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در ھفته ھای اخير با گسترش و تعميق ھمه جانبه 

اقتصادی در ايران، طرح   -بحران سياسی
استعفای کابينه روحانی نيز توسط عناصری از 

بحث .  ھر دو جناح حاکميت مطرح شده است
استعفای روحانی يا دست کم تغييراتی در کابينه 
او، البته بعد از اعتصاب بازاريان در تھران و 

تا جاييکه .  چند شھر ديگر شتاب بيشتری گرفت
حس روحانی در واکنش به طرح موضوع 
احتمالی کناره گيری او از رياست جمھوری، 
روز چھارشنبه، ششم تير ماه در نشست ھم 

اگر کسی فکر : "انديشی مديران ارشد دولت گفت
می کند دولت استعفا می دھد، کنار می کشد يا 

 ". می رود، اشتباه می کند
روحانی در اين نشست، عMوه بر تاکيد بر عدم 

. ، شعارھای ديگری ھم داد"استعفای دولت"
"اينکه  ٩۶اگر بخواھيم با سبِک سابق و سال : 

وزير کار .  کشور را اداره کنيم بدانيد ما ناموفقيم
بايد ھر ماه در دولت بگويد که برای اشتغال 

ما از امروز برای خدمت به .  چکار کرده است
مردم يک ساعت  به کار موظفمان داوطلبانه 

نبايد قيمت ھا از حد تورم باWتر .  اضافه کنيم
برود، ھمه ما بايد تMش کنيم تا تورم تک رقمی 
بماند، دولتمردان بايد به دنبال مشاوران و 

دولت "و باWخره اينکه "  کارشناسان جديد باشند
 ". تمام قد در کنار بازار است

تدبير و "از شعارھای تکراری رئيس کابينه 
که بگذريم، واکنش روحانی نسبت به "  اميد

استعفای کابينه از جمله مھمترين موضوع سخنان 
عدم کفايت سياسی "طرح .  او در اين نشست بود

که طی ھفته ھای گذشته ابتدا با زمزمه "  روحانی
ھايی توسط پاره ای از شخصيت ھای سياسی در 
درون حاکميت مطرح شده بود، روز شنبه نھم 
تيرماه در خبرگزاری ھای رسمی کشور بازتاب 

ابتدا ايرنا، خبرگزاری رسمی .  بيشتری يافت
" استيضاح و عدم کفايت سياسی"دولت از طرح 

حسن روحانی توسط تعدادی از نمايندگان مجلس 
شورای اسMمی خبر داد، و پس از آن 
خبرگزاری تسنيم وابسته به سپاه پاسداران ايران 

ترين بحران دوران  جمھوری اسMمی با عميق
ھای مختلف طبقه  جناح.  حيات خود مواجه است

درمان  حلی  برای دردھای بی يک راه حاکم، ھيچ
از ھمين .  داری حاکم بر ايران ندارند نظم سرمايه

ھايی از اين طبقه، در  روست که فراکسيون
جستجوی راھی برای نجات نظم موجود،  به 

 .اند حلی از خارج، دخيل بسته راه
گروھی از نمايندگان و سخنگويان طبقه حاکم از 
درون و بيرون ھيئت حاکمه، از قماش 

گرا، از  گرا، تا اصول و اعتدال"  طلب اصMح"

 ) راه کارگر(دفاع شرمگينانه سازمان کارگران انق�بی 
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 حکومت شورائی

  ٧٧٩شماره    ٩٧ تير ١١ –سال  چھلم 

 نجات بخشی جز طبقه کارگر و حکومت اين طبقه نيست

 خرداد، واعظی رئيس دفتر روحانی با اعMم ٢٣
:  دستور روحانی برای مقابله با گرانی گفته بود۴
روحانی برای مقابله با گرانی دستور خالی "

کردن انبارھا و ارسال کاWھا به بازار را صادر 
 ٧٧٧ما ھمان زمان در کار شماره ".  کرده است

نوشتيم که اين يعنی دست خالی جمھوری اسMمی 
 ھفته گذشت اما غول ٢.  برای مقابله با گرانی

مجلس جلسه .  تر شد تر و ترسناک گرانی مھيب
غيرعلنی برای بررسی موضوع گرانی تشکيل 

ای به روحانی   نماينده مجلس در نامه١٨٧!!  داد
خواستار تغيير تيم اقتصادی کابينه شدند و حتا 

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

مساله طرح عدم کفايت سياسی روحانی از سوی 
نمايندگان جبھه پايداری در مجلس اسMمی مطرح 

اند، در  ھم شده"  اقتصاددان"امامان جمعه که .  شد
نمازھای جمعه به تحليل علل گرانی پرداخته و 

"علت اصلی گرانی را کشف کردند تيم : 
ھر چند که ھمين تحليل را ھم ".  اقتصادی کابينه

" سواد اقتصادی"ی پيشرفتی در  توان نشانه می
آخوندھا تعبير کرد، چرا که جنتی رئيس مجلس 
خبرگان و دبير شورای نگھبان که تا چندی پيش 

خواست "امام جمعه تھران نيز بود، چند سال قبل 

 بحران اقتصادی کنونی تنھا يک راه حل دارد

 لشگرھای آن منافع سوداگران ک�ن و سياھی
 

داران و کاسبان   ھزار تومان، ابتدا مغازه٩ تير بود که با باW رفتن قيمت دWر تا مرز ٣روز يکشنبه 
ھای خود را بسته   فروشگاه خريد و فروش موبايل و کاWھای ديجيتال، مغازه١١٠٠پاساژ عMءالدين، با 

ھای  داران پاساژھا و راسته در روز بعد، بازاريان و مغازه.  و به سوی بازار چارسو به حرکت درآمدند
"دادند آنان شعار می.  ھا شدند مختلف بازار نيز به اين اعتصاب پيوسته و راھی خيابان دWر ده تومنی : 

داران شھرھای ديگر نيز به   تير و روزھای پس از آن، بازاريان و مغازه۴در ".  خوايم خوايم، نمی نمی
 روز کسبه شھرھای مختلف از جمله بندرعباس، قشم، تبريز، مشھد، ۵چه طی  اعتصاب پيوستند چنان

شيراز، کرمانشاه و شھرھای کوچک و بزرگ ديگر نيز در اعتراض به گرانی ارز، گرانی کاWھا، رکود 
 .ھا به اعتراض برخاستند ھای خود را بستند و در خيابان بازار مغازه

ھای پيش در اعتراض به ماليات بر ارزش افزوده و افزايش ماليات  با وجود اعتصابات بازاريان در سال
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١از صفحه   
 

 ناقوس اضمح�ل کابينه روحانی به صدا درآمده است 

در تصويری که از اين طرح منتشر کرد، عدم 
کفايت حسن روحانی، رئيس جمھور و دWيل آن 

 .  بند به نمايش گذاشت١۵را در 
از جمله "  عدم کفايت حسن روحانی"طرح 

بحران ھای سياسی تازه ای است که اين روزھا 
در پی تعميق بحران اقتصادی و رشد و گسترش 
اعتراضات توده ای بر مجموعه بحران ھای 

. درونی ھيات حاکمه ايران اضافه شده است
بحرانی که به صورت يک شبح بر اضمحMل 

در واقع آنچه .  کابينه روحانی سايه افکنده است
در اين روزھا شاھدش ھستم، وقوع يک سری 
تحوWت پی در پی در جامعه و در درون ھيات 

تحوWتی شتابان که بعضا يک .  حاکمه است
مجموعه ای از .  روزش در سالی نمی گنجد

بحران ھای ناعMج که اين روزھا با تعميق بيشتر 
به شکل فزاينده ای جمھوری اسMمی را از 

مضافا اينکه .  درون و بيرون به چالش گرفته اند
با خروج آمريکا از برجام، بحران ھسته ای 
ايران نيز مجددا به چالشی جدی در سياست 

 . خارجی جمھوری اسMمی تبديل شده است
بحران ھسته ای، ادامه سياست خارجی و پان 
اسMميستی جمھوری اسMمی ھمراه با تحريم 
ھای آمريکا که قرار است از مرداد ماه شروع 
شوند، بحث مذاکرات مستقيم ايران با آمريکا را 
در ميان پاره ای از عناصر بيرون و درون نظام 

تا جاييکه حسين موسويان، .  باز کرده است
ديپلمات ارشد تيم مذاکره کننده ی ھسته ای ايران 
در دوره رياست حسن روحانی نيز طی مصاحبه 
ای با خبرنگار روزنامه ھمشھری اعMم کرده 
است، به رغم اينکه در لحظه کنونی مذاکرات 
مستقيم با آمريکا را مفيد نمی داند، با اين ھمه 

ای ايران  بحران ھسته"تاکيد دارد که در نھايت 
بدون مذاکره مستقيم با آمريکا، به نتيجه 

 ".رسيد نمی
در چنين وضعيت وخامت باری که طبقه حاکم در 
عرصه داخلی و بين المللی دست و پا می زند، 
غول افزايش قيمت دWر نيز از شيشه جادوی 
خود بيرون جھيده و کاھش ارزش برابری لایر با 
دWر، به صورت بھمن وار در سراشيبی سقوط 

افزون به ھمه اين ھا،  بحران .  قرار گرفته است
خشکسالی، زيست محيطی و بی آبی ھم به 
صورت جدی بخش ھای وسيعی از مردم را 

خصوصا بحران بی آبی که اين .  تھديد می کند
روزھا در پاره ای از شھرھای جنوبی کشور از 
جمله خرمشھر با اعتراضات وسيع و توده  ای 

اعتراضاتی که در شامگاه روز .  ھمراه بوده است
شنبه نھم تيرماه با شليک گلوله و گاز اشک آورد 
نيروھای سرکوبگر رژيم منجر به کشته و زحمی 

 . شدن تعدادی از مردم معترض خرمشھر شد
اگر تا ديروز ھيات حاکمه ايران در مجموعه ای 
از تضادھا و کشمکش ھای سياسی دست و پا می 

تورمی بی محابا بر   -زد و بحران فزاينده رکود
گلويش چنگ می کشيد، اکنون اما، بحران ھای 
فاجعه آميز ديگری از جمله بی آبی نيز توده ھا 

در واقع، اگر جمھوری اسMمی .  را تھديد می کند
تا ديروز از تامين نان شب مردم عاجز بود، 
اکنون حتا از تامين آب آشاميدنی آنان نيز باز 

 .مانده است
وضعيت موجود، تصوير روشنی از شکست 

جمھوری اسMمی در تمام عرصه ھای سياسی، 
اين شکست ھمه .  اقتصادی و اجتماعی است

جانبه که اکنون به صورت تعميق بحران ھايی 
ناعMج، رژيم را فرا گرفته است، آن چنان پُر 
شتاب پيش می روند که ديگر نه تنھا نشانی از 
توقف آن ھا نيست، بلکه کمترين چشم انداز 
اميدی ھم در کاھش يا تعديلی ھرچند کوچک در 

 . ھيچ کدام از آن ھا ديده نمی شود
نتيجه اين وضعيت ھمانا گسترش اعتراضات 
توده ای در پائين و تعميق شکاف باز ھم بيشتر 

دير گاھی ست که تامين .  در ميان باWيی ھاست
معيشت زندگی بر گلوی کارگران و توده ھای 

روزی نيست که .  زحمتکش چنگ می کشد
اعتراض و اعتصابات کارگری در بخش ھای 
مختلف توليدی رخ ندھد، زنان اکنون به مبارزه 
ای مستقيم و علنی با نظام فاسد اسMمی روی 
آورده اند، معلمان، بازنشستگان و مال باختگان 
برای طرح مطالبات شان مدام دست به تجمع و 

جواناِن بيکار و توده ھای .  اعتراض می زنند
مستاصل در ھر فرصتی برای اعتراض به 

ديگر .  وضعيت موجود به خيابان ھا می ريزند
کار به جايی رسيده که حتا بازاريان، اين متحدان 
ھميشگی و استراتژيک جمھوری اسMمی نيز 

ھمان .  صدای اعتراض شان بلند شده است
بازاريانی که روحانی در سخنان چھارشنبه خود 

 ".  دولت تمام قد در کنار بازار است: "گفت
در وضعيت کنونی، که مجموعه شرايط تماما به 
ضرر جمھوری اسMمی پيش می رود، کابينه 
روحانی، مستاصل و ناتوان از ھرگونه اقدامی 
جھت مھار بحران ھای موجود، فقط نظاره گر 

در اين ميان اما،  گسترش .  روند جاری ست
اعتصابات کارگری و حضور اعتراضی پُر شور 
جوانان و توده ھای عصيان زده در خيابان ھا، 
تنھا نقطه اميد برون رفت از وضعيت موجود و 
رھايی از چھار دھه نکبت جمھوری اسMمی 

اعتراضات رو به رشد و فزاينده ای که به .  است
رغم فروکش کردن موقتی خيزش عمومی و 
سلحشورانه جوانان و توده ھای مردم در دی ماه 

، اکنون به ھر بھانه ای در گوشه و کنار ٩۶
کشور شکل می گيرند، عروج می يابند و روز 

 . از پی روز وسعت و عمق بيشتری می گيرند

وحشت از تعميق اين ھمه بحران ھای ناعMج، 
ھرگز تا بدين حد در رفتار و کردار مسئوWن 

وحشتی فزاينده که ھمانند .  نظام آشکار نبوده است
شبحی جمھوری اسMمی را فرا گرفته و بعضا تا 

پيش رفته "  عدم کفايت سياسی روحانی"بحث 
سير اينھمه تحوWت پِر شتاب طی ھفته .  است

ھای گذشته ممکن نبود، مگر به يمن حضور 
اعتراضی توده ھای عصيان زده و توده ھای 
ستمديده ای که برای رھايی از وضعيت موجود و 
خاتمه دادن به چھار دھه حاکميت ننگين 
جمھوری اسMمی به اعتراضات خيابانی روی 

 .آورده اند
با شکل گيری وضعيت موجود و خطر ناشی از 
اضمحMل کابينه روحانی، خامنه ای و تمامی 
دارو دسته اش که تا ديروز به عنوان منتقد و 
مخالف سياست ھای حسن روحانی به صورت 

عمل می کردند، به يکباره در نقش "  اپوزيسيون"
. ظاھر شده اند"  دولت تدبير و اميد"مدافعان 

خامنه ای در آخرين سخنرانی خود اعMم کرد، 
قوه مجريه از قوای اصلی کشور است و ھمه بايد 

 .با آن ھمکاری کنند
حسن روحانی نيز با آگاھی از ھمين چرخش  

ای در دفاع از کابينه او، جرئت پيدا  نگاه خامنه
کرد که بگويد، دولت  کنار نخواھد کشيد و تا 

 . آخر خواھد ايستاد
اين چرخش نگاه خامنه ای و به دنبال آن، به 
صف شدن نھادھای زير مجموعه رھبری از 
جمله فرمانده سپاه در حمايت از روحانی، طبيعتا 
روندی موقت و برگرفته از حاد شدن شرايط 

 . موجود برای کليت نظام است
روند اصلی اما، ھمان تعميق شکاف و تشديد 

ھمان روندی .  درگيری ھای فزاينده در باWست
که تا به امروز به شکل فزاينده در حال پيشروی 

روندی که نتيجه بMفصل تعميق .  بوده است
بحران ھای سياسی و اقتصادی جمھوری اسMمی 

. در تمام عرصه ھای داخلی و خارجی است
بحرانی که با حضور موثر کارگران و توده ھای 
فقر زده در اعتراض به وضعيت فMکت بار 
موجود به شدت تعميق يافته و دست به نقد تا اين 

" عدم کفايت سياسی"مرحله به صورت طرح 
روندی که با .  روحانی سر باز کرده است

گسترش ھرچه بيشترمبارزات عمومی کارگران 
و توده ھای سرکوب شده دير يا زود به سمت 
اضمحMل کامل جمھوری اسMمی پيش خواھد 

 . رفت
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۴درصفحه   

١از صفحه   
ھای زحمتکش خواھد  رھگذر چيزی ھم عايد توده

بنابراين، آخرين .   نبود فريبی شد، جز يک عوام
گزينه پاسداران نظم موجود نيز جواب نخواھد 

با حمايت آمريکا و يا بدون آن، جمھوری .  داد
 . ھا نجات نخواھد يافت اسMمی از اين بحران

ھای  اما فقط جناحی از ھيئت حاکمه و اپوزيسيون
بورژوائی  قانونی آن نيستند که برای نجات رژيم 

ھای  اپوزيسيون.  اند به آمريکا دخيل بسته
بورژوائی غيرقانونی رژيم نيز از نمونه 

فقط در  طلبان و مجاھدين خلق نيز نه سلطنت
رؤيای کسب قدرت به حمايت آمريکا اميد 

اند، بلکه اين توھمات را در ميان مردم  بسته
ھاست و  بخش آن پراکنند که گويا آمريکا نجات می

معضMت جامعه ايران از طريق آمريکا حل 
از ھمين روست که ھر اقدام دولت .  خواھد شد

آمريکا را عليه جمھوری اسMمی که در واقعيت 
ھايی برای تأمين منافع  چيزی نيست جز سياست

امپرياليسم آمريکا، مستقيم و غيرمستقيم، آشکار 
ھای مردم  عنوان حمايت از منافع توده و پوشيده به

زنند و از طريق امکانات تبليغاتی  ايران جا می
ھايی  گسترده خود به اين توھمات در ميان بخش

نيازی به گفتن نيست که .  زنند از مردم دامن می
ھای امپرياليست  به چيزی جز منافع خود  قدرت

وقتی منافع آمريکا تأمين باشد، .  انديشند نمی
ھايی مرتجع از نمونه عربستان سعودی،  رژيم

ھا،  فارس و امثال آن شيوخ مرتجع حاشيه خليج
جمھوری .  ترين دوستان آمريکا ھستند نزديک

تواند يکی از آنھا باشد، با تمام  اسMمی ھم می
ھای  بنابراين جناح.  اش ھای ارتجاعی سياست

ھای بورژوائی ھريک  درونی رژيم و اپوزيسيون
ای منافع اقتصادی و سياسی خود،   از زاويه

ھای  حال توده بخش خود و درعين آمريکا را نجات
اما مستثنا از اھداف و .  کنند مردم معرفی می

ھای  مقاصد امپرياليستی دولت آمريکا، نه قدرت
امپرياليست از نمونه آمريکا، نه رژيم جمھوری 

يک  ھای بورژوائی ھيچ اسMمی و نه اپوزيسيون
ھای جامعه ايران را حل کنند و  نه قادرند بحران

 .توانند به مطالبات مردم پاسخ دھند نه می
بحران اقتصادی ايران با ھيچ رفرم و کمکی از  

تواند حل شود،چراکه حل اين بحران  خارج نمی
نيازمند حل تضادھای نظام اقتصادی است و حل 
اين تضادھا، دگرگونی تمام نظم اقتصادی را 

روشن است که بورژوازی داخلی و .  طلبد می
توانند خواھان دگرگونی  المللی ھرگز نمی بين

نظمی باشند که اساس استثمار و حاکميت و 
. ھا است کننده منافع اقتصادی و سياسی آن تأمين

فقط منافع يک طبقه، يعنی طبقه کارگر است که 
 . طلبد اين دگرگونی را می

شود  تنھا با اين دگرگونی است که بحران حل می
و عواقب اجتماعی آن نيز از نمونه بيکاری و فقر 

تواند ادعا  کس نمی البته ھيچ.  از ميان خواھد رفت
-ھمه فجايع اقتصادی شبه تمام آن کند که يک

داری و جمھوری اسMمی به  اجتماعی که سرمايه
اما با نخستين .  اند، حل خواھد شد بار آورده

ترين  توان  به فوری ھای اين دگرگونی، می گام
رفاھی کارگران و   -ھای اجتماعی خواست

زحمتکشان از طريق برقراری يک سيستم تأمين 
درنگ  جانبه از گھواره تاگور، بی اجتماعی ھمه

ھا کارگر و زحمتکش و جوانان  ميليون.  پاسخ داد
ھا بايد از اين امکان  اين مملکت بيکارند، آن

نشده،  برخوردار باشند که مادام مسئله بيکاری حل

 حل کنيم احتماWً در مورد آقای  بحرانی رسيد،
پس، از ."  کنيم گونه اقدام می ترامپ ھم ھمين
بحران در تمام جھات به اوج "  ديدگاه ايشان نيز 
بديل ديگری ھم جز مذاکره با "  خود رسيده است

 .  آمريکا نيست
شان  گاه صريح حرف.  ھا کم نيستند از اين نمونه

 .زنند و گاه در پرده را می
ھای ھيئت حاکمه  که فراکسيون مستثنا از اين

حسب منافعشان با آمريکا مذاکره بکنند يا  به
ھای جمھوری اسMمی  نکنند، در واقعيت،  بحران

تر از آن ھستند که امپرياليسم  تر و عميق بزرگ
ھا را حل و رژيم  آمريکا بتواند اين بحران

جمھوری اسMمی را از ورطه سرنگونی نجات 
تجربه دو سال پس از توافق برجام، با تمام .  دھد

جمھوری قبلی آمريکا و اتحاديه  تMشی که رئيس
اروپا برای نجات جمھوری اسMمی از بحران 

ھا ميليارد دWری که به دست  انجام دادند و ده
تنھا ھيچ بحرانی  سران رژيم افتاد، نشان داد که نه

. تر شدند ھا پيوسته عميق حل نشد، بلکه بحران
درپی وعده  که سران و مقامات دولتی پی درحالی

دادند که با برجام، Wاقل بحران اقتصادی حل  می
خواھد شد و از دامنه فقر و بيکاری و گرسنگی  
کاسته خواھد شد، نتيجه اما معکوس از کار 

سازمان .   ھم پيشاپيش روشن بود دليل آن.  درآمد
 -بحران اقتصادی رکود:  ما در ھمان ايام نوشت

تورمی مزمن که چندين دھه Wينحل مانده است، 
حلی ندارد و  داری راه در چھارچوب نظم سرمايه

تر خواھد شد،  جمعيت  باگذشت ھرروز عميق
بيکاران و فقرا افزايش خواھد يافت و سطح 
معيشت کارگران و زحمتکشان بازھم  تنزل 

 . خواھد کرد
 سال گذشته ٤٠قدر کافی در طول  تجربه نيز به

نشان داده است که مشکل اقتصاد ايران با 
گذاری  ھای  کMن دولت از نفت و سرمايه درآمد

. نشده و نخواھد شد المللی حل انحصارات بين
که اين بحران تشديد شود، پی  روشن است وقتی

آمد آن، عواقب اجتماعی بحران اقتصادی است 
ھای اجتماعی نشان  که خود را در گسترش بحران

 .خواھد داد
خوبی نشان  دوره پس از برجام، اين واقعيت را به

که از اين  داد که ادعای  ھيئت حاکمه مبنی بر اين

مذھبی و مجاھدين خلق، در   -طلب تا ملی سلطنت
تبليغات خود مستقيم و غيرمستقيم چنين عنوان 

گشای معضMت جامعه  کنند که گويا مشکل می
ھای ناعMج آن، دولت آمريکا  ايران و بحران

تواند به مصائبی که  است و اين دولت است که می
منتھا .   جامعه ايران گرفتار آن است پايان بخشد

 .با دWيل و توجيھات مختلف
ھای  چندی پيش تعدادی از افراد وابسته به گروه 

مذھبی و -طلب، ملی رنگارنگ موسوم به اصMح
ای انتشار دادند و خواستار گفتگوی  اکثريتی، نامه

جمھوری اسMمی با "  مستقيم و رسمی و شفاف"
 . جمھوری آمريکا شدند رئيس

با توجه به وضعيت ناامن و "ھا نوشتند  آن
ھای  پرخطر منطقه پيرامون ما و نيز بحران

مختلف و متراکمی که در داخل، زندگی روزمره 
بخش مھمی از مردمان و نيز سامانه اقتصادی و 
اجتماعی و حيات ايران و ايرانيان را تھديد 

کند، ما اکنون نيازمند يک عزم جدی و  می
يکی از .  ھا ھستيم مسئوWنه برای تغيير سياست

ھای بين ايران و  ھا به تنش ترين سياست مھم
 ."گردد آمريکا برمی

تغيير "  ھای مختلف و متراکم بحران"حل  پس راه
ھا تنش ايران و  ترين آن اما مھم.  ھاست سياست

ھای  بحران"آمريکاست که گويا چنانچه حل شود،
 .نيز حل خواھد شد" مختلف و متراکم

به نفع "   فقط نه"اين گفتگو :  افزايند ھا می آن
اما "  برقراری صلح و امنيت در جھان و منطقه

بھبود رفاه و آزادی و سربلندی "که  تر اين مھم
سابق بر .  را به بار خواھد آورد"ايران و ايرانيان 

بھبود رفاه و آزادی و سربلندی ايران "اين وعده 
به برجام وابسته شد، اکنون اما منوط " و ايرانيان 

 .  و مشروط  به گفتگو با دولت آمريکاست
فائزه ھاشمی از رھبران حزب کارگزاران 

تر از ديگران دست ياری طبقه حاکم را  شفاف
ای با  او در مصاحبه. کند سوی  آمريکا دراز می به

بحران در تمام :"  گويد روزنامه فايننشال تايمز می
"جھات به اوج خود رسيده است ما نبايد ..."  

منفعMنه عمل کنيم و بايد ھرچه زودتر وارد 
مذاکره با آمريکا شويم، قبل از اينکه وضعيت 

وی ادامه داد ."  بدتر شود، ما جايگزينی نداريم
ما عادت کرديم مشکMت را بعدازآنکه به نقطه "

 نجات بخشی جز طبقه کارگر و حکومت اين طبقه نيست
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٣از صفحه   

 خ�صه ای از 
 اط�عيه ھای سازمان

 
روز جمعه ھشتم تيرماه سازمان فدائيان

در ارتباط با دستگيرشدگان )  اقليت(
اعتراضات اخير اطMعيه ای تحت عنوان 

جان دستگيرشدگان اعتراضات اخير در "
 . منتشر کرد" خطر است

 
روز :  در ابتدای اين اطMعيه چنين آمده است

پنجشنبه ھفتم تيرماه، عباس جعفری، 
" بازداشت تعداد زيادی"دادستان تھران از 

در ارتباط با اعتراضات روزھای اخير در 
دادستان تھران با بيان اينکه .  تھران خبر داد

ما معتقديم که اين تجمعات و عوامل آنھا "  
، افراد بازداشت شده "از بازاری ھا نبودند

به اعدام "  مفسدان اقتصادی"را تحت پوشش 
تھديدی که پيش از او، آملی .  تھديد کرد

Wريجانی، رئيس قوه قضائيه نيز معترضين 
 .را به اعدام تھديد کرده بود

 
اين اطMعيه در ادامه می افزايد، اعتراضات 
روزھای اخير که ابتدا توسط مغازه داران 
پاساژ عMءالدين و چارسو در اعتراض به 
افزايش نرخ دWر در بازار غير رسمی 
شروع شده بود، به سرعت از حوالی بازار 
به ديگر مناطق تھران و تعداد ديگری از 

در تمامی اين ...  شھرھای ايران کشيده شد
شھرھا که ابتکار عمل را توده ھای 
ناراضی به ويژه جوانان در دست گرفتند، 
شعارھای معترضين که ابتدا صرفا صنفی و 
حول و حوش گرانی دWر بود، سريعا به 

و شعارھای "  مرگ بر ديکتاتور"شعار 
" رھبر بی لياقت نمی خواھيم"ديگری نظير 

" يه اختMس کم بشه، مشکل ما حل ميشه" و 
 .تبديل شدند

 
اطMعيه سپس با يادآوری اينکه، تھديد 
دادستان تھران نيز، پيش از ھرچيز متوجه 
حضور ھمين جوانان پرشور و توده ھای 
زحمتکش در اعتراضات اخير است و طبقه 
حاکم و مفت خور ايران، ھمچنان نجات خود 
را در تھديد به سرکوب و اعدام ھمين 
جوانان معترض می پندارد، اينگونه خاتمه 

 : می يابد
 

ضمن محکوم کردن )  اقليت(سازمان فدائيان 
اينگونه تھديدھای سرکوبگرانه مقامات 
جمھوری اسMمی، خواھان آزادی فوری و 

 . بی قيد و شرط تمای دستگيرشدگان است
، موثرترين راه )اقليت(سازمان فدائيان 

مقابله با تھديدات رژيم عليه بازداشت شدگان 
را، در گسترش اعتراضات عمومی و 
حمايت توده ھای مردم از دستگيرشدگان و 

 . خانواده ھای آنان می داند
 

با دريافت حقوق مکفی ايام بيکاری، زندگی خود 
فوريت  توان به می.  شان تأمين باشد و خانواده

توان  می.  سطح زندگی طبقه کارگر را ارتقاء داد
فوريت  بھداشت و درمان و آموزش رايگان را  به

توان  می.  مرحله اجرا درآورد برای ھمه، به
امکانات رفاھی مناسبی برای بازنشستگان و 

توان  اين مطالبات را می.  سالمندان فراھم کرد
اما بازھم تنھا طبقه کارگر .  فوريت عملی کرد به

تواند يک سيستم تأمين اجتماعی  است که می
. جانبه از گھواره تاگور را برقرار سازد ھمه

تر  فقط اقداماتی در خدمت اھداف عالی چراکه نه
اند، بلکه مقدم بر ھر چيز  سوسياليستی اين طبقه

 .پای نفع فوری خود اين طبقه در ميان است
ھای مردم ايران نيازمند آزادی و تأمين  توده 

صد  به تجربه يک.  اند حقوق دمکراتيک خويش
نفع بورژوازی و .  سال گذشته نگاه کنيد

امپرياليسم در ايران، استقرار استبداد و سلب 
. ھا و حقوق دمکراتيک مردم بوده است آزادی

جای آزادی  که در طول صدسال گذشته به اين
دليل  ھمواره اختناق و استبداد حاکم بوده است، بی

ای  عنوان طبقه بورژوازی ايران نه به.  نيست
کار و ضدانقMبی  ای محافظه انقMبی ، بلکه طبقه

المللی به قدرت  در اتحاد با ارتجاع داخلی و بين
داری ايران ھم بر ھمين منوال در  سرمايه.  رسيد
ھا به  روند طوWنی و تدريجی و با رفرم يک

در .  شکلی بوروکراتيک و از باW مسلط شد
ای با اين مختصات و با انبوھی از  جامعه

تضادھای حل ناشده،  بورژوازی برای حفظ نظم 
تواند با  موجود و حاکميت طبقاتی خود، فقط می

ھا و حقوق  اختناق و استبداد و سلب آزادی
 .  دمکراتيک مردم، حکومت کند

در ايران اما پيگيرترين طبقه آزاديخواه،  طبقه 
ای از نبود  کارگر است، چراکه بيش از ھر طبقه

آزادی در رنج است و  بيش از ھمه به آزادی 
چراکه .  برد  نياز دارد و از وجود آزادی نفع می

مدت و  يک از اھداف کوتاه بدون آزادی به ھيچ
 .بلندمدت خود دست نخواھد يافت

ھای مردم ايران خواستار جدائی کامل دين  توده
از دولت ھستند، اما ھرگز ممکن نيست بدون در 
ھم شکستن تام و تمام دولتی که در آن دين و 

اند، اين خواست  شده دولت عميقاً در يکديگر ادغام
ھای زحمتکش و ستمديده مردم ايران  عموم توده
ھا و  يک از فراکسيون اما منافع ھيچ.  تحقق يابد

ھای امپرياليست   ھای بورژوائی و قدرت سازمان

نه در ھم شکستن دستگاه دولتی موجود است و نه 
حساب راديکال با مذھب و دستگاه  تسويه

 . روحانيت
در درون و بيرون "  اصMحات"تکليف مدعيان 

ھای  به اپوزيسيون.  ھيئت حاکمه روشن است
يک نمونه آن، مدعی .  بورژوائی رژيم نگاه کنيد

گونه که در  شده است که ھمان وتخت سرنگون تاج
فقط با  خواھد نه مصاحبه اخيرش اعMم کرد، می

حفظ اساس دولت موجود، بلکه  به ھمراه بسيج و 
يکی ديگر از اين .  سپاه پاسداران حکومت کند

ھای اپوزيسيون  بورژوائی، سازمان  گروه
مجاھدين خلق است، با افکار و عقايد عميقاً 

روشن است که اين سازمان .  ارتجاعی مذھبی
تواند خواھان جدائی کامل  گرا ھرگز نمی اسMم

فقط طبقه کارگر ايران است .   دين از دولت باشند
که به جدائی کامل دين از دولت باور دارد، 

چراکه کسب قدرت سياسی توسط اين طبقه بدون  
-در ھم شکستن تمام دستگاه دولت بورژوائی

مذھبی موجود و جدائی کامل دين از دولت، 
 .    غيرممکن است

گاه نقشی در تعيين  ھای مردم ايران ھيچ توده
چراکه ھمواره .  اند سرنوشت سياسی خود نداشته

از قدرت سياسی و اداره امور کشور به دور 
طبقه کارگر اما خواستار برقراری يک .  اند بوده

ھای  سيستم سياسی در ايران است که عموم توده
ترين تا باWترين سطوح در اداره  مردم از پايين

طبقه .  امور کشور نقش داشته  و فعال باشند
کارگر خواھان برافتادن سيستم بوروکراتيک و 

طبقه .  ھای دولتی است انتصابی مقامات و ارگان
فقط مدافع اصل انتخابی بودن در تمام  کارگر نه

کنندگان به عزل  سطوح، بلکه قدرت انتخاب
يک چنين نظم .  فوری ھر نماينده و مقام است 

 .سياسی ، نظم شورايی، حکومت شورايی است
ترين  منافع و اھداف طبقه کارگر اين دمکراتيک 

چراکه بدون آن .  کند نظم سياسی را ايجاب می
. تواند اھداف طبقاتی خود را عملی سازد نمی

بنابراين روشن است که  تنھا يک طبقه ، طبقه 
ھای  بخش عموم توده کارگر است که نجات

تنھا طبقه کارگر .  زحمتکش و تحت ستم است
ھای زحمتکش  تواند در اتحاد با توده است که می

ھای تحت ستم، با يک انقMب،  و عموم توده
جمھوری اسMمی را سرنگون کند، نظم حاکم بر 
ايران را دگرگون سازد و نظم نوينی را برپا 

 .           دارد

 نجات بخشی جز طبقه کارگر و حکومت اين طبقه نيست
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بحران اقتصادی کنونی 
 تنھا يک راه حل دارد

 .را علت گرانی اعMم کرده بود" خدا
ی روحانی نيز که ھمگی وزرا و  اما کابينه

مشاورين و معاونين با عناوين دکترا در آن 
.  کمی از آخوندھا ندارد حضور دارند، دست
ی متخصص روحانی  يکی از نتايج کابينه

بانک .  اعMم نرخ تورم خرداد ماه است
 درصد ٩/ ۴مرکزی نرخ تورم خرداد ماه را 

آن .   درصد اعMم کردند٨/  ٢و مرکز آمار 
ی  ھم در حالی که نوبخت سخنگوی کابينه

" خرداد گفته بود٢٣روحانی  مردم بدانند : 
 درصدی نرخ برخی ۶٠ تا ۵٠که ما افزايش 

براستی از ".  کنيم کاWھا را تکذيب نمی
ای که نرخ واقعی تورم را انکار  کابينه

کند که حتا مرغ  کند و آمارھايی ارائه می می
ای  دارد، چه برنامه پخته را به خنده وامی

توان انتظار  برای مقابله با گرانی می
 !!داشت؟

. اش روشن است مجلس اسMمی ھم که تکليف
ھای مجلس به نام قرجه  يکی از ھمين نماينده

" گنبد کاووس"طيار که به اصطMح نماينده 
(قانون"است، در مصاحبه با روزنامه   "٩ 

کنم فقط و فقط  من فکر می: "گويد می)  تيرماه
دWلی و افزايش صوری و ظاھری قيمت 
ارز توسط چند دWل و مفسد اقتصادی، 

اين ".  اقتصاد کشور را به بحران کشيده است
شان  ھا و تحليل نشين ھم يک نمونه از مجلس

 .از بحران اقتصادی
از .  ای ھم که مشخص است وضعيت خامنه

ای از فساد و  نظر او ھر چيز که حتا ذره
ناتوانی دولت، از فقر و نابسامانی اقتصادی 
حاکم را از پرده بيرون بياندازد، 

ھا و  ست و ھمه دنيا به پيشرفت نمايی سياه
ھای جمھوری اسMمی حسودی  موفقيت

ھا را بگويد چرا که به  او بايد ھم اين.  کنند می
عنوان فردی که قدرت اصلی در دستان او 
متمرکز است، بيش از ھر فرد ديگری در 
جمھوری اسMمی مسئول شرايط وحشتناک 

 .کنونی است
واقعيت اين است که بحران اقتصادی 

شد افسار گسيخته  بينی می طور که پيش ھمان
و کار به جايی رسيده است که ھر روز بدتر 

اکنون ديگر صحبت .  از ديروز خواھد بود
اکنون .  از گرانی و نرخ تورم ساWنه نيست

حتا بسياری از اقMم .  بحث روز است
خوراکی مورد نياز مردم در طول کمتر از 
يک ماه افزايش بيش از صددرصدی 

قيمت کاW امروز روزانه تعيين .  اند داشته

اين يعنی از بند رھا شدن بحران .  شود می
تاثيرات افسارگسيختگی بحران .  اقتصادی

ھای دولتی رسيده و در مواردی  حتا به بانک
ھای دولتی موجودی برای پرداخت  بانک

اند و البته  پول به صاحبان حساب را نداشته
ھای آينده بيشتر  ست که در ماه اين موضوعی

 .شاھد آن خواھيم بود
دولت از نظر مالی .  دليل آن نيز روشن است

ھای آينده اين  ورشکسته است و در ماه
تری  تر شده و ابعاد گسترده ورشکستگی عيان

ھم اکنون حتا بسياری از .  پيدا خواھد کرد
تعھدات مالی دولت به کارمندان و 

ی  گفته به.  بازنشستگان عقب افتاده است
سخنگوی کميسيون آموزش و تحقيقات 
مجلس اسMمی، تا پايان سال وزارت آموزش 

 ھزار ميليارد ٢٠و پرورش با کسری 
شود و اين در  تومانی بودجه مواجه می

 ھزار ۴٠ جاری  ست که در بودجه سال حالی
ميليارد تومان بودجه برای آموزش و 

ی مشاور  به گفته.  پرورش تعيين شده بود
ھای  اگر کمک"وزير آموزش و پرورش، 

مردمی نباشد مدارس دولتی تعطيل 
ھای مردمی  منظور او از کمک".  شوند می

ھا  ست که به زور از خانواده ھايی ھمان پول
شود و يکی از  در مدارس دولتی گرفته می

دWيل ترک تحصيل در ميان کودکان 
 .کارگران و زحمتکشان جامعه است

بدھی دولت به پيمانکاران نيز به شدت 
بدھی دولت به سازمان .  افزايش يافته است

تامين اجتماعی به بحران مالی و حتا امکان 
ورشکستگی سازمان تامين اجتماعی منجر 

ھا يکی  شده و بدھی اين سازمان به داروخانه
 . از اين موارد است

ھاست که  از اين بدتر وضعيت شھرداری
ی نجفی  گفته به.  اغلب ورشکسته ھستند

شھردار سابق تھران، بدھی شھرداری تھران 
شھردار .  رسد  ھزار ميليارد تومان می۵٢به 

تبريز نيز با اشاره به وضعيت اقتصادی 
ھا، از  کشور و کاھش درآمدھای شھرداری

ترين  ھا به عنوان ورشکسته شھرداری
صالحی عضو .  مجموعه در کشور نام برد

شورای شھر اصفھان و از اعضای شورای 
:  خرداد گفت٣١ھا نيز روز  عالی استان

ھا رو به  بيش از نيمی از شھرداری"
، موضوعی که پيش از "ورشکستگی ھستند

اين ھم از سوی ديگر مقامات حکومت 
 .اسMمی بيان شده بود

ای نه چندان  شک در آينده بحران مالی که بی
دور با سرعتی که ھرگز در جمھوری 
اسMمی سابقه نداشته گسترش خواھد يافت، 
به فروپاشی سيستم مالی دولت و تمامی 

ھا  موسسات وابسته به دولت از جمله بانک
در واقع ما در دوران .  منجر خواھد شد

ھای  آغازين اين فروپاشی ھستيم که در ماه
آينده با سرعتی کم و بيش، پيش خواھد رفت 
و جمھوری اسMمی نشان داده که ھيچ راه 
حلی برای جلوگيری از فروپاشی سيستم 

 .مالی خود ندارد
ھای آن  حل ھای دولت و راه وقتی تمام بحث
شود که چند نفر را که قبM در  به اين ختم می

ھای ديگر بودند به جای چند وزير  پست
کنونی صندلی وزارت را اشغال کنند، وقتی 

 ٣٨که علت گران شدن دWر و سکه به خريد 
 ٣١ھزار و پانصد سکه توسط يک جوان 

شود و مانند آن، نشان  ساله نسبت داده می

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 
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که رژيم  ی يک واقعيت است و آن اين دھنده
حلی برای برون رفت  جمھوری اسMمی راه

از بحران اقتصادی افسار گسيخته حاکم و 
اگر داشتند حداقل اين .  فروپاشی مالی ندارد

ھا، با بيان دWيل  بود که با اشاره به واقعيت
ھايی را اعMم  واقعی علت بحران، سياست

ھای واقعی  کردند که به مقابله با ريشه می
ھايی عملی در اين راه  بحران بپردازد و گام

وقتی حکومتی خود را به .  داشتند برمی
زند، وقتی دولتی به انکار  کاری می ندانم

پردازد، وقتی دولتی معضMت  ھا می واقعيت
را به گردن چند وزير و يا اين جناح و آن 

اندازد، وقتی که دولتی از پذيرش  جناح می
حقايق خودداری کرده و انگشت اشاره به 

گر تنھا يک چيز است  کند، بيان ھا می بيراھه
 .و آن ناتوانی دولت
ھا ھم به عنيه ديديم که  در تمام اين سال

ھايی که از سوی سران  حل تمامی راه
جمھوری اسMمی ارائه شد، تنھا نتيجه 

 .اش افزايش بحران بود واقعی
بحران اقتصادی کنونی تنھا يک راه حل 

 .دارد و آن يک راه حل انقMبی است
جدا از اين که دWيل بحران اقتصادی کنونی 

داری در آن چيست،  و تاثير انحطاط سرمايه
ی منافع کارگران  که از زاويه برای درک اين

و زحمتکشان  چرا بحران اقتصادی کنونی 
تنھا يک راه حل انقMبی دارد، پاسخ به يک 
سوال کليدی موضوع را برای ما آشکار 

سازد و آن اين که چرا در چھار دھه  می
حکومت اسMمی، ھمواره کارگران و 
زحمتکشان فقيرتر و گروه کوچکی به نام 

 !اند؟ دار ثروتمندتر شده سرمايه
ی روحانی  در ھمين چند سال اخير که کابينه

با شعار حل مشکMت اقتصادی بر سر کار 
ھای اقتصادی  ی تمامی سياست آمد، نتيجه

يک گروه .  حاکم افزايش شکاف طبقاتی بود
گيری  دار و زالوصفت، با بھره اندک سرمايه

از شرايطی که جمھوری اسMمی فراھم 
ھايی دست يافتند که  چنان ثروت ساخته، به آن

در عوض، .  گنجد اساسا در مخيله انسان نمی
نه فقط کارگران و زحمتکشان به فقر بيشتر 
محکوم شدند، بلکه حتا گروه بزرگی از 

ھای  بورژوازی کاسبکار و يا توليدکننده خرده
ھای فقير شھری پرتاب  کوچک به صف توده

 .شدند
ھا و  ھا و نتايج آن را در عرصه اين سياست

يکی از اين .  توان ديد اشکال گوناگون می
ھا بودجه ساWنه است که ما ھمواره  سياست

ھای ساWنه نوشتيم  در نقدھايی که بر بودجه
نشان داديم که چرا و چگونه بودجه در 

جمھوری اسMمی ھمواره به ضرر کارگران 
داران تھيه،  و زحمتکشان و به نفع سرمايه

يکی ديگر از اين .  شود تصويب و اجرا می
ھا سرکوب کارگران، بيکاران و  سياست

مثM .  ھای زحمتکش جامعه است ديگر توده
يابی  سرکوب کارگران و جلوگيری از تشکل

ھا، دست کارفرمايان را برای استثمار  آن
ھا  وجود ميليون.  گذارد شديد کارگران باز می

بيکار نيز در اين شرايط، يعنی شرايطی که 
کارگران فاقد تشکل ھستند، تنھا منجر به 
افزايش رقابت بين کارگران شده که سودش 

رواج .  رود داران می به جيب سرمايه
ھای پيمانکاری و بازگذاشتن دست  شرکت

ھا در استثمار کارگران يکی ديگر از  آن
ھا اما کاھش  ترين آن مھم. ھاست ھمين سياست

دستمزدھای واقعی کارگران در طول اين 
رغم افزايش چند  به.  ھا بوده و ھست سال

درصدی دستمزدھای اسمی کارگران، 
ی واقعی با توجه به تورم واقعی،  نتيجه

کاھش دستمزدھای واقعی کارگران بوده که 
ھا خود را نشان  در کاھش قدرت خريد آن

کاھش ھزينه دستمزد در قيمت .  داده است
ی   درصد نتيجه۵ی کاWھا به زير  تمام شده

ھاست که معنايی جز افزايش  ھمين سياست
به اعتراف .  فقر در ميان کارگران ندارد

ھای دولتی، قدرت خريد کارگران و  رسانه
 درصد ٢٠٠زحمتکشان در طول يک دھه 
طور واقعی  کاھش داشته است که البته به

فقط در ھمين يک .  بسيار بيشتر از آن است
ماه اخير و با کاھش ارزش لایر، قدرت 

 . درصد کاھش يافته است٨٠خريد کارگران 
اما کاھش قدرت خريد و افزايش فقر در ميان 
کارگران و زحمتکشان و ھم زمان با آن 

 درصدی نقدينگی در ھر سال به ٢٨افزايش 
چه معناست؟ به اين معناست که به ھمان 
اندازه که اکثريت بسيار بزرگ جامعه فقيرتر 

از جمله در (شوند، ثروت  چيزتر می و بی
ھر چه بيشتر در دستان )  شکل نقدينگی

ی  ی معدودی قرار گرفته و اين عده عده
بنابراين چرا .  شوند معدود مدام ثروتمندتر می

 ٣٨بايد تعجب کنيم که يک نفر به راحتی 
وقتی آخوند مصباحی !!!  ھزار سکه بخرد؟

 درصد ٨٠گويد  مقدم نماينده سابق مجلس می
 درصد از افراد ٢ھای بانکی متعلق به  سپرده

گويد  است و شقاقی اقتصاددان حکومتی می
 درصد افراد ۵ درصد نقدينگی در دست ٨٠

قرار دارد، در واقع عمق شکاف طبقاتی را 
 .شنويم از دھان حکومتيان می

بنابراين کارگران و زحمتکشان برای برون 
رفت از اين شرايط به حکومتی نياز دارند 

وقتی حکومتی .  ھا را تامين کند که منافع آن
اش در طول چھار دھه  ھای ی سياست نتيجه

ای معدود از جامعه يعنی  ثروتمندتر شدن عده
داران است، به اين معناست که اين  سرمايه

حکومت در خدمت منافع ھمان گروه اندک 
تواند  است و معنای ديگری نداشته و نمی

بنابر اين تنھا راه، يک راه حل .  داشته باشد
ست، سرنگونی جمھوری اسMمی و  انقMبی

برقراری حکومت شورايی کارگران و 
 .زحمتکشان

 

بحران اقتصادی کنونی 
 تنھا يک راه حل دارد
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 منافع سوداگران ک�ن و 
 لشگرھای آن سياھی

نژاد، اعتصاب تير ماه امسال،  در زمان احمدی
نخست آن که، .  ھای خاص خود را داشت ويژگی

اولين اعتصاب بزرگ و سراسری بازاريان پس 
دوم، اعتصابات اخير با .   بود۵٧از انقMب 

ھای  پيمايی خيابانی و شعارھايی عليه سياست راه
سوريه "شعارھايی مانند .  حاکميت نيز ھمراه بود

 ".را رھا کن، فکری به حال ما کن
بازار، پيش از انقMب تنھا يک نھاد اقتصادی 

سياسی ھم محسوب   –نبود، بلکه نھادی اجتماعی 
ھای پيش از انقMب، نه  بازاريان، در سال.  شد می

تنھا منبع تأمين مالی روحانيت بودند بلکه در 
سازی به نفع  ھای سياسی مخفی و شبکه فعاليت
آنان .  گرايان و به ويژه خمينی دست داشتند اسMم

ھای مؤتلفه اسMمی، در  بودند که در قالب ھيئت
برقراری جمھوری اسMمی نقش مؤثری ايفا 

ھای کليدی  کردند و پس از انقMب، در مقام
از .  اقتصادی و امنيتی حکومت جديد مستقر شدند

ھای  چنان يکی از ستون آن زمان تاکنون نيز، ھم
 .اند نگاھدارنده رژيم بوده

، به معنای يک مکان سنتی بازرگانی، "بازار"
در ساليان پس از انقMب به تدريج مرکزيت 
تجاری خود را از دست داد و از سويی ديگر 
بازاريان نيز از قشرھای مختلفی تشکيل 

بندی اجتماعی  ھرچند ھمه از نظر طبقه.  شوند می
چنان جناحی از بورژوازی يعنی بورژوازی  ھم

 . دھند تجاری را تشکيل می
اعتصاب بازار، نشان ديگری بود از وخامت 

. ھای اقتصادی، اجتماعی و سياسی رژيم بحران
ھای پيش، اين  ھا و به ويژه ماه اگر در سال

کارگران و معلمان بودند که در اعتراض به 
دستمزدھای ناچيز و با وجود اين، معوقه، 

سازی و عدم امنيت شغلی،  خصوصی
قراردادھای موقت، فقر و بيکاری و گرانی، 

ھای مستقل، سرکوب و  ممنوعيت ايجاد تشکل
زندان، و بسياری مشکMت ديگر دست به 

زدند، اگر اين زنان  اعتراض و اعتصاب می
حقوقی به  بودند که در اعتراض به تبعيض و بی

آوردند، اين  اشکال مختلف اعتراض روی می
ھای محرومی بودند که در اعتراض به فقر  توده

آمدند، اين بار يکی از  ھا می و بيکاری به خيابان
ھای رژيم بود که فرياد اعتراض  پايگاه

 .سربرآورد
 روزه بازار، يعنی ۵از ھمين رو، اعتصاب 

کارترين نھاد اقتصادی، بسياری از  محافظه
مقامات رژيم را در بھت فرو برد و بار ديگر 

در واکنش، .  وخامت اوضاع را يادآوری کرد
محصول پول "  رئيس اتاق اصناف کشور، آن را 

رئيس اتاق .  خواند"  ھا ھا و صھيونيست سلفی
برنامه دشمن برای ايجاد آشفتگی "اصناف، بر 

اتھاماتی رايج .  انگشت گذاشت"  در بازار کشور
درباره علل اعتراضات، اما اين بار ھمراه با 

رئيس قوه قضاييه، .  تھديدھای سخت قضايی
 سال حبس و ٢٠را به "  گران اقتصادی اخMل"

روحانی .  مصادره اموال و حتا اعدام تھديد کرد
را "  نمايی سياه"نيز در ھمايش قوه قضاييه، 

شاکی "نياز به  و بی"  اقدامی مجرمانه"
ھا  اعMم کرد و از قضات و دادستان"  خصوصی

 .خواست با اين گونه افراد برخورد شود

گرچه محرک اعتصابات و اعتراضات بازار، 
چون افزايش بيش از دو  ھای اقتصادی، ھم انگيزه

برابر قيمت دWر، رکود بازار و عدم امنيت 
سرمايه بود، اما فراروييدن اعتصاب بازار به 

ھای  تظاھرات خيابانی و شعار عليه سياست
گونه که  ھمان.  حاکميت دWيل ديگری نيز داشت

اشاره شد، در ميان بازاريان قشرھای متفاوتی 
يک قشر فوقانی که در درون .  وجود دارد

ھای کMن بھره  حاکميت جای دارد، از رانت
گيرد و حتا در سمت و سو دادن به  می

به .  کند ھای اقتصادی نقش مؤثری ايفا می سياست
 ميليون بنگاه ٣گفته رئيس اتاق اصناف کشور، 

صنفی وجود دارد و به گفته يکی از کارشناسان 
 ھزار شرکت اصلی ٣تر از  اقتصادی رژيم، کم

 درصد تجارت خارجی کشور را ٨٠بيش از 
ھنوز اعتصاب بازاريان کامM .  دھند انجام می

در حالی .  خاتمه نيافته بود که خبری منتشر شد
که بسياری از فروشندگان موبايل از رکود در 

ھا بر  آور قيمت خريد و فروش، افزايش سرسام
 ۴٢٠٠اثر افزايش دWر و عدم دسترسی به دWر 

کردند، روشن شد که دولت به  تومانی شکايت می
 ميليون يورو ارز تخصيص ٢٠٠چندين شرکت 

 ميليون دWر واردات ٧۵داده در حالی که فقط 
اين خبر تأييدی است بر آن که .  انجام شده است

ھای  چون ساير عرصه در عرصه تجاری نيز، ھم
حيات اجتماعی، مافيای اقتصادی شکل گرفته که 

. با خارج از کشور پيوندھای نيرومندی دارد
مافيايی که بر اثر اين پيوندھا، قيمت دWر برايش 

ای دارد حتا تا سرحد به اعتصاب  اھميت ويژه
چه بسا به ھمين دليل، برخی از .  کشاندن بازار

در "  ھای پنھان دست"مقامات رژيم از وجود 
"اعتصاب بازاريان نام بردند " ھای پنھانی دست. 

که در صورت وجود، بايد در ميان بازاريان 
 .جستجو شود

داران متوسط و  اما، به جز سران بازار، مغازه
پايی وجود دارند که به قشر متوسط جامعه  خرده

قشری که با کاھش قدرت خريد، .  ترند نزديک
بحران اقتصادی و رکود فقيرتر گشته و چه بسا 
به زودی ورشکست شوند و به صف بيکاران 

 .بپيوندند
را نيز فروشندگان، "  بازاريان"بخشی از کليت 

دھند که  ھايی تشکيل می کارگران و شاگردمغازه
با ادامه رکود و ورشکستگی بخشی از 

داران در معرض خطر بيکاری قرار  مغازه
بودند که "  بازاريان"اين بخش از .   خواھند گرفت

ھا را  کنندگان در خيابان نيروی اصلی اعتراض
معترضانی که به جز دWيل .  دادند تشکيل می

از .  ھای سياسی نيز دارند اقتصادی، نارضايتی
ھمين رو بود که شعارھای راديکال سياسی چون 

نيز "  ای مرگ بر خامنه"و "  مرگ بر ديکتاتور"
" اعتراضات بازاريان"در اعتراضات موسوم به 

 .طنين انداختند
ترديدی نيست که بخش ديگری از معترضان، 

ھای محروم و به ويژه جوانانی بودند که به  توده
ويژه پس از اعتراضات دی ماه از ھيچ فرصتی 
برای ابراز اعتراض و خشم خود نسبت به 

بار کنونی چشم  مسببين وضعيت فMکت
معترضانی که از رويارويی شبانه با .  پوشند نمی

ھای  کوچه نيروھای سرکوب رژيم در کوچه پس
ھای فقيرنشين تھران نھراسيدند و  حتا محله

بسياری نيز، به رغم عدم انتشار آمار، به يقين 
 .اند و به محاکمه کشيده خواھند شد دستگير شده

صدا با سران قضايی و  اگر سران بازار ھم
ھايی  حرکت"اجرايی کشور، اعتراضات را 

و از "  سازمان يافته در جھت اغراض دشمن
ناميدند و محکوم "  خارج از بازار"سوی کسانی 

زده از شتاب و   ھم وحشت کردند، اما ساير کسبه
دامنه راديکاليسم اعتراضات و در بيم از 

ھا، به اعتصاب و اعتراضات خاتمه  سرکوب
زيرا آنان به ميدان آمده بودند تا به خرابی .  دادند

ھا و رکود  کسب و کار و عدم ثبات قيمت
رو، شعار اصلی آنان  از ھمين.  اعتراض کنند

شعاری . بود" خوايم خوايم نمی تومنی نمی دWر ده"
پا را، شايد ناخواسته، به  که کسبه خرده

لشگر پيشبرد اھداف سوداگران کMن بدل  سياھی
 . کرد می

در اعتصاب بازاريان شاھد بوديم که کارگران 
. صدا و ھمراه شدند بازار نيز با بازاريان ھم

آنان .  صدايی که مسلما بسيار گذرا خواھد بود ھم
به زودی درخواھند يافت که موضوع قيمت دWر 

رو، بايد  از ھمين.  ربطی به منافع آنان ندارد
متحدان واقعی خود را نه در ميان بازاريان، بلکه 

در ميان .  در ميان طبقه و اقشار ديگری بجويند
، "کار، نان و آزادی"ی انبوه خواھان  آن توده

آنان .  ھوای قابل تنفس و آب قابل نوشيدن
درخواھند يافت که تنھا با پيگيری اين 

توانند به رفاه و آزادی دست  ھاست که می خواسته
ھايی که تنھا در صورت سرنگونی  خواسته.  يابند

رژيم جمھوری اسMمی با تکيه به نيروی 
مشترک خود و با برقراری حکومت شورايی 

 .يابند امکان تحقق می
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 ) راه کارگر(دفاع شرمگينانه سازمان کارگران انق�بی 
 از ارتجاع اس�می

٩درصفحه   

کند، توده مردم را به  حکمروائی می"  کشور ما"
انقياد درآورده و باعث و بانی تنگناھای اقتصادی 
و معيشتی کارگران و زحمتکشان و تمام 

ست که جامعه در آن  ھا و مشکMتی گرفتاری
آور اما  زند، به نحو حيرت دست و پا می

گيريم ھمه .  معناداری سکوت اختيار نموده است
ھای مدافع آزادی ، برابری و  نيروھا و جريان

که (سوسياليسم اھداف شوم ترامپ را افشا کردند 
اند، بايد افشا کنند و افشا خواھند  البته افشا کرده

 سال ۴٠بعد چه؟ با نظام و حکومتی که )  کرد
حقوق اوليه و دموکراتيک کارگران و 
زحمتکشان را نقض و پايمال نموده، حکومتی که 
دين و دولت را بطور کامل در ھم ادغام کرده، 

ھا ھزار تن ازکمونيست ھا و انقMبيون و  ده
ھا  کارگران مبارز را کشته و حبس کرده، ميليون

بيکار و کودک کار و خيابانی و معتاد و 
نشين را روی دست جامعه گذاشته،  حاشيه

فروشی و فروش اعضای بدن را وسيله  تن
ھای خود  ارتزاق ساخته، طبقه کارگر را از تشکل

محروم و آن را به زير خط فقر رانده است و نه 
که ھزار و يک فاجعه کوچک " ماجراجوئی"فقط 

و بزرگ نيز ببار آورده است، با اين حکومت چه 
بايد کرد؟ کسی که نگران اقدامات دولت ترامپ 

" يابی مستقل مردم تضعيف قدرت سازمان"در 
ست، چگونه است که  در برابر جمھوری اسMمی

 سال سرکوب کارگران و ممانعت از تحزب ۴٠
و تشکل طبقه کارگر و تحميل پراکندگی بر 

 برد؟ کارگران را از ياد می
فراموش ساختن جمھوری اسMمی و نقش آن در 

تر از آن سکوت و Wپوشانی  اين ماجرا، مھم
ھای  عملکرد ارتجاع اسMمی در عرصه سياست

ھا به  داخلی و خارجی و فروکاستن تمام آن
از يک سو، تاکيد و تمرکز يک "  ماجراجوئی"

ھا و اقدامات ارتجاع امپرياليستی  جانبه بر سياست
و نماينده آن دونالد ترامپ، اگر حمايت مستقيم از 

دست کم )  که ھست(جمھوری اسMمی نباشد 
خارج ساختن آن از زير ضرب است و البته که 
اين موضع راست و ناسيوناليستی چنان عيان و 
آشکار است، که حتا صدای اعتراض و انتقاد 

راه (  نيروھای وابسته به اين طيف، عليه سکا
که طراح اصلی اين فراخوان است را )  کارگر

آيا جز اين است که در نزاع .  نيز درآورده است
سروصدا و  ميان دو قطب ارتجاع، راه کارگر بی

شرمگينانه در کنار ارتجاع اسMمی ايستاد؟ 
پوشيده نيست که ارتجاع امپرياليستی و در راس 

ھای  آن دولت امپرياليستی آمريکا، با دخالت
آشکار خود، بسياری از تغيير و تحوWت منطقه 
خاورميانه را مھندسی نموده و در راه تامين 
منافع اقتصادی و سياسی خود تMش و 

در راستای تامين ھمين .  کند آلترناتيوسازی می
گرانه است که در نزاعش  اھداف و منافع غارت

ھا،  با جمھوری اسMمی آشکار و نھان با سازمان
ھا و احزاب سياسی گوناگون بورژوايی و  گروه

ناسيوناليستی وارد زد و بند شده و   –بورژوا 
ھايی از اين دست که  کم نيستند جريان.  شود می

دست ھمکاری به سوی دولت آمريکا و ترامپ 
دراز نموده و به ابزار دست ارتجاع امپرياليستی 

اند تا در اين منازعه، نقش خرابکارانه  تبديل شده
. و مورد دلخواه امپرياليسم آمريکا را ايفا کنند

ھای بورژوايی  بندی برخی از اين گروه
اند که حتا خواھان  اپوزيسيون، پنھان نکرده

تکرار ماجرای عراق در ايران ھستند و از حمله 
نظامی آمريکا به ايران و مداخله به اصطMح 

کنند و از تکراراين  بشردوستانه آن استقبال می
ھای  قدرت.  کنند ھا و آرزوھا نيز شرم نمی بحث

امپرياليستی و درراس ھمه امپرياليسم آمريکا در 
منازعات و اختMفات خود با جمھوری اسMمی 

برداری نموده و   از اين اپوزيسيون بھره
حمايت آمريکا از اين اپوزيسيون و .  خواھدنمود

آلترناتيوسازی آن عموما تابعی بوده است از 
ميزان تنش ميان دو ارتجاع اسMمی و ارتجاع 

ھر قدر تنش و اختMف و دامنه .  امپرياليستی
نزاع ميان اين دو قطب ارتجاعی شديدتر شود، 
امکان از قوه به فعل درآمدن اين سياست و 
استفاده از نيروھای اپوزيسيون بورژوايی و 

تر  ماجرای آلترناتيوسازی آمريکا نيز پر رنگ
گرچه دولت آمريکا آماده است تا با .  شود می

گرفتن چند امتياز نان و آبدار، فتيله اين نزاع را 
ست که اين  موقتا پايين بکشد، اما اين واقعيتی

ای  سابقه ھا در شرايط حاضر به ميزان کم تنش
 . افزايش يافته است

ھا و احزاب  نيازی به گفتن نيست که ھمه سازمان
مارکسيستی و ھواداران سوسياليسم بايد اين 

جويانه  ھای مذبوحانه و اھداف مداخله تMش
ارتجاع امپرياليستی و نوکران آن را افشاء و 

ھای تجاوزکارانه دولت امپرياليستی  سياست
ھا و  مارکسيست.  آمريکا را محکوم کنند

) راه کارگر(ھا البته اگر از نوع سکا سوسياليست
نباشند، برای مبارزه و مقابله با امپرياليسم و 

ھا و ديگر اقدامات ارتجاع امپرياليستی  تحريم
ھای امپرياليسم  صرفا به محکوم کردن سياست

کنند بلکه  آمريکا و نماينده آن ترامپ اکتفا نمی
ھا ،مبارزه  ھا و پرو رژيم برخMف رفرميست

ھا و اقدامات ارتجاع امپرياليستی را  عليه تحريم
از مبارزه با ارتجاع اسMمی برای سرنگونی 

. دانند ناپذير می نظام حاکم بر ايران تفکيک
ھای آن تحت  مبارزه عليه امپرياليسم و سياست

داری و  ھيچ شرايطی جدا از مبارزه عليه سرمايه
 .نظام حاکم بر ايران نيست

نکته بسيار مھمی که بايد به آن اشاره کرد اين 
داری حاکم بر ايران با  است که نظام سرمايه
وضعيت رژيم جمھوری .  بحران جدی روبروست

تمام .  ست العاده وخيم و بحرانی اسMمی فوق
ھای داخلی و خارجی رژيم با شکست و  سياست

سردرگمی ، بحران و .  ناکامی روبرو شده است
بستی که رژيم در تنگنای آن گرفتار آمده،  بن

اعتصابات فزاينده .  تاکنون سابقه نداشته است
ای رو به گسترش  کارگری، اعتراضات توده

خيابانی رژيم را شديدا تحت فشار قرار داده 
گويی به  جمھوری اسMمی از پاسخ.  است

ھای کارگران و زحمتکشان ناتوان است  خواست
پذير نبوده  و ھرگز تا بدين حد مستأصل و آسيب

در چنين شرايطی که يک انقMب اجتماعی .  است
تواند جامعه را از بحران و تMشی نجات دھد  می

و در شرايطی که کارگران و زحمتکشان و 
ھای مردم در ھمين راستا برای  عموم توده

 سال روی ھم ۴٠رھايی از مشکMتی که 
ای به مبارزه  تلنبار شده در شکل گسترده

اند تا  مستقMنه عليه نظم موجود روی آورده
رژيم جمھوری اسMمی را براندازند و خود 
اداره امور کشور را بدست گيرند، غفلت از 
اين امر مھم و مشخص نکردن سمت ضربه 
اصلی و در ھمان حال بزرگ کردن خطر 
امپرياليسم و برافراشتن پرچم مبارزه به 
اصطMح ضد امپرياليستی، چيز ديگری جز 
اعMم آمادگی برای ھمکاری با جمھوری 

نيست و درست "  دفاع از ميھن"اسMمی و 
ست که از يک سو  در تحت چنين شرايطی

شاھد تحرک و تMش بيشتر ارتجاع 
ھای آن در  امپرياليستی و وابستگان و زائده

اپوزيسيون جمھوری اسMمی، و از ديگر سو 
ھايی ھستيم که با ترساندن مردم  شاھد تMش

از تبديل ايران به سوريه، ليبی و عراقی 
ھايی که تماما  تMش.  ديگر ھمراه است

معطوف به حفظ نظام حاکم بر ايران و 
ھای سرگشاده،  نامه.  حمايت از آن است

ھايی از نوع فراخوان  ھا و فراخوان بيانيه
نيز چه با حمايت )  راه کارگر(  عمومی سکا

مستقيم از جمھوری اسMمی چه با سکوت 
معنادار آن در برابر ارتجاع اسMمی و 
عملکرد آن و بسنده کردن به افشاء ترامپ و 

ھای ارتجاع امپرياليستی، عمM مدافع  سياست
ھای حکومتی يا کل ارتجاع اسMمی از  جناح

 .آيند کار درمی
ھا و  اين حقيقت که احزاب، سازمان

ھای  ھای سياسی بويژه در دوران گروه
ھا و  پرتMطم و متحول که با چرخش

رويدادھای سياسی مھم ھمراه است، ماھيت 
سازند و شتاب  واقعی خود را بھتر برمM می

گيری اين جريانات را  تحوWت سياسی، جھت
به سمت طبقات اصلی جامعه و انقMب يا 
ضد انقMب سرعت ميبخشد، پيوسته صحت 

شرايط متحول . خود را به اثبات رسانده است
جامعه مدعيان چپ و سوسياليست را وادار 

ھا را کنار بگذارند و با  گوئی سازد کلی می
ھای مشخص، خود را نه  اتخاذ تاکتيک

کنند بلکه  گويند و ادعا می گونه که می آن
طور که واقعا ھستند در معرض ديد و  ھمان

 .قضاوت عموم قرار دھند
اين درست است که سانتريسم و مرکز نشينی 

ی راه کارگر  از خصائل و عادات ديرينه
است، اما اين ھم حقيقتی است که در ھر پيچ 

 کارگر به راست غلطيده و بارھا  سياسی راه
استعداد خويش را برای تبديل شدن به زائده 

. بورژوازی و ارتجاع نشان داده است
بنابراين برخورد يک جانبه فراخوان عمومی 

به ترامپ و امپرياليسم )  کارگر راه(سکا
آمريکا، خودداری از برخورد با ارتجاع 
اسMمی که چھار دھه بر ھستی آحاد جامعه 
چنگ انداخته است و باWخره اتخاذ يک 
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ناسيوناليستی نه از روی   -موضع بورژوا
تصادف که کامM منطبق بر مشی سياسی و 

 .ھای اين جريان است تاکتيک
ھای  ھا و تاکتيک ھر کس مواضع، سياست

سادگی  راه کارگر را دنبال کرده باشد، به
ھای متعددی از اين  تواند نمونه می

ھا  تاکتيک.  ھا را شاھد مثال آورد روی راست
 کارگر گاه نه فقط  و مضمون شعارھای راه

ھای مختلف بورژوازی اپوزيسيون  با طيف
ترين جناح آن در بيرون از  حتا راست

ھايی از بورژوازی  حاکميت، حتا با Wيه
درون حاکميت نيز يکسان و منطبق بوده 

تجربه جنگ ايران و عراق و دفاع از .  است
ميھن و بورژوازی خودی، ماجرای 

طلبی و گزينش ميان بد و بدتر نشان  اصMح
داد که اين سازمان به اصطMح سوسياليست 
با توجيھات پوشالی نظير مبارزه با 
امپرياليسم، دفاع از جناح به اصطMح 

طلب و امثال آن،  تر موسوم به اصMح معتدل
خود "  سوسياليستی"سِر بزنگاه تمام ادعاھای 

نھد و مدافع دو آتشه ارتجاع و  را کنار می
ھمگان بخاطر .  شود داران می منافع سرمايه

دارند که راه کارگر ھمراه با ساير 
ھای کمونيست و انقMبی، انتخابات  جريان

را )  ٧۶سال (ھفتمين دوره رياست جمھوری 
که خاتمی يکی از نامزدھای آن بود تحريم 

اما بMفاصله پس از پايان اين مراسم و .  کرد
انتخاب خاتمی، ھيات اجرايی راه کارگر که 
از شرکت مردم در انتخابات و انتخاب 

ی خويش پشيمان  زده و از کرده خاتمی ذوق
ای، انتخابات و  شده بود، با صدور اطMعيه
ھيات اجرايی .  انتخاب خاتمی را تاييد کرد

در کار خير "راه کارگر با ذکر اين که 
" استدWل"با اين " حاجت ھيچ استخاره نيست

که چون انتخابات مردم را به شرکت در آن 
ناطق نوری نامزد رياست (و دفع نوری 

برانگيخته بود، )  جمھوری و رقيب خاتمی
راه کارگر ھم بايد تحريم انتخاباتی را ملغی 

محمد رضا شالگونی نيز در ھمان .  کرد می
زمان در مصاحبه با نشريه راه کارگر اين 

گيری را تاييد کرد و شرمگينانه  موضع
 .تاکتيک تحريم انتخابات را نفی کرد

روی راه کارگر از اين يا آن جناح  دنباله
بورژوازی به يک مورد و دو مورد خMصه 

محمد رضا شالگونی از رھبران .  شود نمی
کنونی )  راه کارگر(وقت راه کارگر وسکا

 در مصاحبه با راديو برابری ٨٢سال 
اند  گفت با ھمه کسانی که مخالف رژيم می

گفت با  شالگونی می.  بايد ھمکاری کرد
داران که در دايره  بخش بزرگی از سرمايه"

" بورژوازی ممتاز نيستند بايد ھمکاری کرد

يک عده از مسلمانانی که "و از اين فراتر با 
اند و ھنوز ھم  حتا با رژيم ھمکاری داشته

" عقل سليم"گوشه چشمی به آن دارند، 
 ١٠"!  ھا بايد توجه کرد گويد که به اين می

سال بعد در يازدھمين دوره انتخابات رياست 
گيری سکا نيز موضع)  ٩٢سال (جمھوری 

اين بار در حمايت از )   راه کارگر(
شالگونی که ھمواره .  رفسنجانی تکرار شد

نقش مھمی در اتخاذ تصميمات، مواضع و 
ھای راه کارگر داشته است از اکبر  تاکتيک

ھاشمی رفسنجانی که يکی از کانديداھای 
 .رياست جمھوری بود حمايت کرد
ای کشور را  شالگونی با اين توجيه که خامنه

لبه "باری سوق داده و به  به شرايط فاجعه
برده است و لذا بايد کسی سکان "  پرتگاه

و اھل "  گرا عقل"کشور را بدست گيرد که 
سازش با آمريکا باشد، از رفسنجانی يکی از 

و "  انقMب اسMمی"معماران اصلی 
بسياری از .  جمھوری اسMمی حمايت کرد
ھای حکومتی  طرفداران آشکار و نھان جناح

و مدافعان نظم موجود، با توسل به 
ھای جناح " ماجراجويی"ھا و "تندروی"

که ممکن است کشور را به  ای و اين خامنه
روی و  آشوب و تجزيه و غيره بکشاند، دنباله

ای را توجيه  حمايت از جناح مقابل خامنه
شالگونی در گفتگو با راديو سپھر .  اند کرده
"گفت  می٩٢ ارديبھشت ٢٧ من از يک : 

تر بشود و  کنم رفسنجانی قوی نظر فکر می
حرف "  دست باW پيدا کند به نفع ماست

صريح شالگونی در واقع شرکت در 
البته .  انتخابات و رای به رفسنجانی بود

راه (شورای نگھبان نامزد محبوب سکا
را حذف کرد و شالگونی و سکا)  کارگر

فرصت نيافتند تمام ماھيت خود ) راه کارگر( 
 .را به نمايش بگذارند

روی از  بنابراين راست روی، دنباله
بورژوازی، دفاع از ميھن و حمايت از 
ارتجاع اسMمی در حيات راه کارگر 

بيھوده )  راه کارگر(سکا.  سابقه نيست بی
ربط و  ھای بی ھا و پاسخ کند با بحث تMش می

ای به منتقدين اين فراخوان صورت  حاشيه
ضد "مساله را پاک و ناسيوناليسم 

 .پوشی کند نھفته در آن را پرده" امپرياليستی
ساز آن  عليه امپرياليسم و آلترناتيوھای دست

ھای  و تMش دولت آمريکا برای تحميل جناح
ديگر بورژوازی بر مردم ايران بايد به 

ھای  بايد تMش.  مبارزه و افشاگری پرداخت
ارتجاع امپرياليستی و اپوزيسيون بورژوايی 

در اين حرفی .  نوکران آن را افشا کرد
اما اين ھنوز تمام مطلب نيست و در .  نيست

. بھترين حالت تنھا جزئی از ماجراست

گويد اما بخش ديگر  جريانی که اين را می
ومھم تر آن يعنی نحوه برخورد با ارتجاع 

گذارد و چه بسا با  اسMمی را نگفته باقی می
پر رنگ کردن بخش جزئی گفته شده، بخش 

دھد،  مھم ديگر را به کلی در سايه قرار می
او در واقع خواه ناخواه به اين بخش يعنی 

کسی که .  قطب ارتجاع اسMمی پيوسته است
فقط بگويد من با امپرياليسم مخالفم با 

ھای ترامپ و  ھا مخالفم و با تMش تحريم
دولت آمريکا و تھديد به حمله نظامی و 
جنگ و غيره مخالفم اما نگويد مردم، 
کارگران و زحمتکشان ايران در مخالفت با 

ھا و تھديدھا و احتمال حمله نظامی  اين تحريم
و جنگ و غيره چه بايد بکنند، اين فرد ولو 
خود را يک سوسياليست بنامد اما يک 
ناسيوناليست و حامی شرمگين جمھوری 

وگرنه کسی که مخالف .  اسMمی بيش نيست
تحريم و جنگ و مخالف امپرياليسم و مخالف 

 ۴٠ست، رژيمی که طی  جمھوری اسMمی
را به اين جا "کشور ما "سال جامعه را و 

سازد  کشانده است از زير ضرب خارج نمی
کند؛ مردم برای  و صريح و روشن اعMم می

نجات از شّرتحريم ھا و معضMت اقتصادی 
که نظم حاکم ببارآورده است بايد تکليف خود 
را با اين نظم و رژيم جمھوری اسMمی که 

بايد به .  سره سازند  پاسدار آن است يک
صراحت اعMم کند در شرايط و اوضاع 
حساس و بحرانی کنونی و گسترش 

ای،  نارضايتی و اعتراضات کارگری و توده
انقMب و سرنگونی جمھوری اسMمی و به 
زير کشيدن تمام نظم موجود يگانه راه 
مبارزه توامان عليه امپرياليسم و جمھوری 
اسMمی و يگانه راه رھايی کارگران و 

 .زحمتکشان است
بازی که مشخصه  اين اما از جريان ميانه 

روی  اش مواضع پاندولی و نھايتا دنباله اصلی
 .ای است ست، انتظار بيھوده از بورژوازی

. اند ھای سياسی تندتر ھنوز در راه پيچ
کننده نرسيده  اوضاع ھنوز به مرحله تعيين

ھای ماھيتا راست  ھا و گرايش سازمان.  است
شايد ھنوز بتوانند )  راه کارگر(از قماش سکا

ای از  وسط دو صندلی بنشينند و در لفافه
الفاظ و کلمات، ھمدستی با ارتجاع و 

که اما  ھمين.  پوشی کنند بورژوازی را پرده
شرايط اندکی جلوتر برود و پيچ سياسی 

ھا کنار رفته و  تندتری فرا رسد، تمام پرده
ھايی از قماش "سوسياليست"ماھيت واقعی 

نيز بيش از اين برمM )  راه کارگر(سکا
 .شود می

 
 

 )راه کارگر(دفاع شرمگينانه سازمان کارگران انق�بی 
  از ارتجاع اس�می

 زنده باد سوسياليسم 



 ٧٧٩ شماره  ٩٧  تير ١١     ١٠

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

٨درصفحه   

فراخوان " فراخوانی تحت عنوان ٩٧اول تيرماه 
عمومی، سرنگونی آری بدست مردم و برای 

در "  ھای خارجی حاکميت مردم نه توسط قدرت
-)  راه کارگر(سايت سازمان کارگران انقMبی 

در اين .  انتشار يافت  -)راه کارگر(ازاين پس سکا
و زير "  دولت ترامپ"فراخوان ضمن اشاره به 
شديدترين "به "  ايران"پا گذاشتن برجام و تھديد 

و طرح اين پرسش که آيا "  ھای تاريخ تحريم
خواھد سياست جرج بوش و  دولت آمريکا می

" کشور ما"طرح ھولناک وی را در مورد 
بيازمايد؟ از تجربه عراق، افغانستان، ليبی، 

آمدھای خونبار اين سياست که  سوريه و يمن و پی
" موجوديت کشور پايان دھد"تواند به  حتا می

چنين بعد از اشاره  فراخوان ھم.  سخن رفته است
به ائتMفی که ترامپ، نتانياھو و سلطان سعودی 
عليه جمھوری اسMمی بوجود آورده و اين حقيقت 

حامی آزادی و برابری "تواند  که اين ائتMف نمی
باشد، چنين مطرح ساخته است که "  و دموکراسی

خواھد  ھايی که ترامپ می نقدترين نتيجه تحريم"

١٠ 
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BIC: INGBNL2A 
Amsterdam, Holland 

 
 :نشانی ما برروی اينترنت

 
http://www.fadaian-minority.org 

 
 : E-Mailپست الکترونيک 

 
info@fadaian-minority.org 

 

کانال آرشيو نشريه کار ارگان سازمان فدائيان 

 : در تلگرام) اقليت(

karfadaianaghaliyat/me.t://https 
 : آدرس کانال سازمان در تلگرام

aghaliyat_fadaian/me.T://http 
 :آدرس سازمان در اينستاگرام

https://www.instagram.com/
fadaianaghaliyat/ 

 آدرس سازمان در تويتر
fadaiana/com.twitter://https 

 آدرس سازمان در فيس بوک
https://www.facebook.com/
fadaian.aghaliyat 

 آدرس نشريه کار در فيس بوک
/com.facebook.www://https

fadaianaghaliyat.kar 

 

 :ای ميل تماس با نشريه کار
kar@fadaian-minority.org 
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 :بدينوسله به اطMع  عMقمندان تلويزيون دمکراسی شورائی می رسانيم که 
از اول ژوئ©ن "  ديدگ©اه"  ساعته تلويزيون ٢۴برنامه ھای تلويزيون  دمکراسی شورايی  روی شبکه 

 .شود ست پخش می برد مجددا ازماھواره ياه  به جای ماھواره ھات١٣٩۶ خرداد ١١ برابر با ٢٠١٧
:مشخصات ماھواره    

Satellite Yahsat ماھواره ياه ست  
Frequency   ١١٧۶۶فرکانس  

Polarization Vertical عمودی  
Symbol rate  ٢٧۵٠٠مبل ريتيس  

FEC  ۵/ ۶اف ای سی  
  

:ساعت پخش برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورايی   
وقت ايران  ونيم شب بهنهساعت چھارشنبه ھا    

)وقت اروپای مرکزی  وقت لس انجلس و ھفت عصر به ساعت ده صبح به (   
وقت ايران روز پنجشنبه  نه و نيم صبح به:  بازپخش اين برنامه   

)وقت اروپای مرکزی وقت لس انجلس و ھفت صبح  پنجشنبه به ده شب پنجشنبه به (   
 

 :اينترنت 
در صورت عدم دسترسی به تلويزيون ماھواره ای ، ميتوانيد از طريق اينترنت نيز برنامه ھای 

 .تلويزيون دمکراسی شورايی را مشاھده کنيد 
 "ويز . ال .جی " بطور زنده در ساعات ذکر شده ، در سايت تلويزيون ديدگاه و شبکه رسانه ای -١

www.didgah.tv  
www.glwiz.com 

 
:اقليت –به صورت آرشيو ، در سايت  سازمان فداييان  -٢  

http://www.fadaian-aghaliyat.org/ 
https://tvshora.com/ 

. ساعت و زمان برنامه را به خاطر بسپاريد و به اطMع دوستان و آشنايان خود برسانيد  
در پائيز و بھار  –بيندگان عزيز تلويزيون دمکراسی شورايی  جھنت اطMع ؛  سالی دو بار : توجه 

بطور ناھمزمان در ايران ، اروپا و امريکای شمالی ساعات  تغيير می کنند که البته ھر بار پس  –
.از چند ھفته ، ساعات اين سه منطقه يکسان می شوند  

بر ايران تحميل کند، چيزی نخواھد بود جز 
يابی متشکل مردم در  تضعيف قدرت سازمان
نويسد  و در پايان می"  برابر جمھوری اسMمی

در چنين شرايطی، ما امضاء کنندگان زير، "
اقدامات دولت ترامپ را پيش از ھرچيز ديگر، 
ضربه ای آشکار و مختل کننده بر مبارزات در 
حال گسترش و ژرفش مردم ايران عليه رژيم 
جھنمی جمھوری اسMمی می دانيم و از ھمه 
نيروھا و جريان ھای مدافع آزادی و برابری و به 
ويژه ھواداران سوسياليسم،  تقاضا داريم با تمام 
قوا ھدف ھای شوم دولت ترامپ را افشاء کنند و 
با جريان ھايی مانند فرقه رجوی و چلبی ھای 

 ".وطنی رنگارنگ به مقابله برخيزند
که اساسا ثقل خود را روی "  فراخوان عمومی"

اقدامات ترامپ، عواقب وخطرات ناشی از آن 
متمرکز ساخته و از عموم دعوت به عمل آورده 
است اھداف شوم ترامپ را افشا کنند، اما در 

 سال است بر ۴٠مورد نظام و حکومتی که 

 ) راه کارگر(دفاع شرمگينانه سازمان کارگران انق�بی 
 از ارتجاع اس�می


