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٢درصفحه   

 

  ٣درصفحه 

۵درصفحه   

 بعد چه؟
 

ھای  بازی انتخاباتی رژيم، با وعده شب خيمه
آنچه باقی .  ھای رقيب به پايان رسيد توخالی جناح
ھايی است که تمام ارکان نظم  ماند بحران
اجتماعی و سياسی موجود را   –اقتصادی 

 .فراگرفته است
حسن روحانی که در طول چھار سال گذشته 

 –اش را در حل معضFت اقتصادی  ناتوانی
اجتماعی نظم موجود، آشکارا نشان داد، ھمچنان 

او .  با حمايت طبقه حاکم در سمت خود باقی ماند
بار ديگر وعده داد که بر بحران اقتصادی غلبه 

ميليون شغل  Sاقل در ھرسال يک.  خواھد کرد
کن  فساد دولتی و فقر را ريشه.  ايجاد خواھد نمود

المللی رژيم را بھبود  مناسبات بين.  خواھد کرد
از دامنه فشارھای سياسی خواھد .  خواھد بخشيد

نيافته قشر  ھای سياسی تحقق کاست و وعده
بورژوازی طرفدار خود را عملی خواھد  خرده

اش بار ديگر تأکيد  او در پيام تلويزيونی.  ساخت
ام و ھمه  شده خود را متعھد به برنامه اعFم"کرد 

 ."دانم آنچه که با شما مطرح کردم، می
اکنون بايد صريح و آشکار گفت که  اما از ھم 

ھا تحقق نخواھد يافت،  يک از اين وعده تنھا ھيچ نه
ھا تشديد و  بلکه حتی در برخی عرصه ھا بحران

ھای وسيع کارگر و زحمتکش  شرايط زندگی توده
 .تر خواھد شد وخيم

داری حاکم  ترين معضلی که نظم سرمايه اساسی
بر ايران و رژيم سياسی پاسدار آن با آن مواجه 

اين بحران نه معضل .  اند، بحران اقتصادی است
چھار سال گذشته است و نه چھار سال پيش از آن 

نژاد، بلکه معضلی ھم ذات  در دوره احمدی
جمھوری اسFمی است  که در تمام دوران 

آنچه در .  موجوديت آن، ھمواره وجود داشته است
داده است تخفيف يا تشديد  ھا رخ طول اين سال

بحران درنتيجه افزايش يا کاھش درآمدھای دولت 
 .از نفت بوده است

که چرا اين بحران ھمواره وجود داشته و  اين
وجود خواھد داشت، از اين واقعيت ناشی 

داری ايران، يک  گردد که سرمايه می
داری کFسيک مبتنی بر رشد و تکامل  سرمايه

ويژه در  ساختار اين شيوه توليد به.  درونی نيست
دھه آخر دوران رژيم سلطنتی محمدرضا شاه، 

المللی و بازار  در پيوند با نيازھای سرمايه بين
سو، رشد و رونق  از يک.  جھانی آن شکل گرفت

اقتصادی ھمراه بود با صدور فزاينده سرمايه 
ھای  ويژه در بخش توليدکننده کاS مولد، به

مصرفی از طريق گسترش صنعت مونتاژ، از 
سوی ديگر، درآمد نفت پشتوانه گسترش 

 .ھای موردنياز و بخش خدمات گرديد زيرساخت
ای را در درون  اين ساختار، تضادھای ويژه

خود پروراند که نھايتاً به بحران اقتصادی 
تورمی، بحران سياسی پی آمد  –عميق رکود 

 .آن و سرنگونی رژيم سلطنتی انجاميد

ای ترامپ که اولين  ترين پيام سفر خاورميانه مھم
سفر خارجی وی نيز بود، تغيير سياست دولت 

باراک اوباما .  آمريکا در منطقه خاورميانه است
جمھوری،  ی رياست در دوران ھشت ساله

سياستی تا حدودی متفاوت در قياس با سياست 
ی دولت آمريکا در منطقه خاورميانه از  گذشته

جمله در دوران رياست جمھوری جرج بوش  و 
يا بيل کلينتون در منطقه خاورميانه اتخاذ کرده 

ی بازگشت به  اما حاS ترامپ در انديشه.  بود
 . دوران گذشته است

بعد از جنگ جھانی دوم و بدنبال نقشی که دولت 
آمريکا به عنوان بزرگترين و قدرتمندترين دولت 
امپرياليستی بدست آورد، دولت آمريکا در منطقه 
خاورميانه نيز نقشی ويژه يافت و در تحوSت 
سياسی کشورھای منطقه و حتا در تعيين 

ھای منطقه نفوذ  ھای خارجی دولت سياست
 و نقش ١٣٣٢ مرداد ٢٨کودتای .  فراوانی يافت

دولت آمريکا در آن يک نمونه از نقش و 
ھای دولت آمريکا در تعيين رژيم سياسی  دخالت

ھا تنھا  در آن سال.  حاکم بر اين کشورھاست
بود "  شوروی"رقيب واقعی امپرياليسم آمريکا، 

ای از نفوذ در برخی از کشورھا  که در محدوده
 .برخوردار بود

در آن مقطع نقش و موقعيت دولت آمريکا در 
ی  منطقه متناسب با وزن اين کشور در عرصه

اما با تضعيف موقعيت اقتصادی .  جھانی بود
آمريکا در جھان و ظھور رقبای اروپايی و ژاپن 

 که با بروز بحران و رکود ٧٠ی  از دھه
اقتصادی ھمراه شد، عFمت سوالی در برابر 

. موقعيت سياسی و اقتصادی آمريکا نيز پديد آمد
لغو قابليت تسعير دSر به طF که بعد از جنگ 
جھانی دوم و در پی قرارداد برتن وودز بوجود 

ی  سابقه  و صعود بی١٩٧١آمده بود در سال 

 گاھی بنام معدن و ضرورت قتل
  ايجاد تشکل مستقل معدنکاران

 شکست تحريمی ھا يا شبح پرقدرت تحريم بر سر نظام؟
 

وزارت .   برگزار شد١٣٩۶ ارديبھشت ٢٩رياست جمھوری ايران در روز "  انتخابات"دوازدھمين دوره 
 ھزار ٢٢٠ ميليون و ۴١کشور يک روز بعد تعداد کل آراء صحيح ريخته شده در صندوق ھای رای را، 

 رای  ۶١۶ ھزار و ۵۴٩  ميليون  و ٢٣از  اين  ميزان، سھم  حسن روحانی، .     نفر  اعFم کرد١٣١و 
به .  اعFم گرديد)    درصد٣٠/٣٨ (۴۴٩ ھزار و ٧٨٩ ميليون و ١۵و سھم رئيسی، )   درصد۵٧/  ١٣(

نتايج اعFم شده، .  اين ترتيب حسن روحانی برای بار دوم در مقام رياست جمھوری ايران قرار گرفت
مستثنا از اينکه تا چه حد واقعی و تا چه ميزان مھندسی شده، کذائی و ساختگی باشد، موجی از واکنش 

 . ھای متفاوت و بعضا متضاد را در ميان بخشی از نيروھای فعال تحريمی برانگيخت

 ای عمومی در جھان ناامنی، پديده
 
 يا  دويدند در حالی که اعضای بدن ھايی که اين طرف و آن طرف می سر و صداھا، خون و آدم"

يکی از ..." (روند يا از ياد افرادی که شاھدش بودند ھا از يادم نمی شان کنده شده بود، به اين زودی پوست
 )گذاری انتحاری در منچستر، انگليس شاھدين بمب

اکثر قربانيان، .   نفر زخمی شدند۶٠ نفر کشته و بيش از ٢٢ مه رخ داد، ٢٢در اين حمله که روز 
پس از اين حادثه، پليس اعFم .  کودکان و نوجوانانی بودند که برای شنيدن موزيک به کنسرت رفته بودند

بوده است که در انگليس به دنيا آمده و "  سلمان عابدی"ای به نام    ساله٢٢گذاری، جوان  کرد عامل بمب
خانواده اين جوان در دوران قذافی از ليبی به انگليس گريخته و ساکن منچستر شده .  بزرگ شده است

٧درصفحه   
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 حکومت شورائی
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١از صفحه   

 بعد چه؟
ھا و  سرنگونی رژيم شاه و فرار سرمايه

ھای درون  ھشت سال ادامه جنگ، رشته
با .  گسيختگی کرد شيوه توليد را دچار ازھم

گيری روبنای سياسی جديد و دولت  شکل
دينی، تضادھای درونی شيوه توليد از دو 

سو، درنتيجه  از يک.  جھت تشديد شد
ھای جمھوری اسFمی در عرصه  سياست

ھای مساعد و امن  المللی، زمينه داخلی و بين
المللی که پيش  ھای بين گذاری برای سرمايه

از آن وجود داشت، از ميان رفت يا Sاقل 
محدود گرديد و از ديگر سو، طبقه حاکم و 
دولت دينی با تضادھای درونی ويژه خود، 

لذا، .  تعارضات شيوه توليد را تشديد کردند
تورمی به حيات خود ادامه   –بحران رکود 

 .داد
جمھوری اسFمی بر اين پندار خام بود که 
پذيرش و اجرای سياست اقتصادی نئوليبرال، 

داری  داروی شفابخش بيماری مزمن سرمايه
نتيجه اما تشديد بحران .  ايران است

 ۵٠ تا ۴٠اقتصادی، رکود سنگين و تورم 
اين ماجرايی .  درصدی دوران رفسنجانی بود

است که تا به امروز، ھمچنان تکرار شده 
گاه درنتيجه افزايش درآمد دولت از .  است

نفت و گاز، اين بحران در ظاھر تخفيف 
 .که حل شود يافته، بدون اين

بنابراين گذشته از معضل ساختاری 
داری ايران ،سياست اقتصادی  سرمايه

نئوليبرال جمھوری اسFمی و مجری آن 
جای خود باقی  کابينه روحانی ھمچنان به

گونه که تجربه سه  اين سياست، ھمان.  است
تواند  دھه گذشته نشان داده است، نه می

عاملی برای غلبه بر رکود باشد و نه 
درصدی را از ميان  ھای تورم باSی ده نرخ

لذا در دور جديد زمامداری روحانی .  بردارد
که اندکی رکود  ھر تFش کابينه وی برای اين

را تخفيف دھد، ھمراه با جھش جديد تورمی 
 .خواھد بود

با اين توضيح کوتاه، روشن است که اگر 
اجتماعی در دور جديد   –اوضاع اقتصادی 

زمامداری حسن روحانی و جناح او بدتر 
نشود، بھتر نيز نخواھد شد و معضFت 
اقتصادی جامعه ايران حل ناشده باقی خواھد 

 .ماند
ادامه اين سياست، نتيجه ديگری جز افزايش 
بيکاری، گسترش فقر و عواقب اجتماعی آن، 
و نيز تشديد فساد دستگاه دولتی نخواھد 
داشت، يعنی دقيقاً خFف وعده ھای جديد 

 . حسن روحانی

داری ايران، برای  يکی از نيازھای سرمايه
که تحرکی به رکود توليد بدھد، صدور  اين

از اين .  المللی است ھای کFن بين سرمايه
بابت نيز جمھوری اسFمی با موانع داخلی و 

ويژه  در داخل، به.  خارجی متعدد روبروست
ھای درونی طبقه حاکم و  درنتيجه کشمکش

ھای  ھای دولت دينی، تنش برخی سياست
ای از  المللی، نارضايتی توده ای و بين منطقه

وضع موجود و مخاطراتی که رژيم حاکم از 
روست، امنيت  ھا روبه اين بابت با آن
. المللی وجود ندارد  بين موردنياز سرمايه

گونه که تجربه چھار سال اخير نشان  ھمان
گذاری اگر ھم صورت  دھد، اين سرمايه می

بگيرد، بيشتر درزمينٔه نفت و گاز خواھد بود 
که تأثير چندانی بر کل توليدات و مؤسسات 

در بھترين حالت، .  توليدی نخواھد داشت
تواند کمی درآمدھای دولت از نفت و گاز  می

اما حتی با فرض افزايش .  را افزايش دھد
درآمد دولت از نفت، اين افزايش ھم کمکی 
به بھبود اوضاع اقتصادی و معيشت 

ھای زحمتکش نخواھد کرد، چراکه  توده
 کFن  اکنون دولت برای تأمين بودجه ھم

ھای سياست  دستگاه انگل دولتی، تأمين ھزينه
ای، با  طلبانه منطقه طلبانه و ھژمونی  جاه

. کمبود شديد منابع مالی مواجه است
بنابراين، از اين بابت نيز اتفاقی در جھت 
بھبود اوضاع اقتصادی و شرايط معيشتی 

 .کارگران رخ نخواھد داد
ای از حسن روحانی و  اين واقعيت که معجزه

جناح او برای بھبود اوضاع اقتصادی، بھبود 
ھای زحمتکش مردم،  وضعيت معيشتی توده

کاستن از دامنه ابعاد بزرگ ارتش فقرا و 
بيکاران، ساخته نيست، چنان عيان و آشکار 
است که سران جناح رقيب، برای زير فشار 

شان  ھای نخستين قرار دادن وی، از ھمان پيام
 در  ھای پوشالی تأکيد خود را بر اجرای وعده

 .اند اين عرصه قرار داده
 ارديبھشت ٣٠ای که  ای در بيانيه خامنه

انتشار داد به روحانی سفارش کرد که 
ای از خط مستقيم برطرف کردن  لحظه

رعايت "مشکFت کشور غفلت نکند و بر 
قشرھای ضعيف، توجه به روستاھا و مناطق 

ھای   فقير و برخورد با فساد و آسيب
يک از اين  البته ھيچ.  تأکيد کرد"  اجتماعی

فرمايشات باسياست اقتصادی که خود وی 
معلوم نيست .  آيد حامی آن است، جور درنمی

شود، در سياست اقتصادی که  که چگونه می
داران در استثمار کارگران و  دست سرمايه

وحقوق آنھا کامFً باز  پايمال کردن تمام حق
مناطق "، "  رعايت قشرھای ضعيف"است، 

ھای  و برخورد با فساد و آسيب"   فقير
شود در يک  چگونه می!  را کرد"  اجتماعی

رژيم استبدادی مذھبی که توده مردم از 
اند و کمترين نقشی  ھای سياسی محروم آزادی

در کنترل امور کشور و دستگاه دولتی 
او البته !  ندارند، با فساد مقابله کرد

طرف نگران رشد مبارزات و  ازيک
ای است که رژيمش را تھديد  نارضايتی توده

کوشد خود را  فريبانه می کند و عوام می
طرفدار بھبود وضع نشان دھد، و از سوی 

کند که  ديگر، بر اجرای آن چيزی تأکيد می
داند، از عھده روحانی ساخته  خودش ھم می

 .نيست
چنين به روحانی  ای در اين پيام ھم خامنه

ھشدار داد که يادت باشد، پا را از چارچوب 
سياست خارجی تاکنونی جمھوری اسFمی 

واقعيت اين است که .  توان فراتر نھاد نمی
ھا را نمايندگی  ھايی که او آن روحانی و گروه

ھای  دانند که پيشبرد سياست کند، می می
ھا در بھبود مناسبات با  اقتصادی و منافع آن

ھای جھانی  ای و قدرت ھای منطقه دولت
 اين بھبود، Sاقل تعديل  اما Sزمه.  است

سياست خارجی کنونی جمھوری اسFمی، 
نشينی از سياست خارجی تعرضی و  عقب

ھای رقيب  ای امتيازات به دولت دادن پاره
ای،  روشن است که بدون تأييد خامنه.  است

روحانی قدرت پيشبرد اين سياست را نخواھد 
ای، اما در پيام خود به زبان  خامنه.  داشت

ديپلماتيک بر ادامه سياست خارجی گذشته 
"رژيم تأکيد کرد و گفت عزت ملی و : 

رعايت حکمت در ارتباطات جھانی و اھتمام 
ھای  المللی ازجمله اولويت به اقتدار بين

 ."مديريت انقFبی و اسFمی است
ای  ھای خامنه رئيسی ھم در پيام خود حرف

مبارزه "و "  توجه به محرومان"را در مورد 
ھای مردم و  رفع دغدغه"، "با فساد و تبعيض

اما يک .  را تکرار کرد"  معيشتی محرومان
رأی : "تھديد ھم چاشنی پيام خود کرد و گفت

 ميليون ايرانی خواھان تغيير را ١۶قريب 
توان در عرصه سياسی و  وجه نمی ھيچ به

 ."گيری کFن کشور ناديده گرفت تصميم
اين بدان معناست که جناح رقيب روحانی در 

اش مورد  ھرکجا که منافع اقتصادی و سياسی
تھديد قرار گيرد و يا روحانی بخواھد 
سياستی را پيش برد که جناح موسوم به 

 ١۶"گرا، مخالف آن باشد، مترسک  اصول
حی و حاضر در برابرش "  ميليون ايرانی

قرارگرفته که با استفاده از ھر ابزاری، مانع 
 .از پيشرفت آن گردد

تحت چنين شرايطی پرواضح است که ھيچ 
شمار معضFت نظم موجود و  معضلی از بی

ھای کارگر و زحمتکش مردم ايران حل  توده
ھای موجود،  تضادھا و بحران.  نخواھد شد

  ٨درصفحه 

 زنده باد سوسياليسم
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 از جمله نتايج وضعيت ١٩٧٣قيمت نفت در سال 
چنان  اگرچه آمريکا ھم.  اقتصاد جھانی بودند

قدرت برتر اقتصادی و سياسی بود اما واقعيت 
غيرقابل انکار آن بود که آمريکا آن اقتدار و 

رغم اين  اما به.  موقعيت گذشته را نداشت
تغييرات، اين مساله نتوانست در آن مقطع و در 
عمل تغييری چندان محسوس در سياست 

ای آمريکا و نفوذ امپرياليسم آمريکا در  خاورميانه
 .منطقه ايجاد کند

جمھوری ريگان  ظھور ريگانيسم و آغاز رياست
، واکنشی به تضعيف موقعيت ١٩٨٠در سال 

سياسی و اقتصادی آمريکا و بحران ساختاری 
داری بود که در سرتاسر جھان، اين  نظام سرمايه

اما .  مناسبات را با چالش روبرو ساخته بود
تنھا سوغات ريگانيسم در "  نئوليبرالی"اقتصاد 
) و ھمزمان با آن تاچريسم در انگليس(آمريکا 

نبود، ريگانيسم در سياست خارجی نيز سياستی 
ی  تھاجمی و جنگی در پيش گرفت که البته Sزمه

در حالی که در .  اين عصر بود"  نئوليبراليسم"
، دولت رفاه در مقابله با "کينز"تئوری اقتصادی 

بحران اقتصادی و تنظيم بازار نقش و اھميتی 
دولت به اصطFح "  ريگانيسم"ويژه داشت، در 

ھايی باسياست  رفاه جای خود را به دولت
اقتصاد کينزی به اقتصاد .  ارتجاعی نئوليبرال  داد

تبديل شد و جنگ ابزاری مھم برای "  نئوکينزی"
 .جلوگيری از سرريز شدن بحران اقتصادی

جنگ ايران و عراق، حمله عراق به کويت و در 
پی آن حمله آمريکا به عراق و نتايج بعدی آن، 

. شوند ھمه با درک اين شرايط جديد قابل فھم می
ی   تاکنون، چھره٨٠ی  ھايی که از دھه جنگ

اما با اين وجود، .  اند خاورميانه را تغيير داده
نتوانست "  نئوليبرالی"ھای  حل کدام از راه ھيچ

مانع سقوط بيشتر اقتصاد آمريکا و آشکار شدن 
داری  ھر چه بيشتر تضادھای نظام جھانی سرمايه

اين "  نئوليبرالی"ھای  برعکس سياست.  شوند
ی انفجار رسانيد، تا جايی  تضادھا را به مرحله
 به عنوان بزرگترين ٢٠٠٧که بحران اقتصادی 
بحرانی .   ظھور کرد١٩٢٩بحران بعد از بحران 

ھای  که در صورت عدم مداخله فعال دولت
بارتر  توانست ابعادی بسيار فاجعه امپرياليستی می

در واقع تنھا .   به بار آورد١٩٢٩از بحران 
ی طبقاتی  دستاورد ريگانيسم افزايش شتاب فاصله

بود که بويژه از اين تاريخ به بعد به يکی از 
داری  ی پوسيدگی نظام سرمايه ھای برجسته نشانه

 .تبديل گرديد
، و تشديد بحران و جنگ ٢٠٠٧بحران اقتصادی 

ھای جنگی  در خاورميانه که به شکست سياست
آمريکا در عراق و افغانستان منجر گرديد، از 

ی جديد  جمله عوامل و بسترھايی بودند که کابينه
ھايی  آمريکا به رياست باراک اوباما را با سياست

ی  در واقع صحنه.  جديد به جلوی صحنه آورد
 تغيير ٢٠٠٧سياسی جھان حتا قبل از بحران 

کرده و ديگر نام بردن از امپرياليسم آمريکا به 
. معنا شده بود عنوان يگانه ابرقدرت جھان بی

چنان دست برتر خود را حفظ  اگرچه آمريکا ھم
کرده بود، اما در کنار آن رقبای اروپايی در 

ی اتحاديه اروپا، امپرياليسم روسيه و  چھره
امپرياليسم چين خواھان سھم خود از بازارھا و 

ھای جھانی شده بودند و باراک اوباما  سياست
سياست خارجی .  محصول چنين شرايطی بود

اوباما بر توسعه ھمکاری با کشورھای اروپايی 
" برجام"ای يا  استوار بود و در واقع توافق ھسته

محصول اين اصل در سياست خارجی دولت 
ھای اروپايی  آمريکا و خواست مشخص دولت

" ليبی امروز"از ديگر نتايج اين سياست .  بود
است که دولت آمريکا، آن را به دول امپرياليستی 

دولت اوباما از سويی .  اروپايی واگذار کرده بود
خواھی امپرياليسم چين و بويژه  در برابر سھم

کرد اما از سوی ديگر سعی  روسيه مقاومت می
کرد در اتحاد با کشورھای اروپايی موقعيت  می

خود را به عنوان امپرياليسم برتر حفظ و بلوک 
قدرتمندی در برابر رقبای چينی و روسی ايجاد 

 .کند
اما واقعيت اين بود که اين سياست نه تنھا 
نتوانست موقعيت امپرياليسم آمريکا را بھبود 
بخشد که حتا در مواردی از جمله در خاورميانه 
و به طور ويژه در سوريه منجر به تضعيف نقش 

 .و جايگاه امپرياليسم آمريکا شد
باراک اوباما با توجه به تجربه تلخ شکست در 

تواند از دخالت  جا که می عراق، تFش کرد تا آن
برای .  مستقيم نظامی در خاورميانه پرھيز کند

نمونه، وی که ابتدا دولت بشار اسد را در ارتباط 
با بکارگيری سFح شيميايی تھديد کرده و آن را 
خط قرمز آمريکا اعFم کرده بود، وقتی در عمل 
با استفاده دولت بشار اسد از سFح شيميايی 

 .روبرو گرديد، ھيچ اقدامی صورت نداد
جمھوری   سال رياست٨در حالی که حاصل 

ی ارتش آمريکا به افغانستان و  جرج بوش، حمله
ترين حاصل سياست خارجی  عراق بود، مھم

آمريکا در منطقه خاورميانه و در دوران 
ای با  جمھوری باراک اوباما، توافق ھسته رياست

 .بود" برجام"ايران و يا ھمان 
سياست خارجی باراک اوباما نه تنھا موجب 

ھای اسرائيل، عربستان  ناراحتی و خشم دولت
ھای منطقه شده  سعودی و برخی ديگر از دولت

بود، بلکه در عمل حتا منجر به تقويت موقعيت 
روسيه در منطقه گرديد تا جايی که حضور 
مستقيم نظامی روسيه در سوريه و در حالی که 

رفت دولت بشار اسد با شکست کامل روبرو  می
شود، موجب تغيير موازنه به نفع دولت بشار اسد 

در ھمين فضا بود که دولت جمھوری .  گرديد
گيری از روابط خود با دولت  اسFمی نيز با بھره

ی حضور خود در سوريه و  عراق، بر دامنه
عراق افزود و نقش پُررنگی در تحوSت 

ای از يمن و بحرين گرفته تا سوريه و  منطقه
عراق، با ارسال نيروھای نظامی و سFح بدست 

موقعيتی که به شدت مورد اعتراض .  آورد
 .ھای عربستان و اسرائيل بوده و ھست دولت

ای نيز اگرچه عربستان  ی توافق ھسته در زمينه
در ظاھری ديپلماتيک )  به رغم نارضايتی قلبی(

ای حمايت  به صورت مشروط از توافق ھسته
کرد، اما اسرائيل ھمواره منتقد اصلی اين توافق 
باقی ماند و حتا تھديد کرد که ممکن است خود 

 .مستقيما دست به اقدام نظامی بزند
بنابر اين محصول سياست خارجی باراک اوباما 

ھای اقتصادی و سياسی جھان  که بر بستر واقعيت
از جمله (بود، در عمل تضعيف موقعيت آمريکا 

خواھی بيشتر رقبای  ، سھم)در خاورميانه
امپرياليست و گسترش تضادھا بين دول گوناگون 

ست که ترامپ  در چنين شرايطی. امپرياليستی بود
جمھور آمريکا بر سر کار آمد و  به عنوان رئيس

آمريکا را شعار " ی پرعظمت گذشته"بازگشت به 
و بازگشت به گذشته، چيزی .  خود اعFم کرد

ھای گذشته و از  نيست جز بازگشت به سياست
اولين سفر خارجی .  جمله سياست خارجی گذشته

ترامپ، چگونگی و نتايج آن نيز اثبات اين 
 . مدعاست

اما سياست خارجی ترامپ تفاوتی نيز با گذشته 
دارد و آن اين است که به دليل بحران اقتصادی 

ی  آمريکا و موقعيت اقتصادی آمريکا در عرصه
جھانی، دولت آمريکا ھزينه سياست جنگی را 

ھای ثروتمند   بر دوش دولتبيش از گذشته
خاورميانه گذاشته و انتظار امتيازات اقتصادی 

ويژه دولت عربستان  ھا به ای از اين دولت سابقه بی
 .سعودی دارد

در جريان سفر ترامپ به عربستان نه تنھا 
 ١٠٠قراردادھای نظامی به ارزش بيش از 

ميليارد دSر منعقد گرديد، بلکه عربستان سعودی 
گذاری  وخريد کاSھای تسليحاتی و  برای سرمايه

غيرتسليحاتی صدھا ميليارد دSری در آمريکا 
برای ھمين است که .  نيز چراغ سبز نشان داد

ترامپ در بازگشت از سفر، نتايج سفر خود را 
 .دانست" موفقيتی تمام عيار"

ھای  اما تحميل چنين قراردادھايی به دولت
ثروتمند منطقه و به ويژه عربستان سعودی، به 

دولت جمھوری "دستاويزی نيز نياز دارد و 
ھمان دستاويز مورد دلخواه ترامپ "  اسFمی

 .است
ی  در کنفرانسی که سران و مقامات بلندپايه

از جمله رئيس "  اسFمی"ھای عربی و  دولت
وزير پاکستان به  جمھور افغانستان و نخست

ی مھم ايران  ھای دو ھمسايه عنوان رھبران دولت
" اسرائيل"که به  حضور داشتند، ضمن آن

مشروعيت بخشيده شد و چراغ سبز برای صلح 
با اسرائيل داده شد، نوک تيز حمله به سوی دولت 

ھم ملک سلمان .  جمھوری اسFمی قرار گرفت
ی کنفرانس و ھم ترامپ در  در سخنان افتتاحيه

سخنرانی خود که بعد از سخنان ملک سلمان 
ايراد گرديد، نوک تيز حمله را بر دولت 
جمھوری اسFمی قرار داده و آن را عامل اصلی 

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 



 ۴ ٧۴٢ شماره  ٩۶نيمه اول خرداد     ۴

٣از صفحه   

 ترامپ، عربستان و جمھوری اسDمی

در قبال جمھوری اسFمی از سويی تداوم 
ی آن  و بويژه به شکل تعديل شده(رژيم حاکم 

و از سوی )  توسط افرادی چون روحانی
و اين سياستی .  ديگر مھار و کنترل آن است

بوده که دولت آمريکا کم و بيش ھمواره در 
قبال جمھوری اسFمی داشته است و حتا در 
دوران رياست جمھوری خاتمی که برخی از 
آن به عنوان بھترين زمان برای بھبود روابط 

برند، باز  ھای ايران و آمريکا نام می دولت
 .ھمين سياست وجود داشت

جمھوری باراک اوباما  تنھا در دوران رياست
ھای جنگی آمريکا در  و با شکست سياست

منطقه است که شرايط برای افزايش حضور 
و قدرت جمھوری اسFمی در منطقه فراھم 

گردد و اوباما برای جلوگيری از اين  می
اما با .  مساله ھرگز اقدامی جدی صورت نداد

ست که آن دوران به  آمدن ترامپ طبيعی
پايان رسيده و فشار بر ايران بار ديگر 

 .افزايش خواھد يافت
يکی از نتايج افزايش فشار بر رژيم ايران 

ھم در شرايطی که جمھوری اسFمی با  آن
ھای متعدد و عميقی روبروست،  بحران

افزايش تضادھای درونی حاکميت خواھد 
ترين مساله برای رژيم، بحران  اما مھم.  بود

ھاست که به  اقتصادی و نارضايتی شديد توده
ترين وحشت و آشفتگی جمھوری  بزرگ

ی  در واقع ادامه.  اسFمی تبديل شده است
ھای خارجی تجاوزکارانه و حضور  سياست

نظامی در سوريه و عراق نيز ريشه در 
به عبارتی ديگر از سويی .  ھمين مساله دارد

ی معضFت  سياست خارجی کنونی بر دامنه
افزايد و از طرف ديگر بقای رژيم  رژيم می

 .نيز وابسته به تداوم ھمين سياست است
واقعيت اين است که رژيم جمھوری اسFمی 

برد اما قادر به  در شرايطی بحرانی بسر می
برون رفت از اين بحران نيست و مدام بر 

به ھر جا که .  شود ی آن نيز افزوده می دامنه
در تشديد .  بينيم نگاه کنيم اين مساله را می

بحران اقتصادی، در افزايش نارضايتی و 
ای و بويژه کارگری،  اعتراضات توده
ھای اجتماعی ھمه گواه اين  افزايش نابسامانی

در اين ميان تنھا راه رژيم .  مدعا ھستند
گيری از قدرت سرکوب و ايجاد جو  بھره

خواھد اقتدار نظامی و  رژيم می.  امنيتی است
ھا  قدرت سرکوب خود را به ُرخ توده

بکشاند، رژيم بايد نشان دھد که قدرت و نفوذ 
او از مرزھای ايران گذشته و به مرز 

گونه مخالفان خود  اسرائيل رسيده است تا اين
اما شکست در .  ھا را تحقير کند و قدرت توده

جنگ سوريه و عراق اين اقتدار را به 
يکباره فرو خواھد ريخت و رژيم را به شدت 

 .تضعيف خواھد ساخت

ای، رشد خشونت و تروريسم  اختFفات فرقه
ملک سلمان با بيان اين که تا .  معرفی کردند

پيش از به قدرت رسيدن خمينی در ايران، 
گرايی روبرو نبوده، دولت  منطقه با فرقه

جمھوری اسFمی را مسئول اين فرقه گرايی 
ھا از يمن تا سوريه و عراق  و خشونت

ترامپ نيز با عنوان اين که .  معرفی کرد
ايران بزرگترين دولت حامی تروريست 
است و با نام بردن از حزب هللا لبنان به 

"عنوان يک گروه تروريستی گفت ايران : 
ايران به .  ثباتی درمنطقه است مسئول بی
ھا ھست  دھه.  دھد ھا آموزش می تروريست

ور  ای را شعله ھای فرقه که ايران آتش جنگ
کرده است، اين کشور خواستار نابودی 

ثبات  ايران خاورميانه را بی.  اسرائيل است
ھمه .  در سوريه شاھد آن ھستيم.  کرده است

در ".  بايد کمک کنند تا ايران منزوی شود
جريان سفر ترامپ به اسرائيل نيز ھمين 
داستان تکرار شد و نوک تيز حمله و عامل 

 .معرفی گرديد" ايران"ثباتی در منطقه  بی
ای جمھوری  ھای منطقه در يک کFم سياست

اسFمی، دستاويز اصلی ترامپ برای فروش 
ھای کشورھای عربی  سFح و جذب سرمايه

برای بھبود وضعيت اقتصادی آمريکا است 
و از اين نظر دولت جمھوری اسFمی 
بھترين خدمت را به امپرياليسم آمريکا 

که قراردادھای  توضيح دقيق اين.  کند می
اقتصادی و نظامی آمريکا با عربستان و 
ديگر کشورھای ثروتمند منطقه تا چه حد 

داری آمريکا و  تواند به اقتصاد سرمايه می
ھايی از اقتصاد اين کشور از  رونق بخش
ھای نظامی و ھواپيماسازی کمک  جمله بخش

ست که مقاله ديگری  کند، خود مساله مجزايی
جا از آن گذر  طلبد که ما در اين را می

 .کنيم می
ی اين تغيير سياست و  واسطه ی بی اما نتيجه

ھای دولت  مورد دستاويز قرار گرفتن سياست
جمھوری اسFمی، اين است که آمريکا ديگر 
مانند دوران رياست جمھوری باراک اوباما 
  در قبال ايران کوتاه نخواھد آمد و سياست

اما .  متفاوتی در قبال ايران اتخاذ خواھد کرد
 اين سياست چه خواھد بود؟

در اين شکی نيست که دولت آمريکا خواھان 
. سرنگونی جمھوری اسFمی نيست

جمھوری اسFمی بھترين بھانه برای پيشبرد 
اما .  ای آمريکاست ھای خاورميانه سياست

آمريکا خواھان افزايش نقش ايران در منطقه 
نيست، بلکه برعکس خواستار کاھش اين 

خواھد ضمن تضعيف دولت  نقش است و می
جمھوری اسFمی، او را از کشورھايی که 

ويژه از عراق  ھا منافع دارد به آمريکا در آن
بنابر اين، سياست دولت آمريکا .  بيرون براند

ست که  از سوی ديگر اين نيز واقعيتی
جمھوری اسFمی به تنھايی قادر به پيشبرد 
سياست خود در منطقه نيست و برای فرار 
از شکست در عراق و سوريه کامF به 
روسيه وابسته است، اما امپرياليسم روسيه 

ھا منافع مشترکی با  اگرچه در برخی زمينه
ھای مھمی  جمھوری اسFمی دارد، اما تفاوت

نيز دارد، و اين يکی از بزرگترين دل 
از .  ھای جمھوری اسFمی است نگرانی

ھمين روست که بخشی از حاکميت از جمله 
روحانی خواستار وارد شدن به مذاکره و 

ای ھستند که بتوان  دادن امتيازاتی در محدوده
آن را در داخل توجيه کرد و از آن بوی 

اما از سوی ديگر .  شکست به مشام نرسد
ی اصلی رژيم يعنی ولی فقيه و سپاه و  حلقه

ھا که در ضمن  ھای ھمراه آن ديگر ارگان
اين سياست را موجب تقويت جناح رقيب در 

ی  دانند، به دنبال ادامه درون حاکميت می
سياست کنونی ھستند، به اين اميد که تضاد 

ھای امپرياليستی آمريکا، اروپا و  بين قدرت
ھا بتوانند از گذر  روسيه افزايش يافته و آن

رشد اين تضاد منافع خود را تامين و سياست 
اما شکی نيست که با .  خود را پيش ببرند

گذشت زمان شکست اين سياست ھر چه 
طور که ھم  بيشتر عيان خواھد شد، ھمان

. اند ھای آن ھويدا شده اکنون نيز نشانه
جمھوری اسFمی ھرگز نخواھد توانست از 

اما .  جنگ سوريه و عراق پيروز بيرون بيايد
ولی "جناح اصلی حاکم در ايران به رھبری 

ھمواره نشان داده است که تا زمانی که "  فقيه
شکست به چشم انداز نزديک تبديل نشده 

دھد، ھمان  باشد از خود مقاومت نشان می
طور که در جنگ ايران و عراق عمل کرد و 

. ای نشان داد گونه که در توافق ھسته ھمان
سوم را "  جام زھر"ای  حال بايد ديد که خامنه

و اين !  چه زمانی و چگونه خواھد نوشيد؟
چه عواقبی برای رژيم جمھوری " جام زھر"

 !اسFمی به بار خواھد آورد؟
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چشمی رھبری ھم در يک ساله پايان رياست 
جمھوری اش، پس از ايجاد تنش با خامنه ای 
اعFم کرد، که از تصميم گيری در مورد بحران 
ھسته ای و سياست خارجی کنار گذاشته شده 

 ساله رياست روحانی ھم که ديگر ۴دوره .  است
موارد فوق، جملگی بيانگر .  نياز به گفتن نيست

تفاوت ماھوی نقش بی مقدار رئيس جمھور بر 
کشيده از فيلتر شورای نگھبان با گستره قدرت 
بFمنازع ولی فقيه و نھادھای انتصابی تحت 

قدرت فائقه ای که در تمام تصميم .  امرش است
سازی ھا و تصميم گيری ھای کFن سياست 

 .خارجی و داخلی حرف اول و آخر را می زند
حال با چنين توصيفی از مکانيزم انتخاباتی 
جمھوری اسFمی و اقتدار بFمنازع رھبری 
نظام، فقط آن دسته از روشنفکران، ھنرمندان، 
نويسندگان و واخوردگان سياسی که توانايی آن را 
دارند تا چشمان خود را بر عمق کشتار و جنايات 
جمھوری اسFمی ببندند، قادرند با خاک پاشيدن 

را "  بدتر"و "  بد"در چشم توده ھا، انتخاب ميان 
ھمان ھايی .  دستمايه خوراک تبليغاتی خود سازند

که تFش می کنند تا از ميان دو عنصر آدمکش و 
جنايت کار جمھوری اسFمی با توجيه انتخاب 

گريبان خود را از وقاحت "  بدتر"و "  بد"ميان 
 . حضور در پای صندوق ھای رای رھا سازند

نتيجه ای که سودش يکسر برای خامنه ای و 
چرا که برای .  مشروعيت نظام حواله می شود

خامنه ای و کل ھيئت حاکمه ايران آنچه در صدر 
اھميت مضحکه ھای انتخاباتی قرار دارد، ھمانا 
بيرون کشيدن مشروعيت نظام از درون صندوق 

تحقق اين امر ھم برای جمھوری .  ھای رای است
اسFمی ھمواره با اعFم تعداد باSی آراء مردم 

" انتخابات"در ھر انتخابات و به طور اخص در 
لذا، انتظار .  رياست جمھوری بر آورده می شود

اينکه روزی، روزگاری فرا رسد که ھيئت 
حاکمه ايران در فردای مضحکه انتخاباتی 
رياست جمھوری عدم استقبال مردم در انتخابات 

. بيانيه صادر کند، خواب و خيالی بيش نيست
پر "نشستن در انتظار اعFم رسمی عدم حضور 

مردم در انتخابات از طرف وزارت "  شور
کشور، نه تنھا به معنای عدم شناخت مطلق از 
ماھيت جمھوری اسFمی است، بلکه يک توھم 

 . خيالپردازانه ھم ھست
اگرچه در پی ھر تحريم انتخاباتی، دعوت از 
توده ھای مردم برای عدم حضور در پای 
صندوق ھای رای نيز ھمواره بخشی از اھداف 
نيروھای تحريمی است، اما فراموش نبايد کرد 
که در رژيمی ھمانند جمھوری اسFمی ابتدا به 

امتناع از ساکن، خود نفس تحريم با محوريت 
 حائز اھميت نشستن بر سر سفره خونين رژيم

اگر اين مھم برای ھر نيروی تحريمی . اوليه است
به يک امر مسلم تبديل شده باشد، ديگر بحث 
انتزاعی شکست يا پيروزی تحريم در پس ھر 
انتخابات به موضوع جدال لفظی ميان بخشی از 
نيروھای تحريمی و پيامد آن ايجاد ياس و 

لذا، مستثنا از اينکه .  سرخوردگی نخواھد شد
نتايج آراء اعFم شده توسط وزارت کشور چه 
ميزان باشد، مستثنا از اينکه چه تعداد از مردم در 
رای گيری ھا شرکت کرده اند و چه ميزان ھم از 

مھندسی آرا و تعيين سھميه بندی برای "کانال 
در نظر گرفته "  نامزدھا توسط وزارت کشور

شده است، بی ھيچ شبه ای نيروھای انقFبی، چپ 

حضور مردم در پای صندوق ھای رای گره زده 
باشد، طبيعی است که رای سازی و حصول به 
نتايج باS برای ھيئت حاکمه ايران حياتی تر 

 . خواھد بود
در نظام جمھوری اسFمی، عFوه بر استبداد 
قانونی و نھادينه شده وSيت فقيه که تمام ارگان 
ھای اصلی قدرت را در اقتدار خود دارد، ما، با 
يک شورای نگھبان منتخب رھبری نيز مواجه 

شورای نگھبانی که عمF راه را بر .  ھستيم
ھرگونه ورود انتخاباتی مردم جھت خدشه دار 
کردن اندکی از اقتدار حاکميت وSيی جمھوری 

اگر در ديگر حکومت ھای .  اسFمی بسته است
استبدادی، اندک روزنه ای ھم وجود داشته باشد 
که مردم با حضور در پای صندوق ھای رای، 
يک رئيس جمھوری را بر گزينند که به پشتوانه 
آرا مردم تا حدودی پاسخگوی مطالبات سياسی و 
آزادی خواھانه جامعه باشد، در جمھوری اسFمی 
اما، تاکنون به تجربه ثابت شده است که حصول 
به چنين نتيجه ای، عمF امری محال و غير 

در نظام جمھوری اسFمی، ابتدا .  ممکن است
شورای نگھبان چند مھره جنايتکار مورد وثوق 
نظام را گزينش می کند و سپس از واجدان 
شرايط رای می خواھد تا از ميان چند جانی 
منتخب شورای نگھبان يکی را برای مقام رياست 

پس از اين  مرحله، .  جمھوری انتخاب کنند
مھندسی انتخابات و پيامد آن رای سازی ھا و 
سھميه بندی ميليون ھا آرای اضافه شده با 
حضور باSترين نمايندگان وزارت کشور و 
شورای نگھبان در پشت درھای بسته شروع می 

رای سازی و سھميه بندی آراء ميليونی .  شود
اضافه شده در سبد دو کانديدای اصلی انتخابات، 
تا آنجا مجاز و قابل توافق است که در نتيجه 

تازه پس از برخود با .   انتخابات تاثيرگذار نباشد
اين ھمه ديوار و موانع بسته و نشستن يکی از 
برگزيدگان شورای نگھبان بر صندلی رياست 
جمھوری، نوبت به اقدامات نھادھای پرقدرت 

ارگان ھايی از قبيل .  جمھوری اسFمی می رسد
سپاه پاسداران، دستگاه قضايی، نھادھای امنيتی و 
بنيادھای مافيای اقتصادی ھستند که به عنوان 

حال در .  بازوی اختيارات رھبری عمل می کنند
چنين مدار بسته ای از ھرم قدرت مطلقه ولی 
فقيه، انتظار تحقق کمترين مطالبات سياسی، 
آزادی خواھانه و حذف تبعيضات جنسيتی آنھم از 
کانال صندوق ھای رای اگر نگوئيم يک فضاحت 

 . سياسی، دست کم کوبيدن بر طبل توھم است
 سال گذشته ھر بار ٢٠فضاحت و توھمی که طی 

با فروکش کردن شادی ھای لحظه ای و کوتاه 
مدت متوھمين شرکت کننده در مضحکه ھای 
انتخاباتی، نتيجه اش ھمانا تيزتر شدن شمشير 
مشروعيت نظام، اقتدار رھبری و ماندگاری 
فاجعه بار ھمين نظام بغايت سرکوبگر و 

تجربه ای که محمد خاتمی، .  ارتجاعی بوده است
 ۶نظام پس از "  اصFح طلب"رئيس جمھور 

سال نشستن بر مقام رياست جمھوری اعFم کرد، 
. بوده است"  تدارکات چی"  که در حد يک 

احمدی نژاد، رئيس جمھور برگزيده و نور 

اينکه جمھوری اسFمی و نيروھای موافق 
حضور در پای صندوق ھای رای از ھمان 

با ھلھله و "  انتخابات"لحظات اوليه اعFم نتيجه 
بی "رقص و پايکوبی نتيجه مضحکه انتخاباتی و

تحريم را به رخ تحريمی ھا کشيدند، "  حاصلی
. اساسا جای ھيچ گونه تعجبی نبود و نيست

شگفتی در آنجا است که بخشی از نيروھای فعال 
طرفدار تحريم، ھم اينک با سرخوردگی و اعFم 

، بر طبل بی نتيجه بودن "شکست تحريم"موضع 
 . تحريم انتخابات می کوبند

پيش از ورود به بحث مقدمتا Sزم است به دو 
اول اينکه نتيجه نھايی و اعFم .  نکته اشاره شود

شده انتخابات در جمھوری اسFمی ھرگز بر پايه 
آرای ريخته شده در صندوق ھای رای نبوده و 

دوم اينکه، از آنجايی که در نظام .  نخواھد بود
استبدادی جمھوری اسFمی کمترين اثری از 
حداقل ھای اصول يک انتخابات دمکراتيک 
وجود ندارد، بنابراين به کارگيری لفظ انتخابات 
در جمھوری اسFمی و حضور در پای صندوق 

خطايی .  ھای رای يک خطای فاحش سياسی است
که با تائيد چند آدمکش مورد وثوق رژيم، ابتدا به 
ساکن چشمان خود را بر نفس کشتار و جنايت 
ھای صورت گرفته در جامعه می بنديم و در گام 
بعدی با حضور در پای صندوق ھای رای چه 
بخواھيم و چه نخواھيم، به استمرار ھيئت حاکمه 
و پيامد آن به چرخه کشتار و سرکوبگری در 

 . جامعه ياری می رسانيم
به رغم اينکه انتخابات در نظام جمھوری اسFمی 
يکی از ضد دمکراتيک ترين شيوه ھای انتخاباتی 
است، با اين ھمه عFوه بر کارگزاران رژيم و 
دستجات معينی از اقشار جامعه که به لحاظ 
طبقاتی منافع مشترکی با نظم موجود دارند و از 
اين نظر پای ثابت حضور در بالماسکه ھای 
انتخاباتی رژيم ھستند، بخش ھايی از مردم نيز 
کم و بيش در دوره ھای شکست و در نبود يک 
آلترناتيو موثر انقFبی به پای صندوق ھای رای 

تا جاييکه ھيئت حاکمه ايران با تبليغات .  می روند
وسيع از حضور ھمين بخش ھايی از مردم در 
کنار مھندسی و رای سازی ھای گسترده سعی 
می کنند، اوS بالماسکه ھای خود را به عنوان 
انتخابات به خورد جامعه بدھد و ثانيا با استفاده 
از ھمين فرصت ھای بوجود آمده ماھيت 
استبدادی و سرکوبگرانه خود را در محافل بين 
المللی استتار و پيامد آن توده ھای بيشتری را در 
مسير خيمه شب بازی ھای انتخاباتی خود 

 . بکشاند
بی دليل نيست، که يکی از متعارف ترين شيوه 
ھای تمام نظام ھای ضد دمکراتيک و استبدادی 
اعFم نتايج باSی حضور مردم در ھر انتخابات 

خصوصا، جمھوری اسFمی که از حضور .  است
مردم در انتخابات برای مشروعيت بخشيدن به 
تداوم حاکميت مطلقه و فردی خود در عرصه 

لذا، ھرچه طبقه .  داخلی و بين المللی سود می برد
حاکم ايران با بحران ھای درونی بيشتری مواجه 
باشد و رھبری نظام مشروعيت و اقتدار ظاھری 
خود و نظم موجود را به طور علنی و مستمرا به 

١از صفحه   

  ۶درصفحه 

 شکست تحريمی ھا يا 
 شبح پرقدرت تحريم بر سر نظام؟
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 .  روحانی و طبقه حاکم را خواھد گرفت
اتخاذ تاکتيک جديد طبقه حاکم برای رای سازی، 
از ديگر جلوه ھای قدرت تحريمی ھا در اين 

" انتخابات"ھمزمانی دو .  دوره انتخاباتی بود
شوراھای شھر و روستا و رياست جمھوری از 
يک طرف، و از طرف ديگر تاکتيک طوSنی تر 
کردن زمان قرار گرفتن رای دھندگان در 
صفوف صندوق ھای رای، تدبير ديگری بود که 
ھيئت حاکمه ايران برای جا انداختن حضور 

تعيين سھميه بندی برای "باSی مردم  و پيامد آن 
. اتخاذ کرد"  نامزدھا توسط وزارت کشور

تبليغات وسيع ستاد انتخاباتی با تکرار کسب آرای 
 ميليونی مردم از ھمان ساعات اوليه رای ۴٠

برای رسيدن به چنين نتيجه .  گيری رسانه ای شد
 ميليونی ۵مطلوبی و نشان دادن افزايش دست کم 

رای اين دوره نسبت به دوره قبل، Sزم بود تا 
حضور مردم در صفوف طوSنی به نمايش درآيد 
و زمان انتخابات نيز تا نيمه ھای شب به درازا 

اعتراض حسن روحانی به شورای .  کشيده شود
نگھبان در عدم به موقع تصميم گيری در مورد 

در ھنگام "  کافی بودن رويت شماره کارت ملی"
رای و نيز اعتراف روحانی و رئيسی مبنی بر 

 ۵اينکه رای دھندگان در موارد عديده ای تا 
ساعت در پای صندوق ھای رای منتظر مانده 

" پرشور"اند، به روشنی پرده از نمايش حضور 
 .مردم بر می دارد

بنابر اين، با توجه به آنچه در ھفته ھای پيش از 
دوازدھمين دوره رياست جمھوری "  انتخابات"

در جامعه روی داد و آنچه ھم اکنون با گذشت 
يک ھفته بعد از اعFم نتايج رسمی وزارت 
کشور، جسته و گريخته در تريبون ھای رسمی 
از زبان رئيسی و طيف ھوادار او مبنی بر 

چند "و رای سازی ھای "  مھندسی انتخابات"
شنيده می شود، جملگی گويای اين "  ميليونی

واقعيت است که برای تحريمی ھا نه تنھا شکستی 
در کار نبوده است، بلکه وجود شبح پر قدرت 
تحريم برای چند ھفته آنچنان خواب از چشمان 
ھمه جناح ھای رژيم ربود که آنان را بر آن 

به "  انتخابات"داشت تا بدون تغيير در نتيجه 
تعيين سھميه و درصد برای "سمت توافق بر سر 

. حرکت کنند)  ١" (نامزدھا توسط وزارت کشور
موضوعی که اينروزھا به جدال لفظی رئيسی و 
مجموعه ھواداران او با روحانی و وزارت 

تا جاييکه رئيسی و .  کشور تبديل شده است
موحدی کرمانی از شورای نگھبان و قوه قضائيه 

 .خواستار ورود به مھندسی انتخابات شده اند
اصطFح سھميه بندی را نخستين بار علی   -)١(

اکبر محتشمی پور رئيس کميته صيانت از آرای 
 برای رای ٨٨ستاد ميرحسين موسوی در سال 

 . سازی ھای ميليونی بکار برد

نگھبان به کارزارھای تبليغاتی، تحريم سنگينی 
دوازدھمين دوره رياست "  انتخابات"بر 

با توجه به ابعاد .  جمھوری ايران سايه افکنده بود
وسيع تحريم در خارج از کشور و تاثير آن در 
فضای مجازی شرايط داخل ايران ھم در ابعاد 

اين .  چشمگيری به سمت تحريم کشيده شده بود
وضعيت، ھيئت حاکمه ايران و به طور اخص 

حکومتی و ذوب شدگان "  اصFح طلب"نيروھای 
ترس .  در روحانی  را به ترس و تکاپو انداخت

از شبح پر قدرت تحريم، مجموعه طبقه حاکم را 
تا .  بر آن داشت تا به مقابله فراگير با تحريم بيفتند

جاييکه بلندگوھای تبليغاتی رسانه ھای بزرگ 
حرکت "  انتخابات"خارجی ھم به نفع حضور در 

تبليغات کانديداھا و عبور بی پروای آنان .  کردند
از خطوط قرمز نظام، از جمله تاکتيک ديگری 
بود که برای مقابله با تحريم و کشاندن توده ھای 
مردد انتخاباتی به سمت صندوق ھای رای اتخاذ 

 . شد
حسن روحانی در مناظره ھای تلويزيونی و 
کارزارھای انتخاباتی خود برای جلب نيروھای 
مردد جامعه تا بدانجا پيش رفت که به کرات 

. عملکرد سيستم قضايی نظام را زير سئوال برد
" اصFح طلب"حسن روحانی و نيروھای 

حکومتی، با تمرکز روی چھره مخوف رئيسی 
موفق شدند روند خشم توده ھا بر کليت نظام را 
که می توانست گام مھمی در پيشبرد اھداف 
مبارزاتی آنان باشد، تا حد ابراز انزجار از يک 

. عنصر جنايتکار رژيم، يعنی رئيسی تقليل دھند
عنصری که ھم سنگ و ھم طراز او يعنی 

 سال در کابينه ۴مصطفی پورمحمدی به مدت 
روحانی ردای وزارت دادگستری را بر دوش 

از ھر طرف .  کشيد و آب از آب ھم تکان نخورد
که بنگريم اين شبح پر قدرت تحريمی ھا بود، که 
مناظره ھا و کارزارھای انتخاباتی رژيم را به 

تا آنجاييکه ده .  عبور از خطوط قرمز نظام کشانيد
ھا ميليون نفر از مردم ايران به صورت زنده و 
مستقيم دزدی، اختFس، فساد و ديگر جنايات 
جمھوری اسFمی را از زبان باSترين مسئوSن 

اين شبح پرقدرت .  حکومتی ديدند و شنيدند
تحريمی ھا بود، که روحانی را در قالب يک 
اپوزيسيون به طرح مطالبات سياسی و آزادی 

تبعيضات "خواھانه توده ھا از جمله رفع 
مطالباتی که با سرد شدن تنور .  واداشت"  جنسيتی

تزوير و وقاحت شعارھای انتخاباتی گلوی 

و به طور اخص کمونيست ھا ھمواره Sزم است 
ماھيت "  انتخابات"با روشنگری و تحريم 

استبدادی نظام و سياست ھای ضد دمکراتيک 
انتخاباتی آن را برای توده ھا افشا و مردم را 
برای نبرد نھايی با جمھوری اسFمی آماده 

 .سازند
نکته ديگری که بايد به آن اشاره کرد، عملکرد 

تا آنجا .  توده ھای وسيع مردم در قبال تحريم است
که به تجريه تاريخی توده ھا و مبارزات آنان با 
رژيم ھای سرکوبگر و استبدادی بر می گردد، 
بخش ھايی از توده مردم به جز در شرايط 
موقعيت انقFبی ھمواره تحت تاثير تاکتيک ھای 
انتخاباتی نظام ھای استبدادی قرار می گيرند و 

به .  در مضحکه ھای انتخاباتی شرکت می کنند
عبارت ديگر، فقط در پی گسترش مبارزات 
کارگران و توده ھای وسيع مردم و پيامد آن با 
فراھم شدن يک موقعيت انقFبی در جامعه است 
که از توده ھای وسيع مردم می توان انتظار 
داشت تا در يک عرصه عمومی از حضور در 

تنھا با .  مضحکه ھای انتخاباتی امتناع ورزند
فراھم شدم اعتFی جنبش عمومی مردم و ايجاد 
يک موقعيت انقFبی است که ديگر ھيچکدام از 
تاکتيک ھای رژيم و تبليغات انتخاباتی مدافعان 
سينه چاک حضور در پای صندوق ھای رای با 

و "  بد"محوريت تاکتيک سلبی انتخاب ميان 
 . کاربرد خود را از دست خواھد داد"  بدتر"

سال ھاست که به "  بدتر"و "  بد"انتخاب ميان 
يکی از تاکتيک ھای محوری سينه چاکان 

رژيم جمھوری اسFمی "  انتخابات"حضور در 
تاکتيکی که با ترجيح دادن يک .  تبديل شده است

جانی بر جنايتکار ديگر از ميان دو عنصر 
برگزيده شورای نگھبان بر بستر دامن به زدن 
روان شناسی  ترس توده ھا در جامعه کار برد 

اصFح طلبان حکومتی و ديگر .  پيدا کرده است
نيروھای نشسته بر سفره خونين جمھوری 
اسFمی، با اتخاذ اين تاکتيک و ايجاد ترس در 
جامعه تاکنون توانسته اند بخش ھايی از توده 
ھای مردد و بعضا تحريمی انتخابات را به پای 

تاکتيکی که در .  صندوق ھای رای بکشانند
از منظر ايجابی "  بدتر"و "  بد"انتخاب ميان 

" بد"کمترين حرفی در دفاع از کانديد جنايتکار 
برای گفتن ندارند از اين رو، تمام تبليغات 
انتخاباتی خود را از موضع سلبی و تمرکز بر 

که کارنامه فاجعه "  بدتر"اقدامات کانديدای 
بارتری در کشتار و جنايت نسبت به آن ديگری 

تاکتيکی که به رغم .  دارد، متمرکز می سازند
موفقيت آميز بودن آن در چند دوره انتخاباتی، 

در "  اصFح طلبان"طبيعتا نمی تواند گره گشای 
 .ھمه ادوار باشد

حال با توجه به واقعيات موجود باز گرديم به 
روز "  انتخابات"آيا :  عنوان اين نوشتار و اينکه

 نشانه شکست تحريمی ھا ٩۶ ارديبھشت ٢٩
فوق، قدرت شبح "  انتخابات"بود؟ يا اين که 

شبحی که برای چند .  تحريم را به نمايش گذاشت؟
. ھفته خواب ھمه جناح ھای رژيم را آشفته کرد

ترديدی نيست، تا پيش از شروع مناظره ھای 
تلويزيونی و ورود کانديداھای برگزيده شورای 

۵از صفحه   

 شکست تحريمی ھا يا
  شبح پرقدرت تحريم بر سر نظام؟

رژيم جمھوری اسDمی را بايد با يک 
 اعتصاب عمومی سياسی و
  قيام مسلحانه برانداخت



 ٧ ٧۴٢ شماره  ٩۶نيمه اول خرداد     ٧

١از صفحه   

 ای  ناامنی، پديده
 عمومی در جھان

ترين  احزابی سوق داده که نماينده راست
ترين  ھای بورژوازی و مبلغ نژادپرستانه جناح

ی  انتخاب ترامپ، نماينده.   ھستند نظرات
ترين جناح بورژوازی و مبلغ  راست

ترين نظرات، لومپنی تمام عيار  ستيزانه خارجی
داری  از نظر شخصيت فردی در مھد سرمايه

در .  ی اين روند است آزاد، سمبل برجسته
انتخابات اخير فرانسه، دو حزبی به مرحله دوم 

گرايی دست کمی از يکديگر  رسيدند که در راست
شان در مورد  شان، موضع ندارند و تنھا تفاوت

ھای مختلف آلمان،  اتحاديه اروپاست؛ در ايالت
حزب نئونازيستی پگيدا در مدتی کوتاه با چنان 
افزايش آرايی روبرو شده است که در تاريخ 

و موارد متعدد ديگر در .  سابقه است آلمان کم
دھنده  اين موارد نشان.  ساير کشورھای اروپايی

ھای مFزم آن بر  تأثير منفی بحران و نابسامانی
ھای مردم و به تبع آن مبارزه  طبقه کارگر و توده

 .ست طبقاتی
داری، به ويژه  تر سرمايه مانده در کشورھای عقب

در خاورميانه و شمال آفريقا، درست با ھمين 
پديده روبروييم، ھر چند اين بار در قالب رشد و 

اين .  گرا گسترش جريانات ارتجاعی مذھبی اسFم
ھا که بر بستر فقر و استبداد، بر بستر جھل  گروه

ھای امپرياليست  و خرافات دينی و به مدد دولت
غربی و کشورھای ارتجاعی منطقه پرورش يافته 

ای با  ھای فرقه اند، با تشديد جنگ و رشد کرده
ويرانی کشورھا و کشتار و گسترش ناامنی، 
مبارزه طبقاتی در اين کشورھا را به قھقرا رانده 

 .اند
ست که به  داری ساليان بسيار مديدی سرمايه

و .  مرحله زوال و گنديدگی خود گام گذاشته است
گذرد، برای بقايش  تر می ھر چه از سلطه آن بيش

تری  تر و مخرب کارھای بشرستيزانه به راه
اش موجب  ھای کنونی سياست.  شود متوسل می

گرديده نه تنھا در اين گوشه و آن گوشه دنيا، 
چون موارد متعدد در گذشته، آتش جنگ  ھم

ھای مذھبی و ملی  برافروخته شود، به خصومت
ھا ھزار انسان قربانی  دامن زده شود، جان ده

ھا نفر آواره شوند، بلکه تا جايی  گردد، ميليون
پيش رفته است که حتا در کشورھا و مناطقی که 
به ظاھر جنگی در جريان نيست، امنيت جانی از 

 .ھا سلب شود انسان
اگر تا چندی پيش اين شھروند عراقی و پاکستانی 
و سوری بود که بر اثر سرکوب سياسی 

ھای  ھای ديکتاتور، بر اثر جنگ و درگيری دولت
داخلی بر اثر عمليات تروريستی در کوچه و 
خيابان و بازار امنيت جانی نداشت، امروزه 
ديگر شھروند آمريکايی، آلمانی، فرانسوی، 
انگليسی ھم در کوچه و خيابان، در ميادين 

ھای خيابانی در  ھا و جشن ورزشی، در کنسرت
کشور زادبوم خود از امنيت جانی برخوردار 

با آن که ھنوز ابعاد عدم امنيت جانی در .  نيست
اين دو دسته از کشورھا با ھم بسيار متفاوتند، اما 

به يک .  حس عدم امنيت، عموميت يافته است
پديده جھانی بدل گشته و در صورت عدم رفع 

ھای موجود مسئله Sينحلی باقی خواھد  بحران
ھا در براندازی  ی آن ھايی که چاره بحران.  ماند

 .داری در بعدی جھانی است نظام سرمايه
 

 ".مؤثرترين راه"
برای نيل به چه ھدفی؟ "  مؤثرترين راه"اما 

ھای غربی برای بيرون رفتن از  واداشتن دولت
منطقه خاورميانه؟ پايان دادن به کشتار و تجاوز 

 ھای امپرياليست؟ گری توسط دولت و اشغال
اگر چنين است، پس عمليات تروريستی عليه 

ھای مذھبی مختلف اسFم  مسلمان متعلق به فرقه
کيش اما  شود؟ کشتار مسلمان ھم چگونه توجيه می

گرا از  ھای اسFم مخالف اعمال جنايتکارانه گروه
 چه روست؟

واقعيت آن است اگر تعداد عمليات تروريستی در 
ھای گذشته  کشورھای غربی و آمريکا در سال

گذاری و  بيش از چند ده مورد نيست، اما بمب
عمليات انتحاری در کشورھای به اصطFح 

نشين در ھر ماه از چند ده مورد فراتر  مسلمان
است و نيز تعداد قربانيان مسلمان اين حوادث 

در جھان امروزه، به ندرت روزی يافت .  تر بيش
گيری،  گذاری، گروگان شود که عمليات بمب می

ای يا مليتی در يکی از   ھای فرقه درگيری
.  کشورھای آسيايی يا آفريقايی به وقوع نپيوندد

 مه، بر اثر يک سلسله عمليات ٢٠جمعه، 
.  نفر کشته شدند٣٣گذاری در بصره حداقل  بمب

در ھمان روز، در دو حمله ديگر در بغداد دست 
گذاری   مه بر اثر بمب٢.   نفر کشته شدند١٩کم 

ھای داعش در يک کمپ پناھندگی در  تروريست
 پناھنده کشته ٣٢مرز عراق و سوريه بيش از 

ھا زنان و کودکانی  پناھندگانی که اکثر آن.  شدند
بودند که بر اثر جنگ آواره شده و به اميد نجات 

و اين تنھا چند .  جان به اين کمپ پناه برده بودند
نمونه از موارد متعدد عمليات تروريستی در اين 

 .ماه تنھا در يک کشور است
گرا که به ظاھر داعيه جنگ با  ھای اسFم گروه

گر را  ھای اشغال کشورھای امپرياليست و ارتش
" حکومت خدا"دارند، ھدفی ندارند جز برقراری 

يعنی افرادی "  غير مؤمنان"بر زمين با نابودی 
برای .  ھا نيستند، با ھر مذھب و مليتی که پيرو آن

برقراری اين حکومت نيز از ارتکاب ھيچ 
از کشتار کودکان و .  گردان نيستند جنايتی روی

زنان و مردان بيگناه و غيرنظامی در کشورھای 
جويی کور و متعصبانه  پايگاه خود گرفته تا انتقام

مذھبی در کشورھای غربی، که باز قربانيان آن، 
 .شھروندان غيرنظامی ھستند

نشين  اگر در کشورھای به اصطFح مسلمان
گرايی روبروييم،  ای به نام اسFم امروزه با پديده

در غرب نيز روی ديگر اين سکه، يعنی رشد 
ستيزانه رو به  گرايشات نژادپرستانه و خارجی

 .ای تاريخی نيز دارد گسترش است، که پيشينه
در تاريخ بارھا، در دورانی که بورژوازی به 
بحران اقتصادی عميقی دچار گشته، به سياست 
گسترش افکار راست افراطی روی آورده تا 
مبارزه طبقاتی را به انحراف برد و آن را به 

ھای انحرافی ھدايت کند و دشمن ديگری را  کانال
ھای اجتماعی و سياسی معرفی  عامل نابسامانی

و در اين راه تا برپايی دو جنگ جھانی پيش .  کند
 .رفته است

وار احزاب و  امروزه نيز، رويش قارچ
ھای راست افراطی و نژادپرست و  سازمان

. گسترش آنان حاصل بحران اين نظام است
گرا در  ھای اسFم افزايش عمليات تروريست
ی خود، بسياری از  کشورھای غربی، به نوبه

شھروندان عادی اين کشورھا را در ھراس از 
ناامنی، به سوی انتخاب و رأی دادن به افراد و 

وی از سوی خانواده، آشنايان و .  بودند
ھمسايگان، جوانی آرام و معمولی و بدون 

 . شود ای از اقدام به خشونت توصيف می نشانه
 حمله ١۵در سه سال گذشته، در غرب، حداقل 

تروريستی انجام گرفته است که صدھا نفر را 
به جز آن، به ادعای پليس و .  قربانی کرده است

نيروھای امنيتی کشورھای گوناگون موارد 
. اند متعددی پيش از اجرا، کشف و خنثا شده

رديابی و تبادل اطFعات در مورد افراد يا 
ھاست که در ليست  گرا، سال ھای اسFم شبکه

ھای جاسوسی و امنيتی غربی  وظايف سازمان
با وجود اين، در برخی از حوادث .  قرار دارد

ھا نه در  اخير در اروپا يا آمريکا، تروريست
معرض سوء ظن قرار داشتند و نه پيش از وقوع 

ای از احتمال اقدام به عمليات  حادثه، نشانه
چنان که در مورد .  تروريستی بروز داده بودند

، با وجود رفت و آمدھای وی و "سلمان عابدی"
اش به ليبی در ليست مظنونين جدی پليس  خانواده

 مه، چند روزی ٢٢وی حتا پيش از .  قرار نداشت
در مورد چندين .  بود که از ليبی بازگشته بود

تروريست ھم که ادعا شده سوء ظنی وجود داشته 
ھا را بازداشت  است، به حدی نبوده که پليس آن

از .  کند يا حداقل از نزديک تحت نظر قرار دھد
ھا يا در کشورھای  آن گذشته، اين تروريست
جا بزرگ شده بودند يا  غربی به دنيا آمده يا در آن

 . اند ساليان زيادی ساکن اين کشورھا بوده
ھای  ھا موجب گشته کليشه مجموعه اين ويژگی

در ھم "  ھای اسFمی تروريست"رايج در مورد 
کارشناسان "ريزد و پليس و نيروھای امنيتی و 

ديگر خطر .  را دچار سردرگمی کند"  تروريسم
گرايانی نيست که احتمال داده  تنھا از جانب اسFم

شود با از کشورھای خاورميانه يا آفريقا در  می
اروپا و .  ھيئت پناھندگان وارد اروپا شوند

ھايی روبروست که  آمريکا، اکنون با تروريست
 .اند در دامان خودش پرورش يافته

 ماه مه، داعش در پيامی از پيروانش خواسته ٢٧
عليه "  جنگ تمام عيار"است در ماه رمضان به 

در پيام اين گروه در يوتيوب .  غرب دست بزنند
"آمده است توانيد  برادران مسلمان اروپا که نمی: 

ھای دولت اسFمی برسانيد،  خود را به سرزمين
شان، در  شان، در بازارھای ھای ھا در خانه به آن

..." شان حمله کنيد شان و در تجمعات ھای خيابان
و در رابطه با عمليات تروريستی در منچستر که 
قربانيان آن عمدتا کودکان و نوجوانان بودند، 

"شود گفته می ھدف .  اين کار را حقير نشماريد: 
قرار دادن به اصطFح بيگناھان و شھروندان نزد 
ما محبوب است و مؤثرترين راه، پس به پيش 
رويد و باشد که در ماه رمضان به فيض شھادت 

 ."نائل آييد
جدا از آن که پيروانی يافت شوند که به ندای 

داعشيان پاسخ مثبت دھند يا "  جنگ تمام عيار"
ست تا تخم وحشت و  نه، اما ارسال اين پيام کافی

ناامنی را در ميان شھروندان اروپايی و 
ست که  و اين ھمان ھدفی.  آمريکايی بپراکند
کنند و از نظر  گرايان دنبال می داعشيان و اسFم

آنان، ھمان گونه که در پيام آمده است، 
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حلی برای  روحانی راه.  شوند تشديد می
. داری ايران ندارد بحران اقتصادی سرمايه

لذا در دور جديد ھم به روال چھار سال 
ادامه .  گذشته، اين بحران ادامه خواھد يافت

تر شدن بحران مزمن موجود،  و حتی عميق
بر طول و عرض ارتش بزرگ بيکاران و 

تری به  فقر، ابعاد وسيع.  فقرا خواھد افزود
جمھوری اسFمی ھرگز .  خود خواھد گرفت

قادر نبوده و نخواھد بود، پيامدھای اجتماعی 
اعتياد، .  بحران اقتصادی را حل کند

گری، ولگردی، افزايش  فروشی، تکدی تن
جرم و جنايت، خFصه، تمام آنچه را که 

ھای  نامد، پديده ھای اجتماعی می رژيم، آسيب
 .Sينحل نظم موجود، باقی خواھند ماند

روحانی برای مقابله با کانديدای جناح رقيب، 
ھای متعددی در مورد کاستن از دامنه  وعده

سوای .  فشارھای سياسی و اجتماعی، داد
که او خود از پاسداران نظم استبدادی  اين

است، اما وی حتی برای راضی نگھداشتن 
  اقشار مرفه طرفدار خود و مقابله با جناح

رقيب، در اين عرصه نيز نميتواند قدمی 
چراکه .  بردارد و کاری از وی ساخته نيست

قدرت مادی اجرای سياست در اين عرصه 
بنابراين اگر، .  در دست جناح رقيب است

وضع ازآنچه اکنون ھست، بدتر نشود، بھبود 
 .نيز نخواھد يافت

اوضاع منطقه خاورميانه نيز در دور جديد 
زمامداری روحانی کامFً به زيان جمھوری 

به قدرت رسيدن ترامپ در .  اسFمی است
آمريکا که يکی از نتايج آن، تقويت اسرائيل 

ھای عربی به رھبری  و بلوک دولت
آمدھای وخيمی برای  عربستان بوده است، پی

با ادامه .  جمھوری اسFمی خواھد داشت
سياست خارجی کنونی جمھوری اسFمی، 

ای و دولت  ھای منطقه تضادھا با دولت
آمريکا تشديد و دامنه تشنج و درگيری 

عFوه بر اين، با .  تر خواھد شد گسترده
ھای بی ثبات  تصويب قانون مبارزه با فعاليت

کننده جمھوری اسFمی در سنای آمريکا، 
ھا عليه جمھوری  دور جديدی از تحريم

اسFمی آغاز خواھد شد که برخی از آنھا 
ای را خواھند  کارکرد تحريم ھای ھسته

از اين بابت نيز رژيم حاکم بر ايران .  داشت
تری رو  و کابينه روحانی با معضFت جدی

 . به رو خواھند شد
ھا و  ناتوانی روحانی در حل بحران

شمار نظم موجود، نتيجه  معضFت بی
اختFف و .  ديگری نيز در پی خواھد داشت

تضادھای درونی ھيئت حاکمه در اين دوره 
اين تشديد تضادھا و .  شدت حاد خواھد شد به

تواند به يک بحران  اختFفات، حتی می
درونی طبقه حاکم منجر شود، چنانچه 

ھای  روحانی تFش کند، فراتر از چارچوب
ھای خود  شده، برای پيشبرد سياست تعيين

ھائی از جناح  اکنون گروه از ھم.  اقدام نمايد
طلب، او را به تعرض در  موسوم به اصFح

 .اند دور جديد دعوت کرده
که زير فشار بحران اقتصادی و  سرانجام اين

عواقب اجتماعی آن و ادامه سياست 
نئوليبرال که تشديد استثمار، بيکاری و فقر 
روزافزون طبقه کارگر را در پی خواھد 

دار  داشت، تضاد طبقه کارگر با طبقه سرمايه
 . و تمام نظم موجود تشديد خواھد شد

بنابراين، دور جديد زمامداری روحانی از 

٢از صفحه   
. اکنون با تشديد تضادھا، آغازشده است ھم

اندازی برای بھبود وضع موجود به  ھيچ چشم
ھای وسيع مردم ايران در  نفع توده

ھای مختلف مادی و معيشتی،  عرصه
يک از  ھيچ.  اجتماعی و سياسی وجود ندارد

ھای مردم تحقق نخواھد يافت،  مطالبات توده
ای  تا روزی که جنبش طبقه کارگر به مرحله

از رشد و اعتF برسد که توازن سياسی 
موجود را به نفع خود برھم زند و جمھوری 

ھا  ھا، ارگان اسFمی را از اساس با تمام جناح
اين يگانه راه نجات .  و نھادھای آن براندازد

 .ھای مردم ايران باقی خواھد ماند توده
 
 

 بعد چه؟

 
   جمھوری اسDمی را بايد با يک 

     اعتصاب عمومی سياسی و 
       قيام مسلحانه برانداخت
 
 

 !کارگران و زحمتکشان
 

تجربه مبارزات پيروزمند مردم ايران در جريان سرنگونی رژيم شاه و تجربه 
دھد که پيش شرط ھر گونه مبارزه پيروزمندانه   نشان می٨٨ناموفق تظاھرات سال 

 .برای سرنگونی رژيم جمھوری اسFمی، برپائی اعتصاب عمومی و سراسری است
ھای زحمتکش، را به  ھا تن از توده اعتصاب عمومی سياسی قادر است ميليون

 .عرصه مبارزه سياسی فعال بکشاند
 .اعتصاب عمومی سياسی به مبارزه شکل سراسری و سازمان يافته خواھد داد

کننده به رژيم وارد  ای فلج اعتصاب عمومی سياسی از نظر اقتصادی و مالی ضربه
خواھد آورد و منابع تغذيه مالی آن را در کشوری که اتکاء طبقه حاکم و قدرت 

 .سياسی آن به درآمد نفت است، قطع خواھد کرد
تر ساخته و سردرگمی و  اعتصاب عمومی سياسی شکاف درونی طبقه حاکم را عميق
 . تزلزل را در صفوف طرفداران حکومت گسترش خواھد داد

ھای سرکوب ودستگاه دولتی را دچار از ھم  اعتصاب عمومی سياسی ارگان
 خواھد کرد، تزلزل و ترديد را در صفوف نيروھای مسلح آن افزايش  گسيختگی

 .خواھد داد و کارائی ابزارھای سرکوب نظامی رژيم را محدود خواھد ساخت
المللی رژيم را بيش از پيش منفرد و رسوا  اعتصاب عمومی سياسی از نظر بين

 . خواھد ساخت
ای  گيری تظاھرات توده تری را برای شکل اعتصاب عمومی سياسی، ميدان وسيع

 .فراھم خواھد آورد
تر  اعتصاب عمومی سياسی شرايط Sزم را برای ارتقاء مبارزات به  شکل عالی

 .مبارزه، قيام مسلحانه و سرنگونی رژيم فراھم خواھد ساخت
 .برای برپائی يک اعتصاب عمومی سياسی تFش کنيد

 
 حکومت شورائی -آزادی  -نان  -کار
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١٢از صفحه   

 گاھی بنام معدن و ضرورت قتل
  ايجاد تشکل مستقل معدنکاران

١٠در صفحه   

تری مانند  تجھيزات و امکانات ايمنی ساده
. ماسک و کFه ايمنی استاندارد محروم است

افزون بر اين، بارزسی، کنترل و نظارت بر 
معادن که از وظايف دولت است، در معادن 

تعداد بازرسان بسيار .  معناست ايران بی
که با زدوبند ميان  تر اين محدود است و مھم

بازرسان و مديران و صاحبان معادن، 
ھای  ھرگونه بازرسی از معدن و داخل تونل

اگرچه اين قاعده عموم .  آن منتفی است
معادن ايران است، اما در معادن واگذار شده 

تر  به بخش خصوصی اوضاع بسی وخيم
 . است

 سال پيش اکثر معادن در اختيار دولت ٢٠تا 
سازی معادن که از  اما با خصوصی.  بود

 آغاز شد، جز تعدادی معدود، تمام ٧٧سال 
معادن به بخش خصوصی واگذار و استثمار 

. کارگران معدن بيش از پيش تشديد شده است
، ٩٢ معدن فعال در سال ۵٢٠٠از حدود 

 ٩٨ درصد آن در اختيار دولت و ٢تنھا 
درصد در اختيار بخش خصوصی قرار 

 سال اخير نيز اين نسبت ۴طی .  گرفته است
باز ھم به سود بيشتر بخش خصوصی دچار 

بخش اعظم معادن به .  تغيير شده است
ھای بسيار ارزان به افراد و  قيمت

ھای خصوصی که اغلب وابسته به  شرکت
باندھای حکومتی ھستند و يا کسانی که به 

ھای اطFعاتی، سپاه، بسيج و  نحوی با ارگان
 .اند، واگذار شده است امثال آن مرتبط بوده

ترين معادن طFی ايران که درعين  بزرگ
ترين معادن طFی خاورميانه  حال بزرگ

و معدن "  زره شوران"ھستند، معدن 
، به اعضای سابق سپاه واگذار "دره آق"

 معدن طFی فعال، تنھا يک ١٢از .  اند شده
بسياری از معادن .  معدن دولتی است

سنگ و صددرصد معادن  آھن، زغال سنگ
.  است مس به بخش خصوصی واگذار شده

که به  داران و صاحبان معادن درحالی سرمايه
کاران را استثمار  ای معدن رحمانه طرز بی

کنند و بيشترين سودھای ممکن را به  می
ھای جامعه را با شتاب  زنند و ثروت جيب می

کنند، اما حاضر نيستند حتا برای  غارت می
ترين شرايط و لوازم ايمنی  تامين ابتدايی

محيط کار ھزينه کنند و پيوسته احتمال وقوع 
حوادث مرگبار و تلفات جانی کارگران را 

آمارھای رسمی حاکی از آن .  اند باS برده
 کارگر معدن در ۵٠کم  است که ساSنه دست

اثر حوادث کاری جان خود را از دست 
ھا حادثه و انفجار و ريزش در  ده.  دھند می

سنگ  معادن ايران از جمله انفجار معدن
در اردکان )  معدن قلعه خرگوشی(گرانيت 

 کشته، انفجار معادن يال ۵ با ٩٣يزد تير ماه 
 کشته، سه انفجار ٨ با ٩١شمالی طبس آبان 

 و ٨٧، ٨۴ھای  در معدن باب  نيرو در سال
 کشته، ريزش ١۵ و ٢، ٩ به ترتيب با ٨٨

 ۴تونل معدن اشکلی در ھُجدک کرمان با 
پودنه  سنگ چشمه کشته، انفجار معدن زغال

 با سه کشته و باSخره انفجار ٩٢در سال 
يورت در  سنگ زمستان معدن زغال

 کشته، فقط چند ۴۴ارديبھشت سال جاری با 
در تمام .  نمونه از حوادث مرگبار معدن است

اين موارد بدون استثناء کارگران از قبل، 
نسبت به نشت گاز، نواقص کار، خطر بروز 
انفجار و حادثه و ريزش معدن ھشدار داده و 
آن را به مديران و مسئوSن معدن گوشزد 
کرده بودند، اما مسئوSن و صاحبان معدن با 

در . اند توجھی از کنار آن گذشته قيدی و بی بی
يورت، کارگران که از  مورد معدن زمستان

حدود دو ھفته قبل، دچار تھوع و سرگيجه 
شدند، مسئوSن معدن را از نشت گاز  می

باخبر ساخته بودند، اما کسی به حرف 
ھا گفته شد  کارگران توجه نکرد بلکه به آن

خواھيد در اين شرايط کار کنيد،  اگر نمی"
به گفته دبيراتحاديه صادرکنندگان !"  برويد

کدام از فاکتورھای  محصوSت معدنی، ھيچ
سنگ بايد داشته باشند،  ايمنی که معادن زغال

 ۴۴يورت که  سنگ زمستان در معدن زغال
کارگر را به کام مرگ فرستاد وجود نداشه 

ناامنی در معادن ايران چنان شديد و .  است
گسترده و احتمال خطر جانی چنان باSست 

کاری به تجربه دريافته است که  که ھر معدن
کار در معدن يعنی اضطراب و نگرانی 

 ! دائمی و بازی با جان
يکی از مددکاران اورژانس اجتماعی 
آزادشھر، از قول کارگرانی که از انفجار 

گويد  معدن جان سالم بدربرده بودند می
ترسيدن  دوستامون ھميشه از اين معدن می"

جا ناامنه  دونيم اين گفتن ما می و ھميشه می
ولی شکم زن و بچه را چکار کنيم؟ مجبوريم 

 ۴تنھا "کاری که  گويد، معدن وی می" !  بريم
روز بود داماد شده بود و به اصرار 
پدرخانمش رفته بود معدن، شغل معدن را 
دوست نداشت و بارھا گفته بود من برم معدن 

گفت، ما به دليل فقر،  مادرش می.  ميرم می
جا شغل  مونو فرستاديم معدن، چون اين بچه

دونستيم رفتنش با خودشه  می.  ای نبود ديگه
معصومه جاھدی "!  ولی برگشتش با خداست

 بھرام ھدايتی ليسانس  ھمسر کارگر جانباخته
جغرافی که کارگر معدن بود و يک روز در 

کرد، ھنگام حادثه از   ساعته کار می١۶ميان 
تونل خارج شده بود اما حس ھمبستگی و 
فداکاری او را برای کمک به رفقا و 
ھمکاران خود به داخل تونل کشاند و در اين 
راه جان باخت در مورد مشکFت کار در 

سختی کار در معدن فقط به "گويد  معدن می
خاطر مشکFت جسمی و ريوی نيست، چون 

ھمين چند .  استغيره در کمين کارگران نشسته 
روز پيش بود که در اثر انفجار کورۀ 
کارخانه فوSد بويراحمد، سه کارگر کشته و 

. شش تن ديگر دچار سوختگی شديد شدند
ھا  ناايمنی شرايط کار در صنايع فوSد نيز ده

. کارگر را تاکنون به کام مرگ فرستاده است
کارگران ايران انفجار کوره فوSد غدير يزد 

ھا   کشته و ده١٨ را که ٩٠در آذر ماه سال 
. اند زخمی برجای گذاشت از ياد نبرده

 شدن کارگران در حين انجام  بنابراين کشته
کار، منحصر به اين يا آن بخش توليدی و 

دار دنبال سود بيشتر  سرمايه.  صنايع نيست
که اين سود به بھای زدن از  است ولو آن

ھای تامين ايمنی محيط کار، به عبارت  ھزينه
. ديگر به بھای مرگ کارگران باشد

داران ھرجا که باشند، در اين زمينه  سرمايه
عکس خست  کنند و درست به يکسان عمل می

و امساکی که در مصرف ابزار و لوازم 
دھند، در مصرف جان  توليد از خود نشان می

بازو اسراف  ودل و زندگی کارگران دست
توان انکار کرد که کار  با اين ھمه نمی.  کارند

در معدن بسی دشوارتر و در ھمان حال 
تر و حوادث  ايمنی محيط کار به مراتب وخيم

 . بار آن نيز بسيار بيشتر است مرگ
ترين  کار در معدن بطور کلی يکی از سخت

در معادن ايران .  ترين مشاغل است و ناامن
تر و ناامنی  اما اوضاع به مراتب سخت
معادن ايران .  محيط کار بسيار بيشتر است

غالبا فاقد پزشک و آمبوSنس اند و خدماتی 
شود و در بھترين  در اين زمينه ارائه نمی

حالت خدمات پزشکی با تاخير بسيار ھمراه 
ھايی  اکثر معادن ايران فاقد دستگاه.  است

است که از ضروريات اوليه کار در معدن 
ھای دقيق سنجش گاز،  دستگاه.  است

ھای  گيری و کنترل متان، دستگاه اندازه
ھای مکنده و تھويه ھوا  ساز و دستگاه اکسيژن

به تعداد Sزم وجود ندارد و معدود 
ھای موجود نيز عمدتا فرسوده و  دستگاه

حضور .  اند مستھلک و از رده خارج شده
مستمر مسئوSن و کارشناسان ايمنی و 

وسائل ماشينی .  شود نظارت، رعايت نمی
ضروری برای حفر سريع کانال و نجات 
کارگرانی که در اثر ريزش معدن محبوس 

ھای مستحکم  تونل.  شوند وجود ندارد می
ھای اصلی و  فرعی برای ورود به تونل

بينی و احداث نشده  نجات کارگران پيش
ھا و ابزار حفر  عFوه بر اين، روش.  است

تونل عموما قديمی و غيرمدرن است که با 
. استانداردھای پيشرفته جھانی خوانايی ندارد

در اغلب معادن ايران کارگر حتا از 
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 گاھی بنام معدن و ضرورت قتل
  ايجاد تشکل مستقل معدنکاران

٩از صفحه    
رانی تھران و حومه نيز  واحد اتوبوس شرکت

جان "ای با عنوان  با صدور اطFعيه
يورت فدای  کارگران معدن زمستان

با ذکر اينکه " خواھان شد اندوزی زياده ثروت
توجھی ايمنی کار در معدن، سودپرستی و  بی
مسئوليتی حاکميت جان کارگران را با  بی

مخاطرات جدی روبرو ساخته است به ابراز 
ھمدردی و ھمبستگی با کارگران و 

. ھای کارگران جانباخته پرداخت خانواده
تپه نيز با ارسال  سنديکای کارگران ھفت

انگاری و سودجويی  پيامی، سھل
داران را مسبب اصلی اين فاجعه  سرمايه

عFوه بر . ھا ھمدردی کرد خواند و با خانواده
اين،جمعی ازکارگران و خانواده ھای 

ھای  کارگری سنندج و برخی از تشکل
فعاSن کارگری از جمله کميته ھماھنگی 
برای کمک به ايجاد تشکل ھای کارگری 
،اتحاديه آزاد کارگران ايران ، کانون 
مدافعان حقوق کارگر، فعالين کارگری 
جنوب ھمراه با چند تشکل ديگر نيز با 

ھايی، ھمبستگی و ھمدردی خود  ارسال پيام
در .  ھا ابراز داشتند را با کارگران و خانواده

ھای کارگران، پيام کارگران معدن  ميان پيام
. چادرملو بسيارجالب و در خور اھميت است

کارگران معدن چادرملو در پيام پرمضمون 
يورت را  خود، فاجعه انفجار معدن زمستان

نظر به اھميت .  به طبقه کارگر تسليت گفتند
جا نقل  اين پيام کوتاه عين آن را در اين

 . کنيم می
ما معدنکاران چادرملو با شنيدن اخبار "  

مرگ ھمکارانمان در آزادشھر، از صميم 
قلب متاسف شديم؛ اين فاجعه دلخراش را به 

گوييم؛ اما  بازماندگان حادثه عميقا تسليت می
روی سخن ما با مسئوSن است؛ تا چه زمان 

ھا و  جان کارگران بايد قربانی سھل انگاری
داران و کارفرمايان  ھای سرمايه سودجويی

شود؟ به راستی چه زمانی قرار است حقوق 
قانونی کارگران که يکی از مھمترين آنھا 
تامين امنيت جانی است، به رسميت شناخته 
شود؟ شرايط کار در معادن ايران اسفناک 
است؛ دستمزدھا بسيار پايين است و جان 
کارگران ھر روز و ھر لحظه در معرض 

 انجمن صنفی .ھزاران خطر قرار دارد
کارگران معدن چادرملو به نمايندگی از 
طرف معدنکاران داغدار، جان باختن 

سنگ را به طبقه  کارگران معدن زغال
اميدواريم .  گويد کارگر ايران تسليت می

روزی فرابرسد که کارگران و زحمتکشان 
 ".ديگر شاھد اين نوع فجايع کارگری نباشند

" انجمن صنفی کارگران چادرملو"اين پيام 
در واقع پيام ھمدردی و ھمبستگی تمام 
کارگران معدن چادرملو با کارگران معدن 

اين .  يورت است سنگ زمستان زغال
ھمبستگی ساده اما درخشان کارگری، بايد 
بيش از اين تقويت شود و به ارتباط زنده و 

. فعال ميان کارگران پيشرو معادن ارتقا يابد

معادن، احضار و محاکمه و صدور حکم 
شFق برای فعاSن اعتصابات کارگران 

آھن چادرملو و بافق، محاکمه  معادن سنگ
دره و زير شFق  کارگران معدن طFی آق

 کارگر اين معدن، و باSخره ١٧بردن 
 گارد ويژه پس از  استقرار نيروھای سرکوب

يورت به منظور  انفجار معدن زمستان
ھای  سرکوب کارگران و اعتراض خانواده

ھايی از اقدامات  باخته، نمونه  کارگران چان
چيان زحمتکش  اخير طبقه حاکم عليه معدن

 .ايران است
 

ھمبستگی، اتحاد و تشکل مستقل کارگران 
فاجعه دردناک انفجار معدن :  معدن

يورت اگر چه قلب طبقه کارگر  زمستان
دار ساخت، اما بار ديگر  ايران را جريحه
ھزار معدنکار، دستمزدھای  معضFت چند ده

 ماه گروگان کارفرماست، ١۴ناچيزی که 
ای که در حق اين کارگران  اجحافات عديده

کشی وحشيانه و  شود، بھره اعمال می
سودجويی صاحبان معدن، محروميت 

ھای ضروری ايمنی  کارگران از حداقل
داران به جان  توجھی سرمايه محيط کار، بی

و زندگی کارگران و باSخره قتل عمد 
داران را Sاقل  کارگران معدن توسط سرمايه

برای چند روز به موضوع اول و تيتر 
عFوه بر آن، !  ھا مبدل ساخت نخست رسانه

ھای چند روزه برای نجات  در جريان تFش
ھايی  جان کارگران محبوس، بار ديگر جلوه

از ھمبستگی کارگری به نمايش گذاشته شد 
که  وبارديگر تاکيدی بر اين نکته گذاشته شد 

. درد کارگران دردی مشترک و يگانه است
ھايی  در ھمان نخستين روزھای فاجعه، گروه

سنگ طزره در  از کارگران معادن زغال
ھايی از کارگران معادن طبس و  سمنان، جمع

کرمان برای نجات کارگران گرفتار شده در 
يورت، به ياری  اعماق معدن زمستان

ھای معدنچيان  خانواده.  ھمکاران خود شتافتند
نيز که )  البرز غربی(سنگ سنگرود  زغال

 سال قبل طعم تلخ انفجار معدن و عواقب ٢١
شوم آن را چشيده بودند با ارسال پيامی 

 ٢٠ضمن اشاره به انفجار معدن سنگرود که 
 مصدوم برجای گذاشت، ۵٠کشته و 

ھمدردی و ھمبستگی عميق خود را با 
خانواده کارگران کشته شدۀ معدن 

کارگران معدن .  يورت اعFم کردند زمستان
دره نيز با ارسال پيام تسليت، ضمن  طFی آق

اشاره به سختی کار در معدن و شFق 
خوردن کارگران، به ابراز ھمدردی با 

ھا و بازماندگان کارگران جانباخته  خانواده
سنديکای کارگران .  معدن يورت پرداختند

ھميشه احتمال خطر انفجار و خفگی وجود 
ناپذير  دارد، اضطراب و ترس جزء جدائی
ھايشان  زندگی کارگران معدن و خانواده

معدن مکان "و به قول کارگران ."  است
 "!نفرين شده و آخر خط است

تنھا انفجار و ريزش نيست که جان کارگر  
ھای  کار در تونل.  کند معدن را تھديد می

ھايی  باريک و نبود نور کافی و مناسب، تونل
آلود  که سقف آن کوتاه و کف آن خيس و گل

است و کارگر مجبور است به صورت 
خميده يا نشسته روی زانو يا حتا درازکشيده 
کار کند، در فضايی آکنده ازگرد و غبار و 
گازھای سمی، در واقع لحظه لحظه از عمر 

بلعد و سFمتی او را  طبيعی کارگر را می
کارگر معدن .  اندازد بطور جدی به خطر می

چه از گزند حوادثی چون انفجار و  چنان
ريزش، جان سالم بدر برد، دچار انواع 
اختSFت شنوايی، بينايی، استخوانی و 

ھای ريوی و مشکFت  عضلFنی و بيماری
ھا و اختSFت  شود و اين بيماری تنفسی می

 .کشد را تا پايان عمر خود يدک می
اين ھنوز تمام مشکFت کارگران معدن 

ھای معوقه، دستمزدھای بسيار  حقوق.  نيست
پايين، قراردادھای موقت و سفيد امضاء، 
نداشتن ضمانت شغلی و عدم برخورداری از 

مسکن مناسب از جمله ديگر و بھداشت 
که  با وجود آن. مشکFت کارگران معدن است

آور  کار در معدن جزء مشاغل سخت و زيان
 ١۶ ساعت کار در روز تا ۶است، اما بجای 

شود،  ساعت از کارگر معدن کار کشيده می
درعين حال مزايای مشاغل سخت و 

 .شود آور نيز به آنان پرداخت نمی زيان
 ماه ١۴يورت تا  کارگران معدن زمستان

 ٢٠دستمزد معوقه داشتند، کارفرما حدود 
.  تومان به ھر کارگر بدھکار بود ميليون

ای  تعداد اندکی از کارگران پوشش بيمه
دستمزد به قدری ناچيز است که به .  داشتند

به اندازه يک وعده "قول يکی از کارگران 
 "!عصرانه وزيران نيست

سرو صدا  داران بی در معادن ايران سرمايه
برداری و  ، بھره سرگرم استثمار حداکثری

غارت حداکثری و تحميل فقر و فشار 
دولت پاسدار منافع .  اند حداکثری بر کارگران

دار حاکم ھمواره آماده بوده  طبقه سرمايه
است تا ھر اعتراضی را در معادن در نطفه 

به گلوله بستن .  خفه و به شدت سرکوب کند
آباد در شھر بابک  کارگران معدن مس خاتون

کوپتر نيروھای انتظامی که کشته  توسط ھلی
 کارگر و مصدوم شدن شمار زيادی ۴شدن 

از کارگران را درپی داشت، اعزام پليس 
ھای ويژه به  گر و نيروھای يگان سرکوب
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قدم شوند،  پيشرو اين معادن بايد پيش
ياری به سوی ھم دراز کنند و يک  دست

ای ويژه معدن را سازمان  تشکل فراکارخانه
ايجاد تشکل مستقل کارگران رشته .  دھند

معدن، نياز حياتی و مبرم کارگران اين بخش 
است که در ميان بخش پيشرو کارگران 

ست و بايد آن  ای معدن امر پذيرفته شده
اين البته کار ساده و سرراستی .راعملی کرد

نيست اما امری شدنی وقابل تحقق است که 
تجربه جنبش کارگری ايران  دردو سه سال 
اخير نيز برآن صحه گذاشته و دراين راه گام 

اگر درصنعت پتروشيمی اين مھم .نھاده است
جامه عمل پوشانده شده است، اگرکارگران 
پيشرو برق و مخابرات درشھرھا و استان 
ھای مختلف توانسته اند ميان خود ارتباط و 
اتحاد و ھماھنگی ايجاد کنند و اعتراضات و 
اعتصابات سرتاسری را سازمان دھند، پس 
دليلی ندارد که کارگران پيشرو معدن نتوانند 
اين مسير را طی کنند و تشکيFت رشته ای 

 !خود را برپانکنند
کارگران معدن برای ايستادن در برابر 

داران و مبارزه موثرتر با طبقه  سرمايه
دار و دولت اين طبقه راه ديگری  سرمايه

که خود را متشکل سازند و با  ندارند جز آن
ای  اتحاد و سازماندھی اعتصاب فراکارخانه

. داران بروند و سراسری به جنگ سرمايه
اعتصابات و مبارزات موثر کارگران معدن 

ھای مخفی،  مستلزم تکثير و تقويت کميته
 ھماھنگی متشکل از کارگران  ايجاد کميته

پيشرو و ايجاد تشکل مستقل ويژه کارگران 
وظيفه اصلی سازماندھی عملی .  معدن است

اين امر مھم، برعھده کارگران پيشرو معادن 
است که با ايجاد ارتباط و پيوند ميان خود و 
تعميق آن، مسير برپايی قطعی تشکل 

 .کارگران معدن را ھموار سازند

پيشرفته و پيشروتر مانند پتروشيمی و نفت و 
خودروسازی و امثال آن نباشد، اما اين 

ھای اخير به  فاکتورھا و موانع بويژه در سال
واکنش .  سرعت در حال تغيير بوده است

يورت  اعتراضی کارگران معدن زمستان
برداری  نسبت به حضور روحانی برای بھره

تبليغات انتخاباتی و سخنان کارگران در 
افتاده،  ھای عقب مورد دستمزد، بيمه، حقوق

ايمنی محيط کار و عملکرد دولت، نشانگر 
ارتقاء آگاھی و رشد روحيه اعتراضی 

. کارگران معدن است که نياز به تشکل دارند
ايجاد تشکل مستقل کارگری يا سنديکا در 

ھا به کنار،  گذشته.  سابقه نيست معدن بی
کارگران معدن دردوران قيام و حتا در ھمين 
دوره جمھوری اسFمی نيز در اين زمينه 

 وشوراھای کارگری و  تFش نموده
سنديکاھايی رانيز  بوجودآوردند که البته 

ھا تا سال شصت توسط ضدانقFب  ھمه آن
رحمانه سرکوب و برچيده  حاکم بی

اماکارگران معدن حتاپس ازاين .شدند
سرکوب ھا، دست از مبارزه نشسته اند 
وبرای پيشبرداين مبارزه،آگاه ترين و پيشرو 
ترين کارگران، محفل ھا و کميته ھای مخفی 

اعتصابات باشکوه و .  را سازمان داده اند
آھن بافق،  متعدد کارگران معادن سنگ

آباد،   سرچشمه، خاتون چادرملو، معادن مس
اعتصابات ھماھنگ و ھمزمان شش معدن 

سنگ کوھبنان در استان کرمان ھمراه  زغال
سنگ در استان گلستان  با دو معدن زغال

و ھمين معدن "  ملچ آرام"معدن 
که پس از فاجعه )  قشFق(يورت  زمستان

اخير به کلی تعطيل و کارگران آن بيکار 
سنگ البرزشرقی واقع  اند، و معدن زغال شده

در منطقه طزره استان سمنان، حاکی از آن 
ھای اوليه  ھا و تشکل است که نه فقط سلول

اند، بلکه  ای در اين معادن پاگرفته کارخانه
ھايی  تر از آن نشان دھنده آن است که گام مھم

نيز در جھت ھماھنگ کردن اعتراضات و 
به عبارت .  اند اعتصابات خود نيز برداشته

ھای اوليه ميان کارگران پيشرو  ديگر ارتباط
سنگ برای ھماھنگی يک  معادن زغال

وبيش  اعتصاب و حرکت اعتراضی کم
 معدن را ٩اند  بوجود آمده است که توانسته
با اين ھمه اين .  ھمزمان به اعتصاب بکشانند

امروز ما عFوه بر معادن .  ھنوز کافی نيست
آھن بافق و  سنگ معادن سنگ زغال

دره، معدن مس  چادرملو، معدن طFی آق
سرچشمه و بسياری ديگر از معادن را داريم 
که کارگران پيشرو اين معادن مبارزات و 
اعتصابات درخشانی را سازمان داده و 

کارگران .  اند بھايی اندوخته تجارب گران

ھای کارگری  کارگران آگاه و پيشرو و تشکل
رسان تقويت ارتباط و  توانند ياری موجود می

معدن .  ھمبستگی ميان کارگران معدن باشند
مانند ھر بخش و رشته ديگری نياز به تشکل 

يکی از دSئل اصلی و مھمی که .  دارد
دھد تا به اين  دار به خود جرات می سرمايه

ھا و شرايط کاری  اندازه نسبت به خواست
توجه  کارگران و ايمنی معدن Sقيد و بی

باشد، محروميت کارگران معدن از تشکل 
اگر کارگران معدن تشکل مستقلی را .  است

ايجاد کنند که حرفش حرف کارگران باشد و 
از منافع کارگران معدن دفاع کند، در آن 
صورت کارگران مطمئن باشند که نه فقط 

توانند ايمنی معدن را بھبود بخشند و در  می
کاھش تلفات موثر و در بازرسی و حفاظت 

گر باشند، بلکه در  و ايمنی محيط کار دخالت
ساير موارد از جمله ميزان دستمزد يا 

توانند وضعيت  پرداخت بموقع آن نيز می
بسيار بعيد است که .  موجود را تغيير دھند

واحد يا  در شرايط حاضر کارفرمای شرکت
تپه بتوانند يا اصF  وصنعت ھفت شرکت کشت

 ١۴جرات اين را داشته باشند که به فرض 
ماه دستمزد کارگران را بلوکه کنند و 

سرمايه دار ھمواره می کوشد به !  نپردازند
طرق مختلف بويژه از طريق افزايش 
ساعات کار يا تقليل مزد، برسود خود 
بيافزايد و بدين منظور، کارگران را تحت 

به قول .  شديد ترين فشارھا قرار می دھد
انگلس يار و ھمرزم آموزگار بزرگ 

کارگران غير متشکل "پرولترھای جھان، 
برای مقاومت درمقابل اين فشارمداوم و 
پايان ناپذير، ھيچ وسيله مؤثری 

به اين جھت در رشته ھای .  دراختيارندارند
توليدی ای که کارگران آن ھا متشکل نيستند، 
مزد ھمواره گرايش نزولی داشته و مدت کار 

(دائماً گرايش صعودی دارد اتحاديه ھای " 
و بی استثنا ھرجا کارگران غير )  کارگری

متشکل باشند و تشکل نداشته باشند، آن جا 
وضعيت کارگران بدتر و استثمار شديد 

 .تراست
البته ترديدی در اين مساله وجود ندارد که 
شرايط کار و موقعيت کارگران معدن با 

. کارگران اين دو شرکت متفاوت است
توان انکار کرد که دورافتاده بودن  نمی

معادن امکان برقراری ارتباط با کارگران 
ھای کارگری يا حتا  ھا و محيط ساير بخش

اين نيز .  کند رشته را دشوار می کارگران ھم
فرسای  واقعيتی است که کار سخت و طاقت

معدن و بافت عمدتا روستايی کارگران معدن 
سبب شده است که آگاھی در صفوف اين 

ھای  بخش از کارگران به نسبت بخش



 ٧۴٢ شماره  ٩۶نيمه اول خرداد     ١٢

 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اسDمی 

١٢ 

٩درصفحه   

 گاھی بنام معدن و ضرورت قتل
  ايجاد تشکل مستقل معدنکاران

فاجعه جانگذاز انفجار تونل شماره يک معدن 
يورت واقع در آزادشھر در  سنگ زمستان زغال

 ارديبھشت، بار ديگر ١٣صبح روز چھارشنبه 
صدھا خانوار کارگری را داغدار ساخت و طبقه 

وآز  حرص.  کارگر ايران را به سوگ نشاند
داران و نبود تجھيزات و  وسودپرستی سرمايه

لوازم حتا اوليه ايمنی که ھر معدنی از نوع معدن 
ھا  يورت بايد داشته باشد، ده سنگ زمستان زغال

کارگر زحمتکش را در عمق چندصد متری 
کار که برای  بيست معدن.  زمين مدفون ساخت

نجات رفقای محبوس خود وارد معدن شدند، در 
اثر مسموميت تنفسی و خفگی جان خود را از 

کارگران معدن از روزھا و حتا .  دست دادند

ھا قبل مسئوSن معدن را از نشت گاز باخبر  ھفته
اما .  ساخته و خطر حادثه را گوشزد کرده بودند

کارفرما که جز به افزايش سود و انباشت 
انديشيد، با Sقيدی و  سرمايه، به چيز ديگری نمی

توجھی نسبت به جان کارگران، ھيچ گزينۀ  بی
ديگری جز کار در ھمان شرايط ناامن و 
خطرناک در برابر کارگران نگذاشت و با دست 

 .گاه فرستاد چيان زحمتکش را به قتل خود معدن
بار حين کار که ھر ساله جان  حوادث مرگ

گيرد، منحصر به معادن  ھزاران کارگر را می
جا از معادن و  مرگ در ھمه.  سنگ نيست زغال

صنايع فوSد گرفته تا پتروشيمی و نفت و گاز و 
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 . ھای زيرارسال نمائيد خود را به يکی ازآدرس
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I . S . F 
P . B . 398 
1500 Copenhagen   V 
Denmark 

 :سوئيس
Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
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 :ھلند
Postbus  23135 
1100  DP 
Amsterdam Z.O 
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ھای مالی خود را به شÀمÀاره حسÀاب  کمک

بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھÀمÀراه 
ھÀÀای  کÀÀد مÀÀورد نÀÀظÀÀر بÀÀه يÀÀکÀÀی از آدرس

 . سازمان ارسال کنيد
:شماره حساب  
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Stichting ICDR   نام صاحب حساب:  
 
IBAN: 
NL08INGB0002492097 
BIC: INGBNL2A 
Amsterdam, Holland 
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:بدينوسله به اطFع  عFقمندان 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 اطFع دوستان و آشنايان خود برسانيد  
در پائيز و بھار  –بيندگان عزيز تلويزيون دمکراسی شورايی  جھنت اطFع ؛  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  


