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روند تضادھای درونی حاکميت تا 
  ارديبھشت٢٩ "انتخابات"

 
تشديد اخت%ف بين دو ارگان مھم دولت جمھوری 

ی حسن روحانی و دستگاه  اس%می يعنی کابينه
قضايی به رھبری صادق 7ريجانی در روزھای 
اخير به موضوع اصلی درون حاکميت تبديل شده 

ھا ھر روز اخبار،  ھای منتسب به آن و رسانه
کنند که  ھايی را منتشر می ھا و مصاحبه بيانيه

ی آن  تشديد اخت%فات و تضادھای  کمترين نتيجه
از فريبکار خواندن روحانی توسط .  درونی است

ای معاون اول صادق 7ريجانی تا فرافکنی و  اژه
تدبيری قوه قضاييه در توئيت حسن روحانی و  بی

ھای مالی   و کتاب درخواست روشن شدن حساب
از تھديد به دستگيری .  قوه قضاييه توسط او

جمھور به دليل فساد و  منسوبان و منصوبان رئيس
ی کمک مالی زنجانی به ستاد انتخاباتی  يا بھانه

روحانی تا درخواست تحويل زنجانی به وزرات 
اط%عات و رد اين درخواست توسط 7ريجانی به 
د7يلی مبھم که ھيچ کس از د7يل وی سر در 

گر سياسی دليل  نياورد، اگرچه برای ھر تحليل
 .واقعی آن روشن و آشکار است

ای آن قدر حاد شده است که  دعواھای رسانه
آبادی  منتظری دادستان کل کشور، دری نجف

ای در استان مرکزی و وزير اسبق  نماينده خامنه
ای و خاتمی  ھای زنجيره اط%عات در جريان قتل

چه  يکی از امامان جمعه موقت تھران، به دليل آن
ی دشمنان نظام از اين اخت%فات ناميده  که استفاده

شده، خواستار حل و فصل اين اخت%فات در 
دعواھايی که ھر دو .  اند جلسات خصوصی شده

سر ماجرا به صراحت از ادامه و حتا تشديد آن تا 
اند و البته که  جمھوری خبر داده انتخابات رياست

 .شکی نيز در آن نخواھد بود
جمھوری  اصط%ح دوازدھمين انتخابات رياست به

 ارديبھشت در شرايطی برگزار ٢٩در تاريخ 
ای و لغو  رغم توافقات ھسته خواھد شد که به

ھای مربوط به آن که منجر به برخی  تحريم
ی افزايش  ھای مالی برای دولت به واسطه گشايش

صادرات نفت و محصو7ت جانبی آن شده است، 
اما در مجموع شرايط برای جمھوری اس%می 

 .تر شده است  سال قبل سخت۴نسبت به 
فقر و .  کند چنان ترکتازی می بحران اقتصادی ھم

ھا منجر به نارضايتی  بيکاری و عدم تحقق وعده
ھای حاکم گرديده  ھا از عملکرد تمامی جناح توده

ھا که ھم  و ھر آن خطر انفجار اين نارضايتی
ی کارگران  اکنون نيز در اعتراضات روزانه

. کند دھد، بقای رژيم را تھديد می خود را نشان می
فقر و بيکاری آن چنان عواقب وحشتناکی در 
جامعه از خود برجای گذاشته که وزير کشور از 

عنوان بزرگترين خطری که امنيت  آن به
. کند نام برده است جمھوری اس%می را تھديد می

ای برای  ستادی نيز که با حضور و ھدايت خامنه

 دستگاه قضايی جمھوری اس�می نماد سرکوب،  
 بی رحمی و بی توجھی به زندانيان

 
 زندانی سياسی ديگر در گستره ای وسيع افکار عمومی ايران و ٧اعتصاب غذای مرتضی مرادپور و 

اعتصاب غذای طو7نی مدت اين .  جھان را متوجه وضعيت اسفبار زندانيان سياسی در ايران کرد
زندانيان ھمراه با ھمدلی، خبررسانی و ھمدردی گسترده شبکه ھای اجتماعی از چگونگی وضعيت اين 

قوه قضائيه جمھوری اس%می را کنار زد و "  قضايی"زندانيان اعتصابی يک بار ديگر پوسته به ظاھر 
اعتصاب .  شقاوت و بی رحمی نھادينه شده در اين دستگاه عريض و طويل را به نمايش عمومی گذاشت

که به دليل وخامت حال او و قول قطعی شورای زندان برای   - روزه مرادپور در زندان تبريز ۶۵غذای 
 روزه آرش صادقی ٧١و نيز اعتصاب غذای   - دی ماه متوقف شد٨ھايش روز چھارشنبه  تامين خواسته

 زندانی ديگر به نام ھای حسن رستگاری مجد، سعيد شيرزاد، ۵ روزه علی شريعتی به ھمراه ۶٨و 
محمد رضا نکونام، مھدی کوخيان و محمد علی طاھريان طی ھفته ھای گذشته نه تنھا جمھوری اس%می 
را به عنوان يک نظام سرکوبگر و بی توجه به حق و حقوق زندانيان سياسی در مرکز سيبل افکار 
عمومی قرار داد، بلکه موجی از انزجار و اعتراض داخلی و بين المللی را نيز عليه جمھوری اس%می و 

 . به طور اخص عليه بيدادگاه قضايی آن بر انگيخت
ھای غير  آرش صادقی که به اتھام اجتماع و تبانی عليه امنيت داخلی، توھين به رھبری، تشکيل گروه

 سال حکم ١٩ سال حبس تعليقی اش جمعا ۴قانونی و تبليغ عليه نظام و با احتساب 7زم ا7جرا شدن حکم 

 داران کارگران، گروگان سرمايه

ای  تعميق فقر در جامعه
 نشسته بر دريايی از ثروت

 
گورخوابان "دو ھفته پيش بود که گزارشی از 

اين گزارش .  ھا منتشر شد در رسانه"  نصيرآباد
مسئو7ن .  ھای بسياری را برانگيخت واکنش

ی  لکه"افتادند تا اين "  ای چاره"فوری به فکر 
با .  ی جمھوری اس%می بزدايند را از چھره"  ننگ

مسئو7ن .  مشتی تکذيب و خرواری وعده و وعيد
ھا  گورخواب"  ساماندھی"شھرداری شھريار از 

اما بعداً معلوم شد، منظور از .  خبر دادند
، گسيل مأموران به گورستان بوده "ساماندھی"

ھا  را ھم با کتک از آن"  ھمين يک گور"است تا 
اين گزارش گرچه دل بسياری را به .  بگيرند

 درحاشيه نامه سی نفر به دونالد ترامپ
 

ھای ايرانی،  دست امداد  به سوی دونالد ترامپ که از اول بھمن  ناسيوناليست  –اخيرا سی نفر از ليبرال 
جمھور آمريکا بر کرسی رياست خواھد نشست دراز نموده  به عنوان چھل و پنجمين رئيس)   ژانويه٢٠(

تری در قبال جمھوری اس%می اتخاذ  ھای قاطع اند که او سياست ای، از جمله خواستار آن شده و طی نامه
ای را  کند، در موضوع برجام، تجديد نظر کند، با کنگره ھمراھی و تحريم عليه سپاه پاسداران و خامنه

آن گروه از مقامات "ھای جامعی عليه  تر ساخته و با قدرت به مرحله اجرا درآورد، تحريم گسترده
المللی برای تشديد فشار بر  اند، وضع کند و يک ائت%ف بين که ناقض حقوق ايرانيان بوده"  ايرانی

 . جمھوری اس%می تشکيل دھد

ھاشمی رفسنجانی  
 مرتجعی با 

 ای سراسر   کارنامه
 جنايت، کشتار و ستمگری

 
 

 بست  خانه از پای
  ويران است

٧درصفحه   

  ۶درصفحه 

٩درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٧٣٣شماره    ٩۵نيمه  دوم  دی  –سال سی و ھشتم 

 موضع طبقه کارگر در نزاع ميان دو ارتجاع اس�می و امپرياليستی



 ٢ ٧٣٣ شماره  ٩۵نيمه دوم دی     ٢
١از صفحه   

  ارديبھشت٢٩ "انتخابات"روند تضادھای درونی حاکميت تا 
مقابله با عواقب اجتماعی فقر و بيکاری تشکيل 
شده، قادر به پيشبرد ھيچ کاری نبوده و نخواھد 
بود، چرا که تا وقتی فقر و بيکاری است 

چه که امروز به  آن.  توان بر نتايج آن فائق آمد نمی
توان از آن به عنوان  معنای دقيق کلمه می

نام برد به دليل گسترش فقر "  بحران اجتماعی"
تر  جمھوری روحانی عميق ھای رياست در سال

ی تاريخ  ھايی ماندگار بر چھره شده و زخم
ھا تا  خواب از کارتن.  معاصر ايران گذاشته است
 ميليون حاشيه نشين ١٢زندگان خفته در گور، از 

 ٨۵ ميليون زن سرپرست خانوار که ٣تا 
درصدشان بيکار و فقيرترين فقرا ھستند، از 

ھا معتاد  کودکان کار تا زنان خيابانی، از ميليون
ھايی که ديگر جايی برای سوزن انداختن  تا زندان

ھای اين بحران عميق  نيست، ھمگی از نشانه
 .اجتماعی ھستند

ھا نه تنھا از  سال ی سياسی نيز در اين در عرصه
ھايی که جمھوری اس%می را  ھا و تنش بحران

درگير خود ساخته کاسته نشده که حتا بعد از 
ی  ھا که بخشی از آن نتيجه بر اين تنش"  برجام"

ھای جمھوری اس%می در منطقه  گسترش دخالت
 .است، افزوده شده است

ھا و بحرانی  در سياست داخلی به دليل نابسامانی
که سرتاسر جامعه را در تمامی ابعاد فرا گرفته و 

ھای جمھوری اس%می برای  شکست سياست
ھا، رژيم تنھا راه را ھم چنان در  مقابله با آن

ھا شاھد ت%ش  در اين سال.  سرکوب يافته است
ھای  رژيم برای محدودکردن ھر چه بيشتر آزادی

. ھای اجتماعی ھستيم فردی، سياسی و فعاليت
گيری از فضای مجازی و  شک گسترش بھره بی

جدا (تاثيرات آن بر با7رفتن آگاھی کاربران آن 
) از برخی کارکردھای منفی فضاھای مجازی

ست که البته   جمھوری اس%می يکی از معض%ت
جلوگيری و .  حلی نيز برای آن وجود ندارد راه

گيری از فضای مجازی در  محدود ساختن بھره
تر از ت%ش  تر و مشکل شرايط کنونی بسيار سخت

رژيم برای جلوگيری از دسترسی مردم به 
 است که ھم اکنون اکثريتی از مردم  ماھواره

ست به اين   فقط کافی.برند ايران از آن بھره می
که در گزارش سال  رغم آن نکته توجه کنيم که به

٢٠١۶  Freedom House) ايران )خانه آزادی ،
از نظر آزادی اينترنت جزء سه کشور انتھای 

مديرعامل موسسه افکار ی  جدول است، به گفته
 ميليون ٢٨ھم اکنون سنجی دانشجويان ايران، 

" تلگرام"نفر در ايران عضو شبکه اجتماعی 
در   -ست که با روند کنونی  و طبيعی.  ھستند

ھای بيشتری از  شاھد دستگيری  -ھای پيشارو  ماه
ھای اجتماعی باشيم، ھم  ميان کاربران شبکه

اکنون نيز بخشی از زندانيان سياسی کسانی 
ھای  شان در شبکه ھای ھستند که به دليل فعاليت
 .برند اجتماعی در زندان بسر می

در سياست خارجی نيز جمھوری اس%می وارد 
. ماجرايی شده که پايانی بر آن متصور نيست

اندازی برای بحران خاورميانه  ھنوز ھيچ چشم
وجود ندارد و در طول سال گذشته مناقشات بين 
جمھوری اس%می و کشورھای عربی منطقه و 
. در راس آن عربستان سعودی حادتر شده است

حتا دولت عمان که روابطی حسنه با جمھوری 
اس%می داشت، در يک سال اخير ھمه جا از 
عربستان سعودی حمايت کرده و عليه ايران در 

. ھای کشورھای عربی حضور داشته است بيانيه
جمھوری اس%می که امروز در بسياری از 

چون يمن، بحرين، عراق، سوريه و  کشورھا ھم
ھای مستقيم و غيرمستقيم با  لبنان درگير جنگ

ای خود شده، وارد بات%قی گرديده  رقبای منطقه
که راه بيرون آمدن از آن را به روی خود بسته و 
درگير شدن ھر چه بيشتر در آن برابر با فرو 
رفتن ھر چه بيشتر در بات%ق است، بات%قی که 
مرگ و زندگی جمھوری اس%می را به اين 

اگر مقامات جمھوری .  بحران گره زده است
ی  ی حيات خود را به ادامه اس%می بارھا ادامه

اند و  جنگ و دخالت در سوريه و عراق ربط داده
ھای  ای نيز در ديدار اخير خود با خانواده خامنه

که  کشته شدگان ارتشی در سوريه با بيان اين
شد،  گران گرفته نمی اگر در سوريه جلوی فتنه"

بايد در تھران و فارس و خراسان و اصفھان دفاع 
ھمان سخنان را تکرار کرد، بر ھمين "  کرديم می

گذارند، واقعيتی که بيش از ھر  واقعيت صحه می
ھای  ھا و سياست ی ماجراجويی چيز نتيجه
جنگی .  باشد ی جمھوری اس%می می تجاوزکارانه

که جمھوری اس%می در آغاز آن نقش داشت اما 
 .ھرگز پيروز آن نخواھد بود

ھای حاکم در سياست خارجی  اخت%ف بين جناح
به نحوی که سپاه .  ست نيز موضوع آشکاری

ھای  پاسداران بيشترين نقش را در تعيين سياست
جمھوری اس%می در منطقه برعھده دارد که 
بيانيه قاسم سليمانی در رابطه با بحرين يک 

 .ی آن است نمونه
ھای رژيم  در چنين شرايطی، که با تشديد بحران

ھمراه است، ھرگونه جابجايی در قدرت و در 
ھای حاضر در حاکميت، اھميتی  بين جناح

واقعيت اين است که در شرايط .  يابد مضاعف می
کنونی، بحران اقتصادی، سياسی و اجتماعی از 

ھا  يک سو منجر به افزايش تضاد در ميان با7يی
گشته و از سوی ديگر منجر به ناکارآيی بيشتر 

از ھمين روست که ھر .  گردد ھيات حاکمه می
خواھد با يکدست  جناحی در درون حکومت می

کردن قدرت دولتی و يا حداقل با برتری مطلق 
ھای  نسبت به جناح رقيب، بر کارآيی سياست

دولت بيافزايد و اين خود عاملی در تشديد جنگ 
 .ھا خواھد بود قدرت در بين با7يی
داند که در صورت ابقای  جناح اصولگرا می

ی ديگر، قدرت   ساله۴ی  روحانی برای يک دوره
ھا  وی برای به حاشيه بردن ھر چه بيشتر آن

اگر روحانی در ابتدای .  افزايش خواھد يافت
جمھوری تازه کار بوده و مجلس را نه در  رياست

ی  ديد، در دوره کنار خود که در برابر خود می
گيری بسياری از ارکان در  بعد و با توجه به شکل

ی مجريه و در کنار داشتن مجلس، از  قوه
ابزارھای قدرت بيشتری برای به حاشيه بردن 

 .ھر چه بيشتر رقيب برخوردار خواھد بود
برای ھمين است که جناح اصولگرا با تمام قدرت 

ای شدن  ت%ش خواھد کرد تا مانع دو دوره
از درخواست .  جمھوری روحانی گردد رياست

محاکمه حسين فريدون برادر روحانی به دليل 
فساد تا حتا مساله دريافت پول از زنجانی از 

ھای  سوی ستاد انتخاباتی روحانی، از حقوق
نجومی مديران اجرايی تا تداوم رکود و بيکاری 

ھای روحانی ھستند که  و فقر ھمه پاشنه آشيل
جناح اصولگرا برای به چالش کشاندن وی در 

ھا حتا  آن.  گيرند انتخابات بعدی از آن بھره می
امکان رد ص%حيت روحانی را به عنوان يک 

گيری از اين  گزينه در دست دارند اگرچه بھره
در   –به ويژه با مرگ ھاشمی رفسنجانی   –گزينه 

ھا خواھد  ھای زيادی برای آن مقطع کنونی ھزينه
به ھر حال سياست اصولگرايان تا مقطع .  داشت

ی وی  انتخابات نسبت به روحانی و کابينه
تھاجمی بوده و اين تھاجم در روزھای آينده 

 .شديدتر نيز خواھد شد
در طرف مقابل نيز روحانی ھم اکنون در حال 

ی بعد   ساله۴ی  زين کردن اسب خود برای دوره
است تا با قدرت بيشتری مخالفان خود در درون 

ای  روحانی که سابقه.  حاکميت را به عقب براند
کار و  طو7نی در امور امنيتی دارد حتا برای اين

سازی برای رقبای خود، اقدام به خريد  پرونده
ی جاسوسی و امنيتی برای  ھای پيشرفته دستگاه

دفتر خود کرده است، دفتری که احاطه کامل بر 
ھا در دفتر وی مورد  آن دارد و خريد و نصب آن

قضاييه و اصولگرايان قرار  اعتراض شديد قوه
روحانی نيز در اين شرايط بھترين .  گرفته است

دفاع را در حمله دانسته است، سياستی که تا 
 .انتخابات ادامه خواھد يافت

به چالش کشيدن قوه قضاييه در رابطه با فساد 
مالی يکی از ھمين سياست تھاجمی روحانی 

گويد قوه قضاييه در رابطه با  روحانی می.  است
کسانی که به زنجانی وصل ھستند مماشات 

ھای نجومی فقط  گويد حقوق کند، روحانی می می
ھای  در مديران اجرايی نبوده و حساب و کتاب

روحانی سعی .  مالی قوه قضاييه شفاف نيست
دارد در اين مدت ھر چه بيشتر علل 

ھا را به کارشکنی  اش در تحقق وعده ھای شکست
جناح مقابل وصل کند و چه بھتر که از قوه 

ی فاسد جمھوری اس%می شروع کند که  قضاييه
 .ھای مردم است مورد تنفر عميق توده

ھای شخصی صادق 7ريجانی نيز يکی از  حساب
ھايی که  ھای قوه قضاييه است، حساب پاشنه آشيل

. شان نيست در ھيچ جا ردپايی از دخل و خرج
ی  ھايی که سود شان اگرچه به گفته حساب

شود  دادستان کل کشور در قوه قضاييه خرج می
اما ناظری جزء قوه قضاييه برای رسيدگی به 

 .ی ھزينه کردشان وجود ندارد نحوه
که محمود صادقی نماينده مجلس با طرح  در حالی

سوال از قوه قضاييه در ھمين رابطه با حکم 
بازداشت روبرو شد، ھم اکنون حسن روحانی در 
توئيت خود ھمان سخن محمود صادقی را با 
کلماتی متفاوت تکرار و خواستار روشن شدن 

 .ھای قوه قضاييه شده است حساب و کتاب
اما واقعيت مھم اين است که تکليف ھيچ کدام از 

. ھا با انتخابات پيشارو روشن نخواھد شد جناح
 ٢٩ی که در  ھا به رغم ھر نتيجه اين جناح

ارديبھشت رقم بخورد و برای مثال حسن 
جمھور شود، به  روحانی برای دومين بار رئيس

درگيری و نزاع با يکديگر ادامه خواھند داد و 
ھر آينه حاکميت به دليل حضور ھمين دو جناح 
در تمامی رگ و پی آن، برای پيشبرد 

اش با دوگانگی و حتا چند گانگی  ھای سياست
ای  در ھر شھری امام جمعه.  روبرو خواھد بود

اين .  آورد ای را گرد می کشد و عده سوتی می
ھا تا پايان حکومت اس%می و سرنگونی آن  نزاع

تا آن زمان نه تضادھا فروکش .  ادامه خواھد يافت
خواھند کرد و نه دردی از دردھای مردم کاسته 

 .خواھد شد
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۴درصفحه   

 دستگاه قضايی جمھوری اس�می نماد سرکوب، بی رحمی و بی توجھی به زندانيان

از روز سوم آبان در اعتراض به   گرفته است،
تھاجم شبانه نيروھای امنيتی به منزل و بازداشت 
غير قانونی ھمسرش گلرخ ابراھيمی اقدام به 

علی شريعتی ھم از بدو ورود .  اعتصاب غذا کرد
به زندان اوين در اعتراض به اجرايی شدن حکم 

زندانش شروع به اعتصاب کرده و "  ناعاد7نه"
" اقدام عليه امنيت ملی"گفته است تا لغو اتھام 

علی شريعتی که .  دست از اعتصاب نخواھد کشيد
به خاطر شرکت در تجمع اعتراضی مقابل 

 به زنان در اصفھان تحت  مجلس عليه اسيدپاشی
تعقيب قرار گرفته بود، توسط دستگاه قضايی 

اجتماع و اقدام "جمھوری اس%می با اتھامات 
عليه امنيت ملی، توھين به رھبری، توھين به 

بازداشت و "  رييس جمھور و نگھداری ماھواره
 .  سال زندان محکوم شد۵به 

ای ايرانی  حسن رستگاری مجد، شھروند ترکيه
 آبان سال ۵تبار، زندانی سياسی ديگری است که 

 به دليل شرکت در تجمع پشتيبانی از کوبانی ٩٣
در اروميه تحت تعقيب قرار گرفت و بازداشت 

حسن رستگاری در دادگاه اروميه به اتھام .  شد
اخ%ل در نظم عمومی، اقدام عليه امنيت ملی و "

 ١٧به "  ھمکاری با يکی از احزاب کرد مخالف
او در اعتراض به روند .  سال حبس محکوم شد

بودن حکم دادگاه از روز "  ناعاد7نه"دادرسی و 
 آذر اعتصاب غذای خود را در زندان تبريز ١٣

شروع کرد، که سه روز بعد از اعتصاب غذا به 
 . سلول انفرادی منتقل شده است

سعيد شيرزاد، عضو جمعيت دفاع از کودکان کار 
و خيابان، از ديگر زندانيانی است که از روز 

 آذرماه در اعتراض به وضعيت نامناسب ١٧
توھين مستمر "زندان گوھردشت از جمله 

ھای زندانيان، جلوگيری از  ماموران به خانواده
اعزام زندانيان سياسی بيمار به مراکز درمانی، 
ضرب و شتم زندانيان سياسی و اعزام اجباری به 

ھای خود را دوخته و  ، لب"دادگاه توسط ماموران
مھدی کوخيان، دارنده .  در اعتصاب غذا است

يک کانال تلگرامی و محمد علی طاھريان، از 
جمله زندانيان سياسی ديگری ھستند که  در 

ضرب و "اعتراض به شرايط بد زندان از جمله 
عدم موافقت با "و "  شتم توسط ضابطان قضايی

. اقدام به اعتصاب غذا کرده اند"  آزادی مشروط
البته اعتصاب غذای زندانيان سياسی در 
اعتراض به شرايط وخامت بار زندان ھای 
جمھوری اس%می صرفا محدود به اين دوره 
نبوده و پيش از اين نيز ما شاھد اعتصاب غذای 
طو7نی مدت جعفر عظيم زاده، اسماعيل عبدی و 
تعداد ديگری از  فعا7ن کارگری و معلمان در 
اعتراض به شرايط بد زندان و ناعاد7نه بودن 

 .روند دادگاه و احکام شان بوده ايم
آنچه در مطالبات اعتراضی ھمه اين زندانيان 
اعتصابی مشھود است، ضرب و شتم حاکم بر 
زندان، شرايط بد و نبود امکانات پزشکی 
مناسب، بی عدالتی در روند دادرسی و مھمتر از 
ھمه صدور احکام سنگين تحت پوشش اتھام کلی 

اخ%ل در نظم عمومی و اقدام "و پر طمطراق 
چرا که تحت پوشش .  است"  عليه امنيت ملی

ھر کسی را می توان "  اخ%ل در نظم عمومی"
در کوچه و خيابان، محيط کار و دانشگاه 

بی رحمانه تر .  بازداشت و راھی زندان کرد
" اقدام عليه امنيت ملی"اينکه تحت پوشش اتھام 

ماموران امنيتی و ضابطان قضايی جمھوری 
اس%می به خود حق می دھند با در دست داشتن 
کاغذ پاره ای بی نام و نشان به نام برگه جلب 
شبانه به منزل ھر يک از فعا7ن اجتماعی و 
سياسی يورش ببرند و آنان را با ضرب و شتم 

نتيجه چنين بازداشت ھايی ھم .  بازداشت کنند
انتقال متھمان به .  ھمواره از پيش روشن است

بازداشتگاه ھای مخوف امنيتی، ماه ھا نگھداری 
در انفرادی ھمراه با شکنجه و بازجوی ھای 
شبانه روزی جھت اعتراف گيری و در نھايت 
تشکيل پرونده ای عريض و طويل با اتھامات 

قضات .  جعلی امنيتی عليه متھمان بازداشت شده
بيدادگاه ھای جمھوری اس%می ھم که تماما دست 
پرورده و حلقه به گوش ھمين نظام سرکوبگر 
ھستند و چه بسا خود نيز در دوره ھايی بازجو و 
شکنجه گر ھم بوده اند، با استناد به ھمان جعليات 
و اعتراف گيری اجباری ماموران امنيتی در مقام 
قضاوت نشسته و با صدور احکام سنگين، 

در زندان .  متھمان را روانه زندان و بند می کنند
نيز جنايتکاران ديگری به نام رئيس زندان و 
دستياران امنيتی اش رسالت سرکوبگری و اعمال 

 . فشار بر زندانيان را ادامه می دھند
آنچه ھم اکنون در زندان ھای جمھوری اس%می 
می گذرد بويژه وضعيت نگران کننده زندانيان 
اعتصاب کرده و بی توجھی مطلق دستگاه 
قضايی به سرنوشت اين زندانيان، تنھا گوشه ای 
بسيار کوچک از سيکل معيوب و سرکوبگری 
ھای مجموعه سيستم قضايی کشور عليه فعا7ن 

روش و رويه .  کارگری، سياسی و اجتماعی است
ای که فقط مختص به اين دوره نبوده است و 
. ھمواره بر زندان و زندانيان اعمال شده است

سيستم قضايی جمھوری اس%می از آغاز تا به 
امروز به تبعيت از ماھيت سرکوبگرانه ھيئت 
حاکمه ايران به جز اعمال شقاوت و بی رحمی 
عليه توده ھای مردم ايران، ھيچ رسالت ديگری 

مجموعه دستگاه .  را برای خود متصور نمی داند
قضايی نظام دينی و سرمايه داری حاکم بر ايران 
که ظاھرا می بايست پناھگاه امنی برای 
دادخواھی و رفع ستم از ھمه کسانی باشد که 
توسط ديگر نيروھا و نھادھای ھيئت حاکمه مورد 
تعرض و ستم واقع می شوند، خود از ھمان بدو 
تاسيس تا به امروز به سمبل شقاوت و بی عدالتی 

اجتماعی تبديل   –عليه توده ھا و فعالين سياسی 
 . شده است

پوشيده نيست که نماد اين سرکوبگری، بی 
رحمی، شقاوت و بی عدالتی بيش از ھر حوزه 
اجتماعی ديگری ھمواره در زندان ھای 
. جمھوری اس%می تجلی و عينيت يافته است

سرکوب عريان و بی رحمانه نيروھای سياسی و 
، شکنجه ۶٠کمونيست در سال ھای نخست دھه 

مداوم بازداشت شدگان تا حد مرگ، انفرادی ھای 
طو7نی مدت گوھر دشت، فشارھای بی امان 
قزلحصار و اويِن در دوران 7جوردی و حاج 
داود رحمانی، تجاوز به زندانيان زن باکره پيش 
از اجرای حکم اعدام به فتوای خمينی، اعدام ھای 

 نفر در روز ٣٠٠ که  بعضا تا ۶٠گسترده سال 

ھم می رسيد و اع%م اسامی آنان در راديو و 
تلويزيون برای ايجاد رعب و وحشت در جامعه، 
تابوت ھای ابتکاری حاج داود در قزلحصار که 
زندانيان مقاوم و سرموضع را برای تنبيه و به 
توبه کشاندن با چشم بند به مدت چندين و چند ماه 
در اين تابوت ھا می نشاندند، زندانيان محروم از 
روشنايی و ھواخوری که پس از چند ماه نشستن 
و خوابيدن در آن فضای تابوتی، در آن تاريکی، 

" قيامت"بی تحرکی و سکوت مطلق تابوت ھای 
قزلحصار اکثرا س%مت روانی خود را از دست 

 . دادند و به روان پريشی دچار شدند
 ھزار زندانی سياسی در ۵قتل عام بيش از 

، آنھم زندانيانی که در سال ھای ۶٧تابستان 
 دستگير و در بيدادگاه ھای ۶٠نخست دھه 

جمھوری اس%می با حکم قضات ھمين نظام به 
حبس ھای طو7نی مدت محکوم شده بودند، 
محکومانی که دوران حبس شان را می گذراندند 
و تعدادی ھم دوران حبس شان به پايان رسيده 
بود اما، به يک باره با دستور کتبی خمينی ج%د 
و زير نظر ھيئت مرگی متشکل از حسينعلی 

، مرتضی اشراقی)حاکم شرع وقت(نيری 
معاون وقت (، ابراھيم رئيسی)دادستان وقت(

نماينده وقت (  و مصطفی پور محمدی)  دادستانی
و وزير دادگستری دولت )  وزارت اط%عات

روحانی در دادگاه ھای چند دقيقه ای به مرگ 
زندانيان .  محکوم و به چوبه ھای دار آويخته شدند

مبارز و کمونيستی که پس از اعدام، شبانه و دور 
از چشم خانواده ھا در گورھای دسته جمعی 
خاوران و ده ھا گور بی نام و نشان ديگر دفن 

 . شدند
اگر در سال ھای نحست دھه شصت، زندان ھای 
جمھوری اس%می به قتلگاه انبوه زندانيان سياسی 

، جمھوری ٦٧تبديل شدند، اگر در تابستان 
اس%می و دستگاه قضايی آن با کشتار جمعی 
ھزاران زندانی سياسی، توحش و بربريت خود 
را به اوج رساند، اين جنايات اما، پايان کار نبوده 

 به اشکال سرکوب و کشتار زندانيان.  و نيست
طی .  مختلف تا به امروز ھم ادامه داشته است

 نيز ع%وه بر ۶٧سال ھای بعد از کشتار 
استمرار اعدام ھای رسمی زندانيان، محکومان 
سياسی ديگری ھم بوده اند که زير بازجويی و يا 

 . در حين اعتصاب غذا جان باخته اند
 –قتل زھرا کاظمی، عکاس، خبرنگار ايرانی 

کانادايی در زندان اوين توسط سعيد مرتضوی 
، مرگ مشکوک زھرا بنی يعقوب )٨٢تيرماه (

که )  ٨۶مھر ( ساله در زندان ھمدان ٢٧پزشک 
سه روز بعد از دستگيری جنازه او را به خانواده 
اش تحويل دادند، ابراھيم لطف اللھی، دانشجوی 
حقوق دانشگاه آزاد سنندج که ده روز بعد از 

، )٨۶ديماه (دستگيری زير شکنجه کشته شد 
مرگ مير حسين حشمت ساران در گوھر دشت و 

، مرگ )٨٧اسفند (اميدرضا ميرصادقی در اوين 
 سال حبس در ھشتمين ٧اکبر محمدی، بعد از  

، )٨۵مرداد (روز اعتصاب غذا در زندان اوين 
مرگ مشکوک ولی هللا فيض مھدوی در نھمين 

مھر (روز اعتصاب غذا در زندان گوھر دشت 
، مرگ ابھام آميز عبدالرضا رجبی يک روز )٨۵

١از صفحه   
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٣از صفحه   

 دستگاه قضايی جمھوری اس�می نماد سرکوب،
  بی رحمی و بی توجھی به زندانيان

اعمال فشار و سرکوب بر زندانيان .  ھا بيشتر شد
فعا7ن کارگری، مدنی و اجتماعی .  شدت يافت

اسيد پاشی بر .  بيشتری راھی زندان و بند شدند
کارگران مبارز به .  زنان رونق بيشتری گرفت

تھاجم به کنسرت ھای موسيقی . ش%ق کشيده شدند
يورش به جشن ھای دانشجويی .  فزونی يافت

شدت گرفت،  دختران و پسران جوان به دليل 
شرکت در جشن ھايی مختلط دانشجويی با تشکيل 

کتاب .  دادگاه صحرايی به ش%ق محکوم شدند
ھای بيشتری سانسور و از گردونه چاپ خارج 

حتا کتاب ھايی ھم که در دوره احمدی نژاد .  شدند
مجوز نشر گرفته بودند، بعضا در دوره حسن 

بی .  روحانی از بازنشرشان جلوگيری شد
خانمانی افزايش يافت و از کارتون خوابی به 

وضعيت معيشت مردم و .  گور خوابی رسيد
گسترش فساد حکومتی که ديگر نيازی به گفتن 

 . نيست
با اين وجود ساده نگری است که وضعيت رخ 
داده در اين دوره را صرفا به کابينه حسن 

ھرکس ديگری ھم به جز .  روحانی منتسب کنيم
روحانی بود، چشم اندازی بھتر از اين برای 

وضعيت موجود نتيجه .  مردم متصور نبود
حاکميت دينی و سرمايه داری حاکم بر ايران 

نظامی که استمرار حاکميت آن سرکوب، .  است
فقر و بی خانمانی بيشتری را برای توده ھای 

لذا، برای پايان دادن .  مردم ايران رقم خواھد زد
 سال کشتار و جنايت در جامعه و دست ٣٨به 

يابی به آزادی و حقوق دمکراتيک، برای مردم 
ايران راھی جز سرنگونی انق%بی جمھوری 
اس%می و استقرار حکومت شورايی کارگران و 

حکومت شورايی .  زحمتکشان باقی نمانده است
که حکومتی بر گرفته از نيرو و اراده جمعی 
کارگران و توده ھای زحمتکش ايران است بر 
اين امر تاکيد دارد که در ھمان اولين گام، 

ھای سياسی و حقوق دمکراتيک مردم را  آزادی
در کامل ترين و گسترده ترين شکل آن برقرار 

برای تحقق چنين امری نيز .  سازد و تضمين نمايد
7زم است تا آزادی کامل فکر و عقيده، بيان، 
مطبوعات، اجتماع، تظاھرات و اعتصاب، 

ھای سياسی،  تشکيل و فعاليت احزاب و سازمان
ھای  ھای کارگری، شوراھا و کليه تشکل اتحاديه

 .صنفی و دمکراتيک به رسميت شناخته شود
پوشيده نيست که دولت مذھبی نافی ھرگونه  

لذا، در حکومت شورايی .  دمکراسی و آزاديست
دين و دولت بايد به طور کامل از يکديگر جدا 

دين و مذھب امرخصوصی مردم اع%م .  گردند
دولت بايد خود را از قيد ھرگونه دين و .  شود

ھيچ دين و مذھبی مورد توجه .  مذھبی رھا سازد
امتياز برای يک مذھب    ھرگونه.  دولت نباشد

با .  خاص و انحصار مذھب رسمی ملغا گردد
سرنگونی جمھوری اس%می و برقراری حکومت 
شورايی، ھرگونه ستم و تبعيض برپايه جنسيت 
بايد به فوريت ملغا گردد و زنان از حقوق کامل 
اجتماعی و سياسی برابر با مردان برخوردار 

يک مليت خاص    ھرگونه امتياز برای.  گردند
ھيچ امتيازی به ھيچ مليت و زبانی .  بايد ملغا شود
ھای ساکن ايران بايد از  تمام مليت.  نبايد داده شود

اين حق برخوردار باشند که آزادانه به زبان خود 
سخن بگويند، تحصيل کنند و در محل کار، 

ھای دولتی و  مجامع و موسسات عمومی، نھاد
پس زنده باد حکومت .  غيره از آن استفاده نمايند

 .شورايی کارگران و زحمتکشان
 
 

گسترده دستگاه قضايی جمھوری اس%می را 
مفتضح نموده و به چالش می کشد، بسيار جای 

بايد اين مبارزات اجتماعی را پاس . قدردانی است
داشت و در گسترش و تعميق آن عليه طبقه حاکم 

اين از .  و دستگاه قضايی تبھکار آن بسيج شد
خوش شانسی فعا7ن کارگری، سياسی و 
اجتماعی اين دوره است که از چنين پشتوانه ھای 

بغض و اندوه اما، .  عظيم اجتماعی برخوردارند
آنگاه بر گلوی آدمی می نشيند که شوربختانه ده 
ھا ھزار تن از نيروھای چپ، مجاھد، کمونيست 

 در سکوت و بی خبری ۶٠و آزاديخواه در دھه 
کشتار شدند، زير شکنجه جان باختند و بی 
رحمانه تر اينکه بسياری از آنان در گورھای بی 
نام و نشان مدفون شدند و تاکنون نيز ھيچ نشانی 

افزون براين در قتل عام بيش از .  از آنان نيست
 دست کم ۶٧ ھزار زندانی سياسی در تابستان ۵

تا دو ماه حتا خانواده ھا ھم از اعدام فرزندان 
در آن زمان نه .  شان بی خبر نگه داشته شدند

خبری از شبکه ھای اجتماعی برای اط%ع 
رسانی سريع و وسيع بود و نه افکار عمومی و 
سازمان ھای سياسی بيرون از زندان خبری دقيق 
و مطمئن از عمق فاجعه کشتار جمعی زندانيان 

شوربختانه تر اينکه، بخواھيم اين عدم .  داشتند
امروز .  واکنش درخور را امروز ھم ادامه دھيم

نيز بخواھيم تھاجم مداوم و بی رحمانه جمھوری 
اس%می و دستگاه قضايی آن را عليه دادخواھی 
مادران خاوران ببينيم و بشنويم اما، بی تفاوت و 
بدون يک واکنش عمومی و ھمگانی تاثير گذار 

 . بر افکار عمومی جامعه، از کنارش بگذريم
پوشيده نيست اگر جنايات جمھوری اس%می را 
در کليت و ماھيت سرکوبگرانه آن نبينيم و با 
چشم پوشی بر دوره ھايی از جنايات اين رژيم 
صرفا بر يک دوره معين ازسرکوبگری و تھاجم 
ھيئت حاکمه ايران بر زندان و زندانيان متمرکز 
شويم، آنگاه در سطح مبارزه عليه اين نظام مستبد 
باقی مانده و قادر به فھم ريشه ای ماھيت 
تبھکارانه ھيئت حاکمه ايران و دستگاه فاسد و 

جمھوری اس%می .  منفور قضايی آن نخواھيم شد
يک نظام سرمايه داری است که در آن دين و 

در يک نظام .  دولت به شدت در ھم تنيده شده اند
دينی با رھبری و7يت مطلقه فقيه اساسا جايی 

فرقی ھم نمی کند که .  برای تفکر و آزادی نيست
چه کسی و کدام جناح از رژيم در راس اين دولت 
دينی نشسته باشد، احمدی نژاد باشد يا حسن 

آنچه بايد به آن توجه کرد اين است که .  روحانی
اراده و خواست اين فرد يا آن فرد ھيچ تغييری 
در ماھيت بغايت سرکوبگرانه اين نظام دينی 

 . نخواھد داد
ھای سياسی،  جمھوری اس%می آزادیاينکه 

ھا سلب  حقوق دمکراتيک و مدنی مردم را از آن
نموده است، برخاسته از ماھيت دينی و خوی 

در نظامی که دين و .  سرکوبگری آن است
شريعت حاکميت مطلق بر جامعه داشته باشد، 
طبيعتا کمترين مفری برای آزادی نيست و 

تجربه دولت حسن روحانی به عينه .  نخواھد بود
در ھمين دوره شمار اعدام .  پيش چشم ھمه ماست

آبان (بعد از انتقال از زندان اوين به گوھر دشت 
، مرگ افشين اسانلو، فعال کارگری پس از )٨٧

انتقال از زندان گوھردشت به بيمارستان رجايی 
و مرگ شاھرخ زمانی )  ٩٢ خرداد ٣١(شھر

 ١٣(فعال کارگری در زندان گوھر دشت 
،  از جمله نمونه ھای اع%م شده )٩۴شھريور 

مرگ زندانيان در زير بازجويی و دوران حبس 
 .شان بوده است

واکنش دستگاه قضايی جمھوری اس%می در 
برخورد به اعتراضات توده ای مردم ايران در 

، تبلور ديگری از ماھيت سرکوبگرانه و ٨٨سال 
ضد مردمی اين دستگاه مخوف و عريض و 

نسل جوان ايران اگر از .  طويل را آشکار می کند
جنايات ھيئت حاکمه ايران و به طور اخص از 

 بی خبر ۶٠بی رحمی سيستم قضايی آن در دھه 
 به ٨٨باشد، دست کم به جنايات آن در سال 

واکنش مجموعه نيروھای .  خوبی آگاه است
امنيتی جمھوری اس%می در برخورد به  جنبش 

، خصوصا ٨٨اعتراضی مردم ايران در سال 
برخورد جنايتکارانه دادستانی و سيستم قضايی 
اين رژيم نسبت به دستگير شدگان اين دوره و 
وقوع دردناک ماجرای کھريزک، موضوعی 
. نيست که نسل جوان ايران از آن بی خبر باشد

نسل جوان امروزی و ھمه آنھايی که مدعی بی 
 باشند و با چنين ۶٧ تا ۶٠خبری از کشتارھای 

توجيھی بخواھند مستوليت خطير خود را در عدم 
 دستگاه قضايی ۶٠واکنش به جنايات دھه 

جمھوری اس%می در سکوت و فراموشی 
بگذرانند، و يا در قبال قامت شکستن مادران 
خاوران و فرياد بلند دادخواھی آنان گوش ھای 
خود را ببندند، 7اقل در قبال فضای مرگ آور 
بازداشگاه کھريزک، تجاوز به زندانيان و شکنجه 
بی امان دستگيرشدگان اين دوره که خود نيز 
بخشی از آن بوده اند، ھرگز نمی توانند فراموشی 

بازداشتگاھی که طی چند روز دست .  پيشه کنند
امير جوادی فر، کم سه تن از زندانيان از جمله 

. محسن روح ا7مينی و محمد کامرانی جان باختند
بازداشتگاھی که مجموعه دستگاه قضايی 
جمھوری اس%می نه تنھا به مرگ و تجاوز 
بازداشت شدگان بسنده نکردند، بلکه با به قتل 
رساندن رامين پوراندرجانی، پزشک وظيفه و 
تنھا شاھد مطلع اين بازداشتگاه نيز سعی کردند 
پرونده کھريزک را مختومه و در ھاله ای از 

 .ابھام نگه دارند
نگاھی به کارنامه جمھوری اس%می و دستگاه 
منفور قضايی آن تماما مويد اين واقعيت است که 
کشتی اين نظام بر روی امواج خون ده ھا ھزار 
نيروی کمونيست، مبارز و آزادی خواه شناور 

اينکه امروز اعتصاب مرتضی مرادپور، .  است
آرش صادقی، علی شريعتی و ديگر زندانيان 
سياسی از طريق شبکه ھای اجتماعی در گستره 
ای به وسعت ايران و جھان بازتاب می يابد، 
اينکه نسل جوان ايران ھم اينک نسبت به 
سرنوشت بيم ناک زندانيان سياسی حساس است و 
با درک مسئوليت خطيرخود اين چنين با استفاده 
از شبکه ھای اجتماعی و اط%ع رسانی ھای 



 ۵ ٧٣٣ شماره  ٩۵نيمه دوم دی     ۵

  ۶درصفحه 

١از صفحه   

 موضع طبقه کارگر در نزاع ميان دو ارتجاع اس�می و امپرياليستی
 در حاشيه نامه سی نفر به دونالد ترامپ

افکن در عراق و ليبی و سوريه،  تانک و بمب
چنان سياه است که برای ھميشه نقاب از چھرۀ 

ھا را بيش  ھا برافکنده و ماھيت آن کريه اين قدرت
از پيش در انظار جھانيان و قبل از ھمه مردم 
زحمتکش خاورميانه، منجمله مردم ايران برم% 

 .ساخته است
رغم اين اما بر زمينه جنايات فجيع رژيم   به

العاده  ارتجاعی جمھوری اس%می و شرايط فوق
دشوار اقتصادی، سياسی و اجتماعی و مصائب 

بار آورده و بر  شماری که اين رژيم به بی
ھای جان به  کارگران و زحمتکشان و عموم توده

ھا،  لب رسيده ايران تحميل نموده است، گروه
شوند که ظاھراً برای  ھايی پيدا می افراد و جريان

شوم به بوش و ترامپ  نجات مردم، نامه فدايت
نويسند و آشکار و نھان خواھان دخالت نظامی  می

ھای امپرياليستی  به اصط%ح بشردوستانه قدرت
. شوند و در راس آن دولت امپرياليستی آمريکا می

اينان با دروغ و نيرنگ و توجيھات پوشالی و 
ايران از يوغ "  نجات مردم"تحت پوشش 

حکومت اس%می و رسيدن به آزادی، سعی 
کنند مردم را فريب دھند و بر اھداف و مقاصد  می

طلبانه و فجايع و جنايات  راھزنانه و توسعه
مردم .  انتھای امپرياليسم، سرپوش  گذارند بی

ايران بايد بدانند که اينان نه دوستان مردم و 
چی  طرفدار آزادی مردم، بلکه پادوان تبليغات

امپرياليسم .  اند طلب امپرياليست ھای جنگ قدرت
ھای  گاه مدافع آزادی و دموکراسی توده ھيچ

ھمگان به چشم خود .  ستمديده نبوده و نخواھد بود
اند که جھنمی که در  ديده و به تجربه دريافته

عراق و افغانستان و ليبی به پا کردند و در 
سوريه درحال برپا کردن آن ھستند، جز کشتار و 
آوارگی و جز فجايع عظيم چيز ديگری عايد 

 .مردم اين کشورھا نکرده است
اند افرادی از درون با بيرون  بسيار بوده

ھای حکومتی که تحت شرايط معينی عليه  جناح
ھا،  اين يا آن جناح رژيم يا برخی محدوديت

اما .اند اند گاه حتا زندان ھم رفته ھايی داشته فعاليت
ھا به خارج کشور رسيد بسی  که پای آن ھمين
چه قابل تصور بود، از مديای  تر از آن سريع

امپرياليستی سردرآورده جايگاه خود را در 
ليبرال پرو   –صفوف اين گرايش بورژوا 

امپرياليسم يافتند و در کمپ ارتجاع امپرياليستی 
ھا ھمه، کسانی ھستند که  اين.  ذوب شدند

 .شان با مردم ايران آشکار و عيان است دشمنی
ھا، البته بايد از گروه  ھا و ھمپای اين در کنار اين

ديگری ياد کرد که در نزاع جمھوری اس%می و 
ھای امپرياليستی، جانبدار  آمريکا يا کل قدرت

ارتجاع داخلی است و به بھانۀ مخالفت يا 
با امپرياليسم، از رژيم ارتجاعی "  مبارزه"

ھا  اين.  کند جنايتکار جمھوری اس%می دفاع می
طيف رنگارنگی از طرفداران نظم موجود را 

دھند که ھمواره در مقاطع حساس و  تشکيل می
ھای سياسی در کنار جمھوری اس%می  چرخش

در اين گروه نيز طيفی از .  اند قرار گرفته
ھا،  مذھبی خواھان، ملی ھا، جمھوری طلب سلطنت

ھای رانده شده از حکومت  طلب سبزھا و اص%ح

آمريکايی، چه با ارسال پيام و نامه به مقامات 
رسمی آمريکا، به کرات از دولت آمريکا 

اند از نرمش در قبال جمھوری اس%می  خواسته
خودداری کند، فشار و تحريم را تشديد کند و با 

 –"  بشردوستی"البته از روی   –حمله نظامی 
حتا از .  جمھوری اس%می را سرنگون سازد

شدن "  عراقيزه"که به صراحت يا به تلويح از  اين
ايران دفاع کنند و بخواھند رژيم حاکم بر ايران 
به شيوه رژيم صدام حسين و معمر قذافی 
سرنگون گردد، ابائی نداشته وھيچ شرمی به خود 

ھا و محافل و  طلب افزون بر سلطنت.  اند راه نداده
ھای مشابه آن در طيف ياد شده،  گروه

ھا کرد نيز، بارھا از دولت  بورژواناسيوناليست
اند سناريوی عراق را در ايران  آمريکا خواسته

پياده کند و برای اجرای نقش در پروژۀ 
چه در عراق به سقوط صدام  امپرياليستی شبيه آن

و تشکيل حکومت اقليم کردستان انجاميد، اع%م 
 .اند آمادگی کرده
گونه تحرکات اپوزيسيون بورژوا  گرچه اين

ليبرال رابطه و تناسب مستقيمی با ميزان تنش و 
ھای  اخت%ف ميان جمھوری اس%می و قدرت

امپرياليستی در راس آن امپرياليسم آمريکا دارد و 
ھا شديدتر شده،  ھا و اخت%ف ھر چقدر اين تنش

آموز ارتجاع  تحرکات اپوزيسيون دست
سازی و استمداد  امپرياليستی و ماجرای آلترناتيو

از آمريکا برای حمله نظامی نيز پررنگ تر شده 
ھای اوباما در قياس  جا که سياست است، اما از آن

ھا بود، لذا  با دورۀ بوش پسر کاھش اين تنش
ت%ش اين گرايش برای ترغيب دولت آمريکا به 
تعويض رژيم در ايران، از اقبال چندانی 

اما روشن است که سياست دولت !  برخودار نشد
آمريکا در قبال جمھوری اس%می در دورۀ 
ترامپ، با دوره اوباما متفاوت است و به احتمال 

ھای فيمابين  زياد با تشديد فشار و افزايش تنش
اپوزيسيون بورژوايی که ازھم .  ھمراه خواھد بود

اکنون بوی کباب به مشامش خورده، فورا به ياد 
برای "  حل راه"و ارائه "  شھروندان ايران"

درايران افتاده و "  آزادی و دموکراسی"  استقرار
از دولت امپرياليستی آمريکا و لمپن فاشيستی بنام 
دونالد ترامپ که در عداد نئوکان ھا  و بورژوا 

ھای راست آمريکاست، تقاضای  امپرياليست
نموده تا "  رژيم خمينيست"کمک برای سرنگونی 

در عين حال استعداد خود را درعمل به عنوان 
پادو امپرياليسم آمريکا بيازمايد و به اثبات 

 .برساند
ھای امپرياليستی در عراق و ليبی و "  حل راه"

سوريه برای استقرار به اصط%ح دموکراسی و 
ھای  آزادی و جنايات فجيعی که قدرت

امپرياليستی در راس آن امپرياليسم آمريکا برای 
تامين منافع اقتصادی، سياسی و اھداف 

اند، چنان بزرگ و  طلبانه خود مرتکب شده توسعه
دھشتناک است که نفرت و بيزاری ھر انسان 

ھا از ذھن  آزادانديشی را برانگيخته و تا قرن
. مردم خاورميانه و جھان پاک نخواھد شد

ھا در جايگزينی  کارنامه خونين اين قدرت
و "  دموکراسی"ھای ديکتاتوری بجای رژيم

با عمليات نظامی و به ضرب توپ و "  آزادی"

اند که  نويسندگان نامه اظھار اميدواری نموده
مردم "آمريکای تحت رھبری دونالد ترامپ، به 

پس "  تندروھا"کمک کند کشورا را از "  ايران
" طرفدار دموکراسی"ھا که  بگيرند و از آن
رژيم "شان جايگزين ساختن  ھستند و ھدف

دموکراسی "با حکومتی مبتنی بر "  خمينيست
نويسندگان نامه، به .   کندپشتيبانیاست، "  ليبرال

اند که چنين حکومتی،  دونالد ترامپ اطمينان داده
 . آمريکا در جھان خواھد بودمتحدان ثابت قدماز 
ی اين چند نفر به جانوری مانند دونالد ترامپ   نامه

زده و گنديدۀ آمريکا او را  داری بحران که سرمايه
به جلو صحنه فرستاده است تا راھی برای نجات 

ھا و حواشی زيادی را  خود دست و پا کند، بحث
حقيقتا .  درپی داشت که بخشا ھنوزھم ادامه دارد

که چند آدم ليبرال بورژوا مسلک که نه از  اين
ای برخوردارند،  موقعيت سياسی اجتماعی ويژه

نه در معاد7ت سياسی نقش و جايگاھی دارند و 
دارند به  آيند، برمی در کل عددی به حساب نمی

يک تاجر شار7تان، يک مرتجع لمپن و يک 
نويسند، به خودی خود  ضدزن نژادپرست نامه می

آنقدر اھميت نداشت که پيرامون آن به بحث و 
اما مساله موقعی اھميت پيدا .  مجادله پرداخت

کند که بدانيم، اين نامه و موضوعات مطرح  می
.  نفر نيست٣٠شده در آن، فقط نامه و موضع اين 

گرايش معينی را  نامه به ترامپ در واقع، موضع
در اپوزيسيون جمھوری اس%می نمايندگی 

گرايشی که البته طيفی از افراد و محافل .  کند می
خواه  طلب وجمھوری ھا ازسلطنت و گروه

، "ھا طلب اص%ح"، "سبزھا"ومجاھدين گرفته تا 
ی رانده شده از حکومت را دربر "  ھا مذھبی ملی"

نامه به ترامپ در واقع بيان مکنونات .  گيرد می
 .قلبی اين طيف و اين گرايش است
ای ابھامات آن و  اگر از حشو و زوائد نامه و پاره

ُدمی که خجو7نه برای جناحی از حکومت به 
تکان آمده درگذريم، لپ ک%م اين است که 
نويسندگان نامه دست به دامان دولت امپرياليستی 
آمريکا به رھبری ترامپ شده و از آن درخواست 

تواند به جمھوری  اند که ھرطور که می کرده
اس%می فشار بياورد و گروھی را به قدرت 

 !العمر نوکر آمريکا خواھد بود برساند که مادام
درخواست از دولت آمريکا برای تشديد فشار و 
سرنگون ساختن جمھوری اس%می، در واقع چيز 
ديگری جز ھمان درخواست حمله نظامی، 

نيست که البته اين بار با لحن و "  بشردوستانه"
 . شود زبان ديگری بيان می

ليبرال از   –اما استمدادطلبی اپوزيسيون بورژوا 
ارتجاع امپرياليستی و در راس آن دولت 

ساختن  امپرياليستی آمريکا برای سرنگون
کم  دست.  جمھوری اس%می، پديدۀ جديدی نيست

از مقطع اشغال نظامی عراق توسط آمريکا و 
متحدان آن در دورۀ بوش پسر و سقوط رژيم 
بعثی صدام حسين به اين سو، اين موضوع بارھا 

ھای گوناگون توسط نيروھای  و بارھا به زبان
. دھنده اين طيف مطرح شده است مختلف تشکيل

ھا و محافل سياسی وابسته به اپوزيسيون  گروه
ھا و گفتگوھای رسمی  بورژوايی، چه در نشست

 –ولو دست دوم   –ھای  با مقامات و ديپلمات
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موضع طبقه کارگر در نزاع ميان دو 
 ارتجاع اس�می و امپرياليستی

 در حاشيه نامه سی نفر به دونالد ترامپ

     ھاشمی رفسنجانی مرتجعی با 
 ای سراسر             کارنامه

        جنايت، کشتار و ستمگری
 
 
 

ھائی وجود دارند که به خاطر دفاع آنھا از ستمديگان و منافع آنھا در  در تاريخ ھرملتی افراد و شخصيت
شود، و در  مانند و ھمواره به نيکی ازآنھا ياد می گيرند، جاودانه باقی می قلوب توده ھای مردم جای می

ھای يک کشور  مقابل افرادی ھم ھستند که به عنوان ستمگران ودشمنان  مردم ھمواره منفور توده
 .شود خواھند بود و در تاريخ به زشتی ازآنھا ياد می

 
گذاران رژيم ستمگر جمھوری اس%می، که امروز مرد، چھره  اکبرھاشمی رفسنجانی يکی از پايه

منفوری است که ھمچون شار7تان و جنايتکارسرشناس ، خمينی، در تاريخ ايران ھمواره با نفرت و 
 .انزجار از او ياد خواھد شد

 
او در زمره حلقه نخستين ياران خمينی، مرتجعی بود که نقش مھمی در سرکوب و شکست انق%ب ايران 

گذاران رژيم جمھوری اس%می، برقراری استبداد دينی،  ھاشمی رفسنجانی يکی از پايه.  برعھده داشت
 . به بند کشيدن و اسارت مردم ايران بود

 
بند کشيدن ده ھا  گيرندگان اصلی رژيم در قتل عام و کشتار ھزاران تن از مردم ايران و به وی از تصميم

ھاشمی رفسنجانی .  ھای قرون وسطائی دولت دينی بود ھزار تن از فرزندان مردم ايران در سياھچال
 سال به درازا کشيد و در جريان ٨ھای مھم تصميم گيرنده رژيم بر ادامه جنگی بود که  يکی از مھره

 . ھا تن آواره و بی خانمان شدند آن، صدھا ھزارتن از مردم ايران کشته و معلول و ميليون
 

ھا تن از مردم ايران  گذار سياست اقتصادی نئوليبرال بود که ميلون اش پايه او در دوره رياست جمھوری
ھای گرسنگان را در مشھد، شيراز، اکبرآباد با  را به فقر، گرسنگی و بيکاری محکوم کرد و شورش

او در اين دوره به سرکوب و کشتار مخالفان رژيم در داخل بسنده .  کشتارھای بيرحمانه سرکوب کرد
ھای ترور دستگاه اط%عاتی اش را برای کشتار مخالفان رژيم در خارج از کشور بسيج  گروه.  نکرد

در دوره رياست .  ترين آن، کشتار رھبران حزب دمکرات کردستان در ميکونوس بود کرد که وحشيانه
جمھوری او بود که وزارت اط%عات برنامه کشتار دستجمعی گروھی از نويسندگان را به مرحله اجرا 

ای فعا7ن سياسی ونويسندگان نيز ادامه  ھای زنجيره قتل.  گذاشت که خوشبختانه با شکست رو برو شد
ھای بی  ھا فقط نمونه ھائی از جنايات و ستمگری اين.  ھمان پروژه کشتارھای ھاشمی رفسنجانی بود

سراسر کارنامه سياه اين مرتجع در طول .  انتھای اين جنايتکار طراز اول رژيم جمھوری اس%می بود
ھای   سال ادامه حيات ننگين جمھوری اس%می، چيزی جز جنايت و کشتار و ستم بر توده٣٨نزديک به 

 . مردم ايران نبود
 

ھا و جنايات بيرحمانه و وحشيانه ھاشمی رفسنجانی را ازياد نخواھند  مردم ايران ھيچگاه اين ستمگری
 .برد و در تاريخ ايران در کنار خمينی ج%د به عنوان جنايتکاران بزرگ تاريخ از آنھا ياد خواھد شد

 
 
 

 برقرار باد حکومت شورايی –سرنگون باد رژيم جمھوری اس�می 
 باد سوسياليسم زنده –باد آزادی  زنده

 )اقليت(سازمان فدائيان 
 ١٣٩۵ماه  دی١٩

 
 حکومت شورايی –آزادی  –نان  –کار 

 

ھای  رفرميست  –ھای ناسيوناليست " چپ"باضافه 
گيرند که در ھر نزاع نيمه  ای مسلک جا می توده

ھا و ارتجاع امپرياليستی با  جدی ميان قدرت
رژيم جمھوری اس%می جانب ارتجاع اس%می را 

. کنند گرفته، مستقيم و غيرمستقيم از آن دفاع می
گرچه به دليل ماھيت رسوای رژيم استبدادی و 

کنند در شرايط حاضر  جنايتکار حاکم جرات نمی
به صراحت شعار حمايت از جمھوری اس%می 

تر و  ترديد در شرايط بحرانی را سردھند، اما بی
ھای طبقاتی  بندی دھندۀ صف اوضاعی که صيقل

است، بار ديگر در کنار جمھوری اس%می قرار 
اينان که ھدفی جز اسارت و انقياد .  خواھند گرفت

مردم ايران به دست طبقه حاکم و برجای ماندن 
رژيم ارتجاعی و استبدادی جمھوری اس%می 

ھای کارگر  ندارند، گروه ديگری از دشمنان توده
اند که به بھانه مقابله با  و زحمتکش مردم ايران

ارتجاع امپرياليستی، از ارتجاع اس%می دفاع 
کنند و ھمدست جنايتکاران حاکم بر ايران  می

 .عمل خواھند کرد
ھای مردم  کارگران و زحمتکشان و عموم توده

ايران برای رھايی از چنگ رژيم ارتجاعی 
ای که  جمھوری اس%می و فجايع فزاينده

بار آورده است، راھی جز  داری حاکم به سرمايه
اين ندارند که مستق%نه وارد ميدان مبارزه شوند 

 .و خود، سرنوشت خويش را در دست گيرند
تواند اين  ھر کس ريگی به کفش نداشته باشد نمی

حقيقت را کتمان کند که ارتجاع داخلی و 
خارجی، جمھوری اس%می و امپرياليسم ھر دو 
به يکسان دشمن سوگند خورده کارگران و 

کارگران و زحمتکشان ايران .  اند زحمتکشان
زمانی خواھند توانست، مستق% سرنوشت خود را 
رقم زنند که دوستان و دشمنان خود را به خوبی 

بايد توجه کرد که فقط رژيم ارتجاعی .  بشناسند
ھای امپرياليست دشمن  جمھوری اس%می و قدرت

مردم نيستند، بلکه ھستند افراد، محافل و يا 
ھايی از ميان نيروھای اپوزيسيون که در  گروه

شوند اما در عمل با حمايت  لباس دوست ظاھر می
از يک طرف نزاع ميان دو ارتجاع اس%می و 
امپرياليستی، نقش دشمن مردم را اما در لباس 

 .کنند دوست بازی می
ھای  ھای راديکال و کمونيست کارگران آگاه، چپ

انترناسيوناليست در دفاع از منافع کارگران و 
کوبند  رد به دو سوی نزاع می زحمتکشان، دست

. کنند  واز يک سياست مستقل پرولتری دفاع می
ھا درعين حال با ھر گونه ابھام،  کمونيست

آفرينی و تزلزل گرايش سانتريست که به  توھم
نشستن ميان دو صندلی خو کرده و از درون 

تواند بازی در بساط دو نيروی  مواضع ان می
ارتجاعی درآيد، شديدا مبارزه و آن را افشا می 

ھر نيروی چپ راديکال و ھر کمونيست .  کنند
واقعی بايد با شعار نه به امپرياليسم نه به 
جمھوری اس%می، انق%ب را بديل خود قرار دھد 
و کارگران و زحمتکشان را به اعتصاب و قيام و 

تنھا از طريق يک انق%ب .  انق%ب فرا بخواند
ترين  توان بزرگ اجتماعی کارگری است که می

ضربه را ھمزمان بر امپرياليسم و رژيم 
تمام .  ارتجاعی حاکم بر ايران وارد ساخت

انديشند، مستقل  ھا و کسانی که جز اين می گروه
که چه نقش و جايگاھی در اپوزيسيون  از اين

برای خود قائل باشند، نامه به بوش و ترامپ 

نوشته يا ننوشته باشند، مشتی فريبکار و دشمن 
اند و در عمل يا به پادوان امپرياليسم  کارگران
شوند، يا به سياھی لشکر رژيم سرتاپا  تبديل می

 .ارتجاعی جمھوری اس%می
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ای  تعميق فقر در جامعه
 نشسته بر دريايی از ثروت

  ٨درصفحه 

مھاجرت از روستاھا به شھرھا در رشد 
نياز .  داری نقش مھمی ايفا کرده است سرمايه
داری به نيروی کار آزاد به نابودی  سرمايه

روابط فئودالی، از جمله وابستگی دھقانان به 
از سوی ديگر رشد .  زمين منجر گرديد
داری که بر کسب سود  ناموزون سرمايه

بنيان دارد و نه نيازھای جامعه، به تمرکز 
يافتن شغل و .  امکانات در شھرھا انجاميد

مندی از امکانات  ممر معاش و نيز بھره
زمين يا کم درآمد را به  شھری، دھقانان بی

مھاجرت به شھرھا و مناطق صنعتی 
ای  داری توده در اوان رشد سرمايه.  واداشت

شد و  که از روستاھا به شھرھا سرازير می
گشت، در  به پرولتاريای صنعتی بدل می

ھايی در حاشيه شھرھا و اطراف  بيغوله
در ميان اين توده، .  ھا مسکن گزيد کارخانه

يافتند و  اما بودند بسياری که کاری نمی
شرايط .  دادند ارتش بيکاران را تشکيل می

ھا و  بار زندگی، شيوع بيماری مصيبت
مبارزات طبقه کارگر، طبقه حاکم در 
کشورھای صنعتی را به تغييراتی در 

چنين اقدام به ايجاد  ھم.  شھرسازی واداشت
امکانات رفاھی و خدماتی از جمله دسترسی 
به آموزش و بھداشت و درمان در مناطق 
روستايی، سيل مھاجرت به شھرھا را کنترل 

ھای  ھا و محله گاه  سکونت در توصيف.  کرد
ھای بسياری با  کارگری آن دوران، شباھت

نشين امروز ايران يافت  مناطق حاشيه
 .شود می

در ايران نيز، اکثر ساکنين اين مناطق، 
روستاييانی ھستند که در جستجوی کار و 
برای برخورداری از خدمات رفاھی، 
آموزشی، پزشکی شھری به شھرھا 

ھا نيز  اما بخشی از آن .  اند مھاجرت کرده
ساکنين قديمی شھرھا ھستند که بر اثر فقر و 

ھا  ھای سنگين به زندگی در اين محله اجاره
جمعيت فعال اين مناطق .  اند روی آورده

عمدتاً يا بيکارند يا در جستجوی کار يا 
تر نيز  دارای کار موقت و غير دائمی و بيش

ترين وجه  عام.  در مشاغل غيررسمی
نشين، وجود و  ھای حاشيه اشتراک محله
 .تراکم فقر است

امروزه در ايران، تنھا روستانشينان و 
نشينان نيستند که در فقر مطلق به سر  آلونک

برند، يعنی فقری که فرد به نيازھای  می
ابتدايی مانند آب سالم، تغذيه، خدمات 
بھداشتی، آموزش، پوشاک و سرپناه 

ھا نفر از توده مردم  دسترسی ندارد، ميليون
ھا  ده.  کنند با مشقت روزگار سپری می

ھا با دستمزدھای  ميليون کارگر و خانوار آن
. آورند ناچيز به زحمت لقمه نانی به دست می

حقوق معلمان و پرستاران به زحمت کفاف 
. دھد شان را می مخارج خود و خانواده

ھای دوم  کارمندان برای امرار معاش به شغل
کودکان که برای .  آورند و سوم روی می

افزايش درآمد ناچيز خانواده به ناچار 

در استان ھمدان "  دره سياه"روستاھايی مانند 
که نه نانوايی دارد و نه بقالی و نه ھيچ چيز 

 .ديگر
 دی با ١٩با وجود اين رئيس کميته امداد در 

دھم  من اطمينان می: "شود وقاحت مدعی می
ھای دولت گرسنه و محتاج  که با ھمکاری

ما از کف فقر مطلق که نان و .  نان نداريم
با اطمينان .  نيازمندی خوراک است، رد شديم

گوييم که ھمه ايرانيان از نعمت آب و  می
 درصد جمعيت از نعمت گاز ٧٠برق و 

نظام جمھوری اس%می .  برخوردار است
توانسته در طول چھل سال کارھای بزرگی 

کسی در حال حاضر از ما آب و .  انجام دھد
 ."کند برق طلب نمی

گويی آشکار در حالی است که نه  اين دروغ
 و  کوچه فقط در روستاھا، بلکه در کوچه پس

گرچه در .  کند حاشيه شھرھا فقر بيداد می
نشينی نيز، به روال معمول در  مورد حاشيه

جمھوری اس%می، آمار دقيقی وجود ندارد، 
جا  جا و آن اما آمار رسمی و آماری که اين

شوند، ابعاد وخيم اين پديده را آشکار  بيان می
در ارديبھشت ماه معاون رفاه .  سازند می

اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه 
وارونگی "ای به   در مصاحبه اجتماعی

شکاف فقر، کاھش فاصله فقر روستايی و 
ی وی،  به گفته.  در ايران اشاره کرد"  شھری

طبق مطالعات موجود، يا فقر در شھرھا در "
حال گسترش است يا فاصله بين فقر 

 ."روستايی و شھری در حال کاھش
 ١۵٠بر اساس آمار رسمی، يک ميليون و 

اند،  نشين ھزار نفر از ساکنين مشھد حاشيه
جمعيت .  يعنی يک سوم جمعيت آن

 ھزار ۴٠٠نشين اصفھان در حدود  حاشيه
، ٩۴در تير ماه .  شود نفر تخمين زده می

 ١ /  ۵شھرداری تبريز اع%م کرد از جمعيت 
 ھزار  ۴۵٠ميليون نفری اين شھر، حدود 

ھمان زمان، قاليباف، .  اند نشين نفر حاشيه
 درصد ٣٠ تا ٢۵شھردار تھران گفت، 

نشينان تشکيل  جمعيت تھران را حاشيه
 ميليونی ٨ /  ۵دھند که با توجه به جمعيت  می

تھران، بايد بيش از دو ميليون نفر را شامل 
، وزير کشور آمار ٩۵در مھر ماه .  شود

 . ميليون نفر اع%م کرد١٢نشينان را  حاشيه
نشين در تمامی  وجه تشابه اين مناطق حاشيه

شھرھا، فقدان حداقل امکانات و خدمات 
شھری ابتدايی مانند آب و برق، سيستم 

بسياری از . آوری زباله است فاض%ب و جمع
نشين از حداقل  ھای مناطق حاشيه گاه سکونت

ايمنی برخوردار نيستند و گاھی از 
بندی مصالح در دسترس ساخته  سرھم

ای که اصط%حاتی نظير  به گونه.  شوند می
آباد برای توصيف اين  آلونک، زاغه و حلبی

ھايی که  آلونک.  تر است ھا مناسب گاه سکونت
فقط در حاشيه شھرھا وجود ندارند، بلکه 

ھای شھری  ھا در داخل محدوده برخی از آن
ھا يا حاشيه  ی خيابان ھا، گوشه مانند زير پل

 .خورند ھا ھم به چشم می اتوبان

ھای  درد آورد، اما در مقايسه با گزارش
بسيار ديگر از شرايط زيست مردم، 

ای  ست در اقيانوسی از فاجعه ای قطره
 .انسانی

در اواسط آذر ماه، خبرگزاری دولتی فارس 
از روستايی در نزديکی مشھد به نام 

روستايی که .  تيمورآباد گزارشی منتشر کرد
نه زير خط "مردم آن به روايت اين گزارش 

فقر .  کنند زندگی می"  فقر که زير خط زندگی
کند که تنھا  چنان در اين روستا بيداد می

نانوايی روستا به خاطر عدم توانايی مردم 
 ". درش تخته شده است"برای خريد نان، 

در اواخر آذر ماه امسال، در خبرگزاری 
دولتی ايلنا، گزارشی از روستاھای جنوب 

گزارشی از روستاھای .  کرمان منتشر شد
از دھستان مازر .  گنج کرمان شھرستان قلعه

 آبادی و روستا و با ضريب محروميت ۴٠با 
، يعنی با7ترين ضريب محروميت در ٩

از مردمی که در سرما و گرما در .  کشور
کنند و نان  کپرھای حصيری زندگی می

در .  ست"غذايی رويايی"خشک برايشان 
، درباره ٩٣گزارش ديگری، در اوايل اسفند 
خوانيم که  ھمين شھرستان و دھستان می

 آبادی و روستا با ۴٠دھستان مارز با "
 ھزار نفر يکی از نقاط ١٢جمعيتی بالغ بر 

و رئيس "  محروم شھرستان قلعه گنج است
 ۴٠اين : "گويد گنج می شورای شھرستان قلعه

کشی  روستا ھنوز آب آشاميدنی سالم و لوله
 سال ھيچ ٢يعنی طی نزديک به .  ندارند

گامی در جھت فقرزدايی در اين منطقه 
 .برداشته نشده است

، "بشاگرد"ھاست که از محروميت  سال
ای دورافتاده در استان ھرمزگان، گفته  منطقه

 درصد ٨٠شود؛ از بيکاری بيش از  می
از محروميت و فقر شديد .  جمعيت اين منطقه

با وجود اين، بشاگرد ھمان بشاگردی .  آن
سيستان و بلوچستان .  است که بوده است

به .  ترين ضريب محروميت است دارای بيش
 درصد ١۴ی مدير کل کميته امداد  گفته

 در ٩ تا ۶جمعيت محروم کشور با ضريب 
ی وزير  به گفته.  کنند اين استان زندگی می

ای از زاھدان،  در فاصله ده دقيقه"کشور، 
 ھزار نفر از مردم با امکانات، ٢۵٠حدود 

 سال قبل زندگی ١٠٠شرايط و استانداردھای 
 ."کنند می

ھا از فقر و محروميت در سراسر  گزارش
ترين  ترين تا شمالی از جنوبی. ايران کم نيست

از عدم .  ھا و شھرھا و روستاھا استان
دسترسی آنان به برق، آب آشاميدنی سالم، 
سرويس بھداشتی، امکانات تحصيلی از جمله 
مدرسه، خدمات پزشکی و بھداشتی و 

از .  پذير ھای ايمن و دسترسی جاده
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نتيجه برای امرار معاش، ناچارند نيروی 
در .  دار بفروشند کار خود را به سرمايه

نتيجه، در يک قطب ثروت و در قطب ديگر 
اما چنين نيست که ھمه .  شود فقر انباشته می

کارجويان فرصت فروش نيروی کار را به 
آورند، بلکه تعداد کثيری از آنان به  دست 

پيوندند و در فقری  ارتش بيکاران می
در .  زيند تر از کارگران شاغل می عميق
ھای بحرانی که توليد دچار رکود  دوره
شود،  شود، بر بيکاران و فقرا افزوده می می

تری  در آن سو، اما، ثروت در دست عده قليل
گزارش اکسفام که در .  گردد متمرکز می

گر اين   منتشر شد، نشان٢٠١۵ژانويه 
واقعيت است که فاصله نابرابری در فاصله 

تر گشته و   عميق٢٠١۵ تا ٢٠٠٠ھای  سال
 نفر در جھان به اندازه ثروت ۶٢ثروت 

نيمی از جمعيت کره زمين افزايش يافته 
ھا ھمين  در ايران ھم آمارھا و واقعيت.  است

بنا به گزارشی در .  دھند روند را نشان می
 ٢، دھک دھم درآمدی کشور ٩٣مھر 

سران رژيم ھم در .  ميليون نفر جمعيت دارد
ھای مختلف به افزايش شکاف  فرصت

از جمله وزير .  طبقاتی در ايران اشاره دارند
سابق بھداشت، درمان و آموزش پزشکی در 

 برابری درآمد ١٧فاصله "دی ماه امسال، به 
و .  کند اشاره می"  ثروتمندان و فقرا در ايران

ھای  فقر سرمنشأ بسياری از ناھنجاری
سوادی،  سوادی و کم اجتماعی، از جمله بی

فقر س%مت .  ست اعتياد، فحشا و بزھکاری
جسمی و روانی افراد جامعه را به خطر 

 .شمار ديگر و تبعات پر. اندازد می
داری پيشرفته،  اگر در کشورھای سرمايه

ھا و نيروھای  مبارزات کارگران، کمونيست
مترقی، فقر مطلق را کاھش داده و حتا 

. ھای زندگی برخوردارند بيکاران از حداقل
  در کشورھای سرمايه داری توسعه نيافته
مانند ايران، بيکاری مترادف است با 

خانمانی و فقدان نيازھای اوليه  گرسنگی و بی
فقدان سيستم .  زندگی مانند بھداشت و آموزش

ھای  تأمين اجتماعی فراگير، فقدان آزادی
يابی و پيگيری مطالبات،  سياسی برای تشکل

ترين  اعتنايی سران رژيم دينی به ابتدايی بی
نيازھای مردم،  ھمه دست به دست ھم 

ھای  اند تا روز به روز عرصه بر توده داده
ای که  آينده.  تر شود ميليونی مردم ايران تنگ

حتا کارشناسان و مسئو7ن رژيم آن را 
تا جمھوری اس%می به .  کنند بينی می پيش

داری بر  دھد، تا سرمايه حيات خود ادامه می
ايران سلطه دارد، روزنه اميدی در 

تنھا راه .  انداز وجود نخواھد داشت چشم
اجتناب از اين آينده، مبارزه برای سرنگونی 
جمھوری اس%می و برپايی حکومتی 

 .برخاسته از مردم و متکی به مردم است

. پردازند کنند و به کار می تحصيل را رھا می
توسعه روستايی و "در شھريور ماه، معاون 

 درصد از ۴٠گفت، "  مناطق محروم کشور
 درصد از ١٧خانوارھای روستايی و 

خانوارھای شھری دارای فقر چند بعدی 
از بعد استانداردھای زندگی نظير (ھستند 

ھای  با افزايش ھزينه).  آموزش و بھداشت
درمانی، تورم و عدم افزايش متناسب 

تر بحران  دستمزدھا، بيکاری و از ھمه مھم
داری ھمراه با اجرای  ساختاری سرمايه

ھای نئوليبرالی بايد انتظار داشت در  سياست
تری از  ھای آتی، تعداد ھر چه بيش سال

مردم، حتا از قشر متوسط به خط فقر يا زير 
امری که ھم اکنون در .  خط فقر رانده شوند

 .حال وقوع است
ست که  رشد فقر در ايران در حالی
ھای آن،  درآمدھای کشور از نفت و فرآورده
اما .  زند سا7نه به ده ھا ميليارد د7ر سر می

اين درآمدھا که می توانست صرف رفاه 
مردم شود، بخش زيادی ازآن، صرف 

ھای  ای رژيم، ارگان ھای منطقه ماجراجويی
سرکوب نظامی و شبه نظامی و نھادھای 

شود و به جيب سرمايه داران می  مذھبی می
رحمانی فضلی، وزير کشور در .  رود

دو لشگر "ھمايشی در آبان ماه گفته است، 
 »ايجاد امنيت و جبران نبود توازن«برای 

در استان سيستان و بلوچستان مستقر ھستند، 
در حالی که ھزينه نگھداری اين دو لشگر 

 برای توسعه »گذاری دو برابر نياز سرمايه«
 ."اين استان است

گذشته از آن، باندھای مختلف مافيايی بر 
اند و با حراج  اقتصاد ايران چنگ انداخته

ھای طبيعی کشور که با دسترنج  ثروت
آيند،  کارگران و زحمتکشان به چنگ می

بر اين .  سازند سود حاصل را نصيب خود می
بستر، سران و ايادی رژيم با چپاول و 

ھای نجومی به  اخت%س و دريافت حقوق
ھايی  ثروت.  اند ھای ھنگفتی دست يافته ثروت

ھا به رفاه مردم  که اگر بخشی از آن
يافت، ميليون ھا نفر از ف%کت  اختصاص می

بنا به گزارشی که .  يافتند و فقر نجات می
ای   منتشر کرد، خامنه٩٢رويترز در سال 
 ميليارد د7ری به نام ٩۵يک امپراتوری 

. کند را کنترل می"  ستاد اجرايی فرمان امام"
کس و ھيچ جا پاسخگو  ستادی که به ھيچ

نيست و جز او و نزديکانش، کسی از 
 .سرنوشت اين درآمدھا اط%عی ندارد

فقر و نابرابری از پيامدھای گريزناپذير 
در .  ست داری جوامع طبقاتی از جمله سرمايه

داری درصد قليلی از جامعه  جامعه سرمايه
در برابر اين .  ابزار توليد را در اختيار دارند

عده، اکثريتی از جامعه قرار دارند که چيزی 
در .  جز نيروی کار خود در اختيار ندارند



 ٩ ٧٣٣ شماره  ٩۵نيمه دوم دی     ٩

 
شده و چندين خانواده در  ای درون گورستان و در قبرھای از پيش آماده عده"که  ماه گزارشی انتشار داد مبنی بر اين  دی٧روزنامه شھروند 

 گور از پيش آماده وجود دارد که ٣٠٠در درون گورستان، .  کنند زنی و زير کانال در چادر زندگی می اطراف گورستان، در منطقه بلوک
 ." کنند در ھر گور يک نفر و گاھی ھم سه تا چھار نفر زندگی می. اند  گور را اشغال کرده٢٠کم  خواب دست  کارتن ۵٠

برخی خواستار .  ھا را در سراسر ايران در پی داشت ھا و خبرگزاری ھای اجتماعی، روزنامه ھا در شبکه انتشار اين خبر موجی از واکنش
گورخوابان .  جمھور، شھردار و استاندار انجام گرفت فوريت با دستور دادستان، رئيس و البته اين رسيدگی به.  رسيدگی فوری به مسئله شدند

ھا، نوعی  وجود، در ميان اين واکنش با اين.  اما واکنش مردم، احساس ھمدردی و محکوميت رژيم بود.  را با زور از گورھا بيرون ريختند
 .  وضوح آشکار بود توھم پراکنی نيز به
 داده که نظاير آن وجود  کردند که گوئی اتفاقی استثنائی و نامأنوس در کشوری با مردمی غرق در رفاه و آسايش رخ برخی چنين وانمود 

 .دار ساخته است ھا را متأثر ساخته و احساساتشان را جريحه ھای گورستانی انتشاريافته، آن نداشته و ندارد و حا7 که گزارشی از گورخانه
ھای گورستانی پديده  بايد کسی با فجايعی که نظم حاکم بر ايران  به بار آورده بيش از آن بيگانه باشد که نداند، حتی گورخوابی و گورخانه

حتی در ھمين محل و بر سر ھمين مسئله نيز .   جمھوری اس%می، از چندين سال پيش در ايران است جديدی در ايران نيست، بلکه ارمغان
 ."کنند  سال است در ھمين قبرستان نصيرآباد زندگی می١٠اينجا کسانی را داريم که : "گويد يکی از خود گورخوابان می

ھا و  ھر ساله ده.  دست وجود داشته و دارد ھا معتاد، صدھا و ھزاران نمونه از اين  واقعيت اين است که در کشوری به نام ايران، با ميليون
خانمانی جان  ھر روز صدھا و ھزاران تن در اثر فقر، اعتياد و بی.  اند زده در سرمای زمستان جان داده ھای ف%کت صدھا تن از ھمين انسان

 .گذارند ھا انسان بيکار و گرسنه سر بر بالين می روزانه ميليون. دھند می
 ١٠دار شده، ندانند که يک جمعيت  ھای گورستان نصيرآباد احساساتشان جريحه چگونه ممکن است کسانی که اکنون با شنيدن خبر گورخانه

متجاوز از ده ميليون بيکار در فقر و گرسنگی جان .  گذرانند باری را می بار و ف%کت  ميليونی در حاشيه شھرھای بزرگ زندگی اسف١۵تا 
قدر ناچيز است  دستمزد و حقوق اکثريت بزرگ کارگران و زحمتکشان آن.  کودکان کار و خيابانی ابعاد ميليونی به خود گرفته است.  کنند می

اند و در فقر و  گوی نيازھای معيشتی نيمی از ھر ماه نيست و فراتر از آن، کم نيستند کارگرانی که چندين ماه دستمزد نگرفته که حتی پاسخ
 .برند گرسنگی به سر می

جاست که مقامات و سران  ھا، مشکل اين گويا از ديدگاه آن.  دھند که افرادی ھم ھستند که آدرس غلط به مردم ايران می آور اين اما حيرت
گذارد که ببيند در  اش بيرون نمی جمھوری خبرند و رئيس جمھوری اس%می قدمی از کاخ رياست گذرد بی دولتی از فجايعی که در کشور می

نه .  گذرد آگاھی دارد انکار که حسن روحانی بيش از ھر کس ديگر به آنچه در کشور می واقعيتی است غيرقابل .  گذرد  می سراسر کشور چه
روزه روسای مؤسسات دستگاه اجرائی  رو که وی ھمواره از مقامات امنيتی رژيم در با7ترين سطوح آن بوده است، بلکه ھمه  صرفاً از آن

از جمله وزير اط%عات، وزير کشور، پليس، شھردار و ديگر مقامات ريز و درشت او را از تمام مسائلی که در ھر گوشه شھرھا و 
اھميت  برای او مطلقاً بی.  گذرد داند که در کشور چه می بنابراين او بھتر از ھر کسی می.  کنند گذرد، آگاه می روستاھا در سراسر کشور می

ی او پاسداری از رژيم استبداد دينی و پيشبرد سياستی است که  وظيفه.  است که کسی زنده در گور مسکن گزيند يا از گرسنگی جان دھد
خوابی، گورخوابی را در  فروشی، کارتن دار و فقر، بيکاری اعتياد، تن  قطب جامعه در دست گروھی سرمايه ثروت و سرمايه را در يک

 . نژاد انجام داد و پيش از او ھم پيشينيان وی دھد که احمدی ای را انجام می او ھمان وظيفه. قطب ديگر متمرکز سازد
معضل بسيار فراتر از آن .  ھا نيست خوابی و گورخوابی انسان معضل جامعه ايران فقط اعتياد و کارتن.  پوشی نمانده است چيزی برای پرده

مسئول تمام فجايعی .  اند سرتاسر جامعه مملو از بحران، فاجعه و نابسامانی است که نظم طبقاتی حاکم و رژيم پاسدار آن به بار آورده.  است
حاکميت خدا بر روی زمين، يکی از فاسدترين، .  ھای وابسته به آن ھستند ھا و جناح  داده جمھوری اس%می و تمام گروه که در ايران رخ

گر و   مشت دزد و راھزن، غارت مجريان فرمان الھی جز يک.  ھای تاريخ بشری از کار درآمده است ترين رژيم ترين و مخوف رحم بی
 سال حاکميت ننگين خود، جز فاجعه و ويرانی، فقر، بيکاری، گرسنگی، اعتياد، جنگ، ٣٨جمھوری اس%می در طول .  گر نيستند چپاول

آن را بايد با يک .  پوسيدگی اين رژيم، اکنون به نھايت خود رسيده است.  اختناق ، استبداد و کشتار، فساد و تباھی ارمغانی نداشته است
 .دانی تاريخ فرستاد انق%ب کارگری سرنگون کرد و به زباله
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١١درصفحه   

 داران کارگران، گروگان سرمايه
١٢از صفحه   لذا .  خود، از طبقه کارگر سلب کرده است 

برخ%ف عموم کشورھای جھان، کارگران 
ھای مستقل که از  ايران، حتی از داشتن تشکل
ھا به شکلی متشکل  منافع اقتصادی و صنفی آن

اما در مقابل تمام ابزارھای .  اند دفاع کنند، محروم
سرکوب سياسی و اقتصادی، امکانات و تسھي%ت 

داران قرارگرفته که به ھر  در اختيار سرمايه
ھا را  خواھند با کارگران رفتار کنند و آن شکل می

 .استثمار نمايند
يکی از عواقب اين ديکتاتوری که در عرصه 

ای در رشد و ارتقاء  اقتصادی به عامل بازدارنده
ھا  مبارزات کارگران و حتی سطح مقاومت آن

شده است، واداشتن طبقه کارگر به کار در  تبديل
شرايط فقر مطلق از طريق پرداخت دستمزدی 

تر از ارزش نيروی کار  است که بسيار پايين
 .ھاست آن
اين واقعيت ديگر بر کسی پوشيده نيست که  

اکثريت بسيار بزرگ کارگران در زيرخط فقر 
مطلق قرار دارند و آنچه تحت عنوان دستمزد به 

کننده  شود، حتی جبران کارگران پرداخت می
ھای يک خانوار کارگری در نيمی از ماه  ھزينه
ھا که فقر را تحت  برخ%ف برخی نگرش.  نيست

دانند،  ھر شرايطی محرک اعتراض و مبارزه می
تواند به عاملی برای  اين فقر در شرايطی ھم می

ويژه  اين به.  انفعال و تمکين به وضع موجود شود
در شرايطی صادق است که طبقه کارگر در 

سازمانی قرار دارد، طبقه حاکم به  پراکندگی و بی
گسيخته متوسل شده  ديکتاتوری عريان و عنان

است و کارگران در چنان وضعيت وخيم معيشتی 
قرار دارند که مقدم بر ھر چيز بايد در فکر تأمين 

 .وسايل معاش خود باشند
دار ايران برای پيشبرد اھداف خود  طبقه سرمايه

و تشديد استثمار، فقط به ديکتاتوری عريان، 
سرکوب و بی حقوقی کارگران و ت%ش برای در 

داشتن کارگران اکتفا نکرده، بلکه  پراکندگی نگه
از ھمه اين شرايط بھره گرفته تا با تحميل فقری 

ھا را به اسارت گيرد و  کمرشکن به کارگران، آن
بدين .  تا آخرين حد ممکن استثمار را تشديد کند
تر از  منظور نيروی کار را به بھايی ارزان

خرد و کارگران را در منتھای فقر  ارزش آن می
 .دارد و گرسنگی نگه می

چگونه ممکن است چنين اتفاقی رخ دھد 
که نيروی کار کا7ست و ھر کا7يی در  درحالی

. شود داری به ارزش آن فروخته می نظام سرمايه
دستمزد ھم قاعدتاً بايد بيان پولی ارزش نيروی 

 کار باشد؟
تا جايی که مسئله فروش اين کا7ی ويژه در 
ايران مطرح است، بنا به شرايط سياسی و 
اقتصادی حاکم و محروميت طبقه کارگر حتی از 

دار  حقوق صنفی، کارگر در برابر سرمايه
شود که  الحقوق ظاھر نمی عنوان فردی متساوی به

دار  بتواند نيروی کارش را به بھای آن به سرمايه
دار دارای تمام حقوق،  سرمايه.  بفروشد يا نفروشد

ھا  امتيازات و امکانات است، کارگر از ھمه آن
مسئله به اين شکل است که .  باشد محروم می

دار تعيين  کارگر منفرد يا بايد بھايی را که سرمايه
خيلی ھم که .  کند بپذيرد يا از گرسنگی بميرد می

ماجرا بخواھد جنبه قانونی به خود بگيرد، معيار 
عنوان  گيرد که دولت به آن، دستمزدی قرار می

دار معين  نماينده و قدرت متشکل طبقه سرمايه
 .کرده است

 درصدی کنونی تبديل به سپرده بانکی ٢۵ تا ٢٠
 آن بخشی از دستمزدھای  کند و با بھره خود می

يک سال که بدين .  پردازد معوقه کارگر را می
دار ميلياردھا تومان،  گذرد، اين سرمايه منوال می

خوب که دقت .  زند مفت و مجانی به جيب می
دار با به تعويق  کنيم، آشکار است که سرمايه

انداختن پرداخت دستمزد کارگران، عم%ً حتی 
7اقل بخشی از دستمزد کارگران را ھم به جيب 

کارگرانی که چندين ماه دستمزد خود .  زده است
شان  اند، زندگی خود و خانواده را دريافت نکرده

خانمانی تباه  در فقر، گرسنگی، بدھکاری، بی
شده است  شود، اما ھمين مسئله در ايران تبديل می
وسيله جديدی برای تشديد استثمار و افزون  به

 .سازی سود و سرمايه
دار  اما منافعی که از اين بابت عايد سرمايه

به تعويق .  يابد جا خاتمه نمی شود، به ھمين می
ای برای آرام  انداختن دستمزدھا، ھمچنين وسيله

کردن و مطيع ساختن کارگران و به گروگان 
 .ھا است گرفتن آن

کارگرانی که درنتيجه تعويق چند ماه دستمزد، با 
فقر، بدھکاری و معض%ت متعدد اجتماعی و 

ويژه با توجه  گريبان ھستند،  به به خانوادگی دست
ھا بيکار در ايران، ھرلحظه در  به وجود ميليون

برند و  بيم و ھراس ناشی از بيکاری به سر می
اند ھمين کاری را ھم که دارند از دست  نگران

ھای  شوند به انسان بدھند و اخراج شوند، تبديل می
خواھد  دار که بھر شکل می تابع و مطيع سرمايه

دھد و استثمار را  فشار قرار می ھا را تحت آن
اين کارگران که تحت يک چنين .  کند تشديد می

دار لطفی  شرايطی بايد منتظر بمانند تا سرمايه
بار بخشی از مطالبات  کرده و ھرچند وقت يک

ھا را بپردازد، ديگر جرئت و روحيه  معوقه آن
اعتراض برای افزايش دستمزد و بھبود شرايط 

لذا مجبور .  معيشتی خود را نخواھند داشت
ترين شکل استثمار، ستم و  شوند به وحشيانه می

که  خ%صه ک%م اين.  استبداد سرمايه تن دھند
معنا کارگران را به گروگان  تمام دار به سرمايه

 .گرفته و اسير خود کرده است
با اين توضيحات روشن است چرا مسئله به 
تعويق انداختن پرداخت دستمزد کارگران که 

ھاست در ايران رواج پيداکرده و پيوسته بر  سال
شده است، ربطی به اين  وسعت و دامنه آن افزوده

يا آن وضعيت اقتصادی و توجيھات رنگارنگ 
دار حاکم ندارد، بلکه يک سياست  طبقه سرمايه

آگاھانه طبقه حاکم و روش جديدی برای افزون 
سازی سود و سرمايه، تشديد استثمار و به بند 

 .کشيدن و مطيع ساختن کارگران است
که مبارزات کارگران ايران عليه اين  بدون اين

شيوه ستم و استبداد سرمايه ناديده انگاشته شود، 
سؤال اين است که چرا طبقه کارگر ايران 
نتوانسته با معضلی که چندين سال ادامه دارد، 

 ای جدی داشته باشد؟ مقابله
ترين دليل و علت آن سياسی  ترديد اساسی بی

در ايران يک رژيم سياسی استبدادی و .  است
غايت سرکوبگر حاکم است که بيان آشکار  به

اين .  دار است ديکتاتوری عريان طبقه سرمايه
ترين  ديکتاتوری عريان سرمايه حتی ابتدايی

ھای سياسی را برای دفاع از  حقوق و آزادی

ھمواره در پاسخ به اعتراضات کارگران نسبت 
به عقب افتادن مداوم دستمزد، توجيھات متعددی 

زمانی .  اند حسب اوضاع عنوان کرده را به
گسيختگی صنايع پس از انق%ب بھانه بود و  ازھم
سپس خصوصی .  ازآن، جنگ و ادامه آن پس

سازی و نوسازی صنايع توجيه و بھانه شد و 
ازآن بحران اقتصادی پايان دوران زمامداری  پس

معضل حل نشد و بھانه و .  ھاشمی رفسنجانی
تحريم .  توجيه تحريم اقتصادی بر آن افزوده شد

که معضل  اقتصادی ھم به پايان رسيد، بدون اين
. پرداخت دستمزدھای معوقه کار گران حل شود

تری  بالعکس اين معضل ابعاد و وسعت گسترده
به خود گرفت و اکنون نيز ھرروز بھانه جديدی 

ھا،  کمبود نقدينگی، قفل شدن بانک.  آورند درمی
داران  معوقات دولت و مؤسسات آن به سرمايه

ای از  ھای واسطه خصوصی، طلب شرکت
 .کاران و غيره مقاطعه

واقعيت اين است که تمام ادعاھای دولت و 
داران خصوصی برای به تعويق انداختن  سرمايه

ھای  مداوم دستمزد کارگران، چيزی جز بھانه
واھی نيست و ھدفی جز افزودن بر سود و ثروت 

ترين  حتی اگر بزرگ.  داران ندارد سرمايه
ھای اقتصادی نيز در يک کشور وجود  بحران

دھند،  داشته باشد، کاری که کارگران انجام می
آفرينند، بسيار فراتر از آن  ارزش جديدی که می

. ھاست کننده دستمزد آن چيزی است که جبران
تواند اتفاق افتد  چيزی که در جريان بحران می

دار در مقايسه با دوره  اين است که سود سرمايه
بود  اگر جز اين می.  رونق اقتصادی کاھش يابد

داری بايک بحران  که تمام جھان سرمايه اکنون
اقتصادی جدی مواجه است، در تمام کشورھای 

بايستی وضعيت کارگران شبيه آن  جھان می
. چيزی باشد که اکنون در ايران وجود دارد

دانيم چنين نيست و ايران نمونه  که می درحالی
فردی در سراسر جھان است که  منحصربه

افتد و اين  ھا به تعويق می دستمزد کارگران ماه
ھم در اين  دليل آن.  ھاست که ادامه دارد روند سال

دار ايران، آن را به  است که طبقه سرمايه
ای برای افزون سازی سرمايه و سود تبديل  وسيله

 چگونه؟. کرده است
فرض کنيد در يک موسسه توليدی يا خدماتی، 
ھزار کارگر مشغول به کارند که در ھرماه بايد 

عنوان دستمزد به   ميليارد تومان به٢مبلغی معادل 
داری که يک يا  سرمايه.  کارگران پرداخت شود

چند ماه پرداخت دستمزد کارگران را به تعويق 
انداخته، چندين ميليارد تومان دستمزد معوقه 

ای برای  که کمترين ھزينه کارگران را بدون اين
او داشته باشد و يا ناگزير باشد در ازای اين پول، 

دار بانکدار بپردازد، به  ای به سرمايه بھره
کند و به جريان فعاليت و  سرمايه الحاقی تبديل می

 طريق حجم ارزش اضافی  بدين.  اندازد توليد می
دھد و از طريق سودی که از ھمين  را افزايش می

گونه که رسم شده  آورد، ھمان منبع به دست می
است، يک ماه از دستمزدھای معوقه چند ماه را 

 .يابد پردازد و اين ماجرا ھمچنان ادامه می می
دار  تر آن نيز اين است که سرمايه راه سھل و ساده

صنعتی و توليدی يا خدماتی، دستمزد 
نشده و به تعويق افتاده کارگر را با بھره  پرداخت



 ١١ ٧٣٣ شماره  ٩۵نيمه دوم دی     ١١
١٠از صفحه   

 داران کارگران، گروگان سرمايه
ھای کمرشکن زندگی کارگر باشد، ديگر  ھزينه

فرصتی برای زندگی معمولی کارگر ھم باقی 
ماند، تا چه رسد به تفريح و ارتقای سطح  نمی

اين وضعيتی است که .  فرھنگی کارگر
داران دقيقاً آن را خواسته و از قبل آن  سرمايه

رو که نيروی کار  نه صرفاً ازآن.  برند سود می
کنند و  کارگر را مفت و مجانی تصاحب می

زنند، بلکه از ھمين  سودھای ک%نی به جيب می
شرايط برای به گروگان گرفتن کارگران، 

ھا به تبعيت بی چون و چرا، بھره  واداشتن آن
که کارگران در يک چنين شرايط   وقتی.  گيرند می

تواند  دار می باری قرار دارند، طبقه سرمايه اسف
رحمی خود را تا آنجا بسط دھد که  گستاخی و بی

پرداخت دستمزد کارگران را نيز چندين ماه به 
تعويق اندازد و زندگی کارگران را تباه کند و از 

ای برای افزون سازی سود و سرمايه  ھم وسيله آن
 .بسازد

با اين اوصاف، روشن است که اگر اوضاع به 
فقط بھبودی در  روال چندين سال گذشته باشد، نه

وضعيت کارگران رخ نخواھد داد بلکه، 
سال  به گونه که تجربه نشان داده است، سال ھمان

تر خواھد شد و حتی اين معضل به  وضع وخيم
تعويق افتادن پرداخت دستمزد کارگران به مدت 
چند ماه که به يک پديده معمول و مرسوم 

 .شده است، حل نخواھد شد تبديل
شماری  تواند از شر مصائب بی طبقه کارگر نمی

اند، رھا  که نظم موجود و طبقه حاکم به بار آورده
که به نبردی قطعی برای  گردد، مگر آن

حتی اگر قرار .  برانداختن اين نظم روی آورد
باشد در چارچوب نظم موجود، طبقه حاکم را به 

نشينی واداشت، اين کار با مبارزات منفرد و  عقب
بايد مبارزه را از .  پراکنده کارگران ممکن نيست

ای سرا  ھای منفرد، به سطح مبارزه سطح کارخانه
ھای سرا  بايد برای برپايی تشکل.  سری ارتقاء داد

که  سری ت%ش نمود و اين ممکن نيست مگر آن
 توليد، نخست در  ھای ھر رشته کارگران کارخانه

که کارگران  وقتی.  ميان خودشان، متشکل شوند
رشته توليد متحد و متشکل  ھای يک کارخانه

داران را  توانند باقدرت، سرمايه باشند، آنگاه می
که کارگران متشکل  وقتی.  نشينی وادارند به عقب

ھای مختلف متحد شوند و به ھم بپوندند،  رشته
عنوان يک طبقه در برابر طبقه  توانند به آنگاه می
دار قرار گيرند و به نبرد قطعی برای  سرمايه

 . برانداختن نظم موجود برخيزند
کارگران ايران بايد اين درس را از تاريخ و 

صد سال اخير جامعه ايران آموخته  تجربه يک
دار فقط با  باشند که در اينجا طبقه سرمايه

تواند  ترين استبداد می ديکتاتوری عريان و وحشی
داری را  حکومت کند و نظم ستمگرانه سرمايه

ھای  بنابراين حتی از منظر کسب آزادی.  حفظ کند
سياسی که بيش از ھمه نياز طبقه کارگر ايران 
است، راھی جز به زير کشيدن و سرنگونی طبقه 
حاکم وجود ندارد و ھيچ نيرويی ھم جز طبقه 

 .کارگر قادر به انجام اين وظيفه نيست
تمام اميد و آينده جامعه ايران وابسته به مبارزه  

طبقه کارگر و نقشی است که  اين طبقه در 
وظيفه ھر .  تحو7ت سياسی ايفا خواھد نمود

نيروی پيشرو و آگاه کارگری است که با ت%ش 
برای متشکل ساختن و ارتقاء سطح مبارزه 
طبقاتی کارگران، به انجام اين وظيفه بزرگ و 

 .تاريخی طبقه کارگر ياری رساند
 
 

کار مقدم بر ھر چيز عبارت خواھد بود از 
ارزش وسايل زندگی که برای حفظ و نگھداری 
. دارنده نيروی کار و خانواده وی ضروری است

اين ضروريات زندگی، البته محدود و منحصر به 
نيازھای مصرفی غذايی، پوشاک، مسکن و 

بلکه تحت شرايط تاريخی کنونی و .  امثالھم نيست
تری  سطح پيشرفت و فرھنگ، حيطه گسترده

ای نياز به برق، گاز،  امروزه ھر خانه.  دارد
ھا نمونه  شويی و ده تلفن، تلويزيون، وسايل لباس

ھا زندگی ممکن  دست دارد که بدون آن ازاين
ھا ھمه برای کارگر ھزينه دارد که  اين.  نيست

. شود ھا وارد ارزش نيروی کار می ارزش آن
وپرورش  ھای آموزش ھمچنين است ھزينه

فرزندان کارگر، ھزينه وسايل نقليه، مخارج 
نيازھای فرھنگی و تفريحی کارگر که ارزش 

ھای توليد و بازتوليد  ھا وارد ھزينه تمام اين ھزينه
 .گردد نيروی کار و ارزش آن می

اين، آن حداقل دستمزد يا آن مرزی است که 
تر از آن  تواند پايين ارزش نيروی کار کارگر نمی

در ايران اين حداقل چه مبلغی است؟ تا چند .  باشد
ھای يک خانوار  سال پيش که ھنوز متوسط ھزينه

معمولی در شھرھا توسط مراکز رسمی دولتی 
 ميليون تومان در ٣شد، اين رقم بيش از  اع%م می

ھا و تورم دوره  اگر افزايش ھزينه.  ماه اع%م شد
حساب نياوريم،  زمامداری حسن روحانی را ھم به

شده دستمزد توسط  روشن است که با حداقل تعيين
 ھزار تومان در ماه، ٨١٢دولت، معادل 

فقط نيروی کار کارگر را به  داران نه سرمايه
خرند، بلکه اين فاصله  بھايی زير ارزش آن می

توان گفت، تنھا  ای بزرگ است که می اندازه به
. پردازند سوم ارزش نيروی کار کارگر را می يک

از ھمين روست که امروزه در ايران دستمزدی 
کنند،  که اکثريت بزرگی از کارگران دريافت می

ھای نيمی از  توانند ھزينه از طريق آن حتی نمی
ترين  سابقه لذا کارگران با بی.  ماه را جبران کنند

اند و  شرايط وخيم مادی و معيشتی مواجه
 .شود ھا تباه می روزمره زندگی آن

به قول مارکس، اگر در ھر کشوری چنين 
ای  آيد که بھای نيروی کار تا مرحله شرايطی پيش

تر از ارزش آن قرار  تنزل کند که قيمت آن، پايين
تواند به شکل پژمرده  نيروی کار فقط می"گيرد، 

." و پريشانی خويشتن را نگاه دارد و بسط يابد
الحال وضعيت کارگران ايران در  اين دقيقاً وصف

اين وضعيت باعث شده که .  شرايط موجود است
ھای کارگری با فقر و گرسنگی مداوم  خانواده
رو باشند، ازنظر جسمانی تحليل روند، به  روبه

ھای متعدد مبت% شوند، در سنين پايين  بيماری
ھا معضل  جان خود را از دست بدھند و با ده

که کارگران در  وقتی.  اجتماعی ديگر مواجه شوند
باری گرفتارند، روشن  يک چنين شرايط اسف

است که ديگر بحثی از امکانات فرھنگی و 
تفريحی و رشد و اعت%ی فکری و فرھنگی در 

گروھی از کارگران که ناگزيرند پس . ميان نيست
 ساعت کار روزانه، چندساعتی ھم در جای ٨از 

وشوھر کارگر برای نجات  ديگر کار کنند، يا زن
روز کار کنند و گاه  از فقر و ف%کت موجود تمام

فرزندان خود را از تحصيل محروم کنند و روانه 
خرجی برای  بازار کارنمايند تا آنھا نيز کمک

بحث ما ھم بر سر ھمين مسئله است و نه در 
ای که تابع ھيچ ضابطه و  مورد ھزاران موسسه

قانونی نيستند، نظير مؤسسات توليدی و خدماتی 
 .کوچک يا مناطق ويژه
توان گفت دستمزدی که در  اما بر چه مبنايی می

شود، مستثنا از  ايران به کارگران پرداخت می
اصط%ح کار باشند يا  که مشمول قانون به اين

تر از ارزش نيروی کار است  نباشند، بسيار پايين
و از ھمين رو است که کارگران با فقر مطلق 

برند، و  اند و در گرسنگی مداوم به سر می مواجه
 شوند؟ وحشيانه استثمار می
داند که ھر کا7يی در بازار  اين را ھر کس می

توان آن را  قيمتی دارد و با پرداخت اين قيمت می
شود؟ از  اما اين قيمت چگونه تعيين می.  خريد

طريق مقدار کار اجتماعاً ضروری برای توليد 
 .آن

چيز به کا7  داری که ھمه در جامعه سرمايه
نيروی کار نيز يک کا7ست، اما .  شده است تبديل

کا7ی ويژه که تمايز آن با کا7ھای ديگر در اين 
شود برخ%ف کا7ھای  است که وقتی مصرف می
در اينجا فقط .  آفريند ديگر، ارزش نوينی می

کنيم که اين ارزش نوين و تازه آفريده شده،  اشاره
کننده  ھمان چيزی است که بخشی از آن جبران

شود   می دستمزدی است که به کارگران پرداخت
عنوان ارزش اضافی و سود  و بخش ديگر به

 .گردد دار می نصيب سرمايه
داری، کارگر برای امرارمعاش  در جامعه سرمايه

و زنده مانده چيزی جز فروش نيروی کار در 
او اين نيروی جسمانی و فکری را .  اختيار ندارد

داری  دار و توليد سرمايه که موردنياز سرمايه
فروشد،  دار می عنوان يک کا7 به سرمايه است، به

در ازای آن مبلغی پول تحت عنوان دستمزد 
کند، تا از طريق آن وسايل معيشت  دريافت می

ما در اينجا نقش .  اش را تأمين کند خود و خانواده
مھارت، تخصص و کار مرکب را کنار 

گذاريم، و بحث را بر سر يک کارگر ساده و  می
معمولی که جمھوری اس%می بر آن مبنا حداقل 

 .دھيم کند، مدنظر قرار می دستمزد را تعيين می
دستمزد اين کارگر چقدر بايد باشد؟ 

ديگر ارزش نيروی کاری که به  عبارت به
شود و شکل پولی دستمزد  دار فروخته می سرمايه

شود؟ دقيقاً مثل  گيرد، چگونه تعيين می به خود می
ھر کا7ی ديگر، از طريق زمان کار اجتماعاً 
7زمی که برای توليد و بازتوليد نيروی کار، 
. برای حفظ و نگھداری کارگر ضروری است

کارگر با کار چندين ساعت در روز، نيرو و 
که  دھد، برای اين انرژی خود را از دست می

بتواند مستمراً نيروی کار را بفروشد و در محل 
کار مصرف کند، بايد اين نيرو و انرژی 

مرور فرسوده  کارگر به.  رفته جبران شود ازدست
. شود، بايد نسل خود را نيز بازتوليد کند و پير می

ھمه بدان معناست که مقدم بر ھر چيز بايد  اين
بتواند مواد غذايی 7زم را تھيه کند، س%متی خود 

اش لباس و  را حفظ نمايد، برای خود و خانواده
ديگر ضروريات زندگی را تأمين کند و جايی 

يعنی .  برای استراحت و سکنی گزيدن داشته باشد
گيرد بتواند وسايل  بايد درازای دستمزدی که می

پس، ارزش نيروی .  معيشت خود را تأمين کند
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 داران کارگران، گروگان سرمايه
توان در ايران سراغ گرفت  کمتر روزی را می

که کارگران يک يا چند واحد توليدی و خدماتی 
ماندن پرداخت دستمزد و حقوق خود  به معوق 

ھا ھزار و شايد  اکنون ده ھم.  اعتراض نکنند
صدھا ھزار کارگر در سراسر ايران وجود دارند 

ھا گاه چندين ماه  که دستمزد و مزايای آن
 .نشده است پرداخت

ابعاد اين مسئله در ايران به حدی است که با 
توان گفت، در تمام کشورھای جھان  قطعيت می

اين گفته، البته .  ای برای آن يافت توان نمونه نمی
مدتی  ھای منفرد و کوتاه  معنا نيست که نمونه بدان

داری وجود  از آن در ديگر کشورھای سرمايه
يک از کشورھای جھان، ابعاد  ندارد، اما در ھيچ

و وسعت آن، نظير ايران نيست و ع%وه بر اين، 
 .ھای متمادی ھمچون ايران دوام نداشته است سال

چرا طبقه کارگر ايران با اين معضل 
روست؟ علت چيست که اين پديده به تعويق  روبه

ھا ادامه يافته و به يک پديده  افتادن دستمزدھا سال
شده است؟ چه منافعی  معمولی و مرسوم تبديل

دار دارد و با7خره چرا طبقه  برای طبقه سرمايه
 ای جدی با آن داشته باشد؟ کارگر نتوانسته مقابله

اين واقعيت بر کسی پوشيده نيست که به تعويق 
افتادن پرداخت دستمزد کارگران، مسئله امسال و 
پارسال و چند سال اخير نيست، بلکه در تمام 
دوران استقرار جمھوری اس%می در ايران وجود 

ويژه از دوران رياست جمھوری  داشته و به
رفسنجانی و اجرای سياست اقتصادی نئوليبرال، 

. تری به خود گرفته است پيوسته ابعاد وسيع
ھا  داران و رژيم سياسی پاسدار منافع آن سرمايه

ھای  نامXه          ))))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 شÁمÁاره حسÁاب  کمک

بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھÁمÁراه 
ھÁÁای  کÁÁد مÁÁورد نÁÁظÁÁر بÁÁه يÁÁکÁÁی 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 زنده و ھمزمان مشاھ$ده ک$ن$ي$د و ھ$م$چ$ن$ي$ن ش$ب$ک$ه  ھای تلويزيون دمکراسی شورايی را 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،٨٫۵ساعت  

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

 
  صبح به وقت ايران،٨٫۵پنجشنبه 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


