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 کارگران سراسر جھان
 ! متحد شويد

  ۵درصفحه 

 

 خ�صه ای از
  اط�عيه ھای سازمان

  ٣درصفحه 

ای و  ھای دوره تاکتيک
  ما روزمره
 

يک سازمان کمونيست که برای برپايی انق�ب 
کند، در جھت تحقق ھدف  اجتماعی ت�ش می

ھای متنوعی منطبق  استراتژيک خود به تاکتيک
با دوران سياسی که يک جامعه معين در آن به 

ھای عمده بودن شکل قانونی و  برد، دوره سر می
يا فراقانونی جنبش، مراحل تکامل جنبش 
کارگری، سطح مبارزه طبقاتی پرولتاريا، 

ھا، موقعيت و  روحيات مبارزاتی توده
ھای طبقه حاکم و توازن قوای طبقاتی،  تاکتيک

ھا از اين  کارائی اين تاکتيک.  آورد روی می
ھای  گردد که ھمچون حلقه طريق اثبات می

ای به ھم پيوسته به استراتژی و ھدف آن  زنجيره
ست که تاکتيک بتواند  ياری رسانند و اين ھنگامی

در عمل، سطح سازماندھی، آگاھی و مبارزات 
طبقه کارگر را ارتقاء دھد، ماھيت طبقه حاکم و 

ھای سياسی آن را به خوبی افشا کند،  فراکسيون
ھا بزدايد تا  ھرگونه توھمات را در ميان توده

طبقه کارگر آگاھی روشنی از ماھيت طبقه 
ھای آن داشته باشد و به اين  سرمايه دار و تاکتيک

واقعيت کام� وقوف يابد که يگانه راه قطعی 
اش، سرنگونی نظم موجود  مطالبات و اھداف

 .است
بنابراين وقتی که بحث بر سر اتخاذ تاکتيک 

ھا بتوانند به خوبی به  است، برای اين که تاکتيک
استراتژی و ھدف آن خدمت کنند، نخست بايد به 

چرائی اولتيماتوم سرمايه و  
 انداز جنبش کارگری چشم

اعتراضات و اعتصابات 
کارگری پيوسته در حال 

به رغم تشديد .  افزايش است
فشارھای امنيتی و توسل بيش 
از پيش طبقه حاکم به سرکوب 
خشن و عريان کارگران و 
فعاWن کارگری، اما 
اعتصابات کارگری ھم به 
لحاظ کمی و ھم از نظر کيفی، 

گيری  از رشد و ارتقاء چشم

ھا و  ده.  برخوردار شده است
صدھا اعتصاب کارگری در 
سراسر کشور، گويای حضور 
فعال کارگران در صحنه 
مبارزه و گويای اين واقعيت 
است که طبقه کارگر، نه 

تواند ساکت  خواھد و نه می می
وآرام بنشيند و انتظار پيشه 

حسن "  تدبير"تمام .  کند
روحانی برای کارگران که 

ی به وی نبسته "اميد"گونه  ھيچ
بودند، تشديد فشارھای 

در خبرھا آمده است که محمد 
اسماعيل مطلق، مدير دفتر 
س�مت و جعيت وزارت 
بھداشت ايران، اع�م کرده 

 ھزار ٢۵٠است که ساWنه 
سقط جنين غيرقانونی در 

 ٢٩شود؛ يعنی در ھر ساعت  کشور انجام می
 سقط جنين ۶٠٠٠اين رقم در برابر .  مورد

 .قانونی در سال است
درست به دليل ماھيت غير قانونی و مخفيانه اين 
کار، در صحت آماری که مدير دفتر س�مت و 
جمعيت وزارت بھداشت اع�م کرده است، جای 

تر  اقتصادی و امنيتی، وخيم
شدن شرايط کار و زندگی، 

ھا، تشديد ناامنی  افزايش اخراج
حقوقی و  شغلی و تشديد بی

اگر .  سرکوب عريان بوده است
ھای اجتماعی  که ساير جنبش

انتظار فرو رفته ای از  در ھاله
و ھنوز نوعی سکوت و 

ھا حاکم است،  خاموشی بر آن
اما تنگناھای اقتصادی و 

ھای سرسخت زندگی،  واقعيت

اما .  ترديد بسياری وجود دارد
حتا اگر ھمين آمار را 
بپذيريم، اين که يک مقام 
دولتی چنين رقم باWيی را به 

ھای  عنوان آمار سقط جنين
کند، نشان  غير قانونی بيان می

ای دارد که زير پوست شھرھا و  از عمق فاجعه
 .روستاھای ايران جريان دارد

ھای غير  سقط جنين: "خوانيم در ھمين خبرھا می
ھا و  ھای مخفی يا خانه قانونی در مطب

شود و کسانی  ھای جنوب شھر انجام می زيرزمين

٧درصفحه   

  ٨درصفحه 

٢درصفحه   

١٢درصفحه   

  ۶درصفحه 

٩درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ۶۶٣شماره    ٩٢نيمه  دوم بھمن   –سال سی و پنجم 

انداز جنبش کارگری چرائی اولتيماتوم سرمايه و چشم  

  ۴٩ بھمن ١٩گرامی باد چھل وسومين سالگرد 
 حماسه انق�بی سياھکل،
 ٢٢ و٢١وسی وپنجمين جاودانه روزھای 

 ۵٧ قيام بھمن ماه 

ای که  فرزندان ناخواسته
 زاده نخواھند شد

  بھمن٢٢سی و پنج سال پس از قيام 
 

 بھمن چه ٢٢قيام مسلحانه ی .   سال از قيام مسلحانه ی توده ھا و سرنگونی رژيم سلطنتی گذشت٣۵
 درس ھايی برای ما دارد؟

برای پاسخ به سوال باW، ابتدا نگاھی خواھيم داشت به زمينه ھا و مھم ترين علل بروز و موفقيت قيام 
 . بھمن٢٢ و ٢١مسلحانه ی توده ھا در روزھای 

، مستقر شدن نظام سرمايه داری و تغييراتی که در ۴٢ و ۴١در پی رفرم ارضی شاه در سال  ھای 
شکلبندی و موقعيت گروه ھای اجتماعی شکل گرفت، تضادھای درونی نظامی که اکنون به شکل مسلط 

 .مناسبات توليدی تبديل شده بود، آرام آرام سر برآوردند
درمسير چنين تغييرات و بربستر مجموعه ای ازشرايط داخلی و بين المللی بود که سازمان ھای سياسی 

سازمان ھايی که حضورشان بازتاب .  جديدی از جمله سازمان چريکھای فدايی خلق ايران شکل گرفتند
فرياد استيصال روحانی در 
 اج�س اساتيد دانشگاه ھا

 
 

چھره کريه فقر در آئينه   
Mتوزيع سبد کا 



 ٢ ۶۶٣ شماره  ٩٢نيمه  دوم بھمن      ٢

١از صفحه   

  ما ای و روزمره ھای دوره تاکتيک
اين سوال مشخص پاسخی مشخص داد که جامعه 

ای از حيات سياسی خود قرار  در چه مرحله
دارد؟ آيا آرامش و سکون بر جامعه حاکم است، 

اند و از زندگی سياسی و مبارزه  ھا منفعل توده
ھای  فعال برکنار و طبقه حاکم فارغ از بحران

دغدغه حکومت  اقتصادی، سياسی و اجتماعی بی
کند و از يک ثبات سياسی برخوردار است، يا  می

ای  بالعکس تشديد تضادھای اجتماعی به مرحله
ھای متعدد  رسيده است که نظم موجود با بحران

ای  روست، نارضايتی و اعتراض توده روبه
نسبت به وضع موجود گسترده است و طبقه حاکم 

 .برد ثباتی به سر می در بحران و بی
ھای اساسی يک  پاسخ به اين سوال، تاکتيک

سازمان کمونيست را در يک دوره معين، روشن 
کند که آيا ما در دوره  سازد و تعيين می می

سرنگونی قريب الوقوع نظم موجود و طبقه حاکم 
قرار داريم، يا عجالتا تا وقتی که يک تغيير 

توان بحثی  سياسی کيفی در جامعه رخ ندھد، نمی
 .از سرنگونی فوری داشت

ای اما به  ھای اساسی دوره روشن شدن تاکتيک
ھا قابليت اجرا  اين معنا نيست که در ھر لحظه آن

گويند  و عملی شدن را دارند، بلکه فقط اين را می
ھا را  که جھت تحول اوضاع سياسی، اين تاکتيک

ھای  کند و تاکتيک به امری ناگزير تبديل می
روزمره بايد در خدمت و ياری رسان اجرای 

 .ھای اساسی باشند عملی تاکتيک
با اين توضيحات به بررسی اوضاع سياسی 

انداز تحول آتی اوضاع و  کنونی ايران، چشم
ای و روزمره سازمان  ھای اساسی دوره تاکتيک
 .بپردازيم

رسد که امروز بتوان کسی را پيدا  به نظر نمی
 –ھای متعدد نظم اقتصادی  کرد که بحران

. اجتماعی و سياسی حاکم بر ايران را انکار کند
ھا و  ھا چنان آشکار است که جناح واقعيت بحران

ھای سياسی درون رژيم و وابسته به آن نيز   گروه
 .کنند ھا را انکار نمی آن

تجربه ھم به قدر کافی نشان داده است که 
جمھوری اس�می به حسب سرشت طبقاتی و 

ھای  خصلت دينی خود قادر به حل بحران
چرا که اين بحرانھا، .  موجود، نبوده و نيست

-ی تشديد تضادھای درونی سيستم اقتصادی نتيجه
اجتماعی حاکم اند و جمھوری اس�می، ابزار، 
امکانات و توان Wزم را حتا برای تخفيف اين 

 .تضادھا ندارد
ھای  از ھمين روست که تمام ادعاھا و وعده

ھای مختلف ھيات حاکم در طول تمام  جناح
دوران موجوديت جمھوری اس�می پوچ از کار 

 .درآمده است
ھياھوی تبليغاتی روحانی و جناح او نيز در ھمين 
مدت کوتاه تا جايی که به عرصه اقتصاد مربوط 

داد که   می او وعده.  گردد، رنگ باخته است می
داری خود، Wاقل  در صد روز نخست دوره زمام

بحران اقتصادی را مھار و شرايط معيشتی توده 
اما .  مردم را ولو محدود و نسبی بھبود بخشد

دويست روز سپری شد، توافق بر سر پرونده 
که بھبودی در  ای ھم به دست آمد، بدون اين ھسته

بالعکس، در اين فاصله رکود .  اوضاع رخ دھد
ھا تعطيل  تعداد ديگری از کارخانه.  تر شد عميق
ھای نيمه تمام قطعا  بخش بزرگی از پروژه.  شدند

بر تعداد کارگرانی که روزمره .  متوقف گرديد
سطح معيشت .  شوند، افزوده شد اخراج می

به رغم .  ھای کارگر باز ھم تنزل کرد توده
. ادعاھای موھوم مقامات دولتی، تورم مھار نشد

 درصدی تورم ٣۵آمار رسمی دولتی از رشد 
بنابراين بحران اقتصادی که .  دھند خبر می

ھا و علل ساختاری دارد و البته عامل  ريشه
رساند، ھمچنان  سياسی نيز به تشديد آن ياری می

نه تنھا بھبودی ولو ناچيز در .  پابرجا مانده است
وضعيت معيشتی کارگران و زحمتکشان رخ 

تری  تر نيز شد و فقر، ابعاد وسيع نداد، بلکه وخيم
 .به خود گرفت

المللی و نمايندگان  داران بين حضور سرمايه
ھا در ايران، پس از تسليم رژيم بر سر  سياسی آن
ھا برای کمک به حل   آن ای و وعده نزاع ھسته

بحران اقتصادی نيز عجالتا بيشتر جنبه تبليغاتی 
ھا و موانعی  ھنوز محدوديت  –چرا که اوW .  دارد

. ست اند، به جای خود باقی ھا ايجاد کرده که تحريم
المللی به ايران در  صدور سرمايه بين  –ثانيا 

ست تا بتواند با تکيه بر  ابعادی که مدنظر روحانی
آن بحران اقتصادی را Wاقل تعديل کند، فع� 

ھای  به اين علت که سرمايه گذاری.  ست منتفی
تواند انجام  ک�ن و درازمدت، در شرايطی می

بگيرد که يک رژيم سياسی از ثبات سياسی نسبی 
در .  برخودار باشد و سرمايه احساس امنيت کند

ايران امروز، اما چنين ثبات سياسی که تضمين 
. المللی باشد، وجود ندارد ھای بين امنيت سرمايه

ھای وسيع کارگر و  پوشيده نيست که توده
ھايی از اقشار متوسط، به  زحمتکش و حتا بخش

دWئل اقتصادی و سياسی، شديدا از وضع موجود 
اند و اين نارضايتی عميق، ھر آن  ناراضی

تواند به يک انفجار عظيم برای سرنگونی نظم  می
از اين گذشته، تضادھايی که .  موجود بيانجامد

روبنای سياسی موجود به علت خصلت دينی 
کند، بر اين  ھا را بازتوليد می دولت، مدام آن

افزايد و باWخره تضاد  ثباتی سياسی رژيم می بی
ھای ھيات حاکمه،  ھا و فراکسيون Wينحل جناح

ثباتی سياسی رژيم  يک عامل مھم ديگر در بی
است که اکنون به يک معضل جدی کابينه 
روحانی تبديل شده و با گذشت ھر روز، به 

 .شکلی حادتر خود را نشان داده است
ثباتی سياسی رژيم نيز  اما اگر اين عوامل بی

المللی که خود  داشت، سرمايه بين وجود نمی
امروز در عرصه جھانی با بحرانی عميق مواجه 
است، قادر نبود با توجه به تضادھای حاد شيوه 

ھای اقتصادی  داری ايران و سياست توليد سرمايه
موجود، معجزه کند و بحران اقتصادی 

فراموش نکنيم .  داری ايران را حل نمايد سرمايه
المللی اواخر دوران  ھای بين که تا پيش از تحريم

نژاد، ھمواره  داری احمدی زمام
ھای ک�نی از سوی انحصارات  گذاری سرمايه

المللی در ايران صورت گرفته بود، بدون اين  بين
تورمی غلبه   –که قادر باشند بر بحران رکود 

 .نمايند
بنابراين نه فقط ھم اکنون شيوه توليد با بحران 
اقتصادی ژرفی ھمراه است، بلکه Wاقل در کوتاه 

اندازی نيز برای تعديل بحران وجود  مدت، چشم
نتيجه اين بحران و نيز ادامه و تشديد .  ندارد

سياست نئوليبرال در دوره روحانی، تشديد 

واقعيتی که ھم .  مبارزه طبقاتی کارگران است
اکنون در گسترش و اعت�ی مبارزات کارگران 

به ويژه در چند ماه اخير نه فقط .  شاھد آن ھستيم
بر دامنه مبارزات کارگران افزوده شده، بلکه 
سطح مطالبات، آگاھی و ھمبستگی در صفوف 

 .کارگران نيز ارتقاء يافته است
اما تشديد تضادھا به عرصه اقتصادی و مناسبات 

. شود دار محدود نمی طبقه کارگر و طبقه سرمايه
رژيم اختناق و سرکوب و محروميت عموم 

ھای سياسی و  ھای مردم ايران از آزادی توده
ای از  حقوق دمکراتيک، بخش بسيار گسترده

ھای مردم را به رودررويی با رژيم حاکم  توده
دھد و مادام که رژيم اختناق و  سوق داده و می

ھای کارگر و  سرکوب حاکم باشد، تضاد توده
زحمتکش و اقشاری از خرده بورژوازی 

 .اس�می تشديد خواھد شد خواه با جمھوری آزادی
عامل ديگری که اوضاع سياسی کنونی و 

دھد، تضادھا و  انداز آن را نشان می چشم
ھای  ھای درونی طبقه حاکم و دار و دسته شکاف

معموW ھنگامی .  ست درونی جمھوری اس�می
اخت�فات و تضادھای درونی طبقه يا طبقات 

ھای  گردد و به شکاف حاکم در يک کشور حاد می
انجامد که جامعه دچار   ھا می عميق در صفوف آن

ای  ھای حاد است و نارضايتی وسيع توده بحران
از نظم موجود وجود دارد و طبقه حاکم قادر به 

ھای درونی طبقه  تمام شکاف.  ھا نيست حل بحران
حاکم در ايران، در دوره استقرار جمھوری 

 را نشان داده  اس�می به وضوح اين واقعيت
اوضاع کنونی طبقه حاکم نيز چيزی جز .  است

ادامه وضعيت گذشته  نيست، اما آنچه مھم و 
تر شدن اين  برجسته است، چشم انداز عميق

 .ست شکاف در دوره روحانی
اين واقعيت از ھم اکنون آشکار است که با به 
قدرت رسيدن جناحی که کابينه روحانی آن را 

کند و روشی که او برای غلبه بر  نمايندگی می
ھای رژيم در پيش گرفته  بست ھا و بن بحران

است، تضادھای درونی ھيات حاکمه بار ديگر 
 .تشديد شده است

روحانی در ت�ش است با حل قطعی نزاع 
ھای  ای، مناسبات رژيم را به ويژه با قدرت ھسته

ھا بر  جھانی بھبود بخشد و با ياری آن
اما .  ھای درونی نظم موجود فائق آيد بست بن

مستثنا از اين که خواست و آرزوی او تحقق 
خواھد يافت يا نه، اين سياست عواقب و نتايجی 

ھای تاکنونی آن  برای جمھوری اس�می، سياست
 .ھای ھيات حاکمه درپی خواھد داشت و جناح

ای يک ماجرای منفرد که طرفين دعوا  نزاع ھسته
بتوانند بر سر آن به توافق برسند و مسئله به 

بلکه در .  ھمين سادگی خاتمه پيدا کند، نيست
ھای بزرگ،  آويزی از سوی قدرت اساس، دست

به ويژه آمريکا و اروپا برای تسويه حساب با 
جمھوری اس�می در عرصه سياست خارجی 

گونه که  تواند آن لذا اين مسئله نمی.  بوده است
خواھد، قطعی حل و فصل گردد،  روحانی می

که اخت�فات در سياست خارجی حل  مگر آن
حل اين اخت�فات نيز ممکن نيست مگر .  گردد
که در اساس سياست خارجی جمھوری اس�می  آن

ھای  تغييراتی رخ دھد که خواست قدرت
ھا  ای آن ھای منطقه ست و با سياست جھانی

بنابراين، روحانی .  ھماھنگی داشته باشد
نشينی  ای عقب گونه  که بر سر پرونده ھسته ھمان

١١درصفحه   
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انداز جنبش کارگری چرائی اولتيماتوم سرمايه و چشم  
برای غرق شدن کارگران در انتظارات  مجالی 

بيھوده باقی نگذاشته و جنبش کارگری در جوش 
ھا و  کارگران در کارخانه.  و خروش است

ھای مختلف، برای بھبود شرايط کار و  بخش
زندگی و برای رھايی از وضعيت موجود دست 

زنند و به اعتصاب متوسل  به مبارزه می
جنبش کارگری يگانه جنبش فعال و .  شوند می
. گير نبرد قطعی با طبقه حاکم در صحنه  است پی
ھا اعتصاب کارگری در سراسر کشور و  ده

شرکت ھزاران کارگر در آن در نيمه اول بھمن، 
سازی،  از جمله اعتصاب کارگران کارتن

سازی ايران پويا،  سازی صدرا، يخچال کشتی
تراکتورسازی، سيمان آبيک، نساجی کاشان، 
سيمان لوشان، پتروشيمی فجر، اعتصابات مکرر 

اکريل، ايران تاير، شرکت کيسون و  پلی
اعتصابات متعدد و مستمر کارگران معدن 

 .آھن چادرملو گويای ھمين واقعيت است سنگ
گسترش اعتصابات کارگری و اعت�ء بيشتر 
جنبش طبقاتی کارگران، آرامش رژيم 

داران را برھم زده و بورژوازی حاکم را  سرمايه
دار و  طبقه سرمايه.  شديدا به ھراس افکنده است

رژيم سياسی پاسدار منافع آن، برای خاموش 
ساختن جنبش طبقاتی کارگران و ممانعت از 
گسترش اعتصابات و اعت�ء بيشتر مبارزات 
کارگری، سرکوبی خشن و سيستماتيک و تعرض 

ای را عليه طبقه کارگر سازمان  ھمه جانبه
ھا تن از فعاWن  بازداشت و اخراج ده.  اند داده

اکريل، سيمان لوشان،  کارگری چادرملو، پلی
فراپاکس، سيمان استھبان به خاطر شرکت در 

گيری خواست  تجمعات و اعتصابات و پی
کارگران، معرفی برخی از اين کارگران به 

ھا، تماما در ھمين  دستگاه قضايی و محاکمه آن
بازداشت فعاWن کارگری البته .  رابطه است

ھا فعال  پيش از اين نيز ده.  موضوع جديدی نيست
ھای فرمايشی  کارگری بازداشت و حتا در دادگاه

سر و صدا محاکمه و به زندان محکوم  رژيم بی
طبقه حاکم اما در لحظه کنونی، با اصرار .  اند شده

خواھد بازداشت و اخراج و محاکمه   و تعّمد، می
کارگران فعال را، به گوش ھمگان برساند و از 
اين طريق به کارگران در سراسر ايران 
اولتيماتوم بدھد که ھر کارگری اعتراض و 

ھای  اعتصاب کند، با اخراج و بازداشت و دادگاه
ھر کارگری .  نظام اس�می سروکار خواھد داشت

بايد اين را متوجه شود که اين بورژوازی است 
که قدر قدرت وبی ھيچ گذشتی طالب نظم خويش 

دريغ و روزافزون  ھای بی در پرتو حمايت.  است
داران اکنون از آنچنان اعتماد به  دولت، سرمايه

اند، که ھر فعال کارگری و  نفسی برخوردار شده
ھر کارگر آگاه و معترضی را که حرف دفاع از 
حقوق کارگر بر زبان آورد و يا در اين راستا 

کنند و  درنگ اخراج می دست به اقدامی بزند، بی
کارفرما ھنگام اخراج .  سپارند به دست ج�د می

ھا و مقدمه  کارگر حتا نيازی به ظاھرسازی
ھای گذشته و يا اجرای به اصط�ح ضوابط  چينی

بيند و حاضر نيست ولو چند  اخراج نمی"  قانونی"
اش يعنی اخراج کارگر به عقب   روز، تحقق اراده

اگر که سابق بر اين، بعد از نظر کارفرما، .  افتد
ھای تشخيص و حل  تصميم نھايی به ھيات

شد و يکی از شروط اخراج  اخت�ف واگذار می
نھاد "کارگر، ظاھرا نظر مثبت تشکل رسمی و

کارخانه بود، اکنون اما بدون طی شدن "  صنفی
معطلی ھر فعال  اين مقدمات، کارفرما بی

کننده را اخراج، و نه فقط  کارگری و اعتصاب
اخراج، بلکه با اع�م شکايت، وسيله بازداشت 

    . سازد فوری و زندانی شدن وی را نيز فراھم می
ست که با گسترش اعتصابات و دامنه  اين واقعيتی

اعتراضات کارگری، رابطه به ظاھر ناپيدای 
ھا در  داران و اتحاد آن دستگاه امنيتی با سرمايه

تر و برای کارگران  برابر کارگران نيز علنی
کارگران چادرملو، در .  تر شده است مملوس

جريان اعتصابات خود، اين ارتباط و اتحاد را از 
کارگران در جريان .  نزديک مشاھده کردند

مبارزه عليه کارفرما و با ھر اعتصاب خود بيش 
برند که دولت، ارگان  می از پيش به اين نکته پی

کننده منافع  سيادت طبقه حاکم و حراست
ارتباط و اتحاد .  داران است کارفرمايان و سرمايه

داران و نھادھای امنيتی و دولتی،  ميان سرمايه
ھا،   آن تخاصم آن با کارگران و تعرض عليه
 ٢٨گرد  منحصر به چادرملو و بازداشت و پی

تعرض و سرکوب .  کارگر اين مجتمع نيست
سازمان يافته عليه کارگران، يک امر 

ست و توسط باWترين نھادھای قدرت،  سراسری
بيھوده .  شود سازماندھی، ھدايت و حمايت می

نيست که کارفرمای پتروشيمی فجر، کارگران 
کند که  اعتصابی و فعاWن اعتصاب را تھديد می
ھا را به  در صورت ادامه اعتراض، اسامی آن

بيھوده نيست که .  کند نھادھای امنيتی گزارش می
بعد از يورش وحشيانه و ضرب و شتم کارگران 

 تن از ١٠٠اعتصاب کننده شرکت کيسون، 
بيھوده نيست که .  کنند کارگران را بازداشت می

 تن از فعاWن اين ٢٠اکريل برای  مديريت پلی
کارخانه، به خاطر شرکت در تجمعات اعتراضی 

 ٨بيھوده نيست که .  نويسد آميز می نامه تھديد
 کارگر سيمان استھبان و ٩اکريل  کارگر پلی
 کارگر سيمان لوشان، بازداشت ۵فراپاکس و 

گرد دستگاه  شوند، مورد تھديد و ارعاب و پی می
ھای  گيرند و يا در دادگاه امنيتی قرار می

وقتی .  شوند ارتجاعی رژيم محاکمه می
ای، سخنگوی قوه قضاييه  غ�محسين محسنی اژه
 بھمن، اعتصابات و ١۴در نشست خبری 

خ�ف نظم عمومی و "اعتراضات کارگری را 
خواند و تھديد کرد که با ھر کارگر "  امنيت ملی
کننده به شدت برخورد خواھد شد، او  اعتصاب

سرمايه، يا کنه "  نظم"فقط وظيفه حراست از 

روش برخورد و سياست ھميشگی دولت در 
ای فقط  اژه!  برابر کارگران را يادآوری نساخت

تصميم قاطع طبقه حاکم به زندان و شکنجه 
فعاWن کارگری و تشديد سرکوب کارگران و 

داران را فاش  تامين فضای امن برای سرمايه
"نساخت کل کشور، دراين "  دادستان! 

انکه خود بخواھد به وحشت رژيم  ھا بی  اولتيماتوم
از گسترش اعتصابات کارگری و اعت�ء جنبش 

 .طبقاتی کارگران نيز اعتراف کرد
ھراس رژيم از کارگران، از گسترش اعتصابات 
و  اعت�ی بيشتر جنبش کارگری يک ھراس 

چرا که دولت روحانی نه فقط .  ست واقعی
ای برای بھبود شرايط  حل و برنامه گونه راه ھيچ

کار و زندگی کارگران ندارد و قادر نيست 
ترين مطالبات کارگری را برآورده سازد،  عمومی

ھا و عملکرد تاکنون آن، در  بلکه تمام برنامه
راستای تشديد استثمار، تحميل فشار بيشتر ، 

حقوقی و فقر  شرايط کاری دشوارتر و تحميل بی
. و گرسنگی بيشتر بوده است و خواھد بود

ھا و تشديد فشارھا، تشديد و  عواقب اين سياست
تعميق نارضايتی در ميان کارگران و بروز 
انفجار و عصيان در ميان توده کارگران و 

آينده و نتايج .  دستان را درپی خواھد داشت تھی
ھای  ھای طبقه حاکم و دولت آن، از برنامه برنامه

گذشته و به ويژه امروز آن از جمله دعوت 
داران برای غارت و استثمار  روحانی از سرمايه

دعوت ملتمسانه .  کارگران بسيار روشن است
طور که خود گفت؛   داران، آن روحانی از سرمايه

برداری از امکانات  گذاری و بھره برای سرمايه
ھمکاری "و برای "  ذخائر انرژی"اقتصادی و 

البته حسن روحانی به دعوت خشک "!  ساز امنيت
وی .  داران اکتفا نکرده است و خالی از سرمايه

در نخستين سفر خود به خوزستان، آبادان و 
اقتصادی اع�م "  منطقه آزاد"شھر را نيز  خرم
داند که با عملی  ھر کارگر آگاھی اين را می.  کرد

شدن اين خواست نماينده جناح راست 
ھا ھزار کارگری که در  بورژوازی، نه فقط ده

اين منطقه مشغول به کار ھستند از شمول قانون 
بردگی پرتاب  کار خارج و به دوران شبه

دارانی که  شوند، بلکه پيشاپيش به تمام سرمايه می
دعوت وی را لبيک گويند، چنين مژده داده 

ترين  ھا مجازند، بدترين و ناامن شود که آن می
ترين ساعات کار را بر  شرايط کار و طوWنی
ھا در استثمار و  دست آن.  کارگران تحميل کنند 

گونه  کشی کارگران کام� باز است و ھيچ بھره
 .محدوديت و قيد و بند قانونی نخواھند داشت

داری خارجی نيز  ھای سرمايه ھا و شرکت قدرت
ی کار ارزان و کارگر   کننده که بوی خوِش مست

شان را پر کرده است، برای  خاموش، مشام
حقوق و لگدمال شده  غارت و استثمار کارگر بی

. اند ايرانی خيز برداشته و از يکديگر سبقت گرفته

١از صفحه   

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 
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چرائی اولتيماتوم 
انداز  سرمايه و چشم

 جنبش کارگری

ھای عملی پيوند  ما کارگران بايد بتوانيم راه.  ببرند
ھا و واحدھای مختلف را  و ارتباط ميان کارخانه

تر و  تر، متشکل پيدا کنيم و اعتصابات متحدانه
 .تری را تدارک ديده و سازماندھی کنيم گسترده

کند که کارگران پيشرو و  شرايط کنونی ايجاب می
رھبران عملی کارگری، ھر تشکلی را که توسط 

شود و از  خود کارگران در محيط کار ايجاد می
منافع کارگران حمايت و برای تحقق مطالبات 

ھای قانونی مبارزه و  کارگران ولو در محدوده
کند، تقويت کنند و در راه بسيج و  فعاليت می

آگاھی و به حرکت درآوردن توده کارگران از آن 
ھمه نبايد فراموش کنيم که  با اين.  استفاده نمايند
ترين وظايف ما در شرايط کنونی    يکی از مھم

ھايی از نوع کميته مخفی  ايجاد و تکثير تشکل
کميته مخفی کارخانه نه فقط ادامه .  کارخانه است

کاری فعاليت کارگران متشکل در آن را تضمين 
تواند نقش مھمی در سازماندھی  کند و می می

اعتصاب و پيروزی آن در ھر کارخانه ايفا کند، 
ھا در  بلکه از طريق ارتباط فعال ميان اين کميته

توان از حد  ھای مختلف است که می کارخانه
اعتصابات مجزا و پراکنده در اين يا آن کارخانه 

ھای متحد و  فراتر رفت و به اعتصاب
ديگر وظيفه مبرم ما و .  ای گذر نمود فراکارخانه

ھر کارگر آگاه به منافع طبقاتی خود، ايجاد 
ھای کمونيستی و متشکل ساختن  ھا و ھسته سلول

ھای سرخ کارخانه است  کارگران آگاه در ھسته
ھای تشکي�ت اخص کارگری و حزب  که نطفه

کارفرما و دولت حامی آن .  طبقه کارگر ھستند
ممکن است با سرکوب و بازداشت و اخراج و يا 
محاکمه فعاWن کارگری و تھديد به تعطيلی 

ھا ترفند ديگر اعتصابات مجزا در  کارخانه و ده
چادرملو، پلی اکريل، ايران تاير، پتروشيمی ، 

ھا اعتصاب پراکنده ديگر را  کيسون و سيمان و ده
اما اگر ما .  با شکست و ناکامی روبرو سازد

ھای خود را در ھر کارخانه و کارگاه ايجاد  تشکل
ھا پيوند فعال و مناسبی  کنيم، اگر ميان اين تشکل

ايجاد کنيم، در آن صورت قادريم بر 
ھای موجود غلبه کنيم و با سازماندھی  پراکندگی

اعتصابات ھماھنگ سراسری پيروزی اعتصاب 
 .را نيز تضمين کنيم

امروز ھر کارگر آگاه و ھر کمونيستی اين را 
داند که اتحاد، تشکل و تحزب طبقه کارگر،  می

ترين نياز جنبش طبقاتی کارگران و از  حياتی
ھای بزرگ طبقه کارگر  ضروريات پيشروی

  قدرت ما کارگران، در اتحاد و تشکل.  است
پيش به سوی ايجاد !  پيش به سوی اتحاد .  ماست
 !ھای طبقاتی و مستقل کارگری تشکل

اعتصابات متعدد .درميدان مبارزه ايستاده است
وگسترده اخير کارگران، اين واقعيت را به ھمه 

رغم تھديدھا و  به.  داران گوشزد کرد سرمايه
درپی فعاWن کارگری و رھبران   پی بازداشت
ای، کارگران  ھای فله ھا و به رغم اخراج عملی آن

دست از مقاومت برنداشته و به اعتصاب و 
مبارزه برای تحقق مطالبات خود از جمله افزايش 
دستمزد، حق اعتصاب و تشکل و ضمانت شغلی 

اعتصابات مکرر و مستمر دو .  اند ادامه داده
آھن چادرملو، تا آزادی  ھزار کارگر معدن سنگ

آخرين کارگر زندانی اين مجتمع، نمونه بارزی 
از عزم استوار کارگران برای ادامه مبارزه 

 .است
اعتراضات فزاينده و اعتصابات متعدد و مستمر 

ھای اخير تنھا طليعه  ھا و ھفته کارگران در ماه
ست  تری تر و اعتصابات بزرگ اعتراضات وسيع

که طبقه کارگر بايد به آن گذر کند و گذر خواھد 
ست  اعتصابات کارگری گرچه ھنوز پراکنده.  کرد

تر و  اما نويد بخش اعتصابات بزرگ
ست که تضمين کننده پيشروی طبقه  تری متشکل

بندد  وقتی سرمايه شمشير از رو می.  کارگر است
و نمايندگان و سخنگويان آن پيوسته کارگران را 

کنند و به طبقه کارگر اولتيماتوم  تھديد می
ھا در واقع وحشت خويش از جنبش  دھند، آن می

زنند و از ناحيه  طبقاتی کارگران را جار می
اعتصابات کارگری ، اعت�ء آن و نبردھای آتی 

ما کارگران .  کنند طبقه کارگر احساس خطر می
داران نيز با ھزار و يک  دانيم و سرمايه اين را می
. گويند که نبردھای بزرگی درپيش است زبان می

طبقه کارگر بايد خود را برای نبردھای بزرگ 
ما کارگران بايد متشکل شويم و ضمن .  آماده کند

مبارزه برای تحقق مطالبات روزمّره، خود را به 
ھای حاد برای  ابزارھای ضروری رويارويی

در .  کننده تجھيز کنيم پيروزی در يک نبرد تعيين
گام نخست ما کارگران می توانيم و بايد مبارزات 
مشترکی را حول مطالبات مشترک خود 

افزايش دستمزد، حق تشکل و .  سازماندھی کنيم
ھای ديگری  اعتصاب و ضمانت شغلی و خواست

ھا، تنھا خواست کارگران چادرملو   نظير اين
در استان يزد و کرمان ھزاران کارگر در .  نيست

ھای  ھا معدن ديگر اين منطقه با خواست ده
ھای  خواست.  مشابھی مشغول به کار ھستند

مشخص و مشترک کارگری، زمينه عينی 
بر کارگران .  ست مبارزات مشترک کارگری
ھا و منافع مشترک  پيشرو است که اين خواست

کارگران و نيز ضرورت اتحاد و مبارزه مشترک 
را به ميان تمام کارگران و فعاWن کارگری 

تنھا از يک کشور اروپايی يعنی فرانسه، صد 
شرکت بزرگ برای تنظيم قرارداد و حضور 
فعال در استثمار طبقه کارگر ايران، خود را به 

سفر ھيات کارشناسی صندوق .  اند تھران رسانده
المللی پول به ايران نيز حاکی از ادامه ھمين  بين

  بھمن به نقل از ١۶، "تسنيم."  روند است
"Wرئيس اين ھيات نوشت؛ "  مارتين سری سو

ھدف اين سفر، بررسی شرايط و وضعيت ايران 
ھای صندوق  گذاری و ارائه توصيه برای سرمايه

سرمايه، .  المللی پول به دولت ايران بوده است بين
البته در جستجوی شرايط امن، کار ارزان و 
کارگر خاموش است و اين ھمان مژدگانی اھدائی 

 .دولت روحانی به سرمايه است
بر کسی پوشيده نيست که کارگران ايران به  

العاده  لحاظ اقتصادی و معيشتی در شرايط فوق
ھا و  افزايش مداوم قيمت.  برند دشواری به سر می

  درصد آن را ٣۵رشد فزاينده نرخ تورم که تا 
دولت رسما پذيرفته است، قدرت خريد کارگران 

با دو برابر .  را بيش از پيش کاھش داده است
ھای انرژی توسط دولت، قيمت  رشد قيمت حامل

بار ديگر به طور  تمام کاWھا و خدمات يک
کارگران ايران با .  جھشی افزايش خواھد يافت

دستمزدھای ناچيزی که از يک چھارم خط فقر 
ترين  کند، قادر نيستند حتا ضروری تجاوز نمی

ھا  ميليون.  نيازھای اوليه زندگی را تامين کنند
ھای کارگری، با فقر و  کارگر و اعضای خانواده

با .  ف�کت فزاينده و گرسنگی مزمن روبرو ھستند
که تنگناھای معيشتی و فشارھای  وجود آن

اکنون نيز از محدوده تحمل  اقتصادی، ھم
کارگران فراتر رفته است، اما بورژوازی حاکم 
به اين حدود قانع نيست و در راه کسب سود و 
انباشت بيشتر سرمايه، فشارھا و تعرضات بيشتر 

تری را تدارک ديده است تا  و استثمار وحشتناک
تری را بر کارگران و  ف�کت و بدبختی بزرگ

 . ھای کارگری تحميل کند خانواده
ھای بورژوازی و دولت  ھا البته خواب اين

ست، اما طبقه کارگر ايران که آگاھی و  روحانی
ھمبستگی طبقاتی در صفوف آن پيوسته در حال 

ھا، فشارھا  رشد و ارتقاست، در برابر اين سياست
و تعرضات ايستاده ، به مقابله و مبارزه با آن 
برخاسته و خواب خوش استثمارگران را برھم 

ھای کارگر، نه فقط تحت شرايط  توده.  زده است
حاد اقتصادی و معيشتی و برای نمردن از 
گرسنگی و بھبود شرايط کار و زندگی و احقاق 
حقوق خويش در مقياس نسبتا وسيعی وارد 
عرصه مبارزه شده اند، بلکه به خاطر گسترش 

گرانه در مقياس وسيع و عمومی  ھای آگاه فعاليت
و به صحنه آمدن نسل جديدی از رھبران عملی و 

اند به نحو  کارگران مبارز و پيشرو، توانسته
موثری در برابر تعرضات کارفرمايان بايستند و 

جنبش کارگری ، .  از حقوق خويش دفاع کنند
ست و طبقه کارگر   زنده و پويا و درحال پيشروی
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ت�ش گسترده اما پراکنده وغير منظم وغير !  گويد
تشکي�تی ھرروزه طبقه کارگردر مبارزات 
تدافعی ودر بعضی مواقع مطالبه جويانه خود 
! ،اين موضوع را مرتب به ما گوشزد می کند

رژيم سرمايه داری جمھوری اس�می درادامه 
ت�ش مذبوحانه وسرکوبگرانه خود برای 
حکومت کردن، ناتوان ،ضعيف وافشاء شده 

توده ھا ی مردم واقشاراجتماعی وسيعی .است
بطور عموم بر اين ضعف وناتوانی رژيم پی 

روحيه اعتراضی ومبارزه جوئی باW .  برده اند
رژيم در تقابل و روياروئی با توده ھا ئی .گرفته

که حقوق آنان را در طی سال ھای گذشته به 
شکل گسترده ای پايمال کرده ،با وحشت و واھمه 

جناح ھائی ازرژيم  که تاکنون .عمل می کند 
مطرود  بوده اند، نگران از سرنوشت رژيم 
وآينده آن، که  شبيه ھمه رژيم ھای تاريخ 
مصرف تمام شده ودر سراشيب افتاده، آفتابش 
درحال غروب است، برای نجات رژيم و مقابله 
با اوضاع بحرانی به کمک جناح در قدرت آمده 
اند و  بيھوده  در سعی وت�شی فريبکارانه اند، تا 
بار ديگروبه شکلی ديگرھرچند مضحک، رژيم 
وارفته واز شکل افتاده جمھوری اس�می را  

 .دوباره دراذھان عمومی احياء کنند
اما،در چنين اوضاعی وبخصوص بعداز تحمل 
تحقير وسرکوب، کشتار وزندان وسختی ھا 
وتجربه ھای  تلخی که توده ھا ازعملکرد رژيم 
درطول سال ھای طوWنی دارند، اين کار غير 

در آستانه ی نوزده بھمن وروز ھای .  ممکن است
 بھمن ماه،روز ھا وماه ھائی که ٢٢ و٢١قيام 

يکسره  با حرکت وسنت مبارزاتی، وشور 
. وھيجان انق�بی در پيوند است قرار داريم

روزھائی که حرکت ھای اعتراضی عمومی را  
.  برعليه رژيم  شاه در اذھان عمومی زنده می کند
طبقه کارگر و توده ھای به جان آمده ومعترض 
از وضع موجود، يک بارديگر، واين باربايد با 
جنبش عمومی و اعتراضی خود صدای مارش 
انق�ب را در گوش ھای سردمداران رژيم 
سرمايه داری ارتجاعی جمھوری اس�می  

ماه بھمن ،ماه انق�ب وقيام، ماه .زمزمه  کنند
ماه بھمن، ماه زايش وتولد، .حماسه مسلحانه است
 -ما فعاWن داخل کشور.ماه گل وخون است

سازمان فدائيان اقليت، نوزده بھمن سالروزتولد 
سازمان را به کارگران وزحمتکشان، به سازمان  
وبه ھوداران سازمان وھمه مردان وزنان 
ونيروھای انق�بی کمونيستی که درراستای 
سرنگونی رژيم سرمايه داری جمھوری اس�می 
وبرای برپائی يک  انق�ب اجتماعی سوسياليستی 
وحاکميت شورائی کارگران وزحمتکشان می 

 . کوشند، تبريک می گوئيم
 

 زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی 
 مرگ بر رژيم جمھوری اس�می

 زنده با حاکميت شورائی کارگران وزحمتکشان
جاودان باد خاطره اختران تابناک آسمان جنبش 

 کمونيستی ايران
 .گرامی وجاودانه باد ياد جانباختگان حماسه سياھکل

 
داخل  –فعالين سازمان فدائيان اقليت 

 بھمن ماه نود ودو١١کشور
 

       
 
 
 

کمونيستی ايران وانق�ب وسيع اجتماعی 
 . سوسياليستی سازمان بدھد

يکی از فعاليت ھای سازمان ما درآغازشکل 
گيری،جذب گروه ھای کوچک وپراکنده ای  بود 
که بطور نامؤثری در مبارزه بودند، سازمان 
توانست بامبارزات جدی وپيگير خود، اعتماد 
. بخش اعظم آنان راجلب و جذب خود کند
امروزيکی از نقاط ضعف جنبش کمونيستی 

سازمان با تشديد .وکارگری پراکندگی آن است
فعاليت خود دردو زمينه، کار تشکي�تی ،وکار 
در عرصه تئوريک سياسی می تواند به انسجام 
واتحاد طبقاتی جنبش کارگری کمونيستی ياری 

 .رساند
بخشی از پراکندگی جنبش کارگری کمونيستی 
درگرو مبارزه سازمانيافته وھدفمند برای ايجاد 

مبارزه طبقاتی در شرايط .حزب کمونيست است
امروز جامعه ما وجنبش کمونيستی، بطور 
اجتناب ناپذيری با کار وفعاليت سياسی تشکي�تی 
برای ايجاد حزب کمونيست و برای غلبه 

کمونيستی گره   -برپراکندگی جنبش کارگری
تجربه مبارزاتی سازمان ما ،اين .خورده است

جرأت وجسارت رابه ما می دھد که باانتخاب 
مشی درست وانق�بی در مسير استراتژی 
سازمان بشکل وسيعی درجھت ھای گوناگون 

تجربه مبارزاتی که سازمان در دوره .ت�ش نمائيم
آغازين مبارزات خود، فارغ ازپرحرفی ھای 
معدود منتقدين ساحل نشين کم مايه ، آن را 

، "مارکسيسم لنينيسم خ�ق"درجم�ت کوتاه
خودخ�صه می "!ابتکارعمل انق�بی"و

مورد جسارت آميزی که امروز کمتر جريان .کرد
مارکسيستی پيدا می شود،بدون ترس از انگ 
ديگران،متھورانه از انکشاف تازه ای در جھت 

سازمان .  پيشرفت جنبش مارکسيستی  دفاع کند 
ما  گذشته ای روشن وپرافتخار رادر تاريخ پشت 
سر خود دارد وامروز که در مسير يک انق�ب 
وسيع اجتماعی گام بر می دارد،  نبايد فعاليت 
انق�بی خودرا مقيد به چارچوب ھای کليشه ای 
وتئوری ھای فرموله شده از قبل بکند ويادامنه 
ت�ش وفعاليت سازمانی خودرا محدود به مرز 
ھائی نمايد که برخی ازجريانات تشکي�ت 

يا شبيه .گريزواما پر حرف تعيين می کنند
جريانات فرقه ای وخود برگزيده ای رفتارکند که 
سعی دارند بی عملی وناتوانی خود را 
درباصط�ح پاکيزگی مسائل تئوريک خود ساخته 

جنبش کمونيستی امروز ايران بيش .توجيه نمايند
از ھر زمانی کار وفعاليت انق�بی ازسازمان ما 

بعد ازسرکوب دھه شصت و قطع .می طلبد
ارتباط فعاليت سازمان ھای خارج کشور،فرصت 
کار تشکي�تی گسترده در داخل کشور و جذب 
نيروھای جوان  از گروه ھا وسازمان ھا واز 

امروز به وسعت تمام .جمله سازمان ما گرفته شد
عرصه ھای اجتماعی زمينه ھای نسبی برای کار 
وفعاليت انق�بی درجامعه ودر ميان کارگران 

راه ھای .وساير اقشار اجتماعی بوجود آمده است
تشکي�تی، در   -مبارزه انق�بی وفعاليت سياسی 

مسير مبارزه به درجاتی مھيا شده، ويا در حال 
-اين رابحران حاد اقتصادی.  گشايش است

اجتماعی و سياسی که جامعه ورژيم سرمايه 
داری جمھوری اس�می را دربر گرفته، به ما می 

درسپيده دم نوزده بھمن چھل ونه  ودرتداوم 
لنينيسم انق�بی بود که سازمان   -جنبش مارکسيسم

مابابرافراشتن پرچم انق�ب ودر مبارزه ای 
در زمانيکه .  رزمجويانه اع�م موجوديت نمود

پنجاه سال از عمر جنبش کمونيستی وازتشکيل 
اولين حزب انق�بی کمونيست ايران می 

سازمان ما بمثابه يک جريان مارکسيسم .گذشت
انق�بی وبدنبال شکست زبونانه وبی عملی خفت 
بار حزب رفرميسم توده ، از ميان گروه ھا، 
جريانات وافراد انق�بی شکل گرفت، که در دھه 
چھل برای برون رفت از وضعيت رکود وکسادی 

جوانان پرانرژی .مبارزه در ت�شی انق�بی بودند
و مارکسيست انق�بی که در ھسته ھای فعال 

 .سياسی  پراکنده در جامعه فعاليت می کردند
دھه اول فعاليت تشکي�تی سازمان ما ، دھه پنجاه 
 -، يکی از فراز ھای پرافتخار جنبش مارکسيسم 

فعاليت زنان ومردان .لنينيسم انق�بی ايران است
جوان پرشوری که در سلول ھای مخفی دليرانه 
وبی مھابا در کار وپيکار قھری بودند وتوانستند 
تاثيرات گسترده ای بر جنبش مبارزاتی مردم 
وتوده ھا وبرنيروھای مترقی و پيشرو جامعه 
بگذارند ودرسازماندھی 
کارگران،دھقانان،سربازان وروشنفکران نقش 

 . مھمی بازی کنند
 ودر قيام توده ای سازمان ما در ۵٧درمقطع 

پيشاپيش توده ھای بپا خاسته نقش موثری در 
بعداز قيام .جنبش دمکراتيک انق�بی مردم داشت

 وبعد از انشعاب ودر دوره رونق جنبش ۵٧
سوسياليستی   -کمونيستی ومبارزه دمکراتيک 

عليه رژيم ارتجاعی به قدرت رسيده جمھوری 
اس�می،سازمان ماپيشگام در مبارزه و مقابله 
جوئی انق�بی با رژيم، دريک ھمسوئی 
باديگرجريانات ،گروه ھا وسازمانھای انق�بی 
مارکسيست به دفاع از جنبش دمکراتيک انق�بی  
واھداف سوسياليستی طبقه کارگر 

درھمين زمان بود که سازمان ما برنامه .پرداخت
عمل انق�بی خودرا در سطح جنبش کمونيستی 
ارائه داد وبه پيروی از بنيانگذران سازمان در 
شرايط واوضاعی متفاوت ودر سطحی وسيع تر 
وعميق تربرای يک انق�ب اجتماعی سوسياليستی 

دراين دوره بسياری .کوششی پيگير وانق�بی نمود
ازرھبران، کادرھا ،اعضاءوھوداران سازمان در 
درگيری ھای مسلحانه با رژيم از پای 
افتادند،ياتيرباران وياگرفتار زندان ھای رژيم 

سازمان ما عليرغم دوران سختی که در .شدند
ادامه  اين سال ھا پشت سر گذاشت ، فعاليتش در 
داخل کشور محدود شد،اما ھيچگاه  ازفعاليت و 

 .  مبارزه انق�بی باز نايستاد
سازمان ما ، بعدازچند دھه فراز وفرودو اختناق 
وسرکوب ، بر برخی از کاستی ھا  فائق آمده، اما 
مسائل اساسی زيادی وجود دارد که احتياج به 
پيگيری وپاسخ دارند وبايد با برنامه وراه کار 

سازمان  به .  عملی برای تحقق  آنھا ت�ش کند
عنوان يکی از اجزای جنبش کمونيستی ايران که 
سابقه مبارزاتی در پراتيک انق�بی دارد،ھمزمان 
با چھل وسومين  سالگرد حماسه سياھکل 
وفعاليت انق�بی در دوره شکل گيری اش، می 
تواند نمونه ای ازکاروفعاليت انق�بی را در جھت 
تحقق بخشيدن به اھداف ماھيتأ کيفی کنونی جنبش 



 ۶ ۶۶٣ شماره  ٩٢نيمه  دوم بھمن      ۶
١از صفحه   

 ای که فرزندان ناخواسته
  زاده نخواھند شد

افزايد؛ به جای تھيه وتوزيع امکانات  مدارس می
رايگان پيشگيری از بارداری، جمھوری اس�می 

ستيزانه خود که زن را نه  و رھبر آن، با نگاه زن
کند، ھمان  انسان، بلکه دستگاه توليد مثل تلقی می

چيند و در شرايط  بند سابق را برمی امکانات نيم
اقتصادی وخيم اکثريت مردم، سياست افزايش 

گيرد؛   ميليون نفر را در پيش می١۵٠جمعيت تا 
به جای تسھيل شرايط سقط جنين قانونی، سقط 

 .کند جنين را محدود و آن را تبديل به جرم می
ماند؟ مانند ساير  در چنين شرايطی چه باقی می

 .ھای رژيم، راه حل پليسی حل راه
خواھد نقش پليس را بر عھده  ھا می از خانواده

گرفته و مانع از معاشرت دختران و پسران 
را گرفته "  فساد"خواھد جلوی  شوند؛ از آنان می

را به فرزندان خود ياد "  ھای دينی ارزش"و 
ھای  ھا و روزنه خواھد دريچه دھند؛ از آنان می

ارتباط نوجوانان و جوانان با دنيای خارج را 
 .مسدود کنند

ھا با آن  شود که در ساير عرصه حاصل ھمان می
سه برابر شدن آمار .  تشديد معضل:  روبروييم

 .  سال١۵سقط جنين فقط در عرض 
راه حل واقعی اين معضل نظير ساير معض�ت 
اجتماعی جامعه ايران، در درجه اول رفع 
مشک�ت اقتصادی و فقر اکثريت مردم ايران، 

 :يعنی. يعنی کارگران و زحمتکشان است
ايجاد کار برای بيکاران، تضمين شغلی، بيمه   -

شدن در مقابل بيکاری و پرداخت حق بيکاری 
 نفره کارگری به ۵معادل مخارج يک خانواده 

 بيکاران از سوی دولت
مرخصی زنان باردار يک ماه قبل وشش ماه   -

بعد از زايمان بدون کسر حقوق، با برخورداری 
 .از امکانات پزشکی، درمانی و داروئی رايگان

 .بھره مند شدن کارگران از حق اوWد -
برخورداری زنان از تسھي�تی چون   -

شيرخوارگاه، مھدکودک، حق نگھداری و 
 .رسيدگی به نوزادان در محل کار
 : پس از آن، به ويژه در مورد زنان

ممنوعيت ھر گونه فشار، تحقير، اجبار، اذيت   -
و آزار و خشونت عليه زنان در محيط خانواده و 

 .ھای شديد در مورد نقض آن ھا اعمال مجازات
آزادی کامل زن در انتخاب شريک زندگی   -

روابط خصوصی زن بايد از ھرگونه .  خود
 . تعرض مصون باشد

به رسميت شناخته شدن حق سقط جنين، بدون   -
 .قيد و شرط

تأمين اجتماعی مادران مجرد و ايجاد امکانات   -  
Wزم برای نگاھداری کودکان ناشی از 

 .ھای ناخواسته بارداری
ھای فوق، با وجود  و تحقق ھيچ يک از خواسته
 .جمھوری اس�می ميسر نيست

تری بر اثر رکود اقتصادی و تورم، عدم  بيش
افزايش دستمزدھا متناسب با نرخ تورم، بيکاری، 

به زير ...  ھای به ويژه پزشکی و افزايش ھزينه
اين امر باعث شده است .  شوند خط فقر رانده می

ھا و به  آوران و سرپرستان خانواده که نان
اصط�ح پدران و مادران، در بسياری موارد حتا 

شان  در تأمين نان شب خود و فرزندان کنونی
دربمانند چه رسد به تحمل بار نگھداری از 

 .کودکی ديگر
به تعداد فزاينده کودکان کار توجه کنيد، که بر اثر 

شوند کتاب و مدرسه را رھا کنند و  فقر، وادار می
از سنين کودکی و نوجوانی به ارتش نيروی کار 
بپيوندند، آن ھم نه فقط دستفروشی بلکه حتا 

وجه با نيروی  کارھای سنگين بدنی که به ھيچ
 .بدنی و ذھنی آنان ھمخوانی ندارد

به انبوه آن زنانی توجه کنيد که بر اثر مشک�ت 
اقتصادی و فرھنگی و اجتماعی به ازدواج موقت 

دھند تا چند صباحی ھم که شده نانی برای  تن می
 .خود و شايد کودکان خود به کف آرند

به انبوه دختران و پسرانی توجه کنيد که بر اثر 
تر، بيکاری حتا در صورت  فقر يا از آن ھولناک

تمايل امکان تأمين ھزينه شب ازدواج خود را 
ھای بعدی تشکيل  ندارند، چه رسد به ھزينه

 .خانواده
به دختران و پسرانی توجه کنيد که بر اثر 

مانده فرھنگی، اجتماعی و از  ھای عقب محدوديت
ھای سياسی، از امکان  تر ممنوعيت آن مھم

مندی از آموزش جنسی، معاشرت آزادانه،  بھره
 . محرومند... تفريح، ورزش و

حال در شرايطی که فشارھای مختلف اقتصادی، 
اجتماعی، فرھنگی و سياسی از ھمه سو و در 

کند،  ھا بر دختران و زنان سنگينی می ھمه زمينه
جمھوری اس�می و دست اندرکاران آن البته 

ھای غير قانونی، چه راه  برای کاھش سقط جنين
 کنند؟ ھايی پيشنھاد می حل
چه که مسلم است، بحران اقتصادی و تورم،  آن

داری جمھوری اس�می است،  ذاتی رژيم سرمايه
بنابراين از .  و رژيم راه حلی در اين زمينه ندارد

طرح علت اصلی يعنی مشک�ت اقتصادی سر 
زند و آن را تا حد ممکن به حاشيه  باز می

 .راند می
ھای ديگری  اما، اگر نه راه حل، ولی پيشگيرنده

نيز در اين زمينه وجود دارد که رژيم حتا به 
ھايی  پيشگيرنده.  ھا ھم حاضر نيست، تن دھد آن

مانند آموزش جنسی مناسب به نوجوانان و 
ھا، تھيه و توزيع  جوانان در مدارس و دانشگاه

امکانات رايگان پيشگيری از بارداری، تسھيل 
 .شرايط سقط جنين قانونی

به جای اين ھمه، به جای آموزش جنسی به 
نوجوانان و جوانان، رژيم بر تعداد آخوندھا در 

دھند، الزاما پزشک  که اين عمل را انجام می
نيستند و در برخی موارد حتا سواد خواندن و 

 ."نوشتن ندارند
سقط جنين در صورتی که تحت نظر پزشک 
متخصص و در شرايط پزشکی مناسب انجام 

است گاه با عواقب  نگيرد، برای زنان حامله عملی
به گفته پزشکان، استفاده از .  بسيار خطرناک

ھای عمدی، باعث افزايش  دارو برای سقط جنين
عروقی،   –فشار خون، اخت�Wت قلبی 

سردردھای مزمن يا پارگی روده و رحم، 
ھای شديد و يا خارج شدن رحم از بدن  عفونت

شود که در نھايت ممکن است منجر به  مادر می
ھای  چنين بروز عفونت و زخم ھم.  مرگ شود

عفونی در خارج و داخل رحم به دليل 
ھای انجام شده در حين ختم حاملگی،  دستکاری

تواند منجر به عفونت لوله و چسبندگی داخلی  می
 . رحمی و عقيمی دائمی زن شود
ھا که در بسياری  در نتيجه اين گونه سقط جنين

اوقات به علت مشک�ت فرھنگی و اجتماعی، 
تر مشک�ت  ھای قانونی و از ھمه مھم ممنوعيت

مالی در شرايط غير بھداشتی و به دست افراد 
شود، بيش و پيش از  غير متخصص انجام می

ھمه س�مت و حتا زندگی دختران و زنانی را به 
اندازد که به علل مختلف امکان ادامه  خطر می

. بارداری و نگاھداری از فرزند خود را ندارند
طبق برآوردھای غير رسمی در ايران ساWنه 

 .ميرند صدھا زن بر اثر سقط جنين غيرقانونی می
سقط جنين قانونی در ايران، البته فقط برای 

ھای قانونی، ملزم به اجازه سه پزشک  زوج
متخصص و تأييد پزشکی قانونی است و آن ھم 

الخلقه  افتادگی يا ناقص در موارد بيماری، عقب
بودن جنين يا تھديد جانی مادر، آن ھم به شرطی 

 . ماه نباشد۴که عمر جنين بيش از 
پس زنانی که واجد شرايط فوق نيستند، در 
صورت بارداری ناخواسته، تنھا راه حلی که در 

 .اختيار دارند، سقط جنين غير قانونی است
کارشناسان و پزشکان، روابط جنسی خارج از 
ازدواج و مشک�ت اقتصادی را از جمله 

ترين دWيل روی آوردن زنان به سقط جنين  مھم
 .شمرند غيرقانونی برمی

گويد، در  يک پزشک متخصص زنان می
مواردی با مراجعانی برخورد کرده است که 

 ۵٠ تا ٣٠اغلب دختران و زنانی با طيف سنی "
سال ھستند كه به دليل فقر مالی و از روی 

اين افراد و .  اند ناچاری به عقد موقت تن داده
ساير كسانی كه به سقط روی می آورند به دليل 
بارداری ناخواسته، فقر فرھنگی، عدم آگاھی از 

ھای جلوگيری از بارداری نوين و ترس از  روش
شوند با جان خود بازی  آبروی خود حاضر می

 ."كنند
ھای   جنين ، تعداد سقط١٣٧٧طبق آمار سال 

 ھزار مورد بوده ٩٠قانونی وغير قانونی ساWنه 
 سال، تعداد آمار سقط جنين ١۵است؛ يعنی طی 

اما چرا؟ طی اين .  در مجموع سه برابر شده است
مدت، اگر فقط به يک عامل دستخوش تغييرات 
عظيم، يعنی عامل اقتصادی توجه شود، پاسخ 

 .توان يافت اصلی را می
  ھای ھر چه ھر سال و سال به سال خانواده



 ٧ ۶۶٣ شماره  ٩٢نيمه  دوم بھمن      ٧

١از صفحه   

 سی و پنج سال پس از
  بھمن٢٢ قيام 

  ٨درصفحه 

ميان گروه ھای مختلف اجتماعی و يا جنبش 
خارج از محدوده که پيش از اين به آنھا 

يکی ديگر از نتايج رشد تضادھا، .  اشاره شد
فساد فراگيری بود که بر توان رژيم برای 
مقابله با معض�ت موجود در جامعه تاثير 
منفی گذاشته بود و عامل مھم ديگر 
ديکتاتوری عريان رژيم شاھنشاھی و سلب 

 .آزادی ھای سياسی مردم بود
 بھمن نقطه ی اوج ٢٢ که قيام ۵٧اما انق�ب 

آن بود چه نتايج و دستاوردھايی را به ھمراه 
آورد؟ يکی از مھم ترين دستاوردھای قيام 

، آزادی ھای سياسی بود که تا مقطعی ۵٧
حکومت اس�می از ھمان ابتدا .  تداوم داشت

ت�ش کرد تا آزادی ھای سياسی را محدود و  
ولی آن خ�يی را .  سپس به کلی ممنوع کند

که در اثر سرنگونی شاه و انق�ب توده ھا 
. بوجود آمده بود، نمی شد يک روزه پُر کرد
مردم آزادی را با عزم و مبارزه ی جدی 
ودرجريان انق�ب  خود به چنگ آورده بودند 
و رژيم که ھنوز بر تمامی عرصه ھا مسلط 
نشده بود، نمی توانست به يکباره اين آزادی 

 .را از توده ھا بگيرد
اين آزادی و خ�ء قدرت دو دستاورد مھم 

اولين دستاورد آن باW رفتن آگاھی .  داشت
در روزھای انق�ب و پس از .  توده ھا بود

آن، توده ھا به تجارب سياسی بسياری دست 
يافتند و در شرايطی که گروه ھای سياسی 
امکان انتشار علنی نشريات خود را يافتند و 
روزنامه ھا و کتاب ھای گوناگونی که پيش 
از اين امکان انتشار نداشتند، منتشر 
گرديدند؛ اين امکان برای گروه ھای بيشتری 
فراھم گرديد تا بر بستر تجارب سياسی ناشی 
از دوران انق�بی، به شناخت دقيق تری از 
تحوWت سياسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه 
دست يابند که نتيجه ی آن را در روآوردن 
ميليونی به سازمان ھای چپ و دمکرات می 

 .توان ديد
. دومين دستاورد مھم، تجربه ی شوراھا بود
بعد از قيام، کارگران درابعادی بسيار وسيع 
و دراغلب کارخانه ھا و واحد ھای توليدی 

حتا .  بزرگ ، شورا ھای خود را برپا کردند
تشکل ھای سراسری کارگری در برخی 
نقاط و يا صنايع ھم چون صنعت نفت، 

شوراھا .  گي�ن، تبريز و تھران بوجود آمدند
در زمانی که در اثر انق�ب از قدرت 
مديريت کاسته شده و حتا در جاھايی مديريت 
کارخانه را به حال خود رھا کرده بود، از 
قدرت برخوردار شدند و رتق و فتق بسياری 
ازامور کارخانه، مانند استخدام وجلوگيری 
از اخراج کارگران ، ت�ش در راستای بھبود 
وضعيت حقوقی و معيشتی کارگران  را خود 

اين شورا ھا البته ھنوز .به دست گرفتند 
ارگان ھای سياسی حاکميت طبقه 
کارگرنبودند بلکه نطفه چنين ارگان ھائی 

اما تجربه ی شوراھا به .  محسوب می شدند
در برخی از مناطق ھم .  ھمين خ�صه نشد

سرعت فراگير شد و خواست ھا، شکل و 
ھمين .  محتوای کام� سياسی به خود گرفتند

اعتصابات کارگری و به ويژه اعتصاب 
سراسری کارگران صنعت نفت بود که تأثير 

 .مھمی درسقوط رژيم سلطنتی داشت
تغييرات سريع در دولت و تغيير نخست 
وزيران نشانگر ناتوانی سيستم برای مقابله با 
موجی بود که ديگر نويد قيام و سرنگونی 

اعتصاب عمومی که .  رژيم شاه  را می داد
از درون طبقه کارگر سر برآورده و به 
ديگر بخش ھای جامعه فرا روئيده بود، 
منجر به فلج شدن سيستم بوروکراسی و 
. ناتوانی دستگاه پليسی و امنيتی رژيم گرديد
خيزش انق�بی توده ھا سيستم سياسی کشور 

 .را در بحران فرو برده بود
 بھمن شکل ٢٢در چنين شرايطی بود که قيام 

درحالی که باWيی ھا نمی توانستند به .  گرفت
شکل سابق حکومت کنند و پايينی ھا نيز نمی 
خواستند و نمی توانستند وضع موجود را 

در چنين شرايطی و در حالی که .  تحمل کنند
روحانيت ھمراه با نمايندگان سياسی به 
اصط�ح بورژوازی ليبرال با اعتقاد به 
رفتنی بودن رژيم شاه و حتا اع�م پيوند 
بخشی از ارتش با خمينی، با اع�م دولت 
موقت خود را برای جايگزينی و به دست 
گرفتن قدرت سياسی از طريق سازش با 
ارتش و قدرت ھای امپرياليستی آماده می 
کرد، جرقه ای کافی بود تا آتش قيام شعله ور 

 .گردد
حمله ی نيروھای گارد به پادگان نيروی 
ھوايی با مقاومت نيروھای مستقر در پادگان 

پيوستن مردم به . نيروی ھوايی روبرو گرديد
ھمافران و به ويژه پيوستن نيروھای سازمان 
چريکھای فدايی خلق به قيام که در ھمان 
روز و در تظاھرات ده ھا ھزار نفری برای 
اولين بار حماسه سياھکل را در خيابان ھای 
تھران پاس می داشتند، منجر به شکست 

در حالی .  ارتش و پيروزی قيام کنندگان شد
که قيام در شرايط پيروزی و حکومت 
نظامی در عمل با س�ح توده ھا برچيده شده 
بود، خمينی ھراسان از قيام توده ھا و از 
دست دادن کنترل بر آنھا تازه اع�م کرد که 

در !!  مردم به حکومت نظامی اعتنا نکنند
واقع ديگر قدرتی برای اعمال حکومت 
نظامی باقی نمانده بود تا مردم به آن اعتنا 

 .کنند
اين گونه بود که حکومت شاه سرنگون و 

بختيار رفت، .  خمينی به قدرت رسيد
 .بازرگان آمد

با توجه به آن چه که به اختصار در رابطه با 
 بھمن ٢٢خطوط کلی حوادثی که به قيام 

منجر گرديد در اين بخش آمد، می توان 
 را به طور عمده نتيجه و معلول ۵٧انق�ب 

ترين ان   عواملی چند دانست، که مھم
تضادھای درونی مناسبات سرمايه داری بود 

 حتا به بحران اقتصادی منجر ۵٣که در سال 
گرديد و تاثير اين تضادھا بر نارضايتی در 

نارضايتی اقشار آگاه تر جامعه و حتا گروه 
ھای مختلف اجتماعی بوده و نيز بازتاب 

 .دھنده ی مناسبات نوين
در شرايطی که رژيم شاه با رفرم ارضی 
کوشيده بود بر تضادھای جامعه ی کھن و 
تاثيرات سياسی و اجتماعی آن غلبه کند، 
تضادھای جديدی شکل گرفتند که در عرصه 

 و ۵٣ی اقتصادی به ويژه در بحران سال 
در عرصه ی سياسی در فعاليت و 
اعتراضات گروه ھای گوناگون اجتماعی حتا 
بخشی از بورژوازی که از قدرت محروم 

 .مانده بود، قابل مشاھده بودند
حرکت ھای اعتراضی توده ای و اعتصابات 
کارگری نيز به صورت تک نمادھايی در 
اين مرحله وجود داشتند که به ويژه می توان 
از تظاھرات به مناسبت درگذشت تختی و به 
آتش کشيدن اتوبوس ھای داخل شھری به 
 .دليل گران شدن بھای بليط در تھران نام برد

جنبش اعتراضی ساکنان خارج از محدوده 
 آغاز گشت، يکی از نمودھای ۵۵که از سال 

برجسته و عينی تضادھايی بود که مناسبات 
نوين با خود به ھمراه آورده بود، مناسباتی 
که با فروپاشی نظام کھنه، جمعيت ساکن در 
روستاھا را به حاشيه ھای شھری بزرگ ھم 

 .چون تھران رانده بود
ديکتاتوری .  دوران ط�يی شاه بسرآمده بود

در کنار گسترش بوروکراسی، فساد مالی 
گسترده ای را نيز بوجود آورده بود که از 
سويی بر دامنه ی نارضايتی ھا می افزود و 
از سوی ديگر از کارآمدی رژيم برای مقابله 

 .با گسترش نارضايتی می کاست
با عمومی شدن اعتراضات خيابانی در سال 

، رژيم شاه بدون توجه به زمينه ھای ۵٧
نارضايتی در ميان توده ھا، به سرکوب و 

و وقتی ھم (نشنيدن صدای مردم ادامه داد 
اعتراف به شنيدن صدای مردم کرد که ديگر 

 شھريور ١۶حکومت شاه ).  دير شده بود
حکومت نظامی اع�م کرد و در فردای آن 
روز کشتار ميدان ژاله اتفاق افتاد و به رغم 
اين کشتار، رژيم ت�ش کرد تا اوضاع را 

به ھمين خاطر در اول مھر .  عادی جلوه دھد
مدارس و دانشگاه ھا به روال معمول باز شد 
اما طولی نکشيد که اعتراض و اعتصاب 
دانشگاه ھا و مدارس را فرا گرفت و رژيم 
مجبور گرديد تا مدارس و دانشگاه ھا را 

 .رسما تعطيل کند
سرکوب اعتصاب کارگران نفت نيز که ابتدا 
در بخشی از کارگران و با خواست ھای 
اقتصادی از مھرماه آغاز شده بود، در 
شرايطی که بحران سياسی جامعه را فرا 
گرفته بود، نتيجه ای معکوس برای رژيم به 

اعتصاب در شرکت نفت به .  بار آورد
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 سی و پنج سال پس از
  بھمن٢٢ قيام 

. چون کردستان، شوراھای شھر بوجود آمد
در ترکمن صحرا شوراھای سراسری خلق 
ترکمن با شعار زمين از آن کسانی ست که 
بر روی آن کار می کنند، بوجود آمد و 
. بسياری از امور منطقه را در دست گرفت
شوراھايی که منتخب مستقيم دھقانان و 

 .ساکنان ترکمن صحرا بودند
اما جمھوری اس�می که از قدرت گيری 
شوراھا ھراسان شده بود، بسرعت دست به 

نه فقط در کردستان و .  سرکوب شوراھا زد
ترکمن صحرا که در کارخانجات نيز به 
دستگيری نمايندگان واقعی کارگران و 

ارتجاع تازه به .  اعضای شوراھا پرداخت
قدرت رسيده، شوراھای کارگری را قبل از 
آن که مجالی برای تبديل به ارگان سياسی 
حاکميت طبقه کارگر يافته باشند، با خشونت 

خانه کارگر را به . و بيرحمی قلع و قمع نمود
وسيله مزدوران خود اشغال کرد و شوراھای 
ساختگی اس�می را براه انداخت که 
نمايندگان آن می بايست مورد تاييد انجمن 

 .ھای اس�می و اداره کار می بودند
 بھمن ٢٢ و قيام مسلحانه ۵٧انق�ب سال 

ھای  تجارب ارزشمندی برای سازمان
ھای  کمونيست، طبقه کارگر و عموم توده

بايد اين تجارب را پاس .  زحمتکش داشت
 . داشت و در انق�ب آتی به کار گرفت

انق�ب، نقش اعتصابات عمومی، به ويژه 
اعتصاب عمومی سياسی را به ھمگان نشان 

اعتصابات عمومی اقتصادی، عموم .  داد
ھای کارگر را در سراسر ايران، به  توده

اعتصاب .  ای فعال کشاند عرصه مبارزه
ای به رژيم  کننده عمومی سياسی ضربه خرده

از نظر اقتصادی و سياسی وارد کرد و تمام 
. ھای نظم موجود را فلج کرد ارکان و ارگان

در جريان اين اعتصاب، نقش برجسته 
کارگران به ويژه کارگران صنعت نفت در 

اعتصاب عمومی .  مبارزات آشکار گرديد
سياسی که ميدان وسيعی برای تظاھرات 

ھای خيابانی پديد آورده  ای و سنگربندی توده
بود، شرايط را به لحاظ عينی و ذھنی برای 

. ھا به قيام مسلحانه مھيا کرد آوری توده روی
ھای مردم  قيام مسلحانه نشان داد که توده

قادراند با توسل به قھر مسلحانه، 
 -ھای سرکوب نظامی قدرتمندترين ارگان

. پليسی طبقه حاکم ستمگر را در ھم بکوبند
ھای مرتجعين در باW برای  رغم سازش به

انتقال مسالمت آميز قدرت به يک دارو دسته 
ای  مرتجع ديگر و به رغم توھمات توده

 بھمن ٢٢نسبت به خمينی،  قيام مسلحانه 
 -ھای نظامی ضربات جدی به ارگان

اگر .  بوروکراتيک دستگاه دولتی وارد آورد
ارتجاع تازه به قدرت رسيده تا مدتی قادر 

آوردھای انق�بی مردم را به کلی   نبود ، دست
از آنھا سلب نمايد و رژيم اختناق و 
ديکتاتوری عريان را مجددا برپا دارد، 

ھای کارگر و زحمتکش  ضرباتی بود که توده
 -ھای نظامی با قيام مسلحانه به ارگان

بوروکراتيک دستگاه دولتی وارد آوردند، 
ھای اعمال  مسلح شدند و آغاز به ايجاد ارگان

. ای از نمونه شوراھا نمودند حاکميت توده
تجربه نشان داد که شوراھا يگانه ارگان 
اعمال حاکميت کارگران و زحمتکشان در 

اين شوراھا از بطن اعتصاب .  ايران است
عمومی سياسی و قيام مسلحانه و تحول و 

تجربه . ھای اعتصاب، زاده شدند ارتقاء کميته

ھای کارگر و  ھمچنين نشان داد که اگر توده
زحمتکش دستگاه دولتی موجود را با تمام 

ھای نظامی و بوروکراتيک به کلی در  ارگان
ھم نشکنند، شوراھا قادر به  ادامه حيات 

. چينند نخواھند بود و مرتجين آنھا را برمی
ھمين اتفاق در جريان انق�ب گذشته و 

 بار ديگر ۵٧انق�ب .  شکست آن رخ داد
آموخت که اگر طبقه کارگر نتواند رھبری 
انق�ب را در دست داشته باشد، تمام ت�ش و 

ھای مردم برباد خواھد رفت  قھرمانی توده
اين .  گردد وانق�ب با شکست رو به می

تجارب برای پيروزی انق�بی که در پيش 
 . است، پاس داريم وبه کار بنديم

  

کارگر بازداشتی چادرملو و ٢٠"  ، سازمان اط�عيه ای با عنوان٩٢ بھمن ١١درتاريخ
 !"تمام کارگران زندانی فوراً بايد آزاد گردند

گسترش روزافزون اعتراضات واعتصابات "  دراين اط�عيه چنين می خوانيم.  انتشار داد 
رژيم ارتجاعی حاکم سعی دارد با اخراج و . کارگری، طبقه حاکم را به ھراس افکنده است

بازداشت .بازداشت ھای فله ای کارگران، جلوی رشد و گسترش اين اعتصابات را بگيرد
اط�عيه سپس بااشاره به ." کارگرمعدن سنگ آھن چادرملويکی ازاين نمونه ھاست٢٠

شکايت مدير عامل معدن چادرملو وحمايت مقامات محلی دولتی و دستگاه قضائی 
ارعاب و بازداشت وسرکوب کارگران و فعاWن کارگری   "ازکارفرما،چنين ادامه می دھد

 تن از فعاWن و ٢٠درکارخانه پلی اکريل اصفھان نيز.  تنھا به چادرملو خ�صه نمی شود
دھندگان اعتصابات اخير اين کارخانه، رسماً از سوی کارفرما مورد تھديد و   سازمان

مديران کارخانه با ارسال نامه ھای جداگانه ای برای اين کارگران، .  ارعاب واقع شده اند
 .آن ھا را به دليل شرکت در تجمعات اعتراضی تھديد به اخراج نموده اند

 
 کارگرشرکت بين المللی کيسون است که اجرای پروژه شھرک ١٠٠نمونه ديگربازداشت 

کارفرمای اين شرکت بيش از ھزار کارگر را که شش ماه .  سازی پرند را برعھده دارد
 کارگر باقی مانده نيز برای دريافت ۴٨٠٠.کند  کار بوده اند ازکاراخراج می  حقوق طلب

زنند که    دی و اول بھمن دست به اعتصاب می٣٠شش ماه حقوق عقب افتاده در روزھای 
نيروھای سرکوبگر .مورد محاصره و يورش نيروھای پليس و گارد ويژه قرار می گيرند
 .پس از ضرب و شتم کارگران، صد تن ازآن ھا را بازداشت می کنند

 
بازداشت و اخراج فعاWن و نمايندگان کارگران که درتمام طول سه دھه اخير ادامه داشته، 

کابينه روحانی که .  تری به خود گرفته است  بعداز روی کارآمدن روحانی ابعاد وسيع
نمايندگان راست ترين و ھارترين بخش بورژوازی درآن متمرکز شده اند، دردفاع ازمنافع 
طبقه حاکم، محدوديت ھا وفشارھای اقتصادی، سياسی و امنيتی عليه کارگران رابيش از 

طبقه کار گر اما دربرابر اين فشار ھا دست به مبارزه و مقاومت .  پيش تشديد کرده است
طبقه حاکم بايد بداند که با تشديد فشار و .  زده وبردامنه اعتراضات خود افزوده است

ارعاب و سرکوب، قادرنيست دربرابرمبارزات روبه گسترش کارگران سدی ايجاد 
طور که پيش ازاين، بازداشت و زندان و اخراج رضاشھابی، شاھرخ زمانی،   ھمان.کند

محمد جراحی،علی نجاتی، بھنام ابراھيم زاده و ده ھا فعال کارگری ديگر نتوانست جلوی 
مبارزات کارگران را بگيرد، بازداشت ھا و اخراج ھای کنونی نيز نخواھد توانست سدی 

شاھد اين مدعا، استمرار و گسترش اعتصابات .  دربرابر اين مبارزات ايجاد کند
درپايان ."  ست که محصول رشدآگاھی، اتحاد و ھمبستگی کارگران است  کارگری

اط�عيه، سازمان ضمن حمايت از اعتراضات و مطالبات کارگران ، تمام اقدامات 
گرانه عليه کارگران چادرملو، پلی اکريل، کيسون و سايرکارگران را قوياً محکوم    سرکوب

 .نموده و خواستار آزادی و بازگشت به کار کليه کارگران بازداشتی و اخراجی شده است
 

 خ�صه ای از اط�عيه ھای سازمان
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فرياد استيصال روحانی در اج�س 
 اساتيد دانشگاه ھا

١٠در صفحه   

زمينه ھای يک نشست مشترک ميان نمايندگان 
. دولت و منتقدين توافق نامه ژنو را فراھم سازد
حميد رسايی و قاسم جعفری دو تن از نمايندگان 

برخی از "مجلس ارتجاع نيز با اع�م اينکه 
علما، نخبگان دانشگاھی و نمايندگان مجلس از 

نقشه راه توافق " و "اين توافق نامه انتقاد می کنند
، نسبت به موضع "نامه ژنو، راه درستی ندارد

 . گيری روحانی واکنش نشان دادند
خامنه ای تا کنون واکنش صريح و روشنی نسبت 

خامنه .  به اين موضع روحانی بروز نداده است
 بھمن در ديدار با فرماندھان ١٩ای در روز 

نيروی ھوايی ارتش ضمن ترديد در باره 
مذاکرات ھسته ای، از منتقدان دولت ھم خواست 

به .  نسبت به دولت رفتار کنند" شرح صدر"که با 
رغم اين واکنش خامنه ای، آنچه مسلم است دامنه 
ترکش ھای موضع اخير روحانی در اج�س 

يک عده معدود کم "اساتيد دانشگاه فراتر از جمع 
رفته و از اين پس، دامن خامنه ای را ھم "  سواد

روحانی با اين موضع گيری خود، .  خواھد گرفت
عم� خامنه ای را در يک دو راھی دشوار قرار 

اوW سکوت و عدم اظھار نظر ولی .  داده است
فقيه به معنای تاييد نظر حسن روحانی مبنی بر 

منتقدين توافق نامه ژنو است و "  کم سواد بودن"
در ثانی، اگر خامنه ای بخواھد در شرايط کنونی 
و يا در آينده به انتقاد از نقشه راه توافق ژنو 

يک عده "بپردازد، او نيز در جايگاه و جمع 
توافق نامه ژنو قرار خواھد "  معدود کم سواد

گرفت و اين ھمان چالش برانگيزترين موضع 
چالشی که با .  اخير روحانی در درون نظام است

پيشروی عمليات اجرايی توافق ژنو مشک�ت 
بيشتری را برای دولت روحانی به ھمراه خواھد 

 .داشت
آنچه دولت روحانی را به اين موضع کشانده 
است، وعده ھای انتخاباتی و ناتوانی کنونی دولت 

در پاسخ به حداقل ھای شعارھای "  اعتدال"
در واقع، مواجه شدن دولت .  انتخاباتی اوست

روحانی با واقعيت ھای عينی جامعه از قبيل 
خالی بودن خزانه، کسری بودجه، رشد تورم، 
بحران بيکاری، فقر، معض�ت درمان و ناتوانی 
دولت در پاسخگويی به مطالبات کارگران و ساير 
اقشار زحمتکش مردم ايران و نيز تداوم  بحران 
ھای سياسی، اقتصادی و اجتماعی رژيم، دولت 

روحانی را طی کمتر از شش ماه "  تدبير و اميد"
استيصالی که برای .  به استيصال رسانده است

برون رفت از آن در يک واکنش عصبی شمشير 
شمشيری دو دم، که ممکن است .  از رو بست

کم سواد توافق "ع�وه بر زخمی کردن منتقدين 
 . ، خود نيز از تيزی آن در امان نباشد"نامه ژنو
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 بھمن، دولت روحانی اقدام به ١٣از روز يکشنبه 

توزيع يک بسته سبد کاWی مصرفی رايگان در 
توزيع اين سبد .  ميان اقشار کم درآمد جامعه کرد

 ۴ کيلوگرم برنج ھندی، ١٠کاW که شامل 
 بسته ٢ بطری روغن مايع، ٢کيلوگرم مرغ، 

 عدد تخم مرغ برای ٢۴پنير بسته بندی شده و 
ھر خانوار است که در ميان اقشاری از جامعه با 

 ھزار تومان توزيع ۵٠٠درآمد ماھيانه کمتر از 
تدبير "البته بستِه به ظاھر اھدايی دولت .  می شود

 ھزار تومان است ، به ٨٠که به ارزش "  و اميد
در .  ھمه خانوارھای ايرانی تعلق نمی گيرد

- ميليون نفر از  ميان خانواده١٠ تا ٩مجموع 
ھای تحت پوشش کميته امداد، سازمان بھزيستی، 
کارکنان و بازنشستگان دولتی، ط�ب، 

و )  بنا به تشخيص وزارت ارشاد(خبرنگاران 
بنا به تشخيص وزارت علوم، (دانشجويان متاھل 

از جمله )  وزارت بھداشت و دانشگاه آزاد اس�می
واجدان شرايط دريافت اين سبد کاWی مصرفی 

در ميان کارگران اما، تنھا آن دسته از .  ھستند
کارگران و مستمری بگيران تامين اجتماعی که 

 ھزار تومان ۵٠٠ای کمتر از -درآمد ماھانه
دارند، می توانند از دريافت اين بسته کاWی 

با توجه به حداقل .  مصرفی برخوردار گردند
 ھزار تومانی کارگران مشمول ۴٨٧دستمزد 

 و با احتساب حق مزايای ٩٢قانون کار در سال 
کارگری، عم� اين بخش از کارگران و مستمری 
بگيران تامين اجتماعی از شمول دريافت سبد 

خارج می "  تدبير و اميد"کاWی مصرفی دولت 
 . شوند

 بھمن، با عنوان طرح توزيع ١٣آنچه در روز 
سبد کاWی مصرفی در جامعه رخ داد و قرار 
است پس از اين نيز، اجناس مشابھی در اختيار 
شھروندان قرار گيرد، به عينی ترين شکل ممکن 
چھره کريه جمھوری اس�می و گستره اسفبار 
فقر در جامعه بحران زده ايران را به نمايش 

براساس گزارشات برخی از .گذاشت
ھا و سايت ھا ازجمله مشرق نيوز و   خبرگزاری

کردپا، يک خودکشی در شھر اي�م به دليل 
ممانعت ھمسر فرد مزبور جھت فروختن اين سبد 
کاW، يک سکته منجر به مرگ در ازدحام 
صفوف دريافت کنندگان بسته کاWی رايگان در 
کرمانشاه،مرگ يک شھروندساکن تھران 

سردرشلوغِی صفوف توزيع کاW   درمنطقه تھران
 ساله ديگری در شھر ٢۵و نيز سکته جوان 

فشار عصبی حاصل از دريافت ھشترود به دليل 
از جمله "  پيامک عدم تعلق سبد کاWيی به وی"

پيامدھای نخستين روز توزيع اين بسته اھدايی 
در جامعه فقر زده ايران "  تدبير و اميد"دولت 
جامعه ای که در سايه حاکميت دينی و .  بوده اند

سرمايه داری جمھوری اس�می با چنين وضعيت 
جامعه ای که .  اسفباری دست و پنجه نرم می کند

به رغم درآمد سرشار حاصل از نفت و گاز، با 
چنين وسعتی به ف�کت و نداری گرفتار شده 

ای که درآن حاکميت يک رژيم -جامعه.  است
برندِه سياست   ارتجاعی و ضد مردمی و پيش

-اقتصادی نئوليبرال بانک جھانی و صندوق بين
المللی پول، کل توده ھای ميليونی مردم ايران را 

نظامی .  به يک چنين روزگار سياھی نشانده است
که انواع معض�ت اقتصادی و مصائب اجتماعی 
چون گرانی، تورم فزاينده، بيماری، بی 
مسکنی،فقر، بيکاری، اعتياد و فحشاء و ده ھا 
معضل اجتماعی ديگر را برسر توده ھای مردم 

جامعه ای که دريک قطب آن .آوارساخته است
گروھی اندک، ازقِبل استثمار کارگران از تمام 
نعمات زندگی برخوردارند  و باغارت واخت�س 

کنند و در   و دزدی در نعمت و مکنت زندگی می
قطب مقابل آن کارگران و اکثريت عظيم 
زحمتکشان قرار دارند که درفقر، نداری، 

در چنين .  گرسنگی و بدبختی به سر می برند
ھای -جامعه ای و در چنين وضعيتی که توده

 سال سرکوب، کشتار، اختناق و ٣۵استمرار 
ويرانی ھای حاکم بر جامعه، نقش موثر و کليدی 

حال در مقام رئيس دستگاه اجرايی .  داشته است
کشور و در مواجه با انبوه مشک�ت مردم و 

بست رسيده و از   بحران ھای درونی رژيم به بن
 می سياھی لشکراساتيد دانشگاه ھا به عنوان 
عده معدود کم سواد "خواھد تا در مقابله با يک 

، با شکستن "که از جای خاص تغذيه می شوند
ھمان اساتيدی که .  سکوت به ياری دولت بشتابند

ضمن استمداد طلبيدن از آنان جھت مقابله با 
توافقات ھسته "  کم سواد"اصول گرايان منتقد و

ای ژنو، ھمزمان به آنان نيز نھيب می زند که 
دانشگاه محل فعاليت سياسی و حزب گرايی 

با پول خودتان برويد "اگر می خواھيد .  نيست
ساختمان بگيريد و کار سياسی کنيد نه با پول 

 ".ملت
در بيان تند و تيز و توام با عصبانيت مواضع 
اخير روحانی، بی ھيچ ترديدی واقعيتی نھفته 

بست وناتوانی دولت روحانی در   واقعيِت بن.  است
مواجھه با انبوه معض�ت بيکاری، فقر و 
وضعيت نابسامان معيشتی مردم و نيز نگرانی از 
وضعيت شکننده توافقات ژنو و تشديد مناقشات 
درونی رژيم که با پيشروی ھر گام عملی و 

، دولت روحانی را به "اقدام مشترک"اجرای 
در واقع با گذشت زمان و .  چالش گرفته است

Wينحل ماندن حجم وسيع معض�ت بيکاری، 
تورم، رکود و ناتوانی دولت در پاسخگويی به 
انبوه مطالبات اقتصادی، سياسی و اجتماعی 
کارگران، زنان و توده مردم ايران، موقعيت 
. دولت روحانی نيز متزلزل تر از پيش می شود
در چنين وضعتی و به ناچار، مواضع دولت 

نيز با عصبيت ناشی از ناتوانی و "  تدبير و اميد"
استيصال و سمت گيری به دروغ بافی ھای 
بيشتر و گرايش به سياست پوپوليستی احمدی 

سفر روحانی به .  نژاد، توامان خواھد شد
خوزستان و نيز سخنرانی اخير او در اج�س 
روسای دانشگاه ھا و مديران پارک ھای علم و 
فناوری، دو نمونه آشکار از بروز پوپوليسم و 
. استيصال در مواضع شيخ حسن روحانی است

. است"  دولت تدبير و اميد"اين تازه آغاز راه 
راھی که با بيان موضع اخير روحانی مبنی بر 

يک "منتقدين اصولگرای توافقات ژنو "اينکه 
، محتم� در آينده ای "عده معدود کم سواد ھستند

نه چندان دور به شکافی عميق تر ميان روحانی 
و ديگر جناح ھای اصول گرای منتقد دولت منجر 

 .می گردد
موضع اخير روحانی ، بروز استيصال دولت و 
دامن زدن به مناقشات درونی رژيم، از آن جھت 

يک عده "حائز اھميت است که فقط در محدوده 
حسين .  باقی نخواھد ماند"  معدود کم سواد

شريعتمداری نماينده خامنه ای در کيھان با يک 
واکنش سريع از روحانی  و آنھايی که توافقنامه 

نتيجه تسليم "و "!  بزرگترين توافق قرن"ژنو را 
می دانند، در خواست کرد تا   "!ھای بزرگ قدرت
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ھای مردم ايران در حاکميت اين رژيم فاسد و 
متعفن به چنين وضعيت ف�کت باری گرفتار شده 

برای جلب حضور "  تدبير و اميد"اند، دولت 
 بھمن و برای ٢٢-  ھمين گرسنگان در راھپيمايی

منحرف کردن اذھان عمومی کارگران و 
مزدبگيرانی که اينروزھا در جدال بر سر افزايش 

کرده "  تدبير"کنند، اين چنين -دستمزد پيکار می
و کاسه گدايی به دست توده ھای مردم ايران داده 

ھايی، -غافل از اينکه با اجرای چنين شيوه.  است
طورلحظه ای مرحمی   گرچه ممکن است به

کوچک بر زخمی عميق گذاشته شود، اما  حتا 
يک ابسيلون ازفقر حاکم بر جامعه کاسته نخواھد 

 .شد
فقر و نداری و اوضاع وخيم معيشتی کارگران و 

ست   داری-توده مردم ايران، زاييده نظام سرمايه
که در تحت حاکميت رژيم ارتجاعی جمھوری 

راه حل قطعی  .  اس�می به غايت تشديد شده است 
ازميان برداشتن فقر و بيکاری،سرنگونی 
جمھوری اس�می ، نابودی نظام سرمايه داری و 

تنھا .ست  اسقرار يک نظام انسانی و سوسياليستی
ست که فقر و بيکاری ريشه کن   درچنين نظامی

می گردد و ھرگز نيازی برای اجرای چنين 
. طرح ھای تحقيرآميزی وجود نخواھد داشت
سازمان ما که برای نابودی نظام سرمايه داری و 
اسقراريک نظام سوسياليستی مبارزه می کند، 
ھدف فوری خودرا سرنگونی رژيم جمھوری 
اس�می و برقرای حکومت شورائی کارگران و 

حکومت شورائی به .  زحمتکشان قرار داده است
فوريت يک رشته اقدامات اجتماعی و رفاھی را 
به نفع توده زحمتکش مردم ايران به مرحله اجرا 

در صدر چنين اقداماتی، برقراری .  درمی آورد
يک سيستم تامين اجتماعی به نفع کارگران و 
زحمتکشان قرار دارد، به نحوی که ھرکس از 
گھواره تا گور از مزايای سيستم تامين اجتماعی 

برای تحقق چنين امری، .  برخوردار باشد
حکومت شورائی موظف است، برای تمام افراد 

ھا تن که ھم اکنون  جامعه، از جمله ميليون
مادام که اين خواست به .  بيکارند کار ايجاد کند

طور کامل تحقق نيافته است، دولت بايد به 
خانواده    بيکاران حق بيکاری معادل مخارج يک

تمام .   نفره کارگری در ھر ماه پرداخت نمايد۵
زحمتکشان بايد از امکانات بھداشتی، پزشکی، 

تامين .  درمانی و داروئی رايگان برخودار باشند
امکانات يک زندگی مناسب برای سالمندان و 
کودکان بی سرپرست و ايجاد مراکز ويژه برای 
نگھداری از آنان به ھزينه دولت و نيز ايجاد و 

ھا به منظور  ھا و مھدکودک گسترش شيرخوارگاه
ھا به ھزينه  مراقبت از کودکان و پرورش آن

دولت از جمله ديگر اقدامات فوری حکومت 
شورايی است، تا ديگر کسی نگران فردای خود 

تا چھره کريه فقر برای .  و فرزندانش نباشد
 .ھميشه از جامعه رخت بر بندد

 

اند، اجرای طرح -مردم ايران بدان گرفتار شده
توزيع سبد کاWی مصرفی دولت، آنچنان چھره 
زشت اما واقعی جمھوری اس�می را به نمايش 
گذاشت، که حتا صدای اعتراض نمايندگان مجلس 
ارتجاع و عناصر چپاولگر جناح ھای مختلف 

ھمان نمايندگانی که خود در .  رژيم نيز بلند شد
 سال ويرانی، غارتگری ٨دولت احمدی نژاد بر 

و فقر تحميل شده بر مردم ايران چشم پوشيدند، 
ھمان افرادی که خود جزء رانت خواران و 

 ساله سرمايه ھای کشور و ٣۵چپاولگران 
غارتگران حاصل رنج کارگران و توده ھای 
زحمتکش بوده اند، اکنون باتشديد وضعيت 
-بحرانی جمھوری اس�می و در فضای مناقشه

کارگران و توده "  مدافع "ھای درونی اين نظام، 
اند و از اينکه کارگران -ھای چپاول زده شده

ايران از شمول توزيع سبد کاWی دولت روحانی 
. اند، اشک تمساح می ريزند-خارج شده

نمايندگانی از جنس کوچک زاده، عليپور و 
باھنر، پيش از اينکه نگران فقر کارگران و 
وضعيت معيشتی توده مردم ايران باشند، نگران 

و آبروی نداشته جمھوری "  عزت"ضايع شدن 
 . اس�می در عرصه جھانی ھستند
ھای ميان آنان -از واکنش نمايندگان مجلس و تنش

با دولت روحانی و موضوع احتمالی طرح 
استيضاح  وزير صنعت، معدن و تجارت به 
عنوان متولی توزيع سبد کاWی دولتی که بگذريم، 

ھای فقر زده -عمق فاجعه را بايد در واکنش توده
ھای طويل دريافت کنندگان اين سبد -و صف

ای به -مردمی که برای دريافت بسته.  کاWيی ديد
 ھزار تومان، زير دست و پا جان ٨٠ارزش 
ای که در پی بی -ھای فقر زده-توده.  باختند

ثباتی، عدم امنيت معاش و نگرانی از عدم 
دريافت کاWھای مورد نظر، از سر و کول ھم 
باW رفتند، ھمديگر را پس زدند و بعضا به جدال 

-ھا، تصاوير و فيلم-گزارش.  با يکديگر برخاستند
ھای توزيع سبد کاWی -ھای پخش شده از لحظه

مصرفی و ازدحام صفوف مردم دل نگران، مملو 
. ست-ھای اسفبار اين چنينی-از حوادث و صحنه

ای از -ھايی که ھر کدام، نمايش گوشه-صحنه
نکبت جمھوری اس�می و عمق فقرو تباھی و 
.  ويرانی زندگی توده ھای مردم ايران است

دار که در سايه حاکميت -تباھی و فقری ريشه
داری به مردم -استبدادی اين رژيم دينی و سرمايه

-حال که کارگران و توده.  ايران تحميل شده است



 ١١ ۶۶٣ شماره  ٩٢نيمه  دوم بھمن      ١١

ای و  ھای دوره تاکتيک
  ما روزمره

در .  ھا صادق است کارگران در برابر اخراج
ست که حتا کارگر  جريان اين مقاومت و ايستادگی

برد، تمام ادعاھای روحانی پوشالی  می ناآگاه پی
بوده و اساسا خود او نماينده و حامی 

در برابر ادعاھای پوشالی .  داران است سرمايه
خواھانه و حقوق شھروندی روحانی، بايد  آزادی

توده کارگر و ديگر اقشار زحمتکش، زنان و 
ھای مستقل از  دانشجويان را به برپايی تشکل

دولت و مبارزات علنی، تشويق کرد، تا در 
جريان عمل روشن گردد که روحانی اين 

ھا را تحمل نخواھد کرد و در جريان  تشکل
مبارزات، کارگران را دستگير و به دادگاه و 

 .فرستد زندان می
روحانی البته برای بزک کردن جمھوری اس�می 
و مصرف خارجی، آزادی را در محدوده مطالبه 

طلب رژيم و  اص�ح ھای موسوم به گروه
پذيرد تا از اين طريق نيز  خطر، می ھای بی ليبرال

خنثا کردن اين ترفند .  بر توھم پراکنی بيافزايد
. رژيم نيز در عمل و تاکتيک متقابل ممکن است
چندی پيش وی گروھی از نويسندگان، ھنرمندان 
و ھنرپيشگان را گرد آورد، تا گويا پايبندی خود 

چيزی .  را به شعارھای دوره انتخابات نشان دھد
توانست بھتر از تاکتيک کانون نويسندگان  نمی

. ايران پوچی ادعاھای او را به ھمگان نشان دھد
که يک بيانيه خشک  کانون نويسندگان به جای اين

و خالی صادر کند و بگويد ادعاھای روحانی 
اساس است، فراخوان برگزاری  دروغ و بی

اج�س کانون را داد و ھنگامی که وزارت 
اط�عات با تھديد، مانع برگزاری حتا اين جلسه 
گرديد، ادعاھای روحانی را در عمل افشا کرد و 

. ای آن را به اط�ع ھمگان رساند با صدور بيانيه
کانون نويسندگان ايران با اين تاکتيک نه فقط 

ھای روحانی و  ماھيت رسوای سياست
کنندگان در اج�س او را افشا کرد، بلکه  شرکت

مانع از گرفتار شدن گروھی ديگر به اين 
 .توھمات گرديد

بنابراين در شرايط کنونی، يکی از جوانب مھم 
ھای فوری و روزمره ما افشا و زدودن  تاکتيک

ھای طرفدار او  ھای روحانی و گروه توھم پراکنی
ھای عملی مبارزه  تمام اقدامات و روش.  خواھد

ھای اساسی  بايد در راستا و خدمت به تاکتيک
ای ما برای سرنگونی جمھوری اس�می  دوره

به ويژه بايد توجه داشت که در اين .  قرارگيرند
برد سياست خارجی  دوره، روحانی برای پيش

خود و يا برای مقابله با جناح رقيب، گاه ناگزير 
ھای مردم  شود کمی از دامنه فشار بر توده می

. بکاھد و يا حتا امتيازات کوچک و موقتی بدھد
کارگران و زحمتکشان، زنان و دانشجويان بايد 
از کمترين مفر و امکان نيز برای پيشبرد اھداف 
خود استفاده کنند و آن را در خدمت مبارزه عليه 

ھای ھيات حاکمه و سرنگونی  رژيم، تمامی جناح
 .جمھوری اس�می قرار دھند

ھای  خ�صه ک�م اين که در ھر حال ، تاکتيک
روزمره و فوری ما بايد در خدمت ارتقای سطح 
آگاھی و تشکل کارگران و زدودن ھرگونه 
توھمات و آمادگی طبقه کارگر برای برپايی 
انق�ب اجتماعی و سرنگونی نظم موجود قرار 

 .داشته باشد

با اين .  ھای وسيع مردم ايران است توده
گونه که گزارش سياسی کنفرانس  انداز، ھمان چشم

چھاردھم سازمان ما بر آن تاکيد نموده است، 
ھای معطوف به سرنگونی  اتخاذ تاکتيک

. ست ھای دوره کنونی جمھوری اس�می، تاکتيک
ھای مردم ايران به ويژه در  تجربه مبارزاتی توده
ھای   نشان داد که تاکتيک۵٧جريان انق�ب سال 

اساسی و موثر يک چنين دورانی برای 
سرنگونی نظم موجود، بر پائی اعتصابات 

ای، اعتصابات عمومی اقتصادی و سياسی،  توده
ای، نبردھای خيابانی و قيام  تظاھرات توده
ای که  اما تا آن لحظه.  ای خواھد بود مسلحانه توده
ھا و شرايط عينی و ذھنی برای روی  تمام زمينه

ھای زحمتکش به اين  آوری طبقه کارگر و توده
گردد، ما با يک  اشکال عالی مبارزه فراھم می

رشته وظايف تاکتيکی فوری و روزمره نيز 
ھای کارگر و زحمتکش  توده.  روبرو خواھيم بود

اند و طبقه حاکم نيز  ھمه روزه در حال مبارزه
ھمواره در ت�ش است با توسل به تاکتيک ھای 

ھای  مختلف، دامنه اين مبارزه را به چارچوب
نظم موجود محدود و موقعيت خود را مستحکم 

يک سازمان سياسی کمونيست وظيفه دارد .  سازد
ھايی  که با مداخله عملی در اين مبارزات، تاکتيک

را در دستور کار قرار دھد که سطح آگاھی و 
ھا را  تشکل کارگران و روحيه مبارزاتی آن

ھای طبقه حاکم را افشا سازد  ارتقاء دھد، تاکتيک
ای  ھای روزمره را وسيله طريق تاکتيک و بدين

 .ای قرار دھد ھای اساسی دوره در خدمت تاکتيک
يکی از مسائل مھمی که ھم اکنون در برابر 

ھای کمونيست و از جمله سازمان ما  سازمان
ست که از  ھای قرار دارد، افشای توھم پراکنی

ھای طرفدار وی و  جانب روحانی و دارو دسته
 .يابد ھای جھانی اشاعه می نيز بلندگوھای قدرت

ھا تاثير  اين که به ھرحال اين توھم پراکنی
ھايی از توده مردم  بار خود را در ميان بخش زيان

ست که با شرکت  گذارد، واقعيتی برجای می
اکثريتی از مردم ايران در انتخابات ق�بی يک 
. رژيم ديکتاتوری عريان، خود را نشان داد
روشن است که سوای آن طبقات و اقشاری که به 

شان در انتخابات  حسب منافع طبقاتی
جمھوری شرکت کردند، اکثريت  رياست
ھای مردمی بودند که اسير  کنندگان توده شرکت

اين توھمات را نه صرفا از طريق .  توھمات شدند
تبليغ و حرف، بلکه در عمل و در جريان 

ھای کارگر و زحمتکش بايد  مبارزات عملی توده
ھای زحمتکش به  گروھی از توده.  درھم شکست
باوری دچار شدند که با شعارھای  اين خوش

ای، بھبودی در  روحانی و حل نزاع ھسته
کافی .  شان رخ داد وضعيت مادی و معيشتی
ھای مردم متوھم گفت،  نيست که فقط به اين توده

اين يک دروغ بزرگ است و اساسا سياست 
اقتصادی روحانی عليه کارگران و زحمتکشان 

راه درست درھم شکستن اين توھمات، .  است
کشاندن توده کارگر به رودرروئی با روحانی و 
ک� رژيم، از طريق مث� طرح مطالبه افزايش 
دستمزدھاست که اکنون به يکی از مطالبات مھم 

در جريان اين مبارزه .  کارگران تبديل شده است
مانده کارگران فرو  است که توھمات بخش عقب

ای  ھمين مسئله در مورد مقاومت توده.  ريزد می

که پرچم  ای ندارد جز آن و تسليم را پذيرفت، چاره
. نشينی در سياست خارجی را نيز بلند کند عقب

ھای  نشينی در سياست خارجی، بازتاب اين عقب
داخلی خواھد داشت و تاثيرات خود را ولو 

ھای داخلی نيز برجای خواھد  محدود در سياست
چه اين سياست به ھمين شکل پيش  چنان.  گذاشت

ھای  رود، قطعا بر توازن قوا و موقعيت جناح
رقيب تاثير خواھد گذاشت و جناحی که روحانی 

کنند، تقويت خواھد  و کابينه او آن را نمايندگی می
 .شد

ھای  آشکار است که يک چنين تحولی در سياست
جمھوری اس�می، با منافع اقتصادی و سياسی 

ھايی از ھيات حاکمه در تضادی جدی قرار  گروه
رغم حمايت گاه آشکار و گاه پوشيده  لذا به.  دارد
ای از سياست روحانی بر سر توافق  خامنه
ھای جھانی، مخالفت جناح  ای با قدرت ھسته

ای  رقيب از ھمين نخستين گام، يعنی توافق ھسته
تری به  آغاز شده و با گذشت ھر روز ابعاد وسيع

 .خود خواھد گرفت
ھای  گرچه با توجه به شکست ھمه جانبه سياست

گذشته جناح رقيب روحانی و اين واقعيت که به 
قدرت رسيدن روحانی و ت�ش برای سازش و 

بست  ھای جھانی، محصول بن توافق با قدرت
ھای مختلف بود و  جمھوری اس�می در عرصه

بازگشت جمھوری اس�می پس از  نيز ميسر بی
ھای جھانی، بعيد به  حصول به توافق با قدرت

رسد که جناح مقابل روحانی بتواند راه   نظر می
اما .  ھای وی مسدود کند را بر پيشرفت سياست

اين بدان معنا نيست که اين جناح به سادگی 
نشينی و شکست را پذيرا خواھد شد و  عقب

عرصه را کام� به جناح مقابل واگذار خواھد 
ھای نه  اين جناح گرچه متشکل از گروه.  کرد

تواند در  چندان قدرتمند است، اما از آن رو می
ھای روحانی ايستادگی کند که از  برابر سياست
ھای نظامی و امنيتی و نھادھای  حمايت ارگان

متعدد وابسته به دستگاه مذھبی برخوردار 
ھا و  لذا گرچه با توجه به بحران.  باشد می
گيری  اندازی برای قدرت ھای رژيم چشم بست بن

آن وجود ندارد، اما از اين توان برخودار است 
که برای حفظ منافع اقتصادی و سياسی خود در 
مقابل جناح روحانی مقاومت کند و اين مقاومت 

 حاد، بسيار  ھای تواند به درگيری ای می در مرحله
ھا در دوران  فراتر از کشمکش و درگيری جناح

نژاد بيانجامد و جمھوری اس�می را با  احمدی
. رو سازد يک بحران سياسی عميق درونی روبه

چه که در اين عرصه نيز در  از اين رو، آن
انداز قرار دارد، نه تخفيف تضادھا، بلکه  چشم

 .ھاست تشديد آن
 

بنابراين، آنچه که اوضاع اقتصادی و سياسی 
دھد، تشديد تضادھا و  جامعه ايران نشان می

ھا، رشد نارضايتی عمومی از  تعميق بحران
وضع موجود و اعت�ء مبارزات کارگران و 

٢از صفحه   

 زنده باد سوسياليسم 
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٩درصفحه   

    برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورائی را ببينيد
          

 ساعت در ھفته ۴ھای تلويزيون دمکراسی شورايی از طريق کانال تلويزيونی انديشه و به مدت  برنامه
 .باشد ھا می شود که دو ساعت آن زنده و دو ساعت ديگر تکرار برنامه پخش می

 
 :قرار است ھای تلويزيون دمکراسی شورايی بدين ساعات پخش برنامه

 :ھای تلويزيون دمکراسی شورايی دوشنبه ھر ھفته برنامه
  به وقت ايران٢٢ : ٣٠ساعت 

  به وقت اروپای مرکزی٢٠
 آنجلس  به وقت لس١١

 :و چھارشنبه ھر ھفته
  به وقت ايران٢١ : ٣٠ساعت 

  به وقت اروپای مرکزی١٩
 آنجلس  به وقت لس١٠

 
 .شود استارت پخش می برد و تله ساعت از ماھواره ھات ھا به مدت يک اين برنامه

ونيم ظھر به وقت ايران، ساعت   شنبه ھر ھفته ساعت دوازده۵ شنبه و ۴ھا در روزھای  تکرار برنامه
 .آنجلس خواھد بود ده صبح به وقت اروپای مرکزی و ساعت يک نيمه شب به وقت لس

طور  توانيد از طريق آدرس اينترنتی سايت انديشه به ای دسترسی نداريد، می اگر به تلويزيون ماھواره
 :ھای تلويزيون دمکراسی شورايی را مشاھده کنيد زمان برنامه زنده و ھم
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 :ای کانال تلويزيون انديشه مشخصات ماھواره
North America :Galaxy 25 Frequency:12090 Horizontal Symbol Rate :20000 3/4  

Europe ,Middle East :Hot Bird 8 ,Frequency :10723 Symbol Rate:29900 3/4  
 

 فرياد استيصال روحانی در اج�س اساتيد دانشگاه ھا

 بھمن، در ١۵حسن روحانی روز سه شنبه 
اج�س روسای دانشگاه ھا و مديران پارک ھای 

 با يک موضع تند نسبت به علم و فناوری
اصولگرايان منتقد توافق نامه ژنو واکش نشان 

 با اشاره به برخی او در سخنرانی خود.  داد
انتقادات عناصر و گروه ھای درون رژيم از مفاد 

چرا فقط يک عده معدود کم :  توافقنامه ژنو گفت
سواد که از جای خاص تغذيه می شوند بايد از 
توافق ژنو حرف بزنند، اما اساتيد دانشگاه ھای 
ما خاموش اند و درباره اين اتفاق بزرگ بين 

زنند؟ روحانی صرفا به اين  المللی حرف نمی
جم�ت بسنده نکرد و در بخش ديگری از سخنان 
خود، از اين ھم فراتر رفت و با لحن و ادبياتی 
ھمانند احمدی نژاد، خطاب به جريان ھای 
سياسی منتقد دولت در درون نظام جمھوری 

يک عده متولی مردم شدند؛ شما :   اس�می گفت
 چه کاره ايد که متولی مردم شده ايد؟

اگر چه حسن روحانی در جمع اساتيد دانشگاه 
ھای کشور نسبت به ديگر موضوعات و 
معض�ت جامعه از جمله فعاليت سياسی 

دانشجويان و اساتيد در دانشگاه نيز واکنشی تند و 
سرکوبگرانه از خود بروز داد، اما با توجه به 

تدبير و "ھمين دو نمونه از موضع رئيس دولت 
در برخورد به منتقدين اصولگرای دولت، "  اميد

اين سئوال پيش می آيد که طی ھمين مدت کوتاه 
روی کار آمدن روحانی، چه اتفاقی رخ داده يا در 
ُشرف رخ دادن است که اين چنين، لبخند بر دھان 

دولت تدبير و "روحانی پژمرد و کليد از دستان 
بر زمين فرو افتاد؟ دولتی که با وعده ھای "  اميد

فريبنده انتخاباتی جھت حل انبوه معض�ت 
معيشتی مردم و کاھش موج فزاينده بحران ھای 
اقتصادی، اجتماعی و سياسی جمھوری اس�می 
بر صندلی رياست قوه اجرايی نظام نشست، اما 
فقط به فاصله چند ماه در زير آوار خرابی ھا و 

 ساله اين نظام، به ناتوانی و ٣۵ويرانی ھای 
ويرانی ھايی که روحانی .  استيصال رسيده است

به عنوان يکی از پايه گذاران اين نظام و مسئول 
باWترين ارگان امنيتی جمھوری اس�می، خود 

ست که در شکل گيری و -نيز از جمله کسانی

ھای  نامiه          ))))ا���ـ�ا���ـ�ا���ـ�ا���ـ�((((�ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن برای ارتباط با 

 . ھای زيرارسال نمائيد خود را به يکی ازآدرس
 

 :آلمان
K . A . R 
Postfach  160531 
60068  Frankfurt 
Germany 

 :دانمارک
I . S . F 
P . B . 398 
1500 Copenhagen   V 
Denmark 

 :سوئيس
Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 

 :ھلند
Postbus  23135 
1100  DP 
Amsterdam Z.O 
Holland 

 :کانادا
K.Z 
P.O.BOX    2488 
Vancouver   B.C 

V6B   3W7  Canada 
 

ھای مالی خود را به شÎمÎاره حسÎاب  کمک
بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھÎمÎراه 

ھÎÎای  کÎÎد مÎÎورد نÎÎظÎÎر بÎÎه يÎÎکÎÎی از آدرس
 . سازمان ارسال کنيد

:شماره حساب  
Gironummer 2492097 
Stichting ICDR   نام صاحب حساب:  
IBAN: 
NL08INGB0002492097 
BIC: INGBNL2A 
Amsterdam, Holland 
 

 :نشانی ما برروی اينترنت
http://www.fadaian-minority.org 
http://71.18.224.25/ 
 

 : E-Mailپست الکترونيک 
info@fadaian-minority.org 

 :) ا����(��ز
�ن 	�ا���ن گير  شماره پيام
 در اروپا                

0031(0)618622401 
 

 :ای ميل تماس با نشريه کار
kar@fadaian-minority.org 
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