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 کارگر ١٧دھندۀ اجرای حکم ش�ق  خبر تکان

، بار ديگر سبعيت "دره آق"معدن ط�ی 
حقی مطلق و  داری حاکم بر ايران، بی سرمايه

واری را که رژيم جمھوری اس�می  شرايط برده
بر کارگران ايران تحميل نموده است، به نمايش 

 .گذاشت
کار  که پيمان"  پويا زرکان"، شرکت ٩٣ ماه  دی

 کارگر ٣۵٠است، "  دره آق"اصلی معدن ط�ی 
اين معدن را بدليل تمام شدن مدت قرارداد کار، 

اين کارگران که ھر کدام از يک تا .  اخراج کرد
ھفت سال سابقه کار داشتند در اعتراض به اين 

ای را در محوطه معدن و در  اقدام، تجمع گسترده
مقابل نگھبانی برپا کردند و خواستار ادامه کار 

کارفرمای اين معدن، چندين سال است که .  شدند
با قراردادھای يک تا سه ماه، ھر سال در اول 

کند تا  فصل زمستان صدھا کارگر را اخراج می
ھر وقت اراده کرد دوباره به ھمين شيوه با آنان 

رغم  اين کارگران نيز، ھربار علی.  قرارداد ببندد
دستمزدھای ناچيزی که با تاخير پرداخت 

کاری کشنده، بدون مزايای  شود، با اضافه می
ای، ھمواره در وحشت  شغلی و با مشک�ت بيمه

از اخراج و بيکاری بسر برده و به اميد قرارداد 
دائم، سخت کوشانه در اين معدن مشغول به کار 

اما کارفرما که فقط دنبال سود و .  شوند می
افزايش آن بود، نه فقط در فکر کارگران و 

 کارگر ٣۵٠استخدام دائمی آنان نبود، بلکه، ھر
. را يکجا اخراج و به ورطه بيکاری پرتاب نمود

در اعتراض به اين اقدام و از فرط فشارھای 
اقتصادی و روحی سه کارگر دست به خودکشی 

 دی، کارگران ۶زدند و در تجمع اعتراضی 
 تن ٧.  اخراجی خواھان ادامه کار شدند

کنندگان به نمايندگی از طرف کارگران  اعتراض
ای  اخراجی انتخاب شدند که قرار بود در جلسه

برای رسيدگی به "  بخشداری تخت سليمان"در 
اما .  وضعيت کارگران برگزار شود، شرکت کنند

به جای برگزاری جلسه رسيدگی به وضعيت 
اين ھفت کارگر را "  تکاب"کارگران، دادستان 

 ١٧احضار کرد و بدنبال آن با شکايت کارفرما، 
 دادگاه کيفری ١٠١کارگر اين معدن، در شعبه 

 سال ۵ ماه تا ۶شھر تکاب محاکمه و ھر يک به 
 ھزار تومان جزای نقدی و ۵٠٠حبس تعزيری، 

 ضربه ش�ق محکوم شدند که در ١۵٠ تا ٧۴
دادگاه تجديد نظر، مجازات حبس، لغو و حکم 

 ضربه ش�ق و پرداخت جريمه نقدی ١٠٠ تا ٣٠

ھا اعتصاب و اعتراض، فرانسه خود  پس از ھفته
. کند را برای ھفته ديگری از اعتصابات آماده می

کارگران قطارھای شھری پاريس و کارگران 
. آھن ازھم اکنون وارد اعتصاب شده اند راه

مطالبات کارگران، افزايش دستمزد، بھبود 
در قانون "  رفرم"شرايط کاری و اعتراض به 

چنين يکی از مقامات ناوگان ھوايی  ھم.  کار است
 ۵ تا ٣مسافربری فرانسه اع�م کرده است از 

ژوئن، به علت اعتصاب، پروازھا با لغو يا تأخير 
 .روبرو خواھند شد

روز چھارشنبه، مقامات اتحاديه ث ژ ت اع�م 
 نيروگاه ١٩ای از   نيروگاه ھسته١۶کردند که 

شنبه  روز پنج.  اند فرانسه به اعتصاب رأی داده
ھای کارگری و   مه، به فراخوان اتحاديه٢۶

اتحاديه دانشجويان در چند شھر فرانسه 
اعتراضات خيابانی وسيعی به وقوع پيوست، که 

 . صدھا ھزار نفر در آن شرکت داشتند

 مه، بود که پليس ٢٧يک روز پس از آن، جمعه 
ھا و  فرانسه با خشونت محاصره پاhيشگاه

انبارھای سوخت توسط مردم و اعضای 
ھای کارگری را درھم شکست، اما  اتحاديه

چنان ادامه  اعتصاب در يک انبار سوخت ھم
 ٨ پاhيشگاه از ۶و روز يکشنبه نيز .  داشت

پاhيشگاه فرانسه ھنوز در اعتصاب به سر 
امری که .  بردند يا توليد را کم کرده بودند می

ھا را با کمبود سوخت  بنزين بسياری از پمپ
 .ھا شده بود روبرو کرده و منجر به تعطيلی آن

ھای اخير  اعتراضات خيابانی و اعتصابات ھفته
" رفرم"کارگران و مردم فرانسه در اعتراض به 

 .جديد دولت در قوانين کار است
 ٣۵ظاھراً قرار است "  رفرم"طبق مواد اين 

چنان برقرار بماند، اما به  ساعت کار در ھفته ھم
ھا بر  توانند با اتحاديه ھا می شرکت.  طور متوسط

داری دوران انحطاط تاريخی خود را  سرمايه
کند و اين را از بحران و شرايط کنونی  سپری می

داری و اقدامات سياسی و اقتصادی  جھان سرمايه
رھبران سياسی آن برای برون رفت از اين 

ھای  توان مشاھده کرد و مثال خوبی می شرايط به
اما اگر در اين شرايط، ساختار .  فراوانی زد

داری مانند  حاکميت سياسی در کشوری سرمايه
ايران، آغشته به نھادھای قرون وسطائی باشد که 
يک حکومت دينی است با وhيت مطلقه فقيه 

فقيه،  يعنی با قدرت ب�منازع فردی به نام ولی

انباشت فقر و ثروت در دو قطب جامعه، 
داری، در ھر  سازوکار ذاتی شيوه توليد سرمايه

ھای  شرايطی است، اما به ويژه در جريان بحران
اقتصادی اين نظم است که تراکم و انباشت 

قطب و فقر، بيکاری،  سرمايه و ثروت در يک
تری  گرسنگی در قطب ديگر جامعه، ابعاد وسيع

گيرد و شکاف فقر و ثروت بيش از  به خود می
 .شود تر می تر و ژرف ھر زمان، عميق

ھايی از  ھای پيشين نشريه کار، گزارش در شماره
آور انباشت سرمايه و ثروت در دست  ابعاد حيرت

  ٨درصفحه 

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٧١٨شماره    ٩۵نيمه اول خرداد  –سال سی و ھشتم 

 درسی که بايد از کارگران فرانسه آموخت

ھای انباشته و  ثروت
 اقتصادی فروپاشيده

 جمھوری اس�می و 
 جرم سياسی

 ! سرکوب و دستگيری ھا، مقاومت و مبارزه

جلسه افتتاحيه مجلس پنجم خبرگان رھبری برگزار و احمد جنتی دبير شورای    خرداد،۴روز سه شنبه 
انتخاب احمد جنتی به رياست مجلس خبرگان، .  به مدت دو سال به رياست اين مجلس انتخاب شدنگھبان 

 بود، ھمه آنھايی را که ٩۴آنھم در شرايطی که او نفر آخر از راه يافتگان تھران در نمايش انتخابی اسفند 
با توھم اص�حات و انتظار تغيير در ساختار قدرت اين نھاد حکومتی دل بسته بودند، دچار حيرت و 

شبکه ھای اجتماعی به سرعت فعال شدند و بحث حضور يا عدم حضور دوباره در خيمه شب بازی .  سردرگمی کرد

و رسوائی بی خاصيت بودن " اص�ح طلبان"
 در جمھوری اس�می" انتخابات"

١٠درصفحه   
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١از صفحه   

 ش�ق، ابزار استبداد و 
 توحش ارتجاع و سرمايه

ھای اس�می يک ھفته قبل  اين مجازات.  قطعی شد
ای شدن خبر، يعنی در آخرين روزھای  از رسانه

 . به مرحله اجرا گذاشته شد٩۵ارديبھشت 
محاکمه کارگران و فعاhن کارگری در 

ھای جزائی و مجازات ش�ق امر جديدی  دادگاه
 نيز حکم ش�ق در ٨٧که در سال  نيست چنان

 فعال کارگری سنندج به مرحله اجرا ۴مورد 
حبس ھای طوhنی مدت کارگران .  گذاشته شد

ھای فرمايشی نيز امر  آگاه و پيشرو در دادگاه
ھا نمونه آن  جنبش کارگری ده.  ای نيست سابقه بی

. را تنھا در ظرف ده سال اخير تجربه کرده است
ھای مکرر و  از آن نمونه است بازداشت

ھای طوhنی مدت فعاhن کارگری و فعاhن  حبس
تپه يا ديگر  واحد و ھفت سنديکای کارگران شرکت

 و يا   ھا کماکان درزندان  ھا که شماری از آن تشکل
ھمه    با اين.  تحت پيگرد قضائی و امنيتی ھستند

دار حاکم،  ھای اخير، طبقه سرمايه در سال
تعرضات خود در اين عرصه را بسی افزايش 
داده و توام با رشد اعتراضات و گسترش 

ھای جزائی به  اعتصابات کارگری ورود دادگاه
تر شده  مسائل و اخت�فات کارگری نيز رايج

صدھا کارگر مبارز به خاطر سازماندھی .  است
اعتراض و اعتصاب به دادگاه احضار و مورد 
محاکمه قرار گرفته و در مواردی به حبس و 

احضار .  اند جزای نقدی و حتا ش�ق محکوم شده
و محاکمه و بازداشت کارگران طی سه سال 
اخير از محدودۀ فعاhن اين يا آن تشکل بسی 

تری  تر و گسترده فراتر رفته و مقياس عمومی
 .بخود گرفته است

ست که با رئيس جمھور شدن حسن   اين واقعيتی
ای که  دار و کابينه روحانی، طبقه سرمايه

کند،  ترين جناح بورژوازی را نمايندگی می راست
تر و درعين حال   تر، ھمه جانبه  سرکوب خشن

ای را عليه طبقه کارگر سازمان  ريزی شده برنامه
داری وی نگذشته  ھنوز چند ماھی از زمام.  دادند

ھا تن از  بود که احضار و بازداشت و محاکمه ده
. ھای عمومی آغاز شد کارگران مبارز در دادگاه

ھا و محاکمات موردی فعاhن اعتصاب در  دادگاه
آھن چادرملو و کارگران مبارز  معدن سنگ

ھا  اکريل اصفھان، به سرعت به ساير کارخانه پلی
 به ٩٢و واحدھا تسری يافت و در نيمه دوم سال 

داران برای  روش عمومی و سرتاسری سرمايه
مقابله با جنبش طبقاتی کارگران و جلوگيری از 

 .اعتصابات کارگری تبديل شد
" اعتدال"مجريان اوامر سرمايه که اين بار لباس 

و "  قدرقدرتی"پوشيده بودند، وظيفه داشتند 
گری بورژوازی حاکم را به رخ طبقه  وحشی

چنين بود که دار و دسته روحانی .  کارگر بکشند
ھا،  سازی ع�وه بر گسترش خصوصی

ھا، گسترش مناطق آزاد اقتصادی و  بيکارسازی
ھای حقوقی  سازی کارگران از حداقل محروم

گير ساختن قراردادھای موقت،  قانون کار، ھمه
ھای عمومی  پيمانی و سفيد امضاء، پای دادگاه

را نيز به عرصه اخت�فات کارگر و )  جزائی(
 ھاری   و ارتجاع سرمايه.  کارفرما کام� باز کرد
مھار آن است، با برپايی  که وسيله استثمار بی

ھای ارتجاعی، احضار و محاکمه کارگران  دادگاه

شان پيوسته در حال افزايش و  که اعتصابات
گسترش بوده است و صدور حکم حبس و ش�ق 

داد که بايد آرام و  به کارگران اولتيماتوم می
دستگاه قضائی و قوه اجرايی به .  سربزير باشند

داد که ھر  ھار و حريص اطمينان می بورژوازی
کننده، ھر کارگر آگاه  کارگر معترض و اعتصاب

و پيشرو که حرفی از حقوق کارگر بر زبان آورد 
درنگ به دادگاه  يا در اين جھت قدمی بردارد، بی

اخ�ل "و "  اغتشاش"شود و به اتھام  احضار می
بدست ج�د و "  در نظم عمومی و امنيت ملی

 .شود ش�ق سپرده می
اگر سابق بر اين، شکايت کارفرما از کارگر و يا 
اخت�ف ميان کارگر و کارفرما، مطابق موازين 

 الی ١۵٧مواد (و مقرراتی که در قانون کار 
يا طبق مقررات اشتغال نيروی انسانی در )  ١۶۶

مورد بررسی )  ٣۶ الی ٢٩مواد (مناطق آزاد 
ھای حل اخت�ف  گرفت و به ھيات قرار می
ھا که  شد، اکنون بدون اين مقدمه چينی واگذار می

داند،  گير می بورژوازی آن را زائد و وقت
واسطه، رأساً با  تواند مستقيم و بی کارفرما می

معطلی وی را به دادگاه  شکايت از کارگر، بی
معرفی کند تا احضار و بازداشت شود و مطابق 
قانون مجازات اس�می که مربوط به زورگيران 

، مورد محاکمه قرار )١(ست  و اوباش خيابانی
 .گيرد و به حبس و ش�ق محکوم شود

ست که در تمام دوران رياست  اين عين سياستی
جمھوری روحانی با شدت و حدت و در ابعاد 

طبقه .  سراسری به مرحله اجرا گذاشته شده است
 اس�می که ھمواره در  دار و ارتجاع سرمايه

تر از  تر و صريح رحم خدمت آن بوده است، بی
کند؛ قانون، کيف پول من و ھمان  گذشته اع�م می
گويم و دولت که پاسدار منافع اين  است که من می

طبقه است با باh بردن شمشير مجازات اس�می 
درپی ضربات ش�ق بر گردۀ  آوردن پی و فرود

گری خود را اکنون  طبقه کارگر، وظيفه سرکوب
در اين .  دھد تری انجام می در شکل بسيار عريان

سه سالی که روحانی در راس قوه اجرايی قرار 
گرفته است، مسئوhن دستگاه قضائی و سخنگوی 

ای، بارھا و بارھا عليه کارگران  اژه آن محسنی
شمشير کشيده و ھرگونه اعتصاب و تجمع 

امنيت "و "  خ�ف نظم عمومی"کارگری را 
اند ھر  اند و به دفعات تھديد کرده قلمداد کرده"  ملی

شود  کارگری دست به اعتصاب بزند، اخراج می
که نمونه آن را در عسلويه و قراردادھای تحميلی 

دادگستری خوزستان نيز .  بر کارگران ديديم
 بخشنامه تھديدآميزی ٩۴ آبان ١٩رسما در 

صادر نمود و ھرگونه اعتراض و اعتصاب در 
تمام اين .  ھا را ممنوع اع�م کرد پتروشيمی

ھای  گری ھای ارتجاعی و وحشی اقدامات و دادگاه
بورژوازی حاکم برای آن است که طبقه کارگر 

تر استثمار شود اما خاموش  شديدتر و وحشيانه
برای آن است که کارگران .  باشد و دم برنياورد

مرعوب شوند و در صدد رھايی از زنجيرھای 
اند و ھر روز  شان بسته اسارتی که بر دست و پای

اعتراض و .  سازند، برنيايند تر می آن را محکم
اعتصاب و حق خود را مطالبه نکنند و به ھر 

 .خفت و خواری تن در دھند
ست که طی يک  ترين تعرضی ترديد اين بزرگ بی

ربع قرن اخير، عليه طبقه کارگر ايران سازمان 
دار و دسته راست افراطی حسن .  داده شده است

ھای اقتصادی  برنده سياست روحانی که پيش
 بی چون و چرای  موسوم به نئوليبرال و مجری

ست،  المللی ھای انحصارات مالی بين برنامه
تواند به خود ببالد که چنين تعرض خشن و  می
ای را عليه طبقه کارگر سازمان داده   سابقه بی

است و سرمايه، مدال افتخار ج�دی را بايد به 
 .سينه او بياويزد

در افزايش ميزان سرکوب کارگران در دورۀ 
روحانی، ع�وه بر احضار و بازداشت و 

ھا فعال کارگری،  گردھای قضايی و امنيتی ده پی
، بيش از ٩۴ھمين بس که گفته شود تنھا در سال 

 کارگر صرفا به خاطر سازماندھی ٢۵٠
گرانه از کار  اعتراض و اعتصاب و فعاليت آگاه

ھای عمومی و  اخراج شدند، مداخله دادگاه
  ھا پيوسته محاکمه کارگران مبارز در اين دادگاه

رو به ازدياد بوده  و صدور حکم حبس و ش�ق 
 . بيشتری يافته است عموميت

پس از اعتصاب کارگران پتروشيمی رازی در 
 تن از ٨ و از پی شکايت کارفرما، ٩٢دی ماه 

کارگران به دادگاه احضار شدند که پس از چند 
، ٩٣ و مرداد ٩٢جلسه محاکمه، در اسفند 

 شھريور ٢۴سرانجام دادگاه عمومی ماھشھر در 
اخ�ل " چھار تن از اين کارگران را به  اتھام ٩٣

 ضربه ۵٠ ماه حبس و ۶ھر يک به "  در نظم
اگرچه اجرای اين حکم به .  ش�ق محکوم ساخت

حالت تعليق درآمد، اما نفس اين محاکمه و صدور 
چنين حکمی، ھشداردھندۀ و اقدامی بود که بايد 

 .گشود راه را برای تعرض بيشتر می
آھن  در اعتصابات پرشکوه کارگران معدن سنگ

 تن از کارگران و ٣٠ نيز ٩٢چادرملو در سال 
فعاhن اعتصاب پس از شکايت کارفرما به دادگاه 

 اسفند در ٢٠احضار شدند و پس از محاکمه در 
 کارگر ٢۵ دادگستری اردکان يزد، ١٠١شعبه 

 تن از آنان به يک سال حبس تعزيری ۵تبرئه و 
اين بار نيز حکم .  و ضربات ش�ق محکوم شدند

 سال حبس ۵يک سال حبس تعزيری بعدا به 
تعليقی و ضربات ش�ق به پرداخت سه ميليون 

 .لایر جزای نقدی تبديل شد
 ارديبھشت ٢٧( روزه ٣٩در اعتصاب يکپارچه 

آھن بافق نيز  کارگران معدن سنگ)  ٩٣ تير ۴تا 
 کارگر ١٨پس از شکايت کارفرما حکم بازداشت 

با اعتصاب .  صادر و دو تن از آنان دستگير شدند
) ٩٣ شھريور ١٢ مرداد تا ٢٨(دوم کارگران 

دستگيرشدگان را .  نشينی شد رژيم مجبور به عقب
آزاد نمود و قول داد به خواست کارگران 

 تن از ٩اما پس از پايان اعتصاب، .  رسيدگی کند
جلسات محاکمه اين .  کارگران را به دادگاه کشاند

. کارگران بيش از يک سال بطول انجاميده است
 يزد ٢ کيفری ١٠۵سومين جلسه در دادگاه شعبه 

 برگزار شد و به گفته وکيل ٩۵ فروردين ٢٣در 
که ختم رسيدگی اع�م شده و  رغم آن کارگران، به

طبق قانون بايستی ظرف يک ماه حکم صادر 
شد، اما دادگاه تاکنون اقدام به صدور حکم  می

به عبارت ديگر دستگاه قضايی .  ننموده است
برای فرسوده کردن اين کارگران و ترساندن 
عموم کارگران از عواقب سازماندھی اعتراض و 
اعتصاب، اين پروسه را کش داده و طوhنی 

 .کرده است
ھا به روشنی استفاده بورژوازی از  اين نمونه

ھای اس�می برای تشديد سرکوب  ارتجاع و دادگاه
. گذارد و استثمار طبقه کارگر را به نمايش می

ھای پيش گفته، در  صدور حکم ش�ق در نمونه
يک مورد به حالت تعليق درآمده و مورد ديگر به 

۴درصفحه   
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١از صفحه   

 درسی که بايد از کارگران فرانسه آموخت

تر در ھر ھفته به  تر يا کم سر چند ساعت کار بيش
 ساعت کار در ۴۶توافق برسند، به شرطی که از 

، "رفرم"از ديگر مواد اين .  ھفته تجاوز نکند
تسھيل اخراج کارگران است که طبق قوانين 

از آن گذشته به .  موجود فرانسه بسيار سخت است
تری برای مذاکره در  کارفرمايان آزادی بيش

ھای ويژه از  مورد روزھای تعطيل و مرخصی
جمله مرخصی زايمان و مرخصی ازدواج داده 

 .شود می
ھای  دولت فرانسه، اکنون با مخالفت اتحاديه

کارگری، دانشجويان  و حتا برخی از اعضای 
اما ھوhند چنان در .  حزب حاکم روبروست

کند که حتا به  اجرای اين قانون پافشاری می
اختياراتی .  اختيارات ويژه خود متوسل شده است

 در زمان ژاک ٢٠٠۶که آخرين بار در سال 
اولين قرارداد "شيراک برای اجرای طرح 

به کار گرفته شد، اما بر اثر تظاھرات "  استخدام
و اعتراضات گسترده، دولت وقت مجبور به 

اکنون نيز دولت .  گيری طرح خود شد بازپس
ھوhند در نظر دارد بدون تصويب پارلمان و با 

 قانون اساسی فرانسه از ماه ۴٩تکيه بر ماده 
طبق اين .  ژوئيه اين قانون را به اجرا درآورد

ماده از قانون اساسی فرانسه، دولت اجازه دارد 
داند بدون رأی در پارلمان  قوانينی را که hزم می

به اجرا درآورد مگر آن که اکثريت پارلمان 
حاضر باشند برای جلوگيری از اجرای آن قانون، 

اين قانون تاکنون .  به دولت رأی عدم اعتماد دھند
عليه ژرژ پمپيدو به    ١٩۶٢فقط يک بار در سال 
ی قانونی،  بر اساس اين ماده.  کار گرفته شده است
گرای دولت فرانسه، روز  اپوزيسيون راست

 مه، طرح رأی عدم اعتماد به دولت ٢۶پنجشنبه 
را در مجلس به رأی گذاشت، اما به اکثريت hزم 
جھت تصويب آن دست نيافت و کابينه ھوhند، 

 . فع�ً، از سرنگونی جان به در برده است
آن است که "  رفرم"استدhل دولت در اجرای اين 

تر به  خواھد با دادن امتيازات بيش می
 درصدی در ١٠کارفرمايان، نرخ بيکاری 

اين اولين باری نيست که .  فرانسه را کاھش دھد
در قانون کار و کاھش "  رفرم"تحت عنوان 

، "رواج اشتغال"بيکاری، دولت به ظاھر برای 
به حقوق و "  رشد اقتصادی"و "  کاھش بيکاری"

. کند دستاوردھای کارگران فرانسه تعرض می
 با شعارھای ٢٠١٢دولت ھوhند که در سال 

 ٧۵دمکراسی مبنی بر وضع ماليات  سوسيال
درصدی بر ثروتمندان به قدرت رسيد، طی 

تر به طرح و  دوران حکومت خود، ھر چه بيش
يا به اصط�ح "  بازارپسندانه"ھای  اجرای سياست

. ھای نئوليبرالی روی آورده است تر سياست دقيق
 ۴٠توان به بخشش مالياتی  برای نمونه می
 ساله به نفع کارفرمايان در دو ٣ميليارد يورويی 

سال پيش اشاره کرد، يا طرح اعطای 
ھای کوچک در  سوبسيدھای اضافی به کمپانی

ھای  طرحی که طبق آن، کمپانی.  ی ژانويه ميانه
 کارگر، در صورت استخدام ٢۵٠تر از  دارای کم

جوانان و بيکاران با حقوق کم و طبق 
 ٢٠٠٠ ماھه، از يک پاداش ۶قراردادھای 
 . مند خواھند شد يورويی بھره

ای جز بدتر  ھای تاکنونی ھيچ يک نتيجه اما طرح

شدن شرايط کار کارگران و کسب امتيازاتی از 
اند و نرخ  سوی کارفرمايان، به دنبال نداشته

 درصد باقی ١٠چنان در حد  بيکاری فرانسه ھم
 .مانده است

ھا، کارگران،  از سوی ديگر، اين تنھا کمونيست
ھای راديکال و مردم فرانسه نيستند که با  اتحاديه

تاکنونی دولت ھوhند مخالفت و "  ھای رفرم"
پردازان بورژوازی فرانسه  نظريه.  کنند مقابله می

" ھای قديمی نسخه"، "ناکافی"ھا را  نيز اين طرح
دانند و خواھان تشديد  می"  ناکارآمد"و 

تر حقوق  ھای نوليبرالی، لغو ھر چه بيش سياست
کارگران و زحمتکشان فرانسه و طرد قوانين کار 

 .موجود ھستند" گيرانه سخت"
ھای اخير  آيد مبارزات ھفته در ظاھر به نظر می

کارگران فرانسه، تنھا مبارزه عليه قانونی است 
که نزد کارگران، تھديدی عليه دستاوردھای 

شان است و ت�ش طبقه بورژوازی و  تاکنونی
برای رونق "دولت فرانسه، به ادعای خود آنان، 

اما در روز .  است"  کسب و کار و بھبود اشتغال
طرح رأی عدم اعتماد در پارلمان فرانسه، در 

خراش پليس، تظاھرات  ھای گوش ميانه آژير
گيری ھوhند،  مردم در مقابل پارلمان برای کناره

نخست وزير فرانسه، والس، خطاب به پارلمان 
"گفت ديگر فرضيه جنگ دائمی بين سرمايه و : 

و به اين ."  نيروی کار را بايد کنار بگذاريد
داند  ترتيب اع�م کرد، بورژوازی به خوبی می

اين مبارزه و مبارزات تاکنونی کارگران و مردم 
فرانسه نه بر سر يک قانون بلکه بخشی از 

ست که از اوان رشد بورژوازی  مبارزه طبقاتی
 .تاکنون آغاز شده و ھنوز ادامه دارد

اگر در اين مورد خاص، بورژوازی و دولت 
چون ھميشه، برای پيشبرد  حامی آن، ھم

ھای ضد کارگری و ارتجاعی خود، به  طرح
ابزارھای خاص خود، يعنی نھادھای 

گذاری، اجرايی، قضايی و انستيتيوھای  قانون
مالی و اقتصادی خود متوسل شده، کارگران و 

ھا نيز، در استمرار مبارزه طبقاتی، به  کمونيست
ابزار خاص خود، يعنی اعتصاب و تظاھرات در 

ھای شھرھا روی  مراکز توليدی و خيابان
ھا و  اند و نه تنھا، کارگران، کمونيست آورده

ھای کارگری،بلکه ھمچنين دانشجويان  اتحاديه
 .وتشکل ھای دانشجوئی

اولين تظاھرات عليه اين قانون را اتحاديه ملی 
.  مارس فراخوان داد٩دانشجويان فرانسه در 

کارگران نيز در برپايی اين تظاھرات به کمک 
ھا ھزار نفر را به  دانشجويان و جوانان آمدند و ده

جوانانی که نرخ بيکاری در .  ھا کشاندند خيابان
بر .  رسد  درصد می٢۵ميان آنان به رقم 

پ�کاردی در تظاھرات شھر تولوز نوشته شده 
"بود روست که  از اين".  جوان باش و خفه شو: 

جوانان نيز در صف اول اين اعتراضات قرار 
و در ميان آنان کارگران جوان بسياری .  اند گرفته

ھستند که با قراردادھای موقت مشغول به کارند 
ای  دانند با وضع و اجرای اين قانون آينده و می
دانشجويان و .  تر در پيش خواھند داشت تاريک
اند با آن که ھنوز چند سالی  آموزان دريافته دانش

مانده تا رسماً وارد بازار کار شوند، اما اين آينده 
. ھاست که با اين قوانين به خطر افتاده است آن

ھای اخير به ابتکار ديگری نيز  جوانان در ھفته
" خيزش شبانه"ايجاد جنبشی به نام .  اند دست زده

 مارس داده شد و ٣١که اولين فراخوان آن در 
طيف وسيعی از مردم به ويژه جوانان را به 

پس از آن اين جنبش به .  ھای پاريس کشاند ميدان
طرفداران اين .  ساير شھرھا نيز سرايت کرد
ھای  ھا در ميدان جنبش که اکثر جوان ھستند، شب

آيند، اعتراض را استمرار  شھرھای گرد می
بخشند، به بحث درباره اين قوانين و ساير  می

پردازند و  معض�ت اقتصادی و اجتماعی می
 .کوشند راھی برای تغيير آينده بيابند می

ھای کارگری و  طبق اخبار تاکنونی، اتحاديه
  دانشجويی و جنبش جوانان دست به دست ھم داده

گيری طرح دولت،  اند، تا زمان پس و اع�م کرده
از .  به تظاھرات و اعتصابات ادامه خواھند داد

 ژوئن،  فرانسه ميزبان مسابقات جام اروپا ١٠
گرچه اعتصاب عمومی .   خواھد بود٢٠١۶

سراسری، ھنوز چيزی بيش از يک تھديد 
تر آن است که به  نامتحمل نيست، اما تھديد محتمل

فراخوان اتحاديه ث ژ ت، در روز بازگشايی 
نشينی  مسابقات فوتبال، در صورت عدم عقب

. دولت، کارگران متروھا دست به اعتصاب بزنند
تھديدی که از ھم اکنون اتحاديه کارفرمايان 

رئيس .  ، را خشمگين کرده است"مدف"فرانسه، 
" اوباشانه"ھا را  ھای اتحاديه اين اتحاديه، روش

" خواھی در برابر باج"ناميده و از دولت خواسته 
 .آنان مقاومت کند و به کار خود ادامه دھد

ھای گذشته تنھا در فرانسه نبود که کارگران  ھفته
و جوانان و اقشار بسياری از مردم در اعتراض 

ھای  ھا و طرح ھای نئوليبرالی دولت به سياست
ھا  ھا به خيابان" رفرم"ضد کارگری موسوم به 

 ۶٠ مه، يک تظاھرات٢۴شنبه  روز سه.  آمدند
در بروکسل "  ديگه بسه"ھزار نفری با شعار 

ھای  علت اين تظاھرات، سياست.  برگزار شد
ی اين  در ادامه.  رياضت اقتصادی دولت بود

جديد، از اين پس "  رفرم"ھا، و طبق  سياست
امری که .  ساعات کار، ساhنه محاسبه خواھند شد

ھای  به نظر بسياری از مخالفان از جمله اتحاديه
 ساعت کار در ھفته، ٣۶کارگری، به معنای لغو 

تر  لغو مزايای اضافه کار، و ساعات کار طوhنی
تر و براندازی قراردادھای دائمی  با دستمزد کم

در اوايل مه، دومين اعتصاب سراسری .  است
کارگران يونان عليه استمرار اجرای قوانين 
رياضت اقتصادی توسط دولت سيريزا برگزار 

در اسپانيا، بريتانيا، ايرلند، و ساير .  شد
ھای متعدد  کشورھای اروپايی کارگران با خواسته

چه اعتصابات  اما آن.  اند به اعتصاب روی آورده
کند، تلفيق  و اعتراضات فرانسه را برجسته می

. اعتصابات کارگری با اعتراضات خيابانی است
اعتراضاتی که طيف وسيعی از مردم را به 

وزير  مانوئل والس، نخست.  کشاند ھا می خيابان
نبود "، از "رفرم"فرانسه و يکی از حاميان 

" گفتگوی اجتماعی در يک دمکراسی مدرن
کند طبق  اما اشاره نمی.  کند صحبت می

ھا، اکثريت مردم با اجرای اين قانون  نظرسنجی
گويد پارلمان حاضر به تصويب اين  نمی.  مخالفند

معترف نيست خشونت پليس .  قانون نشده است
عليه کارگران و مردم، تاکنون به بازداشت و 

به روی .  زخمی شدن تعداد زيادی انجاميده است
آورد که دولت با به خشونت کشاندن  خود نمی

تظاھرات مردم، حتا قوانين فرانسه و از ھمه 
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 ش�ق، ابزار استبداد و توحش ارتجاع و سرمايه

ھا را  پيمايی تر، اصل آزادی اجتماعات و راه مھم
 .ھای واھی زير پا گذاشته است به بھانه

"گويد او در توصيف اعتصابات می ھا  اعتصاب: 
دھند که ھمه تصميمات دولت با زور  نشان می
او، از زاويه يکی از اعضای ".  روند پيش می

اما از زاويه کارگران . دولتی بورژوايی حق دارد
و مردم ساير کشورھا، ناله و شکايت 

ناپذيری کارگران و  وزير فرانسه از تسليم نخست
جويی و مقاومت آنان،  روحيه مبارزه

جويی  تحسين روحيه مبارزه.  برانگيز است  تحسين
ی مقاومت  نتيجه.  و مقاومت کارگران فرانسوی

کارگران تاکنون ھر چه بوده باشد، اما به 
تواند  بورژوازی فرانسه فھمانده است که نمی

ھای ضدکارگری را پيش  بدون مقاومت، سياست
ھا مبارزه کارگران را  برد، دستاوردھای دھه

نقض کند و ھر بيدادی را به کارگران فرانسه 
اگر بورژوازی برای تحميل بار .  تحميل کند

داری بر دوش کارگران  بحران ساختاری سرمايه
ھای نوليبرالی و  و مردم، بسياری از سياست

رياضت اقتصادی را در کشورھای گوناگون، از 
جمله کشورھای اروپايی، به اجرا درآورده و ھر 

ھا افزوده است، اما در فرانسه  ی آن روز بر دامنه
ھای  ھا، با مقاومت و اعتراض ھر بار اين ت�ش

اعتراضاتی که در .  گسترده روبرو شده است
نشينی دولت و  برخی از موارد به عقب

ھايی  داران يا حداقل تغييرھا و تعديل سرمايه
 . اند انجاميده

و اين درس بزرگی است که کارگران ايران بايد 
بايد .  از رفقای کارگر خود در فرانسه بياموزند

بياموزند که در نبود مقاومت و اعتراض، 
تر  شان روز به روز وخيم وضعيت کار و معيشت

ای مؤثر، نياز به  بايد بياموزند مبارزه.  گردد می
و بايد بياموزند مبارزه .  تشکل و سازماندھی دارد

موفقيت .  تواند به کارگران محدود باشد نبايد و نمی
آن به ميزان بسيج اقشار متحد کارگران، يعنی 

اگر کارگران فرانسه بر .  زحمتکشان بستگی دارد
يک سنت مبارزاتی طوhنی و تاريخچه پرباری 
از تحزب و سنديکا تکيه دارند، اما وضعيت 
کنونی کارگران ايران، لزوم غلبه بر مشک�ت و 

تر برای ايجاد  موانع موجود و ت�شی فشرده
ھای سراسری را  ھای کارگری و تشکل تشکل

 .کند ناگزير می
 

به گفته اسماعيل .  شھروندان نيز درگردش است 
صادقی نيارکی دادستان قزوين، روزپنجشنبه  

 دانشجوی دختر و پسر ٣٠ششم خرداد، بيش از 
که بمناسبت فارغ التحصيلی خود دريکی از باغ 
ھای اطراف شھرقزوين  جشنی برپا کرده بودند، 
دستگير و باتشکيل يک جلسه فوری و فوق 

 ضربه ش�ق ٩٩به "  متھمين"العاده، ھريک از 
محکوم شدند که حکم صادره نيز درھمان روز 

به اجرا درآمد "  پليس امنيت اخ�قی"توسط 
 .سايرين باشد" تادرس عبرت"

آور است در قرن بيست و يکم، سرزمينی  شگفت
وجود دارد و رژيمی بر آن حاکم است که مطابق 
قوانين و معيار ھای آن، کارگر به خاطر تقاضای 

آوردن يک لقمه نان، به خاطر  کار و بدست
اعتصاب و اعتراض نسبت به شرايط کار، حبس 
و جريمه نقدی و با ضربات ش�ق مجازات 

دانشجو بخاطر برگزاری مراسم جشن و !  شود می
در ھيچ کجای دنيای .  شادی ش�ق می خورد

داری معاصر، چنين قوانين و گستاخی و  سرمايه
 .توان سراغ گرفت توحشی را نمی

پاسخ  گری را نبايد بی اين گستاخی و وحشی 
طبقه کارگر بايد در برابر اين وقاحت و .  گذاشت

با تمام قوا بايد در .   بيشرمی به اعتراض برخيزد
برابر اين اقدامات شنيع و جنايتکارانه ايستاد و 
مبارزه برای محو و نابودی تمام نظم ارتجاعی 

گری را بايد  زاينده چنين ظلم و بيداد و وحشی
ھای کارگری و فعاhن  تمام تشکل.   تشديد کرد

کارگری، تمام کارگران آگاه و روشنفکران 
ھای دموکراتيک  ھا و محفل انق�بی و حتا تشکل

کارانه را  نه فقط بايد اين اقدام کثيف و جنايت
محکوم کنند بلکه از کارگران مبارزی که به 
خاطر کار و نان و آزادی و به خاطر دستمزد 
بيشتر و شرايط کاری بھتر و باhخره برای رھا 

 و ارتجاع بر آنان  شدن از نکبتی که سرمايه
تحميل نموده، دست به اعتراض و مبارزه 

. زنند، بايستی مجدانه حمايت بعمل آورند می
ھا و احزاب سياسی کمونيست و انق�بی  سازمان

ای مرتکبين اين عمل  بايستی در شکل گسترده
ننگين را که کسی جز رژيم ارتجاعی جمھوری 
اس�می نيست، بيش از پيش در نزد افکار 

المللی افشاء و  عمومی در مقياس داخلی و بين
 .رسوا سازند

حل  ترديدی در اين مساله وجود ندارد که راه
ھا، جارو  گری قطعی پايان بخشيدن به اين وحشی

کردن بساط رژيم جمھوری اس�می و تمام نظم 
رژيمی که معيارھا و موازين .  موجود است

 قرن پيش را بر تن ١۴ای  شرعی و دينی و قبيله
جامعه قرن بيست و يکمی پوشانده و استثمار 

تری را سازمان داده است، بايستی به زير  خشن
کشيد و آن را با تمام حشو و زوائدش به 

 !گورستانی سپرد که از آن برخاسته است
 

 زيرنويس 
 قانون مجازات اس�می ۶١٨براساس ماده   –  ١
ھر کس با ھياھو و جنجال يا حرکات "

غيرمتعارف يا تعرض به افراد موجب اخ�ل در 
نظم و آرامش عمومی گردد و يا مردم را از 
کسب و کار باز دارد، به حبس از سه ماه تا يک 

 ."شود  ضربه ش�ق محکوم می٧۴سال و تا 
 
 

اما در مورد .  جزای نقدی تبديل شده است
اين حکم "  دره  آق"کارگران معدن ط�ی 

وسطائی به مرحله اجرا گذاشته  ارتجاعی و قرون
 کارگر مبارز معدن، چون برده و ١٧شد و 

صدھا و .  رعيت، به ش�ق و تازيانه سپرده شدند
ھای   ھزارھا سال پس از بگور سپرده شدن نظام

داری، ما شاھد  ارباب رعيتی و برده
ھايی از اين نوع ھستيم، در اين جا،  مجازات

رژيم ارتجاعی جمھوری اس�می وظيفه ارباب و 
اش سپرده   دار را يکجا به دستگاه قضايی  برده

 .است 
قبح اين اقدام بربرمنشانه بقدری زياد است که  

ھای  حتا صدای برخی از وابستگان به جناح
" دولت"اينان خواستند .  حکومتی را نيز درآورد

بخوان   -"حساسيت افکار عمومی"را نسبت به 
ھای مردم نسبت به اين  خشم و انزجار توده

توجه دھند و درعين حال چنين وانمود   -توحش 
سازند که گويا قوه قضائيه سر خود در اين کارھا 

کند و از روحانی خواستند مانع ورود  دخالت می
! قوه قضائيه به اخت�فات کارگر و کارفرما شود

اما اين چيزی جز توھم پراکنی و تطھير ارتجاع 
که پيش از اين اشاره شد روحانی  نيست و چنان

مقررات اشتغال نيروی "آگاھانه قانون کار و 
ھای  را دور زده و دادگاه"  انسانی در مناطق آزاد

عمومی را به موضوع اخت�ف کارگر و کارفرما 
ورود داده است و کام� بطور آگاھانه سياست 
حبس و ش�ق و تشديد سرکوب کارگران را که 

 .ست پيش برده است خواست و ارادۀ بورژوازی
ضربات ش�ق حسن روحانی دو پيام و وظيفه  

نخستين پيام و وظيفه آن تنھا بر .  اند عمده داشته
زمينه رشد و گسترش اعتراضات و اعتصابات 
کارگری و اعت�ی جنبش طبقاتی کارگران است 

سرکوب خشن و ش�ق، برای . کند که معنا پيدا می
ارعاب کارگران، جلوگيری از اعتصابات 

پژواک ضربات .  کارگری و مقابله با آن است
ش�ق بايد اين باشد که دستگاه حاکم ھر معترض 

کننده را به شدت سرکوب و مجازات  و اعتصاب
تر،  تر و وحشيانه مجازات ھر چقدر خشن.  کند می

ولو مجازات عصر !  اثرات آن ھم بيشتر
 !داری باشد و اوج توحش برده

داران خارجی و  پيام دوم اما پيام به سرمايه
پيام روشن است؛ در .  ھاست شرکای داخلی آن

توان به مدت يک ماه،  جا نيروی کار را می اين
کارفرما ھر .  تر و بيشتر بکار گرفت  يا کم سه ماه

. تواند عذر کارگر را بخواھد زمان اراده کند، می
که  العاده ارزان است و درحالی نيروی کار فوق

شود،  ترين دستمزدھا به کارگر پرداخت می نازل
اما او حق اعتراض ندارد، حق تجمع و اعتصاب 
ندارد، حق تشکل ندارد و اگر صدايش درآيد، 

آھن چادرملو، معدن  مثل کارگران معدن سنگ
بافق، پتروشيمی رازی و کارگران معدن ط�ی 

درنگ به دادگاه و زندان و ش�ق  بی"  دره آق"
صاحبان سرمايه به سادگی بايد .  شود سپرده می

جا سفره استثمار  اين پيام را دريابند که؛ در اين
ھا گشوده است و ھيچ  حد و حصر به روی آن بی

ضابطه و مقرراتی بر مناسبات کار، جز ارادۀ 
 !دار، حاکم نيست سرمايه

البته صدور حکم ش�ق فقط به کارگران محدود 
شمشير ارتجاع اس�می روی سِر ساير .  نمی شود

زحمتکشان، زنان، جوانان ، دانشجويان و ديگر 

٣از صفحه   

 درسی که بايد از 
 کارگران فرانسه آموخت

 زنده باد 
 ھمبستگی 
 بين المللی 
 کارگران 



 ۵ ٧١٨ شماره  ٩۵نيمه اول خرداد     ۵

٧درصفحه   

١از صفحه   

 ھای انباشته و اقتصادی فروپاشيده ثروت
ھای  که برخی از اقتصاددان اما درحالی.  داد می

دانند،  رژيم، نرخ رشد را منفی زير صفر می
 دھم ٩مرکز آمار ايران کاھش نرخ رشد را 

درصد و در مورد بخش صنعت، اين نرخ منفی 
 . درصد اع�م کرده است – ٢/ ٢را 

وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز اع�م کرد 
 نسبت به ٩۴تعداد مجوزھای صنعتی در سال 

 ١١/  ۵ درصد کاھش يافت و ١۴/  ٢، ٩٣سال 
اين در .  درصد کاھش در اشتغال صنعتی رخ داد

حالی است که معاون اقتصادی بانک مرکزی 
 ھزار ميليارد ۴١٧، مبلغ ٩۴گويد در سال  می

تومان به واحدھای اقتصادی، تسھي�ت 
شده است که سھم بخش صنعت و معدن  پرداخت

با اين ھمه .   درصد بوده است٣٠از اين تسھي�ت 
ساز نشد، از بازارھای ديگر  پول چاره

اين واقعيت نشان .  سردرآورد و رکود تشديد شد
  ھای ک�ن دھد که معضل رکود با پول و وام می

پوشيده نيست که در دوره .  نيز حل نخواھد شد
نژاد تسھي�ت ھنگفتی در  زمامداری احمدی

داران اين بخش قرار گرفت،اما  اختيار سرمايه
تنھا معضل رکود  دانند، نه چنانچه ھمگان می

ھا نيز  hينحل باقی ماند، بلکه بخش بزرگی از وام
آشفتگی بازار بورس .  برگشت اع�م شد غيرقابل

نمای از ھم  در اين چند سال نيز، آيينه تمام
نرخ رشد  تورم ھم به .  گسيختگی اقتصادی است

رغم تمام ادعاھای جعلی رژيم ھنوز دورقمی 
داری ايران  وضعيت دستگاه بانکی سرمايه.  است

حتی برخی از .  ھای جدی روبروست نيز با ابھام
ھا سخن  ھای رژيم، از ورشکستگی آن اقتصاددان

 ھزار ميليارد ٢٠٠معوقات بانکی تا .  گويند می
ھا مبلغی  شده است و اين بانک تومان اع�م
 ھزار ميليارد تومان به بانک ١٠٠نزديک به 

با اين وجود اخيراً يک عضو .  مرکزی بدھکارند
شورای پول و اعتبار در پاسخ به کسانی که 

ھا در آستانه ورشکستگی قرار  گويند بانک می
. اط�ق ورشکستگی درست نيست:  دارند، گفت

ای از منابع بانکی  در حال حاضر بخش عمده
ھا دارايی دارند، اما اين  بانک.  فريز شده است

ھا  ھا جنبه نقد شوندگی ندارند تا بانک دارايی
ھا به بازار پول کشور به  بتوانند با واردکردن آن

ھای توليدی بپردازند و تسھي�ت  تأمين نياز بنگاه
اکنون نيز  ھا ھم البته ناگفته نماند که بانک.  بدھند

ھای  ھا، وام با توجه به حجم بسيار ک�ن سپرده
دھند که  داران می بزرگی به آن گروه از سرمايه

ھای غير مولد فعاليت دارند و نرخ سود  در رشته
ھا بسيار فراتر از متوسط ظاھراً رسمی  در آن

 .  درصد است٢٠
م  در ھر حال، ھمان ظــي م ـع ـج ز ـح رـک ـم ه ـت گونه ـک

ه اـي داران  نقدينگی در دست بخش کوچکی از سرـم
صـادی و  ايران نشان می ـت ران اـق ـح دھد، معضل ـب

ـست ـي ه ـن اـي رـم ول و ـس ود ـپ ـب ـم . رکود در ايران ـک
داری ايــران و  مــعــضــل در ســاخــتــار ســرمــايــه

�ن  اين سرمايه.  تضادھای hينحل آن است ای ـک ـھ
بــه دhيــل اقــتــصــادی و حــتــی ســيــاســی بــه ســوی 

ع  فعاليت رـي ت ـس ازگـش ھايی با نرخ باhی سود و ـب
ه ـت ی،  گرايش دارند و عمدتاً در رـش اـن ازرـگ ای ـب ـھ

بازی، خريد و فروش ارز و ط� به جريان  بورس
ادن در  افتند و ھنگامی می ـت ان اـف که امکان به جرـي

رخ اين عرصه اhی  ھا را نداشته باشند، با ـن ای ـب ـھ
ر  بھره و کسب درآمدھای ک�ن در بانک ھا و ديـگ

رخ.  شوند مؤسسات اعتباری انباشت می ای  اين ـن ـھ

ھای اخير برخی صنايع از نمونه  سال
العاده باhيی  ھا نيز نرخ سود فوق پتروشيمی

 . اند متجاوز از صد درصد داشته
ھا پيش  که نرخ رشد توليد از مدت اما درحالی

تقريباً منفی بوده است، اين افزايش نقدينگی که 
شود، از کجا  داران می نصيب اين گروه سرمايه

آيد؟ در وھله نخست منبع ايجاد آن دولت  پديد می
ھا ھر سال مقادير ک�نی از درآمد  کابينه.  است

ھای  نفت را با تبديل دhر به لایر، صرف ھزينه
ع�وه بر اين، کابينه .  کنند دستگاه دولتی می

ھا ميليارد  روحانی در طول سه سال گذشته ده
. تومان از بانک مرکزی قرض گرفته است

برداشت از صندوق ذخيره ارزی ھم يک منبع 
کابينه روحانی در سه سال .  ديگر بوده است

گذشته برای جبران کسری بودجه، ميلياردھا دhر 
اوراق قرضه نيز انتشار داده که اکنون به بدھی 

ھا ھم معادل  اند و بانک شده ھا تبديل دولت به بانک
گذشته از .  اند ھا را از بانک مرکزی گرفته آن

ھا ميليارد تومان به  دولت، بانک مرکزی ده
ھا داده است که گويا مانع از ورشکستگی  بانک

ھا را به عنوان  ھا ھم اين پول بانک.  ھا گردد آن
ھايی از  وام و اعتبار به ويژه به آن بخش

دارند  اند که نرخ سودھای باhيی  بورژوازی داده
 ١٣که در  درحالی.  ھای غير مولدند و عمدتاً بخش

ھا به بانک   بدھی بانک٩٣ماه منتھی به شھريور 
 ميليارد تومان بود، تا ١۶٩ ھزار و ۶٨مرکزی 

ھزار ميليارد تومان افزايش ٨٥ به ٩٤ماه  بھمن
ھا در ھمين  يافت و بدھی بخش دولتی به بانک

 ميليارد تومان به رقم ٩۶٣ ھزار و ٩٢مدت از 
 . ھزار ميليارد تومان رسيد١۶١

در ھر حال، اين نقدينگی ک�ن مدام در حال 
ھا پديدآورنده آن ھستند  افزايش که دولت و بانک

ھای مختلف ازجمله تورم بر  و فشار آن به شيوه
ھای مردم ايران است، در دست گروه  دوش توده

داران و ثروتمندان  پيوسته محدودتری از سرمايه
اين ھمه در شرايطی .  ايران متمرکز شده است

است که اقتصاد در رکودی عميق فرورفته، 
دولت با بحران مالی روبرو است و نظام بانکی و 

 . اند اعتباری ھم با مشک�ت جدی مواجه
اش، بر  کابينه روحانی که اساس سياست اقتصادی

ثروتمند کردن ھر چه بيشتر بورژوازی ايران و 
داران  ھا در دست سرمايه تمرکز و انباشت ثروت

بوده است، از اين بابت خرسند است که سياست 
 .خود را به خوبی پيش برده است

پردازان اقتصادی  حال، کابينه و نظريه اما درعين
رژيم از آن بيم دارند که به گفته مسعود نيلی 
مشاور اقتصادی روحانی، رکود ادامه يابد و دو 
بمب ساعتی که يکی فعال شدن نقدينگی راکد و 
منجمد است و ديگری بيکاری پيوسته در حال 
افزايش، منفجر شوند و طومار جمھوری اس�می 

 .داری را برچينند و نظم موجود سرمايه
اند که اين  لذا تاکنون به انحاء مختلف ت�ش کرده

تنھا  نقدينگی را به عرصه توليد سوق دھند، اما نه
گونه که پيش  توفيقی نيافتند، بلکه بالعکس ھمان

از اين اشاره شد، بخشی از سرمايه مولد نيز به 
درنتيجه بحران عميق اقتصادی به بخش غير 

کابينه روحانی وعده .  مولد سرازير شده است
 ٩۴ درصدی را در سال ٨ تا ٥ھای رشد  نرخ

ترين  تعداد ھرچه محدودتری از بزرگ
داران جھان در بحبوحه يکی از  سرمايه
داری  ھای اقتصادی نظم سرمايه ترين بحران ژرف

ھای کارگر و  و فقيرتر شدن ميلياردھا تن از توده
 .زحمتکش سراسر جھان، به چاپ رسيد
. داده است دقيقاً عين ھمين واقعيت در ايران رخ

داری  که بحران اقتصادی نظم سرمايه حالی در
حاکم بر ايران در چند سال اخير، ازجمله در 
دوران رياست جمھوری حسن روحانی و کابينه 

ھا تن از کارگران و  او، تشديد شده و ميليون
اند، حجم بسيار  زحمتکشان پيوسته فقيرتر شده

ک�نی از سرمايه و ثروت در دست گروھی 
به يک نمونه آن .  بسيار اندک متمرکزشده است

آمار و ارقامی که از سوی منابع .  نظری بيفکنيم
دھد که در  رسمی دولتی انتشاريافته، نشان می

طول دوران زمامداری روحانی حجم نقدينگی از 
 ھزار ميليارد تومان به ھزارھزار ۵٠٠حدود 

نکته مھم اما .  يافته است ميليارد تومان افزايش
اينجاست که اين مقادير ک�ن نقدينگی در دست 

 کيست؟
اخيراً يک مقام پيشين وزارت اقتصاد در گفتگو 

 درصد اين ٩٠با خبرگزاری تسنيم اع�م کرد که 
.  درصد افراد جامعه است١۵نقدينگی در اختيار 

 درصد افراد جامعه، ١۵اما تصور نشود که اين 
به يک نسبت مساوی، اين حجم ک�ن پول را در 

در ايران نيز ھمانند .  اند دست خود متمرکز کرده
الگوی جھانی انباشت و تراکم ثروت، قاعدتاً 

ھايی  بخش عمدۀ آن در دست ھمان يک درصدی
متمرکزشده است که مردم ايران زندگی مجلل 

ھا را در مناطقی از شھرھای ايران از نمونه  آن
ھايی که  آن.  بينند روشنی می شمال شھر تھران به

ھای   تومانی دارند و مجتمع ھا تريليون معام�ت ده
صنعتی چندين تريليونی را خريد و فروش 

بخش بزرگی از اين نقدينگی در دست .  کنند می
بورژوازی تجاری است که نرخ سود آن از 
واردات کاhھا، گاه چندين برابر نرخ سودی است 

. زند صنعتی به جيب می  –که بورژوازی توليدی 
ترين بخش اين نقدينگی در دست  اما بيش
داران و بورس بازانی است که با سقوط  سرمايه

اکنون  بازار سھام و رکود بازار ط� و ارز، ھم
ھای باhی بھره  ھای بادآورده را با نرخ سرمايه

 .اند ھا انباشت کرده در بانک
ھای سرشناس  فرشاد مؤمنی يکی از اقتصاددان

 اعتماد اول خرداد، به  رژيم در گفتگو با روزنامه
ھای ک�ن و  آوری از بھره آمار و ارقام حيرت

داران اشاره  انباشت روزافزون ثروت اين سرمايه
در دوساله اخير سپرده ناشی از :  کرد و گفت

ورود افرادی که از توليد منصرف شده و به 
مندی از سود غير ريسک دار روی آورده،  بھره

در ھمين مدت .  دھد دو برابر افزايش نشان می
 ھزار ميليارد تومان به ١۵٠چيزی حدود 

فقط سود .  گرفته است ھا تعلق صاحبان اين سپرده
ھا بر اساس استاندارد حداقل   اين سپرده ساhنه

 ميليون نيروی کار ، ١١دستمزد، معادل دستمزد 
 درصد توليد ناخالص داخلی و معادل ١۴برابر 

نياز به گفتن .   درصد حجم کل نقدينگی است١٩
نيست که اين تنھا يک قلم از سودھای ھنگفتی 

در .  زنند داران ايران به جيب می است که سرمايه



 ۶ ٧١٨ شماره  ٩۵نيمه اول خرداد     ۶

١از صفحه   

 جمھوری اس�می و
  جرم سياسی

خواھد جرم سياسی را تعريف   سال می٣٧بعد از 
کند، برای اين است که اساسا اعتقادی به آزادی 

جمھوری اس�می نه فقط مخالفان خود را .  ندارد
ترين شکلی  ھا به وحشيانه در طول اين سال

ی دخالت  سرکوب و کشتار کرده است، بلکه دامنه
ترين امور  ترين و شخصی خود را تا خصوصی

اگر کسی بخواھد از ماھواره .  مردم کشانده است
استفاده کند، ماموران به خانه و پشت بام 

از برگزاری .  کند ھا را جمع می ريزند و ديش می
شان نيايد  ھای موسيقی که خوش کنسرت

گيرند که مردم  ھا تصميم می آن.  کنند جلوگيری می
ای را بخوانند، به چه  چه کتاب يا روزنامه

اخباری گوش دھند، چه فيلمی نگاه کنند و يا 
آزادی .  گوش به چه نوع موسيقی بسپارند

ھای کارگری و مانند آن ھم که  احزاب، تشکل
خواھد بکند اما  دار ھر غلطی می سرمايه.  پيشکش

بندند  اگر کارگر اعتراض کند او را به ش�ق می
درآورده "  زبان"افکنند که چرا  و به زندان می

به قول کارفرمای معدن چادرملو که با .  است
 کارگر به عنوان رھبران اعتصاب، ۵شکايت از 

ھا درس عبرتی برای ساير  خواسته بود دادگاه آن
کارگران شود تا اعتراض را از گوششان بيرون 

 .کنند
در واقع مردمی که به آزادی اعتقاد دارند، نيازی 

خواھد  که در نھايت می"  جرم سياسی"به hيحه 
مشکلی از مشک�ت درونی حاکميت را حل کند، 

قيد و شرط  مردم به آزادی بی.  نداشته و ندارند
انديشه و بيان نيازدارند، مردم بايد از حق ايجاد 

ھا، تظاھرات، اعتصاب، حق  احزاب، تشکل
ھا  مسافرت، حق انتخاب پوشش و مانند اين

جمھوری اس�می با اين hيحه .  برخوردا باشند
ُسرنا را از "ی احمقی را به خود گرفته که  قيافه

 ".زند سر گشادش می
آن چه که مھم است اين است که ھيچ کس را نبايد 
به خاطر داشتن نوع ديگری از انديشه در ارتباط 
با مسائل سياسی، اقتصادی، اجتماعی، فرھنگی و 

ھمه بايد آزاد باشند تا بدون .  ھنری به بند کشيد
ترس از تحت تعقيب و شکنجه قرار گرفتن، 

آزادی مطبوعات، لغو .  انديشه خود را بيان کنند
ھر گونه سانسور و تفتيش عقايد و برچيدن 

ھايی که عامل اين کارھا ھستند، از جمله  دستگاه
ست که جمھوری اس�می ھمواره به  ھايی خواست
 .اعتنا بوده است آن بی

ھای  برچيدن دين رسمی نيز از ديگر خواست
خدايان بايد  بی.  ست که بايد تحقق يابد دمکراتيکی

ی انسانی است  بتوانند، وجود خدايی را که آفريده
که از درک علل وقوع حوادث طبيعی و تحوhت 

خدايی .  اجتماعی ناتوان است، به زير سوال ببرند
ھاست که  ی انسان است اما قرن که آفريده

. ی خود را در اسارت نگاه داشته است آفريننده
 .خداناباوری و تبليغ آن بايد آزاد باشد

آزادی احزاب، تجمع و اعتصاب، آزادی 
چون سنديکا و اتحاديه را  ھای صنفی ھم تشکل

نبايد ھيچ کارگری .  ھيچ قانونی نبايد محدود کند
را به دليل ايجاد سنديکا به محاکمه کشاند و به 

 .اسارت آورد
ای را از نوشتن محروم کرد و  نبايد ھيچ نويسنده

اش ماموران وزارت اط�عات  ھای به دليل نوشته
چون کاری که با محمد  ھا فرستاد ھم را به قتل آن

ست ديگر از حقوق  بگويد اين پرونده امنيتی
زندانی سياسی در مراحل بازجويی، دادگاه و 

 .زندان خبری نيست
با اين ترتيب کسانی که به اتھام فعاليت در 

ھای اجتماعی، يا توليد موسيقی زيرزمينی  شبکه
ھای معمولی که در اساس  يا بسياری از فعاليت

حتا سياسی نيز نيستند دستگير شوند از حقوق 
چرا که .  باشند يک زندانی سياسی برخوردار نمی

طور که در پی دستگيری  ھمان  -از ھمان ابتدا 
ھای موسيقی   نفر به دليل توليد کليپ٨اخير 

ُمھر ھمکاری با ضد   -دادستان تھران گفت 
. ھا خورده است ھای ھنری آن انق�ب به فعاليت

ھا نگاه کردن به  اگرچه علت واقعی دستگيری آن
جز نگاه رسمی و حاکم  ای به موسيقی به شيوه

باشد، به عبارت ديگر انديشيدن متفاوت از نگاه 
 .رسمی

يا فعالين کارگری براساس ھمين قانون از اين 
چرا که ھمواره ُمھر .  باشند حقوق برخوردار نمی

ھای  به فعاليت"  اقدام عليه امنيت ملی"
از .  ھا خورده است ی آن طلبانه روشنگرانه و حق

کارگران سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی 
تھران و حومه و کارگران سنديکای نيشکر ھفت 

چون زنده ياد  تپه گرفته تا کارگران و فعالينی ھم
زاده،  شاھرخ زمانی، محمد جراحی، بھنام ابراھيم

اتھام معلمان .  ھا جعفر عظيم زاده و مانند آن
اقدام "زندانی نيز به ھمين شکل است، اساسا 

سرفصل اتھام تمامی زندانيان "  عليه امنيت ملی
 .باشد سياسی کنونی می

چنين است وضعيت کارگرانی که به دليل  ھم
شوند، جدا از  شرکت در اعتصاب دستگير می

ھا نيز  برای آن"  اقدام عليه امنيت ملی"که اتھام  آن
کاربرد دارد، برھم زدن نظم نيز به آن اضافه 

برای نمونه کارگران معدن ط�ی .  شود می
ممانعت و بازداشتن مردم از "به دليل "  دره آق"

انجام کسب و کار با ايجاد ھياھو جنجال، توھين 
به نگھبان شرکت، توقيف غيرقانونی نگھبان و 

دستگير و سرانجام حکم "  تخريب تابلوی شرکت
يا کارگران معدن .  ھا اجرا شد ش�ق در مورد آن

اخ�ل در نظم و "چادرملو که تحت عنوان 
. محاکمه شدند"  جلوگيری از احقاق حق ديگران

چنان  آھن بافق نيز که ھم کارگران معدن سنگ
اخ�ل در "منتظر صدور حکم ھستند به اتھام 

 . به محاکمه کشيده شدند" نظم و آسايش عمومی
ترين قسمت اين hيحه را بايد اين  شايد مضحک

دانست که اساسا ھرگونه نگاه چپ به ولی فقيه 
جزء جرايم سياسی محسوب نشده و يک جرم 

چرا که در نظام .  شود امنيتی محسوب می
از نظر .  جمھوری اس�می، ولی فقيه مقدس است

ست که از  فقيه فردی اين پاسداران نظم کھن، ولی
جايگاه انسانی عروج کرده و به جايگاه خداوندی 
قدم نھاده چرا که به قول رئيس مجلس خبرگان 

ست "   کشف رھبری"وظيفه اين مجلس در واقع 
فقيه نائب  به عبارتی ديگر ولی.  او"  انتخاب"نه 

خدا بر روی زمين است، چرا که اين جايگاه را 
خدا به او اعطا کرده است و به ھمين دليل 

 !!!نقدناپذير
رسيم  اما اگر از اين موضوع بگذريم به اين می

 !چيست؟" جرم سياسی"که اساسا 
جرم "برای کسی که به آزادی اعتقاد دارد، اساسا 

اگر جمھوری اس�می تازه .  معناست بی"  سياسی

اش،  اش از جمله قوانين مصوب ھای سياست
مرزھای انحطاط و ارتجاع را نيز پشت سر 

ی  hيحه.  رسد گذاشته و به تمسخر مردمان می
يک نمونه آشکار از تمسخر "  جرم سياسی"

باشند، مردمانی  ی آزادی می ست که تشنه مردمانی
 را بر پا کردند و ۵٧ بھمن ٢٢که قيام شکوھمند 
  چنان در پی آزادی  سال، ھم٣٧با گذشت بيش از 

 .   ھستند
خودی خود عنوانی مضحک  به"  جرم سياسی"

ای که تحت اين نام در  است تا چه رسد به hيحه
مجلس اس�می تصويب شد و به تازگی نيز به 

تر  مضحک.  تاييد شورای نگھبان رسيده است
ھای حکومتی  که با تصويب اين hيحه رسانه آن

طلب از آن به عنوان  گرا و اص�ح اعم از اصول
ترين کارھای مجلس نام بردند،  تحقق يکی از مھم

آن را "  hيحه"ای که بايد به جای  ھم hيحه آن
ست ماده يک آن را که  ناميد و تنھا کافی"  فاجعه"

ست بخوانيد تا به ھجو بودن  تعريف جرم سياسی
 .آن کام� پی ببريد

ای که جمھوری اس�می ت�ش دارد با  hيحه
سروصدا و به شکلی مبتذل، آن را به عنوان يکی 
از شکاھکارھای قوانين قضايی در حکومت 
. اس�می به مردم ايران و حتا جھان معرفی کند

چه که از متن اين hيحه عيان است، به  اما آن
ھای جمھوری  مانند ديگر قوانين و سياست

ست که ماھيت  ی ديگری اس�می، تنھا پرده
ددمنش جمھوری اس�می را که در راس آن 

در واقع .  کشد فقيه قرار دارد، به تصوير می ولی
شود و به يک  چيزی که در اين hيحه مشاھده نمی

معنا غايب اصلی است، ھمانا مساله اصلی يعنی 
قيد و شرط انديشه، بيان، تشکيل  تامين آزادی بی
ھای صنفی، تجمع و  ھا، تشکل احزاب، جمعيت

 .اعتصاب است
ای که حقوق زندانی سياسی را فقط برای  hيحه

شناسد که در  تعدادی از افرادی به رسميت می
چارچوب حاکميت قرار دارند و گاه در اثر رشد 
تضادھای درونی حاکميت به سروکله يکديگر 

به عبارت ديگر hيحه جرم سياسی حتا .  زنند می
منتقدانی را که خارج از چارچوب حاکميت قرار 

گيرد تا چه رسد به مخالفان  گيرند در بر نمی می
 .جمھوری اس�می

برای نمونه در تعريف جرم سياسی آمده است 
 اين قانون ٢ھر يک از جرائم مصرح در ماده "

چه با انگيزه اص�ح امور کشور عليه  چنان
ھای داخلی  مديريت و نھادھای سياسی يا سياست

که  يا خارجی کشور ارتکاب يابد، بدون آن
مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته 

 ".شود باشد جرم محسوب می
با اين تعريف تنھا منتقدانی که از نظر مقامات 

دارند، در "  خير"قضايی جمھوری اس�می نيت 
توانند از حقوق يک زندانی  صورت دستگيری می

که تشخيص  سياسی برخوردار باشند و جالب آن
 اين قانون ۵نيز بر اساس ماده "  خير"اين نيت 

ست که پرونده را  برعھده دادگاه يا دادسرايی
در اين صورت اگر دادسرا !!!  کند بررسی می

٧درصفحه   



 ٧ ٧١٨ شماره  ٩۵نيمه اول خرداد     ٧
۵از صفحه   

 ھای انباشته و  ثروت
 اقتصادی فروپاشيده

ھای  داری حاکم بر ايران و سياست نظم سرمايه
ای جز اين  اقتصادی جمھوری اس�می نتيجه

نداشته و نخواھد داشت که ھر چه بيشتر سرمايه 
و ثروت را در دست يک گروه کوچک و انگل 

ھا کارگر و  دار متمرکز سازد و ميليون سرمايه
گاه  ھيچ.  زحمتکش را فقيرتر و فقيرتر سازد

شکاف فقر و ثروت در ايران تا به اين حد عميق 
نبوده است که نزديک به ھزارھزار ميليارد 
تومان فقط سرمايه و ثروت نقدی در دست يک 

که  گروه بسيار کوچک متمرکز گردد و حال آن
ھای  ھا ميليون جمعيت خانواده دستمزد و حقوق ده

قدر ناچيز باشد که حتی  کارگران و زحمتکشان آن
اين شکاف .  ھا نباشد کننده حداقل معيشت آن تأمين

بسيار عميق فقر و ثروت و اين بحران اقتصادی 
حل ديگری جز يک انق�ب اجتماعی،  hينحل، راه

سرنگونی طبقه حاکم  و برانداختن نظم 
 .داری در ايران نخواھد داشت سرمايه

 
 

 
 

ی  اـي ای اروـپ ورـھ ی کـش اـل ی و ـم وـل ای ـپ سيستم ـھ
ی  مانده است و اين به دليل جريمه باقی ـن ـي ھای سنـگ

ل  است که اين شرکت ـم ـح ـت م ـم رـي ـح ھا در دوران ـت
 ."شدند

ت ـف روز : " ظريف با اشاره به مسئله سوئيفت ـگ اـم
ل  ـک ه مـش ـک ـل دارد ـب ی ـن ـل ـک ت مـش ـف برقراری سوئـي
ر و در  ـي مقررات بانکی است که در چند سال اـخ

طـع  دوران تحريم شکل ل ـق ـي گرفته است و ما به دـل
وده م دور ـب م ارتباط، از اين سيسـت ل .  اـي ـک ک مـش ـي
ه ديگر اين است که چون آمريکايی ـم رـي ا ـج ای  ـھ ـھ

ھا برای مبادله با ايران تحميل  سنگينی برای بانک
اه  کرده بودند، امروز آن ـگ ـن ک ـب وان ـي ـن ه ـع ا ـب ـھ

رای  اقتصادی نگران ا ـب ـک رـي ه آـم ادی ـب اند و اعتـم
د دارـن ران ـن ا اـي روز .  تعامل و تبادل اقتصادی ـب اـم

ران  ا اـي مانعی که برای تعامل و تبادل اقتصـادی ـب
 ." وجود دارد، مانع وحشت است

ی را  ارـج ل ـخ اـم ن ـع ی اـي گرچه جمھوری اس�ـم
کــنــد، امــا در حــقــيــقــت ايــن عــامــل،  بــرجســتــه مــی

ود  فقط می.  کننده نيست تعيين ر ـخ ـي أـث ت، ـت توان گـف
ه  را بر جريان صدور سرمايه به ايران تا جايی ـک

ران  برای برخی انحصارات، سرمايه گذاری در اـي
ذارده اـست ای ـگ ر ـج ت، ـب ه .  سودآور اـس ون ـب ـچ

ھای اروپايی در  که دولت آمريکا و دولت رغم اين
ه  ه ـب ـت اح وابـس ـن ت ـج وـي شرايط کنونی در جھت تـق
اطـات  ـب ادhت و ارـت ـب ل ـم ـي ـھ روحانی خواستار تـس
ی و  ـت ـع زرگ صــن اقتصادی ھستند، انحصـارات ـب

وز  اين به.  کنند بانکی با احتياط اقدام می علت که ھـن
ت  ھای غير ھسته برخی از تحريم ای از سوی دوـل

ه  آمريکا باقی مانده و ع�وه بر اين معلوم نيست ـک
ه  ا ـچ ـک در پی انتخابات رياست جمھوری در آمرـي

ه .  پيش خواھد آمد ـچ اـن ـن ه ـچ ت ـک ی اـس ـت ـي ـع اين واـق
ر  جمھوری ار ـب اhً فـش ـم خواھان پيروز شوند، احـت

جمھوری اس�می تشديد خواھد شد، تا خود را در 
ازد تمام عرصه ا ـس ـک رـي ت آـم ع دوـل اـب �ً ـت . ھا کاـم

ن  ج اـي اـي ـت بنابراين حل قطعی اين مانع موکول به ـن
 .  انتخابات است
تر اين است که انحصارات جھانی به  واقعيت مھم

المللی،  دhيل اقتصادی و سياسی داخلی و بين
ھای  اکنون بيشتر تمايل دارند که در رشته

العاده سودآور، از نمونه نفت، گاز،  فوق
پتروشيمی، معادن فلزات قيمتی در ايران 

جناح وابسته به روحانی نيز .  گذاری کنند سرمايه
ھا در قراردادھا در نظر  چنان سودآوری برای آن

گرفته که جناح رقيب آنھا را به قراردادھای 
اجرای اين .  دوران قاجار تشبيه کرده است

تواند در درازمدت درآمد  قراردادھا البته می
دولت را افزايش دھد و اندکی نرخ رشد را ھم 

اساس .  باh ببرد، اما بحران را حل نخواھد کرد
معضل در داخل است و گذشته از موانع سياسی، 

داری ايران  بحران ساختاری و مزمن سرمايه
المللی  تر از آن است که ياری سرمايه بين عميق

 . بتواند آن را حل کند
 

 سال ٣٧گونه که در طول  جمھوری اس�می ھمان
 –تواند بر بحران رکود  نشان داده است، نمی

ناپذير  تورمی موجود که به جزء جدايی
شده، غلبه کند و آن را  داری ايران، تبديل سرمايه

ادامه اين بحران که تاکنون اکثريت .  حل نمايد
ھای زحمتکش مردم ايران را به زير  بزرگ توده

خط فقر سوق داده و حدود ده ميليون بيکار به بار 
ھای  آورده است، وضعيت طبقه کارگر و توده

زحمتکش را با وخامت بيشتر روبرو خواھد 
 .ساخت

باhی بھره ھم، البته خود به يکی از موانع جريان 
 . شوند ھا به سمت توليد تبديل می يافتن اين سپرده

ه  ـت ذـش ال ـگ ه ـس ه در طـول ـس ی ـک اـن ه روـح ـن ـي کاـب
ی  ـت ـي ـق وـف نتوانست با اتکا به منابع داخلی کمترين ـم
ام  ـم ون ـت ـن د، اـک اـش ه ـب ـت ود داـش ر رـک ه ـب برای غلـب

ه اميدش را به سرمايه بين اـي رـم ذاری  المللی و ـس ـگ
 .انحصارات جھانی در ايران بسته است

ا حصـول  جمھوری اس�می بر اين پندار بود که ـب
ھــای  ای، ســرمــايــه تــوافــق بــر ســر نــزاع ھســتــه

د  المللی سيل بين ـن واـھ آسا به سوی ايران سرازير ـخ
ل  ل ـح ود از داـخ ه ـب ـت وانـس ـت شد و مشکلی را که ـن

رد د ـک واـھ ا .  کند، از خارج حل ـخ ت اـم ـي ـع در واـق
 .چنين نشد

ت گونه که ھمگان دانند، گروه ھمان ـئ ای  گروه ھـي ـھ
ی،  ـن ـي ی، ـچ اـي ای اروـپ ورـھ اقتصادی و سياسی کـش

ا  ژاپنی، کره د ـي دـن ران آـم ه اـي ای، ھندی و غيره ـب
ھــای ســيــاســی و اقــتــصــادی ايــرانــی بــه  ھــيــئــت

ـــراردادھـــا و  ـــد و ق ـــن ـــت ـــگـــر رف کشـــورھـــای دي
ه ١۵٠ھايی در حدود  نامه تفاھم  ميليارد دhر نيز ـب

م.  امضاء رسيد اـھ ـف ات، ـت ـق واـف ه  اما اغلب اين ـت اـم ـن
ه .  بود تا قرارداد قطعی شده از ھمين روست که ـب

ه آن ذ  جز مواردی محدود، فع�ً ھـم اـغ ا روی ـک ـھ
دلــيــل آن ھــم مــوانــع اقــتــصــادی و .  انــد مــانــده بــاقــی

 . سياسی داخلی و خارجی است
تا جايی که توافقات به عرصه بازرگانی، واردات 

ه اـي رـم ای ـس اhـھ ه  کاhھا و ايضـاً ـک ـت اـخ م ـس ـي ای ـن
دارد مربوط می ود ـن دی وـج ن .  شود، مانع ـج از اـي

ی اـن ـپ ـم ا ـک ا ـب راردادـھ رای ـق ت اـج ه اـس وـن ای  نـم ـھ
اس و پــژو کــه ھــم رانســوی ايــرـب لــی  ـف نــون عـــم اـک

ده د بــه .  انــد ـش ه بــاـش م وجــود داشـــت عــی ـھ اگــر مــاـن
مــحــدوديــت امــکــانــات مــالــی جــمــھــوری اســ�مــی 

ای  مربوط می دـھ ش درآـم اـھ ا ـک شود که به ويژه ـب
 .نفتی تشديد شده است
دت  گذاری اما آنچه به سرمايه �ن و درازـم ھای ـک

ی وط ـم ی مرـب ی ـم �ـم وری اـس ـھ ـم ود، ـج د  ـش وـش ـک
ا را  ـک رـي عامل خارجی به ويژه نقش بازدارنده آـم

د ـن ی ـک ن رو .  به عنوان مانع اصلی معرـف ـي ـم از ـھ
اســت کــه وزيــر خــارجــه جــمــھــوری اســ�مــی بــا 

درت م�قات پی ا و ـق ـک رـي ت آـم ا دوـل ای  درپی ـب ـھ
ردارد . اروپايی ت�ش کرده است که اين مانع را ـب

کــل بــانــک مــرکــزی  لــذا در پــی حضــور رئــيــس
ی،  جمھوری اس�می در اج�س موسسه يورو ماـن
س  ـي ـل ـگ وزرای خارجه آمريکا، فرانسه، آلمان و اـن
ی و  برای دادن اطمينان بيشتر به جمھوری اس�ـم

ک انحصارات جھانی، با صدور بيانيه اـن ای  ای ـب ـھ
ق  وـي اروپايی را به معامله با جمھوری اس�می تـش
کــردنــد و رســمــاً اعــ�م کــردنــد مــا در بــرابــر 

د راه  دادوستدھای قانونی با ايران نمی ايستيم و ـس
رای  ھای بين شرکت ی ـب اـل ات ـم ـس ؤـس ی و ـم ـل ـل ـم اـل

ه  ـم ه ـھ ه ـب ی ـک اـن ا زـم ران ـت برقراری رابطه با اـي
ی ی قوانين مربوطه احترام ـم ـم ذارد ـن م ـگ وـي ا .  ـش اـم

ری در  مقامات جمھوری اس�می می ـي ـي ـغ د ـت ـن گوـي
 . اوضاع رخ نداده است

ه،   ـت ـف ن ـھ وزير خارجه جمھوری اس�می در ھمـي
ھای غربی  امروز طرف"  : مجدداً در لھستان گفت

رای  د ـب اـي ه ـب و به خصوص آمريکا در آن حدی ـک
دی  د، ـج ـن اـش دی ـب ام ـج رـج اجرای تعھداتشان در ـب
م در  رـي ـح ی ـت ـن ای ذـھ اـي ـق ی ـب رـخ نيستند و ھنوز ـب

۵از صفحه   

 جمھوری اس�می و
  جرم سياسی

مختاری، جعفر پوينده، سعيدی سيرجانی و غفار 
 .حسينی کردند

نبايد ھيچ ھنرمندی از فعاليت ھنری محروم شده 
اش از فيلم تا موسيقی و  و به دليل کارھای ھنری

 .ھا به زندان بيافتد مانند آن
چه که بيان شد، تمام اين اشکال آزادی، از  تمام آن

بسيار "  جرم سياسی"نظر جمھوری اس�می از 
. گويند می"  امنيتی"تر است و به آن جرم  سنگين

ھا  ھا اين اما در نقطه مقابل حکومت، از نظر توده
 .نيستند" جرم"که اساسا " جرم سياسی"نه تنھا 

جمھوری اس�می از ابتدای تصاحب قدرت 
اش،  ھای قدرت سياسی، و به منظور تحکيم پايه

. تفتيش عقايد را در دستور کار خود قرار داد
ھای تفتيش عقايد جمھوری اس�می در  دادگاه
ھای اعدام   ھزاران نفر را به جوخه۶٠ی  دھه

سپردند، تنھا در طی کمتر از دو ماه در تابستان 
ھا که به دستور   ھزاران نفر دراين دادگاه۶٧

خمينی تشکيل شده بود، در مدت کوتاھی به 
ھا  اين دادگاه.  ھای اعدام سپرده شدند جوخه

. گيرند  سال قربانی می٣٧چنان و با گذشت  ھم
فرزاد کمانگر، شاھرخ زمانی و ديگر زندانيان 
سياسی که در کردستان، تھران، خوزستان و 

ھای اخير اعدام شده و يا در  بلوچستان در سال
زندان جان باختند، از جمله قربانيان، دستگاه 

ھای تفتيش عقايد جمھوری  شکنجه و دادگاه
 . اس�می ھستند

ھای سياه  جمھوری اس�می در تمامی سال
حکومت خود نشان داده است که دشمن شماره 

جمھوری اس�می ھرگز به .  يک آزادی است
" جرم سياسی"ی  hيحه.  مردم آزادی نخواھد داد

يک نمونه ديگر از درک اين حکومت از آزادی 
اما اگر جمھوری اس�می ھرگز به آزادی .  است

توان به آزادی دست  دھد، چگونه می مردم تن نمی
ی  يافت؟ سرنگونی جمھوری اس�می تنھا گزينه

ست و اين را تنھا کارگران و زحمتکشان و  واقعی
 .اش ھستند خواه قادر به انجام نيروھای آزادی

 
 
 



 ٨ ٧١٨ شماره  ٩۵نيمه اول خرداد     ٨
١از صفحه   

 در جمھوری اس�می" انتخابات"و رسوائی بی خاصيت بودن " اص�ح طلبان"
. حاضر نيستند بر خ�ف منافع مادی خود حرکت کنند

آنان، از نظر اقتصادی و معيشتی نه تنھا مشکلی با 
جمھوی اس�می ندارند، بلکه طی سال ھای حاکميت 
جمھوری اس�می به آhف و اولوف فراوانی ھم رسيده 

از اين نظر، مشکل طبقه سرمايه دار وقشر فوقانی  .  اند
که اتفاقا از کميت نسبتا باhيی -خرده بورژوازی جديد 

با جمھوری اس�می فقط   -ھم در جامعه برخوردارند
برآيند .  است"  آزادی ھای يواشکی"عدم وجود کمی 

خواست ھای سياسی آنان نيز تا بدان حد است که گشت 
ھای پليس و نيروھای نظامی مخل پارتی ھای شبانه 
شان نباشند، کنسرت ھای موسيقی منحل نشوند، عوامل 
رژيم مخل آسايش آنان در رستوران ھای گرانقيمت 
آنچنانی نشوند و با آرامش خيال پول ھای ھنگفت شان 
را در سفرھای خارج خرج کنند، بی آنکه دغدغه 
مزاحمت در فرودگاه را ھنگام بازگشت به وطن داشته 

 . باشند
که سھم به "  اص�ح طلب"برای اين بخش از نيروھای 

سزايی ھم در بستر سازی انتخاباتی دارند، به دليل 
منافع مادی و اقتصادی ک�نی که تا کنون از قبَل رژيم 

با عايدشان شده است، بسيار طبيعی است که آنان 
ھرگونه تحول انق�بی و راديکال در جامعه ايران 

نگاه سياسی آنان نيز ھمواره معطوف به  و  مخالف
چرا که تمام آمال .  حکومتی بوده است" اص�ح طلبان"

و آرزوھای آنان در حد باز شدن روزنه ای برای 
ھزينه کردن بی دردسر سرمايه ھای شان در داخل و 
خارج خ�صه می شود، که آن ھم از شوربختی شان 
ھمواره با ديوار بسته ساختار حکومتی برخورد می 

 . کنند
، چنانچه صد "اص�ح طلب"لذا اين بخش از نيروھای 

بار ھم از سوراخ مار خوش خط و خال توھم انتخاباتی 
گزيده شوند، باز ھم بر بستر منافع طبقاتی شان کمترين 
درنگی در پيش برد ھمان سياست شکست خورده 

از اين رو، تا اين جای مسئله، .  خود، نخواھند داشت
يعنی دفاع اين جماعت بی درد، از گرايش اص�ح 
طلبانه و حضور موثر آنان در خيمه شب بازھای 
انتخاباتی، بر گرفته از ھمان منافع مادی و اقتصادی 
شان است و از اين بابت خرده ای ھم بر آنان نمی توان 

شارhتانيزم و دغلکاری آنان اما، زمانی تھوع .  گرفت
آور و مشمئز کننده می شود که شرکت فعال در 
انتخابات و مصلحت سياسی و حفظ منافع اقتصادی 
خود را به عنوان دفاع و بھتر شدن شرايط زندگی توده 

آنان با استفاده از .  ھای مردم ايران تعريف می کنند
تمامی ابزارھای تبليغاتی که در اختيار دارند، منافع 

" اص�ح طلبان"سياسی و مادی خود را که با سياست 
حکومتی گره خورده است، به عنوان دفاع از بھبود 
سرنوشت ميليون ھا تن از توده ھای فقر زده مردم 
ايران جار می زنند و با جريان سازی و راه انداختن 
موج ھای ھدايت کننده انتخاباتی، مجدانه ت�ش می 
کنند تا کارگران و زحمتکشان جامعه را نيز به پای 

خود "  اص�ح طلبانه"صندوق ھای رای و سياست 
ھمان توده ھای مردمی که از قبَل ھمين رژيم .  بکشانند

توده ھای فقر زده ای که . به فقر و تباھی کشيده شده اند
روز از پس روز سفره شان تھی تر می شود، ش�ق 
رژيم بر گرده شان می نشيند و به رغم اينکه ھيچ گونه 
سود مادی و منفعت سياسی از قبَل به قدرت رسيدن 

نصيبشان نمی شود، اما گاه بخش "  اص�ح طلبان"
اص�ح "ھايی از آنان تحت تاثير تبليغات گسترده 

قرار می گيرند و با توھم بھتر شدن شرايط "  طلبان
لذا، حساب .  زندگی به پای صندوق ھای رای می روند

اين بخش از توده ھا را که عمدتا از بخش ھای ناآگاه و 
متوھمان جمھوری اس�می ھستند، بايد از جريان 

چرا که منافع و بھبود .  جدا کرد "  اص�ح طلبی"
شرايط زندگی آنان نه تنھا با توھمات انتخاباتی 

و به طريق اولی با استمرار نظام "  اص�ح طلبانه"
جمھوری اس�می متحقق نمی گردد، بلکه رھايی آنان 
از فقر و ف�کت و شرايط مرگباری که رژيم جمھوری 
اس�می برای شان رقم زده است، به تحقق تحوhت 

ھای انتخاباتی رژيم به مجادله ای سياسی ميان بدنه 
و طيف گسترده ای از "  اصط�ح طلب"نيروھای 

در .  متوھمين به  پروژه ھای انتخاباتی رژيم تبديل شد
و "  اص�ح طلب"چنين وضعيتی، که بدنه نيروھای 

طيف وسيعی از رای دھندگان در ياس و سرخوردگی 
و تَرک برداشتن بر توھمات اص�ح پذيری نظام فرو 

" انتخاباتی"رفته بودند، مدافعان ذوب شده در توھمات 
و خصوصا نظريه پردازان داخلی و خارجی اين 
گرايش اما، برای رھايی از خفتی که گريبان شان را 
گرفته بود با پشتک وارو زدن ھای تھوع آور و با 
وقاحت و شارhتانيزم تام و تمامی که فقط برازنده 
ھمين جماعت دغلکار است، از يک سو نااميد شدگان 
انتخاباتی را با اميد به انتخاب عارف به رياست مجلس 

ند و از سوی ديگر دشورای اس�می دلداری می دا
" تودھنی"برای جبران مافات و با وعده زدن يک 
" پرشورتر"بزرگتر به خامنه ای، آنان را به حضوری 

 .  فرا خواندند٩۶در انتخابات رياست جمھوری 
از ُشک "  اص�ح طلبی"ھنوز رای دھندگان مدافع 

وارده و دھن کجی نمايندگان مجلس خبرگان ، بيرون 
 خرداد نيز بر خ�ف ٩نيامده بودند که روز يکشنبه 

انتظار و اميد اين جماعت، علی hريجانی به رياست 
موقت مجلس شورای اس�می انتخاب شد و عارف 

در "  اص�ح طلبان"نماينده برگزيده و منتخب اول 
 رای از رقابت با علی hريجانی ١٠٣تھران با کسب 

اص�ح طلبان تنھا "سرشکستگی .  اصولگرا  باز ماند
در شکست عارف خ�صه نشد، بلکه آنان  توانستند 

 کرسی ھيئت رئيسه را از آن ١٢فقط سه کرسی از 
اين شکست و حقارت مدعيان اص�ح .  خود سازند

آنان، "  اميد"طلبی با توجه به اينکه دست کم از ليست 
 نفر به مجلس راه يافته اند، عارف و ١١٩حدود 

اص�ح طلبان را بر آن داشت تا از خير نشستن بر 
لذا، روز بعد، در انتخاب .  پست رياست مجلس بگذرند

اعضای دائم ھيات رئيسه ، عارف از کانديدا شدن 
برای رياست مجلس اجتناب کرد، در عوض با توافقات 
پشت پرده مسعود پزشکيان و علی مطھری از ليست 

اص�ح طلبان به عنوان نواب رئيسان اول و "  اميد"
دھن "دوم برگزيده شدند تا بدين وسيله اندکی از زھر 

نمايندگان خبرگان نسبت به شيفتگان اص�ح "  کجی
 . طلبی کاسته شود

رخ داد، اگرچه برای آنچه طی روزھای گذشته  
متوھمان و دلسپردگان تغيير نظام از طريق حضور در 
پای صندوق ھای رای امری غير مترقبه و تا حدودی 
ُشک آور بود اما، برای ميليون ھا توده مردم و نيز 
برای آندسته از سازمان ھای سياسی و نيروھايی که با 
توجه به ماھيت ضد دموکراتيک جمھوری اس�می 
ھرگز اسير توھمات انتخاباتی رژيم نشده اند و ھمواره 
و به درستی بر تحريم خيمه شب بازی ھای انتخاباتی 
پای فشرده اند، گزينش احمد جنتی در مقام رياست 
خبرگان و نشستن علی hريجانی در پست رياست 
مجلس شورای اس�می، نه تنھا پديده ای غير منتظره 

 ساله  و ساختار ٣٧نبود، بلکه با توجه به واقعيت ھای 
حکومتی نظام و دولت مذھبی حاکم بر ايران امری 

ماجراھای علنی .  متعارف و اتفاقی قابل پيش بينی بود
و پشت پرده که يک بار ديگر رسوايی و بی خاصيت 
بودن انتخابات در نظام  جمھوری اس�می را بيش از 

 . پيش عيان ساخت
اگرچه ممکن "  اص�ح طلبان"با اين ھمه تحقير شدن 

است برای بخشی از رای دھندگان متوھم اص�ح طلبی 
درس عبرتی برای گسست از چنين توھمات خيال 
پردازانه باشد، اما برای رھبران اين گرايش و ھمه 
آنھايی که منافع سياسی و اقتصادی شان به حضور 

در قدرت و به طريق اولی در "  اص�ح طلبان"
استمرار و ماندگاری اين نظام گره خرده است، ھمانند 

ترديدی نيست که .  آب در ھاون کوبيدن است
بورژوازی و طبقه سرمايه دار ايران و خصوصا قشر 

جديد که طيف وسيع فوقانی خرده بورژوازی 
ھرگز شود،  بورژوازی شھرھا را شامل می خرده

٩درصفحه   

 . راديکال و انق�بی در جامعه گره خورده است
حکومتی منافع و موجوديت خود "  اص�ح طلبان"اگر 

را در حفظ و ماندگاری کليت نظام جمھوری اس�می 
آنان بخشی از ھمين .  می بينند، اين بسيار طبيعی است

نظام ھستند که ع�وه بر منافع اقتصادی،  باورھای 
اعتقادی شان نيز با ھزاران رشته ھای مرئی و نامرئی 
. به بند ناف اين دولت مذھبی و وhئی گره خورده است

ترديدی نيست که آنان تمام ھم و غم شان بر حفظ 
شالوده ھای اين نظام مذھبی، ضد دموکراتيک و 

نظامی که از بنياد با وجود .  ارتجاعی قرار گرفته است
جمھوری اس�می .  ھرگونه آزادی در تعارض است

يک دولت مذھبی و يک نظام دينی مبتنی بر وhيت 
نفس وجود ھرگونه دولت مذھبی در .  مطلقه فقيه است

تعارض و مغايرت با ھرگونه آزادی ھای دموکراتيک 
تا چه رسد به اينکه بر فراز سر اين .  در جامعه است

دولت مذھبی، يک ولی فقيه مستبد و خودکامه ھم 
ولی فقيه و حاکم مطلق العنانی که از يک .  نشسته باشد

سو به ھيچ کس و ھيچ ارگانی در جامعه پاسخگو 
نيست و از سوی ديگر، بر اساس قانون اساسی 
جمھوری اس�می باhترين ارگان ھای حکومتی مانند 
نيروھای امنيتی، سپاه، ارتش، شورای نگھبان و سيستم 

نھادھايی که روسا .  قضايی کشور تحت امر او ھستند 
. و مسئوhن شان جملگی از گماشتگان رھبری ھستند

ارگان ھايی که به طور واقعی بر کل جامعه و حتا بر 
ديگر نھادھای به ظاھر انتخاباتی رژيم از قبيل مجلس 
خبرگان و شورای اس�می ھم سيادت دارند و در 
صورت لزوم برای دولت و رياست جمھوری نيز 

 .تعيين تکليف می کنند
 سال ٣٧در چنين وضعيتی، اکنون ديگر پس از گذشت 

بايد برای ھر بچه از حاکميت جمھوری اس�می، 
ر ھر يک از محصلی ھم روشن شده باشد که د

نمايشات انتخاباتی رژيم ابتدا به ساکن، شورای نگھبان 
منصوب خامنه ای با دبيری ھمين احمد جنتی از ميان 
مزدوران، شکنجه گران و سرسپردگان نظام که 
کانديدای نمايندگی ھستند، افراد وفادارتر به نظام و 
رھبری را گزينش می کند و آنگاه رھبری با تضرع و 
التماس از ھمه و حتی مخالفان نظام می خواھد تا از 
ميان مجموعه س�خان برگزيده شورای نگھبان، 
تعدادی را برای ادامه سرکوب و س�خی خود انتخاب 

لذا در نظامی با چنين ويژگی ھای منحصر به .  کنند
فرد که حق آزاد انتخاب شدن و انتخاب کردن را از 
تک تک آحاد آن جامعه گرفته اند، در جامعه ای که 
کمترين آزادی برای توده مردم نيست، حضور در 

چيزی جز تحکيم پايه ھای استبداد و تأييد "  انتخابات"
 . دولت دينی جمھوری اس�می نبوده و نيست

لذا، ع�وه بر واقعيت ھای موجود تا کنونی، ھمين  
دھن کجی نمايندگان مجلس خبرگان  به رای دھندگان 
اسفند ماه و يا بازماندن عارف از نشستن بر کرسی 
رياست مجلس شورای اس�می، خود دليل روشن و 
مستدل ديگری بر بی خاصيت بودن انتخابات در 

ھرچند بی خاصيت بودن .  جمھوری اس�می است
بالماسکه ھای انتخاباتی رژيم چيزی نيست که اکنون 

hاقل سازمان ما چه در نشريه کار و .  روشن شده باشد
چه در ديگر ارگان ھای تبليغاتی خود به کرات و به 
طور مستند و مستدل بی خاصيت بودن نمايشات 

ما .  انتخاباتی جمھوری اس�می را بر م� کرده است
ھمواره و مکررا گفته ايم که انتخابات در جمھوری 
اس�می صرفا مفری برای ھيئت حاکمه ايران جھت 

از .  تحکيم دولت مذھبی و استبداد حاکم بر جامعه است
اين رو در مجموع ساختار حکومتی جمھوری اس�می 
صرف انتخاب احمد جنتی و نشستن او بر صندلی 
رياست مجلس خبرگان يا نشستن ھرکس ديگری بر 
صندلی رياست مجلس ارتجاع اس�می امری علی 

ھر فرد ديگری ھم اگر جای جنتی يا علی . السويه است
hريجانی می نشست، تغييری در شرايط زندگی توده 

  .مردم و يا در ماھيت ساختار دولت دينی رخ نمی داد
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بر خ�ف آنچه خوش باوران يا توھم پراکنان ادعا و 
تبليغ می کردند، توافقنامه ی برجام و چرب زبانی ھای 
سياسی و خوش خدمتی ھای اقتصادی سران جمھوری 
اس�می به کشورھای غربی ھيچگونه ربطی به 
رعايت حقوق شھروندی و بازتر شدن فضای سياسی 

اعدام ھا .  جامعه نداشته و در آينده نيز نخواھد داشت
در زمان روحانی مکار به شدت افزايش يافت و احکام 
سنگين برای فعاhن کارگری و ديگر اقشار اجتماعی 

 . به طرز کم سابقه ای تثبيت شد
ھای سرکوبگرانه ی رژيم، ابعاد  به رغم تمامی اقدام

دستگيری ھا از سويی ديگر نشانه ی جريان داشتن 
بيش از ھر چيز فشار .  مقاومت و مبارزه است

ای برای کارگران و  اقتصادی روزافزون راه چاره
اقشار زحمتکش و کم درآمد نمی گذارد، جز فرياد 
خشم برآوردن و قدم گذاشتن در راه مبارزه برای تغيير 

پيروزی مبارزات .  وضعيت موجود و مناسبات حاکم
ديگر برای کسب حقوق دموکراتيک مانند حق آزادی 
بيان، در گرو سرنوشت اين مبارزه است و تنھا در 

 .رسند اتحاد و ھمبستگی به سرانجام می
در وھله ی کنونی، دفاع از حقوق دموکراتيک و 
مبارزه برای رھايی کارگران و معلمان زندانی و ھر 
زندانی ديگر که به دليل  استفاده از حق آزادی بيان، 
عقيده، تجمعات و ايجاد تشکل ھای مستقل با ھر 
گرايش و تعلق فکری و مذھبی که دارند، يکی از 
مھمترين عرصه ھای مبارزه عليه ديکتاتوری رژيم 

رساندن اخبار در اين زمينه به سراسر ايران .  می باشد
ھای  و به گوش افکار عمومی جھان، حمايت از خانواده

آنان و پيگيری وضعيت آنان و مبارزه برای آزادی 
زندانيان سياسی يکی از وظائف ھر انق�بی و انسان 

 . آزاديخواه است
 

٨از صفحه   

١٠از صفحه   

 خ�صه ای از اط�عيه ھای سازمان
 
 
عنوان اط�عيه سازمان است "  را به ش�ق بست"  دره آق"حکومت بربرمنش اس�می، کارگران معدن ط�ی "

"  در بخشی از اين اط�عيه چنين آمده است.   خردادماه انتشار يافت۵که در تاريخ  کارگران معدن ط�ی : 
 چه کرده بودند که مستوجب اين احکام قرون وسطايی شدند؟" دره آق"
کارفرما ضمن .  ھا را ناديده گرفته  و پايمال کرده بود کارفرما بسياری از حقوق آن. ھا از کار اخراج شده بودند آن

. تاخير در پرداخت دستمزدھا، اضافه کاری کارگران را ناديده گرفته و کارگران با مشکل بيمه روبرو بودند
ھا از ترس بيکاری و گرسنگی به فغان  آن.  مشکل تامين معيشت داشتند"  دره آق"کارگران اخراجی معدن ط�ی 

دانستند و اين را کارفرما با حمايت حکومت، از  ھا اعتراض کردند چون داشتن کار را حق خود می آن.  آمده بودند
 .ھا گرفته بود آن

 کارگر ازشدت فشاری ٣ کارگر معدن دست به اعتراض زدند، ٣۵٠، يعنی ھمان روزی که ٩٣ماه سال  ششم دی
ھای خالی و سری افکنده، دست به خودکشی  ھا آمده بود، يعنی از وحشت بيکاری، از وحشت فقر و دست که به آن
 .زده بودند

اين است که کارگر ھستند و کارگر در رژيم جمھوری اس�می، در نظام "  دره آق"جرم کارگران معدن ط�ی 
گاه که نخواستند  کنند، آن خورد از او استفاده می تا وقتی بدردشان می.  يعنی يک ابزار.  داری يعنی ھيچ سرمايه

 . ريزند اندازند، انگار که يک تکه سنگ بی ارزش و بی احساس را دور می دورشان می
 .اين است ماھيت واقعی حکومت اس�می. داری اين است ماھيت واقعی نظام سرمايه

ھای  خوری عادت کرده و ضمن دريافت حقوق شان به مفت ھای حکومتی که تمام عوامل آن از مقامات باh تا نوچه
چنانی  ھای آن شان نيز رشوه چون اختاپوس در ھمه جا دست و منافع داشته و از قِبَل موقعيت دولتی ک�ن، ھم

 .گيرند می
دار، ازھيچ جنايتی  حکومتی که رفتار آن تنھا با نظام برده داری قابل مقايسه است و دردفاع از منافع طبقه سرمايه

 .فروگذارنيست
کند، از  کشد، شکنجه می حکومتی که کارگران را به دليل ايجاد تشکل، به دليل اعتصاب و اعتراض، به بند می

چون کارگران معدن  برند، يا ھم ھم اکنون کارگران زيادی در زندان بسر می. بندد کند و به ش�ق می کار اخراج می
شمار کارگرانی که به دليل اعتراض و  چون بی در انتظار صدور حکم قضايی ھستند و يا ھم"  بافق"آھن  سنگ

 .اند اعتصاب از کار اخراج شده
ھا به زندگی در فقر و  مرگ بر اين حکومت که کارگران را به فقر و گرسنگی محکوم کرده و ھر اعتراض آن

 .دھد گرسنگی را با قھر، با زندان و اخراج و ش�ق جواب می
ضمن محکوم کردن اين اقدام بربرمنشانه و قرون وسطايی رژيم جمھوری اس�می، )  اقليت(سازمان فدائيان 

تمام بيکاران تا زمانی که بيکار ھستند بايد از حقوق بيکاری . خواھان تامين کار برای تمامی کارگران ايران است
تر از خط فقر  دستمزد ھيچ کارگری نبايد پايين.   نفره برخوردار باشند۵کافی برای تامين معيشت يک خانواده 

 .باشد
کارگران ايران و تمامی زحمتکشان را به اعتراض عليه اين احکام قرون وسطايی فرا )  اقليت(سازمان فدائيان 

 .خواند می
داران و رژيم  کارگران ايران را به اتحاد و تشکل طبقاتی برای مقابله با تھاجم سرمايه)  اقليت(سازمان فدائيان 

گونه که ھميشه گفته شده، چاره کارگران  ھمان.  خواند ھاست فرا می جمھوری  اس�می که پاسدار و حافظ منافع آن
 .وحدت و تشکي�ت است

 
سازمان جھانی کار در ژنو، ميزبانی "عنوان  اط�عيه ای با ٢٩کميته خارج از کشور سازمان  نيزدر تاريخ 

 : در اين اط�عيه آمده است!"ش�ق به دستان و دشمنان طبقه کارگر ايران را به عھده خواھد گرفت
جنايتکاران و دشمنان .   ژوئن اج�س ساhنه سازمان جھانی کار در ژنو آغاز به کار خواھد نمود۶در تاريخ "

سازمان جھانی کار در شرايطی پذيرای !  عنوان نماينده در اين اج�س حضور خواھند يافت کارگران ايران به
ھای بدن کارگران معدن ط�ی آق دره در  گردد که زخم عنوان نماينده کارگران می مزدوران جمھوری اس�می به

. اند، ھنوز التيام نيافته است وسطايی و برای خوشايند صاحبان سرمايه به ش�ق کشيده شده ايران که به شيوه قرون
شده  به ش�ق کشيده شدن کارگران به جرم دفاع از ھم زنجيران خود و نيز در دفاع از مطالبات بر حق و پايمال

 ."گيرد داری ھار صورت می ترين و جنايتکارترين عملی است که در نظام سرمايه خويش، يکی از کثيف
در مخالفت با اين اقدامات ضد کارگری و ضد انسانی در ايران، از : در بخش پايانی اين اط�عيه گفته شده است "

ھا و تظاھرات، خواستار اخراج تمامی مزدوران جمھوری اس�می از اج�س سازمان  طريق برپايی آکسيون
در ھر شھر و کشوری که حضور داريم، به ش�ق کشيده شدن کارگران زحمتکش معدن آق دره . جھانی کار شويم

با تمامی .  داری و مذھبی ايران را، در نزد افکار عمومی جھان شديداً افشا و محکوم کنيم به دست رژيم سرمايه
زاده و تمامی زندانيان سياسی و عقيدتی از   قيدوشرط جعفر اعظيم  نيرو و توان خويش خواھان آزادی بی

 ."ھای نظام جنايتکار حاکم بر ايران، گرديم زندان
 
عنوان اط�عيه ديگری است که کميته خارج در ماه مه !"  جوی ايرانی در ترکيه به کام مرگ رفت يک پناه"

 . انتشار داد
طوhنی بودن پذيرش، نبود امکانات حداقل برای زندگی، خطرات امنيتی، چه از جانب : در اين اط�عيه آمده است

جويان در ترکيه را به يک فاجعه بدل نموده  پليس ترکيه و چه از سوی نيروھای امنيتی کشور مبدأ، زندگی پناه
 ساله ايرانی به علت نقص فنی آسانسور محل کارش در دنيزلی ترکيه دچار حادثه ۴۶براھيم شفايی پناھندۀ .  است

 .شد و پس از دو روز جدال برای زنده ماندن، سرانجام به کام مرگ رفت
جوی ايرانی در ترکيه،  خراش پناه ضمن تأسف از مرگ دل)  اقليت(کميته خارج از کشور سازمان فداييان 

جويان اعمال ميشود محکوم نموده و  ھای ضد پناھندگی کميساريای عالی در اين کشور را که نسبت به پناه سياست
از سويی ديگر عامل اصلی مرگ ابراھيم شفايی و آوارگی و در بدری خيل عظيم ديگر مردم ستمديده ايران را، 

 نظام سراسر جنايتکار و سرکوبگر جمھوری اس�می معرفی می کند

 . . . سرکوب و دستگيری ھا، 

 ساله جمھوری اس�می به کرات ٣٧اين را تجربه 
در تمامی دوره ھای انتخاباتی و حتا .  نشان داده است

به لحاظ تعداد "  اص�ح طلبان"در مقاطعی ھم که 
نمايندگان، اکثريت مجلس ارتجاع را در دست داشته 
اند و خواسته اند طرح و يا قانونی را بر خ�ف 
منويات رھبری از تصويب بگذرانند، يا مستقيما با 
حکم حکومتی رھبری مواجه شده و عقب نشينی کرده 
اند و يا پس از تصويب با ديوار بتونی وتوی شورای 

 . نگھبان منتخب رھبری برخورد کرده اند
و "  اص�ح طلبی"لذا، با توجه به اينکه تشت رسوائی 

در جمھوری اس�می "  انتخابات"بی خاصيت بودن 
اينبار پر طنين تر از پيش به صدا درآمده است، با اين 
ھمه آنچه را که صريحا بايد بر آن انگشت گذاشت و 

مادام که طبقه "ھمواره بر آن پای فشرد اين است که، 
ھای زحمتکش و ستمديده مردم ايران به  کارگر و توده

آن مرحله از آمادگی برای سرنگونی نظم موجود 
نرسيده باشند، ارتجاع حاکم ھمواره ت�ش خواھد کرد 

ھا نام انتخابات  ھايی که بر آن بازی شب با برپايی خيمه
نھاده شده، نظم حاکم را پابرجا و توده مردم را طرفدار 

ای و ديگر  اين واقعيت را خامنه.  اين نظم معرفی کند
سران و مقامات جمھوری اس�می آشکارا ابراز داشته 
که ھدف از انتخابات در نظم استبدادی موجود، چيزی 

".جز تأييد دولت دينی جمھوری اس�می نبوده و نيست
، معجزه ٩۴ نيمه اول اسفند ٧١٢سرمقاله کار شماره (

 ) ای رخ نخواھد داد، استبداد پا بر جاست
 
 
 

. . . و رسوائی " اص�ح طلبان"  



 ٧١٨ شماره  ٩۵نيمه اول خرداد     ١٠

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

١٠ 

٩درصفحه   

 ! سرکوب و دستگيری ھا، مقاومت و مبارزه
در طول حيات ننگين جمھوری اس�می، روزی نبوده  

و نيست که اخبار دستگيری ھای سياسی جديد منتشر 
اخباری که در اين اواخر امکان نفوذ به .  نشده باشد

ھای عمومی و انعکاس آن نزد افکار عمومی را  رسانه
يافته اند، حاکی از گستردگی و تشديد سرکوب در نظام 
ديکتاتوری مذھبی و سرمايه داری جمھوری اس�می  

در ھمين راستا در ماه گذشته، ھمزمان با .  می باشند
اِعمال فشار، احضار  و تھديد فعاhن کارگری پيش از  
روز جھانی کارگر و در اين روز شاھد دستگيری ھای 

به اين .  متعدد در شھرھای تھران، سنندج و سقز بوديم
آمار شماری از دستگيری ھای دانشجويان، فعاhن 
جنبش اعتراضی معلمان و حقوق کودکان نيز افزوده 

 . می گردد
ناگفته نماند که دستگيرشدن در رژيم خودکامه ای مانند 
جمھوری اس�می، خود آغاز اسارت در بند سرنوشتی 
. نامعلوم است که لزوماً به اتھام وارد شده ربطی ندارد

تواند مانند مورد ستار بھشتی  نوشتن در يک وب�گ می
يا سرنوشت .  به مرگ در زير شکنجه منتھی گردد
 سال حکم ١١شاھرخ زمانی، فعال کارگری که دارای 

زندان بود و در اثر عدم رسيدگی پزشکی و چه بسا 
شکنجه ھای مضاعف در زندان کشته شد و يا فعال 
دانشجويی، اکبر محمدی، دستگير شده در قيام 

 تير که چند روز پس از اعتصاب غذای ١٨دانشجويی 
 جان خود را از دست داد، "مشکوکی"به نحو خشک  

ھايی از ددمنشی افسارگسيخته ی رژيم جمھوری  نمونه
 .اس�می می باشند

ھای خود را بر زمين  رژيم جمھوری اس�می که ستون
گلگون از خون نيروھای کمونيست، انق�بی و 

 سال سيطره ی خود، نه ٣٧آزاديخواه بنا کرد، طی 
ھای سياسی، از جمله  تنھا ھرگز ھيچ سطحی از آزادی

آزادی عقيده و بيان، آزادی مطبوعات، آزادی احزاب 
و تشکل ھای سياسی را به مردم نداد بلکه آزادی ھائی 

ھا گرفت و   را که مردم به چنگ آورده بودند نيز از آن
رژيم .  تر کرد ابعاد سرکوب را ھمواره گسترده

ديکتاتوری ايران با حذف خونين نيروھای انق�بی از 
عرصه ی سياسی  جامعه، جاده را برای سرکوب 

تر و تجسس و تعقيب  ديگر اقشار اجتماعی باز  وسيع
 . کرد و مھار گسيخته يکته تاز آن گرديد

اکنون ديگر از فعال صنفی کارگری يا معلمی گرفته  
تا خبرنگار و وکيل دادگستری و يا فعال زنان و يا 

ھمه در زير سايه ی …  حتی فعال حقوق کودکان و 
حتی .  شوم تعقيب و دستگيری و شکنجه قرار دارند

برخی از دست اندرکاران رژيم که زمانی مستقيماً خود 
کمر به قتل انق�بيون بسته بودند و اکنون بر مبنای 
منافع جناحی خود به غر و لند ھای انتقاد گونه روی 
آورده اند از مصونيت تام و تمام برخوردار نيستند و 

ھرچند که مسلماً .  دستگير شده و به زندان می افتند
دوران بازجويی و زندان خود را کام�ً متفاوت از 

 . شاھرخ زمانی ھا می گذرانند
در ضمن بايستی به اين نکته توجه داشت که تقريباً 
تمامی اخباری که در اين رابطه منتشر می شوند، 

شوند  که  ای می مربوط به دستگيری افراد شناخته شده
به ويژه در تشکلی ھرچند تحت فشار سرکوب و با 

ھای متعدد، مانند تشکل ھای کارگری، تشکل  محدوديت
ھای معلمان، دانشجويان، فعاhن حقوق کودک و 

ھمچنين افرادی که به  دليل .   فعاhن زنان  جای دارند
شغل خود، از جمله وکالت يا روزنامه نگاری، 
ھمراھان و يارانی دارند و افراد سرشناسی ھستند، 
دستگيری ھا ی شان علنی شده و  وضعيت آنان در 

در اين بين اما، متأسفانه .   گيری می شود ھا پی رسانه
ای برای افکار عمومی ھستند که با  افراد ناشناخته

اتھامات مختلف سياسی مرسوم در رژيم جمھوری 
اس�می، دستگير، شکنجه، اعدام و حتی سربه نيست 
می شوند، که در ھيچ رسانه ای و جايی نامی از آنان 

اين امر به ويژه در مناطق محروم ، از . برده نمی شود
جمله در استان ھای خوزستان و سيستان و بلوچستان 

 . صورت می گيرد

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: پوjريزاسيون -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  نامmه          ))))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
 

 :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 شÇمÇاره حسÇاب  کمک

بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھÇمÇراه 
ھÇÇای  کÇÇد مÇÇورد نÇÇظÇÇر بÇÇه يÇÇکÇÇی 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 
 Of Fedaian  (Aghaliyat)  
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