و هر انسان با وجدان و شرافتمندی را بر عليه این رژیم 

.  به عامل این جنایت هولناک برانگيخته و بر می انگيزدسرکوبگر به مثا
آنچه بی هيچ شکی در نگاه اول راجع به مرگ فجيع ستار بهشتی، 
بدست دژخيمان جمهوری اسالمی جلب نظر می کند، اوج بربریت و 
ددمنشی نظامی ست که اصوال بدون چنين جنایات سبعانه ای قادر 

يت ضد خلقی خویش در به کنترل جامعه ملتهب ما و حفظ حاکم
  . اوضاع بحرانی فعلی نيست

دژخيمان جمهوری اسالمی ستار را دستگير و تنها پس از چند روز به 
ناگهان و با قساوت شایسته جانيان بالفطره، خانواده دردمند و نگران 
او را احضار و در کمال ناباوری از آنها خواستند که برای عزیز پر پر شده 

او به همين راحتی همچون پرنده ای . هيه کنندت" قبر"شان، ستار، 
بی دفاع و بی گناه در دام صياد قسی القلب، اسير شد و در دستان 
این صياد وحشی و خونخوار یعنی رژیم تبهکار جمهوری اسالمی پر پر 

مقامات دروغگو و جنایتکار جمهوری اسالمی کوشيدند تا به . شد
ان صورت که در موارد سياق رفتار ضد خلقی هميشگی خود، به هم

قتل اسرایی چون زهرا کاظمی ها، ترانه موسوی ها، زهرا بنی 
یعقوب ها و ده ها و صد ها و هزاران قربانی دیگر انجام داده بودند، 
پرونده این جنایت کثيف خویش را نيز در کمال خونسردی ببندند و 
ی ضمن تهدید و ارعاب خانواده ستار جنازه کوفته و در هم شکسته و

اما پایداری خانواده دالور ستار و فریاد . در زیر شکنجه را مدفون کنند
می کنند که بستگان ستار بوده و " افتخار "آنها مبنی بر اینکه 

عزیزشان را در راه آزادی از دست داده اند، از یکسو و افشای هر چه 
وسيعتر رسوایی خفت بار ناشی از ارتکاب به این جنایت ننگين باعث 

مساله . ه سران رژیم در پيشبرد توطئه خود شکست بخورندشد ک
مرگ مظلومانه ستار در عين حال با قرار گرفتن در ميدان تصفيه 

های جالدان ضد خلقی حاکم با یکدیگر، هر چه بيشتر  حساب
برجسته شد و این مرگ افتخار آفرین بر بستر دروغگویی ها و اتهام 

ی و واقعی کل حکومتيان را هر زنی های آنها به یکدیگر چهره ضد خلق
  . چه بيشتر افشا کرد

تبهکاران حاکم که مدتهاست بر بستر بحران های مرگبار گریبانگير 
حاکميت خود در کشمکش بر سر قدرت و چگونگی سرکوب توده ها 
درگير جدالی نامقدس هستند، در هنگام افشای چگونگی مرگ این 

ند که با مقصر جلوه دادن کارگر آگاه در افکار عمومی، هر یک کوشيد
در قتل فجيع ستار، خود و مهمتر از آن نظام وابسته و خونخوار " رقيب"

جلوه داده و با وعده " بيگناه"جمهوری اسالمی را در این جنایت 
ستار، عامالن آن را به دست " مشکوک"پرونده مرگ " پيگيری"
گرانه اما کيست که نداند که تحت نظام استثمار. بسپارند" قانون"

 حاکم بر جامعه ما، نظامی که با شکنجه و دار استقرار و ادامه یافته،
زبان کارگران را می برد و هر جا هم که الزم شد مخالفين خود را بی 

، "قانون" آری در چنين نظامی،، هيچ ای ترور و سر به نيست می کند
معنایی جز حفظ منافع طبقه استثمارگر حاکم به قيمت سرکوب 

چنين نظامی ست " قانون"در چارچوب  .توده ها ندارد وحشيانه
کهنظامی که اعمال زور و شکنجه و قهر و در یک کالم دیکتاتوری 
مطلق العنان جزء ذاتی حيات روزمره آن است، نظامی که خون 
کارگران را در شيشه کرده، نظامی که با نيمی از جامعه یعنی زنان 

تحمل کوچکترین مخالفتی همچون برده برخورد می کند، نظامی که 
را ندارد و با احساس کوچکترین خطر، هر صدای مخالفی را در گلو 
خفه می کند، رژیمی کهجمهوری اسالمی به مثابه دشمن اصلی 

  ٣صفحه          .توده ها با زندان و شکنجه و دار پاسخ می گيرد



  

 ١ز صفحه ا..."آلترناتيو"باز هم در باره 
امپریاليستها و در راس آنها آمریکا از یکسو با 

و چماق جنگ " گزینه نظامی"مطرح کردن 
سر مردم ایران نگاه داشته  در باالیکشتار را 

درست در همان زمان با از سوی دیگر اند و 
تالش برای آلترناتيو سازی و نفوذ در جنبشهای 

اجتماعی در صدد تحميل پروژه های توده ای 
به انحراف ضد انقالبی خود بر جنبش مردمی، 

کشاندن مبارزات و سرکوب مبارزات آنها به 
ناسبات ارتجاعی و استثمارگرانه حفظ ممنظور 

موجود و در نتيجه در انقياد نگاه داشتن کارگران 
و خلقهای تحت ستم ما برای یک دوره دیگر 

آنان همين سياست نفوذ در صف  .می باشند
از طریق افراد خود فروخته و اشاعه نظرات خلق 

آلترناتيو سازی ضد انقالبی را در با و انحرافی 
رشد جنبش توده ای بر  شکلی دیگر در زمان

عليه سگ زنجيریشان شاه نيز به پيش بردند و 
با تحميل از ميان دارو دسته های مختلف 

 رهبری دار و دسته خمينی بر جنبش مردم ما
کمک نيروهای سازشکار و اپوتونيست  که البته

حفظ و نيز در این رابطه باید به حساب آید، 
ارو تداوم سلطه خویش را با اتکا بر رژیم د

. شکنجه جمهوری اسالمی ميسر ساختند
همين سياست در اشکال متفاوت در بسياری 
از کشورهای دیگر نظير عراق و مصر و ليبی 

در امروز نيز به طور برجسته  اجرا شده و 
با توجه به همه این . سوریه در حال اجراست

اکنون نيز در شرایط بحران جاری   ،تجارب
انان آگاه و مبارز ما نيروهای انقالبی و بویژه جو

تالشهای  آگاهی و تشدیدسطح باید با ارتقاء 
 درحالی که مبارزه خود را عليهمبارزاتی شان، 

جمهوری و  دشمن اصلی یعنی امپریاليسم
  که  تمام جناح های ضد خلقی اش بااسالمی 

بوده و تا مغز نظام استثمارگرانه حاکم حافظ 

متمرکز  استخوان به امپرياليسم وابسته است،
را سياستهای ضد انقالبی سازند، در عين حال 

که خود را نشان می دهند در هر شکلی 
نگذارند که خون و رنج و هستی شناخته و 

ما دستاویز پيشبرد سياستهای  رنجديدهمردم 
ضد خلقی خطرناک امپریاليستها و وابستگان و 

اکنون در شرایطی که . مشاطه گرانش شود
ر و بجان آمده برای نان و مبارزات کارگران اسي

آزادی هر روز بيش از قبل گریبان نظام حاکم را 
می گيرد، در شرایطی که پيکار زنان دربند 
لحظه ای مزدوران حکومت را در خيابانها راحت 
نمی گذارد، در شرایطی که جوانان آگاه و مبارز 

برای سخره قدرت حاکم و را هيچ فرصتی 
دست نمی  درگيری با ماشين سرکوب آن از

دهند، در شرایطی که مبارزات خلقهای تحت 
ستم برای کسب حقوق عادالنه شان متوقف 

در بند کردن برای  نمی شود و در شرایطی که 
سایه  ،هر ندای مخالف در افکار عمومی

سهمگين زندانيان سياسی در سياهچالهای 
نظام و امواج دریای خونی که این رژیم با کشتار 

دهه  ٣واهان در طول سيستماتيک آزادیخ
گذشته پدید آورده،به آواری بر سر خود این رژیم 
تبدیل شده، ما می بينيم که امپریاليستها در 
تمام عرصه های فوق برای سوار شدن بر این 
جنبشها و مهار انرژی انقالبی آنها به تکاپو 

از طریق افتاده و با صرف منابع مادی و معنوی 
در فروخته ای افراد و نيروهای سياسی خود 
امپریاليستها   .صدد نفوذ و کنترل آنها برآمده اند

در پيشبرد سياست نفوذ در  انو کارگزارانش
جنبشهای اعتراضی، به اسم حمایت از جنبش 

تشکلهای "کارگری برای کارگران بجان آمده 
دست ساز درست می کنند و به " کارگری

پول و امکانات و تریبون می  چنين جرياناتی
  سعی می کنند تا با هزار و یک ترفند  دهند؛

برای جدا سازی جنبش زنان از مبارزه 

مبارزات زنان بر عليه  آزادیخواهانه کل جامعه،
دشمن اصلی را از کانال خود منحرف سازند؛ دار 

حقوق "و دسته های مرتجع مسلح که زیر نام 
سنگر گرفته اند را تغذیه کرده و برای " ملی

دمکراتيک حلقهای تحت  -انحراف مبارزات ملی
ستم و ایجاد دشمنی و نفاق بين ملتهای تحت 
ستم ایران به جلوی صحنه می رانند؛ با کمک 
اتاقهای فکر و نيروهای جيره خوارشان می 
کوشند تا با نقش آفرینی نيروهای رسوا که 
موجودیتشان در گرو حفظ نظام سرمایه داری و 
از  سلطه امپریاليسم می باشد برای آینده پس

هيچ  .سازی کنند" آلترناتيو"جمهوری اسالمی، 
کدام از این باصطالح آلترناتيو ها حتی اگر در 
شرایط بحرانی مورد توجه و حمایت عملی 
امپریاليستها قرار گيرند، قادر به برآوردن 
کوچکترین خواست دمکراتيک کارگران و 

برعکس این  .زحمتکشان ما نيستند
ایی که داشته باشند برغم هر ادع" آلترناتيوها"

چون از باال و توسط دشمنان قسم خورده مردم 
ما یعنی امپریاليستها ساخته و پرداخته شده 
اند، در واقع برای پيشبرد منافع و سياستهای 
آنان که در تباین با منافع و سياستهای 

در . دمکراتيک و مردمی ست درست شده اند
 شرایط ملتهب کنونی درک واقعيات فوق، آگاه
گری در ارتباط با آنها در جامعه و کمک برای 
شناخت این سياست ضد انقالبی در تمام 
اشکالش و باالخره عمل به وظایف خطير 
مبارزاتی ای که این وضع در مقابل نيروهای 

قرار می و کمونيست واقعا دمکرات و آزادیخواه 
دهد، تنها راهی ست که نيروهای انقالبی و 

ودن آن می توانند در مبارز با پيگيری و پيم
پيشگاه تاریخ مبارزات کارگران و زحمتکشان 

و نقش مترقی  به وظيفه خود عمل کردهدربند، 
خود در پيشرفت تاریخ به نفع توده های دربند را 

  .ایفا کنند

  ۴از صفحه ...   گوشه اي از وضعيت وخيم زيست
: خبرنگار ايلنا در این رابطه نوشته است .شورای اسالمی صورت گرفتدر مقابل مجلس باصطالح 

کارگران نساجی مازندران در تجمع امروز خود مقابل مجلس با در دست گرفتن پالکاردهايی مبنی بر "
ماه بی حقوقی و دربه دری به داد ما واماندگان نساجی  ٢٧اينکه مسووالن شما را به خدا بعد از 

تجمع اعتراضی کارگران با اضافه این   ."اعتراض خود را به نمايندگان مجلس اعالم کردند  مازندران برسيد
بر اساس   .شدن گروه جديدی از کارگران اين کارخانه به جمع تجمع کنندگان وارد دومين روز متوالی شد

نفر رسيده بود همچنان  ١٠٠ نفر به حدود ٧٠ ها از ارگران تجمع کننده که روز قبل تعداد آنگزارش ایلنا، ک
های قبلی خود مبنی بر بازپس گيری کارخانه از سرمايه گذار خارجی و بازگشايی آن زير نظر  بر خواسته

ارگران بازنشسته ، پرداخت سنوات ک کارگر باقيمانده  ٨٠٠ ماه مطالبات معوقه ٢٧ ، پرداخت مديران دولتي
در این تجمع یکی از کارگرانی که . ای خود تاکيد کردند و همچنين روشن شدن وضعيت سوابق بيمه

با وجود سنگين شدن مبلغ : سال در کارخانه نساجی مازندران کار کرده است گفت ٢٢  نزديک به
تی و سفارشی برای در کارخانه نساجی مازندران بصورت اجر ٩٠ مطالبات پرداخت نشده تا پايان سال

مطلع شديم که درهای کارخانه  ٩١ فرودين ماه سال ٢١ نهايت در تاريخ  تجار و بازرگانان کار کرديم اما در 
سال  ١٠ يکی از کارگران نساجی مازندران با اشاره به  .اند های خط توليد خاموش شده بسته و ماشين

ته شدن حجم مطالبات معوقه در کنار تعطيلی انباش: سابقه کاری خود در اين واحد توليدی مطرح کرد
های  ها و ناهنجاری ها بيش از هر زمان ديگری در معرض آسيب های آن کارخانه باعث شده تا خانواده

ها ديگر حرف ما اعتبار ندارد، خود من مانند  در بسياری از خانواده: وی گفت .اجتماعی قرار گيرند
کارگر  .ولی مجبور به دريافت فطريه و کفاره قوم و خويش هستمپ بسياری ديگر از همکارانم از زور بي

تا زمانی : ديگری از کارخانه نساجی مازندران با بيان اينکه تجمع از سر ناچاری برگذار شده است گفت
در ادامه این اجتماعات اعتراضی است که   .هايمان بازنخواهيم گشت که پاسخ قطعی نگيريم به خانه

از رژیم حامی سرمایه داران به نام کارگر و یا به اصطالح مدافع کارگر، وارد سرسپرده های دست س
ميدان شده و در قالب دردمندی با کارگران، تالش می کنند تا مسير اعتراض برحق کارگران را به کجراهه 

، مسلم است که هيچکدام از این افراد با درآمد و حقوق های آنچنانی و دریافتهای ویژه خود. بکشانند
واقعيت دردناک استثمار کارگران توسط سرمایه داران زالوصفت را بنا به خصلت مزدوری خود افشاء 

همراهی آنها با خواستهای طبيعی کارگران فریبکارانه و برای جلوگيری از تشکل کارگران و . نميکنند
. ن روبرویندانحراف ذهن آنها از ریشه های مصائبی ست که تحت حاکميت رژیم جمهوری اسالمی با آ

تاریخی در جامعه ماست که دیکتاتوری روبنای ذاتی سلطه سرمایه داری وابسته در   این یک حقيقت
ایران بوده و تا کنون بروشنی نشان داده شده که رژیم های حاکم چه در زمان شاه و چه جمهوری 

از توسل به هيچ  و اسالمی، جهت جلوگيری از متشکل شدن کارگران، از اعمال هيچ روش سرکوبگرانه
سندیکاهای ساواک ساخته شاه و نهادهای ضد کارگری ایجاد شده توسط . جنایتی کوتاهی نکرده اند

جمهوری اسالمی نظير شوراهای اسالمی و خانه کارگر، همه ابزار های اعمال این دکتاتوری در زندگی 
طبقه حاکم با   به ارگانهای سرکوبدر نتيجه این نهادهای ضد کارگری باید به مثا. کارگران بوده و هستند

شدت تمام آماج مبارزات کارگران مبارز قرار گيرند تا مسير شکل گيری تشکل های واقعی و مستقل 
امری که خود به تشدید مبارزه در جهت نابودی تماميت جمهوری اسالمی به مثابه . کارگری هموار گردد

 .رژیمی وابسته به امپریاليسم گره خورده است

  ...كارگري كه زندگي ار،تس
  ١از صفحه 

  
ستار بهشتی با مرگی فجيع در چنگال 
دژخيمان حاکم، جان عزیز خود را در راه 
دفاع از حقيقت و خدمت به محرومان از 

او کوشيد منعکس کننده . دست داد
صدای ميليونها تن از کارگران، جوانان، 

 ٣٣زنان و محرومانی باشد که در طول 
ميت سرکوبگر سال پيکار با حاک

جمهوری اسالمی و از جمله در جریان 
با مبارزات حق  ٨٨خيزش توده ای سال 

طلبانه شان برای برپایی یک جامعه آزاد 
او . و دمکراتيک تالش کرده و می کنند

جان زاللش را برای ترویج و تبليغ این امر 
قرار داد که اصالج جمهوری اسالمی 
امکان پذیر نيست و نجات مردم با 

نگونی رژیم و نابودی نظام وابسته سر
در عين حال  .کنونی گره خورده است

مرگ ستار به جوانان مبارز ایران این پيام 
را در بر دارد که باید با درایت هر چه 
بيشتری و رعایت مخفی کاری به 
متشکل کردن خود جهت انجام مبارزه 
ای هر چه مؤثرتر با رژیم بپردازند؛ و 

یا زود با به ميدان مطمئن باشند که دیر 
آمدن توده ها ، طبقات استثمارگر و 
. جنایت کار از قدرت ساقط خواهند شد

مردم بپا خاسته با قدرت سهمگين خود 
بساط خون و جنایت کليت رژیم وابسته 
به امپریاليسم جمهوری اسالمی و 
نظام سرمایه داری حاکم را با نيروی 
الیزال خویش بر انداخته و انتقام خون 

ک کارگران آگاهی چون ستار ها را از پا
  . جالدان شان خواهند گرفت



  

مارش یکپارچه و اعتصاب ميليونها تن از کارگران بجان آمده در اروپا در 
" رنامه های ریاضت کشی اقتصادیب"روزهای اخير که در اعتراض به 

بورژوازی جاکم، صورت گرفت بار دیگر ضمن نشان دادن جلوه دیگری از 
قدرت عظيم کارگران و زحمتکشان، وحشت و هراس سرمایه داران زالو 
صفت و دولتهای حامی آنان در این بلوک امپریاليستی را از نيروی این 

انگليس در " شيال تایمزفاینان"روزنامه . توده عظيم به نمایش گذارد
اعتراضات بر عليه برنامه "توضيح ابعاد اعتراضات یکپارچه اخير نوشت 
در )  ٢٠١٢نوامبر  ١۴" (های ریاضت کشی اقتصادی، اروپا را درنوردید

جریان اعتراضات سراسری این روز، تظاهر کنندگان در مقابل یورش 
در شهر رم . اختندنيروهای پليس به تظاهرات به زد و خورد با آنها پرد

در . ایتاليا ميدان مرکزی راه آهن برای مدتی به کنترل معترضين درآمد
برخی از خيابانهای مادرید نيز کنترل برخی مناطق این شهر تا مدتی 
بدست تظاهرکنندگان افتاد بطوری که نيروهای پليس حافظ نظم سرمایه 

کشان خشمگين داری، با مشاهده ابعاد تظاهرات و سيل کارگران و زحمت
به جز شهرهای بزرگ اسپانيا . مجبور به فرار و خالی کردن صحنه شدند

کارگران و توده های زحمتکش و خشمگين در ) مادرید و بارسلون(
کشور اروپایی دیگر نظير پرتقال، یونان، فرانسه و  ٢٠شهرهای بيش از 

آنها با . ختندچرخ توليد و خدمات را متوقف کرده به خيابانها ری... ایتاليا و 
سردادن شعار و حمل پالکاردهایی بر عليه بانک اروپایی و صندوق بين 

دمکراسی "، !" آنها آینده ما را به یغما می برند"المللی پول، فریاد زدند 
  . و دهها شعار مبارزاتی ديگر" واقعی

به این ترتيب بخش بزرگی از طبقه کارگر اروپا در این روز به 
بر عليه " روز عمل و همبستگی"کارزاری با نام  خيابانها آمد و در

سرمایه داری، اراده خود یعنی ضرورت گام برداشتن جهت تغيير 
را به منصه  از نظام استثمارگرانه موجودوضع جهنمی ناشی 

در جریان این اعتصاب و نمایش قدرت کارگران اروپایی  .ظهور رساند
اين کشورها و حتی  شبکه های حمل و نقل زمينی و هوائیبسياری از 

تعطيل شدند و دانش آموزان و از مدارس  از کار ایستاد بسياریبنادر 
دانشجویان با پيوستن به کارگران اعتصابی و معترض کالسهای درس 

در بعضی کشورها با حمله . مبارزاتی شان را در خيابانها برقرار کردند
ينه و قهر و کپليس به تظاهرکنندگان، تظاهرات به خشونت کشيده شد 

های  سياستمداران بورژوا و دولتهای حامی شان از پشت سپرها و باتون
پليس تا به دندان مجهز سرمایه، کارگران و عمل انقالبی و متحدانه آنها 

صدها تن زخمی و دستگيریهای متعدد، واکنش وحشيانه . را نشانه رفت
برای احقاق نظام هار بورژوازی در قبال کارگران و توده معترضی بود که 

  . حقوق طبيعی و انسانی خویش به خيابانها آمده بودند
نمایش عمل گسترده و متحد توده کارگر و زحمتکش و تظاهرات و 
اعتصابات یکپارچه آنها در شرایطی اتفاق می افتد که تشدید بحران های 
ساختاری نظام سرمایه داری جهانی در سالهای اخير، زندگی اکثریت 

ستمدیده جامعه را در ابعادی کم سابقه به قعر مرداب فقر آحاد محروم و 
تعطيلی و ورشکستگی پی در . و گرسنگی و بيکاری سوق داده است

پی بنگاه ها و کارخانه های صنعتی و خدماتی و بيکار سازیهای انبوهی 
نيروی کار از سوی دولتها و سرمایه داران آزمند صورت " تعدیل"که زیر نام 

جتماعی ، سقوط درآمدهای اشتناک بودجه تامين گرفته، کاهش وح
واقعی و اندک بخشهای بزرگی از آحاد جامعه در مقابله با رشد سرسام 
آور تورم و گرانی و ده ها بالی بزرگ و کوچک اجتماعی و فرهنگی ناشی 
از این سقوط اقتصادی، توصيف کننده چهره کریه آن هيوالی مرگباری 

اری در سطح جهانی برای طبقه کارگر نظام سرمايه دست که حاکميت 
چنين شرایط بحرانی  تحت. و خلقهای تحت ستم به ارمغان آورده است

ای ست که بزرگترین اقتصادهای جهان سرمایه داری، از آمریکا گرفته تا 
کشورهای حوزه یورو هر روز نشانه های آشکارتری از ناتوانی ذاتی نظام 

ندگی انسانی برای طبقات و اقشار استثمارگرانه حاکم در برقراری یک ز
از سوی . تحت ستم یعنی اکثریت مطلق جامعه را به نمایش می گذارند

دیگر بر بستر این بحران و رکود و ورشکستگی ناشی از آن، ابعاد تهاجم 
غارتگرانه طبقه حاکم به دسترنج و سفره کارگران و زحمتکشان نيز 

دولتهایشان می کوشند با وسيعتر شده و سرمایه داران آزمند حاکم و 
تحميل هر چه بيشتر برنامه های اقتصادی ضد خلقی و ریاضت کشی به 
. توده مردم، سود و منافع ناشی از سلطه ننگين طبقه خود را حفظ کنند

برنامه های طراحی شده از سوی صندوق بين المللی پول، بانک جهانی 

که  - لی امپریاليستهااین نهادهای غارتگر ما - ...و بانک مرکزی اروپایی و
رشد و "از بحران و بازگرداندن هر چه سریعتر " نجات اقتصاد"ظاهرا برای 
طرح ریزی شده، در عمل تنها جيب سرمايه داران بزرگ و " شکوفایی

انحصارات متعلق به آنان را پر کرده و حلقوم صد ها ميليون تن از کارگران 
زیر چنگال سرمایه داران و و اقشار فقير و زحمتکش را هر چه بيشتر در 

اقتصاد "اما به اعتراف بسياری از . دولتهای حامی آنان فشرده  است
حامی نظام، حتی چنين برنامه های سختگيرانه و وحشيانه ای بر " دانان

برنامه ریزانشان به حل سریع بحران مرگبار کنونی منجر خالف تصور 
سان اقتصادی مدافع از سوی ديگر تعدادی از خود کارشنا. نخواهند شد

نظام نيز با شدت و عمق برنامه های ریاضت کشی اقتصادی به مثابه 
شفا بخش مخالفت کرده و از خطر گسترش شورشهای " نسخه"یک 

آنها هشدار می دهند که در شرايطی که . توده ای اظهار بيم می کنند
ل  هم اکنون در اسپانيا، جامعه با یک نرخ بيکاری باال روبروست و حداق

، یا در یونان و پرتقال و ایتاليا درصد نيروی کار جامعه فاقد شغل است ٢۵
کسری بودجه و خطر ورشکستگی و فروپاشی اقتصادی، نظام حاکم را 

   .تهدید می کند چنين نسخه ای کارائی ندارد
تحت چنين شرایطی ست که مثال در یونان مرد زحمتکشی که 

دست داده و دولت نيز  ن ازدار و ندار خود را در موج اخير بحرا
کمترین حمایتی از او نمی کند، خود را در جلوی پارلمان به آتش 
می کشد؛ تحت چنين شرایط سياهی ست که در ماه های اخير 
حداقل در چهار مورد گزارش شده که در اسپانيا زنان و مردانی 
که به علت از دست دادن کار و منبع درآمدشان ورشکسته شده 

پرداخت وام مسکن خود به بانکهای چپاولگر نبوده اند و قادر به 
با دیدن مامورین ضبط خانه و یا نمایندگان بانکها به شيوه های 
گوناگون به زندگی خویش پایان داده و با این کار داغ ننگی بر 

ابعاد نااميدی  .پيشانی گردانندگان این نظام استثمارگر گذارده اند
وتاه مدت برای حل بحران باعث شده که و فقدان هر گونه چشم انداز ک

ترین کارشناسان و چاکران نظام سرمایه داری  ترین و پيگير حتی کثيف
و " پایان تاریخ"که عربده های ضد کمونيستی و ضد انقالبی آنان در وصف 

نظام سرمایه داری گوش فلک را کر می کرد خفه خون " جاودانگی"تبليغ 
ام امپریاليستی مجبور شده اند تا در راه در عوض، گردانندگان نظ. بگيرند

دفع بحران کنونی با جنگ افروزی و تشدید رقابت با رقبای خود از یکسو و 
تشدید غارت کارگران و خلقهای تحت ستم در این مسير خطرناک و ضد 

و ماهيت واقعی شعارهای عوامفریبانه مزین کننده . خلقی حرکت کنند
" آزادی"و " حقوق بشر"و " مکراسید"چهره نظام سرمایه داری یعنی 

تصویری که این اوضاع عينی در مقابل توده . شان را به نمایش بگذارند
های تحت ستم قرار داده همان جمعبندی ایست که بصورتی داهيانه 

سال پيش در مانيفست حزب کمونيست در مورد آینده این  ١۶۴بيش از 
  .نظام استثمارگرانه به نگارش درآمده است

ن اثر علمی و ارزشمند در مورد روند تکامل نظام سرمایه در آ
از چه طریقی بورژوازی " داری  و بحرانهای ذاتی آن آمده است 

بحران را دفع می کند؟ از طرفی بوسيله محو اجباری توده های 
تمام و کمالی از نيروهای مولده و از طرف دیگر تسخير بازارهای 

و باالخره از چه راه؟ . ی کهنهتازه و بهره کشی بيشتر از بازارها
تری را آماده می کند و  تر و مخرب از این راه که بحرانهای وسيع

انگلس،  - مارکس. (از وسایل جلوگيری از آنها نيز می کاهد
  ) مانيفست حزب کمونيست

نگاهی به اوضاع جاری نظام امپریاليستی در سطح بين المللی از 
  سلطه، نشان می دهد کهکشورهای متروپل گرفته تا جوامع تحت 

بورژوازی چگونه از یکسو با تشدید استثمار و سرکوب طبقه کارگر خویش 
در کشورهای متروپل و از سوی دیگر با تشدید لشکرکشی های 
نظامی، جنگ و اشغال مناطق در جوامع وابسته می کوشد ضمن 

و به زنجير کشيدن و کشتار بيشتر خلقهای " نيروهای مولده"نابودی 
واقعيت این است که . ستم، بحران های مرگبار خود را دفع کندتحت 

روندی که اکنون در ورای اعتراضات و اعتصابات رشد یابنده کارگران و 
زحمتکشان به جان آمده در کشورهای متروپل بر عليه نظام سرمایه 
داری به صورت آرام ولی وقفه ناپذیر قابل رویت می باشد، همانا روند 

تاریخی این نظام ضد خلقی و ضد کارگری در برقراری یک  نمایش ناتوانی
رویدادهای جهان کنونی، جهانی . زندگی انسانی برای آحاد جامعه است

های بزرگ و کوچک  که زیر سلطه بالمنازع سرمايه داران و امپراطوری
مالی و نظامی آنان قرار دارد، هر روز بيش از قبل این حکم تاریخ را در 

لياردها تن از توده کار و زحمت در این نظام در مقابل مورد سرنوشت مي
بشریت در زیر ! سوسياليزم یا بربریت: دیدگان آنها به نمایش می گذارد

چرخهای له کننده ماشين نظام سرمایه داری انتخاب و چاره دیگری 
  .ندارد

اعتصاب و تظاهرات گسترده ميليونی اخير در اروپا و رشد 
های تحت سلطه در  دمکراتيک خلق -مبارزات ضد امپریاليستی

سراسر جهان نویدی برای تقویت جبهه ایست که برای نابودی 
قطعی این نظام نکبت بار و ارتجاعی و برقراری یک نظام 

   .انسانی می جنگد و آينده از آن اوست
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گوشه اي از وضعيت وخيم زيست و معاش
 برهااز وراي خايران، كارگران 

اخبار زیر نمونه هایی از وضعيت بی حقوقی، زیست، معيشت و مبارزات  
ورمان تحت حاکميت رژیم وابسته به امپریاليسم کارگران تحت ستم کش

وخامت اوضاع زیست و معاش کارگران در  .جمهوری اسالمی می باشد
بحران های  شرایطی ست که حاکميت رژیم جمهوری اسالمی با 

در حالی که رژیم حاکم در گرداب .  شدیدی دست به گریبان است
د و در حالی معضالت اجتماعی، اقتصادی و سياسی دست و پا می زن

با  .که باالیيها نيز یکبار دیگر در کشمکش بر سر قدرت بجان هم افتاده اند
اینحال طبقه بورژوازی وابسته لحظه ای از تشدید روزمره روند به بند 
کشيدن کارگران و مردم زحمتکش که در زندانی به وسعت ایران اسير 

عمق موقعيت  برای نشان دادن. مطامع آنها شده اند، دست بر نميدارد
می توان به گفته های خود    وخيم زیست و معيشت کارگران در آبان ماه

مزدوران رژیم جمهوری اسالمی استناد کرد که برخا در رسانه های 
مورد نخست در مورد عدم پرداخت حقوق . دولتی نيز انعکاس یافته است

  . ده ها هزار کارگر است
  

 دستمزدهای معوقه و عدم پرداخت آنها
ه گزارش خانه ملت، سيد هادی حسينی در نشست علنی ب 
مجلس شورای اسالمی خطاب به رئيس جمهور، وزير ) آبان ٢١ يکشنبه(

اقتصاد، وزير صنعت و معدن و تجارت و وزير رفاه و تأمين اجتماعی نسبت 
از : به حقوق از دست رفته کارگران صنعت فوالد با صطالح تذکر داد و گفت

به مشکالت کارگری رسيدگی کرده و حقوق از مسئولين می خواهم 
هزار نفر از کارگران مدتی  ٨٨دست رفته کارگران صنعت فوالد را بدهد ، 

 .است که حقوق خود را دریافت نکرده اند
مورد دیگر در ارتباط با یکی دیگر از ترفندهای جنایتکارانه کارفرمایان در  

اجی کارخانه اشکان حق کارگران است؛ به این شکل  که کارگران اخر
چينی قزوین که در اعتراض به تعویق افتادن حقوقشان اجتماع کرده بودند 
به خبرگزاری ایلنا گفتند که این شرکت از بدو تأسيس هر چند وقت یک 

نفر را استخدام می کند و پس از چند ماه کار بدون پرداخت  ١٥٠بار حدود 
اض کارگران اخراجی کارخانه این امر با اعتر. حقوق آنها را اخراج می کند

اشکان چينی مواجه شد، و پس از آن است که ميبينيم مزدوران خود 
فروخته با عنوانهای مدافعين کارگران برای سرپوش نهادن به ریشه 
استثمار کارگران توسط زالو صفتان سرمایه دار پا به ميدان ميگذارند و با 

کم و دولت را در توجيهات مختلف می کوشد نقش سيستم ضد خلقی حا
استثمارگر    در اینکه در نظام. باال کشيدن دسترنج کارگران بپوشانند

حاکم، زمينه و ميدان برای غارتگری حق و حقوق کارگران و زحمتکشان ، 
اما تمام سعی . برای سرمایه داران آماده و مهياست ، شکی نيست

تن همه دست اندر کاران رژیم در حوزه کارگری این است که با انداخ
، کل سيستم سرمایه داری و سرمایه داران را "شيوه مدیریت"مسایل به 

در همين رابطه است که دبيِر خانه . از آماج خشم کارگران به کنار زنند
کارخانه اشکان  !!!ضد کارگر قزوين، عيد علی کریمی، از شيوه مديريتی

ميليون  ٣٠  کار اين واحد توليدی در آغاز: چينی انتقاد کرده و اظهار ميدارد
نفر اشتغال   ١٠٠٠ يورو وام از دولت دريافت کرده است و قرار بود برای

گاه نيز چنين افرادی   .گاه محقق نشد زايی ايجاد کند که اين موضوع هيچ
تنها به گوشه ای از واقعيت استثمار وحشيانه کارگران اشاره می کنند، 

هوری اسالمی را البته بدون آن که سيستم سرمایه داری و رژیم جم
مثًال رئيس کانون شورای اسالمی . عامل اصلی چنين وضعی بخوانند

کارخانه اشکان : استان قزوين، محمد احمدی در این مورد می گوید
چينی در طول نزديک به شش سال فعاليتش هر چند ماه اقدام به 

کند و پس از چند  نفر نيروی کار در کارخانه مي ١۵٠ استخدام نزديک به
  و به خاطر بد  .کند ها را بدون پرداخت بيمه و حقوق اخراج مي ماه کار آن

  سابقه شدن اين کارخانه در سطح استان و پيگيری فعاالن کارگري، اداره 
کار استان ديگر اجازه جذب نيرو در شهر قزوين را به اين کارخانه 

از  حال اين واحد توليدی اقدام به جذب نيرو با اين دهد، نمي
مضافا آنکه به گفته دبير خانه  .کند تر مي ها و شهرهای دور روستا
ها  هايش را بيشتر از بين خانم واحد توليدی اشکان چينی نيرو"کارگر 

ها را پس از چهار يا پنج ماه  کند و بدون پرداخت حقوق آن انتخاب مي
 ."کند اخراج مي

 از حوادث کارمرگ ناشی 
در تمامی طول حاکميت ننگين و جنایتکارانه رژیم اسالمی، هميشه مزد 

این امر بویژه در مورد . گور کن بيشتر از جان انسانها ارزش داشته است
کارگران و زحمتکشان صادق است، کسانی که نيروی کارشان در ازاء مزد 

راج کارفرماها و ناچيزی و حتی به قيمت جان نحيف و با ارزششان، آماج تا
کارگران ایران اغلب در بدترین شرایط . کارخانه داران قرار داشته و دارد

محيط کاری و عدم دسترسی به حداقل وسائل ایمنی و حفاظتی جان 
آبان ماه، کارگری در  ٢١نمونه آن روز یکشنبه . خود را از دست ميدهند

ان حادثه سقوط تير آهن های ساختمان در حال ساخت در خياب
 چرا ؟ . شمشيری ، خيابان هوایی جان خود را از دست داد

بهتر است دليل این ماجرای دردناک را از قول یک افسر آتش نشانی که 
یداهللا . برای امداد رسانی پس از این فاجعه به منطقه رفته بود بشنویم

در اين باره  - افسر آماده آتش نشانی منطقه پنج عمليات -مهرپرور
بندی غير اصولی و رعايت نکردن اصول ايمنی سقوط تعداد شمع : ميگوید

زيادی از تير آهن های ساختمان در حال ساخت را بر روی سه کارگر در 
پی داشت و هنگام رسيدن نيروهای عمليات اين افراد در زير آوار گرفتار 

نجاتگران آتش نشانی بالفاصله با سرعت عمل مضاعف و . شده بودند
يله تجهيزات نجات دست به کار شده و کارگران را از تالش فراوان به وس

متاسفانه بر اثر شدت . زير تيرآهن های سخت و سنگين بيرون کشيدند
حادثه يکی از کارگران در زير آوار جان باخته بود و دو کارگر ديگر تحويل 

برای رژیم ضد کارگری جمهوری  . امدادگران اورژانس حاضر در محل شدند
ه داران زالوصفت فرقی نميکند که کارگری در حين کار اسالمی و سرمای

جسمش له و داغان شود و یا کار در ساختمان،  در کارخانه، یا در مزارع 
ساله عرب  ٤٧یا در معادن دفن بشود و یا همانند جميل سویدی جوشکار 

اهوازی که توسط لباس شخصی های مزدور دستگير شود، و بعد بدون 
ی، جسدش تحویل خانواده اش داده شود تا مشخص بودن علت دستگير

ساله و  ٣٥و یا ستار بهشتی کارگر ! آبان به خاک سپرده شود ١٨در 
وبالگ نویس منتقد حکومت توسط دژخيمان جمهوری اسالمی دستگير و 
تنها پس از چند روز به خانواده اش اطالع می دهند تا برای عزیز پر پر 

چيزی که برای اینها مهم است این تنها !  تهيه کنند" قبر " شده شان 
است که انباشت سود سرمایه کارخانه داران، صاحبان معادن، شرکت 

جاده سازی ارقام نجومی را طی کند،  - های سراسری ساختمانی 
مگر اینکه جنایتکاران جمهوری اسالمی با سرکوب  این امکان ندارد  و

سی کارگران، وحشيانه کوچکترین خواستهای اقتصادی و اجتماعی و سيا
اما . شرایط بسيار ظالمانه و دردناکی را به طبقه کارگر ایران تحميل کند

حامی بورژوازی وابسته به   این خيال باطليست که سردمداران
امپریاليسم جمهوری اسالمی تصور کنند که با قتل و کشتار وجنایت، و با 

. م یابند سرکوب خواستها و مطالبات کارگران و زحمتکشان ، عمر جاودان
چرا که بدون شک این اوضاع، بطور طبيعی مقاومت کارگران و رشد 

آنها برای بقای حياتشان در مقابل شرایط ظالمانه ای را بر  شانمبارزات
سرمایه داران زالو صفت بر آنها و خانواده هایشان تحميل می انگيزد که 

   .کرده اند
  برخی از اعتراضات کارگری

ن از راننده گان بونکر و تریلر در کارخانه سيمان ت ٤٠٠آبان، بيش از  ٢٣
فرهاد هدايتي، دبير خانه ضد کارگر  در این مورد. بجنورد اعتصاب کردند

تريلی و بونکر حمل   ۴٠٠ رانندگان بيش از: خراسان شمالی به ايلنا گفت
سيمان بجنورد به دليل ناکافی بودن کرايه حمل بار طی دو هفته اخير 

به  اند مبلغ کنونی کرايه حمل سيمان برايشان هار کردهمعترض بوده و اظ
صرفه نيست و در صورت عدم افزايش، با کارخانه سيمان هيچ گونه 

دیگری با تجمع  در همين روز اعتراض کارگری .همکاری نخواهند داشت
 صفحه ٢
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