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 کارگران سراسر جھان
 ! متحد شويد

٢درصفحه   

  ۶درصفحه 

 

  ٣درصفحه 

 ترکيه در گرداب بحران
 

ی بحران سياسی منطقه خاورميانه  گسترش دامنه
نشريه کار .  به ترکيه، اتفاقی نامنتظره نبود

ازاين در مقا;ت متعدد توضيح داده است که  پيش
ی خاورميانه، وجھی از  بحران سياسی منطقه

داری جھانی  بحران عمومی و فراگير نظم سرمايه
 .است

رو  بست روبه داری جھانی با بن نظام سرمايه
ای از  تضادھای ;ينحل اين نظام به درجه.  است

رشد و حدت رسيده که به انواع و اقسام 
ھای نا عIج در سراسر جھان شکل داده  بحران

حادترين تجليات اين بحران در خاورميانه .  است
ھا،   و شمال آفريقا به شکل انقIبات و ضدانقIب

گرايی،  ھای داخلی، رشد تروريسم و اسIم جنگ
ای بروز  ھای منطقه تشديد منازعات و درگيری

 .نموده است
از ھمان آغاز که اين بحران پديدار شد، آشکار 

تواند به اين يا آن کشور  بود که دامنه آن نمی
منطقه محدود بماند، بلکه به اشکال مختلف به 

بنابراين .  عموم اين کشورھا بسط خواھد يافت
حتی کشور بالنسبه قدرتمند و باثبات ترکيه نيز 
عIوه بر تضادھای داخلی تا جايی که متأثر از 
تضادھا و تحو;ت سياسی اين منطقه است، راه 
گريزی از چنگال يک بحران سياسی نداشت که 

 .اکنون در آن گرفتارشده است
نخستين عIئم پيدايش بحران سياسی در ترکيه، با 
رشد و گسترش روزافزون جنبش اعتراضی 

ای سال گذشته و توأم با آن تشديد تضادھا و  توده
منازعات درونی طبقه حاکم اين کشور پديدار 

ی ثبات اقتصادی و سياسی  گرديد و به يک دھه
 .دوره حاکميت حزب عدالت و توسعه پايان داد

انتخابات پارلمانی ماه ژوئن سال جاری،  بحران 
در اين .  تر کرد ثباتی سياسی را عميق و بی

ھا با گرايشات  انتخابات، حزب دمکراتيک خلق
 درصد از آرای ١۴چپ توانست با کسب 

انتخاباتی وارد پارلمان شود که شکستی برای 
حزب عدالت و توسعه، .  ھيئت حاکمه ترکيه بود

اکثريت پارلمانی را برای تشکيل کابينه از دست 
 .داد

حزب عدالت و توسعه اما تمايلی نداشت که 
بخشی از منافع اقتصادی و سياسی خود را از 
طريق ائتIف با ديگر احزاب بورژوائی از دست 

اعتصابات و اعتراضات کارگری در سرتاسر  
وخامت .  کشور در حال افزايش و گسترش است

روزافزون وضعيت معيشتی کارگران و 
ھای کارگری و فشارھای خردکننده بر  خانواده

دوش طبقه کارگر بدان حد فزونی يافته است که 
کارگر برای ادامه حيات و چرخاندن چرخ 
زندگی حتا در حد بخور و نمير، بايد نانی را که 

اند، با زور و مبارزه از  اش ربوده از سفره
که  طبقه کارگر در حالی.  ربايندگان آن بستاند

ترين ساعات  تحت بدترين شرايط کاری، طو;نی
ھای کشندۀ تحميلی سرمايه،  کاری کار و اضافه

ھای فزاينده  کند، اما قادر نيست ھزينه جان می
روز فقيرتر شده  زندگی را تامين کند و روزبه

دولت سرمايه در حالی دستمزد پايه سال .  است
 ھزارتومان تعيين نموده که خط فقر ٧١٢ را ٩۴

 ميليون ٣در مقطع تعيين حداقل دستمزد با;ی 
ھا و نرخ  افزايش مداوم قيمت.  تومان بوده است

با;ی تورم، مدام از قدرت خريد طبقه کارگر 

کاسته است به نحوی که حتا ترميم و بازسازی 
رو ساخته و  نيروی کار را با مشکIت جدی روبه

 .کم و کيف آن را تنزل داده است
که مرکز آمار ايران نرخ تورم را در  درحالی

 درصد اعIم نمود، اما نرخ ١٣/  ٨مرداد ماه 
تورم واقعی در مورد کا;ھای حياتی و مورد 

نرخ .  نياز کارگران بسيار بيشتر از اين رقم است
 ٣٠تورم حتا به گزارش خبرگزاری تسنيم در 
 ٩۴گروه کا;يی در يک سال منتھی به مرداد 

 درصد بوده ٣١نسبت به مدت مشابه سال قبل 
حتا به اعتراف معاون وزيرکار طی .  است
، کارگران، دو سوم قدرت ٩۴ تا ٨۴ھای  سال

بنابراين، .  اند خريد خود را از دست داده
نظر از فشارھايی که از ناحيه تعطيل و  صرف

ھای گروھی و بيکاری  ھا و اخراج توقف کارخانه
شود،  ميليونی بر دوش طبقه کارگر وارد می

کاھش دستمزدھای واقعی و کاھش قدرت 

 حکومت شورايی کارگری يا 
 ديکتاتوری بورژوايی راه سومی وجود ندارد

 

٧درصفحه   

  ٨درصفحه 

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٧٠١شماره    ٩۴نيمه  دوم  شھريور  –سال سی و ھفتم 

 جمھوری اس3می 
مسئول مرگ فعال 

 کارگری، شاھرخ زمانی

 گذار از اعتصابات پراکنده به جنبش متشکل سرتاسری

 جمھوری اس3می و بحران سازی ھای ذاتی آن
  

اقتصادی نظام ھا در عرصه جھانی موضوعی نيست که کسی و يا   -واقعيت درھم تنيده مناسبات سياسی
با اين ھمه و به رغم وجود اين واقعيت .  نظامی بتواند به انکارش بنشيند و يا به سادگی از کنارش بگذرد

 سال گذشته نه تنھا با ايجاد بحران سازی ھای منطقه ای و بين ٣٧عريان، جمھوری اسIمی اما، طی 
المللی برای توده ھای مردم ايران مشکل آفرينی کرده بلکه، ھم اکنون نيز بر استمرار اين سياست تاکيد و 

 سال گذشته روند بحران سازی ھای جمھوری اسIمی آنچنان آشکار و روشن ٣٧طی .  پافشاری ھم دارد
اما، در اين ميان آنچه ھم .  است که ديگر نيازی به بررسی عملکرد اين رژيم از آغاز تا به امروز نيست

اکنون سئوال برانگيز است، ادامه اين بحران سازی ھا و پافشاری ھيئت حاکمه ايران و به طور اخص 
شخص خامنه ای در تداوم بخشيدن بر سياست بحران سازی ھای منطقه ای و بين المللی آنھم در وضعيت 

سياستی که پيشبرد آن ;اقل در اين برھه زمانی با توجه به ورشکستگی اقتصادی، بحران .  کنونی ست
تورمی حاکم بر ايران و نيز توافق وين و عقب نشينی مفتضحانه جمھوری اسIمی در مورد   –رکود 

شايد بر بستر ھمين واقعيات .  پرونده اتمی اش، تبعات بيشتری را برای اين رژيم به ھمراه خواھد داشت
برنامه جامع اقدام "موجود بود که حسن روحانی پس از پذيرش توافق ھسته ای وين موسوم به 

، ازروی دل سوزی برای حال و آينده نظام، به مجموعه ھيئت حاکمه ايران ھشدار داد، )برجام" (مشترک
که بعد از توافق وين ما نمی توانيم ھر حرفی که دلمان خواست بزنيم و منتظر واکنش جھان و جھانيان 

 .در مقابل رفتارمان نباشيم
بر .  اما رھبر حکومت اسIمی بر اساس خصيصه ذاتی نظام به اين ھشدار روحانی توجه ای نکرد 

عکس خامنه ای و به تبع آن وجه غالب ھيئت حاکمه ايران با سخنرانی ھای روزانه و موضع گيری ھای 
تند و تيزشان آب پاکی بر اين ھشدار روحانی ريختند و برطبل بحران سازی خود در منطقه و جھان 

و نوشيدن جام زھر اتمی عمI خوابش آشفته شده است، در دو "  برجام"خامنه ای که با توافق .  کوبيدند
 شھريور خود بيش از ھر زمان ديگر بر ادامه بحران سازی ھای ١٨ماه گذشته و به ويژه در سخنرانی 
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١از صفحه   

 ترکيه در گرداب بحران
بدھد، بنابراين، تشکيل کابينه ناممکن شد و ترکيه 

ثباتی و بحران سياسی قانونی  وارد يک دوره بی
 .نيز شد

تر شدن  ثباتی سياسی نيز وخيم پی آمد اين بی
اوضاع اقتصادی و توأم با آن رشد و گسترش 

 .نارضايتی بود
تر  حزب عدالت و توسعه تIش نمود از وخيم

 عقيم ماندن تشکيل  شدن اوضاع اقتصادی در پی
کابينه جديد، به نفع خود در يک انتخابات 

به اشاعه اين نگرش .  برداری کند زودرس بھره
در ميان مردم پرداخت که وخامت اوضاع 

ی از اکثريت افتادن اين حزب  اقتصادی نتيجه
برای تشکيل کابينه است و رأی دادن به آن را 

اين .  مترادف بھبود اوضاع اقتصادی معرفی نمود
تاکتيک البته تا مقطعی به نفع حزب عدالت و 

ھا نيز آن را تأييد  توسعه بود و نظرخواھی
 .کرد می

ی انفجار بمب در سوروچ که به  اما درنتيجه
ھا تن از فعالين سوسياليست و کرد  کشتار ده

اين انفجار، وضعيت .  انجاميد، ورق برگشت
سياسی جديدی را پديد آورد و بحران سياسی 

 کرد که اکنون ديگر  ای عميق ترکيه را به درجه
موقعيت حزب عدالت .  پذير نيست سادگی ترميم به

 .تر از ھر زمان ديگر شد و توسعه متزلزل
گذاری  آنچه در سوروچ رخ داد، يک بمب

در واقعيت اما .  انتحاری داعش معرفی گرديد
اقدامات سرکوبگرانه و نظامی دولت ترکيه 

ھا و  گذاری عليه سوسياليست ازاين بمب پس
کردھای اين کشور نشان داد که دولت، مستقيم و 

 .گذاری نقش داشته است غيرمستقيم در اين بمب
گذاری  با کشته شدن دو پليس پس از بمب

ھای  سوروچ، موج وسيع دستگيری اعضای گروه
. آغاز گرديد.  ک.ک.چپ و سوسياليست و پ

در شمال عراق .  ک.ک.ھای نظامی پ پايگاه
دولت ترکيه ادعا کرد که اين .  شديداً بمباران شد

اما .  واکنشی به ترور دو نظامی اين کشور است
گسترش اقدامات سرکوبگرانه و نظامی و ادامه 

دھد که اين اقدامات از  آن تا به امروز نشان می
که دولت ترکيه با  وقتی.  شده بود پيش طراحی

امپرياليسم آمريکا به توافق رسيد که 
ھای آمريکايی بتوانند از خاک ترکيه  افکن بمب

مواضع داعش را بمباران کنند و دولت ترکيه ھم 
ظاھراً پذيرفت که در عمليات نظامی عليه داعش 
مشارکت کند، ھدفش درواقع انجام عمليات 

بود و  اگر جز اين می.  بود.  ک.ک.نظامی عليه پ
کند، کشته شدن  گونه که دولت ترکيه ادعا می آن

دو نظامی ترکيه، منجر به واکنش آن شده است، 
ويژه با در پيش بودن انتخابات که  توانست به می

اش جو غيرامنيتی و نظامی است، ھمچون  ;زمه
موارد متعدد گذشته، به آن واکنشی نظامی نشان 

رسد که ايجاد جو رعب  حا; به نظر می.  ندھد
ويژه در  وحشت، نظامی و امنيتی کردن شھرھا به

کردستان ترکيه، بخش ديگری از برنامه حزب 
عدالت و توسعه برای جبران شکست در 

سازی برای پيروزی در  انتخابات ژوئن و زمينه
 .انتخابات زودرس اول نوامبربوده است

با اين اقدامات نظامی و سرکوبگرانه دولت 
ای که ميان دولت و  بس دوساله ترکيه، آتش

برقرارشده بود، به پايان رسيد و .  ک.ک.پ
. سرعت افزايش يافت ھای نظامی به درگيری

رشته عمليات عليه نيروھای  يک.  ک.ک.پ
نظامی ترکيه را به مرحله اجرا درآورد که 

ھا تن از نظاميان ترکيه  تاکنون به کشته شدن ده
دولت ترکيه نيز با افزايش .  انجاميده است

ک و درگيری .ک.ھای پ ھا عليه پايگاه بمباران
را به .  ک.ک.در شھرھا، تعدادی از اعضای پ

 .قتل رسانده است
دولت ترکيه اما اقدامات نظامی و سرکوبگرانه 

نيروی .  ھا محدود نساخت خود را به بمباران
زمينی به شمال عراق گسيل کرد و سرکوب و 

وجود، نتيجه آن  بااين.  فشار داخلی را تشديد کرد
. کرد چيزی نبود که دولت آن را تعقيب می

نارضايتی و اعتراض در بخش کردستان ترکيه 
شھرھای .  شکلی علنی و گسترده به خود گرفت

اين منطقه مورد حمله نظامی قرار گرفتند، بيش 
 منطقه موقت نظامی در مناطق کردنشين ١٠٠از 

نظامی  در برخی شھرھا حکومت.  اعIم گرديد
شھر جيزره از زمين و ھوا .  برقرار گرديد

نظاميان ترکيه .  موردحمله نظامی قرار گرفت
دفاع و غيرنظامی کرد را  باراکت منازل مردم بی
گروه  .  ھا تن را کشتند ھدف قراردادند و ده

. ک.ک.کثيری از مردم را به اتھام ھمکاری با پ
تعدادی از رھبران حزب .  دستگير کردند
ھا و شھرداران دستگير و روانه  دمکراتيک خلق

يافته دولتی به دفاتر  باندھای سازمان.  زندان شدند
 ١٢۶ھا يورش بردند و  حزب دمکراتيک خلق

دولت .  ساختمان اين حزب را تخريب کردند
ھا، بحران را مھار  گری ترکيه با اين وحشی

 .تر کرد نکرد، بلکه بالعکس آن را عميق
وزير ترکيه ادعا  وجود، داوود اوغلو نخست بااين

کرد که عمليات نظامی و بمباران تا نابودی کامل 
 .ادامه خواھد يافت. ک.ک.پ

اين اظھارنظر مأيوسانه يک شوونيست ترک 
است که جز زبان زور و قلدری برای اسارت 

فھمد که اگر در  او نمی.  داند مردم چيزی نمی
ای  طول سه دھه گذشته که اوضاع داخلی، منطقه

المللی تماماً به نفع طبقه حاکم ترکيه بود،  و بين
اين سازمان نابود نشد، د;يلی دارد که ھمانا 
برخورداری از حمايت مردم کردستان ترکيه 

که اوضاع ازھرجھت به زيان  اما اکنون.  است
طبقه حاکم ترکيه است و بحران جھانی و 

ای، اين کشور را نيز در برگرفته است،  منطقه
معنا،  تمام گوئی به ادعای داوود اوغلويک گزافه

 .تھی است ميان
  رويدادھای سياسی چند سال اخير در منطقه

خاورميانه، ايجاد اقليم کردستان در عراق و 
فقط منجر به  خودمختاری کردھای سوريه، نه

اعتIی مبارزات مردم کردستان ترکيه برای 
کسب حقوق و مطالبات خود شده است، بلکه نفوذ 

ھای کرد افزايش داده  را در ميان توده.  ک.ک.پ
و موقعيت سياسی و نظامی آن را تقويت کرده 

 .است
در چنين شرايطی، رويارويی نظامی دولت 
ترکيه، تنھا نتيجه آن گسترش بحران سياسی اين 

. کشور به مرحله جنگ داخلی خواھد بود
اکنون فراھم  ھای عينی و ذھنی آن از ھم زمينه
محض  در بطن ھمين شرايط است که به.  است

تشديد سرکوبگری دولت ترکيه، مردم در 
شھرھای منطقه کردستان، اعIم خودمختاری 
کردند و در برخی شھرھا به رودررويی علنی و 

حتی مسلحانه با ارتش سرکوبگر دولت ترکيه 
 .برخاستند

دھد که دولت ترکيه ديگر  ھا نشان می اين واقعيت
چھارم جمعيت اين  تواند حقوق و مطالبات يک نمی

کشور را ناديده گيرد و بازور اسلحه به حکومت 
 .بر اين مردم ادامه دھد

جمھور ترکيه نيز ھمچون  اردوغان رئيس
را مسئول .  ک.ک.وزيرش، پ نخست

ھای نظامی و مسدود شدن مسير دستيابی  درگيری
تنھا "به صلح معرفی نمود و ادعا کرد که 

کاری که موجب رضايت دولت و مردم ترکيه  راه
شود، پايان يافتن اقدامات اين گروه تروريستی  می

: وی افزود."  و زمين گذاشتن اسلحه است
ھا جايی  صندوق رأی و انتخابات در دمکراسی"

 ."حساب است برای تسويه
اما عجالتاً اين دولت ترکيه است که جنگ را نه 

بلکه عموم کردھای ساکن .  ک.ک.فقط عليه پ
مردم شھرھا را به گلوله .  ترکيه آغاز کرده است

باندھای .  کند نظامی اعIم می حکومت.  بندد می
وابسته به سازمان امنيت اين کشور موسوم به 

. اندازد ھای خاکستری را به جان مردم می گرگ
ھا را که نمايندگانش  دفاتر حزب دمکراتيک خلق

ای  در پارلمان ترکيه ھستند و ھيچ اقدام مسلحانه
کشند، اعضای اين  ھم انجام نداده، به آتش می

. رسانند کنند و به قتل می حزب را دستگير می
گری نيز ازنظر اردوغان، مجاز  تمام اين وحشی

ھای مردم به  و عين دمکراسی است، اما اگر توده
مقابله و مبارزه عليه اين سرکوبگری برخاستند و 

شوند  سIح به دست گرفتند، تروريست اعIم می
 .که بايد سرکوب شوند و سIح بر زمين بگذارند

صندوق رأی و انتخاباتی که اردوغان به آن 
چراکه .  اشاره دارد، چيزی جزيک فريب نيست

ھای  تنھا درجايی معنا خواھد داشت که آزادی
سياسی و حقوق دمکراتيک مردم به رسميت 

يکی از اين حقوق، مطالبه .  شده باشد شناخته
کردھای ترکيه به داشتن يک خودمختاری وسيع 

ای است که بتوانند آزادانه امور داخلی خود  منطقه
که  تا وقتی.  دھی و رتق و فتق کنند را سازمان

کردھای ترکيه از اين خودمختاری وسيع 
صندوق رأی، قIبی .  ای، برخوردار نباشند منطقه

و دمکراسی در ھمان محدوده بورژوائی پوشالی 
ھا سرکوب و بی حقوقی  تجربه سال.  است

کردھای ترکيه توسط بورژوازی شوونيست 
دھد که ھيئت حاکمه کنونی ترکيه  ترک، نشان می

نيز حاضر نيست حقوق دمکراتيک مردم 
لذا راه .  کردستان ترکيه را به رسميت بشناسد

ديگری برای اين مردم جز تشديد مبارزه، توسل 
 نيست که  ترديدی.  به سIح و قيام وجود ندارد

طبقه حاکم سرکوبگر و شوونيست ترک به 
ھا برای مقابله روی خواھد  ترين شيوه وحشيانه

گری طبقه حاکم ترکيه  مقابله با اين وحشی.  آورد
به اتحاد مبارزاتی جنبش کردھای ترکيه، با طبقه 

ھای چپ راديکال و  کارگر و سازمان
 .سوسياليست سرا سری نيازمند است
توانند از تمام  مردم کردستان ترکيه، زمانی می

فجايع طبقه حاکم ترکيه نجات يابند و مطالبات 
خود را کامIً عملی سازند که در يک جنبش سرا 
سری کارگران و زحمتکشان، طبقه حاکم بر 

 .ترکيه را در جريان يک انقIب سرنگون کنند
اکنون در ميان عموم  نارضايتی و اعتراض ھم

. ھای کارگر و زحمتکش ترکيه گسترده است توده

۴درصفحه   
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خريدکارگران، سقوط و تنزل سطح معيشت 
کارگری را درپی داشته و ناتوانی کارگران در 
تامين معاش خانواده، زندگی را به مراتب دشوار 

کارد به معنای .  و غيرقابل تحمل ساخته است
واقعی به استخوان رسيده است و فرياد اعتراض 
کارگران عليه وضع موجود، از ھمه سو بلند شده 

 .است
از لحاظ سياسی نيز طبقه کارگر تحت فشار و 
سرکوب دائمی دستگاه امنيتی و اطIعاتی قرار 

گر اعتراض  ھا فعال اعتصاب و سازمان ده.  دارد
کارگری در سرتاسر کشور از کار اخراج 

تمام فعا;ن کارگری و سنديکايی و .  اند شده
گرد  ھای کارگری موجود، کماکان تحت پی تشکل

آزار و شکنجه کارگران .  و ارعاب قرار دارند
شاھرخ زمانی کارگر .  است زندانی تشديد شده

کمونيست و پيشرو، در اثر ھمين فشارھا و 
ھا در زندان جمھوری اسIمی جان  شکنجه
 !باخت

رغم تشديد فشار و  ھا و به رغم تمام اين به
رحمانه، فقر و  سرکوب، استثمار خشن و بی

نداری و گرسنگی فزون از حد تحمل کارگران، 
آتش اعتراض و مبارزه عليه وضع موجود را در 

از اعتصاب .  چھار گوشه کشور برافروخته است
کارگران صنايع دريايی ايران صدرا در بوشھر 
و کارگران شرکت نفت و گاز گچساران گرفته تا 
اعتصابات و تجمعات اعتراضی و مکرر 
کارگران مس سرچشمه يا معدن ذغال سنگ 

جا کارگران برای ادامه حيات  البرز شرقی، ھمه
. و بھبود شرايط کار و زندگی در حال پيکارند

اعتصابات و اعتراضات کارگری به حدی زياد 
است که گاه حتا شمارش دقيق آن ناممکن است به 

که بسياری از اعتراضات کارگری در  ويژه آن
ھای رسمی  شوند و خبرگزاری جايی منعکس نمی

نيز چه به عمد و چه از روی اجبار، خبر آن را 
با اين وجود روزی نيست که .  دھند انتشار نمی

خبر يک يا چند اعتصاب و حرکت اعتراضی 
اعتصاب و تجمع کارگران .  کارگری منتشر نشود
ای تھران، مجتمع کشت و  شرکت برق منطقه

آھن  شکر ميان آب شوش، ذوب صنعت مھاباد، نی
اردبيل، پتروشيمی بسپاران، آردل، عسلويه، آب 

ھا، کاشی  و فاضIب اھواز، کارگران شھرداری
کوثر، کاشی نيلو، سامان کاشی، شيشه آبگينه، 

زدائی در  معدن گلتوت، کفش بI، کارخانه نمک
گل، شرکت توليدی تھران، کارگران  ھفت

بازنشسته پا;يشگاه آبادان، کارگران اخراجی 
سازی اراک و کشتارگاه  سيمان کارون، کمباين

اھواز، تنھا بخشی از اعتصابات و اعتراضات 
ھای حکومتی  کارگری انعکاس يافته در رسانه

! ھم در فاصله يکم تا بيستم شھريور ماه است آن
 حسينی استاندار کرمان،  رضا رزم به گفته علی

/  ١١(  از اول سال جاری تاکنون   ۶  /  ٩۴  – 
، يعنی در )رانی استاندار  کرمان مقطع سخن

 ۶۵٠٠  در استان کرمان، تنھاتر از شش ماه،  کم
اين .  اعتصاب و اعتراض کارگری رخ داده است

اعتراف استاندار کرمان، تصوير روشنی از 
کميت بسيار با;ی اعتصابات و اعتراضات 

اعتصابات و .  دھد کارگری را نشان می
 .وقفه درحال افزايش است اعتراضاتی که بی

پيش از روی کار آمدن روحانی، بورژوازی 
المللی با عوام فريبی و جار و جنجال  داخلی و بين

دادند که با به قدرت رسيدن وی  تبليغاتی وعده می
اوضاع اقتصادی، سياسی و اجتماعی بھبود 

شخص حسن روحانی نيز عIوه بر .  خواھد يافت
جا   ھای رنگارنگ انتخاباتی، اين اواخر تا آن وعده
ھا و معضIت  رفت که حل تمام بحران پيش

اقتصادی، سياسی و اجتماعی را به توافق 
حسن روحانی به قدرت .  ای متصل کرد ھسته

ای نيز حاصل شد، اما نه فقط  رسيد و توافق ھسته
ھا رخ نداد، بلکه  ترين بھبودی در اين زمينه کم

ھای  تر و بحران اوضاع از جميع جھات وخيم
بحران اقتصادی رکود .  تر شده است موجود عميق

داری ايران نه تنھا تخفيف نيافته  تورمی سرمايه  –
ھای  تر سياست بلکه در نتيجه اجرای گسترده

اقتصادی نئوليبرال توسط کابينه روحانی، بيش از 
ادامه و تشديد اين بحران، .  پيش تشديد شده است

تر ساخته  وضعيت معيشتی کارگران را وخيم
صدھا ھزار کارگر از کار اخراج شده و .  است

.  ميليون رسيده است١٠آمار بيکاران به حدود 
دو سال رياست جمھوری روحانی و اجرای 

ھای عميقاً ضدکارگری و خانمان برانداز  سياست
، طبقه کارگر را به چھار ميخ کشيده و دست 

حد و  داران را در استثمار وحشيانه و بی سرمايه
از .  حصر و اخراج کارگران بازتر نموده است

فريبانه روحانی، تنھا تشديد  ھای عوام تمام وعده
تعرض سرمايه عليه معيشت و حقوق طبقه 
کارگر، نصيب کارگران شد به نحوی که حتا در 
برخی موارد حقوق و مزايايی که کارگران پيش 

اند، ازکارگران بازپس  از اين از آن برخودار بوده
تر شدن موضوع   برای روشن.گرفته شده است

 .دراين جا به دو نمونه اشاره می کنيم
نمونه نخست نحوه برخورد با کارگران عسلويه و 

. زدن از روزھای استراحت کارگران است
ھای  مطابق عرف جاری، کارگرانی که در پروژه

در دست احداث منطقه عسلويه مشغول به کارند، 
کم   روز کار، حق دارند دست٢۴در ازای ھر 

يک ھفته استراحت کنند و يا محل کار خود را 
. ھای خود بروند ترک کنند و به ديدار خانواده

 مقررات ٢١ و ١۶درعين حال برابر مواد 
اشتغال مناطق آزاد، مجموع ساعات کاری ماھانه 

.  ساعت بيشتر باشد١٧۶ھيچ کارگری نبايد از 
که برخورداری از يک روز تعطيل در  ضمن آن

و استفاده از تعطيIت رسمی، به )  جمعه(ھفته 
. عنوان حق کارگر به رسميت شناخته شده است

کاران منطقه عسلويه نه فقط مقررات  اما پيمان
مربوط به محدوديت ساعات کار روزانه را 

کنند و از صبح زود تا پاسی از شب  رعايت نمی
کشند، بلکه حق استراحت  از کارگران کار می

ھای در دست  ای کارگران شاغل در پروژه دوره
 منطقه ١٩ساخت پتروشيمی و پا;يشگاه فاز 

 روز کاھش ۴ يا ٣عسلويه را نيز از يک ھفته به 
 . اند داده

نمونه دوم حذف مزايای مزدی کارگران پيمانی 
 کارگری که زير ٣٠٠.  مس سرچشمه است
که از "  آريان ناران"کاری  پوشش شرکت پيمان

گذاری مس  ھای شرکت سرمايه زير مجموعه
سرچشمه است، در بخش استخراج مس کار 

اند که بعد از پايان مھلت قراردادشان، ھم  کرده می
کار و ھم نوع قرارداد کارشان عوض شده  پيمان
نام دارد و "  اولنگ"کار جديد  پيمان.  است

قراردادھای جديد کارگران ، بر اساس کار 
ھا  حجمی تنظيم شده و مزايای مزدی پيشين آن

بدين ترتيب از مجموع دريافتی .  حذف شده است 
کارگران، نزديک به يک ميليون تومان کاھش 

ست که به کارگران  اين درحالی.  يافته است
پيمانی مس سرچشمه مانند صدھا ھزار کارگر 
پيمانی ديگر وعده داده شده بود که تبديل وضعيت 

 !ھا قرارداد مستقيم بسته شود شوند وبا آن
 عليه نيروی کار در پوشش  تعرض سرمايه

کاری منحصر به مس سرچشمه  ھای پيمان شرکت
بسياری از اعتراضات کارگری .  و عسلويه نيست

تر از آن نام برده شد، از جمله تجمع  که پيش
اعتراضی کارگران پيمانی معدن زغال سنگ 
البرز شرقی، اعتراض کارگران پيمانی و 

برداری نفت و گاز  قراردادی شرکت بھره
گچساران و امثال آن، اساسا مقابله با اين تعرض 

کارگران پيمانی در شرايطی که نوع کار، .  است
مھارت و سابقه کار يکسانی با کارگران قرارداد 

ھا يکسان   مستقيم دارند، اما مزد و مزايای آن
مجموع دريافتی کارگران پيمانی حدود .  نيست

يک سوم تا يک دوم دريافتی کارگران قرارداد 
اکنون کميت قابل توجھی از  ھم.  مستقيم است

کارگران ايران در صنايع مختلف، تحت پوشش 
گاه بيش از .  کنند کاری کار می ھای پيمان شرکت

برای .  نصف کارگران يک واحد، پيمانی ھستند
 کارگر معدن زغال سنگ البرز ١۴٠٠مثال از 
 ٧نيمی از .   کارگر پيمانی ھستند٨٠٠شرقی، 

ھزار کارگر معادن زغال سنگ کرمان پيمانی 
ھا کم و بيش در ديگر معادن و  اين نسبت.  ھستند

ھا و نفت و گاز و امثال آن نيز  در پتروشيمی
 ھزار کارگر ١۶٠کم  در نفت دست.  صادق است

بر چيده شدن .  کنند به صورت پيمانی کار می
کاری و يکسان سازی مزد و  ھای پيمان شرکت

ھای محوری و چند ساله تمام  مزايا از خواست
 ۴ھا متجاوز از  ست که شمار آن کارگران پيمانی

 .شود ميليون تخمين زده می
اند که تحت تاثير  کارگران ايران فراموش نکرده

اعتصابات پرشور و مستمر کارگران پتروشيمی 
 ماھشھر در  ھای منطقه تبريز و پتروشيمی

 با خواست برچيده شدن ٩٠ و ٨٩ھای  سال
کاری بود که ھيات وزيران  ھای پيمان شرکت

ھای   حذف شرکت٩٠وقت در چھارم دی ماه 
کاری را به تصويب رساند و با صدور  پيمان

 ھمان سال، دستگاه  ای در اول بھمن ابIغيه
اجرايی را مکلف به فسخ قراردادھای منعقد شده 

نظر  اما صرف!  کاری ساخت ھای پيمان با شرکت
از ابھامات اين مصوبه و نحوۀ اجرای آن، در 
عمل فقط درصد ناچيزی از کارگران پيمانی 

ھای مادر به  شرکت.  تبديل وضعيت شدند
ھای گوناگون از انعقاد قرارداد مستقيم با  بھانه

کارگران طفره رفتند، بسياری ازمديران که خود 
درشرکت ھای پيمانکاری دست داشتند اين 

داران و  سرمايه.  مصوبه را پشت گوش انداختند 
د;;ن نيروی کار نيز از اجرای آن سرباز زدند 

کاری نيز گرچه به عقب  ھای پيمان و شرکت
ھايی تن دادند اما به فعاليت خود ادامه  نشينی
کاری پس از يک دوره  ھای پيمان شرکت.  دادند

که در  حرکت با چراغ خاموش، اکنون چنان

١از صفحه   
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اقتصاد اين کشور در حال فرورفتن در يک 
تر  ھرچه اين بحران اقتصادی عميق.  بحران است

تر  شود دامنه اعتراض و مبارزه کارگران وسيع
گری دولت  سياست سرکوب و نظامی.  خواھد شد
تر خواھد  فقط بحران سياسی را عميق ترکيه، نه

کرد، بلکه تا ھمين لحظه نيز تأثير جدی بر 
وخامت اوضاع اقتصادی و نارضايتی عمومی 

در فاصله ھمين مدت کوتاه .  برجای گذاشته است
تر شده است، واحد پول  که بحران سياسی عميق

اين بدان .  شدت سقوط کرده است ترکيه به
معناست که با کاھش ارزش لير وافزايش بھای 

ھای مردم تنزل خواھد  کا;ھا، سطح زندگی توده
ای از  مIحظه عIوه بر اين بخش قابل.کرد

توليدات ترکيه به کشورھای خاورميانه صادر 
ھای نظامی و ناامن  گسترش درگيری.  شود می

ھا و ترانزيت کا;،  ضربه ديگری به  شدن جاده
فقط  توريسم نه.   اقتصاد ترکيه وارد خواھد ساخت

يکی از منابع مھم درآمد دولت، بلکه چرخش 
بخش بزرگی از .  اقتصادی در ترکيه است

بورژوازی ترکيه منبع درآمدشان از توريسم  خرده
ھا و ناامن شدن ترکيه،  گسترش درگيری.  است

درآمد و اشتغال مرتبط با صنعت توريسم را 
فقط  از اين بابت نيز نه.  شدت کاھش خواھد داد به

تر خواھد شد، بلکه  بحران اقتصادی عميق
بورژوازی افزايش  نارضايتی در صفوف خرده

ھمه اين عوامل تأثير منفی خود را .  خواھد يافت
بر شرايط زندگی کارگران و زحمتکشان برجای 

گذارد و نارضايتی و اعتراض را افزايش  می
 .خواھد داد

بنابراين،چنانچه دولت ترکيه بخواھد به سياست 
ميلتاريستی و سرکوبگرانه خود، ھمچنان ادامه 
بدھد، رشد و تعميق بحران اقتصادی و سياسی 

دولت ترکيه، اما .  ناپذير خواھد بود اجتناب
تواند از اين سياست دست بردارد و  سادگی نمی به

اکنون بازگشت به دوره قبل از .  نشينی کند عقب
مردم کردستان .  ھا ناممکن شده است درگيری

ترکيه در شھرھای خود اعIم خودمختاری 
دولت ترکيه اما حاضر به پذيرش آن .  اند کرده
تواند برای مدتی  نظامی ھم نه می حکومت.  نيست

. طو;نی دوام آورد و نه اصل مشکل را حل کند
تر شدن  انداز قرار دارد، عميق لذا آنچه در چشم

در .  ھاست بحران و گسترش مبارزات و درگيری
چنين شرايطی، انتخابات زودرس اول نوامبر، 

ای ھم که برای   آبان در ترکيه نيز ھر نتيجه١٠
حزب توسعه و عدالت داشته باشد، تغييری در 

اکنون به  ترکيه از ھم.  اوضاع پديد نخواھد آورد
 .گرداب بحرانی عميق کشيده شده است

که در سرتاسر کشور جاری  رغم آن مبارزات به
است، اما جدا از ھم و پراکنده است و به نتايج 

برپايی اعتصابات و .  مطلوب نمی رسد
درپی کارگری درصدھا کارخانه و  اعتراضات پی

موسسه در سرتاسر ايران در عين حال نشان 
يابی و ھمبستگی جنبش کارگری  دھنده سازمان

اين .  در سطح ھر واحد توليدی و خدماتی است
مرحله از رشد و اعتIی جنبش طبقاتی کارگران 
و سطح آگاھی و تشکل کارگران، شرايط را به 
لحاظ عينی و ذھنی برای گذار به جنبش 

گذار جنبش طبقاتی .  سرتاسری فراھم ساخته است
کارگران از مبارزات پراکنده به سطح يک جنبش 
سازمان يافته سرتاسری قبل از ھر چيز، به 

ھای  يافتگی کارگران کارخانه ارتباط و سازمان
سازی،  يک رشته توليد از نمونه ماشين

در مورد .  پتروشيمی، معادن و غيره وابسته است
ايم  ھای توليدی و خدماتی ديده پراکندگی در بخش

توانند با  که چگونه کارگران يک رشته می
يکديگر ارتباط برقرار نموده و يک حرکت 

نمونه آن را ھم در .  سرتاسری را سازمان دھند
اين اقدام .  ايم مورد کارگران مخابرات و برق ديده

که گام مھم و ضروری برای ايجاد يک جنبش 
متشکل سرتاسری کارگری است،نه فقط زمينه 
ساز سازماندھی اعتصابات و اعتراضات 
سراسری و تقويت امکان تحميل خواست ھای 
کارگری برسرمايه داران و طبقه حاکم است، 

تواند از طريق  رفت خود می بلکه در جريان پيش
ھای مختلف توليد و خدمات، به  بھم پيوستن رشته

يک جنبش سراسری شکل دھد و يکی از 
ترين موانعی را که طبقه حاکم بر سر راه  مھم

جنبش طبقاتی کارگران ايجاد نموده، از ميان 
 .بردارد

نيازی به گفتن نيست که گذار از اعتصابات 
پراکنده به جنبش متشکل و سرتاسری، روندی 
پيچيده و دشوار است که نقش اصلی را در 

روتر  تر و پيش اجرای اين وظيفه، قشر آگاه
کارگران .  کارگران ھر کارخانه برعھده دارند 

گيری از تمام  توانند با بھره آگاه و پيشرو می
امکانات و ابزارھای موجود علنی و غيرعلنی از 
روابط دوستانه و خانوادگی گرفته تا استفاده از 

ھای مدرن ارتباطی که امروز  ابزارھا و تکنيک
بخشا در اختيار کارگران نيز ھست، اين وظيفه 
خطير جنبش طبقاتی کارگران ايران را به 

زنده باد !  زنده باد اعتصاب.سرانجام رسانند
 !جنبش متشکل سرتاسری

 

نمونه مس سرچشمه و عسلويه ديديم در اعمال 
حقی بر  فشار و تشديد استثمار و تحميل بی

ھای پيشين نيز  ھا و اندازه کارگران از محدوده
وضعيت معيشتی کارگران پيمانی .  اند فراتر رفته

به حدی بحرانی و خطر بروز انفجارات کارگری 
ست که  از دل اين بخش از کارگران به حدی جدی

ای که  معاون روابط کار وزارت کار، در ابIغيه
ھا فرستاد،  تيرماه امسال برای مديران کل استان

کاری به  ھای پيمان گرچه حرفی از حذف شرکت
ميان نياورد اما ظاھرا بر لزوم رفع تبعيض و 
پرداخت مزد و مزايای مساوی به کارھای ھم 

کار تاکيد  ارزش در کارگاه مادر و کارگاه پيمان
جا که فاقد  با اين ھمه اين ابIغيه نيز از آن.  کرد

ست، روی کاغذ ماند و نه فقط  ضمانت اجرايی
کاری آن را جدی  ھيچ کارفرما و شرکت پيمان
ھای به اصطIح  نگرفت، بلکه حتا تشکل

 .کارگری حکومتی نيز آن را جدی نگرفتند
اند که طبقه  کارگران ايران به تجربه آموخته

گاه از  دار حاکم و دولت اين طبقه ھيچ سرمايه
روی ميل و رضايت، ھيچ خواستی از کارگران 

ھای  سياست.  را برآورده نساخته و نخواھد ساخت
دولت در تمام دوران سلطه جمھوری اسIمی 
اساسا ضدکارگری و مبتنی بر تامين منافع 
حداکثری استثمارگران و مرتجعين حاکم بوده 

دستمزدھای واقعی و قدرت خريد کارگران .  است
پيوسته کاھش يافته و وضعيت معيشتی و 

تر شده  اقتصادی آنان، سال به سال بدتر و وخيم
ھای معطوف به طبقه کارگر دولت  سياست.  است

ھای پيشين و  در دوره روحانی، ادامه سياست
مشخصه اصلی آن تشديد تعرض عليه نيروی کار 

ساران  عسلويه، مس سرچشمه و نفت گچ.  است
ھايی از صدھا کارخانه و  تنھا نمونه

وار به کار  ست که کارگران را برده ای موسسه
ھای  واداشته و آنان را چه تحت پوشش شرکت

 .کنند پيمانی چه غير آن، تا حد مرگ استثمار می
اين وضعيت قابل تحمل نيست و بايد آن را 

برای برون رفت از اين .  دگرگون ساخت
وضعيت و شرايط دردآور و کشنده ومقابله 
مؤثرتربا سرمايه داران و دولت آن ھا اما ھيچ 
راه ديگری جز اتحاد و تشديد مبارزه متشکل 

اعتراضات و اعتصابات کارگری .  وجود ندارد
در سرتاسر کشور، گويای اين واقعيت است که 
کارگران در برابر تعرض استثمارگران و دولت 

ھا و برای رھايی از وضعيت موجود، بيش از  آن
پيش دست به مقاومت زده و به مبارزه روی 

شوربختانه اما اين اعتصابات و .  اند آورده

٢از صفحه   

 ترکيه در گرداب بحران

 رژيم جمھوری اس3می را بايد با يک اعتصاب 

 عمومی سياسی و قيام مسلحانه برانداخت
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  ۶درصفحه 

٨از صفحه   

 حکومت شورايی کارگری يا ديکتاتوری بورژوايی راه سومی وجود ندارد

نقشی پيشرو و انقIبی نسبت به ساختار سياسی پيش  
ی يک    در واقع اين نتيجه .  داشتند )  فئودالی (از خود  

ی منطقی و ضروری بين شکل و ماھيت يک    رابطه 
شود که بورژوازی به مانعی در    پديده است، نمی 

تکامل تاريخ تبديل شود اما ساختار سياسی که ھمراه  
با بورژوازی و براساس ضروريات آن جامعه متولد  

چنان نقشی مترقی ايفا کنند و اين را تنھا با    شدند، ھم 
نگاھی به سياست حاکم بر جھان معاصر به خوبی  

 . توان دريافت   می 
با عروج بورژوازی و انقIبات بورژوائی،  

ھای متکی به پارلمان نيز به شکل اصلی    دولت 
پارلمانتاريسم  .  شوند   ھای بورژوايی تبديل می   دولت 

طور که در    به عنوان شکلی از ساختار دولتی ھمان 
ی آغازين خود شکلی مترقی    با; بيان شد در دوره 

اين  .  در برابر ساختار قدرت در جوامع فئودالی بود 
گيری خود    ھا اگر چه در ابتدای شکل   پارلمان 

ھای بسياری در رابطه با انتخاب شوندگان    محدوديت 
ھا حق    و انتخاب کنندگان داشتند، برای مثال تا مدت 

از جمله حق رای کارگران و زنان    –رای ھمگانی  
در اين کشورھا به رسميت شناخته نشده بود، اما    -

ترين نکته اين بود که در آن مقطع از تاريخ    مھم 
. شکل مناسبی از دولت برای بورژوازی نوپا بودند 

اما با تکامل جامعه و در حالی که بورژوازی از  
گرديد،    ای ارتجاعی تبديل    ای انقIبی به طبقه   طبقه 

اين شکل از ساختار دولتی نيز به ھمان نسبت به  
ھايش    يک نيروی بازدارنده تبديل شد و محدوديت 

چه که    آن .  ای نو آشکارتر گرديدند   برای جامعه 
امروز در جھان شاھديم محصول ھمين ارتجاع  

داری    به ميزانی که مناسبات سرمايه .  سياسی است 
تری    ھای عميق   و به موانع و بحران   تر شده   ارتجاعی 
رود، از نظر سياسی نيز به ھمان ميزان    فرو می 
تر شده و دستگاه دولتی در خدمت ھمان    ارتجاعی 

 . آيند   ھای ارتجاعی درمی   سياست 
ھای به اصطIح دمکراتيک اروپايی و    ھمين دولت 

آمريکا ھستند که امروز فجايع بزرگی از جمله  
ھای خاورميانه و اوکراين را به مردم جھان    جنگ 

ھای اروپايی و    طلبی دولت   جنگ .  اند   تحميل کرده 
 است که ماھيت    آمريکا، واقعيت غيرقابل انکاری 

سيستم پارلمانی را به وضوح در برابر ديدگان  
 .دھد   جھانيان قرار می 

در آن سو اما مردمی قرار دارند که تنھا پس از  
ھا نيز چون    چھار سال حق انتخاب مجدد دارند و آن 

شدگان در پی نمايش انتخاباتی و تبليغات    مسخ 
ھايی ھنگفت صورت    آوری که با پول   سرسام 

دھند    گيرد، اغلب به رھبران اپوزيسيونی رای می   می 
که پس از انتخاب شدن ھمان راه گذشتگان را  

 .روند   می 
جمھوری آمريکا يک نمونه ديگر    انتخابات رياست 

برای شرکت در اين انتخابات بايد صدھا  .  است 
ست که اين     د;ر پول خرج کرد و طبيعی   ميليون 

ھا را نه تنھا کارگران که ھيچ فرد مستقلی جدا    پول 
داری يعنی    از احزاب رسمی طبقه حاکم سرمايه 

 .خواه ندارند   دمکرات و جمھوری 
ھای سياسی و انتخابات در    در ايران که اساسا آزادی 

ھای بورژوائی وجود ندارد، حتا برای    ھمان محدوده 
در  .  ھای رژيم، اوضاع از اين ھم بدتر است   خودی 

ھای    ايران برای شرکت در انتخابات نه تنھا بايد پول 
که برای شرکت در انتخابات    ھنگفتی ھزينه کرد بل 

بايد نه  .  بايد از فيلتر چندين نھاد دولتی نيز گذر کرد 

دستگاه دولتی از کابينه گرفته تا مجلس و قوه قضاييه  
به  .  پايه نگاه کنيد   و از مقامات با; تا کارمندان دون 

توان فھميد که ھرگز اين دستگاه، سيستم    راحتی می 
توان در خدمت آزادی و سوسياليسم    و افراد را نمی 
يعنی در دولتی که قرار است از  .  به کار گرفت 

علت اين فساد نيز که  ".  خلع يد کنندگان خلع يد کند "
. تمامی دستگاه دولت را فرا گرفته روشن است 

بورژوازی از عده قليلی تشکيل شده است از ھمين  
رو احتياج دارد تا برای حفظ حکومت خود افرادی  

و  (ھای سرکوب و بوروکراسی  خود    را در دستگاه 
) ھای مذھبی را نيز بايد اضافه کرد   در ايران دستگاه 

اين افراد نيز وظيفه دارند تا متناسب با  .  کار گيرد   به 
اند امورات اين    جايگاھی که در آن قرار گرفته 

اين افراد  .  دستگاه را چرخانده و در حفظ آن بکوشند 
کوشند تا از جايگاھی که    ی خود می   چنين به نوبه   ھم 

در ايران  .  ی مادی ببرند   اند بھره   در آن قرار گرفته 
 . شماری از آن وجود دارد   ھای بی   نمونه 

اين معضل البته تنھا به  دولتی نظير جمھوری  
اسIمی با خصلت استبدادی و مذھبی ، منحصر  

داری    ترين کشورھای سرمايه   در پيشرفته .  شود   نمی 
نيز روال به ھمين گونه است، ھر چند که به شدت و  

در اين  .  آشکاری کشورھايی مانند ايران نيست 
که از    ضمن آن   -کشورھا نيز معمو; مقامات دولتی  

ای    العاده   موقعيت ممتاز و حقوق و مزايای فوق 
ھای    پُلی است برای گرفتن پست   -برخوردارند  

داری با    ھای بزرگ سرمايه   مديريتی با; در شرکت 
بسياری از  .  مراتب بيشتر   حقوق و مزايای به 

گيری از مناصب    مداران دولتی پس از کناره   سياست 
ھا دست    دولتی به مقامات با;يی در اين شرکت 

يابند و از  روابط و شناختی که از دستگاه دولتی    می 
دارند، برای منافع شرکتی که به مديريت آن دست  

البته عکس آن نيز وجود  (گيرند    اند، بھره می   يافته 
ھای بزرگ به مقامات    دارد و از مديريت شرکت 

بار    داران را اين   دولتی رسيده و منافع ھمان سرمايه 
 ).برند   در دولت پيش می 

در اين کشورھا سياستمداران در جريان انتخابات  
دھند اما ھنگامی که    ھای بسياری می   پارلمانی وعده 
ھا که قرار    آيند، ھيچ کدام از آن وعده   بر سر کار می 

بود به بھتر شدن وضعيت اکثريت جامعه ختم شود  
. ی بارز آن يونان است   نمونه .  شود   عملی نمی 

به عنوان نماينده جناح چپ بورژوازی، با  "  سيريزا "
ای که    ھای بسيار برای پايان دادن به فاجعه   وعده 

داری در يونان آفريده است، بر سر کار آمد،    سرمايه 
اما در عمل ھمان راھی را رفت که پيش از آن  

دولتی که رای  .  جناح راست بورژوازی رفته بود 
گفتن به طرح رياضت  "  نه "مردم يونان در  

اقتصادی اتحاديه اروپا را به ھيچ انگاشت و با اين  
ھای دمکراسی بورژوايی را نيز زيرپا    کار حتا نُرم 

گذاشت تا در نھايت رفراندوم به يک تراژدی تلخ  
 .برای مردم يونان تبديل شود 

در واقع بيش از يک قرن است که بورژوازی ديگر  
رسالتی در تکامل جامعه نداشته و به يک مانع در  

ھای اقتصادی     و بحران   برابر پيشرفت آن تبديل شده 
داری از جمله نمودھای اين انحطاط    نظام سرمايه 

به موازات ھمين امر، ساختارھای سياسی  .  است 
داری نيز به مانعی در راستای    ھای سرمايه   دولت 

ی    تکامل جامعه تبديل شدند، چرا که اساسا وظيفه 
ست که    داری حفظ ھمان مناسباتی   ھای سرمايه   دولت 
ی تاريخی آن بسر آمده است، از جمله    دوره 
ھای پارلمانی اروپايی که در ابتدای پيدايش    دولت 

بود که از فردای قيام سرکوب مردم و  
گرفتن دستآوردھای انقIب را در دستور    بازپس 

کار خود قرار داد و ھر جا که برای پيشبرد  
اش به دستگاه جديدی نياز داشت آن را    سياست 

به جای مجلس  .  ايجاد کرده و به خدمت گرفت 
شورای ملی، مجلس شورای اسIمی آمد و به جای  

 .فقيه   شاه، ولی 
تمامی تاريخ معاصر ايران نيز بر ھمين تجربه  

ھيچ جنبشی در ايران نه تنھا به تغيير  .  تاکيد دارد 
اساسی در ساختار قدرت دولتی منتھی نشد که حتا  
به شکلی از پارلمانتاريسم اروپايی قرن ھيجده به  
. بعد نيز تبديل نگرديد و دليل آن نيز روشن است 

گاه نقشی انقIبی مانند    بورژوازی ايران ھيچ 
بورژوازی فرانسه در قرن ھيجده بازی نکرد و  

گيری و رشد    اين موضوع دقيقا به چگونگی شکل 
داری در ايران ربط    بورژوازی و مناسبات سرمايه 

 سال  ۵٠ يعنی حدود   (۴٠ ی    دارد که تازه در دھه 
از طريق رفرم از با; به مناسبات مسلط در  )  پيش 

 .ساختار اقتصادی ايران تبديل گرديد 
ی برجسته از اين موضوع    دولت مصدق يک نمونه 

دولتی که نماينده بورژوازی ملی و  .  است 
که از    کار ايران در آن زمان بود و در حالی   محافظه 

ھا برخوردار بود، به    حمايت بخش بزرگی از توده 
راحتی با يک نمايش خيابانی و کودتای نظامی  

چرا که آن بخش از بورژوازی  .  سرنگون شد 
ايران که مصدق نمايندگی آن را برعھده داشت،  
حتا رسالت و توان انجام تغييراتی در ساختار  
قدرت دولتی موجود را ھم برای باقی ماندن خود  

طبقه کارگر نيزکه وظيفه درھم شکستن  .  نداشت 
تمام دستگاه دولتی رابرعھده دارد، نتوانست به  

 . قدرت دست يابد تا اين وظيفه را به انجام برساند 
جا اين نکته را تاريخ معاصر ايران    بنابر اين تا اين 

آموزد که دست نخوردن و به عبارتی    به ما می 
تر درھم نشکستن دستگاه دولتی يکی از د;يل    دقيق 

ھای انقIبی در ايران بوده است    مھم شکست جنبش 
ست که باعث شد تا به رغم    و اين ھمان دليل مھمی 

، ھيئت حاکمه جديد بتواند  ۵٧ ی بھمن    قيام د;ورانه 
 .انقIب را درھم شکند 

ی کارگر برای آن که بتواند در پی انقIب به    طبقه 
ھای خود دست يافته و زنجيرھای اسارت    خواست 

سرمايه را پاره کند، پيش از ھر چيز بايد از ھمان  
کار    ابتدا دستگاه دولتی را در خدمت اھداف خود به 

تواند    اما واقعيت اين است که اين طبقه نمی .  گيرد 
ھمان دستگاه دولتی قديم را که بنياد آن بر نيروھای  

ای مجزا از مردم و بوروکراسی ممتاز    مسلح حرفه 
و مافوق مردم قرارگرفته و برای سرکوب و  
سازماندھی استثمار طبقه کارگر ساخته شده، در  

بنابر  .  خدمت اھداف و وظائف خود به کار گيرد 
اين ھمانگونه درس ھای گرانبھای کمون پاريس و  
انقIب سوسياليستی اکتبر، آموخته است، تنھا راه،  
در ھم شکستن دستگاه دولتی کھنه و جايگزينی آن  
با دستگاه دولتی جديدی است که با وظائف و  

در  .  اھداف پرولتاريا در انقIب انطباق داشته باشد 
ای    گونه   واقع ساختار دستگاه دولتی جديد بايد به 

باشد که بتواند در خدمت اھداف يک انقIب  
تواند ارتش    اين دولت جديد نمی .  کارگری باشد 

ای و بوروکراسی را که در خدمت نظام    حرفه 
ای    داری بوده و ھمواره از امتيازات ويژه   سرمايه 

 .کار بگيرد   اند برای اھداف خود به   برخوردار بوده 
به فساد حاصل از قدرت نيروھای مسلح و مديران  



 ۶ ٧٠١ شماره  ٩۴نيمه دوم شھريور     ۶
۵از صفحه   

 حکومت شورايی کارگری يا 
ديکتاتوری بورژوايی راه 

 سومی وجود ندارد

 جمھوری اس3می              
 مسئول مرگ فعال کارگری، شاھرخ زمانی

 
 

 شھريور ماه، خبرگزاری ھرانا انتشار داد، شاھرخ زمانی،  ٢٢ شنبه    برطبق خبری که امروز يک 
 .ھای جمھوری اسIمی، در زندان رجائی شھر در گذشت   فعال کارگری اسير در زندان 

ھای مستقل    شاھرخ زمانی که از فعالين کارگری، عضو ھيات مديره کميته پيگيری برای ايجاد تشکل 
   ١٣٩٠ کارگری و ھيات بازگشايی سنديکای کارگران ساختمان و نقاش بود، آخرين بار در خردادماه  

توسط رژيم ارتجاعی و ضدکارگری جمھوری اسIمی دستگير و در بيدادگاه ضدانقIبی اسIمی  
 . سال حبس محکوم شد ١١ تبريز به اتھام تشکيل گروه و تبليغ عليه نظام به  

رژيم کارگر ستيز جمھوری اسIمی در زندان نيز به طرق مختلف اين فعال کارگری را مورد اذيت  
نگھداری در سلول انفرادی، انتقال به بند معتادان، تبعيد به زندان يزد ، قزلحصار و  .  و آزار قرار داد 

با;خره رجائی شھر از نمونه تIش ھای رژيم برای درھم شکستن مقاومت و روحيه مبارزه جوئی  
رژيم کارگر ستيز به اين مدافع حقوق و منافع کارگران حتا مرخصی  به  .  اين فعال کارگری بود 

اما ھيچيک از اقدامات  .  ھنگام برگزاری مراسم مرگ مادر مبارزش و عروسی دخترش را نيز نداد 
سرکوبگرانه رژيم نتوانست خللی در عزم و اراده استوار وی به مقاومت در دفاع از منافع کارگران،   

در متجاوز از پنج سالی که در زندان بود، ھمچنان با موضعی راديکال به مبارزه خود  .  پديد آورد 
 .ادامه داد 

سکته مغزی  "  به تشخيص اوليه بھداری زندان "خبرگزاری ھرانا علت مرگ شاھرخ زمانی را بنا  
اما اگر اين ادعای بھداری زندان ھم صحت داشته باشد، علت مرگ اين رفيق  .  است   اعIم نموده 

کمونيست و فعال کارگری، آزار و اذيت و فشارھای متعددی است که در طول اين پنج سال رژيم  
بنابراين عامل و مسبب مرگ شاھرخ زمانی،  .  ضدکارگری جمھوری اسIمی بر او اعمال کرده است 

 .جمھوری اسIمی است 
مرگ اين فعال کارگری مبارز را به کارگران ايران وخانواده وی تسليت  )  اقليت (سازمان فدائيان 

 .گويد   می 
 .اش پر رھرو باد   يادش گرامی و راه و آرمانھای 

 
برقرار باد حکومت شورايی –سرنگون باد رژيم جمھوری اس3می   

داری نابود باد نظام سرمايه  
باد سوسياليسم زنده –باد آزادی  زنده  

)اقليت( سازمان فداييان  
١٣٩۴ شھريور ٢٢  

حکومت شورايی -آزادی -نان -کار  
 

تمام امتيازاتی  که به يک مذھب  .شود   تبديل می 
مذھب رسمی  .  گردد   خاص داده شده است، ملغا می 

لغو شده و ھر کس آزاد است که دين داشته باشد و يا  
حکومت شورايی با اين اقدام، در کنار  .  نداشته باشد 

ھای مذھبی در طول    ی اموالی که ارگان   مصادره 
اند،    دوران حکومت اسIمی به دست آورده 

مذھبی    –ترين ضربه را به جريانی سياسی    بزرگ 
ھای اخير    کند که عامل تمامی فجايع دھه   وارد می 

 .اند   بوده 
يا حکومت شورايی،  .  راه ديگری وجود ندارد 

حکومتی که دستگاه دولتی حاکم را در ھم شکسته و  
کند، يا ادامه استبداد و بی    نظم نوينی را حاکم می 

ای جز    حقوقی و بقای دستگاه دولتی گذشته که نتيجه 
 .تداوم مصائب کنونی نخواھد داشت 

ای است که    دولت شورايی آن شکل سرانجام پيدا شده 
ھای    با توجه به ساختار متفاوت خود نسبت به دولت 

بورژوايی چه پارلمانی و چه استبدادی و مذھبی،  
کند تا زمينه برای گذار از    اين امکان را فراھم می 

. داری به سوسياليستی فراھم شود   ی سرمايه   جامعه 
ای که ديگر از استثمار انسان توسط انسان    جامعه 

خبری نيست و آزادی ھيچ قيد و شرط و امايی ندارد  
و به قول مارکس و انگلس در مانيفست کمونيست  

تکامل آزادانه ھر فرد، شرط تکامل  "ای که    جامعه 
 ".آزادانه ھمگان باشد 

 
 
 

     
 

 .قضات انتخابی و قابل عزل خواھند بود 
ھای مھم دولت شورايی ارزان بودن    يکی از ويژگی 
دولت شورايی با برچيدن نيروی  .  اين دولت است 

ای ،بوروکراسی و مشاغلی که در    مسلح حرفه 
ھای زيادی را به    ھای بورژوايی ھزينه   دولت 

کند، مردم را از    کارگران و زحمتکشان تحميل می 
ھای کIن دستگاه انگل دولتی خIص    شر ھزينه 

ھا صرف بھبود شرايط    اين ھزينه .  خواھد کرد 
زندگی کارگران و زحمتکشان، خدمات اجتماعی ،  

 .رفاھی و فرھنگی و پيشرفت کشور خواھد شد 
قيد و شرط و    اين حکومت طرفدار آزادی بی 

حکومت شورايی بقا،  .  نامحدود بيان و انديشه است 
تر    تداوم و پيشبرد ساختمان سوسياليسم را در آگاه 

داند و    شدن ھر چه بيشتر کارگران و زحمتکشان می 
از اين رو اين آزادی به نفع حکومت شورايی و  

حکومت  .  کارگران و زحمتکشان خواھد بود 
شورايی جدا از اقدامات اقتصادی خود در راستای  
گام برداشتن به اقتصاد سوسياليستی و گذر از  

داری، به سرعت انجام اقداماتی    مناسبات سرمايه 
دھد تا ھم    رفاھی را در دستور کار خود قرار می 

مشکIت معيشتی کارگران و زحمتکشان برطرف  
شود و ھم کارگران و زحمتکشان را قادر سازد در  

 .امور سياسی با آگاھی بيشتر مداخله کنند 
يکی ديگر از اقدامات مھم دولت شورايی جدائی  

دين به امری خصوصی  .  کامل دين از دولت است 

تنھا به نظام جمھوری اسIمی که حتا به اطاعت  
التزام  "ای ديکتاتور حاکم    قيد و شرط از خامنه   بی 

برای ھمين است که نه تنھا کسی که  .  داشت "  عملی 
مخالف جمھوری اسIمی است امکان انتخاب شدن  

کند بلکه بسياری از طرفداران قسم    را پيدا نمی 
جا که در برخی از    ی حکومت نيز از آن   خورده 
ای، ديکتاتور حاکم زاويه    ھای سياسی با خامنه   ديدگاه 

 .دارند از کانديد شدن در انتخابات محروم ھستند 
ماند که اگر قرار    اما پاسخ به اين سوال مھم باقی می 

است دستگاه دولتی قديم درھم شکسته شود، چه   
ھای آن چه    دولتی را بايد جايگزين کرد و ويژگی 

تواند راه را برای    خواھد بود؟ چگونه دولتی می 
استقرار سوسياليسم و نابودی استثمار انسان از  

 انسان باز نمايد؟ 
. تاريخ، جواب اين سوال را نيز به ما داده است 

داری پايان    ھای سرمايه   تواند به عمر دولت   دولتی می 
دھد که ديگر دولتی به معنای اخص و مرسوم کلمه  

تواند دولتی از نوع کمون    نباشد و اين دولت تنھا می 
پاريس و يا دولت شورايی پس از انقIب کبير اکتبر  

طور که سازمان ما نيز در برنامه خود    ھمان .  باشد 
از دولت شورايی به عنوان دولت جايگزين  

 .داری در ايران نام برده است   ھای سرمايه   دولت 
در حکومت شورايی، مقامات دولتی از امتيازات  

داری از آن    ھای سرمايه   ای که در دولت   ويژه 
ھا نبايد از    حقوق آن .  شوند   برخوردارند محروم می 

. دستمزد متوسط يک کارگر ماھر بيشتر باشد 
ھای پارلمانتاريستی، مقامات دولتی    برخIف دولت 

طور که منتخب    در حکومت شورايی ھمان 
کنندگان ھستند، ھر لحظه توسط ھمان    انتخاب 
حکومت شورايی،  .  کنندگان قابل عزل ھستند   انتخاب 

نمايندگان  .  ی حق رای ھمگانی   ست برپايه   حکومتی 
شوراھا در کارخانه، در محIت، شھرھا و  

ھا و با رای    روستاھا، در مدارس، در بيمارستان 
شوند و کنگره    مستقيم انتخاب کنندگان انتخاب می 

ترين ارگان حکومت    سراسری شوراھا، عالی 
بدين ترتيب نظارت بر دولت از پايين  .  شورايی است 

گيرد و اين امکان را به انتخاب کنندگان    شکل می 
دھد که ھر گاه انتخاب شوندگان برخIف    می 

 .ھا عمل کردند از قدرت خلع يد کند   خواست آن 
ای    در حکومت شورايی ديگر نيروھای مسلح حرفه 

ی مردم باشد و عليه آنھا اقدام کند،    که جدا از توده 
ھای مسلح و زير نظر    اين توده .  وجود نخواھد داشت 

شوراھا ھستند که از نظم نوين پاسداری خواھند  
ھای مسلح    ای جای خود را به توده   ارتش حرفه .  کرد 

طور که باز تجارب تاريخی در    خواھد داد و ھمان 
چون ويتنام نشان داد، اين ارتش    کشورھايی ھم 

تواند در برابر بزرگترين و قدرتمندترين    ای می   توده 
ھای متجاوز امپرياليستی مقاومت کرده و    ارتش 

 .پيروز شود 
در دولت شورايی قوه مجريه و مقننه از ھم جدا  

قانونگذاری و اجرا از ھم جدا نيستند و  .  نيستند 
ی امور تحت کنترل شوراھا قرار    ترتيب ھمه   بدين 
گيرد، تا تصميمات خود را با کمترين وقت،    می 

ھای    ھای معمول در پارلمان   ھزينه و نمايش 
قاضی و دستگاه قضايی  .  بورژوايی اجرايی کند 

داری نيز به عنوان ابزار    ھای سرمايه   فاسد دولت 
. سرکوب استثمارگران درھم شکسته خواھد شد 
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١از صفحه   

 جمھوری اس3می و بحران سازی ھای ذاتی آن

او در اين .  داخلی و منطقه ای تاکيد داشته است
نظارت شورای :  سخنرانی با تاکيد بر اينکه

نگھبان، استصوابی است و شورای نگھبان 
مراقبت می کند که اگر به علت برخی کوتاھی 
ھا، افراد بی صIحيت به عنوان نامزد وارد 
عرصه انتخابات شده اند، جلويش را بگيرد و اين 

، از ھم اکنون "حق قانونی، منطقی و عقلی است
دست شورای نگھبان را باز گذاشت تا اين شورا 
ھرگونه که می خواھد و می تواند در روند به 
اصطIح انتخابات مجلس اسIمی و خبرگان در 

سياستی که از ھم اکنون .   اقدام کند٩۴اسفند ماه 
بحران کشمکش ھا و چالش ھای درونی نظام را 

 . تشديد و علنی تر خواھد ساخت
افراد بی "پوشيده نيست که منظور خامنه ای از 

، عناصر خارج از نظام و يا اعضای "صIحيت
وقتی .  سازمان ھای سياسی مخالف رژيم نيست

صIحيت فردی ھمانند ھاشمی رفسنجانی در 
 رد می ٩٢رياست جمھوری سال "  انتخابات"

شود، معلوم است که اين پيام خامنه ای چه تبعات 
بازدارنده ای برای ورود طرفداران رفسنجانی، 

" انتخابات"روحانی و اصIح طلبان حکومتی در 
. و خيمه شب بازی ھای انتخاباتی اسفندماه دارد

در واقع خامنه ای از ھم اکنون شمشير نظارت 
استصوابی شورای نگھبان را تيزتر کرده است تا 
اين شورا و دبير آن احمد جنتی با قلع و قمع 
کردن کانديداھای اصIح طلبان و طرفداران 

رفسنجانی عمI راه ورود ھرگونه   –روحانی 
 . به مجلس را سد کند" افراد بی صIحيت"

پر واضح است که اين موضع خامنه ای ھمراه با 
موضع گيری روحانی که پيشتر شورای نگھبان 

خواند و اعIم کرد که، چشم "  چشم انتخابات"را 
را انجام دھد و اجرای "  کاِر دست"نمی تواند 

و "  کار دست"انتخابات و احراز صIحيت ھا که 
جزو وظايف ھيئت ھای اجرايی و دولت است، 
چه تبعات و کشمکش ھای درونی را برای ھيئت 
حاکمه ايران به ھمراه خواھد داشت و ايجاد چنين 
بحرانی عمI می تواند راه آرامش، ثبات سياسی 
و امنيت داخلی اين رژيم را جھت بستر سازی 
برای سرمايه گذاری ھای داخلی و خارجی 

ثبات و امنيتی که جمھوری .  ناھموار سازد
اسIمی در وضعيت کنونی و پس از توافق 

 .به شدت به آن نيازمند است" برجام"
خامنه ای در ھمين سخنرانی خود، عIوه بر 
بحران سازی داخلی که يک نمونه اش ھمان تيز 
کردن شمشير استصوابی شورای نگھبان جھت 
سد کردن ورود اصIح طلبان و ايجاد محدوديت 
برای طرفداران روحانی و رفسنجانی در 

پيش روی مجلس اسIمی و خبرگان "  انتخابات"
بود، در مورد سياست خارجی جمھوری اسIمی 

او با تاکيد . نيز به طور مبسوط موضع گيری کرد
برخی صھيونيست ھا گفته اند با توجه : "بر اينکه

 سال از دغدغه ايران ٢۵به نتايج ھسته ای، 
 ٢۵آسوده شده ايم، اما، ما به آنھا می گوييم شما 

سال آينده را اصو; نخواھيد ديد و به فضل الھی، 
چيزی به نام رژيم صھيونيستی در منطقه وجود 

، به صراحت بر نابودی اسرائيل "نخواھد داشت
تاکيد کرد و از اين منظر يکبار ديگر نظام 
جمھوری اسIمی را به گردونه تنش ھای بين 

آيد، در وضعيتی که جمھوری اسIمی بيش از 
ھر زمان ديگری به ثبات سياسی و امنيت 
اقتصادی در عرصه داخلی و مناسبات بين المللی 
نيازمند است، چرا ھيئت حاکمه ايران و به طور 
اخص شخص خامنه ای ھمچنان در مسير بحران 

. سازی ھای داخلی و بين المللی گام بر می دارند
آيا آنان نسبت به موقعيتی که در آن گرفتارند ، 
بی توجه اند؟ و يا اينکه تا اين حد ابله اند و از 
سر جھالت به منافع کنونی و دراز مدت خود و 

 نظام غفلت می ورزند؟
واقعيت اين است که خامنه ای و ھيئت حاکمه 
ايران،  نه از وضعيت موجود غافلند و نه ابله 

مشکل اين نظام در ساختار دولت دينی آن .  اند
دررژيم سرمايه داری و مذھبی .  نھفته است

جمھوری اسIمی، به رغم اينکه منافع اقتصادی 
بخشی از ھيئت حاکمه با تداوم وضعيت موجود 
گره خورده است و آنان از طريق دزدی، چپاول 
و رانت خواری ھای بی حد و حصر طی اين 
سال ھا به منافع سرشاری رسيده اند، اما آنچه 
اين نظام را به چنين روزی انداخته است نه 
صرفا کسب منافع اقتصادی بخش ھايی از 
حاکميت، که خصائل دينی و مذھبی نھادينه شده 

در واقع، اين .  در اين سيستم حکومتی  نيز ھست
نظام از ھمان آغاز به گونه ای و بر بستر 
خصائلی پايه ريزی شده است که رھبرآن وھيئت 
حاکمه را ناگزير می کند چنين مواضعی را در 

 . عرصه داخلی و بين المللی اتخاذ کند
درست است که موضع گيری ھای خامنه ای 
بخشی بيانگر تضادھای موجود ميان ھيئت حاکمه 
است، اما ماھيت سخنان او فراتر از تضادھای 

به عبارت ديگر مستثنا از اراده .  درونی ست
جناح ھای حاکميت، دولت حاکم بر ايران يک 
دولت مذھبی ست و از آنجا که پايه ھای آن از 
آغاز تاکنون بر اساس ھمان سيستم مذھبی نھادينه 
شده است، لذا، خصلت مذھبی اين نظام خامنه ای 
و جناح منتسب به او را ناگزير می کند تا روی 

مواضعی که .  مواضعی اين چنينی پافشاری کنند
عمI رژيم و ھيئت حاکمه را نه تنھا در عرصه 
جھانی منزوی تر می سازد، بلکه موجب تشديد 

ھای حکومتی   نزاع و کشمکش درون جناح
شود  و عIوه بر اين کليت نظام را نيز با   می

تضادھا و .  بحران ھای عديده مواجه می کند
بحران ھايی که عمدتا برخاسته از ماھيت و ذات 
سيستم موجود است و جمھوری اسIمی با تمرکز 
روی مسائل سياسی، برای خود در عرصه 

بحران .  جھانی مشکل و بحران ايجاد می کند
ھايی که در تداوم خود به عرصه اقتصادی نيز 
کشيده می شوند و فضا را روز بروز برای 

 . مجموعه ھيئت حاکمه تنگتر می سازد
 

به دنبال اين سخنان خامنه ای بود .  المللی کشانيد
که، تريبون ھای نماز جمعه، گوش خراش تر از 
پيش به صدا در آمدند و با تقسيم کار ھر کدام بر 
بخشی از ھيمه آتش بحران سازی ھای داخلی و 

موحدی کرمانی در نماز جمعه .  خارجی افزودند
"تھران نھيب زد رژيم صھيونيستی نابود شدنی : 

است و در فاصله نه چندان دور شاھد فروپاشی و 
احمد علم الھدی نيز در ".  نابودی آن خواھيم بود

سفر ھيئت "نماز جمعه مشھد با تاکيد بر اينکه، 
ھای اروپايی به ايران مردم را به وحشت می 

، نسبت به روند ديپلماسی کابينه روحانی "اندازد
اينکه يک وزير :"واکنش نشان داده و اعIم کرد

بخندد و بگويد اين ھا چون در دوران تحريم ھا 
ما را اذيت کرده اند، آمده اند تا از ما عذرخواھی 
کنند، آيا عروسک دست کودک سه ساله می 

اين خارج کردن نظام از خط انقIب .  دھيد
 ".است

موضع گيری ھای خامنه ای و نمايندگانش در 
تھران و مشھد و نيز فرماندھان سپاه آنھم پس از 

در شرايطی بيان شده است که "  برجام"توافق 
اقتصادی اروپا که پس   -اغلب ھيئت ھای سياسی

از توافق ھسته ای به ايران سفر کرده اند، از 
جمھوری اسIمی خواسته اند تا در مسير عادی 
سازی و به رسميت شناختن دولت اسرائيل گام 

حال خامنه ای با چنين موضعی نه تنھا .  بردارد
بر مواضع  قبلی ھيئت حاکمه ايران پای فشرده 
است، بلکه ھمان چشم انداز مثبت و توھم نيم 
بندی را ھم که کشورھای غربی بويژه وزير 
خارجه انگليس نسبت به تغيير رفتار جمھوری 

 . اسIمی پيدا کرده بودند، فرو ريخت
واکنش رھبران سه کشور انگليس، فرانسه و 

نسبت به صحبت ھای اخير خامنه ای، آلمان 
اولين نشانه ھای فرو ريختن توھمات دول 
اروپايی جھت ورود جمھوری اسIمی به رعايت 
قواعد بازی ھای ديپلماتيک و پذيرش مناسبات 

ديويد کامرون، فرانسوا .  حاکم بر نظم جھانی بود
ای مشترک در  او;ند و آنجI مرکل طی مقاله

واشنگتن پست ضمن دفاع از توافق ھسته ای، 
نسبت به سخنان خامنه ای در مورد نابودی 

: اسرائيل به شدت موضع گيری کرده و نوشتند
ما به صراحت به رسميت نشناختن اسرائيل از "

سوی رژيم ايران و سخن غير قابل قبول مقامات 
 ". تھران در باره اسرائيل را محکوم می کنيم

حال با توجه به مجموعه اوضاع وخامت بار 
حاکم بر جمھوری اسIمی، اين سئوال پيش می 
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 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اس3می 
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  ۵درصفحه 

برروی  ماھواره ياه ست   برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورايی از کانال تلويزيونی ديدگاه
(Yahsat) شود   پخش می . 

 : ھای تلويزيون دمکراسی شورائی بدين قرار است ساعات پخش برنامه
: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   
و    اگربه تلويزيون ماھواره ای دسترسی نداريد، ميتوانيد از طريق آدرس اينترنتی سايت ديدگاه

 : جی ال ويز به طور زنده و ھمزمان برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورايی را مشاھده کنيد
http://www.didgah.tv/fa 

:مشخصات ماھواره ای کانال تلويزيون ديدگاه  
  درجه ی شرقی۵٢ / ۵  ماھواره ياه ست

٧ / ٨:اف ای سی-٢٧۵٠٠:سيمبلريت -عمودی: پوkريزاسيون -١٢٠٧٣:فرکانس  
٠٠۴۵٣۶٩٩٢١٨٧: شماره تلفن برای تماس با تلويزيون دمکراسی شورايی  

 com.gmail@tv.shora:  آدرس ايميل
 com.tvshora://http: آدرس تلويزيون دمکراسی شورايی در اينترنت
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 ارتجاع اسIمی به رھبری  ۵٧ چرا ازدرون انقIب  
خمينی سربرآورد؟ جمھوری اسIمی در ايران  

 با  ۵٧ چگونه شکل گرفت؟ چرا مردمی که در سال  
جانفشانی و برای آزادی و برابری، رژيم سلطنتی  
بورژوايی را سرنگون کردند به چنين سرنوشت  
شومی گرفتار آمدند؟ و حال که اين چنين است، راه  
گريز از آن چيست؟ روزگار سياھی که تاريخ کمتر  
به چشم ديده است و روز به روز تلخی آن جان  

 .فشرد   آدمی را بيشتر در ھم می 
برای پاسخ به اين سوا;ت يک موضوع از اھميت  

ی انقIب و    ای برخوردار است و آن رابطه   ويژه 
آيا انقIب بايد ماشين دولتی گذشته را  .  دولت است 

توان آن را با تغييراتی در خدمت    درھم شکند يا می 
انقIب به کار گرفت؟ تاريخ از جمله تاريخ معاصر  

ھای مھمی    ايران از انقIب مشروطيت به بعد درس 
 .برای ما دارد 

ی کارگر    در ابتدا از اين واقعيت شروع کنيم که طبقه 
. نقش اصلی را در سرنگونی رژيم سلطنتی داشت 

اعتصابات کارگری از جمله اعتصاب کارگران نفت  
ی    جدا از خواباندن چرخه .  باعث فلج شدن رژيم شد 

ای و قيام    توليد، کارگران در جريان اعتراضات توده 
در واقع اين  .  مسلحانه نيز حضور موثری داشتند 

اعتصابات عمومی سياسی بودند که زمينه را برای  
ھای بيان شده    خواست .  قيام مسلحانه فراھم ساختند 

ھای کارگران و    در اعتصابات نيز عمدتا، خواست 
ی ضعف    ترين نقطه   اما بزرگ .  زحمتکشان بود 

ی کارگر، سطح نازل آگاھی طبقاتی و نداشتن    طبقه 
طبقاتی خود بود که باعث شد تا    -تشکل سياسی  

مذھبی با    –جنبش تحت ھژمونی جريانی سياسی  

ماھيت بورژوايی قرار گيرد که از ابتدا  
ھای طبقه کارگر و ديگر    ھايش با خواست   خواست 

زحمتکشان جامعه متفاوت بود و تنھا برای انحراف  
ی کارگر بدنبال خود،    افکار عمومی و کشاندن طبقه 

در پشت شعارھای عوامفريبانه، اھداف واقعی خود  
 .را پنھان کرده بود 

ی کارگر بدليل نداشتن تشکل سياسی    اين که طبقه 
  ۵٧ مختص به خود نتوانست ُمھر خود را بر انقIب  

رغم سرنگونی نظام سلطنتی،    بزند، باعث شد تا به 
کاری  .  دستگاه دولت، تقريبا دست نخورده باقی بماند 

گيری از    که ھيئت حاکمه جديد صورت داد، بھره 
دستگاه دولتی قديم، ترميم آن و بکارگيری ھمان  

تنھا  .  دستگاه برای سرکوب و شکست انقIب بود 
ھا عوض شدند، حتا در    سران و مديران دستگاه 

ارتش تعدادی از افسران بلندپايه رژيم سلطنتی  
نی و ظھيرنژاد به فرماندھی ارتش    چون قره   ھم 

در عين  .  رسيده و جانشين فرماندھان سابق گشتند 
ھای سرکوب جديدی مانند سپاه    حال دستگاه 

ھای انقIب که متناسب با شرايط    پاسداران و کميته 
جديد و شکل مذھبی دولت بود، شکل گرفتند تا از  
طرفی موقعيت سران جديد دستگاه دولتی را تحکيم  
کنند و از طرف ديگر شکست انقIب را قطعی  

در يک کIم دستگاه دولتی قبلی نه تنھا بر  .  سازند 
سر جای خود باقی ماند بلکه در عمل دستگاه  
سرکوب و انقياد به ابزارھای جديدی ھم چون سپاه  

ھای مذھبی جديد    ھا و ارگان   پاسداران و دستگاه 
 .مسلح شد 

ھا و ابزارھای جديدش    ھمين دستگاه دولتی با ارگان 

 حکومت شورايی کارگری يا 
 ديکتاتوری بورژوايی راه سومی وجود ندارد


