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 کارگران سراسر جھان
 ! متحد شويد

٢درصفحه   

 

پروژه عبث سنديکاسازی 
رژيم وشوراھای کنترل و 

 نظارت کارگری
 

آميز رژيم و  گرانه و توطئه اقدامات سرکوب
ھای  دستگاه امنيتی آن عليه کارگران و تشکل

. مستقل کارگری وارد مرحله جديدی شده است
پای رشد و گسترش اعتصابات و مبارزات و  ھم

اعتCء جنبش کارگری، نگرانی ھيات حاکمه از 
يابی طبقه کارگر نيز  ارتقاء سطح آگاھی و تشکل
طبقه حاکم و رژيم .  به شدت افزايش يافته است

ھای  سياسی پاسدار منافع اين طبقه نيز تCش
مذبوحانه خود را برای به انحراف کشاندن اين 
مبارزات و مھار جنبش کارگری دوچندان کرده 

ارتجاع حاکم که با ھر گونه تشکل مستقل .  است
بويژه تشکل مستقل کارگری از نمونه سنديکای 
کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و 

) يا سنديکای کارگران نيشکر ھفت تپه(حومه 
ناپذير دارد، دست به توطئه جديدی  دشمنی آشتی

پوشيده نيست که .  عليه اين سنديکا زده است
ھا و فشارھای گوناگونی که  رغم تمام محدوديت به

عليه سنديکای کارگران شرکت واحد اعمال شده 
رغم اخراج و بازداشت و زندان فعاVن  و علی

ھای  ھا و پيشرفت آن، اين سنديکا موفقيت
مبارزاتی قابل توجھی داشته و تاثيرات مھم و 
مثبت انکارناپذيری بر کارگران شرکت واحد و 
کل جنبش کارگری ايران بر جای نھاده و ھمواره 

داران، مرتجعين  چون خاری در چشم سرمايه
دستگاه سرکوب و .  حاکم و نوکران آنھا بوده است

امنيتی رژيم ھمراه با وزارت کار و عمال آ ن در 
شوراھای اسCمی کار و خانه کارگر، چندين سال 

گيری سنديکای  متوالی تCش کرد از شکل
ممانعت )  يا بازگشايی آن(کارگران شرکت واحد 

بيش از يک دھه .  به عمل آورد که موفق نشد
فشار و سرکوب سيستماتيک، پيگرد و احضار و 

ھای طوVنی مدت برای  محاکمه و بريدن حبس
فعاVن  واعضاء ھيات مديره سنديکا، به منظور 
از ھم پاشاندن سنديکا و انحCل آن نيز به جايی 

پس از بی نتيجه ماندن تمام اين ترفندھا و .  نرسيد
گرانه، ارتجاع حاکم اکنون به  ھای سرکوب تCش

. توطئه جديدی عليه اين سنديکا متوسل شده است
درست زمانی که سنديکای کارگران شرکت واحد 
در تدارک برگزاری مجمع عمومی است، 

امنيتی و وزارت کار رژيم با   –نھادھای دولتی 
ھمدستی مديريت شرکت واحد و ھمکاری دو تن 

ھمواره در خدمت کارفرما، "از کسانی که 
حراست شرکت واحد و شورای اسCمی ضد 

سازی عليه فعاVن  و در پرونده"  کارگران بوده
اند، درصدد ايجاد يک  اين سنديکا نقش داشته

 "ست ست، توی جھان نمونه کشور ما دزدخونه"
 

برای "  ھای ضربتی دادگاه"ای و اذن وی جھت تشکيل   بندی صادق Vريجانی به خامنه١٢پس از نامه 
پيش از .  با جار و جنجال زياد بر صحنه رفت"  مبارزه با فساد"محاکمه مفسدان اقتصادی، اولين نمايش 

 .علنی بوده و از صدا و سيمای جمھوری اسCمی نيز پخش خواھد شد" ھا دادگاه"آن، اعCم شده بود که 
" ای مبارزه. "شود می"  مبارزه با فساد اقتصادی"گرچه اين اولين باری نيست که جمھوری اسCمی مدعی 

 .تر شدن ابعاد فساد و چپاول و افزوده شدن بر تعداد چپاولگران نداشته است حاصلی جز بزرگ که تاکنون 
شاھد "  ای ھای مضاربه برخورد با شرکت"اولين جنجال بزرگ را در زمان رفسنجانی و تحت عنوان 

ی    ھا و وعده   ھا با درج آگھی در روزنامه   صاحبان اين شرکت .  وار روييده بودند   بوديم که در دھه شصت قارچ 
ھای     ماه يا يک سال، ميلياردھا تومان را جذب کردند و با اندوخته ۶ سودھای سی و چھل درصدی پس از  

  ٨درصفحه 

  ۶درصفحه 

۵درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٧٨٧شماره    ٩٧ شھريور ۵ –سال  چھلم 

 جمھوری اس;می و 
 گری تشديد نظامی
 

منظور فريب و تحميق  ھا به سازی واقعيت وارونه
ناپذير از حرفه  توده ناآگاه ، ھمواره جزئی جدائی

. دستگاه دروغ و نيرنگ روحانيت بوده  است
سران دولت دينی جمھوری اسCمی که 

اند، در  يافته اين دستگاه فريب و تحميق پرورش
 . اند ھا، خبره سازی واقعيت اين وارونه

 مردادماه به ٣٠شنبه  حسن روحانی روز سه
در جمع گروھی "  روز صنعت دفاعی"مناسبت 

از فرماندھان نظامی و مقامات سياسی رژيم 
توان در  تمام سخنرانی وی را می.  سخنرانی کرد 

ابعاد گسترده فقر و 
 نابرابری در ايران

 
ترس از خشم و عصيان توده ھا باعث شد تا در 
روزھای گذشته وابستگان به حکومت اسCمی از 

اصطCح ی اصولگرا تا بهامامان جمعه
طلبان، در رابطه با وضعيت وخيم اصCح

ی اقتصادی، رشد تورم و گسترش فقر که به گفته
ای تواند عواقب اجتماعی گستردهھا میآن
يکی از آنھا .  ھمراه آورد، بارھا ھشدار دھندبه

استاد "اقتصاددان ھوادار حکومت اسCمی، 
و رئيس "  عCمه طباطبايی"دانشگاه "  اقتصاد

فرشاد مومنی است که "  دين و اقتصاد"موسسه 

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

، جنايتی ھولناک که بر پيشانی خمينی ۶٧کشتار خونين 
 و جمھوری اس;می حک شد

  ٣درصفحه 
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١از صفحه   

پروژه عبث سنديکاسازی رژيم وشوراھای کنترل و 
 نظارت کارگری

۴درصفحه   

 .اند ساز و تقلبی برآمده سنديکای دست
مزدوران حکومتی تحت ھدايت دستگاه اطCعاتی 

اند که با نام سنديکای کارگران  رژيم بر اين تCش
شرکت واحد، يک مجمع عمومی تقلبی برگزار 
کنند تا به خيال خود با ايجاد يک سنديکای 
موازی، سنديکای کارگران شرکت واحد و 

در حال حاضر نيز .  فعاVن آن را به حاشيه برانند
با سوء استفاده از نام سنديکا و جعل آرم آن، يک 

خوشبختانه !  اند کانال تلگرامی راه انداخته
سنديکای کارگران شرکت واحد با حفظ 

 ٢٨ھوشياری و صدور اطCعيه به موقع خود در 
، از پروژه سنديکاسازی رژيم و عمال ٩٧مرداد 

رنگارنگ آن که در خرداد ماه با ارسال نامه به 
سنديکاھای فرانسوی و با امضاء جعلی، 

" شورای سنديکای مستقل کارگران شرکت واحد"
کليد خورده بود، پرده برداشت  واين توطئه شوم 

 .را به موقع برمC کرد
ترديدی نبايد داشت که تCش مذبوحانه رژيم به 
پروژه سنديکاسازی و َعلَم کردن يک سنديکای 
دست ساز و تقلبی در برابر سنديکای کارگران 

ھر جا که پای .  شود شرکت واحد خCصه نمی
تشکل واقعی و مستقل کارگران در ميان باشد، 
ارتجاع حاکم و نھادھای امنيتی به ياری بازوان 

ھا و  ھای کارگری، با شيوه خود در محيط
ھای گوناگون سعی خواھد کرد يا آن تشکل  حيله

را از ميان بردارد يا در آن نفوذ کند و تحت 
کنترل خود درآورد و يا برای ايجاد سردرگمی و 
بی اعتبار ساختن تشکل مستقل کارگری، تشکل 
. موازی دست ساز خود را سازمان دھد

ست که برای پيشبرد و تحقق اين اھداف  بديھی
شوم و ضدکارگری خود، از ابزارھايی چون 
سرکوب و ارعاب و تھديد و تطميع گرفته تا 

سازی و تخريب فعاVن  شايعه پراکنی، پرونده
. کارگری و سنديکايی نيز استفاده خواھد کرد

روشن است که کارگران و فعاVن کارگری و 
سنديکايی، با دفاع و حمايت گسترده از 

ھای زياد  ھای مستقلی که با پرداخت ھزينه تشکل
ھای فراوان آن  و تحمل درد و رنج و محروميت

را پايه گذاری نموده و ادامه کاری آن را تا اين 

اند، اين ترفند رژيم را نيز  لحظه تضمين کرده
ھای  ست که تشکل اين واقعيتی.  خنثا خواھند کرد

ساز پيشين رژيم از قماش شوراھای اسCمی  دست
ھاست کارآيی گذشته  کار و خانه کارگر، مدت

توانند مبارزات  اند و نمی خود را از دست داده
طبقه کارگر را به انحراف بکشانند و يا تحت 

از اين روست که دستگاه .  کنترل خود درآورند
حکومتی به ايجاد انواع ديگری از تشکل روی 

 .آورده و به سنديکاسازی پناه برده است
ارتجاع حاکم اما زمانی به پروژه سنديکاسازی و 

ھای دست ساز و تقلبی و موازی با  انواع تشکل
ھای واقعی و مستقل کارگری روی آورده  تشکل

است که آگاھی سياسی کارگران به نحو 
چشمگيری افزايش يافته و به سرعت در حال 

مبارزات و اعتصابات .  رشد و ارتقاء است
ھا   کارگری و شمار کارگران شرکت کننده در آن

کارگران و عموم .  پيوسته در حال افزايش است
ھا  ھای معترض و زحمتکش وارد خيابان توده
اند و ھر روز در اين شھر و آن استان دست  شده

ارتجاع حاکم .  زنند به تظاھرات  و راھپيمايی می
رغم تشديد سرکوب و پيگرد و بازداشت و  علی

ھای سنگين، نتوانسته  زندان و شکنجه و مجازات
است کارگران، جوانان، زنان، بيکاران و عموم 
زحمتکشان و تھيدستان شھری و روستايی را از 

در .  ھا بازگرداند اعتراض باز دارد و به خانه
راس اين اعتراضات، جنبش اعتراضی طبقه 
کارگر نيز وارد مرحله جديدی شده و به سرعت 

بر بستر .  در حال پيشرفت و پيشروی است
بحران انقCبی موجود و دورانی که از دی ماه 

 آغاز شده و مشخصه اصلی آن اعتCء جنبش ٩۶
ھای کارگران نيز در  است، اعتصابات و خواست
ھای سياسی  خواست.  حال تعميق و گسترش است

از درون ھمين .  تر شده است کارگران پر رنگ
ھای مستقل  مبارزات بی وقفه است که تشکل

. آورند کارگری نطفه بسته و سر بر می
ھايی که پاسخگوی نيازھای مبارزه در  تشکل

ھايی که نه فقط سازمانده  تشکل.  لحظه فعلی باشند
ھای  گر مبارزات کارگران برای خواست و ھدايت

روزمره ھستند، بلکه کنترل و نظارت بر کل 

. گيرند پروسه توليد و کارخانه را نيز برعھده می
طبقه کارگر دارد خود را برای انجام وظايف 
جديدی که رشد و تعميق مبارزه طبقاتی به 

 .کند ناگزير برعھده وی خواھد گذاشت آماده می
ھای اقتصادی و ضد  ست که سياست اين واقعيتی

کارگری رژيم، خصوصی سازی و مساله رکود، 
موجب اخراج، بيکاری، سرگردانی و بCتکليفی 

بسته شدن .  ھا ھزار کارگر شده است ده
ھا و وسائل و ابزار  ھا، فروش زمين کارخانه

ھا و  داران، اخراج توليدی کارخانه توسط سرمايه
. ھای وسيع را در پی داشته است بيکارسازی

ھا نه  ست که کارگران در برابر اين يورش بديھی
تفاوت باشند، بلکه  توانند خاموش و بی فقط نمی

داران و دولت حامی آنھا به  برای مقابله با سرمايه
اشکال جديدی از مبارزه و بويژه به اشکال 

آورند تا بتوانند تعرض  جديدی از تشکل روی می
سرمايه را خنثا و ادامه کاری خود و کارخانه را 

نمونه بارز آن شرکت کشت و صنعت .  حفظ کنند
نيشکر ھفت تپه و ايجاد شورای مستقل کارگری 
و تCش کارگران آگاه و پيشرو برای اعمال 

 .کنترل و نظارت کارگری بر اين شرکت است
از ھنگام واگذاری اين شرکت به بخش 
خصوصی، تعرض سرمايه و استثمار کارگران 

دستمزدھا که خيلی ناچيز و .  تشديد شده است
مطالبات .  شود پايين است، به موقع پرداخت نمی

 به کارگران پرداخت نشده ٩۵ و ٩۴ھای  سال
طرح .  ھا قطع شده است اضافه کاری.  است
وضعيت بيمه و .  شود بندی مشاغل اجرا نمی طبقه

نه کارفرما و .  قراردادھا نامشخص و مبھم است
نه دولت حامی وی به اعتصابات و اعتراضات 

شان توجه  ھای مکرر کارگران ھفت تپه و خواست
 ٢٧اعتصاب اخير کارگران که از .  اند نکرده

.  روز ادامه يافته است٨مرداد آغاز شده بيش از 
بCتکليفی .  کس به فکر کارگران نيست ھيچ

شرکت کشت و صنعت نيشکر ھفت تپه اکنون با 
ھای  ھای شرکت و واگذاری بخش فروش زمين

ھای گوناگون، تمام کارگران  مختلف آن به شرکت
اين شرکت را در معرض اخراج و بيکاری قرار 

ھا را بطور جدی به مخاطره  داده و آينده شغلی آن
به گفته اسماعيل بخشی يکی از .  افکنده است

مديرعامل شرکت "نمايندگان کارگران ھفت تپه، 
".  ماه است پايش را توی شرکت نگذاشته است٩

توانستند و  روشن است که کارگران ھفت تپه نمی
توانند دست روی دست بگذارند و  نمی
. سروصدا ناظر اخراج و بيکاری خود باشند بی

تر از گذشته،  برعکس، کارگران ھفت تپه فعال
ھا را باV زده، خود دست بکار شده و با  آستين

اند کنترل   تشکيل شورای مستقل کارگری، مصمم
و نظارت بر شرکت و عملکرد کارفرما و 

 .مديريت را به مرحله اجرابگذارند
وقتی که نماينده کارگران ھفت تپه از ضرورت 
تشکيل شوراھای مستقل کارگری و نظارت بر 

گويد، و  عملکرد کارفرما و مديريت سخن می
کند، وقتی تنھا راه نجات  بارھا آن را تکرار می

و وضعيت "  فساد نھادينه شده در کشور"از 
نابسامان اقتصادی را تشکيل شوراھای مستقل 
کارگری و مردمی و نظارت بر کار دولت و 
نھادھای دولتی ذکر می کند، او در واقع ضمن 
اين که کل دولت جمھوری اسCمی را نشانه 

رود، برای رھايی کشت و صنعت نيشکر  می
ھفت تپه از وضع موجود، راھکار مناسبی را که 
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۴درصفحه   

. ھولناک در جای جای ايران خون شتک می زند
ھنوز ديوارھای اوين و گوھردشت، نجوای آن 

ھنوز زندان .  ُکشتگان عاشق را پژواک می دھند
ھنوز .  گيCن بر مدار سرخ فاجعه می گردد

ديوارھای تمامی زندان ھای با نام و بی نشان 
جمھوری اسCمی، مظلوميت زندانيان پرپر شده 

 .در آن تابستان تفتان را نجوا می کنند
 سال ھنوز بازتاب فتوای مرگ ٣٠با گذشت

خمينی، از دريچه ھر سلول و بند به گوش می 
ھنوز زخم ھای مانده بر چھره بازماندگان .  رسد

. آن جنايت عظيم، عمق فاجعه را بازتاب می دھد
. ھنوز جامعه در لھيب آتش آن کشتار می سوزد

ھنوز ھم چھره خوفناک خمينی با نقاب تزوير و 
تصويری .  مرگ بر فراز کشور سايه افکنده است

"که بی محابا فرياد می کشد بشَکنيد اين قلم ھا : 
 ".را، بُکشيد منافقين و کفار را

با گذشت سه دھه از آن تابستان تفتان، ھنوز 
رھروان پلشت خمينی به تاسی از امام راحل 

دسته ای فتوای .  شان، بر طبل مرگ می کوبند
می خوانند و "  فتوای نجات بخش"مرگبار او را 

دسته ای ديگر، از آن سال ھای کشتار و مرگ 
امام راحل شان ياد می "  دوران طCيی"بعنوان 

کنند و در حسرت بازگشت آن دھه خونين به 
 . انتظار نشسته اند

در اين ميان اما، جامعه، ھمچنان روز از پس  
روز، سال از پی سال در لھيب تند حادثه می 
سوزد، مادران و پدران در يادواره ھای 
خونبارعزيزانشان قامت شکسته اند، ھمسران 
ھمچنان در سوگ اند، و کودکان، تصويرھای گم 
شده پدران و مادران خود را در قاب عکس ھای 

 . مانده به ديوار خانه جستجو می کنند
 را بر تارک کشتارھای ٦٧آنچه کشتار تابستان 

جمھوری اسCمی نشاند، صرفا کشتار ھزاران 
آمار کشتار .  انسان آزاده، مبارز و کمونيست نبود

 به مراتب ٦٢ و ٦٠فعاVن سياسی در سال ھای 
آنچه .   بوده است٦٧بيشتر از کشتار تابستان 

 را در ميان مجموعه جنايات جمھوری ٦٧فاجعه 
اسCمی برجسته کرده است، پرپر شدن زندانيانی 
بود که تماما دوران محکوميت حبس خود را می 

زندانيانی که با قوانين قرون وسطايی .  گذراندند
ھمان رژيم، زير شکنجه ھای مرگ آور قرار 
گرفتند، از داشتن ھرگونه حق و حقوقی بی بھره 

، به دور از ۶٠بودند، طی سال ھای نخست دھه 
ھر گونه موازين حقوقی در دادگاه ھای چند دقيقه 

 . ای محاکمه و به حبس ھای سنگين محکوم شدند
حال چگونه می توان تصور کرد، ھمان 
زندانيانی که توسط قوانين قرون وسطايی 
جمھوری اسCمی محاکمه شده، حبس گرفته و تا 

 در زندان بودند، اکنون به يکباره  و با ۶٧سال 
يک فرمان جنون آميز خمينی جCد به جوخه ھای 

 مرگ سپرده شوند؟ 
در واقع ھيات حاکمه ايران و به طور اخص 
شخص خمينی، در پايان جنگ و پس از نوشيدن 

که مرد مقتدر جمھوری اسCمی "  جام زھری"
سرکشيد، نياز به خاموش کردن آتشی داشتند که 

در وضعيتی که .  بر خرمن آنان و نظام فتاده بود
خمينی و مجموعه ھيات حاکمه ايران قرار گرفته 
بودند، آنان حتا حاضر نبودند وجود ھزاران 

حاصل اين فرمان جنون آميز ).  ١(نشانه رفت 
 ھزار زندانی سياسی ۵خمينی، قتل عام بيش از 

زندانيانی که در فاصله کمتر از دو ماه .  بود
طناب دار بر گلوگاه شان چنگ انداخت و بدين 
 .سان ھزاران جان شيفته بی رحمانه به يغما رفتند

. ، ھمانند يک صاعقه بود٦٧کشتار تابستان 
ھای ايران -ای که رعد آسا برفراز زندان-صاعقه

قتل عام زندانيان سياسی آنچنان سريع، .  فرود آمد
 ٣٠وحشتناک و ناباورانه بود که پس از گذشت

ھای خانواده ھا و دل -سال ھنوز ھم، شانه
سوختگان آن فاجعه از يادآوری آن روزھای داغ 

 .افتند-و درفش به لرزه می
زندان ھای اوين و گوھر دشت کرج که در آن  

ايام، بيشترين زندانيان سياسی را داشتند، سھم 
. بيشتری از کشتار نصيب شان شد

ای و چند -ھای دو دقيقه-کشتارزندانيان، با دادگاه
ھای جمھوری -پرسش کوتاه در درون زندان

مسلمانی يا کافر؟ سازمانت .  اسCمی آغاز گرديد
را قبول داری يا نه؟ حاضر به ھمکاری با 

 جمھوری اسCمی ھستی يا نه؟ 
دادگاه ھايی که حتا عنوان و مضمون آن نيز به 
عنوان دادگاه و محاکمه دوباره زندانيان به آنان 

در ھفته نخست، ھيچ يک از زندانيان .  اعCم نشد
. نمی دانستند که در مقابل ھيات مرگ ايستاده اند

تيم ھای سه نفره آدمکشان جمھوری اسCمی که 
مجريان کشتار بودند، تماما در قالب ھيات 

 . نمايندگی عفو به زندانيان معرفی می شدند
تصور ايجاد چنين فضايی دروغين از سوی 
عامCن جنايت و ايجاد صحنه ھايی اين چنين 
فريبنده و توھم زا برای کشاندن ھرچه بيشتر 
زندانيان به پای چوبه ھای دار، حتا در ذھن و 
خيال آدمی ھم نمی گنجد، تا چه رسد به اينکه در 

انگار تاريخ به عقب .  دنيای واقعيت رخ داده باشد
بازگشته بود و کميته ھای مرگ با ردای دوران 

 . انگيزاسيون به قتل زندانيان کمر بسته بودند
ھای تفتيش عقايد قرون وسطائی خمينی که -دادگاه

و "  عفو"با ظاھری آراسته با عنوان ھيات 
در زندان ھا حضور يافته بودند، ھر "  آزادی"

. چند دقيقه يک زندانی را  به کام مرگ فرستادند
. ناقوس مرگ يک سره به صدا درآمده بود
. ھيوVی مرگ، زندان به زندان را درنورديد

ھای ايران -کابوس کشتار بر فراز تمام زندان
ھرروز، صدھا زندانی قربانی .  سايه افکنده بود

فجيع و "  مرگی .  ھای مرگ-قربانی کميته.  شدند
 ". نابکار

دو روز بعد از کشتار زندانيان اوين، ناقوس 
ناقوسی که .  مرگ در گوھردشت به صدا درآمد

کابوس مرگ از .  ديگر َسِر باز ايستادن نداشت
گوھردشت به زندان ھای اھواز، تبريز، مشھد، 
شيراز و ازشيراز به کرمانشاه، گيCن، مازندران 

ھا زندان کوچک و بزرگ -و از آنجا به ده
بدين سان در پی دو ماه .  سراسر ايران کشيده شد

سکوت، دو ماه بی خبری، دوماه قطع مCقات، 
دو ماه قرنطينه کردن زندانيان از ھرگونه روزنه 

 با قتل عام ۶٧ھای خبری، فاجعه تابستان 
ھزاران زندانی سياسی زن و مرد، به اجرا 

 .درآمد
با .  از آن تاريخ تا به امروز سی سال گذشته است

گذشت سه دھه ھنوز از زخم ھای آن جنايت 

از آنجا که منافقين خائن به ھيج وجه به اسCم "
معتقد نبوده و ھرچه می گويند از روی حيله و 
نفاق است و به اقرار سران آنھا از اسCم ارتداد 
پيدا کرده اند، و با توجه به محارب بودن آن ھا و 
جنگ ھای کCسيک آن ھا در شمال و غرب و 
جنوب کشور با ھمکاری ھای حزب بعث عراق 
و نيز جاسوسی آنان برای صدام عليه ملت 
مسلمان ما، و با توجه به ارتباط آنان با استکبار 
جھانی و ضربات ناجوانمردانه آنان از ابتدای 
تشکيل نظام جمھوری اسCمی تاکنون، کسانی که 
در زندان ھای سراسر کشور بر سِر موضع نفاق 
خود پافشاری کرده و می کنند، محارب و محکوم 
به اعد ام می باشند و تشخيص موضوع نيز در 
تھران با رای اکثريت آقايان حجه السCم نيری 

و جناب آقای )  قاضی شرع(دامت افاضاته 
و نماينده ای از وزارت )  دادستان تھران(اشراقی 

اطCعات می باشد، اگرچه احتياط در اجماع 
است، و ھمينطور در زندان ھای مراکز استان 
کشور رای اکثريت آقايان قاضی شرع، دادستان 
انقCب و نماينده وزارت اطCعات Vزم اVتباع 

رحم بر محاربين ساده انديشی است، .  می باشد
قاطعيت اسCم در برابر دشمنان خدا از اصول 

اميدوارم با خشم .  ترديد ناپذير نظام اسCمی است
و کينه انقCبی خود نسبت به دشمنان اسCم 

آقايانی که .  رضايت خداوند متعال را جلب نمائيد
تشخيص موضوع به عھده آنان است، وسوسه و 

اشداء علی [شک و ترديد نکنند و سعی کنند 
باشند، ترديد در مساتل قضايی اسCم ]  الکفار

انقCبی ناديده گرفتن خون پاک و مطھر شھدا می 
 ."باشد

سطور باV، متن کامل دستور خمينی برای قتل 
.  است١٣۶٧عام زندانيان سياسی در تابستان 

پيامی که در سطرسطر آن کينه، نفرت و جنايت 
فرمانی ھولناک و دستورالعملی .  موج می زند

جنون آميز برای خاموش کردن آتش شکست و 
. حقارتی که از درون خمينی را می سوزاند

کشنده که "  جام زھری"حقارت از نوشيدن 
 . خمينی در پايان جنگ سرکشيده بود

فرمان خمينی اگر چه فاقد تاريخ است، اما با 
(۵٩٨توجه به پذيرش قطعنامه  قطعنامه صلح  

 تير و نوشيدن ٢٧در روز )  جنگ ايران و عراق
 تير و  پس از ٢٩خمينی در شامگاه "  جام زھر"

آن حمله سازمان مجاھين خلق در روزھای سوم 
تا پنجم مرداد با ھمراھی نيروی ھوايی ارتش 
عراق که در مناطق غربی ايران اتفاق افتاد، 
فرمان کشتار خمينی می بايست در روزھای  

 .  صادر شده باشد۶٧پنجم تا ھفتم مرداد ماه 
پيامی خوفناک و سفاکانه که اجرای آن از روز 
پنجم مرداد در زندان اوين و از ھشتم مرداد در 
گوھردشت و ديگر زندان ھای کشور با قتل عام 

کشتاری که در .  زندانيان مجاھد به اجرا درآمد
 به ۶٧فاصله پنجم تا روزھای پايانی مرداد ماه 

وحشيانه ترين شکل ممکن با به دار آويختن 
چندين ھزار زندانی مجاھد توسط آدمکشان 

 . جمھوری اسCمی عملياتی شد
در فرمان خمينی، اگرچه نامی از نيروھای چپ 
و کمونيست برده نشده است، در عمل اما، نوک 

 ٢۵پيکان اين جنايت دھشتناک از تاريخ پنجم تا 
 به سوی زندانيان چپ و کمونيست ۶٧شھريور 

 ، جنايتی ھولناک که بر پيشانی خمينی و جمھوری اس;می حک شد۶٧کشتار خونين 



 ۴ ٧٨٧ شماره  ٩٧ شھريور ۵      ۴

٢از صفحه  ٣از صفحه    

پروژه عبث سنديکاسازی رژيم وشوراھای کنترل و 
 نظارت کارگری

اند مطرح  کارگران ھفت تپه در عمل به آن رسيده
ھفت تپه نه فقط به نحو آشکاری ارتقاء .  کند می

يابی کارگران را به  آگاھی و ارتقاء سطح تشکل
گذارد، بلکه اوضاع جاری و حاکم در  نمايش می

بيشمار واحدھای مشابه ھفت تپه را نيز به 
کشد و اين واقعيت را نشان می دھد  تصوير می

که بحران سياسی جامعه و شرايط بحرانی 
واحدھای توليدی، اشکال جديدی از تشکل 
کارگری را بر کارگران اين واحدھا ديکته 

 .کند می
موضوع فقط به کارگران ھفت تپه خCصه 

نمونه ديگر آن را در گروه ملی فوVد .  شود نمی
ھا و تجمعات اخير  اھواز و اعتصابات، راھپيمايی

کارگران اين شرکت که روز يکشنبه چھارم 
شھريور وارد نھمين روز خود شد، مشاھده 

واگذاری اين شرکت به بخش خصوصی، .  کرديم
سپس انتقال مالکيت آن به بانک ملی و دست به 
دست شدن و ناروشنی وضعيت شرکت، 

ای برای کارگران فوVد در پی  مشکCت عديده
چھار ھزار کارگر اين شرکت ده .  داشته است

سال است با مشکل دستمزد، بيمه، مطالبات 
خطر تعطيلی کامل شرکت .  اند معوقه روبرو بوده

کارگران فوVد .  ھاست و بيکاری در يک قدمی آن
ھا بار دست به اعتصاب و  اھواز ھر ساله ده

اند، اما نه کارفرما و نه  تجمع و راھپيمايی زده
مسئولين دولتی، نه فقط ھيچ توجھی به 

ھا تن از  اند، بلکه ده ھای کارگران نکرده خواست
کارگران اعتصابی و معترض را نيز بازداشت 

در حال حاضر نيز گروه ملی فوVد .  اند کرده
اھواز و کارگران آن بCتکليف و سرگردان به 

"اند حال خود رھا شده کارگر "  ميثم آل مھدی. 
مبارز فوVد اھواز در اعتصاب و تجمع اخير 

توجھی   مرداد در ارتباط با بی٢٩کارگران روز 
کارفرما و بCتکليفی شرکت و کارگران و راه 

"برون رفت از آن گفت ما بايد شورای مستقل : 
با تشکيل شورای مستقل .  کارگری تشکيل بدھيم

کارفرما (کارگری و نظارت بر اعمال اين آقايون 
چون .  ما می توانيم راه کار پيدا کنيم)  و مديريت

ھا اVن دقيقا چھار ساله يکسری اشخاص ميان  اين
نماينده اون سرمايه گذارن ميان برای ما يک 
سری دروغ ميگن، با اين که ما ھيچ از پشت 

بايد يک نظارت کارگری باشه، .  پرده خبر نداريم
بايد يک شورای مستقل کارگری ايجاد بشه، اگر 
بخواھيم ھمين طور ادامه پيدا کند ھيچ اتفاق 

 ".افته خاصی نمی
گروه ملی فوVد اھواز و کشت و صنعت نيشکر 

ھايی از واحدھای  ھفت تپه تنھا نمونه
سازی شده ھستند که کارگران در  خصوصی

اند که  جريان مبارزه و در عمل به اين رسيده
برای احقاق حقوق خود بايد با ايجاد شورای 
مستقل کارگری، کنترل و نظارت خود را بر 

اما واقعيت اين .  کارخانه و مديريت برقرار سازند
است که در شرايط حاضر صدھا ھزار کارگر 
در صدھا و ھزارھا واحد توليدی و خدماتی ديگر 
. شرايطی مشابه فوVد اھواز و ھفت تپه دارند

ھای مشابه  ھا و شرکت بنابر اين در تمام کارخانه
کشت و صنعت ھفت تپه و فوVد اھواز که به 

نحوی از انحاء کارفرما و مديريت مطالبات 
اندازند، کارگران را  کارگران را پشت گوش می

در حالت بCتکليفی و اضطراب دائمی نگاه 
اند و برای درھم شکستن مبارزات کارگران  داشته

شوند،  به فروش و تعطيلی کارخانه متوسل می
توانند با ايجاد شوراھای مستقل  کارگران نيز می

کارگری کنترل و نظارت بر توليد و توزيع را 
 .برقرار سازند

نيازی به توضيح نيست که اين شوراھا ھ�ن�وز آن 
ش��وراھ��اي��ی ک��ه ارگ��ان اع��م��ال ق��درت س��ي��اس��ی 

اي�ن .  ت�وان�ن�د ب�اش�ن�د کارگران باشند، نيستند و ن�م�ی
ھای کارگری کنترل  شوراھا در واقع در حد کميته

در جنبش کارگری جھانی ن�ي�ز، .  و نظارت ھستند
گ�ي�ری ش�وراھ�ای ک�ارگ�ری ب�ا ک�ارک�رد  ھم شک�ل

گ�ي�ری  کن�ت�رل و ن�ظ�ارت ب�ر ت�ول�ي�د و ھ�م ش�ک�ل
ھای کارگری به م�ن�ظ�ور اع�م�ال ک�ن�ت�رل و  کميته

در روس�ي�ه .  نظارت بر کارخانه سابقه داشته است
ش�ان  ھای کارخانه که در آغاز ش�ک�ل گ�ي�ری کميته

عمدتا مطالبات اقت�ص�ادی را ب�رن�ام�ه ع�م�ل خ�ود 
دانستند، سپس به کنترل تولي�د روی آوردن�د و  می

البته بعداً ب�ا کس�ب ق�درت س�ي�اس�ی ت�وس�ط ط�ب�ق�ه 
ک�ارگ��ر، خ��واھ�ان ب�رق��راری م��دي�ري��ت ک��ارگ��ری 

درايتاليا شوراھای کارگری درک�ارخ�ان�ه ھ�ا . شدند
شوراھای کارگ�ری اي�ت�ال�ي�ا ن�ي�ز در .  شکل گرفت

روند يک چنين تحولی، کنترل کارگری را مح�ور 
آنتونيو گرامش�ی . برنامه عمل خود قرار داده بودند

کمونيست برجسته ايتاليائی شوراھای کارخان�ه را 
يگانه شکل سازمان کارگری می دانست که طب�ق�ه 
کارگر را درمسيراست�ق�Cل و م�وق�ع�ي�ت ت�اري�خ�ی 

وی درمورد موقعي�ت وم�ب�ارزه . خود قرارمی دھد
ش����وراھ����ای ک����ن����ت����رل ون����ظ����ارت ک����ارگ����ری 

ن��ت��ي��ج��ه م��ب��ارزه ب��اي��د تش��ک��ي��ل ش��ورای " گ��وي��د  م�ی
 -درھ��م��ه س��ط��وح. س��راس��ری ط��ب��ق��ه ک��ارگ��رب��اش��د

ازشوراھای کارخانه تاشورای ش�ھ�ری ت�اش�ورای 
منتخب کارگران باشد،مط�اب�ق ب�اش�ي�وه   -سراسری

کن�د   ھا و روش ھائی که خودطبقه کارگرتعيين می
اين مبارزه ب�اي�د ب�ه .نه دولت يا پارلمان بورژوائی

شيوه ای انجام گيردکه به ت�وده ھ�ای م�ردم نش�ان 
دھد ک�ل�ي�ه مس�ائ�ل ومش�ک�Cت اس�اس�ی اي�ن دوره 

... ازتاريخ ،مس�ال�ه ن�ان، مس�ک�ن، ب�رق، پ�وش�اک
تنھازمانی حل خواھدشد که تمام قدرت اقتص�ادی، 

ب�ه ع�ب�ارت . سي�اس�ی دردس�ت ط�ب�ق�ه ک�ارگ�رب�اش�د
چنان پيشب�رده ش�ود وق�ي�ام   ديگراين مبارزه بايد آن

توده ھای خلقی،حول ط�ب�ق�ه ک�ارگ�ر ع�ل�ي�ه رِژي�م 
سرمايه داری راسازماندھی کند که طب�ق�ه ک�ارگ�ر 
درعمل رھبری مب�ارزات راب�دس�ت گ�ي�رد وھ�م�ه 
نيروھای مولده را ازطريق استقرار کمون�ي�س�م ب�ه 

 )١"(سوی رھائی کامل پيش برد
گيری و ايجاد شوراھای مستقل کارگری  شکل

کنترل و نظارت که در ھفت تپه و فوVد اھواز 
شک با تعميق بحران  کليد خورده است، بی

سياسی و اعتCی بيشتر جنبش مبارزاتی طبقه 
کارگر به صدھا و ھزارھا کارخانه و شرکت 

اين شوراھا که خود .  ديگر تسری خواھد يافت
محصول بحران انقCبی و اعتCء جنبش طبقه 
کارگرند، نقش مھمی در بسط و گسترش مبارزه 

گام بعدی پس از تکثير .  طبقاتی ايفا خواھند کرد

اين شوراھا، ايجاد پيوند و ارتباط ميان آنھا، در 
ھا و منطقه وايجاد شوراھای  سطح شھرھا، استان

با تعميق و گسترش مبارزه .  سراسری است
طبقاتی، بيش از پيش اين واقعيت در برابر طبقه 
کارگر قرار می گيرد که کارگران در عين ايجاد 

ھای مستقل و طبقاتی  و گسترش و تحکيم تشکل
خود که در ھر گام با دولت ارتجاعی و سرکوب 

شود، بايستی خود را  گر حاکم وارد اصطکاک می
برای تعيين تکليف قطعی و نھايی با تمام نظم 
موجود تجھيز و آماده کنند و در گام نخست مانع 
مقدم و اصلی يعنی رژيم ارتجاعی جمھوری 
اسCمی را از سر راه خويش بردارند، تمام 
دستگاه دولتی را درھم بکوبند و دولت شورايی 

 .خود را مستقر سازند
 :زيرنويس

 
 کنترل کارگری -منتخب آثارسياسی گرامشی – ١

بازمانده سازمان ھای مبارز، آزادی خواه، چپ و 
 در زندان بودند، ۶٠کمونيست را که از سال 

در وضعيت بحرانی موجود، سران .  تحمل کنند
جمھوری اسCمی از يک سو آزادی ھزاران 
زندانی سياسی را به نفع خود نمی ديدند و از 
سوی ديگر نگھداری چنان حجمی از زندانيان 
سياسی نيز برايش ھزينه ھای اجتماعی و سياسی 

 . باVيی در بر داشت
در حقيقت جمھوری اسCمی با اميد به اينکه از 
اين ستون به آن ستون فرجی ھست، بدون توجه 
به عواقب چنين جنايت ھولناکی به کشتار ھزاران 

اينکه بعد از انجام اين .  زندانی سياسی روی آورد
جنايت چه اتفاقی برای نظام خواھد افتاد، دست 
کم در آن برھه زمانی برای خمينی و ديگر 

 . رھبران جمھوری اسCمی يک امر ثانوی بود
جمھوری اسCمی فکر می کرد با کشيدن يک 
خط قرمز پُررنگ به دور اين جنايت ھولناک و 
نصب يک تابلوی ورود مطلقا ممنوع، برای 
ھميشه گريبان خود را از آن فاجعه خوفناک رھا 

پيشبرد اين سياست، اگرچه تا دو .  خواھند ساخت
دھه برای ھيات حاکمه ايران مفيد واقع شد، اما با 
تCش مداوم و خستگی ناپذير مادران خاوران، 
خانواده ھای زندانيان جانفشان، سازمان ھای 
سياسی، زندانيان از بند رسته و ديگر کنشگران 
اجتماعی ابعاد اين جنايت مخوف برای توده ھای 

با برمC .  ميليونی مردم ايران از پرده بيرون افتاد
شدن عمق و ابعاد اين فاجعه در عرصه داخلی و 
بين المللی، ھمان فرمان کشتاری که روزگاری 
برای خمينی و ھيات حاکمه ايران در حکم نسخه  

بود، اکنون به کابوسی برای "  نجات بخش"
جمھوری اسCمی و داغ لعنتی بر پيشانی خمينی 

 . حک شده است
در بعضی از زندان ھا از جمله زندان ):  ١(

مرکزی نيروی دريايی رشت، کشتار زندانيان 
مجاھد و کمونيست به صورت ھمزمان از تاريخ 

 . مرداد شروع شد٨

، جنايتی ھولناک ۶٧کشتار خونين 
که بر پيشانی خمينی و جمھوری 

 اس;می حک شد



 ۵ ٧٨٧ شماره  ٩٧ شھريور ۵      ۵

  ۶درصفحه 

١از صفحه   

ابعاد گسترده فقر و 
 نابرابری در ايران

"در جلسه ھفتگی اين موسسه گفت  شدت  : 
ھای ناموجه به جايی رسيده که ندارھای ما        نابرابری 

قادر به خريد نيستند و داراھای ما تمايلی به خريد  
  ٩۶ در سال   به طوری که .  کاVھای داخلی ندارند 

 درصد اضافه توليد و اضافه واردات  ٧۴ نزديک به  
انگاری دVVن و    اگر سھل  …مصرف نشد 

خواران ادامه داشته باشد، بايد شاھد فاجعه    مفت 
 باشيم که اين مسئله اصC  ٩٨  و  ٩٧ انسانی در سال  

. ) شھريور ١ خبرگزاری ايلنا  ("  بردار نيست     شوخی 
محسن ھاشمی رئيس شورای شھر تھران نيز چند  
روز پيشتر با اشاره به بروز سونامی فقر در جامعه  

 ما با يک موج تورمی در نيمه دوم سال  : "گفته بود 
مواجه خواھيم بود که موجب کاھش قدرت خريد و  

گردد و وضعيت فقر در    سطح رفاه شھروندان می 
 ".کند   مراتب حادتر می   کشور را به 

اما چرا فقر تا اين حد گسترش يافته، و راه حل  
 مقابله با فقر چيست؟ 

برای پاسخ به اين سوال ابتدا Vزم است تا ابعاد فقر،  
 . ھای آن را بررسی کنيم فاصله طبقاتی و ريشه 

ھای     درصد سپرده ٨۵ "ی فرشاد مومنی  گفته به 
" گذاران است      درصد سپرده ٢ /  ۵   بانکی در اختيار 

رئيس مرکز پژوھشھای مجلس کاظم جCلی نيز  
 درصد نقدينگی در  ۶٠  مرداد ماه از تمرکز  ٢٧ 

پيش از  .   درصد از جمعيت خبر داده بود ١ دستان  
اين روزنامه کيھان به تاريخ اول مردادماه و به نقل  

" استاد اقتصاد دانشگاه بھشتی "از حسين صمصامی  
  ۶  تا  ۵  درصد نقدينگی در دست  ٩۵ نوشته بود  

ھايی از سخنان  اينھا تنھا نمونه .  درصد افراد است 
ھای  وفاداران به حکومت اسCمی از عمق نابرابری 

اقتصادی و فاصله طبقاتی در جامعه امروز ايران  
 . است 

در مورد ابعاد فقر نيز شھاب نادری نماينده مجلس  
 اسفندماه سال گذشته و در جلسه  ٢٠ اسCمی در  

 درصد از جامعه  ٨٠ : "اولين استيضاح ربيعی گفت 
ابراھيم رزاقی از ديگر  ".  ايران زير خط فقر ھستند 

 فروردين ماه  ٢٢ اقتصاددانان جمھوری اسCمی نيز  
"در گفتگويی بيان داشت   ميليون نفر از  ۵٠ : 

".  ميليونی ايران زير خط فقر ھستند ٨٠ جمعيت  
يارمحمدی ديگر عضو مجلس اسCمی است که با  

ی فقر و بيکاری در سيستان  اشاره به ابعاد گسترده 
"و بلوچستان گفت   درصد مردم اين استان به  ٩۵ : 

 درصد زير  ٧۵ غذای مناسب دسترسی ندارند و  
خط فقر امنيت غذايی و مشابه مردم در مناطق فقير  

 ".آفريقا ھستند 
ست به اين نکته  تر شدن موضوع کافی برای روشن 

توجه کنيم که دستمزد ھيچ کارگری در ايران باVتر  
حتا بسياری از کارگران ايران  .  از خط فقر نيست 

بگير ھستند و به زحمت دستمزدشان به  حداقل 
رسد و اين در  چيزی باVتر از يک ميليون تومان می 

 ميليون تومان  ٧ ست که خط فقر از مرزھای  حالی 
حتا روزنامه جھان صنعت از  .  نيز گذر کرده است 

ھای چاپ تھران در اوايل مرداد خط فقر  روزنامه 
ی اسماعيل  گفته به .   ميليون تومان اعCم کرد ۵ را  

بخشی از نمايندگان کارگران نيشکر ھفت تپه  
دستمزد کارگران اين شرکت به رغم کار سخت و  
سابقه کاری زياد حدود يک ميليون و پانصد ھزار  

بازنشستگان تامين اجتماعی نيز  .  تومان است 
بگير ھستند يعنی  اکثريت بسيار بزرگ آنھا حداقل 

  ٨٠ .   درصد خط فقر است ١۵ دريافتی آنھا تنھا  
درصد بازنشستگان کشوری نيز کمتر از دو ميليون  

وضعيت  .  گيرند  ھزار تومان حقوق می ۴٠٠ و  
ی خالی معلمان  سفره .  معلمان نيز که مشخص است 

بارھا منجر به اعتراض معلمان در سراسر کشور  
حقوق متوسط معلمان حتا نسبت به ساير  .  شده است 

کارمندان دولتی با ھمان سابقه و تخصص بسيار  
 .باشد تر می پايين 

بخش بزرگی از جمعيت  .  اما اين تمام ماجرا نيست 
دھند که يکی ديگر از  را نيز بيکاران تشکيل می 

براساس  .  عوامل مھم گسترش فقر در جامعه است 
  ٩۶ گزارش بانک مرکزی از ھزينه خانوار در سال  

 درصد از خانوارھای ايرانی حتا يک فرد  ٢٨ در  
 ميليون و  ٢۴ يعنی از  .  شاغل نيز وجود ندارد 

  ٨٠٠  ميليون و  ۶ دويست ھزار خانوار ايرانی حدود  
  ۶ ھزار خانوار بدون فرد شاغل ھستند که بيش از  

درصد رشد در دوران رياست جمھوری روحانی  
ھمچنين از تعداد خانوارھايی که دو  .  دھد نشان می 

 درصد کاسته شده  ۵ فرد شاغل داشتند در اين دوره  
ی اين آمارھا نشانگر افزايش بيکاری در  ھمه .  است 

 .جامعه است 
 ميليون و  ۶۶  ميليونی ايران که  ٨٠ از کل جمعيت  

  ٢۴  سال ھستند، تنھا  ١٠ پانصد ھزار نفر باVی  
از اين ميان بيش از ده درصد  .  ميليون شاغل ھستند 

 درصد  ۴٠ پاره وقت ھستند و ساعت کار تنھا  
 ساعت در ھفته و بيشتر  ۴٩ جمعيت شاغل به  

  ٢٩  تا  ١٠ نرخ بيکاری در ميان جوانان  .  رسد می 
اگر  .   درصد است ٢۵ /  ۵ ساله براساس اين آمار  

نگاھی به جمعيت ايران و جمعيت آماده به کار  
بينيم که تعداد واقعی بيکاران در  داشته باشيم، می 

اين  .  ايران بسيار بيشتر از ده ميليون نفر است 
بر  .  بار است وضعيت بويژه در ميان زنان فاجعه 

 سال به باV کمتر  ١٠ طبق آمار رسمی، از کل زنان  
 !!! ميليون و پانصد ھزار نفر شاغل ھستند ۴ از  

نکته مھم ديگر اين است که در ماھھای اخير و با  
کاھش شديد ارزش لایر، فقر به صورت وحشتناکی  

ی وحيد شقاقی يکی از    به گفته .  فراگير شده است 
اقتصاددانان جمھوری اسCمی تنھا از دی ماه سال  

  ٨٠  ماه،  ۶ گذشته تا خرداد امسال يعنی ظرف  
اين  .  درصد از قدرت خريد مردم کاسته شده است 

ست که از ماه مرداد افزايش بھای کاVھای  در حالی 
طوری که حتا  خوراکی شتاب بيشتری گرفت، به 

ھای متوسط جامعه نيز با حقوق خود قادر به  بخش 
خريد کاVھای خوراکی مورد نياز خود نبوده يا به  

توانند با چشم پوشی از خريد برخی از  زحمت می 
کاVھا، ھزينه خريد کاVھای خوراکی را با حقوق  

با تشديد رکود و ورشکستگی  .  خود پوشش دھند 
بورژوای کاسبکار کوچک و حتا متوسط، اين  خرده 

 .گروه نيز به زير خط فقر پرتاب شده است 
در سال جديد، در اثر کاھش ارزش لایر، افزايش  

ھا و از بند رھا شدن تورم، دستمزد کارگران  قيمت 
.  درصد کاھش يافته است ۵٠ به طور واقعی بيش از  

حداقل دستمزد کارگران که تا پيش از اين براساس  
  ١٠٠  دVر بود، به حدود  ٢٣٠  تومانی  ۴٠٠٠ دVر  

 .دVر براساس دVر ده ھزار تومانی رسيده است 
ھای اخير موج  ھم چنين، گرانی مسکن در ماه 

خروج از شھرھا و رفتن به حاشيه شھرھا را  
نبود آب و ورشکستگی  .  افزايش داده است 

کشاورزان يکی ديگر از عوامل ھجوم به حاشيه  
شھرھا است که تا پيش از اين يک چھارم کل  

 ميليون را در خود  ٢٠ جمعيت ايران يعنی حدود  
ھايی که فاقد ھرگونه امکانات  حاشيه .  جای داده بود 

 .کند در آنھا بيداد می ) و بيکاری (شھری بوده و فقر  

ست که  ھای درمان يکی ديگر از عواملی ھزينه 
منجر به گسترش فقر در جامعه شده است، تنھا در  

 قلم دارو از ليست داروھايی که پيش  ١٢٠ سالجاری  
اش را  ھای از اين بيمه تامين اجتماعی ھزينه 

در ميان بيمه  .  کرد خارج شده است پرداخت می 
 ھزار کارگری که  ٨٠٠  ميليون و  ١۴ شدگان، بويژه  

تحت پوشش بيمه تامين اجتماعی قرار دارند، با  
ی دخالت  ای مواجه ھستند که نتيجه مشکCت عديده 

دولت و مديريت فاسد آن بر سازمان تامين اجتماعی  
حال از جمعيت بيکاری که فاقد بيمه ھستند  .  است 

 .می گذريم 
ھای دولت نيز به نفع  در اين ميان تمام سياست 

داران و در راستای منافع آنھا اتخاد شده، به  سرمايه 
داران به قيمت له شدن اکثريت  نحوی که سرمايه 

بسيار بزرگ جامعه زير بار فقر، به ثروت ھايی  
ثروتی که اين اختCف عميق  .  غيرقابل باور رسيدند 

فرشاد مومنی در سخنان  .  طبقاتی را رقم زده است 
به يک نمونه آن  )   شھريور ١ ايلنا  (ھفته گذشته خود  

"گويد وی می .  اشاره دارد   صادرات  ٩۶ در سال  : 
  ٢۴ ھا نزديک به        ھا، فلزات و معدنی       پتروشيمی 

ميليارد دVر بود و براساس برآوردھا اين رقم برای  
رسد و تفاوت قيمتی       ميليارد دVر می ٣٠  به  ٩٧ سال  

رانتی   که از اول فروردين تا پايان مرداد روی داده، 
 ھزار ميليارد تومان را برای اين  ۴٣٢ نزديک به  

 ميليارد دVر صادرات تنھا از محل اضافه قيمت  ۵۴ 
کند و اين جدا از رانتی است که در          دVر ايجاد می 

يعنی اگر دستمزد  ".  شود         فرايند توليد نصيب آنھا می 
 ميليون کارگر تحت  ١۵ ی حدود  متوسط ساVنه 

 ميليون تومان  ١۵ پوشش سازمان تامين اجتماعی را  
ھا از  در نظر بگيريم، تنھا رانت شش ماه اين شرکت 

 سال اين  ٢ بابت تفاوت قيمت دVر برابر دستمزد  
با اين حساب، آيا  !!!   ميليون کارگر است ١۵ 
ی عظيم طبقاتی و اين فقر  توان گفت اين فاصله می 

اين تنھا  !  لجام گسيخته چيز عجيبی در ايران است؟ 
رانت حاصل از تفاوت قيمت دVر است، سودی که  
سرمايه داران در بخش پتروشيمی و معادن از  

آورند خود حکايت  حاصل کار کارگران بدست می 
 .تواند برابری کند ديگری دارد که با ھمين رانت می 

نکته مھم ديگر اين است که در اثر تعميق بحران  
اقتصادی و اجتماعی، سياست اقتصادی رژيم با بن  
بست روبرو شده و در نتيجه گسترش اعتراضات و  
اعتصابات کارگران و ديگر زحمتکشان جامعه،  

از  .  کنند تصميمات اقتصادی دولت، مدام تغيير می 
ھای ارزی  توان به بخشنامه جمله در اين رابطه می 

 ماه از  ۵ بانک مرکزی اشاره کرد که تنھا با گذشت  
 بخشنامه صادر کرده  ٣٣ ، بانک مرکزی  ٩٧ سال  

اغلب تصميمات قبلی را نقض می کنند که    است که 
دVر  ( تومانی  ۴٢٠٠ ھا نيز دVر  ترين آن معروف 

 .بوده است ) جھانگيری 
بنابراين در حکومت اسCمی نه تنھا فاصله ی  
طبقاتی به مرزھايی رسيد که ھرگز پيش از آن نبوده  
است، و نه تنھا فقر اکثريت بسيار بزرگ جامعه را  
در خود غرق کرده است، بلکه جمھوری اسCمی به  

اش ھرگز سياستی در    رغم تمام ادعاھا و شعارھای 
راستای بھبود وضعيت معيشتی کارگران و  
زحمتکشان اتخاذ نکرده و تمام ھم و غم آن منافع  

 .اقليتی کوچک و زالوصفت بوده است 
تا زمانی که جمھوری اسCمی برقرار است، تا  

داری برجاست، وضعيت   زمانی که نظام سرمايه 
ديگر  .  کارگران و زحمتکشان بھبود نخواھد يافت 

زمانی برای خطا و آزمون نيست، ديگر نبايد  
ھای متعدد بورژوايی با    گذاشت احزاب و گروه 



 ۶ ٧٨٧ شماره  ٩٧ شھريور ۵      ۶
١از صفحه   

 ست،  کشور ما دزدخونه"
 "ست توی جھان نمونه

۵از صفحه   

ھا را به    مردم، امCک و طC و ارز خريدند يا آن 
چندی نگذشت که اين  .  خارج از کشور منتقل کردند 

مؤسسات ورشکسته شدند و برخی از صاحبان  
پس از  .  ھا به خارج از کشور گريختند   شرکت 

آن زمان  .  اعتراضات مردم، قوه قضاييه وارد شد 
نيز صحبت از ارتباط سران سياسی رژيم با  

با وجود  .  ای بسيار بود   ھای مضاربه   صاحبان شرکت 
ھا محاکمه شدند و    اين، تنھا معدودی صاحبان شرکت 

در اين ميان، ھزاران  .  چند نفری نيز اعدام شدند 
 .خانواده بودند که به خاک سياه نشستند 

دو دھه بعد، مؤسسات مالی و اعتباری سر برآوردند  
تر، به    و باز با فريب مردم، اين بار در ابعادی کCن 

ھای مردم پرداختند و باز ھم    ھا و اندوخته   جذب پول 
اين بار در ابعادی  .  اعCم ورشکستگی کردند 

ھا و    تر و باز ھم با ھمدستی برخی از ارگان   کCن 
غارتی که خبرھای آن چنان تازه است  .  سران رژيم 

اکنون نيز به رغم  .  که نيازی به بازگويی ندارد 
ادعای دولت مبنی بر بازپرداخت وجوه به مردم،  

ھای    ھاست که در خيابان   ھا ماه   ھنوز بسياری از آن 
گيری سرمايه خود    شھرھای مختلف برای بازپس 

 .کنند   تجمع و اعتراض می 
 و در زمان رياست  ٧۶ دومين جنجال، در سال  
در آن ھنگام غCمحسين  .  جمھوری خاتمی روی داد 

کرباسچی، شھردار وقت تھران به جرم مشارکت  
در اختCس يک ميليارد و چھارصد و پنجاه و سه  

 سکه  ۶۶٠ ميليون تومان، نود ھزار دVر آمريکا،  
 سکه نيم بھار آزادی، مشارکت در  ٨٠ بھار آزادی و  

ارتشاء، تضييع اموال عمومی، تصرف اموال  
عمومی، تبانی در معامCت دولتی، دخالت در  
انتخابات پنجمين دوره مجلس شورای اسCمی با  

 ميليون تومان به دو نامزد، محاکمه شد  ٢۵ پرداخت  
 سال انفصال از خدمات  ١٠  سال زندان و  ٣ و به  

وی پس از دو سال حبس، با  .  دولتی محکوم شد 
ای از زندان آزاد    دخالت رفسنجانی و دستور خامنه 

ای    قاضی و دادستان دادگاه وی، غCمحسين اژه .  شد 
 .بود جلسات دادگاه نيز از تلويزيون پخش شد 
، فساد  ٩۵ باز نزديک به دو دھه بعد، يعنی در سال  

در شھرداری تھران توسط قاليباف تحت عنوان  
ھای    طبق افشاگری .  امCک نجومی طرح شد 

تاکنونی، موارد تقريبا ھمانند اتھامات کرباسچی  
است؛ با اين تفاوت که اگر در پرونده کرباسچی  
يکی از مبالغ اختCس، نزديک به يک ميليارد و  
پانصد ھزار تومان بود، در پرونده قاليباف، در يک  

ھا، پای دو ھزار و دويست ميليارد    فقره از افشاگری 
ھرچند در اين مورد قاليباف نه  .  تومان در ميان است 

انتخابات رياست  "تنھا محاکمه نشده است، بلکه در  
 کانديدای مورد تأييد  ۴ اخير يکی از  "  جمھوری 

فرد افشاگرنيز زندانی شده  .  شورای نگھبان بود 
 .است 

، يعنی پس از انتخاب مجدد خاتمی،  ١٣٨٠ در سال  
ای برای مبارزه    خامنه "  ای   فرمان ھشت ماده "پس از  

با مفاسد اقتصادی با پرونده شھرام جزايری روبرو  
  ١٣٨١ وی که در زمان دستگيری در سال  .  شويم   می 

  ۵٠  سال داشت، به ايجاد و تأسيس حدود  ٢٩ تنھا  
 ميليارد و  ٣٨ شرکت مختلف بازرگانی، برداشت  

وی  .   ميليون تومان و موارد ديگر متھم شد ١٠ 
تبرئه  "  اخCل در نظام اقتصادی "سرانجام از اتھام  

شد ولی به اتھامات ديگر از جمله اتھامات اقتصادی  

 سال حبس و در اتھاماتی مانند عبور از آب و  ۵ به  
وی در  .   سال حبس محکوم شد ۶ کارت سربازی به  

 آزاد شد و اکنون قصد دارد به  ١٣٩٣ سال  
! در خارج از ايران بپردازد "  ھای اقتصادی   فعاليت "

" فعاليت اقتصادی "ھايش در دوره    از ديگر فعاليت 
در ايران، شرکت در جلسات مجلس ششم، يعنی  

، به عنوان  "طلبان   مجلس اصCح "مجلس موسوم به  
 .مشاور بود 

، يعنی در دوران رياست  ١٣٩٠ باز در سال  
نژاد، پرونده فساد سه ھزار ميليارد    جمھوری احمدی 

شويم و پس    آفريد اميرخسروی روبرو می   دVری مه 
از آن بابک زنجانی و اختCس ھجده ھزار ميليارد  

 يعنی  ١٣٩۵ در سال  .  نژاد   تومانی و معاونين احمدی 
ھای    در دوره حسن روحانی نيز با پرونده حقوق 

نجومی که تا بازداشت برادر رئيس جمھوری و  
مھدی جھانگيری، برادر معاون اول رئيس جمھور  

و در اين ميان ھم بودند  .  رود    پيش می ٩۶ در سال  
ھای ديگر از جمله فاضل خداداد    ھای اختCس   پرونده 

 ميليارد تومانی و اين رشته سر  ١٢٣ با اختCس  
 .درازی دارد 
تازه  "  مفسدان اقتصادی "ی    جا نه محاکمه   پس تا اين 

ای    ھا، نه فرمان خامنه   است، نه نمايش تلويزيونی آن 
با مفاسد اقتصادی و نه حتا در  "  برخورد "برای  

 .موارد معدودی صدور حکم اعدام 
کنونی، به رياست صلواتی،  "  دادگاه ضربتی "در  

" اVرض   افساد فی "حميد باقری درمنی به اتھام  
 شاکی دارد و شاکی  ١٠ اين پرونده  .  شود   محاکمه می 

است که سھام آن به  "  جی   نفت "اصلی پرونده شرکت  
اين  .  صندوق بازنشستگان صنعت نفت تعلق دارد 

 متھم دارد، از جمله چند  ٣٣  جلد و  ١۵۵ پرونده  
 سال به طول انجاميده  ۴ کارمند بانک و بررسی آن  

 در  ٨۶ اما نام باقری اولين بار در سال  .  است 
وی در آن زمان از سوی ستاد  .  ھا مطرح شد   رسانه 

مرکزی مبارزه با قاچاق کاV و ارز به اتھام  
و قاچاقچی دستگير شده بود، اما  "  ابربدھکار بانکی "

. آزاد شده بود "  تعھد اخCقی "يک روز بعد با دادن  
نژاد    شود وی در آن زمان از حمايت احمدی   گفته می 

و مشايی برخوردار بوده و ھمچنين از دوستان  
  ٩١ در اسفند  .  نزديک بابک زنجانی بوده است 

مجددا از بازداشت او خبر داده شد، اما بعدا مشخص  
شد که دادسرای اصفھان برای دستگيری او به  
دادسرای تھران نيابت قضايی داده بود، که با دستور  
يکی از قضات دادسرای انتظامی قضات موضوع  

 بار  ٩۶  و  ٩۵ ھای    نام وی در سال .  منتفی شده بود 
مجموع ارقام اختCس وی  .  ھا افتاد   ديگر بر سر زبان 

  ٢ ھنوز کامC روشن نيست اما تاکنون يک بدھی   
ھا دارد و از صندوق    ھزار ميليارد تومانی به بانک 

 ميليون دVر برداشت کرده  ١٠٠ ذخيره ارزی نيز  
 .است 

" برخورد قاطعانه با فساد "کنونی و  "  دادگاه "پس نه  
ای، نه تصميم به علنی    تازگی دارد، نه فرمان خامنه 

و چند  "  يک دانه درشت "بودن دادگاه، نه محاکمه  
و نه ارتباط مفسدان با مقامات دولتی و  "  دانه ريز "

پرونده فساد و متھم رديف اول نمايش  .  حکومتی 
 ساله دارند و به فسادھا و  ١١ ای    کنونی ھم سابقه 

ھای اخير از جمله ارز اھدايی دولت به    چپاول 
تنھا نکته مشترک  .  خواران ربطی ندارد   رانت 
 سال گذشته، گسترش  ٣٠ ھای فساد بيش از    پرونده 

فساد و افزايش مبالغ نجومی مورد اختCس بوده  
 .است 

ھا چند ھدف را دنبال    رژيم با برپايی اين دادگاه 
کوشد فساد را عامل بحران    ابتدا، می .  کند   می 

از ديگر اھداف،  .  اقتصادی کنونی معرفی کند 

با تقويت  "  مبارزه با فساد "استفاده ابزاری از نمايش  
ھای بگيروبنندی مانند سپاه و    قوه قضاييه و دستگاه 

بسيج، بيرون راندن جناح رقيب از صحنه يا حداقل  
ھای جناح    واداشتن آن به تمکين و پذيرش سياست 

به ويژه در اين برھه که اعتراضات  .  مقابل است 
ھای قدرت را به لرزه درآورده و ھر جناح    مردم پايه 
را  "  ديگری "کوشد برای نجات کل نظام،    و نھاد می 

 .مقصر جلوه دھد 
گذشته از آن، تCش دارد با محاکمه چند مھره  

ای، انگشت اتھام مردمی را از خود دور کند    حاشيه 
تCشی  .  که به فساد سيستماتيک نظام اعتراض دارند 

دانند در نظامی که در رأس    بيھوده، زيرا ھمگان می 
وجود دارد که خود و  "  رھبر "آن فردی به نام  

ھای تحت نظارتش از ھر گونه  حسابرسی    ارگان 
ناپذير    مصون و برکنارند، ريشه دواندن فساد اجتناب 

در نظامی که سران قوه قضاييه خود از  .  است 
متھمان اصلی فساد ھستند، محاکمه فاسدان،  

در نظامی که فساد به اعتراف  .  تمسخری بيش نيست 
" نھادينه و ساختاری "معاون اول رئيس جمھورش  

شده و به سطوح باV سرايت کرده است، مبارزه با  
 .فساد امری محال است 

ست که    بدون اين اعتراف نيز مردم ساليان زيادی 
اند که فساد به اين يا    ھم دريافته .  اند   اين امر را دريافته 
به ھمين دليل در اعتراضات  .  شود   آن جناح ختم نمی 

ھای اخير يکی از شعارھای ھميشگی    خيابانی ماه 
در  .  ھا بوده است   مردم عليه اختCس و دزدی 

روزھای اخير ھم يکی از شعارھای کارگران فوVد  
ست، توی جھان    کشور ما دزدخونه : "اھواز اين بود 

 ". ست   نمونه 

ھای    ھا و وعده   ھای متعدد، و با نام   رنگ و لعاب 
. رنگارنگ کارگران و زحمتکشان را فريب دھند 

تنھا راه کارگران و زحمتکشان برای نجات از غول  
انقCبی که نه فقط  .  ست فقر، انقCب اجتماعی 

جمھوری اسCمی را سرنگون کند، بلکه با برپايی  
حکومت شورايی و برقراری سوسياليسم، نظام  

داری را نيز واژگون سازد، نظامی را که  سرمايه 
حکومت شورايی  .  مبتنی بر استثمار کارگران است 

کارگران و زحمتکشان، حکومتی که منتخب آنھا و  
متشکل از کارگران و زحمتکشان جامعه است، با  
برقراری نظام سوسياليستی و با خلع يد از خلع  
يدکنندگان، با پايان دادن به استثمار انسان از انسان،  

حکومت شورايی با به پايين  .  کند فقر را نابود می 
کشيدن حاکمان قديم، کسانی که خود را مافوق مردم  
قرارداده و با خشونت و جنايت بر آنھا فرمان  

ترين شکل آن که در    راندند، آزادی را به وسيع  می 
ھيچ دولت بورژوايی سابقه نداشته، در دسترس  
ھمگان قرار می دھد، تا آنھا خود حافظ و پاسدار  
حکومت شورايی خويش باشند، تا فقر و بيکاری  
برچيده شود، تا کودکان از برابری تحصيل و شادی  

ھا کودک کار که ھر    برخوردار شوند، نه ميليون 
ھای    سال و با باز شدن مدارس با حسرت به دست 

شوند، تا بھداشت و    پينه بسته ی خود خيره می 
کس خارج نباشد و کودکی   درمان از دسترس ھيچ 

در بيمارستان به خاطر بی پولی پدر و مادر جان  
 .... نبازد و تا 

 

 ابعاد گسترده فقر و 
 نابرابری در ايران
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٨از صفحه   

ماند که گفته شود  اين ادعای وی بدان می.  است
در جريان بحران سياسی کنونی و تظاھرات 
خيابانی مردم عليه رژيم، تقويت و آمادگی پليس 

ھا در  و واحدھای ضد شورش و حضور آن
ھا، نه نتيجه تشديد تضادھا و مخاصمات  خيابان

نه اقدامی برای   ميان توده مردم و طبقه حاکم،
سرکوب و فرونشاندن اعتراضات، بلکه از سر 

دوستی جمھوری اسCمی و تCش برای  انسان
 .مصالحه با مردم بوده است

رغم ادعای واھی روحانی، اما اين واقعيت  به 
جای خود باقی است که در ايران نيز ھمچون  به

ديگر کشورھای جھان، رشد ميليتاريسم ، تقويت 
نيروھای نظامی و آمادگی اين نيروھا برای 

ھای نظامی، محصول رشد تضادھای  درگيری
المللی ، تشديد مخاصمات و تCش  داخلی و بين

 .  برای کنترل اوضاع داخلی است
عنوان يک رکن اساسی  اساساً نيروی مسلح به 

رو  جامعه طبقاتی و دولت، مقدم بر ھر چيز ازآن
در طی تاريخ Vزم آمد که تضاد ميان طبقات دارا 

ھرچه تضادھای .  و ندار شکل گرفت و تشديد شد
تر شدند،  طبقاتی در طول تاريخ حادتر و برجسته

اين ارگان نظامی و سرکوبگر دستگاه دولتی، 
طلبانه  ھر چه تمايCت توسعه.  مدام تقويت گرديد

طبقات ستمگر حاکم افزايش يافت، نياز به يک 
تر،  ھای پيشرفته نيروی مسلح قدرتمندتر و سCح

 . تر شد افزون
ھای  طبقات حاکم به فرمانروائی و استثمار توده

ھا  آن.  تحت انقياد در داخل قانع نيستند
ھای سياسی و اقتصادی دارند که پيامد  طلبی جاه

ھای ستمديده بوده  آن ھمواره جنگ و کشتار توده
طلبانه و  ھا برای تحقق اھداف جاه آن.  است

طلبانه خود بدان نياز دارند که نيروھای  توسعه
ھای مدرن و  مسلح خود را تقويت نمايند، سCح

ويرانگر تدارک ببينند و ميلياردھا دVر صرف 
. اين تدارک و آمادگی نيروھای مسلح خود کنند

اين واقعيت بر کسی پوشيده نيست که نتيجه اين 
سياست تنھا در طول قرن بيستم، دو جنگ جھانی 

ای بوده است که حاصل آن  و صدھا جنگ منطقه
ھای عظيم  ھا ميليون انسان و ويرانی کشتار ده

ھای ويرانگر و  ھايی ھم که اين جنگ ھمه آن.  بود
ضد انسانی را برافروختند، وعده صلح پايدار و 

ھای  که قدرت اکنون نيز وقتی ھم.  ابدی سر دادند
ای جھان مدام در حال تقويت  امپرياليست و منطقه

تر ھستند و  ھای مخرب نظامی خود، ساختن سCح
ھای نظامی خود را افزايش  سال بودجه به سال
دھند، نتيجه تشديد تضادھا و مخاصمات ميان  می
ھاست و نه تخفيف تضادھا و کاھش اين  آن

ھا برای صلح تCش  بنابراين آن.  مخاصمات
 .  شوند کنند، بلکه برای جنگ آماده می نمی

: گويد که می کند وقتی سرائی می روحانی افسانه
ارتقای توان دفاعی کشور و آمادگی ما، آمادگی "

برای جنگ نيست، بلکه آمادگی برای ايجاد و 
افزايش قدرت دفاعی .  حفظ صلح پايدار است

بر اساس اين ادعای مضحک، ."  طلبی يعنی صلح
طلب آمريکا که  امپرياليسم تجاوزکار و توسعه

 ميليارد دVر در ٤٣٧بودجه نظامی خود را از 
 ٢٠١٩ ميليارد برای سال ٨٩٢به ٢٠٠٣سال  

دوستی و  افزايش داده است، از سر انسان
"طلبی است صلح افزايش قدرت دفاعی يعنی   ! 

 "!طلبی صلح
سرائی روحانی، پوشيده نيست که  رغم ياوه اما به

ھدف جمھوری اسCمی از تقويت و آمادگی 
اکنون تضادھای  نيروھای مسلح چيست؟  ھم

جمھوری .  اند شدت حاد شده جامعه ايران به
. روست ھای متعدد Vينحل روبه اسCمی با بحران

بحران سياسی کنونی و رشد روزافزون 
مبارزات، موجوديت رژيم را به مخاطره انداخته 

حل اقتصادی و  جمھوری اسCمی ھيچ راه.  است
تنھا .  ھا ندارد سياسی برای غلبه بر بحران

ابزاری که برای حفظ موجوديت خود در اختيار 
کوشد از طريق  دارد، نيروھای مسلح است که می

ھدف اصلی تقويت .  ھا بقاء خود را تضمين کند آن
و آمادگی نيروی نظامی در شرايط بحران، مقابله 
با دشمن داخلی، کارگران و زحمتکشان، مردم 

در ھمين سخنرانی ، .  ستمديده ايران است
روحانی برای غلبه بر بحران و دشمن داخلی 
است که شعار وحدت ميان باندھای رژيم را سر 

ھا  دھد که درنتيجه ھمين بحران در ميان آن می
 . شکاف ايجادشده است

ا�ن زمان وحدت، اتحاد، ايستادگی و :  گويد او می
يک يا دو سال، حزب و جناح و .  مقاومت است

اين چيزھا را فراموش کنيم، اشکالی ندارد، 
ما .  امروز، روزی است که بايد به ھم کمک کنيم

از اين مرحله به حول و قوه الھی با حمايت 
مردم، تدبير رھبر معظم انقCب و ھمدلی ھمه 
ارکان نظام، سه قوه و نيروھای مسلح، عبور 

 . خواھيم کرد
تواند نظمی را  اما نه تقويت نيروھای نظامی می

ھای عميق گرفتار است نجات دھد  که در بحران
و نه وحدت و اتحاد باندھای درون طبقه حاکم 

ھا و تضادھای عCج  حلی بر بحران تواند، راه می
 ھمه، از آنجائی که بااين.  ناپذير نظم موجود باشد

حلی برای غلبه بر  جمھوری اسCمی راه
ھای جامعه  ايران ندارد و کليه  بحران
ھای آن به شکست انجاميده است، تمام  سياست

 .    اميد خود را به نيروی نظامی و مسلح بسته است
گری  محرک ديگری نيز برای تشديد نظامی

تقويت نيروی   .جمھوری اسCمی وجود دارد
نظامی، ارتقای توان دفاعی  و رشد شتابان 
صنايع جنگی که روحانی خواستار آن شده است، 

رو برای جمھوری اسCمی ضروری است  ازآن
ھای  که بتواند در شرايط تشديد تضادھا و بحران

طلبانه و  ای، سياست توسعه سياسی منطقه
 .طلبانه خود را پيش ببرد ھژمونی

ھای ثابت سياست خارجی جمھوری  يکی از بنيان
اسCمی از بدو موجوديت آن در ايران، کسب 
ھژمونی در منطقه خاورميانه، از طريق سياست 

جمھوری .  اسCميستی بوده است طلبانه پان توسعه
اسCمی برای پيشبرد اين سياست، تCش نمود با 

 مستقيم و غيرمستقيم در کشورھای ديگر،  دخالت
دھی و تقويت گروھای  از طريق سازمان

. گرای شيعه، به اين ھدف خود دست يابد اسCم
حال تCش نمود با حمايت از گروھای  درعين
ھای رقيب خود را  گرای سنی مذھب، دولت اسCم

نتيجه اين سياست، تشديد .  در منطقه تضعيف کند
ھای منطقه خاورميانه با  تضادھای دولت

ای است که امروز  جمھوری اسCمی به نقطه
ھای عربی منطقه وارد اتحادھای  اغلب دولت

اند  شده رسمی و غيررسمی عليه جمھوری اسCمی
ھای  و با حمايت آمريکا و اسرائيل تCش

طلبانه جمھوری اسCمی را به چالش  برتری
جمھوری اسCمی اکنون در وضعيتی .  اند کشيده

تنھا بايد ھزينه ھنگفتی را  قرارگرفته است که  نه
گرای  ھای اسCم ھا و گروه صرف بقای دولت

متحد خود نمايد، بلکه در شرايطی که مدام 
اند و احتمال  ای تشديد شده تضادھای منطقه

يافته است، نيروھای  درگيرھای نظامی افزايش
ھا را  نظامی خود را تقويت کند، آمادگی آن

 .   افزايش و صنايع نظامی را توسعه دھد
 را که سياست  حسن روحانی اما اين واقعيت

طلبانه جمھوری اسCمی، نقش  خارجی توسعه
اصلی را در تشديد تضادھا و مخاصمات 

کند و  کلی انکار می ھای منطقه داشته، به دولت
جمھوری اسCمی ھمواره آماج ھراس : "گويد می

ای سعی  افکنی و ترويج ايران ھراسی بوده و عده
گونه القاء کنند  کردند به کشورھای اطراف ما اين

که ايران حيات، بقاء و عزت آنان را تھديد 
 ."کند می

جمھوری اسCمی نه اھداف !  به ھمين سادگی
طلبانه ای داشته، نه در  طلبانه و ھژمونی توسعه

کشورھای ديگر دخالتی داشته، نه منافع 
ھای  ھای ديگر را به خطر انداخته، نه گروه دولت
ھای  ھا و گروه گرا را برای سرنگونی دولت اسCم

دھی و مسلح کرده، نه در لبنان،  رقيب سازمان
دخالتی داشته و ...سوريه، فلسطين، عراق، يمن

ھای  دارد و نه سپاه قدس را برای پيشبرد سياست
. طور مجزا ايجاد کرده است طلبانه  به توسعه

ای سعی کردند به  عده"  جھت بيخود و بی
گونه القاء کنند که ايران  کشورھای اطراف ما اين

فقط ."   کند حيات، بقاء و عزت آنان را تھديد می
تواند بحرانی را که  يک آخوند رسوا  می

جمھوری اسCمی در منطقه اکنون گرفتار آن 
ھای سنگينی برای کارگران و  است و ھزينه

ھا نيز يکی از  زحمتکشان به بار آورده که تحريم
چنين به مردم ايران توضيح  نتايج آن است، اين

ھای مردم ايران  ھم در شرايطی که توده آن.  دھد
طلبانه   توسعه بار سياست به ابعاد فاجعه

اند و در کمتر  اسCميستی رژيم پی برده پان
راھپيمايی، تظاھرات و تجمع اعتراضی است که 

سوريه را "عليه اين سياست، شعارھايی از نمونه 
 . سر ندھند" رھا کن فکری به حال ما کن

اش از  جمھوری اسCمی اما سياست خارجی
اين سياست ادامه و .  سياست داخلی جدا نيست

. استمرار سياست داخلی در ورای مرزھاست
سياست داخلی جمھوری اسCمی به بند کشيدن 

ھای مردم، ديکتاتوری، اختناق،  توده
سرکوب،تروريسم و کشتار است، ھمين سياست 
ارتجاعی در خارج از کشور ھم به شکلی ديگر 

Vزمه يک چنين سياست داخلی .  ادامه يافته است
بر نيروی نظامی و سرکوب و  و خارجی تکيه

لذا درک اين مسئله دشوار نيست .  ھاست تقويت آن
که چرا اين رژيم ارتجاعی در شرايطی که با 

ھای داخلی و خارجی مواجه است،  تشديد بحران
در شرايطی که فقر، بيکاری، گرسنگی در 

ای به خود گرفته،  سابقه جامعه ايران ابعاد بی
ازپيش به تقويت نيروھای مسلح و سرکوب  بيش

ھای نظامی خود  خود نياز دارد و مدام بايد ھزينه
گری اما رژيم را  اين نظامی.  دھد را افزايش 

نجات نخواھد داد، بالعکس فروپاشی و سرنگونی 
 .آن را تسريع خواھد کرد

  

 گری جمھوری اس;می و تشديد نظامی
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١از صفحه   

نيروھای نظامی بايد :  اين جمله خCصه کرد
تقويت شوند، آمادگی نظامی داشته باشند و صنايع 

 . تسليحاتی شتابان رشد کنند
اما گويا، اين تقويت و آمادگی نيروھای مسلح 

تداوم شتابان صنايع "جمھوری اسCمی و 
ھای داخلی و برای  نه نتيجه بحران"  تسليحاتی

ھای مردمی  حراست از رژيم و سرکوب توده
اند و نه  است که به قيام عليه نظم موجود برخاسته

طلبی و  ھای نظامی، توسعه آمادگی برای درگيری
ای، بلکه فقط و فقط به  ھژمونی طلبی منطقه
 ! خاطر صلح پايداراست

آمادگی ما، آمادگی برای جنگ "  به ادعای وی 
نيست، بلکه آمادگی برای ايجاد و حفظ صلح 

افزايش قدرت دفاعی، يعنی .  پايدار است
 . "طلبی صلح

تداوم رشد شتابان صنايع "  وی خواستار
ھمه در ھر بخشی که :  شد و افزود"  تسليحاتی

ھای سياسی، اقتصادی، فرھنگی و  ھستند از بخش
اجتماعی تا بخش نظامی، موظف ھستيم که 
توانمندی دفاعی و بازدارندگی کشور را ارتقاء 

 .دھيم

٨ 
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 .  زيرارسال نمائيد خود را به آدرس
 

 :سوئيس
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Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 

 
ھای مالی خود را به ش�م�اره حس�اب  کمک

بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھ�م�راه 
ھ��ای  ک��د م��ورد ن��ظ��ر ب��ه ي��ک��ی از آدرس

 . سازمان ارسال کنيد
:شماره حساب  

 
Gironummer 2492097 
Stichting ICDR   نام صاحب حساب:  
 
IBAN: 
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کانال آرشيو نشريه کار ارگان سازمان فدائيان 
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aghaliyat_fadaian/me.T://http 
 :آدرس سازمان در اينستاگرام

https://www.instagram.com/
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 آدرس سازمان در تويتر
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 آدرس سازمان در فيس بوک
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 آدرس نشريه کار در فيس بوک
/com.facebook.www://https
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 :بدينوسله به اطCع  عCقمندان 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 اطCع دوستان و آشنايان خود برسانيد  
در پائيز و بھار  –بيندگان عزيز تلويزيون دمکراسی شورايی  جھنت اطCع ؛  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  

داند  اين واقعيت را ھر انسانی باکمی آگاھی می
گری، تقويت  که در ھر کشوری، رشد نظامی

صنايع تسليحاتی و آمادگی نيروھای مسلح، نتيجه 
المللی،  ھای داخلی و بين تشديد تضادھا و بحران

نتيجه آن نيز .  تشديد منازعات و مخاصمات است
نه صلح، بلکه جنگ، تجاوز، سرکوب، کشتار و 

ھای  بنابراين، رژيم.  ويرانی بوده و ھست
داری به خاطر تخفيف تضادھا و از سر  سرمايه
طلبی نيست که به ميليتاريسم   دوستی و صلح انسان

 .آورند و آمادگی نظامی روی می
کند، واقعيتی را که  حسن روحانی، اما تCش می

درستی آن مکرر در تاريخ بشريت به اثبات 
او درھمان حال که .  رسيده است، وارونه سازد

سياست جمھوری اسCمی را تقويت نيروھای 
مسلح و سرکوب، آمادگی نظامی و رشد شتابان 

کند، مدعی است که تمام  صنايع جنگی اعCم می
گری فقط به خاطر يک  اين ميليتاريسم و نظامی

 .    است" صلح پايدار"
يک چنين ادعای پوچی فقط از عھده کسی ساخته 
است که حرفه او فريب و تحميق مردم ناآگاه 

 گری جمھوری اس;می و تشديد نظامی


