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 کارگران سراسر جھان
 ! متحد شويد

٢درصفحه   

 

 
تداوم سياست خارجی جمھوری 

 بار آن اس#می و نتايج فاجعه
 
ھايی که  رغم تمامی نتايج مخرب و ھزينه به

سياست خارجی جمھوری اس%می و 
ھای آن در منطقه برای کارگران و  آفرينی تنش

ای در ديدار  بار آورده است، خامنه زحمتکشان به
با فرماندھان سپاه پاسداران در روز چھارشنبه 

ھای اين سياست   مھر، بدون اشاره به ھزينه١٠
که بر دوش کارگران و زحمتکشان قرار گرفته، 

وی با تمجيد از .  ھا تاکيد کرد بر ادامه اين سياست
من صددرصد از "که  سپاه پاسداران و بيان اين

، حتا خواستار گسترش "سپاه راضی ھستم
 .ھای سپاه و نقش آن شد فعاليت

برای مواجھه با "که سپاه بايد  وی با بيان اين
که  و اين"  حوادث بزرگ آمادگی خود را حفظ کند

نبايد نگاه وسيع و فرامرزی به جغرافيای "
"، گفت"مقاومت را از دست داد نبايد قناعت : 

کنيم به منطقه خودمان و با انتخاب يک 
چھارديواری، کاری به تھديدھای پشت مرزھا 

 نگاه وسيع فرامرزی که مسئوليتش .نداشته باشيم
گاھی با سپاه است، عمق راھبردی کشور است و 

، اما شود تر می ترين واجبات ھم Wزم از واجب
 ".برخی متوجه اين مساله نيستند

اگرچه مقامات جمھوری اس%می، بويژه از زبان 
، بارھا بر  و روحانيونبرخی مقامات سپاه

طلبانه  جويانه و برتری سياست خارجی مداخله
جمھوری اس%می تاکيد کرده بودند، اما سخنان 

ھايی که  ای بويژه با توجه به مخالفت اخير خامنه
روزانه با سياست خارجی جمھوری اس%می در 
ميان کارگران و زحمتکشان در حال گسترش 

 .يابد ای می است، اھميت ويژه
ت%ش برای تبديل شدن به قدرت برتر نظامی 
منطقه خاورميانه از ھمان ابتدا رويای مقامات 
جمھوری اس%می بود که از درون انق%بی 
شکست خورده بر مسند قدرت تکيه زده بودند و 

برای "  رويا"بار تاريخی اين  يکی از نتايج فاجعه
زنان و مردان کارگر و زحمتکش ايران، جنگ 

 . ھشت ساله با عراق بود
ای درباره اھميت اين سياست  که خامنه اين
"گويد می ترين واجبات ھم  گاھی از واجب: 

 طوفان در ليوان آب
 

انداز  ھای جامعه ايران ، رشد و اعت%ی مبارزات کارگران و زحمتکشان و چشم تر شدن بحران با عميق
-اند، برای نجات نظم اقتصادی ھای رنگارنگ بورژوائی که خطر را دريافته وقوع يک انق%ب، گروه

اجتماعی به تکاپو افتاده تا چنانچه بتوانند جنبشی را که ھدف آن دگرگونی نظم موجود است، مھار و 
از ھمين روست که در داخل کشور، حزب بورژوائی کارگزاران سازندگی، .  داری را نجات دھند سرمايه

کند،  ھای سرکوب رژيم دعوت می ھا جمھوری اس%می و تمام ارگان دھد و از تمام جناح بيانيه انتشار می
 . ھا برخيزند اخت%فات را کنار بگذارند و متحد و يکپارچه به مبارزه عليه کارگران و کمونيست

ھای متمادی از جناح موسوم به  ھا سال بورژوازی اپوزيسيون خارج از کشور نيز که اغلب آن
اند، برای حفظ نظم  که خطر سرنگونی رژيم را دريافته کردند، اکنون طلب رژيم حمايت می اص%ح
ھای بورژوائی  روست که گروه ازاين.  کنند داری حاکم بر ايران، بدون جمھوری اس%می ت%ش می سرمايه

ھايی با وعده آزادی و دمکراسی  ھای مستمری را برای شکل دادن به بديل اپوزيسيون از مدتی پيش ت%ش
ھا بر سر  آن.  داری، نفع اقتصادی و سياسی خود را نيز تأمين کنند اند تا ضمن حفظ نظم سرمايه آغاز کرده

  ۵درصفحه 
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 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی
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تپه در  پيروزی کارگران ھفت
 مشی است؟ گرو کدام خط 

 مھر ١۴تپه روز يکشنبه  اعتصاب کارگران ھفت
تمام .  دومين ھفته خود را نيز پشت سر گذاشت

رويدادھای يکی دو ھفته اخير و مرتبط با 
تپه، بار ديگر اين حقيقت را اثبات  کارگران ھفت

تپه، جز استمرار مبارزه متحد و  کرد که در ھفت
مستقل کارگران، ھيچ راھی برای تحقق مطالبات 

عمل  ھای فراوانی به کوشش.  ھا وجود ندارد آن
آمده است تا استق%ل مبارزه کارگران را زير 

ھا و افراد  ضرب برده و آن را به زير چتر جناح
گرايشی در درون کارگران .  حکومتی بکشانند

پيوسته بر استمداد طلبی از ابراھيم رئيسی رئيس 
ورزد و با جريان  قوه قضائيه اصرارمی

ای که در اطراف  ريزی شده برنامه
 راه افتاده است، ھمراه  وی به"  خواھی عدالت"
ھا تاکنون ثمری نداشته و  اما اين ت%ش.  شود می

وقايع يک ھفته اخير نيز مويد .  نخواھد داشت
که به رويدادھای  پيش از آن.  ھمين واقعيت است

پنج اکتبر، از طرف سازمان فرھنگی، علمی و 
به عنوان روز )  يونسکو(آموزشی ملل متحد 

ھدف از .  جھانی معلم نامگذاری شده است
انتخاب اين روز، بھا دادن به شان و منزلت 
اجتماعی معلمان، قدردانی از ت0ش و زحمات 

 . آنان در سراسر دنيا اع0م شده است
زمزمه ھای انتخاب يک روز معين برای 
قدردانی از معلمين و با3 بردن منزلت اجتماعی 
آنان، از مدت ھاپيش در محافل علمی، آموزشی 
و فرھنگی طرح و به تدريج به درون اج0س 

با عمومی تر شدن اين .  ھای يونسکو کشيده شد
بحث، سرانجام در چھل و چھارمين اج0س 
وزرای آموزش و پرورش کشورھای مختلف 

 در شھر ژنو ١٩٩۴جھان که در پنجم اکتبر 
تشکيل شد، فدريکو مايور، دبيرکل وقت 
يونسکو، پيشنھاد داد که مجمع روزی را به نام 

با مصوبه چھل و .  معلم تصويب و نامگذاری کند

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

خ	صه ی اط	عيه ی  کميته 
 خارج از کشور 

 )اقليت(سازمان فدائيان 

 خجسته باد روز 
 جھانی معلم 
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 تداوم سياست خارجی جمھوری اس#می 
 بار آن و نتايج فاجعه

٧درصفحه   

گر تداوم اين  ، نه فقط بيان"شود تر می Wزم
ست که اين  ای گر اھميت ويژه سياست، بلکه بيان

سياست در شرايط کنونی ھم از نظر خارجی و 
سياستی که از .  ھم از نظر داخلی پيدا کرده است

سو مقابله با آن برای کارگران و زحمتکشان  يک
اھميت روزافزونی پيدا کرده است و از سوی 

 در  ھايی گر گسترش نقش دستگاه ديگر بيان
بايست اين سياست را به  حکومت است که می

 .پيش برانند
. ای کمی مکث کنيم ابتدا بر اين سخنان خامنه

فراموش نکنيم که ما با يک دولت دينی سروکار 
داريم که برايش اجرای قوانين شرع اس%م اھميت 

حال .  چون نماز و غيره خاصی دارد، واجباتی ھم
ی مستبد جنايتکاری که  در اين دولت دينی به گفته
ھای او متمرکز شده،  تمامی قدرت در دست

يعنی دخالت در امور "  عمق راھبردی کشور"
ای از  کشورھای ديگر و برتری نظامی منطقه

. است"  تر واجب" واجبات در اين دولت دينی  ھمه
به زبان ديگر اگر برای اجرای اين سياست قرار 
است مردم در فقر باشند مھم نيست و اھميتی 
ندارد، اگر مردم به اين سياست اعتراض کردند، 

ھا را به عنوان يک مانع از سر راه  بايد آن
ترين  واجب"برداشت و غيره، چرا که امروز 

 .است" واجبات
اين که چرا اين سياست برای جمھوری اس%می 

نظر مسائل داخلی اھميت دارد کام%  از نقطه
کارگران و زحمتکشان نه تنھا .  روشن است

توھمی به ھيچ جناحی از حکومت ندارند، بلکه 
ھا متنفر بوده و مترصد شرايطی  به شدت از آن

ھستند که جمھوری اس%می را سرنگون کنند تا 
ھا  ھا را از آن ھا و رنج انتقام تمامی اين سال

بنابراين رژيمی که مردم آن کشور .  بگيرند
اند، برای حفظ  اش به تھديدی تبديل شده برای

شود  قدرت، به اولين ابزاری که به آن متوسل می
 دولتی است يعنی دستگاه نظامی و  قوای سرکوب

قضايی، از سپاه و نيروی انتظامی و اط%عاتی 
اما برای تقويت .  ھا و قوه قضاييه گرفته تا زندان

ھای سرکوب و توجيه سرکوب  و گسترش دستگاه
اعتراضات و نارضايتی کارگران و زحمتکشان، 

فرضی نيز "  دشمن"جمھوری اس%می به يک 
کننده خود  نياز دارد تا بتواند به تبليغات گمراه

ترتيب حداقل از ريزش نيروھا  ادامه داده و بدين
ھم حکومتی که مزدورانی در  جلوگيری کند، آن
او .  دارد)  بويژه کشورھای منطقه(ساير کشورھا 

به يک ايدئولوژی برای حفظ و سازماندھی اين 
ناآگاه در (جنايتکاران و گاه ناآگاه نياز دارد 

کشورھای ديگر وگرنه در ايران برای ھمه مردم 
اين مساله آشکار است و در ايران جمھوری 

و اين ايدئولوژی ھمان )  اس%می فقط مزدور دارد
است که "  پرچم اس%م و برافراشتن اين پرچم"

آمريکا، اسراييل و "چون  امروز دشمنانی ھم

 .دارد" سران خودفروخته کشورھای عربی
ھای اخير  چه که در سال تنھا با نگاھی به آن

گذشت رابطه منطقی گسترش اين سياست با 
ای عليه حکومت  گسترش اعتراضات توده

طلبان نقش  زمانی اص%ح.  توان ديد اس%می را می
مھمی در بقای حکومت داشتند، اما وقتی که 

ھا و  طلبان در اثر گسترش مبارزات توده اص%ح
ھا در جريان عمل، نقش خود  باW رفتن آگاھی آن

طلب،  اص%ح"را از دست دادند و شعار 
ھا  بر لبان توده"  اصولگرا، ديگه تموم ماجرا

ھا  جاری و به بخشی از آگاھی سياسی عموم توده
تر و  رنگ ھای سرکوب پر تبديل شد، نقش دستگاه

تر  سياست خارجی جمھوری اس%می نيز تھاجمی
 . شد

ھای جان  ھای توده وقتی حکومتی نتواند خواست
به لب رسيده را برآورده سازد و در گرداب 
بحران عميق اقتصادی گرفتار باشد، به انواع 

شود تا با بحران سياسی که  ھا متوسل می ابزار
افزايش تعداد .  جامعه را فراگرفته مقابله کند

تر با  زندانيان سياسی، برخوردھای خشن
اعتراضات کارگری، معلمان، زنان و غيره، 
صدور احکام سنگين عليه زندانيان سياسی، و نيز 
افزايش تنش در سياست خارجی مواردی اتفاقی 

برعکس اين مساله دقيقا با سطح مبارزات .  نيستند
و آگاھی کارگران و زحمتکشان و تشديد بحران 
سياسی، اقتصادی و اجتماعی ارتباطی جدائی 

از يک سو نيروھای بالنده جامعه که .  ناپذير دارد
خواھان تغيير ھستند و جامعه را با اعتراضات 

اند در برابر  خود وارد يک دوران انق%بی کرده
حاکميتی که سدی در برابر تحوWت جامعه است 
و از سوی ديگر مقاومت ھر چه بيشتر ارتجاعی 
که مانع اين تغييرات است و با ھدف ممانعت از 

 .اين تغييرات
اين مساله را در ت%ش بيشتر حاکميت برای 
اجرای قوانين ارتجاعی اس%می به ضرب و زور 

ھايی که اين قوانين به ھمراه  و محدوديت
ھای  تغيير محتوای کتاب.  توان ديد آورند می می

درسی علوم انسانی دانشگاھی و در واقع تبديل 
"آن به علوم اس%می يک مورد است اب%غ . 

ای  که خامنه"  گذاری ھای کلی نظام قانون سياست
در .   مھر صادر کرد نيز يک نمونه ديگر است۶

که آمده  اين به اصط%ح اب%غيه جدا از اين
گذاری باشد، بر محدود  بايد مبنای قانون"  شرع"

ھای به اصط%ح  شدن ھر چه بيشتر نقش ارگان
ھا در  گيری انتخابی مثل مجلس اس%می در تصميم

ای  ھايی که مستقيما توسط خامنه برابر ارگان
تمرکز بيش از .  شوند تاکيد شده است منصوب می

پيش قدرت در راس دستگاه حاکم يکی از 
ملزومات شرايط کنونی برای حاکميت است که 

برای نمونه در قوه قضاييه و (تغييرات کنونی 
از جمله مقدمات اين مساله ھستند که در )  سپاه

 .آينده شتاب بيشتری خواھند يافت
اما تاکيد بر سياست خارجی تھاجمی و 
تجاوزکارانه جمھوری اس%می، در منطقه 
خاورميانه نيز چيزی جز افزايش تنش در منطقه 

واقعيت اين است .  به بار نياورده و نخواھد آورد
که جمھوری اس%می اگرچه در عرصه داخلی و 
در حل بحران اقتصادی ناتوان بوده است، اما از 

بردن به جيب کارگران و  با دست(نظر نظامی 
ھای زيادی داشته و توانسته  پيشرفت)  زحمتکشان

در کشورھای منطقه از جمله لبنان، سوريه، 
عراق، بحرين، يمن و حتا فلسطين مزدوران شبه 

اين .  نظامی خود را سازماندھی و مجھز کند
مساله جمھوری اس%می را به يک قدرت نظامی 
برتر در منطقه تبديل کرده است که کشورھايی 

در .  چون عربستان قادر به مقابله با آن نيستند
ای  گذشته دولت عراق به عنوان يک قدرت منطقه

در برابر جمھوری اس%می قرار داشت و جنگ 
اما پس .  ساله نيز بر ھمين مبنا شکل گرفت ھشت

از حمله آمريکا به عراق و سرنگونی صدام 
حسين، اين شرايط برای جمھوری اس%می فراھم 
شد تا موقعيت خود را در منطقه بھبود بخشد و به 

به بيان .  ای تبديل گردد يک قدرت برتر منطقه
ديگر جمھوری اس%می برنده بزرگ حمله 

 .آمريکا به عراق بود
اين برھم خوردن توازن قوا در منطقه به نفع 
جمھوری اس%می، چيزی نيست که از طرف 

چون عربستان سعودی قابل  کشورھای عربی ھم
طور از سوی  اين مساله ھمين.  قبول باشد

نه .  کشورھای امپرياليستی نيز قابل قبول نيست
فقط آمريکا که حتا روسيه و چين نيز خواستار 
. دست باWی جمھوری اس%می در منطقه نيستند

اگر در .  اين مساله چيزی نيست که قابل دوام باشد
ای اين سياست توانست به حيات خود ادامه  دوره

دھد و حتا به کشورھای منطقه گسترش يابد، اما 
امروز دوران آن بسر آمده و توازن قوا بين 

ھای عربی و جمھوری اس%می بايد برقرار  دولت
چنين بيش از ھر دولت  اين وضعيت ھم.  شود

از .  ديگر برای دولت اسرائيل قابل قبول نيست
ای  ھای منطقه روست که ما شاھد تشديد تنش ھمين

ھستيم که باWخره در جايی بايد يک تحول اساسی 
 .تحولی با جنگ يا بدون جنگ. در آن رخ بدھد

جمھوری باراک  دولت آمريکا در دوران رياست
اوباما بر آن بود که ازطريق توافق با دولت ايران 

تواند راه را برای توافق  ای می بر سر مساله ھسته
اما توافق بر سر .  در مورد ساير مسائل باز کند

ای نه تنھا منجر به ساير توافقات  مسائل ھسته
تر شدن سياست  نشد، بلکه به دليل تھاجمی

خارجی جمھوری اس%می به تشديد تنش منجر 
. مرده است"  برجام"برای ھمين است که .  شد
ھای ديگر "برجام"ای بدون  ھسته"  برجام"

توانست به بقا ادامه دھد و بيھوده نيست که  نمی
ای در سخنان دھم مھرماه خود قاطعانه  خامنه
 .ھای اروپايی اميد بست گويد که نبايد به دولت می

حال با توجه به اين ارزيابی چه چيزی در انتظار 
 !مردم ايران است؟

ای در روز  واقعيت اين است که سخنان خامنه

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 
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۴درصفحه   

١از صفحه   

فريبانه سخنان رئيس قوه قضاييه پيرامون  عوام
پرونده متھمان پرونده "  منصفانه"بررسی 

 .تپه برداشته است ھفت
ھا در ھمين بازه زمانی، فرمانده  ع%وه بر اين

نيروی انتظامی و رئيس حفاظت اط%عات شوش 
ھمراه )  بھاروند(رئيس نيروی انتظامی )  بھمنی(

نيروھای مسلح تحت امر خود، ضمن حضور در 
کننده را  شرکت ھفت تپه، علناً کارگران اعتصاب

مورد ارعاب و تھديد قرار داده و ھشدار دادند 
شان  اگر ھمگی کارگران به سر کارھای

سازی و به دنبال آن  برنگردند، بايد منتظر پرونده
به دنبال حضور اين .  اخراج و زندان باشند

 تن از ٣نيروھا در شرکت نيشکر ھفت تپه 
ھای محمد خنيفر، ايمان  کارگران نيز به نام

خاور به دادستانی استان  اخضری و محسن چشم
در اھواز احضار شده و مورد تھديد و توھين 
جا  رئيس اداره اط%عات شوش که وی نيز در آن

 .حضور داشت قرار گرفتند
 کارگر اخراجی نيز ماجرا به ھمين ٢٠در مور د
 کارگر اخراجی، در اثر ٢٠گرچه از.  شکل است

 تن به سر کار ١٧مبارزات متحدانه کارگران 
 تن ٣اند، اما کارفرما از بازگشت به کار  بازگشته

ھای محمد خنيفر، ايمان  از کارگران به نام
عمل آورده  خضری و عظيم سرخه ممانعت به

ھا تن از کارگران معترض  افزون بر آن ده.  است
تپه به صورت گروھی به نھادھای امنيتی  ھفت

احضار شده و مورد ارعاب و تھديد قرار 
دستگاه قضايی، انتظامی و ھمه .  اند گرفته

نھادھای دولتی مانند ھميشه از اسد بيگی و 
تپه و  داران شرکت نيشکر ھفت رستمی سھام

 .اند ھا دفاع و حمايت نموده عمال آن

با بورژوازی غرب که جای بحث آن اين جا 
 سال حاکميت رژيم جمھوری ۴٠نيست، در 

طور که ھمه کارگران نيز شاھد  اس%می، ھمان
دار حاکم و دولت اين  اند، پاسخ طبقه سرمايه بوده

ھای کارگران،  طبقه به مبارزات و خواست
ھمواره زور و سرنيزه و سرکوب و زندان بوده 

که  اگر که به فرض در غرب و اين.  است
بورژوازی امکانات و امتيازات محدود و معينی 

کند و  در شرايط معينی به کارگران اعطا می
تواند معنايی  استفاده تاکتيکی از چنين موقعيتی می

داشته باشد، در جمھوری اس%می اما از آن جا که 
حقوق کارگران به شدت نقض و پايمال شده 
است، حق ايجاد تشکل مستقل کارگری، حق 
تجمع و اعتصاب، آزادی عقيده و بيان و تحزب 

شود،آزاديھای سياسی  به رسميت شناخته نمی
لگدکوب طبقه مستبد حاکم شده است و تمام مفرھا 

چنين از آن  و منافذ جامعه مسدود شده است و ھم
دار حاکم بر ايران فاقد  جا که طبقه سرمايه
ست که نمونه غربی آن  ھايی موقعيت و ظرفيت

ھست، بنابراين در جمھوری اس%می چنين 
ای داشته باشد و  تواند معنا و نتيجه تاکتيکی نمی

اگر گرايش يا فردی بر پايه اين خيال، مناسبات 
خود را با طبقه حاکم تنظيم کند، در واقع پا در 
مسيری که جز سراب نيست نھاده و قطعا سرش 

ھرگونه رويکردی در اين .  به سنگ خواھد خورد
زمينه که گويا ابراھيم رئيسی رئيس قوه قضائيه 

خواھند معضلی از معض%ت  يا امثال وی می
کارگران ھفت تپه را حل کنند، بی برو برگرد 

 .محکوم به شکست است
رويدادھای يک ھفته اخير نيز به روشنی ھمين 

پس از چند ھفته تبليغ .  کنند واقعيت را تاييد می
ريزی شده در مورد ابراھيم رئيسی و  برنامه
وی، روز نھم مھرماه، "  گرايی انصاف"داستان 

قاضی مقيسه احکام صادره در مورد متھمان 
وی پس از انتقال .  تپه را تاييد کرد پرونده ھفت

اسماعيل بخشی، اميرحسين محمدی فرد، ساناز 
اللھياری و امير اميرقلی از زندان به دادگاه 
انق%ب تھران، در دفاع از احکام صادره در 

احکام صادره عليه "حضور متھمان اع%م کرد 
بسيار خداپسندانه و "تپه،  متھمان پرونده ھفت

 ".عادWنه بوده است
ھای اخير احضار و  افزون بر اين در ھفته

بازداشت فعاWن اجتماعی نيز ادامه داشته و پی 
ھا  در پی احکام سنگين حبس و زندان نيز عليه آن

ھا تن ديگر از اين فعاWن با  ده.  صادر شده است
تپه و  احکام ھمين دادگاھی که متھمان پرونده ھفت

ھای طوWنی مدت محکوم  اول ماه مه را به حبس
در .  برند ھاست که در زندان بسر می نمود، سال

ھر حال اظھار نظر قاضی مقيسه، تداوم 
ھا، بار ديگر  ھا و محکمه احضارھا و بازداشت

ريزی شده رژيم در  تبليغات دروغين و برنامه
توصيف رأفت دستگاه قضايی و رئيس آن ابراھيم 
رئيسی را برم% نموده و پرده از ماھيت 

تپه بپردازيم،  يک ھفته اخير مرتبط با ھفت
ضروری است يک موضوع را ولو کوتاه و 
مختصر، از نزديک مورد بررسی قرار دھيم که 

دار حاکم در ايران در شرايط  آيا طبقه سرمايه
کنونی و در ارتباط با کارگران و مطالبات 
کارگری حاضر است اقداماتی به نفع کارگران 
انجام دھد و Wاقل يک سری امکانات و امتيازاتی 

 به کارگران بدھد يا نه؟ 
واقعيت اين است که مبارزات طبقه کارگر و 
درجه آگاھی و تشکل کارگران ايران بويژه 

تپه در چند سال اخير با رشد و  کارگران ھفت
اين مبارزات .  نظيری ھمراه بوده است ارتقاء کم

که پيوسته با تعمق و گسترش بيشتری ھمراه 
 به لحاظ شعارھا و ٩٧بوده، در پاييز سال 

ورود .  ھا وارد مرحله کيفی جديدی شد خواست
مستقل طبقه کارگر به عرصه مبارزه و گردآمدن 
عموم زحمتکشان بر گرد شعارھا و پرچمی که 
اين طبقه به اھتزاز درآورد، ترس و ھراس 
شديدی را در دل طبقه حاکم و دولت اين طبقه 

 .انداخت
که کدام  دار و دولت آن مستقل از اين طبقه سرمايه
داری مورد نظر باشد، مبارزات  کشور سرمايه

کنند و برای  طبقه کارگر را مستمراً رصد می
ھای گوناگونی  ھا و تاکتيک مقابله با آن از شيوه

ھای گوناگون  در ميان اين شيوه.  کنند استفاده می
نخست .  تر ھستند شده دو روش عمده، شناخته

نشينی  توسل به زور و سرکوب و دوم عقب
موقتی و تاکتيکی و دادن برخی امتيازات جزئی 

بورژوازی از آن رو به دادن امتياز .  به کارگران
دھد که از گردنه  به کارگران رضايت می

خوفناک گسترش و تعميق بيشتر مبارزات طبقه 
کارگر، عبور کند و پس از گذشتن از اين گردنه، 

بنابراين در جريان .  گيرد امتيازات را پس می
مبارزات طبقه کارگر و رشد آن ممکن است 
شرايط خاصی بوجود آيد که حربه زور و 
سرکوب کارآيی Wزم را نداشته باشد و شرايط و 
توازن قوا، امتيازات و امکاناتی را به سود 

اين شرايط در عين حال .  کارگران رقم بزند
گيری يا تقويت گرايشی در  تواند زمينه شکل می

درون کارگران گردد که مبارزه کارگران و 
خواست طبقه کارگر را در چارچوب نظم موجود 
 .و امتيازات ناچيز طبقه حاکم محدود و مقيد سازد

داری غرب، استفاده از اين  در کشورھای سرمايه
دار در مقابله با  دو روش توسط طبقه سرمايه

. اعت%ء مبارزات طبقه کارگر معمول بوده است
ای  جا که مربوط به انجام رفرم و دادن پاره تا آن

ست، کارگران نيز از امکانات و  امتيازات جزئی
ھا و در شرايط معينی که  امتيازاتی در دوره

بورژوازی به آن رضايت داده نيز برخوردار 
 .اند شده
اما در جمھوری اس%می موضوع کام% متفاوت  

داری  نظر از نحوه تکوين سرمايه صرف.  است
دار و تفاوت آن  در ايران، موقعيت طبقه سرمايه

 مشی است؟ تپه در گرو کدام خط  پيروزی کارگران ھفت

 زنده باد استق#ل طبقاتی کارگران 
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تپه در  پيروزی کارگران ھفت
 مشی است؟ گرو کدام خط 

بنابراين نيازی به توضيح نيست که کارگران 
تپه در مصاف و رويارويی با کارفرما و  ھفت

وجه نبايد نسبت به مقامات و  حاميان وی، به ھيچ
ھا و نھادھا و افراد حکومتی توھم يا انتظار  تشکل
بلکه بايد روی نيروی .  داشتی را داشته باشند چشم

اتحاد و ھمبستگی طبقاتی خود حساب کنند و با 
استمرار مبارزه متحد و مستقل خود، کارفرما و 

 .نشينی کنند حاميان دولتی آن را وادار به عقب
شواھد موجود حاکی از آن است که کارگران 

 ساله اخير ١٢تپه از اعتصابات و مبارزات  ھفت
عموم .  اند خود تجارب گرانبھا و زيادی آموخته
از .  شناسند کارگران، دوست و دشمن خود را می

اھميت مبارزه مستقل و اتکاء به نيروی خود 
به شورای اس%می کار اعتقادی .  غافل نيستند

اند و  حامی سنديکای مستقل خويش.  ندارند
ھا و  گونه توھمی نسبت به نھادھا، تشکل ھيچ

. افراد حکومتی ندارند و نبايد داشته باشند
مبارزات کارگران ھفت تپه در واقع بر اين 
محور اعتقادی است که وارد مراحل پيشرفته 

ھر فرد و گرايشی .  و شکوفاتری خواھد شد
که بخواھد خ%ف اين روند را در پيش گيرد، 
در راھی خ%ف منافع کارگران گام نھاده و 
در يک پروسه نه چندان طوWنی، در ميان 

کس  ھيچ.  کارگران ايزوله و طرد خواھد شد
تواند با زور و سرکوب و احضار و  نمی

تپه را مرعوب و  زندان، کارگران ھفت
. مبارزه اين کارگران را خاموش سازد

تپه اين را  تجربه مبارزات کارگران ھفت
تسليم "تپه  ثابت کرده است که کارگران ھفت
(تھديد، زندان، اخراج و تطميع و امثال )١" 

 .آن نخواھند شد
ھای  ھا و تاکتيک در عين حال تمام آن روش

فريبی  کارفرما و حاميان دولتی آن که با عوام
ھمراه و بر ناآگاھی مفروض کارگران 
استوار است نيز يقينا با شکست و ناکامی 

اين درست است که .  روبرو خواھند شد
تپه  شرايط معيشتی و اقتصادی کارگران ھفت

طور که خود  به شدت وخيم است و آن
کارگران بارھا و بارھا در اعتراضات 

 –ايم  تپه کارگر ھفت"اند  خويش گفته
با گرسنگی دست و "  ايم ايم گرسنه گرسنه

کارگران گرسنه، اما "کنند، اين  پنجه نرم می
ھا بسيار  آگاه به ريشه گرسنگی و نابرابری
ای که تسليم  متمايز ھستند با کارگران گرسنه

 )٢" (اند بی قيد و شرط شرايط شده
تپه، در  بنابراين کارگران آگاه و مبارز ھفت 

ھای  ھا و وعده فريبی داWن پيچ در پيچ عوام
 .طبقه حاکم راه خود را گم نخواھند کرد

خوشبختانه سنديکای کارگران نيشکر ھفت 

تپه به رغم سرکوب و حبس تنی چند از 
اعضای برجسته آن، توانسته است با حضور 

ھا و  ھا، پيام خود و با صدور اط%عيه
ھای به موقع، در کشمکش  گيری موضع

طبقاتی و مبارزات جاری در کشت و 
تپه و در راستای حمايت  صنعت نيشکر ھفت

ھا،  از کارگران و ھمراھی و ياری به آن
سنديکای کارگران .  نقش فعالی ايفا کند

تپه در پيام خود خطاب به  نيشکر ھفت
 ١٣٩٨تپه مورخ نھم مھرماه  کارگران ھفت

 : نويسد چنين می
عزيزان کارگر، ھمراھان آگاه و جسور، "

کارگران مبارز، شما بارھا و بارھا ثابت 
شما .  کرديد که شايسته بھترين زندگی ھستيد

نشان داديد که برای گرفتن حق و حقوق 
بدون توھم به پايمال شده، بايد متحد شويد و 

اين يا آن فرد و جناح، تنھا با اتکاء به نيروی 
" ( ھای خود رسيد توان به خواست  میطبقاتی

٣( 
تپه در ادامه  سنديکای کارگران نيشکر ھفت

ھای  پيام خود، ضمن تاکيد بر اتحاد و سنت
 : نويسد تپه می مبارزاتی در ھفت

کارگران نيشکر ھفت تپه به مانند ديگر "
ھای  کارگران در امر مبارزه دارای سنت

سنتی که حاوی نکات مھمی .  ای است ديرينه
سنت . باشد در امر مقابله با ستم و استثمار می

اتحاد و ھمبستگی و استق%ل طبقاتی در 
راستای کسب مطالبات در مقابل صاحبان 

ھای مبارزاتی،  در تمام دوره.  زر و زور
اند که  کارگران اين سنت را مد نظر داشته

بايد مستقل از دولت و کارفرما و تنھا با 
 برای بدست اتکاء به نيروی خود کارگران

تاکيدھا از ) (۴" (آوردن مطالبات ت%ش کنند
 )ماست

اين خط مشی صحيح و تأکيد بجا و روشن 
تپه بر مبارزه  سنديکای کارگران نيشکر ھفت

مستقل کارگران، بدون توھم به اين يا آن 
جناح و تنھا با اتکا به نيروی خود کارگران، 

 .گذارد ھيچ جای سخنی برای تفسير باقی نمی
ھمين خط مشی است که بايد الگوی کارگران 

 .تپه باشد ھفت
ھمين خط مشی است که ضامن پيروزی 

 .تپه است کارگران ھفت
 

 :زيرنويس
اط%عيه سنديکای کارگران نيشکر   –  ٢و١

 ١٣٩٨ مھر ١٠ھفت تپه 
اط%عيه سنديکای کارگران نيشکر --۴ و٣

  ١٣٩٨ مھر ٩ھفت تپه 

 زنده باد سوسياليسم 
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 خجسته باد روز جھانی معلم 

چھارمين مجمع عمومی يونسکو که متشکل 
 ناظر ٣٨ معاون وزير و ٢٧ وزير، ٧٠از 
 کشور جھان بود، پنج اکتبر به ١٣۵از 

عنوان روز جھانی معلم در تقويم ھمه 
 . کشورھا ثبت شد
 تا به امروز ت0ش و ١٩٩۴اگرچه از سال 

توصيه يونسکو ھمواره در مسير فراھم 
ساختن بستری برای بررسی مشک0ت 

مناسب کار و "معلمين جھت ايجاد شرايط 
در ميان "  اميد و اعتماد"، تقويت "زندگی

 -البته در چارچوب نظام سرمايه داری -آنان
بوده است، اما اين ت0ش و توصيه ھای 
يونسکو به دليل فقدان اھرم ھای اجرايی در 
بسياری از کشورھای جھان از جمله در 
جمھوری اس0می ايران تاکنون ره به جايی 

بی توجھی جمھوری اس0می به . نبرده است
روز جھانی معلم و مخالفت ان با ايجاد 
تشکل ھای صنفی معلمان در شرايطی 
صورت می گيرد که وزير آموزش و 
پرورش وقت جمھوری اس0می در چھل و 
چھارمين اج0س يونسکو حضور داشته و 
به نمايندگی از دولت ايران پای اين مصوبه 

با اين ھمه، ھيات .  را نيز امضاء کرده است
حاکمه ايران ھرگز روز جھانی معلم را در 
عمل به رسميت نشناخته و کمترين يادی ھم 

جمھوری اس0می .  از اين روز نمی کند
ايران نه تنھا روز جھانی معلم را به 
رسميت نشناخته است، نه تنھا کمترين 
ارزش و اعتباری برای توصيه ھای علمی 
و فرھنگی يونسکو جھت با3 بردن شان و 
منزلت اجتماعی معليمن کشور قائل نيست، 
بلکه با بی توجھی به شرايط زندگی، ميزان 
حقوق و وضعيت کاری نزديک به يک 
ميليون معلم، شرايط بسيار اسفناکی را به 

  .آنان تحميل کرده است
از جمله توصيه ھای مھم يونسکو به 
کشورھای عضو و دولت ھايی که مصوبه 
روز جھانی معلم را امضاء کرده اند، 

 درصد توليد ناخالص ۶ تا ۴اختصاص 
 درصد بودجه عمومی ٢٠ تا ١۵داخلی و يا 

. ھر کشور به امر آموزش و پرورش است
در حالی که جمھوری اس0می ھر ساله     

 درصد توليد ناخالص داخلی و يا ٢ تا ١/  ۵
 درصد بودجه عمومی را به اين امر ١٠

توصيه اختصاص .   اختصاص می دھد
چنين بودجه ای از طرف يونسکو، قبل از 
ھر چيز برای رفع مشک0ت معيشتی 
معلمين، فراھم ساختن شرايط نسبی مناسب 
کار و زندگی، و تقويت اميد و اعتماد در 

جمھوری اس0می اما نه .  ميان آنان است
فقط به ھيچکدام از توصيه ھای يونسکو در 
مقام با3 بردن شان و منزلت اجتماعی 
معلمان وقعی نگذاشته است، نه فقط تا کنون 

کمترين اقدامی برای رفع مشک0ت عديده 
معلمين انجام نداده است، بلکه به انحاء 
مختلف از جمله سرکوب معلمان و 
اختصاص بودجه ھای حداقلی و قطره 
چکانی به وزارت آموزش و پروش، عم0 
فضای آموزشی کشور را به ياس و نااميدی 
و اختناق، و شرايط زندگی معلمين را به فقر 

 . و ف0کتی روز افزون کشانده است
پوشيده نيست که اولين نتايج مالی و 
اقتصادی اختصاص بودجه ناکافی جمھوری 
اس0می به امر آموزش و پرورش، ھمين 
فرسودگی مدارس، کمبود ک0س و مدرسه و 
معلم، فشردگی دانش آموزان در ک0س ھای 
درس و مھمتر از ھمه شرايط  نامناسب 

شرايطی .  زندگی و محيط کار معلمان است
که عم0 اميد و اعتماد را از فضای 
آموزشی کشور گرفته و به جای آن 
سرخوردگی، نااميدی و رسيدن و پخش مواد 
مخدر به درون مدارس و درميان دانش 

 .  آموزان  بوده است
" مناسب کار و زندگی"توصيه ايجاد شرايط 

در ميان معلمان از "  تقويت اميد و اعتماد"و 
جمله کليد واژگانی بوده و ھستند که سازمان 
فرھنگی، علمی و آموزشی ملل متحد 

بر مبنای آن روز جھانی معلم را )  يونسکو(
مصوب کرد تا از اين طريق گامی در با3 
بردن اعتبار و منزلت اجتماعی معلمان 

در جمھوری .  سراسر جھان برداشته شود
اس0می اما، نه فقط گامی در با3 بردن شان 
و اعتبار اجتماعی معلمين برداشته نشد، 
بلکه ھمان جايگاه و منزلت اجتماعی را که 
آنان دست کم از گذشته داشتند، به مرور از 

معلمی که به لحاظ معيشتی در .  آنان گرفت
زير خط فقر زندگی می کند، معلمی که در 
ناامنی شغلی بسر می برد، معلمی که برق 
شمشير اخراج و بيکاری ھر صبح و شام 
چشمانش را آزار می دھد، معلمی که برای 
تامين ھزينه ھای معاش خود و خانواده اش 
به شغل ھای دوم و سوم روی آورده است و 
در اين مسير حتا از مسافرکشی ھم دريغ 
نورزيده است، چنين معملی چگونه می تواند 

برای دانش آموزان "  اميد و اعتماد"الگوی 
چنين معلمی چگونه و با کدام .  خود باشد

اميد به فردا و با کدامين اعتماد به نفسی 
درخور می تواند از مزايای يادگيری دانش 
و فرھنگ و علم در ک0س درس سخن 

حتا اگر قادر به انجام يک چنين .  بگويد
کاری ھم باشد، بی ترديد با حيرت و 
ناباوری دانش آموزان خود مواجه خواھد 

چرا که دانش آموزان ايران در ک0س و . شد
مدرسه پيش از آنکه به گفتار و ک0م معلمين 
خود توجه کنند، به حاصل سال ھا رنج و 
ت0ش آنان توجه دارند، به تجربه تلخ 

معلمانی که اکنون با چنان دانش و تجربه ای 
 ١۶به .  گران به مسافرکشی روی آورده اند

آنان برای کسب "  دود چراغ خوردن"سال 
علم و فرھنگ می انديشند، که با چنان 
تجربه ای از علم و دانش اکنون در زير خط 
فقر روزگار می گذرانند، تجربه ای تلخ و 
دردناک که اکنون حی و حاضر در ک0س 
درس پيش چشم ميليون ھا دانش آموز 

براستی با چنين سرنوشت .  ايستاده اند
ناگواری که طی اين سال ھا جمھوری 
اس0می برای معلمين فرھيخته و فرھنگيان 
گرانقدر جامعه ما رقم زده است، کدام 
معلمی جرأت می کند تا جمله معروف و 

را به "  علم بھتر است يا ثروت"تکراری 
با اين ھمه و .  دانش آموزان خود انشاء دھد

به رغم وضعيت اقتصادی و شرايط معيشتی 
سختی که معلمين ايران بدان گرفتار شده 
اند، اين ھمه تنھا بخشی از حقيقت تلخ 

تلخ تر از شرايط .  زندگی آنان است
اقتصادی و معيشتی معلمان، شرايط 
سرکوب و بی حقوقی آنان در برخورداری 
از حق و حقوق اوليه تشکل ھای صنفی، 
سياسی و آزادی ھای دمکراتيک در جامعه 

.  است که از آن به شدت بی بھره شده اند
ھمان بی حقوقی و عدم برخورداری از 
آزادی ھای فردی و اجتماعی که در 
حاکميت جمھوری اس0می کل جامعه بدان 
گرفتار شده است و اکنون برای کسب آن به 
مبارزه ای جدی با جمھوری اس0می 

مبارزه ای جدی، پيگير و ھمه .  برخاسته اند
جانبه که تا سرنگونی انق0بی جمھوری 
اس0می و استقرار حکومت شورايی 
کارگران و معلمان و ديگر زحمتکشان 

 .ايران ادامه خواھد داشت
در واقع جمھوری اس0می معلمين را فقط به 
لحاظ شرايط مادی و معيشتی به قھقرا 

ھيات حاکمه ايران با تلفيق .  نکشانده است
عريان دين و دولت و با پيشبرد سياست 
بگير و ببند، اخراج و بيکاری، و ايجاد 
رعب و وحشت در جامعه، ھمواره سعی 
کرده است تا راه ھرگونه ت0ش و مبارزه و 
پيکار روبه گسترش معلمين را برای برون 
رفت از وضعيت اسفبار موجود سرکوب و 

اقدامات .  صدای اعتراض شان را خفه کند
سرکوبگرانه جمھوری اس0می عليه معلمين 

، شکل عريان تری به ١٣٨۵از نيمه سال 
سرکوب و بگير و به بندی که .  خود گرفت

تا به امروز ھم به شکل ھای مختلف ادامه 
 . يافته است

 که کانون ھای صنفی معلمان ١٣٨۵از سال 
کشور اعتراضات گسترده ای را برای تحقق 
مطالبات خود در مقياس سراسری 
سازماندھی کردند تا به امروز سيزده سال 

نظام ھماھنگ "برقراری .  گذشته است
و اجرای "  پرداخت حقوق کارکنان دولت

از جمله "  قانون مديريت خدمات دولتی"
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محوری ترين خواست آنان در اعتراضات 
اگرچه اعتراضات سراسری .   بود٨۵سال 

 به شدت سرکوب شد، ٨۵معلمان در سال 
اما صدای اعتراض آنان ھرگز خاموش 

از آن زمان تا به امروز، حرکت ھای .  نشد
اعتراضی معلمين به اشکال مختلف از 
تحصن ھای سراسری گرفته تا اجتماع در 
مقابل وزارت آموزش و پرورش، از تجمع 
در مقابل مجلس ارتجاع گرفته تا تظاھرات 
و اجتماع در مقابل ساختمان ھای دولتی در 

در .  ھر استان ھمواره  تداوم داشته است
تمامی اين سال ھا، دولت جمھوری اس0می 
به جای پاسخگويی به مطالبات برحق 
معلمين، ھمواره با سرکوب و دستگيری و 
اخراج، به مقابله با اعتراضات آنان 

در اين سال ھا، تعداد   .برخاسته است
بسياری از فعاWن صنفی معلمان احضار و 
بازداشت موقت شده اند، تعدادی از آنان 
ھمانند رسول بداغی، محمود بھشتی 
لنگرودی، اسماعيل عبدی، محمد حبيبی و 
معلمان ديگری که از بيدادگاه ھای جمھوری 
اس%می احکام حبس گرفته و ھم اکنون در 
زندان ھستند و تعداد بيشتری از آنان نيز با 
تنبيھات اداری شامل کسری حقوق و تبعيد و 
. اخراج موقت در اين سال ھا مواجه شدند
نمونه اش اظھار نظر معاون حقوقی و امور 
مجلس وزارت آموزش و پروش در گفتگوبا 

 مرداد ٢١او روز .  خبرگزاری فارس است
 در گفتگو با خبرکزاری فارس از زندانی ٩۵

 معلم در زندان ھای ايران خبر ١٠٠٠بودن 
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت .  داد

آموزش و پروش در اين گفتگو، بدون اينکه 
به ده ھا مورد از معلمانی که به اتھام دفاع 
از حقوق و منافع معلمان دستگير و محاکمه 
شده اند، اشاره ای داشته باشد، در ارتباط با 
اتھام معلمين زندانی تنھا به اين بسنده کرد و 

در بين اين افراد، معلمانی ھستند که : "گفت
بدھکار، ورشکسته، مالباخته و افرادی که 
در اثر مشک%ت خانوادگی موضوعاتی برای 
آن ھا به وجود آمده، که در مجموع ھزار 

اشاره به ھمين تعداد از معلمان ."  نفر ھستند
زندانی که عموما در پی مشک0ت اقتصادی 
پايشان به زندان کشيده شده است، به قدر 
کافی گويای اين مسئله ھست که چرا اين 
تعداد از معلمان ايران که بايد در ک0س 
درس باشند، در زندان ھای جمھوری 

وجود ھزار معلم در .  اس0می بسر می برند
زندان، مستثنا از اينکه به چه اتھامی در 
زندان ھستند، به تنھايی ننگ بزرگی برای 

ھمه اين موارد . نظام جمھوری اس0می است

به روشنی نشان می دھند که عموم معلمان 
ايران با چه شرايط وخامت بار اقتصادی و 

 وجود صدھا ھزار معلم، .معيشتی مواجه اند
ھمانند ميليون ھا کارگر و تحصيلکرده ھای 
بيکاری که اکنون در فقر و تنگدستی به سر 
می برند، تماما نتيجه بی توجھی جمھوری 
اس%می به حداقل ھای زندگی توده ھای 

ھمان معلمان، کارگران و .  مردم ايران است
توده ھای ميليونی کشور که اکنون چند برابر 

 .زير خط فقر زندگی می کنند
حال اين شرايط کاری و زندگی وخامت 
 بارمعلمان و حتا دانش آموزان ايران را
مقايسه کنيد به شرايط معلمان در کشورھای 
پيشرفته سرمايه داری تا ببينيم چه تفاوت 
فاحشی ميان زندگی معلمان و نظام آموزشی 
جمھوری اس%می با ديگر کشورھای جھان 
حتا ترکيه، پاکستان و ديگر کشورھای 

ھم .  پيرامونی جمھوری اس%می موجود است
اکنون در کشورھای اروپايی و ديگر 
کشورھای پيشرفته سرمايه داری، معلمان با 
توجه به استانداردھای جھانی مورد نظر 

" زندگی و کار"يونسکو از شرايط مناسب 
نسبت به آينده "  اميد و اعتماد"ھمراه با 
معلمان دراين کشورھا دغدغه .  برخوردارند

سياسی و حقوقی  معلمان ايران راندارند، 
حقوق و درآمد ماھانه معلمان با ھزينه ھا 
تطبيق می کند، مجبور به مسافر کشی و 
شغل دوم و سوم نمی شوند، شرايط زندگی و 
کاری مناسب و قابل احترامی دارند و الگوی 
اميد و اعتماد به آينده دانش آموزان خود نيز 

معلمانی که از فشارھای آموزش .  ھستند
خرافات و متون مذھبی به دانش آموزان رھا 
شده اند، معلمانی با ک%س ھای درس و دانش 
آموزانی که اساسا از فراگيری متون مذھبی 
و حتا طرح آن در مدارس و ک%س ھای 

معلمانی که به دور از . درس  به دور شده اند
خستگی کار فشرده، به تعداد معينی از دانش 
آموزان در ھر ک%س درس آموزش می 

معلمانی که از آزادی ھای سياسی و .  دھند
تشکل ھای صنفی برخوردارند و به دور از 
مشک%ت معيشتی و گرفتاری ھای سياسی، 
تمام ذھن و توجه شان تنھا به امر آموزش و 
ايجاد اميد و اعتماد به دانش آموزان معطوف 

دانش آموزانی که نه تنھا به صورت .  است
فشرده در ک%س ھای درس نمی نشينند، نه 
تنھا مانند دانش آموزان ايران شھريه ای نمی 
پردازند، بلکه تا پايان دوره دبيرستان 
ازکمک ھای دولتی درزمينه تھيه کتاب و 
دفتر و نوشت افزار وساير امکانات تحصيلی  

 . نيز برخوردارند
پوشيده نيست که وضعيت حاکم بر مدارس و 
فضای آموزشی کشورھايی که ھم اينک 
معلمان و دانش آموزان اين کشورھا به آن 
دست يافته اند، ھرگز حاتم بخشی دولت ھای 

ھمه اين امکانات، .  سرمايه داری نبوده است
نتيجه سال ھا مبارزه، ت%ش، پيکار و 
جانفشانی احزاب و سازمان ھای کمونيست، 
نيروھای مترقی و آزادی خواه به ھمراه 
کوشش مداوم معلمان، نويسندگان، 
روشنفکران، زنان و دانش آموزانی بوده 

پيکاری .  است که برای کسب آن جنگيده اند
 سازمان عظيم و مستمر که در نھايت

فرھنگی، علمی و آموزشی ملل متحد 
را بر آن داشت تا در چھل و )  يونسکو(

چھارمين اج%س عمومی خود، روز پنجم 
. اکتبر را به عنوان روز جھانی معلم برگزيند

روزی برای بھا دادن به شان و منزلت 
اجتماعی معلمان، روزی برای قدردانی از 
ت0ش و زحمات مستمر آنان در سراسر 

 . دنيا
با اميد به اينکه معلمان ايران با گسترش 
مبارزات و پيکارھای وسيع و سراسری 
خود جمھوری اس0می را به عقب نشينی 
وادارند، روز جھانی معلم بر معلمان 

 .فرھيخته و سخت کوش ايران مبارک باد
 

 
 

 
 

خجسته باد روز 
 جھانی معلم 
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٢از صفحه   

تداوم سياست خارجی جمھوری  
 بار آن اس#می و نتايج فاجعه

 خ	صه ی اط	عيه ی 
 )اقليت(کميته خارج از کشور سازمان فدائيان 

 
 "آتشی که بار ديگر در عراق زبانه کشيد"

در پی اعتراضات عمومی در عراق و سرکوب وحشيانه ی آن که در روزھای اخير در بسياری از 
، اط%عيه ای در )اقليت(شھرھای اين کشور صورت گرفت، کميته ی خارج  کشور سازمان فدائيان 

  . صادر کرد١٣٩٨ مھر ١١تاريخ 
در آغاز اين اعتراضات که از زمان روی کار آمدن دولت عبدالمھدی در يک سال قبل بی سابقه بوده 

اما اين تظاھرات .  است، عمدتاً جوانان، به ويژه جوانان تحصيل کرده ی بيکار، در آن شرکت داشتند
در اين روند .  به سرعت، ديگر اقشار جامعه را دربرگرفته و در شھرھای مختلف عراق گسترش يافت

پرشتاب، به خواسته ھای تظاھرکنندگان نيز افزوده شد و اين  خواسته ھا اکنون، ع%وه بر بھبود 
  .خدمات عمومی و پايان بخشيدن به فساد، برکناری نخست وزير کنونی را شامل می شوند

مردم زحمتکش عراق ده ھا سال است، بر اثر سياست ھای امپرياليستی، حمله نظامی، رشد ارتجاع 
اس%می، حکومت دست نشانده و فاسد و نيز دخالت ھای کشورھای مرتجع منطقه، به ويژه دولت 
ايران در امور داخلی اين کشور، ع%وه بر تحمل مصائب جنگ و آوارگی و کشتارھای فرقه ای و 

اين در حالی ست که اين کشور از نظر ذخاير نفتی، .  مذھبی،  با فقر و ف%کتی شديد دست به گريبانند
  .در رده ی چھارم جھانی قرار دارد

پاسخ دولت عراق به اين اعتراضات در روزھای گذشته، گسيل نيروھای نظامی و امنيتی، شليک گاز 
  .اشک آور، قتل، ضرب و شتم، دستگيری ھای گسترده و برقراری حکومت نظامی بوده است

در اط%عيه ی کميته ی خارج کشور، ع%وه بر محکوم کردن اقدامات سرکوبگرانه ی دولت عراق، با 
برجسته کردن اين ويژگی اعتراضات اخير که ھمانا خودانگيخته بودن و عدم وابستگی آن به فرد و 
دسته ی خاصی است، اين خطر را گوشزد می کند که بی ترديد، احزاب، ائت%ف ھا و نيروھای اس%م 
گرای مرتجع عراق، ت%ش خواھند کرد، اين اعتراضات را تحت نفوذ خود درآورند و از آن ھا برای 

ھمچنين بر اين نکته تاکيد شده است که تنھا برکناری نخست .  مقاصد سياسی خود بھره برداری کنند
مردم زحمتکش عراق بايستی برای .  وزير کنونی نمی تواند به سلطه ی سياستمداران فاسد پايان بخشد

رھايی از فساد گسترده و سيستماتيک سران سياسی، تمامی اين رھبران و احزاب را از مسند قدرت به 
در اين مسير، بر نقشی آگاه گرانه ای که .  زير کشند و خود سرنوشت شان را در دست بگيرند

نيروھای کمونيست و پيشروان آگاه طبقه ی کارگر، ھمچنين نيروھای مترقی و آزادی خواه می توانند، 
  .درافشای سياست ھای امپرياليستی سرمايه داری جھانی، داشته باشند، تاکيد شده است

  :در پايان اين اط%عيه چنين آمده است
، سرکوب وحشيانه و کشتار مردم توسط نيروھای سرکوب )اقليت(کميته خارج کشور سازمان فدائيان 

دولت عراق را به شدت محکوم می کند و ضمن حمايت از تمامی مطالبات اقتصادی و سياسی توده 
ھای مردم عراق، طبقه کارگر و کمونيست ھای جھان، به ويژه کشورھای منطقه، را به دفاع و 

  .حمايت از خواسته ھای مردم عراق فرا می خواند
 

 برقرار باد سوسياليسم –نابود باد نظام سرمايه داری 
 زنده باد ھمبستگی بين المللی

 حکومت شورايی –کار، نان، آزادی 
 )اقليت(کميته خارج کشور سازمان فدائيان 

دھد که جمھوری اس%می نه  دھم مھر نشان می
دھد،  ای خود ادامه می ھای منطقه تنھا به سياست

حتا در .  بلکه حتا آن را تشديد نيز خواھد کرد
رغم تھديد سه دولت  نيز به"  برجام"رابطه با 

اروپايی حاضر در برجام برای فعال کردن 
در صورت ادامه کاھش تعھدات "  مکانيسم ماشه"

ای  ، خامنه"برجام"ای جمھوری اس%می در  ھسته
ای دولت در برجام  بر ادامه کاھش تعھدات ھسته

ای جز افزايش شکاف بين  تاکيد کرد که نتيجه
ھای اروپايی از سويی  جمھوری اس%می و دولت
ھا به دولت آمريکا  و نزديک شدن اين دولت

 .نخواھد داشت
سخنان روزھای اخير فرماندھان سپاه نيز در 

ای در رابطه با  واقع امتداد سخنان خامنه
. ای جمھوری  اس%می است ھای منطقه سياست

اين وضعيت خطرات بسياری برای کارگران و 
ھم اکنون نيز کارگران و .  زحمتکشان ايران دارد

ھای  زحمتکشان ايران بار سنگين اين سياست
. کنند تجاوزکارانه را در زندگی خود لمس می

بايست صرف زندگی بھتر برای  ھايی که می پول
ھای  کارگران و زحمتکشان شود، صرف ھزينه

شود و ھر قدر که اين سياست ادامه  نظامی می
ھايی که وظيفه پيشبرد اين  يابد، ھزينه دستگاه

ھای نظامی،  سياست را دارند يعنی دستگاه
ھای مذھبی  نيروھای شبه نظامی منطقه و دستگاه

تواند حتا بسيار  اين مساله می.  شود بيشتر می
 . چه که امروز ھست نيز بشود تر از آن وخيم

ای  جمھوری اس%می نشان داده است که برنامه
ھا  برای کاھش فشار اقتصادی و معيشتی بر توده

ای در ھمين سخنان خود از  وقتی خامنه.  ندارد
رشد اقتصادی کشور در شش ماھه اول سال 

که مشک%ت اقتصادی قابل  گويد و اين سخن می
ھايی که ھر  رغم وعده حل ھستند، مشک%تی که به
شود مدام بيشتر و بيشتر  سال و ھر بار داده می

شوند، مشخص است که جمھوری اس%می نه  می
فقط راه حلی برای برون رفت از بحران عميق 
اقتصادی ندارد، بلکه جز دروغ و رياکاری 

ھای برحق کارگران و  پاسخی به خواست
 .زحمتکشان نداده و نخواھد داد

بنابراين تنھا يک راه برای کارگران و 
برای پايان دادن به .  ست زحمتکشان ايران باقی

ھای خارجی جمھوری اس%می تنھا راه  سياست
برای پايان .  سرنگونی جمھوری اس%می است

دادن به شرايط کنونی، برای پايان دادن به 
تواند زندگی کارگران و  خطراتی که می

زحمتکشان را بيش از پيش تھديد کند، خطراتی 
چون جنگ، بايد کارگران و زحمتکشان  ھم

سرنوشت خود را با برپايی حکومت شورايی 
 .خود بدست گيرند
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در اين ايام بود که بورژوازی ھياھويی جديد 
نفره از  انتشار دو بيانيه چھارده.  برپا ساخت

ھا  سوی اپوزيسيون داخل  که اغلب آن
مذھبی سابق بودند، -طلب و ملی اص%ح

ھا در خارج از  فرصتی شد تا ھمفکران آن
ھای  بيانه.  کشور، طوفان ديگری برپا کنند

ھا  آن.  ھا صادر شد درپی در  حمايت از آن پی
ای استعفا کند، اما نه  خواستند که خامنه می

ھا را جدی گرفتند و نه  مردم ايران حرف آن
نتيجه نھائی .  داد ھا استعفا  ای به امر آن خامنه
ھم دستگيری تعدادی از صادرکنندگان  آن

ھای داخل بدون ھرگونه واکنشی از  بيانيه
اين ھم چند روزی بيشتر .  سوی مردم بود

ازآن  پس.  دوام نياورد و ماجرا خاتمه يافت
بود که بديل جديدی اختراع شد و طوفان 
. ديگری با ھياھوی رسانه ھا، برپا گرديد

چندنفری از .  شورای مديريت گذار علم شد
ھای Wئيک و  خواھان که تشکل جمھوری

مصرف  ھا پيش بی ھا از مدت دمکرات آن
شده بود، به فکر ارائه يک بديل جديد 

اما اين آلترناتيو گويا ديگر .  برآمدند
ھا،  طلب توانست آلترناتيو سلطنت نمی

شده  طلبان رانده خواھان و اص%ح جمھوری
ظاھراً قرار بود جامع و .  از حکومت باشند
ھا باشد تا شايد از سرنوشت  فراگير ھمه آن
بدين .  ھای پيشين رھا گردد  بديل سازی

طريق بود که نشستنی چند نفره از 
ھای مختلف اپوزيسيون بورژوائی به  گرايش

با پيام رضا "  شورای مديريت گذار"  نام
پھلوی به نمايندگی از سلطنت، و 

طلبان پيشين،  ھای سرشناس اص%ح شخصيت
شيرين عبادی و مھرانگيز کار در روزھای 
ششم و ھفتم مھرماه تشکيل گرديد و برنامه و 
ھدف خود را برای گذار از جمھوری 

 . اس%می اع%م کرد
گذشته از ادعاھای بسيار عريض و طويل 

ھا در مورد دمکراسی و حقوق بشر، اين  آن
ھای پيشين  آلترناتيو يک تمايز مھم با بديل

برای نخستين بار در طول آلترناتيو .  داشت
ھای بورژوازی اپوزيسيون، يک  سازی

شان  رسالت تاريخی ھم بر ادعاھای پيشين
گونه که از اظھارات دبير کل  آن.  افزوده شد

آيد، تاريخ اين  شورای مديريت گذار برمی
رسالت را بر عھده برپاکنندگان اين بديل 

بخش مردم  جديد قرار داده است که نجات
اکنون به نمايندگی  لذا از ھم.  ايران باشند

غيابی از عموم مردم ايران ظاھر شدند و 
ھا را  تصميم گرفتند که ھدايت و رھبری  آن

حسن شريعتمداری دبير کل .  بر عھده گيرند
شورای مديريت گذار در پاسخ به اين سؤال 

رسميت شما از کجاست؟ چه کسی "که 
در دوران "فرمايند  می"  شمارا انتخاب کرده؟

در دوران .  گذار، انتخابات آزاد امکان ندارد

گذار اين تاريخ است که به شما اين مأموريت 
تاکنون شنيده بوديم ."   دھد و رسالت را می

که تاريخ رسالت دگرگونی يک نظم 
اجتماعی و استقرار نظمی نوين را -اقتصادی

بر عھده يک طبقه اجتماعی جديد، مترقی و 
دھد، اما نشنيده بوديم که تاريخ  بالنده قرار می

رسالت را بر عھده يک يا چند نفر قرار داده 
احتماWً منظور ايشان اين بايد بوده باشد .  باشد

بخش و چند  که خداوند، به مسيح نجات
حواری او مأموريت داده که مردم ايران را 

ھا را  از چنگال ستمگران نجات دھند و آن
رستگار سازند، اما از آنجائی که ايشان 

 سال از ۴٠ازآنکه  دانند مردم ايران پس می
اند  مند شده قدر کافی بھره فيض حکومت هللا به

و ديگرکسی برای خدا نيز تره ھم خرد 
بسته را  زبان جای خدا، تاريخ  کند، به نمی

قرار داده است تا شايد کسانی پيدا شوند که 
در ادامه .  اين بار به نام تاريخ گول بخورند

به چه حقی "اند که شما  از ايشان سؤال کرده
پاسخ، "  شويد؟  قدرت را صاحب می

: بشنويم:  سرراست و صريح است
. مأموريت ما تا دولت موقت است"

بعدازآنکه جمھوری اس%می رفت ما يک 
در آنجا ھم .  دھيم کنگره ملی تشکيل می
اين کنگره ملی .  گيرد انتخاباتی صورت نمی
گردد تا با توافق، دولت  از امنا تشکيل می
ھا با اين  ھمه دمکراسی.  ملی را تعيين کند
عجالتاً اين   -پس اوWً ."  شده ديکتاتوری شروع

مردم اسير در چنگال استبداد، ناگزير بايد 
ديکتاتوری جديد را بپذيرند تا روزی که 
نوبت به دمکراسی برسد، چون فع%ً تاريخ 
مأموريت را بر عھده چندنفری قرار داده که 

روزی ھم که   -ثانياً .  ديکتاتوری اعمال کنند
قرار باشد کنگره ملی تشکيل شود، بازھم 

ھم از  نيازی به مردم و انتخابات نيست، آن
خمينی زمانی که در رأس .  خواھد بود"  امنا"

من تو دھن اين "جنبش قرار گرفت گفت 
من به پشتيبانی اين ملت دولت .  زنم دولت می
اتکای خمينی البته به ."  کنم تعيين می

ھا آدم ناآگاه و متوھم بود و به اتکای  ميليون
ھا بود که دولت تعيين کرد و بعد توی  ھمان

اش را برقرار  دھن ملت ھم زد و ديکتاتوری
شورای مديريت گذار که تمام .  کرد

کند  آلترناتيوشان از چند ده نفر ھم تجاوز نمی
و وعده دمکراسی را عجالتاً با ديکتاتوری 

دھد، مصمم شده است که از ھمين حاW   می
از آنجائی که شورای .  توی دھن ملت بزند

گذار نماينده ملت است  و به فرموده دبير 
کارگروه سياست خارجی شورای مديريت 

زودی  گذار قرار است اين شورا به
نمايندگانی به کشورھای ھمسايه ايران، اروپا 
و آمريکا بفرستد تا شرايط و روابط ايران 

ھا به بحث  پس از جمھوری اس%می را با آن

بگذارد،از شريعتمداری سؤال 
ھای ديگر به چه  رايزنی با دولت"شود می

درست به ھمين "دھند که  پاسخ می"  حقی؟
بايد منابع قدرت را با خودمون ھمراه .  حق

 ." کنيم تا پيروز شويم
ھای مفت تنھا از عھده  اين ادعاھا و حرف

شان ھمين  کسانی ساخته است که حرفه
ھای آلترناتيو سازی خارج کشوری  بازی
اين شورای مديريت گذار که گويا .  است

تاريخ رسالت ھدايت و نجات مردم را بر 
تنھا ھيچ پايگاھی در  عھده آن قرار داده  نه
ھای مردم ايران را  ميان طبقات و توده

ھا  ندارد، بلکه حتی نتوانسته از ميان  ده
گروه ريزودرشت بورژوائی يکی را با خود 

که چندتايی  رغم اين حتی به.  ھمراه کند
ھا ھست و رئيس  سلطنت طلب در ميان آن

ھا پيام فرستاد، در  ھا ھم برای آن طلب سلطنت
ھا در اج%س خود  ای که آن ھمان لحظه

کردند، گروه متشکل  بافی می خيال
ھا موسوم به حزب مشروطه  طلب سلطنت
در سالنی ديگر، )  ليبرال دموکرات(ايران

 . کرد می ھا  ھرچه فحش بود نثار آن
اند که  اين آلترناتيوھای پوشالی ھنوز نفھميده

. ايران امروز ايران چھل سال پيش نيست
ھا تجارب  ھای مردم ايران از اين سال توده

تر از ھر چيز،  اما مھم.  اند فراوان آموخته
اند که در جامعه  گويا اين را ھم نفھميده

ھای طبقاتی شفاف شده،  بندی ايران، صف
آميز به  مبارزه طبقاتی شکلی عريان و تھديد

خود گرفته  و طبقه کارگر به لحاظ کمی و 
. ای به دست آورده است کيفی نقش برجسته

بنابراين، آن دوران سپری شد که مردم ايران 
شکل و فاقد ھويت  صورت يک توده بی به

طبقاتی به پا خيزند و به دنبال يک ناجی راه 
طبقه کارگر با ھويت و مطالبات .  بيافتند

. اکنون به ميدان آمده است طبقاتی خود ھم
آزادی را که بيان   -کار-کارگران شعار نان

ھای کارگر و  فشرده تمام مطالبات توده
کارگران شعار .  اند زحمتکش است سر داده
اند که بيان صريح  اداره شورايی را سر داده

و روشن آن استقرار يک حکومت شورايی، 
ترين آزادی  يک نظم شورايی است که عالی

و دمکراسی تاريخ بشريت را برای مردم 
کارگران با .  ايران به ارمغان خواھد آورد
اند که خواھان  اين مبارزات نشان داده

اجتماعی   -برافتادن نظم اقتصادی
داری و برپائی نظمی سوسياليستی  سرمايه
 .ھستند
ھايی از زحمتکشان و ستمديدگان ايران  گروه

گاه وقعی به آلترناتيوھای بورژوائی  که ھيچ
خواه نگذاشتند،  طلب و جمھوری سلطنت

آشکارا در مبارزات علنی خود پيشوائی 
حمايت .  اند طبقه کارگر را در مبارزه پذيرفته

معلمان، بازنشستگان، تھيدستان، بخش 
بزرگی از زنان و دانشجويان از کارگران، 

١٠از صفحه   

 طوفان در ليوان آب

٩درصفحه   
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ھا بر کسی  مبارزات، مطالبات و شعارھای آن
دار ايران ھم  اما طبقه سرمايه.  پوشيده نمانده است

نمايندگان سياسی خود را در داخل، در 
طلب و  گرا، اص%ح ھای سياسی اصول بندی گروه

غيره دارد و جمھوری اس%می ھم پاسدار منافع 
ھا نيروھای فعال عرصه سياسی در  اين.  ھاست آن

ھای بورژوائی خارج کشور  گروه.  ايران ھستند
ای در داخل متکی نيستند و  به ھيچ قشر و طبقه

ھای  از ھمين روست که بديل.  پايگاھی ندارند
. پاشد آيد و از ھم می ھا پوشالی از کار درمی آن

بنابراين مفھوم است که چرا اکنون شورای 
مديريت گذار، دست به دامان بوروکراسی و 

شود و در  نيروھای مسلح جمھوری اس%می می
ھای  ھرچه جنبش:"  نويسند اسناد خود می

اجتماعی و سياسی برای کنار نھادن جمھوری 
اس%می از قدرت و جايگزين کردن آن با يک 
نظام دموکراتيک فراگيرتر شود، روند جدايی 

ساWری  ھايی از حکومت و دستگاه ديوان بخش
شورای مديريت گذار از .  يابد کشور گسترش می

وطنانی که به  کند و جای ھم اين روند استقبال می
اقتضای کار و شغل خود در درون سيستم قرار 
دارند اما به امنيت و آينده خود و خانواده و آزادی 

. داند انديشند را در جبھه مردم می ميھنشان می
ھمچنين از نيروھای نظامی و انتظامی دعوت 

طرفی و درنھايت  کند که با اتخاذ سياست بی می
ھای مقتضی، از گرفتار  پيوستن به مردم از راه

ای از خشونت  کردن خود و جامعه در چرخه
تر  ھزينه بپرھيزند و گذار از اين مرحله را کم

ھای  تنھا موردی را که در ميان گروه."   کنند
ای، استثناء  توان به لحاظ نفوذ توده بورژوائی می

ھای کردند که در ميان  کرد بورژوا ناسيوناليست
بورژوازی سنتی کرد نفوذ و  بورژوازی و خرده
پايشان درگير  ھا ھم عجالتاً يک پايگاه دارند که آن

بندوبست سازش با جمھوری اس%می است و پای 
ديگرشان در  کنگره ملی کردستان و رويای 

 . کردستان بزرگ
بنابراين، شورای مديريت گذار ھم از قاعده تمام 

ھای ناپديدشده بورژوازی برکنار نخواھد بود   بديل
ھا نيز چيزی جز طوفان در  و ھياھوی کنونی آن

که  ليوان آب از کار درنخواھد آمد و بدون اين
زودی فروکش  اثری از خود برجای بگذارد به

 . کند و اين بديل ھم محو خواھد شد می
ھای  اما در برابر آنچه انق%ب طبقه کارگر به توده

وسيع مردم خواھد داد و تضمينی بر اجرا و 
عملی شدن رفاه عمومی، کار ھمگانی و 

ھای سياسی خواھد بود،  ترين آزادی گسترده
بورژوازی اپوزيسيون ھرگز چيزی جز 

ھای پوشالی برای  مشت حرف مفت و وعده يک
. عرضه به مردم ايران نداشته و نخواھد داشت

تنھا چيزی "  نظام دمکراسی نمايندگی سکوWر"
و ديگر "  شورای مديريت گذار"  است که
. دھند ھای بورژوايی وعده آن را می اپوزيسيون

که اين ادعا صرفاً اسم رمزی  اما گذشته از اين
داری است تا اين  ھا از نظم سرمايه برای دفاع آن

واقعيت را پوشيده بدارند که خواھان حفظ ھمين 
ای ھستند که  اجتماعی ستمگرانه  -نظام اقتصادی

ھا انسان  اکنون در ايران حاکم است و ميليون ھم

را به فقر و گرسنگی سوق داده است، اگر 
توانست به  بورژوازی اپوزيسيون به فرض، می
ھای خود را  قدرت ھم برسد، امکان تحقق وعده

چرا که اگر در .  حتی در اين محدوده نيز نداشت
دار بر ايران  دورانی که طبقه سرمايه طول تمام

حاکم است، ھمواره با استبداد و ديکتاتوری 
اين از .  عريان حکومت کرده است، دليل دارد

غايت ارتجاعی بورژوازی ايران ناشی  خصلت به
شدت از طبقه  بورژوازی ايران به.  گردد می

بورژوازی که قادر به .  کارگر ايران ھراس دارد
ھای مردم ايران نيست،  تحقق مطالبات توده

ھمواره بايد برای مھار مبارزات به استبداد و 
ديکتاتوری عريان متوسل گردد و مادام که طبقه 

دار حاکم باشد، مستثنی از اين که کدام  سرمايه
فراکسيون و گروه بورژوائی در راس قدرت 
قرار گيرد، ھمواره استبداد و ديکتاتوری حاکم 

بنابراين حتی وعده نظام دمکراسی .  خواھد بود
نمايندگی سکوWر و اع%ميه حقوق بشر و امثالھم 

ھای بورژوايی و ھمين شورای  از جانب گروه
.  مديريت گذار چيزی جز يک دروغ نيست
پوشالی بودن تمام ادعاھای اين بديل جديد 

اکنون آشکار  بورژوائی وقتی کام%ً از ھم
کند، مبادا  گردد، که به مردم ايران توصيه می می

در برابر رژيمی سرتاپا خشونت و  سرتاپا مسلح 
ھای تاريخ معاصر  ترين رژيم رحم که يکی از بی

در کنار فاشيسم ھيتلری است، رژيمی که 
ترين مطالبه و مبارزه مردم را با  کوچک

دھد، به س%ح  سرکوب، زندان و اعدام پاسخ می
آوريد، به قھر و قيام برای سرنگونی اين  روی

بايد .  رژيم  متوسل شويد، چون اين خشونت است
بود و با مسالمت رژيم را کنار "  خشونت پرھيز"
اما چگونه؟ مردم منتظر بمانند تا روزی که   .  زد

با تلفيقی از مبارزات "شورای مديريت گذار 
المللی ازجمله  سياسی و اقدامات حقوقی بين

مراجعه به سازمان ملل متحد و مجامع و 
المللی، روند تمکين نظام حاکم به  ھای بين دادگاه

خواست و اراده مردم و تشکيل دولت انتقالی را 
اينجا ديگر مردمی که اين ."  تسھيل و عملی سازد
شنوند به ريش شريعتمداری  اراجيف را می

ھای کارگر و  اما توده.  خندند وھمکاران ايشان می
زحمتکشی که برای سرنگونی جمھوری اس%می 

اند تجارب گذشته خود را حفظ  به پا خاسته
دانند که يک رژيم ستمگر را بايد با  اند و می کرده

قيام مسلحانه حق مسلم .  قھر انق%بی سرنگون کرد
تمام مردمانی است که به نبرد عليه ستمگران 

کارگران و زحمتکشان ايران .  خيزند برمی
برخ%ف اين نصايح ارتجاعی نمايندگان 

دانند که تنھا با توسل به اشکال  بورژوازی می
متنوعی از مبارزه، اعتصابات و تظاھرات 

آوری  ای، برپائی اعتصابات سراسر و روی توده
توانند ارتجاع حاکم  به قيام مسلحانه است که می

بر ايران را به زير بکشند، دستگاه دولتی موجود 
را سر تا پا درھم شکنند، قدرت سياسی را 

گيرند و با برپائی حکومت  خودشان به دست
شورايی اعمال حاکميت کنند ومطالبات و اھداف 

 .  خود را عملی سازند
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 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اس#می 

٨درصفحه   

١از صفحه   

شان معموWً با يک ھياھوی  ھر بديل سازی
زودی روشن  کنند، اما به ای طوفان به پا می رسانه
شود که تمام اين ماجرا چيزی جز يک طوفان  می

ھا بدون  لذا اين بديل.  در ليوان آب نبوده است
اينکه کمترين اثری از خود برجای بگذارند، 

  پس از خيزش.  شوند آرامی ميرند و محو می به
ھای کارگر و   و تشديد مبارزات توده٩۶ماه  دی

زحمتکش و در پی آن، تشديد نزاع جمھوری 
ھای بورژوائی   اس%می و دولت آمريکا، گروه

ھای بديل سازی خود را  خارج از کشور ت%ش
از مجاھدين خلق و شورای ملی .  دوچندان ساختند

ھا که خود را تنھا بديل بورژوائی  مقاومت آن
ھاست وعده  کنند و سال قدم رژيم معرفی می ثابت

دھند که  به قدرت رسيدن از امروز تا فردا را می
خواه  طلب و جمھوری ھای سلطنت بگذريم، گروه

ھای  گروه.  ھم تکاپوی جديدی را آغاز کردند
ھا  آن"  شورای ملی ايران"طلب که  سلطنت

ھای بورژوائی،  سازی مطابق روال معمول بديل

١٠ 
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محوشده بود، بار ديگر به فکر آلترناتيو سازی 
گيری مبارزات، چنان  ھا با اوج آن.  جديدی افتادند

سازی کادرھای  دچار توھم شدند که برای آماده
شان، ققنوس و برای مبارزه با  حکومت آينده

کمونيسم و کارگر، گروه فاشيست فرشگرد را با 
اما .  ای سازمان دادند تبليغات و ھياھوی گسترده
 اين ھر دو نيز، به ھمان  دامنه عمل و موجوديت

چند روز پرسروصدای نخست محدود ماند و 
بورژوا .  ھا يافت نشد ديگر اثری از آن

ازاين،  ھای ملی و قومی که تا پيش ناسيوناليست
شان به ديدوبازديد با مقامات آمريکائی  دامنه عمل

ھای ايران فدرال محدود  و اروپائی و کنگره مليت
" ائت%ف ھمبستگی برای آزادی و برابری"بود، 

اين ائت%ف بر .  را در ھانوفر آلمان، تشکيل دادند
مانده بود که سراغ مذاکره با  روی کاغذ باقی

جمھوری اس%می و کنگره ملی کردستان رفتند 
. که آخرين آن اخيراٌ در استکھلم سوئد تشکيل شد
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 برابر  با ٢٠١٩ھای تلويزيون دموکراسی شورايی از اول فوريه   برنامه
  بر روی شبکه تلويزيونی١٣٩٧ماه   بھمن١٢

Komala TV / Shora TV شود پخش می. 
 

بدين " وی شورا تی/ وی  کومله تی"ای شبکه تلويزيونی  مشخصات ماھواره
 :قرار است

 ٢٧۴٨٠سيمبل ريت  ١١٩۵٧: فرکانس) yahsat(ياه ست ماھواره 
 عمودیپوWريزاسيون 
 

 :ھای تلويزيون دموکراسی شورايی ساعات پخش برنامه
 ٢۴تا ٢٢:  دوشنبه

  بعدازظھر۴ - صبح ١٠ - بامداد ۴بازپخش : شنبه سه
  ٢۴تا ٢٢: :  چھارشنبه

  بعدازظھر۴ - صبح ١٠ - بامداد ۴بازپخش : پنجشنبه
 ٢۴تا ٢٢: :  جمعه
 ٣٢ تا  ٢٢ : شنبه

  بعدازظھر۴ - صبح ١٠ - بامداد ۴بازپخش : شنبه
  بعدازظھر۴ - صبح ١٠ - بامداد ۴بازپخش : يکشنبه
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