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جمھوری اس!می، مادام که به حيات خود ادامه 

دھد، رسالتی جز اين نخواھد داشت که  می
ھای نظم موجود را تشديد و  تضادھا و بحران

شرايط زندگی اقتصادی، اجتماعی و سياسی 
اين .  تر کند ھای مردم ايران را پيوسته وخيم توده

ھای موجوديت رژيم  واقعيت را تجربه تمام سال
دفعات در  ھم به دليل آن.  به ھمگان نشان داده است
جمھوری .  شده است نشريه کار توضيح داده

رو در ايران به قدرت رسيد که با  اس!می ازآن
ترين سرکوب و  رحمانه ترين و بی توسل به خشن

کشتار و البته باورھای دينی خرافاتی بازمانده از 
 ناآگاه، نظم  دوران جاھليت بشريت در ميان توده
ای  اما وظيفه.  طبقاتی حاکم را موقتاً نجات دھد

. ھای اين نظم نداشت برای حل تضادھا و بحران
فقط حتی در تخفيف اين تضادھا و  از ھمين رو نه

ھا را  ھا توفيقی نيافت، بلکه بالعکس آن بحران
تشديد کرد و تعميق بخشيد و بر تمام 

ووعيدھای مکرر پاسداران و مدافعين نظم  وعده
 .حاکم برای بھبود اوضاع، خط بط!ن کشيد

به يادآوريم سه سال پيش را که جارچيان نظم 
موجود، از ھمه قماش، چه جنجال و ھياھويی بر 

ھای او به  سر به قدرت رسيدن روحانی و وعده
گويا قرار بود يکی از .  راه انداخته بودند

داری و رژيم  معض!ت Xينحل نظم سرمايه
پاسدار آن، بحران اقتصادی را حل کند، شرايط 
مادی و معيشتی توده زحمتکش را بھبود بخشد، 
برای ارتش ميليونی بيکاران شغل ايجاد کند و در 

بورژوازی ليبرال و  ای که خواست خرده محدوده
ھا را  رفرميست بود، مطالبات سياسی و مدنی آن

 . محقق سازد
که تنھا چند ماھی به پايان دوره  اکنون اما درحالی
مانده است، در بر   روحانی باقی رياست جمھوری

تنھا بھبودی در  نه.  گردد ھمان پاشنه سابق می
تر  ای جھات وخيم اوضاع رخ نداد، بلکه از پاره

 .نيز شد
به اوضاع اقتصادی که نگاه کنيم، تمام ت!ش 
کابينه حسن روحانی برای سروسامان دادن به 

گسيختگی اقتصادی و غلبه بر بحران به  ازھم
 .شکست انجاميده است
دار و نمايندگان سياسی آن بر  طبقه حاکم سرمايه

اين پندار بودند که مانع حل اين بحران، نزاع 

  

 ، جمھوری اس�می وموضع منتظری۶٧کشتار تابستان 
 

ھايی  گذرد، تابستانی که زخم  می۶٧عام ھزاران زندانی سياسی در تابستان  بيست و ھشت سال از قتل
جا  عام شده، زندانيان سياسی به ھای ھزاران زندانی سياسی قتل عميق و ماندگار بر چھره و قلب خانواده

 .شمار گذاشت که به آزادی عميقا باور داشتند ھايی بی مانده از کشتار، به ھمراه انسان
ای فراموش نشدنی در تاريخ  ترين نماد توحش و جنايات جمھوری اس!می و واقعه تابستانی که به برجسته

اين که چگونه ھزاران زندانی سياسی تنھا به خاطر .  مبارزه مردمانی تحت ستم برای آزادی تبديل شد
ھای تفتيش عقايد جمھوری اس!می، با تصميمی که چند مزدور جنايتکار سرمايه در  عقايدشان، در دادگاه

ھا جمھوری اس!می درصدد  ھای دار رفتند، در تمام اين سال گرفتند، به پای چوبه  دقيقه می۵حداکثر 
ناصريان .  گفت جا مانده از کشتار دروغ می ھا و در پيش چشم زندانيان به انکار برآمد، حتا در زندان

، خطاب به زندانيان ۶٧رئيس وقت زندان گوھرداشت چند روز پس از پايان کشتارھا در شھريور 
شان گذشته اما آزاد نشده بودند،  ھا از پايان محکوميت کش به جامانده از کشتار، زندانيانی که سال ملی
شان  ھای دانستند که اغلب ھم بندی ھا ھمه می اما آن".  تان را به زندان ديگری منتقل کرديم رفقای: "گفت

قدر  جنايت آن.   سال قبل پايان يافته و آزاد نشده بودند٧شان حتا  ھای اند، کسانی که حکم بعضی اعدام شده
قريب به اتفاق .  اش را بپذيرد کرد آن را اع!م و مسئوليت وحشيانه و آشکار بود که رژيم جرات نمی

ھای تفتيش عقايد و قرون وسطايی جمھوری اس!می پيش از اين به  زندانيان اعدام شده، در ھمان دادگاه

ھايی از اعتراض اخير سنديکای کارگران درس  
رانی تھران و حومه  شرکت واحد اتوبوس  

 زندانی کرد ٢٠ مرداد، حداقل ١٢صبح روز 
مذھب در زندان رجايی شھر کرج اعدام  سنی
 نفر ٢۵شدگان را تا  منابع کرد، آمار اعدام.  شدند

قوه قضاييه جمھوری اس!می، .  اند نيز اع!م کرده
اين زندانيان را به اتھام عضويت در گروه 

اقدام به "، "توحيد و جھاد"گرای  اس!م
در فاصله "  ترور و سرقت"، "گذاری بمب
 محاکمه و برای آنان حکم ٩٠ تا ٨٨ھای  سال

احکامی صادره بر پايه .  اعدام صادر کرده بود
ھای وزارت اط!عات و نيز  سازی  پرونده

 .که زير شکنجه گرفته شده بودند" اعترافاتی"
ای ھميشگی عليه  به جز اتھامات مبھم و کليشه

ھای اخير،  مخالفان جمھوری اس!می، در سال
، "تکفيری"ھايی نظير  وزارت اط!عات، اتھام

ھای  عضويت در گروه"، "گذاری بمب"، "ترور"
را نيز به ليست ساخته و "  سلفی و داعشی

البته اين اتھامات .  ی خود افزوده است پرداخته
ھای غير فارس، مانند  عمدتا در مورد مليت

ھا به کار گرفته  ھا و عرب ھا، کردھا، بلوچ ترک
 .شوند می

شنبه اعدام شدند، بارھا اين  جوانانی که روز سه
بر "  اعترافات"اتھامات را رد کرده و گفته بودند 

اساس شکنجه گرفته شده و آنان به جرم باورھای 
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 بيگاری، راه حل رژيم برای بيکاری



 ٢ ٧٢٣ شماره  ٩۵نيمه دوم مرداد     ٢

١از صفحه   

 جانبه و فراگير است ورشکستگی، ھمه
اين فقط .  ھای مرتبط با آن است ای و تحريم ھسته

طلب و  ھای موسوم به اص!ح  ديدگاه دار و دسته
گرايش وابسته به رفسنجانی نبود، بلکه نظر 

از ھمين .  جناح مسلط ھيئت حاکمه نيز بود
ای مذاکره برای حل  روست که به دستور خامنه

اين نزاع از اواخر دوره رياست جمھوری 
نژاد آغاز گرديد و دقيقاً برای به نتيجه  احمدی

ترين  رساندن آن بود که حسن روحانی، مطلوب
چھره مورد تأييد آمريکا و اروپا را در رأس 

 .قدرت اجرايی قراردادند
کننده  ھا فقط عامل تشديد در واقعيت اما تحريم

بحران، پيش از .  بحران بود و نه ايجادکننده آن
ھا نيز وجود داشت و در تمام دوران  تحريم

عنوان  موجوديت جمھوری اس!می در ايران، به
تورمی، نظم   –يک بحران مزمن رکود 

سرمنشأ .  داری ايران را رھا نکرده است سرمايه
و ريشه آن نيز در خود شيوه توليد و 

 .داری ايران و تضادھای آن است ساختارسرمايه
ای  بنابراين ھيچ جای تعجب نيست که نزاع ھسته

ھا ميليارد از  ھا برچيده شوند، ده حل شود، تحريم
شده، به ايران بازگردانده شود،  دXرھای بلوکه

گذاری و  المللی، سرمايه برخی انحصارات بين
سازی، نفت و  ويژه در ماشين فعاليت خود را به

گاز و معادن از سر بگيرند، صدور نفت از 
 ميليون فراتر رود، اما تأثيری بر رکود ٢روزی 

 .و بحران نداشته باشد
بر طبق آخرين آماری که وزارت صنعت و 
معدن اع!م کرده است، رکودی عميق بر بخش 
صنعت حاکم است و نرخ رشد منفی صنعت 

گذشته از واحدھای صنعتی .  درصد است  -٢/٢
شده و يا  که در دوره زمامداری روحانی تعطيل

اند، اغلب اين واحدھا بسيار  در شرف تعطيلی
از حدود .  کنند کمتر از ظرفيت خود فعاليت می

 ھزار ٨۴ ھزار واحد توليدی در کشور ٩٠
ھا  اند که وضعيت اکثر آن واحد، کوچک و متوسط

مقام وزير صنعت، معدن و  قائم.  بحرانی است
ھای رونق اقتصادی  تجارت اخيراً از پرداخت وام

 واحد ٧۵٠٠تا پايان شھريورماه برای نجات 
توليدی کوچک و متوسط از ورشکستگی و 

 درصد ظرفيت فعاليت ۶٠ واحدی که با ٢۵٠٠
ھای رونق  اما تاکنون وام.  کنند، خبر داد می

 مرکزی  بانک.  اقتصادی ھم کارساز نبوده است
 ھزار ميليارد ۴١٧اع!م کرد که سال گذشته 

تومان تسھي!ت در اختيار توليد قرار داده و اين 
 ھزار ميليارد تومان ۵۵٠مبلغ در سال جاری به 

اما حتی آمار رسمی دولتی حاکی .  خواھد رسيد
مرکز آمار ايران نرخ .  است که بھبودی رخ نداد

 . درصد اع!م کرده است٩/٠ را ٩۴رشد سال 
ت!طمات بازار سھام نيز انعکاس رکود عميق و 

تنھا در طول سه ھفته گذشته، دو .  بحران است
بار بھای سھام سقوط کرد و تابلوی اين بازار 

شاخص ديگر، معوقات بانکی .  سراسر قرمز شد
ھا به بانک مرکزی  و بدھکاری روزافزون بانک

ھا حاکی است که بدھی  ترين گزارش تازه.  است
 ھزار ميليارد ٨٣ھا به بانک مرکزی از  بانک

 . تومان نيز تجاوز کرده است
که با افزايش حجم صادرات نفت،  رغم اين به

يافته، اما اين  درآمد دولت از فروش نفت افزايش
ھای دستگاه  افزايش حتی پاسخگوی ھزينه

ھای  طلبی نظامی دولتی و جاه  –بوروکراتيک 
طلبانه، ميليتاريستی و دخالت نظامی در  توسعه

رو، بحران  ازاين.  کشورھای ديگر نبوده است
ھای  مالی دولت نيز پابرجا مانده و مجموع بدھی

 ھزار ميليارد تومان ٢۵٠داخلی دولت به حدود 
 . يافته است افزايش

با اين توضيحات روشن است که ھيچ معضلی از 
معض!ت رژيم در اين عرصه، پس از برجام 
نيز حل نشد و بحران اقتصادی و مالی ھمچنان 

روحانی و طرفداران وی که ديگر .  پابرجاست
ھا، تداوم اين  توانند با تمسک به تحريم نمی

آن را با   –کوشند اوXً  بحران را توجيه کنند، می
ازحد اوضاع در دوره دوم  وخامت بيش

اين روشی است که .  نژاد توجيه کنند احمدی
جمھوری اس!می از ھمان آغاز ھمواره به آن 

ھا پس از استقرار  تا مدت.  متوسل شده است
جمھوری اس!می، سران رژيم، علت بحران و 
وخامت اوضاع اقتصادی را به رژيم شاه نسبت 

رفسنجانی آن را نتيجه سياست .  دادند می
. اقتصادی زمامداران قبل از خود معرفی نمود

، رفسنجانی و کارگزاران "طلب اص!ح"جناح 
تورمی   –وی را عامل تشديد بحران رکود 

نژادی ھم بر ھمين منوال،  احمدی.  ناميدند
را مسئول وخامت "  طلبان اص!ح"کارگزاران و 

اوضاع، دانست و حاX ھم روحانی و طرفداران 
ازحد  نژاد را مسبب وخامت بيش وی، احمدی

 .کنند اوضاع اقتصادی معرفی می
کنند،  مانع ديگری را که به آن اشاره می  –ثانياً 

  اقدامات ناھمساز جناح رقيب و خرابکاری
پوشيده .  ھاست ھای وابسته به آن نھادھا و ارگان

نيست که يکی از دXيل افزايش فشارھای جناح 
رقيب، شکست روحانی در سروسامان دادن به 

قرارومدارشان اين .  اوضاع اقتصادی رژيم است
بود که سانتريفيوژھا به چرخند و اقتصاد ھم 

چرخند و نه  حاX نه سانتيريفوژھا می.  بچرخد
از اين گذشته، .  اقتصاد به حرکت درآمده است
مشی و سياست  اگر جناح رقيب مطابق خط

کرد و  روحانی سياست خود را تنظيم می
ھای جمھوری  ھا و ارگان دوگانگی در سياست

ھای روحانی ياری  اس!می، به شکست سياست
بايستی ساخت و  رساند، در آن صورت می نمی

بافت جمھوری اس!می تغيير کرده باشد، که 
روحانی که از .  چنين اتفاقی رخ نداده است

مقامات امنيتی رژيم است، از ھمان آغاز 
جمھوری و کابينه او  دانست که رئيس خوبی می به

ھای مختص  حتی در چارچوب وظائف و ارگان
خود آزادی عمل ندارد و بايد پذيرای مداخ!ت 

 .جناح رقيب باشد که سياست خود را پيش ببرد
اما ھر آنچه ھم که اين عوامل در شکست برنامه 
و سياست اقتصادی کابينه روحانی نقش داشته 
باشند، عامل اصلی ھمچنان ساختار اقتصادی 

داری ايران و تضادھای Xينحل آن است  سرمايه
که ھمواره امکان حل اين بحران را از جمھوری 

توانند درنتيجه  البته می.  اس!می گرفته است
افزايش توليد و صادرات نفت، چنددرصدی ھم 
نرخ رشد توليد را افزايش دھند و از رونق سخن 

نژاد حتی  گونه که در دوره احمدی بگويند، ھمان
اما، اين .   درصدی اع!م شد٨ و ٧ھای  نرخ

بحران ساختاری اقتصاد .  ظاھر قضيه است

کافی است اندک تغييری .  جای خود باقی است به
در درآمد نفت، يا عوامل ديگر، رخ دھد، تا 
. بحران از  پنھان گاه درآيد و خود را نشان دھد
اما در اين حد نيز کابينه روحانی نتوانسته است 

ھمين نکته در مورد نرخ .  کاری از پيش ببرد
کابينه روحانی کاھش نرخ .  تورم نيز صادق است

رغم  گرچه به.  داند تورم را دستاورد خود می
آمارھای جعلی رژيم، ھنوز نرخ تورم دورقمی 
است و ايران جزء چند کشور جھان است که 

ھا و  باXترين نرخ تورم را دارند، اما روش
ھای مصنوعی پولی و مالی در درازمدت  سياست

کافی است که بخواھند با رکود .  دھند جواب نمی
وار بھای کاXھا  مقابله کنند، تا موج افزايش جھش

اين واقعيت را در گذشته نيز .  مجدداً آغاز گردد
 .      ايم ديده

درھرحال، وضعيت اقتصادی ِرژيم ھمچنان 
بحرانی است و روحانی نتوانسته از اين بابت 
 .يکی از معض!ت جمھوری اس!می را حل کند

ھای وسيع  در ھمين دوره بر ميزان مخالفت توده 
. مردم ايران نسبت به نظم موجود نيز افزوده شد

ای است که روحانی در  اين دقيقاً عکس وظيفه
داری و رژيم سياسی حاکم  خدمت به نظم سرمايه

نژاد،  در اواخر دوره احمدی.  گرفته بود برعھده
ای به درجه انفجار  بار ديگر نارضايتی توده

روحانی ت!ش نمود با .  آميزی رشد کرده بود
اصط!ح  ووعيدھای رنگارنگ در دوره به وعده

 ناآگاه، اين  انتخابات و ايجاد توھم در ميان توده
حال با  درعين.  نارضايتی را تخفيف دھد

بورژوازی را  ھای سياسی ناچيز، خرده وعده
اما آنچه در عمل رخ .  پای صندوق رأی بکشاند به

داد، تشديد وخامت وضعيت مادی و معيشتی 
عموم کارگران و زحمتکشان، افزايش فقر و 
بيکاری، افزايش شکاف فقر و ثروت، افزايش 
فساد و دزدی در دستگاه دولتی، حقوق و مزايای 

توده .  ھا و صدھا ميليونی مقامات دولتی بود ده
ناآگاھی که اسير توھمات شده بود، دريافت که 

بنابراين طبيعی .  خورده است بار ديگر فريب
ھا از رژيم  است که بر دامنه خشم و نفرت آن

يک از  از سوی ديگر ھيچ.  موجود افزوده گردد
ھايی  توانست Xيه ھای سياسی که Xاقل می وعده

بورژوازی را راضی کند، تحقق  از قشر خرده
اينان نيز بيش از گذشته اين حقيقت را .  نيافت

اندازی حتی برای تحقق  دريافتند که ھيچ چشم
ھا در چارچوب جمھوری  مطالبات محدود آن
 .اس!می وجود ندارد
فقط از دامنه فشار و سرکوب  در اين دوره، نه

فقط وعده برافتادن جو  عمومی کاسته نشد، نه
امنيتی تحقق نيافت، بلکه بالعکس بر دامنه 

ھا و محاکمه و محکوم کردن کارگران  بازداشت
و معلمانی که به خاطر مطالبات صنفی خودشان 

برای نخستين بار در .  کنند، افزوده شد ت!ش می
ايران، مجازات ش!ق عليه کارگران به اجرا 

کارگران را به خاطر ت!ش و مبارزه .  درآمد
زندگی .  ھای خود به ش!ق بستند برای خواست

خصوصی مردم، بيش از ھر زمان ديگر، مورد 
ھای پليس به  بر يورش گله.  تعرض قرار گرفت
ھا  ھای جشن خصوصی آن منازل مردم و سالن

دانشجويان را به اتھام برگزاری جشن . افزوده شد
پايان تحصيلی مختلط، به صد ضربه ش!ق 

بر تعداد .  محکوم کردند و آن را اجرا نمودند
اعدام گروھی .  اعدام مخالفان سياسی افزوده شد
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زندان محکوم شده و در حال طی کردن دوران 
 .محکوميت خود بودند

ھا، آن سيل به خروش آمده از اي�ن ج�ن�اي�ت  اما آن
ھای جان فشانان بودند،   خانواده که در پيشاپيش آن

نگذاشتند اين جنايت در پستوی تحريف و ان�ک�ار، 
در .  ھا نگذاشت�ن�د آری آن.  به فراموشی سپرده شود

خ��اوران و در ھ��ر ج��اي��ی ک��ه ت��وانس��ت��ن��د، ب��ا 
ش����ان، ب����ا  ھ����ای ش����ان، ب����ا گ����ل ف����ري����ادھ����ای
ش��ان، ب��ا  ھ��ای ش��ان، ب��ا دل ن��وش��ت��ه س��رودخ��وان��ی

شان و باXخره ب�ا  ھای شان، با اشک ھای عکس قاب
ی  داشت خ�اط�ره شان که در ياد و گرامی ھای مشت
فشانان به ھوا رفته بودند، نگذاشتند اين واقع�ه  جان

 .به فراموشی سپرده شود
 

 سوزد؟ افروزد؟ که می که می
 اندوزد؟ چه کسی اين قصه را در دل می

 در شب سرد زمستانی
ی گرم چراغ من  کوره خورشيد ھم، چون کوره

 .سوزد نمی
 

، رژيم جمھوری اس!می که از ۶٧در تابستان 
عام  ريزی برای قتل ھا قبل به دنبال برنامه مدت

زندانيان سياسی بود، از آخرين فرصت قبل از 
پايان جنگ استفاده کرده و نقشه شوم خود را به 

اين موضوع حتا در اعترافات .  اجرا درآورد
 تن از مقامات قضايی که ۴منتظری در ديدار با 

در ھيات مرگ حضور داشتند و اخيرا فايل 
. صوتی آن انتشار يافت نيز منعکس شده است

ريزی وزارت اط!عات  جا که وی از برنامه آن
از چند سال قبل برای کشتار سراسری زندانيان 

 .کند سياسی صحبت می
بخش بسيار .  علت اين موضوع نيز روشن است

ھا زندان  رغم سال بزرگی از زندانيان سياسی، به
ھا و فشارھايی کم مانند ھمراه بود،  که با شکنجه

بر سر عقايد خود استوار مانده بودند و رژيم 
ارتجاعی جمھوری اس!می که در راس آن 

توانست  ج!دی به نام خمينی حضور داشت، نمی
رژيمی که حتا تحمل .  اين وضعيت را برتابد

مخالف زندانی خود را که از ھرگونه امکانی 
 .محروم بود نيز نداشت

بنابر اين طرح کشتار زندانيان سياسی با فتوای 
در جريان اين کشتار ھزاران .  خمينی کليد خورد

ھا مشخص نشده  زندانی سياسی که ھنوز تعداد آن
 زندانی ۴٠٠٠اما به ھر حال تاکنون نام بيش از 
 .مشخص گرديده به دار آويخته شدند
شد؟ زندانيان  اما حکم مرگ چگونه صادر می

سياسی تک به تک پيش ھيات مرگ آورده 
ھا گفته نشد که برای  به ھيچ کدام از آن.  شدند می

تنھا سواXتی از .  اند چه پيش اين ھيات آورده شده
ھا  شد که زندانی بايد به آن سوی ھيات مطرح می

بسياری از زندانيان مجاھد تنھا به .  داد جواب می
اين دليل اعدام شدند که در پاسخ به سوال ھيات 

شان، اتھام خود را ھوادار  در رابطه با اتھام
سازمان مجاھدين اع!م کرده و يا تنھا به کلماتی 
. چون ھوادار و يا سازمان بسنده کرده بودند

شان از  برخی از کسانی ھم که در رابطه با اتھام
پاسخ مورد   –استفاده کرده بودند "  منافق"کلمه 

اما به دليل عدم پاسخ مورد   –نظر ھيات مرگ 

چون  نظر ھيات مرگ به ديگر سواXت ھم
خواست معرفی دو زندانی سر موضعی که ھم 

يعنی تنھا به اين دليل که .  بند او بودند، اعدام شدند
ای زندانی به يک  ھيات مرگ با پاسخ يک کلمه

سوال، تمايل نظری زندانی به يک جريان سياسی 
و به جرم ھمين تمايل نظری !!  را کشف کرده

و باز نظری و نه عملی، از اين !!  اعدام شدند
ويژه در  جھت که ھيچ زندانی سياسی به

توانست در  ھای جمھوری اس!می نمی زندان
ھای سياسی و تشکي!تی حزب و يا  فعاليت

. سازمان سياسی مورد نظرش شرکت داشته باشد
ھا ھيچ عملی که بتوان بر آن حتا از نظر  آن

قوانين قرون وسطايی جمھوری اس!می نام جرم 
بر آن نھاد مرتکب نشده بودند و تنھا به دليل 

 .عقايدشان اعدام شدند
در مورد زندانيان سياسی کمونيست وچپ 

پاسخ به .  تر است موضوع از اين نيز واضح
کننده  سوال ھيات مرگ در مورد مذھب تعيين

ھر پاسخی جز مسلمان، .  حکم ھيات مرگ بود
حتا از .  شد منجر به صدور حکم مرگ می

در شناسنامه "ھايی ھم چون  زندانيانی که پاسخ
داده بودند، خواسته شد تا به "  من نوشته مسلمان

صورت مکتوب به پيامبری محمد و به خدای او 
شھادت بدھند و با عدم تمکين زندانی به نوشتن 
که امری معمول و عمومی در آن شرايط بود، بر 

گونه اکثريت  و اين.  ھا افزودند تعداد اعدامی
زندانيان سياسی که با اتھام ھواداری و يا 

مذھب  ھای کمونيست و بی عضويت در سازمان
ھای اوين و گوھردشت بودند، اعدام  در زندان

ھای  البته زندانيان سياسی چپ در زندان(شدند 
ديگر نيز اعدام شدند که چند و چون آن عموما 

آيا از اين ).  ھای تھران بود متفاوت از زندان
ھای تفتيش عقايد را  توان دادگاه تر می روشن

ترسيم کرد؟ مگر ھمين امروز داعش مردمانی را 
شوند ، تنھا به  که حاضر به پذيرش اس!م نمی

کند؟  جرم مسلمان نبودن به مرگ محکوم نمی
جمھوری "مگر ھمين امروز تمام دنيا از جمله 

، داعش را به ھمين دليل وحشی و "اس!می
کنند؟ جمھوری اس!می نيز  جنايتکار معرفی نمی

 تنھا ۶٧ھمين کار را کرد و البته که تابستان 
 .ترين آن شک برجسته ی آن نبود اما بی نمونه

ای مھم است که زندانيان ھنگامی که به  اين مساله
شدند، اساسا  پيش ھيات مرگ آورده می

دانستند اين ھيات برای چه اين سواXت را از  نمی
اولين سواXت ھيات مرگ از .  کند ھا می آن

نام، نام خانوادگی، نام .  شد مشخصات شروع می
پدر، تاريخ تولد و مانند آن، سوال بعدی که گويا 

شد اما  ی سواXت قبلی مطرح می در ادامه
کننده برای مرگ يا ادامه حيات زندانی بود،  تعيين

شد که برای زندانی طرح آن  طوری مطرح می
سوال عادی جلوه کند و زندانی بدون ھيچ تفکری 
و درک نيت و ھدف سوال کنندگان به آن پاسخ 
دھد، سواXتی چون مذھب برای زندانيان چپ و 

سواXتی که در طول .  اتھام برای زندانيان مجاھد
ھا زندان، به دXيل مختلف بارھا از زندانيان  سال

پرسيده شده بود و عموما زندانيان به آن 
دادند که در صورت تکرار آن در  ھايی می پاسخ

شان به  برابر ھيات مرگ، حکم مرگ را برای

به خوبی از )  زندانبان(آورد و رژيم  ارمغان می
برای نمونه زندانيان .  اين موضوع اط!ع داشت

کمونيست در آن مقطع عموما ھرگونه سوال در 
پاسخ  رابطه با مذھب را به عنوان تفتيش عقايد بی

گذاشته و يا صراحتا بر مارکسيست بودن و يا 
ھايی  کردند، تماما پاسخ مذھبی خود تاکيد می بی

ھمراه  که در برابر ھيات مرگ حکم اعدام به
به ھيچ کس گفته نشد که اين ھيات يک به .  داشت

خواھد حکم مرگ  اصط!ح دادگاه است که می
در .  زندانيان را براساس فتوای خمينی صادر کند

واقع بسياری از زندانيان تازه ھنگامی که برای 
شدند،  شدند از موضوع با خبر می اعدام برده می

اين موضوع در .  يعنی بعد از صدور حکم اعدام
جا که  نوار سخنان منتظری نيز آمده است، آن
پرسد  منتظری ھمين سوال را از ھيات مرگ می

که آيا به زندانيان گفته شده برای چه مورد اين 
 .شنود نه گيرند و پاسخ می سواXت قرار می

ھا ھزاران  بنابر اين در اين به اصط!ح دادگاه
 –  ١زندانی در حالی محکوم به اعدام شدند که 

دانستند اين دادگاه است و برای چه اين  اساسا نمی
ھيات مرگ   –  ٢شود  ھا می سواXت از آن

کدام از معيارھای دادگاه را نداشت حتا يک  ھيچ
دادگاه صحرايی ھم نبود چه رسد به دادگاه برای 

ھا با حداقل امکانات، دست و پا  زندانيانی که سال
شان  بسته در زندان بودند و ھيچ کاری از دست

از کيفرخواست تا حق دفاع تا حق .  آمد بر نمی
وکيل و غيره اساسا ھيچ حقی برای زندانی قائل 

ی  ھمه  –  ٣ی ھيچ بايد تاکيد کرد  نبودند و بر کلمه
 .اين زندانيان به خاطر عقايدشان اعدام شدند

ت!ش برای مخفی نگاه داشتن ھدف ھيات مرگ 
ھا و قطع  در نزد زندانيان و حتا بردن تلويزيون

ھرگونه ارتباط زندانيان با دنيای بيرون، نشان 
عام ھر چه  ی اين ھيات قتل دھد که وظيفه می

در زندان گوھردشت .  تر زندانيان بود گسترده
اکثريت بسيار بزرگی از زندانيان وابسته به 

ھای کمونيست و غيرمذھبی که در  سازمان
 شھريور به دادگاه رفتند اعدام ۶ و ۵روزھای 

شدند، اما در روزھای بعد به دليل پخش اخبار از 
سوی زندانيان به جا مانده از کشتار به ديگر 

به ھمين .  بندھا، تعداد زندانيان اعدامی کمتر شد
دليل مسوXن زندان و ھيات مرگ از جمله 
ناصريان رئيس زندان به شدت به خشم آمده بودند 

اصط!ح دادگاه  يکی از زندانيان  و در جريان به
سياسی  و در پی پرس و جو از او خبردار شدند 

 .ھا به ساير زندانيان رسيده است که خبر اعدام
اش  زنده ياد رفيق بھنام کرمی و تنی چند از ياران

از طريق مورس توانسته بودند شب ھنگام با بند 
ھا  ھا را به آن ھا تماس گرفته و خبر اعدام کش ملی

ھا نيز بند  کش برسانند و از طريق بند ملی
ھا در جريان اخبار قرار گفت و  معروف به اوينی

 .گونه خبر اعدام پخش شد اين
وھشتمين  ی بيست در روزھای گذشته و در آستانه
 انتشار نوار ۶٧سالگرد کشتار تابستان 

وگوی منتظری با چھارتن از اعضای ھيات  گفت
نيری، اشراقی، پورمحمدی و (مرگ در تھران 

عام زندانيان سياسی در  ی قتل که وظيفه)  رئيسی
ھای اوين و گوھردشت را داشتند، منجر به  زندان

بازتاب وسيع اين کشتار شد، اگرچه پيش از اين 
وگو انعکاس  در کتاب خاطرات منتظری اين گفت

 .يافته بود
وگوھا، ھمانا  ی مثبت در انتشار اين گفت نکته

١از صفحه   
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او نگران است که مبادا با اين جنايات، از .  است

ای سفاک در  به عنوان چھره)  فقيه ولی(خمينی 
تاريخ نام برده شود و او اين موضوع را بارھا 

 .کند وگو تاکيد می در اين گفت
آور  ھايی شرم وگو دروغ چنين در اين گفت ھم

 ٢٠٠تنھا : "گويد پورمحمدی می.  شوند مطرح می
ھا را  اند که اگر اجازه بدھيد تکليف اين نفر مانده

ست که اين  اين در حالی".  نيز روشن کنيم
 مرداد است يعنی در ٢۴گو به تاريخ  و گفت

برای .  ھا با شدت در جريان است زمانی که اعدام
نمونه اعدام زندانيان چپ زندان گوھردشت تازه 

شود، به عبارت  شھريور آغاز می  ۵از روز 
ديگر تمام زندانيان چپ زندان گوھردشت در 

 .  اوايل شھريور اعدام شدند
يا اين موضوع نيز که از سوی اعضای ھيات 
مرگ در نوار منتشره از منتظری مطرح شده، 
يک دروغ محض است که ھيات مرگ کسانی را 

ھا بود  که يک برادر و يا خواھرشان جزو اعدامی
رفقا جعفر و صادق رياحی دو تن از . اعدام نکرد

زندانيان سياسی گوھردشت يک نمونه از اين 
دروغ وقيحانه ھستند که از يک بند و در يک 

ويژه  ھا و به تعداد و ابعاد اعدام.  گروه اعدام شدند
وگو کام!  ھا در اين گفت چگونگی اين اعدام
در واقع از اين تحريف .  تحريف شده است

توان اين نتيجه را گرفت که ابعاد اين  آشکار، می
جنايت به قدری بزرگ بود که حتا مجريان اصلی 

کاری  فقيه محافظه آن در بيان آن پيش نيابت ولی
افزون براين، نه شخص منتظری و نه .کردند می

ھيچيک از افراد و نيروھای موسوم به اص!ح 
طلب، مطلقا حرفی ازکشتار جنايتکارانه 
کمونيست ھا بدست ج!دان جمھوری اس!می 

 !برزبان نياوردند
طلب و اصولگرا با  اما چرا حاکمان از اص!ح

انتشار اين نوار صوتی اين گونه به دست و پا 
 !اند؟ افتاده

واقعيت اين است که جمھوری اس!می با نام 
افشای ماھيت سفاک و .  خمينی گره خورده است

خونخوار خمينی، افشای ماھيت جمھوری 
 يک نماد ۶٧اس!می است و کشتار تابستان 

برجسته از خونخواری خمينی و جنايات 
ست که اين حکومت را در  جمھوری اس!می

(دولت اس!می شام و عراق"رديف  ) داعش" 
رژيمی که جنگ با عراق را بيش .  دھد قرار می

 سنگين و  ی عواقب از ھشت سال و با ھمه
. اش به مردم ايران تحميل کرد غيرقابل جبران

ی  ترين حقوق شناخته شده رژيمی که حتا بديھی
ھای ملی، مذھبی، زنان و کارگران را که  اقليت

امروز در اکثريت بزرگ کشورھای جھاِن 
داری به رسميت شناخته شده  نابرابر سرمايه

ھا دست به  نقض کرده و در برابر اعتراضات آن
رژيمی که مسوول قتل و .  سرکوب و کشتار زد

خواه در  ھا ھزار انسان مبارز و آزادی ترور ده
. ھا است که مخالف آن بودند ھا و خيابان زندان

رژيمی فاسد و دزد که از سويی حاصل زحمات 
کند و از سوی ديگر به  کارگران را چپاول می

بھای گرسنگی و فقر مردم، ميلياردھا دXر پول 
ھا و  ھمين مردم را در اثر ماجراجويی

اش در خاورميانه ھزينه کرده و به  ھای طلبی جاه
و .  زند جنگ و خونريزی در منطقه دامن می

ست که امروز  باXخره رژيمی که مسوول فجايعی

ھايی  طول تحمل حبس با چه فشارھا و شکنجه
 . ھای انفرادی ھا تا سلول روبرو بودند، از تابوت

 دستور حمله به ۵٨دانند که در سال  ھمگان می
صحرا و خوزستان از سوی  کردستان، ترکمن

چون خلخالی  خمينی صادر شد تا جنايتکاری ھم
 ٨٠ ھفته حداقل ٣در کردستان و تنھا در طول 

نفر را محکوم به اعدام کرده و آن احکام ظالمانه 
عکس منتشره از اعدام احسن . را به اجرا درآورد
تکنيک تھران و از ھواداران  ناھيد دانشجوی پلی

سازمان ما بر روی برانکارد به ھمراه ديگر 
اش از جمله برادر او شھريار ناھيد در  ياران

 .فرودگاه سنندج يکی از اين اسناد است
بود که با افتخار در مصاحبه با )  خلخالی(ھم او 

ھای  روزنامه صبح آزادگان در رابطه با اعدام
"صحرا گفت  در ترکمن۵٨سال   بنده اعدام : 
من .    نفر را اعدام کردم نه يک نفر را٩۴.  کردم

با قاطعيت اس!می در گنبد وارد شدم و خلق 
گويند قتل رھبران  می.  ترکمن را در آنجا کوبيدم

من توماج، .  ترکمن عمدی بوده، بله عمدی بوده
واحدی، مختوم، جرجانی را بگذارم زنده بمانند 

چنين در خوزستان،  اين جنايات ھم".  که چی؟
ويژه در ميان مردم عرب اين سرزمين تکرار  به
 .شد

 نيز ھجوم سراسری رژيم به ۶٠از تابستان سال 
ھای وسيع و  ھای مخالف، با دستگيری سازمان
پور  سعيد سلطان.  ھای گسترده آغاز شد اعدام

شاعر و نمايشنامه نويس بزرگ ايران و از 
اش و به  اعضای سازمان ما که در شب عروسی

در "  خروج غيرقانونی ارز"ی واھی  بھانه
 دستگير شده بود، جزو اولين ۶٠ارديبھشت 
بسياری از .  شدگان در زندان اوين بود گروه اعدام

 سال ١٨دختران و پسران جوان  که ھنوز به سن 
ای محکوم  ھای چند دقيقه نرسيده بودند در دادگاه

به اعدام شده و احکام به سرعت به اجرا 
گاه در يک شب بيش از صد نفر در .  آمدند درمی

ھای  حتا در زندان.  شدند زندان اوين اعدام می
ھای گروھی روزانه جريان  شھرستان اعدام

استثنا طعم شکنجه را  ی زندانيان بی ھمه.  داشت
ھا در  چشيدند و حتا برخی از آن ھا می در زندان

حسن .  زير شکنجه و از شدت آن جان باختند
. ھا بود جمالی از اعضای سازمان ما يکی از آن

مصطفی پورمحمدی از اعضای ھيات مرگ در 
ھای   حاکم شرع دادگاه۶٠تھران، در تابستان 

ھم او بود که محمد فيروزی از .  بندرعباس بود
 ١٧ھواداران جوان سازمان ما را که در سن 

حصار و در  سالگی دستگير و در زندان قزل
کرد، به زندان بندرعباس  تبعيد تحمل زندان می

ھم او بود که باز .  برگردانده و فوری اعدام کرد
هللا بشخور معلم زندانی و  جان نعمت جسد بی

ھوادار سازمان ما را به مدت دو روز از تيربرق 
 .ميدان مرکزی شھر بندرعباس آويزان نمود

ھا، منتظری و ديگر مقامات  و در تمام اين سال
زنند جزيی از  سابقی که خود را به ندانستن می
توانند عذری  اين حکومت بودند و ھرگز نمی

گيری اين  شان در شکل برای دست داشتن
منتظری نيز ھم .  اش بياورند حکومت و جنايات

چنان که در ھمين نوار پيداست، بيش از ھر چيز 
نگران بقای جمھوری اس!می و وXيت فقيه 

ست که در بازتاب وسيع اين کشتار در  تاثيری
 داشته است که امکانات نوين از  شرايط کنونی
ی آن را بوجود  ھای اجتماعی زمينه جمله شبکه

 جزء ۶٧در واقع ھنوز کشتار تابستان .  آوردند
روست  شود و از ھمين اسرار رژيم محسوب می

که دادگاه ويژه روحانيت قم در احضار احمد 
منتظری او را متھم به انتشار اسرار نظام کرده 

 .است
 ۵٧امروز گروه بزرگی از جمعيت ايران نه قيام 

اند و نه حوادث بعد از آن را، کسانی که  را ديده
 سال از ٢٨ بدنيا آمدند امروز ۶٧تازه در سال 
ست که در اثر سانسور  طبيعی.  گذرد عمرشان می

شديد و انکار و حتا وارونه نشان دادن 
ھای تاريخی مربوط به ده سال اول  واقعيت

حکومت اس!می، بسياری از جمعيت جوان ايران 
اما اين .  از آن اتفاقات درک درستی نداشته باشند

ھای  نوار توانست از اين جھت برای بخش
ی ايران افشاگر  کشتار  تری از جامعه بزرگ
 . باشد۶٧تابستان 

اما از سوی ديگر خطری پاسخ به اين سوال را 
ست که  ای کند و آن روايت سرودم بريده تھديد می

از اين کشتار در نوار مطرح شده و حتا تبليغ 
ی بزرگ تحريف گرديده،  شود تا اين واقعه می

چون منتظری  ی افرادی از حاکميت ھم چھره
چون خمينی  تطھير شده و نقش ج!د و سفاکی ھم

ھا ھزار از بھترين و  که مسئول قتل ده
 .ھاست در ابھام فرو رود ترين انسان شريف

ای بر اين واقعيت بيافتد که  نبايد کوچکترين سايه
ی  ھای دھه عام خمينی بيشترين نقش را در قتل

اول حاکميت جمھوری اس!می داشته است و 
چون احمد خمينی، ھاشمی رفسنجانی،  ديگران ھم

ای، اردبيلی و حتا منتظری شريک جرم او  خامنه
نبايد فراموش کرد .  در اين جنايات بوده و ھستند

 با فتوای خمينی بوده ۶٧ھای تابستان  که اعدام
نبايد فراموش کرد که اين جنايات در تمام .  است

ده سال رھبری خمينی يا به دستور مستقيم او و يا 
از سوی عواملی صورت گرفت که از منصوبان 
او بوده و او بر تمامی اين جريانات نظارت 

 .داشت
ھای بسياری از سوی زندانيان و  امروز روايت

ھا  شاھدان جنايات جمھوری اس!می در زندان
ھای اجتماعی و در ديگر  منتشر شده که در شبکه

 You Tubeھای بزرگ و پُربيننده از جمله  شبکه
ھا و  ھا، از اعدام از شکنجه.  قابل دسترس است

ھا  ديگر اعمال کثيف حاکمان که در تمام اين سال
ھای واقعی از  ھا روايت اين.  جريان داشته است

جنايات جمھوری اس!می و از ابعاد واقعی اين 
 .جنايات ھستند
شنويم  خوانيم و می ھاست که ما می در اين روايت

زندانيان سياسی در ھنگام دستگيری با چه 
در اين .  شدند ھايی روبرو می ھا و شکنجه خشونت
فھميم جمھوری اس!می  ھاست که ما می روايت

چون داعشيان که دختران مذاھب ديگر را به  ھم
اسيری و بردگی گرفته و به اصط!ح تصاحب 

کنند، چگونه با دختران زندانی رفتار کرده و  می
ويژه دخترانی را که محکوم به اعدام بودند با  به

. دادند مورد تجاوز قرار می"  شرعی"يک توجيه 
فھميم زندانيان در  ھاست که می در اين روايت

  ۵درصفحه 



 ۵ ٧٢٣ شماره  ٩۵نيمه دوم مرداد     ۵

۴از صفحه   

، جمھوری ۶٧کشتار تابستان 
ھای  اعدام.  زندانيان سنی مذھب به اجرا درآمد اس�می وموضع منتظری

ھای گذشته را  غيرسياسی، رکورد تمام سال
ھنرمندان زير فشار بيشتری قرار .  شکست
ممنوعيت برگزاری کنسرت موسيقی در .  گرفتند

بديھی است که .  برخی شھرھا به اجرا درآمد
تحت چنين شرايطی بر دامنه نفرت و انزجار 
عمومی مردم ايران از رژيم حاکم و تمام 

روحانی که قرار .  شده باشد ھای آن افزوده جناح
ووعيدھايش از دامنه و وسعت  بود با اجرای وعده
ای بکاھد، بالعکس با شکست  نارضايتی توده

ھايش بر دامنه اين نارضايتی عليه  سياست
 .جمھوری اس!می افزوده است

توان گفت موقعيت رژيم  در تنھا موردی که می
در مقايسه با سه سال پيش تا حدودی بھبوديافته، 

روحانی و کابينه او با حل .  سياست خارجی است
ھای جھانی  ای و جلب حمايت قدرت نزاع ھسته

ويژه با کشورھای  توانستند، با بھبود مناسبات به
ای آمريکا، رژيم را از  اروپايی و در محدوده

اما درنتيجه ادامه .  المللی نجات دھند انزوای بين
ھای  اس!ميستی، دخالت طلبانه پان سياست توسعه

سياسی و نظامی در کشورھای منطقه در ت!ش 
برای کسب ھژمونی و باXخره، نقش سپاه 

ھای  پاسداران در تعيين و پيشبرد سياست
ای  ھای منطقه تنھا تضادھا و بحران ای، نه منطقه

از ھمين رو .  رژيم کاھش نيافت، بلکه تشديد شد
استثنای  اکنون به است که  جمھوری اس!می ھم

ھای منطقه،  دو سه، کشور، با تمام دولت
 . ھای شديد و خصمانه پيداکرده است درگيری
که در سياست خارجی رژيم تغييری رخ  تا وقتی

ھا  ھا و درگيری ندھد، اين تضادھا ، کشمکش
 .ادامه خواھد يافت

بنابراين، جمھوری اس!می ھمچنان در 
ھای مختلف اقتصادی، اجتماعی و  عرصه

ھای جدی  المللی با بحران سياسی، داخلی و بين
اش نتوانستند،  روحانی و کابينه.  روست روبه

. ھا نجات دھند  اين بحران رژيم را از مخمصه
فقط  ھا نه ھای روحانی در تمام عرصه شکست

ھای وسيع مردم را با رژيم حاکم تشديد  تضاد توده
نموده و نارضايتی از وضع موجود را که 
بارزترين تجلی آن مبارزات گسترده طبقه کارگر 

ھای  و اعتراضات و تجمعات متعدد توده
زحمتکش در سراسر ايران است، وسعت داده 
است، بلکه خود به عاملی در تشديد اخت!فات و 

"زندان با خوشحالی گفت حاX با آمدن موسوی : 
سعيد ".  ی شما اعدام خواھيد شد تبريزی ھمه

حجاريان که از او به عنوان تئوريسين به 
کنند از موسسين  طلبان ياد می اصط!ح اص!ح

وزارت اط!عات و در ھمان دوران در پست 
معاونت وزارت اط!عات قرار داشت، يعنی 

ی منتظری از  ای که به گفته خانه ھمان وزارت
عام زندانيان را در سر  ی قتل ھا قبل نقشه سال
در کابينه و مجلس نيز اين گروه دست باX .  داشت

رو به زير سوال رفتن ده  را داشتند و از ھمين
سال اول حکومت اس!می به نوعی افشای ھرچه 
گسترده تر ھمين افراد نيز ھست که امروز نيز با 

در جلوی چشمان تمامی مردم ايران، در خانه، 
 .در خيابان، در ھمه جا ھويداست

 ۶٧ از جمله تابستان ۶٠ی  افشای کشتارھای دھه
ست به جمھوری  ای با مسووليت خمينی ضربه
ی  ھا سعی کرد چھره اس!می که در تمام اين سال

گذار اين حکومت جنايتکار را با تحريف و  بنيان
ھای بسيار، موجه جلوه  انکار تاريخ و با ھزينه

 .دھد
چنين افشای ھر چه بيشتر چگونگی کشتارھای  ھم

 در ۶٧ويژه در تابستان  جمھوری اس!می به
از .  شرايط کنونی اھميت دو چندانی يافته است

يک سو به اين دليل که جمھوری اس!می درگير 
ست و از اين جھت  سابقه و متعددی ھای بی بحران

نيز مشروعيت آن کام! به زير سوال رفته و حتا 
ھا و حادتر شدن تضادھای  در اثر ھمين بحران

پرده رژيم از جمله  درونی حاکميت، مسائل پشت
فسادھای مالی مقامات آن تا حدودی از پرده 

در ھمين شرايط، افشای ھر .  برون افتاده است
ی  چه بيشتر جنايات جمھوری اس!می در دھه

ی ديگری بر پيکر رژيم  اول حاکميت آن، ضربه
 .خواھد بود

از سوی ديگر نيز در شرايطی که داعش با پرچم 
اس!م دست به جناياتی کم مانند زده است، افشای 
ی  چگونگی جنايات جمھوری اس!می در دھه

اول حاکميت آن، اين حکومت را ھم سنگ و ھم 
 که ۶٧ويژه در تابستان  به.  کند ی داعشيان می پايه

ھزاران زندانی سياسی طی کمتر از دو ماه در 
ھای تفتيش عقايد خمينی به اعدام محکوم  دادگاه

شده و احکام صادره در چند ساعت به اجرا 
 .درآمدند

اما نکته ديگری که اين روزھا شايد برای کسانی 
که از وقايع ده سال اول حکومت اس!می اط!ع 
چندانی ندارند جالب توجه بوده باشد، دفاع 

ھای تابستان  طلبان از اعدام ی اص!ح سرسختانه
چون حسن  ھای خمينی ج!د ھم از نوه.   است۶٧

چون  و علی خمينی گرفته تا جنايتکارانی ھم
واقعيت اين است که کسانی .  موسوی بجنوردی

طلبی در حکومت  که امروز نقاب اص!ح
اند،  ی غيرقابل اص!ح بر چھره زده اس!می

ی اول حاکميت  عموما کسانی ھستند که در دھه
ترين مناصب  جمھوری اس!می بيشترين و مھم

حکومتی را داشته و به ھمين دليل نيز بيشترين 
. اند نقش را در تثبيت حاکميت در آن دوران داشته

  ۶٨ تا ۶٠برای نمونه موسوی بجنوردی از سال 
عضو شورای عالی قضايی يعنی باXترين ارگان 

شک نقش مھمی  دولتی در قوه قضاييه بود و بی
صانعی مرجع تقليد .  در اين جنايات داشته است

کنونی نيز در يکی از جنايت بارترين دوران 
. جمھوری اس!می دادستان کل کشور بود
موسوی تبريزی که امروز دبير مجمع مدرسين و 
محققين حوزه علميه است، جنايتکار سفاکی بود 

 از دادستانی تبريز به دادستانی ۶٠که در سال 
دست  انق!ب اس!می رسيد و جنايات بسياری به

قدر در خونريزی و  او آن.  او صورت گرفت
اش به  سفاکی چھره بود که پس از انتصاب

دادستانی کل انق!ب اس!می، داود رحمانی رئيس 
حصار در داخل يکی از بندھای  وقت زندان قزل

٢از صفحه   

اين .  شده است ھای درونی ھيئت حاکمه تبديل نزاع
اخت!فات اکنون ديگر از مرحله مجادXت لفظی 
فراتر رفته و در برخی موارد، ھر جناح عم!ً 
سياست خود را در مخالفت باسياست جناح ديگر 

پليس دستورات خود را نه از .  برد پيش می
وزارت کشور بلکه از مقامات جناح مقابل 

سپاه پاسداران در مقابل وزارت امور .  گيرد می
. برد خارجه، سياست خارجی ديگری را پيش می

در ھمان حال از قدرت کامل دستگيری بازجويی 
سازی برای ھر مخالفی برخوردار شده  و پرونده

جمعه ھر شھر و استان، تصميماتی  امام.  است
کنند  فراتر از وزرای تحت امر روحانی اتخاذ می

روحانی حتی قدرت آن را .  گذارند و به اجرا می
ندارد که تصميم وزير خود را در مورد نشريه 

اکنون، جناح رقيب آشکارا .  يالثارات عملی سازد
ای شدن روحانی و برکناری آن  از يک دوره

گويد، حتی برخی از افراد وابسته به اين  سخن می
جناح، علناً خواستار دستگيری و محاکمه 

ھايی پس  گيری يک چنين موضع.  اند روحانی شده
گرچه .  سابقه بوده است صدر، بی از برکناری بنی

سرنوشت تمام روسای جمھوری دولت حاکم بر 
ايران با افتضاح و رسوايی ھمراه بوده است، اما 

رسد که روحانی سرنوشت  به نظر می
 .تری خواھد داشت مفتضح

شکست و رسوايی روحانی البته فقط شکست و 
ھای متحد و حامی  رسوايی او و تمام دار و دسته

بلکه يک شکست و رسوايی ديگر .  او، نيست
ھای آن  برای کليت جمھوری اس!می و تمام جناح

اين شکست بار ديگر اين واقعيت را در .  است
دھد که  ھای مردم ايران قرار می برابر عموم توده

تحت حاکميت رژيم جمھوری اس!می جز 
بحران، فقر و ف!کت و بدبختی، بی حقوقی و 

کند  فرقی ھم نمی.  سرکوب عايد آنھا نخواھد شد
که کدام جناح و دسته وابسته به ھيئت حاکمه 

ھا و نھاد را  جمھوری باشد، يا ديگر ارگان رئيس
ھای کارگر و  برای توده.  در اختيار داشته باشد

زحمتکش و زنانی که زير يوغ بندگی و تحمل 
انواع و اقسام فشارھای اقتصادی، اجتماعی و 
سياسی، ستم، سرکوب و بی حقوقی قرار دارند، 
راھی برای نجات، جز اين وجود ندارد که اراده 
کنند و بپا خيزند و بساط جمھوری اس!می و نظم 

 . حاکم را برچينند
 

خواھند از سرنگونی جمھوری  ی ديگری می حيله
 .اس!می جلوگيری کنند

ما ھمواره نوشتيم و گفتيم که جنايات بی انتھای 
جمھوری اس!می در دھه شصت بويژه  تابستان 

تر از   فراموش نخواھد شد، امروز روشن۶٧
روزھايی که گذشت، صحت اين ادعا آشکار 

خاوران زنده است، خاوران خونين .  گشته است
ی مبارزه و مقاومت  است، خاوران تاريخ زنده

ی نتوانست و  ست و ھيچ مکر و حيله برای آزادی
تواند طنين آوازی را که از خاوران به گوش  نمی
 .رسد خفه کند می
 
 
 

 جانبه و فراگير است ورشکستگی، ھمه
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۵از صفحه   

 ھايی از اعتراض اخير سنديکای کارگران  درس
 رانی تھران و حومه شرکت واحد اتوبوس

سنديکای کارگران (درشت، نام کامل سنديکا 
و در )  رانی تھران و حومه شرکت واحد اتوبوس

"زير آن چنين نوشته شده بود عواقب ناشی از : 
عدم اجرای مصوبه شورای مسکن شھرداری 
تھران در مورد مسکن رانندگان و کارگران 

رانی تھران و حومه، متوجه  شرکت واحد اتوبوس
 ".باشد شھرداری تھران می

ع!وه بر اين پ!کارد بزرگ که از فاصله دور 
نيز قابل رؤيت بود، تعداد زيادی پ!کاردھای 
سبک و ساده نيز تھيه شده بود که توسط کارگران 

شد که بر  ھا و حتا کودکان حمل می و خانواده
: ھا جم!ت و عبارات زير نقش بسته بود آن
رانندگان "، "مسکن مناسب حق مسلم ماست"

، "شرکت واحد خواستار اجرای عدالت ھستند
تبعيض و "، "ايم آماده برای حق مسکن آماده"
خانمانی،  بی"، "کنيم حقوقی را محکوم می بی

گرانی، تورم سھم ما کارگران از انق!ب، 
سھم مديران از "، "ھای نجومی حق شما؟ حقوق

ھای چند ميليونی، سھم کارگران  انق!ب حقوق
 ".خانمانی، گرانی بی

ھا کارگران و ساير اعتراض  افزون بر اين
کنندگان، چه در حال ايستاده و چه در حالت 

پيمايی، شعارھايی را با صدای بلند سر دادند  راه
"از جمله ، "مردم شھر تھران حمايت حمايت: 

مدير "، "يک مسکن مناسب حق مسلم ماست"
مدير خيانت "، "خواھيم خواھيم نمی کفايت نمی بی
تا ما جواب "، "کند کند شھردار حمايت می می

و باXخره شعار "  نگيريم اعتراض ادامه دارد
که "  قاليباف اعتصاب يادت نره"ی  ھشدارگونه

کارگران با اين شعار در واقع اعتصابات خود در 
ھای چندھزار  ھای گذشته بويژه اعتصاب سال

. کردند  را به وی يادآوری می٨۴نفره سال 
مجموعه پ!کاردھا و شعارھا نيز نه فقط گويای 
مشارکت جمعی و تدارک و سازماندھی قبلی، 

چنين گويای تحرک ميدانی سنديکا و  بلکه ھم
 .فعاXن آن بود

نکته مھم ديگری که در اين حرکت اعتراضی 
برجسته بود و توانست اعتراض کارگران شرکت 
واحد را در مقياس بسيار وسيعی انعکاس دھد، 

موقع و سريع و استفاده از امکانات فنی  تبليغات به
که سايت و  به رغم آن.  بود)  شبکه تلگرام(  جديد 

صفحه فيسبوک سنديکا در اين زمينه کند عمل 
ھا بعد خبر کوتاھی را در اين  کرد و ساعت می

زمينه انتشار داد، اما فعاXن سنديکا با تھيه 
ھای کوتاه، لحظه به لحظه  ھای متعدد و فيلم عکس

اجتماع اعتراضی کارگران شرکت واحد را در 
جا  کانال تلگرام سنديکا منعکس کردند که از آن

نيز چه در ھمين شبکه، چه در فيسبوک يا ساير 
ای انتشار يافت  ھای مجازی به نحو گسترده شبکه

و سنديکای کارگران شرکت واحد در واقع در 
ھمان ساعات اوليه و به سرعت به اھداف تبليغی 

 .خود دست يافت
ساعت دو و نيم بعدازظھر به دعوت يکی از 

معصومه "نام  نمايندگان شورای شھر تھران به
، داود رضوی، حسن سعيدی و محمد "آباد

کند، بلکه در بردن حرکت اعتراضی  تقويت می
ھای زحمتکش نيز بسيار موثر  به درون توده

ھا درتجمعات و  مشارکت خانواده.  است
اعتراضات کارگری ضمن جلب توجه و حمايت 

العاده  ساير اقشار، به لحاظ تبليغی نيز فوق
که احتمال ھجوم  اثرگذار است در عين آن

ھا، به  نيروھای سرکوب از نوع لباس شخصی
صفوف اعتراض کنندگان را نيز تا حدی کاھش 

 .دھد می
نکته مھم ديگری که بايد به آن اشاره کرد، 

سنديکای کارگران .  موضوع سازماندھی است
 مرداد ١١شرکت واحد در فراخوانی که روز 

انتشار داد، ضمن دعوت از کارگران برای 
 ١٠پيوستن به سنديکا، از آنان خواست که ساعت 

 مرداد با لباس فرم ھمراه با ١٢صبح روز 
گيری خواست مسکن، در  ھا جھت پی خانواده

مقابل شھرداری مرکز خيابان بھشت پارک شھر 
رغم وجود جو خفقان و  به.  حضور بھم رسانند

که فاصله زمانی فراخوان  سرکوب و با وجود آن
 ۴٠٠تا روز تجمع بسيار کوتاه بود، اما حضور 

ھا حاکی از يک  نفره کارگران و خانواده
البته سنديکای کارگران .  سازماندھی قبلی داشت
رانی تھران و حومه در  شرکت واحد اتوبوس

چھار پنج سال اخير اجتماعات اعتراضی 
مکرری از جمله در برابر وزارت کار، 
شھرداری تھران يا به مناسبت اول ماه مه روز 
جھانی کارگر برگزار نموده بود، اما شمار 

 نفر ٢٠٠کنندگان در اين تجمعات از حدود  شرکت
ھا تا  خصوص حضور خانواده تجاوز نکرده و به

ی زمانی  فاصله.  بدين اندازه پُر رنگ نبوده است
کوتاه صدور فراخوان تا اجرای آن شايد در نگاه 
اول به لحاظ بسيج نيرو فاکتوری محدود کننده و 
منفی جلوه کند، اما اين موضوع در ديدارھا و 
گفتگوھايی که فعاXن سنديکا از نزديک با 
کارگران و اعضای سنديکا داشتند جبران شده 
بود، در عين حال اين فايده را داشت که وقتی 
برای سازماندھی نيروی سرکوب و اعزام لباس 

ھا باقی نگذاشت يا آن را کاھش داد و تا  شخصی
ھا به خود بجنبند، تجمع آغاز شده و پايان يافته  آن
سرعت عمل سنديکا در اين اقدام اعتراضی .  بود

نيز تاييد ديگری بر تدارک و سازماندھی خوب 
 .آن بود

اما مساله تدارک و سازماندھی اقدام اعتراضی 
شعارھا .  شود ھا محدود نمی  مرداد، تنھا به اين١٢

و تبليغات سنديکا در جريان برگزاری اين 
آکسيون نيز حاکی از ھمين سازماندھی و تدارک 

پارچه نوشته بسيار .  و از نقاط قوت آن بود
بزرگی که توسط کارگران تھيه شده و شعارھايی 

شد، توجه ھر  ھا سر داده می که پيوسته توسط آن
. کرد عابری را به اين حرکت اعتراضی جلب می

در اين پ!کارد که در يک طرف آن آرم سنديکا 
ای با سر  نقش بسته بود، در سمت ديگرش نامه

برگ شھرداری تھران چاپ شده بود که در آن از 
موافقت شورای مسکن شھرداری تھران در 
مورد مسکن کارگران شرکت واحد سخن رفته 

در وسط اين پ!کارد با حروف بسيار .  بود

رانی  سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس
تھران و حومه در تاريخ دوازدھم مردادماه سال 
جاری تجمع اعتراضی نسبتا بزرگی را در مقابل 
. شھرداری و شورای شھر تھران برگزار نمود
نظر به اھميت اين اقدام اعتراضی، چه در رابطه 
با خود سنديکای کارگران شرکت واحد و فعاليت 

ھای کارگری  آن، چه در ارتباط با ساير تشکل
و "  سنديکا"ھا که تحت عنوان  اعم از آن

به فعاليت می پردازند  يا آن دسته از "  اتحاديه"
ھايی که تحت عناوين ديگری فعاليت  تشکل
طور عمده، متشکل از فعاXن  کنند و به می

ھا و تجارب مھم و  کارگری ھستند، حاوی درس
تواند  ھا می پُرارزشی است که کاربست آن

تاثيرات مفيد و مثبتی بر جنبش کارگری و رشد و 
گسترش آن داشته باشد، لذا در اين نوشته اقدام 

ی سنديکای  اعتراضی در نوع خود برجسته
رانی تھران و  کارگران شرکت واحد اتوبوس

 .دھيم حومه را از نزديک مورد بررسی قرار می
در تجمع اعتراضی روز دوازدھم مرداد که 

 تن از کارگران شرکت واحد و ۴٠٠حداقل 
ھا در آن شرکت داشتند،  اعضای خانواده آن

ای که بايد مورد توجه ھر فعال  نخستين نکته
کارگری قرار بگيرد تدارک قبلی و بدون جنجال 
اين حرکت و رابطه زنده و پويای فعاXن سنديکا 

سنديکا چند روز .  با کارگران اين شرکت است
قبل از اين حرکت اعتراضی، تعدادی از اعضای 
فعال خود را به ميان کارگران و بدنه تشکي!تی 

ھای بزرگی چون پايانه آزادی،  خود در پايانه
آھن، علم و صنعت و جوانمرد قصاب اعزام  راه

ھا، از  آوری حق عضويت نمود تا ضمن جمع
ھای  نزديک در جريان مشک!ت و خواست

در جريان ھمين ديدارھا و .  کارگران قرار بگيرد
ديدارھای مشابه آن بود که سنديکا ضمن تشويق 
کارگران برای شرکت در آکسيون اعتراضی، 
يک ارزيابی نسبتا دقيق از ميزان آمادگی و 
مشارکت کارگران نيز بدست آورد و با اعتماد به 

 . نفس وارد اين کارزار شد
نکته مھم ديگری که ھمين جا بايد به آن اشاره 

ھا به خيابان و  ھا و کشاندن آن کرد، بسيج خانواده
گرچه حضور خانواده ھا .  عرصه مبارزه است

دراعتراضات کارگری منحصر به کارگران 
شرکت واحد نيست و ما در موارد زيادی از 
جمله مبارزات کارگران معدن نيزشاھد آن 

ھا  توان گفت مشارکت خانواده ايم و حتا می بوده
ای  در اعتراضات کارگری اندک اندک به پديده

شود، اما  رايج در جنبش کارگری تبديل می
حضور خانواده ھا در اقدام اعتراضی سنديکای 
کارگران شرکت واحد به نسبت چشمگير بود و 
در ھر حال اين ابتکار عمل کارگری نقش بسيار 

ای شدن مبارزه داشته است و  موثری در توده
حضور زنانی که مشت خويش را گره .  دارد

کرده و با دست ديگر، کودکان خود را بغل 
دھند  اند و در کنار مردان کارگر شعار می نموده

و خردساXنی که ھمپای بزرگ ساXن فرياد 
زنند و پ!کاردھای کوچکی را در دست  می

ای مبارزه را  اند، نه فقط خصلت توده گرفته
٧درصفحه   
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اند و گاه با دعاوی پرطمطراق و  نھاده"  سنديکا"
که البته  آن کنند بی سروصدای بسيار خودنمايی می

قادر باشند حتا يک اعتصاب را سازماندھی 
نموده يا ده کارگر را در محل کار مشتکل کرده 

ھايی متشکل از چند  اينان در واقع تشکل.  باشند
ھايی  فعال کارگری بيش نيستند که البته فعاليت

اگرچه بحثی از نفی ت!ش و فعاليت .  می کنند
جا که به فعاليت  ھا در ميان نيست اما تا آن آن
شان به  گردد بساط ای و بسيج کارگران برمی توده

ھا نيز بايد از  گونه تشکل اين.  رونق است کلی بی
. ھا بياموزند کارگران شرکت واحد و سنديکای آن

مرکز فعاليت خود را نقطه توليد و محل تمرکز 
کارگران قرار دھند و در حد توان خود، به 
سازماندھی کارگران در مراکز توليدی و خدماتی 

 .روی آورند
ھايی که نام اتحاديه و سنديکا ندارند،  ساير تشکل

ھای مبارزی از فعاXن کارگری  ھا و تشکل کميته
جا که فاقد ارتباط زنده و فعال Xزم  ھستند و از آن

و پيوند ارگانيک با توده کارگران يا حتا بخش 
ھای کار و توليد ھستند،  ھا در محيط پيشرو آن

ھا  اين گونه تشکل.  اند فاقد نفوذ در ميان کارگران
که در واقع جدا از کارگران و در بيرون از 

که در  اند، به رغم آن محيط کار شکل گرفته
مبارزات کارگران بعضا شرکت فعال و نقش 

ھا نيز متاسفانه قادر به  اند، اما اين مثبتی ايفا کرده
متشکل نمودن کارگران و سازماندھی 

ھا و اجتماعات اعتراضی کارگری  اعتصاب
ھمين جدايی و دوری از کارگران در .  نيستند

ھای  ھا و تشکل ھا را به محفل نقطه توليد، آن
مجزای عمدتاً متشکل از روشنفکران مبدل 

ھا دامن  ساخته ، انفراد گرايی را در صفوف آن
زده وانرژی ھائی را که می تواند درخدمت 

يابی طبقه کارگر قرار بگيرد به ھرزبرده  تشکل
ست که کارگران در محل کار  اين در حالی.  است

اند و چنين  و توليد تشنه آگاھی و تشکل
رسان  ھايی مقدم بر ھر چيز بايد ياری تشکل
توانند  جا که می يابی کارگران باشند و تا آن تشکل

به فعاليت و سازماندھی کارگران در محل کار و 
 .توليد روی آورند

سازماندھی کارگران در محل کار و توليد، ايجاد 
ھای سرخ و متشکل  ھای کارخانه و ھسته کميته

ای که بر  ساختن کارگران در ھر شکل و شيوه
خواست کارگران منطبق باشد و برای آن ت!ش و 
مبارزه کند، نياز مبرم جنبش کارگری و حائز 

 .اھميت جدی است
رانی  سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس

تھران و حومه در حد توان و امکانات و با توجه 
به شرايط موجود در اين راه گام برداشت و 

تری نيز  بايستی اميدوار بود که گام ھای بزرگ
در اين راه بردارد و رابطه خود را با کارگران 

 .اين شرکت بيش ازپيش  گسترش دھد
ھای  ھای کارگری و تشکل ماند ساير تشکل می

فعاXن کارگری که از سازماندھی حرکت 
اعتراضی اخير سنديکای کارگران شرکت واحد 

رانی تھران و حومه  و ابتکارات آن  اتوبوس
 .کار بندند ھای آن را به بياموزند و درس

مبارزه سنديکا و کارگران دراين مورد .  آورد
اين خواست تنھا با .  ھنوز پايان نيافته است

اتحادگسرده تر و حضور بيشتر کارگران 
درعرصه مبارزه و تداوم آن قابل تحقق خواھد 

 .بود
که شورای شھر تھران يا  نظر از اين صرف

شھرداری تھران و شورای مسکن آن به طور 
ھايی در راستای تحقق خواست  واقعی چه گام

کارگران شرکت واحد بردارند يا برندارند، اما 
اجتماع اعتراضی کارگران شرکت واحد و 

ھا از آغاز تا پايان آن يک اقدام  خانواده
آميز، مثمرثمر و مثبت برای سنديکای  موفقيت

رانی تھران و  کارگران شرکت واحد اتوبوس
تبليغ سنديکا، جلب .  باشد حومه و اعضای آن می

کارگران بيشتری برای عضويت در سنديکا و به 
عرصه مبارزه کشاندن شمار بيشتری از 

واسطه اين حرکت  کارگران از تاثيرات بی
سنديکای کارگران شرکت واحد .  اعتراضی است
رغم تمام فشارھايی که عليه اين  نشان داد که به

شود، تا  سنديکا و فعاXن آن اعمال شده و می
ھايی از  ی زنده خود را با بخش حدی رابطه

اش بايد  کارگران اين شرکت حفظ نموده و ت!ش
اين باشد که اين ارتباط را تا حد ممکن وسعت 

ارتباط نسبی و فعال با بدنه تشکي!ت، .  دھد
برقراری و استمرار پيوند نزديک با توده 

ای کردن مبارزه  ھا، توده کارگران، بسيج خانواده
اعتراضی، تدارک و سازماندھی، سرعت عمل و 

 نفره، ھمه ۴٠٠برگزاری يک تجمع اعتراضی 
ای است که نه فقط نفوذ  از نکات قوت و آموزنده

نسبی سنديکای کارگران شرکت واحد 
رانی تھران و حومه در ميان کارگران  اتوبوس

رساند، بلکه در  اين شرک را به اثبات می
ھا  تواند راھنمای عمل ديگر تشکل حال می عين

تپه باشد که  بويژه سنديکای کارگران نيشکر ھفت
ای و عملی آن اثر  ھای توده متاسفانه از فعاليت
مقصود البته اين نيست که .  شود چندانی ديده نمی

تپه عينا مانند سنديکای  سنديکای کارگران ھفت
کارگران شرکت واحد در برابر ف!ن اداره دولتی 
تجع اعتراضی برگزار کند يا نکند، مقصود اين 

تپه، رابطه زنده  است که سنديکای کارگران ھفت
و از دست رفته خود را با توده کارگران اين 
شرکت بازسازی و تقويت کند و در ھر حال چه 
در شکل تجمع چه اعتصاب يا اشکال ديگر، توده 

 !کارگران را به ميدان مبارزه بکشاند
تپه که  غير از سنديکای کارگران نيشکر ھفت

سابقه ارتباط فعال و ارگانيک با توده کارگران 
ھا و  پيمايی اين شرکت و سازماندھی تجمعات، راه

اعتصابات بزرگ و مکرر کارگران اين شرکت 
ی خود دارد و شايستگی خود را در  را در پرونده

اين زمينه به اثبات رسانده است، ھستند 
و "  اتحاديه"ھای ديگری که بر خود نام  تشکل

کنندگان،  رمضانی به نمايندگی از طرف اعتراض
در دفتر وی پيرامون مشک!ت مسکن کارگران 

ھايی در  در اين م!قات قول.  وارد گفتگو شدند
در .  مورد رسيدگی به خواست کارگران داده شد

عين حال قرار شد کارگران مشک!ت و 
ھای خود را به صورت مکتبوب تحويل  خواست
تجمع کارگران مبارز شرکت واحد و .  وی دھند
 صبح آغاز ١٠ھا که از ساعت  ھای آن خانواده

 . بعداظھر پايان يافت٣شده بود، ساعت 
پايان حرکت اعتراضی اما پايان ماجرا نبود و 

که سنديکا ب!فاصله مراتب  نخست اين.  نيست
تشکر خود را از حضور کارگران در تجمع 
اعتراضی اع!م کرد و در راستای استمرار 
. ارتباط زنده و ارگانيک با بدنه گام برداشت
ھای  سنديکای کارگران شرکت واحد در اط!عيه
منظور  بعدی خود به کارگران اطمينان داد که به

ريزی  ھا، برنامه گيری حقوق از دست رفته آن پی
ھای کارگران از  نموده و تا رسيدن به خواست

برگزاری .  ھيچ ت!شی فروگذار نخواھد کرد
حال  آميز دوازده مرداد در عين آکسيون موفقيت

برای سنديکای کارگران شرکت واحد، فرصت 
با "مغتنم و مناسبی بود که از کارگران بخواھد 

اتحاد و ھمبستگی  و حضور بيش از پيش خود 
در سنديکا، به تحکيم ھر چه بيشتر آن ياری 

و سرانجام در پايان اين ت!ش جا داشت "  رسانند
عمل آيد به  که از کارگران اين شرکت دعوت به

سنديکای خود بپيوندند و آن را قدرتمند سازند تا 
دست در دست ھم بتوانند "به ياری يکديگر و 

". حقوق از دست رفته خود را بدست آورند
سنديکای کارگران شرکت واحد ضمن تاکيد بر 

حضور مستمر کارگران در کليه مراحل "اھميت 
" يابی به تسھي!ت مسکن ھا برای دست پيگيری

يک ھفته بعد از اين تجمع، يعنی روز سه شنبه 
ھا و مشک!ت   مرداد مکتوب خواست١٩

ای به  کارگران در زمينه مسکن را در نامه
" معصومه آباد"ی  شورای شھر تھران،   نماينده

 .تحويل داد
اقدام اعتراضی سنديکای کارگران شرکت واحد 
در دوازدھم مرداد با خواست تسھي!ت ب!عوض 
مسکن، درواقع درادامه مبارزات کارگران عليه 
مديريت شرکت واحد و کارشکنی ھای آن دراين 

مبارزاتی که دست کم از سه سال .  زمينه است
گيری ھای مستمر   آغاز شد و پی)  ٩٢(پيش

سنديکا و تجمعات اعتراضی کارگران درمقابل 
شھرداری، سرانجام منجر به مصوبه ای از سوی 
شورای مسکن شھرداری در رابطه با چگونگی 
بھره مندی کارگران شرکت واحد ازتسھي!ت 

رغم کارشکنی ھای   به.  ب!عوض مسکن گرديد
مديريت، حراست و شورای اس!می کارشرکت 
واحد، دراثرپافشاری کارگران سرانجام مقررشد 
تسھي!ت ب!عوض مسکن به ھمه کارگران 
پرداخت شود واين امر برعھده ستادمسکن 

اما مديريت شرکت بازھم .  شھرداری قرار گرفت
سنگ اندازی نموده و تمام سعی خود را بکار 
بست که ازاجرای مصوبه شورای مسکن 
شھرداری دراين زمينه نيز جلوگيری به عمل 

۶از صفحه   

 ھايی از اعتراض اخير سنديکای کارگران درس
 رانی تھران و حومه  شرکت واحد اتوبوس

 زنده باد استق�ل طبقاتی کارگران 
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١از صفحه   

 اعدام گروھی سنی مذھبان کرد

پس از بازگشايی، سفارت مورد اصابت راکت 
ھا آن را با اعدام  قرار گرفت و برخی از گزارش

توسط رژيم )  دی ماه(شيخ باقرالنمر در ژانويه 
ھای پس از  در ھفته.  سعودی مرتبط دانستند

بازگشايی سفارت، سفير عربستان در عراق، 
اظھارات تندی عليه جمھوری اس!می ايران و 

 ۴.  مداخ!ت رژيم درعراق و لبنان بر زبان آورد
 کنسولگری عربستان در اربيل افتتاح ٩۴اسفند 
آن ھم در حالی که چند روز پيش از آن، .  شد

اظھاراتی عليه "  ثامر السبھان"سفير عربستان 
کرده و خواھان انح!ل اين نيرو "  الحشد الشعبی"

"شده بود نيز خواھان "  الحشد الشعبی. 
در .  گيری سازمان ملل عليه عربستان شد موضع

خرداد ماه امسال ھم، فراکسيون بدر پارلمان 
جويانه سفير  عراق به دليل اظھارات مداخله
در مراسم .  عربستان خواھان اخراج وی شد

گشايش کنسولگری، کنسول عربستان در 
کنفرانس مطبوعاتی بر حمايت اين کشور از اقليم 
کردستان و ت!ش برای افزايش روابط تجاری 

 .تأکيد کرد
ای ايران  ھا و منازعات منطقه در راستای رقابت

ای و  و عربستان بر سر کسب ھژمونی منطقه
گسترش و تعميق نفوذ در کشورھای منطقه، 

چنان که ايران در کشورھای منطقه از يمن و  ھم
سوريه و لبنان گرفته تا عربستان و کشورھای 
عربی حاشيه خليج فارس به تشکيل و تقويت 

ھای عربستان  ھای شيعه يا مخالف با سياست گروه
ھای  کوشد جريان مشغول است، عربستان نيز می

سنی مخالف جمھوری اس!می را ايجاد يا تقويت 
ھا عمدتا در  پيش از اين اگر اين ت!ش.  کند

چون خوزستان و سيستان بلوچستان  ھايی ھم استان
متمرکز بود، اکنون با ايجاد روابط سياسی با 
دولت عراق و گشايش سفارت در بغداد و 

ھا به  کنسولگری در اقليم کردستان، اين ت!ش
ھايی که  ت!ش.  عراق نيز کشيده شده است

 .سردمداران رژيم را به ھراس انداخته است
محسن رضايی، دبير مجمع تشخيص مصلحت در 

ای گفت عربستان برای   تير، در مصاحبه٢۶
ع!وه بر ايجاد پايگاه در "  ناامن کردن ايران"

" پايگاه نظامی"پاکستان، در اقليم کردستان نيز 
ايجاد کرده است و حتا تھديد کرد ممکن است 

نظامی ھم بين دو کشور رخ "  درگيری محدود"
گذشته از آن، اع!م کرد عربستان در فعال .  دھد

ھای اخير در  شدن حزب دمکرات و درگيری
به جز او، جانشين .  کردستان ايران نقش دارد

فرمانده سپاه پاسداران نيز اقليم کردستان را تھديد 
گيری تھديد  ای را که مبدأ شکل ھر نقطه"کرد 

ای قاطعانه  بدون ھيچ م!حظه"باشد "  عليه نظام
فرمانده نيروی زمينی نيز .  خواھد کرد"  ويران
ھای تکفيری و   مرداد از عضوگيری گروه١١در 

داعش در قصرشيرين و مناطق غربی کشور 
 .خبر داد

ھاست که جمھوری اس!می  در بطن اين کشاکش
. مذھب پرداخت به قتل عام اين جوانان سنی

ی جمھوری اس!می در  جوانانی که با توجه سابقه
سازی و کشتار و روند قضايی جمھوری  پرونده

اس!می، بيش و پيش از آن که واقعاً عضو 
ادعايی وزارت اط!عات "  گروھک تروريستی"

در پی اين .  اند شان به اعدام محکوم شده مذھبی
 نفر ديگر اعدام ۵ھا، در زندان اروميه باز  اعدام
 تن، ظاھراً، قاچاق مواد ۴گرچه اتھام .  شدند

عضويت "مخدر بود، اما محمد عبدالھی به اتھام 
 .جان باخت" در يکی از احزاب اپوزيسيون کرد

اين نخستين باری نيست که دستگاه قضايی 
ای و  ھای چند دقيقه جمھوری اس!می  در دادگاه

ھای  پشت درھای بسته، زندانيان را به اتھام
کند و اولين  پايه و اساس، به اعدام محکوم می بی

ھای سياسی را  باری ھم نيست که زندانی
 .سپارد جمعی به چوبه دار می دسته
ی خونينی است که ھزاران  ی شصت، دھه دھه

زندانی سياسی مجاھد و چپ  و کمونيست در 
ھای تيرباران يا بر سر دار جان  برابر جوخه

 بود که در ۶٧اوج اين کشتار نيز تابستان .  باختند
عرض چند ھفته، ھزاران زندانی سياسی را قتل 

 .عام کرد
 و با سلطه خفقان و  پس از اين کشتار جمعی

جمعی تا  ھای دسته رکود مبارزاتی، موج اعدام
چندی فرو خوابيد، ھر چند اعدام زندانيان سياسی 

ھای اخير، اعدام  اما، به ويژه در سال.ادامه يافت
 -جمعی اين تعداد از زندانيان سياسی  دسته

 . سابقه بود عقيدتی اقدامی کم
ھا، وزارت اط!عات  يک روز بعد از اعدام

"اع!م کرد  نفر از عناصر و ١٠٢تعداد : 
ھواداران گروھک تروريستی تکفيری توحيد و 
جھاد شناسايی و مورد پيگرد اط!عاتی و 

ای  و در اط!عيه"  عملياتی و قضايی قرار گرفتند
را نيز "  ای از اقدامات اين گروھک خ!صه"

چنين مدعی شد اين گروه از  ھم.  برشمرد
خود را "  تروريستی" اولين اقدام ٨٨ارديبھشت 

 ٩٠انجام داد و سرانجام در اول ارديبھشت 
آباد سنندج  آخرين خانه تيمی آنان در محله حسن"

 نفر از آنان، ۴زير ضرب رفت و با کشته شدن 
 ."اين گروه مت!شی گرديد

از ھمان فردای تأييد اعدام بيش از بيست جوان 
ھای رژيم و سران آن در  مذھب، رسانه سنی

ھا و مقاXت مختلف در اقدامی ھماھنگ  مصاحبه
" اقدامات تروريستی"، "گروھک"ی اين  درباره

سرايی  آن و ارتباطش با عربستان به سخن
جا بود که علت اصلی اين اقدام  و اين.  پرداختند
. بار در اين مقطع زمانی آشکار گرديد جنايت

جمعی  دانست اعدام دسته رژيم که به خوبی می
المللی را  اين جوانان کرد اعتراضات داخلی و بين

انگيزد، از قبل سناريويی را آماده و برنامه  برمی
از سويی، در پرونده اين افراد .  ريزی  کرده بود

را گنجانده بود تا به "  اھل تسنن و اھل شيعه"قتل 
متھم نشود؛ از سوی ديگر درصدد "  کشی سنی"

بود آنان را به عربستان سعودی و يکی از 
اين رژيم نسبت دھد تا "  ساز ھای دست گروھک"

ای اين دو رژيم مرتجع،  بر بستر اخت!فات منطقه
 .از آن به عنوان دستاويزی عليه رقيب بھره گيرد

اخت!فاتی که به ويژه با بازگشايی سفارت 
عربستان در بغداد و کنسولگری آن در اربيل 
تشديد گشته و دامنه آن به سطح روابط ديپلماتيک 

عربستان سعودی .  عراق نيز گسترش يافته است
 سفارت ٩۴ آذر سال ٢۴ سال، روز ٢۵پس از 

يک روز .  خود را رسما در بغداد بازگشايی کرد
٩درصفحه   

ھای جمھوری اس!می و  باشند، قربانی سياست
رژيم .  ھای مرتجع منطقه شدند ھای رژيم کشاکش

با اعدام اين جوانان در صدد است ھم زھرچشمی 
از حزب دمکرات بگيرد، ھم عربستان را متھم 

از ھفت يا ھشت سال پيش "  گروھک"به ايجاد 
کند و ھم جو رعب و سرکوب را در کردستان 

گو آن که سپاه پاسداران ھم اکنون .  تشديد کند
کردستان را به يک منطقه جنگی تبديل کرده و با 

ھا و  باران و آتش زدن مراتع و جنگل توپ
ويرانی روستاھا، کشتار کولبران مرزی حتا 
آسايش مردم عادی را سلب کرده  است و زندگی 

 .تر از پيش را بر آنان سخت
ترديدی نيست که عربستان برای تضعيف رژيم 

کند، اما  ايران از ھيچ اقدامی فروگذاری نمی
موفقيت ھر چند ناچيز عربستان يا ھر کشور 
ديگری در مناطقی مانند سيستان و بلوچستان و 

ھای جمھوری اس!می  ی سياست خوزستان، نتيجه
ھای اقتصادی، سياسی و اجتماعی  سياست.  است

که جز فقر و بيکاری، ويرانی، سرکوب حاصلی 
عدالتی، تبعيض ملی و مذھبی  به بار نياورده و بی

شان از ھر  بر سختی زندگی و وخامت اوضاع
 . نظر افزوده است

گوی سبقت را از ھر "  تدبير و اميد"و دولت 
روحانی که به .  نظر از اس!ف خود ربوده است

طلبان و  ھای تبليغاتی اص!ح پشتيبانی جنجال
ای را به پای  فريبانه عده ھای عوام پردازی دروغ

داد با  ھای رأی کشاند، وعده و وعيد می صندوق
ھا به   ای و رفع تحريم توافق بر سر مسئله ھسته

وضعيت اقتصادی سر و سامان خواھد داد، 
را رعايت خواھد کرد و به "  حقوق شھروندی"
اما در دوران .  خاتمه خواھد داد"  قانونی بی"

زمامداری وی نه تنھا فقر و بيکاری افزون 
گشته، پايمالی حقوق کارگران و زحمتکشان 

ھا نيز  گرفته، سرکوب و اعدام"  قانونی"ی  جنبه
 .اند تشديد يافته

جمعی  جاست که فردای اعدام دسته شرمی آن بی
عقيدتی، آملی Xريجانی،   –زندانيان سياسی 

رئيس قوه قضاييه پيشنھاد داد ستاد حقوق بشر و 
وزارت امور خارجه، زمينه مذاکرات حقوق 

اين ديگر پاشيدن !  بشری با اروپا را فراھم کنند
پيشه  ست که اين رژيم جنايت ھايی نمک بر زخم

اين .  کند ھر روز بر پيکر اين جامعه وارد می
 ٢٨پيشنھاد، تاکتيکی است جھت مقابله با تصميم 

کشور عضو اتحاديه اروپا در فروردين ماه 
ھای حقوق بشری تا  امسال، مبنی بر تمديد تحريم

وی در مراسم بزرگداشت روز .   يک سال ديگر
مدعی "  حقوق بشر اس!می و کرامت انسانی"

مسئله حقوق بشر اھميت زيادی ھم در "است که 
دنيای امروز به لحاظ آثار عملی و ھم برای اديان 
الھی خصوصا دين اس!م که ھمه به آن منتسب 

مسئله حقوق بشر يک مسئله .  ھستيم، دارد
محوری است ھم به لحاظ عملی و ھم به لحاظ 

 ."نظری
داند که حقوق بشر،  اين خشک مغز نادان نمی

داری و نه  ايست متعلق به دوران سرمايه مقوله
مسئله حقوق بشر .   سال پيش١۴٠٠عصر تحجر 

پس از دوران روشنگری با حذف خدا و قوانين 
الھی از زندگی انسان و نشاندن انسان بر مسند 

ھا با انق!بات  اين حق طی سده.  وی مطرح شد
بورژوايی و رشد نظام بورژوايی، با مبارزات 
ھا  نيروھای مترقی، کارگران و سوسياليست
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تکوين يافت، مواردی بر آن افزوده شد و به 
ھنوز که ھنوز است، .  ھيئت امروزين خود رسيد

برخی موارد منشور حقوق بشر چنان نو و 
متأخرند که حتا در کشورھای اروپايی پذيرش 

حال رژيمی دينی که قوانين .  اند ھمگانی نيافته
" آسمان" سال پيش و از ١۴٠٠خود را از 

داند،  خدا می"  بنده و عبيد"گيرد و انسان را  برمی
شود؟ پس از " حقوق بشر"تواند مدعی  چگونه می

بافد تا  اين ادعا، وی مزخرفات ديگری به ھم می
غرب در حقوق بشر رفتاری "رسد به آن که  می

 ."کند دوگانه دارد و از آن استفاده ابزاری می
داری غربی در  ترديد در کشورھای سرمايه بی

ھای  بنا به مصلحت"  حقوق بشر"موارد بسياری 
داری  سياسی يا منطق سودجويی نظام سرمايه

اما اوXً، نقض حقوق بشر .  شود ناديده گرفته می
در کشورھای غربی، جنايات و نقض فاحش و 

کند،  گسترده حقوق بشر در ايران را توجيه نمی
. ثانياً، دامنه آن اصوX با ايران قابل قياس نيست
ايرانی که در جای جای آن، در ھر کوچه و 

. شود خيابانی حقوق انسانی افراد جامعه نقض می
از حق زنان گرفته در انتخاب نوع پوشش تا حق 
زندانی در برخورداری از يک دادگاه و دادرسی 
عادXنه؛ از حق برخورداری از معيشت شايسته 

و .  انسانی گرفته تا حق آزادی بيان و تشکل
 .شمار ديگر موارد بی

حقوق "و آن ھم "  حقوق بشر"البته دم خروس، 
رژيم از سخنان دبير ستاد حقوق "  بشر اس!می

محمد جواد .  زند بشر قوه قضاييه بيرون می
Xريجانی، ھنوز پای ميز مذاکره نرفته، از تمام 

کند حتا از  اقدامات قوه قضاييه دفاع می
ھايی مانند قصاص و قوانين اس!می و  مجازات

احتماX نقض عضو و ش!ق و بسياری از 
وی مدعی است .  ھای اس!می ديگر مجازات

" بازدارندگی"و "  تنبيه"ھا  ھدف اين مجازات
"گويد ھا می وی درباره اعدام.  است  درصد ٩٠: 
افتد به علت  ھايی که در کشور اتفاق می اعدام

شايد تا ."  جرايم مربوط به قوانين مخدر است
پس : "روز مذاکره پرسشی بر اين پاسخ بيابد که

چرا روز به روز بر دامنه اعتياد و قاچاق مواد 
مخدر و در نتيجه تعداد اعداميان افزوده 

 "شود؟ می
ھای سران  پاسخ محتمل اين است که برخ!ف ياوه

جمھوری اس!می، اعدام و سرکوب نه تنھا عامل 
ای نيستند، بلکه بر اثر مرور زمان، به  بازدارنده

ويژه در ابعادی که در جمھوری اس!می اجرا 
پاسخ .  دھند شود، تأثير خود را از دست می می

محتمل اين است که رفع بزھکاری با اعدام و 
سرکوب ميسر نيست، بلکه ريشه در معض!ت 
اجتماعی دارند که اقدامات  مشخص سياسی و 

پاسخ محتمل اين است که .  طلبند اقتصادی را می
اعدام و سرکوب تاکنون در ھيچ جای جھان و در 
ھيچ برھه تاريخی نتوانسته مردم را برای مدتی 

ھايشان  طوXنی از پيگيری نيازھا و خواسته
ھا  بازدارد و تا زمانی که اين نيازھا و خواسته
. پاسخی درخورنيابند، مبارزه ادامه خواھد يافت

 . ديرتر شايد، اما به يقين کمی
 

٨از صفحه   

 اعدام گروھی 
 سنی مذھبان کرد

 زنده باد سوسياليسم 

 خ�صه ای از اط�عيه ھای سازمان
 

از مطالبات کارگران "  مرداد، اط!عيه ای تحت عنوان ١٢در تاريخ  سازمان فدائيان اقليت
: ص�ادر ک�رد ک�ه اي�ن�گ�ون�ه آغ�از م�ی ش�ود"  شرکت واحد و سنديکای آن ھا حمايت ک�ن�ي�م

سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه طی اط!ع�ي�ه ای از اعض�ای 
اين سنديکا خواسته است که بالباس فرم و ھم�راه ب�ا خ�ان�واده ھ�ای خ�ود ج�ھ�ت پ�ي�گ�ي�ری 

 م�رداد م�ق�اب�ل ش�ھ�رداری ١٢مطالبات شان از جمل�ه خ�واس�ت مس�ک�ن، روز س�ه ش�ن�ب�ه 
 . م����رک����زخ����ي����اب����ان ب����ھ����ش����ت ، پ����ارک ش����ھ����ر حض����ور ب����ھ����م رس����ان����ن����د
اين اط!عيه در ادامه به تجمعات اعتراضی ده ھا کارخانه و موسس�ه ت�ول�ي�دی و خ�دم�ات�ی 
ديگر که نسبت به عدم پرداخت ماه ھا حقوق معوقه، خطر اخراج و نگرانی از آينده شغل�ی 
خود، دست به اعتصاب زده و به تجمعات اعتراضی روی آورده ان�د، اش�اره ک�رده و اي�ن 

رغ�م   دھنده اين واقعيت است که علی  اين اعتراضات درعين حال نشان:  چنين دنبال می شود
تعرضات روزافزون و تشديد فشارھای طبقه سرمايه دار حاکم و دولت اين طبقه عليه طبقه 

ايس�ت�ن�د و ب�رای    کارگر، کارگران درسراسر کشور دربرابراين ت�ع�رض�ات و فش�ارھ�ا م�ی
 .زن����ن����د  اح����ق����اق ح����ق����وق خ����وي����ش، دس����ت ب����ه اع����ت����راض و م����ب����ارزه م����ی

در ادام�ه ب�ا "  از مطالبات کارگران شرکت واحد و سنديکای آن ھا حمايت ک�ن�ي�م" اط!عيه 
اين اعتراضات و اعتصابات، اگرچه امروز پراکنده و جدا از ھم ھس�ت�ن�د و :  تاکيد بر اينکه

ممکن است به نتايج مطلوب نرسند، اما در متن ھمين اعتراضات و اع�ت�ص�اب�ات اس�ت ک�ه 
ی   برند که در برابر تعرضات س�ازم�ان ي�اف�ت�ه می کارگران بيش از پيش به اين موضوع پی

ھای طب�ق�ات�ی خ�ود و س�ازم�ان�دھ�ی  طبقه حاکم، بايد خود را متشکل سازند و با ايجاد تشکل
سازمان فدائيان : اعتصابات سراسری به مصاف طبقه حاکم بروند، اين چنين خاتمه می يابد

ضمن پشتيبانی از کارگران شرکت واحد و خواست آن ھا، ساي�ر ک�ارگ�ران را ب�ه )  اقليت( 
 .ات���ح���اد ب���ا ک���ارگ���ران ش���رک���ت واح���د و ح���م���اي���ت از آن ھ���ا ف���را م���ی خ���وان���د

ازمطالبات عموم کارگران ايران حمايت می کند، مبارزات متشکل )  اقليت( سازمان فدائيان 
پارچه را ضامن پيروزی کارگران می داند و ھمه کارگران را به تشديد مبارزه علي�ه  و يک

 .رژيم سرمايه داری حاکم فرا می خواند
دستگاه قصابی ج�م�ھ�وری "  مرداد، اط!عيه ديگری تحت عنوان ١۵سازمان ھمچنين روز 
در اب�ت�دای اي�ن .  ص�ادر ک�رد"   زندان�ی را در ي�ک روز گ�رف�ت٢٠اس!می جان بيش از 

 مرداد جمعی از زندانيان سنی م�ذھ�ب زن�دان ١٢اط!عيه با اشاره به اينکه، روز سه شنبه 
رجايی شھر کرج توسط دستگاه قصابی جمھوری اس!می ب�ه ج�وخ�ه ھ�ای م�رگ س�پ�رده 
شدند، به نقل از ھرانا ارگان خبری مجموعه فعاXن حقوق بشری در ايران، اين گونه ادامه 

 ٣۶درپی حمله روز دوشنبه گارد ويژه سياھ�پ�وش زن�دان رج�اي�ی ش�ھ�ر، ت�ع�داد :  می يابد
زندانی سنی مذھب محکوم به اعدام با دستبند، پابند و چشم بند و تحت تدابير شدي�د ام�ن�ي�ت�ی 
به سلول انفرادی منتقل شدند که حکم تعداد پرشمار، اما نامش�خ�ص�ی از اي�ن زن�دان�ي�ان در 

 ن�ف�ر ٧ ت�ن ت�اي�ي�د و ٢٩ زندانی، حکم اعدام ٣۶از اين . روز سه شنبه به اجرا گذاشته شد
 .ديگر کماکان در شرايط زير اعدام بسر می برند

اط!عيه سپس با اع!م اسامی ده تن از اعدام شدگان که توسط خانواده ھای آنان ش�ن�اس�اي�ی 
اي�ن زن�دان�ي�ان ک�ه ::  شده اند، در مورد سال ھای بازداشت و ش�ک�ن�ج�ه آن�ان ن�وش�ت�ه اس�ت

ان�د، ب�دون   بازداش�ت ک�رده٩٠ تا ٨٨ھای  ھا را در سال اکثر آن ماموران وزارت اط!عات
ھای انفرادی تحت شکنجه، پرونده س�ازی  ھا در سلول داشتن وکيل يا ارتباط با خانواده، ماه

 .و اعتراف گيری ھای دروغ�ي�ن ب�ازج�وي�ان آدم�ک�ش وزارت اط�!ع�ات رژي�م ب�وده ان�د
اين اط!عيه در فراز پايانی خود با اشاره به مشک!ت عديده جمھوری اس�!م�ی و پ�وچ و 

 س�ال گ�ذش�ت�ه ھ�ر ٣٧توخالی از آب درآمدن وعده ھای روحانی و با تاکيد بر اينکه، ط�ی 
زمان که کشتی رژيم به ِگل نشسته است، به کشتار و اعدام متوسل ش�ده اس�ت، اي�ن چ�ن�ي�ن 

، ضمن اع!م انزجار شديد از اعدام زندانيان زن�دان ) اقليت( سازمان فدائيان :  خاتمه می يابد
رجايی شھر کرج، خواھان توقف حکم اعدام و آزادی ھمه زندانيان سياسی و عقي�دت�ی م�ی 

 .باشد
، ضمن اع!م ھمدردی با خانواده ھای اعدام شدگان، تشديد م�ب�ارزه ) اقليت( سازمان فدائيان 

کارگران و زحمتکشان و عموم توده ھ�ا م�ردم اي�ران ع�ل�ي�ه رژي�م ج�م�ھ�وری اس�!م�ی و 
 .براندازی آن را يگانه راه متوقف ساختن سرکوب و اعدام در جامعه می داند



 ٧٢٣ شماره  ٩۵نيمه دوم مرداد     ١٠

 
 

١٠ 

١١درصفحه   

 و اھداف آن" خريد و فروش رای"تائيد 

١٢از صفحه    
چرا که .  روی ھمه اين تخلفات می بست

احمد جنتی و ديگر اعضای شورای نگھبان 
تا پيش از اين مطمئن بودند که نتايج حاصل 
از اينگونه تخلقات يکسره به کيسه رھبری و 
. نمايندگان مورد وثوق او سرازير می شد
مشکل اما، از زمانی پيش آمده که شبکه ھای 
اجتماعی و استفاده از ابزارھای مدرن 
تبليغاتی جای مساجد و ديگر مراکز سنتی 
تبليغ و ترويج و تخلفات انتخاباتی را گرفته 

ابزار مدرن و پيشرفته ای که تا حدودی .  اند
به دور از چشم شورای نگھبان عمل می کنند 
و تجربه تاکنونی ھم نشان داده است که 

درون ھيئت حاکمه "  اص!ح طلب"نيروھای 
در استفاده از اين ابزارھای مدرن تبليغاتی و 
 Xديگر تمھيدات جذب آرا، موقعيت دست با

در واقع، آنچه سبب .  را در جامعه دارند
نگرانی سخنگو و دبير شورای نگھبان برای 

آينده شده است، کارکرد گسترده "  انتخابات"
و غيرقابل کنترل شبکه ھای اجتماعی در 

تخلفاتی که به .  انجام اينگونه تخلفات است
زعم شورای نگھبان در نمايش انتخاباتی 

 نتايج آن به جای سر ريز شدن در ٩۶خرداد 
کيسه آرای نمايندگان مورد وثوق خامنه ای، 

رفسنجانی   -اينبار  به جيب جناح روحانی 
 .سر ريز خواھد شد

" خريد و فروش رای"بنابر اين طرح بحث 
و تائيد انجام اين تخلف در انتخابات اسفندماه 
گذشته در اين مقطع زمانی، ھشدار به دولت 
روحانی و پيامد آن زمينه سازی جھت ورود 
شورای نگھبان برای مقابله جدی تر با جناح 

 . است٩۶رفسنجانی در خرداد  –روحانی 
 

بيگاری، راه حل رژيم 
 برای بيکاری

 
طبقه ی سرمايه دار جھانی که دھه ھای 
متوالی ست، فزونی سود خود را با اجرای 

ھای نئوليبراليستی تضمين کرده  سياست
است، به ويژه جوامعی ازنمونه ايران را 
بھترين بستر برقراری نظم غيرانسانی خود 

رژيم جمھوری اس!می که با بحران . می بيند
کند  ھای متعددی روبروست، اکنون ت!ش می

تا برای  برون رفت از بحران اقتصادی، راه 
ھای منطبق بر اين نظام، مانند عرضه ی  حل

نيروی کار ارزان را ھر چه سھل تر و در 
دولت روحانی در .  تر ميسر کند ابعادی وسيع

اين راستا گوی سبقت را از پيشينيان خود 
ربوده و تا جايی پيش رفته که قصد دارد، 
حتی نيروی کار را به طور مجانی در 

خارج کردن .  اختيار سرمايه داران قرار دھد
بخش وسيعی از کارگران از شمول قانون 

ھای گوناگون، از جمله گسترش  کار با شيوه
اقتصادی از جمله اين   -مناطق آزاد تجاری

شيوه نامه ی "طرح .  ھا می باشد سياست
نيز نمونه ی ديگری است، "  استاد شاگردی

از انتصاب اوليه و اجرای پرده اول نمايش، 
در گام بعدی از مردم خواسته می شود تا با 
حضور در پای صندوق ھای رای، يکی از 
. جانيان مورد وثوق نظام را انتخاب کنند
جانيان و عناصر فاسدی که جملگی امتحان 
خود را در سرکوب مردم و وفاداری به 

افرادی که يگانه .  وXيت فقيه پس داده اند
وظيفه نمايندگی خود را در حفظ نظام و 
پاسخگويی به منويات سرکوبگرانه رھبری 

لذا، با توجه به اين واقعيات، بيان .  می دانند
ھمين مختصر نشان می دھد که مقوله 
انتخابات در جمھوری اس!می ھمواره به 
صورت يک خيمه شب بازی به خورد مردم 

در واقع آنچه که در جمھوری .  داده می شود
اس!می از آن به عنوان انتخابات نام برده 
می شود، ھمان مضحکه انتخاباتی است که 
ھر چند سال يکبار با فريب و نيرنگ تحت 

مردم را به پای "  مردم ساXری"عنوان 
صندوق ھای رای می کشانند تا آنان از ميان 
مجموعه جانيان مورد نظر جمھوری 
اس!می، افرادی را برای کشتار و سرکوب 

 .ھای بعدی خود انتخاب کنند
اما، با وجود به کارگيری اين ھمه تمھيدات 
گزينشی، گاه عناصری از جناح ھای مختلف 
ھيئت حاکمه وارد ميدان می شوند که به زعم 
شورای نگھبان آنگونه که می بايست صد در 

اگرچه ھمه اين .  صد در خط رھبری نيستند
افراد برگزيده شورای نگھبان در 
سرسپردگی شان به کليت نظام اس!می 
کمترين ترديدی نيست و ھر يک از آنان 
دست کم در يک يا چند ارگان ارتجاعی و 
سرکوبگر رژيم نقش فعال داشته اند، اما باز 

ترجيح می دھد تا آنجا که "  شورا"ھم اين 
برايش مقدور است با فراھم ساختن تمھيدات 
جديد و دخالت گری در پرده ھای بعدی 
نمايش از ورود نھايی ھمان برگزيدگان 
خودش به مجلس ارتجاع اس!می يا ارگان 

 . ھای ديگر جلوگيری کند
ھشدار کنونی سخنگو و دبير شورای نگھبان 

رای در واقع "  خريد و فروش"در مورد 
برای ورود و "  شورا"زمينه سازی اين 

اقتدار باز ھم بيشتر در بالماسکه ھای 
 . انتخاباتی آينده است

به رغم اينکه خريد و فروش رای امر 
. جديدی در جمھوری اس!می نبوده و نيست

و "  خريد و فروش رای"اما، تا زمانی که 
بکارگيری ديگر تمھيدات جذب آرا از طريق 
مساجد، بسيج و ديگر پايگاه ھای سنتی مورد 
تاييد شورای نگھبان صورت می گرفت، 

چشم خود را به "  شورا"طبيعی بود که اين 

آغاز روی کار آمدن جمھوری اس!می 
ھمواره متداول بوده و به صورت گسترده 
نيز از طرف جناح ھای مختلف ھيئت حاکمه 

 . تا به امروز به کارگرفته شده است
جمع آوری شناسنامه ھای واجدين شرايط 
رای در محيط ھای روستايی، توزيع کوپن 
مواد غذايی توسط تعاونی ھای شھر و 
روستا، اھدای وسايل خانگی از طريق کميته 
ھای امداد و بنياد مستضعفين در دوره ھای 
اوليه، دادن رشوه و دعوت آحاد مختلف 
مردم به شام و نھار، وعده فراھم ساختن 
تسھي!ت بانکی به عناصرمتنفذ شھر و 
روستا و ده ھا مورد ديگر از جمله متداول 
ترين شيوه ھای تخلف و جذب آرای مردم در 

کارکرد .  ھر دوره انتخاباتی بوده است
اينگونه تخلفات انتخاباتی چيزی نيستند که 
تاکنون از چشم شورای نگھبان پنھان بوده 

چشم پوشی از اينگونه تخلفات کوچک .  باشد
و کم اھميت در جمھوری اس!می ھمواره 
جزء امور رايج و جاری اين نظام بوده 

در کنار خريد و فروش رای، مواردی .  است
ھمچون تعويض صندوق ھای آرا و يا 
پرکردن صندوق ھای رای برای يک نماينده 
مورد نظر شورای نگھبان و سپاه پاسداران 
نمونه ھای بزرگتر و تعيين کننده تری ھستند 
که در موارد عديده ای شورای نگھبان با 

به .  چشم پوشی از کنار آن گذشته است
راستی چه چيزی در جامعه تغيير کرده  که 

 سال ٣٧شورای نگھبان اکنون بعد از گذشت 
خريد و فروش "چشم باز کرده و با تائيد 

در صدد پيداکردن راه حلی برای "   رای
 .  از اين تخلف برآمده است؟" پيشگيری"

پوشيده نيست که تمام جنجال ھايی از اين 
دست، ابتدا به ساکن بازتاب دھنده نزاع و 
کشمکش ھای موجود در درون طبقه حاکم 

خصوصا در زمان ھای معينی که .  است
دولت و ارگان ھای اجرايی نظام با مقاصد 
رھبری زاويه داشته باشند، اين شکاف ھا 
بيشتر شده و به ھمان نسبت شورای نگھبان 
ھم در اينگونه موارد برای بازدارندگی جناح 
 . مقابل با جديت بيشتری وارد ميدان می شود

اين واقعيت بر کسی پوشيده نيست که 
انتخابات در جمھوری اس!می ھمواره با 
رای و نظر شورای نگھبان برگزيده ولی 
فقيه به صورت انتصاب و گزينش اوليه 
افراد مورد تائيد نظام در کيسه مارگيری 
نمايش انتخاباتی جمھوری اس!می گذاشته 

نمايش و بالماسکه ای که شورای .  می شود
نگھباِن، خود سناريو نويس، گرداننده و 

پس .  بازيگر اصلی اين کمدی انتخاباتی است
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واقع تشکل  ذکر شده که در"  صنعتی مربوطه
به جای تشويق نوجوانان به .  کارفرما است

تحصيل، با اين طرح که در آن حداقل سن 
 سال منظور شده، نوجوانان از ١۵کارآموز 
ھای درس رانده شده و تسليم بازار کار  ک!س

به اين ترتيب برای اين نوجوانان، .  می شوند
در آينده راه برای بسياری از امکانات شغلی 
ديگر که حداقل شرط آن داشتن ديپلم است 

 . سد می گردد
رژيم جمھوری اس!می که ھمواره شگرد 
تبليغاتی اش، تحريف واقعيات و واژگون 
جلوه دادن آنھا بوده و ھست، مھمترين ھدف 

می "  اشتغال زايی"از اجرای اين طرح را 
در حالی که واضح است، کارفرمايی .  خواند

که بتواند، نيروی کار مجانی به خدمت 
بگيرد، دليلی برای استخدام کارگرانی که در 
مقابل فروش نيروی کار خود، دستمزد و حق 
و حقوق شان را مطالبه می کنند، نخواھد 

ھا  زمانی که گفته می شود، حداقل ده.  داشت
ھزار نفر تحت پوشش اين طرح قرار می 
گيرند، به اين معناست که در صورت پياده 

ھا ھزار شغل از بين  شدن طرح، ھمزمان ده
بنابراين، چنين طرحی نه تنھا .  می رود

اشتغال آفرينی نمی کند، بلکه به بيکاری و 
 . فقر دامن خواھد زد

اصوXً حتی طبق تعاريف ارائه شده، دوره 
ی استاد و شاگردی شغل محسوب نمی شود، 
بلکه يک دوره ی کارآموزی فنی و حرفه 

در حالی که چنين دوره ای .  است
استانداردھای Xزم برای احراز چنين عنوانی 

دولت نيز ھم در اين مورد از .  را نيز ندارد
خود سلب مسئوليت کرده و از بار مخارج 

در .  ای شانه خالی می کند ھای حرفه آموزش
ضمن نگاھی به آمار بيکاران، حاکی از آن 

 درصد را فارغ ٧٠ تا ٦٠است که 
دھند که  ھا تشکيل می التحصي!ن دانشگاه

ھای Xزم را پشت سر گذارده و  آموزش
اين طرح .  بايستی مستقيماً وارد کار شوند

واقعيت امر  شود و در شامل اين افراد نيز می
نيز جذب ھمين افراد به بازار کار، بدون 
پرداخت ھرگونه دستمزدی مِد نظر بوده 

به اين ترتيب بيگاری، راه حل رژيم .  است
 . برای حل معضل بيکاری است

اينکه دولت روحانی برای حل بحران 
ھای رژيم را به  اقتصادی موجود که ستون

ھای ضد  لرزه درآورده، با اتخاذ سياست
ھا و مصوبه  کارگری و انواع و اقسام اقدام

ھا و طرح ھا، فشار روزافزون بر طبقه ی 
کارگر و زحمتکش را در دستور کار خود 
ھا  قرار داده، تجربه ی روزمره ی ميليون

احمدی نژاد مطرح که پيش از اين در زمان 
 رسما در دستور کار شورای ٩٠شد و در سال 

در اواخر شھريور .  عالی اشتغال قرار گرفت
، دستورالعمل اين طرح به ارگان ھای ١٣٩١

اجرای اين طرح .  اجرايی مربوطه اب!غ گرديد
در آن زمان به طور آزمايشی اجرا شد و Xيحه 
ی آن به مجلس نيز ارائه گرديد، اما در عمل اين 
طرح تاکنون در مجلس مسکوت مانده و طرح 

اکنون .  ھای آزمايشی نيز به سرانجامی نرسيدند
کند تا اين  ماه ھاست دولت روحانی ت!ش می

مزاحمت ھای قانونی "طرح را در راستای رفع 
بار ديگر احيا کرده و در "!  کسب و کار و توليد

وی حتی منتظر .  مجلس به تصويب برساند
تصويب آن در مجلس نمانده و قرار است آن را 
بار ديگر تحت عنوان طرح آزمايشی اما با 
وسعتی بيشتر در استان ھای مختلف کشور به 

 . اجرا درآورد
طور که از نام آن مشخص است، در اين  ھمان

را گرفته "  کارگر"جای "  شاگرد"طرح واژه ی 
و به اين ترتيب تمامی حقوق کارگران از آنان 

  ٥، ماده ١٠طبق بند .  سلب شده است
به جھت "ای مربوطه،   ماده١٤دستورالعمل 

آموزشی بودن اين دستورالعمل، ھيچ مبلغی تحت 
ھر عنوان از جمله مزد و حقوق توسط استادکار 

 ٧و طبق بند ."  به شاگرد پرداخت نمی شود
بديھی است شاگردان در مدت "ھمين ماده 

زمان آموزش از شمول قانون کار و قانون 
تأمين اجتماعی خارج بوده و موضوع در 
قرارداد آموزشی مربوطه تصريح می 

در اين مناسبات که حتی از توحش ".  گردد
داری فراتر می رود، کارگران  دوران برده

بدون ھيچگونه حق و حقوقی به بيگاری 
مواردی مانند بيمه ی .  کشانده می شوند

درمانی، بيمه ی بيکاری، حق از 
کارافتادگی، سوانح کاری و مھمتر از ھمه 

ھر گونه .  دستمزد به کلی برچيده می شوند
اختياری مطلقاً از کارگر گرفته شده و به ھر 

ساعات کار .  خواست کارفرما بايستی تن دھد
طبق بند يک، ماده پنج مشخص نگرديده و 

در "تنھا به طور کلی عنوان شده که بايد 
با ".  ساعات فعاليت عادی کارگاه اجرا گردد

توجه به اينکه در بسياری از کارخانجات يا 
کارگاه ھا شيفت ھای مختلف کاری وجود 
دارد، عدم صراحت در مورد ساعات کار 
در اين زمينه نيز موجب باز گذاشتن دست 

زمان آموزش، دو سال قيد . کارفرما می شود
برای اين بيگاری ھمچنين .  شده است

شود که طبق بند يک،  قراردادی نوشته  می
شاگرد تا آخر مدت قرارداد "ماده ھشت  

آموزشی موظف به اجرای قرارداد آموزشی 
در مورد شکايات و دعاوی، ".  خواھد بود 

تشکل صنفی يا "تنھا مرجع رسيدگی، 

کارگر و زحمتکشی است که اکثريت جامعه 
اما عنوان کردن و .  را تشکيل می دھند

 ًXاجرايی ساختن چنين طرحی که اصو
مناسبات توليدی ماقبل سرمايه داری را 
تداعی می کند، از چنان خصلت ارتجاعی 
برخوردار است، که غيرعملی بودن آن از 
سوی برخی از افراد حکومتی و يا ارگان 
ھای وابسته به رژيم نيز مطرح گرديده، اما 
با وجود اين، نکته اينجاست که رژيم 
ارتجاعی جمھوری اس!می از مطرح کردن 

در .  و اجرای چنين طرح ھايی اِبايی ندارد
مورد ھمين طرح تجربه نيز نشان داد که 

ھا و طومارھا نيز ثمری  شکايتنامه ھا، نامه
در شرايطی که طبقه ی کارگر از .  ندارد

تشکل ھای طبقاتی خود محروم است، 
عرصه برای يکه تازی طبقه ی سرمايه دار 
باز است و از آنجايی که حرص و آز اين 
طبقه حد و مرزی ندارد، استفاده از ھر 
ابزاری را نيز تا ھر جايی که ممکن است، 

به ھمين دليل امروز بيش از .  موجه می داند
واقع حياتی  ھر زمان ديگر ضروری و در

است که طبقه ی کارگر صفوف مبارزاتی 
منسجم خود را عليه تھاجمات طبقه ی 
سرمايه دار تشکيل دھد و به سرنگونی 

 .  بنيادی مناسبات حاکم برخيزد
 
 

رژيم جمھوری اس�می را 
بايد با يک اعتصاب 
عمومی سياسی و قيام 
 مسلحانه برانداخت



 ٧٢٣ شماره  ٩۵نيمه دوم مرداد     ١٢

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

١٢ 

 و اھداف آن" خريد و فروش رای"تائيد 
عباسعلی کدخدايی، عضو و سخنگوی جديد 
شورای نگھبان طی سخنانی در نشست خبری 

 مرداد، تائيد کرد که در انتخابات ١۶روز شنبه 
گذشته خريد و فروش رای در استان ھای مختلف 

ع!وه بر .  وجود داشته است"  شدت و ضعف"با 
کدخدايی، احمد جنتی دبير شورای نگھبان نيز در 

يکی از "  روز دھم مرداد خريد و فروش رای را 
خواند و با ابراز تاسف "  مشک!ت عمده انتخابات

"از رواج گسترده اين پديده گفت ھمين مسئله : 
باعث می شود مجلس شورای اس!می، مرکزی 
برای سرمايه داران و پولداران باشد، يعنی ھر 
کسی پول بيشتر دارد می تواند مجلس برود، که 

بايد جلوی تمامی تخلفات در انتخابات گرفته 
 ". شود

به راستی چه شده و يا چه اتفاقی قرار است در 
آينده بيفتد که شورای نگھبان اينھمه سراسيمه 

شده "  انتخابات"نگران خريد و فروش رای در 
اگرچه سخنگوی شورای نگھبان برای .  است

گسترده "نخستين بار بر انجام خريد و فروش 
مھر تائيد زده است، اما اين امر موضوعی "  رای

نيست که صرفا در اسفندماه گذشته رخ داده باشد 
که اکنون دبير و سخنگوی شورای نگھبان نائل 

اينگونه تخلفات از ھمان .  آن شده اند"  کشف"به 

١٠در صفحه   

ھای  نام\ه          ))))ا���ـ�ا���ـ�ا���ـ�ا���ـ�((((�ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن برای ارتباط با 

 . ھای زيرارسال نمائيد خود را به يکی ازآدرس
 

 :دانمارک
I . S . F 
P . B . 398 
1500 Copenhagen   V 
Denmark 

 :سوئيس
Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 

 :ھلند
Postbus  23135 
1100  DP 
Amsterdam Z.O 
Holland 
 

ھای مالی خود را به 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: 
NL08INGB0002492097 
BIC: INGBNL2A 
Amsterdam, Holland 
 

 :نشانی ما برروی اينترنت
http://www.fadaian-minority.org 
http://74.91.172.21/ 
 

 : E-Mailپست الکترونيک 
info@fadaian-minority.org 
 
 

 :ای ميل تماس با نشريه کار
kar@fadaian-minority.org 
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 ٢٠١۶ ژوئيه ١۵تاريخ شروع پخش تلويزيون دمکراسی شورايی روی ماھوارٔه ھات برد از 
 

رس$ان$ي$م ک$ه ت$ل$وي$زي$ون  مندان به تلويزيون دمکراسی شورايی می وسيله به اط�ع بينندگان و ع�قه بدين
 از ماھواره ياه ست به روی م$اھ$واره ٢٠١۶ ژوئيه ١۵ تيرماه برابر با ٢۵ ساعته ديدگاه از روز ٢۴

شود؛ تلويزيون دمکراسی شورايی نيز از ھ$م$ي$ن ش$ب$ک$ه در روزھ$ای چ$ھ$ارش$ن$ب$ه  ھات برد پخش می
ھ$ای خ$ود  ايران و تکرار آن در روز پنجشنبه ساعت نه و نيم صبح برن$ام$ه وقت ساعت نه و نيم شب به

 .کند را پخش می
 .ساعت و زمان برنامه را به خاطر بسپاريد و به اط�ع دوستان و آشنايان خود برسانيد

توانيد از طريق آدرس اي$ن$ت$رن$ت$ی س$اي$ت دي$دگ$اه  ب$ه  ای دسترسی نداريد، می اگر به تلويزيون ماھواره
 www.didgah.tv:آدرس
طور زن$ده و ھ$م$زم$ان مش$اھ$ده ک$ن$ي$د و ھ$م$چ$ن$ي$ن ش$ب$ک$ه  ھای تلويزيون دمکراسی شورايی به برنامه

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

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

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

 : ھای تلويزيون دمکراسی شورائی بدين قرار است ساعات پخش برنامه
:روزھای چھارشنبه ھر ھفته  

 
  شب به وقت ايران،٩٫۵ساعت  

. ساعت پخش ميشود١ شب به وقت اروپای مرکزی به مدت ٧ ساعت   
:تکرار برنامه ھا در روزھای  

 
  صبح به وقت ايران،٩٫۵پنجشنبه ھر ھفته ساعت  

. صبح به وقت اروپای مرکزی خواھد بود٧ ساعت   
٠٠۴۵٣۶٩٩٢١٨٧: شماره تلفن برای تماس با تلويزيون دمکراسی شورايی  

 com.gmail@tv.shora:  آدرس ايميل
 

 com.tvshora://http: آدرس تلويزيون دمکراسی شورايی در اينترنت
 

  I.S.F / P. B. 398 / 1500 Copenhagen V. / Denmark: آدرس پستی


