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نقش ويرانگر جمھوری 
 اس�می در خاورميانه

 
اجساد مزدوران سپاه پاسداران جمھوری اس�می 
ايران که در جنگ داخلی سوريه به قتل 

اند، يکی پس از ديگری وارد ايران  رسيده
ھای اخير مدام بر تعداد تلفات  در ھفته.  شوند می

آمار .  شده است نيروھای نظامی رژيم افزوده
آنچه برم� .  شود ھا اع�م نمی دقيقی از کشته

. باFی سپاه است گردد، اسامی فرماندھان رده می
اما افزايش اين تلفات در آن حد ھست که جانشين 
فرمانده کل سپاه پاسداران را ناگزير به اعتراف 

 .در يک گفتگوی ويژه خبری کند
وی در پاسخ به اين سؤال که چرا آمار تلفات 
نظاميان جمھوری اس�می در سوريه روبه 

"افزايش است، گفت دوستان ما برای کمک : 
ھا بازديد کنند و با  مستشاری مؤثر بايد از صحنه

ھای ميدان آشنا شوند تا بتوانند کمک  واقعيت
توانند در اتاق  ھا نمی آن.  بھتری صورت دھند

البته تعداد .  بنشينند و به ارتش سوريه کمک کنند
شھدای ما زياد نيست اما نسبت به گذشته بيشتر به 

او آماری از اين تلفات نداد، اما با ."  آيد چشم می
که چھار ماه پيش که ھنوز جمھوری  توجه به اين

اس�می حضور نظامی مستقيمش را در سوريه 
کرد، خبرگزاری رسمی رژيم، تعداد  کتمان می

تلفات رژيم را بيش از چھارصد نفر اع�م نمود، 
بايد چند برابر اين  اکنون تلفات نظاميان رژيم می

 .رقم باشد
جانشين فرمانده کل سپاه پاسداران در اين گفتگو، 

ی  طلبانه چنين پرده از اھداف توسعه ھم
اس�ميستی رژيم در منطقه خاورميانه  پان

وی در پاسخ به اين سؤال که دليل .  برداشت
حضور نظامی جمھوری اس�می در سوريه 

به اين دليل که احساس و برداشت : "چيست؟ گفت
ما نسبت به اين صحنه اين است که ھمه مسلمانان 

 پراتيک مبارزاتی طبقه کارگر و  
 تشکل سرتاسری کارگری

 
که جنبش  درحالی.  تری شده است جنبش طبقاتی کارگران ايران طی دو سال اخير وارد مراحل رشد يافته

تری را در مسير تکاملی خود بردارد،  ھای بلندتر و بزرگ کارگری از اين آمادگی برخوردار است تا گام
طبقه .  برد ست، رنج می چنان از يک پراکندگی دردناک که نقطه ضعف بزرگ جنبش کارگری اما ھم

حاکم با تحميل پراکندگی بر مبارزات کارگری، از تبديل جنبش طبقاتی کارگران به يک جنبش 
اغراق نيست اگر بگوييم اعتراضات و اعتصابات .  يافته سرتاسری ممانعت به عمل آورده است سازمان

اما اين مبارزات و اعتصابات، .  کارگری در طی سه دھه اخير، تا بدين حد پرشمار و گسترده نبوده است
کثرت اعتراضات و .  اند طبقه حاکم را عقب برانند و به نتايج مطلوب برسند به دليل پراکندگی نتوانسته

ست، اما مجزا و پراکنده  اعتصابات گسترش يابنده کارگری در سرتاسر کشور، نقطه قوت جنبش کارگری
ھا در جنبش کارگری درباره آن و چکونگی غلبه بر آن،  ست که سال بودن اين اعتصابات، نقطه ضعفی

کار عملی و منطبق بر شرايط ارائه شود و کمک کند تا  که يک راه آن بحث و گفتگو و اظھارنظر شده، بی
رفت از پراکندگی، گامی ولو کوچک به جلو  يابی سراسری و برون جنبش کارگری در مسير سازمان

 .بردارد
داند که يکی ازمعض�ت بزرگ جنبش  ھر کارگر آگاه و پيشرو و ھر فعال چپ کارگری اين را می

. ھای طبقاتی خويش است تشکلی کارگران و محروميت طبقه کارگر از تشکل کارگری پراکندگی و بی
ھای کارگری فع�  تشکل.  موقعيتی ناخواسته که طبقه حاکم آن را بر کارگران تحميل نموده است

خروج از رکود با کدام 
 ھا و با کدام  واقعيت

 سياست اقتصادی؟
 

 وزير کابينه روحانی ۴در پی انتشار علنی نامه 
ھای زيادی  در رابطه با بحران اقتصادی که بحث

را در مجامع مربوط به حاکميت شکل داد، 
روحانی برای جمع کردن اين آبروريزی در 

ی  که ھمه وگوی تلويزيونی خود ضمن آن گفت
تقصيرھا را به گردن تحريم و پايين آمدن بھای 
نفت انداخت، وعده داد که سال آينده اوضاع بھتر 

ھای قبل  ھايی که سال از ھمان وعده.  خواھد شد
چنين گفت بزودی بسته  وی ھم.  ھم داده بود

خروج از رکود توسط وزرای مربوطه رونمايی 
 .شود می

نيز وزير اقتصاد در )   مھرماه٢۵(چند روز بعد 
کنار نوبخت سخنگوی کابينه و رئيس سازمان 

ريزی به ھمراه رئيس کل بانک  مديريت و برنامه
ی  مرکزی در يک کنفرانس خبری از اين بسته

 بندی که قرار است کوه مشک�ت اقتصادی و ٣٠
تورمی را حل کرده و باFخره   –بحران رکود 

زندگی را برای توده کارگر و زحمتکش کمی 
اما بسته ضد .  کمتر تلخ سازد رونمايی کردند

 !رکود چه بود؟

 با وقوع ٩۴ھفته پايانی مھر ماه و شروع آبان 
اتفاقاتی در مناطق جنوبی و جنوب غربی ايران 
ھمراه بود که ھر کدام از وقايع فوق، حاکی از 
ورود کشمکش ھای فرقه ای و درگيری ھای 
مذھبی حاکم بر منطقه به درون ايران و 

حادثه اول، تيراندازی به .  جمھوری اس�می است
اين حمله .  دسته عزاداران صفی آباد دزفول بود
 مھر رخ ٢۵توسط سرنشينان يک پژو در شب 

بر اساس اظھار نظر فرماندار دزفول در اين .  داد
 نفر ٢ نفر کشته و ٢تھاجم مسلحانه دست کم 

تھاجم بعدی، تيراندازی به .  ديگر مجروح شدند
سوی دسته ھای سينه زنی در شھرستان بھبھان 

در اين حمله که نيمه شب دوم آبان صورت .  بود
 ٧گرفت، طبق اع�م دادستان اين شھر دست کم 

وقوع و .  تن مجروح و راھی بيمارستان شدند
تاييد اين حادثه با توجه به پيش فرض ھای رد 
پای نيروھای داعش در اين حم�ت، با اخبار ضد 
و نقيضی از طرف مقامات مسئول بھبھان مواجه 

در حالی که خبرگزاری امنيتی فارس از .  گرديد
تيراندازی دو موتور سوار مسلح به س�ح 

 ھا   عزم راسخ فلسطينی
 برای تشکيل کشورمستقل

 
 

  تجاوز به زنان 
 در جمھوری  اس�می

  ٨درصفحه 

١٢درصفحه   

  ١٠درصفحه 

  ۶درصفحه 
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 حکومت شورائی
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رد پای داعش و احتمال 
کشيده شدن جنگ فرقه ای 

 به ايران
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١از صفحه   

نقش ويرانگر جمھوری 
 اس�می در خاورميانه

جھان اس�م سرنشينان يک سفينه ھستند و ازلحاظ 
منافع در يک راستا قرار دارند و استکبار به 

ھای عظيمی را در  کشی دنبال اين است که خط
جھان اس�م صورت دھد، از ابتدای تحوFت در 

ازاين  اما باFخره پس."  سوريه در کنارشان بوديم
گوئی علت حضور نظامی جمھوری اس�می  کلی

"دھد در سوريه چيست؟ وی پاسخ می ما برای : 
العاده  سوريه يک ارزش استراتژيک و فوق

ھای زيادی از جھان اس�م و  امنيت بخش.  قائليم
. خورده است سوريه و امنيت ملی ما به ھم گره

حضور ما در سوريه ع�وه بر جنبه اعتقادی، 
 ."ھای استراتژيک ھم دارد جنبه

به زبان صريح و روشن، اين ھمان سياست 
ای است که جمھوری  طلبانه و تجاوزگرانه توسعه

عنوان جزء  اس�می از آغاز موجوديت خود، به
ناپذيری از سياست خارجی خود، آن را  جدائی

ھای مردم  ادامه داده است و نتيجه آن برای توده
ايران و منطقه جنگ، کشتار و ويرانگری بوده 

 .است
به ھر برھه از تاريخ موجوديت جمھوری 
اس�می ايران نظری بيفکنيم، چيزی جز اين 

اين سياست خارجی .  نبوده و نخواھد بود
ارتجاعی و ويرانگر، ادامه و مکمل سياست 

سياست .  داخلی ارتجاعی جمھوری اس�می است
خارجی ھر دولتی، بسط و ادامه سياست داخلی 
آن دولت، به ورای مرزھای کشوری آن دولت 

اين واقعيت را که تجربه و تاريخ بر آن .  است
مھر تأييد زده است، جمھوری اس�می حاکم بر 

ھای مردم  ايران، آشکار و عيان در برابر توده
 .ايران به نمايش گذاشته است

سياست داخلی دولت دينی جمھوری اس�می 
داری و  عنوان پاسدار نظم ستمگرانه سرمايه به

داران، تمام ثروتمندان و  حافظ منافع سرمايه
دستگاه انگل روحانيت، از ھمان آغاز موجوديت 
اين دولت بر سرکوب و اختناق، شکنجه و 
کشتار، زندان و اعدام، تبعيض و نابرابری، بی 

ک�م، استبداد و  حقوقی مردم و در يک
سراسر .  گری اس�می استوار بوده است وحشی

وضوح اين  دوران موجوديت جمھوری اس�می به
 .حقيقت را به ھمگان نشان داده است

که به  غايت ارتجاعی وقتی اين سياست داخلی به
توانست به  يافت، نمی ورای مرزھای کشور بسط 

غايت  چيز ديگری جز يک سياست خارجی به
طلبانه، جنگ افروزانه و ضد  ارتجاعی، توسعه
دخالت نظامی کنونی جمھوری .  انسانی بيانجامد

اس�می در تعدادی از کشورھای منطقه 
ای  ھای فرقه خاورميانه و برافروختن جنگ

مذھبی، اتفاق جديدی در سياست خارجی رژيم 
 .نيست

ھای بارز سياست خارجی  يکی از ويژگی
جمھوری اس�می، از بدو استقرارش در ايران، 

اس�ميستی و ت�ش برای کسب  طلبی پان توسعه
 .ھژمونی در منطقه خاورميانه بوده است

گرچه به دFيل اقتصادی، سياسی و نظامی، در 
قد و قواره جمھوری اس�می نيست که به اين 

طلبانه خود جامه عمل پوشد و از ھمين  اھداف جاه

ھای سياسی و  رو تمام اقداماتش به ماجراجويی
ھای  رغم شکست نظامی انجاميد، اما به

اش، ھمچنان تا به امروز به اين  مفتضحانه
اين سياست، .  ھا ادامه داده است ماجراجويی

ھای جدی به شرايط زندگی مردم  فقط آسيب نه
ايران وارد آورده، بلکه برای تعدادی از 
کشورھای منطقه خاورميانه از نمونه عراق، 
لبنان، سوريه، يمن، نيز، ويرانگری و کشتارھای 

 .بار آورده است فجيع به 
ناپذيری از سياست  افروزی جزء جدائی جنگ
جمھوری .  اس�ميستی است طلبانه پان توسعه

ھای  اس�می فقط از طريق برافروختن جنگ
ای مذھبی و حضور مستقيم و غيرمستقيم در  فرقه

ھای  ھاست که قادر است، سياست اين جنگ
از ھمين روست .  طلبانه خود را پيش ببرد توسعه

ناپذيری از موجوديت  طلبی جزء جدائی که جنگ
خمينی در توجيه .  جمھوری اس�می ايران است

افروزی مذھبی بود، که صريح و  ھمين جنگ
آن مذھبی که در آن جنگ نيست، : "گفت پرده  بی

 ."مذھب نيست
طلبانه و  در آغاز، اين سياست توسعه

که چيز "  صدور انق�ب"طلبانه، زير شعار  جنگ
ديگری جز صدور ارتجاع اس�می، از طريق 

ھای تروريست اس�می نبود،  دھی گروه سازمان
گرفت، که نتيجه فوری آن، فاجعه جنگی  انجام می

 . ساله برای مردم ايران بود٨
گران نظم ارتجاعی  گونه که توجيه اين جنگ آن

مقدمه  کنند، بی اس�می حاکم بر ايران ادعا می
محض استقرار در  جمھوری اس�می به. آغاز نشد

گرای  ھای اس�م دھی گروه ايران، آغاز به سازمان
. ھا به کشورھای منطقه نمود شيعه و گسيل آن

ھای  دھی، تجھيز و گسيل گروه سازمان
گرای شيعه عراقی به مناطق مرزی، به  اس�م

ھای پراکنده نظامی ميان دو رژيم حاکم  درگيری
 . انجاميد۵٨بر عراق و ايران در سال 

جمھوری اس�می با اين ماجراجويی، رژيم 
عراق را که پس از سرنگونی رژيم شاه در 
رؤيای ايفای نقش ژاندارمی منطقه بود، تحريک 

بنابراين نخستين دست آورد .  به حمله نظامی کرد
صدور ارتجاع اس�می، لشکرکشی نظامی عراق 
به ايران و اشغال مناطقی از خوزستان در سال 

خمينی، اين جنگ ارتجاعی را که جز .   بود٥٩
ای در پی  کشتار برای مردم ايران و عراق نتيجه

که  چرا نعمت؟ برای اين.  نداشت، نعمت خدا ناميد
در خدمت آن اھداف و سياستی بود که جمھوری 
اس�می برای صدور ارتجاع اس�می و 

از ھمين رو، پس .  طلبی به آن نياز داشت توسعه
که ارتش عراق به پشت  از گذشت يک سال، وقتی

ھای  نشينی کرد و حتی برخی دولت مرزھا عقب
بس شدند، جمھوری  منطقه واسطه برقراری آتش

بس سرباز زد، بلکه  فقط از پذيرش آتش اس�می نه
 �تازه اھداف واقعی خود را در اين جنگ برم

شعار جنگ، جنگ تا فتح کرب� و راه قدس .  کرد
گذرد، به سياست رسمی و علنی  از بغداد می

 .جمھوری اس�می تبديل شد
 ٨جمھوری اس�می با ادامه اين جنگ ارتجاعی 

ساله، لطمات غيرقابل جبرانی به مردم ايران 
. صدھا ھزار تن کشته و معلول شدند.  وارد آورد

تعدادی از شھرھا به .  ھا تن آواره شدند ميليون
ويرانه تبديل شدند و ميلياردھا ثروت کشور نابود 

 .شد
جمھوری اس�می، تنھا زمانی حاضر به پذيرش 

درپی با شکست  ھا، پی بس شد که در جبھه آتش
ھا مدام افزايش يافت،  رو گرديد، تعداد کشته روبه

کارانه رژيم از  مردمی که پی به اھداف جنايت
ادامه جنگ برده بودند، ديگر حاضر نبودند به 
جبھه بروند و ديگر پولی برای ادامه جنگ نيز 

جمھوری اس�می برای تحقق .  باقی نمانده بود
طلبانه خود، در اين جنگ با  اھداف توسعه

شکست مواجه شد، اما اين بدان معنا نبود که از 
موجوديت .  نشينی کرده است اين سياست عقب

طلبی  طلبی و توسعه جمھوری اس�می با جنگ
 .عجين است

فرصت مناسب جديد را برای ادامه اين سياست، 
امپرياليسم آمريکا از طريق اشغال نظامی عراق 

سھم ھمکاری جمھوری اس�می و .  فراھم کرد
گرای شيعه متحد امپرياليسم  ھای اس�م گروه

آمريکا در اشغال نظامی عراق، سھيم شدن 
نشانده  گرای شيعه در کابينه دست باندھای اس�م

 .بوش در عراق بود
جمھوری اس�می تمام امکانات اقتصادی، سياسی 

گرايان شيعه  و نظامی خود را برای تقويت اس�م
برای پيشبرد اين .  در دولت عراق به کار گرفت

ای شيعه و سنی را  سياست، جنگ فرقه
برافروخت که در آن مقطع از حمايت و پشتيبانی 

سرکوب و .  امپرياليسم آمريکا نيز برخوردار بود
ھا  کشتار سنی مذھبان عراقی و محروم ساختن آن

ترين حقوق انسانی به سياست رسمی  از ابتدايی
مذھب موردحمايت  گرای شيعه ھای اس�م گروه

از درون اين .  جمھوری اس�می تبديل گرديد
ای بود  سياست ارتجاعی برافروختن جنگ فرقه

ھای ارتجاعی سنی مذھب از نمونه  که گروه
داعش سر برآوردند، رشد کردند و به ديگر 
 .کشورھای منطقه، ازجمله سوريه نيزکشيده شدند

دخالت جمھوری اس�می در عراق و ت�ش برای 
ھای مرتجع  سلطه بر اين کشور از طريق گروه

ای که در پی داشت، افزايش  شيعه، تنھا نتيجه
کشتار و ويرانی در اين کشور، توسعه 

گرايی، دخالت ديگر کشورھای منطقه به  فرقه
گرای سنی و سپردن  ھای اس�م حمايت از گروه

 ارتجاعی داعش و در  نيمی از عراق به گروه
جمھوری اس�می ايران .  ک�م ويرانگری بود يک

در کنار امپرياليسم آمريکا مسئول ويرانی کنونی 
عراق و کشتار صدھا ھزار تن از مردم اين 

 .کشور است
اس�ميستی جمھوری  طلبانه پان سياست توسعه

ای در  ھای فرقه اس�می و دامن زدن به جنگ
نقش جمھوری .  منطقه، به عراق محدود نماند

اس�می در کشتار و ويرانگری سوريه نمونه 
رژيم ارتجاعی بعثی اسد، چھار .  ديگری است

ھای  گری، قيام و انق�ب توده سال پيش با وحشی
. ميليونی مردم اين کشور را درھم شکست

جمھوری اس�می حامی و مشوق اصلی رژيم 
اسد در سرکوب و کشتار مردم سوريه، زير لوای 
اھميت استراتژيک و اعتقادی برجای ماندن 

دخالت روزافزون .  حکومت علويان بود
جمھوری اس�می در سوريه و تقويت و حمايت 

ھای درونی اين کشور نيز  رژيم اسد، به درگيری
مبارزه مردم سوريه از مسير .  ای داد رنگ فرقه

انق�بی خود منحرف گرديد و به جنگ شيعه و 
اين دخالت سياسی و نظامی .  سنی تبديل گرديد

فقط منجر به  جمھوری اس�می در سوريه نه
گرای سنی و ضد شيعه از  ھای اس�م تقويت گروه

٩درصفحه   
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۴درصفحه   

 پراتيک مبارزاتی طبقه کارگر و 
 تشکل سرتاسری کارگری

موجود از نوع سنديکای کارگران شرکت 
واحد اتوبوس رانی تھران و حومه و 
سنديکای کارگران کشت و صنعت 

ھای مبارزاتی  تپه، گرچه فعاليت نيشکرھفت
قابل توجھی در راستای تامين منافع کارگران 

درپی  اند، اما تعرضات پی انجام داده
ھا و  بورژوازی حاکم عليه اين تشکل

سازی عموم کارگران از حقوق و  محروم
ھای سياسی و دموکراتيک، منجمله  آزادی

حق ايجاد تشکل مستقل، راه فعاليت علنی 
ھا را مسدود ساخته و سطح  ای اين تشکل توده

ھا را بسيار کاھش داده  فعاليت و کارآئی آن
ھای  توانند گام است به نحوی که نه فقط نمی

موثری در راستای بسيج تودۀ کارگران و 
سازماندھی اعتصاب رانندگان درمقياس 

زمان در چند   سراسری و يا اعتصاب ھم
کشت و صنعت بردارند، بلکه حتا برای 
سازماندھی يک اعتصاب يا حرکت 
اعتراضی کارگری غيرسراسری و در 
محدوده يک واحد نيز با محدوديت و 
سرکوب و احضار و محاکمه و زندان 

با اين ھمه از اين دو سنديکا .  روبرو ھستند 
و ھر تشکل ديگری از اين دست و فراتر از 
آن، از ھر تشکلی که توسط خود کارگران 
ايجاد شده باشد و در راه رشد و ارتقاء 

يابی و احقاق حقوق و منافع کارگران  سازمان
. ت�ش و مبارزه کند، فعاFنه بايد حمايت کرد

ھا و  حمايت فعاFنه از اين تشکل
شان و نيز پشتيبانی کامل از  مبارزات

مقاومت و ت�شی که برای ادامه کاری و 
تحميل موجوديت خود بر رژيم سياسی حاکم 

اند، گرچه Fزم و ضروری  عمل آورده به
است، اما درمانی بر درد پراکندگی نيست و 

ھای  ھا و تشکل کميته.  لذا کافی نيست
کارگری در نقطه توليد نيز که برای رشد و 

وقفه بايد ت�ش نمود، در بھترين  توسعه آن بی
حالت سازمانده اعتصابات منفرد و مجزا در 
ھر واحد توليد ھستند که مجزا و منفرد بودن 
اعتصابات در ھر واحد توليد نيز عين 

جنبش کارگری در لحظه !  ست پراکندگی
ھای  کنونی ع�وه بر ايجاد و تکثير کميته

کارگری در نقطه توليد، نيازمند 
کننده اعتصابات  ست که ھماھنگ ھايی تشکل

پراکنده و سازمانده اعتصابات سراسری 
ھای  جنبش کارگری نيازمند تشکل.  باشد

 !ست سرتاسری کارگری
تشکل سراسری کارگری، مختصات و 

بحث و سابقه در جنبش  چگونگی ايجاد آن بی
اين موضوع در تمام دوران .  کارگری نيست

حاکميت جمھوری اس�می به ويژه پس از 
فعال شدن دو سنديکای کارگری شرکت 

واحد و ھفت تپه در دھه ھشتاد، يکی از 
ھا و کارگران  ھای فکری کمونيست مشغوليت

بحث تشکل سراسری .  آگاه بوده است
کارگری اما زمانی در جنبش کارگری به 
نحو پر سر و صدايی مطرح شد که برخی 
فعاFن کارگری و کوشندگانی که در اين راه 

 بودند، بيانيه کوتاھی را در آبان  گام نھاده
 پيرامون ايجاد تشکل سراسری ٩٣سال 

پروژه اين دوستان .  کارگری انتشار دادند
برای ايجاد تشکل سراسری کارگری که از 

ھای زيادی  ھمان آغاز با ابھامات و ناروشنی
ھای شديدی را در جنبش  ھمراه بود، واکنش

کارگری و در ميان فعاFن سياسی و 
 .داشت کارگری درپی

ھای کوشندگان اين  از مباحث و صحبت
ھا از  پروژه، مشخص شد که منظور آن

ست مرکب  تشکل سراسری کارگری، تشکلی
ھای  از برخی فعاFن کارگری و تشکل

نيات کوشندگان اين پروژه .  فعاFن کارگری
ھای کارگری يا  پيرامون ھماھنگی فعاليت

ھای کارگری  وحدت ميان فعاFن و تشکل
شد  نفسه بد نبود و اگر به نحوی عملی می فی

توانست تعداد زيادی از فعاFن  که می
ھای فعاFن کارگری را در  کارگری و تشکل

تر و تشکل واحدی سازمان  ظرف بزرگ
توانست تا حدودی از  کم می دھد، دست

پراکندگی در ميان فعاFن کارگری بکاھد و 
اما .  ھا را تضعيف کند گرايی در ميان آن فرقه

ھا که تحت عنوان ايجاد  از درون اين ت�ش
شد و با  تشکل سراسری کارگری انجام می

ھای زيادی ھمراه شد، نه فقط تشکل  جنجال
توانست  سراسری کارگری درنيامد و نمی

رسد که حتا در  نظر می دربيايد، بلکه چنين به
حد ايجاد تشکل سراسری فعاFن کارگری ھم 

اين نکته کام� روشن !  توفيقی بدست نياورد
تواند از  بود که تشکل سراسری کارگری نمی

فراز سر کارگران و از تجميع چند تن از 
فعاFن سياسی و کارگری منفرد در خارج از 

اين پروژه، پاسخ .  نقطه توليد بوجود آيد
مشخص به معضل مشخص و در شرايط 

از اين رو با ھمان سرعت و .  مشخص نبود
شتابی که در جنبش کارگری و در ميان 
فعاFن سياسی و کارگری به بحث داغ و 
تندی تبديل شده بود، با ھمان سرعت و شتاب 

 .نيز محو و ناپديد گرديد
ھای مبھم و ناپخته از  اگر که ارائه درک

تشکل سراسری آن ھم در خارج از محيط 
که ازھمان آغاز مھرناکامی را کار، 

برپيشانی داشت و راه به جايی نبرد، اما خود 
 مبارزاتی در  کارگران که درگير پراتيک

محل کار و نقطه توليد ھستند، در طی 

ھايی برای اين معضل  ھای اخير، پاسخ سال
جنبش کارگری داشته و راه غلبه بر آن را 

 .اند نيز نشان داده
پرسش اين است که برای غلبه بر بحران 
پراکندگی، کارگران کجا و چگونه عمل 

اند؟ چه راه و روشی پيش پای جنبش  کرده
 اند؟ کارگری نھاده

و پاسخ؟ پاسخ را بايد ازپراتيک مبارزاتی 
 !ھا دريافت آن
چه را که کارگران در عمل خودشان و در  آن

اند اين است که  مبارزات خودشان نشان داده
ھا مقدم بر ھر چيز، در سطح يک رشته  آن

توليدی يا خدماتی، ميان خود ارتباط و اتحاد 
کارگران پيشرو در برخی .  اند برقرار نموده

اند نوعی تشکل فرا  ھا، توانسته رشته
ای مرکب از کارگران پيشرو يک  کارخانه

ھا قادر  رشته را سازمان دھند و ھمين تشکل
ھای  اند اعتصابات کارگری در کارخانه شده

مختلف يک رشته توليدی يا خدماتی را 
اتحاد ميان کارگران آگاه و .  سازمان دھند

ھای مختلف يک رشته  پيشرو کارخانه
توليدی يا خدماتی، ايجاد تشکل سراسری در 
يک رشته توليدی و خدماتی و سازماندھی 

اين است !  اعتصابات سراسری در آن رشته
تجربه عملی طبقه کارگر و پاسخ مشخص آن 
به يک معضل مشخص ، در شرايط 

 !مشخص
توان به سه نمونه  برای صحت اين مدعا، می

از سازماندھی اجتماعات و اعتصابات 
ھماھنگ کارگری در برق، مخابرات و 

 پتروشيمی اشاره کرد؛
 ۶٠٠ فروردين سال جاری، ٣٠در تاريخ 

ای و در مرداد ھمين سال  کارگر برق منطقه
ھا و  ای که از استان  کارگر برق منطقه٨٠٠

 ۵٠٠٠شھرھای مختلف، به نمايندگی از 
کارگر اين رشته به تھران رفته بودند، در 
برابر نھاد رياست جمھوری و مجلس دست 

 نيز ٩٣در آذر و دی و اسفند .  به تجمع زدند
 کارگر اين رشته از سراسر کشور در ۵٠٠

در سطح .  برابر مجلس دست به تجمع زدند
استان تھران نيز چند اعتصاب و تجمع 

ای  اعتراضی مرکب از کارگران برق منطقه
شھرھای مختلف استان تھران، در برابر 

 .مجلس و ساختمان وزارت نيرو برپا شد
اعتراضات سراسری کارگران مخابرات 
روستايی نيز در دو سال اخير بسيار 

 کارگر مخابرات که از ٧٠٠.  گير بود چشم
ھای مختلف به تھران رفته  شھرھا و استان

 خرداد، بار ديگر در ٢۴بار در  بودند، يک
 در برابر مجلس دست به ٩٣ مھر سال ٢٩

 ١۶٠٠ نيز ٩۴اول ارديبھشت .  تجمع زدند
کارگر اين رشته، ايضا از شھرھا و 

ھای مختلف، در مقابل ساختمان  استان
 .مخابرات در تھران دست به تجمع زدند

اعتصابات ھماھنگ مجتمع پتروشيمی ھای 
اروند، تندگويان، فجر و بعدا فارابی در 

١از صفحه   
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 پراتيک مبارزاتی طبقه کارگر و 
 تشکل سرتاسری کارگری

 !ايران ايجاد نموده، از ميان برداشت
يابی   روشن است که طبقه حاکم که ازتشکل

طبقه کارگر وحشت دارد، به طرق مختلف 
منجمله ازطريق شوراھای اس�می کار و 

ھای پليسی رژيم   خانه کارگر که تشکل
ھای کار ھستند، دست به خرابکاری   درمحيط

خواھد زد وبرمحدوديت ھا وفشارھای خود 
کارگران پيشرو درھمه حال .خواھد افزود

رسيدن به ھدف دشوارو .  بايد ھوشيار باشند
ست، اما ازآن جا که   راه پيچيده و طوFنی

منطبق بر عمل مبارزاتی طبقه کارگراست 
 . ست دست يافتنی

کنفرانس پانزدھم سازمان ما که در مھر ماه 
سال جاری برگزار شد، ضمن تاکيد بر 
ضرورت غلبه بر پراکندگی مبارزات 

يافته  کارگری و گذار به يک جنبش سازمان
سرتاسری، به درستی بر اين نکته انگشت 

ھای  گذاشت که اين گذار، نيازمند ايجاد تشکل
ترين راه ايجاد چنين  ست و عملی سرتاسری

ھايی، در گام نخست، ايجاد تشکل  تشکل
سرتاسری در ھر رشته توليدی و 

کنفرانس پانزدھم سازمان .  ست خدماتی
فدائيان اقليت، با استفاده از تجارب مبارزاتی 
طبقه کارگر و تکيه بر آن، بر ايجاد 

ھای مخفی ھماھنگی مرکب از  کميته
ھای يک  کارگران آگاه و پيشرو کارخانه

ھای  رشته توليدی يا خدماتی، به مثابه نطفه
تشکل سراسری در آن رشته توليدی و 

کنفرانس سازمان، ضمن .  خدماتی تاکيد نمود
ھای  تاکيد بر استفاده از تمام انواع تشکل

پوششی و ھر امکان و فعاليت قانونی و 
غيرقانونی و نيز تاکيد بر تلفيق مناسبی از 
کار مخفی و علنی، ع�وه بر ايجاد و تکثير 

ھای مخفی کارخانه،  ھای سرخ و کميته ھسته
ھای مخفی ھماھنگی  بر ايجاد کميته

ھای مختلف يک رشته توليد که  کارخانه
شرايط ويژه کنونی و سطح رشد جنبش 
کارگری آن را در دستور کار فعاFن 
کارگری و کارگران آگاه و پيشرو قرار داده 

 .است تاکيد نمود
غلبه بر پراکندگی و گذار به يک جنبش 

يافته سرتاسری از مسير ايجاد  سازمان
گذرد و مقدمه ايجاد  ھای سرتاسری می تشکل
ھای سرتاسری، ايجاد تشکل در ھر  تشکل

معضل پراکندگی کنونی غلبه کند و مانعی را 
که طبقه حاکم بر سر راه تبديل جنبش طبقاتی 

يافته  کارگران به يک جنبش سازمان
سرتاسری قرار داده، از سر راه خود 

کارگران ايران با برپايی ھزاران .  بردارد
ھا و موسسات توليدی  اعتصاب در کارخانه

يافتگی  و خدماتی در سرتاسر ايران، سازمان
و ھمبستگی خود را در سطح ھر واحدی 

اين .  اند توليدی و خدماتی به نمايش گذاشته
يافتگی که گويای مرحله ای  درجه از سازمان

از رشد و اعت�ء جنبش طبقاتی کارگران 
ھای جديدی را در  است، درعين حال افق

برابر کارگران و جنبش کارگری گشوده و 
يافته و  زمينه را برای گذار به جنبش سازمان

گذار از .  سرتاسری فراھم ساخته است
اعتصابات پراکنده به اعتصابات سراسری و 
به يک جنبش سرتاسری سازمان يافته، مقدم 

ھای  بر ھر چيز مستلزم ايجاد تشکل
سراسری در ھر رشته توليدی و 

اين وظيفه بر عھده قشر پيشرو .  ست خدماتی
ست که در حال حاضر  تر کارگرانی و آگاه

نيز سازمانده اعتصابات فزاينده در ھر 
. کارخانه و مؤسسه توليدی و خدماتی ھستند

ھا و مؤسسات توليدی و  در تمام کارخانه
ھا و  سازی ھا، سيمان خدماتی از خودروسازی

ھا گرفته تا نفت و گاز و معدن  سازی Fستيک
ھا، کارگران آگاه و  و فوFد و پتروشيمی

ھای  توانند با استفاده از پوشش پيشرو می
طبيعی و امکانات مختلف با يکديگر پيوند و 

ھای واحد،  خواست.  ارتباط برقرار کنند
شرايط کار مشابه و علل شغلی ديگر، 

ھا را  کارگران ھر يک از اين رشته
با .  سازد اتوماتيک وار به ھم نزديک می

ترين  ھای مخفی ھماھنگی که آگاه ايجاد کميته
ھای يک  ترين کارگران کارخانه و پيشرو

رشته توليدی يا خدماتی در آن متشکل 
ھای سرتاسری  شوند، شاکله اوليه تشکل می

در آن رشته توليدی يا خدماتی را برپا کنيم و 
. اعتصابات سراسری را سازمان دھيم

فراموش نکنيم که گذار جنبش طبقاتی 
کارگران از مبارزات پراکنده به سطح يک 

يافته سرتاسری قبل از ھر  جنبش سازمان
يافتگی  چيز در گرو ارتباط فعال و سازمان

ھای يک رشته توليد و  کارگران کارخانه
. ايجاد تشکل سراسری در آن رشته است

ست که در جريان رشد و ارتقاء  بديھی
مبارزات طبقه کارگر، از طريق بھم پيوستن 

توان  ھای مختلف توليدی و خدماتی می رشته
يافته شکل  به يک جنبش سرتاسری سازمان

ترين موانعی را که طبقه  داد و يکی از مھم
حاکم بر سراه راه جنبش طبقاتی کارگران 

مھرماه سال جاری نيز نمونه ديگری از 
حضور فعال کارگران آگاه و پيشرو و 
ارتباط و ھماھنگی ميان کارگران اين 

ای  واحدھا و سازماندھی اعتصاب رشته
 –اگر کارگران پيشرو در اين سه .  است

چھار مجتمع پتروشيمی در منطقه ماھشھر 
ھايی  اند ميان خود پيوندھا و ارتباط توانسته

ايجاد کنند و اعتصابات ھماھنگی را در اين 
ھا قادرند با  شک آن واحدھا سازمان دھند، بی

ھای  استفاده از امکانات مختلف و پوشش
ھای پتروشيمی اين  مناسب، با ديگر مجتمع

منطقه نيز ارتباط برقرار سازند و در 
ھای بعدی، اعتصاب را به کل  نوبت

. ھای منطقه ماھشھر گسترش دھند پتروشيمی
ھای توليدی ديگر از جمله  در برخی از رشته
ھا نيز، اعتصابات و  در خودروسازی

زمان رخ داده است  ھای اعتراضی ھم حرکت
که دراينمورد نيز می توان به  اعتراضات 

خودرو، سايپا و  ھماھنگ شده ايران
 .خودرواشاره نمود پارس

اعتصابات و اجتماعات اعتراضی ھماھنگ 
در رشته برق، مخابرات، پتروشيمی و تا 

ھا که در فوق به آن اشاره  حدی خودروسازی
شد، نشان دھنده وجود ارتباط ميان کارگران 

ھا و  پيشرو واحدھای مختلف در اين رشته
ست که    يابی و تشکلی وجود نوعی سازمان

اعتصاب ھماھنگ در واحدھای مختلف اين 
ھای  اين کميته.  اند ھا را سازمان داده رشته

ھای تشکل  کننده در واقع نقطه ھماھنگ
سرتاسری در يک رشته توليدی و خدماتی 

چه که کارگران در عمل  اين است آن.  ھستند
اند و  و در جريان مبارزه طبقاتی به آن رسيده

اين است آن شکل .  اند آن را پيش برده
مشخص سازماندھی و تاکتيک مناسبی که از 
درون مبارزه طبقاتی کارگران جوشيده و 

بايد از کارگران آموخت .  سر بر آورده است
و با تحليل و بررسی دقيق مبارزات و 
اعتصابات کارگری، راھی را که پيشروان 

اند بيرون کشيد ،  جنبش کارگری نشان داده
! بر آن پرتو افکند و حلقه اصلی را چسبيد

برای غلبه بر پراکندگی و گذار از 
اعتصابات پراکنده به يک جنبش 

يافته سرتاسری، مقدم بر ھر چيز بايد  سازمان
ھای سرتاسری در ھر رشته توليدی و  تشکل

اين است راھنمای .  خدماتی را ايجاد کرد
عمل ھمه کارگران پيشرو و فعاFن 

 !کارگری
ھائی که فوقاً به آن پرداخته شد می   ازبحث

توان چنين نتيجه گرفت؛ جنبش کارگری 
ای  ايران در شرايط حاضر به چنان مرحله

 است که بتواند بر  از رشد و پيشرفت رسيده
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 ھا و با کدام سياست اقتصادی؟ خروج از رکود با کدام واقعيت
اتومبيل و کارت اعتباری را به نوعی کابينه 
روحانی در ارديبھشت ماه سال جاری در رابطه 
با مسکن آغاز کرد و وام خريد مسکن را برای 

 ميليون تومان ٨٠ھا در تھران حتا به  خانه اولی
ای از  رساند اما اين سياست نيز نتوانست گره

 .مشک�ت اقتصادی بگشايد
واقعيت اين است که ھر قدر بر نقدينگی افزوده 
شود اما بر حجم توليد افزوده نشود و حتا در 

ی آن افزايش  شرايط ايران کاسته شود، تنھا نتيجه
تنھا باF رفتن قدرت خريد به .  تورم خواھد بود
تواند اين  ھم تحت شرايطی می طور واقعی آن

ھم در چارچوب  بحران را تخفيف دھد که آن
. ھای دولت جمھوری اس�می نيست سياست
طور که در دو سال اخير نيز شاھد بوديم و  ھمان

دستمزدھای کارگران حتا به ميزان تورم رسمی 
که در جريان انتخابات رياست جمھوری روحانی 

 .قول داده بود، افزايش نيافت
به طور واقعی نيز شرايطی وجود ندارد که دولت 

ھای مالی در اقتصاد  بتواند با استفاده از اھرم
چرا که در يک سيکل بسته که .  رونق ايجاد کند

ھای اقتصادی نئوليبرال است  محصول سياست
ی آن پُر شدن ھر چه بيشتر جيب  نتھا نتيجه

داران و فقيرتر شدن ھر چه بيشتر  سرمايه
ھمان طور که .  ھای کار و زحمت خواھد بود توده

وزير اقتصاد و رئيس بانک مرکزی گفتند که 
توان به صورت دستوری پايين  نرخ سود را نمی

توان در اقتصادی که  آورد، سرمايه را نيز نمی
ھای آن بر نفت و سوداگری استوار است، به  پايه

 .سمت توليد کشاند
ی روحانی به  واقعيت اين است که تمام اميد کابينه

گذاران خارجی  ھا و سرمايه کشاندن پای شرکت
ويژه در رابطه با صنعت نفت  به.  به ايران است

که آن ھم با توجه به بھای نفت و کاھش 
ی  گذاری در اين صنعت در عرصه سرمايه

البته اين يگانه .  باشد جھانی با مشکل روبرو می
گذاری خارجی  مشکل ايران برای جلب سرمايه

مشک�ت سياسی دولت با ديگر کشورھا .  نيست
ای ايران، عدم  ھای منطقه ويژه به دليل سياست به

ھای عميق درون  ثبات سياسی در اثر شکاف
حاکميت که دولت ايران را غيرقابل اعتماد 

کند، از ديگر مشک�تی است که موجب ترديد  می
 .گردد گذاران خارجی می سرمايه

بنابر اين بسته خروج از رکود کابينه چيزی 
نيست جز تزريق نقدينگی به جامعه، اين ھم 

ھای جمھوری اس�می  ست که تمامی دولت کاری
 –ای جز تشديد بحران رکود  اند و ھيچ نتيجه کرده

اين بسته حتا در حد ھمان .  تورمی نداشته است
 .نژاد ھم نيست احمدی" مسکن مھر"پروژه 

اين موضوع که با تزريق نقدينگی قدرت خريد 
رود نيز تنھا دادن آدرس عوضی  مردم باF می

اعضای کابينه روحانی نيز به خوبی .  است
دانند که تنھا راه باF رفتن قدرت خريد مردم  می

تنھا مردم وقتی .  ھاست باF رفتن درآمد آن
وقتی .  توانند خرج کنند درآمدی داشته باشند می

چون  اکثريت بزرگ کارگران و زحمتکشان ھم
وقتی که .  معلمان در زير خط فقر قرار دارند

 .باشد) ب� روس(روسيه سفيد 
واقعيت اين است که نرخ بھره باF در بازار 

ی  رسمی و غير رسمی بيش از ھر چيز نتيجه
ساختار اقتصادی کشور است و تا اين ساختار 
تغيير نکند، نرخ بھره در بازار رسمی که در 

رسد و در بازار   درصد می٢٩موسسات مالی به 
غير رسمی باز به مراتب بيش از اين مقدار 

 .است، تغييری ايجاد نخواھد شد
ھا نيز اگر  کاھش ميزان سپرده قانونی بانک

منظور تزريق پول به بازار است، واقعيت اين 
است که جز افزايش تورم نتيجه ديگری بدنبال 

مشکل اقتصاد ايران عدم وجود .  نخواھد داشت
مشکل در اين است که اين .  نقدينگی نيست

نقدينگی در دست عده بسيار معدودی تلنبار شده 
و اکثريت بسيار بزرگی در زير خط فقر بسر 

مشکل در اين است که اين نقدينگی که .  برند می
 ھزار ميليارد تومان رسيده ٨٠٠امروز به مرز 

در اقتصاد بحران زده ايران تنھا به سمت بازاری 
رود که ريسک آن کمتر، سوددھی آن بيشتر و  می

ھمين مساله در .  تر باشد بازگشت سرمايه سريع
مورد وام خريد اتومبيل و دادن کارت اعتباری 

در کشوری که ھزينه ماھانه .  نيز صادق است
يک خانواده چھار نفری در حد خط فقر بيش از 

 ميليون ١٠ ميليون تومان است، کارت اعتباری ٣
تومانی که پس از مصرف ھر يک لایر آن، بايد 
ماھانه بخشی از آن را با بھره به بانک برگردانی 

تواند داشته باشد؟ حتا به فرض  چه تاثيری می
ھای تلنبار شده در انبارھا  فروش تمام اتومبيل

 !!توان انتظار خروج از رکود را داشت؟ می
براساس آمارھای دولتی ميزان توليد در بھار 

 درصد و ٨سال جاری نسبت به بھار سال گذشته 
 درصد ١٢ميزان فروش در ھمين دوره زمانی 

ست که  ای اوضاع به گونه.  کاھش داشته است
رئيس اتاق بازرگانی تھران از آن به عنوان 

آن .   سال اخير نام برده است٣٠بدترين رکود در 
توان از رکود خارج  ھا می وقت با اين برنامه

اگر اين گونه بود که تاکنون بايد کشور !!  شد؟
نژاد از رکود خارج  ھای احمدی صد بار با طرح

و يا "  مسکن مھر"چون  ھايی ھم طرح.  شد می
اما ".  وام خود اشتغالی صندوق مھر امام رضا"

ھا  واقعيت اين است که ھر بار در اثر اين طرح
تورمی پس از مدتی با شتابی   -بحران رکود 

ی روشن آن  نمونه.  بيشتر تشديد گشته است
ای با ايجاد  است که در دوره"  مسکن مھر"

اشتغال و رونق در ساخت مسکن، يک رشد 
ظاھری در آمارھای دولتی ايجاد کرد اما ھمين 
کارشناسانی که مانند وزير اقتصاد کابينه روحانی 
ھم ديروز بودند و ھم امروز بعد از روی کار 
آمدن کابينه روحانی فغان برآوردند که وضعيت 

مسکن "اش  بحرانی امروز اقتصاد يکی از دFيل
ھم اکنون نيز شاھديم که بخش مسکن . است"  مھر

 .برد در رکود کامل بسر می
جالب آن که ھمين سياست دادن وام برای خريد 

 ھزار ١۶براساس اع�م اعضای کابينه انتشار 
ميليارد تومان اوراق قرضه برای دادن بخشی از 
بدھی دولت به پيمانکاران، کاھش نرخ سود 

ھا از  بانکی، کاھش ميزان سپرده قانونی بانک
 درصد، وام خريد ١٣ تا ١٠ درصد به ١٣

 ٢۵ درصد و حداکثر ٨٠اتومبيل به ميزان 
 درصد سود بانکی، ارائه ١۶ميليون تومان با 

کارت اعتباری به کسانی که درآمد مشخصی 
 ١٢ ميليون تومان و با سود ١٠دارند تا سقف 

ترين مواردی بودند که از  درصد، از جمله مھم
ساير موارد .   سوی اعضای کابينه مطرح شدند

از جمله اختصاص بودجه عمرانی و تاثير آن بر 
ھايی بودند که تاکنون  رشد اقتصادی نيز حرف

ھا بود که  موارد جديد ھمان.  بارھا زده شده است
 .در باF آمد

ھای اقتصادی تا چه حد کارا  اما ببينيم اين سياست
بوده و چه مشکلی را از مشک�ت اقتصادی 

 ھزار ميليارد ١۶توانند حل کنند؟ انتشار  می
تومان اوراق قرضه در برابر کوه بدھی دولت 

ی رئيس  حتا به ھمان پيمانکاران که براساس گفته
 ھزار ميليارد تومان ٩۴سازمان حسابرسی 

ست که مشکلی را حل نخواھد کرد  است، طبيعی
ھم اکنون بدھی .  و بيشتر به يک جوک شبيه است

دولت تنھا به سازمان تامين اجتماعی به بيش از 
 ھزار ميليارد تومان رسيده و ھر سال بر آن ١٠٠

ی مديرعامل سازمان  به گفته.  شود افزوده می
 ھزار ١٨تامين اجتماعی تنھا در سال گذشته 
 !!ميليارد تومان به اين بدھی افزوده گرديد

آيد که  اما کاھش نرخ سود بانکی نيز به نظر می
ای پا در ھوا است، اگرچه کاھش دو  وعده

تواند مشکلی از  درصدی و بيشتر از آن نيز نمی
حتا وزير اقتصاد و رئيس .  مشک�ت را حل کند

وگوی خبری در  بانک مرکزی در ھمان گفت
رابطه با نحوه کاھش نرخ سود و چگونگی آن با 

در "  دھد سياست دستوری جواب نمی"که  بيان اين
عمل منظورشان چيز ديگری نبود جز اين که 

برای مثال در .  کاھش نرخ سودرا جدی نگيريد
ھمين بسته به اصط�ح خروج از رکود، 

 ١۶بينی شده که به صنايع وام با نرخ سود  پيش
ھا داده  م جدا از اين که اين وا!!  درصدی داده شود

ماند و باز جدا از  شود يا در حرف باقی می می
کنند يا  ھا با آن توليد می اين که گيرندگان آن وام
گويند  گيرند، آيا به اين می در تجارت به کار می

ھم در اقتصاد  نرخ سود مناسب برای توليد آن
در پی بحران !  ور در رکود ايران؟ غوطه

 دولت آمريکا نرخ بھره ٢٠٠٨اقتصادی سال 
 و نيم درصد ۵بانکی را که پيش از بحران به 

. رسيده بود پايين آورد و در حد صفر نگاه داشت
در کشورھای اروپايی نيز نرخ سود بانکی به 

اما ايران با اين بحران عميق با .  شدت پايين آمد
ای بسيار زياد از اغلب کشورھای دنيا،  فاصله

ھای سود بانکی در دنيا را  يکی از باFترين نرخ
دارد و شايد تنھا رقيب آن در اين زمينه کشور 

 زنده باد سوسياليسم 
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 رد پای داعش و 
 احتمال کشيده شدن جنگ فرقه ای به ايران

کشورھای سنی مذھب منطقه به نمايندگی 
اعمال چنين سياستی .  عربستان شده است

ازجانب جمھوری اس�می فقط به بيرون از 
مرزھا محدود نبوده و ترويج مداوم آن طی 
بيش از سه دھه عم� بخشی از سياست ثابت 
ھيئت حاکمه ايران در داخل کشور نيز بوده 

بر پايه چنين سياستی اين رژيم ع�وه .  است
بر تحميل فقر، بيکاری، نابرابری، تبعيض و 
سرکوب ھای عمومی که بر توده ھای مردم 
روا داشته است، آن بخش از مليت ھا و 
مناطقی را که سنی مذھب ھستند، با اعمال 
يک رشته سرکوب ھای سياسی مضاعف و 
 ً�تحميل تبعيضات گسترده مذھبی، عم

چه که می تواند زمينه دشمنی ھای   برآن
لذا، .  مذھبی و فرقه ای باشد، دامن زده است

بر بستر پيشبرد چنين سياستی، مناطق و 
استان ھای سنی مذھب کشور در رديف 
مستعدترين مناطقی ھستند که می توانند در 
واکنش به اقدامات تبعيض آميز جمھوری 
اس�می به سمت يک نزاع مذھبی کشيده 

بر بستر چنين وضعيتی مناطق جنوبی .  شوند
و استان ھای سيستان و بلوچستان به دليل 
فقر و محروميت شديد اقتصادی، اجتماعی و 
سياسی که بر مردم اين منطقه تحميل شده 
است و نيز به لحاظ جغرافيايی و ھمجواری 
اين مناطق با افغانستان و پاکستان که راه 
ارتباط گيری جوانان سرخورده و بيکار اين 
منطقه با نيروھای طالبان، القاعده و داعش 
را تسھيل می کند، مناطق فوق می توانند 
نخستين خاکريزھای شروع يک نزاع مذھبی 

نزاعی که ع�ئم .  و فرقه ای در کشور باشند
اوليه آن در حوادث دزفول، بھبھان و نخل 
تقی ظاھر گشته و چه بسا در تداوم خود می 
تواند خطر بروز يک جنگ ويرانگر فرقه 

 . ای و مذھبی را در ايران دامن بزند
ع�وه بر سياست توسعه طلبانه و پان 
اس�ميستی جمھوری اس�می، نکته ديگری 
که بايد بر آن تاکيد داشت سياست امپرياليست 

سياستی که به رغم ھمه .  ھا در منطقه است
ادعاھای قدرت ھای امپرياليستی که مدعی 
مقابله با بحران فوق ھستند، نتايج عملکرد 
آنان عم� در تدوام بخشيدن بر اين بحران و 

چرا که .  نزاع ھای فرقه ای استوار است
يکی از نتايج معين سياست ھای امپرياليستی 
در منطقه اين است که جنگ دولت ھا و 
قدرت ھای شيعه و سنی نبايد برنده ای داشته 
باشد و اين موازنه نبايد به نفع ديگری بھم 

به زعم آنان ھرگونه تغيير موازنه و .  بخورد
مث� شکست دولت ايران در اين نزاع می 
تواند به تحوFتی غير قابل پيش بينی در اين 
کشور منجر شود و اين امر خط قرمز قدرت 

و درست ھمين .  ھای امپريايست است
سياست است که به تداوم و رشد بحران در 

 .منطقه منجر می شود
پوشيده نيست که در تداوم اين بحران،نه فقط 
پای جمھوری اس�می به عنوان يکی 

با اين ھمه، ھمين سه اتفاق .  تکذيب می شوند
که به دليل اھميت موضوع و نيز رسانه ای 
شدن آن ھا، راه تکذيب اين حم�ت مسلحانه 
بر مقامات جمھوری اس�می بسته شد، 
جملگی نشانه ھايی از شروع يک درگيری 
. فرقه ای و مذھبی در ايران اس�می است

درگيری و بحرانی که خاورميانه طی سال 
بحران و .  ھای اخير به آن گرفتار است

 –جدالی که ريشه در مناسبات سياسی 
. اقتصادی حاکم بر کشورھای منطقه دارد

ت�طمات و جنگی تمام عيار که از يک سو 
کشورھای امپرياليستی و در سوی ديگر 
دولت ھايی نظير عربستان و جمھوری 
اس�می به نمايندگی از دو گرايش مذھبی 
شيعه و سنی بر آن دامن زده و ھر روز نيز 
برای دست يابی به منافع و اھداف معين 
شان، بر ھيزم آتش اين جنگ فرقه ای و 

 .مذھبی می افزايند
بحرانی که ھم اکنون بر منطقه حاکم است و 
ما ھر روز شاھد تعميق و کشيده شدن ابعاد 
اين بحران به ديگر کشورھای خاورميانه 
ھستيم، موضوعی نيست که يک شبه و خلق 
الساعه تبعات آن متوجه ديگر کشورھای 

سازمان ما .  منطقه از جمله ايران شده باشد
از دو سال پيش چه در نشريه کار و چه در 
ديگر ارگان ھای تبليغی و ترويجی خود، 
مدام بر اين نکته تاکيد داشته است، تا مادامی 
که کشورھای امپرياليستی و دولت ھای 
ارتجاعی منطقه بر اعمال سياست ھای دينی 
و فرقه ای خود پای می فشارند، نه تنھا 
پايانی بر بحران موجود متصور نيست، بلکه 
ھر روزه شاھد تشديد بحران و گسترش ابعاد 
اين جنگ مذھبی و فرقه ای به ديگر 

چرا که از .  کشورھای منطقه نيز خواھيم بود
 سو دولت ھای ارتجاعی منطقه ھريک   يک

از دريچه اھداف و منافع خاص خويش 
برتنش ھا و بحران موجود دامن می زنند و 
ازسوی ديگر با تحميل تبعيض ھا، نابرابری 
ھا، فقر، بيکاری و بی حقوقی بر مردم، 
عم� زمينه ھای بروز و راه گسترش اين 
جنگ فرقه ای را در کل منطقه فراھم کرده 

 .اند
آنچه مسلم است جمھوری اس�می خود يکی 
از بانيان اصلی ايجاد جنگ فرقه ای ميان 
شيعه و سنی در منطقه و نيز کشيده شدن اين 

اين .  نزاع به درون مرزھای ايران است
 سال گذشته با اعمال سياست ٣٧رژيم در 

توسعه طلبانه پان اس�ميستی از نوع شيعه 
گری، يک نزاع مذھبی و فرقه ای را در 
. سطح کشورھای منطقه دامن زده است

اعمال اين سياست سبب دو قطبی شدن اين 
نزاع ميان جمھوری اس�می و اقمارش با 

ک�شينکف به دسته ھای سينه زنی در مسير 
امامزاده حيدر بھبھان خبر داده بود، اسحاقی 
فرمانده نيروی انتظامی خوزستان در روز 
سوم آبان از اساس منکر اين تھاجم گرديد و 
فرماندار اين شھر نيز به رغم تاييد خبر، 
س�ح بکار رفته در اين حمله را تفنگ 
شکاری و علت حادثه را نيز به اخت�فات 

 . شخصی نسبت داد
فاضل محمدپور دادستان عمومی بھبھان اما، 
. روايت ديگری از اين ماجرا را اع�م کرد

او ضمن تاييد اين تھاجم نظامی و بيان اينکه 
بعد از حادثه دزفول تيمی از شورای امنيت 
کشور برای بررسی دقيق اين حادثه وارد 
خوزستان شده است، از تشکيل جلسه 
شورای تامين امنيت بھبھان پيش از حمله 
مسلحانه به دسته ھای سينه زنی اين شھر 
خبر داد و گفت، با توجه به بحث داعش و 
قضيه دزفول، پيش از حادثه بھبھان در 
جلسه شورای تامين شھر تذکرات Fزم داده 
شده بود و نيروی انتظامی و سپاه در آمادگی 

 ١۵کامل بسر می بردند و لذا در کمتر از 
 نفر از عوامل حادثه شناسايی و ۶دقيقه 

بر اساس گزارش شرق، .  دستگير شدند
دستگيری به رغم ادعای دادستان بھبھان 

عوامل حادثه، در ادامه بر متواری شدن 
: تعدادی از مھاجمان تاکيد کرده و می گويد

درت�ش ھستيم تا تعدادی از افرادی که 
 .متواری ھستند نيز دستگير شوند

حادثه سوم، تھاجم مسلحانه به خوابگاه 
واقع "  نخل تقی"کارگران در شھرک ساحلی 

اتحاديه نيروی کار .  در منطقه عسلويه بود
پروژه ای ايران بر اساس گزارشی از 
تشکيل ھسته ھای مسلح داعشی در منطقه 

افراد مسلح :  عسلويه خبر داده و می نويسد
شده در عسلويه به خوابگاه کارگران واقع در 

حمله کرده و يک کارگر را به "  نخل تقی"
گزارش اين .  سختی مجروح کرده اند
 ۵٠شايعه پيوستن اتحاديه، ھمچنين از وجود 

جوان از منطقه شافعی مذھب، به گروه 
شايعه ای که با وقوع .  خبر داده استداعش 

درگيری ھای اخير با کارگران و حمله 
مسلحانه به خوابگاه کارگران عسلويه در 

 . تقويت شده است" نخل تقی"
سه حادثه فوق، از جمله تھاجمات صورت 
گرفته در ھفته ھای اخير ھستند که بازتاب 

ترديدی نيست که در ماه .  رسانه ای يافته اند
ھای اخير اتفاقاتی مشابه اين سه حمله 
. مسلحانه در ديگر نقاط ايران ھم رخ داده اند

حوادثی که غالبا به دFيل امنيتی بازتاب 
رسانه ای پيدا نمی کنند و يا در صورت درج 
خبر در گوشه ای از يک رسانه، توسط 
مسئوFن امنيتی جمھوری اس�می به فوريت 
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۶از صفحه   

 رد پای داعش و 
 احتمال کشيده شدن جنگ فرقه ای به ايران

چيست؟ و در مقابل خطر بالقوه و بروز اين 
جنگ مذھبی و فرقه ای که ھم اکنون نشانه 
ھای آن در گوشه و کنار کشور آشکار شده 

 است، چه بايد کرد؟
ترديدی نيست که يگانه راه برون رفت از 
بحران فوق و جلوگيری از خطر بروز 
ھرگونه جنگ فرقه ای در ايران، يک 

 سال رژيم ٣٧تجربه .  انق�ب اجتماعی است
جمھوری اس�می نشان داده است که با ھر 
گونه عقب نشينی توده ھای مردم ايران از 
يک مبارزه جدی و ھمگانی با حاکميت 
ارتجاعی جمھوری اس�می، ھيئت حاکمه 
ايران خشن تر از پيش و سيستماتيک تر از 
گذشته بر سرکوب اقشار مختلف جامعه ھمت 

تجربه سال ھای فريب اص�ح .  گماشته است
طلبی ھم به روشنی برای کارگران و مردم 
ايران روشن ساخته است که سياست اين 

" اص�ح طلبان"جماعت به اصط�ح 
حکومتی نيز در تحليل نھايی ھمواره بر 
استمرار و تحکيم پايه ھای قدرت نظام 

 . اس�می استوار بوده است
بنابر اين، چاره کار نه دست روی دست 

گونه که توجيه گران   گذاشتن است و نه آن
رژيم ادعا می کنند از ترس حضور داعشيان 

يگانه راه .  بر جمھوری اس�می تمکين کردن
جلوگيری از بروز خطر يک جنگ فرقه 
ای، پيش از آنکه جمھوری اس�می چنين 
نزاع ويرانگری را به کارگران و عموم 
مردم ايران تحميل کند، برپائی يک انق�ب 

ازطرف ھای اصلی نزاع و دامن زننده 
جنگ فرقه ای و مذھبی درخاورميانه 
درميان است، بلکه محتم� پای ترکيه نيز به 

از اين رو .  اين بحران کشيده خواھد شد
ھمانطور که در گزارش سياسی کنفرانس 
پانزدھم سازمان ما به درستی بر آن تاکيد 

"شده است در ديگر کشورھای منطقه نيز : 
اوضاع ازھرجھت برای کشيده شدن به اين 

ھای ارتجاعی فراھم  ھا و جنگ درگيری
ھای کشورھای اين  ريشه تمام بحران.  است

منطقه در تضادھای Fينحل نظام 
شکاف عميق فقر و .  داری ست سرمايه

ثروت در اين منطقه، به نھايت خود رسيده 
ھای  که سرمايه و ثروت درحالی.  است

ھنگفت در دست گروھی اندک متمرکزشده 
است، فقر، گرسنگی، بيکاری، بی حقوقی و 

ھا تن از مردم ھر يک  استبداد، سھم ميليون
که اين تضادھا  وقتی.  از اين کشورھاست

ای انق�بی حل گردند،  نتوانند به شيوه
. گرايی، بديل آن خواھد بود انحطاط و واپس

ھای  گرايی، جنبش رشد روزافزون اس�م
ھا  ھای اس�می و جنگ گرا، دولت اس�م
ای مذھبی، بازتاب چيز ديگری جز  فرقه

انحطاط ناشی از تضادھای Fينحل نظام 
داری در دوران زوال و گنديدگی آن  سرمايه
 ".نيست

حال در مواجھه با خطر چنين بحرانی که 
مدام در حال تعميق و گسترش به ديگر 
کشورھای منطقه است، چه بايد کرد؟ آيا بايد 
دست روی دست گذاشت تا ھيئت حاکمه 
ايران يک بار ديگر کارگران و توده ھای 

 ساله به کام يک ٨مردم را ھمانند جنگ 
جنگ ارتجاعی و نزاع فرقه ای ديگر 
بکشاند؟ آيا چاره کار در اين است که ھمانند 
اص�ح طلبان حکومتی و اپوزسيون 
رفرميست و اص�ح طلب حکومت اس�می، 
توده ھای مردم ايران را از ترس کشيده شدن 
بحران منطقه به داخل کشور به تمکين در 
مقابل جمھوری اس�می فرا خوانيم و يا آنان 
را به بھانه کابوس حضور داعشيان در 
ايران از يک مبارزه جدی و ھمگانی جھت 
. سرنگونی جمھوری اس�می باز داريم

 سال به مثابه يک ٣٧رژيمی که خود طی 
. حاکميت داعشی تمام عيار عمل کرده است

حکومتی که نزديک به چھار دھه، کارگران، 
زنان، معلمان و عموم توده ھای مردم ايران 
را به کام مرگ و نيستی کشانده است؟ 
رژيمی که با تبعيضات بی حد و حصر خود 
در اعمال ستم و نابرابری بر مليت ھا و 
اقليت ھای مذھبی ايران از ھيچ کوششی 

پس چاره .  مسلما خير.  دريغ نورزيده است

 اط�عيه تلويزيون دمکراسی شورايی
 

به اط�ع دوستان و ع�قمندان به تلويزيون دمکراسی شورايی 

ھای تلويزيون دمکراسی شورايی از  تاريخ چھارم  رسانيم، برنامه می

، فقط در روزھای ١٣٩۴ برابر با سيزدھم آبان ٢٠١۵نوامبر 

به وقت ايران )  نه و نيم شب (  ٣٠:٢١چھارشنبه ھر ھفته در ساعت 

. از کانال تلويزيونی ديدگاه از ماھواره ياست پخش خواھد شد

:  ٣٠شنبه ساعت  بازپخش برنامه در روزھای پنج نه و نيم (    ٩ 

 .به وقت ايران خواھد بود) صبح

اجتماعی برای براندازی کليت اين رژيم 
انق�بی که تمام نابرابری ھا، بی .  است

عدالتی ھا، تبعيضات و مناسبات ظالمانه و 
سرکوب گرانه جمھوری اس�می را درھم 

 . بشکند
به عبارت ديگر آنگونه که سازمان ما بر آن 
تاکيد دارد و شکل و بيان آن، به روشن ترين 
وجه ممکن در گزارش سياسی پانزدھمين 

بازتاب داده )  اقليت(کنفرانس سازمان فدائيان 
شده است، پيش از آنکه ھيئت حاکمه ايران 
فرصت يابد تا يک جنگ مذھبی و فرقه ای 
را بر کارگران و توده ھای مردم ايران 

جمھوری اس�می را بايد با يک : "تحميل کند
اعتصاب عمومی سرتاسری و قيام مسلحانه 

ای از مبارزه  ای، که اشکال آزموده شده توده
اند، سرنگون  توسط کارگران و زحمتکشان

تجربه کارگران ايران و کارگران .  کرد
سراسر جھان نشان داده است که شوراھا، 

ھای اعمال حاکميت طبقه کارگر و  ارگان
اند و دولتی که با  ھای زحمتکش توده

سرنگونی جمھوری اس�می در ايران 
تواند تجلی قدرت کارگری باشد، يک  می

رو سازمان ما  ازاين.  دولت شورايی است
نخستين شرط پيروزی انق�ب اجتماعی 
ايران را درھم شکستن ماشين دولت 
بورژوائی و استقرار دولت نوين شورايی 

راه سومی در ايران وجود ندارد، يا   .داند می
ادامه استبداد و بی حقوقی، تبعيض و 
نابرابری، فساد، فقر، بيکاری و گرسنگی و 
ادامه حاکميت بورژوازی و جمھوری 
اس�می، يا سرنگونی جمھوری اس�می و 

دار و استقرار حکومت شورايی  طبقه سرمايه
کارگران و زحمتکشان، آزادی، رفاه، 

 .برابری و سوسياليسم
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 ونکور -کانادا
 دFرF   ۵٠کومه
 دFر١٠   نرگس

 دFر٢٠  نفيسه ناصری
 دFر١٠٠  ١دمکراسی شورائی 
 دFر١٠٠  ٢دمکراسی شورائی 

 
 آلمان

 يورو١٠  يعقوب شکرالھی
 

 فرانسه
 يورو١۵٠  فرانکفورت-اومانيته
  يورو۶٠  مسافر-اومانيته
  يورو٧٠   اومانيته

 
 سوئيس

 فرانک٣٠ اکبر صفايی فراھانی علی
 فرانک۴٠ )اسکندر(سيامک اسديان 

 فرانک٣٠  حميد اشرف
 فرانک۵٠  چی محمد کاسه
 فرانک۵٠   امير نبوی 

 
 دانمارک

 کرون٢٠٠  ھوشنگ احمدی
 کرون٢٠٠  دکتر نريميسا

 

تمامTی " ای با عنوان   آبان اط�عيه۴سازمان روز 
" احکام قضايی عليه کارگTران بTايTد مTلTغTا گTردنTد

ا : " در اين اط�عيه آمده است.  منتشر کرد ھمراه ـب
ی  اوج ات قضـاـي داـم ران، اـق ارـگ ارزات ـک گيری مـب

ش  زاـي ری اـف ارـگ ن ـک عليه کارگران پيشرو و فعالـي
ن  در روزھا و ھفته.  يافته است د ـت ـن ه ـچ ھای گذشـت

ه  ـل ـم ری از ـج ارـگ ش ـک ـب ـن اس ـج ـن رـش از فعالين ـس
ه  محمود صالحی، جعفر عظيم زاده و علی نجاتی ـب

ه  ا ـب ده و ـي وم ـش ـک ـح احکام طوFنی مدت زندان ـم
ھايی سنگين پس از  طور موقت و با گذاشتن وثيقه

 ".اند بازداشتی طوFنی آزاد شده
ی ه ـم ـي ری از اطـ�ـع ـگ م در بخش دـي ـي واـن م : " ـخ ـھ

ام  ـن ـھ ه ـب ـل ـم اکنون تعدادی ديگر از کارگران از ـج
اع از  رم دـف ه ـج ی ـب راـح د ـج ـم ـح ابراھيم زاده و ـم

ی د حقوق کارگران در زندان بسر ـم رـن رخ .  ـب اـھ ـش
 � اـم زمانی ديگر کارگر زندانی بود که به شکل ـک

 .مرموزی در زندان جان باخته است
ت در  رـک ل ـش ـي ه دـل ز ـب ـي ران ـن ارـگ اری از ـک ـي بـس
ران در  ارـگ ی ـک دـگ اعتراضات کارگری و يا نمايـن

اند که يکی از  جريان اعتصاب از کار اخراج شده
ی ٩ھای آن اخراج  آخرين نمونه ـم ـي روـش ـت  کارگر ـپ

 .تندگويان در ماھشھر است
ر  ـگ رو و دـي ـش ـي ران ـپ ارـگ ر روی ـک تشديد فشار ـب

ان و  فعالين جنبش ـم ـل ـع ه ـم ـل ـم ی از ـج ھای اجتماـع
ش از آن اخراج و دستگيری آن ـي ش  ھا، ـب اـي ـم ه ـن ـک

د، نشــانــه ت اســ�مــی بــاـش تــدار حــکــوـم ی تــرس  اـق
گيری مبارزات کارگران، معلمان  حکومت از اوج

 .و ديگر زحمتکشان جامعه است
ان  ـي ت( سازمان فداـئ ـي ـل ردن )  اـق وم ـک ـک ـح ن ـم ضــم

ه  ـي ـل ی ـع اخراج، دستگيری و صدور احکام قضـاـي
و  کارگران و ديگر زحمتکشان جامعه خواستار لـغ

ا  قيدوشرط آن تمامی اين احکام، آزادی فوری بی ـھ
 .و بازگشت به کار تمامی کارگران اخراجی است

کــارگــران و ديــگــر )  اقــلــيــت( ســازمــان فــدائــيــان 
ارزه  ـب د ـم دـي اد و تـش ـح زحمتکشان جامعه را به اـت

ه را  عليه رژيم سرماـي ی ـف �ـم وری اـس ـھ ـم داری ـج
 .خواند می
 
درنTگ پTرداخTت  دستمزدھای کTارگTران بTايTد بTی" 

ت  عنوان اط�عيه"  شود ان اـس ازـم ای ديگر از ـس
ن  ـي ـم ری در ـھ ارـگ راضـات ـک که در ارتباط با اعـت

ه اـست روز انتشار يافت و متن آن اين روز : " گوـن
ا ۴دوشنبه  واز ـب ری اـھ ـھ طـار ـش  آبان کارگران ـق

دم  ه ـع ون، ـب تجمع در برابر ساختمان شرکت کيـس
د ردـن راض ـک ـت دور .  پرداخت دستمزدھای خود اـع

ه  جديد اعتراضات کارگران قطار شھری اھواز ـک
ون  ا ٨ھم اکـن رـم ارـف ود را از ـک زد ـخ ـم ـت اه دـس  ـم

ت و ١٠طلبکار ھستند از روز   مھر آغاز شده اـس
ده م وـع ات  به رـغ اـم ـق وی ـم ون از ـس اـگ وـن ای ـگ ـھ

وز  دولتی و شرکت کيسون به ـن ا، ـھ عنوان کارفرـم
ران  ارـگ ای ـک زدـھ ھيچ اقدامی برای پرداخت دستـم

ت . صورت نگرفته است رداـخ ای ـپ ه ـج کارفرما ـب
ا راه  دستمزد کارگران که تنھا درآمد آن ـھ ـن ا و ـت ـھ

د  تامين معاش زندگی دـي ـھ شان است، کارگران را ـت
 .کند به اخراج می

ز از ٢٢ و ٢١ کارگر فازھای ۵٠٠ ـي ه ـن وـي ـل  عـس
راض  روز سه شنبه بيست ـت اه در اـع رـم ـھ وھشتم ـم

زد ـم ـت اه از دـس ار ـم ـھ ای به عدم پرداخت ـچ ان  ـھ ـش

چ  دست به اعتراض زده ـي وز ـھ ـن ا ـھ رـم ارـف اند و ـک
 .پاسخی به کارگران نداده است

ھــا مــنـــحصــر بــه ايــن  تــمــزد تـــن دم پــرداخــت دـس ـع
ات و .  کارگران نيست ـج اـن ارـخ اری از ـک ـي در بـس

اده  ـف ديگر مراکز کارگری، کارفرمايان با سوءاسـت
ت از آن ه دوـل ی از شرايط و حمايتی ـک ا ـم د،  ـھ ـن ـک
اه ران را ـم ارـگ زد ـک ـم ـت ب  پرداخت دـس ـق ه ـع ا ـب ـھ

 .اند انداخته
رمــن  رـخ ده ـس ا وـع ـھ ـن ران ـت ارـگ ه ـک ز ـب ـي ت ـن دوـل

گــــويــــا بــــا وعــــده، کــــارگــــران و .  دھــــد مــــی
ر و  ھای توانند شکم شان می ھای خانواده شان را سـي
د ھای بيماری ـن ـن ان ـک اره.  شان را درـم ده، ـچ ی  وـع

 . فقر و تنگدستی کارگران نيست
ج  اـي عدم پرداخت دستمزد کارگران تنھا يکی از نـت

داران از سويی و  ھمدستی آشکار دولت و سرمايه
 .عدم تشکل کارگران از سوی ديگر است

ت( سازمان فدائيان  ـي ـل ران )  اـق ارـگ ارزات ـک ـب از ـم
راج  ه اـخ ايران برای افزايش دستمزد، اعتراض ـب

ای  و بيکاری وبرای دريافت بی زدـھ ـم ـت درنگ دـس
شــان حــمــايــت  ھــای افــتــاده و ديــگــر خــواســت عــقــب
 .کند می

بــا مــحــکــوم کــردن )  اقــلــيــت( ســازمــان فــدائــيــان 
ت  سياست ه دوـل راـن ـگ وـب رـک ھای ضد کارگری وـس

ھای موجود کارگری وبرای جلوگيری   عليه تشکل
رای  از تشکل ران ـب ارـگ يابی کارگران، ازت�ش ـک

ت  تشکل رداـخ ار ـپ ـت واـس د، وـخ ـن يابی حمايت می ـک
 .درنگ دستمزدھای کارگران است بی

ان  ت( سازمان فدائـي ـي ـل ه )  اـق ران را ـب ران اـي ارـگ ـک
ه اـي رـم ه ـس ـق دار و  اتحاد و مبارزه متشکل عليه طـب

 ".خواند دولت حامی اين طبقه فرا می
 

خ  ارـي  ٣٠تشکي� خارج کشور سازمان  نيز در ـت
ه١٣٩٤ آبان ٨اکتبر،  ـي ه  با صدور اط�ـع ـل ـم ای ـح

ار  ـت داد و کـش ـغ ی در ـب رـت ـب ـي پ ـل ـم ه ـک ی ـب ـک موـش
 .مجاھدين خلق را محکوم کرد

ه :" در اين اط�عيه آمده است ـب ـن ـش ـج ـن اه ـپ   ٧شامـگ
رار  ـق ـت آبان کمپ ليبرتی واقع در بغداد که محل اـس

 ھــزار تــن از مــجــاھــديــن اســت، مــورد ٢حــدود 
ه آن   اصابت ده ـج ھا موشک قرار گرفت که در نتـي
 ."اند ھا تن مجروح  شده  تن کشته و ده٢٠بيش از 
ن از اعضـای ٢ که حدود ٢٠١٣از سال   ھزار ـت

ه  رف ـب پ اـش ـم ن از ـک دـي اـھ ـج ده ـم �ح ـش ع ـس خـل
ليبرتی منتقل شدند، اين چھارمين بار است که اين 
ن  ـي ـن ـچ ـم کمپ مورد حمله نيروھای سپاه قدس و ـھ

ت گروه ی  ھای شيعه دـس �ـم وری اـس ـھ ـم ده ـج اـن نـش
 .گيرد ايران در عراق، قرار می

ط  وـس ه، ـت اراـن ـک ـت اـي ـن گرچه اين اقدام وحشيانه و ـج
ا  ت، اـم ه اـس ـت رـف ام ـگ جمھوری اس�می ايران انـج

وـشک ه در  روشن است که ـم پ ـک ـم ن ـک اران اـي ـب
ی نزديکی فرودگاه بغداد می ـم د، ـن دون  باـش د ـب واـن ـت

ه  ـت اط�ع، ھمکاری و تأييد دولت عراق انجام گرـف
 .باشد

ان  ـي داـئ ت( تشکي�ت خارج کشور سازمان ـف ـي ـل ) اـق
حــمــلــه مــوشــکــی بــه کــمــپ لــيــبــرتــی و کشــتــار 
وم  ـک ـح داً ـم دـي جنايتکارانه اعضای مجاھدين را ـش

ن  می ان اـي ـن کند و خواستار تأمين امنيت جانی ساـک
 ."باشد کمپ می

خيزش پيروزمند جنبش دانشجويی در آفريقTای " 
ه"  جنوبی ـي �ت  عنوان اط�ـع ـي ـک ه تـش ت ـک ای اـس

  ١٣٩٤ آبان ٤خارج کشور در 
 :گويد در اط�عيه می. انتشار داد

اه( در نيمه دوم اکتبر سال جاری "  ) اواخر مھر  ـم
ش  زاـي ه اـف ـي ـل ی ـع وـي ـج موجی از اعتراضـات دانـش

اه ـگ ی را  شھريه دانـش وـب ـن ای ـج ـق رـي ر آـف راـس ا ـس ـھ
ھــای ســراســری و مــتــحــد  تــظــاھــرات.  فــراگــرفــت

ت  ه دوـل د ـک از ـش وب ” دانشجويان زمانی آـغ اـک ـج
 ١۵ تا ١٠ھا  اع�م کرد که شھريه دانشگاه“  زوما

 .درصد افزايش خواھند يافت
زرگ ه از ـب ی  ـک وـي ـج ن  اين اعتراضات دانـش رـي ـت

ت  رـع ه ـس د، ـب از ـش ورگ آـغ ـب انـس دانشگاه  ژوـھ
ر آن از  ـب ت ـخ اـع د ـس ـن گسترش يافت و ظـرف ـچ

ر  طريق شبکه راـس اً در ـس ـع ـي ی وـس اـع ـم ـت ای اـج ـھ
�س.  کشور پخش شد ان ـک م  دانشجوـي رـي ـح ا را ـت ـھ

 ٢٠ دانشگاه از مجموع ١۵کردند و به اين ترتيب 
س .  دانشگاه اين کشور تعطيل شدند ـپ دانشجويان ـس

ن .  ھا کشاندند اعتراض خود را به خيابان ه اـي ـن داـم
ت  ت و دوـل اـف رش ـي ـت ت گـس رـع ه ـس اعتراضات ـب
ه  ور ـب ـب ـج د روز ـم ـن س از ـچ ی ـپ وـب ـن ای ـج ـق آفرـي

 .ھا ملغا شد نشينی شد و افزايش شھريه عقب
ان  ت( تشکي�ت خارج کشور سازمان فدايـي ـي ـل ، ) اـق

ھــمــبــســتــگــی خــود را بــا مــبــارزات پــيــروزمــنــد 
ی �م ـم ی اـع وـب ـن ای ـج ـق رـي د دانشجويان در آـف ـن . ـک

اً  درس طــع ھای اين جنبش متحد، مصمم و پيگير ـق
ی در  تجارب گران وـي ـج ش دانـش ـب ـن رای ـج بھايی ـب

ســراســر جــھــان از جــمــلــه ايــران در بــر خــواھــد 
 ."داشت
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نقش ويرانگر جمھوری 
 اس�می در خاورميانه

مذھب اين کشور را تحت رھبری يک  اقليت شيعه
هللا، بسيج و مسلح  گرا به نام انصار  گروه اس�م
ھا را به شورش برای به دست گرفتن  کند و آن

اما .  قدرت و برقراری حکومت اس�می وادارد
ھای رقيب  پوشيده نبود که اين اقدام، واکنش گروه

ای رقيب  ھای منطقه اين جريان و نيز دولت
جمھوری اس�می از نمونه عربستان سعودی را 

ھمين اتفاق رخ داد و يمن ھم .  درپی خواھد داشت
 .به سرنوشت عراق و سوريه گرفتار آمد

اين ماجراجويی جمھوری اس�می نيز چيزی 
 برقراری حکومت اس�می  عايدش نکرد و پروژه

تنھا نتيجه .  رو گرديد در يمن با شکست روبه
ھم تاکنون کشتار گروھی از مردم يمن توسط  آن

ائت�ف تحت رھبری عربستان و ويران شدن 
 .برخی از شھرھای اين کشور بوده است

بنابراين روشن است که جمھوری اس�می چه 
نقش ويرانگری در منطقه خاورميانه داشته و 

 . دارد
ای شيعه و سنی در  ھای ارتجاعی فرقه اگر جنگ

تعدادی از کشورھا در جريان است، يک پای 
ای،  ھای فرقه اصلی و مھم برافروختن اين جنگ

نقش جمھوری اس�می .  جمھوری اس�می است
ای با استناد به  ھای فرقه در برافروخته شدن جنگ

گردد که پيش از  اين واقعيت نيز روشن می
رغم  استقرار جمھوری اس�می در ايران، به

ھای دينی در خاورميانه،  وجود برخی دولت
. ھای ارتجاعی شيعه و سنی وجود  نداشت جنگ

مردم کشورھای اين منطقه باوجود داشتن 
اعتقادات مذھبی متفاوت، با يکديگر زندگی 

کردند، اخت�فات جدی نداشتند و مبارزات  می
ھا عليه طبقات حاکم بر اين کشورھا و  مشترک آن

جمھوری اس�می .  ھای امپرياليست بود قدرت
اس�ميستی  طلبانه پان برای پيشبرد سياست توسعه

ای و منحرف  ھای فرقه دار آغاز جنگ خود، پرچم
ھای زحمتکش مردم منطقه  ساختن مبارزات توده

 .شد
ھای  اگر امروز در منطقه خاورميانه گروه

بنيادگرای اس�می از نمونه داعش، النصره و 
اند رشد کنند و قدرت بگيرند،  غيره توانسته

ھای  جمھوری اس�می در کنار قدرت
وبانی پيدايش و رشد اين  امپرياليست، باعث

 .است ھا بوده گروه
جمھوری اس�می نقش و رسالتی در منطقه 
. خاورميانه، جز ويرانی و کشتار نداشته است

مادام که جمھوری اس�می در ايران بر سرکار 
ای که با  است، نجات مردم خاورميانه از فاجعه

ھاست که  مدت.  آن روبرو ھستند، محال است
ھای جھانی برای سرنگونی  ائت�فی از قدرت

گرفته و  دولت اس�می موسوم به داعش شکل

روزانه اخباری از کشتن نيروھای اين گروه 
ھای آن منتشر  ارتجاعی و بمباران مراکز و پايگاه

اکنون روسيه ھم غيرمستقيم به اين .  شود می
اما داعش ھمچنان باقی .  ائت�ف پيوسته است

اين گروه را .  دھد است و به جنايات خود ادامه می
توان برانداخت، چراکه محصول  سادگی نمی به

سياستی است که رژيم جمھوری اس�می و 
ھای شيعه وابسته به جمھوری اس�می عليه  گروه
. کنند ھا در عراق و سوريه اعمال کرده و می سنی

اگر حتی تمام مناطقی که اکنون در دست اين 
گروه است، از آن گرفته شود، بازھم به حيات 

 نابود ھم  اگر اين گروه.  خود ادامه خواھد داد
گرايانه و  شود، مادام که سياست فرقه

طلبانه جمھوری اس�می ايران وجود دارد،  توسعه
ھای ديگری با ھمين مختصات داعش،  گروه

 .ھا را خواھد گرفت النصره و امثالھم جای آن
ای و  ھای منطقه ای که گذشت، قدرت در ھفته

جھانی برای پايان دادن به جنگ داخلی در 
ھا  آن.  المللی برگزار کردند ھای بين سوريه اج�س

اما مادام که .  دھند وعده حل بحران سوريه را می
ای  جنگ داخلی سوريه خصلت يک جنگ فرقه

حلی برای بحران سوريه و  مذھبی دارد، راه
مادام که .  جنگ داخلی در اين کشور نيست

کوشد به سياست  جمھوری اس�می می
جنبه "طلبانه خود در سوريه زير عنوان  توسعه

ادامه دھد، راھی برای "  اعتقادی و استراتژيک
اگر به .  مقابله با داعش و القاعده در سوريه نيست

فرض، بحران سوريه ھم حل شود ، اما جمھوری 
اس�می به حيات خود ادامه دھد، فردا کشور 
ديگری جای سوريه را خواھد گرفت، به ھمان 

 .سادگی که در يمن پيش آمد
بنابراين، مادام که جمھوری اس�می ايران به 

حلی بر نزاع  دھد، ھيچ راه حيات خود ادامه می
ای در خاورميانه و رھايی مردم کشورھای  فرقه

. اين منطقه از شر جنگ شيعه و سنی نيست
بالعکس احتمال فرورفتن تعداد ديگری از 
کشورھای منطقه ازجمله کشورھايی از نمونه 

ای، افزايش  ايران نيز در اين جنگ کثيف فرقه
 .يابد می

نخستين گام برای نجات مردم خاورميانه از 
ای شيعه و سنی، سرنگونی  گنداب جنگ فرقه

ھای  جمھوری اس�می، اين مدافع و آغازگر جنگ
انجام اين وظيفه برای نجات تمام .  ای است فرقه

مردم منطقه خاورميانه، بر عھده طبقه کارگر و 
يک انق�ب .  ھای زحمتکش مردم ايران است توده

فقط راه نجات مردم ايران از فجايع و  در ايران نه
ھای رژيم جمھوری اس�می است، بلکه  ستمگری

بخش مردم خاورميانه از شر جنگ و  نجات
 . ای نيز خواھد بود کشتار فرقه

 

نمونه داعش و القاعده گرديد، بلکه دخالت 
ای را در  ھای منطقه روزافزون ديگر دولت

 .سوريه در پی داشت
عايد جمھوری اس�می چه شد؟ جمھوری اس�می 
ميلياردھا دFر از حاصل دسترنج کارگران ايران 
را ھزينه حفظ رژيم اسد و گسيل مخفيانه ھزاران 

نتيجه، اما .  مزدور نظامی به درون سوريه کرد
طلبانه  نه نجات اسد، و تحقق اھداف توسعه
ترين  جمھوری اس�می، بلکه تسلط ارتجاعی

گرای سنی بر بيش از نيمی از  ھای اس�م گروه
جمھوری اس�می اما در تعقيب .  اين کشور بود

 ماجراجويانه خود راه ديگری جز اين  سياست
نداشت که مزدوران سپاه پاسداران را علناً به 

حاF ديگری ابايی ندارد که .  سوريه گسيل دارد
اعتراف کند جمھوری اس�می يک دولت 

طلب است و به قول جانشين  تجاوزکار و توسعه
فرمانده کل سپاه پاسداران منافعش به لحاظ 

گری و استراتژيک يعنی  اعتقادی، يعنی شيعه
کند که در سوريه مداخله  طلبی ايجاب می توسعه

واقعيت قضيه اين است که .  نظامی داشته باشد
ھمه ھزينه و  جمھوری اس�می، پس از آن

گذاری در سوريه برای حفظ رژيم اسد و  سرمايه
رو  اقليت علوی در رأس قدرت، با شکست روبه

. اما اين ھنوز پايان ماجرا نيست.  شده است
ای و  ھای رقيب منطقه مداخله روزافزون قدرت

تواند جنگ داخلی در اين  جھانی در سوريه، می
جمھوری اس�می ھم .  تر کند کشور را طوFنی
ازپيش در بات�ق جنگ داخلی  ناگزير است، بيش

سوريه فرورود، نيروھای نظامی بيشتری را به 
اين کشور گسيل دارد و ميلياردھا دFر ديگر 

ای  اما در مرحله.  ای کند صرف ادامه جنگ فرقه
ديگر، گسيل پاسداران مزدور کفايت نخواھد کرد 
و با گسيل سرباز، توده مردم را وارد جنگی 
خواھد کرد که جز کشتار و ويرانی بيشتر، 

 .ای در پی نخواھد داشت نتيجه
طلبانه  جمھوری اس�می درنتيجه سياست توسعه

فقط ميلياردھا  اس�ميستی دخالت در سوريه، نه پان
ھای  طلبی ثروت کشور را صرف جاه

فقط بر تعداد  ماجراجويانه خود کرده است، نه
شده است، بلکه در کنار  تلفات اين رژيم افزوده

ھا ھزار تن  رژيم اسد، عامل و مسئول کشتار ده
 .ھا سوری است از مردم و آوارگی ميليون

طلبانه جمھوری اس�می  ھای توسعه ماجراجوئی
شود، يمن نمونه  به عراق و سوريه محدود نمی

بار مردم يمن بر  وضعيت فاجعه.  ديگری است
چندين ماه است که مردم .  کسی پوشيده نيست

فقط شب و روز زير  زحمتکش و فقير يمن نه
ھای مداوم و حم�ت نظامی رژيم  بمباران

ارتجاعی عربستان سعودی و متحدان آن، قرار 
ترين امکانات رفاھی،  دارند، بلکه از ابتدائی

. اند درمانی، بھداشتی و آموزشی ھم محروم شده
 ديگری  اما چه شد که عربستان سعودی و گروه

از کشورھای عربی منطقه دست به اقدام نظامی 
. در يمن زدند؟ پاسخ بر کسی پوشيده نيست

جمھوری اس�می ايران در ادامه سياست 
اس�ميستی خود ت�ش نمود، يک  طلبانه پان توسعه

٢از صفحه   



 ٧٠۴ شماره  ٩۴نيمه اول آبان     ١٠

 
 

١٠ 

١١درصفحه   

 ھا برای تشکيل کشورمستقل عزم راسخ فلسطينی

ھای اسرائيل و نيز دلسرد از مذاکرات  گری ستم
شان،  سرانجام رھبران ھای بی نتيجه و وعده بی
اند تا به حق مسلم خود دست يابند که تشکيل  آمده

 .کشور فلسطين است
شان  اند تا زمانی که به ھدف آنان نشان داده

اين ھدف .  نرسند، از مبارزه دست نخواھند کشيد
نيز، در شرايط کنونی، تشکيل کشور مستقل 

اين .   است١٩۶٧فلسطين در مرزھای پيش از 
تنھا راه برقراری صلحی پايدار و پايان بخشيدن 

ست که ھم از ميان شھروندان  ھايی به درگيری
دفاع فلسطين  اسرائيلی و ھم از ميان مردم بی

. آنان در اين مبارزه تنھا نيستند.  گيرد قربانی می
داری غربی، جانب دولت  ھای سرمايه اگر دولت

گر اسرائيل را گرفته و چشم بر جنايات  اشغال
ھای  اند، اما بسياری از توده شمار آن بسته بی

خواه،  مردم سراسر جھان و نيز نيروھای آزادی
اند و با تمام توان  چپ و کمونيست در کنار آنان

 .رسانند شان ياری می خود آنان را در مبارزه
 

 تجاوز به زنان 
 در جمھوری  اس�می

 
خبر ھولناک تجاوز جمعی به دختران در قزوين، 

ھا سکوت، اوايل آبان ماه جاری،  پس از مدت
ھای  طبق گزارش.  ھا کشيده شد سرانجام به رسانه

موجود، اين اولين بار نبود که مجرمان اين 
.  پرونده دست به اين خشونت وحشيانه زده بودند

حداقل سه بار اين جنايت در نزديکی جاده فرعی 
زرشک تکرار شده و ھر بار نيز حدود ده نفر که 

ھا مسلح بودند، مردھا را با اسلحه  سه نفر آن
تھديد نموده، به درخت بسته و اقدام به تجاوز به 

 . دختران کرده اند
در اين رابطه، نه تنھا خود اين واقعه حس 
انزجار ھر فردی را که تا حدی از احساسات 

انگيزد  می انسانی و عقل سالم بھره برده باشد،  بر
و به احساس عميق ناامنی عمومی دامن می زند، 
بلکه سؤاFت بسياری را نيز از زوايای مختلفی 
در ذھن مطرح می کند؛ مانند سؤاFتی از اين 
قبيل که، اين افراد چه کسانی بودند و چگونه 
توانسته اند چنين عملی را بارھا به ھمان شکل و 
در ھمان محل تکرار کنند، به طوری که 
نيروھای انتظامی با خبر نشوند؟ آنان از کجا 
اسلحه آورده بودند و چگونه توانستند، چنان 
رعب و وحشتی در دل قربانيان خود پديد آورند 
که به راحتی بتوانند نقشه ی پليد خود را تا به 

متھمان چه کسانی بودند و چه .  آخر اجرا کنند
رازی در اين ميان بود، که شايد نبايد فاش می 
شد؟ از سويی ديگر واکنش مسئوFن انتظامی و 
قضايی نيز درخورتأمل و سؤال برانگيز شده 
است؛ برای نمونه، در بين اظھارات مختلف از 
سوی دست اندرکاران ارگان ھای وابسته به 

توان به اظھارات علی حسين حسينی  رژيم، می
نژاد، رئيس پليس آگاھی استان قزوين اشاره کرد 

 درباره ی اين »فرھيختگان«که در گفتگو با 
يا اين که .  کند  موضوع اظھار بی اط�عی می

کيومرث ايمن، معاون سياسی امنيتی فرماندار 
قزوين اين خبر را تائيد کرده، اما اط�ع رسانی 

ھمچنين، حسين .  را وظيفه ی دادستان می شمرد
اشتری فرمانده ی نيروھای انتظامی، اصل خبر 
را تائيد ، اما  طبق اظھار نظر او، در اين ماجرا 

ھای  Fزم است طبق قطعنامه.  ای ندارد فايده
 ."المللی به اشغال خاتمه داده شود بين

 اکتبر، يک ھيئت فلسطينی به ٣٠روز جمعه، 
ھا  رياست محمود عباس، عليه خشونت اسرائيلی

عليه فلسطينيان در نواحی اشغالی طی 
المللی  ديوان بين" روزه اخير نزد ۴٠اعتراضات 

 ۵٢اين شکايت .  Fھه شکايت کرد"  کيفری
ھای  اعدام"ای شامل جزئياتی درباره  صفحه

ھا و  جمعی، ويرانی خانه صحرايی، تنبيه دسته
پيش از اين نيز شکايتی .  سازی ملی است پاک

درباره حم�ت نظامی اسرائيل به نوار غزه که به 
 فلسطينی منجر شد، ٢٠٠٠کشته شدن بيش از 

گرچه تحقيقات درباره اين .  طرح کرده بود
ھا از سوی ديوان کيفری آغاز شده است،  شکايت

دولت "اما دولت اسرائيل به اين بھانه که 
رو حق عضويت  وجود ندارد و از اين"  فلسطين

در ديوان Fھه را ندارد، حاضر به ھمکاری 
ست بر ت�ش  ای که تنھا سرپوشی بھانه.  نيست

دولت اسرائيل برای گريز از تحقيق درباره 
 .جناياتش عليه ملتی تحت ستم

 اکتبر در ٢٠وزير اسرائيل، در  نتانياھو، نخست
کنگره جھانی صھيونيسم در اورشليم مدعی شد 
که مفتی اعظم اورشليم، ھيتلر را به سوزاندن 
يھوديان تشويق کرد و به اين ترتيب کوشيد به 

ھا دامن بزند و با  آتش نفرت عليه فلسطينی
ھا بر عھده يک  گذاشتن مسئوليت جنايات نازی

ھا دامن بزند و برای  فلسطينی، بر خشونت
جنايات ضد انسانی دولت اسرائيل عليه 

 .فلسطينيان توجيه ديگری بتراشد
گری، تنھا با  ھا در مبارزه خود با اشغال فلسطينی

دولت و نيروھای سرکوب اسرائيل رودررو 
ھای غربی، به ويژه آمريکا،  نيستند، بلکه دولت

در تقويت و تثبيت اين رژيم در منطقه، از ھيچ 
اند، چه در قالب  ت�ش و حمايتی دريغ نکرده

ھا و تجھيزات، و چه  ترين س�ح ارسال پيشرفته
ھای اسرائيل در نھادھای  در دفاع از جنايت

المللی و ممانعت از محکوميت رسمی  بين
اسرائيل و چه با تبليغات دروغين و ممانعت از 

حتا .  سازی افکار عمومی از اين جنايات آگاه
المللی، بدون توجه به  بين"  حقوق بشری"نھادھای 

رابطه علت و معلولی، از خشونت سيستماتيک 
دفاع تنھا با اصط�ح   دولتی عليه مردمی بی

اما، اين .  کنند انتقاد می"  خشونت غيرمتناسب"
ھمه در عزم فلسطينيان برای رھائی ازستمگری 
ھای رژيم نژادپرست اسرائيل و ايجاد يک کشور 

 .مستقل، تأثيری نخواھد داشت
گيری مبارزات اخير به  گرچه ت�ش شد اوج

نيروھای مختلف فلسطينی يا اس�می نسبت داده 
شود، اما سرانجام بسياری مجبور به اعتراف 

ای  شدند که اين اعتراضات خودانگيخته و توده
اين مردم فلسطين، به ويژه جوانان ھستند .  ھستند

که با عمری زندگی تحت سلطه يک رژيم 
اندازی برای حل سياسی  گر و بدون چشم اشغال

خشمگين از .  اند ھا آمده معضل، به خيابان

نشين در  ھای فلسطينی اسرائيل با حمله به محله
تعداد (ھا نفر را دستگير کردند  شرق اورشليم، ده

فلسطينيان دستگير شده تا آخر ماه اکتبر نزديک 
؛ پيرامون )شود  نفر  برآورد می١٠٠٠به 
نشين، موانع خيابانی و  ھای فلسطينی محله
ھا با  محله.  ھای نگھبانی جديد برپا شده است پست

. اند ديوارھای بتونی و سيم خاردار ايزوله شده
 پست ١٧ مانع، ٣٨ اکتبر، ٢١تنھا در روز 

 بلوک سيمانی جديد و يک سنگر ٢٠نگھبانی و 
دفتر ھماھنگی "ی  موانعی که به گفته.  ايجاد شد

 ھزار ١٣٨بر زندگی "  امور انسانی سازمان ملل
 .فلسطينی ساکن شرق اورشليم تأثير گذاشته است

و اين تنھا نيروھای رسمی اسرائيل نيستند که به 
يھوديان تندرو .  پردازند ھا می سرکوب فلسطينی

نيز با پشتيبانی و حتا گاھی در کنار نيروھای 
ھا، به  نظامی، در قتل و خشونت عليه فلسطينی

 .ويژه جوانان و نوجوانان فلسطينی، دست دارند
گرچه دولت اسرائيل می کوشد حمله چند 
فلسطينی با چاقو به شھروندان اسرائيلی را عامل 
تشديد خشونت خود عليه فلسطينيان معرفی کند، 

ی گريزناپذير  ترديد، اين ھمه، نتيجه اما بی
. ھاست ھای دولت اسرائيل عليه فلسطينی سياست
گر عليه  ای دولتی اشغال ھای چند دھه سياست

اسرائيل بارھا و بارھا نشان داده .  ملتی ستمديده
است که حاضر نيست به تجاوز خود پايان دھد؛ 
حاضر نيست کشور مستقل فلسطين را در 

در حالی که به ظاھر .  ھمسايگی خود تحمل کند
چنان به تمامی  پردازد، ھم به مذاکره می

اش از جمله  گرانه ھای اشغال سياست
ھای اشغالی  سازی و گسترش سرزمين شھرک

 .دھد ادامه می
 سال اخير ٧٠گونه که تجربه نزديک به   ھمان

گری، راندن  نشان داده است، تداوم اشغال
فلسطينيان از خانه و کاشانه، دستگيری و شکنجه 
و زندان، محروميت از تمامی حقوق انسانی، قتل 

جمعی و حم�ت نظامی تنھا  و سرکوب دسته
تر کرده و از  ھای آتش کنونی را سرکش شعله

 .کند نسلی به نسلی ديگر منتقل می
و برادرانش، از ديگر ساکنين کمپ "  ھيشام"
 سال پيش و در اولين خيزش ٣٠"  دھيشه"

گران اسرائيلی با سنگ به  فلسطينيان عليه اشغال
 ۵١امروز آنان .  مقابله با ارتش اسرائيل رفتند

شان درست ھمان کار را  اند و پسران ساله
ھای آوارگان  و اين تنھا يکی از اردوگاه.  کنند می

 .ست فلسطينی
شان توسط  ھا از زمان اشغال سرزمين فلسطينی

ھا اشکال مختلف مبارزه را در پيش  صھيونيست
ھای گوناگون و  از تشکيل سازمان.  اند گرفته
ی متشکل گرفته تا اعتراض و تظاھرات  مبارزه

مردمی، از حم�ت چريکی تا مقابله با تير و 
مذاکراتی تاکنون .  و نيز مذاکره.  کمان و سنگ

محمود "امری که .  نتيجه در حل نھايی مسئله بی
: نيز در سازمان ملل به آن اشاره کرد"  عباس

ديگر ات�ف وقت برای مذاکره به خاطر مذاکره "

١٢از صفحه   



 ١١ ٧٠۴ شماره  ٩۴نيمه اول آبان     ١١
١٠از صفحه   

 تجاوز به زنان در جمھوری  اس�می
براساس اعترافات مقامات دولتی ھم اکنون بيش 
از ده ميليون نفر بيکار ھستند و باز بر اساس 

 ميليون خانوار ھيچ فرد ۵ھمين اعترافات در 
توانند  شاغلی وجود ندارد، مردم با کدام درآمد می

ھا از جمله  گسترش فقر در اين سال!  خريد کنند؟
در دو سال اخير باعث شده است که اکثريت 

ھای خود را محدود به  بزرگی از جامعه ھزينه
ھا خانوار  ميليون.  ترين موارد کنند ضروری

ھايی به نام مسکن زندگی  امروز در آلونک
کنند چرا که قدرت تامين يک مسکن مناسب  می

که جای زندگی انسان باشد برای شان وجود 
ھای حاکم بر جامعه  اين است واقعيت.  ندارد
 .ايران

ھا و  ھا با رنگ ھا و تکرار وعده تمام اين حرف
ھای متفاوت نيز برای اين است که بعد از  لعاب

ھای  ھا، از وعده گذشت دو سال از تمام آن وعده
صد روزه تا شش ماھه و يک ساله، ھيچ آبی 

نه تنھا وضعيت معيشتی .  برای مردم گرم نشد
ھا بھتر نشد که بسيار بدتر از دو سال قبل  توده

در اين شرايط است که کابينه روحانی .  نيز گرديد
ی جديد و در  برد با دادن يک وعده گمان می

اختيار قرار دادن مقداری پول در اختيار 
نژاد  ھايی از مردم، ھمان طور که احمدی گروه

زمينی  ھم سھام عدالت قرار بود تقسيم کند و سيب
کرد، در  مجانی در موقع انتخابات پخش می

 .انتخابات اثرگذار باشد
. داری ايران به شدت بيمار است اقتصاد سرمايه

ی  اين بيماری ريشه در ساختار اقتصادی ويژه
داری ايران دارد و ساختار سياسی  سرمايه
ی آن که تلفيق دين و دولت يکی  افتاده عقب

 .ازاجزاء آن است، بر اين بحران دامن زده است
ھای  تنھا اقدامات اقتصادی راديکال به نفع توده

تواند شرايط اقتصادی  کار و زحمت است که می
تنھا با اقداماتی از قبيل ملی کردن .  را تغيير دھد

موسسات بانکی و مالی، تجارت خارجی، صنايع 
بزرگ، کنترل کارگری بر توليد و توزيع و امثال 

توان اين اقدامات راديکال را به نفع  آن می
ھای مردم آغاز کرد که اين اقدامات نيز  توده

 .ازعھده يک دولت سرمايه داری ساخته نيست
ی  ھم اکنون حتا اقتصاد کشورھای پيشرفته

داری نيز با آن اقتدار قادر به خروج از  سرمايه
بحران نيستند و مراکز مالی بزرگ اقتصاد 

المللی پول نيز  داری ھم چون صندوق بين سرمايه
داری نه  جھان سرمايه.  اند بر آن اعتراف کرده

 سر بلند کند ٢٠٠٨تنھا نتوانسته از بحران سال 
که بر شدت اين بحران به طور واقعی افزوده 

 .شده است
در اين شرايط اقتصاد ايران که با بحران عميق و 
حتا غيرقابل مقايسه با بحران اين کشورھا 

ھايی که در  ست که با سياست روبروست، بديھی
کنند  داری معنا پيدا می چارچوب مناسبات سرمايه

 .ھرگز نخواھد توانست از بحران خارج شود
 
 
 
 
 

پرنسيپ اين جوامع، اِعمال قدرت يک طبقه  بر 
طبقه ی ديگر و ايجاد ھرم سلطه ی قدرت در 

شود که  نتيجه چنين می.  تمام اقشار جامعه است
حتی افرادی که خود تحت ستم طبقاتی ھستند، 

توانند در صورت عدم آگاھی، کسب تجربه ی  می
خشونت شخصی در زندگی خود و عوامل 
ديگراجتماعی و تربيتی، خود به ظالم تبديل 
گرديده و در حق افرادی که به شکلی در موقعيت 

 . ضعيف تری ھستند، اِعمال ستم کنند
به ويژه در رابطه با تجاوز، نظری بر اين مبنا 
وجود دارد که انگيزه ی اصلی از عمل تجاوز، 

واقع اين  ارضای غريزه ی جنسی نيست، بلکه در
عمل با مساله ی اِعمال قدرت و کنترل سروکار 

به ويژه تجاوزات جمعی طبق تجربيات .   دارد
ھا و با ھدف انتقام گيری  تاريخی، بيشتر در جنگ

برای پيروزی به )  وحشيانه(و به عنوان سمبلی 
 . کار گرفته شده اند

در نظام جمھوری اس�می که بر حفظ سلطه و 
قدرت اقليتی از جامعه بر اکثريت آن تکيه دارد، 

کنند که جان  ھا به طور روزمره تجربه می انسان
و ھستی افراد جامعه ارزشی ندارد و تنھا کسب 

توليد می )  کاذب(ثروت و قدرت است که ارزشی 
جنبه ی مذھبی و ايدئولوژيکی رژيم نيز .  کند

. دقيقاً در توليد و بازتوليد اين شرايط می کوشد
اگر به طور مشخص به پديده ی ناھنجار تجاوز 
و نقش ديدگاه مذھبی در دامن زدن به اين امر 
بپردازيم، به روشنی در می يابيم که نظام 

 از سوی زن را »تمکين«جمھوری اس�می که 
 می داند »تکليف«در رابطه ی جنسی زناشويی 

و در صورت عدم رعايت آن، مرد را به 
، ندادن نفقه و حتی کتک زدن ترغيب می »تنبيه«

کند، اصوFً  به زن نگاه مالکيتی دارد و بر مبنای 
واقع به تملک درآوردن  آن به تجاوز که در

محسوب می شود، شکلی شرعی و قانونی می 
اين در حالی است که در بسياری از .   دھد

کشورھای اروپايی حداقل در قوانين معتبر چنين 
است که مرد در ھر موقعيتی حتی به عنوان 

 از سوی زن را بپذيرد و در »نه«ھمسر بايستی 
صورت اِعمال زور و بر خ�ف ميل زن، اين 

چنين تعريفی در .  عمل تجاوز محسوب می گردد
رسد چنان دور از  حکومت اس�می به نظر می

ھا نيز به  ذھن باشد، که چه بسا بسياری از زن
اين تجاوز شرعی تن دھند و حتی آن را بديھی 

 . بدانند
بنابراين، مبارزه با پديده ی تجاوز بايستی از 
سويی در بٌعد فرھنگی در ذھن زنان و مردان و 
از سويی ديگر با تغيير و حذف قوانين ضد زن  
و وضع قوانينی که امنيت زنان را تضمين کنند، 

اما اين مبارزه بدون  تغييرات .  صورت گيرد
بنيادی تمام مناسبات جامعه  و در ھم شکستن 
ھرم سلطه و نظام طبقاتی جمھوری اس�می که 
پديده ی تجاوز نيز برگی از پرونده ی سياه آن 

 . پذير نيست است، امکان
 
  
 
 
 

 

تنھا يک مورد تجاوز وجود داشته، در حالی که 
 .  پرونده سه شاکی دارد

تعجبی ندارد که مسئوFن رژيم ديکتاتوری 
جمھوری اس�می از جمله نيروھای انتظامی و 
قضايی، خود را موظف به پاسخ به مردم ندانسته 

ھای حکومتی، يا  و حتی در مقابل سؤاFت رسانه
کنند و يا  کام�ً سکوت کرده يا اظھار بی اط�عی 

در عين حال  با تمام .  به  ضدو نقيض گويی افتند
ھا گرفته تا خطبه ھای  ابزارتبليغاتی، از رسانه

نماز جمعه و غيره، ت�ش می شود تا قربانيان 
متأسفانه .  اين جنايات نيز به سکوت وادار شوند

در بسياری از موارد اين سياست موفق آميز بوده 
شود، به مراجع  و زنانی که به آنان تجاوز می

کنند تا در آنجا مورد اتھام  انتظامی رجوع نمی
ھمچنين در بسياری .  فاحشه گری   قرار نگيرند

از موارد به اين شکايت ھا رسيدگی نشده و 
علت ديگر .  پيگيری Fزم صورت نمی گيرد

سکوت اين است که به دليل فرھنگ غالب در 
نظام اس�می، بسياری از زنان از افشای تجربه 

ترين افراد خانواده  ی ھولناک خود حتی با نزديک
ی خود صحبت نمی کنند، چرا که در بسياری از 
موارد نه تنھا حمايت نمی شوند، بلکه مورد 
سرزنش قرار گرفته و چه بسا قربانی قتل 

توان يقين داشت  بنابراين می.   ناموسی می گردند
که آمار تجاوز بسيار بيش از آمار رسمی و يا 
اخبار منتشر شده است و تنھا موارد محدودی 
مانند وقايع قزوين، خمينی شھر اصفھان، بروات 

 . و غيره انتشار علنی می يابند
واقعيت انکار ناپذير اين است که در حکومت 
اس�می آمار جرائم اجتماعی به شدت افزايش 

ناامنی عمومی چنان گسترش پيدا .  يافته است
کرده که ھر لحظه و ھمه جا افراد جامعه را 

فقر، بيکاری و اعتياد به شدت .  تھديد می کند
ھای  شيوع يافته، انواع نابسامانی ھا و ناھنجاری

اجتماعی در تمام سطوح جامعه رخنه پيدا کرده و 
عامل .  به اشکال گوناگون خود را نشان می دھد

اين وضعيت اسفناک بيش از ھر چيز در نظام 
اقتصادی و روبنای فرھنگی، سياسی و قوانين 

بررسی پديده ی بزھکاری .  موجود جای دارد
اجتماعی و در زيرمجموعه ی آن تجاوز از ھر 

ھای  يک از زوايای نامبرده، می تواند ريشه
اصلی اين معض�ت را در ساختارھای جامعه و 
در ارتباط با کل مجموعه ی نظام حاکم به 

 . وضوح نشان دھد
توجيھی که جمھوری اس�می با انواع و اقسام 

کند در افکار  ابزار تبليغاتی خود ت�ش می
ھای  عمومی جا بياندازد اين است که ناھنجاری

اجتماعی و تجاوز در ھمه ی جوامع موجود است 
. و اصوFً ريشه در غرايز حيوانی انسان دارد

اين که تجاوز در ھمه ی جوامع وجود دارد، 
غرايز «درست است، اما نه با استدFل مذھبی 

، بلکه به اين دليل که جوامع »!حيوانی در انسان
موجود ھمگی جوامع طبقاتی ھستند و اصل و 

۵از صفحه   

ھا و  خروج از رکود با کدام واقعيت
 با کدام سياست اقتصادی؟



 ٧٠۴ شماره  ٩۴نيمه اول آبان     ١٢

 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اس�می 

١٢ 

١٠درصفحه   

 ھا برای تشکيل کشورمستقل عزم راسخ فلسطينی

 ساله فلسطينی ٢٧جوان "  موتاز ابراھيم زواره"
واقع در "  دھيشه"از ساکنين کمپ پناھندگی 

 اکتبر  با گلوله ١٣لحم در تظاھرات  بيت
 .نيروھای اسرائيلی به قتل رسيد

در "  ديرآبان"خانواده ابراھيم از اھالی روستای 
 توسط ١٩۴٨نزديکی اورشليم بودند که در سال 

ابراھيم نيز مانند پدر و .  اسرائيل ويران شد
 برادر ۶ھم اکنون .  برادرانش مدتی زندانی بود

ھمين .  برند ھای اسرائيل به سر می وی در زندان
اش به اعتصاب  اواخر بود که يکی از برادران

ھای اسرائيل پايان   روزه خود در زندان۴٠غذای 
داد، زيرا بدون ايراد اتھام و بدون برگزاری 

 .برد ھاست که در زندان به سر می دادگاه مدت
اش سرنوشت  سرنوشت ابراھيم، پدر و برادران

در پی تشديد .  ھاست  بسياری از فلسطينی
 ۶۴اعتراضات اخير از اول اکتبر تاکنون، حداقل 

فلسطينی در کرانه غربی، شرق اورشليم و نوار 
 و  غزه توسط نيروھای اسرائيل به قتل رسيده

 .اند صدھا تن مجروح شده

کوشد با توسل به حم�ت اخير  گر می رژيم اشغال
به شھروندان و سربازان اسرائيل ابعاد خشونت 

اين ھم .  کند ھا را توجيه  دھشتناک عليه فلسطينی
اولين باری نيست که دولت اسرائيل در مقابله با 
عمليات چند فلسطينی به تنبيه و دستگيری و 

اما واقعيت .  پردازد کشتار جمعی فلسطينيان می
. ای بيش نيستند اين است که عمليات اخير، بھانه

 نيروھای اسرائيل استفاده از ٢٠١۴از سال 
ھای واقعی به  تيراندازی مستقيم و با فشنگ

در .  اند ھای معترض را افزايش داده فلسطينی
نتيجه در اعتراضات و تظاھرات مردم عليه 

تری  گر اسرائيل، ھر بار تعداد بيش دولت اشغال
 ١٣تنھا در تظاھرات .  شوند مجروح و کشته می

 فلسطينی و اکثر آنان با ۴٠٠اکتبر بيش از 
بسياری روش .  ھای واقعی مجروح شدند فشنگ

کنونی مقابله سربازان اسرائيلی با فلسطينيان را 
 . نامند می" ھای صحرايی اعدام"
چنين در روزھای اوليه ماه اکتبر نيروھای  ھم

برروی  ماھواره ياه ست   برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورايی از کانال تلويزيونی ديدگاه
(Yahsat) شود   پخش می . 

 : ھای تلويزيون دمکراسی شورائی بدين قرار است ساعات پخش برنامه
 

:روزھای چھارشنبه ھر ھفته  
  شب به وقت ايران،٩٫۵ساعت  

. ساعت پخش ميشود١ شب به وقت اروپای مرکزی به مدت ٧ ساعت   
 

:تکرار برنامه ھا در روزھای  
  صبح به وقت ايران،٩٫۵پنجشنبه ھر ھفته ساعت  

. صبح به وقت اروپای مرکزی خواھد بود٧ ساعت   
 

و    اگربه تلويزيون ماھواره ای دسترسی نداريد، ميتوانيد از طريق آدرس اينترنتی سايت ديدگاه
 : جی ال ويز به طور زنده و ھمزمان برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورايی را مشاھده کنيد

http://www.didgah.tv/fa 
 

:مشخصات ماھواره ای کانال تلويزيون ديدگاه  
  درجه ی شرقی۵٢ / ۵  ماھواره ياه ست

٧ / ٨:اف ای سی-٢٧۵٠٠:سيمبلريت -عمودی: پوoريزاسيون -١٢٠٧٣:فرکانس  
٠٠۴۵٣۶٩٩٢١٨٧: شماره تلفن برای تماس با تلويزيون دمکراسی شورايی  

 
 com.gmail@tv.shora:  آدرس ايميل

 com.tvshora://http: آدرس تلويزيون دمکراسی شورايی در اينترنت
 

  I.S.F / P. B. 398 / 1500 Copenhagen V. / Denmark: آدرس پستی

ھای  نامTه          ))))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 

ھای مالی خود را به شÐمÐاره حسÐاب  کمک
بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھÐمÐراه 

ھÐÐای  کÐÐد مÐÐورد نÐÐظÐÐر بÐÐه يÐÐکÐÐی 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://74.91.172.21/ 

 
 : E-Mailپست الکترونيک 

info@fadaian-minority.org 

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

KAROrganization 
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