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 خ�صه ای از
  اط�عيه ھای سازمان

  ٣درصفحه 

سخنان خامنه ای و بن بست 
 احتمالی دولت روحانی 

 
 شھريور به مناسبت ھفته ۶روز چھارشنبه 

روحانی و  اعضای ھيات دولت به "  دولت، 
ديداری که ھر ساله در .  ديدار خامنه ای رفتند

چنين روزھايی برگزار می شود و طبق روال 
معمول، خامنه ای ابتدا به تعريف و تمجيد از 
مجموعه عملکرد دولت ھا پرداخته و پس از آن، 
توصيه ھايی نيز به رئيس دولت و اعضای کابينه 

 . می کند
آنھم در "  ھفته دولت"آنچه اينبار در بزرگداشت 

پايان نخستين سال شروع به کار دولت روحانی 
اتفاق افتاد، تا حدودی متفاوت با سخنرانی ھای 
. خامنه ای در ارتباط با دولت ھای پيشين بود

سخنرانی روز چھارشنبه خامنه ای، پيش از آنکه 
حمايت از دولت روحانی باشد، عمH نوعی 
مخالفت و موضع گيری آشکار عليه عملکرد 
روحانی و اعضای کابينه در عرصه سياست 

اگرچه خامنه ای طبق روال ھر ساله، .  داخلی بود
ابتدا با بيان يک سری جمHت کلی از عملکرد 

دولت در قبال فلسطين، سوريه، عراق و "  خوب"
دولت يازدھم در باره "  با ارزش"نيز اقدامات 

ايجاد آرامش روحی و روانی در جامعه، کنترل "
تورم، تثبيت قيمت ارز و اجرای دقيق سياست 

ياد کرد، اما پس از بيان "  ھای اقتصاد مقاومتی
اين تعارفات تکراری، با صراحت کHم، عملکرد 
دولت روحانی در عرصه سياست داخلی و نيز 

را "  جريان فتنه"ھمدلی اعضای کابينه او با 
 . شديدا به چالش گرفت

خامنه ای در اين رابطه به روحانی و اعضای 
"کابينه اش يادآور شد مسئله فتنه و فتنه گران، : 

از مسائل مھم و از خطوط قرمز است که آقايان 
وزرا، بايد ھمانگونه که در جلسه رای اعتماد 
خود بر فاصله گذاری با آن تاکيد کردند، ھمچنان 

 ".. بر آن پايبند باشند
طی دو ھفته گذشته، اين دومين بار است که 
خامنه ای اينگونه صريح و روشن عليه دولت 

ابتدا، در .  سخنرانی کرده است"  تدبير و اميد"
ديدار با دستگاه ديپلماسی ايران، روند مذاکرات 
ھسته ای را زير سئوال برد و اکنون در ھفته 
دولت، سياست داخلی و فرھنگی کابينه روحانی 

در واقع اگر از تعارفات .  را به چالش گرفت
ھميشگی خامنه ای بگذريم، اس و اساس 
سخنرانی او را بايد در بيان مخالفت آشکار او با 
اقدامات دولت در عرصه سياسی، اجتماعی و 

 فرھنگی ارزيابی کرد

آھن بافق  دور دوم اعتصاب کارگران معدن سنگ
 آغاز شد، تا به امروز ٩٣ مرداد ٢٨که از 

اين .   شھريور ادامه يافته است١١شنبه  سه
اعتصاب گرچه در اعتراض به بازداشت دوتن 
از کارگران معدن شروع شد، اما در اساس ادامه 

 ٢٧( روزۀ کارگران ٣٩اعتصاب قبلی و 
و در مخالفت با عرضه )  ٩٣ تير ۴ارديبھشت تا 

 درصد سھام اين معدن برای واگذاری به ٢٨/  ۵
اعتصاب اول زمانی پايان .  ست بخش خصوصی

يافت که مقامات و مسئولين دولتی تلويحا 
 درصد سھام اين معدن ٢٨/  ۵موضوع واگذاری 

را منتفی اعHم کردند و دو ماه مھلت خواستند تا 
اين موضوع و ساير مطالبات کارگران را مورد 

کارگران اعتصابی ھمراه با .  بررسی قرار دھند

مخالفت شديد خود با واگذاری معدن به بخش 
خصوصی و خواست آزادی فوری کارگران 

ھای ديگری مانند  بازداشت شده، خواست
برکناری مديرعامل، اجرای قانون مشاغل سخت 

 درصد سھام معدن به ١۵آور و اختصاص  و زيان
شھر بافق که بيشتر از سوی مردم بافق مطرح 

پيش از پايان مھلت دو ماھه، .  شد نيز داشتند می
علی ربيعی وزيرکار رژيم راھِی بافق شد اما جز 

ھای  مشتی وعده توخالی، ظاھرسازی و حرف
علی .  فريبانه چيزی تحويل کارگران نداد عوام

ربيعی از مديرعامل معدن دفاع کرد، اختصاص 
 درصد سھام معدن به شھر بافق را غيرعملی ١۵

و اعتصاب کارگران را نيز تلويحا بيھوده خواند 

نقش کردھای عراق و حکومت اقليم کردستان در 
 ای جمھوری اس�می استراتژی منطقه

 
آمد آن، تشديد بحران در  گرای سنی موسوم به داعش در عراق و پی ھای گروه اسHم در پی پيشروی

وزيری عبادی انجاميد، وزير خارجه جمھوری  درون طبقه حاکم که سرانجام به برکناری مالکی و نخست
ما خواستار اتحاد و برقراری "اسHمی در ديدار با مسعود بارزانی، رئيس اقليم کردستان اعHم کرد که 

وی ".  دانيم امنيت و ثبات در عراق ھستيم، چراکه تماميت ارضی و امنيت عراق را امنيت خود می
دانيم که به  وظيفه خود می.  ما با دولت مرکزی اقليم کردستان ھمکاری نظامی داريم: "حال افزود درعين

ما ھيچ نيروی نظامی در عراق نداريم، اما اخبار و :  گرچه وی گفت.  دوستانمان در عراق کمک کنيم
ھا با  ھای متعددی از ورود نيروھای مسلح جمھوری اسHمی به کردستان عراق و ھمکاری آن گزارش

اتحاد و "کند،  نکاتی که وزير خارجه جمھوری اسHمی بر آن تأکيد می.  مرگان کرد انتشاريافته است پيش
تماميت ارضی و امنيت عراق با امنيت جمھوری "ی  و رابطه"  برقراری امنيت و ثبات در عراق

 .است" اسHمی
  ۵درصفحه 

 ھا بيکار   ميليون
 با تحصي�ت دانشگاھی، 

 گوست؟ چه کسی پاسخ
 
 

مخالفت با گسترش اينترنت، 
 ی ترس حکومت نتيجه

  از آگاھی مردم است

 آگاھی و مبارزه سياسی
 

شناسانه  شناسانه و جامعه  تحقيقات مردمیتمام
زيسته  دھند که انسان ھمواره جمعی می نشان می

ھا  اين زندگی جمعی موجب گشته بين انسان.  است
ای اجتماعی   رابطه.  يک رابطه اجتماعی پديد آيد

که گرچه، طی تاريخ، دستخوش تحوuت فراوانی 
گشته، اما پيوستگی و استمرار خود را حفظ کرده 

 .است
زندگی جمعی را نياز به ادامه حيات، يعنی توليد 

ھای زندگی به انسان تحميل  و مبادله نيازمندی
اما اين رابطه اجتماعی ھرگز در حد .  کرده است

توانسته بماند  توليد و مبادله، محدود نمانده و نمی
ھای  ھا و شکل  توليد، جلوه و برحسب شيوه

سياسی، حقوقی، فرھنگی و دينی خاص و 
متناسب با شيوه توليد غالب را به خود گرفته 

 .است

٢درصفحه   

١٢درصفحه   

٩درصفحه   ۶درصفحه   
١٠درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ۶٧۶شماره    ٩٣نيمه  اول شھريور  –سال سی و ششم 

آھن بافق برافراشته شد پرچمی که در معدن سنگ  



 ٢ ۶٧۶ شماره  ٩٣نيمه اول شھريور     ٢

١از صفحه   

 سخنان خامنه ای و بن بست احتمالی دولت روحانی 

 مرداد طی ديدار با وزير امور ٢٢خامنه ای در 
خارجه، سفيران و مسئوuن نمايندگی ھای ايران 

عده ای "در خارج از کشور، با بيان اينکه 
اينجور وانمود می کردند که اگر با آمريکايی ھا 
دور ميز مذاکرات بنشينيم بسياری از مشکHت 
حل می شود، البته ما می دانستيم اينجور نيست و 
قضايای يک سال اخير ھم برای چندمين بار اين 

، باصراحت اصلی ترين "واقعيت را اثبات کرد
بخش سياست خارجی دولت روحانی يعنی روند 

خامنه ای   .مذاکرات ھسته ای را به چالش کشيد
در ھمين ديدار و در ادامه صحبت ھای خود 

"تاکيد کرد رابطه با آمريکا و مذاکرات با اين : 
کشور برای جمھوری اسHمی نه تنھا ھيچ نفعی 
ندارد، بلکه ضرر ھم دارد و کدام عاقلی است که 

در واقع خامنه ای با ".  دنبال کار بی منفعت برود
بيان اين جمHت، به طور رسمی شکست 
مذاکرات اتمی دولت ايران با آمريکا و ديگر 

 . کشورھای پنج بعHوه يک را اعHم کرد
ھنوز دو ھفته بيشتر از اين موضع گيری خامنه 
ای نگذشته بود، که در ھفته دولت نيز، با تاکيد 
بر خط قرمز نظام در فاصله گذاری با جريان 

، دايره حمHت خود به "فتنه گران"و "  فتنه"
. سياست داخلی کابينه روحانی را نيز تنگتر کرد

بدين سان طی دو ھفته و در دو سخنرانی، ھم 
سياست داخلی و ھم سياست ھسته ای دولت 

دو .  روحانی توسط خامنه ای زير سئوال رفت
حوزه ای که  روحانی با دادن شعار و وعده ھای 

 .  انتخاباتی روی آنھا سرمايه گذاری کرده بود
حال اگر اين دو سخنرانی خامنه ای را در کنار 
ھم بگذاريم، به روشنی می توان تنگناھا و بن 
بستی را که روحانی در ھمين نخستين سال 
رياست جمھوری اش با آن مواجه شده است، 

ھم "  اعتدال و اميد"آنچه را که دولت .  دريافت
اکنون بدان گرفتار شده است، ھمان تجربه 

دولت .  شکست خورده کابينه ھای پيشين است
خاتمی، دست کم پس از دوسال با "  اصHحات"

مواجه شد و "  وuيت"قدرت نمايی دم و دستگاه 
بودن خود اعتراف "  تدارکاتچی"سرانجام ھم بر

 . کرد
دولت احمدی نژاد که دولت نورچشمی بود و از 

دستگاه "حمايت ھمه جانبه اصول گرايان، 
و حتا پشتيبانی بی حد و حصر شخص "  وuيت

خامنه ای برخوردار بود، در دو سال پايانی 
رياست جمھوری اش، به ھمان نتيجه ای رسيد، 

اما، برای دولت .  که محمد خاتمی بدان رسيده بود
روحانی و برای ھمه آنھايی که يک بار ديگر با 

 ٢۴توھم تغيير در وضعيت سياسی ايران در 
 به پای صندوق ھای رای رفتند، کمتر ٩٢خرداد 

از يک سال uزم بود تا به تجربه محمد خاتمی 
روحانی طی ھمين يک سال اول رياست .  برسند

جمھوری اش، با حجم وسيعی از انتقادات و 
منازعات مخالفين خود در درون نظام مواجه 
بوده است و حاu خامنه ای با دو سخنرانی 
اخيرش تا آنجا که مقدور بوده، دست منتقدين 

با .  دولت را بيش از پيش باز گذاشته است
وضعيت موجود، اگر نگوييم دولت روحانی در 
پايان نخستين سال روی کار آمدن اش، با بن 

بست حکومتی مواجه شده است، دست کم بايد 
اذعان کرد که با پررنگ شدن خطوط قرمزی که 
خامنه ای برای دولت ترسيم کرده است، از اين 
پس ادامه کاری روحانی بر بستر شعارھا و وعده 
ھای انتخاباتی اش، با تنگنای جدی مواجه شده 

 . است
استيضاح وزير علوم اولين اقدام عملی نمايندگان 

اگر چه .  بود"  تدبير و اميد"مجلس عليه دولت 
پس از برکناری وزير علوم، روحانی ھمچنان بر 
ادامه سياست فرجی دانا تاکيد کرده است، اما با 
سخنرانی اخير خامنه ای مبنی بر فاصله گرفتن 

، نه تنھا گزينه نجفی "فتنه"وزرا از جريان 
سرپرست کنونی وزارت علوم به جای فرجی دانا 
امری ناممکن شده است، بلکه انتخاب گزينه ھای 
ديگری نيز ھمانند نجفی يا فرجی دانا به بھانه 

با واکنش تند "  جريان فتنه"عدم فاصله گذاری با 
طبيعتا، .  نمايندگان مجلس مواجه خواھد شد

استضاح فرجی دانا نخستين ھشدار و اقدام عملی 
چرا که .  منتقدين روحانی عليه کابينه بود

نمايندگان گوش به فرمان خامنه ای، پس از 
استيضاح فرجی دانا، ھم اکنون برای استيضاح 
وزير ارشاد  بسيج شده اند و چه بسا وضعيت 

 . موجود به سمت وزرای ديگری ھم کشيده شود
در ساختار حکومتی جمھوری اسHمی، اگر تا 
پيش از اين وزرای وزارت خانه ھايی ھمانند 
اطHعات، کشور، امور خارجه و وزارت دفاع با 
نظر خامنه ای تعيين می شدند، اينک با کشيده 
شدن خط قرمز مورد نظر خامنه ای بسيار 
محتمل است که دولت از انتخاب وزير مورد 
نظرش برای وزارت خانه ھای ديگر نيز باز 

چرا که از اين پس، ھر گزينه دولت به .  ماند
فتنه "و "  فتنه"بھانه نزديکی و يا ھمدلی آنان با 

می تواند با مخالفت دستگاه وuيت مواجه "  گران
 . گردد

پوشيده نيست در يک سيستم حکومتی ھمانند 
جمھوری اسHمی که دين و دولت بھم آميخته اند 
و کل نظام نيز تحت زعامت يک ديکتاتور مطلق 

اداره می شود، نه فقط "  ولی فقيه"العنان به نام 
رياست جمھوری و ھيئت دولت، بلکه دستگاه 
قضايی، مجلس و ديگر نھادھای کوچک و 
بزرگ حکومتی نيز، ھمه سرسپردگانی ھستند که 
در درجه اول و پيش از ھر چيز، وظيفه شان سر 

فرود آوردن در مقابل منويات اين رھبر مطلق 
رھبری که به ھيچ کس و ھيچ .  العنان است

ارگانی پاسخگو نيست و ھمه بايد مطيع اوامر او 
بنا بر اين، با توجه به واقعيات موجود، .   باشند

بايد اذعان کرد که در پی موضع گيری ھای اخير 
خامنه ای، کابينه روحانی از ھم اکنون  با تنگناه 

 . مواجه شده است
حال با توجه به وضعيت موجود، اگر روحانی 
بخواھد به تمام توصيه ھايی که خامنه بر آن تاکيد 

، "فتنه"داشته، از جمله فاصله گرفتن از جريان 
حفظ انسجام "، "پرھيز از حاشيه سازی ھا"

عمل "  شنيده شدن يک صدا از دولت"و "  درونی
کند، اين به معنای پشت پا زدن دولت به تمام 

در اين صورت، .  وعده ھای انتخاباتی اش است
بودن خود و "  نه تنھا ھمانند خاتمی بر تدارکاتچی

کابينه اش صحه گذاشته است، بلکه راه 
ی مورد نظر "اميدوارکردن مردم به آينده"

لذا، .  جمھوری اسHمی را نيز مسدود خواھد کرد
بعيد به نظر می رسد که روحانی با رھا کردن 
کامل ميدان، بخواھد نيروھای عقبه خود را به 
سمت سرخوردگی و فاصله گرفتن از صندوق 

 . ھای رای بکشاند
شق دوم، اين است که روحانی بر ادامه روند 
تاکنونی خود در عرصه سياست داخلی، uاقل در 
حرف و از منظر موضع گيری ھای سياسی 
اصرار ورزد و در اين مسير برای 

ھر از گاھی، طی "  اميدوارکردن مردم به آينده"
و "  ترسو"يک سخنرانی آتشين، مخالفين خود را 

با انتخاب اين گزينه که به .  خطاب کند"  لرزان"
اجبار محتمل ترين انتخاب روحانی ھم خواھد 

شنيده "و "  حفظ انسجام درونی"بود، نه تنھا شاھد 
از رژيم نخواھيم بود، بلکه بر "   شدن يک صدا

و به عبارت بھتر بر "  حاشيه سازی ھا"دامنه 
دامنه درگيری ھای درونی نظام افزوده خواھد 

 . شد
عHوه بر اين، با توجه به ھشدار خامنه ای نسبت 

در "  اصHح طلبان"به ورود حاميان رفسنجانی و 
پست ھای وزارتی، که خامنه ای در ھمين 
سخنرانی اخيرش، ھيئت دولت را از به کارگيری 

انتخاب   آنان در پست ھای دولتی بر حذر داشت،
شق دوم الزاما به تشديد تنش ھا دامن زده و نتيجه 
اينکه فشار خامنه ای و ارگان ھای تحت امر او 
نسبت به روحانی و کابينه اش افزايش خواھد 

بروز اين وضعيت، شرايط را برای .  يافت
روحانی باز ھم دشوارتر کرده و چه بسا او را به 

بودن رياست "  تدارکاتچی"بن بست اعتراف بر 
 . جمھوری سوق دھد
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آھن بافق برافراشته شد پرچمی که در معدن سنگ  
و بطور ضمنی شايعه تصميم دولت به واگذاری 

صندوق " درصد سھام سنگ معدن به ٧١/  ۵
قرار بود .  را تاييد کرد"  بازنشستگی فوuد

 درصد سھام معدن که در سايت ٢٨/  ۵موضوع 
سازی برای واگذاری به بخش  سازمان خصوصی

خصوصی عرضه شده است، از اين سايت 
ھنوز چند .  برداشته شود که اين ھم انجام نشد

ھای توخالی وزيرکار نگذشته بود  روزی از وعده
 فعال اعتصاب اول که ١٨که دستگيری دو تن از 

ھا صادر  با شکايت کارفرما حکم بازداشت آن
دولت که .  شده بود، جرقه اعتصاب دوم زده شد

آھن  از اتحاد و ھمبستگی کارگران معدن سنگ
ھا به ساير معادن  بافق و گسترش اعتصاب آن

ای که با  ترسيد، به نحو عجوuنه منطقه می
سراسيمگی ھمراه بود، نيروھای سرکوب گارد 
ويژه را به قصد ارعاب کارگران و کنترل 

 .اوضاع، در معدن مستقر ساخت
اين اقدام ضدکارگری اما نه فقط ھيچ خللی در 
ارادۀ کارگران به ادامه اعتصاب ايجاد نکرد، 
بلکه خشم و اعتراض شديد آنان را نيز درپی 
داشت به نحوی که رژيم به فاصله يک روز 
مجبور شد اين نيروھا را uاقل از محوطه معدن 

با اين ھمه نه فقط دو .  به خارج آن منتقل سازد
که در  کارگر بازداشت شده آزاد نشدند، بل

 کارگر ديگر ۶ھای شبانه،  روزھای بعد و يورش
معدن و يکی از اھالی بافق که برخی از کارگران 

. گرد را پناه داده بود، بازداشت نمود تحت پی
آھن بافق از   ھزار کارگر معدن سنگ۵حقانيت 

يک سو از سوی ديگر موقعيت و نقش مھم و 
موثری که اين معدن در گردش چرخ اقتصاد و 
زندگی ساير کارگران و ديگر اقشار مردم بافق 
دارد، حمايت گسترده مردم شھر از کارگران 

از سومين روز .  اعتصابی را درپی داشت
اعتصاب نه فقط خانواده کارگران بازداشت شده، 

که انبوھی از کارگران و زحمتکشان بافق که  بل
شد، به نشانه  ھا افزوده می ھر روز بر تعداد آن

حمايت و پشتيبانی از کارگران معدن بافق و 
برای آزادی کارگران بازداشت شده به تجمعات 

. اند روزی در مقابل فرمانداری روی آورده شبانه
تحت فشار مبارزات کارگران و زحمتکشان 
اگرچه مديرعامل معدن، ظاھرا از شکايت خود 
انصراف داد و از پی آن استاندار يزد و فرماندار 

ھايی برای آزادی کارگران بازداشت  بافق وعده
 ٨اند، اما  شده و تحقق خواست کارگران داده

برند  کارگر معدن کماکان در بازداشت به سر می
منظور  و مقامات بلندپايه دولتی و امنيتی به

اين در .اند بررسی موضوع از تھران به بافق رفته
ست که قند و چای وآب يخ کارگران معدن   حالی

. اند تا کارگران را به زانو درآورند را قطع کرده
 ١٠گوی قوه قضاييه  ای سخن محسنی اژه

شھريور ماه علنا کارگران اعتصابی معدن بافق 
دستگاه قضايی و امنيتی مشغول .  را تھديد کرد

چينی و در تدارک سرکوب کارگران  توطئه
ھا، اعتصاب کارگران   رغم تمام اين اما به.  ھستند
آھن معدن بافق که مخالف واگذاری اين  سنگ

اند تا  معدن به بخش خصوصی ھستند و گفته
آزادی کارگران بازداشت شده و صدور قرار منع 

گرد کارگران ادامه خواھد داشت،  تعقيب و پی
 . چنان ادامه دارد تزلزل ھم بی

آھن بافق نبايد به بخش خصوصی  معدن سنگ

اين حرف اصلی کارگران معدن و !  واگذار شود
ست   روزه و اعتصابی٣٩دليل محوری اعتصاب 

 ١١( تير آغاز شده و تا به امروز ٢٨که از 
اعتصاب بزرگ و .  ادامه يافته است)  شھريور

آھن بافق نه   ھزار کارگر معدن سنگ۵بسته  ھم
فقط از اين جنبه بسيار حائز اھميت است که 

پارچه و چون تنی واحد  طور يک کارگران به
توليد را خوابانده و با برخورداری از يک روحيه 

ھای خود  گيرانه برخواست باuی ھمبستگی، پی
اند،  پای فشرده و از نمايندگان خود حمايت کرده

که به ويژه از اين جھت مھم است که آنان با  بل
ھای اصلی  سازی که يکی از سياست خصوصی

. اند ست، آشکارا به مقابله برخاسته دولت روحانی
گرچه اعتصاب کارگری در اعتراض به 

سازی نکته جديدی نيست و برای  خصوصی
تپه در دھه ھشتاد  شکر ھفت نمونه کارگران نی

اعتصابات بزرگی را در مخالفت با واگذاری 
تپه به بخش خصوصی  کشت و صنعت ھفت

سازمان دادند، اما واقعيت اين است که بعد از آن، 
جنبش کارگری با اعتصاباتی به اين گستردگی و 

سازی را  اين کم و کيف در مخالفت با خصوصی
 ھزار ۵اعتصاب و مخالفت .  شاھد نبوده است

آھن بافق با واگذاری اين معدن  کارگر معدن سنگ
دھنده اين واقعيت است  به بخش خصوصی نشان

العاده مخرب اين  که کارگران به عواقب فوق
سياست که يکی از اجزاء اصلی و مھم 

. اند برده ست پی ھای نئوليبرال اقتصادی برنامه
پارچه، استمرار مبارزه و مخالفت  اعتصابات يک
گر رشد آگاھی  سازی معدن، بيان با خصوصی

سازی،  سياست خصوصی.  سياسی کارگران است
ھای دولت روحانی و  در مرکز سياست

ھای حکومتی از مجلس  ست که ھمه نھاد سياستی
ھای آن،  و دولت گرفته تا رھبر حکومت و جناح

ست که از  اند، سياستی جملگی با اجرای آن موافق
وقفه به اجرا گذاشته  دوران رفسنجانی تاکنون بی

اين سياست درعين حال در امتداد .  شده است
المللی چون  ھای انحصارات مالی بين سياست

المللی پول و کامH با  بانک جھانی و صندوق بين
 . خواست و برنامه اين نھادھا منطبق است

آھن بافق و  اعتصاب کارگران معدن سنگ
ھا با واگذاری معدن به بخش  مخالفت آن

خصوصی، در واقع مخالفت کارگران با تصميم 
و سياست دولت و مخالفت با خواست و تصميم 

اگر پيش از اين افشای ماھيت .  نظام است کل 
ھای نئوليبرالی بر دوش  ضدکارگری برنامه

ھا و احزاب چپ و  روشنفکران انقHبی و سازمان
کمونيست و کارگران آگاه قرار داشت، اکنون اين 
موضوع به يک پراتيک کارگری تبديل شده 

که ايضا دليلی بر رشد آگاھی کارگران .  است
: گويد آھن بافق می يک کارگر معدن سنگ.  است

اند، اما مسئولين  اند، بيدار شده کارگران آگاه شده"
 ."خواھند آن را باور کنند نمی

ترديدی در اين مساله وجود ندارد که سرمايه، 
اعم از دولتی يا خصوصی، با استثمار کارگر 
عجين است و طبقه کارگر برای نابودی کل نظام 

داری  داری و برچيدن مناسابت سرمايه سرمايه
اما اين ھم برای ھر کارگر آگاھی .  کند مبارزه می

آھن بافق  و از جمله برای کارگران معدن سنگ
روشن است که واگذاری اين معدن به بخش 
خصوصی، اگر به معنای تعطيلی کل معدن و 

سازی تمام کارگران اين معدن  اخراج و بيکار
نباشد، حتما به معنای تعديل نيروی کار و اخراج 

حقوقی  به معنای بی.  گسترده کارگران است
به .  بيشتر، ساعات کار و استثمار بيشتر است

معنای سوانح و ناامنی بيشتر تحميل شرايط بدتر 
تر   بارتر و به معنای مزد و مزايای کم و خفت

آھن بافق مخالف اين  کارگر معدن سنگ.  است
مند خود که  روند است و با اعتصابات شکوه

پارچگی  الگوی درخشانی از اتحاد و يک
اين .  ست در برابر آن ايستاده است کارگری

يافته بر پايه اتحاد و ھمبستگی  الگوی نضج
تواند و بايد به الگوی مناسبی برای  کارگری، می

کارگران معادن و موسسات توليدی مشابه تبديل 
اھميت مبارزه و ايستادگی کارگران معدن .  شود

شود که  تر می آھن بافق زمانی مشخص سنگ
بدانيم دولت روحانی مصمم است در عرصه 

ھا  سازی ھا از ابعاد پيشين خصوصی واگذاری
طی .  ازپيش گسترش دھد عبور کند و آن را بيش

ست که  ، سالی٨٣، سال ٩٢ الی ٨٢ھای  سال
به بخش )   شرکت١۵٧(ھا  بيشترين تعداد شرکت

 که ٩٢در سال .  خصوصی واگذار شده است
اولين سال رياست جمھوری روحانی بوده است، 

١از صفحه   
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آھن بافق برافراشته شد پرچمی که در معدن سنگ  
آھن بافق  حمايت از کارگران معدن سنگ

آھن اصفھان، فوuد مبارکه و  ذوب.  برخيزند
ھا رابطه تنگاتنگی  فوuد اھواز که ادامه کاری آن

آھن دارد، بايد به حمايت از رفقای  با توليِد سنگ
کارگران معدن .  کننده خود برخيزند اعتصاب

آھن بافق و نيز کارگران اين واحدھا، نسبت  سنگ
افکنانه عوامل و  ھای مذبوحانه و نفاق به تHش

کنند ميان کارگران  محافل حکومتی که سعی می
معدن بافق و کارگران اين واحدھا اختHف ايجاد 

آنان با طرح اين .  کنند، بايستی ھوشيار باشند
واقعيت که تداوم اعتصاب و توقف توليد در معدن 

تواند به توقف توليد در  آھن بافق می سنگ
آھن اصفھان ، فوuد مبارکه وفوuد اھواز  ذوب

کنند کارگران اين واحدھا را به  بيانجامد، سعی می
مقابله و رودررويی با کارگران اعتصابی معدن 

آھن و  کارگران ذوب.  آھن بافق بکشانند سنگ
افکنانه را  فوuد بايد اين سياست مذبوحانه و نفاق

آنان در حمايت و ھمبستگی .  به شکست بکشانند
آھن بافق و برای ادامه  با کارگران معدن سنگ

کاری اين معدن، بايستی پيش دستی کنند و با 
ھای توليد، از خواست کارگران  خواباندن چرخ
پيروزی .  آھن بافق حمايت کنند معدن سنگ

آھن بافق، پيروزی کارگران  کارگران معدن سنگ
اين پيروزی در گرو !  آھن و فوuد ھم ھست ذوب

استمرار مبارزه متشکل ، در گرو حمايت جنبش 
تر تشکل ھای  کارگری و در گرو پشتيبانی مجدانه

نبايد !  ست ھای فعاuن کارگری کارگری و تشکل
آھن  گذاشت، پرچمی که کارگران معدن سنگ

 !اند، بر زمين افتد بافق برافراشته
 :ھا زيرنويس

 تعداد سھام واگذارشده ١٣٨٣سال   –  ١
 ميليون ۶۴٩١٧٧۵ به ارزش ۵٨۶٩٧٧٠١٧
 تعداد سھام واگذارشده ١٣٩٢لایر و سال 

 ٢٠٨۶۴٣۶۵٩ به ارزش ١٢٣١٣۴٠٠۶٨١
 .ميليون لایر بوده است

دربحبوحه اعتصاب کارگران معدن سنگ   –  ٢
آھن بافق فاش شد که يکی ازمديران دولت فعلی

يکی ازمعادن )  که البته نام وی ذکر نشده است(
سنگ آھن کشور را به ھمسرخود واگذارنموده و 

پس ازآن که گند قضيه !  بنام وی ثبت کرده است
ستاد مبارزه "درآمد،پرونده اين واگذاری در

اسحاق جھانگيری معاون اول .بازشد"  بامفاسد
حسن روحانی برای فيصله دادن به قضيه، فوراً 
پادرميانی کرد ويک روزبعد وزيرصنعت، معدن 
وتجارت دريک نشست خبری اعHم نمود؛ 

ی معدنی که بنام ھمسريکی ازافرادبانفوذ   پرونده
 !صادرشده بود، لغوشده است

 
 

کميت و کيفيت .  فوuد مبارکه و فوuد اھواز است
آھن منطقه، دسترسی به  باuی معادن سنگ

تر پايين بودن ھزينه  آھن و دريا و از ھمه مھم راه
العاده ارزاِن  توليد از ناحيه نيروی کار فوق

تشکِل محروم از حقوق اوليه کار، رواج  بی
آھن  قراردادھای موقت و پيمانی در معدن سنگ

بافق و ديگر معادن منطقه، موجبات جلب توجه و 
داران داخلی و خارجی را فراھم  عHقه سرمايه
اما درست در آن لحظاتی که .  ساخته است

ھا در  داران بخش خصوصی و آقازاده سرمايه
خود را ]  ٢[ھمدستی با مسئولين باuی دولتی 
آھن بافق چنگ  آماده کرده بودند تا بر معدن سنگ

بياندازند و به بھای بيکارسازی گسترده کارگران 
و تباھی زندگی ھزاران انسان، معدن را چپاول و 
سودھای بيشتری به جيب زنند، کارگران معدن 

ھا  آھن بافق يکدست و يکپارچه در برابر آن سنگ
خروش اعتراضی کارگران معدن بافق .  ايستادند

که از حمايت عموم مردم زحمتکش اين شھر نيز 
کار  برخوردارند، ضربه محکمی بر دولت فريب

روحانی و سياست ضدکارگری واگذاری صنايع 
 .و معادن به بخش خصوصی وارد ساخته است

واگذاری صنايع، معادن و ساير موسسات، که 
اند و تحت  ھا اساسا ثمره کار کارگران تمام آن

گيرد، يکی  سازی دولت انجام می عنوان کوچک
از اجزاء مھم اقتصاد نئوليبرال است که کابينه 

ھای پيشين در حال  تر از تمام کابينه روحانی جدی
سازی کارگران از  محروم.  اجرای آن است

ھای قانونی در زمينه حقوق کار،  حداقل
ھای تامين اجتماعی، باز  محروميت از حداقل

گيری تمام دستاوردھا و امتيازاتی که ثمره  پس
ھا مبارزه طبقه کارگر است و پرتاب  سال

کارگران به ورطه ھولناکی که جز استثمار خشن 
رحم ھر  حدوحصر و جز اراده و قانون بی و بی

دار و صاحب کارخانه و معدن، ھيچ  سرمايه
ضابطه و قانون ديگری بر آن حاکم نيست، از 

 .اجزاء مھم ديگر اين سياست است
آھن بافق،  پرچم برافراشته شده در معدن سنگ

. ست پرچم اعتراض جدی عليه چنين سياستی
پرچم دفاع از حق حيات کارگر و مقابله با 

ست که سرمايه وسيله آن را در دست  تعرضی
اکنون وقت آن !  دولت روحانی قرار داده است

است که کارگران ساير معادن منطقه خصوصا 
گھر به  آھن چادرملو و معدن گل معدن سنگ

 شرکت به بخش خصوصی ۶٠گرچه تعداد 
ھا از لحاظ  واگذار شده است، اما اين شرکت

 برابر و به لحاظ ارزش ٢٠ميزان سھام، بيش از 
ھای   برابر سھام و ارزش شرکت٣٠بيش از 

در سال ] .  ١[ بوده است ٨٣واگذار شده در سال 
 ١٨۶,   ماھه اول سال۶، تنھا در ھمين ٩٣

شرکت برای واگذاری به بخش خصوصی 
 ١٠عرضه شده است که اين تعداد در تمام طول 

در سايت سازمان .  سال گذشته سابقه نداشته است
ھا و  خصوصی نام و مشخصات اين شرکت

ميزان سھام عرضه شده برای واگذاری به بخش 
ی   خصوصی آورده شده است که از جمله

توان به موارد زير  ھای عرضه شده می شرکت
سازی تبريز،   درصد ماشين١٠٠:  اشاره کرد

سازی تبريز، لوله  گری ماشين  درصد ريخته١٠٠
سازی، کشت وصنعت  گستراسفراين، کشتی

 درصد توليد نيروی برق ١٠٠تپه،  شکر ھفت نی
فارس، شاھرود و خراسان،  لوشان، منجيل، خليج

 درصد توليد برق ری، اھواز، نکاء، ۴٩
 درصد توليد برق ۴٠ھرمزگان و شھيدرجائی، 

اصفھان، شازند، طرشت، سيستان و بلوچستان و 
 ٨٠ درصد پاuيش نفت خوزستان، ٩۵يزد، 

 درصد ۴٩درصد پاuيش نفت پتروفيلد شيراز، 
 درصد ٢٠ تا ١٠پاuيش نفت کاسپين، 

سينا،  ھای دھدشت، کازرون، ابن پتروشيمی
سنگ   درصد ذغال١٠٠فيروزآباد و دھلران، 
سنگ البرز شرقی، مس  البرز مرکزی، ذغال

، آلومينای ايران، فوuد )ميدوک(شھر بابک 
 ٢٨/  ۵آھن شرق ايران و  آذربايجان، سنگ

که البته گفته )  بافق(آھن مرکزی  درصد سنگ
صندوق " درصد سھام آن نيز به ٧١/  ۵شود  می

 .فروخته شده است" بازنشستگی فوuد
قابل ذکر است که بافق و اطراف آن و کل استان 
يزد که مردم محرومی را در خود جای داده 

تا .  ست است، از لحاظ مواد معدنی بسيار غنی
گردد، ذخائر  آھن بر می جا که به سنگ آن

 ميليارد تن ٢آھن در اين منطقه حدود  سنگ
آھن مرکزی  معدن سنگ.  شود تخمين زده می

، شامل معدن چغارت، uيه شمالی، لکه )بافق(
اين معدن از سال .  چاھون است سياه و معدن سه

برداری قرار گرفته و ذخائر   مورد بھره١٣۵٠
 ميليون تن برآورد ۶٧آن در حال حاضر حدود 

آھن اين معدن مرغوب و عيار  سنگ.  شده است
 کيلومتری شھر ١٠ است و در ۵٧ تا ۶١آن بين 

آھن حدود  بافق وافع شده است که از طريق راه
 کيلومتر با ۶٠٠ کيلومتر با اصفھان و ۴٧٠

اين معدن در گذشته زير .  بندرعباس ارتباط دارد
آھن  نظر شرکت سھامی خاص معادن و سنگ

 به عنوانی يکی از ۶۵در سال .  ايران بود
به "  شرکت ملی فوuد"ھای زير مجموعه  شرکت

اما پس از انحHل اين شرکت و .  فعاليت ادامه داد
سازمان توسعه و نوسازی صنايع و "تشکيل 

ھای زير  به يکی از شرکت"  معادن ايران
از مجموعه .  مجموعه اين سازمان واگذار گرديد

آھن اين منطقه يعنی  سه معدن بزرگ سنگ
گھر،  آھن بافق، معدن چادرملو و معدن گل سنگ

شود  آھن استخراج می  ميليون تن سنگ١٨ساuنه 
 ميليون تن آن به چين و پاکستان صادر ٣که 
آھن اصفھان،  شود و بقيه آن خوراک ذوب می
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نقش کردھای عراق و حکومت اقليم کردستان در 
 ای جمھوری اس�می استراتژی منطقه

مناطق تحت نفوذ سياسی خود را از عراق تا 
سوريه، لبنان و فلسطين بسط دھد و يک 
پيوستگی جغرافيايی ميان اين مناطق نفوذ، 

 .از طريق عراق ايجاد نمايد
لشکرکشی نظامی آمريکا به عراق و قرار 

گرای شيعه  ھای بورژوايی اسHم گرفتن گروه
ترين پيروزی  در رأس قدرت سياسی، بزرگ

ای جمھوری  طلبانه منطقه در سياست توسعه
فتح کربH که با ادامه .  اسHمی از کار درآمد

نيافته بود، اکنون بدون   سال جنگ، تحقق٨
ھای طرفدار  آمده بود و گروه دست جنگ به

جمھوری اسHمی نقش برتر را در دستگاه 
کمی .  دولتی عراق به خود اختصاص دادند

ھا جايگاه و  وقت uزم بود تا اين گروه
 –موقعيت خود را در دستگاه بوروکراتيک 

نظامی دولت عراق تقويت و تحکيم کنند و با 
ھايی که دولت آمريکا  حذف تدريجی گروه

ھا در  ھا را تحت عنوان نمايندگان سنی آن
قدرت سياسی سھيم ساخته بود، تمام قدرت 

رقيب  اجرايی را قبضه کنند و نفوذ سياسی بی
. جمھوری اسHمی در عراق تأمين گردد

بدون سلطه سياسی بر عراق، نفوذ سياسی 
جمھوری اسHمی در سوريه و لبنان و 

گری در اين منطقه از  تقويت شيعه
نقشی که .  ماند خاورميانه، ناتمام می

جمھوری اسHمی از طريق عراق در بحران 
سوريه به نفع بشار اسد ايفا نمود، بر کسی 

مسيری کامHً امن برای .  پوشيده نيست
ارسال تسليحات، گسيل نيروی نظامی و 

 .تأمين نيازھای اقتصادی دولت بشار اسد
جمھوری اسHمی با نفوذ قطعی که در عراق 

ھا برای  به دست آورد، اھدافی را که سال
ديد که  يافته می ھا تHش کرده بود، تحقق آن

گرای سنی از  سر برآوردن يک گروه اسHم
درون جنگ داخلی سوريه که يکی از اھداف 
مھم خود را نه صرفاً سرنگونی اسد در 

ھای مذھبی  سوريه، بلکه سرنگونی دولت
شيعه قرار داده است، به معضلی جدی برای 

اين گروه .  جمھوری اسHمی ايران تبديل شد
تنھا توانست بخشی از سوريه را به  نه

رشته  تصرف خود درآورد، بلکه با يک
درپی  آسا در عراق، تصرف پی حمHت برق

شھرھايی که اغلب آنھا در مناطق سنی نشين 
مذھب  ھستند و مخالف جدی دولت شيعی

حاکم، و سرانجام شکست ارتش عراق در 
چيز را در ابھام  موصل و تصرف آن، ھمه

 .فروبرد
از ديدگاه جمھوری اسHمی، اگر 

ھای خHفت اسHمی داعش سد نشود  پيشروی
مذھب در بغداد سرنگون گردد،  و دولت شيعه

ھای  به معنای از دست رفتن يکی از حلقه
مھم زنجيره اھداف استراتژيک است، که پی 

بار ديگر سران کردھای عراق، ھر دو جناح 
دار اين نقش  بارزانی و طالبانی مجدداً عھده

گردند و از حمايت مالی و تسليحاتی  می
جمھوری اسHمی در مبارزه با رژيم صدام 

 .شوند برخوردار می
با سرنگونی رژيم صدام در پی لشکرکشی 
آمريکا به عراق و تقسيم قدرتی که پيامد آن 
بود، کردھای عراق از موقعيتی برخوردار 
. شدند که البته مطلوب جمھوری اسHمی نبود

رو که اقليم کردستان،  نه صرفاً ازآن
توانست خواست خودمختاری کردھای  می

ساکن ايران را تقويت کند، بلکه از دامنه 
نفوذ و تأثيرگذاری سياسی جمھوری اسHمی 

 .کاست بر کردھای عراق می
ای جز پذيرش  جمھوری اسHمی چاره

موقعيت جديد کردھای عراق را نداشت، اما 
تHش کرد از طريق تقويت مناسبات 

ويژه با جناح  اقتصادی و سياسی خود به
اتحاديه ميھنی، نفوذ سياسی خود را در 

 .ای حفظ کند محدوده
تشديد اختHفات درونی بورژوازی عراق و 
طرح مسئله استقHل از سوی رئيس اقليم 
کردستان، واکنش شديد جمھوری اسHمی را 

مقامات رژيم عدم تحمل آن را .  برانگيخت
ھای وابسته، حمHت  اعHم نمودند و رسانه

شديدی را به حکومت اقليم کردستان آغاز 
آسای دولت  ھای برق اما پيشروی.  کردند

اسHمی که حتا اربيل را در معرض سقوط 
ھای ديگر، خطر  قرار داده بود و در جبھه

حمله به بغداد و سقوط دولت شيعی را 
داد، جمھوری اسHمی و اقليم  افزايش می

کردستان را که با دشمنی مشترک مواجه 
 .شده بودند به يکديگر نزديک نمود

بار ديگر نقش کردھای عراق در استراتژی 
ای جمھوری اسHمی، بسيار برجسته  منطقه

جمھوری اسHمی امروزه بيش از ھر .  شد
زمان ديگر به حمايت و پشتيبانی کردھای 
عراق نياز دارد، چراکه با دشمنی مواجه 

ای  شده است که اساس استراتژی منطقه
جمھوری اسHمی و حتا امنيت آن را در 

 .معرض تھديدی جدی قرار داده است
پوشيده نيست که تصرف مناطق وسيعی از 
خاک عراق و سوريه توسط داعش و تشکيل 

جا برای جمھوری  خHفت اسHمی، تا ھمين
ای  اسHمی ايران يک شکست بزرگ منطقه

 .است
 سال تHش نمود تا ٣۵جمھوری اسHمی 

درواقع او به زبان ديپلماتيک آنچه را که 
، "اتحاد"اکنون در عراق وجود ندارد، 

را بيان "  ، تماميت ارضی"ثبات"، "امنيت"
دارد و ھدف خود را از ديدار با رئيس  می

اقليم، تHش برای تحقق اين اھداف اعHم 
ھا را مرتبط با امنيت جمھوری  کند و آن می

 .داند اسHمی می
از ھمين زاويه است که آمادگی جمھوری 
اسHمی را برای ارائه ھرگونه کمکی به اقليم 
کردستان در چارچوب تحقق اين اھداف و 
مقدم بر ھر چيز در مبارزه با دولت اسHمی 

 .دارد داعش اعHم می
که وزير امور خارجه جمھوری  رغم اين به

اسHمی، در شرايطی که عراق با بحران 
پاشيدگی درگير است، در ديدار با رئيس  ازھم

چنين سران اتحاديه  اقليم کردستان و ھم
ميھنی کردستان، تHش نمود، با ارائه 
ھرگونه کمکی خود را دوست و حامی مردم 
کردستان عراق معرفی نمايد، در جايگاه 

ای  کردستان عراق در استراتژی منطقه
جمھوری اسHمی تغييری صورت نگرفته، 
بلکه در اوضاع سياسی موجود، برجستگی 

 .ای يافته است ويژه
در اين استراتژی که جمھوری اسHمی آن را 
از رژيم شاه به ارث برده است، کردھای 
عراق تا جايی نقش دارند و موردحمايت و 
پشتيبانی سياسی، مالی و نظامی قرار 

گيرند که بتوانند رژيم حاکم بر ايران را  می
در تحقق اھداف اين استراتژی و حل 

ای به نفع خود ياری  مخاصمات منطقه
 .رسانند

از ھمين روست که رژيم شاه، ھمانند 
جمھوری اسHمی، در ھمان حال که کردھای 

کرد و با  شدت سرکوب می ايران را به
ھا به خودمختاری، دشمنی  ھرگونه ادعای آن

داد، اما در جھت پيشبرد  ناپذير نشان می آشتی
ھای خود در نزاع با دولت عراق، از  سياست

کردھای عراق به رھبری مH مصطفی 
بارزانی در مبارزه با رژيم بعثی عراق 

ی مالی، تسليحاتی و نظامی  جانبه حمايت ھمه
يابی به  محض دست آورد، اما به به عمل می

اھداف خود و توافق با رژيم عراق، اين 
نقش کردھای .  کمک و حمايت قطع گرديد
ای شاه در ھمين  عراق در استراتژی منطقه

 .محدوده بود
پس از سرنگونی رژيم شاه در ايران و تشديد 
اختHفات جمھوری اسHمی با رژيم صدام، 

  ٨درصفحه 

 زنده باد سوسياليسم 
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 آگاھی و مبارزه سياسی

  ٧درصفحه 

کند،  گيرد، رشد می است که آگاھی شکل می
يابد و چارچوب مناسبات موجود  شفافيت می
ای نه تنھا در  اما، مبارزه.  نوردد را درمی

عرصه اقتصادی، بلکه ھمان گونه که 
متفکرين سوسياليسم علمی بارھا تذکر 

 .ی سياسی چنين در عرصه اند، ھم داده
ھای  گيری در سده کارگران، از ابتدای شکل

پيشين، به ناگزير و بر اثر مقتضيات 
شان، به اشکال گوناگون به مبارزه  معيشت

چنان  اند و ھم داران روی آورده عليه سرمايه
. دھند نيز در سراسر دنيا به آن ادامه می

مبارزات اقتصادی، تHش برای بھبود شرايط 
فروش نيروی کار و کسب امتيازات از 
بورژوازی، گرچه اھميت خود را دارد، اما 

ست در  ای نبايد فراموش کرد که اين مبارزه
، مبارزه با  داری چارچوب نظام سرمايه

اگر کارگران به .  ھا ھاست تا علت معلول
توانند به مبارزات اقتصادی  خودی خود می

صنفی دست زنند، و از ابتدا نيز چنين   –
ھا  اند، پس وظيفه و رسالت مارکسيست کرده

 چيست؟ 
شعور سياسی طبقاتی را فقط : "گويد لنين می

از بيرون يعنی از بيرون مبارزه اقتصادی 
از بيرون مدار مناسبات کارگران با 

. توان برای کارگر آورد کارفرمايان می
توان  ای که اين دانش را فقط از آن می رشته

ی مناسبات تمام طبقات و  تحصيل نمود رشته
ی ارتباط  قشرھا با دولت و حکومت و رشته

(باشند متقابل بين تمام طبقات می چه بايد ." 
 )کرد؟

ھا آن  ی مارکسيست به معنايی ديگر، وظيفه
نيست که از قفای جنبش روان باشند و به 
. مبارزات خود به خودی کارگران خشنود

امری که گرايشات رفرميستی، اکونوميستی 
و آنارکوسنديکاليستی، در ميان کارگران 

ھاست  بر مارکسيست.  کنند تبليغ و تشويق می
که شعور سياسی طبقاتی کارگران را ارتقاء 
دھند، مبارزات آنان را از چارچوب 
مناسبات موجود فراتر برده و مسئله برپايی 
انقHب اجتماعی، کسب قدرت سياسی و 
برقراری ديکتاتوری پرولتاريا را دستور 

 .کار طبقه کارگر قرار دھند
شاھديم که امروزه در جھان با وجود زوال و 

ھای  کاری داری با وجود تبه پوسيدگی سرمايه
 کارگران سراسر  اين نظام، با وجود آمادگی

جھان برای مبارزه، با يک جنبش نيرومند 
سوسياليستی روبرو نيستيم، بايد آن را به 

ھای نظری، تاکتيکی و  حساب ضعف
ھای آنان  ھا و ناتوانی سازمانی مارکسيست

ھمان ضعف و . در انجام وظايف خود دانست
ناتوانی که جنبش سوسياليستی ايران نيز 

 .دچار آن است

شد، چيزی نيست جز  تلقی می...  ھا و ھوس
تاريخ مبارزات طبقاتی طبقات حاکم و 

داری نيز  آنان نشان دادند، سرمايه.  محکوم
در .  يکی از مراحل متعدد تاريخ بشر است

شرايط تاريخی، اقتصادی، و ھمراه با 
ھای علمی خاصی پديد آمده است و  پيشرفت

پس از ايفای نقش خود در تاريخ رو به 
گذارد و به عاملی بازدارنده در  انحطاط می

اما .  برابر نيروھای مولد تبديل خواھد شد
چنين نشان دادند که از ميان دو طبقه  ھم

ی کارگر يگانه  اصلی جامعه، طبقه
تواند جامعه را طبق  ست که می ای طبقه

ای ھدفمند سازمان و سامان دھد و با  برنامه
کسب قدرت سياسی نه تنھا نظام 

داری، بلکه ھمراه با آن، تمامی  سرمايه
اشکال تاکنونی مالکيت خصوصی و نظام 

 .طبقاتی را نابود کند
ھا، با آن که  اکنون پس از گذشته سده

ھاست دوران شکوفايی و  بورژوازی مدت
رسالت تاريخی خود را از دست داده و به 
سدی در راه پيشرفت جامعه و رشد نيروھای 

ھاست که شرايط  توليد مبدل گشته است؛ مدت
ی اين طبقه به  عينی پايان بخشيدن به سلطه

داری  وجود آمده است، اما، نظام سرمايه
چنان به ھستی خود ادامه داده و  ھم

بورژوازی ھنوز قدرت سياسی را دراختيار 
علت نيز روشن است، سلطه آگاھی .  دارد

اين آگاھی به علت رسوب .  طبقات حاکم
ھا،  ھا و نسل ھای طبقاتی طی قرن ايدئولوژی

ابزار مادی و معنوی فراوان بورژوازی در 
تبليغ و تلقين نظرات خود، استفاده از قھر 
عليه دشمنان طبقاتی خود، امکان توليد و 

 .بازتوليد خود را دارد
خواھد وظيفه تاريخی خود  اگر پرولتاريا می

را به سرانجام برساند و با برپايی انقHب 
اجتماعی به اين نظام پايان بخشد، بايستی به 

در راه کسب .  آگاھی طبقاتی خود دست يابد
ھای  اين آگاھی، اين طبقه ناگزير است پديده

ھا را در  جامعه و ارتباط ديالکتيکی بين آن
کليت خود درک کند، به پيوند بين جامعه و 
فرآيند تحول آن در کليت خود آگاھی يابد، 
مناسبات بين طبقات را دريابد، به منافع خود 

دار وقوف  و تضاد آن با منافع طبقه سرمايه
طبقاتی خود را سازمان )  احزاب(حزب .  يابد
تنھا در چنين شرايطی است که از .  دھد
" ای برای خود طبقه"به "  ای در خود طبقه"

شود و به نيرومندترين سHح خود  تبديل می
 .يابد در پيکار عليه بورژوازی دست می

کسب آگاھی، ھمان گونه که تجارب تاريخی 
و تجارب روزمره زندگی اين طبقه نشان 

آمدنی  داده است، تنھا در تئوری به دست
نيست، بلکه نيازمند تجربه ملموس و عمل 

در جريان عمل و مبارزه .  مبارزاتی است

ھا و اشکالی که بازتاب وقوف و آگاھی  جلوه
انسان به ھستی اجتماعی خود در آن دوران 

: نويسد مارکس در اين باره می.  اند ويژه بوده
آگاھی از ھمان ابتدا يک رابطه "

ھا وجود  ست و تا زمانی که انسان اجتماعی
دارند، به ھمين گونه نيز باقی خواھد 

 )ايدئولوژی آلمانی." (ماند
ی بورژوازی نوخاسته با  از سويی، مبارزه

توانست تنھا به  طبقه حاکم پيشين، نمی
uزم بود برای .  عرصه اقتصاد محدود بماند

تثبيت اين شيوه توليد، کسب قدرت سياسی و 
حفظ برتری اقتصادی اين طبقه، روبنايی از 

ھا، اشکال سياسی، حقوقی،  ايدئولوژی
. فرھنگی و دينی متناسب با آن آفريده شود

 .چنين نيز شد
داری،  از سوی ديگر، پيدايش و رشد سرمايه

ی ديگری را نيز پروراند به نام طبقه  طبقه
چون بورژوازی،  ای که ھم طبقه.  کارگر

اش بر تکامل فرآيند مدرن  وجود و تکامل
جايی که وجه  و از آن.  توليد استوار است

ھای  داری با شيوه تمايز شيوه توليد سرمايه
توليد پيشين آن است که با مناسبات اقتصادی 
محض ساخته شده است، دو طبقه اصلی 
جامعه، يعنی بورژوازی و پرولتاريا، برای 

توانستند  نخستين بار در طول تاريخ بشر، می
ھای دينی و سياسی پيشين  فارغ از واسطه

پس، نياز .  رو در روی يکديگر قرار گيرند
به آرمانی کردن مناسبات موجود و جلوه 

دو "  منافع عام"منافع بورژوازی به صورت 
 .چندان بود

ای منطبق با شيوه توليد و  آگاھی در ھر دوره
مناسبات توليدی حاکم شکل گرفته و تکوين 

اين آگاھی "جايی که  يابد و  اما، از آن می
ھا نيست که ھستی آنان را تعيين می  انسان

کند، بلکه به عکس ھستی آنان است که 
(نمايد شان را تعيين می آگاھی مارکس، ." 

در اين جا نيز ).  سھمی در نقد اقتصاد سياسی
. بورژوازی با سدی ناگزير روبرو بود

تکوين و رشد اين شيوه از توليد، اين امکان 
آورده بود تا بنا به ھستی اجتماعی  را فراھم 

پرولتاريا، آگاھی طبقاتی ديگری نيز پا به 
پردازان و  عرصه حيات نھد و نظريه

. متفکرين خاص اين طبقه به وجود آيند
ترين متفکرين اين طبقه مارکس و  برجسته

آنان با تکوين سوسياليسم علمی .  انگلس بودند
و بررسی ماترياليستی تاريخ نشان دادند 

ھای  تاريخ بشر که تا پيش از آن، تاريخ جنگ
طلبانه قبايل و ملل،  ھای توسعه مذھبی، جنگ

مردان تاريخ، آرزوھا و  اعمال بزرگ

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 



 ٧ ۶٧۶ شماره  ٩٣نيمه اول شھريور     ٧

ھای ايران  مسلم است وظايف مارکسيست
ھای کشورھای  بسی دشوارتر از مارکسيست

ست، زيرا، از يک سو،  داری پيشرفته سرمايه
داری حاکم بر ايران، پوشيده  رژيم سرمايه

ست  در عبای دينی است و اين پرده ساتری
در اذھان بسياری از کارگران ايران در 

داری و از  رودررويی مستقيم با نظام سرمايه
ست به شدت  سوی ديگر، رژيمی

 . گر سرکوب
مسلم است که کارگران ايران در خ� زندگی 

آنان نيز تحت سلطه عقايد حاکم .  کنند نمی
چيزی بيش از بيان "عقايدی که.  قرار دارند

آرمانی مناسبات مسلط مادی، مناسبات مسلط 
شوند و  ای که به عنوان عقايد گرفته می مادی

در نتيجه بيان آرمانی مناسباتی که يک طبقه 
سازند و در نتيجه عقايد و  را طبقه حاکم می

ھای uزم برای استيHی آن را نيز به  ايده
(آورند، نيست وجود می ايدئولوژی ." 

 ).آلمانی
اين نيز حقيقتی است که کارگران ايران در 

گاه از مقاومت و   سال گذشته، ھيچ٣۵
مبارزه برای کسب حقوق صنفی خود 

با نظری به اخبار کارگری .  اند بازنايستاده
يابيم که  چند ھفته گذشته در ايران درمی

مبارزات کارگری نه تنھا از نظر کمی، بلکه 
چه  اما آن.  از نظر کيفی نيز رشد کرده است

که در کليت درباره جنبش کارگری ايران 
توان گفت آن است که اين مبارزات و  می

آگاھی آنان آغشته به ديدگاه ھای 
ھای  غيرپرولتری است و ھنوز از چارچوب

ھای صنفی و مناسبات موجود فراتر  خواست
اين مبارزات اشکالی پراکنده و .  نرفته است

منفرد دارند و از خصلتی سراسری 
 .برخوردار نيستند

چه طبقه کارگر ايران به آن نياز دارد،  آن
وجود حزب کمونيست است که به وظايف 
تاريخی خود عمل کند وبرای ارتقای 
مبارزات کارگران و کسب قدرت سياسی 

کارگران برای نيل به آگاھی سياسی .بکوشد
ھای جامعه را  uزم بايد رابطه ميان پديده
گری در ساير  دريابند، بايد به دخالت

بر .  ھای اجتماعی و سياسی بپردازند عرصه
ھای  ھاست که پيوند ميان پديده کمونيست

مختلف سياسی و اجتماعی با نظام موجود را 
پيوند بين مطالبات کارگران با .  نشان دھند

ھای اجتماعی را روشن  مطالبات ساير جنبش
برای مثال، عدم حق تشکل، با عدم .  سازند
ھای سياسی در سطح جامعه، پيوندی  آزادی

يابی به يکی بدون  ناگسستنی دارد و دست
يابی زنان  ناپذير است؛ دست ديگری امکان

شان از مبارزه عليه  کارگران به مطالبات

۶از صفحه   

 آگاھی و مبارزه سياسی
 .ناپذير است نظام مردساuری، جدايی

ھا تنھا اين  از سوی ديگر، وظيفه مارکسيست
نيست که به ميان کارگران بروند و آنان را 

ھيچ ديوار چينی شعور سياسی .  آگاه سازند
کل جامعه را از شعور سياسی کارگران جدا 

پس، بايد اين مبارزه سياسی به .  سازد نمی
ھای ناراضی برد و آنان را  ميان تمام توده

ھايی که پس  توده.  متحد طبقه کارگر ساخت
 سال حاکميت جمھوری اسHمی با ٣۵از 

ھا و تضيقات و مصايب  حقوقی انبانی از بی
ھای مردم بايد  کارگران و توده.  روبرويند

ھای  دريابند که مبارزه با ھر يک از جلوه
گری حاکم، بدون مبارزه با کل نظام  ستم

 .اثر است حاکم بی
در جريان مبارزه، بايد به زنان نشان داده 
شود که براندازی نظام مردساuرانه بدون 
براندازی جمھوری اسHمی و ھمراه با آن 

به روشنفکران و .  نظام حاکم ناميسر است
دانشجويان ثابت شود بدون ھمراھی ساير 

ھای اجتماعی از جمله جنبش  جنبش
ی آنان،  خواھانه کارگری، مبارزات آزادی

و در اين راه، .  ماند ای عقيم باقی می مبارزه

ھای اجتماعی و کل مطالبات  بين کل جنبش
ای  ھا و اقشار گوناگون رابطه اجتماعی گروه

به .  يافته به وجود آورند ھدفمند و سامان
ی ھر جنبش و قشر و  نحوی که مبارزه
گر مبارزه  کننده و تکامل گروھی، تقويت

 . ھای ديگر شود جنبش
 و  ی ھيچ تشکل ست که از عھده اين وظايفی

ھای  آيد، به جز سازمان نھاد صنفی برنمی
ھايی که ھم  سازمان.  انقHبی مارکسيست

اکنون با توجه به سطح مبارزاتی جامعه 
توان گفت در انجام وظايف خود  می

وظايف خود ھم در نقد و افشای .  اند درمانده
ھا و افکار بورژوايی و ھم در  ايدئولوژی

شفافيت بخشيدن به آگاھی طبقاتی و ھم در 
گری در ميان تمامی  عرصه سازمان

ھر تHشی بدون اين .  ھای اجتماعی جنبش
جانبه، به قول لنين،  ی ھمه جنبه

اگر گفته شود، .  ای بيش نيست "کاری خرده"
کنيم، بايستی پاسخ داده  اکنون نيز چنين می

کاری  شود، شرايط عينی جامعه نشان از کم
ھر چه زودتر ضعفی که بايد .  و ضعف دارد
 .بر آن فائق آييم

 

 جمھوری اس�می 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 اسHمی، برپائی اعتصاب عمومی و سراسری است

ھای زحمتکش، را به عرصه  ھا تن از توده اعتصاب عمومی سياسی قادر است ميليون
 .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 uزم را برای ارتقاء مبارزات به  شکل عالی

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

 
 حکومت شورائی -آزادی  -نان  -کار
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۵از صفحه   

٨ 

نقش کردھای عراق و حکومت اقليم کردستان در 
 ای جمھوری اس�می استراتژی منطقه

 .بيند در معرض تھديد می
تاکنون ھيچ دولتی و جريانی خارج از 
مرزھای ايران خواھان سرنگونی جمھوری 
اسHمی نشده بود و تھديدی جدی برای آن 

رغم تمام اختHفاتی که  دولت آمريکا به.  نبود
 سال با جمھوری اسHمی داشته ٣۵در اين 

گاه خواستار برافتادن دولت مذھبی  فقط ھيچ نه
جمھوری اسHمی نبود، بلکه مکرر نيز 
اعHم کرده است چنين ھدفی را دنبال 

حداکثر آن چيزی که دولت آمريکا و .  کند نمی
اتحاديه اروپا خواسته باشند، تقويت جناح 

تر رِژم بوده که با  اصطHح مHيم به
ھا  المللی آن ای و بين ھای منطقه سياست

حتا دولت .  ھماھنگی بيشتری داشته باشد
اسرائيل که جمھوری اسHمی را خطری 

داند، نه قدرت آن را  برای موجوديت خود می
داشته و نه اين ادعا را که خواھان سرنگونی 

اکنون اما جمھوری .  جمھوری اسHمی باشد
ای به نام دولت اسHمی و  اسHمی با پديده

رو شده است که ھدف  خHفت اسHمی روبه
ھای مذھبی شيعه  خود را سرنگونی دولت

اعHم نموده، بر بخشی از سوريه و عراق 
مسلط شده و نيروھای آن به پشت مرزھای 

اين مسئله در مناطقی .  اند غربی ايران رسيده
اند و زير  ھا سنی مذھب که جمعيت آن

آميز جمھوری اسHمی،  فشارھای تبعيض
ثباتی دامن بزند و حتا امنيت  تواند به بی می

 .داخلی جمھوری اسHمی را تھديد کند
بنابراين خطر خHفت اسHمی داعشيان از 
جھات مختلف برای جمھوری اسHمی ايران 
جدی است و تا ھمين لحظه نيز بازنده اصلی 
تحوuت سياسی عراق است که خطوط 

آمد آن نيز سرنگونی دولت بشار اسد در 
 .سوريه خواھد بود

توانست برای مقابله با  جمھوری اسHمی نمی
اش  خطری که تمام مناطق تحت نفوذ سياسی

کند، را سا و علناً به عراق  را تھديد می
تر  لشکرکشی کند، چراکه به معنای بحرانی

شدن اوضاع عراق و فرورفتن در جنگی 
است که حتا امپرياليسم آمريکا نتوانست 

عHوه بر اين، .  سادگی از آن بيرون آيد به
توانست به  دخالت نظامی مستقيم و علنی، می

ای بيانجامد که  يک جنگ علنی منطقه
جمھوری اسHمی توان درگير شدن در چنين 
جنگی را با وضعيت وخيم اقتصادی 

 .اش ندارد کنونی
. ساز نيست بر ارتش عراق نيز چاره تکيه

چراکه اين ارتش ناتوانی و پوشالی بودنش 
 .را در اولين مواجھه با داعشيان نشان داد

لذا جمھوری اسHمی عجالتاً چاره ديگری 
جز اين نداشت که بار ديگر، به نقش 

اش  ای کردھای عراق در استراتژی منطقه
برای مواجھه با دشمن مشترک بازگردد، 
البته با در نظر گرفتن شرايط و موقعيتی که 

 .اند ھا پس از سرنگونی صدام کسب کرده آن
در واقعيت امر ھم اگر بتوان درجايی جلو 

ھای خHفت اسHمی را سد کرد،  پيشروی
اکنون  چراکه ھم.  فعHً کردستان عراق است

ھای اصلی درگيری در اين  يکی از جبھه
ھای کرد تجربه  گرچه پيشمرگه.  منطقه است

و تجھيزات يک جنگ کHسيک را ندارند و 
از اين بابت نيروھای نظامی خHفت اسHمی 
برتری دارند، اما مردم کردستان عراق 
آمادگی جنگيدن و مقاومت را دارند و مسئله 
مھم اين است که حکومت اقليم از حمايت 
نظامی دولت آمريکا و تعدادی از کشورھای 

در ھمين مدت .  اروپايی نيز برخورداراست
نيز نشان داده شد که پشتيبانی نيروی ھوايی 

ھای  آمريکا تا حدودی توانسته است، ضعف
 .ھا را جبران کند آن

تواند از دولت  جمھوری اسHمی که خود نمی
آمريکا، تقاضای کمک نظامی و مداخله 
مستقيم بکند، از اين بابت نيز از تکيه بر 
نيروھای پيشمرگه برای مقابله با خHفت 

با توجه به اين .  برد اسHمی سود می
واقعيات، جمھوری اسHمی، ھر پيروزی 

ھا و اقليم کردستان را در اين جنگ  پيشمرگه
با خHفت اسHمی، يک پيروزی برای خود 

تنھا از جھت از دست دادن  داند که نه می
عراق و پيامدھای آن در سوريه و لبنان 
نگران است، بلکه امنيت داخلی خود را نيز 

ارتباطی زمينی خود را به سوريه و لبنان از 
 .داده است طريق عراق ازدست

ديدار وزير خارجه جمھوری اسHمی با 
مقامات اقليم کردستان و سران اتحاديه ميھنی 

که جمھوری اسHمی  و ادعاھايی مبنی بر اين
ھمواره در کنار مردم کردستان عراق بوده و 
اين سياست باقوت بيشتری ادامه پيدا خواھد 

روست که اين رژيم ارتجاعی،  کرد، نه ازآن
دوست مردم کردستان عراق است و از 

اند، نگران  که موردحمله قرارگرفته اين
باشد، بلکه نگران موقعيت خود در عراق  می

و منطقه ھست و نگرشش به مردم کردستان 
ھای حاکم بر  عراق، ھمان نگرش سنتی رژيم

ايران است، به منظور استفاده از کردھای 
ھای خود و دفع  عراق، برای پيشبرد سياست

 .خطر
کافی است که اشاره شود، اگر رژيم 

توانست  گرای شيعی حاکم بر عراق می اسHم
چنان قدرتمند شود که منطقه خودمختار 
عراق را موردحمله قرار دھد، جمھوری 
اسHمی قطعاً نيازی به يادآوری دوستی با 

گونه که  کرد، ھمان مردم کردستان پيدا نمی
در جريان قطع بودجه اقليم کردستان عراق 
توسط مالکی، از جمھوری اسHمی ايران 
برای حتا ابراز ھمدردی با بورژوازی کرد 
خبری نشد، تا چه رسد به حمايت از مردم 

ھا  اما مستثنا از بده و بستان.  کردستان عراق
ھای مختلف،  و اتحادھای بورژوازی ملت

کارگران و زحمتکشان کردستان عراق نبايد 
فراموش کنند که جمھوری اسHمی ايران 
يک رژيم ارتجاعی مذھبی است که ھمان 
جناياتی را که امروز خHفت اسHمی در 

شود، در ايران به بار  عراق مرتکب می
جمھوری اسHمی ھرگز .  آورد آورده و می

تواند دوست و پشتيبان يک ملت ستمديده  نمی
ھای  ستمگری و تبعيض نسبت به مليت.  باشد

ساکن ايران، فقط يک نمونه از جنايات 
 .شمار جمھوری اسHمی ايران است بی
 

 زنده باد سوسياليسم
 

 !کارگران و زحمتکشان
 

ست که  يک سازمان کمونيست و کارگری)  اقليت(سازمان فدائيان
داری و استقرار يک نظام کمونيستی،  برای برانداختن نظام سرمايه

ھای آزاد و برابر از طريق يک انقHب اجتماعی  متشکل از انسان
 . کند مبارزه می

 .بپيونديد) اقليت(به صفوف سازمان فدائيان 
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 خ�صه ای از اط�عيه ھای سازمان
 

 ھزار کارگر معدن ب]اف]ق در ح]م]اي]ت از ۵از اعتصاب "  مرداد سازمان اطHعيه ای با عنوان ٣٠روز 
اين اطHعيه  که در حمايت از اعتص�اب م�ت�ح�د در.  ، انتشار داد" کارگران دستگير شده، پشتيبانی کنيم

ع�ل�ی ” و “  ام�ي�رحس�ي�ن ک�ارگ�ران” و يکپارچه کارگران سنگ معدن بافق  در اعت�راض ب�ه ب�ازداش�ت 
 ١۶دو تن از کارگران اين معدن و نيز تھاجم  نيروھای ي�گ�ان وي�ژه پ�ل�ي�س ب�رای ب�ازداش�ت “  صبری

طی چند ماه گذشته اين دومين ب�ار اس�ت ک�ه :  کارگر ديگر اين معدن انتشار يافته است، چنين آمده است
ب�ه .  کارگران اين معدن، اتحاد و ھمبستگی طبقاتی خود را عليه صاحبان سرمايه به نمايش گ�ذاش�ت�ه ان�د

 ١٨ ارديبھشت ت�ا چ�ھ�ارم ت�ي�رب�ه ط�ول ان�ج�ام�ي�د، ٢٧ روزه کارگران معدن که از ٣٩دنبال اعتصاب 
اعتصاب اول آنان، در اع�ت�راض و .  کارگراين معدن با شکايت کارفرما ، مورد تعقيب قرار گرفته اند

 درصد سھام اين معدن به بخش خصوصی بود، که موفقيت کارگران را درپ�ی ٢٨مخالفت با واگذاری 
 . داشت

روزه کارگران، که نمادی از وحدت طبقات�ی   ٣٩اعتصاب اول و " اطHعيه سپس ضمن اشاره به اينکه 
: کارگران معدن سنگ آھن بافق عليه صاحبان ثروت و دولت حامی شان بود، اينگ�ون�ه ادام�ه م�ی ي�اب�د

ترديدی نيست که اين بار نيز، اعتصاب متحدانه و شکوھمند کارگران معدن باف�ق، ب�ا دس�ت ي�اب�ی ب�ه " 
مطالبات شان که ھمانا خروج نيروھای يگان ويژه پليس از محوطه اين معدن و آزادی فوری و بی ق�ي�د 
و شرط ھمکاران دستگيرشده شان است، دريچه ديگری از ات�ح�اد و ھ�م�ب�س�ت�گ�ی ط�ب�ق�ات�ی را در اف�ق 

 .مبارزاتی کارگران ايران خواھد گشود
 ب�اف�ق  در فراز پايانی خود، ضمن تاکيد بر حمايت از مطالبات کارگران اعتصابی سنگ مع�دن  اطHعيه

ضمن ارج گذاشتن بر ھمبستگی کارگران در پشتيب�ان�ی )  اقليت( سازمان فدائيان :  اينگونه خاتمه می يابد
از ھمکاران دستگير شده شان، انزجار عميق خود را از تھاجم ماموران يگان ويژه پليس ب�ه ک�ارگ�ران 

 .  اين معدن اعHم می دارد
 ۵ضمن پشتيبانی ازتمام مطالبات کارگران اعتصابی، ھ�م ص�دا و ھ�م�گ�ام ب�ا )  اقليت( سازمان فدائيان 

ھزار کارگر سنگ آھن معدن بافق يزد، خواستار آزادی فوری و بی قيد و ش�رط ک�ارگ�ران ب�ازداش�ت�ی 
 .اين معدن است

 
ک�م�ي�ت�ه " ، عنوان اطHعيه ايست ک�ه " ميراث فعاليت بيوقفه کمونيستھا و انق�بيان ايران"  دادخواھی"

 ٩ در ت�اري�خ ۶٧ و ت�ابس�ت�ان ۶٠به ياد جانب�اخ�ت�ھ�گ�ان دھ�ھ�ی )"  اقليت(خارج کشور سازمان فداييان 
 . صادر کرده است١٣٩٣شھريور 

 و دفن آنان در گورھای دستھجمعی ب�ی ۶٧در اين اطHعيه ضمن اشاره به کشتار زندانيان در تابستان 
نام و نشان، به افشاگری بيوقفھی کمونيستھا و نيروھای انقHبی به ويژه در خارج از کش�ور م�ي�پ�ردازد 

 .بپيچد" خانھھا و خيابانھا"شکسته و اين خبر در " سد بيخبری و سانسور"که سرانجام باعث شد 
برگزاری مراسم، يادبودھا، اکسيونھا، نوشتن و چاپ ھزاران کتاب، مقاله، گزارش، فيلم، نقشی، ش�ع�ر 

ام�روزه .   سال گ�ذش�ت�ه ب�اع�ث ش�ده ج�ن�اي�ت رژي�م ب�ه دس�ت ف�رام�وش�ی س�پ�رده نش�ود٢۶و ترانه طی 
، مجازات عاملين سرکوب و کشتار به يکی از مطالبات خانوادھھا و ب�ازم�ان�دگ�ان و ج�ان " دادخواھی" 

نيز خود را در اي�ن ) اقليت(کميته خارج کشور سازمان فداييان . بھدربردگان آن کشتار تبديل شده است
 .راه ھمگام آنان ميداند

 ۶٠پاينده باد ياد خاطره جانباختگان دھه 
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١١درصفحه   

 گوست؟ ھا بيکار با تحصي�ت دانشگاھی، چه کسی پاسخ ميليون

از .  آيند، دارای تحصيHت دانشگاھی ھستند درمی
ھای اقتصادی بويژه بخش  سوی ديگر ساير بخش

تواند نيروی کار را جذب کند، حال  صنعت که می
و روز خوشی ندارند، پس اين نيروی عظيمی که 
خواستار ورود به بازار کار ھستند به کجا 

توانند بروند؟ اين نيروی عظيمی که ھر سال  می
ھای زيادی برای کسب مدرک دانشگاھی  ھزينه

پردازند، بايد چه کنند، وقتی که دولت درب  می
ورود به ادارات دولتی را کامH بسته و اقتصاد 

ھای گوناگون با بحران روبروست؟ بايد  در بخش
 ھا انسان چگونه زندگی را سر کنند؟  اين ميليون

 بسياری از اين گروه از بيکاران، با  ھای خانواده
قرض گرفتن و فروش اموال خود سعی کردند 

از .  فرزندان خود را راھی دانشگاه کنند
ھای تقويتی و کنکور  آور کHس ھای سرسام ھزينه

. ھای پولی مانند آزاد و پيام نور گرفته تا دانشگاه
بيکاری جوانی که با !  شود؟ اما چه حاصل می

چون  ھزار شوق درس خوانده و حاu واقعيت ھم
خورد و او را با  اش می سنگی سخت به صورت

ھای  درب.  سازد ھزار مشکل روحی روبرو می
بيند و در آخر او  روی خود بسته می زندگی را به

از .  ماند با پدر و مادری که دلشان خون است می
عدالتی و از رنجی که تحمل  بيکاری، از بی

 .کنند می
   

مخالفت با گسترش اينترنت، 
 ی ترس حکومت نتيجه

 از آگاھی مردم است
 

ھای اخير در ارتباط با سرعت اينترنت و  جنجال
مخالفت برخی از رھبران مذھبی با آن و حتا 

اش، يکبار ديگر نشان داد  دانستن"  خHف شرع"
که مذھب و حکومت اسHمی تا چه حد دشمن 

 .ھای مردم ھستند آزادی و آگاھی توده
در ابتدا بر اين نکته بايد تاکيد کرد که دغدغه 
دولت روحانی، نه افزايش سرعت اينترنت برای 
تبادل و گردش اخبار و اطHعات، بلکه دغدغه 
روحانی بيش از ھر چيز استفاده از اين ابزار 

ھای اقتصادی مدرن از جمله  برای فعاليت
بانکداری و مبادuت تجاری است که سرعت 
ناچيز اينترنت در ايران مانعی در توسعه اين 

توان در  خوبی می اين را به.  باشد ھا می فعاليت
 واعظی وزير ارتباطات به آخوند مکارم  پاسخ

ی  که دغدغه وی ضمن بيان اين.  شيرازی ديد
ھای دولت نيز ھست از  آخوندھای قم دغدغه

خبر داد و اعHم کرد "!!  پيوست فرھنگی"ی  تھيه
تا زمانی که اين پيوست تھيه نشده، فعاليت 
. اپراتور نسل سوم در حد گذشته باقی خواھد ماند

"وی گفت  ما در مذاکراتی که با اپراتورھا : 
داشتيم قرار گذاشتيم تا زمانی که اين پيوست 

ربط خود نرسد،  فرھنگی به تصويب مراجع ذی
توانيم نظارت  ھايی را که نمی دسته از فعاليت آن

وی در اين رابطه از ".  داشته باشيم، ممنوع باشد
مسدود بودن بخش ارسال ويديو و ارتباط 

چه در دو  غير از آن: "تصويری نام برد و گفت

در تمامی کشورھای .  داريست سرمايه
داری بخشی از جمعيت کشور ھمواره بايد  سرمايه

. علت آن نيز واضح است.  بدنبال کار باشند
داری به تعدادی بيکار نياز دارد تا بتواند  سرمايه

ی خود را در  بينی نشده از سويی نيازھای پيش
شرايطی مانند دوران رونق اقتصادی تامين کند و 

تر از ھر چيز با  از سوی ديگر و در واقع مھم
استفاده از بيکاران که به آن ارتش ذخيره کار 

ی کارگران برای  گويند، در برابر مبارزه  می
چون  شان ھم ھای دستمزد بيشتر و ديگر خواست

کاھش ساعات کار مقابله کرده و حتا 
. ھا تحميل کند تر به آن مراتب پايين دستمزدھايی به

برای نمونه يکی از نتايج بحران اخير در جھان 
داری که حاصل آن افزايش تعداد بيکاران  سرمايه

بوده است، بدتر شدن وضعيت معيشتی کارگران 
داری  ی سرمايه حتا در کشورھای پيشرفته

که در برخی از کارخانجات،   تاجائی.  باشد می
سازی ولوو در  مانند کارخانه ماشين(کارگران 

مجبور شدند به دستمزد کمتر رضايت )  سوئد
دھند تا از اخراج بخشی از کارگران کارخانه و 

ھا  گاه حتا تعطيلی و بيکار شدن تمامی آن
 .جلوگيری شود

تر از ديگر  در ايران البته وضعيت بسيار اسفناک
ست و طبيعتا دليل آن نيز  داری کشورھای سرمايه

 ٨ست که منجر به بيکاری حداقل  عمق بحرانی
 ميليون نفر، ٨بيکاری .  ميليون نفر شده است

ھم در شرايطی که دستمزدھا کفاف زندگی را  آن
داران نيروی  دھند باعث شده است که سرمايه نمی

کار را با حداقل دستمزد و حتا يک سوم ميزان 
که البته (دستمزد به کار گمارند "  قانونی"حداقل 

ھا کم نيستند کسانی که دارای  در ميان اين
تحصيHت دانشگاھی ھستند، بويژه در ميان 

 ).زنان
خواھد  حال دولت روحانی با کدام سياست می

! معضل بيکاری را حل و يا حتا کاھش دھد؟
دولتی که پس از يک سال حتا يک سياست روشن 

بدتر آن که با .  برای مقابله با بيکاری نداشته است
ھای گذشته، عمH بر بيکاری افزوده  تداوم سياست

 .و به اقتصاد انگلی دامن زده است
اما جدا از تداوم وضعيت رکودی در اقتصاد 
کشور، سياست دولت در رابطه با استخدام در 

ی مشخص است که  سيستم دولتی نيز يک نمونه
ويژه بيکاری  تری از بيکاری به انداز وخيم چشم

. کشد کردگان دانشگاھی را به تصوير می تحصيل
وپرورش، نفت و نيرو از  تاکنون وزاری آموزش

ھا خبر  وجود نيروی مازاد در اين وزارتخانه
معنای تHش دولت برای کاھش  اند که اين به داده

ھای وابسته  مستخدمين دولتی و اخراج در دستگاه
ھا نيز وزير کشور  پيش از آن.  به دولت است

 سال آينده استخدام دولتی ٨اعHم کرده بود که تا 
اين را ھم در نظر داشته باشيم که .  وجود ندارد

ی کسانی که به استخدام ادارات دولتی  عمده

 ارديبھشت ١٩خبرگزاری مھر در تاريخ .  ببينيم
"که با بيان اين  ھزار نفر از ۵٠٠ ميليون و ۶: 

 بر ٩٢ تا ٨۴ھای  جمعيت کشور در فاصله سال
، "تعداد افراد غيرفعال کشور افزوده شد

"نويسد می بررسی آمارھای ارائه شده از سوی : 
ھای گذشته نتايج عجيب  مرکز آمار ايران در سال

حال تامل برانگيزی از وضعيت فعاليت  و در عين
دھد به  اقتصادی و اشتغال در ايران ارائه می

 ٣٩نحوی که تا پايان سال گذشته چيزی بيشتر از 
 ھزار نفر از جمعيت کشور اساسا ۵٠٠ميليون و 

اند  در محاسبات و آمارھای تخصصی وارد نشده
به ".  و به عبارتی نه شاغل ھستند و نه بيکار

 ميليون و ۶ھا حداقل  زبان ديگر در اين سال
 ھزار نفر بايد بر تعداد بيکاران افزوده ۵٠٠
شد که مرکز آمار ايران با روشی که احتماu  می

تنھا جادوگران از آن خبر دارند اين تعداد را از 
 .ميزان بيکاران حذف کرده است

توانيم به زبانی ديگر از وزير  ھمين داستان را می
به گزارش .  کار دولت روحانی بشنويم

 مرداد، وزير کار ٢۵خبرگزاری ايسنا در تاريخ 
: گويد در نشست شورای اشتغال استان يزد می

ھای گذشته نشان  محاسبه نرخ رشد منفی در سال"
 درصد رشد منفی را تجربه کرديم ٣٠دھد ما  می

که ھر يک درصد رشد با احتساب مشاغل جانبی 
(شد  ھزار شغل می۴٠٠بالغ بر  که  برای اين" 

حساب و کتاب مشکل نشده، از دست ما در نرود 
اش نزند بايد تاکيد  و وزير کار نيز زير حرف

ھا  کنيم که با حساب وزير کار، در طی اين سال
 ميليون شغل در اثر رشد منفی اقتصادی از ١٢

حال اين را ھم در نظر !!).  دست رفته است
 ميليون دانشجو دارد و ساuنه ۴بگيريد که ايران 

صد ھزار تا يک ميليون از اين  حدود ھشت
دانشجويان مدرک تحصيلی خود را دريافت 

 .کنند تا به بازار کار وارد شوند می
حداقل به   –اکنون ديگر محاسبه ميزان بيکاران 

نبايد کار مشکلی باشد و اگر   –صورت حدودی 
حرف وزير کار را سند قرار دھيم، اقتصاد ايران 
برای حل معضل بيکاری، بايد رشدی نجومی 
داشته و از نرخ رشد اقتصادی در کشورھايی 

العاده جلو  مانند چين و ويتنام با سرعتی خارق
تورمی   –بزند، و البته کيست که از بحران رکود 

که بيش از سه دھه تداوم يافته خبر نداشته 
تداوم خواھد با  حال روحانی می!!  باشد؟

تورمی را  – اين بحران رکود ھای گذشته سياست
حل کند که البته بيش از ھر چيز به يک جوک 

 .مزه شباھت دارد بی
چه که اين وضعيت تلخ را سبب شده، در  آن

ست که جمھوری  اساس مناسبات   سرمايه داری
کند، حال چگونه  اسHمی از آن پاسداری می

از جمله ساختار (توان با دفاع از اين مناسبات  می
 !!، به جنگ بيکاری رفت؟)سياسی حاکم

ی  بيکاری بخشی از ملزومات جامعه

١٢از صفحه   

 دولت موظف است برای تمام بيکاران و جويندگان کار، اشتغال ايجاد نمايد



 ١١ ۶٧۶ شماره  ٩٣نيمه اول شھريور     ١١
١٠از صفحه   

 ی ترس حکومت از آگاھی مردم است مخالفت با گسترش اينترنت، نتيجه

ارديبھشت و در جلسه مسوuن عالی قضايی، 
اينترنت را به باتHقی تشبيه کرد که بايد دور آن 

"وی گفت.  خاردار کشيد سيم کسانی که مسموم : 
بودن فضاھای مجازی را قبول ندارند معلوم است 

 ".شناسند که اين فضاھا را نمی
شک يکی از بزرگترين  جمھوری اسHمی بی

اين حکومت نه .  دشمنان آزادی در جھان است
ھای سياسی را که در  تنھا ھمان سطح از آزادی
داری وجود دارد قبول  ديگر کشورھای سرمايه

. ھا دارد ندارد که بايد گفت فاصله بسياری با آن
حتا بسياری از کشورھايی که فاقد دموکراسی 

صورت ديکتاتوری فردی  بورژوايی بوده و به
شوند، وضعيت بھتری از نظر  اداره می

در يک کHم، امروز .  ھای سياسی دارند آزادی
معدود کشورھايی ھستند که آزادی تا حد ايران 

. دليل آن نيز واضح است.  در آن محدود باشد
ھا  داند که ھر قدر بر آگاھی توده حکومت می

 .تر خواھد شد افزوده شود، عمر او نيز کوتاه
تواند در برابر موج  اما آيا حکومت اسHمی می

شتابان رشد و گسترش اينترنت مقاومت کند؟ 
روزگاری بود که حتا داشتن ويدئو در ايران 
غيرقانونی بود، بعدھا ويدئو از آن حالت درآمد و 

امروز اما اکثريت بسيار .   رسيد نوبت به ماھواره
بزرگی از مردم ايران دارای ماھواره ھستند و 

ھای  چنان ديش که رژيم تHش دارد تا ھم رغم آن به
ھا جمع کند اما خود به  بام ماھواره را از پشت

داند که اين کار تاثيری در گسترش  خوبی می
. ھای ايرانی ندارد ماھواره در ميان خانواده

با پيشرفت تکنولوژی .  اينترنت نيز ھمين است
ی آن به  مدام بر ابزارھايی که بتوان به وسيله

افزاری و چه  چه نرم(اينترنت دستيابی داشت 
داند  شود و حکومت می افزوده می)  افزاری سخت

اش نيز به موازات آن  ھای ی تHش که نتيجه
ھيچ قدرتی در جھان .  اثرتر خواھند شد کم

. ھا مسدود کند تواند راه را برای آگاھی توده نمی
توان مسدود کند بويژه در  کند اما نمی محدود می

آور  در جھانی که با سرعتی شگفت.  جھان امروز
ھا برای کسب آگاھی  بر ابزارھايی که به توده

گردد و از آن راه  کنند افزوده می کمک می
بر روی "  جانشين خدا"گريزی نيست، حتا برای 

 .زمين
 

ھای  برای تبادل اخبار و انديشه در زندان
 .برند حکومت اسHمی بسر می

جدا از موانع پليسی که در باu گفته شد و 
 اينترنت نيز از جمله  فيلترينگ، سرعت پايين

ست که مانع استفاده از اين ابزار برای  عواملی
اگر چه .  باشد انتقال اخبار و گردش اطHعات می

ايران از نظر آماری کاربران بسياری دارد و 
 درصد از مردم ۶٠براساس آمارھای دولتی 

که البته باز (کنند  ايران از اينترنت استفاده می
نسبت به بسياری از کشورھا رقم بسيار پايينی 

، اما واقعيت اين است که به )شود محسوب می
دليل سرعت پايين اينترنت در ايران، اينترنت 
برخHف اغلب کشورھای دنيا کاربرد بسيار 

 .  محدودی در ايران دارد
ھايی که به بررسی  سايت براساس تحقيق وب

وضعيت استفاده از اينترنت در کشورھای جھان 
ست که  پردازند، ايران از جمله کشورھايی می

. ترين سرعت اينترنت در جھان است دارای پايين
در اين تحقيقات سرعت اينترنت در ايران از 

حتا در .  تر است اغلب کشورھای ھمسايه پايين
ھا سرعت اينترنت در  برخی از اين بررسی

نکته جالب .  باشد افغانستان باuتر از ايران می
که در تمامی اين تحقيقات ايران جزو ده  اين

ی آخر است و حتا در مواردی در  کشور رده
به گزارش خبرگزاری .  ی آخر قرار دارد رده
 Akamai"و به نقل از موسسه "  دنا"

Technologies  " ٢٠١۴در سه ماھه اول سال 
ترين حداکثر سرعت ارتباط به  ايران از پايين

طور متوسط برخوردار بوده و جايگزين کنيا در 
 .اين مورد شده است

دشمنی نظام اسHمی با گردش اطHعات و استفاده 
توان در سخنان بسياری از  از اينترنت را می

. خوبی مشاھده کرد مقامات حکومت اسHمی به
شايد بيان يک نمونه، آن ھم از قول رئيس قوه 

وی در آخرين روز از ماه .  فايده نباشد قضاييه بی

رسانی کرده است، چيز  سال گذشته رايتل خدمات
 ".جديدی نخواھيم داشت

بنابر اين جای ترديدی نيست که ترس از آگاه 
ھای  شدن مردم، درد مشترک تمامی جناح

خوبی در  توان اين را به حاکميت است و می
از ممنوعيت .  ھا مشاھده کرد تمامی عرصه

فعاليت احزاب مخالف، محدوديت آزادی بيان و 
انديشه، سانسور کتاب و نقض آزادی مطبوعات 

چون تلويزيون که در  ھايی ھم گرفته تا رسانه
فقيه است و حتا ھيچ گروھی در  انحصار ولی

درون حاکميت نيز حق داشتن فرستنده تلويزيونی 
توانستند، با  فقيه می اگر سربازان وuيت.  ندارد

ھا را به زير  ھای خود تمامی ماھواره موشک
اذن "کشيدند تا ھيچ صدا و تصويری بدون  می
 .انتشار نيابد" فقيه ولی

ی اخير نيز که اينترنت با سرعتی  در دھه
غيرقابل تصور در حال پيشروی و گسترش بوده 
است، جلوگيری از اين ابزار برای تبادل انديشه، 

ھای مھم  اخبار و اطHعات به يکی از دغدغه
بويژه پس از اعتراضات سال .  حاکميت تبديل شد

ھای   و تاثير اينترنت، حکومت اسHمی فعاليت٨٨
خود برای کنترل اين ابزار را تشديد کرده و حتا 

را در دستور کار "  اينترانت ملی"ی ايجاد  پروژه
قرار داد که بيش از ھر چيز ھدف از اين پروژه، 

اصطHح  کنترل تمامی ارتباطات و به
ھای اطHعاتی و  ھا توسط سازمان"وبگردی"

امنيتی رژيم از جمله نيروی انتظامی، وزارت 
 .اطHعات و سپاه است

(فتا"ايجاد پليس  پليس فضای توليد و تبادل " 
 و با دستور فرمانده ٨٩در بھمن سال )  اطHعات

در .  ھاست نيروی انتظامی يکی از اين تHش
از "  فتا"فر رئيس پليس  روزھای گذشته ھاديان

آوری و  جمع"نامه  تصويب و ابHغ آيين
توسط صادق "  استنادپذيری ادله ديجيتال

براساس .  uريجانی رئيس قوه قضاييه خبر داد
ھايی که خدمات اينترنتی ارائه  اين طرح شرکت

دھند بايد ضمن ثبت مشخصات مشتريان خود،  می
ھا را تا شش  ھای آن تمامی اطHعات و وبگردی

ھا  پيش از اين نيز اين شرکت.  داری کنند ماه نگاه
يابی  ملزوم به نصب دوربين برای کنترل و چھره

ھا شده  کنندگان از اينترنت در اين مکان استفاده
 .بودند

(شورای عالی فضای مجازی"تشکيل  اسفند " 
کار گروه تعيين مصاديق محتوای "و )  ١٣٩٠

 و پس از تصويب ٨٨که در سال "  مجرمانه
در مجلس تشکيل شد، از "  ای جرايم رايانه"قانون 

ھای حکومت برای کنترل فضای  ديگر سياست
 .اينترنت در ايران است

ھا وظيفه دارند تا با ھماھنگی با  اين ارگان
چون قوه قضاييه،  ھای سرکوب رژيم ھم ارگان

وزارت اطHعات، سپاه و نيروی انتظامی، مانع 
دسترسی کاربران اينترنت در ايران به اخبار، 

ھا  ھايی شوند که حکومت آن اطHعات و انديشه
 .داند را برای بقای خود خطرناک می

ھم اکنون نيز تعدادی از کاربران اينترنت تنھا به 
جرم تخطی از اين موازين و استفاده از اينترنت 

 زنده باد آزادی 
 

 خواھان آزادی) اقليت(سازمان فدائيان
 کامل فکر و عقيده، بيان، مطبوعات، اجتماع، 

 تظاھرات و اعتصاب،آزادی تشکيل و
 ھای سياسی،   فعاليت احزاب و سازمآن

 ھای کارگری، شوراھا و اتحاديه
 .ھای صنفی و دمکراتيک است  کليه تشکل



 ۶٧۶ شماره  ٩٣نيمه اول شھريور     ١٢

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

١٢ 

١٠درصفحه   

 گوست؟ ھا بيکار با تحصي�ت دانشگاھی، چه کسی پاسخ ميليون

کردگان دانشگاھی يکی از  بيکاری تحصيل
معضHت بزرگ رژيم است که مقامات حکومت 

در .  اند اسHمی بارھا به آن اعتراف کرده
 ۴٣که  روزھای اخير نيز وزير کشور با بيان اين

درصد از بيکاران، دارای تحصيHت دانشگاھی 
ھا بالغ بر يک ميليون و  ھستند که تعداد آن

گردد، از خطر افزايش ميزان  صدھزار نفر می
 ميليون بيکار ١١ھا و رسيدن به مرز  بيکاری آن

(١۴٠٠با تحصيHت دانشگاھی تا سال   ٧يعنی  
 .خبر داد) سال ديگر

 درصد از ۴۵پيش از وی علی ربيعی وزير کار 
کردگان دانشگاھی  بيکاران کشور را تحصيل
 ميليون ۴ھای آينده  دانسته و گفته بود که در سال

کرده دانشگاھی به جمع  و پانصد ھزار تحصيل
 .بيکاران خواھند پيوست

که وارد اصل موضوع شويم، بايد بر  پيش از آن
اين نکته تاکيد کرد که ميزان و درصد بيکاران 
در آمارھای رسمی با واقعيت اختHف فاحشی 
دارد و برای ھمين است که در سخنان مقامات 

حکومتی در مورد ميزان بيکاری از جمله 
بيکارانی که تحصيHت دانشگاھی دارند، 

اما برای اين که .  ھای زيادی وجود دارد تفاوت
تر شود بھتر است ابتدا ببينيم  موضوع کمی روشن

صورت تقريبی  ميزان شاغHن و بيکاران به
تری از مساله  چگونه است تا به تصوير روشن

کردگان  ويژه بيکاری تحصيل بيکاری و به
 .دانشگاھی دست يابيم

براساس آمار منتشره از سوی مرکز آمار ايران، 
 ٩٢نرخ مشارکت اقتصادی در زمستان سال 

 درصد بوده است که از اين ٣٧/  ۶برابر با 
به عبارتی .  اند  درصد بيکار بوده١٠/  ۵ميزان 

 ميليون نفر جزو ٢۴ديگر در اين آمار حدود 
اند که از اين  جمعيت فعال کشور محسوب شده

 ميليون و پانصد ھزار نفر بيکار ٢تعداد حدود 
 .ھستند

اما اين آمارھا نقص بزرگی دارند و شايد بھتر 
ھای دولتی اين نقص را  باشد از زبان خبرگزاری

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

 . ھای زيرارسال نمائيد خود را به يکی ازآدرس
 

 :آلمان
K . A . R 
Postfach  160531 
60068  Frankfurt 
Germany 

 
 :دانمارک

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

 
 :سوئيس

Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 

 
 :ھلند

Postbus  23135 
1100  DP 
Amsterdam Z.O 
Holland 

 
 

ھای مالی خود را به ش�م�اره حس�اب  کمک
بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھ�م�راه 

ھ��ای  ک��د م��ورد ن��ظ��ر ب��ه ي��ک��ی از آدرس
 . سازمان ارسال کنيد

:شماره حساب  
Gironummer 2492097 
Stichting ICDR   نام صاحب حساب:  
IBAN: 
NL08INGB0002492097 
BIC: INGBNL2A 
Amsterdam, Holland 

 
 :نشانی ما برروی اينترنت

http://www.fadaian-minority.org 
http://71.18.157.40/ 

 
 : E-Mailپست الکترونيک 

info@fadaian-minority.org 

 :) ا����(��ز
�ن 	�ا���ن گير  شماره پيام
 در اروپا                

0031(0)618622401 
 
 

 :ای ميل تماس با نشريه کار
kar@fadaian-minority.org 
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بر    مردادماه، از کانال تلويزيونی ديدگاه١٠ اوت، ١برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورايی از 
ساعات پخش برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورايی .پخش ميشود (Yahsat)روی ماھواره ياه ست 

:بدين قرار است  
 

:روزھای دوشنبه و چھارشنبه ھر ھفته  
  شب به وقت ايران،٩٫۵ساعت  

. ساعت پخش ميشود١ شب به وقت اروپای مرکزی به مدت ٧ ساعت   
 

:تکرار برنامه ھا در روزھای  
  صبح به وقت ايران،٩٫۵سه شنبه و پنجشنبه ھر ھفته ساعت  

. صبح به وقت اروپای مرکزی خواھد بود٧ ساعت   
 

اگربه تلويزيون ماھواره ای دسترسی نداريد، م�ي�ت�وان�ي�د از ط�ري�ق آدرس اي�ن�ت�رن�ت�ی س�اي�ت 
و جی ال ويز به طور زنده و ھمزمان برنامه ھای تلويزيون دم�ک�راس�ی ش�وراي�ی را    ديدگاه

 : مشاھده کنيد
http://www.didgah.tv/fa 

 
:مشخصات ماھوارھای کانال تلويزيون ديدگاه  

  درجه ی شرقی۵٢ / ۵  ماھواره ياه ست
۵ / ۶:اف ای سی-٢٧۵٠٠:سيمبلريت -عمودی: پو�ريزاسيون -١١٧۶۵:فرکانس  

٠٠۴۵٣۶٩٩٢١٨٧: شماره تلفن برای تماس با تلويزيون دمکراسی شورايی  
 

 com.gmail@tv.shora:  آدرس ايميل
 

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

  


