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گيريهاي  و موضع ليغات جنگي اخيرنگاهي به تب
  !"اپوزيسيون"رسواي برخي از نيروهاي 

تا آنجا كه به لحظه مشخص كنوني بازمي گردد، در بحران جاري، هنوز   ...
شواهد معتبري دال بر برپايي يك جنگ قريب الوقوع بر عليه جمهوري اسالمي 

در رابظه با در سالهاي گذشته همواره سياست امپرياليستها .. وجود ندارد
و  "محور شر"جمهوري اسالمي با كوبيدن بر طبل مخالفت با اين رژيم به عنوان 

بحران سازي هاي كاذب جهت پشبرد سياستهاي خود در ايران و منطقه بوده 
اگر حتي بحران جاري در شرايطي هم به شرايط جنگي قرا رويد، . است

به طرفداري از يك طرف بر نيروهاي پيشرو و انقالبي جامعه به هيچ وجه نبايد 
توده  عليه طرف ديگر برخيزند بلكه بايد با تمام قوا در جهت سازماندهي مستقل

ها براي پيشبرد جنبشي انقالبي كه بر عليه امپرياليسم و تمامي وابستگان به 
    2صفحه                             . آن مي جنگد، كوشش كنند

  در باره جنبش كارگري پرسش12پاسخ چريكهاي فدائي خلق ايران به
جهت اصلی حمله استبداد حاکم بر ايران جلوگيری از هر نوع تشکل و سازمان يابی کارگری بوده ومی تجربه نشان داده که  ...

البته اگر مبارزات کارگران و دیگر توده . شاهد پراکندگی مطلق صفوف طبقه کارگر در ایران هستيم به همين دليل هم ما. باشد
 فوراف اندازد، آنگاه بيشک کارگران همانطور که تاکنون نشان داده اند های ستمدیده ایران قادر گردد در سلطه اين ديکتاتوری شکا

از آنجا که در اينجا بحث بر سر راه های فائق آمدن بر . در جهت سازمان يابی خود گام های هر چه بزرگ تری برخواهند داشت
فوق لطمه می زند، ضروری است که پراکندگی موجود در صفوف کارگران می باشد و هر گونه ذهنی گری در اين رابطه به هدف 

با واقع بينی به راه غلبه بر پراکندگی موجود برخورد کرده و در این راه به مقابله با کسانی پرداخت که به جای حل مساله می 
کوشند که صورت مساله را حذف کنند پيش از این کسانی بدون هر گونه ارتباطی با کارگران، به نام آنها، حزب کارگری و 

امروز هم عده ای می خواهند با ايجاد تشکل های کارگری بر روی کاغذ معضل ). البته بر روی کاغذ(ونيست تشکيل داده اند کم
نمايند حل را کارگران صفوف ١٠صفحه...پراکندگی
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  !جنبش ضد سرمايه داري اخير
در باره جنبش راديو همراه با  گفتگو(

  ")وال استریت"
  

بايد فهميد که جنبش ها چرا شکل  ...
می گيرند و چطوری به پيش می روند  

ون درس گرفت و اساسا بايد و ازش
شويم که همين جويبارهای متوجه 

مبارزه است که باالخره به  اعتراض و
اون سيلی که قراره همه ظلم وستم 
سرمايه داری را از بين ببره منجر 

حاال اگربرگردم به همين . خواهد شد
جنبش وال استريت  ممکنه که فردا 
اين حرکت از حرکت باز بمانه ولی 
همين که تاکنون و در همين مدت دو 
ماهه توانسته در دژ سرمايه داری 

کانی ايجاد بکنه خودش جهان يک ت
عا خيلی مثبته و نبايد اهميتش را واق

   ...کم جلوه داد و يا درنظر نگرفت
   ٥صفحه                                     

مصاحبه پيام فدايي با يكي از فعالين 
  ! "اشغال وال استريت"جنبش 

چه آیت اهللا ها در ایران و یا پليس .. .
ضروری است که نژادپرست در نيویورک ، 

. مردم در برابر ظلم و ستم و اقتدار برخيزند
این حرکت در سراسر جهان در چند سال 
گذشته آغاز شده است ، هنگاميکه 
شورش برای اولين بار در یونان آغاز شد، 
. هيچکس انتظار آن را تا به این حد نداشت

در حال حاضر یونان در آستانه انقالب 
من نمی دانم که اینجا ، در نيویورک، . است

آیا این آغاز انقالب بعدی آمریکا هست ، 
می تواند باشد و این بسيار ارزش جنگيدن 

مردم سراسر جهان این جنبش را . دارد
همه ميدانند که یک . پشتيبانی می کنند

چيزی خراب است، اکثر مردم نمی دانند 
چه هست، به همين دليل من اینجا 

بگویم  من اینجا هستم تا بمردم.   هستم
که جهان بهتری ممکن است، ما می توانيم 

 ١٦صفحه ..    .آینده خود مان را رقم بزنيم
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در هفته اي اخير، نشانه هاي آغاز دور جديدي از بحران سازي در روابط بين 
رويدادهايي نظير اعالم  . سالمي با قدرتهاي امپرياليستي پديدار شدجمهوري ا

سفير عربستان توسط دستگاه هاي اطالعاتي جمهوري  "ترور"توطئه  "كشف"
اسالمي در آمريكا و رجوع اين پرونده به سازمان ملل، انتشار قطعنامه شوراي 

ر پروژه هسته حكام سازمان انرژي اتمي دال بر احتمال وجود جنبه هاي نظامي د
از آن جمله بود كه منجر به آغاز دور جديدي از تبليغات و تهديدات   اي رژيم

در چارچوب . آمريكا و دولتهاي غربي بر عليه جمهوري اسالمي شده است
جمهوري  "تحريمهاي اقتصادي"همين تبليغات است كه ما شاهد تشديد 

حافل امرياليستي بر اسالمي توسط قدرتهاي غربي و تاكيد دوباره برخي از م
  . بر عليه اين رژيم  مي باشيم "گزينه نظامي"وجود 

  
رويدادهاي جاري ضمن آن كه نگراني بحق توده هاي محروم ما از خطر تشديد 
بحران و احتمال جنگ را برانگيخته، بطور طبيعي باعث بروز هر چه آشكار تر 

تحليل و موضع  دو گرايش انحرافي در ميان نيروهاي اپوزيسيون در هنگام
در بررسي اين گرايشات انحرافي مي . گيري در قبال اين بحران گشته است

توان ديد كه دسته اي از آنها از خط تشديد بحران و عربده كشي هاي جنگي 
محافل امپرياليستي در آمريكا و غرب در ايران حمايت نموده و   بطور مستقيم 

نظامي بر عليه ايران زير نام  و غير مستقيم از تشديد تحريم و حتي اقدام
گروه . و بركناري جمهوري اسالمي پشتيباني مي كند "كمك بشر دوستانه"

ضد "و يا  "مستقل"ديگري از افراد ونيروهاي سياسي هستند كه با 
جا زدن رژيم جمهوري اسالميِ تا مغز استخوان وابسته به قدرتهاي  "امپرياليست

وجوديت نظام حاكم و دفاع از حاكميت رژيم امپرياليستي، كمر به پاسداري از م
ضد خلقي جمهوري اسالمي در مقابل امپرياليستهاي تجاوزگر بسته اند و با 
حرارت تمام با تبليغات جالدان كارگران و خلقهاي تحت ستم ما همصدا شده 

اين قبيل نيروها در اين موضع گيري تا جايي پيش مي روند كه حتي . اند

بر عليه جمهوري اسالمي را  88بي ميليوني توده ها در سال بيشرمانه خيزش انقال
  ! جا مي زنند "سيا"كار 

بدون شك در هيچ يك از اين مواضع رسوا كمترين عنصر مترقي و قابل دفاعي 
چرا كه در . براي تمامي انسانهاي آزاديخواه و نيروهاي مردمي وجود ندارد

ان و توده هاي تحت ستم ما، موضع گيريهاي فوق، نقطه عزيمت نه منافع كارگر
بلكه حركت از ادعاها و منافع  راهزنان بزرگ و كوچك يعني قدرتهاي 
امپرياليستي از يكسو و وابستگانشان يعني  رژيم وابسته جمهوري اسالمي از 

  . سوي ديگر مي باشد
  

، در بحران جاري، هنوز  شواهد تا آنجا كه به لحظه مشخص كنوني بازمي گردد
بر برپايي يك جنگ قريب الوقوع بر عليه جمهوري اسالمي وجود  معتبري دال

اماتاكيد مداوم برخي مقامات آمريكايي و اروپايي و اسرائيلي، بر . ندارد
و عربده كشي هاي متقابل مقامات   "گزينه نظامي"احتمال استفاده از 

ن و جمهوري اسالمي بر عليه اسرائيل و آمريكا واقعياتي  مي باشند كه به بحرا
تا جائي كه گاه حتي برخي . فضاي جنگي در رسانه هاي تبليغاتي دامن زده اند

ها به دست داشتن قدرتهاي غرب و اسرائيل در  انفجارهاي مشكوك  در پادگان 
با در نظر گرفتن اين فضا، از .  نظامي حكومت در اطراف تهران اشاره مي كنند
حمله نظامي به ايران بلكه تالش آنجا كه هدف نه گمانه زني و شرط بندي بر سر 

بر سر اتخاذ يك موضع صحيح و انقالبي و بر اين اساس تعيين وظايف نيروهاي 
انقالبي در شرايط بحراني كنوني مي باشد پس بايد براي رسيدن به اين هدف 
سير رويدادها و روندهاي واقعي و تاريخي كه پشت سر اين تبليغات وجود دارد 

  . را مد نظر گرفت 
  

هنگام بررسي گرايشات انحرافي رشد يافته در ميان اپوزيسيون، بايد توجه 
داشت كه عليرغم تفاوت هاي ظاهرا چشمگير موجود در مواضع گروه هاي 
سياسي طرفدار تشديد فشار و سياست هاي جنگي آمريكا با مواضع نيروهايي 

در حمايت از كه يا در اثر وابستگي به طبقه حاكم در ايران و يا بداليل ديگر، 
رژيم سركوبگر جمهوري اسالمي و تداوم حاكميت آن بر جان و مال كارگران 
و خلقهاي تحت ستم ايران عزم جزم كرده اند و عليرغم تحليل اين نيروهاي 
ظاهرا متخاصم، اتفاقا برخي زمينه هاي اساسي مشترك در تفكرات آنها وجود 

ين بحران، اساسا ادعاها و تبليغات بطور مثال آنها هنگام اتخاذ موضع در ا.  دارد
دولتهاي آمريكا و جمهوري اسالمي را بنيان تحليل خود قرار داده اند و به اين 
ترتيب از جايي شروع كرده اند كه تبليغات امپرياليستي و جمهوري اسالمي 

در صورتي كه همه مي دانند تبليغات جنگي دولتهاي غربي و . تمام كرده است
ما در زمان  رياست . يكا بر عليه جمهوري اسالمي تازگي ندارددر راس آنها آمر

شاهد فراز و  -و اتفاقا در ابعادي وسيعتر از امروز –جمهوري بوش پسر هم 
فرود موجي از تبليغات جنگي بر عليه رژيم جمهوري اسالمي بوديم، در آن 

ست زمان در محافل امپرياليستي در آمريكا با حرارت و به طور مشخص از سيا
در ايران صحبت مي شد، بدون اينكه عمال اتفاقي براي اين  "تعويض رژيم"

و موضعنگاهي به تبليغات جنگي اخير
گيريهاي رسواي برخي از نيروهاي 

  !"اپوزيسيون"
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بر عكس در اوج اين تبليغات، دولت بوش در راستاي پيشبرد . حكومت بيفتد
استراتژي جنگي امپرياليسم آمريكا در منطقه، دو رژيم ديگر مزدور، يعني 

در اين مسير از  طالبان و بعث را در افغانستان و عراق از سر كار برداشت و
در عوض . كمك ها و مساعدتهاي بيدريغ جمهوري اسالمي برخوردار بود

امپرياليسم آمريكا در تمام مقاطع بحراني گريبانگير جمهوري اسالمي و به طور 
، عمال با پيشبرد سياست در برخورد با جنبش انقالبي مردم ماكامالً مشخص 

موقعيت ) اين رژيم تبهكار بخوان حمايت از بقاي( "گفتگو"و  "ديالوگ"
با در نظر گرفتن اين پيشينه، . جمهوري اسالمي در منطقه را مستحكم تر هم نمود

امروز هم ماشاهديم كه به بركت گسترش سياست بحران سازي و تشنج آفريني 
و تشديد فضاي جنگي حاصل از آن ، در عمل، اين زراد خانه هاي جنگي تمامي 

 "اتمي"و  "جنگ"ا دستاويز پيشگيري از خطر دولتهاي منطقه هستند كه ب
شدن جمهوري اسالمي، از ميلياردها دالر سالح هاي مرگبارِ ساخت امپرياليستها 
انباشته گشته و به بركت پيشبرد اين سياستهاي امپرياليستي و نقشي كه در رابطه 
ه با تحقق آن سياستها به جمهوري اسالمي داده شده، اين منطقه هر چه بيشتر ب

  . يك انبار باروت بر عليه كارگران و خلقهاي تحت ستم بدل شده است
كه چشم انداز وقوع  -در نتيجه براي اتخاذ يك موضع صحيح در بحران كنوني

بجاي مسابقه براي دفاع و تبليغ از ادعا هاي   -جنگ يكي از وجوه آن است
فريبكارانه امپرياليسم و تشويق آن براي حمله به ايران و يا برعكس بجاي 

و در عمل سينه چاك دادن براي حفظ و  "عرقِ ملي"انگشت گذاشتن روي 
پشتيباني از يك رژيم وابسته به امپرياليسم و ضد خلقي، الزم است كه نخست 

از وراي اين تبليغات  منافعي كهادعا ها را كنار گذارد و كوشيد تا سياستها و 
ماهيت اين سياستها و مديران و جنگي پيگيري مي شود را دريافت و با شناخت 

مجريان آنها، واقعيت آنچه كه مي گذرد را براي توده هاي تحت ستم توضيح 
در اين . داد، توده هائي كه نيروي عمده و تعيين كننده در بحران كنوني هستند

راستا به عنوان يك تجربه نبايد فراموش كرد كه چطور جبهه گيري نادرست 
وران جنگ ايران و عراق و حمايت آنها از به اصطالخ بخشي از اپوزيسيون در د

در پراتيك اجتماعي، به رسوائي تاريخي  و در واقع جمهوري اسالمي "ميهن"
  . بزرگ و فجايع دردناكي براي خود اين نيروها انجاميد

  
واقعيت اين است كه سياست بحران سازي و تشنج آفريني و ايجاد شرايط 

ا ميليون تن از كارگران و توده هاي تحت ستم جنگي در حالي كه زندگي ده ه
خاورميانه را هر چه بيشتر دچار نا امني مي كند،سياستي ست كه منافع مادي 
حاصل از آن تنها و تنها به جيب قدرتهاي امپرياليستي و بويژه جناح هاي هارتر 
و جنگ طلب تر آن ميرود كه منافعشان با سودهاي ناشي از كاركرد بخش 

بويژه آن كه . ارخانه ها و صنايع اسلحه سازي  گره خورده استنظامي و ك
امروز بر بستر تشديد بي سابقه بحران اقتصادي گريبانگير نظام امپرياليستي و 
ركود مرگباري كه در بخشهاي مختلف اقتصادي چنبره انداخته، اين صنايع 

ليد و نظامي و ماشين جنگي امپرياليستها ست كه بي وقفه در حال تحرك و تو
فروش و مصرف و صدور توليدات نظامي در سراسر دنيا و بخصوص  در 

ايجاد تشنج و بحران آفريني در اين . مناطق بحراني نظير خاورميانه مي باشد
منطقه به دليل سودهاي سرشار آن، سياست دلخواه انحصارات و كمپانيهاي 

، با پيش اش "پروژه اتمي"نظامي امپرياليستي ست و جمهوري اسالمي، با 
 "بنياد گرايي و تروريسم اسالمي "و با   "نقض حقوق بشر"قراولي اش در 

اش، در پاسخ به اين نياز، يكي از ابزارهاي بسيار مناسب پيشبرد اين سياست 
بوده و عملكردهاي اين رژيم به گسترش بي سابقه بازار تسليحات و صنايع و 

. ارتجاعي منطقه دامن زده است خدمات مرتبط با آن، در ميان دولتهاي وابسته و
اين امر در كوتاه مدت صد ها ميليارد دالر سود به جيب انحصارات نظامي 
امپرياليستها و در راس آنها امپرياليسم آمريكا ريخته و در دراز مدت زمينه را 
هر چه بيشتر براي تشديد تهاجم به جنبش انقالبي و ضد امپرياليستي توده ها و 

اف بردن انقالب كارگران و زحمتكشان منطقه آماده كرده سركوب و به انحر
  .     است

  
در نتيجه شناخت سياستهاي امپرياليستي اي كه از وراي بحران جاري تعقيب مي 

به خصوص با تكيه بر تجربه (شود و توضيح آن براي توده هاي تحت ستم 
ي انقالبي ، كليد اتخاذ يك موضع گير)دخالت امپرياليسم درافغانستان و عراق 

  .  در مورد بحران جاري و تبليغات جنگي بر عليه جمهوري اسالمي ست
با درك اين سياست و عدم تسليم به تبليغات جاري ست كه اين حقيقت روشن 
مي گردد كه در بحران جاري، دوطرف معادله يعني امپرياليسم امريكا و رژيم 

و ارتجاعي هستند  دست پرورده آن يعني جمهوري اسالمي، نيروهاي ضد خلقي
و هرگونه حمايت، تاييد، اخذ كمك، همكاري در ترويج تبليغات ارتجاعي هر 

به هر شيوه و شكلي، جز بازيچه شدن در بساط .... يك از دوطرف و 
امپرياليستها، جز مشاطه گري براي ارتجاع و براي دشمنان مردم ما و جز تيز 

ه ما و توده هاي تحت ستم كردن دشنه آنها براي دريدن گلوي مردم رنجديد
  . منطقه نمي باشد

واقعيت اين است كه در بحران جاري، تمام نيروهايي ارتجاعي اي كه زير نام 
كمك مقامات آمريكايي براي  "پيشنهاد"، در لبيك به "اپوزيسيون"

سرنگوني جمهوري اسالمي بر طبل تبليغات جنگي امپرياليستهاي جنايتكار مي 
مام از دخالت نظامي آمريكا در ايران پشتيباني مي كنند، با كوبند و با بيشرمي ت

تبليغات جنگی دولتهای غربی و در راس آنها آمریکا بر عليه 
ما در زمان  رياست جمهوری . جمهوری اسالمی تازگی ندارد

بوش پسر هم  شاهد فراز و فرود موجی از تبليغات جنگی بر 
ن در محافل عليه رژیم جمهوری اسالمی بودیم، در آن زما

" تعویض رژیم"امپریاليستی در آمریکا با حرارت از سياست 
در ایران صحبت می شد، بدون اینکه عمال اتفاقی برای این 

بر عکس در اوج این تبليغات، دولت بوش در . حکومت بيفتد
راستای پيشبرد استراتژی جنگی امپرياليسم آمریکا در 

و بعث را در  منطقه، دو رژیم دیگر مزدور، یعنی طالبان
افغانستان و عراق از سر کار برداشت و در این مسير از کمک 

در . ها و مساعدتهای بيدريغ جمهوری اسالمی برخوردار بود
عوض امپریاليسم آمریکا در تمام مقاطع بحرانی گریبانگير 
جمهوری اسالمی و در برخورد با جنبش انقالبی مردم ما، با 

بخوان حمایت از بقای " (گوگفت"و " دیالوگ"پيشبرد سياست 
موقعيت جمهوری اسالمی در منطقه را ) این رژیم تبهکار

 .مستحکمتر هم نمود
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سال  32بيشرمي تمام فراموش مي كنند كه همانطور كه جمهوري اسالمي در 
گذشته با زندان و شكنجه و اعدام حقوق مردم ما را پايمال نموده و هر صداي 

نيز  تغيير آن به وسيله قدرتهاي امپرياليستياعتراض را در گلو خفه نموده، 
دستاوردي جز تداوم آن جنايات در ابعادي هرچه گسترده تر به ارمغان نخواهد 

از  _چه با اقدام نظامي و چه بدون اقدام نظامي–تغيير جمهوري اسالمي . آورد
باال توسط قدرتهاي امپرياليستي،نه تنها كمكي به تحقق مطالبات بر حق مردم ما 

جنايتكاراني قرار مي دهد كه شاهكار  نمي كند بلكه آنها را كت بسته در اسارت
بنابراين چنين كساني با . هايشان را در افغانستان و عراق شاهد بوده و هستيم

جاده صاف كردن براي دخالت هاي تجاوزكارانه امپرياليستي، در واقع كاري 
جز خيانت به جنبش مردم ايران از طريق بازي در بساط سياستهاي ضد خلقي 

از طرف ديگر تمامي . يه خلقهاي تحت ستم ما نمي كنندامپرياليسم بر عل
نيروهايي كه در بحران جاري به نحوي از رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوري 
اسالمي و نظام حاكم دفاع ميكنند و كمر به دفاع و سيادت از حكومت جالدان 
كارگران و زحمتكشان ما در مقابل خطر حمله احتمالي آمريكا و شركا بسته 

ند، كارشان كمترين ربطي به دمكراسي طلبي  و آزادي خواهي مردم محروم ما ا
  . ندارد

  
واقعيت اين است كه دشمن اصلي توده هاي ستمديده ايران نظام سرمايه داري 

براي رسيدن به آزادي و . وابسته به امپرياليسم در هر شكل و شمايلي ست
تمام دار ودسته هايش و  دمكراسي نابودي رژيم ضد خلقي جمهوري اسالمي با

نابودي نظام سرمايه داري وابسته كه عامل بقاي سلطه امپرياليستها بر  جان و مال 
به همين دليل . و حيات كارگران و خلقهاي تحت ستم ماست شرط اساسي ست

هم هست كه چنين هدفي با چشم دوختن به حمايت امپرياليستهاي غارتگر و 
تاريخ مبارزات . ي آنها در معاضدت قرار داردانتظار دخالتهاي نظامي و سياس

آزاديبخش تمامي ملتهاي در بند امپرياليسم نشان داده كه حتي هارترين 
ديكتاتورهاي جيره خوار امپرياليسم و سرمايه جهاني نيز تاريخ مصرفي دارند، 
اما تغيير اين ديكتاتورها از باال و با كمك اربابانشان هيچگاه به آزادي و 

در اين زمينه به خصوص .  براي توده هاي تحت ستم منجر نمي گردد دمكراسي
بايد توجه داشت كه حمله نظامي به اين رژيمها، از سوي آمريكا و متحدينش، 
همانگونه كه تجربه و سرنوشت طالبان در افغانستان و رژيم بعث در عراق نشان 

  .داد، هيچ گونه ماهيت مترقي و مستقلي به آنها نمي دهد
  
روز هم كه بازار تبليفات جنگي امپرياليستها بر عليه جمهوري اسالمي دو باره ام 

از يك طرف . گرم شده است، در هياهوي جاري بايد به واقعيتها توجه كرد
نبايد فراموش كرد كه جمهوري اسالمي خود حاصل سياستهاي نو استعماري 

نس گوادالوپ با سال پيش بدنبال كنفرا 33امپرياليسم در ايران است كه حدود 
توافق امپرياليستها براي سركوب انقالب ضد امپرياليستي توده ها بر عليه رژيم 

وابسته شاه روي كار آمد و از طرف ديگر بايد توجه داشت كه هر زمان كه 
بنابراين اگر . منافع امپرياليست ها حكم كند مي تواند از سر كار برداشته شود

مپرياليستها روي كار آمد، در بحران جاري نيز جمهوري اسالمي بر اساس منافع ا
چرا كه امپرياليستها با . همان منافع، تعيين كننده سرنوشت اين رژيم مي باشد

آنها . هيچ يك از رژيمهاي مزدور  و خدمتگزار خود پيمان عقد دائمي نبسته اند
، همانطور كه در جريان پيشبرد سياستهاي استراتژيكشان در دوره اخير در عراق

افغانستان، تونس، مصر و باالخره ليبي نشان داده اند، هيچ گاه سرنوشتشان را با 
در تحليل نهايي براي امپرياليستها . سرنوشت سگان زنجيريشان پيوند نمي زنند

جمهوري اسالمي تنها جزئي از مجموعه سيستم امپرياليستي . جزء تابع كل است
، امپرياليستها  لحظه اي در فدا ست كه هر لحظه منافع اين سيستم ايجاب كند

در نتيجه، حمله . كردنش براي پيشبرد سياستهاي كالن خود دريغ نمي ورزند
نظامي و حتي تغيير اين رژيم وابسته كه در تمام طول حاكميتش به خدمتگزاري 
براي سرمايه داران جهاني و قدرتهاي امپرياليستي مشغول بوده، هويت مستقل و 

  .    ن گرداننده رژيم حاكم نمي بخشدملي اي به تبهكارا
  

خالصه كنيم شناخت ماهيت بحران جاري و اتخاذ يك موضع صحيح در قبال آن 
تنها با شناخت سياستهاي هدايت كننده اين بحران يعني سياستهاي امپرياليستي 

و در اين زمينه بايد توحه داشت كه در سالهاي گذشته . امكان پذير مي باشد
مپرياليستها در رابظه با جمهوري اسالمي با كوبيدن بر طبل همواره سياست ا

و بحران سازي هاي كاذب جهت  "محور شر"مخالفت با اين رژيم به عنوان 
با توجه به اين واقعيت اگر . پشبرد سياستهاي خود در ايران و منطقه بوده است

و  حتي بحران جاري در شرايطي هم به شرايط جنگي قرا رويد، نيروهاي پيشرو
انقالبي جامعه به هيچ وجه نبايد به طرفداري از يك طرف بر عليه طرف ديگر 
برخيزند بلكه بايد با تمام قوا در جهت سازماندهي مستقل توده ها و تجهيز و 
مسلح كردن آنها براي پيشبرد جنبشي انقالبي كه بر عليه امپرياليسم و تمامي 

ا موضع انقالبي در رابطه با اين تنه. وابستگان به آن مي جنگد، كوشش كنند
  .     بحران جاري ست

جمهوری اسالمی خود حاصل سياستهای نو استعماری 
سال پيش بدنبال  ٣٣امپریاليسم در ایران است که حدود 

کنفرانس گوادالوپ با توافق امپریاليستها برای سرکوب 
ضد امپریاليستی توده ها بر عليه رژیم وابسته شاه  انقالب

روی کار آمد و از طرف دیگر باید توجه داشت که هر زمان که 
منافع امپریاليست ها حکم کند می تواند از سر کار برداشته 

بنابراین اگر جمهوری اسالمی بر اساس منافع . شود
فع، امپریاليستها روی کار آمد، در بحران جاری نيز همان منا

چرا که . تعيين کننده سرنوشت این رژیم می باشد
امپریاليستها با هيچ یک از رژیمهای مزدور  و خدمتگزار خود 

آنها همانطور که در جریان . پيمان عقد دائمی نبسته اند
پيشبرد سياستهای استراتژیکشان در دوره اخير در عراق، 

 ليبی نشان داده اند، هيچگاهغانستان، تونس، مصر و اف
سرنوشتشان را با سرنوشت سگان زنجيریشان پيوند نمی 

 .زنند

  

 !مرگ بر رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوري اسالمي
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رفيق عزيز ما فريبرز سنجری از چريکهای فدائی : راديو همراه
  .درود های ما را بپذيريد. خلق در ارتباط مستقيم است

  .با سالم به شما و همه شنوندگان عزيزتان :فريبرز سنجری

که می  ما از ابتدای برنامه اعالم کرده ايم: راديو همراه
خواهيم راجع به مسئله وال استريت و جنبش وال استريت 

اعتراضاتی که ميشه گفت که به وضعيت . صحبت بکنيم
از آمريکا شروع شد و ايالت . نابسامان اقتصادی شروع شد

حدودا ميشه گفت که نزديک به دو ماهی هست که . نيويورک
 اين اعتر اض آغاز شده و به نوعی ميشه گفت که همه گير

ما ابتدا اگر شما صحبت ابتدائی نداريد بپردازيم به . شده
  .پرسش هايمان

  .شما هستم من در اختيار. بفرمائيد :پاسخ

به نظر شما در اين چند مدت حدود . خواهش می کنم: سوال
نزديک به دو ماه هست که اين جنبش آغاز شده چه 
دستاوردهائی می توانيم از اين جنبش در سراسر جهان 

و آنها را متمايز بکنيم و بگيم که اين ها  را مردم به  ببينيم
  دست آورده اند؟

با توجه به اين که اين حرکت ابتدا تو آمريکا و بطور . ببيند  :پاسخ
مشخص در شهر  نيويورک شکل گرفت و همانطورهم که خودتان 
گفتيد يکی دو ماهی است که دارد ازش می گذره و بعد هم به 

يگه آمريکا گسترش پيدا کرد و بعدهم حتما سرعت توی شهر های د
شهر در چهارگوشه  ١٠٠٠اکتبرهم در حدود  ١۵اطالع داريد که  در 

دنيا  خواستها و مطالبات اش از سوی مردم ستمديده پژواک داده شد 
فکر می کنم که بهتره قبل از هر چيز روی دستاوردهای اين حرکت در 

وال استریت  نشان داد که  جنبش اشغال.  خود آمريکا متمرکز بشويم
تقريبا از  ٢٠٠٨قبل از هر چيز، بحران اقتصادی که آمريکا که از سپتامبر 

سه سال پيش با به خطر افتادن و احتمال فروپاشی نظام بانکی و 
مالی اش  اوج گرفت عليرغم اينکه دولت آمريکا تا کنون ميليارد ها دالر 

بحران به بانکها و سيستم از بودجه عمومی را  برای مقابله با اين 
تزريق کرده اما نه تنها متوقف نشده بلکه گسترش بيشتری هم پيدا 

خوب به همين دليل هم فقر ، فالکت و بيکاری هم شدت . کرده
بيشتری پيدا کرده و زندگی ميليونها نفر را رقم زده و شرايط زندگی 

ض شان  کارگران و مردم رنج ديده را به وخامت کشانده و صدای اعترا
  .رابلند کرده  

اين جنبش با اين توضيح نشان داد که عليرغم تبليغاتی که  شبانه 
روزی دستگاه تبليغاتی بورژوازی آمريکا می کنه و در تالشه که تا  
مسبب اين بحران ها را و به خصوص اين بحران کنونی را نه خود نظام 

و يا فالن  سرمايه داری بلکه مثال  فالن سياست نادرست فالن بانک
کمپانی بزرگ  که مثال در آستانه ورشکستگی است جلوه بده آن  
معترضينی که اين حرکت را شکل داده اند چنين ياوه هائی را باور 
نکرده اند و سيستم موجود، سيستم استثمارگرانه موجود را که 

عامل اصلی اين وضع فالکت بار کنونی و اين   اون هست بحران ذاتی
  .ه می دانندبيکاری گسترد

از سوی ديگه خوب  اين اعتراضات قدرت تجمع و اعتراض توده ای را  
يک بار ديگر به مردم نشان داد و يک اميد جديدی برای فعاليتهای 

به خصوص از نظر من بايد توجه کرد که اين .  مبارزاتی بعدی شکل داد
بورژوازی و رسانه هاش در اين کشوری که اين اتفاق افتاده 

ست که تالش می کنند که به هر وسيله ای که شده مردم را سالها

فريب بدهند ، تحميق بکنند و خوب در اين زمينه هم  موفقيتهائی هم 
حال تو اين شرايط يک دفعه  ما می ببينيم  که اشعال . داشته اند

کنندگان وال استريت يک فراخوانی می دهند و در خيلی زمان 
" Time Squaer"" ميدان زمان"ن هزار نفر در آ ٢٠کوتاهی حدود 

نيويورک يک دفعه جمع می شوند  خوب اين خودش نشان می دهد 
که اين جنبش چقدر تاثير گذاشته تو اون جامعه و از چه زمينه 

  .مساعدی هم برخوردار است

وقتيکه اين بحث دستاوردها ميشه خوب همينکه در قلب آمريکائی که 
داری به عنوان عامل اصلی اين به واقع جهانخواره،  نظام سرمايه 

بدبختی و فالکت و ادبار مردم اعالم ميشه  و مردمی که خودشون  را 
اکثريت جامعه می نامند بر عدم مثال کارائی اين سيستم و ضرورت 
تغييراون انگشت می گذارند و آنرا  فرياد می زنند  خوب اين خودش 

همه تبليغات عليرغم اون -نشان می دهد که اين مردم معترض علت 
علت  وضع فالکتبار راهمين  سيستم ظالمانه می دانند و  - فريبکارانه 

اين را فهميدند که اين  بحرانها و اين نابسامانيهارا ديگه   سيستم 
همواره روی دوش اونها سرشکن ميکرده و حاال اونها ديگه تحملش را 

  .ندارند نمی خواهند  که اين اتفاق هر دقيقه بيفتد 

ه بحث دستاوردها ست بگذاريد يک اشاره ای هم من به يک حاال ک
. عکسی که ديدم از يکی از اين معترضين اشغال وال استريت  بکنم

يک  جوان آمريکائی را در اين عکس می بينيم که حتما شما هم ديده 
ايد که کاغذی را تو دست اش گرفته که روی آن نوشته شده است 

گر چه روشنه که آن چيزی که به  "انقالب در خانه شروع شده است"
جنبش وال استريت معروف شده  با اون انقالبی که به هر حال بايد 
نظام موجود را بر اندازه  متفاوته  اما نکته ای که تو اين شعار وجود 
داره اين واقعيته که اين آمريکای امپرياليستی که سالهاست با زور 

دم را به اسارت در آورده و سرنيزه و تفنگ  توی همه جای اين دنيا مر
سرکوب می کنه  و مبارزات و  انقالبات و اعتراضات آنها را سرکوب می 
کنه تا اون وضعی را که می توانه راحت مردم را چپاول کنه حفظ کنه و 
به خصوص از هيچ توطئه و نيرنگی هم و حتی  لشکر کشی هم ابا 

خانه خودش را زده نداره حال با يک موج اعتراضی مواجه شده که   در 
و آن قدر هم محکم اين در را زده که صدايش در همه دنيا شنيده 

بنابراين حاالچه اين مبارزه سرکوب بشه و چه شاهد رشد .  شده
بيشتر آن باشيم اين واقعيت هيچ تغييری در اين مساله  ايجاد نمی 

که  کنه که اگر قراره مردم دنيا از شر سلطه آمريکا، امپرياليسم آمريکا
سالهاست نقش اون به قول معروف دژ ارتجاع جهان و ژاندارم جهان 
سرمايه داری را به عهده  گرفته خالص بشوند خوب بايد نيرو های 
انقالبی درون اين دژ بلند بشوند و  براستی که آرزوی اون جوان 
آمريکائی که آن شعار را گرفته و عکس اش هم هست  آرزوی 

یه که اگر اين آرزو متحقق بشه راه رهائی  ميليونها کارگر و زحمتکش
  .شون را هموار می کنه 

دستاوردهای خيلی بيشتری دارد که فکر می کنم در ادامه صحبت 
  ميشه باز هم به آنها اشاره کرد  

آقای سنجری ما شاهد اين هستيم که جمهوری :  سوال
به اصطالح و اسالمی از اين اتفاق برای خودش داره نمدی 

تمامی اتفاقاتی که در شمال . ره درست می کنهکالهی دا
معرفی می کنه پيروی از خط " بهار عرب"آفریقا رخ داده و آنرا 

معرفی می کنه و  ۵٧و خطوط   جمهوری اسالمی از سال 
ميگه که همه اين حرکت ها يعنی در لبنان در مصر و تونس و 
ليبی و اينها همه از جمهوری اسالمی خط و خطوط گرفته اند 
و از اين طريقه که جنبش وال استريت را بهار مردم غرب يا 
بيداری مردم غرب معرفی می کنه و اون رو هم به خودش و 

  !جنبش ضد سرمايه داري اخير
  )"وال استريت"در باره جنبش  با فريبرز سنجري "همراه"ي راديو گفتگو(

  
در آمریکا و " وال استریت" جنبش در ارتباط با ٢٠١١ وامبرندر آن چه در زیر مشاهده می کنيد، مصاحبه ای ست که 

پيام . ستدر سوئد، با رفيق فریبرز سنجری به انجام رسيده ا" همراه"دستاوردها و تاثيرات آن ، از سوی رادیو 
به این ترتيب به اطالع گفتار به صورت نوشتار درآورده و حالت از با برخی تغييرات جزئی فدایی متن این مصاحبه را 

  . عالقه مندان می رساند
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الگوی خودش به اصطالح وصل می کنه  به نظر شما اين 
  رابطه ای داره البته نه به تعريف جمهوری اسالمی؟  

ه تبليغاتی اين ياوه ها را دستگا. کامال حق با شماست. ببينيد :پاسخ
همين چند روز پيش وزير . جمهوری اسالمی هر روزه داره پخش ميکنه

موج انقالب "نيرو مجيد نامجو در يک سخنرانی مدعی شد که 
خوب تبليغ يک چنين ياوه هائی  از سوی " اسالمی دنيا را فرا گرفته

رژيمی که روز روشن دروغ ميگه هيچ امر دور از انتظاری نيست و 
دستگاه تبليغاتی جمهوری اسالمی .  جب وانمی دارهکسی را به تع

مجبوره که هر اتفاقی که تو هر گوشه دنيا می افته  را به حساب 
و اين  ۵٧جمهوری اسالمی به قول خودش انقالب اسالمی سال 

ش می هو  که خودشون بر حرفها بگذاره خوب اونها می آيند انقالب
سال  ٣٢که  ۵٧الب سال که البته نبود انق  ،گويند انقالب اسالمی

ازش گذشته را برجسته می کنند  و همه چيز را به حساب اون می 
گذارند و به حساب سياستهای خودشون  تا اتفاقا خيزش عظيم دو 

 هائي اگر واقعا واقعه ای روی جوان.  سال پيش را از ذهنها دور کنند
شده  که امروز برای نان و آزادی در خيابانهای کشورهای عربی بلند

اند و فرياد آزادی و نان سر دادند بر عليه  رژيم هائی که تا مغز 
استخوانشون  وابسته به امپريالِيسم اند به مصاف بلند شدند آنها را 
به مصاف طلبيده اند اگر واقعا واقعه ای روی اين جوانها تاثير گذاشته 

است  ٨٨باشه و الهام بخش شان باشه اتفاقا  همين خيزش سال 
با وحشيگری به  وسيله همين جمهوری اسالمی که چنين که  

خوب اين جوانان کشور های عربی که . ادعائی می کنه سرکوب شده
حتما توی اون  تلويزيونهايشان  و تو اينترنت اون صحنه ها ی واقعا 

. را ديده اند" ولی فقيه"قساوت آميز، ددمنشی های دستگاه سرکوب 
ورها و ديکتاتوری ها در کشورهای وحتما آنرا با آنچه که ديکتات

خودشان بر سر آنها می آورد مقايسه کردند و حتما هم  به جسارت 
  .هم نسل های خودشون در ايران درود فرستاده اند 

آقای سنجری همين جا من خواستم به شما بگويم که : سوال
دقيقا در زمانی که در ميدان تحريردر مصر جوانان شرکت کرده 

اها ما می ديديم که  اين نوع کار جوانان و بودند اونجا گ
فرستادن بالفاصله از طريق موبيل هائی که داشتند و يا فيس 
بوک و اينها دقيقا خيلی نزديکی داره به حرکتی که  جوانان 

يعنی تاثير گذاری که شما داريد می گوئيد بر . ايران داشتند
عکس جمهوری اسالمی که فکر می کنه  خيزش مردم روی 

  .انان مصر ديده شدجو

اصال خودشون هم . من با شما موافق ام در اين زمينه. درسته :پاسخ
در خيلی از گزارش هائی که از کشور های عربی شده و . می گويند

تونس مثال به طور مشخص به اين اتفاقاتی که در ايران افتاده و 
طه به هر حال حاال در راب. تاثيرش در حرکات خودشون اشاره کرده اند

با اين تبليغات جمهوری اسالمی بگذاريد يک چيز ديگه هم بگم خوب 
اين کشور های عربی خوب به هر حال  دين اکثريت مردمشون 
اسالمه ولی در غرب و خوب اينها هم می توانند  بيداری جنبش نمی 
دونم موج بيداری جنبش اسالمی همه جا را فرا گرفته خوب  اينجا 

بگويد خوب باشه  ولی در غرب و آمريکا   ممکنه که کسی متوجه نشه
که اساسا اين دين از چنين موقعيتی برخوردار نيست در نتيجه صحبت 
کردن از بيداری اسالمی مردم در غرب  مثال در آمريکا و انگلستان و 
اسپانيا که گاه اين مسئولين جمهوری اسالمی می گويند و واقعا از 

و قلب استکبارجهانی را نمی موج جنبش اسالمی که دنيا را گرفته 
دونم نشون گرفته حرف می زنند که اصال با واقعيت انطباق نداره  و 

هم آنچه در خيابانها ديده حتی نه تنها در غرب در کشور های عربی 
حتی با اينکه به هر حال چون دين . می شه جنبش اسالمی نيست

رناتيو های اکثريت مردم اسالمه نيرو های اسالمی همواره يکی از آلت
طبقه حاکمه  برای سرکوب مردم و به انحراف کشاندن مبارزات آنها 

به هر حال يک نکته ديگه در رابطه با اين سوالتان بگويم و اين . هست
واقعيت اينه که مبارزات و خيزشهای مردمی در . بحث را تمام کنم 

کشورهای مختلف همواره  منبع الهام و آموزش توده هاست در 
ديگه اصال اين طور نيست که مثال يک اتفاقی در تونس و  کشورهای

و يا اين اتفاقی که . مصر بيفتد ومثال بقيه کشور ها ازش تاثير نگيرند
مثال در وال استريت  نيويورک راه بيفته و بعد در شهر های ديگه آمريکا 
و يا در کشور های ديگه پژواک پيدا نکنه بنابراين وقتيکه می بينيم که 

به دنبال اشغال اون ميدان التحرير قاهره مردم اسپانيا  می روند و مثال 
يک ميدانی را می گيرند و چادر می زنند و بر عليه  اون اجحافات 
سيستم حاکم  اعتراض می کنند و يا حتی اولين کسانی که همين 

جنبش وال استريت را فراخوان دادند تاکيد کردند که از رويداد های 
  .لهام گرفته اند اصال جای تعجب ندارهمصر و تونس هم ا

در نتيجه اون چيزی که  مهمه و نبايد فراموش کرد اينه که اين حوادث 
دريک شرايطی و در يک جهانی و در يک شرايط جهانی رخ داده که 

سرمايه داری ای که سالهاست با قهر  ؛کامال زير سلطه سرمايه داریه
ان سر و پايش را گرفته و و ارتجاع تنيده شده و در همه جا هم بحر

گنديد گی اش را به نمايش گذاشته و به نظر من اين اون  زمينه مادی 
 .ای که همه اين مبارزات را به هم ديگر پيوند می ده

ما در البالی گفتگوئی که داشتيم گفتيد که . بله: سوال
حرکتهای زيادی را در رابطه با اون شاهد بوديم آيا چریک های 

رفقای هوادارشون در این جنبش جهانی فدایی خلق و 
  شرکت داشتند و اين  شرکت چگونه بود؟ 

خط راهنمای اين تشکيالت يعنی چريکهای فدائی . ببينيد :پاسخ
خلق همواره اين بوده که بايد در مبارزات مردم ، در مبارزات توده ها 

و از آنجا که اين .  شرکت کردوخوب به حد توان هم  آنرا ارتقاء داد
کت را ما حرکتی مردمی ميدانيم ارزيابي مون ازش اينه به همين حر

دليل هم فعالين چريکهای فد ائی خلق چه در آمريکا و چه در کشور 
های ديگه تا هر جائی که امکان داشته اند تو اين جنبش شرکت 

اکتبر  ١٥در اعتراض سراسری .  کردند  و از آن  پشتيبانی کرده اند
شهر هم رخ داد  ١٠٠٠ختلف و فکر کنم حدود مثال که در کشورهای م

و مردم در هزار شهر  دراعتراض به هم نظام گنديده سرمايه داری و 
هم اعالم همبستگی با اشغال گران وال استريت به خيابان آمدند 
رفقای ما  هر کجا که توانسته اند با شعارهای خودشون شرکت 

سی در اين زمينه را در کردند و اعالميه های سازمان را به زبان انگلي
اگر به سايت تشکيالت ما يعنی . اختيار مبارزين ديگه گذاشتند

siahkal.com   رجوع کنيد شنوندگان عزيز شما رجوع کنند گزارشاتی
از فعاليتهای فعالين سازمان در کشور های مختلف آنجا درج شده که 

ص که خوب در ميان اين فعاليتها ، ابتکارات رفقای نيويورک به خصو
  .اشغال وال استريت در اون جا رخ داده هم قابل تاکيد و اشاره است

نقش چريکهای فدائی خلق را پرسيديم و ما خوب  !بله: سوال
حاال برويم سراغ نيرو های سوسياليست و مارکسيست و 

  مترقی، در این جنبش چقدر توانستند تاثير گذار باشند؟

يم قبل از هر چيزی بهتره اگر به اين سوال بخواهيم پاسخ بد :پاسخ
يکی از اولين فراخوان دهندگان اين حرکت که عده ای از چپ بگم که  

های کانادا هستند ، هدف خود شون را رسما مبارزه با سيستم 
سرمايه داری هم اعالم کرده اند يکی از نيروهای به هر حال چپ 

ای  در اين فراخوان و اين حرکت نقش داشته و بعد مورد ديگه واست 
که باز می توانم بش اشاره بکنم که بيانگر حضور و تاثير نيروهای 
مترقی و مارکسيسته شعار هائيه که مردم  روی کاغذ نوشتن و 
. دراين  تجمعات اعتراضی روی سرشون گرفتند و به نمايش گذاشتند

گارگران سراسر جهان متحد "اگر به اين شعار ها دقت کنيم مثال 
   نيروهای مارکسيست و مترقیهميد که براحتی می شه ف"شويد

از آنجا که  به هر حال اين .  چه نقشی  در اين مبارزه اعتراضی  دارند
حرکت در اعتراض به نابسامانيهائيه که نظام سرمايه داری مسبب 
اونه و به همين دليل  هم شکل گرفته و تداوم پيدا کرده  اين امر غير 

"   های مارکسيسيت و مترقینيرو"قابل انتظاری نيست  که مثال 

حاال که بحث دستاوردها ست بگذاريد يک اشاره ای هم من 
اشغال وال  به يک عکسی که ديدم از يکی از اين معترضين

يک  جوان آمريکائی را در اين عکس می بينيم . استريت  بکنم
که کاغذی را تو دست اش گرفته که روی آن نوشته شده 

گر چه روشنه که " انقالب در خانه شروع شده است"است 
آن چيزی که به جنبش وال استريت معروف شده  با اون 

دازه  متفاوته  انقالبی که به هر حال بايد نظام موجود را بر ان
اما نکته ای که تو اين شعار وجود داره اين واقعيته که اين 
آمريکای امپرياليستی که سالهاست با زور سرنيزه و تفنگ  
توی همه جای اين دنيا مردم را به اسارت در آورده  و مبارزات 
و  انقالبات و اعتراضات آنها را سرکوب می کنه تا اون وضعی 

ت مردم را چپاول کنه حفظ کنه حال با يک را که می توانه راح
موج اعتراضی مواجه شده که   در خانه خودش را زده و آن 
قدر هم محکم اين در را زده که صدايش در همه دنيا شنيده 

 .  شده
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فعاالنه تو اون نقش ايفا کنند ولی وقتيکه ما روی اين تاکيد می کنيم 
اين را هم بايد فورا بگيم که تنوع افکار و مواضع افراد و نيرو های 
شرکت کننده در اين حرکت را اصال نبايد فراموش کرد و يا گوشزد 

ستيم که صرفا با ما تو  اين حرکت حتی شاهد حضور کسانی ه. نکرد
يک سری از سياستهای رياضت کشانه ای که  دولتهای غرب ارائه 

در هر صورت در حاليکه . کرده اند مخالف اند و نه با کل اين سيستم 
حضور و نقش نيرو های مختلف واقعا غير قابل انکاره يک نکته بايد بش 

تی توجه کرد اون هم اينه که اين حرکت عمومی و اعتراضيه که جمعي
اون رو شکل داده که  اين نظام سرمايه داری از مکيدن خون اونها هيچ 

 . وقت دريغ نکرده

اکتبر زمانی که ما شاهد حرکت  ١۵برگرديم به . بله: سوال 
تظاهرات روز شنبه  . عظيمی در بيشتر کشورهای جهان بودیم

ی آسيا ـ پاسيفيک آغاز  اکتبر، نخست در کشورهای حوزه ١۵
کنگ صدها تن اونجا گرد آمدند و  ی بانکی هنگ هشد و در منطق

و بعد از اون بود که صدا ها در توکيو . ها شعار دادند عليه بانک
توکيو "و در آنجا هم صدها نفر شرکت کردند  و شعار  شدبلند 

را سردادند که ملهم از همان شعار تظاهرات " را اشغال کنيد
هم آغاز کرد   کرهسئول . استریت بود نيویورک برای اشغال وال

اکتبر و سيدنی هم اين کار را کرد همانطور که شما  ١۵در روز 
گفتيد هزاران شهر در جهان اين حرکت را آغاز کردند به نظر 

اکتبر چه بود؟ آيا تاثيری گذاشت بر  ١۵شما يک نتيجه  و تاثير 
  حرکت مردم و اونهم جهانی شدنش  ؟

 ١٠٠٠اکتبر مردم در بيش از  ١۵واقعيت اينه  که در . ببينيد :پاسخ
شهر  بر عليه بيکاری و فقر و فالکتی که اين سيستم بر اونها تحميل 
کرده به اعتراض برخاستند و با اشعال کنندگان وال استريت اعالم 

همينکه  خوب در يک روز در چنين تعداد کثيری از .همبستگی کردند 
رمايه داری  شهرها ی کشورهای مختلف جهان مردم در اعتراض به  س

به خيابان می آيند و  همبستگی خودشون را با حرکتی که در نيويورک 
. شروع شده  اعالم می کنند اين خودش يک  موفقيت غير قابل انکاره

به هر حال اين واقعيتيه که يک چنين موفقيتی که از چنين حرکت 
وسيع و بزرگی  ناشی می شه خودش يک نور اميد ميده به  

می تابانه به دل زحمتکش ها و تمام اون  تبليغات زحمتکش ها و 
دستگاه ها و رسانه های امپرياليستی را که صبح تا شب دارند 
واقعيتهای واقعا زشت و ظالمانه سيستم  را انکار می کنند و شب را 
روز جلوه می دهند و اين را به خصوص با دميدن بر فرديت در مقابل کار 

سد ايجاد می کنند را خوب باش  تشکيالتی و همبستگی مبارزاتی
نيست آنهم به خصوص بايد توجه  یدر اين که شک. مقابله می کنه 

داشته باشيم که تو شرايطی که بدون متشکل شدن مثال کارگرها و 
بدون سازمان يابی واقعا مردم ستمديده اصال امکان پيروزی بر اين 

حرکتهائی قدرت متشکل و مسلح سرمايه داران وجود نداره يک چنين 
که در چنين ابعادی وسعت پيدا می کنه اميد ميده، گرايش به کار را 

  . در اين زمينه ها تشويق می کنه

می پرسيد که آيا چنين حرکاتی مثال تاثيری داشته ؟ خوب من بايد 
تاکيد کنم که اصال تاثيرات بزرگی تا کنون داشته حاال آينده اش را که 

ولی يک نکته مهمی که بايد بش  .بعد مشخص ميشه  و بايد ديد 
اشاره کنم اينه که تجربه نشان داده تجربه مبارزات مردمی که هر جا 
و هر وقت اين داغ لعنت خورده ها به قول معروف بپاخاستند و فرياد 
اعتراض و انقالب سر داده اند و نظم موجود را به مصاف طلبيده اند 

ها مردم ستمديده  همان موقع و در همان جا ها و در همان زمان
نفس راحت تری توانستند بکشند و باالخره يک بخش بيشتری از 
دسترنج شون را از حلقوم سرمايه دارها بيرون کشيدند چون اصال 
بدون مبارزه که آنها هر روز دارند  فشار را بيشتر می کنند  واگر 
مقاومت و مبارزه نباشه اونها دست بر نمی دارند ، هر روز يک بازی 

بنابراين در اثر گذاری اين مبارزات چه بر روی . يدی در می آورندجد
.  دشمن و چه بر روی جوانان و چه بر روی مردم  اصال نبايد شک کرد

اما خوب اگر کسی فکر کنه و يا چنين انتظاری داشته باشد که مثال 
يک حرکت آنهم در اين سطح با يک چنين حرکتی در اين سطح می 

رمايه داری اون هم به عنوان عامل اصلی همه تونه مثال از شر س
بدبختی ها در عصر ما خالص بشه خوب معلومه که يک چنين  نظری 
نمی توانه واقعيتها را درست ببينه و يک چنين تصوری از اين حرکت 
. داشتن خودش اشتباه است نه خود اين حرکت هائی که داره ميشه

که بايد شناختش و ارج  اين حرکتها در اون محدوده ای که داره ميشه
يکی ديگه هم اينکه واقعا اگر . تاثيرات مثبتی گذاشته ؛بش گذاشت

همين االن در رابطه با همين سوالی که کرديد خوب االن می دانيد که 

تو نيويورک سرده و برف آمده ولی عليرغم اين ، اينها اشغال کنندگان 
به حرکتشان  وال استريت تو چادر هاشون  باقی مانده اند و هنوز

از اون گذشته  در اوکلند که يکی از بنادر مهم . ادامه می دهند
آمريکاست مردم در پاسخ به خشونت های پليس خيلی مبارزات 
اعتراضی بزرگی را شکل دادند  و نکته ديگری هم که بايد بش توجه 
کرد  اينه که  در لحظه کنونی اون  کسانی که اين حرکت را مثبت 

ند اون چيزی که برايشون  اهميت دارد تقويت اين ارزيابی می کن
حرکت بايد باشه  تا بتوانند تداوم آنرا امکان پذير کنندو بدون شک در 

  .تداومش با دستاوردهای خيلی بيشتری هم مواجه بشوند 

بله خشونتی که آمريکا در پنجمين بندر بزرگ آمريکا : سوال 
. بيسابقه بود نشان داد ميشه گفت که تقريبا تواين دو ماه

اکتبر شهر های اروپائی هم  ١۵اکتبر گفتيد در اين  ١۵راجع به 
حرکت های زيادی داشتند لندن، مادرید، رم، بروکسل ، الهه و 

هزار  ٢٠٠بزرگترين آنها در رم پایتخت ایتاليا بود که حدود 
نفرشرکت کردند به نظر شما آیا اين ختم اين جريان بزرگ 

  ادامه دار باشه؟ جهانيه و يا می توانه

البته خوب در همه کشور ها فرق داشته . نه ختمش نيست  :پاسخ
اعتراض، . هزار نفردر رم واقعا آمده اند تو خيابان ٢٠٠مثال در ايتاليا 

خيلی بزرگ بوده در مثال توکيو جمعيت کمتری آمده به هر حال هر 
و  کشوری با توجه به موقعيت مبارزاتی مردم و سطح تشکل و آگاهی

موقعيتی که دشمن برای مردم درست کرده ما با اين اعتراضات مواجه 
به نظر من هنوز هم در شهر های مختلف هنوز هم . بوديم

همبستگی با جنبش اشغال وال استريت ادامه داره و مثال در همين 
لندن هنوز ادامه داره و به خصوص اين را بايد توجه کرد که حاال اگر اين 

برای اينکه تو خود هر کدام از اين کشور ها مبارزه  انگيزه ای   بشه
اوج بگيره و مسير ديگه ای بگيره  خوب اون يک بحث ديگه است ولی 
اگر در همبستگی با وال استريت باشه تا وقتيکه اون وال استرت 
خودش  حضور داره و هنوز هم پيش می ره بدون شک هم ضرورت 

همبستگی را در  همبستگی باش وجود خواهد داشت و هم خود
  .اينجا و اونجا به شکل های مختلف شاهد خواهيم بود

یها که بيشتر يک " درصد ٩٩"بله رسيديم به شعار  : سوال
و شما چگونه می بينيد ر ريشه اين. شعار طبقاتی است

وقتيکه اين شعار جهانی ميشه و اعالم ميشه که يک درصد از 
اين را شما چگونه درصد ثروت را در اختيار گرفته  ۴٢کل جهان

تعبير می کنيد و آيا ميشه گفت که واقعا مبارزه طبقاتی به 
 اوجش رسيده ؟  

مبارزه طبقاتی به اوجش رسيدن معنای خاص خودش را . نه  :پاسخ
از اينکه مردم از اين بحران از اين نظام و ازسياسيستهای اين . داره

اض برخاسته اند سيسم به تنگ آمده اند   و در اينجا و آنجا به اعتر
هنوز ما نمی توانيم بگيم که مبارزه طبقاتی به اوجش رسيده 
اميدواريم که اين روز را ببينيم و اميدواريم که چنين بشه ولی اون چه 

. اون چيزی که بايد بشه) مسير( که شده هنوز يک گام کوچکی يه در
ا که به نظر من  بايد حرکتی ر. در نتيجه چنين برداشتی ازش نبايد کرد

شده اگر نمی خواهيم که بعدا دچار مشکل بشويم  در همان قد و 
قواره ای که وجود داره شناخت، ارزش اش را فهميد و در ابعادش 

نه به نظر من  هنوز خيلی راه داريم تا به اين نظری که . اغراق نکرد
  .مبارزه طبقاتی به اوجش رسيده برسيم
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نبش وال استريت تعدادی در اين رابطه می گند که ج: سوال
را تصرف کنيم از منظر يک جنبش اجتماعی فاقد رهبریه 
بنابراين تداوم اون با بحران روبرو ميشه  و يکی از بزرگترين به 
اصطالح دغدغه های اين جنبش می توانه آلترناتيو اين جنبش 

به نظر شما چه رابطه ای ميشه پيدا کرد راجع به اين .  باشه
  تيوی که هست يا نيست؟جنبش و احتماال آلترنا

اينکه اين نظر که مطرح می کنه که هر جنبش . ببينيد :پاسخ
اجتماعی بدون رهبری به ادامه کاری قادر نخواهد بود و باالخره در 

ولی . ی ستجائی می ايسته اين حرف غلظی نيست حرف درست
بگذاريد از جنبه کلی اول اين مساله را تجزيه و تحليل کنيم  اين 

هست که نبايد آنرا ناديده  گرفت چرا که باالخره حاصل  واقعيتی
تجربه . تجربيات ناشی از مبارزات تا کنونی کارگران و ستمديدگانه

نشان داده که اعتراضات و جنبش های خود به خودی و فاقد رهبری  
با همه دستاوردهای انکار ناپذيری که دارند اما قادر به رهائی مردم 

ها ی ستمديده از سلطه دشمنانشان نيستند مثال کارگران و توده 
چون باالخره اون دشمنان هم نيرو هايشان را خوب سازمان دادند و 
هم متمرکز اين نيرو ها را رهبری و هدايت می کنند از اين جاست که 

اونقدر اهميت پيدا واقعا همين بحثه که ضرورت سازماندهی و تشکل 
دانيم که باالخره رهبری هم با  می کنه برای نيرو های انقالبی و می

سازمان و تشکل معنا پيدا می کنه يعنی اگر قراره حرکتی رهبری 
داشته باشه بايد قبل از هر چيزی يک حدی از تشکل و سازماندهی 
رسيده باشه  و نياز داره به اين اصوال همين تشکله که اون رهبری را 

های پر اکنده را در معنا می دهه و اون را قادر می کنه که اون انرژی 
يک مسير واحدی به حرکت دربيآورد و به هر حال قدرت دو چندان 

از سوی ديگه ما اگربه اين نکته هم توجه کنيم که ما تو . بگيره
شرايطی زندگی می کنيم که سيستم سرمايه داری در همه جهان 
سيطره پيدا کرده و خوب اين نظام هم با سرکوب خواستها و مطالبات 

که زمينه  بروز يک چنين جنبش هائی را فراهم می کنه اون مردمه 
موقع می بينيم که در اين سيستم و در اين شرايط  چقدر سرمايه دار 
ها به تشکل و سازمان اهميت می دهند و واقعا از هيچ امکانی برای 
سازماندهی نيرو های طرفدار خودشون به ويژه نيرو های سرکوبشون 

چنين شرايطی خوب معلومه که تشکل باز نمی مانند خوب تو 
. ستمديدگان، ستم کشان برای تحقق مطالباتشان چقدر اهميت داره

شما نگاه کنيد ببينيد همين جمهوری اسالمی چقدر خرج اين نيروی 
سرکوبش ميکنه  و هر روز به قول خودش با رزمايش هائی که می 

عده ای  گذاره آنرا آزمايش می کنه مثال رزمايش می گذاره که يک 
دارند شعار کار می دهند و عليه بيکاری شعار می دهند بعد يک عده 
می ريزند آنها را می زنند سرکوب می کنند اين خودش را داره برای 

بش  گرسنه بدون شکتظاهرات ها و مبارزاتی که همين مردم 
متوسل ميشوند خودش را آماده می کنه بنابراين خوب با اين تاکيدات 

ن رهبری که با سازمان و تشکل هم معنا پيدا می کنه روشنه که بدو
جنبش های اجتماعی قادر به رسيدن به همه اون مطالبات خودشون 

ين هم وظيفه سازماندهی توده ها و |نيستند و نخواهند بودو هم
ايجاد يک سازمان رهبری کننده را که بتوانه مبارزات اونها را به 

قابل هر نيروی انقالبی قرار درستی پيش ببره را با برجستگی در م
اما توجه به اين قضيه  و گام برداشتن در جهت اون اتفاقا .می دهد 

يکی از اون مهمترين مسائلی است که از اين بحث باال حاصل ميشه 
و به خصوص هم بايد توجه کنيم که مثل اينکه يک عده ای حاال ما 

داره  آلترناتيو شاهديم که با تکيه بر اين که مثال اين حرکت رهبری ن
نداره و سترونی چنين حرکت هائی و يک چنين جنبش هائی را فوری 
فرياد می زنند وبعد هم در اين پوشش پاسيفيزم خودشون را توجيه 
می کنند و بروی خودشون هم نمی آورند که خوب اين همه 
دستاوردهای ارزشمندی که اين مبارزات داره خود اين دستاوردها 

در اون مردم بيشتر که ميشه ر شدن راهی هموااساسا باعث 
حاال اگر برگرديم به .متشکل بشوند و اون رهبری را به وجود بياورند 

اين مثال جنبش وال استريت و اين نظر را در بستر همين چيزی که 
اتفاق افتاده نگاه کنيم مثال می بينيم من خودم در جائی شاهد بودم 

این حرکت (که می گفت چون مثال با يک چنين نظری مواجه شدم  و
رهبری نداره پس به جائی هم نمی رسه همان چيزی که در ) ها

اين شيوه نگرش به . سوال شما هم روش مثال تاکيد می کنيد
هم در  ٨٨رويدادهای اجتماعی که اتفاقا ما تو همين خيزش سال 

کشور خودمان شاهدش بوديم که يک عده ای با توجه به اين که 
رهبری می دانستند اصوال شکست اش را اعالم می حرکت را فاقد 

يک چنين . کردند و بعد هم نااميدی شون را از اون نشون می دادند
درکی قادر به درک واقعيت چگونگی اون پروسه ای که اون رهبری 
مورد نظر در بستر اون قراره شکل بگيره نيست و باالخره هم متوجه 

االخره اين حرکات به يک نيست که اون رهبری بايد از يک جائی ب
جائی می رسند واز يک جائی بايد يک چنين رهبری  ازتوش بياد بيرون 
ديگه  و بايد اتفاقا اين حرکات را يک نيروی انقالبی بستری بکنه و 
فعاالنه توش شرکت بکنه تا بتوانه کم کم شرايط را برای اون چيزی که 

ما به يک حرکت  بعد مهمتر از اون وقتيکه. می خواهد آماده بکنه
اجتماعی می پردازيم اهداف حداکثری مون را نبايد فوری بگذاريم 
مقابل يک چنين رويداد هائی و بعد هم وقتی که خوب اين رويدادها از 
حرکت باز می مانند  با قيافه حق به جانب بگيم که ما که گفتيم اين 
اين جوريه مثال اگر کسی فکر می کنه که مثال يک عده ای جمع 
شدند در نيويورک و يک پارکی را گرفته اند و چادر زده اندو اعتراض 
می کنند و در شهر های مختلف يک حرکتی را باعث شدن حاال اينها 
قراره سلطه امپرياليسم آمريکا را بندازند ومثال يک نظام خيلی بهتری 
حاال هر کس با تصور خودش يا سوسياليسم و يا هر کس هر چی فکر 

رار کنن خوب اين نمی شه خوب معلومه  بعد اش هم می کنه بر ق
نبايد به مسائل اين در حاليکه . می توانه نتيجه بگيره که من گفتم

جوری نگاه کرد بايد فهميد که جنبش ها چرا شکل می گيرند و 
چطوری به پيش می روند   و ازشون درس گرفت و اساسا بايد متوجه 

ارزه است که باالخره به اون بشويم که همين جويبارهای اعتراض و مب
سيلی که قراره همه ظلم وستم سرمايه داری را از بين ببره منجر 

حاال اگربرگردم به همين جنبش وال استريت  ممکنه که . خواهد شد
فردا اين حرکت از حرکت باز بمانه ولی همين که تاکنون و در همين 

ی ايجاد بکنه مدت دو ماهه توانسته در دژ سرمايه داری جهان يک تکان
خودش خيلی مثبته و نبايد اهميت اش را واقعا کم جلوه داد و يا درنظر 

خوب همان طور که اشاره هم کرديد در همين چند روز . نگرفت
تظاهرات حاميان اين جنبش در اوکلند که يکی از مهمترين بنادر 
آمريکاست تمام فعاليتهای اقتصادی و بندری را فلج کرد و به خاطر 

گری های پليس  و دراعتراض به سرکوبگری پليس هم سرکوب
تظاهرات سراسری شکل گرفت که هزاران نفر توش شرکت کردند  
بعد هم منابع خبری دولت آمريکا خودشون اعالم کردند که دراين 

درصد از معلمين فعاالنه شرکت داشتند  ١٨تظاهرات سراسری حداقل 
در  اون هم يه خوب اين خودش يک دستاورد خيلی بزرک و  مهم

طبقه حاکمه بکار برده توجه به همه ترفندهایی که کشوری که با 
قبال   !هست و مبارزه سياسی چقدر ضعيفه ای واقعا چه بی تحرکی

هم گفتم  باز هم تاکيد می کنم  اين حرکاتی که ميشه را بايد در 
همان حدی که هستند شناخت در ابعادشون و در تاثيراتشون نبايد 

د در همان حال هم نبايد نکات قوت شان را نديد و يا حتی اغراق کر
نقاط ضعفشون را ناديده گرفت بايد همه اين  نقاط ضعف و قدرت را 
شناخت و بعد با تاکيد بر ضرورت رهبری و تشکل جهت پيشرفت 
بيشتر يک چنين جنبشهائی واقعا حرکت کرد با هر گونه شيفتگی و 

خود به خودی و خود انگيخته  سر فرود آوردن در مقابل جنبش های
هم مبارزه کرد ولی نبايد اجازه داد که کمبود ها و نارسائی هائی که 
به هر حال در هر حرکت توده ای وجود داره دستاويزی بشه برای 

باالخره وقتی که يک . الپوشانی پاسيفيزم و يا اشاعه پاسيفيزم 
رنگارنگ مردم حرکت مترقی بر عليه نظام بلند ميشه بر عليه دشمنان 

شکل می گيره وظيفه يک نيروی و يک فرد انقالبی اينه که سعی کنه 
توش  شرکت کنه جنبه های مثبت اون حرکت را تقويت بکنه تا بشه 
. که اون حرکت، بطور ريشه ای تری سيستم موجود را هدف قرار بده 

اين را هم تاکيد کنم که وقتی انديشه های گوناگون و افرادی با 
سياسی مختلف دور هم جمع می شوند و يک حرکتی را مواضع 

شکل می دهند  روشنه که اون آلترناتيو مورد نظر اينجا جاش خاليه و 
خود اون هائی هم که اين حرکت را کردند من نديدم جائی که مثال 
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نه اينکه نيست  توشون کسانی که مثال بگويند ... اون جور آلترناتيو
خوب اين  چيزیه . ين چيزی را نگفتنسوسياليسم  ولی در مجموع چن

که بايد تالش کرد و بايد همانطور که گفتم به تدريج اينها را  در عمل 
  .شرکت کرد توش و بعد تصحيح کرد

بله خيلی ممنون  به پايان برنامه داريم می رسيم  و : سوال 
دو سوال هم از شنوندگان هست يکی مربوط به وال استريت 

مساله ايرانه  اگر شما وقت داريد هست و يکی مربوط به 
  بالفاصله اين سواالت را خيلی سريع داشته باشيم 

  .هستممن در اختيارتان : پاسخ

 ٣بله شنونده ای می گفت که با توجه به فاصله : سوال
ران با نرخ خط فقر که در ايران گبرابری حداقل دستمزد کار

ستريت و هست چرا حرکتی در ايران و در رابطه با همين وال ا
  درصدی ها شکل نگرفت؟ ٩٩

اوال وقتيکه يک حرکتی می خواهد شکل بگيره  اين را .  ببينيد :پاسخ
فقط اون فقر و فالکت مردم نيست که تعيين می کنه شرايط سياسی 

مردم ايران با يک ديکتاتوری عريان و واقعا لجام گسيخته .  هم هست
هر نوع واقعا تالش طرف اند که هر صدای اعتراضی را هر تشکلی را 
مثال همين چند روز . برای هم فکری را وحشيانه سرکوب می کنه

پيش فکر کنم همين ماه بود يک عده ای از کارگران را محکوم کردند و 
يکی از جرم های اينها اين بوده که اينها تالش کردند که با همديگر 

ژيم يعنی بطور واضح اين ر.  جمع بشوند با همديگر هم فکری بکنند
اعالم می کنه که من با هر نوع تشکل و هر نوع تجمع مخالفم و اجازه 
نمی دهم و خوب در يک چنين شرايطی نمی شه انتظار داشت تا يک 

حتی  ،حرکتی مثال به فرض حاال وال استريت که در اين ابعاد نيست
در کشورهای عربی يک چنين اتفاقی افتاده ما فوری در اونجا 

وی ديگه وقتيکه ما به کشور خودم برگرديم و از س. شاهدش باشيم
نگاه بکنيم ما می بينيم که  دو سال پيش اين مردم بلند شدند و واقعا 
برای مدتی طوالنی يعنی چند ماه اون صحنه های حيرت انگيز را خلق 

دی که مصادف  ۶کردند اون حرکتها را خلق کردند به خصوص در روز 
اقعا قهرمانانه را با ماشين سرکوب بود با عاشورا اون برخورد های و

کردند و گاه واقعا به نفس اش انداختند خوب معلومه که بعد از 
سرکوب و بعد از اين همه کشتن ها بعد از اون زندانها بعد از اون 
دستگيری ها بعد از به هر حال اين خروج يک سری جوانها از ايران 

و باره يک چنين نمی توانيم فوری انتظار داشته باشيم که فورا د
جنبش برای اينکه شکل بگيره به يک الزاماتی . جنبشی شکل بگيره

احتياج داره که خوب زمان می بره تا اون الزامات همه در کنار هم قرار 
  .بگيره و شرايط را برای خيزش آماده بکنه

سوال دوم خودش فکر کنم بحث طوالنی ای را . بله: سوال
واستند من فقط می پرسم می طلبه ولی چون اين شنونده خ

احتمال حمله نظامی به ايران اين . وقت خيلی کمی هم داريم
شنونده می خواستند از نظر شما بپرسند و ببينند که چه فکر 

  می کنيد؟ 

و به هر حال .است روابط جمهوری اسالمی با غرب در تنش :پاسخ
ولی اگر در باطن مساله . اون چيزی که در ظاهر ديده ميشه اينه

سال  ٣٢رويم و هياهو های تبليغاتی را کنار بگذاريم اون چيزی که در ب
اون چه که جمهوری .  رژيم را حفظ کرده اتفاقا حمايت های غرب بوده

اسالمی به عنوان شيطان بزرگ هر روز در مطبوعاتش می کوبدش در 
ولی اين را  هم تاکيد کنم که . عمل و در واقع فرشته رحمتش بوده 

نطور که ما در عراق ديديم و همانطورکه در برخورد با هر موقع هما
افغانستان ديديم وقتی غرب از رژيمی حمايت می کنه اين يک حمايت 
ابدی نيست هر لحظه که منافع غرب ايجاب بکنه و يا سياستهاش 

ولی اون چيزی که امروزه . تغيير بکنه ممکنه برخوردش هم عوض بشه
ر هائی می آورند تا امتيازات فشا. من می بينم بيشتر تبليغاته

بيشتری بگيرند خطوط خودشون را پيش ببرند ولی اين تبليغات  اين 
ولی االن . نيست که مثال يکبار هم  فردا شاهد يک اتفاقاتی نباشيم

مثال به فرض ميگم در اخبار اخير آمده که اسرائيلی ها خيلی مصر 
ی گفتند نخست تو همين موقع که م. که حمله کنند به ايران هستند

وزير و وزير دفاع خواهان حمله هستند و گفتند هر دفعه  ما بايد اجازه 
داشته باشيم که هر لحظه حمله بکنيم وزير خارجه اسرائيل اعالم 
کرد که اکثر بحث هائی که در رابطه با حمله اسرائيل به ايران ميشه 

اریه در روابط در نتيجه ما بايد روند های عينی که در جامعه ج.  تبليغاته
دولتها و در سطح جهانی بين اميرياليستها و جمهوری اسالمی جاريه 
را در نظر بگيريم تبليغات را بگذاريم کنار واقعيت اينه که خود قدرت 
بزرگی مثال امپرياليسم آمريکا همواره در نظراتی که بطور رسمی ارائه 
 می کنه روشن ميگه که ما خواهان تغيير سياستهای جمهوری

نمی دونم چقدر وقت دارم . اسالمی هستيم و نه تغيير خود رژيم 
  .ولی فکر می کنم تا اين حد يک حدی پاسخ داده باشم

تشکر . ما چهار دقيقه وقت داريم . خيلی ممنون. بله : سوال
می کنم از شما رفيق سنجری و اگر صحبت پايانی داريد يکی 

  دو دقيقه در خدمت شما هستيم؟

د مثال به جنبه های مختلف اين حرکت وال استريت فرصت نش :پاسخ
ميکروفون مورد که واقعا ابتکارو تجربه  با ارزشيه بپردازيم مثال به 

انسانی ببخشيد به بلند گوی انسانی چون می دانيد که پليس 
نيويورک اعالم کرده که شما حق نداريد بلندگو داشته باشيد در نتيجه 

کنه تو اون جمع تا حرف می زنه اونجا که يکی صحبت می خواهد ب
يا واقعا حمايتی که . بشنوه دورتر اون روت يبقيه تکرار می کنند تا جمع

داره از اين حرکت در نيويورک ميشه مثال مغازه هائی که هر روز دارند 
غذا می برند ومی دهند به اين مردم اين مردمی که اونجا چادر زدند 

تا  ١٠هست که يک دفعه شبی برايشون غذا می برند مثال پيتزائی 
تا پيتزا درست می کنه می بره می ده و يا مغازه های مختلف هر  ١۵

يعنی اين نشون ميده که اين حرکت يک نوع حمايت مردمی را  .کدوم
در پشت خودش داره و در يک زمينه مادی ای شکل گرفته که واقعا 

قات و مردم هم از سياستهای طبقه حاکمه و از برنامه های اين طب
اجحافات طبقه حاکمه و به هر حال اين وضعی که نظام سرمايه داری 

فکر می کنم که ديگه وقتی نباشه که . ايجاد کرده به تنگ آمده اند 
  .بيشتر از اين بخواهم صحبت بکنم 

نه ديگه وقتی نيست تا زمان ديگر که مجددا شما را به : سوال
  .همراه داشته باشيم

ا سپاسگزارم که اين فرصت را   داديد و از به هر حال از شم :پاسخ
شنوندگان عزيزتون که حوصله کردند و به اين حرفها گوش دادند 
اميدوارم که من توانسته باشم پاسخگوی سواالت شما و 

   .شنوندگانتون باشم
  

  .بدرود. خواهش می کنم: راديو همراه

هم معنا پيدا می کنه بدون رهبری که با سازمان و تشکل 
جنبش های اجتماعی قادر به رسيدن به همه اون مطالبات 

ين هم وظيفه |خودشون نيستند و نخواهند بودو هم
سازماندهی توده ها و ايجاد يک سازمان رهبری کننده را که 
بتوانه مبارزات اونها را به درستی پيش ببره را با برجستگی 

اما توجه به اين .ی دهد در مقابل هر نيروی انقالبی قرار م
قضيه  و گام برداشتن در جهت اون اتفاقا يکی از اون 
مهمترين مسائلی است که از اين بحث باال حاصل ميشه و 
به خصوص هم بايد توجه کنيم که مثل اينکه يک عده ای حاال 

ما شاهديم که با تکيه بر اين که مثال اين حرکت رهبری نداره  
نی چنين حرکت هائی و يک چنين آلترناتيو نداره و سترو

جنبش هائی را فوری فرياد می زنند وبعد هم در اين پوشش 
پاسيفيزم خودشون را توجيه می کنند و بروی خودشون هم 
نمی آورند که خوب اين همه دستاوردهای ارزشمندی که 

هموار اين مبارزات داره خود اين دستاوردها اساسا باعث 
متشکل بشوند و در اون ر مردم بيشتکه ميشه شدن راهی 

 اون رهبری را به وجود بياورند

  

 !زنده باد سوسياليسم !مرگ بر امپرياليسم
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پراکندگی و ضعف تشکيالتی جنبش کارگری ایران   :سوال
ل چه عواملی است؟ بعضی ها رژیم های دیکتاتوری محصو

هاری را که هر نوع تشکل مستقل را سرکوب می کنند ، علت 
اصلی می دانند و بعضی ها رفرميسم و سازشکاری و بعضی 
های دیگر چپ روی های فعاالن کارگری و چپ را ، شما چه 
نظری دارید؟ ویژگی های اقتصادی ایران و مخصوصًا نقش 

خوار نفتی را در این ميان چگونه ارزیابی می  دولت رانت
کنيد؟ برای بيرون آمدن از این پراکندگی چه باید کرد و از چه 

 راهکارها و از چه نوع سازماندهی باید بهره جست؟

به نظر می آید که در اینجا بحث بر سر تشکل های صنفی  :پاسخ
. ردازيمطبقه کارکر است که ما نيز در بحث خود به این موضوع می پ

بيشک عوامل مختلفی در پراکندگی تشکيالتی ای که امروز کارگران 
ما با آن مواجهند نقش داشته اند، اما اساس مساله همانا سلطه 

سال پيش تا کنون  ٩٠ديکتاتوری لجام گسيخته ای است که از حدود 
اين دیکتاتوری با سلطه . شکل حکومتی در ايران بوده است

. ه و اساسا شکل اعمال آن سلطه می باشدامپرياليستی در آميخت
بنابراين، درعين حال که در يک بحث همه جانبه بايد همه اثراتی که 
وابستگی اقتصاد ایران به سيستم جهانی امپریاليستی در جامعه 
ایران و مشخصًا در ارتباط با طبقه کارگر بوجود آورده است در نظر 

کامل تاريخی اقتصاد گرفته شود، و حتی ضروری است که به سطح ت
سرمايه داری حاکم بر کشور و اقتصاد تک محصولی متکی بر صدور 
نفت که به دولت در اقتصاد نقش فائقه داده و عمال آنرا به بزرگترين 
کارفرمای کشور تبديل کرده نيز توجه نمود، اما در هر حال الزم است، 

ی ممانعت همواره روی سلطه دیکتاتوری در ایران به مثابه عامل اصل
  . از هر گونه تشکل و مشخصًا تشکل کارگری تاکيد شود

ديکتاتوری حاکم بر ایران که با کودتای انگليسی سيد ضياء و 
سال گذشته به ٩٠آغاز شده در حدود  ١٢٩٩رضا خان در سال 

 - هر وسيله ای متوسل گشته است تا از تشکل طبقه کارگر
هر شکلی در هر سطحی و به  -البته نه تنها کارگران

از زمان سرکوبهای ددمنشانه رضا شاه و  .جلوگيری نمايد
اش که نه تنها هر تالش آزاديخواهانه بلکه  ١٣١٠قانون سياه 

هر ندای حق طلبانه صنفی را نيز اقدام عليه امنيت کشور 
قلمداد می کرد تا به امروز که جمهوری اسالمی با وقاحت 

فعالين کارگری را  تمام در جلو چشم همگان می کوشد تا زبان
ببرد، کارگران ما همواره با استبدادی خونين و خفقانی 

در اين فاصله همواره سلطه . سنگين مواجه بوده اند
ديکتاتوری در جامعه ایران بوده است که با سرکوب خونين 
تالشهای کارگران برای سازمان يابی و تشکل های کارگری، 

يزه مبارزات کارگری فقدان سازمان و پراکندگی را به صفت مم
چه رضا شاه و چه پسرش محمد رضا شاه . تبديل نموده است

در طی حاکميت خود  و چه فرزند خلفشان جمهوری اسالمی
با پيشبرد یک سياست واحد که همانا سرکوب توده های 
مردم بوده، امکان متشکل شدن را از کارگران ما سلب کرده 

ن که در سلطه اين جالب است که در اين فاصله هر زما .اند
ديکتاتوری ها شکاف ايجاد شده، ما شاهد شکل گيری تشکلهای 

مثال های برجسته این امر را می توان در . مختلف کارگری بوده ایم
با دگرگونی بزرگی که اين . نشان داد ١٣٢٠فرار رضا شاه در شهريور 

امر در فضای سياسی کشور ايجاد نمود، سنديکا ها و اتحاديه های 
سال تا کودتای  ١٢درطی . گری و احزاب سياسی شکل گرفتندکار
اعالم " مرکزی اتحاديه های کارگری  شورای متحده"مرداد، حتی  ٢٨

موجوديت نمود و گسترش مبارزات کارگری به آنجا رسيد که در اول 
، هزاران کارگر در تظاهرات روز جهانی کارگر ١٣٢۵ماه مه سال 
  .  شرکت نمودند

مرداد، اختناق دوباره بر جامعه حاکم شد و به تدريج  ٢٨با کودتای 
 ١٣۵۶هر صدائی در گلو خفه گشت، وضعی که  تا انقالب سالهای 

سد دیکتاتوری با انقالب توده ها یک بار دیگر .  ادامه داشت ۵٧و 
شکسته شد، و تالش های کارگران برای متشکل شدن به 

تحت عنوان  در این دوره تشکل هائی. طورجهش وار شدت یافت
شکل ) که بيشتر نهاد هائی صنفی بودند(شوراهای کارگری 

آنها البته عمر کوتاهی داشتند، چرا که جمهوری اسالمی . گرفتند
که اساسًا برای سرکوب انقالب توده ها توسط امپریاليست ها بر 
سر کار آورده شده بود، وقتی خود را به حد کافی سازماندهی کرد، 

ری نيز در جریان حمله سراسری این رژیم به این شورا های کارگ
جمهوری اسالمی کارگران . مردم ایران، سرکوب و نابود شدند

پيشروعضو آن تشکل های صنفی را تا جائی که توانست بيکار کرد، 
  .به زندان انداخت و يا به قتل رساند

بنابراين تجربه سالهای طوالنی مبارزات کارگران در کشور ما نشان 
ه  عامل اصلی پراکندگی و ضعف تشکيالتی جنبش می دهد ک

کسانی که این عامل اصلی را نادیده . کارگری ایران در کجا قرار دارد
گرفته و عوامل فرعی مثًال کم تجربگی کارگران ما در زمينه ایجاد 
تشکل های صنفی خود را عمده می کنند متوجه نيستند که حتی 

دیکتاتوری در جامعه  خود این عامل فرعی محصول سلطه طوالنی
وقتی که بپذیریم که ديکتاتوری عامل در حالی که  . ماست

اصلی پراکندگی صفوف کارگران می باشد، قادر خواهيم شد 
انرژی های انقالبی را در جهت درستی بکار گرفته و راه غلبه 
بر این معضل را که تنها در جریان مبارزه آگاهانه با سلطه 

گيری از بين بردن سيستم سرمایه دیکتاتوری حاکم با جهت 
  .داری وابسته در ایران امکان پذیر است، هموار سازیم

در بخش ديگری از اين سوال مطرح گشته که برخی افراد و يا جريانات 
رفرميسم و "مشکل اصلی عدم سازمان يابی کارگران را در 

قلمداد " سازشکاری و بعضی های دیگر چپ روی های فعاالن کارگری
با توجه به توضيحات باال روشن است که چنين جرياناتی . ايندمی نم

چون  اوال . اساسا درکی از واقعيت مبارزه طبقه کارگر در ايران ندارند
اين پراکندگی مشکل صرفا امروز و يا يک مقطع نبوده و نيست که آن 

این امر . را به عواملی نظير سازشکاری و چپ روی و غيره نسبت داد
شان داده شد، یک معضل تاريخی است که با پروسه همانطور که ن

تحکيم سلطه امپرياليسم بعد از روی کار آورده شدن رضا خان و تبدیل 
ایران به یک جامعه نومستعمره، همزاد می باشد، به همين دليل هم 

ثانيا اگر منظور نفوذ . اخير تنيده شده است دهه ٩این معضل با تاريخ 
ارگری است، این فاکتور نيز در طول سازمانهای سياسی درجنبش ک

ساليان طوالنی، به عنوان امری مقطعی و غير دائم بوده و همواره با 
سرکوب آن سازمانها نفوذ آنها هم عمال رنگ باخته، در حالی که 

در دوران سياه و ثالثا  . معضل پراکندگی همچنان باقی مانده است
هيچ  و نه" چپ ها"طوالنی سلطه جمهوری اسالمی، نه 

نيروی سياسی مردمی دیگر سالهاست که از آن حد از نفوذ 
در صفوف کارگران برخوردار نبوده و نيستند که سياستهای 

هایشان باعث چنين درد " راست روی"ها و " چپ روی"آنها و 
البته در يک بررسی مشخص به خصوص . مزمنی شده باشد

فوذ در رابطه با يک دوره مشخص که سازمانهای سياسی از ن
قابل توجهی در سطح جامعه برخوردار بوده اند و تا حدی بر 
مبارزات طبقه کارگر تاثير داشتند، بايد تاثيرات سياستهای آنها 
و بويژه تاثيرات مخرب روشهای اپورتونيستی پيشنهادی 

اما توجه به اين امر و . برخی ار آنها را مورد توجه قرار داد
ها بودن توجه به " عضیب"بررسی آن یک چيز است و این که 

شرایط واقعی مبارزه طبقه کارگر در ایران چنين عواملی را 
باعث پراکندگی حاکم بر صفوف کارگران قلمداد کرده و آب 

 پاسخ چريكهاي فدائي خلق ايران
 در باره جنبش كارگري پرسش 12به 
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تطهير بر دنائت های سرکوبگرانه ديکتاتوری حاکم می ريزند، 
  . چيز دیگری

از آنجا که پاسخ به بقيه پرسشهائی که در همين يک سوال طرح 
ن جواب را طوالنی تر از آنچه که بايد باشد می کند، به بقيه شده اي

اوال همانطور که در باال . موارد اين سوال بطور خالصه می پردازيم
توضيح داديم يکی از ويژگی های اقتصاد ايران نقشی است که توليد و 

امری که باعث شده تا  بخش . صدور نفت به اقتصاد کشورداده است
دست دولت متمرکز گشته و دولت خود به عنوان  ربزرگی از اقتصاد د

واضح . بزرگترين سرمايه دار و کار فرما در مقابل کارگران قرار گيرد
است که این کارفرما خود بخشی از ماشين سرکوب بوده ومخالف هر 
گونه سازمان يابی کارگران می باشد و منافع خود را در آن می بيند 

به . ت مانده و گوش به فرمان باشندکه کارگران پراکنده و بی تشکيال
طور کلی، در شرایط زمامداری حکومتی که هر گونه مبارزه کارگران 
حتی برای دستمزد و بهبود شرایط کارشان را رسما به مثابه یک 

برای کل نظامش تلقی و با این بهانه آن را سرکوب می " خطر امنيتی"
. بزرگی روبروست کند، امر سازمان یابی کارگران با موانع بسيار

برای بيرون آمدن از این " بخش آخر سئوال این است که 
پراکندگی چه باید کرد و از چه راهکارها و از چه نوع 

  "سازماندهی باید بهره جست؟

اگر بپذيريم که مانع اصلی سازمان يابی کارگران سلطه 
ديکتاتوری است، پس بطور طبيعی مبرم ترين کار برای فائق 

معضل شکاف انداختن در سد اين ديکتاتوری می  آمدن بر اين
مسلم است که چنين کاری با رشد و گسترش مبارزات . باشد

اما جائی که بحث بر سر وظيفه  .توده ای  امکان پذیر است
است، همه بحث باید ) طبيعتًا روشنفکران انقالبی( نيروهای روشنفکر

ونه می روی این موضوع متمرکز شود که این روشنفکران خود چگ
توانند متشکل شوند تا بتوانند در جریان عمل انقالبی در تضعيف 
دیکتاتوری، در هر چه بيشتر جاری کردن مبارزات طبقه کارگر و دیگر 
توده های ستمدیده ایران و به عبارت دیگر در شکاف انداختن در سد 

تجربيات تا کنونی . دیکتاتوری موجود نقش آگاهانه ای ایفاء کنند
ده اند که در شرایط سلطه دیکتاتوری خشن حاکم بر نشان دا

جامعه ایران، روشنفکران انقالبی تنها وتنها در جریان پيشبرد 
یک مبارزه مسلحانه بر عليه رژیم است که می توانند 
تشکيالتی انقالبی بوجود آورده و خود را به عنوان مدافع 

 چنين مبارزه ای می. طبقه کارگر به این طبقه بشناسانند
تواند با درس گيری از تجارب گذشته در اقصی نقاط ایران در 

در حال حاضر توازن قوا . جهت آزاد سازی مناطق برپا شود
بين کارگران و سرمایه داران و رژیم حامی آنها شدیدًا به نفع 

تنها با قدرت گيری نيروهای انقالبی و در . دومی ها ست
در ایجاد رابطه  جریان بردن آگاهی به ميان کارگران و کوشش

سازمانی با آنان است که توازن قوا می تواند به تدریج به نفع 
کارگران تغيير یافته و شرایط برای متشکل شدن کارگران 

  .فراهم گردد

مبارزات خود انگيخته کارگران ایران برای دفاع از حق  :سوال
شان و مقابله با تهاجم دائمی رژیم و برای متشکل شدن را 

ابی می کنيد؟ اعتصابات ، تحصن ها ، راهپيمایی چگونه ارزی
ها و جمع شدن هایشان در مقابل مراکز و نهادهای مختلف 

  دولتی چقدر چشمگير و اثرگذار اند؟

اين مبارزات، پاسخ کارگران به شرایط بسيار دشوار و سختی  :پاسخ
است که بورژوازی ايران و رژیم جمهوری اسالمی اش  برای طبقه 

اعتصابات و مبارزاتی که در سالهای اخير با . نموده است کارگر ايجاد
گستردگی تمام در سطح جامعه جاری بوده اند، اساسا يکی از 

با این وجود . مشخصه های سيمای سياسی کشور را شکل داده اند
باید اذعان کرد که عليرغم گستردگی اين مبارزات در سطح کشور و 

رزات کارگران ما بی سازمانی رشد روز افزون آنها، خصلت اساسی مبا
و پراکندگی آنها می باشد، امری که امکان نمی دهد نيروی اعتراض 
کارگران به مثابه نيروئی واحد عرض اندام کرده و به تحقق مطالبات 

درست همين پراکندگی، عليرغم کثرت . کارگران شتاب بخشد
اعتصابات کارگری به خصوص در دهه اخير، باعث شده که این 

صابات آن طور که باید با برجستگی الزم مورد توجه همگان اعت
البته کارگران در بطن مبارزات خود به ضعف . قرار نگيرد

پراکندگی صفوف خود پی برده و بر ضرورت و اهميت تشکل 
بيهوده نيست که در سال های اخير در . تاکيد می کنند

" تشکل مستقل کارگری" مبارزات کارگری، مطالبه حق ايجاد
اين واقعيت، . با برجستگی هر چه بيشتری مطرح می شود

يعنی تاکيد کارگران در مبارزات روزمره خود بر ضرورت شکل 
گيری تشکل های مستقل کارگری، از سوی ديگرخود 
بروشنی از فقدان چنين تشکل هائی خبر داده و رسوائی 
تشکل های رژيم ساخته در محيط های کارگری را آشکار می 

ن می دهد که کارگران در حد گسترده ای به سازد و نشا
صرفنظر  .ماهيت ضد کارگری چنين تشکل هائی واقف هستند

از این که تا کنون اين مبارزات چه نتايج فوری و بالفاصله ای برای 
کارگران داشته اند، اشاعه یافتن ضرورت ایجاد تشکيالت در صفوف 

غير قابل انکار اين  کارگران به صورت هر چه گسترده تری يکی از نتايج
اعتراضات و مبارزات می باشد؛ و دستاورد اصلی آنها درک گسترده 

در ضمن، . ضرورت اتحاد در مقابل سرمایه داران و رژیم حامی آنهاست
این یک امر غير قابل انکاری است که در شرایط سلطه ديکتاتوری در 
ن کشور، اعتراضات و مبارزات صنفی کارگران خيلی زود با ماشي

سرکوب جمهوری اسالمی مواجه شده و کارگران تنيدگی سرکوب 
دولتی با منافع سرمايه داران را  فورا مشاهده می کنند، واقعيتی که 
چهره سرکوبگر جمهوری اسالمی را در دفاع از منافع سرمایه داران 
وسيعا در مقابل چشم کارگران قرار داده و به  مبارزات آنها سريعا رنگ 

اعتصاب "از سوی ديگرمی دانيم که . ی می دهدو لعاب سياس
خوانده شده است، پس وسعت چشمگير اعتصابات " مدرسه انقالب

کارگری در اين سالها را بايد از اين زاويه هم مورد توجه قرار داد و 
دانست که بيشک اين اعتصابات و مبارزات، در بطن خود به امر پرورش 

  .می کندو آموزش کادرهای انقالب در پيش کمک 

در سال های اخير کارگران دو واحد بزرگ ، یعنی  :سوال
شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و نی شکر هفت تپه ، 
توانسته اند سندیکای مستقل خودشان را به وجود بياورند و 
هرچند رهبران این دو حرکت با سرکوب و اخراج از کار و زندان 

ًال هویت کامًال روبرو شده اند ، ولی این دو تشکل مستقل عم
این حرکت ها را چگونه ارزیابی .شناخته شده ای پيدا کرده اند

می کنيد؟ آیا سندیکای مستقل در ایران می تواند پا بگيرد و 
آیا می تواند از طریق مذاکره با دولت مشکلی از مشکالت 

  کارگران را حل کند؟

تجربه کارگران شرکت واحد و نيشکر هفت تپه اتفاقا  :پاسخ
ايجاد سنديکای مستقل کارگری تاکيد دیگری بر درستی  جهت

این نظر است که ديکتاتوری لجام گسيخته حاکم بر ايران مانع 
اصلی سازمان يابی کارگران بوده و به طور مستمر با 
وحشيگری تمام تالشهای طبقه کارگر ما برای متشکل شدن 

 واقعيت این است که در اين دو تجربه،. را سرکوب می نماید
جنبش کارگری ما با دو سنديکای شکل گرفته و تا حدی 
برسميت شناخته شده روبرو نمی باشد، سندیکاهائی که 
واقعًا عملکرد اجتماعی یک سندیکای کارگری را داشته باشند 

بتوانند کارگران را در چهارچوب خود  در زندگی واقعیو 
متشکل کرده وعمال با کارفرما جهت مطالبات کارگران چک و 

سرکوب وحشيانه  رهبران این دو حرکت و اخراج و . چانه بزنند
زندانی کردن فعالين اين دو تالش ارزشمند کارگری، گر چه 

در اذهان به اين دو حرکت " هويت کامًال شناخته شده ای"
بخشيده است، اما در عمل مشکل پراکندگی صفوف کارگران 

نابراين در ب. را بر طرف ننموده است" دو واحد بزرگ"در اين 
حاليکه دو تجربه فوق الذکر بخشی از تالش خستگی ناپذير 
کارگران ايران برای سازمان يابی و تشکل می باشند اما نمی 

توانسته اند "توان مدعی شد که کارگران اين دو واحد عمال 
اين ادعا با ". سندیکای مستقل خودشان را به وجود بياورند

ق نيست، از این رو، تائيدی آنچه در واقعيت وجود دارد، منطب
بر برخی ادعاها که ديکتاتوری حاکم به شکل گيری سنديکا 

اما همانطور که در سوال نيز  .های مستقل تن داده است نيستند
رهبران این دو حرکت با سرکوب و اخراج از کار و زندان " تاکيد شده

 و جمهوری اسالمی  با این اعمال خود، در واقعيت" روبرو شده اند
را از کارگران سلب " سندیکای مستقل"اجازه و امکان شکل گيری یک 

به همين . و همه کوشش ها در این جهت را عقيم ساخته است
دليل، وقتی به واقعيت رجوع می کنيم می بينيم که صفوف کارگران 
اين دو واحد نيز همچون بقيه کارگران ايران همچنان پراکنده است و 

ند که برای تحقق مطالباتشان با سرمایه داران آنها نيز سنديکائی ندار
بنابراین، در چنين اوضاعی  صحبت  کردن از این امر که آیا . مذاکره کند
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می تواند از طریق مذاکره با " )نهادی که وجود ندارد(نهاد نامبرده 
  . ، امری ذهنی است"دولت مشکلی از مشکالت کارگران را حل کند

سنديکا به مثابه شکلی از تشکل در تجربه مبارزات کارگران، 
نهادی است جهت متشکل نمودن  عمدتاصنفی اين طبقه، 

کارگران برای اينکه آنها به مثابه قدرت متشکل در يک کل 
واحد، با کارفرما چک و چانه زده و خواستهای بر حق شان را 

اما در جامعه ایران، در شرايطی که عمال . مطالبه کنند
می توان تمايل و خواست خود را سنديکائی وجود ندارد ن

به این . جايگزين واقعيت نمود و دچار ذهنی گرائی شد
واقعيت هم باید توجه داشت که کارگران غير متشکل ما با 
اعتصابات واعتراضات و مبارزات شان که در طی آن  اتحاد 
طبقاتی خود را به نمايش می گذارند، همواره خواستها و 

اد زده و گاه به کارفرما تحميل نموده مطالبات بر حقشان را فري
آنها در مبارزات و تجمعات اعتراضی خود جائی که سنديکائی  .اند

وجود نداشته، کوشيده اند از طريق نمايندگانی که از سوی خود 
از . تعيين کرده اند به نحوی بخشی از وظيفه سندیکا را انجام دهند

ه و گاه موفق شده اند با این طریق آنها مذاکره با کارفرما را پيش برد
نشان دادن قدرت خود به دشمنانشان، خواسته هائی را به سرمايه 

  .داران تحميل نمايند

پاسخ اينکه آيا ديکتاتوری ددمنشانه جمهوری اسالمی به  
تشکيل سنديکا های مستقل کارگری گردن خواهد گذاشت 
 يانه را تجربه سه دهه حاکميت اين رژيم با صراحت کامل داده

تجربه نشان داده که جهت اصلی حمله استبداد حاکم . است
بر ايران جلوگيری از هر نوع تشکل و سازمان يابی کارگری 

شاهد پراکندگی مطلق  به همين دليل هم ما. بوده ومی باشد
البته اگر مبارزات کارگران . صفوف طبقه کارگر در ایران هستيم

در سلطه اين و دیگر توده های ستمدیده ایران قادر گردد 
ديکتاتوری شکاف اندازد، آنگاه بيشک کارگران همانطور که 

در جهت سازمان يابی خود گام  فوراتاکنون نشان داده اند 
از آنجا که در اينجا بحث  .های هر چه بزرگ تری برخواهند داشت

بر سر راه های فائق آمدن بر پراکندگی موجود در صفوف کارگران می 
گری در اين رابطه به هدف فوق لطمه می  باشد و هر گونه ذهنی

زند، ضروری است که با واقع بينی به راه غلبه بر پراکندگی موجود 
برخورد کرده و در این راه به مقابله با کسانی پرداخت که به جای حل 

پيش از این . مساله می کوشند که صورت مساله را حذف کنند
نام آنها، حزب کارگری و  کسانی بدون هر گونه ارتباطی با کارگران، به

امروز هم عده ای ). البته بر روی کاغذ(کمونيست تشکيل داده اند 
می خواهند با ايجاد تشکل های کارگری بر روی کاغذ معضل 

  .پراکندگی صفوف کارگران  را حل نمايند

عده ای از فعاالن جنبش کارگری بدیل شورا و جنبش  :سوال
پيش می کشند و عده ای شورایی را در مقابل سندیکا سازی 

نيز شوراها را نهادهای قيام کارگری می دانند که فقط در 
شرایط انقالبی می توانند پا بگيرند و در شرایط عادی سندیکا 

  نظر شما چيست؟. سازی را تنها راه می دانند

اشکال تشکل طبقه کارگر از دل مبارزات خود طبقه  :پاسخ
ايل اين يا آن فعال به همين دليل هم  تم. بيرون می آيد

کارگری و سازمان سياسی نمی تواند و نباید تعيين کننده این 
برای نمونه اگر در جائی کارگران برای سازمان . واقعيت باشد

يابی خود کميته های کارخانه بوجود آورده و جای ديگر 
سنديکا، اين امر را عينيت مبارزه طبقه کارگر تحميل نموده و 

البته یک . نيروی سياسی و پيشرو کارگرینه تمايل و رهنمود 
نيروی سياسی جدی واقعًا طرفدار طبقه کارگر در ایران باید 
بتواند اشکالی که از دل مبارزات کارگری جوانه ميزند را 
بشناسد و بشناساند و خود به تسریع حرکت آن کمک کنند،  
ولی چنين نيروئی هم حق ندارد که خواست و تمايل ذهنی 

هر گونه تالش برای . مبارزات کارگری تحميل کند خود را به
نيرو های سياسی بر  ذهنیتحميل تمايالت و خواستهای 

 - مبارزات کارگران نتيجه ای جز شکست در بر نخواهد داشت
هر چند تمایالتی که با واقعيت انطباق نداشته باشند، در 

  .جریان حرکت، به طور طبيعی کنار زده می شوند

تجربه جهانی مبارزات کارگری در همه کشور ها از سوی ديگر در 
همواره سنديکا ها عمدتا نهاد های صنفی ای بوده و هستند که هر 

جا که امکان حيات داشته اند بسته به توان خود، کارگران را متشکل 
کرده و با قدرتی که اتحاد و تشکل کارگران ايجاد می کند برای 

ط کار با سرمايه داران چک و مطالبات روزمره کارگران و بهبود شرای
در حاليکه در همين تجربه جهانی، شورا ها به مثابه . چانه می زنند

تشکل های مسلح کارگران، نهاد ها ی اعمال قدرت نوين انقالبی 
کارگری بوده اند، و شرایط شکل گيری آنها زمانی بوده است که امواج 

را تا حد زيادی به نفع انقالب، نظام حاکم را زير ضرب گرفته و توازن قوا 
متأسفانه در شرایط جو انقالبی بعد از سقوط . کارگران تغيير داده بود

رژیم شاه، به تشکل های صنفی ای که در کارخانجات بوجود آمدند، 
امروز نيز اشتباه بزرگی . داده شد" شورا"به طور بی جا و نادرست نام 

ین انقالبی را در است که شورا ها به مثابه نهادهای اعمال قدرت نو
حد نهاد های صنفی که وظيفه شان مذاکره و مبارزه بر سر مطالبات 

در بحث مربوط به امر تشکل صنفی . اقتصادی است، تقليل داد
کارگران، قاطی کردن اين امر با بحث  شورا ها که در واقع 

از سوی . نطفه قدرت دولتی کارگران می باشند، اشتباه است
گفته شد شوراها نهاد هائی جهت  ديگرچون همانطور که

اعمال قدرت انقالبی طبقه کارگر می باشند، اين امر باعث 
شده تا برخی تصور کنند که اگر در مقابل سنديکا بر شورا 

به خصوص که از . تاکيد کنند موضع راديکال تری اتحاذ کرده اند
و " سنديکای زرد"نظر آنها سنديکا های کنونی هم  اکثرا 

هت پيشبرد خط سرمايه دارها در جنبش کارگری ابزاری ج
در حالی که چنين موضعی در زندگی واقعی که . شده اند

کارگران فاقد تشکل های مستقل خود بوده و نه شورائی 
وجود دارد و نه سنديکائی در کار است، نشانه رادیکاليسم 

در  .نيست، بلکه جلوه آشکاری از سوبژکتيويسم می باشد
که در ابتدا گفتيم اشکال تشکل های مستقل  نتيجه همان طور

کارگری از دل مبارزات خود کارگران بيرون می آيند و وظيفه پيشرو 
کارگری شناخت اين امر و کمک به شکل گيری هر چه پربارتر و سریع 

  . تر آنها می باشد نه بديل سازی های ذهنی

در سال های اخير در خارج از کشور ، فعاليت های  :سوال
گيری برای جلب حمایت بين المللی از مبارزات کارگران چشم 

ایران صورت گرفته است ، این فعاليت ها را تا چه حد موفق 
می دانيد و برای سازماندهی یک مبارزه کارآمد برای جلب  
حمایت بين المللی از جنبش کارگری ایران چه پيشنهادی 

  اید ُجست؟دارید؟ به نظرتان این حمایت بين المللی را در کجا ب

در سالهای همانطور که به درستی در اين سوال تاکيد شده  :پاسخ
اخير تالشهای چشمگيری از سوی افراد و تشکل های 
سياسی در خارج از کشور جهت رساندن صدای کارگران ايران 
به افکار عمومی جهان صورت گرفته است، تالشهائی که در 

چه  بدون شک گسترش هر. جای خود قابل تقدير است
بيشترهمکاری ها و اتحاد عمل های مبارزاتی فی مابين نيرو 
های انقالبی در موفقيت هر چه بيشتر چنين تالشهائی بی 
تاثير نخواهد بود و امکان بيشتری جهت رساندن صدای 
کارگران تحت ستم ايران به جهانيان در اختيار ما قرار خواهد 

می و حاميانش در در مقابله با قدرت تبليغاتی جمهوری اسال. داد
سطح جهانی، چنين اتحاد عمل هائی به مبارزين امکان می دهد که 

کارگران و . در سطح گسترده تری نيروها را مورد خطاب قرار دهند
مردم رنجديده در چهار گوشه جهان، نهاد های دمکراتيک و مخالف 
تجاوزات وسياستهای امپرياليستی،  سنديکا ها و نهاد های کارگری و 

رو های ضد امپرياليست و غيره مخاطبينی هستند که نيرو های ني
مردمی بايد بکوشند تا حمايت آنها را نسبت به مبارزات و مطالبات 

باید در اینجا . کارگران و مردم ستمديده ايران هر چه بيشتر جلب کنند
توجه داشت که به دليل حضور نيروهای ماهيتا گوناگون در 

ی، کسانی هم هستند که به اپوزيسيون  جمهوری اسالم
بهانه رساندن صدای مردم ايران به جهانيان و افشاء جنايات  
جمهوری اسالمی، جهت اصلی فعاليت های خود را جلب نظر 

در . و توجه قدرتهای غربی و نهاد های وابسته به آنها کرده اند
این ميان، قدرتهای امپرياليستی هم می کوشند جهت تطهير 

و گسترش سلطه اهريمی شان، پز دفاع از  چهره خونبار خود
در چنين شرايطی . حقوق بشر و مطالبات مردم بگيرند

کم نيستند . ضروری است که به این امر با جدیت برخورد شود
نهاد هائی که جهت نفوذ در جنبش های کارگری در 
کشورهای تحت سلطه، حتی از ارائه کمک های مالی نيز 

مرکز آمریکایی برای همبستگی " برای نمونه. دريغ نمی ورزند
 American Center for International Labor" (بين المللی کارگری



13 صفحه          149شماره                                      ايي پيام فد
 

  

Solidarity (  که يکی از ابزار های پيشبرد سياستهای امپرياليستی
دولت آمريکا می باشد مدتهاست که جهت نفوذ در جنبش کارگری ما 

داد که صف بنابراین، به هيچ وجه نبايد اجازه . فعاليت می کند
نيروهای مردمی با نيروهای ضد مردمی مخدوش گردد و فعاليت هائی 
به اسم طبقه کارگر صورت بگيرد که به حيثيت فعاالن کارگری لطمه 

واضح . زده و هيمه هائی برای تنور تبليغات فريبکارانه رژيم آماده سازد
است که هرگونه تماس و کمک گرفتن از چنين نهاد هائی جز تضعيف 

  . حاد مبارزاتی کارگران و رسوائی، نتيجه ای در بر نخواهد داشتات

ما ضمن آنکه از هر تالش انقالبی با توجه به مالحظات ذکر شده، 
برای رساندن صدای کارگران ايران به گوش کارگران جهان و 
افکار عمومی حمايت می کنيم؛ و در حالی که معتقدیم که 

باید با اتحاد عمل  چنان تالش هائی ارزشمند می باشند و
های مبارزاتی آنها را هر چه بيشتر وسعت داد، افشای هر 
گونه تالشی برای مخدوش کردن ماهيت انقالبی مبارزات 
طبقه کارگر بر عليه جمهوری اسالمی را وظيفه هر نيروی 

حفظ استقالل نيرو هائی که انعکاس . انقالبی می دانيم
فه خود می دانند از صدای حق طلبانه کارگران ایران را وظي

همچنين هر تالشی برای  .اهميت حياتی بر خوردار است
تشکيالتی جنبش کارگری محکوم  -استقالل سياسی نقض 
  .است

روی زندگی " هدفمند کردن یارانه ها"تأثير اجرای طرح  :سوال
کارگران و زحمتکشان کشور را چگونه ارزیابی می کنيد؟ 

مدترین و فقيرترین بعضی ها می گویند قشری از کم درآ
کارگران و زحمتکشان به کمک این طرح وضع بهتری پيدا کرده 
اند و برعکس ، خيلی ها معتقدند که این طرح فشار 
سهمگينی بر زندگی کل کارگران و زحمتکشان وارد می آورد؟ 

  اثرات این طرح را به ویژه در آینده چگونه می بينيد؟

که به  -"ردن یارانه هاهدفمند ک"اگر کسی طرح ضد مردمی :پاسخ
واژه بين المللی که بار ( عنوان اسم مستعار برای لغو سوبسيدها
را صرفا به  -بکار می رود) اقتصادی وسياسی معنين خود را داراست

مبلغی که به عنوان يارانه نقدی به حساب خانواده ريخته می شود 
 منحصر بسازد، طبيعی است که دچار اين توهم شود که کارگران و

اساسا يکی از فريبکاری های  . زحمتکشان وضع بهتری پيدا کرده اند
دولت احمدی نژاد هم همين بود که می خواست با برجسته کردن 
وجهی که دولت او به عنوان يارانه به حساب مردم می ريزد توجه آنها 

که الزام قطع سوبسيدها در همه  - را نسبت به افزايش شديد قيمتها
 - امپریاليسم در سطح جهان می باشد کشورهای تحت سلطه

در حاليکه یکی از بارزترین نتایج . منحرف ساخته و آنها را گمراه نمايد
این طرح، افزايش قيمت هاست و عمال دو برابر پولی که به اسم 

  .یارانه به مردم داده می شود، از جيب آنها  بيرون کشيده می شود

ز عده ای که پولی در جای تعجب نيست وقتی می شنویم که در آغا 
جيب نداشتند از واریز شدن مبلغی به حساب بانکی خود خوشحال 

اما همان عده وقتی که قيمت نان باال رفت و با افزایش . شدند
سرسام آور بهای قبض های آب و برق و گاز مواجه شدند، فهميدند 

را نبايد فقط در وجهی که به " هدفمند کردن یارانه ها"که داستان 
به همين خاطر اگر تبليغاتی نظير آن که . ريخته می شود ديد حساب

یارانه ها باعث بهتر شدن وضع طبقات پائين جامعه می شود، در ابتدا 
ممکن بود گوش شنوائی هم پيدا کند، جریان واقعی امور نادرستی 

در . چنان ادعاهای تبليغاتی را در سطحی هر چه وسيعتر، آشکار کرد
افزايش قيمت انرژی و نان که بطور طبيعی باعث  واقع، با سير رو به

گرانی همه اقالم مورد نياز مردم می شود، ديگر کمتر کسی می 
 .،  شک کند"هدفمند کردن یارانه ها" تواند در اهداف ضد مردمی 

واقعيت این است که در صورت اجرای کامل طرح یارانه ها، 
و اين طرح شکاف های طبقاتی را باز هم تشديد کرده 

بخشهای بيشتری از مردم را به زير خط  فقر سوق خواهد داد 
 .  

روی این امر نيز باید تأکيد کرد که وقتی که با طرحی که کل جامعه را 
هدف قرار داده و با زندگی روزمره همه مردم در ارتباط است روبرو می 
شويم، به هيچ وجه محق نيستيم که نتايج آنرا در لحظه مورد بررسی 

چون برای اينکه کل جامعه نتايج ملموس اين طرح را به . يمقرار ده
ممکن است فالن روستائی . عينه ببينند و درک کنند زمان الزم است

از اينکه يک باره مبلغی به حساب اش ريخته شده لحظه ای شاد 

شود، اما وقتی که عمال مجبور شد نه تنها اين مبلغ بلکه مبالغی 
ر افزایش قيمت ها، صرف کند، آن زمان دیگر افزون بر آن را به خاط

  .خشم و نفرت جای آن شادی را خواهد گرفت

طراحان اصلی قطع سوبسيدها که اجرای آنرا سالهاست از 
جمهوری اسالمی طلب می کنند، نهاد های امپرياليستی مثل 

آنها بودند که جمهوری . صندوق بين المللی پول می باشند
با . حت فشار قرار داده بودنداسالمی را برای اجرای آن طرح ت

این حال دست اندارکاران جمهوری اسالمی هم امروز منافع 
آنها انکار نمی کنند که با . خود را از این طرح دنبال می کنند

اجرای طرح مورد بحث، پولی که از فروش نفت صرف پرداخت 
سوبسيد می شد را ذخيره کرده و بخشی از آنرا صرف کمبود 

درواقع، . ضد خلقی خود خواهند نمود های مالی سيستم
رژیم جمهوری اسالمی با قطع سوبسيدها دست به افزایش 

بنابراین اجرای اين . ماليات های غير مستقيم زده است
برنامه، فشار سهمگينی بر زندگی کل کارگران و زحمتکشان 

در آينده نيز در صورتی که رژيم در مقابل اعتراضات و  .وارد می آورد
توده ها عقب نشينی نکند و بخواهد واقعا آنرا پيش ببرد،  مبارزات

اجرای آن حاصلی جز گسترش فقر و فالکت بخش های بزرگتری از 
واضح است که نه طراحان اصلی اين پروژه . مردم در بر نخواهد داشت

و نه دولت احمدی نژاد به تنها چيزی که نمی انديشند فقر و فالکت 
، آیا تعجب انگيز است که نهاد های از سوی دیگر. مردم می باشد

را به ) و رژیم جمهوری اسالمی(امپریاليستی فوق الذکر، احمدی نژاد 
خاطر گام برداشتن در جهت عملی نمودن رهنمود هايشان می 

آنهم در فضای هجوم تبليغاتی قدرتهای غربی به جمهوری  -ستايند
ی کسی ؟ روشن است که نهادهای امپرياليستی تنها زمان!اسالمی

یا ارگانی را می ستايند که منفعت کالنی از جانب آنها دریافت کرده 
در این مورد مشخص هم دولت احمدی نژاد از جيب کارگران و . باشند

را به  - که منافع کالنی است - توده های ستمديده ما چنان منافعی
به طور کلی، لغو سوبسيدها یا به اصطالح . حساب آنها واريز می کند

کردن یارانه ها، پروژه ای ضد ملی است که کارگران و  هدفمند
زحمتکشان ما را با شدت بيشتری به قعر دره فقر و فالکت پرتاب 

تازه این در شرایطی است که فریاد اعتراض به . خواهد نمود
همانطور که کارگران نيشکر . گرسنگی، از سوی کارگران ما بلند است
کارگرهفت تپه ": ار می دادندهفت تپه،  قبل از اجرای اين طرح شع

 ".ایم ؛ گرسنه ایم ، گرسنه

کارگران و زحمتکشان بخش اعظم جمعيت ایران را  :سوال
تشکيل می دهند و در تظاهرات و راه پيمایی های گسترده 

بخش قابل توجهی از آنها شرکت داشتند،اما چرا آنها  ٨٨سال 
 در گرماگرم این اعتراضات خواست های اخص خود را پيش

نکشيدند ، در حالی که مثًال کارگران تونس و مصر با گرفتن 
نان در دست و فریاد گرسنگی بر لب به اعتراضات توده ای 
پيوستند ، فرق شرایط ایران را با شرایط این کشورها در چه 

  می بينيد؟

يک "  ٨٨تظاهرات و راه پيمایی های گسترده سال ": پاسخ
ل هر حرکت توده ای خيزش خود بخودی توده ای بود که مث

همه اقشار و طبقات مردمی در آن شرکت داشتند و بخش 
قابل توجهی از کارگران و زحمتکشان هم در آن شرکت 
. داشتند و اتفاقًا حضور آنها باعث رادیکاليسم آن جنبش بود

فهم این موضوع ظاهرًا نباید مشکل باشد که در يک جنبش 
را " ی اخص خودخواست ها"توده ای برای اينکه طبقه ای 

مطرح کند به حداقل تشکل نياز دارد تا بتواند خود را 
سازماندهی کرده و با پرچم و هویت طبقاتی خود وارد حرکت 

اما در ایران در درجه اول به دليل سلطه ديکتاتوری، نه . شود
فقط طبقه کارگر ما بلکه دیکر اقشار و طبقات خلقی نيز از 

درست به همين . مندداشتن حتی حداقل تشکل هم محرو
دليل  الزاما همه اقشار و طبقات مردمی و از جمله طبقه 
. کارگر بدون تشکل و پرچم خود در خيزش مزبور شرکت کردند

با این حال بر اساس گزارشات شاهدان عينی، هم کارگران، هم زنان 
و هم دیگر اقشار مردم عليرغم سرکوب خونين و خشن مأموران دولت 

وزارت اطالعات، در فرصت های محدودی که پيش " امسربازان گمن"و 
می آمد، به طور فردی خواست های اخص خود را روی مقوائی نوشته 

این عمل خود بيانگر آن است که توده . و باالی سر خود می گرفتند
های تحت ستم ایران نسبت به ضرورت پيش کشيدن خواست های 

ای خاص خود را خود آگاه هستند؛ و اگر امکان برپائی تشکل ه
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داشتند با برجستگی هر چه بيشتری خواست های طبقاتی و 
  .دموکراتيک خود را پيش می کشيدند

در آن زمان تنها نيروئی که کمی تشکل داشت اصالح طلبان 
حکومتی به مثابه بخشی از طبقه حاکمه بودند که مطالبه 

جمهوری اسالمی نه يک کلمه بيشتر نه يک " شان مبنی بر
. در تخالف آشکار با خواست توده ها قرار داشت" ترکلمه کم

آنها درست به خاطر برخورداری نسبی از قدرت تشکل و 
امکانات تبليغاتی خود و حاميان بين المللی شان ، شعارهائی 
که بيانگر خواست هایشان بود را وسيعًا مطرح کردند و اگر 
چه سعی شان بر آن بود که بر خيزش مردم سوار شده و آن 
را به بيراهه ببرند، اما حضور کارگران و ستمدیدگان در این 

  . جنبش با رادیکاليسم خاص خود، مانع چنين امری شد

در رابطه با تفاوتهای شرايط ايران با کشورهای عربی از جمله مصر و 
تونس، گر چه شرايط کشور ها با هم فرق می کند و مردم هر 

دشان را دارند و کشوری تاریخ و سنتهای مبارزاتی خاص خو
برخورداری از تشکل هم در همه جا یکسان نيست، اما در مصر و 
تونس هم کارگران نتوانستند با تشکل و شعارهای خاص خود وارد 

در آنجا نيز مبارزات مردم به طور خودبخودی . جنبش توده ای بشوند
یعنی بدون یک رهبری بود و هر کس به طور انفرادی شعار و خواستی 

  .ح می کردرا مطر

در سال های اخير شاهد پيروزی های بزرگی از طرف  :سوال
کارگران نبوده ایم ، چرا چنين است؟ آیا عالوه بر سرکوب وقهر 
پليسی ، وضعيت کنونی جهان سرمایه داری هم در این ميان 

  نقش دارد؟

اگر منظور از اين سوال کسب پيروزی در حوزه های  :پاسخ
عليرغم این که  اين سالها صنفی است، روشن است که در

دسترنج و معاش کارگران شدیدًا مورد هجوم گسترده سرمایه 
در مبارزه کارگران با کارفرمايان و دولت  داران قرار گرفته،

. پشتيبان آن توازن قوا به هيچ وجه به نفع کارگران نبوده است
البته مبارزات کارگران در همه این سالها با شدت و گستردگی 

جریان یافته و حتی در مواردی باعث شده که آنها  چشمگيری
برای نمونه، می توان موفقيت . موفقيتهائی هم کسب نمایند

کارگران مجتمع پتروشيمی بندر ماهشهر و مجتمع پتروشيمی 
تبريز که بر عليه قراردادهای موقت بپا خاسته بودند و تا 
حدودی خواستهای خود را به کارفرما تحميل نمودند را 

اما یکی از عمده ترین دليل این امر که چرا . دآوری نمودیا
وضعيت و توازن قوا در حال حاضر به ضرر کارگران می باشد، 
وجود بحران شدیدی است که سر تا پای نظام  سرمایه داری 

با توجه به وابستگی اقتصاد  .در سطح جهان را فرا گرفته است
یطی که جمهوری ایران به سيستم سرمایه داری جهانی و در شرا

در  - همانطور که در طول تمام حيات ننگين خود نشان داده  - اسالمی 
سر سپردگی به امپریاليست ها و خدمت به آنان دست همه 
همپالگی هايش را از پشت بسته است، باعث شده که قدرتهای 
امپرياليستی با دستی هر چه بازتر بار بحرانهای خود را به اشکال و 

بر دوش مردم ایران و به ویژه بر روی کارگران و وسائل گوناگون 
در چنين وضعی با توجه به تأثيرات . زحمتکشان ما سر شکن کنند

مخرب بحران سيستم سرمایه داری جهانی بر اقتصاد ایران، این بحران 
بخشهای بزرگی از توليد را خوابانده و کارفرمايان را وادار به اخراج 

ن نتيجه این امر انبوه تر و هر چه بيشتر اولي. وسيع کارگران کرده است
فشرده تر شدن ارتش ذخيره کار است که با واقعيت وجودی خود، 
قدرت چانه زنی کارگران شاغل را در مقابل سرمایه داران، شديدا 

واضح است که در چنين اوضاعی نمی توان از . تضعيف نموده است
نهم در شرایطی آ. را داشت" پيروزيهای بزرگ" کارگران انتظار کسب

که صفوف کارگران پراکنده بوده و دیکتاتوری رژیم جمهوری اسالمی 
مدافع سرمایه داران، مانع دست یابی آنها به حداقل تشکل های 
صنفی خویش است تا با قدرت اتحاد و تشکل خود، در صفی واحد 
برای خواستهائی واحد به پا خيزند و کارفرما ها را وادار به عقب 

در چنين شرایطی يکی . این وضع بسيار اسفباری است. دنشينی کنن
از عواملی که می تواند توازن قوا بين کارگران و سرمایه داران را به 
نفع کارگران تغيير دهد آنست که یک عامل سياسی به نفع کارگران 

این عامل همانا یک نيروی متشکل کمونيستی . وارد کارزار گردد
که جز  -با آغاز یک مبارزه جدی و موثراست؛ چنين نيروئی می تواند 

با کمک  - مبارزه مسلحانه با رژیم جمهوری اسالمی نمی تواند باشد

خود کارگران، در سد دیکتاتوری حاکم شکاف انداخته و در طی رشد و 
گسترش مبارزات کارگری و مبارزات دیگر بخش های جامعه، در جهت 

  .  پيش برود تضعيف و در نهایت نابودی سيستم سرمایه داری

بخش اعظم کارگران ایران در کارگاه های کوچک کار  :سوال
می کنند ، برای سازماندهی اینها چکار باید کرد و از چه 
اشکال سازمانی باید بهره گرفت؟ سازماندهی اینها عمدتًا 
باید در محيط کارشان صورت بگيرد یا در محيط و محالت 

  زندگی شان؟ 

هيل شرايط سازمان يابی کارگران اولين گام برای تس :پاسخ
چه در کارگاه های بزرگ و چه در کارگاه های کوچک مبارزه 

اگر مبارزات کارگران . برای تضعيف ديکتاتوری حاکم می باشد
بوجود آمدن (و بقيه زحمتکشان در شرایط سياسی خاصی 

چنين شرایطی تا آنجا که به مبارزه آگاهانه نيروهای انقالبی 
ی شود در جریان مبازه مسلحانه آنها با رژیم جامعه مربوط م

بتوانند از شدت و وسعتی برخوردار ) حاکم امکان پذیر است
گردند که عمآل موجب تضعيف سلطه دیکتاتوری حاکم شود، 
همانطور که تجربه تاريخی نشان داده، تشکل های کارگری 

بنابراين، در  .هم امکان بروز و فعاليت پيدا خواهند کرد
که ديکتاتوری حاکم هيچ شکلی از تشکل را بر نمی شرايطی 

تابد صحبت کردن از اينکه سازماندهی محله یا نوع دیگری از 
تشکل، پاسخ سازماندهی کارگران کارگاه های کوچک می 

از سوی ديگر در یک  .باشد، هيچ مبنای عينی و واقعی ندارد
ت قابل برخورد کلی، بدون اينکه اهميت سازماندهی توده ها در محال

انکار باشد، چون سازماندهی محله پاسخ سازماندهی کارگران در 
محل کار نيست، در بحث بر سر چگونگی سازماندهی کارگران کارگاه 

  .  های کوچک، منطقا نبايد مساله را دور زد

در بازار کار سياه و غير رسمی در ایران ، زنان نقش  :سوال
مزد ناچيز و در بزرگی دارند و بخش اعظم زنان کارگر با 

شرایطی بسيار دشوار کار می کنند ، نقش جنبش زنان را در 
  سازماندهی زنان کارگر چگونه می بينيد؟ 

زنان در همه حوزه های اقتصادی از کشاورزی گرفته تا صنايع  :پاسخ
به همين دليل هم . همراه با مردان در حال کار و فعاليت می باشند

" بازار سياه و غير رسمی" کار در نمی شود نقش آنها را عمدتا به
حتی حضور گسترده تر زنان در کارگاه های کوچک زير ده نفر . تنزل داد
از " اصالح طلب"که در زمان رياست جمهوری خاتمی به اصالح  - کارگر

به مفهوم اين نيست که آنها  در صنايع  - شمول قانون کار خارج شدند
ن است که طبقه کارگر ایران از این واقعيت بيانگر آ. بزرگ حضور ندارند

وقتی از مبارزه و بنابراین . زنان و مردان کارگر تشکيل شده است
تشکل های طبقه کارگر صحبت می کنيم، در ذهن خود نباید 

زنان کارگر نيز . صرفًا مردان کارگر را در نظر داشته باشيم
همچون مردان کارگر بر عليه همه ستم هائی که از طرف 

و رژیم حامی شان بر آنها اعمال می شود،  سرمایه دارن
مبارزه می کنند و باید دوش به دوش هم برای از بين بردن 
نظام سرمایه داری حاکم بجنگند، رزمی که اتحاد و تشکل کل 
. کارگران و رهبری انقالبی آنها ضامن موفقيت اش می باشد
ی اتفاقًا در این رزم، زنان کارگر می توانند و باید سهم بيشتر

داشته و نقش برجسته ای ایفا کنند، چرا که زنان کارگر هر 
کجا که کار می کنند  درست به دليل زن بودنشان مزد کمتری 

بنابراين . می گيرند و ستم بيشتری بر آنها اعمال می شود
اشتباه بزرگی است هر آينه به هربهانه و دليلی در اتحاد 

، و امر تشکل شکاف انداخت -زنان و مردان کارگر -کارگران
زنان کارگر را به بهانه زن بودنشان از امر تشکل مردان کارگر 

به عبارت دیگر، سازماندهی زنان طبقه کارگر را بايد در  .جدا نمود
اگر . چهارچوب سازماندهی کل همين طبقه ديد و برايش مبارزه نمود

کارگران قادر به ايجاد شرايطی شدند که به آنها امکان تشکل می 
اين تشکل باید زنان کارگر را هم در بر بگيرد؛ و نباید اجازه داد که دهد 

  . جنسيت به عاملی برای تفرقه بين کارگران تبدیل شود

جنبش زنان یک جنبش دموکراتيک برای تحقق خواست های خاص 
در شرایط . زنان است که زنان از هر طبقه و اقشاری را در بر می گيرد

تر زنان طبقات باال تا حد محدودی امکان کنونی نيز در جامعه ما بيش
در هر حال زنان کارگر و زنان متعلق به . فعاليت در این زمينه را دارند

طبقه کارگر حتی برای تحقق خواسته های برحق خویش به عنوان زن 
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نيز نباید در جائی متشکل شوند که رهبری آن در دست مدافعين 
  .  واقعی طبقه کارگر نيست

رگی از کارگران ایران در شاخه های مختلف بخش بز :سوال
بخش خدمات کار می کنند؟ وزن و اهميت کارگران این بخش 
را در مجموعه مبارزات طبقه کارگر ایران چگونه ارزیابی می 

  کنيد؟ 

مبارزات همه بخشهای طبقه کارگر  پر ارزش و با اهميت  :پاسخ
با این . فته شوداست و هيچ جزء از مبارزات کارگران نبايد ناديده گر

حال، تجربه نشان داده که کارگران صنايع بزرگ از تشکل پذيری باال 
تری برخوردار هستند تا کارگران بخش خدمات که در مجموع وضعيت 

مثًال نقشی که کارگران شرکت نفت در جريان . پراکنده ای دارند
از خود نشان داده و لوله های نفت را به روی شرکت  ۵٧انقالب سال 

این مثال، وزن و . ای امپریاليستی بستند، برکسی پوشيده نيسته
اهميت باالئی که کارگران صنایع بزرگ در مبارزات کل طبقه دارند را 

  .   آشکار می کند

به نظر شما ، آیا کارگران فقط کسانی هستند که کار  :سوال
یدی انجام می دهند یا مزد یا حقوق بگيران کارهای فکری را 

جزو طبقه کارگر به حساب آورد؟ مثًال معلمان را  هم می توان
می توان ) که گروه شغلی بسيار وسيعی هستند ( هم  

  جزیی از طبقه کارگر به حساب آورد؟

روزی نبوده که تعريف جديدی از کارگر و طبقه در اين سالها  :پاسخ
این درست است که کارگر کسی نيست که فقط . کارگر اختراع نشود

م بدهد، ولی برخی نيروها با تکيه بر این امر، ذهنی کار يدی انجا
همه "گرائی در شناخت طبقه کارگر را به جائی کشانده اند که یکباره 

اگر اين تعريف را بپذيريم، . کارگر اعالم کرده اند را" بگيران مزد و حقوق
هستند را بايد " حقوق بگيران" منطقا همه کارمندان دولت که جزء 

و بيشتر از این، باید کسانی را کارگر خطاب کنيم که ! کارگر بناميم

های کالنی دریافت کرده و منافعشان با حفظ سيستم " حقوق"
سرمایه داری تأمين می شود، به جای آن که با طبقه کارگر واقعی 

از این رو، بهتر است در اين زمينه بيشتر . اشتراک منافع داشته باشند
بوريم نه تنها بخشهای پائين خرده پيش نرويم، چون به اين ترتيب مج

بورژوازی را کارگر قلمداد نمائيم بلکه بخشهائی از مديران کله گنده و 
مفت خور را در کنار کارگر رنجديده ای قرار دهيم که محتاج نان شب 

  .خود می باشد

امروز خلط بحث در ارتباط با تعریف عنصر کارگر به گونه ای 
آوردهای دانشمندان است که بر همه تحقيقات و دست 

بزرگی چون مارکس و انگلس خط بطالن کشيده می شود، 
هر چند که این خلط بحث بعضًا به نام آنها و ظاهرًا با استناد 
به نوشته های این دو آموزگار طبقه کارگر جهان صورت می 

با تکيه بر آموزش های مارکس و انگس، طبقه کارگر همان  .گيرد
ظام سرمایه داری، در شرایطی که روابط طبقه رنجبری است که در ن

خود کاال شده " نيروی کار"کاالئی به درجه ای از رشد رسيده که 
است، برای تأمين معاش خویش، نيروی کار خود را به سرمایه دار می 

این . فروشد و همه هزینه زندگی اش را از این طریق بدست می آورد
ا فروش نيروی کار خود طبقه فاقد وسایل توليد است و در حالی که ب

برای سرمایه دار ارزش اضافی ایجاد می کند، در سازمان اجتماعی 
کار در موقعيتی قرار دارد که از ثروت اجتماعی صرفا آنقدر نصيب اش 
. می شود که به کار باز توليد نيروی از دست رفته اش می آيد

ثروتی قاعدتًا با هر ميزان پول یا (کسانی که هر مزد و حقوق بگيری 
را جزء طبقه کارگر قرار می دهند، الزم است ) که نصيبشان می شود

در ارتباط با تعریف فوق به این نکته مهم هم توجه داشته باشند که 
، به عنوان یک کاال، مثل هر کاالی دیگر در یک جامعه "نيروی کار"

معين سرمایه داری، دارای ارزش معينی است و در نتيجه سهمی که 
جتماعی نصيب یک کارگر حتی کارگر متخصص می شود از ثروت ا

 . نمی تواند از حد معينی فراتر رود

  ٢٠١١آگوست   -  ١٣٩٠مرداد 

  از صفحه آخر  ...  در نيويورك "اشغال وال استريت"با مبارزين   گزارشي از همبستگي
وی ضمن ابراز ناراحتی خود از سوء . يت فيلم گرفتندو جهت تبليغ به نفع ديکتاتوری حاکم بر ايران مقدار زيادی از جمعبه پارک آمده 

چهره واقعی این رژیم دار و با حضورمان از اینکه ما استفاده تبليغاتی جمهوری اسالمی از حرکت مبارزاتی اشغال وال استریت، 
رژیم جمهوری اسالمی و اتی در مورد ماهيت حرفقا نيز توضيدراین گفتگو، . اظهار رضایت ميکردهيم جنایت را به همگی نشان ميد

زحمتکشان جهان درمبارزه بر  به وی دادند و موفقيت و پيروزی اکثريتمردم آمریکا  %٩٩ایران با  مردم   %٩٩همدردی و همراهی 
بود د، این دیدن ميکردن  کتاب مااز ميز  نکته جالب توجه در ارتباط با کسانی که . را مورد تأکيد قرار دادند یسرمایه دارنظام عليه 

هر چه خواستار اطالع و نوشته های دیگر بعد از برداشتن اعالميه ها  از جنایات جمهوری اسالمی با خبر بودند و  که اکثریت آنها
به قسمت برای اطالع بيشتر ها را  آنضمن توضيحات خود  ميشدند که رفقادر رابطه با مسائل گوناگون سازمان  مواضع ازبيشتر 

بين اشغال کنندگان در طول این همبستگی ما بطور فعال در بحث ها و گفتگوهایی که . جوع ميدادندانگليسی سایت سياهکل ر
جریان داست، و بيکاری  فقرافزون  رشد روزدر باره اثرات مخرب سيستم سرمایه داری در زندگی مردم از جمله وال استريت 

رفقای ما در گفتگوها با این مبارزین همواره به برخورد  ن، با توجه به گوناگونی نظر در ميان اشغال کنندگا .یمشرکت می کرد
طبقه سرمایه  سرکوب ها را همچنين به برخورد هوشيارانه با پليس به عنوان دستگاه  طبقاتی با مسایل جامعه تاکيد ميکردند و آن

برای اعالم همبستگی خود با بود که شرکت افرادی از کشورهای دیگر در این جمع  ،از نکات قابل توجه دیگر. دعوت ميکردند اندار
بودند تا در اين ابتکار مبارزاتی حضور به این محل آمده از کشور خود با کيسه خواب و کوله پشتی جنبش اشغال وال استریت، 

وقف بدون تفعاليت يکی ديگر از نکاتی که فورا توجه هر کسی را به خود جلب می کرد   .داشته و در کنار اشغال کنندگان باشند
سی و تشکيل مجمع عمومی برای تصميم گيری در مورد یگرفته تا اعالميه نو نظافت محلاز  . بود در طول شباشغال کنندگان 

 ٩بعد از ساعت با فرا رسيدن صبح و حدودا  .، اموری بودند که همواره در جلوی چشم همگان جاری بودندحرکات اعتراضی آینده 
ایران فدایی خلق  یچریکهافعالين بيشتری از ميز هر چه استقبال يافت و ما نيز شاهد  ، حضور مردم افزايش چشمگيریصبح 
از جمله ما در . ددیدن ميکردن از ميز کتاب و بنر هائی که نصب شده بود، از شعار های مبارزاتی ما و مردم با عکس گرفتن بوديم

  !مردم زحمتکش جهان% ٩٩خواست  اینست ،نسان از انسانمقاومت و مبارزه تا از بين رفتن استثمار ا:   بنری نوشته بوديم
جالب بود که آن ها ضمن حمایت معنوی از ما . را حمل ميکردند" جنگ طبقاتی"در ميان جمعيت جوانانی حضور داشتند که بنر 

يز ماهيت بودند که رفقا ن ۵٧خواهان اطالعات بيشتری در مورد ماهيت رژیم جمهوری اسالمی و چرایی شکست انقالب سال 
وابسته به امپریاليسم جمهوری اسالمی را به عنوان یکی از دیکتاتورترین رژیم های معاصر توضيح داده و ابعاد کنونی مبارزات 

در این جنبش بدرستی ميشد بار ديگر درستی این شعار که تاریخ را توده ها . کارگران و زحمتکشان ایران را برایشان تشریح نمودند
واقعا توده های در بند جهان عاصی از شرایط سختی که نظام سرمایه داری برای آن ها ساخته است . هده نمودميسازند را مشا

در عمل نشان ميدهند که چه قابليت تحسين آميزی جهت ساختن جهانی فارغ از ظلم و ستم را در خود دارند و چقدر استعدادها و 
ایی که حتی هر گز یکدیگر را نمی شناختند اکنون در اینجا نطفه یک انسان ه. همبستگی ها در این پروسه مستحکم ميشود 

کمون را بوجود آورده اند ، مردم از هيچ کمکی به این مبارزین دریغ نمی ورزند، رستوران های کوچک بطور مرتب برای شرکت 
رم ، دستکش ، پتو ، کاله ، جوراب و کنندگان غذا آماده ميکنند، مردم سراسر جهان بطور باور نکردنی بسته های حاوی لباس های گ

مثل کمون تجمع تماما محل . هزار دالر کمک مالی جمع آوری شده است  ۴٠٠و به روایتی نزدیک به . وسائل بهداشتی می فرستند
ر در هنگام خواب افراد بطو. مه تصميم گيری ها جمعی است و همه در نظافت و اداره محل همکاری کامل دارنداداره ميشود و ه

ساعته ما در اين حرکت مورد استقبال همه انسان های آزاده قرار گرفت و رفقا  ٢۴حضور  .نوبتی مسئول امنيت دیگران هستند
  .موفق شدند تا صدای ميليونی مردم تحت ستم ایران را در اين تجمع مبارزاتی منعکس نمایند

  !  يستم سرمایه داریزنده باد همبستگی خلق های سراسر جهان تا نابودی نظام ظالمانه س
  !زنده باد انقالب 

 ٢٠١١اکتبر  ٢۵ -فعالين چریکهای فدایی خلق ايران در آمریکا      !زنده باد سوسياليسم 
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بخاطر وقتی که در اختيار " پيام فدایی"از طرف :  پيام فدائی
قبل .  لطفا خودتان را معرفی کنيد.  ما گذاشتيد تشکر ميکنم

ذاريد بپرسم که چرا به از اينکه سئواالت خودم را مطرح کنم بگ
پيوستيد و يا از آن حمايت می " اشغال وال استريت"جنبش 
 کنيد؟

 
من فکر . هستم و از فلوریدا به این جا آمده ام" برندن"من  :پاسخ

پيوستم تا عمدتا به اصالح طلبان ) به این جنبش(می کنم من 
رفرميست یاد دهم که سرمایه داری در بحران نيست بلکه خود 

هر بار که در تاریخ سرمایه داری رفرم . ه داری بحران استسرمای
من . شده است ، کارفرمایان قدرتی بيشتر و کارگران ضعيفتر شده اند

می خواهم مردم بيدار و متوجه شوند که رأی دادن به دموکرات ها یا 
 .هر سياستمدار دیگری راه حلی نيست که مشکالت ما را حل کند

 
مانيفست جنبش کارگری را  جنبش  مارکس در:  پيام فدائی

مستقل اکثريتی عظيم به سود اکثريت عظيم می نامد و  
همان طور که می دانيد اشغال کنندگان وال استريت خود 

درصدی معرفی می کنند که يک در صد حاکم ،  ٩٩راجنبش 
آيا رابطه ای بين اين دو می . زندگی را بر آنها سياه کرده اند

 بينيد؟
 

، اما من فکر نمی کنم این جنبش  به آن آگاهی طبقاتی کامال :پاسخ
من . که منجر به شرایط انقالبی که مارکس تصور ميکرد رسيده باشد

ما نياز به یک . فکر می کنم که ما هنوز به  آن مرحله  نرسيده ایم
 .بيداری جمعی و تغيير پارادایم در تغيير سياست های موجود داریم

 
ان از نقش بحران های نظام سرمايه ارزيابی ت:  پيام فدائی

 داری در شکل گيری اين اعتراض چيست؟
  

این جنبش نتيجه مستقيم بحران مالی کنونی در این کشور و : پاسخ
مردم این جا جمع نميشدند اگر از لحاظ مالی . در سراسر جهان است

این جنبش . ضربه نخورده بودند و خانه هایشان را از دست نداده بودند
انست وجود داشته باشد اگر رکود اقتصادی چند سال گذشته نمی تو
 .نبود

 
همانطور که می دانيد جنبش وال استريت در :  پيام فدائی

به نظر شما زمينه .  شهرهای مختلف آمريکا گسترش يافت
 هاى اجتماعى اين امر چه می باشد؟

 
درصد ، بيکاری ای  ١٠من فکر می کنم بيکاری عظيم در حدود  :پاسخ

ميليون ها نفرخانه . رقم واقعی آن احتماال بسيار باالتر از آن است که
های خود را از دست داده اند و شغل هایشان به کشورهای دیگر 

به دالئل بی شماری مردم از این که با آنها مثل . فرستاده شده اند
کاال رفتار ميشود خسته اند ، مردم می خواهند که مثل انسان با آن 

 .ها رفتار شود
 

در شرايطی که مبلغان سرمايه داری از عدم :  پيام فدائی
دخالت دولت در اقتصاد سخن می گفتند و نئوليبراليزم مدعی 
بود که بازار همه چيز را تنظيم می کند در جريان بحرانی که از 
سه سال پيش شروع شد شاهد واريزی ميلياردها دالر از 

به حساب بودجه عمومی از سوی دولتهای سرمايه داری 
بانک ها برای نجات آنها از ورشکستگی و بحران بوديم امری 
که بار ديگر ورشکستگی تمام عيار نئوليبراليزم را در مقابل 

حال در جريان جنبش اخير شاهد . چشم همگان قرار می دهد
هستيم که شعار ما نمی خواهيم هزينه های بحران شما را 

نظرتان در باره اين .  تبپردازيم ، در همه جا طنين انداخته اس
 شعار و چرائی گستردگی آن چيست؟

من فکر می کنم این یک آغاز بزرگی است ، ولی الزم است  :پاسخ
اینها فقط .  که مردم فرای بانک ها و شرکت های بزرگ نگاه کنند

مسائل بزرگتری وجود .  بخشی از مسائل مردم در اینجا هستند
ار گذاشته شود نه فقط وال استریت کل سيستم باید نابود و کن. دارند

 .و واشنگتن و وابستگانشان
 

گاه ادعا می شود که اين حرکت راديکال نيست :  پيام فدائی
چون بر آورده شدن تقاضا ها و مطالباتی را از کنگره آمريکا 

 خواسته است در رابطه با چنين ادعائی چه می گوئيد؟
 

این جنبش وجود دارد ، من فکر می کنم که عنصر رادیکال در  :پاسخ
. اما من فکر می کنم به طور کلی عمدتا اصالح طلب و ليبرال است 

بزرگترین دليل حضور من در . من می خواهم که بيشتر رادیکاليزه شود
من اینجا هستم تا به آن .  اینجا کمک به رادیکاليزه کردن مردم است

 .کردها آموزش بدهم چيزی که نادرست هست را نمی شود اصالح 
 

اکتبر در همبستگی با اشغال وال استريت  ١٥در :  پيام فدائی
در کشور های گوناگونی شاهد بر پائی تظاهرات بوديم  و در 

آيا اين حد از .  هزار نفر به خيابان آمدند ٢٠٠ايتاليا بيش از 
همبستگی را از قبل پيش بينی می کرديد و چه ارزيابی از آن 

 داريد؟
 

که قابل پيش بينی بود ، اما من اميدوار بودم  من نمی گویم :پاسخ
من نمی توانم از اهداف ، مقاصد . که مردم جهان به حمایت بر خيزند

و احساسات مردم در سراسر جهان که در همبستگی با ما به پا 
خاستند صحبت کنم  ، با این حال ، من فکر می کنم این یک شروع 

مشکالت در وال . جهان بودبسيار خوبی برای بيداری مردم در سراسر 
استریت تنها روی مردم آمریکا تاثير نمی گذارد و جهانی است و همه 

بنابراین من خوشحالم که جهان . توسط آن تحت تأثير قرار می گيرند
  .در کنار ما ایستاده است 

 
در حاليکه همه به فقدان تشکل و رهبری در اين :  پيام فدائی

را دارای مرکز هدايت کننده حرکت اشاره می کنند برخی آن 
جلوه داده و گاه شنيده می شود که آن را حرکت مورد 
پشتيبانی بخشی از حزب دمکرات آمريکا قلمداد می کنند در 

  اين باره ارزيابی شما چيست؟
 

من فکر می کنم . من خوشحالم که این جنبش رهبری ندارد :پاسخ
ل جنبش خطرناک می اگر ما ساختاری از باال به پایين داشتيم برای ک

من دوست ندارم که سياستمداران در حمایت از ما حاضر شوند ، . بود
چرا که آن ها همان هایی هستند که ما بر عليه شان داریم مبارزه 

آن ها هستند که به نجات بانک ها در وال استریت آمدند ، .  می کنيم
حفظ آن ها هستند که ميخواهند نظام گندیده و ظالمانه موجود را 

 . بنابراین من حمایت سياستمداران را نمی خواهم. کنند
 

تا کنون جنبه های قوت و ضعف اين جنبش را :  پيام فدائی
 چگونه می بينيد؟

  
مردم در . بزرگترین قدرت ، وجود باورهای گوناگون در اینجاست :پاسخ

اینجا با ایدئولوژی های متفاوت سياسی ، با یک هدف مشترک گرد 
من فکر می کنم این مسئله باعث تقویت ما ميشود ، . دهم آمده ان

 . نقطه ضعف یا مشکل مهمی تا کنون ندیده ام
  

برای مارکسيست ها و نيرو های انقالبی و :  پيام فدائی
 راديکال در رابطه با اين جنبش  چه وظيفه ای قائل هستيد؟

 
من فکر می کنم بهترین کاری که ما می توانيم انجام دهيم  :پاسخ

این است که به مردم  آموزش دهيم که این سيستم احتياج به اصالح 

  ! "اشغال وال استريت"مصاحبه پيام فدايي با يكي از فعالين جنبش 
در  2011اكتبر   29كه در روز شنبه  مي باشد  "اشغال وال استريت"كي از فعالين جنبش با ي "پيام فدايي"مصاحبه آنچه در زير مشاهده مي كنيد متن : پيام فدايي

 ، به صورت اين مصاحبه. در اختيار عالقه مندان قرار مي گيردبه اين وسيله اين مصاحبه از زبان انگليسي به فارسي ترجمه شده و . شهر نيويورك انجام گرفت
 http://www.youtube.com/v/pqN2fvVDyRk   .و در لينك زير قابل دسترسي مي باشدموجود نيز  ويديو
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فکر ميکنم این مهم ترین چيزی است که . ندارد تا قوی تر بيرون بياید
 .  ميتوانيم به مردم آموزش بدهيم

 
با سپاس از وقتی که برای اين گفتگو گذاشتيد و :  پيام فدائی

و همکاری بين به اميد اينکه شاهد رشد روز افزون پيوند ها 
در خاتمه اگر موردی .   نيرو های انقالبی و مترقی باشيم

هست که بخواهيد بر آن تاکيد داشته باشيد لطفا آن را مطرح 
 .کنيد

 
دریک دنيای ایده آل ، ما برای رسيدن به اهدافمان نيازی به  :پاسخ

اما متاسفانه اعتقاد به مبارزه مسالمت .  استفاده از خشونت نداریم
ز و استفاده از آن به مثابه تنها استراتژی ، بسيار ساده لوحانه آمي

خشونت هر چند نا خوشایند باشد ، اما گاهی اوقات ضروری . است
من االن تقریبا ده سال است که در حال مطالعه آثار مارکس . است

هستم ، اما تا زمانی که برنامه های رفاه اجتماعی و چگونگی بوجود 
که این برنامه ها وجود نمی داشتند اگر آمدن آن ها و این 

من فکر می . سوسياليسم نبود را مرور نکرده بودم ، او را درک نکردم
کنم هر روز برای من تجربه یادگيری بوده تا خودم و باورهایم را بهتر 

من فکر می کنم از زمانی که به این جا آمدم ، برخی از . بشناسم
دلم می خواهد فکر کنم . اشندباورهای من ممکن است تغيير کرده ب

که قادر شده ام کاری کنم تا افکار دیگران را کمی تغيير و رادیکال کرده 
باشم و آن ها را از این فکر که شرکت در انتخابات جواب مشکالت 

من فکر می کنم اگر چپ رادیکال . موجود هست را دور کرده باشم
باید ویژه گی می خواهد نقشی در آینده سياسی آمریکا ایفا کند 

های آمریکایی بخود بگيرد و در آینده در مناظرات باز شرکت داشته 
مارکسيست های آمریکایی برای مدت طوالنی ای اتحاد . باشد

آن جا جای وحشتناک و سرکوب .  جماهير شوروی را ستایش ميکردند

شده ای بود که دولتش مردم را سرکوب ميکرد و فقط در اسم 
ود آمدن اتحاد جماهير شوروی ، شروع فوق بوج .سوسياليسم بود

متاسفانه مسئولين حزب کمونيست نمی . العاده برای جهان بود
بایست تا آن حد قدرت ميداشتند  و می بایست پروسه دمکراتيک ، 

 .آزادی بيان و دگراندیشی سياسی بيشتری می داشتند
 

ه من می خواهم همه بدانند که مقاومت هرگز بيهوده نيست ، مبارز
ما نباید در . در هر فرصتی مهم است ، در هر مرحله از راه اهميت دارد

مقابل سختی ها تسليم شویم ، با رسيدن فصل زمستان و افزایش 
سرکوب پليس مثل آن چه در اوکلند اتفاق افتاد ، ما نمی توانيم 

ما باید در اینجا باقی بمانيم و در هر قدم کاری انجام . تسليم شویم
بسيار دشوار خواهد بود ، ما به زمين خواهيم ) این کار(ا مسلم. دهيم

خورد اما باز بلند خواهيم شد و خواهيم جنگيد برای اینکه باید این کار 
اگر ما این کار را نکنيم هيچ کس دیگری هم نخواهد . را انجام دهيم

 .کرد
 

چه آیت اهللا ها در ایران و یا پليس نژادپرست در نيویورک ، ضروری 
این حرکت در . ه مردم در برابر ظلم و ستم و اقتدار برخيزنداست ک

سراسر جهان در چند سال گذشته آغاز شده است ، هنگامی که 
شورش برای اولين بار در یونان آغاز شد، هيچ کس انتظار آن را تا به 

اینجا ، در . در حال حاضر یونان در آستانه انقالب است. این حد نداشت
نم که آیا این آغاز انقالب بعدی آمریکا هست ، نيویورک، من نمی دا

مردم سراسر جهان . می تواند باشد و این بسيار ارزش جنگيدن دارد
همه ميدانند که یک چيزی خراب . این جنبش را پشتيبانی می کنند

است، اکثر مردم نمی دانند چه هست ، به همين دليل من اینجا 
که جهان بهتری ممکن  من اینجا هستم تا به مردم بگویم.   هستم

  .است، که ما می توانيم آینده خود مان را رقم بزنيم

  از صفحه آخر.... در لندن "اشغال"مشاهداتي از كمپ 
  

از دست ستم و استثمار، فقر و گرسنگی و بيکاری و تورم، جنگ و یورشهای سرکوبگرانه دولتهای حافظ اقليت استثمارگر بر 
در اینجا از ماشين تبليغاتی جيره خوار بورژوازی و تاثيرات بمباردمان روحی و روانی . عليه کارگران و زحمتکشان به جان آمده اند

در اینجا ميداندار، بلندگوهای تبليغاتی سرمایه داران و مطبوعات جيره خوار آنها و یا سمبلهای تحميق کننده . ها خبری نيستآن
در عوض بر بستر اتحاد و هدف مشترک و مردمی . نيستند... و " بيگ برادر"و " ایکس فکتور"ترویج شده توسط نظام حاکم نظير
همه مباحثات و گفتگوهای خودمانی جاری در  .ر پراکنی مردمی و خودکار به راه افتاده استاين تجمع اعتراضی، یک دستگاه خب

بين جمعيت و یا کارگاه های کناری در ارتباط با مسایل واقعی زندگی کارگران و زحمتکشان و جامعه ای ست که زمامدارانش با 
برعکس چنين جامعه ای، اینجا دنيای دیگری پر از آرمانهای . مکانيزمهای متفاوت سعی در تخدیر روح و روان زحمتکشان آن دارند

هنرمندان مردمی با کوله پشتی هایشان، هر یک به فراخور .  عدالت خواهانه و کوشش برای یافتن راه های تحقق آنهاست
قوق دمکراتيک توده ها و استعداد و امکاناتشان به نوبت، نوای ساز های  خود را بلند می کنند و شعر و ترانه ای را در دفاع از ح

  . بر عليه استثمار و ستم و ستمگر ترنم می کنند
  

دختر گيتار بدستی پس از اجرای برنامه اش، با حرارت به بازدید کنندگان از این کمپ توضيح می دهد که برنامه بعدی او سفر به 
در محيطی که به . مایه داری برای آنهاستهامبورگ و مالقات اشغال کنندگان آن شهر و اجرای برنامه و ترویج پيام ضد سر

همت مبارزه و پایداری ساکنانش با پليس و دستگاه های قضایی و اجرایی سرمایه دارن حاکم امکان تداوم وبقا پيدا کرده، هر 
 اخبار مبارزاتی چه در مورد مسایل داخل. کس آزاد است تا حرف خود را خارج از سلطه دستگاه سانسور طبقه حاکم بزند

انگلستان و چه کشورهای دیگر بی وقفه در حال رد و بدل شدن است و حضور فعالين مليتهای مختلف به این کمپ یک ویژگی 
در گوشه ای عده ای به بررسی راه های فشار به دولت و . خاص و احساس همبستگی مبارزاتی بين المللی داده است

  . دستمزدها و امکانات رفاه اجتماعی مشغولند بورژوازی حاکم برای توقف یورش آنها به سطح زندگی و
  

عده ای دیگر در مورد امکان گسترش این کمپ و یافتن داوطلبينی که با کمک آنها بتوان مراکز مهم دیگر شهر و از جمله مراکز 
مریکا و حادثه در ا٢٠٠١سپتامبر  ١١در گوشه ای دیگر بحث بر سر فاجعه . مطبوعاتی و تبليغاتی را اشغال کرد صحبت می کنند

خود سرمایه "در لندن است و جوانان با حرارت و یکی پس از دیگری عنوان می کنند که  ٢٠٠۵جوالی  ٧بمب گذاری و کشتار 
این فجایع را سازمان داده اند تا از آنها سود ببرند و با تاکيد عنوان می کنند که باید نام آنها " داران و بانکدارها و سياستمداران ما

  .مطرح شود" جنایتکار جنگی"ان به عنو
  
را حاصل سياستها و منافع سرمایه داران " تروریسم"او در حاليکه  . مرد دیگری در مورد افغانستان و عراق حرف می زند 

! ده سال پيش مرده بود و اينها برای پيشبرد سياستهای خود دو باره او را کشتند" بن الدن"معرفی می کند مدعی می شود که 
قذافی یک "ثی دیگر ادعاهای آزاد شدن مردم ليبی توسط ناتو و غرب مورد استهزا قرار گرفته و یکی با خنده می گوید در بح

حتی به   دیکتاتور بود در این شکی نيست؛ اما سياستمداران ما که برای تحقق منافع و پر کردن جيبهای خود به ليبی رفته اند،
ومی در ليبی برغم دیکتاتوری، ده ها بار بهتر و موثرتر از سيستم درمان ملی در رویشان نمی آورند که سيستم بهداشت عم

بحثهای مهم دیگر در مورد چگونگی گسترش حرکت ". کشور باصطالح دمکراتيک ما بود و از آن مهمتر این سيستم رایگان بود
" ضع موجود مشغول است می گویدجوانی که در ميان یک گروه کوچکتر با حرارت به بحث و انتقاد از و. است" اشغال"

کاپيتاليسم با روشهای مسالمت آميزو وعده های صلح و صفا تغيير نمی کند، سياستمداران ما حاضر به ترک قدرت نيستند؛ با 
ما باید متحد شویم و به جلوی کاخ نخست وزیری . درصد مردم آنها را نمی خواهند ٩٠وجود آنکه بخوبی می دانند که بيش از 

در یکی دیگر از چادرها  چای و . بقيه با تایيد حرف او، برایش کف می زنند" و آنها را بطور مستقيم و با زور پایين بياوریمبرویم 
پخش می شود تا اندکی از سرمای بدن ساکنان و مالقات کنندگان بکاهد که برغم " این اخالق ماست"قهوه مجانی با شعار 

  د به هم لبخند می زنند؛ بحث می کنند و بادیدن جمعيت و چهره های تازه به قدرتی که در بدی آب و هوا با چهره هایی باز و شا
١٨صفحه  
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ماه در اعتراض به نظام  وال استریت که حدود دو  اشغال کنندگان 
از ، ند بودشهر نيويورک چادر زده " پارک آزادی" سرمايه داری در

مورد يورش وحشيانه پليس  ،نوامبر  ١۵ساعت يک و نيم بامداد روز 
پليس نيویورک که بنا به دستور شهردار   .شهر قرار گرفتنداين 
ضمن ضرب  اين حمله را سازمان داده بود" بلومبرگ"نيویورک  ردرميليا

ها و خرد کردن وسایل  و جرح وحشيانه معترضين و پاره کردن چادر
به . نفر از اشغال کنندگان را دستگير و زندانی نمود ٢٠٠حدود ، شان 

اين تعرض وحشيانه در سطح شهر، کسانی که  دنبال انعکاس خبر
قبال اين تجمع اعتراضی را از نزديک ديده و دنبال کرده و از آن حمايت 

که می ديدند ی حرکت نموده و وقت" پارک آزادی"نموده بودند به سوی 
های دورادور  ست و اشغال کنندگان در پياده روياز چادرها خبری ن

یا روی زمين نشسته اند و ، تایی  صورت پراکنده و پنج ششه پارک ب
يکی از . ، خشم وجودشان را فرا می گرفت یا به دیوار تکيه داده اند

تعداد ، وجود نکاتی که توجه هر تازه واردی را به خود جلب می کرد 
پارکی که حاال   .ها در محل اشغال شده پارک بود بسيار زیاد خبرنگار

" فيلد بروک"یعنی خانواده ، پليس و ماموران امنيتی صاحب آن  توسط
نکته ديگری که فورا به چشم  .گرفته شده بود از اشغال کنندگان پس

های خشمگين اشغال کنندگان وال استريت بود که ه می خورد چهر
که  ها در حالي آن. بودندباقی مانده دستگير نشده و هنوز در محل 

بی خستگی یک شب تا صبح مبارزه با پليس فاشيست نيویورک و 
خوابی در چهره شان به وضوح دیده ميشد، اما با روحيه خيلی باالئی 
به توضيح چگونگی يورش پليس و افشای وحشيگری ها نيروی 
سرکوب بورژوازی آمريکا به مردم پرداخته و می گفتند پليس در جريان 
يورش خود ابتدا منطقه آشپزخانه و چادر مرکزی اطالعات را به 

پس از دستگيری افراد آن چادر، حمله به دیگر  در آورد وخود محاصره 
که داخل چادرها بودند  معترضينیها به  پليس. چادرها را شروع نمود

شتم  و به دستور پليس ها عمل نميکردند حمله نموده و ضمن ضرب و
اشغال کنندگان وال استريت همچنين . ها دستگيرشان می کردند آن

ميگفتند که توسط پليس از بين با ناراحتی از نابودی کتابخانه شان 
های  کتاب، نيروهای سرکوبگر پليس در جريان يورش . رفته بود

جلد رسيده بود را به   ٢٢٠٠٠کتابخانه که تا همين چند روز پيش به 
این کتابخانه ای بود  . ميلياردر نيويورک ريخته بودند زباله دانی شهردار

کرده بودند و  ذارینام گ" کتابخانه مردمی"را  اشغال گران آن  که
و سياسی بود و بخشی از آن   های تاریخی، اقتصادی  شامل کتاب
کتابخانه غارت شده . های کودکان اختصاص داشت  هم به کتاب

هايش را بطور رایگان در اختيار همگان قرار می داد  توسط پليس، کتاب
به صورت   هايش توسط مردم و بعضی نویسنده ها کتاب و  تمامی
در روزهای قبل از حمله پليس، اشغال گران از . دا شده بودندرايگان اه

که پليس شب قبل به  با اين .ياد می کردند یاین کتابخانه با غرور زیاد
پارک حمله کرده بود و معترضين کامال خسته بودند اما اعتراض و 

در شرايطی که  از پليس ، برای نمونه . ادامه داشتهم چنان مبارزه 
نفر ناگهان کل يکی از خيابان های اطراف  ٣٠٠دود ح، خبری نبود 

 این تظاهر  .آورده و به سمت پارک حرکت نمودند پارک را به اشغال در
شعار می دادند،  ها کارگر و دانشجو بودند کنندگان که اکثریت آن

کارگر، دانشجو  " و   "کارگر، دانشجو، شهر را اشغال کنيد"
از حضور پليس خبری ، تظاهرات این در محل  . "شهر را تعطيل کنيد
 هنوز تظاهر .ها حسابی غافلگير شده بودند نبود و معلوم بود که آن

و با   کنندگان دو یا سه خيابانی را نپيموده بودند که پليس با موتور 
رد با تظاهر کنندگان وو بعد از زد و خ  ها رساند ماشين خود را به آن

تعداد حاال دیگر   . رو هل داد مردم را به طرف پياده،  بدون دستگيری ،
نفر رسيده  ٢٠٠٠تظاهر کنندگان که به تدريج زياد شده بود به حدود 

ه ، جمعيت عمال از حرکت بها ها به پياده رو اما با رانده شدن آن . بود
که با سرعت زیاد و به صورت رزمنده بود و پليس را   صورت قبل

 . اشتادامه دهنوز مت مقاو گر چها ، باز ماند، حسابی ترسانده بود 
کنندگان به حالت ایستاده و با سرعت بسيار کم  تظاهرها در پياده رو 

تا در ترافيک شهر اخالل به عمل آورده  به طرف پارک حرکت می کردند
های دورادور  وقتی به پارک رسيدند افراد زیادی در پياده رو  .باشند

ها چنين  عاربرخی از ش. پارک جمع شده بودند و شعار می دادند
پليس مزدور وال "   ، "مردم متحد شکست ناپذیرند": بودند

ها و هفته ها به اشغالمان ادامه خواهيم  ما روز"   ،   "استریت
  ..."این آخرش نيست" و "داد

کارگران ساختمانی  همبستگی، ز نکات جالب اين حرکتیکی دیگر ا  
يکردند با تظاهر اطراف کار م  های خيابان در پروژه های ساختمانی که

کنندگان بود که با صدا در آوردن بوق ناهار که بسيار بلند است 
الزم به تاکيد .  اعالم می کردندبا آن ها همراهی و همدردی خود را 

می شدند با  نفر ١٠٠٠٠تا   ٧٠٠٠است که برخورد مردم که حدود 
های  در پارک و خيابان ٢٠٠٠تا  ١۵٠٠ها حدود  پليس که تعداد آن

هایی که دور تا دور  مردم با خشم به پليس . راف بود بسيار تند بوداط
 .ميگفتند" احمق"و    "مزدوران وال استریت" پارک ایستاده بودند 

با یک  ،های اطراف  جالب است که در زمان بازگشت در يکی از خيابان
این " گروه چند صد نفری مواجه شديم که اینبار با شعارهای دیگر مثل

مال   این خيابان" که بعد جواب ميدادند   "؟ال کيهخيابان م
. به شيوه قبلی و با سرعت به طرف پارک حرکت ميکردند "!ماست

مشاهده اين تظاهرات موضعی نشان می داد که اشغال گران وال 
استريت در تالش اند تا به اين ترتيب مردم هر چه بيشتری را به محل 

که در بررسی شکایت  در همين زمان مطلع شديم. پارک بياورند
اشغال گران به دادگاه بر عليه حمله پليس، قاضی ایالت نيویورک 

به نفع شهردار و وال استريت موضع گرفته همان طور که انتظار ميرفت 
به اين ترتيب دادگاه نيويورک  . درصدی ها رای داده است ٩٩و بر عليه 

ی انگل هاا دست در دست شهردار ميلياردر اين شهر و همه بورژو
صفت آمريکا وحشت خود را از برپا کردن چادر و کمپ توسط اشغال 

  .گران به نمايش گذاشت
  آمریکا - فعالين چريکهای فدائی خلق ايران

  ٢٠١١وامبر ن ١۶

  ١٧از صفحه   ....مشاهداتي از كمپ اشغال
در هر گوشه از کمپ و بر روی دیوارها شاهد دهها . اتحاد آنها نهفته است پی برده و با دیده غرور و شادی به یکدیگر نگاه می کنند

فارغ از آن که هر کس چه نظری دارد و چقدر درست می گوید، بطور کلی سياست و . هستی... شعار ، اعالميه و عکس و 
ز شرایط مادی زندگی اکثریت کارگران و زحمتکشان و توده های تحت ستم است و خود را متعهد تغيير سياستی که برخاسته ا

نگاه و بازدیدی اجمالی از کمپ نشان می دهد که عليرغم تبليغات .  شرايط ظالمانه کنونی می داند اینجا با برجستگی مطرح است
بویژه در ميان جوانان اما " اهميت ندادن به مسایل سياسی"  و" سياست گریزی"مزخرف  اما روزانه بورژوازی جهت اشاعه 

به واقع این کمپ . معترضين جوان بخش بزرگی از جمعيت را تشکيل داده و با شور و حرارت بر عليه وضع موجود سخن می گويند
ط بحران برای ميليونها انعکاس نارضایتی بزرگی ست که بر عليه مناسبات اسارتباری که نظام سرمایه داری به خصوص در شرای

درست بدليل . درصد از مردم ایجاد کرده شکل گرفته و حال در اين حد به حرکت درآمده است ٩٩کارگر و زحمتکش و در واقع برای 
محيط مملو از جاسوسان پليس و گزارشگرانی ست که با حساسيت تمام . همين جنب و جوش، جو کمپ به شدت پليسی ست

ا دنبال می کنند، از هر چهره شناخته شده و فعالی عکس می گيرند و بشدت مراقبند که از هر گونه گام تحوالت کمپ و بحثها ر
انعکاس این واقعيت را می توان در یکی از چادرها دید جایی که حداقل عکس . بعدی ساکنان مبارز این کمپ اطالعات کسب کنند

باس شخصی با توضيحاتی راجع به مشخصات آنها و فعاليتهای پليسی شان مامور با اونيفورم و یا ل ۵٠های گرفته شده از بيش از 
جنبش اشغال . به دیوار آویزان شده و به ساکنين کمپ در مورد دقت و هشياری در هنگام صحبت و بحث هشدار داده شده است

بال آورده و پيش از هر چيز از قدرت لندن به همراه خود موجی از شور و اميد به مبارزه و تغيير در شرایط اسارتبار موجود را بدن
در کنار این اميد اما سئواالت گوناگونی چه در رابطه با پيشرفت این . مبارزاتی مردم و بویژه جوانان و تجلی اتحاد آنها خبر می دهد

ر حرارت آنها جنبش در آینده و چه در زمينه چگونگی شکل گيری یک رهبری متشکل با برنامه ای انقالبی و غيره در بحث های پ
هرچند تردیدی نيست که امکان تحقق  رهبری . چادرهای مستقر شده قابل رويت است مطرح است و بيم این امور در نگاه ساکنان

انقالبی متشکل تنها در یک محيط مبارزاتی و بر بستر مبارزات جاری و شرکت موثر در آن و درسگيری از آن بوجود آمده و پاسخ می 
   .گيرد

  ٢٠١١نوامبر     لندن –ريکهای فدائی خلق ايران فعالين چ

  !گزارشي از يورش پليس به اشغال كنندگان وال استريت
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به دنبال یورش وحشيانه پليس نيویورک به اشغالگران وال استریت و 
بر آمریکا  دستگيری تعداد بسياری از معترضين به نظم ظالمانه حاکم

چادر زده بودند مردم نيویورک شاهد یک شبه " پارک آزادی"که در 
حکومت نظامی اعالم نشده بر تمامی منطقه جنوب نيویورک بودند که 

هایی از بروکلين که در جوار این  شامل بخش وال استریت و قسمت
جا که اشغال گران  از آن .، ميشوند منطقه و در آن سوی آب قرار دارد

استریت قبل از این تعرض علنا فراخوان تظاهراتی برای روز پنج وال 
 ١٧نوامبر را داده بودند همه مشتاقانه منتظر فرارسيدن  ١٧شنبه 
بودند تا ببينند که اوال سرکوبگری های پليس چه تاثيری بر ابعاد  نوامبر

این تظاهرات خواهد گذاشت و ثانيا پاسخ مردم نيویورک به این 
 قرار شده بود که چند تظاهرات در خيابان  .اهد بودفراخوان چه خو

های مختلف شکل بگيرد تا ضمن نمایش قدرت و رساندن پيام 
معترضين به اهالی هر چه بيشتری از شهر،  نيروهای سرکوبگر 

به همين دليل هم صبح پنجشنبه منطقه .  پليس را هم پراکنده سازد
ن وال استریت و های آن توسط اشغال گرا وال استریت و خيابان

ها تسخير شد و پليس با اطالع از قصد تظاهر کنندگان، با  حاميان آن
در بعد از   .ها نفر را زخمی و دستگير کرد حمله به تظاهر کنندگان ده

های مترو در تمامی شهر  ظهر و در ادامه این اعتراضات  ایستگاه
قدر بزرگ و  ابعاد تظاهرات آن  .توسط تظاهر کنندگان به اشغال در آمد

ظهر صدای آژیر  غير قابل پيش بينی بود که  در طول صبح و بعد از
امری که از جابجایی نيروها و . شدمی پليس در شهر لحظه ای قطع ن

، خبر شهر  در نقاط مختلف لشکر کشی آنان برای کنترل این تظاهرات
   .می داد

  
پنج ها جنگ و گریز با پليس در ساعت  جمعيت معترض بعد از ساعت

دست به یک تجمع اعتراضی دیگر زدند و "  فولی"بعد از ظهر در ميدان 
این ميدان منطقه   .روحيه مبارزاتی و مقاوم خود را به نمایش گذاردند

های عظيم شهرداری،  سبز وسيعی است که دورا دور آن ساختمان
 بزرگ متعلق به نساختما های عالی استان نيویورک و فدرال و دادگاه

این منطقه حتی در روزهای عادی هم . قرار گرفته است "آیاف بی "
  . های علنی و چه مخفی چه پليس. مملو از پليس می باشد

  
دان جمع شده نفر در مي ٨٠٠٠در آغاز حرکت جمعيتی حدود 

های چپ آمریکا بود و یک  چند ميز کتاب که متـعلق به سازمان.بودند
تعلق به اتحادیه های کارگری افراد م. سکو برای بلندگو بر پا شده بود

شهر نيویورک اعم از کارگران شهرداری و کارگران و کارمندان 
 آن. بيمارستان ها و معلمان در تعداد زیاد در این ميدان حضور داشتند

هایی در حمایت از اشغال وال استریت  ها با در دست داشتن پالکادر
م با پوشيدن تی کارگران اتحادیه شهرداری هبعضی از . شعار ميدادند

مامور " که بر پشت آنشان  های روی لباسرنگ بر شرت های سفيد 

وظيفه کنترل جمعيت را در داخل ميدان  شده بود ، نوشته "انتظامات
ميدان نرده کشيده بود و تعداد  پليس دورا دور.  عهده داشتنده ب

نيروهای . در پشت نرده ها مستقر شده بودنداز مردم بسيار زیادی 
های اطراف در حال آماده باش  س همچنين بطور گله ای در خيابانپلي

همه ، همه روز " :از بلندگوی سکو شعارهایی مانند. بودند
ما زیادیم " و" هستيم% ٩٩ما " ،" اشغال وال استریت، هفته 
هر چند یک بار هم کسی سخنرانی . داده می شد "ها کم اند آن

ز بودن تظاهرات تاکيد داشتند اکثر سخنرانان بر مسالمت آمي. می کرد
.  
  
های اطراف با  با گذشت زمان به تدریج تظاهر کنندگان از خيابان 

شان از اشغال گران وال  حمل پالکادر هایی که دال بر حمایت
استریت و تنفر از سيستم ناعادالنه سرمایه داری بود وارد ميدان 

مال در احاطه قدر زیاد شد که پليس کا کننده آن جمعيت تظاهر. شدند
جمعيت در آمده بود و به همين دليل هم  مجبور شدند نرده های 

چهره ، در ميان جمعيت . محافظ  را پس بکشند و عقب نشينی کنند
ها از این  آن  .به وضوح دیده ميشد" پارک آزادی"های اشغال گران 

از  ها دانشجو با رسيدن هزار. همه حمایت تحت تاثير قرار گرفته بودند
ميدان و همچنين پيوستن این کالج های نيویورک به  و ها نشگاهدا

و چند اتحادیه دیگر که از " دبليو ایو  -ه های کارگری اتحادی"کارگران 
اهرات ظت، طرف ميدان را آغاز کرده بودند ه پيمایی ب راه" یونيون پارک"

  . شور و حال خاصی پيدا نمود
  
پليس نيویورک مزدور وال ": هایی از قبيل ها با سر دادن شعار آن

 ، "به اشغال گران صدمه بزنيد با ما طرفيد اگر" ، "استریت
یک مبارزه، یک پيکار، " ، "کارگر، دانشجو شهر را تعطيل کنيد"

کارگر قدرت "،  "پيروز شو، بجنگ " ، "در تشکل کارگران جهان
ها را اشغال  بانک" ،"قدرت، کارگر ، قدرت ، اتحادیه " ، "را بگير

با رادیکاليزه شدن  .فضای ميدان را حسابی رادیکال کرده بودند" يدکن
پارک "یعنی همان  "پارک زوکوتی"فضا این ایده که باید به سوی 

را دوباره اشغال نمود وسيعا در ميان جمعيت  حرکت کرد و آن"  آزادی
اما ، سر داده شد " به طرف زوکوتی"مطرح شد و حتی شعار 

وسيع نيروهای رفرميستی و راست و تسلط  متاسفانه به دليل حضور
ها توانستند با  آن، گوئی که روی سکو قرار داشت  ها بر بلند آن

عمال از حرکت تظاهرات به طرف ، کاری و مماشات با پليس  سازش
طرف پل ه ب  را پارک آزادی جلوگيری کرده و طبق قرار قبلی آن

ی رهبران اتحادیه جا به وضوح همکار در این  .سوق بدهند "بروکلين"
کارگران شهرداری با پليس در رابطه با کنترل جمعيت و کشاندن توده 

. خيابان پل دیده ميشدسطح جای ه ب، پهن پل  یطرف پياده روه ها ب
چنان با شعارهای خود در طول پل انزجار و تنفر شان  جمعيت اما هم

دگان وال را از حمله وحشيانه دو روز پيش پليس نيویورک به اشغال کنن
   .اعالم ميکردند ،ت یاستر

  
کيلومتر طول دارد  ٢با رسيدن جمعيت به طرف دیگر پل که حدود 

های  کنندگان بيشتری هنوز از خيابان روشن شد که جمعيت تظاهر
نکات جالب این  یکی از .نددوبميدان می  شدن به واردحال اطراف در 

اليزه نمودن نقش دانشجویان و فعالين کارگری در رادیک، حرکت 
کننده  اگر نيروهای رادیکال می توانستند جمعيت تظاهر.  تظاهرات بود

و  را دو باره  تسخير کشيده و آن) زوکوتی(را به سوی پارک آزادی 
تو دهنی مجکمی به طبقه حاکمه و پليس هارش زده .  اشغال کنند

مبارزه "بودند اما متاسفانه به دليل حضور و نفوذ سازشکاران مدعی 
از این اقدام جلوگيری جور و واجور ، ها  و رفرميست" مسالمت آميز

توده ها با حضورشان در این ، له ئاما جدا از این مس. بعمل آمد
نفر اعالم  ۴٧٠٠٠فقط آمار آن را  بعدا تظاهراتی که پليس  –تظاهرات 

اما شرکت کنندگان از شرکت بيش از صد هزار نفر سخن می ، نمود 
ها  صاحبان سرمایه و حاميان آن انندگان وال استریت وبه گرد -گفتند 

مردم % ٩٩نشان دادند که مبارزه اشغال گران وال استریت مبارزه 
 . آمریکا است و این مبارزه عادالنه همچنان ادامه دارد

  
  آمریکا - فعالين چریکهای فدائی خلق ایران

 ٢٠١١نوامبر  ١٩
  
  
  

 
  
  
  
  
  

 

  

 !كارگران و زحمتكشان  جهان متحد شويد

 در باره تظاهرات بزرگ مردم
 !وركيويندر  
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  !!برقرار باد جمهوري دمكراتيك خلق به رهبري طبقه كارگربرقرار باد جمهوري دمكراتيك خلق به رهبري طبقه كارگر
  

  

  آدرس پست الكترونيك

: ipfg@hotmail.com    E-mail  

  

 بر روي شبكه اينترنت "پيام فدايي"

 از صفحه چريكهاي فدايي خلق ايران

  :در اينترنت ديدن كنيد 
.comsiahkalhttp://www. 

 

اشرف دهقاني در رفيق از صفحه 
  :اينترنت ديدن كنيد

  
http://www.ashrafdehghani.com  

 

 براي تماس با

  چريكهاي فدايي خلق ايران 
  :با نشاني زير مكاتبه كنيد

  
BM BOX 5051 

LONDON WC1N 3XX 
ENGLAND 

  نشماره تلف

  براي تماس با چريكهاي فدايي خلق ايران

0044 7946494034 

  تسليت
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

با کمال تاسف، اخيرا از درگذشت مادر رفيق شهيد کاظم سعادتی، پدر رفيق شهيد بهروز چنگله و مادر رفيق شهيد جمشيد 
مدت کوتاهی پس از دستگيری توسط مزدوران  ١٣۵٠یبهشت سال چريک فدائی خلق کاظم سعادتی در ارد .هدایتی مطلع شدیم

رژیم شاه و فریب آنها که به آزادی موقتش انجاميد با فداکاری برای اعالم خطر به رفقایش و حفظ اسرار سازمان به دست خود به 
نه جمهوری اسالمی به که درجريان تعرض ددمنشا چريک فدائی خلق بهروز چنگله از جمله رفقائی بود . زندگيش پایان داد

تيرباران شد و   ۶٠شهريور سال  ٢۶توسط دژخيمان ديکتاتوری حاکم دستگير و دو روز بعد در  ۶٠کمونيستها و مبارزین در سال  
در جریان حمله مزدوران جمهوری اسالمی به کردستان دراین منطقه به  ١٣۶۶چریک فدایی خلق جمشيد هدایتی نيز در سال 

فدایی ضمن بزرگداشت یاد آنان و با احترام به خانواده هایشان که رنج فراوانی را در فقدان این عزیزان  پيام. شهادت رسيد
 . متحمل شده اند، درگذشت خانم سعادتی، آقای چنگله و خانم هدایتی را به بازماندگان آنها تسليت می گوید

  
  
  
  
ماه از  جنبش اشغال وال استریت ميگذرد و در این  يش از یکب

مدت شاهد پيشروی هر چه بيشتر این جنبش در اقصی نقاط 
عی که در روزهای اول با جم این حرکت. آمریکا و جهان بوده ایم

. کوچک آغاز شد اینک ابعادی جهانی به خود گرفته است 
فعالين چریکهای فدایی خلق ایران در نيویورک جهت همبستگی 
با مبارزه عليه سرمایه داری جهانی و پژواک فریاد های 

از مردم ایران در ميان نسل مبارز آمریکا، به   %٩٩آزادیخواهانه 
شب جمعه تا  بعداز  ١٠ از ساعت. اين ابتکار مبارزاتی  پيوستند

 ايران چریکهای فدایی خلق، فعالين  ٢٠١١اکتبر  ٢٢ظهر شنبه 
وکوتی ز" در ،همبستگی با جنبش اشغال وال استریتجهت 
" ميدان آزادی" آن رامنهتن نيویورک که امروز دیگر همگی " پارک

و با پيوستند وال استريت به جمع اشغال گران  می نامند
سازمان به  و دیگر آثار پخش اعالميه هاگذاشتن ميز کتاب به 

که ی ئپوسترها ميز کتاب با. ، مبادرت نمودندزبان انگليسی 
سال گذشته و  ٣٢صحنه هائی از جنايات جمهوری اسالمی در 

به خصوص جنایات این رژیم در مقابله با جنبش توده ای سال 
را به نمايش می گذاشت، پوشيده شده بود و توجه  ١٣٨٨

با توجه به این امر و به دليل پخش . بر می انگيختهمگان را 
نوشته های تحليلی و افشاگرانه سازمان، هنوز نيم ساعتی 

ی از زنان مبارز جزء اشغال کنندگان وال یکنگذشته بود که 
 ،و بعد از خوش آمد گویی رجوع نموده ما کتاب ميز استريت به 

به ز داشت و  در آن محل ابراما حضور از خود را  خوشحالی زیاد 
خبر گزاری جمهوری اسالمیافراد اطالع ما رساند که روز پيش 

 ١۵صفحه           

  
  
  
  

چند هفته ای ست که در مقابل یکی از بزرگترین مراکز 
قرار " پولز تسن"مالی لندن که در کنار کليسای 

دارد،صدها زن و مرد و پير و جوان معترض در اعتراض به 
ای  را نظام پوسيده سرمایه داری  چادر زده  و مجموعه 

شکل داده اند که در هوای سرد لندن گرما بخش همه 
مبارزين و مخالفين ستمگری های سيستم حاکم گشته 

در آمریکا و با " وال استریت"بدنبال جنبش اشغال . است
الهام از آن اکنون نسيم پر طراوت و تازه ای از یک جنبش 
ضد سرمایه داری و آزادی خواهانه بر صد ها شهر در قلب 

ای سياه سرمایه داری و از جمله در لندن وزیدن گرفته دژه
درصد ی هستيم که صدای خود را  ٩٩ما "شعار . است

برای کسب حقوقمان و بر عليه جنایات یک درصد استثمار 
شعار مشترک همگانی ست که به " کننده بلند کرده ایم

... اشکال مختلف بر روی کاغذ ، مقوا، پالکارد، اعالميه و 
ه و یک وحدت مبارزاتی را به نمایش می منعکس شد

طيف گوناگونی از افراد و نيروهای مخالف و .  گذارد
معترض به نظام سرمایه داری، از کمونيستها و نيروهای 
چپ و رادیکال گرفته تا فعالين محيط زيست ، نيرو های 
ضد جنگ و حاميان حقوق بشر گرد آمده اند و خطاب به 

ران زالو صفت و همچنين طبقه حاکم یعنی سرمایه دا
قدرتهای امپریاليستی فریاد می زنند که بيش از هر زمان

 ١٧ صفحه      

ايران در ق گزارشي از همبستگي فعالين چريكهاي فدايي خل
 !در نيويورك"اشغال وال استريت"با مبارزين آمريكا 

  

  !در لندن "اشغال"مشاهداتي از كمپ 
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  هروز چنگلهبرفيق 

  
  
  
  
  
  
  
  

 دایتیهرفيق جمشيد 


