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 فاسدان اصلی

 
ھای  ارديبھشت ماه سال جاری بود که انتشار فيش

حقوقی اسفند ماه چند تن از اعضای ھيئت عامل 
بيمه مرکزی ايران با مبالغ نجومی جنجال 

در آن زمان، وزير اقتصاد ابتدا آن را .  برانگيخت
انکار کرد، اما سرانجام ناگزير شد کميته 

: اين کميته ھم نتيجه گرفت.  تشکيل دھد"  تحقيقی"
دھند، اين جنجال  مستندات موجود نشان می

بوده "  زده ھای نادرست و شتاب برداشت"حاصل 
در آن زمان، رئيس کل بيمه مرکزی استعفا .  است

ديوان محاسبات اداری دستور داد بخشی از .  داد
ھای مربوطه بازگردانده  وجوه پرداختی به حساب

 .شوند
. با اين تصور که غائله به زودی خواھد خوابيد

زيرا افشا و انتشار . اما اين تصور نقش بر آب شد
ھای حقوقی ساير مديران رده باSی  فيش

ھا و مؤسسات دولتی و غير دولتی  خانه وزارت
گرايان ادامه يافت  ھای نزديک به اصول در رسانه

و روشن شد که اين امر محدود به يک مؤسسه و 
در نتيجه رسوايی چنان باS .  چند مدير نيست
ای و مجلس نيز وارد معرکه  گرفت که خامنه

 .شدند
ی  ای در ديدار با روحانی و اعضای کابينه خامنه

 تير، ضمن اشاره به موضوع ٢وی در 
خواند و "  استثناھا"ھای نجومی، آن را از  حقوق

"مدعی شد ھای  ھا، انسان اکثر مديران دستگاه: 
 ."دست ھستند پاک

" ھای مجلس مرکز پژوھش"Sريجانی به 
مأموريت داد موضوع را بررسی و گزارش 

 تير در جلسه علنی ١۵ای تھيه کند که در  ويژه
 .مجلس خوانده شد

ھا فساد را به  گزارش طوSنی مرکز پژوھش
وزارت امور اقتصادی و دارايی، به ويژه در "

ھای دولتی،  ھا و شرکت ھا و بيمه حوزه بانک
وزارت بھداشت و درمان و آموزش پزشکی، 
شرکت ملی نفت ايران و صندوق توسعه ملی 

وضعيت نابسامانی از نظر پرداخت حقوق و "
کند و  محدود می"  مزايا و اعطای تسھي_ت بانکی

را "  ھای نامتعارف دSيل پرداخت"ترين  عمده
تخلف از اجرای قانون مديريت خدمات "

وجود برخی قوانين و مقررات "و "  کشوری
" ھا خاص که زمينه را برای اين گونه پرداخت

برای "  کارھايی راه"سرانجام نيز .  کند معرفی می
در "  مشکل"جلوگيری از استمرار و تکرار اين 

 .کند آينده پيشنھاد می
ھای   خرداد در ديدار مقام٢۶روحانی که روز 

"کند ای گله می دولتی با خامنه ای  اگر در گوشه: 
چند نفر حقوق باSتری را برداشت کردند، آن را 

باره  ، گويی به يک"ای ملی نکنيم تبديل به مسئله
ھای دولتی و  متوجه شده است که برخی ارگان

نيستند، "  مند ضابطه"شبه دولتی تحت نظرش 

 رويکرد نظامی حزب دمکرات، 
  اھداف و شرايط

 
در ھفته پايانی خرداد و ھفته )  حدکا(ھای حزب دمکرات کردستان ايران  تبليغی پيشمرگه  –جوله سياسی 

 در منطقه اشنويه، مريوان و مھاباد، مورد حمله وحشيانه مزدوران تا بدندان مسلح ٩۵نخست تير ماه 
ھا  در اين درگيری.  حکومتی قرار گرفت که با مقابله پيشمرگان روبرو شد و به درگيری نظامی انجاميد

 تن از پيشمرگان حدکا جان باختند و تعداد زيادی از نيروھای سرکوب از جمله معاون فرمانده سپاه ٩
ھا، مناطق  گر رژيم، در طی اين يورش نيروھای مسلح و سرکوب.  پاسداران در اشنويه به ھ_کت رسيدند

مرزی کردستان ايران و عراق و نيز مناطق کوھستانی داخل کردستان ايران را به شدت توپ باران 
ھای  بدنبال آن سپاه پاسداران تھديد کرد قرارگاه.  ھای زيادی به اھالی منطقه وارد ساختند کرده و خسارت

 .حدکا در خاک عراق را مورد حمله ھوايی قرار خواھد داد
، بر ادامه فعاليت ٩۵/  ۴/  ١۵ای در     ھا، شورای نظامی حدکا با صدور بيانيه چند روز پس از اين درگيری

 تير ١٣حدکا در اين بيانيه نوشت، روز .  ھای حزب در عمق خاک کردستان ايران تاکيد نمود پيشمرگه
مھاباد، تجمع سياسی وسيعی برپا نموده که در آن تعداد "  ھاوشيانی"برای گردشگران حاضر در منطقه 

شھر، نقده و اشنويه حضور داشتند و سخنان يکی از مسئوSن  ھای مھاباد، پيران کثيری از مردم شھر
 .حزب، با تشويق گسترده حضار روبرو شده است" ھا، مواضع و خيزش مجدد سياست"حزب درباره 

 بست برکسيت بن
 

 ژوئن در بريتانيا رفراندومی در رابطه با ادامه ی حضور يا خروج از اتحاديه ی اروپا ٢٣در روز 
 درصدی ٥٢نتيجه ی اين رفراندوم، رأی اکثريت قريب به  .  انجام گرفت که به برکسيت معروف شد

 . مردم به خروج از اتحاديه ی اروپا بود

پس از اع_م اين نتيجه، در سراسر جھان نمايندگان طبقه ی سرمايه دار جلسات اضطراری بحران 
به تبعِ پوند، ارزش يورو .   رسيد١٩٨٥ب_فاصله ارزش پوند به کمترين ميزان خود از سال .  تشکيل دادند

قيمت نفت تنزل کرد وقيمت سھام شرکت ھای انگليسی به ويژه در بازارھای سھام ھنگ . نيز کاھش يافت
 . کنگ، ژاپن و استراليا سقوط کرد

ھای جھان به ويژه در کشورھای عضو اتحاديه ی اروپا در پی برکسيت انعکاس يافت،  آنچه در رسانه
ای بيشترين  عده.  حاکی از غافلگير شدن و حيرت سياستمداران و تحليل گران از نتيجه ی رفراندوم بود

اندازند  تقصير را به گردن گرايشات راست، پوپوليستی، ناسيوناليستی و راسيستی در بريتانيای کبير می

  ۵درصفحه 

۴درصفحه   

١٢درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٧٢١شماره    ٩۵نيمه دوم  تير  –سال سی و ھشتم 

 
 آيند دنيا می  ھزار نوزادی که معتاد به٣٠٠

 
 شد، کشتار مردم عراق" آزاد"فلوجه 

  اما ھمچنان ادامه دارد

 پاسخ به سئواFت 
۵درصفحه   



 ٢ ٧٢١ شماره  ٩۵نيمه دوم تير     ٢
١از صفحه   

 ی مبارزه با فساد توسط فاسدان اصلی وعده
گزارش  .  کند   ای را صادر می   دستور تشکيل کميته 

 تير منتشر گشته  ١٩ رسمی کميته دولتی که در  
تخلفات اداری و  "ھای ک_ن را    است، ريشه حقوق 

استفاده حداکثری از  "،  "خzھای موجود قانونی 
وجود ضوابط و مقرات  "،  "سقف اختيارات قانونی 

غفلت  "،  "ھا   ناعادSنه پرداخت در سازمان 
انح_ل سازمان امور  "و  "  ھای نظارتی   دستگاه 

داند، گرچه باز ھم در مقدمه مدعی    می "  استخدامی 
" ھا   ھای غيرمتعارف در دستگاه   پرداخت "است،  

 . است " امری استثنايی "
اندرکاران رژيم عکس آن را ثابت    ھای دست   اما گفته 

حسين زاغفر، از اقتصاددانان دولتی، در  .  کند   می 
اين مسئله جديدی  : "گويد   می "  يورونيوز "مصاحبه با  

اتفاقا بعد از جنگ عم_ و با تفکر اقتصاد  ...  نيست 
آزاد که در کشور مطرح شد، روند رو به گسترش  

ھای قابل توجه در دستمزدھای    گرفت و تفاوت 
مديران بسياری از مؤسساتی که به نحوی از منابع  

: دھد   و ادامه می .  يافت شد "  کنند   عمومی ارتزاق می 
عم_ً مقامات و مسئولين و نھادھای ذيربط کام_  "...  

 ."اند   در جريان بوده 
فياض شجاعی، دادستان ديوان محاسبات ايران  

ھای    اع_م کرده است که مجوز پرداخت حقوق 
 صادر شده ھرچند که از سال  ٩٣ نامتعارف در سال  

 . اجرايی شده است ٩٠ 
ھای    زاغفر در ھمان مصاحبه علت افشای فيش 

"داند   حقوقی مديران چنين می  اين يک تاکتيک  : 
سياسی بوده برای وادار کردن دولت به سکوت و  
عدم افشای فسادھای بسيار بزرگ و بی سابقه در  

کار    ھای نھم و دھم که منتسب به جناح محافظه   دولت 
 ."ھا بود   ھای گسترده آن   وموردحمايت 

طلب و عضو    عبدهللا ناصری، فعال سياسی اص_ح 
شورای مشورتی بنياد باران ھم معقتد است، رقيبان  

به حدود سه  "  ھای حراستی   از طريق دستگاه "دولت  
اند و قصد    ھزار فيش حقوقی مديران دست يافته 

گير کردن دولت حسن    ھا برای زمين   دارند از آن 
 .روحانی استفاده کنند 

مجيد انصاری معاون پارلمانی رئيس جمھور روز  
ھای     تير، در نشست خبری پيرامون فيش ١٩ شنبه  

ھای حقوقی ساير قوا    دولت فيش :  حقوقی تھديد کرد 
را منتشر نکرده بنابراين ساير قوا ھم بايد به کمک  

 .دولت بيايند 
ھای فوق حاوی    دو گزارش مجلس و دولت و نقل 

ھای    حقوق "نخست، دريافت  .  چند نکته مھم ھستند 
ی باSی رژيم نه    از سوی مديران رده "  نامتعارف 

است؛ دوم، فساد محدود به    يک استثنا، بلکه قاعده  
خانه و مؤسسه نيست؛ سوم، تمام    يک يا چند وزارت 

اند؛ چھارم،    دست اندرکاران رژيم از آن مطلع بوده 
" نامتعارف "ھا که از سوی مسئولين رژيم    اين حقوق 
شوند، ظاھراً قانونی    ناميده می "  تخلف "و گاھی  

چه ھم در گزارش مجلس و ھم در    چنان .  ھستند 
وجود برخی  "،  "خzھای قانونی "گزارش دولت، به  

ضوابط و مقررات  "و  "  قوانين و مقررات خاص 
اشاره شده که راه را برای پرداخت  "  ھا   پرداخت 

گذشته از آن، برخی  .  گذارد   ھای ک_ن باز می   حقوق 
ھای نزديک به دولت نيز با تکيه بر    از رسانه 

وری    ضرورت تناسب حقوق مديران ارشد با بھره "
در بازار آزاد، بر قانونی بودن اين  "  ھا   کار آن 

حتا اگر چنين استدSلی را  .  کنند   ھا تأکيد می   حقوق 
بپذيريم، ھر کس که اندکی با ادارات و  

ھای دولتی ايران آشنا باشد، به خوبی    خانه   وزارت 

ھا ربطی به    داند که تصدی اين پست و مقام   می 
و شايستگی و توانايی فردی ندارد،  "  وری کار   بھره "

بلکه تنھا بر اساس روابط شخصی و خانوادگی و زد  
 . شوند   و بندھای سياسی تقسيم و بازتقسيم می 

امروزه بر کسی پوشيده نيست که فساد فراگير و  
مزمن به سه قوه مجريه، مقننه و قضاييه و مؤسسات  

ھای    در سال .  دولتی و وابسته به دولت محدود نيست 
ھای گوناگون    گذشته ھزاران مطلب و سند در رسانه 

ھای رژيم    پيرامون فساد حاکم بر تمامی دستگاه 
ھا، نھادھايی    اما به جز اين دستگاه .  منتشر شده است 

ای قرار    نيز وجود دارند که مستقيماً تحت نظر خامنه 
نھادھای نظامی و مذھبی که بر بخش بزرگی  .  دارند 

اند، اما نظارت و    از اقتصاد کشور چنگ انداخته 
ھای آنان طبق مصوبه    حسابرسی در مورد فعاليت 

 مجلس تنھا با اجازه و موافقت ولی فقيه  ٨٧ سال  
افرادی ھم که از  .  امری که محال است .  ميسر است 

ھا    ھای اقتصادی و دامنه فساد در آن   فعاليت 
ای کوتاه بسنده    اط_عاتی دارند، تاکنون به اشاره 

 .اند   اند و پا را از اين حد فراتر نگذاشته   کرده 
ستاد  "ای    ، به فرمان خامنه ١٣٨٠ در ارديبھشت سال  

 سال بعد،  ۴ .  تشکيل شد "  مبارزه با مفاسد اقتصادی 
، ھنوز حتا يک پرونده را ھم  ١٣٨۴ در سال  

بررسی نکرده بود، اما رئيس وقت قوه قضاييه، به  
ستاد  "  ترين اقدام   مھم "نمايندگان مجلس گزارش داد،  

ايجاد توجه در جامعه  "مبارزه با مفاسد اقتصادی  
 .بوده است " نسبت به اصل فرھنگ مبارزه با مفاسد 

، يکی از اعضای ستاد گفت که  ١٣٩٣ در سال  
 سال به نقطه مطلوب  ١٣ فعاليت اين ستاد پس از  
عدم وجود آمار درست و  "نرسيده است و علت را  

نفع بودن    دقيق، عدم وجود ضمانت اجرايی و ذی 
برخی از مسئوSن در دولت، مجلس و برخی از  

 .عنوان کرد " ھای ديگر   دستگاه 
، نيز ھمان عضو در رابطه با  ١٣٩۵ در سال  

امروز برداشت و  : "ھای نجومی اع_م کرد   پرداختی 
ھای قانونی    سوء استفاده از اموال دولتی با روش 

امروز قانون تبديل به ابزار  ...  شود   انجام می 
 ."قانونی شده است   بی 

تمامی اين جار و  .  رفت   انتظار ديگری نيز نمی 
گونه    ھا و وعده و عيدھا، ھمان   ھا و افشاگری   جنجال 

که بسياری از وابستگان رژيم نيز به آن معترفند،  
ناشی از دعواھای جناحی و در راستای فريب  

ای با فساد بشود    اند و اصوSً قرار نيست مبارزه   مردم 
نه در مورد غارت ثروت کشور تحت عنوان  

ھا مورد    ھای چند ده ميليونی و نه در ده "حقوق "
ديگری که تاکنون مدتی سرتيتر خبرھا را به خود  
اختصاص داده و پس از مدتی به فراموشی سپرده  

، بايد  "گر حکم شود که مست گيرند "زيرا  .  اند   شده 
 ".ھر آن که ھست گيرند "در ميان مسئوSن رژيم،  

توانند در    و دولتمردان نيز می "  طلبان   اص_ح "
ھا، ھر چه دلشان    ھای خود پيرامون وعده   رسانه 

خواھد آسمان و ريسمان ببافند و در مدح و ثنای    می 
دولت فاسدی که مدعی مبارزه با فساد است،  

اما اکثريت  .  کنند   ، باور    فرسايی کنند تا تنھا ابلھان   قلم 
اند،    مردم که به ماھيت جمھوری اس_می واقف 

دانند انتظار مبارزه با فساد، در رژيمی که فساد    می 
اقتصادی در تمام تار و پود آن رسوخ کرده است،  

 .انتظاری عبث است 
و اين تنھا يکی از اشکال تاراج دسترنج کارگران و  

تاراجی که با بخشی از آن  .  زحمتکشان ايران است 
تر    سردمداران جمھوری اس_می روز به روز فربه 

شوند، با بخش ديگر، ابزار تحميق و سرکوب    می 
ھای مذھبی و نظامی تقويت    مردم، يعنی ارگان 

شوند و بخشی نيز سھم ھمدستان ارتجاعی    می 
شود تا    گرای جمھوری اس_می در منطقه می   اس_م 

مردم ساير کشورھا را درگير جنگ و کشتار و  
ای که اکثريت    و اين ھمه، در جامعه .  خانمانی کنند   بی 

اند،    ی مردم با فقری ھولناک دست به گريبان   توده 
رسد و ھمان    حقوق کارگران حتا به خط فقر ھم نمی 

شوند    ھای ناچيز بخور و نمير ھم پرداخت نمی   حقوق 
 .شوند   يا با تأخير پرداخت می 

آور است برای مردم که    و در چنين شرايطی، تأسف  
گرانی اختيار ثروت و    کاران و تاراج   چنين جنايت 

شان را سھم خود کنند، فقر و    حاصل رنج و زحمت 
چنان بيش    ی آنان، و ھم   خانمانی را بھره   اعتياد و بی 

توھين به  .   سال به حاکميت خود ادامه دھند ٣٧ از  
شعور مردم است که مقام رياست جمھوری، پس از  

ھای تحت نظرش به    افشای چنين اسنادی در ارگان 
ای چند نفر    گوشه "خود اجازه دھد، از آن با عنوان  
ياد کند و وقيحانه  "  حقوق باSتری را برداشت کردند 

ی      لکه ."  ای ملی نکنيم   آن را تبديل به مسئله : "بگويد 
طلبان به خود اجازه دھند در    ست که اص_ح   ننگی 

چون    ھايی ھم   دفاع از دولت به بھانه 
برکت برای  "،  "کاری   سياسی "،  "غوغاساSری "

متوسل  "  امر جديدی نيست "و  "  دولت تدبير و اميد 
در  .  ھا نزنند   شوند و مردم تودھنی محکمی به آن 

ست که سران جمھوری    عملی   نتيجه ھمين بی 
شوند و فسادشان ھر    تر می   اس_می ھر روز گستاخ 

در صورت  .  گيرد   تری به خود می   روز ابعاد گسترده 
ھايی در برخی از کشورھای    وقوع چنين رسوايی 

ديگر، تحت فشارمبارزات مردم و افکار عمومی  
ھا    شدند و کابينه   مسئولين و وزرا بودند که برکنار می 

 .کردند   بودند که سقوط می 
ھای دستگاه    فساد اقتصادی يکی از ويژگی 

بورورکراتيک دولت سرمايه داران و حاکميت  
دار بر اکثريت کارگر و زحمتکش    اقليت سرمايه 
تر    اما در کشورھای پيشرفته .  جامعه است 

داری که S اقل آزادی نسبی بيان و    سرمايه 
ی    ھای نظارتی وجود دارد، دامنه   مطبوعات و ارگان 
شود و در صورت افشای آن،    فساد محدودتر می 

گويی و    افراد و نھادھا ناگزير به پاسخ 
 . گردند   پذيری می   مسئوليت 

در مقابله با اين فساد ذاتی و اخت_ف طبقاتی سيستم  
بورژوايی است که در برنامه سازمان فداييان  

آمده است در حکومت شورايی که بر  )  اقليت (
گردد و    ھای دستگاه دولتی بورژوايی بنا می   ويرانه 

ھدف آن پايان بخشيدن به سلطه اقليت استثمارگر بر  
اکثريت و اعمال حاکميت مستقيم و ب_واسطه  

ھاست، بايستی سيستم انتصابی مقامات به کلی    توده 
برافتد و کليه مناصب و مقامات دولتی از باS تا  

از آن  .  پايين، انتخابی و ھر لحظه قابل عزل باشند 
گذشته، در چنين حکومتی برای پيشگيری از فساد  
مالی و سوءاستفاده از قدرت، حقوق تمام مقامات،  
بدون استثنا، برابر با متوسط دستمزد يک کارگر  

 .ماھر خواھد بود 
خواھند اين لکه ننگ و شرم را    مردم ايران اگر می 

از تاريخ کشورخود بزدايند و به رفاه و آسايش دست  
يابند، نه تنھا بايستی جمھوری اس_می را با تمامی  

ھايش براندازند، بلکه اجازه ندھند، بورژوازی    جناح 
اين  .  بار ديگر آنان را بفريبد و قدرت را بدست گيرد 

تنھا راه حل قطعی برانداختن فساد و دزدی و تمامی  
ھای اجتماعی، اقتصادی و سياسی    ناھنجاری 

 .ست   کنونی 
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٩درصفحه   

تبليغی، يکی از اشکال مرسوم و   –جوله سياسی 
ھا و احزاب سياسی در  ھميشگی فعاليت گروه

تبليغ سياسی در ميان مردم .  کردستان بوده است
کرستان، حق مسلم ھر حزب و جريان سياسی 

اش،   حدکا نيز مستقل از ماھيت بورژوائی.  است
ھای سياسی، بايد از  ھمچنين ساير احزاب و گروه

حق آزادی تبليغ مواضع سياسی خود در ميان 
ھايی که درجوله  پيشمرگه.  مردم برخوردار باشند

تشکي_تی شرکت   –تبليغاتی يا سياسی   –سياسی 
کنند، اگرچه مسلح ھستند، اما عموما قصد  می

درگيری نظامی يا حمله به نيروھای مسلح رژيم 
چه مورد حمله آنان واقع  را ندارند، ولی چنان

. کنند ست که از خود دفاع می گردند، بديھی
ھای اخير حدکا و سپاه پاسداران نيز عينا  درگيری

بنابراين .  دارای ھمين مختصات بوده است
ممانعت از حضور سياسی و تبليغ که جزء حقوق 

تر از آن حمله وحشيانه  اوليه احزاب است و مھم
مزدوران رژيم و کشتار مبلغان و پيشمرگان 

ست جنايتکارانه و به شدت محکوم  حدکا، اقدامی
 .است

اما جوله سياسی و تبليغ سياسی يک مساله است 
توان از طريق  و اينکه آيا در شرايط کنونی می

عمليات نظامی، مردم کردستان را بسيج کرد و 
به مبارزه نظامی عليه جمھوری اس_می کشاند، 

 !مساله ديگر
آنکه اشکال  نزديک به دو دھه است که حدکا بی

مختلف مبارزه را نفی کرده باشد، اما مبارزه 
خيزش "اينکه اکنون از .  نظامی نداشته است

تواند  گويد اين البته می حزب سخن می"  دوباره
دھنده چرخش سياست عملی حدکا در    نشان

سخنان مصطفی ھجری نيز اين .  کردستان باشد
مصطفی ھجری .  کند برداشت را تقويت می
رانی خود به مناسبت  دبيرکل حدکا در سخن

 در ٩۴سالگرد جمھوری کردستان در اول بھمن 
به دليل :  شھر اربيل پايتخت اقليم کردستان گفت

تغييرات استراتژيک و معادFت سياسی ابر 
شرايط  و منطقه، برای اولين بار ھای جھان قدرت
 ايجاد شده منافع ملی کردھا در راستای مناسبی

وی .   بوده استنظير بیکه در طول تاريخ ملتمان 
توانيم بگوييم که با  در کل می"  در ادامه افزود

ای مناسب  رويمان، زمينه   پيشمشکOتتمام 
تأکيد ."( مھيا شده استپيروزیبرای رسيدن به 

 )ھا ھمه جا ازماست
دبيرکل حدکا البته نه در مورد کم و کيف اين 

تغييرات استراتژيکی و معادSت سياسی "
نظيری را  ھا که شرايط مناسب و بی ابرقدرت

مھيا کرده است سخنی گفت و "  پيروزی"برای 
اما حدود دو ماه "!  رو مشک_ت پيش"نه در مورد 

در مراسم جشن نوروز که )  ٩۴/  ١٢/  ٢٩(بعد 
ھای مرزی ايران برگزار شد، از مردم  در کوه

ھا و  خواست که توان خويش را در کوھستان
شھرھای کردستان يکپارچه سازند و زندگی 

دبيرکل حدکا گفت .  نوينی را برای خود رقم زنند
پيام ما در عيد نوروز اين است که صدا و توان "

ھا و شھرھای کردستان  خود را در کوھستان
ساز  برای ايجاد يک نيروی قدرتمند و سرنوشت

يکپارچه نماييم که زندگی نوينی را به دور از 

 رويکرد نظامی حزب دمکرات،
  اھداف و شرايط

زيردستی و محروميت از حقوق برايمان رقم 
اين توانايی حزب دمکرات کردستان ايران .  بزند

 و بيند و پتانسيل را در مردم کردستان ايران می
در بسياری از رويدادھای ساليان گذشته شاھد 

ھا بوده است، از ھمين رو بر  بروز اين توانايی
توانيم ھمه با ھم نوروز سال  اين باوريم که می

 خورشيدی را به سالی متفاوت از ١٣٩۵جديد 
ساليان گذشته و حامل پيام و وعده اميد به 

 ". تبديل نماييمرستاخيزی سرفرازانه
گونه تحليل مشخصی از شرايط  در اينجا نيز ھيچ

شود و درباره اين که  مشخص بدست داده نمی
چگونه قرار است جنبه "  رستاخيز سرفرازانه"

اما .  عملی خود بگيرد سخنی گفته نمی شود
ھا، دبيرکل حدکا،  گيری پای اين موضع ھم

پيرامون شعار سرنگونی جمھوری اس_می و 
کند و بر اين نکته  ضرورت آن نيز صحبت می

ھای  با بودن اين رژيم، ايده"شود که  تاکيد می
مصطفی ھجری ضمن "  حزب متحقق نخواھد شد

تاکيد بر سرنگونی رژيم، غفلت از مبارزه 
انق_بی و کاھش روحيه انق_بی را سرآغاز يک 

داند و معتقد است جريانی  استحاله خطرناک می
پيروان کنگره "که از حدکا جدا شد و خود را 

کرد، دچار اين استحاله شده  معرفی می"  چھارم
دبيرکل حدکا سعی .  دھد است و آن را ھشدار می

خيزش "کند اين موضوع را نيز دستمايه  می
تاکيد بر مبارزه انق_بی !  حزب خود سازد"  مجدد

و روحيه انق_بی البته به خودی خود امری مثبت 
تاکيد بر سرنگونی جمھوری اس_می نيز .  است

گرچه از اين بابت که از مرزھای تغيير و 
اص_ح وضع موجود در چارچوب رژيم 

کند و چنين پنداری را  جمھوری اس_می عبور می
شمارد مثبت است، اما اين تاکيد  غيرممکن می

کند چرا که کم  ھنوز چيزی را مشخص نمی
نيستند نيروھای سياسی مرتجعی ازنمونه سلطنت 

. طلبان که خواھان سرنگونی رژيم ھستند
بنابراين طرح مساله سرنگونی و تاکيد بر آن 

که مشخص باشد چه نيرويی و چگونه  بدون آن
فع_ از   –قرار است اين رژيم را سرنگون سازد 

نشيند  اين بحث مھم که چه حکومتی جای آن می
کند بلکه  نه فقط ھيچ چيز را حل نمی  –گذريم  می

آنچه که از .  ابھامات فراوانی را نيز ھمراه دارد
ھای دبيرکل  گيری ھا و موضع مجموع صحبت

برد، اين است که حدکا  توان به آن پی حدکا می
ھای  فعاليت نظامی و انجام يک سری جوله

نظامی را مجدداً در دستور کار خود   –سياسی 
گرچه ھنوز در آغاز راه است .  قرار داده است

اما اين سياستی است که بايد اجرائی شود تا از 
خوانده شده "  نظير بی"و "  مناسب"شرايطی که 

به سود حزب و احيانا به سود مبارزات مردم 
 .کردستان استفاده کند

تشکي_تی و يا   –اما آيا با چند جوله سياسی 
عمليات نظامی درکردستان می توان جمھوری 
اس_می را برانداخت؟ بسی دور از ذھن و بسيار 
بعيد است که حدکا و دبيرکل آن نداند که با چند 

توان  نظامی در کردستان نمی  –جوله سياسی 
حال اگر .  جمھوری اس_می را سرنگون ساخت

خواھد جمھوری  چنين است، حدکا چگونه می
اس_می را سرنگون سازد؟ اين پرسش بسيار 

مھمی است که حدکا و دبيرکل آن بايد به آن پاسخ 
صريح يا غيرصريح اما ھر کسی .  صريح بدھد

که مواضع حدکا و دبيرکل آن را دنبال کرده 
حدکا و .  باشد، پاسخ اين پرسش را دريافته است

ھای مکرر خود با مقامات  دبيرکل آن در م_قات
دست دوم آمريکايی از جمله کميته امور خارجه 

، ت_ش نموده است ٩۴/  ٣/  ١١سنای آمريکا در 
دولت آمريکا را از نرمش در برابر جمھوری 
اس_می و توافق با آن بازدارد و اين دولت را به 
سرنگون ساختن رژيم ترغيب کند و در نھايت 
خواستار اين شده که اگر توافقی ھم با جمھوری 

گيرد، اما فشار عليه  اس_می صورت می
طرف مقابل .  جمھوری اس_می ادامه داشته باشد

که در رفتار جمھوری اس_می  نيز با گفتن اين
گونه تغييری ايجاد نشده، تا حدی با حدکا  ھيچ

ھمين تقاضای حدکا از .  ھمراھی نموده است
دولت آمريکا در مورد تشديد فشار بر جمھوری 
اس_می، تا حدزيادی تمايل حدکا و چگونگی 
سرنگونی جمھوری اس_می را نيز روشن 

دبيرکل حدکا، زمانی که موضع خودش .  سازد  می
کرد، نوشت  را در مورد شعار سرنگونی بيان می

ھنگامی که حزب ما شعار سرنگونی جمھوری "
کند، مقصود اين است که  اس_می را تصويب می

رغم برخی  اساسا ذات و سرشت اين رژيم علی
رژيم ...  ھای ظاھری ھمان ذات و سرشت  تفاوت

 صدام حسين در عراق، يا حکومت قذافی در ليبی
 که به ھمان اندازه"افزايد  وی در ادامه می"  است

ھنگامی که مشک_تشان به حد   –ھا  اين حکومت
توانستند در برابر امواج   –فروپاشی رسيد 

سرنگونی مقاومت نمايند، جمھوری اس_می نيز 
تواند از   میبه ھمان اندازهدر زمان مقتضی، 

(سرنگونی خويش جلوگيری  نمايد توضيحی  " 
در باره   شعار   سرنگونی   جمھوری   اس_می 

 )سايت حدکا – ٩۵/ ۴/ ١۵
شود  ھا کنه اھداف حدکا روشن می قول با اين نقل

و ديگر نيازی به توضيح بيشتر و ذکر اين نکته 
ماند که وجه مھم استراتژی حدکا و  باقی نمی

دبيرکل آن برای سرنگونی جمھوری اس_می، 
ھای امپرياليستی به رھبری  دخالت قدرت

جمھوری اس_می بايد به شيوه رژيم .  آمريکاست
جمھوری .  قذافی و يا صدام حسين سرنگون گردد

تواند از سرنگونی خود جلوگيری  اس_می نمی
ھای صدام حسين و قذافی  طور که رژيم کند، ھمان
 .نتوانستند

سرنگونی ارتجاع اس_می به ياری ارتجاع 
اين فشرده آن چيزی است که حدکا !  امپرياليستی

و دبيرکل آن در رويای تحقق آن يا شايد بتوان 
 .گفت در آرزوی تحقق آن است

 پس از سرنگونی رژيم بعثی صدام ٨٢سال 
حسين و اشغال عراق که متعاقب آن احزاب 
بورژوا ناسيوناليست کرد عراقی در پناه 
امپرياليسم آمريکا به نان و نوايی رسيدند، حدکا 
ھمراه با خيل ديگری از نيروھای اپوزيسيون 
بورژوايی دست استمداد به سوی آمريکا دراز 
کرد و دولت امپرياليستی و تجاوزگر آمريکا را 
به تکرار سناريوی عراق در ايران ترغيب 

حدکا در آن مقطع نيز آمادگی خويش را .  کرد می
 –برای ايفای ھمان نقشی که بورژوا 

ھای کرد عراقی ايفا کردند، اع_م  ناسيوناليست
سيزده سال بعد از آن ماجرا که سرمنشاء .  نمود

 شد که تا به امروز ادامه  کشتارھا وفجايع بزرگی

١از صفحه   
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که علت تمام مصائب را به دوش مھاجران 
خارجی در انگليس انداخته و اتحاديه ی 

برخی ديگر اين .  اروپا را مسئول می دانند
رفراندوم را يک ک_ھبرداری سياسی 

ای ديگر محاسبات اشتباه  خوانند و عده می
عرضگی سياسی  ديويد کامرون و يا حتی بی

 .او را عامل وضع موجود معرفی می کنند
ديويد کامرون، نخست وزير و رھبر حزب 
محافظه کار، به ناگھان به عنوان ابراز عدم 
رضايت از نتيجه ی رفراندوم کناره گيری 

در مورد اين سؤال که .  خود را اع_م کرد
چرا کامرون که خود ادعای مخالفت با 
خروج از اتحاديه ی اروپا را داشت، چنين 
رفراندومی را به کرسی می نشاند، نيز 

ھای مختلفی بيان  حدس و گمان ھا يا نظريه
از جمله اين که انجام رفراندوم از .  می شود

سوی کامرون، تنھا يک مانور برای ساکت 
کردن گرايش مخالف با حضور در اتحاديه 
ی اروپا در حزبش بود و خود او نيز به 

گرايانه  واقع.  ای حساب نمی کرد چنين نتيجه
تر نظر ديگری است که اين رفراندوم برای 
خاموش کردن شعله ی اعتراضات گسترده 

واقع گرفتن  ھای رياضتی و در عليه سياست
ھا از طريق رفراندوم  تأييدی بر اين سياست
اما اين نيز تمام .   صورت گرفته است

 . واقعيت نيست
ھای رياضتی که از سوی دولت ھای  سياست

بورژوازی اِعمال می شوند،  نه تنھا از 
سوی اتحاديه ی اروپا به کشورھای عضو 
خود توصيه می شوند، بلکه در سراسر 
جھان از سوی نھادھای و مؤسسات نظام 

ھای  سرمايه داری جھانی در خدمت سياست
نئوليبراليستی به تمام کشورھايی که کم و 
بيش در بازار جھانی سرمايه جذب شده اند، 

نظام سرمايه داری جھانی .  تحميل می گردند
با بروز مجدد بحران ساختاری خود از سال 

واقع    به بھانه ی حل بحران و در٢٠٠٧
برای تضمين منافع سرمايه داران، بيش از 
پيش به فقر و استثمار طبقه ی کارگر و توده 
ھای زحمتکش دامن زده و استراتژی 
نئوليبراليستی را با شدت ھر چه بيشتر دنبال 

 . می کند
ھای نئوليبراليستی که با پيشقراوSن  سياست

خود، ريگان و تاچر در آمريکا و انگلستان 
آغاز گرديد، به فقر و استثمار ناشی از شيوه 
توليد سرمايه داری، ھمزمان به  بازار آزاد 
اقتصاد جھانی سرمايه داری چھره ای 
جھانی می بخشد و تمام مرزھا و موانع ملی 
را يکی پس از ديگری با کمک کارگزاران 
خود در عرصه ی سياست پشت سر می 

المللی در تکاپوی  کنسرن ھای بين.  گذارد
روزافزون برای کسب سود، در ھم تنيده شده 

١از صفحه   

٩درصفحه   

و تارھای عنکبوتی خود را بر بازارھای 
دولت ھای موسوم به .  جھانی می گسترانند

رفاه سرمايه داری که خود را آلترناتيوی 
برای پايان مبارزه ی طبقاتی معرفی 

کردند به چاکران بی چون و چرای بازار  می
کنند معيشت  آزاد تبديل گرديدند  که ت_ش می

کارگران و زحمتکشان را به قھقرا سوق 
دھند و نان و غذای اندک را نيز از سفره آن 

 .ھا بربايند
خصوصی سازی يکی ديگر از استراتژی 

به ويژه در دھه ی .   ھای نئوليبراليسم بود
ھفتاد در دور دوم حکومت تاچر اين امر با 
واگذاری بخشی از بنگاه ھای دولتی به 

در .  سرمايه گذاران خصوصی آغاز گرديد
 ھنوز يک پنجم توليد ناخالص ١٩٧٥سال

تا  .   گرفت ملی در بخش دولتی انجام می
 تمام اين بخش به سرمايه گذاران ٢٠٠٧سال 

اين يکی از .  خصوصی واگذار شد
ھای ديکته شده از سوی بانک جھانی  سياست

تأمين اجتماعی .  المللی پول بود و صندوق بين
در انگلستان که يکی از حقوق اجتماعی 
محسوب می شد، تنھا به کمکی محدود برای 

ھا را قادر سازد  بيکاران تبديل شد، تا آن
نيروی کار خود را دوباره در بازار کار به 

ھمزمان برای جلوگيری از .  فروش بگذارند
افزايش دستمزدھا و کاھش ھزينه ی توليد به 
سود سرمايه داران، بسياری از تعرفه ھای 
عمومی دستمزد حذف و اتحاديه ھا و تشکل 
ھای کارگری که کارگران مبارزات خود را 
برای افزايش دستمزد از طريق آنان به پيش 

نتيجه اين شد که .  بردند تضعيف شدند می
دستمزدھا در اروپا در دھه ی ھشتاد و نود 

/٨به طور متوسط تنھا به ميزان   درصد ٠ 
 . افزايش يافتند

نتيجه ی اين وضعيت، وخامت ھر چه بيشتر 
وضعيت معيشتی و نارضايتی عميق توده 

بنابراين .  ھای کارگران و زحمتکش است
يکی از اھداف  نئوليبراليسم برای جلوگيری 
از شورش ھا و جنبش ھای اجتماعی و 
طبقاتی تضعيف کردن مبارزات طبقه ی 
کارگر با انداختن شکاف بين آنان و اتميزه 
کردن شان، سلب حقوق شان که دستاورد 

ھا مبارزه بود و نيز تھاجم به تشکل ھای  قرن
جريانی که در تاريخ به تاچريسم .  شان بود

اقدامات  دولت مارگارت .  موسوم گرديد
تاچر در انگلستان در اين زمينه الگوی 

در .  کشورھای سرمايه داری در اروپا گرديد
دھه ی ھشتاد، شکست اعتصاب کارگران 
معدن پس از يک سال  مقاومت در برابر 
خصوصی سازی معادن شان و خشونتی که 
از سوی دولت تاچر در اين رابطه اِعمال 
گرديد، به تضعيف عمومی اتحاديه ھای 

اين امر، راه را برای .  کارگری منجر گرديد
لغو قانون عضويت اجباری کارگران در 

حق اعتصابات ناگھانی .   اتحاديه ھا باز کرد
نيز سلب گرديد و اعتصابات فراکارخانه ای 

که طی آن مقرھای اعتصاب از سوی 
کارگران ديگر کارخانه ھا نيز برای ابراز 
حمايت و ھمبستگی اشغال می شد، ممنوع 

 .اع_م شد
اتحاديه ی اروپا نيز خارج از  چارچوب  

اين .  ھای نئوليبراليستی عمل نمی کند سياست
اتحاديه  که در دھه ی پنجاه مي_دی در شکل 
اوليه  به عنوان محدوده ای اقتصادی تشکيل 
شد، در روند گسترش و رشد خود منطبق بر 

ھای نئوليبراليستی به برقراری بازار  سياست
مشترک، اقتصاد مشترک و ارز مشترک 

در ھمين راستا کشورھای شرق .  اقدام کرد
اروپا جذب اين اتحاديه شدند تا بدون 
محدوديت صادرات و واردات انجام شوند، 

المللی به مواد خام  کنسرن ھای اروپايی و بين
اين کشورھا دست پيدا کنند، از نيروی کار 
ارزان در اين کشورھا استفاده شود و از 
نظر مواضع سياسی و نظامی با اھداف ديگر 

به غير از .  اتحاديه ی اروپا ھمخوان شوند
اھداف اقتصادی، بر سر اھداف ديگر در 
اتحاديه ی اروپا ھرگز توافق کامل به وجود 

انگلستان که خود از بنيانگذاران .  نيامد
اتحاديه ی اروپا بود حتی در زمان تاچر 

در .  خواھان امتيازھا خاص و تخفيف بود
ھمين راستا پس از ورود يورو، ارز خود را 

اھداف اقتصادی اتحاديه ی .  حفظ کرد
ھای  اروپانيز در ھمخوانی  با سياست

نئوليبراليستی آن که ھدفش کاھش قدرت 
دولت ھای ملی و برداشتن ھرگونه مرز و 
مانعی بر سر راه تجارت آزاد و گردش 
سرمايه و کسب سود بود، به ويژه از سال 

 دچار بحران ھای عميق چند جانبه ٢٠١٠
اين بحران که به عنوان بحران .  ای گرديد

يورو نامگذاری شده در سه عرصه ی مھم 
خود را نشان داد، بحران قرض ھای دولتی، 

به ويژه .  بحران بانک ھا و بحران اقتصادی
 ٢٠٠٧پس از بحران مالی جھانی از سال 

کشورھای قدرتمند اتحاديه ی اروپا از اين 
وضعيت استفاده کردند تا کنترل بيشتری از 
نظر اقتصادی بر کشورھای عضو خود به 
ويژه کشورھايی که از اقتصاد ضعيف تری 
برخوردار بودند، داشته باشند تا به اصط_ح 
بحران يورو را در اتحاديه ی اروپا مھار 

 .کنند
اتحاديه ی اروپا در مقابل اين خدمات خود، 
به کشورھای مقروض خصوصی سازی ھر 

ھای رياضتی را تحميل  چه بيشتر و سياست
ھای اقتصادی را ديکته می  کرده و سياست

اگرچه  خصوصی سازی و .   کند
ھای رياضتی در نظام سرمايه داری  سياست

ھای نئوليبراليستی  جھانی در خدمت سياست
شود اما  وجود دارد و کم و بيش اِعمال می

فشار مستقيم و آنی بر کشورھايی که از 
اعتبارات و تسھي_ت ويژه ای برای جبران 

. بدھی ھای دولتی استفاده می کنند، بيشتر است

 بست برکسيت بن
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دار و نيز    تری سوق داد و از ھمين رو، حامل اين نظم، طبقه سرمايه   مرحله عالی 
اما از اواخر  .  داری ، نقشی مترقی داشتند   ايدئولوژيک سرمايه   –روبنای سياسی  

داری و نھادھای سياسی آن نقشی    قرن نوزدھم، دورانی که شيوه توليد سرمايه 
دار نيز به يک طبقه زائد و    مترقی در تاريخ داشتند، به پايان رسيد و طبقه سرمايه 

 .ارتجاعی تاريخ تبديل گرديد 
گونه که کارل مارکس به ويژه در آثار اقتصادی خود مفصل    داری، ھمان   سرمايه 

فقط تمام شرايط مادی ضروری را برای گذار به يک نظم    توضيح داده است نه 
تر جھانی فراھم کرد، بلکه در بطن خود تضادھايی را رشد و توسعه داد که    عالی 

داری تضاد ميان خصلت اجتماعی توليد    نظام سرمايه .  بست کشاند   اين نظم را به بن 
حلی جز نفی تملک خصوصی    ای رساند که راه   و تملک خصوصی را به نقطه 

 .وسايل توليد برای حل اين تضاد باقی نگذارد 
عصر جديدی از تحوSت، در تاريخ جھانی آغاز گرديد و طبقه کارگر، به عنوان  

تر    ای که رسالت انجام اين تحول اجتماعی و تاريخی به نظم عالی   طبقه 
دوران  .  سوسياليستی را بر عھده دارد، در محور اين عصر قرار گرفت 

طبقه کارگر فرانسه، نخستين انق_ب کارگری  .  ھای کارگری فرارسيد   انق_ب 
  ١٨٧١ جھان را برای ايجاد نظمی سوسياليستی برپا کرد و کمون پاريس را در  

ھای کارگری سراسر اروپا    ھا و جنبش   با آغاز قرن بيستم، موجی از انق_ب .  آفريد 
ھای کارگری در روسيه، انق_ب کارگری آلمان، مجارستان    انق_ب .  را فراگرفت 

ھا نيز انق_ب کارگری سوسياليستی    ترين اين انق_ب   برجسته .  از اين نمونه بود 
 .در روسيه بود ١٩١٧ اکتبر  

شان، رخ داد و به    ھای اجتماعی به رغم شکست   اما آنچه که در جريان اين انق_ب 
يابد، اين بود که نخستين اقدام پرولتاريا در پی سرنگونی    بحث ما ارتباط می 

بورژوازی از اريکه قدرت سياسی، ت_ش طبقه بالنده جديد تاريخ،  برای  
. شرط دگرگونی اجتماعی بود   دگرگونی انق_بی روبنای سياسی به عنوان پيش 

بايستی دگرگون شود،    ايدئولوژيک که می   –ترين جزء اين روبنای سياسی    مھم 
دولت بورژوايی، به عنوان ارگان سيادت بورژوازی و ابزار سرکوب و ستم بر  

 .طبقه کارگر بود 
ھای اجتماعی پرولتری تکليف را با دولت بورژوايی روشن    که انق_ب   پيش از آن 

بناپارت، در    کنند، کارل مارکس در اثر معروف خود، ھجدھم برومر لوئی 
ھا به جای درھم شکستن اين ماشين دولتی آن را    تمام انق_ب : "، نوشته بود ٥٢ ١٨ 

ھای آينده اين ماشين دولتی را    اين گفتار بدان معنا بود که انق_ب ."  اند   تکميل کرده 
 . درھم خواھد شکست 

کمون پاريس  .  کمون پاريس در عمل بر اين تحليل و ديدگاه مارکس مھر تأييد زد 
ترين کاری که انجام داد، در ھم شکستن و به دور ريختن دولت    نخستين و مھم 

ای    بورژوايی با برچيدن بوروکراسی ممتاز و مافوق مردم ، پليس، ارتش حرفه 
ھا و نيز تسويه    ھا و زندان   ھای سرکوب، دادگاه   جدا از مردم و ضمايم مادی ارگان 

عين ھمين مسئله  در جريان انق_ب  .  حساب با مداخله کليسا در دولت بود 
دستگاه دولت بورژوايی در اين انق_ب  .  سوسياليستی اکتبر در روسيه رخ داد 

ھر ت_ش بعدی کارگران جھان نيز برای  .   شکسته شد   کارگری نيز، سرتاپا درھم 
روست که    ازاين .  داری، ھمين ھدف را تعقيب کرده است   سرنگونی نظام سرمايه 

،  ١٨٧٢ مارکس و انگلس، پس از کمون پاريس، در مقدمه مشترکشان در  
اص_حی را که در مانيفست حزب کمونيست Sزم دانستند، اين جمله بود که طبقه  

تواند صاف و ساده ماشين  دولتی حاضر و آماده را تصاحب کند و آن    کارگر نمی 
 .را برای تحقق اھداف خود به کار گيرد 

آورد، به     می   اما چرا طبقه کارگر در ھرکجا که به برپايی انق_ب اجتماعی روی 
دھد؟ آيا    فوريت درھم شکستن ماشين دولتی بورژوازی را در دستور کار قرار می 

خواھد بورژوازی را خلع س_ح کند، ابزار سرکوبش را    فقط از آن روست که می 
از دستش بگيرد، تا قدرت خود را برای انجام وظائفش تحکيم کند؟ اساس مسئله  

خواھد نظم طبقاتی را برای ھميشه براندازد و    در اين است که طبقه کارگر می 
ھای آزاد    ای متشکل از انسان   ای بدون طبقات، بدون استثمار و ستم، جامعه   جامعه 

ای، دولت که پيدايش و بقای آن    در يک چنين جامعه .  و برابر را مستقر سازد 
ھمراه با مالکيت خصوصی، طبقات و مبارزه طبقاتی بوده و ابزار ستم و  
سرکوب و انقياد طبقه تحت ستم و استثمار توسط طبقه حاکم بوده است، ديگر  

انق_ب اجتماعی پرولتری در ذات خود نافی دولت  .  تواند جايی داشته باشد   نمی 
اما نکته اينجاست که انق_ب اجتماعی پرولتری يک روند است و تحقق  .  است 

روند    طبقات به يک ضربه از ميان نمی .  طلبد   ھدف آن، يک دوران تاريخی را می 
ھا    و مبارزه طبقاتی حتی پس از سرنگونی بورژوازی از قدرت سياسی، مدت 

لذا مادام که مبارزه طبقاتی ھنوز در بطن جامعه جديد جريان  .  ادامه خواھد يافت 
ھای مادی خود    اند و شيوه توليد کمونيستی بر پايه   دارد، مادام که طبقات محو نشده 

 .تواند ملغا گردد   استقرار نيافته است، دولت نيز نمی 
سو نظم نوين سوسياليستی مستلزم نفی و نابودی قطعی دولت    بنابراين، از يک 

 پاسخ به سؤاFت
 

با توجه به نقش و اھميتی که سازمان ما برای استقرار يک دولت شورايی در  
ھای    جريان انق_ب اجتماعی کارگری ايران قائل است، نشريه کار در طول سال 

گذشته، مقاSت متعددی را به توضيح و تشريح جوانب مختلف اين دولت،  
. ضرورت و اھميت آن، مختصات ، کارکرد و وظايف آن اختصاص داده است 

وظايف فوری  "توان به مجموعه مقاSت نشريه کار تحت عنوان    ازجمله می 
ھا در مورد    انق_ب اجتماعی و حکومت شورايی، يا مجموعه پاسخ به سؤال 

با اين وجود، احتماSً به علت عدم دسترسی به اين  .  حکومت شورايی، اشاره کرد 
ھا يا آشنايی تازه با مواضع سازمان، ھمواره سؤاSت جديدی در مورد    نوشته 

ازجمله اخيراً  .  شود   جوانب مختلف حکومت شورايی به نشريه کار ارسال می 
 : سؤال شده است 

ای و صنفی؟    آيا شوراھای موردنظر شما شوراھای جغرافيايی ھستند يا حرفه -١ 
طور مثال، در يک شھر، حوزه عمل شوراھا بر اساس    به عبارت ديگر، به 

المثل شوراھای    است يا بر اساس محل کار، فی   –محله، منطقه، خيابان    –جغرافيا  
ھای مختلف، شورای کارمندان، شورای    ھای مختلف، شوراھای دانشگاه   کارخانه 

 معلمان و قس عليھذا؟ 
گذاری و اجرای آن    حکومت شورايی به جدايی قانون "  گويد    برنامه شما می -٢ 

آيا  "  ھای مقننه و اجرايی خواھند بود   پايان خواھد داد و شوراھا در آن واحد ارگان 
اين  "  شورای عالی "شود يا فقط    اين عدم جدايی در سطح ھمه شوراھا انجام می 

اختيار را دارد؟ اگر فقط در سطح شورای عالی است پس شوراھای پايينی فقط  
ھای    ھا و شوراھای محلی خواھند بود که در حکومت   چيزی در حد انجمن 

در    –يعنی قانون گزاری و اجرا    –اگر اين اختيار  .  شود   داری نيز يافت می   سرمايه 
گيری و    يد قدرت شوراھای پايينی است آيا شورای مث_ً يک کارخانه حق تصميم 

تنظيم مقررات و اعمال آن درباره سطح دستمزدھا، ميزان توليد، فروش، مبادله و  
غيره را خواھد داشت؟ اگر شورای ھر شاخه صنعتی و ھر حرفه قادر به قانون  
گزاری و اجرا باشد آيا اين به سنديکا ليسم و رقابت برای باS بردن منافع کارکنان  

المثل شورای کارکنان نفت، گاز، صنايع خودروسازی    شود؟ فی   در آن رشته نمی 
ً از منافع بيشتر به صورت دستمزدھای    که ثروت بيشتری توليد می  کنند قاعدتا

باSتر برخوردار خواھند بود؟ اگر شورای باSتر و ارگان مرکزی دولتی اين  
قانون گزاری و اجرای  "تصميم را وتو کند پس اين شوراھای پايينی دارای اختيار  

 . نخواھند بود " ھمزمان 
اخت_فات و مشاجرات بين شوراھای گوناگون را چه کسی حل خواھد کرد؟ اگر  -٣ 

قرار است نھادی به صورت شورای عالی به مدت معين ناظر بر کار شوراھای  
وفصل کند فرق اين نھاد با پارلمان    تر باشد و نيز مسائل ک_ن مملکت را حل   پايين 

شود چيست؟ آيا    ای تمام وقت تشکيل می   و دولتی که از سياستمداران حرفه 
ونقل و محاسبات    دھی توليد، مبادله، تجارت خارجی، حمل   ريزی و سازمان   برنامه 

ھای مرکزی انجام    مربوطه توسط متخصصان مربوطه و درواقع تکنوکرات 
شود؟ اگر قرار است که يک جمع    خواھد شد يا اين مسائل به شوراھا واگذار می 

متخصص تکنو کرات اين کار را انجام دھند اين ھمان دستگاه بوروکراتيک  
دولتی خواھد بود و S غير، و اگر قرار است اين امور را شوراھا انجام دھند  

 چگونه؟ 
داند که ضمن پاسخ به اين سؤاSت تا جايی که    تحريريه نشريه کار ضروری می 

دھد، ديدگاه سازمان در مورد دولت شورايی مختصراً توضيح    اين ستون اجازه می 
 .داده شود 

 
بر  .   مادی تاريخ باور دارد   سازمان ما به عنوان يک سازمان کمونيست، به درک 

کند و ھر نظم    اين نظراست که ھستی اجتماعی، آگاھی اجتماعی را تعيين می 
اجتماعی که در طول تاريخ بشريت پديدار شده، روبنای سياسی،    –اقتصادی  

حقوقی و ايدئولوژيک مختص خود را داشته و با ھر تغييری در ساختار اقتصادی  
و شيوه توليد، روبنای سياسی و ايدئولوژيک نيز منطبق با نيازھای شيوه توليد  

 .شده است   جديد، تغيير کرده و دگرگون 
داری به ضرورتی تاريخی تبديل گرديد و نظم    که شيوه توليد سرمايه   ھنگامی 

ھا دوام آورده بود، نفی کرد و به نظم مستقر جھانی تبديل    فئودالی را که قرن 
. گرديد، اين نظم به روبنايی سياسی متمايز از روبنای دوران فئوداليسم شکل داد 

ھا، نھادھای کھنه عصر فئودالی را برچيد و    رشته انق_ب   بورژوازی در طی يک 
نھادھای سياسی و حقوقی جديدی را مستقر ساخت که نياز شيوه توليد  

 . داری بود   سرمايه 
 –کند و ھيچ نظم اقتصادی    اش درجايی توقف نمی   اما تاريخ به حسب قوانين ذاتی 

داری    که شيوه توليد سرمايه   ھنگامی .  اجتماعی ابدی وجود نداشته و نخواھد داشت 
که نظمی بالنده و مترقی بود، تاريخ بشريت را به جلو، به    استقرار يافت، ازآنجايی 

  ۶درصفحه 



 ۶ ٧٢١ شماره  ٩۵نيمه دوم تير     ۶
۵از صفحه   

 پاسخ به سئواFت 
روسيه و کمون پاريس است، تا عموم مردم ايران بتوانند در انتخابات شوراھا  
شرکت کنند، نمايندگانی را برای شوراھا انتخاب نمايند و يا خود انتخاب شوند و  
. در ھمان حال، تضمينی بر خصلت طبقاتی پررنگ کارگری شوراھا باشد 

 مفصل در ستون پاسخ به  ١٣٨٣  قب_ً در سال  ٤٣٢ که نشريه کار شماره    ازآنجايی 
 :کنيم   سؤاSت به اين موضوع پرداخته است، اين نوشته را عيناً نقل می 

خواھان استقرار يک حکومت شورايی در ايران  )  اقليت (سازمان فدائيان    -س "  
سؤال اين است که ترکيب طبقاتی شوراھايی که قرار است قدرت را در  .  است 

دست بگيرند، چگونه است؟ آيا در يک حکومت شورايی حق رأی عمومی نيز  
شود حق رأی عمومی و شوراھا    وجود دارد يا نه؟ اگر پاسخ مثبت است چگونه می 

 با يکديگر وجود داشته باشند؟ 
کنيم که برنامه سازمان ما پاسخ صريح و روشنی به    نخست به اين مسئله اشاره   -ج 

سازمان ما خواھان برخورداری عموم مردم  .  مسئله حق رأی عمومی داده است 
ھا نھادھا در کليه    ايران از حق رأی و انتخاب کردن و انتخاب شدن در تمام ارگان 

در آثار متعدد سازمان ازجمله مقاSتی که به توضيح و تشريح  .  سطوح است 
شده است که سازمان ما اصوSً خواھان    يافته است، گفته   برنامه سازمان اختصاص 

محروم ساختن حتی بورژوازی در دورانی که طبقه کارگر قدرت راه به دست  
ھای سياسی و برخورداری از حق انتخاب کردن و انتخاب    گيرد، از آزادی   می 

تاکنون نيز ھيچ مارکسيست و سوسياليستی در جھان پيدا نشده است  .  شدن نيست 
تواند و يا نبايد حق رأی    که بگويد در يک حکومت کارگری و دولت شورايی نمی 

چنين ادعايی تنھا از جانب بورژوازی و عوامل  .  عمومی وجود داشته باشد 
خواھند کاSی بنجل خود را که دمکراسی    شود که می   رفرميست آن مطرح می 

 . ترين شکل دمکراسی به توده مردم قالب کنند   بورژوايی نام دارد به عنوان عالی 
ھای برجسته سوسياليسم علمی، مارکس، انگلس و لنين    اگر به تمام آثار تئوريسين 

توان چيزی را که دال بر تأييد نظر بورژوازی و    رجوع شود، در ھيچ جا نمی 
 .عوامل آن باشد يافت 

کمون پاريس به عنوان نخستين حکومت کارگری جھان نيز در عمل نشان داد که  
ھای سياسی را تنھا در يک  حکومت کارگری    ترين دمکراسی و آزادی   کامل 

در نخستين انتخابات کمون، گروھی از نمايندگان سرشناس  .  توان داشت   می 
اما در پی اقدامات راديکال کمون  .  بورژوازی نيز به عضويت کمون انتخاب شدند 

ھای زحمتکش، اين گروه استعفا دادند و کمون را بايکوت    به نفع کارگران و توده 
با اين وجود، کمون پاريس حتی در دورانی که با لشکرکشی ضدانق_بی  .  کردند 

بورژوازی و جنگ داخلی روبرو گرديد، کسی را از حق رأی محروم نکرد و به  
 . خاطر نرمش بيش از حدش از جانب مارکس موردانتقاد قرار گرفت 

ً بحثی از    در روسيه نيز ھنگامی  که طبقه کارگر قدرت را به دست گرفت، اساسا
اما بورژوازی از ھمان  .  ھای سياسی نبود   محروم کردن حتی بورژوازی از آزادی 

آغاز به مقابله مسلحانه با طبقه کارگر برخاست و جنگ داخلی را به طبقه کارگر  
ھای امپرياليست جھان عليه حکومت کارگری،    تحميل نمود که با لشکرکشی قدرت 

ای بود    تحت چنين شرايط ويژه .  طغيان ضدانق_بی بورژوازی به اوج خود رسيد 
ھای سياسی و حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را    که حکومت کارگری، آزادی 

المللی و    با اين  وجود لنين در پاسخ بورژوازی بين .  از بورژوازی سلب نمود 
آمده ناشی از شرايط    گفت، آنچه در روسيه پيش   عوامل سوسيال رفرميست آن می 

بنابراين روشن  .  سازند   يک اصل نمی   گاه از آن   ھا ھيچ   ويژه است و مارکسيست 
ھای سياسی و حقوق دمکراتيک    است که حتی محروم کردن بورژوازی از آزادی 

و ازجمله حق انتخاب کردن و انتخاب شدن نه جزء اصول سوسياليسم است و نه  
اکنون ببينيم که با وجود يک نظام  .  Sزمه حکومت کارگری و دولت شورايی 

ھای سياسی در    سياسی شورايی در ايران، به رسميت شناخته شدن آزادی 
ترين شکل آن و حق رأی عمومی، چگونه حتی مخالفين طبقه    ترين و گسترده   وسيع 

 . توانند از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در شوراھا برخوردار باشند   کارگر می 
که    شوند و ازآنجايی   ھا تشکيل می   کنند که شوراھا تنھا در کارخانه   برخی تصور می 

تواند در    اند و بورژوازی و خرده بورژوازی، نه می   اين شوراھا خالص، کارگری 
اينجا انتخاب کنند و نه انتخاب شوند، پس حق رأی عمومی در عمل منتفی شده  

حتی در روسيه نيز که مورد استناد  اين  .  اما چنين چيزی واقعيت ندارد .  است 
گروه است، تنھا شوراھای کارگری نبودند که شکل گرفتند، بلکه شوراھای  

شان، Sاقل در مراحل    سربازان و دھقانان نيز پديد آمدند که سوای ماھيت طبقاتی 
ً تحت نفوذ و ايده   گيری   اوليه شکل  ھای بورژوازی و خرده بورژوازی    شان عمدتا
 درصد جمعيت کشور را تشکيل  ٠ ٨ در آن ايام، دھقانان روسيه حدود  .  قرار داشتند 

 . ھا را از حق رأی محروم نکرد   دادند و کسی آن   می 
در ايران اگر به تجربه انق_ب گذشته رجوع شود، ھرچند که شوراھا مجموعاً در  

شوراھای  .  ای خود شکل گرفتند، اما در سطوح مختلف پديد آمدند   شکل نطفه 
توان گفت    برمبنای اين تجربه می .  کارگران، سربازان، دھقانان، شوراھای مح_ت 

ھای صنفی ديگر نظير معلمان،    گيری شوراھا در ميان گروه   که سوای شکل 
توان در شکل    پرستاران ، دانشجويان و دانشگاھيان و غيره، اساساً شوراھا را می 

 .تواند به فوريت ملغا گردد   است و از ديگر سو، دولت نمی 
اما تناقضی که از خود شرايط عينی و روند تحول  .  البته اين يک تناقض است 

طبقه کارگر اما در جريان انق_ب، فقط دولت بورژوايی  .  تاريخی برخاسته است 
حل غلبه بر اين    را با در ھم شکستن آن نفی نکرد، بلکه با اقدامات ايجابی خود، راه 

که  بوروکراسی به عنوان مانع حاکميت مردم بر    وقتی .  تناقض را ارائه داد 
ای به عنوان ابزار قھری سرکوب و انقياد    سرنوشت خود و نيروھای مسلح حرفه 

ھا ، جاروب شدند، اساس و بنيان    طبقات تحت ستم به ھمراه ضمايم مادی آن 
دولت، درھم کوبيده شده و ديگر دولت به معنای اخص و مرسوم کلمه که در تمام  

داری به کمال رسيده است،    دوران جوامع طبقاتی وجود داشته و در نظام سرمايه 
مانده است، شبه دولت است که    آنچه  تحت عنوان دولت ھنوز باقی .  وجود ندارد 

. طبقه کارگر، آن را به نحوی سازمان داد  تا تدريجاً زوال يابد و کام_ً ناپديد شود 
دھی اين ارگانی که ديگر دولت به معنای اخص    پرولتاريای پاريس، برای سازمان 

ای معين ناگزير است، نھادھای جديدی آفريد    کلمه نبود و وجودش فقط برای دوره 
در اين دولت زوال  .   که با وظائف و ھدف انق_ب اجتماعی انطباق داشته باشد 

ً اعمال حاکميت    ھای مردم از طريق ارگان   يابنده، توده  ھای شورايی خود مستقيما
داری حتی درجايی که دمکراسی پارلمانی    ھای سرمايه   برخ_ف دولت .  کنند   می 

گيرنده اصلی بوروکراسی انتصابی است ،    بورژوايی حاکم است، اما تصميم 
ھا را عزل    توانند آن   کنندگان نمی   اند، و انتخاب   نمايندگان انتخابی پارلمان فاقد قدرت 

کنند، در يک دولت کارگری،ھرگونه ارگان، مقام و منصب انتصابی به کلی از  
. ھا و مناصب از باS تا پايين حاکم است   اصل انتخابی در تمام ارگان .  رود   ميان می 

توانند نماينده خود را عزل و    کنندگان در ھرلحظه که اراده کنند، می   انتخاب 
 .نمايندگان ديگری را انتخاب نمايند 

شود و قضات نيز انتخابی و قابل عزل    اين اصل، شامل دستگاه قضايی نيز می 
نفسه،    ھای اعمال حاکميت مستقيم و اصل حاکم بر انتخابات، فی   اين ارگان .  ھستند 

در اين دولت کارگری، ديگر نمايندگان و مقامات، ھمانند  .  نفی بوروکراسی است 
حقوقی که  .  ای برخوردار نخواھند بود   ھای بورژوايی، از امتيازات ويژه   دولت 

ای خواھد بود که    کنند، در ھمان محدوده   ھا در ازای خدمت خود دريافت می   آن 
طلب و سودجو بسته خواھد    بنابراين راه بر افراد جاه .  کنند   کارگران دريافت می 

اش، اين    کمون پاريس و سپس دولت شورايی در روسيه Sاقل در مراحل اوليه .  شد 
ھای کارگر و زحمتکش    ھر آنچه توده .   عمل درآوردند   اصل را نيز به مرحله 

ھای اعمال حاکميت مستقيم دخالت داشته باشند،    تر در اين ارگان   تر و گسترده   فعال 
امکان پيدايش و رشد تماي_ت بوروکراتيک محدودتر خواھد شد، وظايف انق_ب  

 .تر انجام خواھد گرفت و زوال دولت نيز تسريع خواھد شد   اجتماعی سريع 
چنين نشان داد ، برخ_ف    ھای کارگری ھم   ھای اجتماعی و دولت   تجربه انق_ب 

گذاری و اجرايی از يکديگر جدا ھستند    ھای قانون   ھای بورژوايی، که ارگان   دولت 
ھای جزئی است و کار اجرايی ھم    گيری    و وراجی و تصميم   و پارلمان مرکز بحث 

مراتب دستگاه اجرايی و مقامات انتصابی    بر عھده بوروکراسی مبتنی بر سلسله 
شوراھا به  .  است، در دولت پرولتری، قوای مقننه و اجرايی از يکديگر جدا نيستند 

ھای اعمال حاکميت پرولتری بايد به عنوان مراکز فعال و زنده حيات    عنوان ارگان 
گيری برخوردار باشند و خود اجرای تصميمات را بر    سياسی از قدرت تصميم 

 . در اينجا ديگر نيازی به يک بوروکراسی اجرايی نخواھد بود .  داشته باشند   عھده 
ھای وسيع کارگر و    ترين دمکراسی که توده   جانبه   در اين پيگيرترين و ھمه 

اند، به جای    اند و فرمانروای واقعی   زحمتکش، سرنوشت خود را در دست گرفته 
اند،     که برچيده شده   ھا و نھادھای نظامی و سرکوب   ارتش و پليس و ديگر ارگان 

دھند، از    که کار مولد و سودمند خود را انجام می   اند و درحالی   ھای مردم مسلح   توده 
در چنين نظامی، به خدمت  .  کنند   آوردھای آن پاسداری می   انق_ب و دست 

وظيفه اجباری نيز پايان داده خواھد شد و ديگر نيازی نيست که جوانان کشور    نظام 
درھم  .  ھا سپری کنند   دو سال از بھترين ايام زندگی خود را در گوشه پادگان 

حال توده مردم را از تحمل بار سنگين    شکستن دستگاه دولتی بورژوازی درعين 
 . ھای ھنگفت آن نجات خواھد داد   ھزينه 
ترين ارگان حکومت شورايی ، کنگره سرتاسری شوراھای نمايندگان    عالی 

ترين سطوح شوراھا    کارگران و زحمتکشان است که نمايندگان آن، از پايين 
 . اند   شده و ھمچون تمام سطوح ديگر شوراھا، پاسخگو و قابل عزل   انتخاب 

اما اين سؤال  .  آنچه گفته شد، مختصات کلی دولت پرولتری در ايران خواھد بود 
مطرح است که  آيا دولت شورايی که در ايران استقرار خواھد يافت، بر اساس  
شوراھای شھروندان، از نمونه کمون پاريس سازمان خواھد يافت، يا شوراھای  

 طبقاتی خالص از نمونه دولت شورايی کارگران روسيه؟ 
   نظام شورايی که سازمان ما مدافع آن است، يک نظام تلفيقی از شوراھای  

بر تجارب انق_ب سوسياليستی اکتبر در    ای و شھروندی با تکيه   حرفه   -طبقاتی 
٧درصفحه   
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ھای توليد و خدمات، منتخب خود    سطوح باSتر، شھر، منطقه، سرتاسری، رشته 
شده است که در    ھا اين اجازه داده   اند و به آن   ھای وسيع مردم از پايه   کارگران، توده 

اند که اگر نمايندگان    از اين قدرت نيز برخوردار بوده .  سطوح باSتر تصميم بگيرند 
لذا موظف به اجرای  .  ھا را فوری عزل کنند   ھا عمل کنند، آن   خ_ف نظر آن 

ً .  ھای باSتر خود ھستند   تصميمات ارگان  گيری    مسائل مھم مورد تصميم   -ثانيا
تر و حتی در سطح    شوراھای سطوح باSتر، از قبل، در شوراھای سطوح پايين 

شده است و تصميم ارگان    گيری گذاشته   ھای وسيع مردم، به بحث و تصميم   توده 
که مشخص    مث_ً برای اين .  تر است   باSتر درواقع تصميم شوراھای سطوح پايين 

شود که در سال آينده به چه ميزان از ھر محصولی نياز است و واحدھای توليدی  
ھای عالی حکومت    گيری ارگان   توانند توليد کنند، قبل از ھر تصميم   چقدر می 

ھای کارگر،    گيری توده   ھای توليد به بحث و تصميم   ھا و رشته   شورايی، در کارخانه 
شود و بر اين مبنا تصميم نھايی اتخاذ    ھای کارخانه گذاشته می   شوراھا يا کميته 

شده است، تا جايی که در آغاز    يا در مورد دستمزد که در سؤال مطرح .  خواھد شد 
توان از دستمزد صحبت کرد، پس از بحث و    انق_ب اجتماعی ھنوز می 

ھای توليد است که    ای کارگران در نقطه توليد و رشته   گيری واحدھای پايه   تصميم 
تری ارگان خود در مورد دستمزد و سطوح    سرانجام، نمايندگان کارگران در عالی 

که اين تصميم را نمايندگان خود کارگران    ھنگامی .  گيرند   مختلف آن تصميم می 
بنابراين، کارگران اين يا آن  .  اتخاذ کردند، عموم کارگران بايد از آن تبعيت کنند 

دلخواه خود، سطح دستمزد  را به    تنھايی و به   توانند به   کارخانه يا رشته توليد نمی 
ً مھارت، تخصص و غيره، خودشان تعيين و به مرحله اجرا   حسب، فرضا

 .اصل حاکم بر شوراھا و حکومت شورايی سانتراليسم دمکراتيک است . بگذارند 
که اخت_فات ميان شوراھا چگونه حل خواھد شد و بسياری    در مورد اين سؤال ھم  

از مسائل ديگر که در جريان عمل پيش خواھد آمد، پاسخ آن را حکومت شورايی  
شده اگر Sزم شد که شوراھای    که گفته   اما اين .  که استقرار يافت، خواھد داد   ھنگامی 

ھای    سطح باSتر در مورد حل اين اخت_فات تصميم بگيرد، چه تفاوتی ميان ارگان 
. آور است   خواھد بود، سؤالی تعجب   دمکراسی شورايی با پارلمانتاريسم بورژوايی  

گونه که تاکنون توضيح داده شد، بسيار    چون تفاوت ميان اين دو نھاد طبقاتی ھمان 
ترين    نمايندگان شوراھا، منتخب مستقيم خود مردم از پايين .  بزرگ و کيفی است 

اين نمايندگان از ھيچ  .  کنندگان ھستند   نمايندگان، قابل عزل توسط انتخاب .  اند   سطوح 
توانيد در يک دولت پارلمانی اين    شما کجا می .  ای برخوردار نيستند   امتياز ويژه 

 .اما از اين نکات بگذريم و به ادامه بحث قبلی بازگرديم .  مختصات را پيدا کنيد 
 سازمان ما با توجه به تجارب جنبش کارگری و به ويژه شکست انق_ب کارگری  
روسيه، بر چند نکته مھم در مورد دولت شورايی در ايران تأکيد دارد و بر اين  

در دولت  .   عقيده است که قدرت سياسی، بايد در دست شوراھا باشد و نه احزاب 
.  شورايی ايران اين شوراھا ھستند که بايد حکومت کنند و نه يک يا چند حزب 

گيرنده در مورد شوراھا و حکومت شورايی باشد،    ھيچ حزبی نبايد قدرت تصميم 
دSيل اين مسئله  .  ھا باشد   که اين حزب نماينده واقعی کارگران و منافع آن   ولو اين 

" انق_ب اجتماعی و حزب انق_ب اجتماعی "  نيز در ديگر آثار سازمان ازجمله  
توانند در شوراھا    اين اما بدان معنا نيست که احزاب نمی .  شده است   توضيح داده 

ای    اين مسئله .  ھا به عضويت شوراھا انتخاب شوند   فعاليت کنند و اعضای آن 
که حزب جای طبقه را در شوراھا بگيرد و حکومت حزبی را    متفاوت است با اين 

 . به جای حکومت شورايی حاکم سازد 
نکته ديگر اين است که از ديدگاه سازمان ما، رھبری در تمام سطوح حکومت  
شورايی جمعی است و رھبری فردی در ھيچ سطحی از شوراھا نبايد وجود داشته  

 . باشد 
تر با رشد تماي_ت بوروکراتيک و تشويق    ع_وه بر اين، به منظور مقابله جدی 

ھای وسيع کارگر در سرنوشت خود و آموختن    تر توده   جانبه   حضور و مداخله ھمه 
ھای نمايندگی در شوراھا تا جای    رسم اداره امور کشور، ضروری است، دوره 

ای محل کار وزندگی،    تر شود و مث_ً دوره نمايندگی در شوراھای پايه   ممکن کوتاه 
يک سال و سطوح باSتر دو سال تعيين گردد و محدوديتی بر انتخاب مجدد  

که دمکراسی شورايی    که ازآنجايی   و سرانجام اين .  اعضای شوراھا گذاشته شود 
ترين و    ترين، گسترده   ترين شکل دمکراسی است، عموم مردم بايد از وسيع   عالی 
ھای سياسی برخوردار باشند و حقوق دمکراتيک مردم کام_ً    ترين آزادی   جامع 

ھای    قيد و شرط  برقرار باشد و توده   لذا بايد آزادی عقيده و بيان بی .  رعايت گردد 
مردم آزاد و مجاز باشند بدون کسب اجازه از ارگان ھا و مقامات حکومت  

ھای سياسی، صنفی و دمکراتيک ايجاد کنند و اعتصاب، تجمعات    شورايی تشکل 
 .و تظاھرات خود را سازمان دھند 

خ_صه ک_م، آنچه گفته شد، مختصات دولتی است که انق_ب اجتماعی ايران،  
 .ايجاد خواھد کرد و سازمان ما مدافع آن است 

ھا، تضادھا و معض_ت    حل فوری تمام بحران   راه )  اقليت (سازمان فدائيان  
ھای کارگر و زحمتکش    داری حاکم بر ايران برای توده   شماری که نظم سرمايه   بی 

شوراھای کارگری که  .  شوراھای کارگری و شوراھای شھروندان تصور نمود 
گيرند و شوراھای    ھا و ديگر مراکز توليدی و خدماتی شکل می   اساساً در کارخانه 

ديگری شوراھای شھروندان که در مح_ت و برمبنای  .  خالص کارگری ھستند  
گيرند و ھر فرد متعلق به ھر طبقه و قشری    محل زندگی افراد جامعه شکل می 

بنابراين در اينجا حتی  .  ھا درآيد   تواند با انتخاب شھروندان، به عضويت آن   می 
توانند به عضويت شوراھای شھروندان    افراد وابسته به طبقه بورژوا نيز می 

بديھی ست که بورژوازی تنھا در شھرھا حضور ندارد بلکه در  .  انتخاب شوند 
ً بخشی از دھقانان، بورژوازی  ده را تشکيل   روستاھا نيز حضور دارد و اساسا

 . دھند   می 
گونه    تنھا حکومت شورايی ھيچ   با در نظر گرفتن اين واقعيات روشن است که نه 

ترين    که کامل   تضادی با پذيرش حق رأی عمومی ندارد، بلکه بالعکس ازآنجايی 
تنھا بر اصل انتخابی بودن تمام ارگانھا و نھادھا و    شکل دمکراسی ست که نه 

مقامات حکومتی و در ھمان حال قابل عزل بودن فوری منتخبين توسط  
که امکان برخورداری توده مردم از    کنندگان مبتنی ست، بلکه ازآنجايی   انتخاب 
ترين شکل فراھم    جانبه   ترين و ھمه   ترين، گسترده   ھای سياسی را در وسيع   آزادی 

ً حقوقی و صوری به يک   خواھد آورد، حق رأی عمومی را از يک واژه صرفا
يعنی در عمل ھمه  .  امر واقعی زندگی سياسی مردم جامعه تبديل خواھد نمود 
دار، از امکان واقعی    شھروندان و نه يک طبقه خاص به نام بورژوا و سرمايه 

با ھمين توضيحات بايد پاسخ به  .  گردند   برای استفاده از حق خويش برخوردار می 
 . شده باشد   بخش ديگر سؤال، در مورد ترکيب طبقاتی شوراھا نيز روشن 

ھا و ديگر مراکز کارگری ازجمله    شوراھايی که در محل کار، در کارخانه 
شوند، شوراھای خالص کارگری    ھای خدمات و کشاورزی تشکيل می   بخش 
و نظاير آن اساساً  )  نه کارگران کشاورزی (که شوراھای دھقانان    درحالی .  ھستند 

بر ھمين منوال ھرچند که شوراھای شھروندان  .  شوراھای خرده بورژوايی ھستند 
در مناطق کارگر نشين، عمدتاً دارای ترکيب طبقاتی کارگری خواھد بود، اما در  
مجموع شوراھای شھروندان، شوراھای خالص کارگری نخواھند بود، چراکه  

ھا حضور خواھد    طبقات و اقشار غير پرولتر، به ويژه خرده بورژوازی در آن 
که شوراھای شھروندان با يک ترکيب مختلط طبقاتی چه سرنوشتی    اين .  داشت 

خواھند  داشت و کدام جھت طبقاتی را در پيش خواھند گرفت، ھمواره در طول  
تاريخ جنبش کارگری تابعی بوده است از نقش و موقعيت طبقه کارگر در جريان  

کمون پاريس درواقع شورای شھروندان پاريس بود که در  .  تحوSت انق_بی 
شده بودند و تعداد نمايندگان بورژوازی و خرده    گانه پاريس برگزيده   مناطق بيست 

شده بودند نيز در آن کم نبود،    بورژوازی که به ويژه در مناطق مرفه نشين انتخاب 
ھا پيش از انتخابات کمون، نقش اصلی را    که طبقه کارگر از مدت   ھذا ازآنجايی   مع 

در تحوSت سياسی، در دست گرفته بود و در اغلب مناطق نيز کارگران و  
. شده بودند، پيش برنده، يک سياست راديکال کارگری بود   ھا انتخاب   سوسياليست 

 .  آلمان پيش آمد ٨ ١٩١ برعکس اين مسئله در جريان انق_ب  
ھای رفرميست    ضعف جناح راديکال کارگری نقش مخرب سوسيال دمکرات 

آلمانی در شوراھای کارگری، به دنباله روی شوراھای شھروندان از بورژوازی  
درواقع جناح رفرميست سوسيال دمکراسی آلمان که متحد بورژوازی  .  انجاميد 

آلمان برای از پای درآوردن انق_ب کارگری آلمان بود، با تقويت شوراھای  
شھروندان که دارای ترکيب طبقاتی مختلطی بودند، عم_ً شوراھای خالص  
کارگری را در شوراھای شھروندان حل کرد و سياست سازش طبقاتی خود را  

 . پيش برد 
در ايران ھم سرنوشت شوراھای شھروندان وابسته به نقشی ست که طبقه کارگر  

بدون نقش فعال و رھبری  .  و شوراھای خالص کارگری بر عھده خواھند گرفت 
کننده طبقه کارگر و شوراھای خالص کارگری، شوراھای شھروندان در بھترين  

ھای پارلمانی و در    ھای دمکراسی   حالت، به چيزی نظير شوراھای شھرداری 
جمھوری  ”  ھای انق_ب   کميته “ھای سرکوب از نمونه    بدترين حالت به ارگان 
اما چنانچه طبقه کارگر در جريان تحوSت انق_بی بتواند  .  اس_می تبديل خواھد شد 

نقشی ھژمونيک به دست آورد و شوراھای خالص کارگری به اھرم اصلی پيش  
ھای کارگری تبديل شوند، شوراھای شھروندان نيز قادرند نقشی    برد سياست 

 ." انق_بی و راديکال بر عھده گيرند 
 .با اين توضيح بايد پاسخ به سؤالی که در اين مورد شده است، روشن باشد 

گيری    شده است، بايد گفت که تصميم   در مورد نکات ديگری که در سؤاSت مطرح 
و اجرا در مورد شوراھا عموميت دارد و تنھا مختص کنگره سرتاسری  

تمام سطوح شوراھا در حيطه وظائف و اختيارات  .  نمايندگان نيست ی  شوراھا 
توانند مصوبات    اما نمی .  گيری و اجرا برخوردارند   خود، از قدرت تصميم 

نمايندگان شوراھای    -به اين دليل که اوSً .  شوراھای سطح باSتر را نقض کنند 

۶از صفحه   

 پاسخ به سئواFت 
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 پاسخ به سئواFت 

به بار آورده است، يک انق_ب اجتماعی کارگری و استقرار دولت شورايی  
بنابراين در برابر جريانات اپوزيسيون بورژوايی و خرده بورژوايی که  .  داند   می 

ترين نھاد آن، مجلس مؤسسان را بديل جمھوری    جمھوری پارلمانی و عالی 
ترين نھاد آن را،    اند، سازمان ما، بديل دولت شورايی و عالی   اس_می قرار داده 

کنگره سرتاسری شوراھای نمايندگان کارگران و زحمتکشان شھر و روستا قرار  
بر طبق نظر سازمان ما، دولت بورژوايی حاکم بر ايران بايد در  .  داده است 

آنچه به جای آن قرار  .  شکسته و نابود شود   انق_ب کارگری ايران به کلی درھم 
ً از اين  .  خواھد گرفت يک دولت شورايی است  شورايی بودن اين دولت، صرفا

شده و    شود که دوران نھادھای بورژوايی به لحاظ تاريخی سپری   واقعيت ناشی نمی 
ھای جديد و مختص طبقه کارگر را    ھای کارگری در جھان، نھادھا و ارگان   انق_ب 
 .اند، بلکه شوراھا در ايران سنت مستحکمی در ميان طبقه کارگر دارند   آفريده 

که جريانات بورژوايی شعار مجلس    ، درحالی ١٣۵٧ در جريان انق_ب سال  
 ھم از مجلس خبرگان سر درآورد،    کردند و سرانجام   مؤسسان را مطرح می 

ع_وه  .  ھا ايجاد کردند   کارگران در سطحی گسترده شوراھای خود را در کارخانه 
ھای اجتماعی ديگر نيز شوراھای    بر کارگران، سربازان، دھقانان و برخی گروه 

از ھمين روست که امروزه شوراھا در ميان  .  مختص خود را تشکيل دادند 
کارگران و زحمتکشان ايران، از محبوبيت باSيی برخوردار است و تقريباً عموم  

دانند، بديل دولت    ھايی که خود را کمونيست و مدافع منافع کارگران می   سازمان 
. ھای متفاوتی از آن وجود دارد   ھرچند که درک و برداشت .  اند   شورايی را پذيرفته 

کوشند    ھای رفرميستی يافت که می   ھايی را با گرايش   توان معدود سازمان   اما می 
اينان مجلس مؤسسان  .  معجونی از تلفيق نھادھای بورژوايی و پرولتری ارائه دھند 

 .دھند   نمايندگان قرار می ی  بورژوايی را در برابر دولت شورايی و کنگره شوراھا 
ترين نھاد دمکراسی پارلمانی،    ترديدی نيست که مجلس مؤسسان به عنوان عالی 

داری نقش مترقی و بالنده داشتند، نھادی    در دورانی که بورژوازی و نظام سرمايه 
داری، در دورانی که بورژوازی به    اما اکنون در دوران زوال سرمايه .  مترقی بود 

شده ،    شده و دوران نھادھای سياسی بورژوازی سپری   يک طبقه ضدانق_بی تبديل 
. شده است   ای ارتجاعی تبديل   ھا و نھادھای بورژوايی به پديده   ھمانند ديگر ارگان 

طرح شعار مجلس مؤسسان به عنوان بديلی در برابر شوراھا و کنگره شوراھای  
 –نمايندگان، خواه توسط بورژوازی به ميان کشيده شود، يا جريانات سوسيال  

رفرميست به معنای دعوت کارگران به قتلگاه بورژوازی و ت_ش برای سرکوب  
 .انق_ب کارگری است 

علت که گذشته از ارتجاعی بودن نھادی بورژوايی در عصر    اين   چرا؟ به 
ھای کارگری، اساس مکانيسم نظام انتخاباتی بورژوازی و نھادھای    انق_ب 

بورژوايی، ھمواره به شکلی است که اجازه ندھد، طبقه کارگر به عنوان يک  
لذا کارگران، ھمچون  .  دار، در انتخابات شرکت کند   طبقه، طبقه دشمن سرمايه 

ھای پراکنده،    توانند به عنوان آحاد و عناصر و اتم   اقشار و طبقات ديگر، فقط می 
ھويت، در انتخابات شرکت کنند    تھی از تعينات طبقاتی خود، به عنوان شھروند بی 

اين شھروندان  .  جمھوری رأی دھند   و به يک فرد به عنوان نماينده پارلمان يا رئيس 
ھا را قب_ً    ھيچ شناخت و آگاھی از داوطلبان نمايندگی ندارند و عموماً حتی نام آن 

معرف اين داوطلبان، معموSً احزاب بورژوايی با امکانات فراوان،  .  اند   نشنيده 
ھا و ديگر وسايل تبليغی است که در انحصار    ھا، راديو، تلويزيون   روزنامه 

شود، درواقع منتخب    در چنين نظامی، کسی که انتخاب می .  بورژوازی قرار دارند 
رو    ازاين .  اند   ھويت و گمنام به او رأی داده   ھای پراکنده بی   کسی نيست، چون اتم   ھيچ 

. شود   کنندگان بر او اعمال نمی   گو نيست و کنترلی از سوی انتخاب   به کسی پاسخ 
 سال  ۵  يا  ۴ ماند تا    می .  کنندگان از قدرت عزل او نيز برخوردار نيستند   اين انتخاب 

بعد که دوباره ماجرا در يک روز تکرار شود و از مردم دعوت به عمل آيد که  
 . چند لحظه وقت بگذارند و نماينده ديگری را انتخاب کنند 

داده    حاS مجسم کنيد که در ايران انق_بی يا به ھر حال يک تحول سياسی جدی رخ 
اين نيز روشن است که بدون حضور و مداخله طبقه کارگر، نه انق_ب  .  است 

ترين مطالبات مردم    ممکن است و نه تحول سياسی جدی که بخواھد Sاقل فوری 
دار است و    ھا ريشه   کارگران که سنت شورايی در ميان آن .    ايران را محقق سازد 

تر و    شان، در سطحی بسيار گسترده   درنتيجه ناگزير تحول اشکال مبارزاتی 
ھای    اقشار و گروه .  دھند    شوراھای خود را تشکيل می ۵٧ تر از سال    کامل 

ً اين    اجتماعی ديگری ازجمله معلمان، پرستاران، گروه  ھايی از دھقانان نيز قطعا
ھای طرفدار    شعار و سياست سازمان ما و ديگر سازمان .  کنند   شوراھا را ايجاد می 

: ما خواھيم گفت .  انق_ب اجتماعی و استقرار حکومت شورايی روشن است 
نمايندگان خود را در شوراھا  !  ھای مردم ايران   توده !  کارگران و زحمتکشان 

انتخاب کنيد و کنگره شوراھای نمايندگان را برای تعيين نظام آينده کشور تشکيل  

اين امکان برای کارگران و زحمتکشان و تمام شوراھا وجود دارد که به  .  دھيد 
فوريت مجمع عمومی تشکيل دھند، بر سر آنچه قرار است در کنگره شوراھا  

با شناخت دقيقی  .  کنند   گيری می   گيری شود، جمعی بحث و تصميم   مطرح و تصميم 
فرستند که بايد    ای می   گزينند و به کنگره   که از يکديگر دارند، نماينده خود را برمی 

اين حق را نيز برای خود محفوظ  .  ھا و کل کشور را تعيين کند   سرنوشت آتی آن 
کنندگان عدول نمود، آن    ھا از خواست و تصميم انتخاب   دارند که اگر نماينده آن   می 

در اينجا نمايندگانی  .  را فوراً معزول و ديگری را به جای وی به کنگره بفرستند 
اند و نه عناصر و    که در کنگره حضور دارند، نماينده طبقات و اقشار جامعه 

ھای    کننده منافع طبقه کارگر و توده   اين نظام انتخاباتی تأمين .  ھويت   ھای بی   اتم 
 .زحمتکش به عنوان اکثريت بسيار بزرگ مردم ايران است 

ھای خود به عنوان يک طبقه در    که کارگران از طريق تشکل   پوشيده نيست وقتی 
 کنند، به ھمراه     انتخابات شوراھا شرکت می 

متحدان زحمتکش خود، اکثريت بزرگ کنگره شوراھای نمايندگان را به دست  
 خواھند آورد، که درنتيجه آن تصميماتی اتخاذ خواھد 

ھا ميليونی مردم ايران را تأمين خواھد کرد و راه    ھا و منافع ده    شد که خواست 
 . پيشرفت و تعالی را بر جامعه ايران خواھد گشود 

اما در طرف مقابل، بورژوازی و اقشاری از خرده بورژوازی که نفعشان در  
استقرار نظمی بورژوايی و ادامه اسارت طبقه کارگر است، شعار برپايی مجلس  

نظام انتخاباتی مجلس مؤسسان ھم دقيقاً ھمان چيزی  .  مؤسسان را سر خواھند داد 
ھای بورژوايی به آن    است که پيش از اين در مورد نھادھای انتخاباتی دمکراسی 

خواھند که در يک روز    طرفداران مجلس مؤسسان از مردم ايران می .   اشاره شد 
و ساعت موعود به پای صندوق رأی بيايند و به نماينده خود برای حضور در  

ً آن .  مجلس مؤسسان رأی دھند  ھا را    اين داوطلبان نمايندگی را که مردم عموما
ھای    ھا و يا گروه   کند؟ احتماSً احزاب و سازمان   شناسند، چه کسی معرفی می   نمی 

مردمی که اين داوطلبان را  .  ھاست   ای که بورژوازی پشت صحنه آن   بی چھره 
يک بايد رأی دھند؟ تمام قدرت مالی و تبليغاتی بورژوازی    شناسند، به کدام   نمی 

ھا و امثال    المللی آن   ھا به ھمراه متحدان بين   داخلی با تمام وسايل ارتباط جمعی آن 
ھا و صدھا راديو، تلويزيون    سی، صدای آمريکا و ده   بی     ھای بی   تلويزيون   –راديو  

شوند، تا به مردم بگويند به    ھای اجتماعی به کار گرفته می   ای و نيز شبکه   ماھواره 
وقتی ھم که رأی داده شد، ديگر دست کسی به نمايندگان  .  چه کسی رأی دھيد 

مجلس مؤسسان نخواھد رسيد، و اگر اوضاع خيلی خوب و به اصط_ح  
دمکراتيک پيش برود و مجلس مؤسسان ارتجاعی به چيزی شبيه مجلس خبرگان  
نينجامد، در بھترين حالت، با وعده نظام پارلمانی که معموSً در کشورھايی از  

داری را حفظ خواھد کرد و    ماند، نظم سرمايه   نمونه ايران بر روی کاغذ باقی می 
ای    اين نيز در ايران تجربه .  بورژوازی را دوباره در رأس قدرت قرار خواھد داد 

صد ساله است که از درون يک چنين مجلسی، حتی يک رژيم دمکراسی    يک 
که در ايران جز لحظاتی زودگذر در جريان    اين .  بورژوايی نيز زاييده نخواھد شد 

اند و    ھای خz قدرت، ھرگز مردم ايران، روی آزادی را نديده   ھا يا در دوره   انق_ب 
اند، البته دSيل اقتصادی و طبقاتی    ھای ديکتاتوری عريان حاکم بوده   ھمواره رژيم 

شده و قطعی    اما اين واقعيتی تجربه .  دارد که جای بحث آن در اين نوشته نيست 
است که  تا وقتی، بورژوازی به غايت ارتجاعی و ضدانق_بی بر ايران حاکم باشد  
و قدرت سياسی را در دست داشته باشد، رژيم ديکتاتوری و اختناق پابرجا خواھد  

 .بود 
ھای    بنابراين، نتيجه مجلس مؤسسان برای کارگران و زحمتکشان و عموم توده 

. مردم آزاديخواه، برقراری مجدد رژيم سرکوب، کشتار و اختناق خواھد بود 
اپوزيسيون بورژوايی و خرده بورژوايی که زير شعار مجلس مؤسسان، وعده  

خواھند که طبقه    دھند، در واقعيت چيزی جز اين نمی   آزادی و دمکراسی را می 
کارگر مبارزه و فداکاری کند، حتی رژيم جمھوری اس_می را سرنگون کند، اما  

 شکستن ماشين دولتی و ايجاد دولت شورايی و    در فکر کسب قدرت سياسی، درھم 
ی پس از سرنگونی را به بخش    حکومت از طريق شورا نباشد، بلکه وظيفه 

دقيقاً عين وضعيتی که با سرنگونی رژيم شاه  .  ديگری از بورژوازی واگذار نمايد 
 .  پيش آمد 

پس روشن است که چرا شعار و بديل مجلس مؤسسان به ويژه در کشوری از  
نھايت ارتجاعی داشته و دارد، از    دار خصلتی بی   نمونه ايران که طبقه سرمايه 

ھا    جانب ھر کس که مطرح شود، عليه کارگر و در خدمت اسارت و انقياد آن 
 .خواھد بود 

منافع کارگران و زحمتکشان از ھر جھت، کسب قدرت سياسی و استقرار يک  
ھا بر سرنوشت خود حاکم    از اين طريق است که آن .  حکومت شورايی خواھد بود 

تر خود برای دگرگونی    شود به وظائف اساسی   شوند و طبقه کارگر قادر می   می 
 . داری و استقرار، نظم سوسياليستی اقدام کند   کليت نظام سرمايه 
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 رويکرد نظامی حزب دمکرات، اھداف و شرايط

 .ببار آورد که ديگر جرات تکرار آن را نيافتند
حدکا تا چه "  خيزش مجدد"نظر از اينکه  صرف

ای باشد يا  گر يک مبارزه نظامی توده حد سازمان
در خدمت مبارزه مستقل مردم کردستان عليه 
رژيم جمھوری اس_می قرار بگيرد، ھمچنين 

ھای  که تا چه ميزان توجه قدرت مستقل از آن
امپرياليستی را به خود جلب کند يا با چراغ سبز 

ھا ھمراه بوده باشد، اما واقعيت اين است که  آن
مجموعه شرايط حاکم بر ايران و کردستان به 

ی    کننده نحوی نيست که عمليات نظامی حدکا بسيج
ھای مردم کردستان برای سرنگونی رژيم  توده

 .ارتجاعی جمھوری اس_می باشد
گر جمھوری اس_می که  اگرچه رژيم سرکوب

ھا منجمله  پاسدار انواع تبعيضات و نابرابری
ست،  تبعيض و نابرابری ملی، مذھبی و طبقاتی

در اِعمال سرکوب و تبعيض ھيچ فرصتی را از 
دست نداده و نياز به ھيچ مستمسکی ندارد، اما 
روشن است که با سوءاستفاده از عمليات نظامی 

ھا و ميليتاريزه کردن  گری  حدکا، بر ابعاد سرکوب
 . افزايد بيش از پيش کردستان می

مردم آگاه و زحمتکش کردستان تحت ھيچ 
شرايطی نبايد اجازه دھند مساله ملی کرد، به 
ابزاری در دست احزاب بورژوا ناسيوناليست، يا 
وسيله معام_ت سياسی و بدتر از آن به جزئی از 

رژيم .  ھای ارتجاع امپرياليستی مبدل گردد پروژه
جمھوری اس_می، ملت کرد را در معرض 
شديدترين ستم و سرکوب و تبعيض قرار داده و 
مردم زحمتکش کردستان را از حقوق اوليه و 

به اين .  شان محروم ساخته است دمکراتيک
کارگران .  تبعيض و ستم و سرکوب بايد پايان داد

و زحمتکشان کردستان منافعی جدا از کارگران و 
رژيم جمھوری .  زحمتکشان سراسر کشور ندارند

ھيچ ترديد و گذشتی با تمام  اس_می را بی
ھای عريض و طويل آن بايد سرنگون  دستگاه

ارتجاع اس_می بايد .  ساخت و از ريشه برانداخت
ھای مردم ايران و در يک انق_ب  بدست توده

 . قھرآميز سرنگون شود
سازمان ما که خواھان اقدامات متحد کارگران 

ھای زحمتکش  تمام مليت ھای ساکن ايران و توده
و ستمديده برای سرنگونی انق_بی رژيم 
جمھوری اس_می، استقرار فوری حکومت 
شورايی و برافتادن تبعيض و نابرابری 

ست، خواستار برابری کامل تمام  طبقاتی
) اقليت(سازمان فداييان .  ھای ايران است مليت

ھای  خواھان اتحاد داوطلبانه و آزادانه تمام مليت
مردم کردستان بايد از .  ساکن ايران است

ای برخوردار باشند و  خودمختاری وسيع منطقه
از طريق شوراھای منتخب خود، در کنگره 
سراسری شوراھای نمايندگان کارگران و 

ھای عمومی و  زحمتکشان، در تعيين سياست
. اداره امور کشور مشارکت و مداخله داشته باشند

ھا و  اين است يگانه راه انق_بی پايان محروميت
 .ستم ملی مردم زحمتکش کردستان

 
 
 

ھمين وضعيت در مورد کشورھای خارج از 
در اين صورت اين .  اتحاديه ی اروپا وجود دارد

ھا از سوی بانک جھانی و صندوق  سياست
شوند و کشورھايی که از  المللی پول ديکته می بين

اين نھادھا اعتبارات دريافت کنند، مجبور به 
 . ھا می باشند اجرای اين سياست

بنابراين برکسيت راه حل واقعی برای مقابله با 
ھای دولت ھای بورژوازی در سيستم  اين سياست

جھانی سرمايه داری نمی باشد، چرا که ريشه ی 
اصوSً نه .  اصلی معض_ت خود اين سيستم است

انگلستان و نه ھيچ کشور سرمايه داری ديگر 
تواند  در چارچوب ھای ملی نيازھای  نظم  نمی

سرمايه داری را برآورده کند و اين وضعيت نيز 
. تنھا ويژگی سرمايه داری نئوليبراليسم نمی باشد

 در مانيفست در اين باره ١٨٤٨مارکس در سال 
 : چنين می نويسد

تر برای  نياز به بازار روز به روز گسترده”
فروش کاS، بورژوازی را به سراسر گيتی می 
راند و بورژوازی ناچار است ھمه جا رخنه کند، 
ھمه جا مستقر شود و با ھمه جا رابطه برقرار 

بورژوازی با بھره کشی از بازار جھانی، به .  کند
توليد و مصرف ھمه ی کشورھا خصلت جھان 

 …“ وطنی داده 

 ژوSی، جلسه ی وزرای دارائی ١١در روز 
دو موضوع در اين .  اتحاديه ی اروپا برگزار شد

جلسه مورد بحث قرار گرفت، يکی برکسيت و 
ديگری بدھی ھای بانکی ايتاليا و بدھی ھای 

در مورد برکسيت يکی از مشاوران اين .  پرتغال
ای با کانال يک تلويزيون آلمان  ھيات در مصاحبه

اظھار داشت که برکسيت در ھر حال دو سال 
طول خواھد کشيد که تمام موارد ھمکاری يا 
جدايی و حد و حدود آن تعيين شوند و در ھر 
صورت انگلستان وابسته به بازار اتحاديه ی 

تواند مانند کشورھای  اروپا است و حداکثر می
نروژ و سوئيس در کنار اتحاديه ی اروپا قرار 

 . گيرد و يک جدايی کامل اصوSً عملی نمی باشد
اين که از نارضايتی مردم، نيروھای راست و 
ارتجاعی در نبود يک آلترناتيو انق_بی و تشکل 
ھای طبقه ی کارگر بيشترين استفاده را برده و 
از آن برای پيشبرد اھداف ايدئولوژيک و منافع 

برند امری تازه در تاريخ  خاص خود بھره می
تسلط بورژوازی به ويژه از قرن نوزدھم نمی 

اما سرمايه داری بحران زده با اين ترفند ھا .باشد
رأی مردم انگلستان .  از بن بست خارج نمی شود

به خروج از اتحاديه اروپا نيز ازبحران سرمايه 
داری انگليس و استثمار کارگران اين کشور  

سرنوشت توده ھای مردم در  نظام .  نمی کاھد
سرمايه داری جھانی با رأی گيری تغيير نمی 
کند، بلکه تنھا با دخالت مستقيم در مبارزه ی 
طبقاتی متشکل و با تغيير بنيانی مناسبات با ھدف 

تواند نتيجه ی مطلوب را  سوسياليسم است که می
 .  حاصل کند

 

يافته و کل خاورميانه را درخود غرق ساخته 
است، حدکا و دبيرکل آن بار ديگر ولو در شکلی 
خجوSنه، از سرنگونی جمھوری اس_می به 
روش سرنگونی رژيم قذافی و صدام حسين سخن 

 .می گويد
ھای امپرياليستی  بر کسی پوشيده نيست که قدرت

و در راس آن امپرياليسم آمريکا، در راستای 
تامين منافع اقتصادی و سياسی خود، اپوزيسيون 
بورژوائی دست آموزخودرا بسيج و سازماندھی 
نموده و درجريان منازعات خود با جمھوری 

. اس_می ازاين اپوزيسيون بھره برداری می کند
ست که امپرياليسم آمريکا درميان نيروھای   بديھی

اپوزيسيون بورژوائی، برای آن دسته از 
نيروھايی که توان و آمادگی بيشتری برای مسلح 
شدن و برآورده ساختن خواست آن را دارند، 

ھايی از نوع  حساب بيشتری باز کند و جريان
حدکا نيز در اين زمينه از موقعيت بھتر و شانس 

اين موضوع اما عموما .  بيشتری برخوردارند
تابعی است از ميزان تنش ميان رژيم ارتجاعی 
جمھوری اس_می و ارتجاع امپرياليستی به 

ھر .  رھبری آمريکا و با آن تناسب مستقيم دارد
چقدر نزاع و اخت_ف ميان اين دو نيروی 
ارتجاعی شديدتر شود، امکان استفاد ه از اين 
نيروھا و ماجرای آلترنانيوسازی امپرياليستی نيز 

 .شود تر می پررنگ
ھا اما از بداقبالی حدکا در دوره اوباما و  اين تنش

در قياس با دوره بوش پسر کاھش يافته و به 
ھای دول امپرياليستی در  موازات آن از کوشش

. ارتباط با آلترناتيوسازی نيز کاسته شده است
گاه سياست تعويض رژيم را در  دولت اوباما ھيچ

رابطه با جمھوری اس_می که ھزاران تن از 
ناپذير امپرياليسم را  ھا و دشمنان آشتی کمونيست

ھای مرگ سپرده است، دنبال  به زندان و جوخه
گرچه نزاع و کشمکش ميان ارتجاع .  نکرده است

اس_می و ارتجاع امپرياليستی پايان نگرفته و 
مادام که جمھوری اس_می بر سر کار باشد نيز 

ای  پايانی بر آن متصور نيست، اما توافقات ھسته
و برجام، بار ديگر نشان داد که تمام نزاع بر سر 

ست  کسب امتياز و عقب راندن جمھوری اس_می
 .نه سرنگونی آن

چھار سال پيش درست در چنين روزھايی، 
ھای  ای از نيروھا، احزاب و سازمان مجموعه

ھايی از  اپوزيسيون بورژوائی ھمراه بخش
طلبان رانده شده از حکومت و سبزھا،  اص_ح

سخت به تکاپو افتاده و تحت حمايت و تشويق 
ھای امپرياليستی سرگرم  قدرت

ھای بورژوا امپرياليستی بودند، در  آلترناتيوسازی
فرصت "آن موقع نيز اپوزيسيون بورژوايی از 

و موقعيت استثنائی پيش آمده سخن "  مناسب
گفت و به دامان امپرياليسم متوسل شد که  می

آلترناتيوی شبيه آنچه در سوريه شکل داده شد 
ای اما  پروسه مذاکرات و توافق ھسته.  ايجاد کند

پروژه آلترناتيوسازی را موقتا به پشت صحنه 
مداخله "تمنای بورژوازی اپوزيسيون برای .  راند

آمريکا با چنان مخالفتی از سوی "  بشردوستانه
مردم آگاه و نيروھای کمونيست و انق_بی روبرو 

آبرويی و رسوايی برای مدافعان آن  شد و چنان بی

۴از صفحه   

 بست برکسيت بن

 زنده باد سوسياليسم 
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١١درصفحه   

 آيند دنيا می  ھزار نوزادی که معتاد به٣٠٠

١٢از صفحه    
بايد حکومت .  داری را واژگون کرد سرمايه

شورايی را برپا کرد، بايد سوسياليسم را برقرار 
برای کودکان، برای .  اين است تنھا اميد.  ساخت

پدران و مادران رنجبر، برای آن اکثريت بزرگی 
دھند، اما  که زير خط فقر فقط ادامه حيات می

 .کنند زندگی نمی
 

 شد، " آزاد"فلوجه 
 کشتار مردم عراق 
 اما ھمچنان ادامه دارد

 
ازدست "  فلوجه"ماجرای روند آزادسازی 

داعش، بمبگذاری ھا و  حوادث پس از آن، 
واکنش ھای دوگانه ای را برای دولت عبادی در 

"عرصه داخلی و خارجی رقم زده است آزاد . 
در ماه گذشته و تصرف "  فلوجه"شھر "  سازی

دوباره پايگاه ھوايی و استراتژيک قياره در 
 ژوSی با پشتيبانی ٩جنوب موصل که روز شنبه 

ھوايی نيروھای ائت_ف صورت گرفت، بی ترديد 
امتيازات و موفقيت ھايی را برای دولت عراق به 

در طرف ديگر اين معادله .  ھمراه داشته است
اما، انتشار گزارش کميساريای عالی حقوق بشر 
سازمان ملل را داريم، که از کشتار بی رحمانه 
مردم سنی مذھب و به اسارت گرفتن صدھا مرد 
و زن و کودک غير نظامی توسط شبه نظاميان 

" آزاد سازی"در جريان عمليات "  کتائب"شيعه 
شبه نظاميانی که زير نفوذ . خبر می دھد"  فلوجه"

قاسم سليمانی سازماندھی شده اند و مورد حمايت 
کوتاه مدتی پس از .  دولت عبادی نيز ھستند

، موجی از بمب گذاری ھا "فلوجه" "آزادسازی"
و عمليات انتحاری مناطق شيعه نشين حوالی 

انفجارھايی که تماما توسط .  بغداد را فرا گرفت
تا جاييکه فقط .  نيروھای داعش صورت گرفت

 نفر ٣٠٠در بمب گذاری الکراده، نزديک به 
بمب گذاری .  کشته و ھمين تعداد زخمی شدند

ھايی که اينبار خشم توده ھای مردم عراق را 
نسبت به بی کفايتی دولت عبادی در ايجاد امنيت 

بيھوده نبود که .  و حفظ جان مردم بر انگيخت
عبادی پس از حضور در منطقه الکراده در 
مواجھه با تھاجم مردم خشمگين و زخم خورده، 

 . مجبور به فرار شد
به رغم موفقيت نسبی دولت عراق در 

"آزادسازی" و بازپس گيری پايگاه "  فلوجه" 
ھوايی قياره، آنچه ھم اکنون کابينه عبادی را به 
چالش گرفته است، روند تشديد ناامنی و گسترش 

. کشتارھا در جامعه بحران زده عراق است
کشتارھايی فرقه ای که پس از  تھاجم 
امپرياليستی آمريکا و متحدانش به عراق آغاز شد 

روندی که با .  و تا به امروز ھمچنان ادامه دارد
سرنگونی دولت ديکتاتوری صدام و چيدمان يک 

. دولت مذھبی شيعه در عراق رقم خورد
سازماندھی يک دولت مذھبی بر ويرانه ھای بجا 
مانده از تھاجم نظامی امپرياليستی که آمريکا و 
ھيئت حاکمه ايران در ايجاد آن با ھم ھمدست 

يک دولت مذھبی و برآمده از نيروھای .  شدند
. شيعه تعليم ديده در جمھوری اس_می ايران

دولتی که از ھمان بدو امر مبنای سياست خود را 
بر حذف و کشتار مردم سنی و سلب حقوق 

سياستی که از ھمان .  دمکراتيک آنان گذاشت

ميرند، يا  يا از فقر و بيماری در ھمان کودکی می
به ھمين دليل مورد سوءاستفاده جنسی قرار 

. شوند افتند، يا اعدام می يا به زندان می.  گيرند می
يا .  شوند زنند و يا کشته می يا دست به قتل می

زنند، يا  دست به خريد و فروش مواد مخدر می
ھا  ھا که در کودکی از آن شوند مثل آن يکی می

آيا راه ديگری در چارچوب .کرد سوءاستفاده می
داری و حاکميت جمھوری اس_می  نظم سرمايه
! ی سر سوزنی؟ حتا شده به اندازه!  وجود دارد؟

برای اين !  کجاست آن اميد؟!  کدام است آن راه؟
کنند و نه  کودکان که نه کودکی را تجربه می
آميزی را  زندگی را و نه حتا دست گرم و محبت

آموزند  ھا فقط می آن.  شان آرام گيرد که در دستان
که چگونه ھمان روز زنده بمانند و فردا روز 

 .ست با ھمان حکايت ديروز ديگری
چرا که .  شود اما و اما معضل به اين جا ختم نمی

با تداوم و گسترش فقر و بيکاری، مدام بر تعداد 
و باز اما و اما تنھا .  گردد اين کودکان افزوده می

اين گروه از کودکان نيستند که در معرض انواع 
بسياری از ديگر .  ھای اجتماعی قرار دارند آسيب

ای  جامعه.  کودکان جامعه در معرض خطر ھستند
 درصدشان زير خط فقر زندگی ٧٠ تا ۶٠که 
ھا از  ست که کودکان اين خانواده کنند، طبيعی می

ھای اجتماعی در امان  ھا و ناھنجاری آسيب
و باز اما و اما تنھا کودکان نيستند، پدران .  نباشند

گيرند،  شان نيز در ھمين گروه جای می و مادران
ھا که خود ديروز کودکی بودند به مانند کودک  آن

 .خود
در حالی که ميلياردھا دSر حاصل دسترنج 

چون لبنان، عراق،  کارگران در کشورھايی ھم
افروزی و  سوريه، يمن و پاکستان  صرف جنگ

گردد، در  ھای جمھوری اس_می می طلبی جاه
حالی که ھزاران ميليارد تومان از ھمين ثروت 
حاصل از کار کارگران توسط مديران دولتی 

شود، در حالی که مشتی اندک حاصل  چپاول می
برند و به  دسترنج کارگران را به يغما می

ھا ھزار  رسند، صد ای می ھای افسانه ثروت
کودک در ھمين کشور آرزوی داشتن يک سقف، 
آرزوی رفتن به مدرسه، آرزوی يک لقمه نان و 

ھزاران .  حتا آرزوی داشتن يک شناسنامه دارند
کودکی که به جای زندگی در چادرھا و يا 

ھايی که تنھا اسمی به نام خانه يدک  مکان
ھای پزشکی و  کشند، بايد تحت مراقبت می

 .روانشناسی قرار گيرند
ی واقعی جمھوری اس_می نه  اين است چھره

چه که ھر روز از بلندگوھای تبليغاتی  آن
ايران امروز يک .  شود حکومتی پخش می

 مناسبات  ی کريه ی روشن از چھره نمونه
ھا تنھا از  داری است، مناسباتی که به آدم سرمايه

توانند به صاحبان سرمايه و  بابت اين که چقدر می
مناسباتی .  کنند ثروت سود برسانند نگاه می

ھای دولت  غايت غير انسانی که البته با سياست به
ھا  جمھوری اس_می که يکی از ھارترين دولت

داری امروز است، اين مناسبات  در جھان سرمايه
اش  ترين اشکال رحم ترين و بی در يکی از خشن

 .به نمايش درآمده است
بايد جمھوری اس_می را به زير کشيد، بايد 

ناتوانی، بسياری از اين معض_ت ساده به 
روند  اند و ھر آينه می معض_ت بزرگی تبديل شده

 .تا به بحرانی در کل جامعه تبديل شوند
ھا ھشداری بود که در نشست  يکی از اين

در "  بررسی وضعيت نوزادان مبت_ به اعتياد"
ای   ھزار کودک معتاد در آينده٣٠٠مورد تولد 

يکی از سخنرانان نشست با .  نزديک مطرح شد
 اولين کودکان معتاد در ٧٠که در دھه  بيان اين

بينی  ميان کودکان کار مشاھده شدند، از قابل پيش
بودن امکان شيوع و فراگيری اعتياد در ميان 

يعنی در .  ھا سخن گفت کودکان کار از ھمان سال
ای که بزرگ شده و  يک ک_م ھمان معضل ساده

ی بعد به يک بحران اجتماعی تبديل  در مرحله
 .شود می

در اين نشست مطرح شد که ھم اکنون روزانه 
شوند و اين در   کودک معتاد متولد می٢٠٠
ھا برای  ست که ھيچ امکاناتی در بيمارستان حالی

ھا در ھمان حالت  اين نوزادان وجود نداشته و آن
شوند در حالی  شان تحويل داده می ھای به خانواده

ھای  که تمام اين نوزادان بايد در بخش مراقبت
بستری شوند تا )  NICU(ھا  ويژه بيمارستان

اما اين نوزادان که با .  س_متی خود را بازيابند
آيند  روزی بر پيشانی بدنيا می ُمھر فقر و سيه

کنند چرا که برای  ھا پيدا نمی مکانی در اين بخش
بستری شدن در اين بخش بايد پول داشت و اگر 
پولی در بساط بود که روزگار اين نوزادان 

 .گونه نبود اين
 ٢٧٠٠در اين نشست مطرح شد که ھم اکنون 

محله وجود دارد که به اصط_ح معضل خيز 
ھا نه بھزيستی وجود  ھستند اما در بسياری از آن

 . دارد و نه خانه بھداشت 
در اين نشست از مناطق اين چنينی در اطراف 

سخن "  القرای جھان اس_م ام"تھران يعنی پايتخت 
در "  جوی ھفت"گفته شد، برای مثال از منطقه 

اطراف شھريار که مانند ديگر مح_ت اين چنينی 
ھيچ امکاناتی ندارد، اما نيروی انتظامی ھر چند 
وقت يک بار به آن محله رفته و چادر ساکنين آن 

ھای دولتی  اين ھم از کمک.  کشد جا را به آتش می
 !!ترين افراد اين جامعه برای محروم

در ھمين مح_ت کودکان معتادی ھستند که از 
بدو تولد معتاد بوده و ھرگز دستی برای ياری 

ھا دراز نشده است، جز آتش خشم نيروی  آن
ھمان .  انتظامی بر چادرھا يعنی ھمان مسکن شان

ھا به دليل اعتياد از  کودکانی که برخی از آن
ھنگام تولد و نداشتن امکان تحصيل از جامعه نيز 

اند و با ده ھا اخت_ل جسمی و روانی  طرد شده
 .کنند بدون ھيچ کمکی دست و پنجه نرم می

ھا يعنی در ھمان کشوری که  در ھمان بيمارستان
اش  ھای عجيب و غريب ای از پيشرفت خامنه

گويد نوزادان معامله شده و فروخته  سخن می
بعضی برای سوء استفاده و گدايی و .  شوند می

. شان بعضی حتا برای استفاده از اعضای بدن
واقعا که شرم کردن برای اين حاکمان چيز 

 .کوچکی است
! شود؟ حال سرنوشت اين کودکان چه می

شان حتا فاقد شناسنامه  کودکانی که بسياری
 !!ھستند
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شد، کشتار مردم عراق " آزاد"فلوجه 
 اما ھمچنان ادامه دارد

و "  فلوجه"جريان پيشروی برای تصرف شھر 
بازپس گيری آن از دست نيروھای داعش، صدھا 

اين گزارش با .  غير نظامی را گروگان گرفتند
: استناد به گفته ھای اسرای نجات يافته می نويسد

آب خواسته می ]  کتائب[وقتی از شبه نظاميان
شد، افراد تشنه را خفه می کردند، می کشتند و يا 

گزارش ".  به قصد مرگ کتک شان می زدند
سازمان ملل ھمچنين در مورد سرنوشت مردانی 

به اسارت گرفته بود، می "  کتائب"که گروه 
"گويد  نفر از ۶٠٠در پنجم ژوئن، بيش از : 

مردان و پسران ناپديد شده را به اردوگاه مربوطه 
 نفر ديگر ھيچ ٩٠٠آوردند، اما از سرنوشت 

 ". خبری نشد
بيان ھمين مختصر کافی ست تا تصوير روشنی 
از وضعيت عراق و سرنوشت غم انگيز مردم آن 

مردمی که گرفتار يک جنگ فرقه .  داشته باشيم
ای تمام عيار شده اند و پايانی نيز بر آن متصور 

"آزادی"  کشتاری که با.  نيست کاھش "  فلوجه" 
و ديگر "  موصل" "آزاد سازی"نيافت و قطعا با 

شھرھای تحت تصرف داعش نيز خاتمه نخواھد 
بادی را که امپرياليستھا با ھمدستی .  يافت

جمھوری اس_می در عراق کاشتند، ھم اکنون به 
صورت توفانی ويرانگر بر سر مردم عراق آوار 

توفانی که بعيد به نظر می رسد در پی .  شده است
ديگر مناطق تحت اشغال داعش ھم "  آزادسازی"

چرا که، نيروھای داعش پيش از .  آرام گيرد
" دولت اس_می عراق و شام"اينکه در قالب 

عروج کنند، از تجربه سال ھا زندگی چريکی در 
ميان قبايل و مردم سنی مذھب عراق برخوردار 

اين تجربه آنان به ھمراه تجربه و .  بوده اند
تجھيزاتی که طی اين سال ھا بدست آورده اند، از 
يک طرف و از طرف ديگر، تداوم پيشبرد 
سياست حذف و سرکوب توده ھای سنی عراق، 
ضريب احتمال خاتمه اين جنگ فرقه ای را به 

. طريق نظامی تقريبا به صفر نزديک می سازد
تداوم اين وضعيت نيز چيزی جز ادامه کشتار 
توده ھای بی دفاع عراق از ھر دو سو نخواھد 

 .بود
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دست باSی شيعه وابسته به جمھوری اس_می نيز 
درجھت سياست ھا و منافع دولت آمريکابود اما 
درادامه و با توجه به يکه تازی ھای جمھوری 
اس_می و دخالت ھا و نفوذ روز افزون آن 
درعراق، اخت_فاتی دراين زمينه ميان جمھوری 

از اين زمان بود که .  اس_می و آمريکا پديدآمد
سازماندھی و تقويت گروه ھا واحزاب  سنی و 
صد البته مخالف جمھوری اس_می در دستور 
کار دولت آمريکا و متحدان منطقه ای اش قرار 

 . گرفت
آنچه امروز در عراق شاھدش ھستيم، محصول 
ھمين سياست دوگانه تضاد و وحدت  ميان آمريکا 
و جمھوری اس_می در شکل دھی يک دولت 

حاصل اين سياست از .  دينی در عراق بوده است
يک طرف باعث عروج داعش با پايگاه حمايتی 
سران قبايل و بخشی از مردم سنی مذھب عراق 
شد و در سوی ديگر، سازماندھی و قدرت گيری 
ب_فصل نيروھای شبه نظامی شيعه وابسته به 

شبه نظاميانی با فرماندھی .  ھيئت حاکمه ايران
مستقيم و غير مستقيم قاسم سليمانی که نشان داده 
اند در بی رحمی، شقاوت و کشتار مردم غير 

ناگفته .  نظامی ھيچ تفاوتی با داعشيان ندارند
پيداست که ھمه اين گروه ھای موجود در عراق 
چه شيعه و چه سنی، تماما از آبشخور ارتجاع 
اس_می ارتزاق می کنند و تفاوت شان نيز تنھا 
در نامگذاری ھای متنوع اس_می و قدرت ھای 

 . حامی آنان است
تداوم اجرای اين سياست ارتجاعی و امپرياليستی 
که آمريکا و جمھوری اس_می معرکه گردان آن 
ھستند، ھمان سرنوشت محتومی را برای مردم 

 . عراق رقم زده است که اکنون شاھدش ھستيم
سرنوشت غم انگيز مردمی بی پناه که روز از 

داعشيان با تصرف .  پس روز کشتار می شوند
ھر منطقه، ھرآنچه را که غير از تمکين و 

باشد، از دم آتش و تيغ می "  داعش"وفاداری به 
گذرانند و پس از آن، ھر منطقه ای که دوباره از 
نيروھای به اصط_ح دولت اس_می عراق و شام 

بازپس گرفته می شود، اينبار اين )  داعش(
نيروھای شيعه و شبه نظاميان وابسته به دولت 
عراق ھستند که توده ھای غير نظامی سنی 

. مذھب را بازداشت، شکنجه و کشتار می کنند
و حوادث بعد از آن، آئينه "  فلوجه"ماجرای شھر 

تمام نمايی از وضعيت غم انگيز حاکم بر عراق 
وضعيتی که پايانی بر آن نيست و قربانيان .  است

توده .  آن نيز تماما توده ھای محروم عراق ھستند
ھای بی دفاعی که ميان چرخ دنده ھای کشنده دو 
ارتجاع اس_می داعش و دولت شيعه تحت 

مردمی .  حمايت جمھوری اس_می گرفتار شده اند
که ھر روز شماربيشتری ازآنان آواره  می شوند 
و پيکرشان نيز فوج فوج در آتش انفجارھای 

 . انتحاری داعشيان جزغاله می شود
ناگفته پيداست که، بمب گذاری ھا و عمليات 
انتحاری نيروھای داعش در مح_ت شيعه نشين 
تنھا يک جلوه از چھره کريه جنگ فرقه ای در 

ھمانطور که اشاره شد، جلوه ديگر .  عراق است
اين معادله، گزارش کميساريای عالی حقوق بشر 
سازمان ملل است که خبر از کشتار بی رحمانه 
مردم سنی مذھب و به اسارت گرفتن صدھا مرد 
و زن و کودک سنی در روزھای بازپس گيری 

بر اساس گزارش سازمان .  می دھد"  فلوجه"
شواھد آشکاری وجود دارد که نشان می "ملل، 

در "  کتائب حزب هللا"دھد شبه نظاميان شيعه 

ابتدا، زمينه ھای تعارض گروھای سنی با دولت 
 . مذھبی شيعه را فراھم ساخت

اين راھبرد دولت عراق، در دوره مالکی با 
. بحران و تنش ھای روزافزون داخلی مواجه شد

با گسترش بحران، مالکی از قدرت ساقط و 
با روی کار آمدن دولت . عبادی به جای او نشست

عبادی و به رغم وعده ھای او در ايجاد يک 
، در عمل اما "دموکراتيک"و "  دولت فراگير"

تغيير چندانی در سياست راھبردی دولت عراق 
پر واضح بود که رويکرد دولت عبادی .  داده نشد

نيز به دليل ھمان خصلت مذھبی و پيشبرد 
سياست شيعه گری، عم_ نمی توانست تفاوت 

. ھای ماھوی با رويکرد دولت مالکی داشته باشد
پيشبرد اين سياست ھمراه با باز گذاشتن دست 
شبه نظاميان شيعه در کشتار غيرنظاميان سنی 
ھم اکنون بيش از گذشته بر گلوی دولت عراق 

 .چنگ انداخته است
"فلوجه" شد اما، به دليل گسترش بمب "  آزاد" 

گذاری ھا و مجموعه کشتارھايی که از طرفين 
شيعه و سنی قربانی گرفته است، دولت عبادی ھم 

سنی .  اينک با چالش ھای وسيعتری مواجه است
ھا، دولت عبادی را شريک و ھمدست نيروھای 
شبه نظامی شيعه در کشتار مردم بی دفاع سنی 
مذھب قلمداد می کنند و نيروھای شيعه دولت او 
را به بی کفايتی در ايجاد امنيت و حفظ جان مردم 
شيعه از تعرضات نيروھای داعش متھم می 

وضعيتی که از يک طرف تقابل و دشمنی .  سازند
نيروھای شيعه و سنی را با ھم شدت می بخشد و 
از طرف ديگر واکنش مجموعه نيروھای عراق 
چه سنی و چه شيعه را در تقابل با دولت عبادی 

ع_وه بر بحرانی که دولت .  حادتر می سازد
مالکی با آن مواجه است، خود گروه ھا مختلف 
شيعه عراق نيز ھم اينک در پراکندگی و بعضا 

. در ستيز و کشمکش با يکديگر بسر می برند
اينھمه اما، سبب نمی شود تا دولت عراق و 
مجموعه نيروھای شيعه نسبت به سياست 

به رغم .  راھبردی شان ذره ای عقب نشينی کنند
تنش ھای موجود ميان گروه ھای شيعه عراق و 
به رغم چالش ھايی که دولت عبادی از داخل و 
خارج با آن مواجه است، ترديدی نيست که 
جملگی آنان ھمچنان بر پيشبرد سياست حذف و 
سرکوب سنی ھا توافق نظر داشته و کماکان در 

 .   اجرای آن با ھم و در کنار ھم خواھند بود
در واقع، وضعيت موجود برآمد ھمان سياستی 
است که آمريکا و جمھوری اس_می با 
سازماندھی يک دولت مذھبی و فرقه ای در 

برآمدی که در آغاز به .  عراق نطفه اش را بستند
صورت تنش ھای مذھبی سر باز کرد و سپس با 
حذف و سرکوب توده ھای سنی عراق تشديد شد 

دولت اس_می "و در نھايت در قالب عروج 
 . تبلور مادی يافت" عراق و شام

رويکرد آمريکا اگرچه سازماندھی يک دولت 
مذھبی و فرقه ای بر ويرانه ھای عراق پس از 
تھاجم امپرياليستی بود وشکل گيری يک دولت 
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 آيند دنيا می  ھزار نوزادی که معتاد به٣٠٠
بعضی اوقات ممکن است فردی موضوعی را 

به او .  خواھد که بفھمد نداند و يا نفھمد اما می
توان موضوع را توضيح داد و به اصط_ح  می

اما وای بر زمانی که کسی برای انکار .  فھماند
. حقيقتی خودش را به ندانی بزند و نخواھد بفھمد

يعنی زمانی که کسی .  اما از اين بدتر نيز داريم
کند بلکه با واژگونه  نه تنھا حقيقت را انکار می

جلوه دادن حقيقت اساسا دروغی بزرگ را به 
. خواھد به ديگران بقبوSند جای حقيقت می

ای رھبر جمھوری اس_می از اين دسته  خامنه
فردی که در ھر سخنرانی خود و ھر .  افراد است

ھای عظيم  يابد از پيشرفت جا که مجالی می
ھم  کند، آن جمھوری اس_می صحبت می

ی کشورھای ديگر را  ھايی که ھمه پيشرفت
انگشت به دھان کرده و به حسادت کشانده است و 

ھا قرار  البته آمريکا و اسرائيل ھم در راس آن
ای نشان  ھای خامنه گويی اما ھمين دروغ.  دارند

 .دھد که کوری و کری او درمانی ندارد می
ای  جمھوری اس_می نه تنھا کشور را به ويرانه

ترين  تبديل کرده بلکه حتا قادر به حل ساده
معض_ت اجتماعی نيز نيست و به دليل ھمين 
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 .کند را پخش می
 .ساعت و زمان برنامه را به خاطر بسپاريد و به اط�ع دوستان و آشنايان خود برسانيد

توانيد از طريق آدرس اينت$رن$ت$ی س$اي$ت دي$دگ$اه  ب$ه  ای دسترسی نداريد، می اگر به تلويزيون ماھواره
 www.didgah.tv:آدرس

 
طور زنده و ھ$م$زم$ان مش$اھ$ده ک$ن$ي$د و ھ$م$چ$ن$ي$ن ش$ب$ک$ه  ھای تلويزيون دمکراسی شورايی به برنامه

 .دسترسی است  نيز قابل٧٢و کانال  www.glwiz.comتلويزيونی ديدگاه از طريق جلويز 
 

 HOT BIRDآدرس ماھواره ھات برد   
   تلويزيون ديدگاه بر روی ماھوارٔه ھات برد

 ¾: اف ای سی -٢٧,۵٠٠: سيمبل ريت -عمودی -١٢۵٢٠فرکانس  -٩٠ترانسپندر 
 
 

 : 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   
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  نامrه          ))))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 شÉمÉاره حسÉاب  کمک

بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھÉمÉراه 
ھÉÉای  کÉÉد مÉÉورد نÉÉظÉÉر بÉÉه يÉÉکÉÉی 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 
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