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به نمايش رسوائی "  انتخابات رياست جمھوری"

 ۶.  تمام عيار جمھوری اس-می تبديل شده است
ترين  ھا در مھم کانديدايی که در تمام اين سال

مقامات حکومتی بودند و از فيلتر شورای نگھبان 
و در "  مناظره ھای انتخاباتی"گذشتند، در 

شان در  که نقش رقبای شان ضمن آن ھای سخنرانی
فساد دولتی و سوءاستفاده از قدرت را عريان 
ساختند، سند رسوايی جمھوری اس-می را 

ھای  امضاء و شکست آن را در تمامی عرصه
سياسی، اجتماعی و اقتصادی به تمام مردم ايران 

از فقر اکثريت بزرگ .  و جھان اع-م کردند
جامعه تا سرکوب و اعدام، از فساد 

طلبی، از  ی دولتی تا جنگ يافته سازمان
ھای اجتماعی تا تبعيض جنسيتی و ملی،  بحران

ی  از بحران اقتصادی و بيکاری تا نقض گسترده
اين .  ھای مخالفان ھای سياسی و شکستن قلم آزادی

است ماھيت جمھوری اس-می که ما ھمواره 
با "  انتخاباتی"اع-م کرديم و امروز کانديداھای 

ھايی که گاه  زبان خود به آن اعتراف کردند، سال
جمھوری تکيه  بر مسند رياست"  طلبان اص-ح"

زده و مجلس اس-می را در اختيار داشتند و گاه 
 ".اصولگرايان"

اعتراف به شکست تا حدی بود که صدای 
م-ھای بازمانده از عصر قاجار و صفويه را نيز 

آخوند فاضل لنکرانی از اعضای جامعه .  درآورد
"مدرسين قم گفت اين چه وضعی است که : 

امروز شاھد آن ھستيم؟ اين به او تھمت بزند، او 
به اين تھمت بزند، ھر دو به نظام تھمت بزنند، 
دلسوزان نظام بايد بنشينند و بر مظلوميت اين 

که يک طرف بگويد چھل   اين.نظام گريه کنند
سال فساد و خورد و بُرد و اخت-س و دزدی 
بوده، و برای مردم ھيچ کاری نشد، آن طرف ھم 
بگويد اينھا گرفتند، بردند، زدند، چه کردند، در 

". برد؟ اش را چه کسی می انظار دنيا نتيجه
که  ھاشمی طبا يکی از کانديداھا نيز با بيان اين

ھا در اين مناظره انجام  نمايی بدترين سياه"
"، پرسيد"گيرد می چرا اصولگرايان که از اين : 

ھا باخبر ھستند، فيلمسازان ايرانی که به  نارسايی
" نمايی سياه"يابند را به  شھرت جھانی دست می
 ".کنند وضعيت کشور متھم می

ای نيز که پيش ازاين و در جريان  خامنه
در مورد "  انتخابات رياست جمھوری آمريکا"

ما از اين آقايی که تازه : "سخنان ترامپ گفته بود

ھای به اصط-ح انتخاباتی  تبليغات و مناظره 
ھا و باندھای حکومتی که توجه نسبتا زيادی  جناح

را به خود جلب کرد بار ديگر بر فساد عميق 
دستگاه حکومتی صحه گذاشت و لجنی را که 
تاروپود رژيم به آن آغشته است، از عمق به 

گان قرار  روی آب آورد و در معرض ديد ھمه
ھا، البته  اندازی اين بازی ھدف اصلی از راه.  داد

اعتنايی مردم  ست که بی گرم کردن تنور انتخاباتی
به آن مايۀ نگرانی سران رژيم و در راس آن 

ھای حکومتی ونامزدھای  جناح.  ای است خامنه
جمھوری در اين نمايشی که ھر  انتخاباتی رياست

رغم  رود، به چھار سال يکبار به روی صحنه می
ھر اخت-فی که داشته باشند، اما يک وظيفه 
اصلی بيشتر ندارند و آن کشاندن تعداد ھرچه 
. بيشتری از مردم به پای صندوق رای است

روحانی در جريان مجادله لفظی با نامزدھای 
ھمه ما يک وظيفه بيشتر نداريم "رقيب خود گفت 

ھای  و آن اين است که ھمه را به پای صندوق
ھای  اگر ھمه مردم پای صندوق.  رای دعوت کنيم

رای بيايند، قطعا ما پيروز و موفق در انتخابات 
ای نيز که بارھا و به  خامنه."  خواھيم بود

صراحت به ھمين نکته اشاره نموده و مستقل از 
ای از صندوق  که در نھايت نام چه مھره اين

بيرون خواھد آمد، برخواست خود مبنی بر 
حضور و مشارکت گسترده مردم تاکيد ورزيده 

بار برای کشاندن مردم به پای صندوق  است، اين
ھايی که وارد صحنه اين نمايش  حتا به عروسک

اند تکليف نمود در تبليغات خود روی چه  شده
دانست که  رژيم البته می!  نکاتی انگشت بگذارند

 تناقضی که حزب کمونيست بايد آن را حل کند
 

بيانيه مشترک بايکوت انتخابات در کردستان، با امضای حزب دمکرات کردستان ايران، حزب دمکرات 
له زحمتکشان کردستان، سازمان زحمتکشان کردستان  کردستان، سازمان خبات کردستان ايران، کومه

موجی از انتقادات و اتھامات را از )  له کومه(و سازمان کردستان حزب کمونيست ايران )  له کومه(ايران 
ھای سياسی عليه حزب کمونيست و سازمان کردستان آن، در طول   سوی برخی احزاب و سازمان

 .ھای اخير در پی داشت ھفته
له، البته در موارد متعدد، از موضع يک برخورد رفيقانه با يک  برخورد به اين موضع يا تاکتيک کومه

ھای شخصی و  حساب آويز قرار دادن آن برای تسويه اشتباه يا انحراف صورت نگرفت، بلکه گاه دست
ويژه که برخی از اين منتقدين وابسته به گرايش راست و رفرميست ھستند و زمانی  گروھی بود، به

کردند و برخی ديگر نيز در چھارچوب سناريوی  حمايت از يک جناح رژيم ارتجاعی حاکم را تبليغ می
طلبان ھمکاری و اتحاد عمل دارند و افق ديدشان از محدوده يک نظم سياسی  وسفيدشان با سلطنت سياه

 .رود پارلمانی فراتر نمی

  
  و وحشت خامنه ای٩۶" انتخابات "

 
 دوربين ھای مداربسته برای کارگران گرسنه 

  ۵درصفحه 

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٧۴١شماره    ٩۶نيمه دوم ارديبھشت  –سال سی و نھم 

۶درصفحه   

 مشتی جانی دزد و رياکار

 جمھوری اس�می                           
 قاتل کارگران معدن زغال سنگ يورت در آزاد شھر است

 )اط�عيه(



 ٢ ٧۴١ شماره  ٩۶نيمه دوم ارديبھشت     ٢

١از صفحه   

 نمايش رسوايی جمھوری اس�می در
 "انتخابات رياست جمھوری "

خاطر اين است که  آمده، متشکريم؛ تشکر ما به
 واقعی آمريکا را  زحمت ما را کم کرد و چھره

ھای خود که از  پرورده ، وقتی ديد دست"نشان داد
اند به مراتب  فيلتر شورای نگھبان عبور کرده

بدتر جمھوری اس-می را مفتضح کردند، به 
"کانديداھا ھشدار داد و گفت کانديداھا مراقب : 

باشند در مسير طراحی ناتمام دشمن قرار 
نگيرند، اگر کسی بخواھد برخ-ف امنيت کشور 
اقدام کند، قطعاً با سيلی سختی مواجه خواھد 

ای نيز نتوانست از  اما اين سخنان خامنه".  شد
ويژه روحانی  آھنگ تند سخنان کانديداھا به

ای  توکلی نماينده پيشين مجلس در نامه.  بکاھد
روحانی در ھيات يک اپوزيسيون تيغ به : "نوشت

کاش ما !  کشد روی نظام جمھوری اس-می می
، وی در "ديديم ھا را نمی نبوديم و اين استحاله

ی خود با اشاره به برخی از سخنان  انتھای نامه
اش اين سوال را مطرح  ھای روحانی در سخنرانی
در فرض پيروزی در "کرد که روحانی 
". تواند کشور را اداره کند؟ انتخابات، چگونه می

وگو  شريعتمداری مدير مسوول کيھان نيز در گفت
با خبرگزاری فارس سخنان مشابھی بر زبان راند 

"و گفت روحانی به بھانه حمله به رقبای : 
انتخاباتی خود، اساس انق-ب و نظام را آماج 

سخنان ديروز وی در .  حم-ت خويش کرده است
ديگر تبليغ انتخاباتی نيست بلکه مقابله با ...  ھمدان

اساس نظام است روحانی با اين اظھارات سعی 
طور  دارد جمھوری اس-می ايران را دقيقاً ھمان

 ".د معرفی کندنپسند که دشمنان می
البته اين فقط روحانی نبود که اين چنين جمھوری 

خورده نشان داد،  اس-می را مفتضح و شکست
کانديداھای رقيب نيز دست کمی از او نداشتند و 

ی کريه جمھوری  گاه حتا بيشتر از او چھره
اس-می را به تصوير کشيدند، از جمله در فيلم 

در ھمين .  تبليغاتی قاليباف از کودکان کار و غيره
: رابطه تاجزاده معاون اسبق وزارت کشور گفت

 درصد محروم و چھار ٩۶قاليباف نظام را به "
دانم  بعيد می.  درصد زالوصفت تقسيم کرده
ای را داشته باشد  قاليباف جرات طرح چنين مساله

 سال کار و زحمت نظام اين بوده ۴٠که حاصل 
 درصد زالوصفت در ۴ درصد محروم و ٩۶که 

 ".جامعه داشته باشيم
اما چرا و چه شرايطی منجر به اين شد تا 

جمھوری مجبور به اين  کانديداھای رياست
مجبور به اين اعتراف شوند که !  اعترافات شوند؟
 سال ۴٠داِر زالوصفت، نزديک به  اقليتی سرمايه

ی حکومت ولی فقيه، خون  است که در سايه
ھا و  ترين خواست مکند، کوچک کارگران را می

کنند و تنھا  چماق  شان را سرکوب می اعتراضات
طلب  حکومتی که جنگ.  و زندان و اعدام را بلدند

آور است که از آزادی سخن  خجالت"است و 
ھا را  ھا را بريده و دھان زبان"، چرا که "بگويد
 .است"  دوخته

واقعيت اين است که جمھوری اس-می با 
ھای گوناگون  معض-ت متعددی در عرصه

اقتصاد .  سياسی، اجتماعی و اقتصادی روبروست
داری ايران در بحران عميقی گرفتارست  سرمايه

ھای تاکنونی نتوانسته بر بحران  و تمامی سياست

ھای اخير، و ھمراه با  بويژه در سال.  غلبه کند
تشديد بحران اقتصادی، فشار بر اکثريت بزرگ 

اصط-ح کارد را به  جامعه افزايش يافته و به
 ميليون بيکار در کنار ١٠.  استخوان رسانده است

دستمزدھايی که گاه کمتر از يک چھارم خط فقر 
ھستند، اکثريت قريب به اتفاق کارگران ايران را 

بسياری از کسانی که .  به زير خط فقر رانده است
پيش از اين از زندگی متوسطی برخوردار بودند 
در اثر فشار بحران اقتصادی به زير خط فقر 

ھای زندگی محروم  رانده شده و از تامين حداقل
کند و بسياری  در روستاھا فقر بيداد می.  اند شده

ھا در اثر فقر و خشکسالی به حاشيه شھرھا  از آن
اند، به طوری که حتا در کنار شھرھای  رانده شده

نشينی رونق يافته  نه چندان بزرگ نيز حاشيه
ھای متعدد اجتماعی  جامعه با نابسامانی.  است

ھا انسان را  روبروست که گاه مانند اعتياد ميليون
معض-تی که مدام بر .  درگير خود ساخته است

شود، چرا که بيش از ھر چيز  شدت آن افزوده می
اين معض-ت ريشه در گسترش فقروبيکاری 

ی سياست خارجی نيز رژيم با  در عرصه.  دارند
روند جنگ در .  تنگناھای بزرگی روبروست

سوريه برخ-ف ميل و خواست جمھوری اس-می 
ھا ھزينه بابت حضور  حاصل سال.  رود پيش می

در جنگ و حمايت از رژيم اسد که سا|نه رقمی 
رود تا به  بيش از ده ميليارد د|ر بوده است، می

ھای جمھوری  رقم صفر نزديک شود و حتا داشته
اس-می قبل از جنگ داخلی در سوريه نيز در 

 .خطر از دست رفتن ھستند
  بر بستر چنين شرايطی، شاھد گسترش نارضايتی

در سال گذشته نه .  کارگران و زحمتکشان ھستيم
تنھا بر تعداد اعتراضات کارگری به ميزان 

ھا و نوع  زيادی افزوده شد، بلکه خواست
اعتراضات نيز با تغييراتی ھمراه بود که نشان از 

اعتراضات .  يک جھش در جنبش کارگری دارد
ھای گوناگون جامعه نيز افزايش يافته  در بخش

ترين آن اعتراضات مردم اھواز  است که برجسته
. ست بود و اين وحشت بزرگ جمھوری اس-می
ھا و  ترس اصلی جمھوری اس-می قيام توده
از .  سرنگونی بدست کارگران و زحمتکشان است

روست که بحران و تضاد در ميان دستگاه  ھمين
حکومتی نيز افزايش يافته و ضمن افزايش تشتت 

ھا برای  در ميان نيروھا و افراد حکومتی، جناح
کسب ھر چه بيشتر سھم در دستگاه حکومتی و 

اند  شان به جان يکديگر افتاده ھای پيشبرد سياست
ست تا زمانی که اين شرايط تداوم دارد،  و طبيعی

اين تضادھا نيز ادامه و حتا شدت يابند، تا جايی 
تواند  که به وضوح بتوان ديد که ھيات حاکمه نمی

 .به شکل سابق حکومت کند
نکته مھم ديگر آن است که مجموعه شرايط 

کاھد، اما  کنونی، از کارآيی دستگاه حکومتی می
ترين ابزار  به موازات آن سرکوب به عنوان مھم

اش نقش و اھميت  طبقه حاکم برای تداوم سلطه
. يابد ھای حکومت می بيشتری در سياست

سرکوب نه يگانه ابزار اما موثرترين ابزار 
ست که اعت-ی انق-بی  حکومت بويژه تا زمانی

ی روحانی نيز   ساله۴ی  کابينه.  فرا نرسيده است
 .اثبات اين مدعاست

روحانی در شرايطی رياست کابينه را در دست 
ھای  گرفت که در اثر شکست در سياست

رفت تا جمھوری اس-می از فروش  خارجی، می
نفت به عنوان رگ حياتی رژيم به طور کامل 

روی کار آمدن روحانی با ھدف .  محروم شود
پيشبرد سياست خارجی متفاوتی از گذشته و لغو 

ھا به يک ضرورت برای جمھوری  تحريم
اس-می تبديل شده بود و اين البته تنھا رسالت 

ھا از جمله  در ساير زمينه.  ی روحانی بود کابينه
ھای  ھای سياسی کمترين تفاوتی با سال آزادی

ھا بر  گذشته بوجود نيامد، حتا در برخی از زمينه
از جمله در نوع .  شدت سرکوب افزوده شد

برخورد حکومت با اعتراضات کارگری که در 
اين دوره شاھد موج وسيعی از اخراج و به 
محاکمه کشيدن کارگران اعتصابی و معترض تا 

 .ھا بوديم ش-ق زدن آن
ای لغو شده و ميزان  ھای ھسته حال که تحريم

فروش نفت به دوران پيش از تحريم بازگشته 
ی او رسالت خاصی  است، ديگر روحانی و کابينه

ای و جھانی و  برعکس شرايط منطقه.  ندارند
ای، جمھوری اس-می  گسترش اعتراضات توده
ای که با  راند تا کابينه را ضرورتا به سمتی می

فقيه و دستگاه نظامی ھماھنگی بيشتری داشته  ولی
طور که  چرا که ھمان.  باشد، بر سر کار بيايد

گويی به  گفته شد، ناتوانی رژيم در پاسخ
ھا و اعتراضاتی که  ھا و مطالبات توده خواست

ريشه در ھمين مطالبات دارند، استفاده بيشتر از 
نيروی سرکوب در داخل، ھمراه با سياست 

 .طلبد تر را می خارجی تندروانه
اما آيا تشديد سرکوب و اتخاذ سياست خارجی 

تواند جمھوری اس-می را از  تر می تھاجمی
 !بست برھاند؟ بن

در اين ترديدی نيست که روی کار آمدن ھيچ 
ھای  ھا و سياست کدام از کانديداھا، کابينه

تواند معضلی از معض-ت  شان نمی احتمالی
بحران .  ی جمھوری اس-می حل کند عديده
ھای بورژوازی  تر از آن است که جناح عميق

ايران قادر به حل آن باشند و ھمين امر به ناتوانی 
 . زند و تشتت در ميان طبقه حاکم مدام دامن می

گذشت، يک "  مناظره ھای انتخاباتی"چه در  آن
نمونه از تبلور ھمين تشتت در ميان طبقه حاکم و 

تشتت در .  ی بن بست حکومت اس-می است نتيجه
ست که حتا ولی فقيه به عنوان  طبقه حاکم تا حدی

اش به عنوان  ديکتاتوری که با توجه به جايگاه
فرمانده نيروھای نظامی، امنيتی و قضايی نقش 

تواند خواست خود  اصلی را در دولت دارد، نمی
ھای دولتی  را در تمامی شرايط به تمامی ارگان

برای نمونه سخنرانی او در پادگان .  ديکته کند
و ھشدار به روحانی، ھيچ "  امام حسين"نظامی 

او در .  تاثيری در مواضع روحانی نداشت
ھا مواضع  مناظره آخر حتا در برخی زمينه

اش به   بعدی ھای تندتری گرفت و در سخنرانی
"تکرار ھمان مواضع سابق پرداخت انتخابات . 

 و ترکيب مجلس ١٣٩۴در سال "  مجلس اس-می
ی ديگر از تحو|ت درونی  دھم يک نمونه

ای پيش  حاکميت است که مطابق خواست خامنه
 .نرفت

ھای حاکم  واقعيت اين است که ھر کدام از جناح
با .  ھايی از بورژوازی ايران ھستند نماينده بخش

ھای صريح نمايندگان  گيری توجه به موضع
ھای بورژوازی،  سياسی ھر کدام از جناح
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ھای پيشين نيز به دام  مردم حتا در محدودۀ دوره
ھای توخالی نخواھند افتاد و صف  وعده
از اين رو .  تر خواھد شد کنندگان متراکم تحريم

ت-ش نمود اين نمايش را به نحوی که توجه مردم 
ای نيز  خامنه.  آرايی کند به آن جلب شود صحنه

اگرچه بر اين صحنه پردازی صحه گذاشته اما 
پرھيز "  بداخ-قی"توصيه کرده بود نامزدھا از 

سازد "  دشمن را اميدوار"ھايی که  کنند و حرف
اوضاع رژيم اما به قدری .  بر زبان نياورند

بحرانی و فساد چنان عميق و گسترده است که 
ساز  توانست و نتوانست چاره ھا نمی اين توصيه

باشد و جريان آبروريزی رژيم فاسد و آبروباخته 
 .را مھار کند

ھا تن از مردم ايران با چشم خود ديدند و  ميليون
اندرکاران  با گوش خود از زبان سران و دست

ھای مھمی  ھا و سمت رژيم که ھر يک مسئوليت
خواھند  اند و اکنون می در دستگاه حکومتی داشته

ی مسئو|ن    جمھور شوند، شنيدند که ھمه رئيس
درجه اول حکومتی دزد و شياد و رياکار و 
فاسدند و رژيم جمھوری اس-می سرتا پا غرق 

ھای  تبليغات انتخاباتی و مناظره.  در فساد است
ھای  تلويزيونی يکبار ديگر نشان داد که تمام مھره

اصلی که اداره امور کشور را در دست دارند، 
نشان داد که اخت-س .  گرند ازيک جنس و غارت

گری و ضديت با  و دزدی و چپاول و سرکوب
ھای عمومی،  مردم و غارت اموال و ثروت

منحصر به اين يا آن فرد و باند حکومتی نيست، 
گران و ذاتی اين رژيم  بلکه خصلت تمام حکومت

 .است
ھای دو نامزدی که بيشتر  اگر از بحث

ھا و  نظر کنيم، اھم بحث لشکر بودند صرف سياھی
ھايی را که از يک طرف روحانی و  افشاگری

جھانگيری و از طرف ديگر قاليباف و رئيسی 
عليه يکديگر مطرح کردند، حول دو محور دور 

ای  از آنجا که جناح روحانی ھيچ برنامه.  زد می
 سال گذشته نداشت، که ۴جز ادامه برنامه 

تر شدن وضعيت اقتصادی و معيشتی  وخيم
ھای مردم، افزايش فقر، بيکاری، گرانی  توده

ازجمله نتايج آن بوده است، لذا اين جناح حرف 
ھای آن تکرار  حرف.  جديدی برای گفتن نداشت

ھايی بود که در عمل محک خورده و  حرف
کس حتا بسياری از طرفداران  جذايبتی برای ھيچ
جناح مقابل نيز اگرچه برنامه .  روحانی نداشت

معينی ارائه نداد و ھيچ راھی برای حل 
معض-ت جامعه نداشت، اما توانست با انگشت 

ھايی که در دوره  نھادن بر معض-ت و نارسايی
روحانی تشديد شده بود، از ھمان 

گرانه به رقيب خود يورش بََرد، اورا   آغازپرخاش
به موضع دفاعی اندازد و توجه اقشاری از مردم 

. بيش به اين جدال لفظی جلب کند و را نيز کم
برای دارودسته روحانی روشن بود که اگر به 

رفت و صرفاً به دفاع اکتفا   ھمين سياق پيش می
کرد، بازی را از ھمان آغاز باخته بود و چون  می
خواست بازندۀ اين نزاع و رقابت باشد، به  نمی

حمله متقابل و افشاگری عليه جناح رقيب روی 
جمھوری به  چنين شد که نامزدھای رياست.  آورد

ھای اقتصادی و  ای از برنامه جای ارائه فشرده
گونه  آراء که معمول اين سياسی به قصد جلب

ست، تمام   داری ھا در کشورھای سرمايه انتخابات
ھّم خود را صرف افشای يکديگر ساختند و 

. ھای يکديگر را رو کردند پروندۀ فساد و دزدی
ھای فسادی که البته فقط افشای اين يا آن  پرونده

فرد و جناح حکومتی نبود، بلکه در نھايت افشای 
 .تمام دم و دستگاه حکومتی و پروندۀ کل نظام بود

ھای اقتصادی و  جناح روحانی که در زمينه
اوضاع معيشتی مردم و معض-تی از قبيل رکود، 
بيکاری، اشتغال، ازدواج جوانان، مسکن و غيره 
و غيره مورد حمله رقيب قرار گرفته بود، نخست 

 ميليارد تومانی قاليباف و بذل و ٢٢٠٠پروندۀ 
ھای شھرداری به مديران   و دارايی بخشش ام-ک

ھای  و بستگان شھردار را رو کرد و از دزدی
اندازی يک موسسه  وی و ھمسرش در پوشش راه

خيره پرده برداشت و قاليباف اخت-س و 
ھای نجومی در ام-ک شھرداری را با  دزدی
 متری جھانگيری در ونک و زمين ٣۵٠زمين 
 متری روحانی در شھرک غرب که به مفت ٨٠٠

 .اند جواب داد تصاحب کرده
جناح روحانی فاش ساخت که دارودسته قاليباف 
مانع تحقيق و تفحص مجلس برای رسيدگی به اين 

کننده اين پرونده را نيز  پرونده شده است و افشاء
دستگير و در سلول انفرادی زندانی کرده است و 
قاليباف در جواب گفت، مدارکی ھست که شما 

يعنی اگر تحقيق و !  ايد اين ام-ک را گرفته
جمھور و باند وی نيز  شد پای رئيس تحفص می

 !گير بود
ھای بانکی  جناح روحانی از زدوبندھا و دزدی

رقيب سخن گفت، از اينکه رئيسی در مورد 
 ھزار ميليارد تومانی که زير دست او ١٢پرونده 

بوده اقدامی نکرده است و در زمينه مبارزه با 
چنين  قاچاق کا| ھيچ کاری انجام نداده است و ھم

ھای امنيتی که حامی  از اين صحبت کرد که گروه
سياسی دارند، اقتصاد را دست خودشان گرفته و 

اش اين  جناح مقابل پاسخ.  اند مانع رقابت آزاد شده
بود که مسو|ن دولتی در زدوبند با بخش 

، خودشان قاچاق  خصوصی، و استفاده از رانت
. گيرند ھای ميلياردی می کنند و پاداش کا| می

قاليباف در اثبات اينکه مسئو|ن با|ی دولت، 
منابع و مراکز اقتصادی را در اختيار نزديکان 

اند گفت در دولت چھار درصدی  خود قرار داده
رفتارھا به شکل دوره قاجار درآمده است، فو|د 

ھا دست کيست؟ پتروشيمی  دست کيست؟ بانک
دست کيست؟ ام-ک نجومی را شما برديد، 

کند اما برخورد  ترين فرد به شما فساد می نزديک
کنيد و تسنيم در تاييد اين سخنان نوشت،  نمی

تر از يک سال از  جمھور ظرف کم برادر رئيس
 ١٢۵محل دو شرکت در خارج کشور، حداقل 

 ھزار پوند دريافت کرده که ٢٠٠ھزار د|ر و 
شود   ميليون تومان می۴٠٠بالغ بر يک ميليارد و 

 ميليون تومان از بانک ملت ٣٧و ھمزمان ماھانه 
 !حقوق گرفته است

طرف روحانی بارھا قاليباف را دروغگو و 
رياکار خواند و البته قاليباف نيز کوتاه نيامد و 

کند و  گفت روحانی مستقيم به دوربين نگاه می
روحانی يادآوری کرد که سال .  گويد دروغ می

، او بود که نگذاشت ديگران از پرونده ٨۴
 مطلع شوند و خطاب به وی گفت، )١(قاليباف

" طرقبه"شما اگر برای زمين ناراحت ھستيد، به 
 .اند رسيدگی کنيد ببنيد بستگان شما آنجا چه کرده

ای با ضدحمله طرف مقابل  بدين ترتيب، ھر حمله
شد و نتيجه، رسوايی بيشتر رژيم  روبرو می

 .اندرکاران آن جمھوری اس-می و سران و دست
ھای  محور دوم جر و بحث نامزدھا، آزادی

. ھا حول و حوش آن بود سياسی و اقدامات جناح
روحانی که آشکارا تمايل داشت  مجادله و ميدان 

ھای سياسی و اجتماعی  بازی را به عرصه آزادی
بکشاند، بدين خيال که نقطه ضعف بزرگ رقيب 
را پيدا کرده است به کرات عليه دارودسته مقابل 

وی خطاب به جناح رقيب گفت .  سخن گفت
ھايی را که در  کنند آن مردم ايران اع-م می"

 سال فقط اعدام و زندان بلد بودند را ٣٨طول 
چنين با اشاره تلويحی به  وی ھم"!  قبول ندارند

ھايی را که پشت ميز  ما آن"رئيسی گفت 
"!  خواھيم اند را نمی اند و حکم صادر کرده نشسته

روحانی خطاب به مردم پيرامون جناح رقيب 
شناسم،  شناسيد، من می ھا را نمی شما آن"گفت 

ای تصميم گرفتند که در  ھا روزی در جلسه آن
خواستند  ھا می رو ديوار بکشند، آن تھران در پياده

طور که  پياده رو زنانه و مردانه ايجاد کنند، ھمان
در محل کارشان بخشنامه تفکيک جنسيتی را 

چنين از فشارھای  روحانی ھم"  صادر کردند
جناح رقيب برای بستن فضای مجازی، توقف 
اشتغال زنان برخوردھای امنيتی و قضايی،کتک 
زدن دست فروشان و با|خره از حم-ت 

 گفت و اين سخن ٨۴گازانبری قاليباف در سال 
که اگر بگذاريد من اين "  وی را نقل کرد 

کنم و  دانشجويان را ظرف دو ساعت لوله می
 !"کنم جمع می

ھای تبليغاتی و  حسن روحانی در سخنرانی
مناظره انتخاباتی چنان عليه اعدام و زندان و 
  برخوردھای قضايی و امنيتی و محدوديت

ھا داد سخن داد که اگر کسی مقام و منصب  آزادی
دانست تصور  وی در جمھوری اس-می را نمی

کرد کسی از ميان اپوزيسيون دارد  می
گرانه جمھوری اس-می را  ھای سرکوب سياست

تو گويی حسن روحانی در اين . برد زير سوال می
!  سال در خ-ء يا در کرۀ ديگری بوده است٣٨

جناح رقيب البته در اين مورد چيزی نداشت که 
که مشارکت روحانی در اين  بگويد جز اين

ھا را گوشزد و مستند  جنايات و سرکوبگری
 ۵٧چرا که روحانی آن چه را که درسال .  سازد

پس "  گفته و مکتوب کرده بود، ازيادبرده بود 
ازانتقاد علمای قم نسبت به وضعيت حجاب زنان 
و زمانی که طرح اجباری کردن حجاب در 
ادارات مربوط ارتش مطرح شد، با وجود 

حجاب جامعه، با  ھای مردم و زنان بی مخالفت
نظر مثبت من تصميم گرفتيم حجاب را الزامی 

حجابی را از فردا  کنيم و دستور دادم ھيچ زن بی
} کتاب خاطرات حسن روحانی{"  راه ندھند

، زمانی ۵٩ تير سال ٢٣روحانی نگفت که در 
که نماينده مجلس بود، شخصا از دادگاه ارتش 

ھا را ھنگام نماز جمعه "  گر توطئه"تقاضا کرد 
دار آويزند تا تاثيرات بيشتری  در حضور مردم به
 زمانی که دبيرشورای ٨٧داشته باشد و سال 

عالی امنيت رژيم بود، دانشجويان مبارز را 
مزدوران آمريکا و اسرائيل خواند و برخی از 
ھمين ھمکاران امروزی وی که در دھه شصت 
مسو|ن وقت وزارت علوم بودند، در نظر داشتند 

ھا ديوار  ميان دختران و پسران دانشجو در ک-س
کار يکی از  روحانی که رئيسی جنايت.  بکشند

اعضای ھيات مرگ در کشتارھای دھه شصت 
را تلويحا مورد سوال قرار داد که از پشت ميز به 
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مشخص است که بخش بزرگی از بورژوازی 
اش حمايت  ھای ايران از حسن روحانی و سياست

از نظر سياسی روحانی نه تنھا حمايت .  کند می
طيف رفسنجانی، بلکه حمايت سفت و سخت 

" اصولگرايان"ھايی از  و بخش"   طلبان اص-ح"
 نماينده مجلس در ١٧٠بيانيه .  را با خود دارد

رغم موضع روشن  حمايت از روحانی به
ای در حمايت از رئيسی، بيانگر حمايت  خامنه

تشکل .  ھا از بورژوازی ايران است اين بخش
چون اتاق بازرگانی و  ھای بورژوازی ايران ھم 

اما .  مانند آن نيز در کنار روحانی قرار دارند
بخش مھم ديگری از بورژوازی ايران که 

ھای نظامی و وابسته  بيشترين ارتباط را با دستگاه
کنند، و  فقيه دارند، از رئيسی حمايت می به ولی

رو رئيسی به عنوان کانديد مطلوب  از ھمين
جناحی از بورژوازی ايران است که در ساختار 
ويژه حکومتی ايران، قدرت اصلی را در دست 

 .دارند
ھای  ھايی که ھر کدام از جناح اما به رغم تفاوت

بورژوازی حاکم با يکديگر دارند، واقعيت 
جمھوری اس-می و شرايط کنونی ھمان طور که 

ھای  کند که دولت در سال گفته شد حکم می
ھايی که اين  پيشارو بر قدرت سرکوب و دستگاه

وظيفه را بر دوش دارند بيش از گذشته تکيه کند 
و اين ھمانا به دليل ناتوانی بورژوازی ايران در 
حل و حتا کاھش موقتی بحران سياسی، اقتصادی 

بنابر اين از اين جھت .  و اجتماعی موجود است
روی کار آمدن ھر کدام از کانديداھا به عنوان 

صدور حکم پرداخته است، به روی مبارک خود 
نياورد که عضو ديگر اين ھيات مصطفی 
پورمحمدی را به وزارت دادگستری خود 

واقعا که اين جانيان شيَاد، !  منصوب کرده است
شرمی را از حد گذرانده و رياکاری  وقاحت و بی

 .اند  و شار|تانيسم را به حد اع- رسانده
در کنار اين مسائل، ھر دو جناح اعتراف کردند  

 ھزار ۴۵ھا و در ازاء  که تحت عنوان يارانه
 ۵٠٠ تا ٢٠٠تومانی که به مردم داده شده از 

. ھا برداشته شده است ھزار تومان از جيب آن
تر شده، شمار  گفته شد که شکاف طبقاتی عميق

بيکاران و نرخ بيکاری افزايش يافته است، لایر 
 سال دو سوم ارزش خود را از دست ۴در ظرف 

داده است نقدينگی افزايش يافته است، قيمت 
کا|ھا به دوبرابر و در مواردی بيشتر افزايش 

. تر شده است سفره مردم مدام کوچک.  يافته است
مسکنی  ھا جوان با معضل بيکاری، بی ميليون

تر شده و  دست بگريباند، فقر و نداری گسترده
 ! ميليون رسيده است١۶ھا به  نشين شمار حاشيه

ھای جناح  نامزدھای انتخاباتی و نشريات و رسانه
ھا با ھدف گرم کردن تنور انتخابات و به نيت  آن

تضيعف جناح رقيب، دست به افشاگری عليه 
يکديگر زدند وتاتوانستند پته ھم را روی آب 

دانستند که با اين کار، کل  ھا اما نمی آن.  ريختند
برند و  گذار آن را نيز زير سوال می نظام و پايه

به راستی کاری را .  زنند تيشه به ريشه نظام می
توانست با اين ابعاد  که اپوزيسيون رژيم نمی

ھای  ودامنه و در اين مدت کوتاه انجام دھد، جناح
ھا  آن.  حکومتی به بھترين نحوی آن را انجام داند

اندرکاران و  با زبان خود به مردم گفتند ھمه دست
سران حکومتی دزد و دروغگو و رياکار 

آن ھا اعتراف کردند که اخت-س و .گرند وغارت
بچاپ بچاپ و فساد در دستگاه حکومتی 
بسيارعميق و ھمه جانبه است و رژيم به چنان 

ای از انحطاط رسيده است که حتا سران  و  درجه
دست اندرکاران رژيم نيز ازاع-م آن ابائی 

 .ندارند
ارتجاع حاکم با صحنه آرائی نمايش انتخاباتی و 
راه انداختن مناظره ھای جنجالی ت-ش نمود 
مردم را به پای صندوق رأی بکشاند که چھار 
سال ديگر نيز برآن ھا حکمروائی کند تاشايد 
ازاين ستون به آن ستون فرجی حاصل شود و 
نظام را از سراشيبی سقوط برھاند و آن را نجات 

که نجات نظام در تيشه زدن به ريشه  وقتی.  دھد
نظام دنبال شود، ديگر ھيچ ترديدی نيست که کار 

ھای  اين نظام تمام است و وقت آن است که توده
مردم ايران اين رژيم فاسد را به زير کشند و تمام 
دستگاه فاسد حکومتی ھمراه با سران جانی، دزد 

 !و رياکار آن را به گور بسپارند
 :زيرنويس

اشاره روحانی به پول ھائی است که قاليباف 
رئيس ستاد مبارزه با "   زمانی که ٨۴درسال 

بود، از قاچاقچيان مواد مخدر گرفته "  قاچاق کا|
 .بود

٢از صفحه   

 نمايش رسوايی جمھوری اس�می در
 "انتخابات رياست جمھوری "

ھا و  رئيس کابينه کمترين تغيير را در سياست
 .روش جمھوری اس-می خواھد داشت

در آن طرف .  اما اين يک طرف مساله است
ھا و در راس آن طبقه کارگر ايران قرار  توده

دارد که با مبارزات خود تيغ سرکوب را ُکند و 
 .اند از تاثير آن کاسته

ترين س-ح جمھوری  بدين ترتيب از سويی مھم
اس-می برای مقابله با طبقه کارگر و ديگر 

اش است اما  زحمتکشان جامعه نيروی سرکوب
از سوی ديگر ھمين س-ح به دليل گسترش 
مبارزات کارگران و زحمتکشان ديگر کارآيی 

انتخابات "اگر با اين تحليل به .  گذشته را ندارد
يابيم  گاه در می نگاه بکنيم، آن"  رياست جمھوری

چه که از زبان کانديداھا بيان شد تنھا بيان  آن
بست جمھوری اس-می است و  ھمان شکست و بن

نه تنھا تضادھای "  جمھوری انتخابات رياست"
ی جديدی ارتقاء داد،  درونی حاکميت را به مرحله

که منجر به ايجاد فضايی شد که شرايط برای  بل
گسترش مبارزات کارگران و زحمتکشان و 

ھا با طبقه حاکم بيش از  رودرويی قطعی آن
 .گذشته فراھم گردد

چه در به اصط-ح مبارزات انتخاباتی و در  آن
ھای اخير گذشت، در فضای سياسی کشور  ھفته

بعد از انتخابات تاثيرات خود را باقی خواھد 
اولين قدم "  انتخابات"ی  تحريم گسترده.  گذاشت

ھا، نويد  خواھد بود که با گسترش مبارزات توده
ھا و طبقه   در مبارزات توده اعت-يی گسترده

 .کارگر را با خود به ھمراه خواھد آورد
 
 



 ۵ ٧۴١ شماره  ٩۶نيمه دوم ارديبھشت     ۵

 
 جمھوری اس�می                            

 قاتل کارگران معدن زغال سنگ يورت در آزاد شھر است
 
 
 
 

 
 

 در اثر وقوع انفجار در معدن زغال سنگ زمستان يورت در آزاد شھر، ده ھا کارگر مصدوم، ده ھا ٩۵ ارديبھشت١٣امروز چھارشنبه، 
معدن يورت در کمتر از صد کيلومتری آزاد شھر در استان گلستان قرار دارد .  نفر کشته و تعداد زيادی نيزدر تونل معدن  محبوس شده اند

 . کارگر  در آن کار می کنند۵٠٠و حدود 
طول اين تونل حدود  دو کيلومتر است و انفجار حاصل از انباشت گاز ، امکان دسترسی به محبوسين حادثه را بسيار محدود و احيانا غير 

 نفر و تعداد مصدومين اين ٢۶خبرگزاری ايلنا به نقل از معاون بحران استانداری گلستان ، تعداد مفقودين را  تاکنون .  ممکن کرده است
اين خبرگزاری ھمچنين به نقل از شاھدان عينی از خروج پيکر دو تن از زير آوار معدن خبر داده .   نفر اع-م کرده است۴٠انفجار را 

روزنامه ".  ھمه آن ھا دچار مشکل تنفسی ھستند" مصدوم در بيمارستان بستری شده اند که ٣٠ايلنا ھمچنين اع-م کرده است، حدود .  است
تعدادی از کارگران محبوس در ھمان لحظه اوليه جان "  ايران نيز به نقل از يک مقام مسئول محلی اع-م کرده است به دليل شدت انفجار

آخرين خبر به نقل از رمضان بھرامی رئيس خانه صنعت و معدن استان گلستان درگفتگو باخبرنگار تسنيم ".  خود را از دست داده اند
 . نفر رسيده است۶٩ جنازه ديگر ازمعدن خارج شده و تعداد مصدومين به ٢١حاکی از آن است که 

بر اساس گفته ھای فيض هللا کاکويی، کارفرمای اين معدن، زمانی که موتور ديزل در اين معدن از کار می افتد، کارگران توسط يک 
دستگاه باطری که از خارج تونل تھيه کرده بودند، قصد روشن کردن موتور ديزل ِکشنده لوکوموتيو را داشتند که به محض برقراری 

 .اتصال، با جرقه ايجاد شده تونل منفجر می شود
تنھا به فاصله دو روز پس از جشن اول ماه مه،  روز پيکار و ھمبستگی جھانی کارگران، ده ھا کارگر در معدن زغال سنگ يورت 

انفجار معدن زغال سنگ يورت، نه اولين انفجار و حادثه ناشی از کار در ايران است و نه .  آزادشھر قربانی آزمندی سرمايه داران شدند
در حاکميت سرمايه داری جمھوری اس-می، ھر روزه حوادث ناشی از کار اتفاق می افتد بی آنکه خواب سرمايه .  آخرين آن خواھد بود

به دليل سود پرستی سرمايه داران مفتخور و استثمارگر، ھر ساله ھزاران کارگر جان خود را . داران و دولت حامی آنھا اندکی آشفته گردد
 .از دست می دھند و تعداد بيشتری مصدوم ودچار نقص عضو ويا از کار افتاده می شوند

جمھوری اس-می از يک طرف با تحميل فقر و گرسنگی، دستمزدھای ناچيز، قراردادھای موقت و ممانعت از تشکل يابی کارگران و از 
سوی ديگر با بازگذاشتن دست سرمايه داران و کارفرمايان در عدم رعايت اصول ايمنی، عدم آموزش مناسب و |زم کارگران، ھمراه با 
تحميل ساعات زياد کار و استثمار شديد آنان، ھمواره عامل اصلی اينگونه حوادث مرگ آفرين و باعث جانباختن ھزاران کارگر بوده 

اگرچه در ھمه کشورھای سرمايه داری کم و بيش حوادث ناشی از کار اتفاق می افتد، اما در ھر کشوری که کارگران فاقد تشکل .  است
ايران تحت .  ھای صنفی و طبقاتی واقعی  خود ھستند، بی حقوقی، استثمار عريان و حوادث ناشی از کار نيز در آن کشورھا بيشتر است

حاکميت جمھوری اس-می نيز از جمله کشورھايی است که با تحميل شرايط غير انسانی  و شبه برده داری بر کارگران، ابتدائی ترين 
طبقه سرمايه دار و دولت اين طبقه ضمن استثمار شديد طبقه کارگر، ھرساله ھزاران .  حقوق کار و ايمنی محيط کار رعايت نمی شود

 . کارگر را اين چنين به محابا مصدوم می کند و يا به کام مرگ می فرستد
لذا ترديدی نيست  که تا نظام سرمايه داری در ايران برقرار است و جمھوری اس-می يکه تازی می کند، نه بھبودی در وضعيت شرايط 

 .کاری کارگران حاصل خواھد شد و نه اميدی به کاھش آمار حوادث ناشی از کار خواھد بود
بی توجھی کارفرمای معدن زغال سنگ يورت آزادشھر در رعايت اصول ايمن سازی و دولت جمھوری اس-می )  اقليت(سازمان فدائيان 

 .را مسبب اصلی جان باختن و مصدوم شدن کارگران می داند 
ضمن تسليت جان باختن کارگران معدن زعال سنگ يورت آزادشھر به خانواده ھا و عموم کارگران، تامين فوری )  اقليت(سازمان فدائيان 

نيازھای مادی و معيشتی خانواده ھای کارگران مصدوم و جان باخته را حق اوليه و قانونی آنان می داند و خواستارپرداخت خسارت و 
 .رسيدگی فوری از سوی دولت و کارفرما می باشد

 
 

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

 )اقليت(سازمان فدائيان 
 ١٣٩۶ ارديبھشت ١٣

 
 حکومت شورايی –آزادی  –نان  -کار
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 تناقضی که حزب کمونيست بايد آن را حل کند
ھای اپوزيسيون   ھمه احزاب و سازمان

بورژوائی و کارگری، انق-بی و ضدانق-بی،  
مذھبی و سکو|ر، بايد وارد ھمکاری و اتحاد 
شوند و از ھمين حا| فرضاً با مجاھدين خلق، 

احزاب .  طلبان و غيره متحد شوند سلطنت
ھای کردستانی و  دمکرات کردستان، کومه له

خبات ،از اين بابت دچار تناقض نيستند، چون 
کرد ناسيوناليست ھستند و عرصه فعاليت خود را 

اما حزب کمونيست که .  دانند صرفاً کردستان می
ادعای کمونيست و سرا سری بودن دارد، با 

استد|ل اين حزب .  تناقضی بزرگ مواجه است
در مورد ضرورت ھمکاری و اتحاد عمل با 

ھای بورژوايی و اس-می کردستان،  سازمان
 .تواند بسط پيدا کند و به نتايج وخيمی بيانجامد می

اما حزب کمونيست به نکته ديگری ھم اشاره 
دھنده ھمکاری و  تواند توضيح کند که بھتر می می

له در کردستان باشد و آن  اتحاد کنونی کومه
که در اوضاع منطقه به وجود "تغييراتی است 

 .است" آمده
که کدام تغييرات مدنظر حزب کمونيست  اين

البته اتفاقات و .  است، مسکوت مانده است
تغييرات متعددی در اين چند سال در منطقه 

ھا رشد  داده است، اما يکی از آن خاورميانه رخ
طور خاص، تا جايی که به  ناسيوناليسم و به

شود، رشد ناسيوناليسم کرد  کردستان مربوط می
 .است
ھا پيش، پس از فروپاشی شوروی و سر  سال

ھای ملی  ھايی تحت عنوان جنبش برآوردن جنبش
با جنگ و کشتارھای وحشتناک، حتی در بخشی 

ھای   ما در تحليلی از اين جنبش از اروپا، سازمان
ھا  فقط اين جنبش ارتجاعی اع-م کرد که نه

ھای ملی را که  ھای جنبش يک از مشخصه ھيچ
ھا عصر آن به پايان رسيده دارا نيستند و  سال

ھای ارتجاع امپرياليستی  صرفاً ابزار دسيسه
اند، بلکه درنتيجه تحو|ت  برای تقسيم مجدد جھان

ھای ملی نيز که  مانده جنبش اوضاع جھانی، ته
ھنوز حقانيتی داشتند، عموماً به ذخاير و متحدين 

کردھای .  ارتجاع امپرياليستی تبديل خواھند شد
ھا به زير پرچم  آن.  عراق اولين نمونه آن بودند

امپرياليسم آمريکا خزيدند و با ھمدستی در جنگ 
تجاوزکارانه و اشغالگرانه امپرياليستی، توانستند 
. منطقه خودمختار کردستان عراق را ايجاد کنند

که تا چه حد خواست  اما حا| مستقل از اين
ھای مردم کرد تحقق يافت، حکومت اقليم  توده
نشانده  الحمايه و دست عنوان يک حکومت تحت به

امريکا به حيات خود ادامه داد و اقليم نيزتبديل به 
. پايگاھی نظامی برای امپرياليسم آمريکا گرديد
ھمين اتفاق ھم دارد در کردستان سوريه رخ 

ھا نيز با حمايت و پشتيبانی نظامی،  آن.  دھد می
مالی و سياسی امپرياليسم آمريکا  در حال ايجاد 

بديھی است که اين .  منطقه خودمختار خود ھستند
تحو|ت در کردستان ايران نيز تأثير خود را 
برجای بگذارد، ھم ناسيوناليسم را تقويت کند و 

داری از امپرياليسم آمريکا و تقاضای  ھم جانب
کمک برای ايجاد يک منطقه خودمختار در 

مناسباتی که ميان برخی از .  کردستان ايران
ھای کرد ايرانی با دولت آمريکا برقرار  سازمان

گرديد و ھمچنان ادامه دارد، بر کسی پوشيده 
اين تحو|ت  و رشد ناسيوناليسم، فشار .  نيست
له حزب کمونيست وارد آورد  ای بر کومه فزاينده

و عجالتاً اين سازمان را به ھمکاری با ديگر 

ھا يک بيانيه انتشار داده  له با آن که اکنون کومه
. مقايسه با آن دوران نيست است، مطلقاً قابل

پرده بايد گفت که وارد شدن در اتحادی که  بی
اکثريت قاطع آن را جريانات راست بورژوايی 

ای جز  دھند، در درازمدت نتيجه تشکيل می
له  اما چرا کومه.  انح-ل در آن نخواھد داشت

اکنون پس از گذشت متجاوز از سه دھه از آن 
ضرورت ھمکاری و اتحاد عمل با  ھا به ھمکاری

جريانات بورژوايی و اس-می در کردستان 
 رسيده است؟
شنويم که نفس ضرورت اين ھمکاری  پاسخ می

ھای جامعه کردستان و  در چارچوب ويژگی"
مبارزه برعليه جمھوری اس-می و ضرورت به 
کار انداختن حداکثر نيروی موجود در اين جامعه 

از .  گاه زير سؤال نرفت برعليه اين رژيم، ھيچ
چند سال پيش با توجه به تغييراتی که در اوضاع 
منطقه بوجود آمده، بار ديگر اين ضرورت در 

 ."مقابل اين نيروھا قرار گرفت
شود که منظور از اين  توضيح داده نمی

ھای جامعه کردستان که ضرورت  ويژگی
ھمکاری با مرتجعين را ايجاب کرده چيست؟ در 

ھايی را يافت که  توان ويژگی کجای ايران نمی
اگر ستمگری ملی .  کردستان استثنائی بر آن باشد

. ھای ديگری ھم از آن وجود دارد است، نمونه
اگر وجود چند سازمان کرد، آن ويژگی است که 

 – ھمکاری و اتحاد با بورژوا  ضرورت
ھا را  مذھبی  –ھا و ناسيوناليست  ناسيوناليست
کند، حزب کمونيست ناگزير است، اين  ايجاب می

حق را برای برخی مناطق ديگر ھم به رسميت 
فرضاً ھر سازمان کمونيستی که در .  بشناسد

داشته باشد، بر اساس  بلوچستان تشکي-ت محلی 
ھا، |جرم بايد ھمکاری و  ھمين استد|ل ويژگی

در خوزستان و .  اتحاد با جيش العدل را بپذيرد
ھا و  آذربايجان ھم بر ھمين منوال با ناسيوناليست

. گرايان ھمکاری و اتحاد عمل داشته باشد اس-م
دانند که برخی از ھمکاران  اين را نيز ھمگان می

ای  له در کردستان، اتحاد جداگانه و متحدين کومه
با جرياناتی در ديگر مناطق ايران دارند که يک 

ای است و سر  سرشان در آخور ارتجاع منطقه
سؤالی .  ديگرشان در آخور ارتجاع امپرياليستی

کند  که پايه استد|ل حزب کمونيست را ويران می
پذيرد که اين  اين است که اگر حزب کمونيست می
ھای کردستانی  ھمکاری و اتحاد عمل با سازمان

ضرورت به کار انداختن حداکثر نيروی "از 
ناشی "  موجود در اين جامعه برعليه رژيم

داند  گردد، چرا آن را برای کردستان مجاز می می
و آن را به مبارزه در سراسر ايران بسط 

 دھد؟ نمی
داند که در ايران يک دولت دينی  ھر کس می

نھايت  مذھب و يک رژيم سياسی بی شيعه
استثنای  ارتجاعی وجود دارد که نمونه آن را به

توان  عربستان سعودی در سراسر جھان نمی
حزب کمونيست قاعدتاً بايد بر .  سراغ گرفت

اساس ھمان استد|لی که در مورد کردستان 
داشت، در مورد سراسر ايران ھم بپذيرد که 

ضرورت به کار انداختن حداکثر نيروی موجود "
کند که  ايجاب می"  در اين جامعه بر عليه رژيم

جای خود باقی است که اقدام  اما، اين واقعيت به
سازمان کردستان حزب کمونيست، يک تاکتيک 

ھای  انحرافی است و بايد موردنقد سازمان
ويژه که در آخرين  به. کمونيست و چپ قرار گيرد

شماره جھان امروز، ارگان رسمی حزب 
ای با امضای سردبير نشريه،  کمونيست، مقاله

تاکتيک مشترک بايکوت انتخابات "تحت عنوان 
در تائيد و دفاع "  ھا چپ"در کردستان و دغدغه 

مشی   شود که اين خط شده و اع-م می از آن نوشته
 .رسمی حزب و سازمان کردستان آن است

گويد که سياست ھمکاری  اين مقاله به منتقدين می
 –ھای بورژوا  و اتحاد با احزاب و سازمان

مذھبی، از نمونه   –ناسيوناليست و ناسيوناليست 
امضاکنندگان بيانيه، سياست جديدی نيست، بلکه 

گيرد  له پشتوانه می ھای کومه از مصوبه کنگره"
و ازنظر تاريخی در جنبش کردستان تازگی 

گری ناموفق است  اين استد|ل يک توجيه."  ندارد
عنوان  له به تواند توضيح دھد، چرا کومه و نمی

داند و  بخشی از حزبی که خود را کمونيست می
البته خواھان انق-ب اجتماعی کارگری است، 

ھای بورژوايی و  وارد اتحاد عمل با سازمان
 .شده است اس-می
در ھمين مصوبه کنگره مورداشاره   –او|ً 
ای  له، که البته بنا به مصالحی کمترين اشاره کومه

ھای کرد با  به امپرياليسم و مناسبات سازمان
ھای  امپرياليست، نشده است، |اقل براين  قدرت

ھمکاری نيروھای "نکته تأکيد شده است که 
سياسی در ھر سطحی که انجام بگيرد، |زم است 
در راستای منافع عمومی کارگران و مردم 

 ."ستمديده در سطح ايران و منطقه باشد
تواند ادعا کند که ھمکاری با  آيا واقعاً کسی می

ھای سياسی که از لشکرکشی نظامی  سازمان
تجاوزگرانه امپرياليسم آمريکا به عراق و ويران 
کردن اين کشور حمايت کردند و فراتر از آن از 
بوش خواستند که جنگ را به داخل ايران بکشاند 
و ھنوز ھم به اشکال مختلف اين سياست را ادامه 

گرای خبات  دھند، يا ھمکاری با گروه اس-م می
ھا پيش  ھای آن به سال که سوابق رسوايی

در راستای منافع عمومی کارگران "گردد،  برمی
؟ "و مردم ستمديده در سطح ايران و منطقه است

بنابراين حتی بر طبق مصوبه کنگره !  قطعاً خير
توان اين  له که به آن اشاره شد، نمی کومه

 .ھمکاری و اتحاد را توجيه کرد
ھيئت "له با  ربط دادن اتحاد کنونی کومه  –ثانياً 

 يک قياس ١٣۵٨در سال "  نمايندگی خلق کرد
در آن ھيئت، سازمان .  الفارق است مع

عنوان يک  ھای فدايی خلق ايران به چريک
له  سازمان راديکال و چپ پرقدرت در کنار کومه

شيخ عزالدين حسينی مواضعی .  قرار داشت
. ھای کنونی داشت تر از خيلی از چپ راديکال

حزب دمکرات کردستان ايران ھم، حزب 
خودمختاری در .  دمکرات کردستان امروز نبود

کردستان را با دمکراسی در ايران در پيوند 
متحدين خود را در ميان نيروھای .  دانست می

المللی جستجو  خواه داخلی و بين چپ و آزادی
آن اتحاد و ھمکاری کجا و اتحاد و .  کرد می

له کجا؟ ترکيب نيروھايی  ھمکاری کنونی کومه

١از صفحه   

٧درصفحه   



 ٧ ٧۴١ شماره  ٩۶نيمه دوم ارديبھشت     ٧

تناقضی که حزب کمونيست 
 بايد آن را حل کند

 خ�صه ای از اط�عيه ھای سازمان
 

 اط-عيه ٩۶ ارديبھشت ۶در تداوم اعمال فشار و بازداشت فعا|ن کارگری، سازمان ما در تاريخ 
" احضارو اعمال فشار عليه فعا|ن کارگری و اجتماعی را شديدا محکوم می کنيم"ای تحت عنوان 

 ارديبھشت علی نجاتی عضو ھيات ۴روز دوشنبه :  اين اط-عيه چنين آغاز می شود.  صادر کرد
مديره سنديکای کارگران نيشکر ھفت تپه به ھمراه اشرف رحيم خانی و زينب کشوری فعال در 
بخش زنان، ھمراه با عزت جعفری، شاھپور رشنو، علی محمد جھانگيری و شاکری به شعبه دوم 

احضار اين فعا|ن کارگری و اجتماعی با ارسال پيامک و طرح .  دادگاه انق-ب دزفول احضار شدند
 .اتھامات واھی تبليغ عليه نظام جمھوری اس-می صورت گرفت

ھمچنين، شيث امانی از اعضای ھيات مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران نيز روز سوم ارديبھشت به 
ستاد خبری اداره اط-عات سننندج احضار و توسط مامورين امنيتی مورد بازجويی و تھديد قرار 

 .گرفت
اط-عيه با توجه به نزديک بود روز جھانی کارگر  و چرايی اعمال فشار بر فع-ن کارگری اينگونه 

فشارھای امنيتی عليه علی نجاتی عضو ھيات مديره سنديکای کارگران نيشکر ھفت :  دنبال می شود
تپه و ديگر فعا|ن کارگری و اجتماعی در شرايطی تشديد شده است، که تعداد ديگری از فعا|ن 
کارگری و سنديکائی ازجمله رضا شھابی، ابراھيم مددی و داود رضوی ازاعضای ھيات مديره 
سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تھران و حومه نيز با انواع فشارھا و تضييقات روبرو 

اين فعا|ن سنديکا ئی تنھا به خاطر دفاع ازحقوق کارگران مکرر مورد تعرض دستگاه .  ھستند
رژيم ضد کارگری .  سرکوب و امنيتی قرار گرفته و به حبس ھای طو|نی مدت محکوم شده اند

گرد و پرونده سازی برای فعا|ن سنديکائی و ت-ش   جمھوری اس-می يک لحظه از تعقيب و پی
بھنام ابراھيم زاده و جعفر عظيم زاده دبير .  برای به زندان افکندن اين کارگران دست برنداشته است

اتحاديه کارگران آزاد ايران نيز بعد از اتمام دوره ھای زندانی خود، با طرح اتھامات امنيتی، مجددا 
 .به حبس ھای طو|نی مدت محکوم شده اند

اط-عيه سازمان در فرازی ديگر با اشاره به وضعيت اعتصاب غذای اسماعيل عبدی معلم زندانی و 
خروج روند پيگيری پرونده خود از حالت ”دبير کانون صنفی معلمان تھران با درخواست صريح 

براستی اينھمه اعمال فشار،پرونده سازی، احضار و :  اين چنين ادامه می يابد“   امنيتی به عادی
اقدامات سرکوب گرانه عليه فعا|ن کارگری و اجتماعی برای چيست؟ آيا غير از اين است که ھيئت 
حاکمه ايران به دليل تعميق بحران اقتصادی و شرايط نابسامانی که در آن دست و پا می زند، بيش 

 . از ھر چيز از خيزش طبقاتی کارگران و توده ھای زحمتکش در ھراس است
اينچنين "  احضارو اعمال فشار عليه فعا|ن کارگری و اجتماعی را شديدا محکوم می کنيم"اط-عيه 

ضمن اع-م انزجار شديد و محکوم نمودن ھرگونه اعمال )  اقليت(سازمان فدائيان :  خاتمه می يابد
فشار، احضار، دستگيری و بازجويی فعا|ن کارگری و سنديکائی توسط مراکز قضايی و امنيتی، 

 .ھمه کارگران ايران را به اتحاد و ھمبستگی و دفاع از فعا|ن کارگری و سنديکائی فرا می خواند
ازحق کارگران و معلمان و ديگراقشار زحمتکش جامعه برای ايجا د تشکل )  اقليت(سازمان فدائيان 

ھای مستقل قوياً دفاع می کند و خواھان رفع تعقيب پليسی، امنيتی، قضايی ازتمام فعا|ن کارگری 
 .ست واجتماعی

 
ما جنايتکاران را "  کميته خارج ازکشور سازمان نيز درتاريخ  پانزدھم می اط-عيه ای با عنوان  

دراين اط-عيه ضمن اشاره .صادرنمود"  عيار رژيم است انتخاب ما سرنگونی تمام.  کنيم انتخاب نمی
ھاست مشروعيت  به ق-بی بودن انتخابات درجمھوری اس-می و اينکه رژيم جمھوری اس-می مدت

 :داده چنين آمده است ھای مردم ازدست خود را نزد توده
وھشت سال سرکوب وحشيانٔه رژيم، ايجاد ترور و وحشت، جنايت، اخت-س و دزدی و  تجربه سی 

پخت رژيم، چه  ھای زحمتکش جامعه نشان داد که کانديداھای دست خواری به کارگران و توده رانت
ھای کارگر و  توده...  اند  ترين عناصر رژيم ، ھمگی از بدسابقه"بدتر"و چه در جناح "  بد"در جناح 

ھای کارگزار رژيم را، که از درون آن با تحقير و توھين به  زحمتکش جامعه ديگر فريب شار|تان
اند، نخواھند خورد؛ ديگر فريب نيروھای مجيزگوی رژيم را که با تمام قوا سعی  شده بيرون پرتاب

ھای استقرار وی را مستحکم کنند  دارند از احتضار وی جلوگيری نموده و مستقيم و غيرمستقيم پايه
 .و مدتی ديگر برايش عمر بخرند، نخواھند خورد

ھا  آن.  نگرند ھا با نفرت به مضحکٔه انتخابات می آن.  اند کارگران و زحمتکشان تصميم خود را گرفته 
جای شرکت در انتخابات  دانند که برای رسيدن به وضعيتی که شأن و کرامتشان حفظ شود بايد به می

. ھايش سرنگون کنند رژيم درصدد تشکيل شوراھای خود برآيند و جمھوری اس-می را با تمام جناح
 .دانند که مسير ديگری آنان را از موقعيت فرودست کنونی رھا نخواھد کرد ھا می آن
 !ايرانيان خارج از کشور 

توانيد با تحريم فعال و عدم شرکت در مضحکه  شما ھمدوش کارگران و زحمتکشان جامعه می
ھای  نگذاريد جناح.  انتخابات فرمايشی در خارج کشور جلوی مانورھای سياسی رژيم را بگيريد

باشد در اين بازی نمايشی موفق  رژيم بخصوص اص-ح طالبان که تمام ت-ششان در بقای رژيم می
با افشای جنايات رژيم جمھوری اس-می در کشورھای اروپايی، آمريکا، کانادا و استراليا و .  شوند

کننده سرکوب و بی حقوقی کارگران، زنان، روشنفکران، دانشجويان، معلمين  ساير کشورھا منعکس
 .و زحمتکشان باشيد

  

تغيير و .  ھای کردستان واداشته است سازمان
اين .  تحو|ت منطقه ھنوز پايان نيافته است
له را  تحو|ت در مرحله معينی با|خره کومه

 .واخواھد داشت که تصميم قطعی خود را بگيرد
تواند در  حزب کمونيست برای مدتی طو|نی نمی

طرف  درون اين تناقض حرکت کند، يعنی از يک
بگويد يک سازمان سرا سری است و برای 
برپايی يک انق-ب اجتماعی کارگری ت-ش و 

ھای  کند، اما از سوی ديگر با سازمان مبارزه می
 .بورژوايی و اس-می اتحاد عمل داشته باشد

انق-ب اجتماعی، انق-بی است عليه بورژوازی 
شود بورژوازی را بخش بخش  نمی.  در کليت آن

 .کرد، با يکی متحد شد و با ديگری جنگيد
وظيفه يک سازمان کمونيست، نه ھمکاری و 
اتحاد با اين يا آن گروه بورژوايی با توجيه 

دھی  ھا و تغيير اوضاع، بلکه سازمان ويژگی
طبقه کارگر برای سرنگونی بورژوازی از 

فقط با اين .  طريق يک انق-ب اجتماعی است
ترين  درنگ فوری توان بی انق-ب است که می

خواھانه، دمکراتيک و رفاھی  مطالبات آزادی
ھای وسيع مردم را نيز محقق  عمومی توده

ساخت، به ستمگری ملی و ھر نوع تبعيض و 
بدون اين انق-ب چيزی در .  نابرابری پايان بخشيد

اگر به فرض اھداف و .  ايران تغيير نخواھد کرد
آمال جريانات ناسيوناليستی و مذھبی کرد در 
شرايط ديگری امکان تحقق داشته باشد، چيزی 

ھای  فراتر از اقليم کردستان عراق عايد توده
 .کارگر و زحمتکش کردستان ايران نخواھد شد

حزب کمونيست بايد اين حقيقت را بپذيرد که اين 
له خطرات جدی  ھمکاری و اتحاد عمل کومه

که  بيش از آن.  له در پی خواھد داشت برای کومه
بتواند از اين ھمکاری و اتحاد عمل نفع ببرد، 

اين نه به نفع حزب کمونيست .  زيان خواھد ديد
. له و مردم کردستان است، و نه به نفع کومه

تواند و بايد استق-ل خود را حفظ کند  له می کومه
 .و زير فشار موج ناسيوناليسم قرار نگيرد

 

۶از صفحه   
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  و٩۶" انتخابات"
  وحشت خامنه ای

قضايی تحت   -خامنه ای و دستگاه ھای امنيتی
 ساله رياست ۴امر او در پايان دادن به دوران 

 . جمھوری حسن روحانی ھم تعبير گردد
از اينرو، آنچه وحشت رھبر جمھوری اس-می 
را بر انگيخته، صرفا افشای دزدی ھا، فساد و 
مواردی از آدم کشی ھا و اقدامات سرکوبگرانه 

چنين موضوعاتی .  ھيئت حکمه ايران نيست
. تاکنون بارھا و بارھا افشا و رسانه ای شده اند
ترس اصلی خامنه ای بيان اين موضوعات از 
زبان نامزدھای انتخاباتی آنھم از طريق تلويزيون 

وضعيتی .  سراسری و تريبون ھای عمومی است
که پيامد آن تعميق شکاف، وقوع احتمالی جدال 
ھای غير قابل کنترل درونی و در نھايت فراھم 
شدن بستری برای عصيان و شعله ور گشتن خشم 
کارگران و توده ھای زخم خورده از وضعيت 

وضعيتی که خروجی آن محتم- .  موجود است
می تواند به تسويه حساب ھای درونی و پيامد 
بعدی آن رو در رويی توده ھای سرکوب شده با 

شرايطی که خامنه ای و .  جمھوری اس-می باشد
نيروھای تحت امر او از آن به عنوان  بروز يک 

ياد می کنند و خامنه ای ھم در "  فتنه جديد"
 ارديبھشت خود با عنوان کردن ٢٠سخنان 
به نوعی نگرانی "  خ-ف امنيت کشور"اقدامات 

و وحشت خود را از شرايط پيش رو بروز داده 
 . است
 
 

دوربين ھای مداربسته 
 برای کارگران گرسنه

 
در روزھای اخير،اعتصاب و تجمع اعتراضی 

ھای  کارگران نيشکر ھفت تپه، يکی از حرکت
برجسته ی کارگران بود که در ميان اعتراضات 

ھای مختلف، در راس اخبار  کارگران بخش
 ٢١صبح روز پنج شنبه، .  کارگری قرار گرفت
 کارگر بخش صنعت ۶٠٠ارديبھشت، حدود 

مجتمع کشت و صنعت ھفت تپه درمحل ورودی 
درب کارخانه مقابل ساختمان اداری اين شرکت 

يکی از مھمترين علل اين حرکت .  تجمع کردند
اعتراضی، نصب دوربين ھای مداربسته توسط 

در حالی که .  کارفرما در محيط کار کارگران بود
يکی ازاساسی ترين نيازواحدھای صنعتی و 
کارخانه ھا تضمين امنيت شغلی و ايمنی محيط 
کاراست ، اما کارفرما با نصب اين دوربين ھا 
وايجاد فضای امنيتی و کنترل کارگران، نا امنی 

با اين اقدام .  شغلی کارگران را افزايش داده است
سرکوب گرانه کارفرما، کارگران به شدت 

به گفته .  نگران امنيت شغلی خود شده اند
کارگران اين شرکت  اززمان نصب دوربين ھا 

 .  کارگر اخراج يا ازکارمعلق شده اند٣٠حدود 
کارفرمای اين شرکت خصوصی در حالی که 

 را به ٩۵ و ٩۴ھای  ھنوز پاداش بھره وری سال
کارگران پرداخت نکرده، حقوق دو تا سه ماه 
کارگران و حق بن بخشی از کارگران را از 

اگر جنايتکاری ھمچون رئيسی اکنون به خود 
اجازه می دھد تا بدون نگرانی از واکنش جامعه 
در مقام نامزد رياست جمھوری اين نظام ظاھر 
شود، اين فرش قرمز را پيش از ھر کسی خود 

وقتی روحانی با بی .  روحانی برايش پھن کرد
شرمی تمام مصطفی پورمحمدی، ھمدست رئيسی 
و عضو ديگر ھيئت مرگ ھزاران زندانی 

 را به مقام وزارت ۶٧سياسی در تابستان 
دادگستری کابينه خود بر می گزيند، چرا 
جنايتکاری ھمچون رئيسی برای رياست 

 جمھوری اين نظام خيز بر ندارد؟ 
با اين ھمه و به رغم اينکه روحانی با اين سخنان 
ابتدا به ساکن خود را رسوا ساخت، اما، بيان اين 
سخنان روحانی چيزی نبود که خامنه ای به 

چنانچه ديديم فقط دو .  سادگی از کنارش بگذرد
روز بعد خشمگينانه نھيب برکشيد و اع-م کرد، 

" خ-ف امنيت کشور"کسانی که در جھت 
قطعاً با واکنش و سيلی سختی "حرکت می کنند 
 ." مواجه خواھند شد

در واقع، وحشت و نگرانی خامنه ای با توجه به 
شرايط بحرانی جمھوری اس-می و نارضايتی 
عميق توده ھا از وضعيت موجود است که او را 
نسبت به عبور از خط قرمزھای نظام و وقوع 
چالش ھای درونی و بيرونی عليه جمھوری 

چالشی .  اس-می بيش از گذشته حساس کرده است
که از يک سو موجب تشديد درگيری و تضادھای 
درونی ھيئت حاکمه خواھد شد و از سوی ديگر 
می تواند کارگران، مليت ھای تحت ستم و توده 
ھای مليونی عاصی و زخم خورده از نظام را به 
رو در رويی و عصيان عليه ھيئت حاکمه ايران 

عصيانی که خامنه ای در ھمين سخنرانی .  بکشاند
گسل ھای اعتقادی، "خود از آن به عنوان 

ياد کرده و به "  جغرافيايی، زبانی و قومی
نامزدھای رياست جمھوری يادآور شده است که، 

اين گسل ھا را "در کارزارھای انتخاباتی خود 
کاری که به زعم خامنه ای .  نکنند"  تحريک

سال ھاست قصد داشته اين گسل ھا را "  دشمن"
 .فعال کند

با اين ھمه و به رغم تھديد ھای رھبر نظام، 
ھمانگونه که شاھدش بوديم در روزھای بعد ھم، 
نامزدھای پست رياست جمھوری بی آنکه 
کمترين توجه ای به تھديدھا و توصيه ھای 
انتخاباتی خامنه ای نشان دھند، ھمچنان به 
. افشاگری ھای خود عليه يکديگر ادامه دادند
افشاگری ھايی که بيش از پيش گنديدگی نظام 

 . جمھوری اس-می را در معرض عموم گذاشتند
 ارديبھشت ٢٠اگرچه خامنه ای بعد از سخنرانی 

تاکنون، سکوت پيشه کرده و به افشاگری ھای 
روزھای بعد نامزدھا واکنشی نشان نداده است، 
اما، پوشيده نيست، آنچه را که رھبر جمھوری 

خ-ف "اس-می ايران از آن به عنوان اقدام 
ياد کرده و برپا کنندگان چنين "  امنيت کشور

حواله داده است، "  سيلی سخت"اقداماتی را به 
می تواند يک ھشدار جدی به روحانی و 

 ارديبھشت ٢٩ھواداران او در روزھای مانده به 
و روزھای پس از اع-م نتايج مضحکه انتخاباتی 

چنين پيامی به نوعی می تواند به عزم .  باشد

خامنه ای، کسی جز حسن روحانی نبوده  و 
رھبر جمھوری اس-می با توجه به تجربه .  نيست

 که در ٨٨سال "  انتخابات"احمدی نژاد در 
حمايت از احمدی نژاد دريکی از سخنرانی ھای 

نظر احمدی نژاد به او "خود علنا اع-م  کرد که 
، اينبار "نزديکتر از نظر ھاشمی رفسنجانی است

سعی کرده تا نظر و حمايت خود از رئيسی را 
. |اقل  بدون نام بردن از او به ديگران اب-غ کند
از اين منظر اگر نگوييم خامنه ای تا اين لحظه از 
افشاگری ھای رئيسی و قاليباف عليه روحانی 
خوشحال است، دست کم بايد گفت که از اين بابت 

 . چندان ھم ناراضی نيست
بنابر اين، ترديدی نيست که تمام نگرانی و 
اضطراب خامنه ای از طرح بروز اقدامات 

ھمانا از پرده بيرون "  خ-ف امنيت کشور"
افتادن موضوعات مربوط به خطوط قرمز نظام 
است که در کارزارھای انتخاباتی آشکارا به زير 

پوشيده .  ضرب کشيدن نظام منجر شده است
نيست، آنچه موجب وحشت خامنه ای از مناظره 
ھای مستقيم تلويزيونی و کارزارھای انتخاباتی 

قاليباف   –جھانگيری و رئيسی   –دو تيم روحانی 
شده، افشاگری ھای امنيتی، بيان دزدی ھا، رانت 
خواری ھا و برم- شدن فساد نھادينه شده در 
سطوح با|ی ھيئت حاکمه است که در مقابل 
چشمان ده ھا ميليون بيننده تلويزيونی مطرح و به 

اگرچه کمتر کسی .  کرات ھم تکرار شده است
است که تا پيش از اين از عمق فساد نھادينه شده 
در جمھوری اس-می آگاه نبوده باشد، اما طرح 
اين مسائل آنھم از زبان مسئو|ن درجه اول 
نظام، سبب شد تا توده ھای ميليونی مردم ايران 
طی روزھا و  ھفته ھای اخير در سطحی بسيار 
گسترده شاھد فضاحت و بيرون ريختن ھرچه 

 .  ساله جمھوری اس-می باشند٣٨بيشتر کثافات  
از مجموعه موضوعات مطرح شده توسط 
نامزدھای انتخاباتی جمھوری اس-می، سخنان 

 ارديبھشت روحانی در ھمدان از اھميت ١٨
در واقع ھمين .  بيشتر برخوردار بوده است

سخنان روحانی بود که خشم خامنه ای را بر 
حسن روحانی در ھمدان بی آنکه نامی .  انگيخت

"از رئيسی ببرد گفت  ٣٨کسانی که در طول : 
چگونه می "  سال فقط زندان و اعدام بلد بوده اند

البته اين .  توانند اکنون از آزادی صحبت کنند
سخنان روحانی پيش از آنکه چھره مخوف و 
جنايتکارانه شخص رئيسی را برم- سازد، در 
گام نخست شار|تانيزم روحانی را آشکار می کند 
و سپس ماھيت سرکوبگرانه احکام و انتصابات 
خمينی و خامنه ای را در سيستم قضايی و 

 . دادستانی جمھوری اس-می بر م- می سازد

١٠از صفحه   

٩درصفحه   

 زنده باد استق�ل طبقاتی کارگران 



 ٩ ٧۴١ شماره  ٩۶نيمه دوم ارديبھشت     ٩

 دوربين ھای مداربسته
  برای کارگران گرسنه

برخی کارخانه ھای ديگراز جمله ايران  خودرو 
نيز به کار بسته شده و استفاده از آن از سوی 

 . سرمايه داران در حال گسترش است
عليه اقدامات پليسی و سرکوب گرانه ای ازاين 

ست که مبارزات انسجام يافته ای   دست، ضروری
را سازمان داد و دربرابر اين وقاحت آشکار 

وقاحتی که به ويژه در .  سرمايه داران ايستاد
شکل نئوليبراليسم نظام سرمايه داری جھانی، 

کارفرمايان با چنين .  ابعاد نوينی يافته است
وقاحتی که از جانب دولت ھای نظام سرمايه 
داری حمايت شده و ھيچ موردی در قوانين کار 

دھند  جلوی آن را نمی گيرد، به خود اجازه می
. تمام حرکات کارگران را با دوربين ضبط کنند
امری که ھيچگونه حريم خصوصی در محيط 

با اين روش قرار است .  گذارد کار باقی نمی
کارگران به ربوت ھای ارزانی تبديل شوند که 
ھر لحظه بتوان آنان را دور افکند و ربوت 

در مقابل اين .  ديگری به جای آن ھا نصب کرد
وضعيت، سکوت جايز نيست بايد از کارگران 
ھفت تپه  وخواست آ ن ھا حمايت کرد و ھمدوش 
آن ھا، مبارزه عليه  طبقه سرمايه دار و دولت 

 . اين طبقه را تشديد کرد
 

عدم استخدام مجدد کارگران فصلی اعتراض 
اين موضوع درخور توجه است که .  کردند

کارگران ھفت تپه حرکت اعتراضی برجسته 
اخير خودرا درشرايطی سازمان دادند که فضای 

از سويی، .  امنيتی براين شرکت حاکم بود
کارگران با اعتراض اخير خود، نشان دادند که 
حتی تحت اين شرايط پليسی و تجسسی حاکم بر 

تواند جلوی ھمبستگی و  کارخانه نيز کارفرما نمی
تشکل آنان را بگيرد و کارگران حتی تحت اين 
شرايط نيز قادرند، خود را برای اعتراضات 

از سويی ديگر اعتراض به .  سازماندھی کنند
اعمال فشار و کنترل پليسی درکارخانه وبرای 
برچيدن دوربين ھای مداربسته، يعنی فراتررفتن 
از خواست ھای صنفی و سمت گيری  به سوی 

مبارزه ی سياسی که طبقه .  ست  ای سياسی مبارزه
ی کارگر در روند تکاملی آن به آگاھی طبقاتی 
دست يافته و وارد يک مبارزه ی بيواسطه 

 . سياسی با طبقه ی سرمايه دار می شود
واقع مبارزات کارگران ھفت تپه، از ھمان  در

 کارگر در نامه ی ٢۵٠٠ که حدود ١٣٨۶سال 
خود به اداره کل کار استان خوزستان خواستار به 

ای  ثبت رساندن سنديکای خود شدند،  به مبارزه
سران رژيم جمھوری اس-می .  سياسی تبديل شد

به خوبی می دانستند، که اين خواست قدمی است 
در جھت انسجام مبارزات کارگری، به ھمين 
. دليل با شدت تمام با کارگران برخورد کردند
کسانی که نام خود را در ھيات مؤسس سنديکا 
نوشته بودند، فوری بازداشت و تعدادی از آنان به 

با اينکه بزرگترين دغدغه ی .  زندان محکوم شدند
کارگران مسلماً مسائل اقتصادی شان است، اما 
آنان دريافتند که تنھا با ايجاد تشکل ھای مستقل 
خودشان می توانند به نحو مؤثری با کارفرما 

به رغم تھديد و ارعاب کارگران .  مبارزه کنند
پيشرو به رغم تمام فشارھا چه از جانب مسئو|ن 
رژيم، از وزارت کار گرفته تا وزارت اط-عات 
و چه  از سوی مديران شرکت، در روز اول آبان 

 رأی گيری عمومی در بين بيش از ١٣٨٧
 کارگر نيشکر ھفت تپه برگزارشد و ھمان ١٠٠٠

روز سنديکای کارگران نيشکر ھفت تپه اع-م 
اگر چه اين سنديکا از سوی .  موجوديت کرد

رژيم جمھوری اس-می ھرگز به رسميت شناخته 
نشده وکارگران پيشرو وفعا|ن سنديکا نيز 

گرد ھای   ھمواره  به شدت تحت فشارھا و پی
امنيتی و قضائی قرار داشته اند، اما اعتصابات 

ھای اعتراضی  پی درپی کارگران و تداوم حرکت
صدھا کارگراين شرکت،حاکی از حضور فعال و 
متشکل کارگران آگاه و پيشرودرميان کارگران 

 .  اين شرکت و حاکی از حيات اين سنديکا است
با اينکه شرکت نيشکر ھفت تپه به بھانه ی داشتن 
بدھی و عدم توان پرداخت حقوق کارگران در 

 به بخش خصوصی واگذار شد، ٩٤پايان سال 
پس از آن نه تنھا بدھی ھا افزوده گرديد، بلکه 
دستمزد کارگران نيز با تاخيرھای چند ماھه 

پرداخت به موقع دستمزد ھا .  پرداخت می شود
نيز يکی ديگر ازخواست ھای  کارگران است که 
دراعتراضات و اعتصابات متعدد خود آن را بيان 

کارفرما برای مقابله با اعتراضات و .کرده اند
جلوگيری ازاعتصابات کارگران، براقدامات 
پليسی و سرکوب گرانه خود درمحيط کارافزوده 

نصب دوربين ھای مداربسته، يک اقدام .  است
آشکارا پليسی و ضد کارگری برای کنترل 

روشی که در .  کارگران و تشديد استثمار است

اسفند ماه نپرداخته  و به دليل بدھی به شرکت 
بيمه، کارگران را از داشتن بيمه ی تکميلی و 
تعويض دفترچه ھای بيمه شان، محروم کرده 
است،  ھزينه ی ھنگفتی صرف سرکوب 

تحت .  کارگران و نصب اين دوربين ھا می کند
چنين شرايطی، نصب اين دوربين ھا چه ھدفی 

 را دنبال می کند؟ 
کارگران نيشکر ھفت تپه به خوبی اھداف 

با نصب اين دوربين ھا، .  کارفرما را دريافته اند
شود و  از سويی استثمار کارگران شديدتر می

توانند  کارگران حتی برای دستشويی رفتن، می
متھم به کم کاری شوند و از سويی ديگر ارتباط 
. کارگران با يکديگر به شدت کنترل می شود

واقع، تضمين امنيت سرمايه و نظارت و  در
تجسس در مناسبات کارگران جھت سرکوب 
اعتراضات کارگری و به ويژه جلوگيری از 
ھمبستگی کارگران و ممانعت از تشکل آنان، 
اھداف  کارفرما از نصب دوربين ھای  کنترل 

آل برای  چنين اقداماتی شرايطی ايده.  می باشد
به اين نحو که در .  سرمايه داران پديد می آورد

بيرون از کارخانه پليس و نيروھای امنيتی به 
اند تا برای فعا|ن کارگری  کمين کارگران نشسته

و سنديکائی پرونده سازی و اعتراضات کارگران 
را سرکوب کنند و در درون کارخانه، کارگران 
تحت نظارت و کنترل کامل کارفرما، در صورت 
ھر گونه تماس با يکد يگر در جھت ھمبستگی و 

تواند به اخراج و  سازماندھی اعتراضات، می
به ويژه .  تعليق کارگران از کار منجر شود

کارگران روز مزد و قراردادی که حتی زمان 
قراردادھای آنان از يک سال به شش ماه کاھش 
يافته، به شدت در |ب-ی چرخ دنده ھای استثمار 
اسير گشته و در جّوامنيتی موجود، از مبارزه 

 . برای حقوق خود بازداشته می شوند
اين اولين بار نيست که کارگران ھفت تپه به 

کارگران کشت و صنعت .  اعتراض برمی خيزند
ھفت تپه در يک دھه اخير و ازجمله درسال 
گذشته ده ھا اعتصاب بزرگ و طو|نی مدت 
راسازمان داده و راه پيمائی ھای باشکوھی را 

کارگر ھفت تپه "شعار .  نيز برگزار نموده اند
، شعاری بود که "ايم، گرسنه ايم، گرسنه ايم

ھزاران کارگر اين واحد توليدی و صنعتی در 
 در تجمعات و راه پيمائی ھای ١٣٨٧بھشت  اردی

اين شعار امروز نيز .  اعتراضی خود سر دادند
باشد که نيروی  گويای رنج و مشقت کارگرانی می

کار خود را می فروشند و و وضعيت شان پس از 
در .  خصوصی سازی به مراتب بدتر شده است

ھای گذشته شاھديم که سطح  عين حال، طی سال
مبارزات کارگران ارتقاء يافته و شعارھای 

گردند که از سطح دستمزد  ديگری نيز مطرح می
و مطالبات صنفی فراتر رفته که نشانه ی رشد 

توان از  از جمله، می.  آگاھی کارگران می باشد
بھشت   اردی١٠تجمع کارگران ھفت تپه در روز 

سال جاری نام برد،  که طی آن صدھا کارگر به 

٨از صفحه   
 

 کمک ھای مالی
 

 

  يورو١٠٠٠  زنده باد سوسياليسم
  يورو١٠٠٠  حکومت شورايی

 
 ونکوور -کانادا
 د|ر۵٠   |کومه
 د|ر١٠   نرگس

 د|ر١٠٠  ١دمکراسی شورايی 
 د|ر١٠٠  ٢دمکراسی شورايی 

  
 سوئيس

 فرانک٣٠ اکبر صفايی فراھانی علی
 فرانک۴٠ )اسکندر(سيامک اسديان 

 فرانک٣٠  حميد اشرف
 فرانک۵٠  چی محمد کاسه
 فرانک۵٠   امير نبوی 

 
 دانمارک

 کرون٢٠٠  ھوشنگ احمدی
 کرون٢٠٠  دکتر نريميسا

 کرون٢٠٠  )مه(خروش 

 :تصحيح و پوزش
 

 يادداشت ھ�ای س�ي�اس�ی ٧۴٠در کار شماره 
“ نفسی ت�ازه در ک�ال�ب�د ج�ن�ب�ش ف�ل�س�ط�ي�ن”  

 س�ت�ون س�وم س�ط�ر آخ�ر، ک�ل�م�ه ٩صفح�ه 
ھنگام صفحه ب�ن�دی از آخ�ر ج�م�ل�ه “  بدمد” 

 :اصل جمله به شکل زير است. افتاده است
 .نفس جان بخشی در کالبد اين جنبش بدمد



 ٧۴١ شماره  ٩۶نيمه دوم ارديبھشت     ١٠

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

١٠ 

  و وحشت خامنه ای٩۶" انتخابات"

" انتخابات"با نزديک شدن به دوازدھمين دوره 
  ارديبھشت، ٢٩رياست جمھوری در روز 

وحشتی فزاينده بر ک-م و رفتار خامنه ای سايه 
اين نگرانی اگرچه در تمام صحبت .  افکنده است

ھای انتخاباتی خامنه ای طی ھفته ھای اخير کم و 
بيش مشھود بود، اما سخنان او در ديدار با 

 ٢٠دانشجويان دانشگاه امام حسين در 
ارديبھشت، به نحو کم سابقه ای وحشت او را در 
فرايند روز شمار نمايش انتخاباتی ارديبھشت ماه 

 .نشان داد
خامنه ای در اين سخنرانی به سبک و سياق 
ھميشگی خود با تاکيد بر اقدامات تخريبی 

ھشدار داد "  انتخابات"ابتدا به نامزدھای "  دشمن"
که، اگر با حرف ھای خود دشمن را به خود 
اميدوار کنند انتخابات به ضرر جمھوری اس-می 

خامنه ای در ادامه  سخنان خود .  تمام خواھد شد
با توجه به تنش ھای لفظی فزاينده ميان نامزدھای 
انتخاباتِی برگزيده شورای نگھبان عليه يکديگر با 

اگر کسی بخواھد در :"لحنی تھديد آميز گفت 
انتخابات بر خ-ف امنيت کشور اقدامی انجام 
دھد، قطعاً با واکنش و سيلی سختی مواجه خواھد 

 ." شد
ترديدی نيست که طرف خطاب سخنان تھديد آميز 

  ٨درصفحه 

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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:بدينوسله به اط-ع  ع-قمندان تلويزيون دمکراسی شورائی می رسانيم که   
از اول ژوئن " ديدگاه" ساعته تلويزيون ٢۴برنامه ھای تلويزيون  دمکراسی شورايی  روی شبکه 

 به جای ماھواره ھات برد مجددا از ماھواره ياه ست پخش می ١٣٩۶ خرداد ١١   برابر با٢٠١٧
.شود  

 
:مشخصات ماھواره    

Satellite Yahsat ماھواره ياه ست  
Frequency 11766  ١١٧۶۶۶فرکانس  
Polarization Vertical عمودی  

Symbol rate 27500 ٢٧۵٠٠٠سمبل ريت  
FEC 5/6  ۶/۵۵اف ای سی  

  
:ساعت پخش برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورايی   

ساعت نه ونيم شب بوقت ايرانچھارشنبه ھا    
)ساعت ده صبح بوقت لس انجلس و ھفت عصر بوقت اروپای مرکزی  (   

روز پنجشنبه  نه و نيم صبح بوقت ايران:  بازپخش اين برنامه   
)ده شب پنجشنبه بوقت لس انجلس و ھفت صبح  پنجشنبه بوقت اروپای مرکزی (   
:اينترنت   

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

.دمکراسی شورايی را مشاھده کنيد   
 

"ويز . ال .جی " بطور زنده در ساعات ذکر شده ، در سايت تلويزيون ديدگاه و شبکه رسانه ای -١  
www.didgah.tv  
www.glwiz.com 

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

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

 
. ساعت و زمان برنامه را به خاطر بسپاريد و به اط-ع دوستان و آشنايان خود برسانيد  

در پائيز و بھار  –بيندگان عزيز تلويزيون دمکراسی شورايی  جھنت اط-ع ؛  سالی دو بار : توجه 
بطور ناھمزمان در ايران ، اروپا و امريکای شمالی ساعات  تغيير می کنند که البته ھر بار پس  –

.از چند ھفته ، ساعات اين سه منطقه يکسان می شوند  
 


