
 ٧۵۶ شماره  ٩۶نيمه اول دی     ١

 کارگران سراسر جھان
 ! متحد شويد

 

  ٣درصفحه 

ويژگی لحظه کنونی اوضاع 
 سياسی در ايران

 
ھای  ھا و ھفته اعتراضات اجتماعی و سياسی ماه

ھای سياسی  بندی اخير و تغييراتی که در صف
داده است، مرحله جديدی را در  جامعه ايران رخ

تغيير توازن قوای طبقاتی و سياسی دونيروی 
 .نافی نظم موجود و پاسدار آن گشوده است

ترديدی نيست که نارضايتی عمومی از وضع 
اين نارضايتی و .   موجود، پديده جديدی نيست

ھاست که وجود دارد و به اشکال  اعتراض، سال
رغم  اما آنچه به.  مختلف خود را نشان داده است

ھای  تمام مبارزات طبقه کارگر، معلمان و جنبش
ای پراکنده، پيشرفت سياسی جنبش انقIبی  توده
ھای کارگر و زحمتکش را کند و به تأخير  توده

انداخت ، آن توازن سياسی بود که ضدانقIب 
حاکم بر ايران توانست ، با جلب حمايت 

ھای وسيعی از  ويژه Nيه بورژوازی، به خرده
که  اين.  بورژوازی مدرن، به آن شکل بدھد خرده

ھا و نارضايتی گسترده  رغم تمام بحران رژيم به
ھای کارگر و زحمتکش، ھر بار در جريان  توده
توانست  ھای انتخاباتی خود می بازی شب خيمه

ھای  پای صندوق ھا تن از مردم ايران را به ميليون
که مبارزات طبقه کارگر  گيری بکشاند و اين رأی

و زحمتکشان در چندين سال گذشته، نتوانست از 
ھای معينی فراتر رود، ناشی از ھمين  محدوده

 .توازن بود
اما در طول چند ماه اخير دو اتفاق مھم، سرآغاز 

 شکستن اين توازن و تغيير آن به نفع طبقه  درھم
 .انقIبی مخالف نظم موجود، شده است

که درنتيجه رشد و ارتقای سطح  نخست اين
يافتگی در صفوف  آگاھی، ھمبستگی و سازمان

طبقه کارگر، مبارزه اين طبقه به مرحله جديدی 
طبقه کارگر .  از رشد کمی و کيفی رسيده است

ايران روند بيداری و خودآگاھی طبقاتی خود را 
در شرايطی آغاز کرد که رژيم حاکم پس از 

رحمانه دھه شصت،  سرکوب و کشتارھای بی
. ترين استبداد و اختناق را حاکم کرده بود سنگين

 موج وسيعی از اعتصابات و ٧٠در دھه 
ھا و ديگر  اعتراضات کارگری در کارخانه

اما اين مبارزه که .  مؤسسات توليدی آغاز گرديد
ترين شکل آگاھی و تشکل در  ای حامل نطفه

ھای مختلف بود،  صفوف کارگران کارخانه
ای منفرد در سطح  يک موسسه توليدی و  مبارزه

اما از درون رشد و اعتIی ھمين .  خدماتی بود
 برای ايجاد ٨٠مبارزه است که کارگران در دھه 

ھای صنفی سنديکائی خود اقدام نمودند که  تشکل
دست آورد آن نيز سنديکای کارگران شرکت 

رانی تھران و سنديکای کارگران  واحد اتوبوس
 .تپه بود نيشکر ھفت

٢درصفحه   

 ای که فقر و ثروت را  بودجه
 سازد تر می در دو قطب متضاد جامعه متراکم

 
  را  که بالغ  بر  يازده  ميليون  و نھصد ٩٧  آذر ، حسن  روحانی  Nيحه  بودجه  سال ١٩روز  يکشنبه 

 و چھل  و نه  ھزار  و سيصد  و  پنجاه  و  چھار  ميليارد  و  ششصد   و  ھفتاد   و چھار   ميليون  لایر 
روحانی بودجه سال .   تريليون تومان است، تحويل مجلس داد١١٩۴يا )  ١١٩۴٩٣۵۴۶٧۴٠٠٠٠٠٠(

خواند و محور بودجه "  رفع فقر و ايجاد عدالت"و بر مبنای "   فراگير اشتغال"ای بر مبنای   را بودجه٩٧
 .آن دانست" شفافيت"را 

با نگاھی ولو گذرا به منابع تامين .   تا چه حد صحت دارد٩٧ببينيم اين سخن روحانی در مورد بودجه 
توان به اين موضوع پی برد که مبنای بودجه آنطور که  بودجه و نيز محل ھزينه کردن آن، به سادگی می

 ! و رفع فقر و ايجاد عدالت است يا خIف آن" اشتغال فراگير"کند واقعاً  روحانی ادعا می
 بپردازيم، Nزم است در ھمين آغاز بگوييم که ٩٧پيش از آن که به بررسی مشخص Nيحه بودجه سال 

 قاچاق کا3 و ارز در ايران و دست ھای پنھان در آن 
 

ھمايش تخصصی پليس مبارزه با " آذر در ٢٧محمد  جعفر منتظری، دادستان کل جمھوری اسIمی روز 
برخی مقام ھای جمھوری اسIمی : "اعIم کرد"  قاچاق کاN و ارز پليس آگاھی استان ھای سراسر کشور

 ". خودشان يا فرزندان و وابستگان شان به نحوی در قاچاق کاN سھم دارند
بيش از دو دھه است که منازعات درونی ھيئت حاکمه ايران بر سر موضوع قاچاق کاN و ارز توسط 

اکنون، اما يک مقام ارشد قضايی، .  نھادھای حکومتی ھراز چند گاھی در متن جامعه بازتاب يافته است
آنھم در مقام مدعی العموم و در جايگاه دادستان کل جمھوری اسIمی، از دست داشتن برخی مسئوNن 

 . کند نظام در امر قاچاق کاN و ارز رمز گشايی می

۴از صفحه   

١٢درصفحه   

٧درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٧۵۶شماره    ٩۶نيمه اول  دی  –سال سی و نھم 

 "من پشيمانم، پس ھستم"
 

طی ھفته ھای اخير، موجی از پشيمانی در رای دادن به حسن روحانی در شبکه ھای مجازی به راه 
 کم کم شروع شد و طی ھفته ٩۶ ارديبھشت ٢٩"  انتخابات"اين موج پس از زمان کوتاھی از . افتاده است

بازتاب اين جنبش، تحت .  ھای اخير به صورت کم سابقه ای در شبکه ھای اجتماعی بازتاب يافته است
آنچنان در شبکه ھای اجتماعی گسترده و فراگير بود، که "  من از رای دادن پشيمانم، پس ھستم"عنوان 

و تئوريسين ھای برجسته اين جريان حکومتی از جمله عباس عبدی، "  اصIح طلب"تمام روزنامه ھای 
. را به واکنش در مقابل رای دھندگان پشيمان واداشت"  اصIح طلبان"عمادادين باقی و حتا خاتمی رھبر 

حکومتی در نکوھش اين جنبش، تا بدانجا پيش "  اصIح طلبان"عباس عبدی، نظريه پرداز کھنه کار 
کم اطIعی و درک "رفت، که طی مقاله ای مکتوب در روزنامه اعتماد، رای دھندگان پشيمان را به 

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 زلزلٔه سرپل ذھاب بعد از چھل روز
 

 داخل کشور -)اقليت(گزارشی از فعا3ن سازمان فدائيان
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١از صفحه   

 ويژگی لحظه کنونی اوضاع
  سياسی در ايران

  ٨درصفحه 

زور و سرکوب،  جمھوری اسIمی با توسل به
تIش نمود روند متشکل شدن کارگران را در اين 

گرچه رژيم موفق .  شکل سازمانی متوقف سازد
شد مانع از ايجاد سنديکا توسط کارگران ديگر 

توانست رشد آگاھی و  مؤسسات گردد، اما نمی
ھمبستگی و توأم با آن، ارتقاء سطح مبارزه 

ھای  سوی تشکل کارگران به.  کارگران را سد کند
مخفی و تلفيق مبارزه مخفی و علنی روی آوردند 

، فراتر ٩٠و ماحصل آن نيز در نيمه اول دھه 
رفتن مبارزه کارگران از سطح يک کارخانه، به 

رشته توليدی  سطح مبارزه مشترک کارگران يک
ھای برجسته آن، مبارزه  و خدماتی بود که نمونه

ھای پتروشيمی،  مشترک کارگران کارخانه
مبارزه مشترک و ھماھنگ کارگران معادن 

سنگ، مبارزه سرا سری کارگران برق و  زغال
اما مرحله جديدی که طبقه کارگر .  مخابرات بود

از چند ماه پيش به آن گام نھاده و خصلت سياسی 
ای است که  آن آشکارا برجسته است، مبارزه

پيشگام و آغازکننده آن کارگران ھپکو و آذر آب 
ھا برای به کرسی  کارگران اين کارخانه.  ھستند

ھا، اعتصاب  فقط مدت نشاندن مطالبات خود، نه
ھای اراک را به عرصه  را ادامه دادند و خيابان

مبارزه خود تبديل کردند، بلکه با شعارھا و 
ھای راديکال، مستقيماً مقامات سطح  سخنرانی

باNی حکومت را موردحمله قراردادند، فساد 
درون دستگاه دولتی را محکوم کردند، 

ھای داخلی و خارجی رژيم را به باد انتقاد  سياست
گرفتند و نفرت و انزجار خود را از نظم 

ادامه ھمين .  داری حاکم اعIم نمودند سرمايه
مبارزه را کارگران مجتمع کشت وصنعت 

تپه، پيگيری نمودند که در چندين روز  ھفت
ھای متعددی از راديکاليسم مبارزات  گذشته نمونه

ای اساس و  يک چنين مبارزه.  ھا را شاھد بوديم آن
بنيان ھرگونه تغيير در  توازن قوای طبقاتی و 

در بطن اين مبارزه راديکال .  سياسی است
ھای پيشرو طبقه کارگر ايران، مبارزات  گردان
ھای توليدی و  ای در سطح کارخانه گسترده

واحدھای خدماتی نيز در سراسر کشور جريان 
گذرد که يک يا چند اعتصاب،  روزی نمی.  دارد

آيی اعتراضی کارگری در  راھپيمايی و گرد ھم
 .ايران رخ ندھد

اما توأم با راديکال شدن روزافزون مبارزات 
کارگران، جنبش بازنشستگان نيز به يکی از 

. شده است ھای فعال مخالف رژيم تبديل جنبش
جنبش سرا سری بازنشستگان کشوری و لشگری 
که نقش اصلی و رھبری کننده آن را فرھنگيان 

ھای اخير چندين  در دست دارند، در طول ماه
آيی و تظاھرات را با  راھپيمايی، گرد ھم

شعارھای راديکال سياسی عليه رژيم و مقامات 

اين جنبش در برخی از .  آن، برپا کرده است
ھای خود، حتی نفی و  شعارھا و پارچه نوشته

تظاھرات اخير .  سرنگونی رژيم را مطرح کرد
کارگران بازنشسته فوNد نيز با راديکال شدن 

ھا، به يک تظاھرات سياسی تبديل  عمومی جنبش
 .گرديد
ھای فعال ديگری نيز در تعدادی از  جنبش

شھرھای ايران عليه بيکاری و آلودگی 
گرفته است که خصلت سياسی  زيست شکل محيط

ھا در شعارھايی که سر  و ضد رژيمی آن
 . دھند، آشکار است می

 ديگری که در تغيير توازن قوای  عامل مھم
ھايی از  گردانی Nيه سياسی نقش ايفا نموده ، روی

بورژوازی مدرن از جمھوری اسIمی  خرده
 . است

يک نمونه آن، کمپينی است که اخيراً در 
ھای اجتماعی با شعار پشيمانم به راه افتاده  شبکه

که دامنه وسيع و گسترده آن به حدی است که 
طلب  تمام سران و مقامات جناح موسوم به اصIح

رژيم از محمد خاتمی گرفته تا ديگران را به 
اينان .   واداشت گيری عليه آن واکنش و موضع

بخشی از نيروی وابسته به جناح موسوم به 
طلب رژيم  بودند که در جريان  اصIح
بازی انتخاباتی اخير، فعاNنه در شھرھا  شب خيمه

ھای اجتماعی، آکسيون شرکت در  و شبکه
انتخابات و حمايت از جريان موسوم به 

. طلب و روحانی را به راه انداخته بودند اصIح
اين موج ندامت و پشيمانی، پايانی بر شيفتگی 

بورژوازی  مدرن برای  ھايی از خرده Nاقل بخش
. ھای پوشالی انتخاباتی است و وعده"  اصIحات"

ھا فريب  بورژوازی که سال اين طيف خرده
طلب را  ھای جناح موسوم به اصIح وعده

خوردند، اکنون آشکارا با ابراز ندامت و 
. کنند اشتباه خود اعتراف می پشيمانی، به

سادگی قادر نخواھد  جمھوری اسIمی ديگر به
. داری از خود وادارد ھا را به جانب بود، آن

به "  طلبان اصIح"ھا از  چراکه رويگردانی آن
اما جدا شدن .  معنای جدائی از کل حکومت است

بورژوازی از جمھوری اسIمی،   خرده اين Nيه 
کرده،  ھا افرادی تحصيل رو مھم است که آن ازآن

ازاين از مبلغان فعال  جوان و فعال ھستند که پيش
ھا با نقشی  آن.  اصIحات و مخالف انقIب بودند

که در حفظ توازن سياسی به نفع رژيم بر عھده 
داشتند، عمIً سدی بر سر راه جنبش انقIبی و 
مانعی بر سر راه سرنگونی رژيم محسوب 

دار  ھا اکنون اگر حتی جانب آن.  شدند می
سرنگونی و انقIب برای تحقق مطالبات خود که 

شان نيز  طرفی عمدتاً سياسی است، نشوند، بی
ھای  برای جنبش انقIبی طبقه کارگر و توده

زحمتکش حائز اھميت جدی است و نقش مھمی 
در تغيير توازن قوای سياسی به نفع جبھه انقIب 

 .ايفا خواھند کرد
بورژوازی که  بخش ديگری از ھمين قشر خرده

ھا آمده  اکنون با شعار مرگ بر روحانی به خيابان
جنبش موسوم به مالباختگان است که اغلب .  است

نيروھای اين جنبش نيز، متعلق به ھمين قشر 
ھا اکنون روزمره با  آن.  بورژوازی ھستند خرده

ھا عليه رژيم و مقامات  آيی تظاھرات و گرد ھم
ھا در جديدترين  آن.  دھند آن شعار سر می

تظاھرات خود، تمام مقامات دولتی را مشتی دزد 
جمھوری رژيم،  ناميدند و شعار مرگ بر رئيس

 . حسن روحانی را سر دادند
 
تمام آنچه که تاکنون به آن اشاره شد، از رشد و  

اعتI و راديکاليسم جنبش طبقه کارگر، تا 
اعتراضات سرا سری راديکال بازنشستگان، از 
تظاھرات روزمره مالباختگان تا کمپين، پشيمان 

ھای اجتماعی، از جنبش  شدگان در شبکه
اعتراضی برخی شھرھا به وخامت آلودگی 

زيست تا مبارزات روزمره زنان، جوانان  محيط
بيکار و دانشجويان در سراسر ايران، ھمگی 

 است، که در توازن قوای  بازتاب تغييراتی
سياسی به نفع جبھه انقIب  و سرنگونی 
جمھوری اسIمی و به زيان رژيم و طبقه حاکم 

 .داده  است بر ايران رخ
 خوردن توازن سياسی قوای طبقاتی و  اين برھم

ھای سياسی در حال  بندی تغييراتی که در صف
رخ دادن است، به اين معناست که جامعه ايران 

ای که با يک  بيش از ھر زمان ديگر به مرحله
يا .  بحران انقIبی مواجه شود، نزديک شده است

ديگر تحوNت کمی و رشد تضادھا به  عبارت به
آن مرحله رسيده است که از ميان تمام مبارزات 
و اتفاقات سياسی که مدام در اينجاوآنجا رخ 

ھا به جنبشی بزرگ  دھد، سرانجام يکی از آن می
البته عوامل .  تبديل گردد و تحولی کيفی رخ دھد

توانند اين تحول کمی  بينی می پيش متعدد غيرقابل
 .به کيفی را کند نمايند، يا باعث تسريع آن گردند

 که به توان و قدرت مانور طبقه حاکم   تا جايی
گردد، اين واقعيت  برای مقابله با اين تحول برمی

بر کسی پوشيده نيست که اين طبقه، در تمام 
ھا، ورشکستگی و ناتوانی خود را به  عرصه

ھای کذايی  رغم تمام وعده به.  نمايش گذاشته است
تورمی   –حسن روحانی، بحران اقتصادی رکود 

اندازی برای   چشم ھمچنان پابرجاست و ھيچ
بھبود آن و کاسته شدن از دامنه فقر، بيکاری و 

ھای  فشارھای مادی و معيشتی متعدد بر توده
 . زحمتکش، متصور نيست

ھای  کاھش بودجه عمرانی و افزايش بھای حامل
انرژی در Nيحه بودجه سال آينده نيز حاکی از 
اين واقعيت است که قراری نيست، رکود 
اقتصادی موجود، حتی با محرک 

ھای دولتی، اندکی بھبود يابد، بلکه  گذاری سرمايه
 .تر خواھد شد بالعکس عميق

در .  روست دولت نيز با ورشکستگی مالی روبه
اين Nيحه بودجه ، کابينه روحانی تIش کرده 
است بار اين ورشکستگی را از طريق حذف 

ھا تن از  يارانه نان، حذف يارانه نقدی ميليون
ھای  مردم، افزايش بھای بنزين و ديگر حامل

انرژی، افزايش ماليات غيرمستقيم و افزايش 

 رژيم جمھوری اسUمی را بايد با يک اعتصاب عمومی سياسی و
  قيام مسلحانه برانداخت
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  ۶درصفحه 

 "من پشيمانم، پس ھستم"
حضور و شرکت فعال اين بخش از Nيه ھای 
اجتماعی، امکان پيروزی روحانی و موفقيت 
. جريان به ظاھر اصIح طلبی ناممکن بود

ھمين قشر اجتماعی بودند که در روزھای 
، به يکباره با "انتخابات"آخر مانده به ھر 

حضور فعال و ھمگانی شان در شبکه ھای 
با تبليغات .  اجتماعی موج براه می انداختند

گسترده و تاثير گذاِر ھمين قشر ميانی و 
باNيی خرده بورژوازی بود، که بخش 
وسيعی از توده ھای مردد و بعضا تحريمی 

با اميد به گشايش روزنه ھايی "  انتخابات"
ھر چند کوچک در وضعيت اسفبار معيشتی 
و اجتماعی شان، به پای صندوق ھای رای 
کشيده شدند و رای خود را در سبد روحانی 

. ريختند"  اصIح طلبان"و ديگر کانديداھای 
طبيعی است که ريزش اين بخش از پايه ھای 

ريختن "، ھمانند "اصIح طلبان"اجتماعی 
است و اين "  آب در خوابگه مورچگان

وضعيت آنان را به ھراس و تکاپو واداشته 
 . است

با اينھمه، تصور اينکه ھمه عناصر اين Nيه 
ھای اجتماعی که به روحانی رای دادند، 
نسبت به اصIحات و گرايش اصIح طلبی 
. متوھم ھستند، تصوری باطل و خطا است

بخشی از اين Nيه ھای اجتماعی مورد بحث، 
خصوصا قشر خرده بورژوازی مرفه درون 
جامعه به دNيل گوناگون از جمله منافع 
اقتصادی شان که به جمھوری اسIمی گره 
خورده است، ھمواره برای حضور خود در 
ھر يک از انتخابات فرمايشی خصوصا 
انتخابات رياست جمھوری توجيھات Nزم را 

اينان با آگاھی کامل از ساختار .  دارند
حکومتی و حتا با آگاھی از اينکه رئيس 
جمھور در نظام وNيتی و فقاھتی جمھوری 

است، باز "  تدارکاتچی"اسIمی صرفا يک 
ھم پای صندوق ھای رای می روند و از 
ميان چند مھره دست چين شده شورای 

که جملگی امتحان وابستگی و سر   -نگھبان 
سپردگی خود را به نظام اسIمی پس دادنده 

اينان، نه تنھا .  يکی را بر می گزينند  -اند
خود به پای صندوق ھای رای می روند، 
بلکه با ھزاران ترفند و اغواگری از جمله 

و يا "  بد و بدتر"طرح موضوع انتخاب ميان 
اگر به اين شخص رای دھيم، دست "اينکه 

کم اين توان را دارد  که پدال ترمز را فشار 
دھد و نگذارد اتوبوسی که ايرانيان 
سرنشينان آن ھستند، به کف دره سقوط 

 ٢۵روزنامه شرق، :  عمادالدين باقی"(کند
، توده ھای متوھم و اميدوار به )٩۶آذر 

اصIحات را نيز با خود به پای صندوق 
 .ھای رای می کشانند

اين جماعت به .  و جنايت گره خورده است
ظاھر اصIح طلب حکومتی، از آنجايی که 
دستان خودشان به تمام جنايات و کشتارھای 
جمھوری اسIمی آلوده است و از آنجايی که 
موقعيت سياسی و اقتصادی شان به ھيئت 
حاکمه ايران گره خورده است، دقيقا بر 
اساس دفاع از موقعيت خود و منافع شان 
است که اينگونه بر کمپين پشيمانی شوريده 

اينان، اگر غير از اين رفتارمی کردند، .  اند
 . جای تعجب بود

" اصIح طلبان"با وجود خشم فزاينده 
حکومتی از کمپين پشيمانی، فی نفسه نمی 

من از رای دادن به روحانی "توان از جنبش 
پيش از ھر .  ، ذوق زده شد"پشيمان ھستم

چيز بايد ديد اين جنبش با چه ماھيتی شکل 
لذا، قبل از ورود به دNيل چرايی .گرفته است

، Nزم است "من پشيمانم"شکل گيری کمپين 
ابتدا به ويژگی ھای اين جنبش پرداخته شود 

با چه انگيزه ای و "  من پشيمانم"و اينکه 
عمدتا از طرف کدام قشر يا Nيه ھای 

با روشن شدن .  اجتماعی به راه افتاده است
اين موضوع، راحت تر می توان به توضيح 
علل خشم اصIح طلبان حکومتی و چرايی 

من "واکنش تند و تيز آنان نسبت به کمپين 
 .پرداخت" پشيمانم

با يک نگاه سطحی و سرک کشيدن به شبکه 
ھای مجازی، خصوصا فيس بوک و توئيتر 
می توان دريافت که پايگاه اصلی اين کمپين 
مجازی و اجتماعی در ميان Nيه ھای ميانی 
و نسبتا مرفه خرده بورژوازی جامعه شکل 

 . گرفته است
اين بخش از نيروھای درون جامعه، با توجه 
به پايگاه طبقاتی، ميزان تحصيIت، دانش 
اجتماعی، برخورداری از دانش فنی و بھره 
برداری سريع از ابزار و تکنيک ھای 
پيشرفته اينترنتی طی چندين سال گذشته 
نشان داده اند که قادرند با استفاده از ھمين 
ابزارھای مجازی اينترنتی، موج ھای 
سياسی و اجتماعی موثری را در جامعه 

 . ايجاد کنند
اصIح "پوشيده نيست که سرمايه اصلی 

حکومتی نيز، عمدتا روی ھمه Nيه "  طلبان
در .  ھای اجتماعی پايه ريزی شده است

" انتخابات"گذشته، يعنی "  انتخابات"چندين 
" انتخابات"، ٩٢رياست جمھوری خرداد 

مجلس شورای اسIمی و مجلس خبرگان در 
رياست "  انتخابات" و نيز ٩۴اسفند 

، مسلما بدون ٩۶جمھوری ارديبھشت 

روزنامه .(  متھم کرد"  نادرست از سياست
 ). ٩۶ آذر ٢۵اعتماد، 

نيز در "  اصIح طلبان"محمد خاتمی، رھبر 
" مجمع روحانيون مبارز"ديدار با اعضای 

"اعIم کرد من از رای دادن به روحانی : 
عمادالدين باقی ھم در واکنش ".  پشيمان نيستم
"نوشت"  من پشيمانم"به جنبش  مردمان : 

کسی را باN می آوريم تا با .  عجيبی ھستيم
انگار ما دوست ...سر به زمين بکوبيمش

داريم يا نياز داريم ھميشه کسی را با سIم و 
صلوات بياوريم و ھمه گناھان را به گردنش 

). ٩۶ آذر ٢۵روزنامه شرق، ".(بيندازيم
عباس عبدی ھم در روزنامه اعتماد با 
شماتت از جنبش پشيمانی افاضات خود را 

"ابراز و نوشت رای دھندگان پشيمان، : 
گمان می کنند که دولت و رياست جمھوری 
يک خودروی آماده ای است که رانندگی آن 
پس از انتخابات تحويل فرد پيروز می شود 
و اوست که می تواند خودرو را به ھر جايی 

اين بخش از مردم رای ...  که خواست براند
دھنده که فوری پشيمان می شوند نيز، دقيقا 

روزنامه اعتماد، ".(  ھمين تصور را دارند
 ). ٩۶ آذر ٢۵

شنيدن اين افاضات از زبان و قلم کسانی که 
تا ديروز با ده ھا وعده توخالی و دروغين،  
توده ھای مردم را به رای دادن تشويق می 
کردند و ھمواره نھيب می زدند که اگر ما 

، مجلس و رياست جمھوری "اصIح طلبان"
را در دست بگيريم، چنين و چنان خواھيم 
کرد و حاN که کفگيرشان به ته ديگ خورده 
اينچنين بر گرده رای دھندگان پشيمان تسمه 
می کشند، ھرگز چيز عجيب و غريبی 

 . نيست
عباس عبدی و ديگرانی که در پوشش 

برای بقاء و ماندگاری نظام "  اصIح طلبی"
جمھوری اسIمی نظريه پردازی کرده و می 
کنند،  جملگی بخشی از مجموعه ھمين نظام 

اين گرايش درون .  سراسر جنايت و کشتارند
نظام، که بيش از دو دھه است با وعده 

به بقاء نظام ياری "  اصIحات"دروغين 
رسانده اند و با بزک کردن چھره کريه 
جمھوری اسIمی ھمچنان به فريبکاری و 
اغواگری در جامعه مشغولند، بايد اينگونه 
خشمگين باشند، بايد اينگونه رای دھندگان 
پشيمان را مورد عتاب و بازخواست قرار 

اينان، منافع سياسی و اقتصادی شان با .  دھند
ھزاران رشته مرئی و نامرئی به جمھوری 
اسIمی و ماندگاری اين نظام سراسر کثافت 

 

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 
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 ای که فقر و ثروت را  بودجه
 سازد تر می در دو قطب متضاد جامعه متراکم

بودجه و اختصاص بودجه در جامعه 
داری، در اساس چيزی جز باز تقسيم  سرمايه

ست که  بودجه ارزشی.  ارزش اضافه نيست
دراساس توسط نيروی کار کارگر ايجاد شده، اما 
دولت آن را مجدداً ميان بورژوازی و به نحوی 

کند که بقاء نظم موجود   و مصرف می ھزينه
تامين گردد، استثمار دوام يابد، سودھای طبقه 

دار افزوده شود و دولت به معنای اخص  سرمايه
کلمه، يعنی ارگان سيادت و سلطه طبقه 
استثمارگر، منابع مادی کافی برای حفظ و تداوم 

اما از اين .  اين سلطه را در اختيار داشته باشد
خصوصيت کلی بودجه درگذريم و ببينم Nيحه 

 . ، از چه مختصاتی برخوردار است٩٧بودجه 
يکی از منابع اصلی تامين بودجه، ھمواره درآمد 
. حاصل از فروش نفت و مشتقات آن بوده است

 نيز از ھمين خصوصيت برخوردار ٩٧بودجه 
است با اين تفاوت که سھم درآمد نفت در بودجه 

ھا به نحو  کاھش يافته و در عوض سھم ماليات
 ، ٩٧در بودجه .  گيری افزايش يافته است چشم

 ھزار ميليارد تومان بيشتر از سال ١٢دولت مبلغ 
بخش اعظم اين درآمد .  گيرد گذشته ماليات می

ھای غيرمستقيم  مالياتی، در اساس از محل ماليات
شود که فشار اصلی آن بر دوش  تامين می

. ھای کارگر و زحمتکش قرار دارد توده
ھای غيرمستقيم افزايش يافته،  که ماليات درحالی

ھای  اما تمام نھادھای اقتصادی و بنيادھا و شرکت
فقيه اداره  گوناگون اقتصادی که زير نظر ولی

شوند کماکان از پرداخت ھرگونه مالياتی  می
 .اند معاف

نظر از سه برابر  ھا و صرف عIوه بر ماليات
شدن عوارض مسافرت به خارج کشور، بخش 
ديگری از بودجه، از محل افزايش جرائم 

ھا و موسسات  رانندگی و نيز واگذاری شرکت
در .  شود دولتی به بخش خصوصی تامين می

 Iمورد جرائم رانندگی بايد گفت که فشار آن عم
بر دوش زحمت کشانی خواھد بود که به کار 

اند وازاينطريق  بار مشغول مسافرکشی و حمل
ھا و  در مورد واگذاری شرکت.  ارتزاق می کنند
سازی صدھا شرکت از نمونه  نتايج خصوصی
تپه  و  وصنعت نيشکر ھفت ھپکو و کشت

مشکIتی که برای کارگران اين واحدھا ببار 
آورده، پيش چشم ما قرار دارد و نيازی به 

درواحد ھا و کارخانه ھای !  توضيح آن نيست
واگذارشده، نخست از دستمزد و مزايای کارگران 
می زنند و امتيازات قبلی کارگران راحذف می 

سپس ھمان دستمزدھای ناچيز را به .  کنند
گروگان می گيرند و با چند ماه تأخيرمی پردازند 
و ازپی آن اخراج ھای فردی و گروھی 
درانتظارکارگران است و بعد ھم توقف و تعطيل 

چنانکه می بينيم شاخصه !کامل واحد توليدی
که تشديد "  ايجاد اشتغال"و"  رفع فقر"بودجه ، نه 

فشارھای معيشتی برگرده فرودستان جامعه و 

 .ست بيکارسازی
بخش ديگری از بودجه، بايد از محل افزايش 

ھای انرژی از جمله بنزين و گازوئيل  قيمت حامل
ھای انرژی،  افزايش قيمت حامل.  تامين شود

ھای قبل نيز نشان داده  طور که تجارب سال ھمان
است، افزايش جھشی قيمت ساير کاNھا و خدمات 
را درپی خواھد داشت و منجر به افزايش سطح 

. ھا و افزايش نرخ تورم خواھد شد عمومی قيمت
واسطه گرانی و افزايش  نتيجه مستقيم و بی

ھا و نرخ تورم، کاھش قدرت خريد  قيمت
کارگران و زحمتکشان، تشديد فقر و گرسنگی و 
گسترش آن در صفوف ھمه مزدبگيران و 

ھای انرژی  افزايش بھای حامل.  تھيدستان است
ھا و  حال ھزينۀ توليد را در تمام بخش درعين

واحدھايی که از گازوئيل و نفت گاز و ساير 
برد و ھرجا  کنند باN می موادسوختی استفاده می

که توليد برای کارفرما مقرون به صرفه نباشد يا 
سود مورد نظر او تامين نشود، توليد در آن واحد 

شود و Nجرم شمار زيادی از  متوقف می
برخی .  دھند کارگران کار خود را از دست می

اند که اين  بينی کرده کارشناسان حکومتی پيش
 ھزار ۴٨٠ تا ٣۶٠کم  سياست، به کاھش دست

که در شرايط  بگذريم از اين.  شود شغل منجر می
حاضر نيز نيروھای فعI شاغل به علت رکود 

. شوند گروه از کار اخراج می اقتصادی، گروه
بر مبنای " که قرار بود ٩٧بنابراين بودجه 
کند  باشد، اشتغالی که ايجاد نمی"  اشتغال فراگير

بماند، در ھمين قدم اول صدھا ھزار تن را از 
ھای  اگر به افزايش قيمت حامل.  کند کار بيکار می

ھا و نرخ تورم و  انرژی که موجب افزايش قيمت
در نتيجه تنزل قدرت خريد کارگران و 
زحمتکشان و Nجرم تشديد و گسترش فقر در 

شود، حذف سوبسيد دارو و نيمی از  ھا می ميان آن
چنين افزايش قيمت آب و  يارانه نان و گندم و ھم

برق و ديگر کاNھا و خدمات دولتی را نيز 
اضافه کنيم، در آن صورت مفھوم واقعی ادعای 

ايجاد "و "  رفع فقر"پوچ روحانی پيرامون 
 .شود نيز بھتر روشن می"عدالت

 قيمت بنزين ليتری ٩٧مطابق Nيحه بودجه 
شود و   تومان می۴٠٠ و گازوئيل ليتری ١۴٠٠

 ھزار ميليارد تومان از رقم ١٧قرار است مبلغ 
البته .  کل بودجه نيز از ھمين محل تامين شود

فريبانه اما  حسن روحانی در يک وعدۀ عوام
صددرصد بيھوده، به مردم قول داد قيمت بنزين 

" جھانی"و گازوئيل باNتر از نصف قيمت 
معنای ديگر سخن روحانی اين است .  نخواھد شد

کم تا نصف  ھای انرژی دست که قيمت حامل
روحانی !  آن افزايش خواھد يافت"  جھانی"قيمت 

ی آخوندھای وقيح و   ويژه"  رندی"با اين ترفند و 
ھای  خواست بگويد که قيمت حامل پررو، می

انرژی در ايران در مقايسه با قيمت آن مثI در 
اروپا پايين است و مردم نبايد نسبت به افزايش 

. ھای انرژی اعتراضی داشته باشند قيمت حامل
بايد به آن رضايت دھند و ممنون دولت اسIمی 

ھا را ھنوز بطور کامل تا سطح  ھم باشند که قيمت
 !باN نبرده است" قيمت جھانی"

" جھان"حسن روحانی البته نگفت از کدام 
کند، او نگفت که آيا دستمزدھای  صحبت می

کارگری و حقوق معلمان و ساير کارکنان ھم 
مورد نظر وی تعيين "  جھانی"ھای  مطابق با نرم

شود يا نه؟ پرسش ھر شھروند  و پرداخت می
زحمتکش و ھر کارگر ايرانی از روحانی اين 

ھای انرژی را تا نصف  است؛ شما که قيمت حامل
دھيد، آيا به  قيمت به فرض اروپا افزايش می

کارگران و معلمان و ساير زحمتکشان 
بگير ھم نصف کارگران و معلمان و حقوق  حقوق

دھيد؟ درحال  بگيران اروپا دستمزد و حقوق می
حاضر دستمزدھای کارگری بطور متوسط حدود 

پس حتا برطبق !  يک دھم دستمزدھا در اروپاست
ھا از جمله قيمت  يک معادله بسيار ساده، قيمت

ھا در  ھای انرژی نيز بايد يک دھم قيمت حامل
 !آن) نصف(اروپا باشد و نه يک دوم 

 ھزار ميليارد ١٩عIوه بر اين قرار است مبلغ 
تومان از رقم کل بودجه، از محل قطع پرداخت 

 ھزار ۴٢ساNنه مبلغ .  ھای نقدی تامين شود يارانه
 ميليون نفر ٧٧ميليارد تومان بابت يارانه نقدی به 

 ھزار ميليارد ٢٣شده که اين مبلغ به  پرداخت می
 ميليون نفر از ليست ٣٠تومان کاھش و بيش از 
بد نيست به اين .  شوند يارانه بگيران حذف می

 ھزار ٨٠موضوع نيز اشاره شود که از درآمد 
سازی  ميليارد تومانی دولت از محل ھدفمند

، ٩۵در سال )   آزادسازی قيمت ھا(ھا  يارانه
 ھزار ميليارد تومان آن به مردم ٣۵حدود 

بازپرداخت شد و مابقی اين مبلغ نيز به اعتراف 
يکی از نمايندگان مجلس به حساب خزانه واريز 
نشد و معلوم نيست به جيب چه کسانی سرازير 

 !شد
 افزايش ٩٧ھای مھم ديگر بودجه  از شاخصه

. ست بودجه جاری دولت و کاھش بودجه عمرانی
کاھش بودجه عمرانی نه فقط با کاھش 

ھا و کاھش  گذاری در بخش زيرساخت سرمايه
رشد اقتصادی ھمراه است و در نتيجه اشتغال و 

چنين بسياری  رشدی در کار نخواھد بود بلکه ھم
تمام نيز متوقف و  ھا وپروژه ھای نيمه از طرح

ھا  ھا و پروژه نيروی مشغول بکار در اين طرح
عIوه بر اين، .  نيز از کار بيکار خواھند شد

کاھش بودجه عمرانی تاثيرات مستقيمی بر ادامه 
جا باز  ھمين.  رکود و تشديد آن خواھد داشت

معياروارزش سخنان روحانی و اين ادعا که 
تنظيم شده "  اشتغال فراگير"  بر مبنای ٩٧بودجه 

 .توان محک زد است را بھتر می
در مقابل کاھش چنده ده ھزار ميليارد تومانی 

 ھزار ۶٠بودجه عمرانی، بودجه جاری دولت با 
 ھزار ميليارد ۴٢٩ميليارد تومان افزايش، به 

بخش مھمی از بودجه مانند .  تومان رسيده است
امنيتی رژيم   –ھای گذشته به دستگاه نظامی  سال

از جمله سپاه پاسداران، ارتش، نيروی انتظامی، 
دستگاه اطIعاتی بسيج و مانند آن اختصاص 

 درصد افزايش يافته ٢٠بودجه سپاه .  يافته است

 زنده باد سوسياليسم 



 ۵ ٧۵۶ شماره  ٩۶نيمه اول دی     ۵

 ای که فقر و ثروت را  بودجه
 سازد تر می در دو قطب متضاد جامعه متراکم

۴از صفحه   

 البته صرف بريز و  ھايی از بودجه بخش.  است
ھای خارجی اعضای کابينه و  ھا و مسافرت بپاش

بودجه نھاد .  شود عمال دولتی می
 درصد افزايش يافته است ٣٠٠جمھوری  رياست

و بخشی از اين بودجه در واقع صرف 
 ميليونی مديران و ۵ھای کIن باNی  حقوق

بودجه .  شود کارمندان رده باNی دولتی می
دستگاه انگل روحانيت و نھادھايی چون مجلس 
خبرگان، مجلس تشخيص مصلحت نظام، مجلس 
شورای اسIمی، شورای نگھبان، شورای عالی 
امنيت، سازمان حراست و نظير اينھا نيز افزايش 

ھای  بودجه تمامی بنيادھا و ارگان.  يافته است
ھای عريض و طويل تبليغات  مذھبی و دستگاه

برای .  مذھبی نيز بدون استثناء افزايش يافته است
ھا  تری از اين ارگان که تصوير به نسبت عينی آن

ھا و  ای از آن و نھادھا بدست داده شود، به پاره
استنثاء ھمه اضافه شده است،  بودجه آن که بی

 : کنيم اشاره می
 ھزار ٩٠٠ھای علميه  مرکز خدمات حوزه

ھای علميه  ميليارد تومان، شورای عالی حوزه
 ھزار ميليارد تومان، سازمان تبليغات ۴۴۶

، حوزه ھنری سازمان تبليغات ١۶٩اسIمی 
، ٣٧، مجمع جھانی تقريب مذاھب ۴٣۶اسIمی 

، آستان مقدس ١٠٩پژوھشکده امام خمينی 
، مرکز ٩۶، حوزه علميه قم ٢٨٠حضرت امام 
حق بيمه طIب و   –ھای علميه  خدمات حوزه

، شورای سياستگذاری ٣٩۶روحانيون غيرشاغل 
 ھزار ميليارد ٢٧١ھای علميه خواھران  حوزه

تومان که ھمين آخری بيش از دو برابر بودجه 
حمايت از خانواده و زنان سرپرست خانوار 

فقيه فقط در سپاه  بودجه نھاد نمايندگی ولی.  است
 ھزار ميليارد تومان است که ٩۴پاسداران 

صرف کارھايی مانند اعزام مبلغان روحانی، 
و "  تبليغی  –سازی طIب رزمی  توانمند"
ھا و فضاسازی  برگزاری مراسم، مناسبت"

جامعه "بودجه .  شود می"  معنوی
 ٣٠۵با ده درصد افزايش به "  العالميه المصطفی

نصرهللا .  ھزار ميليارد تومان افزايش يافته است
پژمان فر، نائب رئيس کميسيون فرھنگی مجلس، 

جامعه "افزايش بودجه :  گويد کنان می شکوه
ھا و  متناسب با ماموريت"  العالميه المصطفی

Nزم به ذکر است که کار اين !  وظايف آن نيست
که زير نظر مستقيم "  العالميه جامعه المصطفی"

شود، اين است که  ای اداره می دفتر خامنه
ھای خارجی جوان را به داخل کشور جذب  طلبه
کند و پس از يک دوره آموزش اسIم شيعی،  می
ھا را برای گسترش نفوذ اسIم شيعی و تبليغ  آن

جمھوری اسIمی به کشورھای خود 
بنابه آماری که در سايت اين نھاد .  گرداند بازمی

 ھزار مرد ۵٠انتشار يافته است، تاکنون بيش از 
 مليت تحت تعليم و تربيت خود ١٢٢و زن را از 

 ھزار طلبه ٢۵قرار داده و در حال حاضر نيز 
 .در آن مشغول آموزش ھستند

ھا و نھادھايی که ھر ساله  از اين قماش ارگان 
بلعند،  رنج کارگران را می بخش زيادی از دست

ستاد مرکزی راھيان نور، !  توان مثال زد باز می

دفتر عقيدتی سياسی فرماندھی معظم کل قوا، 
ھا و ساير  فقيه در دانشگاه نمايندگی ولی

موسسات، دادستانی ويژه روحانيت، دفتر تبليغات 
حوزه علميه قم، شورای ھماھنگی تبليغات 
اسIمی، سازمان قضايی نيروھای مسلح، 
سازمان اوقاف، حج و زيارت، بنياد حفظ آثار و 

ھای دفاع مقدس، قرارگاه مرکزی  ارزش
ترين  اين قرارگاه که يکی از بزرگ(اNنبياء  خاتم

نھادھای اقتصادی کشور است و ھر ساله 
کند، نه فقط از  سودھای سرشاری کسب می

پرداخت ھرگونه ماليات معاف است، بلکه بودجه 
جھاد دانشگاھی، سازمان !)  گيرد ھنگفتی ھم می

فرھنگ و ارتباطات اسIمی، دانشگاه اھل بيت، 
هللا  دانشگاه مذاھب اسIمی، کتابخانه آيت

مرعشی، موسسه آموزشی پژوھشی امام خمينی، 
شورای سياستگذاری ائمه جمعه، مرکز رسيدگی 

المعارف فقه  به امور مساجد، موسسه دائره
اسIمی، سازمان بسيج مستضعفين، کمک به 
بازسازی عتبات عاليات، اجرای منشور توسعه 
فرھنگ قرآن، شورای عالی انقIب فرھنگی، 
سازمان بسيج ارتش بيست ميليونی، احداث و 
تکميل مساجد کشور، موسسه آموزشی و 

)هللا مصباح به مديريت آيت(پژوھشی امام خمينی 
(ھنرمندان"، بيمه  فعاNن قرآنی، مداحان و " 

و چند دو جين ديگر از ھمين )  ساير ھنرمندان
قماش که برای تحميق و سرکوب مردم فعاليت 

کنند ھمه و ھمه ھر ساله بودجه دريافت  می
 نيز افزايش ٩٧ھا در سال  کنند و بودجه آن می

 .يافته است
ھا و  بايد اضافه کرد که افزون بر اين ارگان

 نيز نام ٩٧نھادھا و مراکزی که در Nيحه بودجه 
ھا ذکر شده است، در جمھوری اسIمی يک  آن

. بخش مخفی اختصاص بودجه نيز وجود  دارد
ھای جامعه و  بخش بسيار بزرگی از ثروت

ھايی که ثمرۀ رنج و کار کارگران است، ھر  پول
ھا  گرايان و تقويت آن ساله صرف کمک به اسIم

. شود در خاورميانه و سرتاسر جھان می
ھای ھنگفتی که صرف مقاصد و اھداف  ھزينه
اسIميستی جمھوری اسIمی  طلبانه و پان توسعه

ھايی که به فرض صرف جنگ   شود، ھزينه می
درسوريه، در يمن ونيز مداخله جمھوری اسIمی 

شود،  در عراق و بحرين و ساير کشورھا می
جا نامی از آن برده نشده و از چشم مردم  ھيچ

 .مخفی نگاه داشته شده است
بنابراين کل بودجه برخIف ادعای روحانی که 

داند، مطلقا فاقد  آن می"  شفافيت"محور بودجه را 
البته حسن روحانی درست زمانی .  شفافيت است

سرايی  که در وصف شفافيت بودجه سخن
ليست بلند باNيی "کرد، اعتراف نمود که  می

گيرند اما  بودجه می"   دستگاه١٧مرکب  از 
معلوم نيست اين بودجه کجا و چگونه ھزينه 

 !شود می
 نبايد ٩٧نکته ديگری را که در مورد بودجه 
نوبخت !  ناگفته گذاشت، کسری بودجه است

 تا ٣٠اعتراف کرد که کسری بودجه رقمی بين 
برخی کارشناسان . ھزار ميليارد تومان  است ۵٠

 ١۶٠اقتصادی حکومتی رقم کسری بودجه را تا 
البته دولت .  ھزارميليارد تومان تخمين زده اند

مصمم است از طريق فروش اوراق قرضه و 
چاپ اسکناس و اوراق شبه پول، اين کسری را 

اين اقدام، بر ميزان نقدينگی که به .جبران کند
گزارش بانک مرکزی در مھر ماه سال جاری به 

 ھزار ميليارد تومان رسيده و ۴٠٣يک ھزار و 
 درصد رشد ١٣نسبت به مھر ماه سال گذشته 

ميزان شبه پول نيز در .  داشته است، خواھد افزود
از .   درصد رشد داشته است١٣/  ٧ھمين مدت 

نتايج فوری و بIانکار اين حجم بزرگ نقدينگی، 
افزايش نرخ تورم، کاھش باز ھم بيشتر ارزش 

 .پول و تنزل قدرت خريد مردم خواھد بود
، چه از نظر تامين ٩٧که بودجه سال  خIصه اين

 سال  منابع، چه از نظر مصرف آن، ادامه بودجه
بودجه پروار کردن مفتخورھا، .  ھای گذشته است

برخIف ادعاھای .  ھا و استثمارگران است انگل
روحانی، اثری از اشتغال فراگير در آن ديده 

ھا بيکار  گرھی از معضل ميليون.  شود نمی
، بودجه بيکارسازی و ٩٧بودجه .  گشايد نمی

بودجه تداوم بخش و .  ست  گسترش بيکاری
تورم و گرانی را افزايش .  تشديدکننده رکود است

قدرت خريد کارگران و عموم .  خواھد داد
ھای زحمتکش مردم را بيش از پيش تنزل  توده
فقر ، نداری، گرسنگی و نابرابری را .  دھد  می

 در يک ٩٧بودجه .  دھد بيش از پيش گسترش می
جمله فقر و ثروت را در دو قطب متضاد جامعه 

 .سازد تر می متراکم
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٣از صفحه   

از طرف ديگر، در ميان ھمين Nيه ھای 
ميانی و مرفه خرده بورژوازی، نيروھای 
وسيعی ھستند که به رغم اينکه به جمھوری 
اسIمی باور چندانی ندارند، اما، با توھم 

و با اميد به اينکه با انتخاب "  اصIحات"
فIن يا بھمان کانديدای رياست جمھوری 
برگزيده شورای نگھبان شايد روزنه ھای 
سياسی و اجتماعی اندکی در جامعه باز 

 . شود، به پای صندوق ھای رای می روند
اين بخش از نيروھای ميانی و بعضا باNی 
خرده بورژوازی، ھمان نيروھايی ھستند که 

من از رای دادن به "اکنون جنبش مجازی 
عناصر .  را ايجاد کرده اند"  روحانی پشيمانم

و نيروھايی که با توھم به حسن روحانی و با 
اميد به وعده ھای توخالی او از قبيل کاھش 
فضای امنيتی کشور، بھبود شرايط معيشتی 
و زيستی توده ھای زحمتکش جامعه، ايجاد 
فضای بھتر در دانشگاه ھا و شرايط مناسبتر 
برای زنان و جوانان به پای صندوق ھای 
. رای رفتند و به نفع روحانی رای دادند

اکنون با ديدن عملکرد روحانی و کابينه اش 
و روبرو شدن با واقعيت ھای آزار دھنده 
اقدامات دولت، از توھمات خوش خيالی 
نسبت به حسن روحانی بيرون آمده و به 
صراحت اعIم می کنند که از رای دادن به 

 .او پشيمان ھستند
تا اين جای مسئله و صرفا با تکيه بر جمله 

نمی "  من از رای دادن به روحانی پشيمانم"
توان به ماھيت اصلی اين کمپين مجازی پی 

اما تا ھمين جا، می توان دNيل خشم .  برد
با وضعيت .  اصIح طلبان حکومتی را فھميد

ايجاد شده، ترديدی نيست که گرايش اصIح 
طلبی در ايران به سرعت در حال از دست 
دادن عمده نيرو و پايگاه اجتماعی شان در 
جامعه ھستند، و اين اصI برايشان خوش 

 .آيند نيست
من از رای "برای پی بردن به ماھيت کمپين

، بايد ديد که اين جنبش از کدام "دادن پشيمانم
منظر و با چه اھدافی از رای دادن پشيمان 

اگر اين کمپين مجازی فقط از رای .  است
دادن به روحانی پشيمان است، اما ھمچنان 
در توھم اصIحات بسر می برد و در صدد 
است تا در انتخابات فرمايشی بعدی به 
عنصر برگزيده ديگری از شورای نگھبان 
رای دھد، در اين صورت بايد عطای آن را 

ما را به "به لقايش بخشيد و به آنان گفت، 
شايد ".  خير شما اميد نيست، شر مرسان
مقطعی و "اميدواری عباس عبدی نسبت به 

رای دھندگان، "  گذرا بودن اينگونه اظھارات
اما اگر، .  تا حدودی ناشی از ھمين امر باشد

من از رای دادن به روحانی "انگيزه کمپين 
کI پشيمانی و فاصله گرفتن از "  پشيمانم

ھرگونه انتخابات فرمايشی جمھوری اسIمی 
باشد، در اين صورت بايد آن را به فال نيک 

اين بدان .  گرفت و در تقويت آن کوشيد
معناست که بخش وسيعی از نيروھای 
اجتماعی موثر و شرکت کننده در 

از توھم اصIحات خارج شده "  انتخابات"
من از رای دادن "ازاين رو جنبش .  اند

می تواند سرآغاز شروع تغيير "  پشيمانم
توازن قوای درون جامعه به نفع کارگران و 
توده ھای زحمتکش ايران و بر عليه 

 . جمھوری اسIمی باشد
اين بدان معناست، که بخش وسيعی از Nيه 
ھای اجتماعی جامعه که تا ديروز به ساختار 
حکومتی جمھوری اسIمی بی توجه بوده 
اند، اکنون به اين واقعيت سرسخت رسيده اند 

يک دولت که در جمھوری اسIمی با وجود 
مذھبی و قرار داشتن قدرت اصلی حاکميت 
در دست ولی فقيه و نھادھای انتصابی تحت 
امر او، ھرگز از طريق شرکت در انتخابات 
چيزی به نفع کارگران و توده ھای مردم 

 .تغيير نخواھد کرد
اين بدان معناست، که جامعه در حال پوست 
انداختن است و بخش وسيعی از نيروھای 
اجتماعی که تا ديروز با توھم به اصIحات 
و حضور در پای صندوق ھای رای، پايه 
ھای رژيم مذھبی و استبدادی جمھوری 
اسIمی را تحکيم می بخشيدند، اکنون به اين 
نتيجه رسيده اند، در جايی که آزادی ھای 
سياسی وجود ندارد، آزادی عقيده و بيان 
ممنوع است، تشکل ھای صنفی مستقل حق 
فعاليت ندارند، فعاليت تمام سازمان ھای 
سياسی منتقد و مخالف رژيم ممنوع است و 
بيان ھر مخالفتی با زندان و اعدام مواجه می 
شود، اساسا انتخاباتی نمی تواند وجود داشته 
باشد، تا چه رسد به اينکه از درون آن 

"Nبيرون آيد" نلسون ماند. 
مسئله اما، فقط در ھمين واقعيات خIصه 

سازمان ما به .  نمی شود که بدان اشاره شد
کرات در ارگان ھای مختلف از جمله نشريه 
کار توضيح داده ايم که، در جمھوری 
اسIمی، نھادھای به ظاھر انتخاباتی، صرفا 
نھادھای گوش به فرمان نيستند، بلکه آشکارا 

ھمه گزينه .  امنيتی ھستند  -تشکيIت پليسی
ھای شورای نگھبان يک مشت عناصر 
امنيتی و گوش به فرمان ھستند، که به اسم 
نماينده و رئيس جمھور گزين می شوند تا 
مردم ھر چھار سال يک بار از ميان چند تن 
از قاتIن و سرکوبگران خود يکی را برای 

ما بارھا و .  تداوم سرکوب و کشتار برگزينند
بارھا گفته ايم، در يک چنين نظامی که 
مقامات کليدی دستگاه اجرايی، قضائی و 
-قانونگذاری آن، ھمه دارای پيشينه پليسی

 "من پشيمانم، پس ھستم"
امنيتی ھستند و تماما از اعضای ارگان ھای 
سرکوب و کشتار و نھادھای تحميق مذھبی 
انتخاب می شوند، ھرگز سياستی فراتر از 
سياست سرکوب و استبداد پيش نخواھد رفت 
و از اين منظر روشن است کسی که در 
انتخابات فرمايشی رژيم شرکت می کند، فقط 
به استمرار يک رژيم بغايت استبدادی و 
ارتجاعی جمھوری اسIمی ياری نمی 
رساند، بلکه عمI در شکل دھی به نھادھای 

امنيتی و ارگان ھای سرکوبگر   –پليسی 
 .جمھوری اسIمی مشارکت می کند

حال در رژيمی با چنين ويژگی ھای منحصر 
گروھی بی توجه به ":  به فرد، بيان اينکه

پيشينه حسن روحانی و ھمينطور بدون در 
نظر گرفتن محدوديت ھايی که ساختار 
سياسی کشور به ھر دولتی تحميل می کند، 
از او انتظار رفتار و گفتاری ھمچون 

"Nدارند"  نلسون ماند)  ٢۵روزنامه بھار،" 
اوج فضاحت و اغواگری )  ٩۶آذر 

 . نويسندگان آن است
نظريه پردازان جريان اصIح طلبی که 

با وقاحت تمام رای دھندگان پشيمان اکنون 
را به شIق شماتت گرفته اند و آنان را 
بازخواست می کنند که چرا در موقع رای 
دادن به روحانی به محدويت ھای ساختار 
سياسی حکومت توجه نکرده اند، حق دارند 
از ريزش اصلی ترين نيروی اجتماعی شان 

اما، آنانی که خودشان با آگاھی .  برآشوبند
کامل از ساختار سياسی نظام و با وقوف 
کامل از اينکه رئيس جمھور در نظام وNئی 
جمھوری اسIمی صرفا در حد يک 

است و طی دو دھه با "  تدارکاتچی"
اغواگری و دادن وعده ھای توخالی، مردم 
را به حضور در انتخابات فرمايشی فرا 
خوانده اند و اکنون رای دھندگان پشيمان را 

" کم اطIعی و درک نادرست از سياست"به 
می کنند، بدون شک شارNتان ھای متھم 

 .مفلوکی بيش نيستند
حکومتی از "  طلبان اصIح"بگذاريد، 

"  من از رأی دادن پشيمانم"گيری کمپين  شکل
بگذاريد، ھيئت حاکمه .  در خشم خود بسوزند

ايران و تمامی سرکوبگران رژيم از اين 
تغيير توازن قوا و آرايش جديدی که در 
درون نيروھای اجتماعی به نفع طبقه کارگر 
و عليه طبقه حاکم در حال شکل گرفتن 

تحول اوضاع سياسی .  است، بر خود بلرزند
ھا پيش خواھد  ضرورتاً برخIف خواست آن

 .   رفت
 



 ٧ ٧۵۶ شماره  ٩۶نيمه اول دی     ٧

  ٨درصفحه 

١از صفحه   

اظھار نظر صريح دادستان کل به دست داشتن 
مقام ھای دولتی در امر قاچاق کاN، قبل از ھر 
چيز بيانگر گستردگی و نھادينه شدن اين مفاسد 

فسادی که طی .  اقتصادی در تار و پود نظام است
پولشويی و "دوسال گذشته با طرح موضوع 

توسط نھادھای مالی و "  مبارزه با تروريسم
بانکی بين المللی عمI بازتاب بيشتری در ھيئت 
حاکمه ايران يافت و پيامد آن منازعات جديدی را 

 . در  درونی ھيئت حاکمه ايران دامن زد
در ميان مجموعه مفاسد سياسی واقتصادی حاکم 
بر جمھوری اسIمی که اکنون سراسر اين نظام 
 Nگنديده را فرا گرفته است، بدون شک قاچاق کا
و ارز به دليل سودبری بسيار کIن حاصل از آن 
برای باندھای حکومتی ھمواره از  جايگاه ويژه 

درآمد ساNنه حاصل از .  ای برخوردار بوده است
قاچاق کاN و ارز، از جمله واردکردن غيرقانونی 
سيگار، مشروبات الکلی و ترانزيت مواد مخدر 
در جمھوری اسIمی آنچنان کIن و باN است، 
که ھر کدام از نھادھای حکومتی برای سلطه 
گری بيشتر بر اھرم ھا و راه ھای مبادی ورودی 

 . کاNھای قاچاق، به روی ھم پنجه می کشند
از اين رو، اظھار نظر دادستان کل جمھوری 
اسIمی در دست داشتن مقام ھای دولتی در امر 
قاچاق کاN و ارز را نبايد به عنوان اظھار نظری 
جدی برای مقابله با موضوع فساد اقتصادی در 
درون نظام دانست، بلکه آن را بايد صرفا در حد 
يک افشاگری عليه جناح رقيب و بيان تشديد تنش 
ھا و بعضا تسويه حساب ھای درونی و جناحی 

 .باندھای فاسد حکومتی قلمداد کرد
موضوع قاچاق کاN که طی چند سال گذشته 
بيشتر رسانه ای شده است، بعد از پايان جنگ 
ايران و عراق توسط نھادھای حکومتی به ميان 
کشيده شد و از دو دھه پيش در پی مناقشات 
درونی ھيئت حاکمه ايران ھر از چند گاھی به 

نخستين .  صورت علنی بازتاب رسانه ای يافت
بار، مھدی کروبی، در مقام رياست ششمين 

 اسکله ۵٠مجلس ارتجاع اسIمی از وجود 
غيرقانونی در مرزھای کشور خبر داد؛ که بعدھا 
تعداد بيشتری نيز به اين اسکله ھای غيرقانونی 

اسکله ھايی ساخته شده به دور از .  اضافه شدند
انظار عمومی که در اختيار سپاه پاسداران قرار 

اسکله ھايی که ظاھرا برای اھداف نظامی .  دارند
بوده اما، عمI به محل باراندازی و ترانزيت 
. قاچاق کاNھای ممنوعه و تجاری تبديل شده اند

بعدھا در زمان وزارت احمد خرم، وزير راه و 
ترابری کابينه خاتمی و در پی تشديد نزاع ھای 
جناح ھای حکومتی، مشخص شد که تعدادی از 
فرودگاه ھای کشور نيز به ورودی کاNھای 

 . قاچاق تبديل شده اند
مجموعه اقدامات فوق ھمراه با ديگر فعاليت ھای 
رانتی موسسات اقتصادی از قبيل بنياد تعاون و 
امور ايثارگران، عمI  دست مسئوNن حکومتی 
و به طور اخص سپاه پاسداران را به قاچاق 

تا جاييکه .  کاNھای وارداتی کشور باز گذاشت
اکنون کمتر کاNيی در کشور است که واردات 
قاچاق آن به صورت مستقيم و غير مستقيم در 

دوره احمدی نژاد .  اختيار سپاه پاسداران نباشد

اما، اوج فعاليت ھای سپاه پاسداران در امر 
در اين دوره بود که دست .  قاچاق کاN و ارز بود

سپاه پاسداران و ديگر نھادھای حکومتی در 
قاچاق کاNھا به بھانه دورزدن تحريم ھا بيش از 

 . پيش بازتر شد
با سلطه بی منازع سپاه پاسداران در امر قاچاق 
کاN و ارز، و نيز تشديد تنش ھای درونی 
باندھای حکومتی کار به جايی رسيد که احمدی 
نژاد برای سھم خواھی بيشتر و نمايش اقتدار 
خود، در اقدامی صريح و بی پرده از سپاه 

. نام برد"  برادران قاچاقچی"پاسداران به عنوان 
او فقط با اشاره به ميزان دو ھزار ميليارد تومان 

"مصرف سيگار در ايران گفت اين رقم ھمه : 
قاچاقچی ھای درجه يک دنيا را به طمع می 

". برادران قاچاقچی خودماناندازد، چه رسد به 
 . تاکيد از ما است

در واقع، آنچه احمدی نژاد را وادار کرد تا با اين 
برادران "صراحت از سپاه پاسداران به عنوان 

نام ببرد، نه مبارزه با قاچاق "  قاچاقچی خودمان
کاN، که ھمانا باج خواھی و تشديد نزاع ميان باند 
احمدی نژاد با ديگر باندھای متصل به خامنه ای 
بود، که ھرکدام در صدد سلطه گری بيشتر بر 
درآمدھای چند ھزار ميليارد تومانی حاصل از 

تا جاييکه احمدی نژاد برای .  قاچاق کاN بودند
پيشبرد سياست خود، سعيد مرتضوی عنصر 
شکنجه گر، جانی و قاتل زندانيان بازداشتگاه 
کھريزک را به رياست ستاد مرکزی مبارزه با 

عنصری که .  قاچاق کاN و ارز منصوب کرد
خود تا بن استخوان فاسد بود، ولی با اين ھمه 
توسط احمدی نژاد در راس دستگاھی گمارده شد 
تا شايد بدين وسيله با کوتاه کردن دست رقبای 
خود از مبادی ورودی قاچاق کاN سھم بيشتری 
. را برای خود و باند اقتصادی اش فراھم سازد

افشای نوار صوتی جلسه خصوصی ميان سعيد 
مرتضوی و فاضل Nريجانی در جمع نمايندگان 
مجلس ارتجاع نيز ادامه ھمين سياست احمدی 

با اين تفاوت که اينبار به جای .  نژاد بود
سيبل حمIت احمدی نژاد به "  برادران قاچاقچی"

سمت برادران Nريجانی، روسای قوای 
قانونگذاری و قضايی جمھوری اسIمی نشانه 

 . رفته بود
پوشيده نيست در حکومتی ھمانند جمھوری 
اسIمی که فساد اداری، مالی، بانکی و اقتصادی 
تمام تار و پود آن را فرا گرفته است، مقابله با 
فساد قاچاق کاN و ارز نيز ھرگز از حد حرف و 

در .  تبليغات دولتی فراتر نرفته و نخواھد رفت
ھيئت حاکمه ايران نه تنھا ھرگز يک اراده  جدی 
برای مقابله با فساد وجود نداشته است، بلکه 
تجربه تاکنونی ھم نشان داده که تمامی روسای 
ستادھای مبارزه با فساد قاچاق کاN، بجای 
مبارزه با اين مفاسد اقتصادی، به مقتضای اينکه 
به کدام يک از باندھای فاسد حکومتی وابسته 

" ستاد ھمراھی با قاچاق کاN"بوده اند، عمI به 
چنانکه .  برای ھمان باند حکومتی تبديل شده است

انتخاب سعيد مرتضوی از طرف احمدی نژاد نيز 
 . دقيقا با ھمين ھدف بود

احمدی نژاد رفت، سعيد مرتضوی ھم به دليل 

تمام شدن تاريخ مصرف اش، زودتر از احمدی 
حسن .  نژاد از تخت اقتدار و قدرت به زير افتاد

روحانی با وعده ھای توخالی اش به جای احمدی 
در اين ميان اما، در ھمچنان بر .  نژاد نشست

ھمان پاشنه چرخيد و آنچه ھمواره پابرجا بوده 
است، ھمانا قاچاق کاN و روند رو به رشد آن از 

 . آغاز تا به امروز بوده است
در دوره رياست جمھوری حسن روحانی، 
وضعيت قاچاق کاN و ارز از آنچه که بود حتا 

حبيب هللا حقيقی، رئيس ستاد مبارزه با .  بدتر شد
، ٩٢قاچاق کاN و ارز رياست جمھوری در سال 

 ھزار ۶٠ميزان قاچاق کاN در ايران را معادل 
او با توجه به بودجه .  ميليارد تومان اعIم کرد

 ھزار ٣٠ معادل ٩٢عمرانی کشور که در سال 
حجم قاچاق در "ميليارد تومان بود، اعIم کرد که 

ايران به ميزان دو برابر کل بودجه عمرانی 
عIوه بر حبيب هللا حقيقی، .  کشور بوده است

مجيد رضا حريری رئيس کميسيون واردات اتاق 
 در ھمايش ٩٣بازرگانی ايران نيز در دی ماه 

نمادين مبارزه با قاچاق کاN اعIم کرد، قاچاق 
 ٧ ميليارد دNر است که ٢۵ساNنه کاN در ايران 

 ميليارد ١٨ميليارد دNر آن قاچاق خروجی و 
 .دNر آن قاچاق ورودی است

روحانی اما، در مقابل اين حجم از قاچاق ارز و 
کاNھائی که تماما از اسکله ھای رسمی و غير 
رسمی ايران توسط سپاه پاسداران و ديگر ارگان 
ھای حکومتی بارگيری می شوند، در ھمايش 
: مبارزه با فساد تنھا به اين بسنده کرد که بگويد

اگر اطIعات، تفنگ، پول، روزنامه، "
خبرگزاری و ديگر مظاھر قدرت در يک نھاد 
جمع شود، ابوذر و سلمان ھم باشد، فاسد می 

 )١".(شود
روحانی در ھمين ھمايش و در ادامه سخنان خود 
با توجه به آلودگی مسئوNن و ناتوانی نظام در 
مبارزه با فساد گفت، مردم دو نظر در باره فساد 

مسئوNن می دانند "دارند؛ مردم يا می انديشند که 
و در برابر فساد نمی ايستند، پس خود آلوده 

مسئوNن در "و يا تصور می کنند که "  ھستند
در واقع بايد ".   مبارزه با فساد ناتوان ھستند

 Nن نظام در امر مبارزه با قاچاق کاNگفت، مسئو
 .ھم ناتوان ھستند و ھم خود آلوده به فساد

جدای از ناتوانی مسئوNن نظام و اينکه اراده ای 
برای يک مبارزه ريشه ای با فساد در جمھوری 
اسIمی نيست، اما، ريشه اين ناتوانی را نيز بايد 
در آلوده بودن مجموعه ھيئت حاکمه ايران به 
دزدی، اختIس، رانت خواری و انواع ديگر 

فسادی که در دستگاه .  فساد مالی و سياسی ديد
بوروکراتيک دولتی نھادينه شده است و 
برگزاری ھمايش ھای رنگارنگ مبارزه با فساد 
نيز کمترين کمکی حتی به کاھش دامنه فساد در 

شعار مبارزه با .  جمھوری اسIمی نخواھد کرد
فساد و برگزاری ھمايش ھای رنگارنگ، فقط 
برای سرپوش گذاشتن بر آلودگی مسئوNن 
حکومتی به فساد، دزدی و قاچاق کاN و ارز 

که در بھترين حالت ھر چند وقت يکبار با .  است
منجر "  مفسدان اقتصادی"دستگيری عناصری از 

به تسويه حساب ھای درونی باندھای حکومتی 
لذا، واکنش دادستان کل جمھوری .  می گردد

 . اسIمی را نيز بايد در ھمين رابطه دانست
حال، در شرايطی که دامنه دزدی، اختIس و 
چپاول سراپای نظام را فرا گرفته است و دامنه 
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 ويژگی لحظه کنونی اوضاع سياسی در ايران

انواع و اقسام عوارض و ماليات، بر دوش 
بھای دNر را نيز از .  ھای مردم قرار دھد توده
ھمه بدان معناست  اين.  اکنون افزايش داده است ھم

که بھای کاNھا و نرخ تورم با جھشی جديد 
ھای کارگر و  افزايش خواھد يافت و توده
ھايی از قشر  زحمتکش و حتی Nيه

 . بورژوازی، فقيرتر خواھند شد  خرده
طلبانه رژيم و مداخIت  سياست توسعه

روزافزون در کشورھای ديگر نيز، متضمن 
ازپيش  ھای ھنگفت مالی است که رژيم بيش ھزينه

 .دھد ھای مردم قرار می بار آن را بر دوش توده
که  دھد، درحالی گونه که ارقام بودجه نشان می آن

امنيتی، پليسی و   –ھای نظامی  بودجه ارگان
ھای  يابد، بودجه بخش مذھبی شديداً افزايش می

آموزش، بھداشت و درمان افزايشی نخواھد 
ھا با توجه به  داشت و حقوق کارکنان اين بخش

ادامه .  نرخ تورم باN عمIً کاھش خواھد يافت
سياست نئوليبرال، شرايط مادی و معيشتی 

ھای کارگران و زحمتکش را بيش از ھر  توده
 . خواھد کرد زمان ديگری وخيم

ھا و سياست اقتصادی دولت تا  نتيجه تمام برنامه 
به امروز، متجاوز از ده ميليون بيکار، اکثريت 

 فقر، گسترش دامنه  بسيار بزرگ جامعه زيرخط
گری، کودکان کار و  فروشی، تکدی اعتياد، تن

ھا ميليون انسان، رشد  خيابان، گرسنگی و فقر ده
 ھزار تن از ٢٠٠جنايت، انباشته شدن متجاوز از 

ھای روزمره،  ھا، اعدام مردم ايران در زندان
 دستگاه دولتی  ھای فساد فراگير در تمام ارگان

رژيم ورشکسته و رسوای جمھوری .  بوده است
يک از اين انبوه  اسIمی، قادر به حل ھيچ

معضIت جامعه و کاستن از حدت تضادھا 
نيست، بالعکس تمام شواھد حاکی از تشديد 

تر شدن اوضاع از  ھا و وخيم تضادھا، بحران
 .جميع جھات است

ھای  بنابراين بديھی است که تضاد ميان توده
ھايی از قشر  کارگر و زحمتکش و حتی Nيه

بورژوازی با رژيم تشديد شود و مبارزه  خرده
 .تر به خود بگيرد تر و تعرضی شکلی راديکال

ھمين واقعيت در مورد مطالبات سياسی و  
. دمکراتيک مردم ايران نيز صادق است

تواند و نه  خواھد، نه می جمھوری اسIمی نه می
اساساً در سرشت اين دولت است که اين مطالبات 

بنابراين در اين عرصه .  را به رسميت بشناسد
ھای مردم ايران با رژيم استبدادی،  نيز تضاد توده

تشديد اين تضادھا به معنای تشديد .  شود تشديد می

فساد به ھمه ارکان نظام کشيده شده است، 
دادستان کل کشور وارد ميدان شده و می خواھد 
به مقام ھای دولتی ھشدار دھد که اينقدر به دست 
و پای سپاه پاسداران و ديگر نھادھای تحت امر 

اين فقط سپاه پاسداران و ديگر .  ولی فقيه نپيچيد
نھادھای متصل به خامنه ای نيستند که در امر 
قاچاق کاN و ارز دست دارند، بلکه برخی مقام 
 Nھای دولتی و يا فرزندانشان ھم، به قاچاق کا

 .آلوده اند
دادستان کل با بيان اينکه، بنده خودم به بندر شھيد 
رجايی رفتم و از نزديک آنجا را ديدم که از 

" کنترل و ورود کاNی قاچاق تقريبا رھا"لحاظ 
ھنوز در ستاد مبارزه با قاچاق "بود، و يا اينکه 

کاN و ارز، رئيس جمھور نماينده خود را معرفی 
اين نشان از چه داد؟ آيا اھتمام Nزم .  نکرده است

، دقيقا به معنای ورود "را ندارد يا آدم مناسب را؟
دادستان کل به منازعات درونی باندھای فاسد 
نھادھای حکومتی و سرپوش گذاشتن به عمق 

 .فساد حاکم بر کل ھيئت حاکمه ايران است
پوشيده نيست که جدای از اسکله ھای رسمی و 
قانونی، اسکله ھای  غير مجاز يکی از مجاری 

طبق گزارش کميسيون .  اصلی قاچاق ھستند
 درصد از اسکله ۶٠اکنون"  اقتصادی مجلس، 

ھای کشور اعم از نظامی، انتظامی، نفتی، 
وقتی بر ".  تجاری و صيادی غير مجاز ھستند

اساس گزارش دادستان کل جمھوری اسIمی، 
اسکله ھای رسمی و قانونی کشور که تماما در 
کنترل دولت ھستند، تا بدين حد برای ورود 
کاNھای قاچاق رھا شده اند، ديگر وضعيت 
اسکله ھای غير مجاز که تماما در اختيار و 
کنترل نھادھای نظامی و امنيتی تحت امر خامنه 

 .ای ھستند، کامI روشن است
نتيجه اينکه، اوN مجموعه ھيئت حاکمه ايران و 
ھر يک از نھادھای دولتی و غير دولتی مستقيم و 
غير مستقيم در قاچاق کاN و ارز دست دارند، 
دوما، به دليل سيستم بوروکراتيک دولتی و 
آلودگی مسئوNن نظام به انواع فساد اداری، مالی 
و سياسی، نه تنھا يک اراده جدی برای مبارزه با 
فساد در ھيئت حاکمه ايران وجود ندارد، بلکه با 
توجه به ھمه واقعيات موجود، تا زمانی که 
جمھوری اسIمی بر ايران حاکميت دارد، دامنه 
فساد و قاچاق کاN توسعه بيشتری ھم خواھد 
يافت، و سوم اينکه با ورود دادستان کل به 
موضوع قاچاق کاN و استمرار وضعيت موجود، 
شاھد تشديد منازعات باندھای حکومتی بر سر 
موضوع فساد نھادينه شده در نظام و سھم بری 

 .بيشتر از قاچاق کاN و ارز خواھيم بود
سخنان روحانی در ھمايش مبارزه با فساد ):  ١(

که با حضور سران سه قوه جمھوری اسIمی در 
 . برگزار شد٩٣ آذرماه ١٧تاريخ 

 
 

 . مبارزه است
با اين تغيير در توازن قوای طبقاتی و 

ھای سياسی و پی آمد آن، تشديد و  بندی صف
اکنون شاھد آن ھستيم،  ای که ھم گسترش مبارزه

ترديدی نيست که جمھوری اسIمی حربه ديگری 
از .  برای مقابله با آن، جز تشديد سرکوب ندارد
اکنون  ھمين روست که سپاه پاسداران، از ھم

نيروھای خود را در کنار نيروی سرکوب پليس، 
اما اين سرکوب تا .  ھا گسيل کرده است به خيابان

زمانی کار آيی خواھد داشت که ھنوز جنبش 
ای سرا سری شکل نگرفته و بحران انقIبی  توده

 . فرانرسيده است
که اين بحران فرابرسد و تمام شواھد  اما وقتی

اجتماعی و   –ھای اقتصادی  عينی در عرصه
فقط  سياسی برای ظھور آن فراھم است، آنگاه نه

سپاه و پليس بلکه تمام نيروی مسلح رژيم نيز 
ھای مردم ايران در  برای مقابله با مبارزات توده

. مقياس سراسر ايران، کار آيی نخواھد داشت
ويژه که انقIب آتی ايران، مھر و نشان  به

ناپذيرترين  ترين و سازش ترين، راديکال رزمنده
. طبقه تاريخ را بر پيشانی خود خواھد داشت

ويژه  ھايی که اين طبقه در اختيار دارد، به سIح
اعتصابات عمومی اقتصادی و سياسی، اعتصاب 

ای و قيام  سرتاسری سياسی، تظاھرات توده
ھای نظامی  تواند کار آيی تاکتيک مسلحانه ، می

طبقه .  نيروھای سرکوب رژيم را خنثی سازد
اکنون در تدارک قوا و تيز  کارگر ايران از ھم

ھای طبقاتی خود برای يک چنين  کردن سIح
طبقه کارگر ايران که اکنون در .  جنگی است

ای Nينقطع و پيگير  عمل و در جريان مبارزه
ھا و منافع عموم  عنوان نماينده تمام خواست به

ھای زحمتکش مردم قد علم کرده است، آماده  توده
شود  که با فرارسيدن بحران انقIبی، در رأس  می

انقIبی راديکال .  جنبش و رھبری آن قرار گيرد
تنھا خطای گذشته مردم ايران  را برپا دارد که نه

ترين  ترين و وحشی را در سپردن قدرت به سياه
ارتجاعی  که فجايعی عظيم در ايران و منطقه به 

ترين تحوNت  بار آورد، جبران کند، بلکه عظيم
انقIبی را در ايران و منطقه باعث گردد و برای 
و نخستين بار، سيمای نوينی از مردم ايران 

 .خاورميانه به جھان ارائه دھد
ويژگی اوضاع سياسی لحظه کنونی در ايران، از 

انداز تحول اوضاع سياسی در  اکنون چشم ھم
جھتی که راه را بر يک انقIب اجتماعی 

 .کارگری ھموار سازد، گشوده است

قاچاق کا3 و ارز در ايران 
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ای که موردتوجه بود و  خانوادگی و ھر وسيله
بستگی به آن داشتند به کام خاک  ھا دل خانواده
مھدی وقتی صحبت از دانش آموزان .  فرورفت

اينکه قبل از زلزله چه   –کرد  ھمکIسی خود می
وضعی داشتيم و حاN در چه وضعيتی قرار داريم 
که تفاوت زيادی ھم باھم نداشتند، مرتب در ميانه 

کرد که  اش صحبت می ھايش از ھمکIسی صحبت
زير آوار جان باخت و حاN در ميان آنان 

 نفر ٢٢ نفر بوديم، حاN ٢٣قبIً «  -».نيست
 »!ھستيم، يکی از امان نيست زير آوار جان داد

گونه حوادث و بIيای طبيعی است  زلزله از آن
که مردم را بيشتر از ھر حادثه طبيعی و احتمالی 

کند،  ديگری دچار وحشت و ترس و ھراس می
بخصوص در مناطقی که پيش از وقوع حادثه در 

ھايی از استان  بخش.  محروميت کامل بوده اند
کرمانشاه که دچار حادثه شد، از پيش در رديف 
مناطق محروم و فقير بوده، خبرھای چندساله 
اخير در اين مناطق ھمه از خودسوزی زنان 
براثر فشار مشکIت خانواده بوده، يا خودکشی 
جوانان بيکار و مستاصلی بوده که خود را 

خودسوزی و خودکشی رايج .  آويز کرده اند حلق
با نفت در اين منطقه يکی از دردآورترين و 

مردمی که از .  ھاست ترين خودکشی ھولناک
حداقل امکانات اجتماعی محروم بودند و کمتر 
رنگ آسايش و رفاه را ديده بودند، امروز به 

خانمان  معنی واقعی کلمه به مردمی آواره بی
اگر تا ديروز در شرايط سخت در .  اند شده تبديل

تIش تأمين حداقل معيشت خود بودند، امروزه 
آور خانواده سرپل ذھابی در پريشانی مطلق و  نان

که  با سرورويی آشفته و بدون آرايش درحالی
ھايش را به نشانه غم و اندوھی بزرگ در  دست

اش که به ويرانه  بغل کرده در فاصله خانه
شده و چادر موقتی که مشکل بتوان گفت  تبديل

وآمد  اش است درحال رفت محل آسايش خانواده
شادی، آرامش و سIمت از منطقه رخت .  باشد می

 .نشيند بربسته، خنده بر لب کسی نمی
جاده اصلی سرپل ذھاب و تنھا خيابان شھر 

ھا و مغازھا راه بازکرده،  سختی در ميان خانه به
ھای مسکونی، جاده و خيابان اصلی  مغازه و خانه

خيابان اصلی ھمان .  اند را تنگ در برگرفته
عرض و بشدت تنگ و  خيابان قديمی شھر، کم
گيرد، دو  سختی انجام می عبور مرور از آن به

راحتی  توانند از بغل ھمديگر به سواری نمی ماشين
طور طولی در دو طرف جاده  شھر به.  عبور کنند
ھای دو طرف خيابان اغلب  مغازه.  پيش رفته

خانه .  خور ھستند کوچک و قديمی ساخت توسری
ھا ھم بيشتر يک طبقه و دوطبقه ھستند که خيلی 

وساز  کم از مواد و مصالح مرغوب در ساخت
شھر رنگ و روی شھرھای .  اند استفاده کرده

درجه سه را دارد و فاصله آن با شھرھای 
 .دو خيلی زياد است درجه
 ۵ھای دو طرف خيابان به فاصله  ھا و مغازه خانه
 مغازه يکی فروريخته و تبديل به آوار ۶يا 

ھای  ھا مانند دندان رج مغازه.  گرديده است
ھای فروريخته  آوار خانه.  درميان افتاده است يک

ھای درھم کوبيده بخشی از کناره خيابان  و مغازه

ھا طی اين  گردوخاک ناشی از آوار.  را پرکرده
متری ھمه  Nيه چند ميلی مدت به ضخامت يک

ھا، روی سقف  سطوح را پوشانده، درخت
ھا و ھر چيزی که سطحی صاف و دارای  ماشين

قابليت نگھدارنده داشته باشد پوشيده از خاک نرم 
. جا را پوشانده است اين خاک نرم ھمه.  شده

کوچه، خيابان و ھر محل گذری خاک گرفته و يا 
جامانده  که از خيابان به وقتی.  خاک آن را پوشانده

اصلی شھر عبورمی کنی، گرد خاک به پرواز 
آمده به سروصورت رھگذران و روی سقف 

چيز رنگ خاکستری  نشيند، ھمه ھا می ماشين
 .گيرد می

شويد، تازه به ابعاد  که وارد سرپل ذھاب می وقتی
انبوه .بريد ويرانگر زلزلٔه اتفاق افتاده پی می

جای  چادرھای فشرده در کنار ھم در جای
ھای خالی و غيرمسکونی که برپاشده، توجه  زمين
سرپل ذھاب ازجمله .  کند وارد را جلب می تازه

ای بوده که فاقد  مانده شھرھای محروم و عقب
امکانات تفريحی مانند سالن و زمين آسفالت و 

ھای  ھای ورزشی مانند استاديوم و پارک ميدان
اغلب .  وسيع بوده و اگر ھم بوده تخريب شدند

ھای نامناسب و عموماً خاکی و  چادرھا در محل
 .اند گلی برپاشده

در ابتدای ورود به شھر و در سمت راست 
خيابان که ظاھراً شکل پارک و فضای سبزی 
داشته، بيشترين چادرھای برپاشده رامی بينی که 

. شويد فوری متوجه زلزله و ابعاد ويرانگر آن می
چادرھا در .  ماند شبيه يک شھرک چادرنشين می

بينی حتی  فاصله کم و بدون مIحظه ھرگونه پيش
ھا  سختی افراد خانواده به.  اند موقتی برپاشده

ھا  توانند در فاصله کمتر از يک متر ميان آن می
اين فاصله حکم کوچه و خيابان را .  عبور نمايند

فاصله ميان چادرھای .  برای چادرنشينان دارد
زنان اين .  يک رديف نيم متر بيشتر نيست

ھا اغلب در کار شستشوی ظروف غذا و  مجموعه
جلو .  ھای محل ھستند تأمين آب، گرد شير آب

نانوائی محل اسکان چادرھا صف و تجمعی انبوه 
. شد از زن و مرد، کودک و بزرگ ديده می

نانوائی ھمه تجھيزاتش را در يک کانکس جا 
تر بافاصله  در پشت نانوائی کانکسی بزرگ.  داده

شود که جمعيت بيشتری  کمی از نانوائی ديده می
شود که برای گرفتن  پيرامون آن ديده می

چادرھای .  اند خواروبار و جيره غذائی جمع شده
شده از نوع بسيار نامرغوب و ارزان  نصب
شده، فاقد ارزش و قابليت برای يک دوره  تھيه

اند نامش را چادر  چون برپاشده.  کوتاه رادارند
ساخته اغلب چادرھايی  چادرھای پيش.  اند گذاشته

ھستند ارزان و بدون قابليت پيشگيری از سرما و 
ھای بافت ضخيم، بعضی  گرما از جنس پارچه

جاھا از يک نوع از پIستيک و نايلون استفاده 
ھای بزرگ برای حمل  ھا کيسه اند که از آن کرده

(شود بارھای غير شکستنی استفاده می ) شليف. 
ھای اصطIحاً  دھند واز لوله در محل برش می

ھا استفاده  سبز مخصوص آب برای نگھدارنده آن
چون محل اسکان اغلب خاکی بوده و .  شود می
سطح داخل .  است طور اضطراری برپاشده به

چادرھا اغلب ناھموار و مناسب برای استراحت 
بعضی از چادرھا در وسط خيابان و .  باشند نمی

بلواری که عرضش بيش از دو متر نيست 
ھای  برپاشده که فاصله ميان چادر با چرخ کاميون

) شود تر توضيح داده می در پايين(سنگين بارکش 
ھا که  کليه چادرھا و کانکس!  باشد يک جدول می

تعدادشان نسبت به چادر خيلی کم و دانه شمار 
در .  شوند ھستند، با ھيتر برقی و المنت گرم می

شوند و به ھمان سرعت  مدت چند دقيقه گرم می
تحمل  نه گرمای دلپذير قابل.  شوند ھم سرد می

دارند و برعکس سرمای درون آن آزاردھنده 
ساکنين چادرھا ھميشه در معرض .  است

سرماخوردگی ھستند، با يکی دو بار بيرون آمدن 
و رفتن درون چادر افراد و بخصوص 

ھا دچار سرماخوردگی  سال ھا و کھن وسال سن کم
چادرھا برای اسکان .  شوند و بيماری می

کند، در بعضی جاھا دختر  ھا کفاف نمی خانواده
کرده با پدر و مادر  شوھر کرده و يا پسر ازدواج

ترھا ھمه در يکجا وزير يک چادر  و کوچک
بار روانی  نوبه خود صدمات زيان خوابند که به می

گونه معيار و ارزش  ھيچ.  و اخIقی در پی دارد
درخور انسان اجتماعی در نظر گرفته نشده، 

در زمستان که .  حرمت انسانی ناديده انگاشته شده
گرفتگی و  در پيش رو قرار دارد خطر برق

. کند خفگی ساکنين چادرھا را بشدت تھديد می
ھا روی زمين ولو شده در مواقع  اغلب کابل برق

 .شود برف و بارندگی محيط اطراف ناقل برق می
زده که  وضعيت بھداشت و سIمت مردم زلزله

چيز ھستند در چنين شرايطی و  عموماً فقير و بی
چادرھا .  تصور نيست در سرمای پيش رو قابل

اند،  شده طور فشرده و نزديک به ھم نصب به
آوری زباله در نظر گرفته  مکانی برای جمع
ھای ناشی از زندگی روزانه  نشده، انواع زباله

ھای خانگی محيط زندگی  مواد مصرفی و زباله
را پرکرده و موجب آلودگی افراد به انواع 

رژيم غذائی مردم عموماً از .  شود بيماری می
شده، در مدت طوNنی بدن افراد  کنسرو جات تھيه

شوند که بيماری آنان  دچار نارسائی غذائی می
در چنين وضعيتی در درون اين .  شود تشديد می

ديده، بيمار و  چادرھا بسياری از افراد صدمه
 ۴ در ٣ساNن در يک محيط  کودکان و کھن

کنند که بسيار  فضای چادر و يا کانکس زندگی می
بعضی از .  تحمل است دشوار و غيرقابل

ھا با نااميدی وبی اعتمادی از رژيم آنچه  خانواده
مانده بود جمع  از تتمه اسباب زندگی برايشان باقی

کردند و به شھرھای اطراف مھاجرت نمودند تا 
با کمک وياری اقوامشان بتوانند زمستان را سر 

ھای ديگر با وحشت از سرما  بعضی.  کنند
ھای شکاف برداشته و  وزندگی سخت در خانه

ھا دھن  شکاف اين خانه.  اند نيمه ويران پناه برده
. آوری ترسناک است بازکرده و به طرز چندش

بعضی از اين خانه ھا عليرغم ظاھر سالمشان در 
اند که مردم  زير سطح صاف ديوار ترک برداشته

دانند و ھرآن امکان فروريزی آن ھست  ھنوز نمی
احشام و .  که موجب مرگ بازماندگان خواھد شد

ھا که  ھای خانواده حيوانات اھلی، بخصوص اNغ
کردند، رھاشده  برای بارکشی از آنان استفاده می

در شھر صدای عرعر آنان در شب آسايش افراد 
ھای متعلق به  سگ.  بعضی از مناطق را گرفته

ھای فروريخته که تعدادشان بسيار زياد است  خانه
طور گروھی با  ھا برای جستجوی غذا به شب

ھا به  دعوا و پارس کردن در زير گوش خانواده
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 زلزلٔه سرپل ذھاب بعد از چھل روز

 داخل کشور -)اقليت(گزارشی از فعا3ن سازمان فدائيان

ھای خانگی در محيط  موش.  پردازند جدال می
دروپيکر چادرھا به دنبال خرد و ريز غذاھای  بی

برجا مانده از سر شب در کنار چادرھا تا صبح 
در اوايل بھار که مطمنا تا .  کنند ورجه می ورجه

آن موقع رژيم برای مردم سرپناھی نساخته 
ھا از گزندگان و حشرات موذی درامان  خانواده

 .نخواھند بود
رژيم فاسد جمھوری اسIمی به پيروی از 

شده و ضد مردمی خود، ابتدا  ھای شناخته سياست
برای رد گم کردن و خام کردن مردم اعIم کرد 

داده و بعداً اعIم کرد که  که در عراق زلزله رخ
ساعاتی که مردم در .  در مرز اتفاق افتاده است

زير آوار در حال جان دادن بودند، واقعه را از 
ھمين معامله را ھم با .  چشم مردم پنھان داشت

. بار انجام داد شدگان اين زلزله مصيبت کشته
دانست که تنفر مردم عليه رژيم حدومرزی  می

شدگان را به شيوه نامردمی  ندارد، آمار کشته
. کرد طور قطره چکانی اعIم می خود، به

انگاری وبی تفاوتی رژيم نسبت به مردم  سھل
رسانی و اعIم نکردن  ديده وعدم کمک مصيبت

ابعاد واقعی و ويرانگر زلزله در روز اول، 
نھايت ستم را بر مردمی که زير آوار جان 

بعضی از نيروھای مردمی .  دادند رواداشت می
روز اول خوابی نداشتند، با چرت زدن  پنج شبانه

سپاه که پيشاپيش از .  دادند به تIششان ادامه می
نفرت مردم نسبت به خودش اطIع داشت و 

خواست در ميان مردم خشمگين ظاھر شود،  نمی
طور  مردم که به.  ارتش را سپر بIی خود کرد

خوشی از رژيم نداشتند و حضور  عمومی دل
نمايندگان ھر ارگانی از رژيم به خشم آنان 

چون به حرمت انسانی مردم اھميتی .  افزود می
زده جلو چشم  کتک زدن کرد زلزله«-.دھند نمی

حرمت نسبت به  ھا انعکاسی از خشم به بی دوربين
نيروھای نظامی، انتظامی، .  »مردم در پی داشت

از آن .  سپاه خيلی زود واگذار کردند و رفتند
موقع تاکنون که نزديک به چھل روز از فاجعه 

گذرد، نھادھا وادارات دولتی  زلزله می
ندرت  به.  اند ھای خود را آغاز نکرده فعاليت

کنی، ماشين  ماشين دولتی در سطح منطقه پيدا می
ای گاه گاه در مسير  راھنمايی و رانندگی جاده

ھای فروريخته  برداری خانه خاک.  شود ديده می
ھا و مدارس ھنوز  آموزشگاه.  ھمچنان باقی است
ناپذيری  تواند خسارات جبران تعطيل است و می

واحدھای .  ھا ايجاد نمايد در مسير تحصيل بچه
. مراقبت و پزشکی در منطقه وجود ندارد

واحدھای ايمنی برای راھنمايی مردم در تخريب 
ماشين ھای .  شود برداری فعIً مشاھده نمی و خاک
وقت در کار و در  آوری زباله که بايد تمام جمع

شايد گذشت زمان و .  شوند محيط باشند ديده نمی
احساس ھمدردی سراسری مردم نسبت به 

زدگان مقداری کمی از درد و رنج و غم از  زلزله
دست دادن عزيزانشان کاھش داده باشد؛ اما 
مشکIت در سطح وسيع و کIن بر سر جای 

ھای مردمی و  ھمه کمک.  خود باقی است
ھای تاکنونی، برای مردمی که گرفتار  کمک

اند، برای يک دوره کوتاه چند  فاجعه زلزله شده
کند و نه دردی از  روز اول ھم نه کفاف می

کند، پاسخی است  دردھای عميق مردم را دوا می
فريبنده به نيازھای مردمی که از خانه و کاشانه و 

تمام زندگی يک .  اند شده ھمه ھستی خود ساقط 
زده محدود شده به يک چادری با  خانواده زلزله

ھم  سختی بر روی  که به۴ در ٣طول و عرض 
تواند موجب آرامش  وجور شده، چگونه می جفت

اش  ای شود که خانه و کليه وسايل زندگی خانواده
شده و کليه  ھايی که انجام تمام کمک.  مدفون شده

ای دارد در  زده لوازمی که يک خانوادٔه زلزله
ھا عمدتاً محدود به  کمک.  ھمين چادر جا شده

ھای  مقداری قوطی کنسرو ماھی، لوبيا، بسته
ھای خرما و ماکارونی و برنج و حتماً  پاستا، بسته

شود ساکنين  مگر می.  شود چند پتو خIصه می
زدگان سر پل ذھابی، زنان،  چادرھای زلزله

کودکان، مردان که در طول خيابان و جاده اصلی 
ھايی با  اند، از کانکس  تا انتھای شھر برپاشده

ھم در تعدادی معدود  طول و عرض يک متر آن
چطور .  عنوان حمام عمومی استفاده کرد به
شود به بھداشت، تميزی و سIمت افراد  می

فکرکرد؟ شئونات زندگی جمعی و حرمت افراد 
دور چھار .  شود؟ تصورش مشکل است چه می

اند و با نايلون  عدد چوبی که در زمين فروکرده
 !گذاری شده اند حمام نام اطراف آن را پوشانده

ھاست که با ماھيت رژيم ارتجاعی و  مردم سال 
داری جمھوری اسIمی و ترفندھای ضد  سرمايه
ستاد بحران دروغينی که .  اش آشنا ھستند مردمی

رژيم درست کرده، برای اين نيست تا در راستای 
شده به کمک وياری مردم  نھاد تعريف يک

ھای ضد  برخيزد، بلکه آن را در راستای سياست
اينکه چگونه .  گيرد مردمی خودش به کار می
اينکه بتواند مردمی !  بتواند مردم را فريب بدھد

که درنھايت آشفتگی و پريشانی و در شرايط 
ھيچ نھاد !  سخت در حال گذران ھستند گول بزند

تواند جدا از ماھيت تماماً  دولتی و حکومتی نمی
ستاد بحران .  فاسد و گنديده رژيم شکل بگيرد

اش خنجر زدن از پھلو و پشت  رژيم ساخته وظيفه
در قضاوت مردم که .  زده است به مردم زلزله

کردند،  ھمراه با احساس نفرتی عميق بيان می
ستاد بحران رژيم «.  ای شک کرد نبايد ذره

ھای مردمی که از چھارگوشه  شده تا کمک تشکيل
شود،  زده کرمانشاه می ايران روانه استان زلزله

ھای  گيری کند و در راه ھدف در مسير ره
اندازه  نبايد به.  غيرانسانی خودش مصرف کند

 روزانه و »پشت ناخنی به رژيم اعتماد کرد
طور ميانگين بيش از دويست کاميون سنگين با  به

بار مواد و مصالح ساختمانی، از قبيل ھمه جور 
ميلگرد و آھن و آNت، سيمان، آجر سنگ 
ساختمان، کاشی و لوازم ديگر از ميان سرپل 

شود در سی کيلومتر مرزی  ذھاب و قصر رد می
طرف  کنند و آن نزديکی اذگله راه خود را کج می

مردم . دھند تر در نقطه مرزی به کشور عراق می
زده نبايد اين توھين را منطقی بدانند، بايد  زلزله

ھای حمل وسايل ساختمانی را که امروز  کاميون
مردم بيشترين نياز را به مصالح ساختمانی 
. دارند، مصادره نمايند و در منطقه خالی کنند

در حاشيه ھمين جاده يکسره !  روستای سيد عباس
پای ستاد بحران و کليه نھادھای .  شده ويران

وساز ھستند بايد به  رژيمی که مدعی ساخت
رژيم کثيف و ضد مردمی .  منطقه کشيده شود

جمھوری اسIمی و نھادھای وابسته نمک برزخم 
بنرھايی با طول و .  پاشند ديده می مردم آسيب

نھاد رژيم را در  عرض طوNنی که امضاء يک
کرده  ھا نصب پايين دارد و در ميان ويرانه

 »ھای خود را محکم و مقاوم بسازيد خانه«
حرف ... و»ھای خود را ضد زلزله سازيد خانه«

ای از به  نمونه  -مفت وبی جا و تھی از ارزش
. زده است ريشخند و به تمسخر گرفتن مردم زلزله

شده را  ھای ويران اينکه کليه ساختمان مثل
ھای ديگری ساخته بودند، نه رژيم  دولت
ستاد بحران رژيم !  صIحيت جمھوری اسIمی بی

شده تا جنگ ضد بشری، ويرانگر و  درست
بخت  ارتجاعی را در عراق، سوريه و يمن نگون

ھای جانی و  زده را تشديد کند و مصيبت و فلک
نيمی از فاجعه .  مالی مردم منطقه را افزايش بدھد

اينک در يمن جاری است مسئوليتش به  که ھم
فاصله ميان .  عھده رژيم جمھوری اسIمی است

مردم و رژيم ضد مردمی و ضد انسانی 
ھاست از مرحله اعتماد وبی اعتمادی گذشته  سال
ترين عناصری که طی  خودفروخته.  است
ھای عمر رژيم از کيسه مردم خرج  سال
کردند و اما سپر بIی رژيم بودند، امروز  می

عمIً تIششان اين است که ژست يک منتقد و 
نبايد از نام بردن .  ناراضی دروغين را بگيرند

علی دائی و -تيم صادق زيبا کIم(ابايی داشت 
اعتماد به رژيم .  از اين نمونه ھستند)  شرکاء

شود که شرايط رنج بار کنونی  موجب می
تر شود و مشکIت بيشتری ھم در پی  طوNنی

 .خواھد آورد
ای که به بار آورد  زلزله کرمانشاه عليرغم فاجعه

خانمان  ديده و بی و بسياری از مردم منطقه را داغ
اولين .  کرد، تجاربی نيز داشت که جای تأمل دارد

تجربه تقويت و نقطه تحولی بود در راستای 
مردم عموماً .  مبارزات عمومی مردم عليه رژيم

از رژيم متنفر ھستند که تاکنون فرصت پيدا 
نکرده بودند تا در يک ھمبستگی عمومی عليه آن 

آنان توانستند در اين حادثه در .  شرکت کنند
ديده کرمانشاھی  ھمدردی وسيع با مردم آسيب

مردم .  نفرت خود را عليه رژيم بنمايش بگذارند
طور خود به خودی خوب عمل کردند، بعضی  به

ھای مردمی در تاريخ حوادث  ازخودگذشتگی
افرادی .اجتماعی و بIيای طبيعی ثبت خواھد شد

دوست که از جان، وقت، سرمايه و حرفه  انسان
خود درراه کمک به مردم دريغ نکردند و سنگ 

اينک در منطقه در  تمام گذاشتند، کم نيستند که ھم
دختر جوانی «.  دھند تIش خود مردم را ياری می

ديدگی نخاعی شده بود تا موعد  که دچار آسيب
درمان بايستی صبر کند، فاقد پول Nزم برای 

دوست  لوازم موردنياز بود، پزشک معالج انسان
درجا برای دختر جوان تجھيزات موردنياز اعم 
از تخت مخصوص بيمار وسايل جانبی ديگر که 

ای  قيمتی بيش از چھار ميليون داشتند، بدون ذره
داشت و کوتاھی، خريد و در خدمت دختر  چشم

مردی که کارگر سازمان برق «  ».جوان گذاشت
منطقه بود و پدرش را در حادثه زلزله 

داد که بايد به کمک  داده بود ترجيح می ازدست
کشی و  مردم وزندگان شتافت مرتب در حال کابل

شده بود، فرصت  انتقال برق به چادرھای نصب
شک   بی».عزاداری را به بعد موکول کرده بود

ھمياری سراسری مردم با احساساتی مملو از 
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 زلزلٔه سرپل ذھاب بعد از چھل روز

 داخل کشور -)اقليت(گزارشی از فعا3ن سازمان فدائيان

دوستی و ھمبستگی نقطه تحولی بود که  انسان
مبارزات عمومی مردم را به سطحی باNتر 

طور خودجوش و  افراد بسياری به.  ارتقاء داد
مستقل ھمچنان درحال کمک کردن به مردم 

ھايی را می بينی که پشت و عقب  خانواده.  ھستند
ماشين شخصی خود را از وسايل موردنياز 

که شرم از سر و روی  ھا پرکرده و درحالی خانه
وطنان زلزله خود  زن و مرد سرنشين با ديدن ھم

گيرند و تند از  ھا سر را پائين می در کنار جان
کنند تا شاھد شرايط بد مردم نباشند  محل عبور می

. و در روستای ديگری مردم را ياری دھند
شده  جوان ھنرمندی که به يک روستای ويران«

تنھا دو ساختمان دولتی و يک ساختمان (آمده بود 
از مردم فرونريخته بود که اطIعی از احياناً 

جوان مشتاق )  شد ھا از راه مشاھده نمی ترک آن
ھا و کودکان بدون  بود تا ساعاتی برای بچه

سرپناه موسيقی اجرا نمايد و کودکان را لحظاتی 
روستا تلفات جانی بسياری داده، .  شاد کند
ھای داغدار با رغبت اجازه دادند تا برای  خانواده

وقت اين   آن».کودکان موسيقی اجرا کند
زده  ھمبستگی عمومی در حمايت از مردم زلزله

را، در مقابل عملکرد سپاه پاسداران و رژيم 
آخوند ابلھی در .  انگيز اسIمی بگذاريد نفرت

که اين زلزله از طرف خدا «-ھمين رابطه گفت 
شده برای اين قسمت از مردم، کمک به  حادث
در !  ».اندازی در کار خداست زدگان سنگ زلزله

شده که  مسير توزيع وسايل کمک به مردم ديده
ھايی که حامل وسايل  بيش از چند دقيقه ماشين

شوند تا  داشته می ھستند توسط مردم محل نگه
مطمئن شوند که کمک از طرف رژيم نيست تا 

چنانچه کمک .  بتواند به عبور خود ادامه دھد
ھای عوامل رژيم باشد از گرفتن آن  آلوده به پنجه

سوز و  تأثير زلزله جان.  کنند خودداری می
ويرانگر در ارتقاِ مبارزات عمومی را نبايد دست 

نقطه تحول و اعتIيی در مبارزات .  کم گرفت
 .باشد عمومی مردم می

دومين درس اين زلزله به ھمان ميزان که در 
ھمبستگی و مبارزه مردم نقش داشت، در مقابل 

طور چشمگيری  شکاف ميان مردم و رژيم را، به

سپاه پاسداران که با تمام .  تر نمود عميق و ژرف
وجود عليه مردم و مورد نفرت کارگران و 

کشان است، رسوای خاص و عام گرديده،   زحمت
رھبری و کليت اين جريان ضد مردمی تودھنی 
محکمی خورد، قطعاً ھستند افرادی در درون و 
در رأس اين جريان که در اين مقطع دچار توھم 

اند و به آينده تاريک سرنوشت خود  و تأمل شده
 .انديشند می

تر است،  درس سوم که در شرايط کنونی مھم
مربوط به نيروھای مدعی مخالف رژيم و عمدتاً 

. ھای کمونيست است ھا، احزاب و نيروی سازمان
درسی که در مسير انقIب به سھم خود مؤثر و 

دخالت نيروھای مردمی در کليتش .  آموزنده است
در جريان زلزله عمدتاً معطوف به احساس 

ھای اصطIحاً  ھمدردی عاطفی و کمک
ای  در ھمه جای دنيا وقتی مردم گوشه.ای خيريه

شوند،  از جھان دچار حادثه ويرانگر طبيعی می
دوستی  ھای گوناگون از راه نوع افرادی از طيف

و دلسوزی به فراخور حال و موقعيت خود به 
طور  اين ھمياری به.  کنند مردم بIزده کمک می
تواند فراتر از  گيرد و نمی خود به خودی انجام می

ھا عمدتاً در  گونه کمک اين.  اين حدود پيش برود
چارچوب شرايط موجود و به نفع حکومت 

شود و باری از دوش رژيم برداشته و  خIصه می
البته جدای از ساعات .  شود نھاده می برگرِده مردم

ھا درخطر  و روزھای اول که جان افراد و انسان
بديھی است که اپوزيسيون بورژوائی از .  است

قدرت راند ه، با بورژوازی مسلط در قدرت در 
انکار دارای منافع  يک تبانی نانوشته، اما غيرقابل

اينک در جريان  مشترک ھستند، فراتر ازآنچه ھم
خواھند و رسالت بيشتری  است چيز بيشتری نمی

. در بھبودی و تغيير در اوضاع جامعه را ندارند
ھا ھستند که در تIش و پيکار برای  اين کمونيست

. کنند ای مبارزه می دگرگونی راديکال و ريشه
ھای مردمی و تIشی  متأسفانه عليرغم ھمه کمک

که انجام گرفت چون فاقد برنامه بود و کمتر 
انتظام تشکيIتی داشت، نتوانست خوب عمل کند، 
تأثير بسيار کمی روی افکار عمومی مردم زلزله 

رژيم و .  فاقد اتوريته و اعمال فشار بود.  داشت

ھای دولتی به خاطر نفرتی که مردم از  دستگاه
آنان داشتند نتوانستند مسئوليت و مديريت موقعيت 

جا .  آمده را به عھده بگيرند اضطراری پيش
ھای  ھا با تدبير سياست داشت که کمونيست

تشکيIتی استوار در راستای افشاء و واژگونی 
ھای محکم و عملی را در جھت  رژيم دخالت

ھای مردم بIزده و رژيم زده،  منافع و خواسته
ھا دريک مرحله از مبارزه  کمونيست.  پيش ببرند

و در رقابت تقريباً آزاد نسبی عليه رژيم حاکم 
ای جلو  گرای منطقه طور تاريخی از رقيب ملی به

افتادند و از آن تاريخ تاکنون نقش اول را در اين 
منطقه به عھده داشتند، امروز چه شده است که 

گرفته با توجه به  نشينی انجام ھمه عقب اين
ھای  سرکوب شديدی که توسط رژيم در سال

گرفته، جامعه ھمچنان در  اعتI نسبی اخير انجام
در ھمين راستا نيروھای .  سوزد تب تحوNت می

آمدھا، پيشاپيش و از قبل  کمونيست بايد برای پيش
افراد مجرب و توانای خود را در تشکيIتی که 
قابليت تحرک و جابجايی فراوان موضعی، موقت 

آمده  رادارند، برای پاسخگويی به معضIت پيش
. طبيعی و يا اجتماعی تشکيل و تجھيز نمايند

خوشبختانه جنبش کمونيستی تجارب مفيدی در 
آمدھا دارد که پيوند مستقيمی  گونه پيش رھگذر اين

ای که در زمان  زلزله.  با تحوNت اجتماعی دارند
گونه حوادث  شاه و در طبس؟ اتفاق افتاد ازاين

درگذشته بود که حاشيه اپوزيسيون مسلح تقريباً 
. رسانی داشت نقش چشمگيری در افشاء و کمک

ھای سلطه رژيم جمھوری  اما آنچه مربوط سال
اسIمی است، سيل ويرانگری بود که در سال 

ای درخشان   در خوزستان جاری شد و نمونه۵٨
. ھا را در پی داشت از دخالت گری کمونيست

ھا کوچک اجتماعی در شرايط  ھا و حرکت جنبش
ای تبديل  توانند به جنبش اجتماعی توده ويژه می

 در ۵٧ھای پراکنده در اوايل قيام  شوند، نمونه
ھا نقش  چھارگوشه ايران داشتيم کمونيست

ھا داشتند، مانند جنبش  کننده در اين حرکت تعيين
ھای  صحرا که در ھمکاری توده شورايی ترکمن

ای از  نمونه.  ھا شکل گرفت کشاورز و کمونيست
اين نوع رويدادھا، کوچ تاريخی مردم مريوان در 

خواست  مقابله با رژيم اسIمی بود که تازه می
ای  قدرت بگيرد، عمده رھبری اين حرکت توده

که شامل کوچ کليه اھالی مريوان اعم از زنان و 
شد، در دست  مردان، کوچک و بزرگ می

. ھای ناموفق ھم کم نيستند نمونه.  ھا بود کمونيست
آباد، تظاھرات عمومی در  تظاھرات مردم اسIم

 ...يزد و
تواند  دار و ناراضی امروز نمی جامعه ملتھب، تب

بيش از اين رژيم کرم زده و فاسد اسIمی را 
که ھر حرکت اعتراضی  احتمال اين.  تحمل کند

ای و عمومی  کوچکی، فوری به يک حرکت توده
ھا بايد از  کمونيست.  تبديل شود فراوان است

اينک باھوشياری بيشتر به ابزار و امکانات  ھم
 .آمدھا تجھيز شوند تشکيIتی خود در مقابل پيش
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٩از صفحه   

 ٢١نزديک به چھل روز از شامگاه روز يکشنبه 
دھم ريشتری در  آبان ماه از زلزلٔه ھفت و سه

ھای  ای که بخش زلزله.  گذرد استان کرمانشاه می
. وسيعی از ايران و عراق و منطقه را لرزاند

بخش وسيعی از استان کرمانشاه را به تلی از 
خاک و آوار تبديل نمود  و مردم محروم اين 

خانمان، آواره، عزاداروغم زده کرد  مناطق را بی
در غم .  و در پريشانی و آشفتگی مطلق فروبرد

ھايی که تبديل به تلی از خاک شده، پدر،  خانه
طرف  ھا آواره در شھرھای اين پسر، برادر سال

طرف کارکردند و زحمت کشيدند تا  و آن
وقوله کردند  سرپناھی ساختند، تحقير شدند قرض

ھا با  ای برپا کنند، امروز بر اين ويرانه تا آشيانه
آشفتگی و حيرانی از نابودی ھمه ھستی اشان 

حداقل وسايل و لوازم يک زندگی .  خورند تأثر می
ای را که با ھزاران زحمت و در مدتی  ساده

ھای  نامaه          ))))ا���ـ�ا���ـ�ا���ـ�ا���ـ�((((�ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
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:بدينوسله به اطIع  عIقمندان 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   ١١٧۶۶فرکانس  

Polarization Vertical عمودی  
Symbol rate  ٢٧۵٠٠مبل ريتيس  

FEC  ۵/ ۶اف ای سی  
:ساعت پخش برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورايی   

وقت ايران  ونيم شب بهنهساعت چھارشنبه ھا    
)وقت اروپای مرکزی  وقت لس انجلس و ھفت عصر به ساعت ده صبح به (   

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

 
 :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 اطIع دوستان و آشنايان خود برسانيد  
در پائيز و بھار  –بيندگان عزيز تلويزيون دمکراسی شورايی  جھنت اطIع ؛  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  

قراضه و  کرده بودند، به آھن طوNنی تھيه
شده و در خاک مدفون  خردوريزھای ديگر تبديل

ھای فروريخته جان  آوار خانه.  گرديده است
ھا را گرفت، اغلب  بسياری از افراد خانواده

ھا مشاھده کردند که چگونه يکی از افراد  خانواده
ھا در زير آوار در حال  اھل خانه و يا ھمسايه

دو برادر بزرگ داشتم زير «-.جان باختن است
ام که بسيار جوان بود و  آوار بودند، خواھرزاده

که نيمی از بدش در  شانزده سال داشت درحالی
کرد که او  زير آوار مانده بود از من خواھش می

را کمک کنم تا از زير آوار بيرون بيايد، جلو 
. چشمانم در زير آوار جان داد، آتش گرفتم

بينم که جلو چشمانم التماس  اينک او را می ھم
 دفتر مشق دانش ».خواھد کند و کمک می می

ھای  آموزان، وسايل يادگاری، آلبوم عکس

 زلزلٔه سرپل ذھاب بعد از چھل روز

 داخل کشور -)اقليت(گزارشی از فعا3ن سازمان فدائيان


