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 "برجام"حاکميت پس از 

 
تضاد و شکاف در اردوگاه حاکم که روزانه، بر 
سر موضوعات متفاوت و در اشکالی حاد خود 

ترين موضوعات  دھد، به يکی از مھم را بروز می
ھا تبديل شده  خبری و تحليلی بسياری از رسانه

و تصويب آن "  برجام"آيا پايان رسيدگی به .  است
طور  مرھمی بر اين تضادھا خواھد بود و ھمان

ديگر کسی "که جنتی در نماز جمعه تھران گفت، 
در مجامع عمومی صحبت "  برجام"راجع به 
! تا شکاف بيش از اين عميق نشود؟"  نخواھد کرد

ای بارھا بر زبان  چه که خامنه براستی چرا آن
ای به ايجاد شکاف  آورد و خواست تا مساله ھسته

 !در حاکميت منجر نشود تحقق نيافت؟
" برجام"واقعيت اين است که در جريان تصويب 

ھر چه که خواستند گفتند و .  چيزی نگفته نماند
از تھديد به دستگيری .  ھر چه که خواستند کردند

توسط نيروھای لباس شخصی و اعدام به روش 
ظريف غلط "بتون ريزی تا فرياد در مجلس که 

زيادی کرده و اندازه يک جوجه خروس غيرت 
طرف نيز برای نمونه رفسنجانی  از آن".  ندارد

را خوارج ناميد و گفت "  برجام"مخالفان 
 ".مداری خوارج ھمواره اين گونه بوده است دين"

حتا در ميان مخالفان  برای جلوگيری از تصويب 
صحبت از آبستراکسيون به ميان آمد، "  برجام"

اما آن چه در عمل رخ داد اين بود که جزئيات 
 ٢٠ پيشنھاد، تنھا در ٢٠٠طرحی با بيش از 

 مخالف به ۵٩ رای موافق در برابر ١۶١دقيقه با 
نمايندگان جبھه پايداری در مجلس .  تصويب رسيد

بر آن بودند تا با اين حجم از پيشنھادات تصويب 
طرح در مجلس را آن قدر طو_نی کنند تا از 

 بعcوه يک ۵تاريخ تصويب شده در مذاکرات 
ای و  در مذاکرات ھسته.  برای اعcم توافق بگذرد

، قرار شده بود کشورھای طرف "برجام"توافق 
 ٢۶برابر با ( اکتبر ١٨قرارداد حداکثر تا 

. اعcم کنند"  برجام"شان را با  موافقت)  مھرماه
برای جلوگيری از موفقيت جبھه پايداری در 

ای شبانه با  اجرای اين سياست بود که در جلسه
حضور _ريجانی، شمخانی و آخوند حجازی از 

ای، تصميمات اصلی گرفته شد و  دفتر خامنه
قرار شد مجلس تنھا بر اين تصميمات گردن نھد 

.  پيشنھاد نيز به سطل زباله ريخته شود٢٠٠و 
حتا شورای نگھبان نيز به محض دريافت مصوبه 
مجلس به فوريت آن را به تصويب رساند تا 

به عبارتی ابر و .  ايران به تاريخ اعcم شده برسد
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باد و مه خورشيد و فلک به کار افتادند تا 
 .به موقع تصويب شود" برجام"

ھای علی _ريجانی  که به رغم صحبت جالب آن
در ابتدای جلسه مجلس که غيرعلنی برگزار شد، 

. ھا به اشکال گوناگون ادامه يافت باز مخالفت
کشور "وقتی _ريجانی در جلسه غيرعلنی گفت 

تصميم گرفته تا پيشنھادات درباره طرح برجام 
کوچک زاده نماينده جبھه پايداری "  مطرح نشود

با علم به اين موضوع که منظور _ريجانی 
و _ريجانی "  کشور کيست"پرسد  چيست باز می

و باز "  دانيد ھمان که خودتان می"دھد  پاسخ می
در جواب رسايی ديگر نماينده جبھه پايداری 

"گويد می اما ".  مان باشيم ھای ما بايد تابع قواره: 
ای به اين ماجرا  جا که قرار بود پای خامنه از آن

کشيده نشود، _ريجانی بارھا در پاسخ به مخالفان 
رھبری در اين امر دخالت "طرح گفت که 

 ".ندارد
ای  اما موضوع دخالت و يا عدم دخالت خامنه

ای  قدر شور شد که حتا حجازی نماينده خامنه آن
ی وزارت اطcعات را در  که معاونت اولين دوره

کارنامه خود دارد و به قول روزنامه کيھان در 
ای مشھور است، توسط مخالفان  تبعيت از خامنه

ھمين موضوع، دفتر .  به زير سوال رفت
ای را مجبور به صدور اطcعيه کرد،  خامنه

نقش مستقل برخی از "ای که در آن  اطcعيه
تکذيب شده "  برجام"در تصويب "  مسئولين دفتر

ای آن چنان دو پھلو که ھمگی از  اطcعيه.  بود
موافقان گرفته تا مخالفان از جمله روزنامه کيھان 

" مستقل"آيا نقش .  آن را به نفع خود تعبير کردند
ای  به معنای اين بود که حجازی از سوی خامنه

" مستقل"در آن جلسه شرکت کرده بود و نقشی 
ای نداشت، يا به معنای اين بود  از فرامين خامنه

و نه به قصد "  تماشا"که حجازی تنھا برای 
جلسه "  کنجکاوی"و حتما از سر "  دخالت"

مشترک با شمخانی و _ريجانی داشت، آن ھم در 
 !!!شبی که ھمه تصميمات مھم گرفته شد؟

فھميم که ھمان  تر نگاه کنيم می اگر کمی عميق
گر  بيان.  گر ھمه چيز است اطcعيه دو پھلو بيان

اين است که بحران درونی ھيات حاکمه بسيار 
توان اين شکاف  عميق است و با ھيچ ابزاری نمی

گر اين است که  بيان.  عميق را وصله کرد
تواند کاری کند تا بر شکافی که  ای نيز نمی خامنه

ھايی عينی شکل گرفته حتا برای  بر بستر واقعيت
 .ای سرپوش گذاشته شود لحظه

ھای  برای ھمين و در حالی که ھنوز صحبت
خاتمه دادن به بحث در مورد "جنتی در مورد 

در صدر اخبار بود، "  برجام در مجامع عمومی
ی دوران پسا برجام به  روزنامه کيھان به بھانه

روابط عمومی مجلس به .  کابينه روحانی تاخت
کيھان حمله کرد و کيھان که شمشير را از رو 

پاسخ  بسته بود، روابط عمومی مجلس را بی
جا کشيد که  خcصه، کار به آن.  نگذاشت

امر به معروف "_ريجانی مجبور شد در ھمايش 
ميان  ای سخن به از نقش خامنه"  و نھی از منکر
ای پرونده رھبری  پرونده ھسته"آورد و بگويد 

که زاکانی نيز فردای تصويب  جالب آن".  است
سخن "  برجام"در اردبيل بار ديگر عليه "  برجام"

گفت و اين نکته کليدی را بر زبان آورد که 
در ".  خواھد قھرمان ملی برجام باشد دولت می"

واقع نيز مساله اصلی اين بوده و ھست که چه 
به نفع جناح خود بھره "  برجام"کسی از نتايج 

دانستند که راھی جز  گيرد وگرنه ھمه می می
ای وجود ندارد،  نشينی بر سر برنامه ھسته عقب

نه شرايط داخلی، و نه شرايط خارجی اين اجازه 
 .داد را به دولت ايران نمی

تر شدن شکاف در ھيات حاکمه را  اما عميق
ھای اخير  گيری توان و بايد در موضع چنين می ھم

ی وی مشاھده  ای عليه روحانی و کابينه خامنه
ای بسيار زودتر از دوران رياست  خامنه.  کرد

ی  جمھوری خاتمی که در شرايط معمولی زاويه
ی روحانی با  ای بيشتر از زاويه وی با خامنه

ای است، به رودرويی با روحانی کشيده  خامنه
شده است و تمام سخنان ديپلماتيک روحانی در 

تواند بر اين رويارويی  ای نيز نمی تاييد خامنه
از موضع گيری خامنه ای در .  سرپوش بگذارد

ھای دانشجويی  رابطه با فساد در اعطای بورسيه
ی افشای فساد، تا اعcم نارضايتی از  و تخطئه

اما شايد از ھمه ".  اقتصاد مقاومتی"عدم اجرای 
گيری او در رابطه با  تر موضع تر و مھم عيان

 .شورای نگھبان و مذاکره با آمريکا بود
ھنگامی که روحانی بر نقش دولت در اجرای 
انتخابات آينده مجلس به عنوان مسئول و حتا تاييد 
صcحيت افراد انگشت گذاشت و شورای نگھبان 
را تنھا ناظری بر اين اجرا معرفی کرد، حمله 

در اين جا بود که .  جناح مقابل به او آغاز شد
ای با حمايت آشکار از جناح مقابل گفت  خامنه

نظارت شورای نگھبان در انتخابات، استصوابی "
حق و موثر است و اين نظارت بخشی از ھمان 

در رابطه با مذاکره با آمريکا نيز ".   استالناس
در حالی که روحانی با صراحت بر آمادگی 

بدون استثنا (ايران برای مذاکره با ديگر کشورھا 
برای حل بحران )  کردن کشوری چون آمريکا

 ساعت بعد ٢۴خاورميانه تاکيد کرد، کمتر از 
ای با حمله به دولت آمريکا اعcم کرد ھر  خامنه

اين در .  گونه مذاکره با آمريکا ممنوع است
 و در دوران ٨٧ست که در سال  حالی

 دور ٣نژاد، دولت ايران  جمھوری احمدی رياست
مذاکره با آمريکا در رابطه با عراق در بغداد 

ای  شک با چراغ سبز خامنه برگزار کرد که بی
ممنوع کردن مذاکره با آمريکا در !!  ھمراه بود

شرايط کنونی در حالی که ايران سابقه مذاکره با 
آمريکا را در رابطه با مسائل منطقه ای در سال 

گر چيزی نيست   در کارنامه خود دارد، بيان٨٧
ای ريشه در  گيری خامنه جز اين که موضع

ست تا  کافی.  ھای درون حاکميت دارد شکاف
وضعيت کنونی بحران خاورميانه و از جمله 

در آن .   مقايسه کنيم٨٧عراق را با شرايط سال 
زمان داعشی وجود نداشت که حدود يک سوم از 

پس .  خاک عراق را در تصرف خود داشته باشد
 نيازی به مذاکره باشد امروز اين نياز بسی اگر

در واقع .  دھد  خود را نشان می٨٧بيشتر از سال 
بايد اين را گفت که شکاف در درون حاکميت 

ای را نيز مستقيم به  قدر عميق شده که خامنه آن
 .ھا تبديل کرده است يک پای اين دعواھا و جنجال

در واقع علت اين شکاف عميق و رشد تضادھای 
ھای  درونی حاکميت، در شکست سياست

اقتصادی، داخلی و خارجی جمھوری اسcمی و 
ست که سرتاپای اقتصاد و جامعه  بحران عميقی

خواھی ھر  از سوی ديگر سھم. را فرا گرفته است
ھا با توجه به نقش ويژه دولت  کدام از اين گروه

در اقتصاد و منافع اقتصادی حاصل از آن يکی 
در چنين .  باشد ءھای تضاد می ديگر از سرمنشا

ھای اصلی  بينيم حتا جناح ست که می شرايطی
تر  ھای کوچک ھا و دسته درون حاکميت به گروه

تقسيم شده و ناھماھنگی و انشقاق و سردرگمی 
يابد که اين نيز به  در درون حاکميت گسترش می

ھای ناموزون و حتا  ی خود در اتخاذ سياست نوبه
 .دھد گاه متضاد خود را نشان می

نيز "  برجام"تا اين جا روشن شد که حتا تصويب 
تواند مرھمی بر شکاف و تضادھای درونی  نمی

اما نتايج و تاثيرات تصويب .  ھيات حاکمه باشد
ھای  بندی ھا و صف بر اين شکاف"  برجام"

 درونی حاکميت چه خواھد بود؟
ھای حاکميت بر سر تصويب  آرايی جناح در صف

، در يک سو سپاه پاسداران و بخشی از "برجام"
اندرکاران قوه قضاييه و  نمايندگان مجلس، دست

شورای نگھبان حضور داشتند و درسوی ديگر 
کابينه روحانی و بخش ديگری از نمايندگان 

" برجام"چه که باعث تصويب شدن  اما آن.  مجلس
شد نه دست با_ داشتن جناح روحانی در 

. ھای پذيرش آن بود که ضرورت حاکميت، بل
واقعيت اين است که جناح روحانی ھرگز دست 

اما اين واقعيت .  با_ را در حاکميت نداشته است
" برجام"نيز گريز ناپذير است که با تصويب 

رفسنجانی در حاکميت   –موقعيت جناح روحانی 
نبايد فراموش کرد که رفسنجانی .  شود تقويت می

ھای شديد جناح مقابل به او، از  به رغم حمله
پايگاھی ديرينه در درون حاکميت و عوامل آن 
برخوردار است و موفقيت او در سياست از جمله 

بنابر .  ای بر اين پايگاه خواھد افزود توافق ھسته
ای انجام  چه جناح مقابل از جمله خامنه اين آن

دھد اين است که تا حد ممکن مانع تقويت  می
موقعيت اين جناح در درون حاکميت شود و 

ھا  ترين آن يکی از مھم"  انتخابات مجلس"شک  بی
انتخاباتی که قرار است ھمزمان با .  خواھد بود
 اسفند ٧در روز "  مجلس خبرگان"انتخابات 

برگزار شود و بدون ھيچ ترديدی يکی از 
ھای درونی ھيات حاکمه را  شديدترين درگيری

 .ھا شاھد خواھيم بود در اين ماه
رفسنجانی به   –نزديکی جناح روحانی 

ھای  نيز باز ريشه در واقعيت"  طلبان اصcح"
" طلبان اصcح"ھا در کنار  آن.  عينی دارد

نمايندگان آن بخش از بورژوازی و خرده 
بورژوازی مرفه و مدرن ضدانقcبی ھستند که با 
توسعه و رشد بورژوازی در ايران که با رشد 
اين بخش نيز ھمراه بود، خواھان به دست آوردن 

باشند تا از اين  نقشی بيشتر در درون حاکميت می
ھای  ھای خود را در عرصه طريق بتوانند سياست
اما اين بورژوازی که از .  مختلف پيش ببرند

لحاظ تاريخی ھم دير متولد شده و ھم عقيم است، 
ست که  کار، ناتوان و ارتجاعی قدر محافظه آن

" جمھوری اسcمی"تواند دست با_ را در  نمی
چرا که بقای اين جناح بستگی تام به .  بدست آورد

بقای جمھوری اسcمی دارد و جمھوری اسcمی 
ای است که در راس آن  ساختار سياسی ويژه

فقيه قرار دارد وگرنه ديگر جمھوری اسcمی  ولی
ممکن است در شرايطی اين جناح از .  نيست

موقعيتی بھتر از امروز برخوردار شود اما 
ساختار جمھوری اسcمی عجالتاً  اين اجازه را به 

ھا نخواھد داد که دست با_ را در حاکميت  آن
طلبان در  طور که اصcح ھمان.  بدست آورند

جمھوری، کابينه و مجلس را  حالی که رياست

١١درصفحه   
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۴درصفحه   

 ) اقليت(گزارش سياسی کميته اجرائی سازمان فدائيان
 به کنفرانس پانزدھم

ای از رش���د  بينان���ه ھ���ای خوش بينی الملل���ی پ���ول ک���ه معم���و_ً پيش ص���ندوق بين
ھ�ای چن�د س�ال  بينی ازآن ک�ه پيش دھد، پ�س اقتصادی کشورھای جھان ارائه می

درپ�ی نادرس�ت از ک�ار درآم�د، در آخ�رين گ�زارش خ�ود، ض�من  اخير آن، پی
 اع��cم ک��رد ک��ه س��رعت ٢٠١۵ و ٢٠١۴ھ��ای رش��د در س��ال  بينی ک��اھش پيش

ھای اخير نوميدکننده بوده و ناگزير شده است از س�ال  احيای اقتصادی در سال
ح�ال، ب�ا نگران�ی،  درعين.  ھای خود تجدي�دنظر کن�د بينی  پيوسته در پيش٢٠١٠

ھ��ای رش�د قب�ل از  اخط�ار ک��رد ک��ه اقت��صاد جھ�ان ممک�ن اس�ت ھرگ��ز ب��ه نرخ
داری  بحران بازنگردد و بدين ترتيب به بحران مزمن و ع�cج ناپ�ذير س�رمايه

 .اعتراف کرد
ترين شرايط مادی و معيشتی را برای طبق�ه کارگ�ر  بحران اقتصادی، اما وخيم
در ط��ول چن��دين س��ال گذش��ته پيوس��ته ب��ر تع��داد .  جھ��ان ب��ه ب��ار آورده اس��ت

س���ازمان .  ش���ده اس���ت ھا در سراس���ر جھ���ان افزوده ھ���ا و بيکارس���ازی اخراج
ی آن در م��ورد تع��داد بيک��اران،  ش��ده الملل��ی ک��ار ک��ه آم��ار و ارق��ام اعcم بين

برگرفته از آمارھای دولتی و غيرواقعی از نمونه اي�ران اس�ت، ادع�ا ک�رد ک�ه 
تع�داد .  يافت�ه اس�ت  ميلي�ون افزايش٢٠٠ تعداد بيکاران جھان به ٢٠١۴در سال 

فق�ط .  شده است واقعی بيکاران در سراسر جھان، _اقل دو برابر اين رقم اعcم
ن�رخ .   ميليون تن از ک�ارگران بيکارن�د٢۴در کشورھای عضو اتحاديه اروپا، 

يافت�ه   درص�د افزايش٢٠ /  ٩ درصد و در مي�ان جوان�ان ب�ه ١١/  ٣بيکاری به 
در کشورھايی از نمونه يونان، اسپانيا، ايتاليا و برخی ک�شورھای ش�رق .  است

 . درصد است٢٠اروپا، نرخ بيکاری متجاوز از 
داری ب�ه  ھ�ای س�رمايه ھ�ا ت�ن از ک�ارگران، دولت عcوه بر بيکارسازی ميليون

داران س��رازير  بھان��ه بح��ران، چن��دين ھ��زار ميلي��ارد د_ر ب��ه جي��ب س��رمايه
ان�د و ح�دود  ھ�ا ريخته  ھ�زار ميلي�ارد د_ر ب�ه ص�ندوق بانک١٢ھا  آن.  اند کرده
ب�ار تم�ام آن را ن�يز ب�ر .  ان�د  ھزار ميلي�ارد د_ر اوراق قرض�ه انت�شار داده٢٠

داری، تع�رض ب�ه  ھ�ای س�رمايه دولت.  اند دوش کارگران و زحمتکشان گذاش�ته
س��طح معي��شت طبق��ه ک��ارگر را ازجمل��ه تح��ت عن��وان رياض��ت اقت��صادی در 

 .اند داری، تشديد کرده ترين کشورھای سرمايه پيشرفته
 –دس�تاوردھای اجتم�اعی .  يافت�ه اس�ت دستمزد واقع�ی ک�ارگران پيوس�ته کاھش

ب��سياری از امکان��اتی ک��ه .  ان��د رف��اھی طبق��ه ک��ارگر م��ورد ي��ورش قرارگرفته
ويژه در نيمه دوم قرن بي�ستم ب�ه دس�ت  ھای طو_نی، به کارگران در طول سال

وسعت ارت�ش بيک�اران، ک�ه ھرلحظ�ه .  اند کلی لغو و يا محدودشده آوردند، يا به
کن�د، برافت�ادن ي�ا مح�دود ش�دن قواني�ن  کارگران شاغل را به بيکاری تھدي�د می

حمايتی از کارگران، تنزل سطح معيشت طبقه کارگر، ازجمل�ه م�واردی اس�ت 
درپ�ی ک�اھش دھن�د، ب�ر  داران امکان داده است، دس�تمزدھا را پی که به سرمايه

اي�ن اس�ت .  ساعات کار بيفزايند و استثمار کارگران را تا حد ممکن تشديد کنن�د
ک���ه بح���ران و رک���ود ادام���ه دارد، ب���ارآوری ک���ار  ک���ه چ���را درحالی دلي���ل اين
ھای  رش��د ب��ارآوری ک��ار در منطق��ه ي��ورو در فاص��له س��ال.  يافت��ه اس��ت افزايش
 درص��د ١ /  ٣ ب��ه ٢٠١٣ درص��د ب��ود، ام��ا ت��ا س��ال ٠ /  ۶، ٢٠٠٩ ت��ا ٢٠٠٧

 .رسيده است
ت��ر ش��دن ش��رايط م��ادی و معي��شتی طبق��ه  رغم وخيم  معناس��ت ک��ه ب��ه اي��ن ب��دان 

داران حت�ی  کارگر، افزايش روزافزون تعداد مردم فقير، سود و ثروت سرمايه
يافته است و شکاف فق�ر و ث�روت، ابع�اد  سال افزايش به در شرايط بحران، سال

 . ای به خود گرفته است سابقه بی
کن�د، تقريب�اً نيم�ی از  طبق گزارش آکسفام، س�ازمانی ک�ه علي�ه فق�ر مب�ارزه می

ث�روت ي�ک .   ثروت جھان، اکنون در اختيار يک درص�د جمعي�ت جھ�ان اس�ت
 ۶۵ش�ود ک�ه   تريليون د_ر می١١٠بر  درصد از ثروتمندترين مردم جھان بالغ

 ٢٠١٤در س���ال .براب���ر مجم���وع ث���روت نيم���ه پ���ايينی جمعي���ت جھ���ان اس���ت
درص�د ث�روت جھ�ان بودن�د و ٤٨ثروتمندترين يک درصد مردم جھان، مالک 

 درص�د ھ�م ٥٢ام�ا اي�ن .  درص�د ب�ود٥٢ درصد افراد بالغ کره زمي�ن ٩٩سھم 
درص��دی اس��ت ک��ه در زم��ره ثروتمن��دترين اف��راد ج��ای ٢٠تقريب��اً درتمل��ک 

 درص�د جمعي�ت جھ�ان تعل�ق ٨٠ درص�د از اي�ن ث�روت ب�ه ٥/٥تنھا . اند گرفته
 : افزايد اين گزارش می. داشت

 ت�ن از ثروتمن�دترين ميلياردرھ�ای جھ�ان ٨٠ ، ث�روت خ�الص ٢٠١٠در سال 
 تريلي�ون د_ر ١/  ٩ اين مبلغ ب�ه ٢٠١٤تا سال .   تريليون د_ر بود١/ ٣بر  بالغ

 درص�د پائين�ی ٥٠اکنون ثروت اين افراد برابر است ب�ا ث�روت  .  افزايش يافت
 .  ميليارد تن از جمعيت جھان٣/ ٥جمعيت جھان، يعنی 

 را ٢٠٠٩ درصِد رشِد پ�س از س�ال ٩۵در آمريکا، يک درصد ثروتمندترين، 
 .اند  درصد جامعه، فقيرتر شده٩٠که  اند، درحالی به خود اختصاص داده

دھ�د ک�ه ث�روت خال�ص   ن�شان می٢٠١۵گزارش مجله ف�وربس در م�اه م�ارس 
 تريلي��ون د_ر رس��يد و در ٧ /  ٠۵ ب��ه ٢٠١۵ميلي��اردر جھ��ان در س��ال ١٨٢٦

 تريلي�ون ۶ /  ۴، ٢٠١۴اي�ن رق�م در س�ال .   برابر شد٨، ٢٠٠٠مقايسه با سال 
 ٧١ ميلي��اردری قرارگرفت��ه ک��ه ح��ا_ ١٨٢۶ھم�ه ث��روت در ت��صاحب  اين.  ب�ود

 .شده است ميلياردر چينی به اين ليست افزوده
گزارش سازمان ھمکاری و توسعه اقتصادی در مورد ن�ابرابری ح�اکی اس�ت  

 ، ش���کاف درآم���د مي���ان ش���ھروندان در فقيرت���رين و ٢٠٠٧ک���ه از بح���ران 
تر ش�ده  ثروتمندترين مناطق، در نيمی از کشورھای عضو اين س�ازمان، وس�يع

 ت�ا از ٩لن�دن ثروتمن�دترين منطق�ه در اروپاس�ت، ام�ا :  نويسد گاردين می.  است
ثروتمن��دترين ميلياردرھ��ای .  من��اطق فق��ير اروپ��ا ن��يز در بريتاني��ا ق��رار دارد

اي�ن در حال�ی .   دو برابر شده اس�ت٢٠٠٩انگليسی ثروتشان در مقايسه با سال 
 د_ر در روز در اي�ن ۵ت�ر از   ميليون تن از مردم ب�ا کم۴است که متجاوز از 

 .کنند کشور زندگی می
 ميليون ت�ن ٩دھد که حتی در اتحاديه اروپا، _اقل  شده، نشان می آمارھای ارائه

 .برند در منتھای فقر به سر می
 ٢/٢د_ر و ١ /  ٢۵تر از  طبق آمار بانک جھانی بيش از يک ميليارد نفر با کم

طب�ق .  کنن�د  د_ر در روز زن�دگی می٢ت�ر از  ميليارد نفر از مردم جھ�ان ب�ا کم
ت��ر از ده د_ر در روز   درص��د ب��شريت ب��ا کم٨٠ي��ک ارزي��ابی ديگ��ر، _اق��ل 

 ٨٠۵سازمان خواروبار کشاورزی وابسته به سازمان مل�ل از .  کنند زندگی می
 از ٢٠١٢  –  ٢٠١۴ھای  دھ��د ک��ه در فاص��له س��ال ميلي��ون جمعي��تی خ��بر می

 ميلي����ون ت����ن از اي����ن تع���داد، در ١١ان����د،  س���وءتغذيه م����زمن در رن����ج بوده
اي�ن آم�ار البت�ه .  ان�د داری بوده ترين ک�شورھای س�رمايه ثروتمندترين و پي�شرفته

متحده آمريک�ا، درآم�د روزان�ه  چراکه حتی در ايا_ت. تر يک برآورد است بيش
شده است و  تر از نيمی از خط فقر اعcم  ميليون از جمعيت اين کشور پايين٢٠

 .کنند  د_ر در روز زندگی می٢تر از  ھا تن با کم ميليون
ھا ان�سان درنھاي�ت  داری ، آواره کردن ميليون يکی ديگر از فجايع نظم سرمايه

ب��ر طب��ق گ��زارش کمي��ساريای عال��ی .  فق��ر و ب��دبختی در سراس��ر جھ��ان اس��ت
 ٥٩ تعداد پناھندگان و آوارگان  به ٢٠١٤پناھندگان سازمان ملل، تا پايان سال 

 ٥١ کم��ی بي��ش از ٢٠١٣اي��ن رق��م در س��ال .   ھ��زار ت��ن رس��يد٥٠٠ميلي��ون و 
ھ���ای ويرانگ���ر و  ھ���ا ميليون���ی، درنتيج���ه جنگ اي���ن جمعي���ت ده.  ميلي���ون ب���ود

ھ��ا و  گری دولت ھای امپريالي��ست، وح��شی م��داخcت نظ��امی و سياس��ی ق��درت
ھ�ای  ای، س�رکوبگری رژيم گرا ، جن�گ و ن�زاع فرق�ه ھای مذھبی اس�cم جنبش

ھ�ا در  استبدادی، فقر، بيک�اری و گرس�نگی، آواره ش�ده و بخ�ش بزرگ�ی از آن
ويژه در خاورميان�ه و آفريق�ا، ب�دون کمتري�ن  ھای ميليونی پناھندگان ب�ه اردوگاه

اکن��ون در  س��يل اي��ن آوارگ��ان ھم.  اند امکان��ات معي��شتی و بھداش��تی، تلنب��ار ش��ده
ھ�زاران ت�ن ب�رای .  س�وی مرزھ�ای اروپ�ا س�رازير ش�ده اس�ت ابعاد ميليون�ی به

عبور از دريا و خشکی و پناھنده ش�دن در ک�شورھای اروپ�ائی، ج�ان خ�ود را 
ھای اروپائی که خودشان به ھم�راه  اند، اما در پشت مرزھای قدرت داده ازدست

ھ��ا ان��سان  ھای امپريالي��ست، نق��ش اص��لی را در آوارگ��ی ميليون ديگ��ر ق��درت
اکن�ون .  اند ھ�ای ض�د ان�سانی ديگ�ری مواج�ه ش�ده اند، با موان�ع و برخورد داشته

حل��ی ب��رای آن  ھای امپريالي��ست از بح��ران پناھن��دگی و راه ديگ��ر ح��تی ق��درت
حل��ی  نداش��ته و  داری ب��رای اي��ن بح��ران ن��يز راه گوين��د، ام��ا س��رمايه س��خن می

داری و امپريالي�سم و  بحران آوارگی و پناھندگی زائيده س�رمايه. نخواھد داشت
 .     داری جھانی است جانبه نظم سرمايه جلوه ديگری از بحران عمومی و ھمه

قط�ب،  اين است سيمای واقعی نظمی ضد انسانی ک�ه ث�روت و رف�اه را در يک
دار،اش�رافيت م�الی، انباش�ت نم�وده و در  در دست گروھی بسيار اندک سرمايه

قطب ديگر، فقر، بيکاری، آوارگی، بی حقوقی و گرسنگی را ب�رای ميلياردھ�ا 
رو  ن�ه ص�رفاً ازآن.  توان�د دوام آورد اين نظ�م نمی. انسان به ارمغان آورده است

که نظمی ضد انسانی است، بلکه اساساً ض�رورت ت�اريخی موجودي�ت خ�ود را 

١٨از صفحه   
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٣از صفحه  طلبانه وي��ژه خ��ود  انجامي��ده ک��ه ھ��ر ي��ک من��افع و اھ��داف توس��عه امپريالي��ست  
ھ�ا در ح�ال  رادارند و توان و قدرت اقتصادی، سياسی و نظامی ھر ي�ک از آن

تشديد اختcف�ات مي�ان بل�وک امپريالي�ستی اروپ�ايی و آمريک�ايی ب�ا .  تغيير است
وضوح اين تشديد روزافزون تضاد را ن�شان  ھای روسيه و چين، به امپرياليست

 .دھد می
ھا در اوکراين با واکنش شديد  اندازی آمريکا و اروپا به منطقه نفوذ روس دست

روس��يه مواج��ه ش��د ک��ه پ��س از فروپاش��ی اتح��اد ش��وروی، موف��ق ب��ه بازس��ازی 
جزيره  اشغال و ان�ضمام ش�به.  قدرت اقتصادی، سياسی و نظامی خود شده است

ھ�ای س�اکن ش��رق اوک�راين ک�ه ب��ه  کريم�ه ب�ه خ�اک روس��يه و حماي�ت از روس
ھای اروپ��ايی و  جن��گ داخل��ی انجامي��ده اس��ت، ب��ه چ��الش ج��دی ب��رای ق��درت

امپريالي���سم آمريک���ا باھ���دف ت���شديد اي���ن بح���ران، .  ش���ده اس���ت آمريک���ايی تبديل
 .نيروھای نظامی خود را به شرق اروپا گسيل کرده است

ھای امپريالي�ست  خاورميانه به عرصه ديگری برای رقاب�ت و ک�شمکش ق�درت
گرا در  روی ھ�ای چن�د م��اه اخ�ير گروھ�ای اس�cم پ�س از پي��ش.  ش�ده اس�ت تبديل

سوريه که احتمال سقوط رژيم بشار اسد را افزايش داد، روسيه ک�ه از حامي�ان 
دان�د، ب�رای  شود و اين کشور را در دايره نف�وذ خ�ود می رژيم اسد محسوب می

جلوگيری از افتادن اين کشور به دست رقبای غربی به بھانه مبارزه با داعش، 
اي�ن مداخل�ه م��ستقيم .  ھ�ای نظ�امی در س�وريه ش�ده اس�ت م�ستقيماً وارد درگيری

ای را در اي�ن منطق�ه ت�شديد  ھای امپرياليست و منطق�ه نظامی، تضادھای قدرت
تر نظ�امی مي�ان  ھای گ�سترده کرده و اين احتمال را افزايش داده که به درگيری

 .  ھا منجر گردد دولت
س�رعت  ھمراه با تشديد تضاد دولت روسيه با رقبای غربی خود، اي�ن ک�شور به

در حال مدرنيزه کردن و تقويت نيروھای مسلح خود حول يک دکترين نظام�ی 
 ٨٨بر   ب�الغ٢٠١٣ھای نظامی روسيه در سال  که ھزينه درحالی. تعرضی است

 ميلي�ارد د_ر ص�رف ۶۴٠ميليارد د_ر بود، ق�رار اس�ت در ط�ول ش�ش س�ال، 
دھی  در ھمين حال روسيه در تcش برای ش�کل. ھای پيشرفته کند ساخت سcح

 .چين برای مقابله با ناتو است –به يک بلوک نظامی با محوريت روسيه 
ھای امپرياليست اروپايی و آمريکا، چين است که ب�ه  تر برای قدرت خطر جدی

ش�ده و بازارھ�ا و من�افع اقت�صادی  يک قدرت اقتصادی ب�زرگ در جھ�ان تبديل
 .ھا را مورد تھديد قرار داده است آن

ب�رای نخ�ستين ب�ار حج�م ٢٠١٤المللی پول در س�ال  بر اساس آمار صندوق بين
ح��سب براب��ری ق��درت خري��د، از آمريک�ا  پي��شی  تولي�د ناخ��الص داخل��ی چي��ن به

 تريليون و چين ١٧/  ٤١٧طبق اين آمار،  توليد ناخالص داخلی آمريکا . گرفت
، تولي�د ٢٠١۵شود ک�ه در س�ال  بينی می پيش.  شد  تريليون د_ر اعcم١٧/  ٦١٧

 .  تريليون د_ر باشد١٩تريليون و چين ١٨ناخالص داخلی آمريکا 
عنوان ي�ک ق�درت امپريالي�ست ج�وان و در ح�ال رش�د،  در ھمين حال، چين ب�ه

پيوسته در جستجوی فتح بازارھای جديد، بر حج�م ص�دور س�رمايه و کا_ھ�ای 
، حج�م ص�دور س�رمايه ٢٠١۴در س�ال .  چينی ب�ه سراس�ر جھ�ان اف�زوده اس�ت

 حج��م ص��ادرات چي��ن ٢٠١۴ت�ا پاي�ان س��ال .   ميلي��ارد د_ر رس��يد١٠٣چي�ن ب��ه 
 تريلي��ون د_ر بال��غ ٢/  ٣٤٢ت��رين ک��شور ص��ادرکننده ک��ا_ ب��ه  عنوان بزرگ ب��ه

.  درص��د از ک��ل ص��ادرات جھ��ان را ب��ه خ��ود اخت��صاص داد١٣ /  ٣گردي��د و 
الملل�ی  عنوان ي�ک رقي�ب ب�رای مؤس�سات م�الی بين قدرت سرمايه مالی چين به

الملل��ی ظاھرش��ده  ھای غرب��ی نظ��ير بان��ک جھ��انی و ص��ندوق بين امپريالي��ست
گذاری زيرساخت آس�يا توس�ط چي�ن ک�ه بي�ش از  گذاری بانک سرمايه پايه.  است
ان��د، ي��ک چني��ن خط��ری   ک��شور جھ��ان درخواس��ت ع��ضويت در آن را داده۵٠

 .المللی است برای اين دو نھاد مالی بين
ھمراه با افزايش قدرت اقت�صادی چي�ن، اختcف�ات و منازع�ات چي�ن و آمريک�ا 

ان�د حيط�ه نف�وذ خ�ود را در دري�ای جنوب�ی  ھا در تcش چينی.  يافته است افزايش
اي�ن سياس�ت چي�ن .  چين که ذخاير بزرگی از نفت در آن قرار دارد، بسط دھن�د

منجر به تشديد منازعات و اختcفات ارض�ی ب�ا برخ�ی ک�شورھای منطق�ه ش�ده 
ھ�ای  پايگاه.  دولت آمريکا، فشارھای نظامی بر چين را افزايش داده است.  است

ھ�ای  نظامی خود را در شرق آسيا تقويت کرده و استراليا را ب�ه يک�ی از پايگاه
 .مھم ھوايی و دريايی آمريکا عليه چين تبديل کرده است

اين تشديد منازع�ات امپريالي�ستی، باع�ث گردي�ده ک�ه قيدوبن�دھای نظ�امی ژاپ�ن 
ن��يز ک��ه پ��س از جن��گ جھ��انی دوم ايجادش��ده ب��ود، برداش��ته ش��ود و از طري��ق 
تغييراتی که در ق�انون اساس�ی اي�ن ک�شور داده ش�د، راه ب�رای عملي�ات نظام�ی 

اکن�ون رقم�ی  بودجه نظامی اين ک�شور ک�ه ھم.  مرزی اين کشور باز شود برون
 ميلي�ارد د_ر ٢٣٠ سال آينده ب�ه ۵ ميليارد د_ر است، قرار است در ۵٠حدود 

. ھای نظ�امی خ�ود را م�ستمراً اف�زايش داده اس�ت چي�ن ن�يز ھزين�ه.  افزايش يابد
، ٢٠١٠ ت��ا ٢٠٠١طب��ق گ��زارش اکونومي��ست، مخ��ارج نظ��امی چي��ن از س��ال 

گ�زارش اخي�ر .   ميلي�ارد د_ر رس�يد١١٩ درصد افزايش ياف�ت و ب�ه رق�م ٢٠٠
ھای نظامی چين را در سال  المللی صلح در سوئد، ھزينه انستيتوی تحقيقات بين

ھ�ای ع�cج ناپ�ذير اقت�صادی آن ن�يز مھ�ر  داده و بحران ھا پيش ازدست از مدت
که ديگر ھيچ دلي�ل و توجي�ه ت�اريخی ب�رای بق�ای آن وج�ود  تأييدی است بر اين

ھا و  ت��شديد مب��ارزات طبق��اتی، رش��د و گ��سترش اعتراض��ات، ش��ورش.  ن��دارد
ھ�ا، رش�د  ھای امپريالي�ست، جنگ ھای سياسی، تشديد ت�ضادھای ق�درت ناآرامی
ترين  گرايی در برخ���ی من���اطق جھ���ان، رش���د نژادپرس���تی در پي���شرفته اس���cم

 ميليون انسان، امواج مھاجرت ناش�ی از ۶٠داری، آوارگی  کشورھای سرمايه
ھا مسئله ديگر ن�يز بازت�اب  زيست و ده ھا، فقر و گرسنگی، بحران محيط جنگ

ھ��ای نظ��ام  ان��د ک��ه يگان��ه ب��ديل ب��رای ح��ل تم��ام ت��ضادھا و بحران اي��ن واقعيت
داری موج��ود و رھ��ايی ب��شريت از ش��ر م��صائب اي��ن نظ��م، گ��ذار ب��ه  س��رمايه

 .سوسياليسم و استقرار نظم سوسياليستی جھانی است
در ط��ول دو س��ال گذش��ته، ک��ارگران جھ��ان در ھ��زاران م��ورد ب��ه اعت��صاب، 

در اروپ�ا، .  ان�د پيمايی، تظ�اھرات و اش�کال ديگ�ری از مب�ارزه روی آورده راه
ترين اعت���صاب و تظ���اھرات علي���ه سياس���ت رياض���ت و  ت���رين و گ���سترده مھم

 .مخالفت با افزايش سن بازنشستگی را کارگران بلژيکی سازمان دادند
 ت��ا اواي��ل ٢٠١۴موج��ی از اعت��صابات عموم��ی و تظ��اھرات از اواس��ط س��ال 

 ۴ح��دود .  ھای ک��ارگری در بلژي��ک برپ��ا گردي��د  ب��ا فراخ��وان اتحادي��ه٢٠١۵
 ش��رکت ٢٠١۴ دس��امبر ١۵ی   س��اعته۴٨ميلي��ون در اعت��صاب سرتاس��ری 

در .  اي��ن اعت��صاب ھمانن��د اعت��صابات پي��شين ب��ا تظ��اھرات ھم��راه ب��ود.  داش��تند
 ميليونی موسوم به کرام�ت و تظ�اھرات ص�دھا ھزارنف�ره ٢اسپانيا، تظاھرات 

اعت���صابات و .  ھای نئولي���برال، برپ���ا گردي���د  علي���ه سياس���ت٢٠١۵ژانوي���ه 
درپ��ی ک��ارگران يون��انی، س��رانجام ب��ه س��رنگونی اح��زاب جن��اح  تظ��اھرات پی

.  منج�ر گردي�د٢٠١۵راست بورژوازی و به قدرت رسيدن سيريزا در ژانويه 
در .  کارگران ايتاليايی چندين اعتصاب عمومی و تظ�اھرات را س�ازمان دادن�د

ويژه در سال جاری چندين اعتصاب به توقف مکرر خطوط ھواي�ی و  آلمان به
ھ��ا ھ��زار ت��ن از ک��ارگران در اع��تراض ب��ه  در انگلي��س، ده.  قطارھ��ا انجامي��د

 . ھای رياضت اقتصادی دست به تظاھرات زدند سياست
 س��ال، ھ��زاران ک��ارگر روماني��ايی ب��ه ٢٠در اروپ��ای ش��رقی، پ��س از گذش��ت 

ھ�ا  ده.  ھای اقت�صادی دول�ت اع�تراض کردن�د ھا ريختن�د و علي�ه سياس�ت خيابان
ھای نئولي��برال در ورش��و تظ��اھرات  ھ��زار ک��ارگر لھ��ستانی ن��يز علي��ه سياس��ت

 .کردند
ترين اعت�صابات در آس�يا، اعت�صاب سرتاس�ری  در اين دوره، يکی از برجسته

کارگران صنايع پوشاک کامبوج بود ک�ه ب�ه م�رگ چن�د ت�ن در جري�ان ي�ورش 
اما کارگران توان�ستند ب�ه بخ�شی از مطالب�ات خ�ود .  نيروھای سرکوب انجاميد

 .دست يابند
ويژه در ک��شورھای  در آمريک��ای _تي��ن، تظ��اھرات و اعت��صابات متع��ددی ب��ه

ھای متع�ددی ک�ه  تظ�اھرات و ش�ورش.  آرژانتين، مکزيک و شيلی برپ�ا گردي�د
ظاھر اعتراض�ی ب�ه نژادپرس�تی در  متحده آمريکا رخ داد، گرچ�ه ب�ه در ايا_ت

ھای فقير، بيکار و س�تمديده ب�ه نظ�م  اين کشور بود، در واقعيت، اعتراض توده
عنوان ثروتمن�دترين ک�شور جھ��ان،  ارتج�اعی ح�اکم ب�ر اي�ن ک�شور ب�ود ک�ه ب�ه

ھ�ا ت�ن از  برند و ميليون  ميليون از جمعيت آن زيرخط فقر به سر می۵٠حدود 
 .گذرانند ھای غذا و مؤسسات خيريه زندگی خود را می طريق بانک

ای  ھايی از اعتراض��ات ک��ارگری و ت��وده تم��ام اي��ن مب��ارزات ک��ه تنھ��ا نمون��ه
ی ت���شديد مب���ارزات طبق���اتی و  دھنده ان���د، ن���شان گ���سترده در سرتاس���ر جھان

 .اند داری اعتراض به نظم موجود سرمايه
داری جھانی که در فاص�له دو کنفران�س  يکی ديگر از تضادھای نظام سرمايه 

ھای  ای يافت���ه اس���ت، ت���شديد ت���ضاد ق���درت مcحظ���ه س���ازمان برج���ستگی قابل
اين تضاد که در ط�ول . ھا در برابر يکديگر است آرايی آن امپرياليست و صف

ي��ک ق��رن، ب��ه دو جن��گ ب��زرگ جھ��انی ب��رای تق��سيم مج��دد بازارھ��ای جھ��ان 
 .گردد ازپيش به تھديد جديدی برای بشريت تبديل می انجاميد، بيش

داری،  دار در مرحل�ه زوال و گندي�دگی نظ�م س�رمايه که طبقه س�رمايه ازآنجايی
حلی برای غلبه بر تضادھای اين شيوه توليد ن�دارد، ھم�واره ت�cش ک�رده و  راه
ھ��ای  حل��ی ب��رای بحران افروزی، راه آفري��نی و جن��گ  و بحران کن��د ب��ا ت��شنج می

 .خود بيابد
امپرياليسم آمريک�ا ک�ه ديگ�ر ب�ه لح�اظ اقت�صادی در وض�عيتی ني�ست ت�ا بتوان�د 
سلطه اقتصادی و سياسی پيشين خود را حفظ کند، از اوايل قرن جدي�د کوش�يده 

ھای نظ�امی، ايج�اد ت�شنج و  ب�ر برت�ری نظ�امی خ�ود، لشکرک�شی است با تکيه 
گرچ�ه شک�ست .  برافروختن جنگ، ھمچنان موقعيت گذشته خود را حفظ نماي�د

اي��ن سياس��ت در خاورميان��ه، در جري��ان لشکرک��شی ب��ه افغان��ستان و ع��راق، 
سادگی از من�افع اقت�صادی و  تواند به آشکار گرديد، اما امپرياليسم آمريکا، نمی

ازپي��ش ب��ه  بن��ابراين بيش.  سياس��ی ک��cن خ��ود در س��طح جھ��ان دس��ت ب��ردارد
طلب���ی  ھ��ای جھ��انی و تقوي���ت ميليتاري���سم و جنگ آفرينی، ايج���اد بحران ت��شنج

ھای  اين سياست به ناگزير به تشديد تضاد در اردوگاه قدرت. متوسل شده است
  ۵درصفحه 
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س��لطه .  فراگرف��ت"  ک��ار، ن��ان، آزادی"انقcب��ات، اي��ن ک��شورھا را ب��ا ش��عار 
ھای طو_نی ديکتاتوری و سرکوب مانع از آن گردي�د ک�ه طبق�ه ک�ارگر و  سال
ھ��ای زحمتک��ش ب��ه آن ح��د از آگ��اھی و ت��شکل دس��ت يابن��د ک��ه بتوانن��د ب��ا  توده

ھ�ذا انقcب�ات ت�ا ب�ه  مع.  سرنگونی طبقه حاکم، قدرت سياسی را به چنگ آورند
در .  ھ�ا را فرون�شاند آن حد قدرت داشتند که نيروی مسلح و سرکوب نتوان�د آن

بخش طبق�ه حاک�م  گرا نج�ات ھ�ای اس�cم چنين شرايطی بار ديگر مذھب و گروه
ھای امپريالي��ست، پي��ش از  ب��ورژوازی ح�اکم ب�ر اي��ن ک��شورھا و ق��درت.  ش�دند

ای پيش رود که به قيام و در ھم شکستن نيروھای مسلح  که انقcب تا مرحله آن
ھ��ا و نھادھ��ای ماش��ين دول��تی بيانجام��د، ب��ا ح��ذف ديکتاتورھ��ای  و ديگ��ر ارگان

الم�سلمين را تقوي�ت و در رأس  گرای موس�وم ب�ه اخوان حاکم، جريان�ات اس�cم
ام��ا م��وج اع��تراض و .  راه متوق��ف گردي��د انقcب��ات در نيم��ه.  ق��درت قراردادن��د

ھ��ای ک��ارگر و زحمتک��ش ب��رای تحق��ق مطالب��ات انقcب��ی فروک��ش  مب�ارزه توده
توان��ستند اي��ن مطالب��ات را حت��ی  الم��سلمين ن��ه می گرايان اخوان اس��cم.  نک��رد
. ای م�ردم را داش�تند شده، محقق سازند و نه قدرت س�رکوب جنب�ش ت�وده تعديل

اگ��ر در .  اش��کال ديگ��ری ب��رای س��رکوب و شک��ست قطع��ی انق��cب _زم ب��ود
مصر اين وظيفه را ارتش اين کشور ب�ر عھ�ده گرف�ت و در ت�ونس ک�ه ت�وازن 

ھ�ای ن�اچيز،  قوای ديگری وجود داشت، بورژوازی با تن دادن به برخی رفرم
در .  آميز خاتمه داد، در سوريه مسئله متفاوت ب�ود انقcب را به شکلی مسالمت

سوريه، رژيم ارتجاعی اين کشور از ھمان آغاز وظيفه سرکوب انقcب را ب�ا 
آوری  اي�ن س�رکوب قھ�ری، روی.  توسل به قھر عريان، خود ب�ر عھ�ده گرف�ت

در آغ�از، .  ناپذير ساخت ھای مردم به اقدامات قھری و مسلحانه را اجتناب توده
. ھای راديکال مسلح ابتکار عمل را در دس�ت داش�تند ھای انقcب و گروه کميته

ھای ارتج�اعی منطق�ه  ھای امپرياليست، به ھمراه ق�درت اما در اينجا نيز قدرت
ھ��ای ھنگف��ت ب��ه تقوي��ت روزاف��زون جريان��ات  ب��ا گ��سيل اس��لحه و ارس��ال پول

گرا پرداختن�د و ي�ک جن�گ داخل�ی ارتج�اعی برافروخت�ه ش�د ک�ه پ�س از  اسcم
چھار سال ھمچنان ادامه دارد و ب�ه برخ�ی ک�شورھای ديگ�ر منطق�ه ن�يز ب�سط 

 .يافته است
ھ�ا  اند ک�ه ت�cش آن ش�ده ھ�ايی تقويت از درون اين جنگ داخل�ی ارتج�اعی گروه

ھای  وس��طا و نخ��ستين س��ال بازگردان��دن جوام��ع اي��ن منطق��ه ب��ه دوران قرون
گروه موسوم به داعش که اکنون خcفت خود را ھ�م تح�ت . پيدايش اسcم است

اي�ن .  ھاس�ت ت�رين آن عنوان دولت اسcمی عراق و شام اعcم ک�رده اس�ت، مھم
گروه ارتجاعی که اساس موج�وديتش در جري�ان اش�غال نظ�امی ع�راق توس�ط 

ھای تسليحاتی و مال�ی  امپرياليسم آمريکا شکل گرفت، توانست از طريق کمک
ھای منطق�ه از نمون�ه عرب�ستان، قط�ر و ترکي�ه  ھای امپرياليست و رژيم قدرت

موقعيت خود را در جنگ داخلی سوريه تقويت نماي�د و ت�دريجاً بي�ش از نيم�ی 
 .از اين کشور را به تصرف خود درآورد

مذھب اي�ن  ی ش�يعه ن�شانده شرايط مناسبی که اش�غالگری آمريک�ا و دول�ت دست
ھ�ا ت�ن از م�ردم  کشور در عراق از طري�ق س�رکوب و مح�روم س�اختن ميليون

ای پدي�د آوردن�د، ب�ه گ�روه  اين کشور به نام سنی و به راه ان�داختن جن�گ فرق�ه
ارتجاعی داعش اين امکان را داد که بتواند در مناطق وسيعی از اين کشور با 

ھای وس�يعی از اي�ن  شعار مبارزه عليه شيعه، نفوذ روزافزون پيدا کند و بخش
ای  ھ�ای منطق�ه اي�ن گ�روه ک�ه توس�ط دولت.  کشور را به ت�صرف خ�ود درآورد
شود، در چن�ان موقعي�تی قرارگرفت�ه ک�ه ن�ه  رقيب جمھوری اسcمی تقويت می

ھای سوريه و عراق و نه کمک و م�داخcت نظ�امی جمھ�وری اس�cمی،  دولت
اند  ي�ک نتوان�سته المللی تح�ت رھ�بری آمريک�ا، ھيچ هللا لبنان و ائتcف بين حزب

م��ادام ک��ه اي��ن گ��روه از حماي��ت م��ستقيم .  ھای نظ��امی آن گردن��د م��انع پي��شروی
ھ�ای  ھای مستقيم و غيرم�ستقيم برخ�ی دولت ھايی از مردم عراق و کمک بخش
انداز نزديک�ی  ای برخوردار باشد، شکست آن دشوار خواھد بود و چ�شم منطقه

 .ھای داخلی در عراق و سوريه وجود نخواھد داشت برای پايان جنگ
ت�ر رن�گ  ھ�ای داخل�ی و بح�ران در منطق�ه خاورميان�ه ک�ه بيش ادامه اين جنگ

ای به خود گرفته است، خطرات جدی برای تم�ام ک�شورھای منطق�ه دارد  فرقه
ھای داخلی ارتج�اعی را در اي�ن ک�شورھا ن�يز تقوي�ت  و احتمال گسترش جنگ

ھای جدی روب�رو ھ�ستند،  چراکه ھمه اين کشورھا با تضادھا و بحران. کند می
ھای عمي��ق دارد و رقاب��ت  خراف��ات م��ذھبی در مي��ان م��ردم اي��ن منطق��ه ري��شه

اکن�ون  آنچ�ه ھم.  رس�اند ای ن�يز ب�ه آن ي�اری می ھای امپرياليست و منطق�ه قدرت
ھ��ای داخل��ی ع��راق و س��وريه در اي��ن  گ��ذرد، ب��سط و ادام��ه جنگ در يم��ن می
شرايط داخلی يمن ازھرجھت ب�رای ک�شيده ش�دن ب�ه چني�ن جن�گ . کشور است

ای پ�شت بح�ران  ھای رقي�ب منطق�ه داخلی آم�اده ب�ود، فق�ط ک�افی ب�ود ت�ا ق�درت
ويژه جمھ���وری اس���cمی اي���ران و عرب���ستان س���عودی،  س���وريه و ع���راق ب���ه

تحريک��ات و م��داخcت خ��ود را در اي��ن ک��شور اف��زايش دھن��د ت��ا يم��ن ھ��م ب��ه 
ھای عربستان س�عودی، جمھ�وری  رژيم.  سرنوشت عراق و سوريه دچار شود

ھ��ای داخل��ی، مداخل��ه  اس��cمی اي��ران ک��ه اکن��ون م��ستقيم و عل��نی در اي��ن جنگ

 ميلي��ارد و ٣٨۶ ميلي��ارد، اروپ��ا ٨۴ /  ۵ ميلي��ارد د_ر، روس��يه ٢١۶، ٢٠١۴
اي���ن اف���زايش روزاف���زون .   ميلي���ارد د_ر ذک���ر ک���رده اس���ت۶١٠آمريک���ا را 

ھای نظامی، بيان روشنی از ت�شديد ت�ضادھا و منازع�ات امپريالي�ستی و  ھزينه
ھای ب�زرگ جھ�ان  ھ�ا بي�ن ق�درت ھ�ای نظ�امی و جنگ افزايش احتمال درگيری

 . است
ويژه  تر ک��ه ب��ه ھ�ای کوچ�ک ھای امپريالي��ست، دولت ب�ا ت��شديد ت�ضادھای ق�درت

ھای  اروپ��ايی ھ��ستند، ن��يز ھزين��ه  –واب��سته ب��ه بل��وک امپريالي��ستی آمريک��ايی 
نظامی خود را ازجمل�ه در آس�يای جن�وب ش�رقی، اروپ�ای ش�رقی و مرک�زی، 

ھای  عنوان نمون�ه، ھزين�ه ب�ه.  ان�د ای افزايش داده مcحظه خاورميانه به نحو قابل
.  ميلي�ارد د_ر ب�ود٨٠ کم�ی بي�ش از ٢٠١۴نظامی عربستان سعودی در سال 

ھای اروپ��ايی و آمريک��ايی ک��ه درنتيج��ه بح��ران اقت��صادی ق��ادر ني��ستند  ق��درت
کوش�ند اي�ن افزاي�ش  ھای نظامی خود را بي�ش از اي�ن، اف�زايش دھن�د، می ھزينه
ھای نظ��امی را ب��ر دوش ک��شورھای متح��د خ��ود در جھ��ان ق��رار داده و  ھزين��ه
ھ�ای  ت�رين کمپانی مھم.  حال بازار فروش ت�سليحات خ�ود را رون�ق دھن�د درعين

ھا و تجھيزات نظامی، آمريکايی و اروپاي�ی  ترين سcح توليد و فروش پيشرفته
بازار پررونق اين انحصارات تسليحاتی ب�ا اس�تناد ب�ه اي�ن آم�ار روش�ن .  ھستند

 ميلي�ارد د_ر ٣٠، ف�روش ص�د کمپ�انی ت�سليحاتی ٢٠٠۴گردد که در س�ال  می
 . ميليارد د_ر افزايش يافت۴١١ به ٢٠١٠اين رقم تا سال . بود

داری که ميلياردھا انسان را به فقر، گرس�نگی و بيک�اری محک�وم  نظام سرمايه
کرده است، نظمی که دوران تاريخی آن به پايان رسيده و ب�ه مرحل�ه گنديدگ�ی 

بايد  ھا و تضادھای نا عcج خود، می و زوال گام نھاده است، در دوران بحران
ھ�ا و حف�ظ موج�وديتش ب�ه  ساله صدھا ميلي�ارد د_ر ب�رای مقابل�ه ب�ا بحران ھمه

ھای نظ�امی ب�ه  ، اي�ن ھزين�ه٢٠١۴در س�ال .  ھای نظامی اختصاص دھد ھزينه
البت��ه اي��ن آم��ار فق��ط دربرگيرن��ده .   تريلي��ون د_ر رس��يد١ /  ٨س��ابقه  رق��م بی
ع��cوه ب��ر اي��ن ش��امل .  ھای نظ��امی عل��نی اس��ت و ن��ه بخ��ش مخف��ی آن ھزين��ه
ھ��ای بورژواي��ی از نمون��ه پلي��س،  ھ��ای س��رکوب دولت ھای ديگ��ر ارگان ھزين��ه

ھا ب��سيار فرات��ر از آن  ھزين��ه.  ش��ود نظامی، امني��تی و غ��يره نمی واح��دھای ش��به
الملل�ی ص�لح  مبلغی اس�ت ک�ه مؤس�سات تحقيق�اتی نظ�ير ان�ستيتوی تحقيق�ات بين

 .کنند سوئد، اعcم می
يک��ی از .  ھ��ای متع��دد ھم���راه اس���ت داری ب���ا ت��ضادھا و بحران نظ��م س���رمايه

ھ��ای  اکن�ون درگ�ير جنگ ھ�ای بح�ران اي�ن نظ�م، خاورميان�ه اس�ت ک�ه ھم کانون
ھای ب�سيار روب�رو  تمام کشورھای خاورميانه با بحران.  خارجی و داخلی است

ھا  ای اس��ت ک��ه س��ال ھ��ا، مح��صول ت��ضادھای انباش��ت ش��ده اي��ن بحران.  ھ��ستند
ک����ه ت����ضادھای ش����يوه تولي����د  در اي����ن ک����شورھا، درحالی.  ان����د _ينح����ل مانده

کنن�د و ت�وأم  داری جھان عم�ل می داری ھمچون تمام کشورھای سرمايه سرمايه
مان�ده  اند، ت�ضادھای برجای ش�دت ح�اد ش�ده ھای نئوليبرال اقتصادی به باسياست

داری ب�ر ش�دت و ح�دت اي�ن ت�ضادھا  ھای تولي�د ماقب�ل س�رمايه از بقاي�ای ش�يوه
داری اين کشورھا، روبنای سياسی عميقاً آغ�شته  در ساختار سرمايه.  اند افزوده

ھ�ای  ب�ارزترين تجلي�ات آن نق�ش م�ذھب، نظام.  وسطايی است به نھادھای قرون
ھ��ای م��ذھبی، محرومي��ت دائم��ی م��ردم از حق��وق  س��لطنتی و اس��تبدادی، دولت

ھ�ای آش�کار و عل�نی در   و تبعيض ھای سياس�ی، ن�ابرابری دمکراتيک و آزادی
. ھ�ا نمون�ه ديگ�ر اس�ت قوانين نسبت به زنان، فساد فراگ�ير دس�تگاه دول�تی و ده

وس�طايی، س�اختارھای اجتم�اعی کھن�ه و در ک�ل  برجای مان�دن نھادھ�ای قرون
ھای اي���ن ک���شورھا، ري���شه در چگونگ���ی تح���و_ت درون���ی اي���ن  مان���دگی عقب

اي��ن ک��شورھا در .  داری دارد ک��شورھا و ت��سلط ش��يوه و ش��کل نظ��ام س��رمايه
داری  داری ک�شيده ش�دند ک�ه نظ�ام س�رمايه شرايطی به مدار شيوه توليد س�رمايه

دار ض�عيف و ن�اتوان اي�ن  به دوران انحطاط خود گام نھاده بود و طبقه سرمايه
کار و حتی ارتجاعی ظاھ�ر  عنوان يک طبقه محافظه کشورھا از ھمان آغاز به

ھ��ای  داری ب�ا دگرگونی ل�ذا در اي��ن ک�شورھا ت�سلط ش�يوه تولي�د س��رمايه.  گردي�د
نق�ش .  سياس�ی ھم�راه نب�ود  -بنيادی در ساختار سياسی و روبنای اي�دئولوژيک 

فقط ب�رای  ص�ورت اھرم�ی ن�ه ی مذھب در اي�ن منطق�ه به ارتجاعی و بازدارنده
تحمي��ق بلک��ه س��رکوب م��ادی، توس��ط ب��ورژوازی ح��اکم ب��ر اي��ن ک��شورھا و 

در ي��ک .  ھای امپريالي��ست ب��ه خ��دمت گرفت��ه ش��د و م��دام تقوي��ت گردي��د ق��درت
ھ�ای م�ذھبی، در  گرا و دولت ھای اسcم دوران، اين اھرم تقويت مذھب، جنبش

خ��دمت رقاب��ت بل��وک غ��رب علي��ه ش��وروی و جريان��ات کموني��ست و چ��پ در 
ھمي��ن سياس��ت پ��س از پاي��ان جن��گ س��رد، ب��رای .  ک��شورھای خاورميان��ه ب��ود
ھا و  ھ�ای ک�ارگری و راديک�ال ، س�رکوب کموني�ست سرکوب انقcب�ات، جنبش

ھ�ای دول امپريالي�ست، ب�ه ک�ار گرفت�ه ش�د و ثم�ره آن،  خواھان و رقابت آزادی
 .گذرد اکنون در خاورميانه می چيزی است که ھم

ترين  در پی بح�ران جھ�انی اقت�صاد، نخ�ستين تcطم�ات سياس�ی آن در ض�عيف
داری جھانی، در ش�مال آفريق�ا و خاورميان�ه رخ داد ک�ه  ھای نظام سرمايه حلقه

موج��ی از .  ای از ت��ضادھا، ب��ه انق��cب منج��ر گردي��د درنتيج��ه ح��دت مجموع��ه

۴از صفحه   



 ۶ ٧٠٣ شماره  ٩۴نيمه دوم مھر     ۶
۵از صفحه  وزير اقتصاد و دارايی ھم اعتراف کرد که در شرايط فعلی درآمد مل�ی ک�شور  

 ھ�زار ميلي�ارد توم�ان ٢۵٠ب�دھی دول�ت ب�ه .   درصد کاھش پي�داکرده اس�ت٢٠
 درصد واحدھا ب�ا رک�ود ۵٠: گويد وزير صنعت و معدن می. يافته است افزايش

 ٠ /  ۶ را ٢٠١۴اص�طcح رش�د س�ال  بانک جھانی ن�رخ به.  اند و توقف مواجه
ص��ندوق .   درص��د ارزي��ابی ک��رده اس��ت٠ /  ٩، ٢٠١۵درص��د و ب��رای س��ال 

 تولي��د ناخال��ص ٢٠١۵بي��نی ک��رده اس��ت ک��ه در س��ال  الملل��ی پ��ول ن��يز پيش بين
.  ميليارد د_ر خواھد رس�يد٣٩٣ ميليارد د_ر به ١١داخلی در ايران با کاھش 
. گوين�د ت�ر از آن چ�يزی اس�ت ک�ه آمارھ�ای ف�وق می اما رک�ود اقت�صادی عميق
رغم ت�cش  ت�وان در اي�ن واقعي�ت دي�د ک�ه ب�ه خوبی می وخامت اين رک�ود را ب�ه

دول��ت ب��رای مقابل��ه ب��ا س��قوط س��ھام، ب��ازار س��ھام در ط��ول دو س��ال گذش��ته 
 ۶٢ ھزار واح�دی ب�ه ٨٠ھای بھمن وار پياپی داشته و از شاخص حدود  سقوط

در ط�ول ي�ک س�ال .  ھزار واح�د در خردادم�اه س�ال ج�اری س�قوط ک�رده اس�ت
 ميلي�ارد د_ر ١٠٠ ميلي�ارد د_ر از ارزش س�ھام کاس��ته ش�د و ب�ه ۵٠گذش�ته، 

 .رسيد
 ١۵ک�ه گوي�ا ب�ه  نحوی ادعاھای مقام�ات دول�تی در م�ورد ک�اھش ن�رخ ت�ورم به

درص�د رس��يده اس�ت، فق��ط ب�ا اس��تناد ب�ه آم�ار ذکرش��ده در ب�ا_ از س��وی بان��ک 
الملل����ی پ����ول ن����يز در  ص����ندوق بين.  ش����ده اس����ت مرک����زی، بط����cن آن اثبات

ام�ا .   درصد را برای سال جاری اعcم ک�رده اس�ت٢٠ترين حالت،  بينانه خوش
موج جديد افزايش ن�رخ ت�ورم، در پ�ی اق�دام دول�ت ب�رای اف�زايش مج�دد بھ�ای 

ھای انرژی و برخی کا_ھای ديگ�ر، ب�ا اف�زايش ھمگ�انی بھ�ای کا_ھ�ا و  حامل
سياس�ت اقت�صادی نئولي�برال .  خدمات در خردادماه، آغاز گردي�د و ادام�ه ياف�ت

ھای ت�ورم دورقم�ی نداش�ته  ای جز کاھش پياپی ارزش لایر و نرخ دولت، نتيجه
 .و نخواھد داشت

 سال پس از ٢۶رئيس پژوھشکده پولی و بانکی چندی پيش اعcم کرد که طی 
کنندگان ب��ا آن  ھ��ايی ک��ه م��صرف ، متوس��ط قيمت١٣٩٣جن��گ، ت��ا پاي��ان س��ال 

 ١٠٠٠ برابر شده و قدرت خريد يک اسکناس ١٠۶اند، درمجموع  مواجه بوده
ک��ه در ط��ول دو س��ال  خcص��ه ک��cم اين.   لایر ت��نزل يافت��ه اس��ت٩۴ري��الی ب��ه 

داری اي��ران،  تورم��ی م��زمن س��رمايه  –گذش��ته ن��يز بح��ران اقت��صادی رک��ود 
تنھا تخفي�ف نيافت�ه  ھای اقت�صادی نئولي�برال کابين�ه روح�انی ن�ه درنتيجه سياست

 .بلکه تشديد نيز شده است
ادام��ه و ت��شديد اي��ن بح��ران، وض��عيت معي��شتی ک��ارگران و زحمتک��شان را 

در اين دو سال، صدھا ھزار ت�ن از ش�اغلين اخ�راج ش�ده .  تر ساخته است وخيم
 ت�ا ٩٢آمارھای دولتی اين رقم را از تاب�ستان .  اند و به صفوف بيکاران پيوسته

ميليون ن��يروی  متج��اوز از ي��ک.  ان��د ، بي��ش از ني��م ميلي��ون اع��cم کرده٩٣س�ال 
طب�ق آم�ار .  ان�د اند، ھمچن�ان بيک�ار مانده جوان ک�ه ب�ه ب�ازار ک�ار س�رازير ش�ده

 ميلي�ون خ�انوار ھي�چ ۵ ميلي�ون خ�انوار، ٢٢شده دولتی، از حدود  رسمی اعcم
بنابراي�ن .  ش�ود در ايران ھرگز آمار واقع�ی بيک�اران اع�cم نمی.  شاغلی ندارند

 ١٠ ميلي��ون و اخ��يراً ٧ ت��ا ٢ /  ۵مؤس��سات و مقام��ات دول��تی، بيک��اران را از 
اما با در نظر گرفتن اين واقعيت که از جمعيت نزدي�ک .  اند ميليون اعcم کرده

اند، پوش��يده ني��ست ک��ه تع��داد   ميلي��ون ش��اغل٢١ ميليون��ی اي��ران، تنھ��ا ٨٠ب��ه 
نيم�ی از .   ميلي�ون باش�د١٠بيکاران در ايران بايد رقمی بسيار فرات�ر از ح�تی 

دھن���د و در دو دھ���ه گذش���ته اکثري���ت  جمعي���ت ک���شور را زن���ان ت���شکيل می
اند، اما در ک�شوری ک�ه  ھا نيز زنان بوده التحصيcن دانشگاه دانشجويان و فارغ
 .اند  ميليون شاغل٣تر از   ميليون جمعيت کشورند، کم۴٠زنان نزديک به 

ھای  فقط ب�ا ادام�ه و ت�شديد سياس�ت کابينه روحانی در ط�ول دو س�ال گذش�ته ن�ه
داران را در اخ��راج ک��ارگران ک��امcً ب��از  اقت��صادی نئولي��برال، دس��ت س��رمايه

ترين اقدامی برای کاھش تعداد بيکاران انج�ام ن�داده، بلک�ه ب�ا  فقط کم گذاشته، نه
ھا ھزار ت�ن  ھا ھزار کارگر را بيکار ساخته و ده ھای عمرانی، ده توقف پروژه

ھ��ايی ک��ه خ��دماتی ب��ه م��ردم ارائ��ه  ويژه در بخش را در مؤس��سات دول��تی، ب��ه
عجالت�اً ھرگون�ه اس�تخدام را .  اص�طcح تع�ديل ک�رده اس�ت دھند اخراج ي�ا به می

 .نيز ممنوع ساخته است
ھا و اف��زايش بيک��اران ني��ست ک��ه ک��ارگران و  ام��ا فق��ط از جھ��ت بيکارس��ازی

ت�ر ش�ده اس�ت،  ش�ان وخيم زحمتکشان زير فشار قرارگرفته و وضعيت معيشتی
کابين�ه روح�انی ب�ا .  يافت�ه اس�ت بلکه دستمزد واقعی ک�ارگران ن�يز ش�ديداً کاھش

ی ن�ان  اصطcح حذف يارانه ھای انرژی و ھمچنين به افزايش پياپی بھای حامل
وار بھ��ای عموم��ی  و برخ��ی کا_ھ��ا و خ��دمات ديگ��ر، باع��ث اف��زايش جھ��ش

در اي��ن فاص��له .  کا_ھ��ای موردني��از روزم��ره ک��ارگران و زحمتک��شان گردي��د
اي�ن .  بھای بسياری از کا_ھا و خدمات، از صد درصد ن�يز تج�اوز ک�رده اس�ت

 دس�تمزد ک�ارگران را ح�تی ب�ر طب�ق آمارھ�ای ٩٣در حالی است ک�ه در س�ال 
 ن�يز اي�ن اف�زايش اس�می در ھم�ان ٩۴قcبی دولتی اف�زايش ن�داد و ب�رای س�ال 

نتيجت�اً س�طح .  اکن�ون ن�رخ ت�ورم واقع�ی اس�ت، اف�زايش نياف�ت ای که ھم محدوده
اکن��ون در ح��الی دول��ت .  معي��شت ک��ارگران ب��ازھم در اي��ن دو س��ال ت��نزل ک��رد

ھ�ا و  نظامی دارند، به نحو روزافزونی شرايط را برای کشيده شدن اين بحران
 .کنند ھا به درون کشورھای خود فراھم می جنگ

ھ�ا و  در اين کشورھا نيز اوضاع ازھرجھت برای کشيده شدن به اي�ن درگيری
ھ�ای ک�شورھای اي�ن منطق�ه  ريشه تمام بحران.  ھای ارتجاعی فراھم است جنگ

ش�کاف عمي�ق فق�ر و ث�روت در .  داری س�ت در تضادھای _ينحل نظام سرمايه
ھ��ای  ک��ه س��رمايه و ثروت درحالی.  اي��ن منطق��ه، ب��ه نھاي��ت خ��ود رس��يده اس��ت

ھنگفت در دست گروھ�ی ان�دک متمرکزش�ده اس�ت، فق�ر، گرس�نگی، بيک�اری، 
. ھا تن از مردم ھر ي�ک از اي�ن کشورھاس�ت بی حقوقی و استبداد، سھم ميليون

ای انقcب���ی ح���ل گردن���د، انحط���اط و  ک��ه اي��ن ت���ضادھا نتوانن���د ب���ه ش���يوه وقتی
ھ��ای  گرايی، جنبش رش��د روزاف��زون اس��cم.  گراي��ی، ب��ديل آن خواھ��د ب��ود واپس
ای م�ذھبی، بازت�اب چ�يز ديگ�ری  ھا فرقه ھای اسcمی و جنگ گرا، دولت اسcم

داری در دوران زوال و  جز انحطاط ناشی از تضادھای _ينح�ل نظ�ام س�رمايه
 .گنديدگی آن نيست

ام��ا نق��ش مخ��رب و ويرانگ��ر ارتج��اع اس��cمی ب��ه آنچ��ه گفت��ه ش��د، خcص��ه 
گرائی در منطق��ه، ض��ربات س��نگينی ب��ه جنب��ش م��ردم  رش��د اس��cم.  ش��ود نمی

ھ��ای ارتج��اعی اس��cمی، رژي��م  رش��د جنبش.  س��تمديده فل��سطين ن��يز زده اس��ت
فقط حق��وق  صھيوني��ستی اس��رائيل را چن��ان تقوي��ت ک��رده اس��ت ک��ه اکن��ون ن��ه

دغدغ�ه  کن�د، بلک�ه بی فلسطينيان را به داشتن يک کشور مستقل نف�ی و انکارمی
درواق�ع باي�د گف�ت ک�ه تنھ�ا .  دھ�د  به سرکوب و کشتار مردم فل�سطين ادام�ه می

گرائ��ی سياس��ی چن��د س��ال اخ��ير در منطق��ه  دول��ت منطق��ه ک��ه درنتيج��ه واپس
 .     خاورميانه بيشترين بھره را برده است، رژيم اسرائيل است
داری در خاورميان�ه،  بورژوازی داخلی و امپرياليسم ب�رای حف�ظ نظ�م س�رمايه

دار ھم�ان وظايف�ی  اين ارتجاع، اکن�ون عھ�ده. بديلی جز ارتجاع اسcمی ندارند
ھ�ای پ�س از جن�گ جھ�انی اول در  اس�ت ک�ه فاشي��سم اروپ�ايی در دوره بحران

ويرانگ��ری، اس��تبداد و اختن��اق، س��رکوب و ک��شتار و .  اروپ��ا ب��ر عھ��ده داش��ت
ترين اق��دامات، تم��ام آن چ��يزی اس��ت ک��ه ب��ورژوازی در خاورميان��ه  وح��شيانه

گرا تم��ام اي��ن  جريان��ات اس��cم.  داری ب��ه آن ني��از دارد ب�رای حف��ظ نظ��م س��رمايه
ھ�ا ق�رار  داری ب�ر عھ�ده آن مختصات را دارا ھستند و ب�ه وظ�ايفی ک�ه س�رمايه

کند که عرب�ستان، داع�ش و القاع�ده،  تفاوتی ھم نمی.  کنند خوبی عمل می داده به
آنچ�ه .  شعبه سنی اين اسcم باشد ي�ا جمھ�وری اس�cمی اي�ران، ش�اخه ش�يعه آن

داری انجام داده  جمھوری اسcمی از آغاز تا به امروز برای حفظ نظم سرمايه
 . دھد، بر کسی پوشيده نيست و می

گ�ذرد، اوض�اع در  در فاصله دو س�الی ک�ه از کنف�رانس چھ�اردھم س�ازمان می
 .ايران، بر ھمان روال پيشين بوده است

ھ�ای متع�دد ع�cج ناپ�ذيری  جامعه ايران در دو س�ال گذش�ته ھمچن�ان ب�ا بحران
ھ��ای ب��ورژوازی  فريبی ھ��ای تبليغ��اتی و عوام رغم جنجال ب��ه.  ھم�راه ب��وده اس��ت

دادن�د ب�ا ب�ه ق�درت رس�يدن روح�انی، اوض�اع  الملل�ی ک�ه وع�ده می داخلی و بين
ت�رين بھب�ودی در اوض�اع اقت�صادی، اجتم�اعی و  تنھا کم بھبود خواھد يافت، نه

 .تر شد ھای موجود عميق سياسی رخ نداد، بلکه بحران
شد در ص�د روز نخ�ست ت�شکيل کابين�ه  ای بود که ادعا می فريبی به درجه عوام

وض�وح  جديد، مردم ايران، تأثير بھبود اوضاع را در زندگی روزم�ره خ�ود به
اکن��ون متج��اوز از دو س��ال از آن اي��ام گذش��ته اس��ت، ام��ا .  لم��س خواھن��د ک��رد

ھا در پی توافق لوزان و توافق نھائی وي�ن  رغم برچيده شدن برخی از تحريم به
ھای روح�انی و تبليغ�ات دارو  ای، ک�ه گوي�ا ب�ر طب�ق وع�ده بر سر ن�زاع ھ�سته

المللی، ق�رار ب�ود تم�ام مع�ضcت  ھای رنگارنگ بورژوازی داخلی و بين دسته
 .چرخد جامعه ايران را حل کند، در بر ھمان پاشنه می

تورم��ی ب��ا تم��ام عم��ق و ژرف��ای خ��ود ھمچن��ان   –بح��ران اقت��صادی رک��ود  
 .پابرجاست

آمارھای جعل�ی کابين�ه روح�انی، ھمانن�د س�لف خ�ود، پ�يرامون بھب�ود اوض�اع، 
ک�ل  ای اس�ت ک�ه رئيس البته فراوانن�د، ام�ا وخام�ت اوض�اع اقت�صادی ب�ه درج�ه

ھای پولی و ارزی امسال ناگزير ش�د،  بانک مرکزی در اجcس سا_نه سياست
سطح تولي�د ک�شور در :  وی گفت.  پرده از روی برخی آمارھای واقعی بردارد

ت�ر   درص�د پايين٧ /  ١ ح�دود ١٣٩٠، از رقم م�شابه س�ال ١٣٩٣ ماھه سال ٩
ک��ه وزرای  کابين��ه روح��انی م��دام از ک��اھش ن��رخ ت��ورم س��خن  درحالی.  اس��ت
ارزش اع�تراف ک�رد و  ت�ا توم�ان اس�کناس ب�ی گويند وی ب�ه انت�شار تريليون می
 ھ�زار ميلي�ارد توم�ان رس�يد ک�ه ١٣١ به رقم ٩٣رشد پايه پولی در سال :  گفت

حجم نق�دينگی ک�ه : "وی افزود.   درصد رشد کرده است١۴، ٩٢نسبت به سال 
 درصد اف�زايش ت�ا س�ال ٢٢ /  ٣ ھزار ميليارد تومان بود با ۶٢٩، ٩٢در سال 

 ھ��زار ميلي��ارد مطالب��ات مع��وق ٩٢.   ھ��زار ميلي��ارد توم��ان رس��يد٨٨٢ ب��ه ٩٣
ھای دول��تی،   ھ��زار ميلي��ارد توم��ان معوق��ات دول��ت و ش��رکت١٨٠ھ��ا و  بانک

زبان�ی  ب�ه زب�ان بی."  شرايط ناگواری را ب�رای نظ�ام ب�انکی ايج�اد ک�رده اس�ت
 .ھا يعنی ورشکستگی مالی دولت و بانک

٧درصفحه   
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  ٨درصفحه 

کودک�ان ک�ار و خياب�انی م�دام افزاي�ش .  کنن�د ھا معاش خ�ود را ت�أمين می خيابان
 ميلي�ون از اي�ن کودک�ان ک�م س�ن و س�ال ۵ ت�ا ٣آمارھای متف�اوتی از .  يابند می

 . انتشاريافته است
ھايی که به بار آورده به آنچ�ه گفت�ه ش�د،  ويرانگری جمھوری اسcمی و بحران

ھای ارتج�اعی اي�ن رژي�م ب�ه ويرانگ�ری طبيع�ت ني�ز  سياست.  شود خcصه نمی
وکتاب از طبيع�ت در خ�دمت اھ�داف  ح�ساب ھای بی سوءاس�تفاده.  انجاميده اس�ت

ھای آب  ھا ، غ�ارت س�فره آزمندانه و غارتگرانه طبقه حاکم، نابودسازی جنگل
ھايی ک�ه  ھا و درياچ�ه درنتيج�ه اعم�ال سياس�ت زيرزميني، خ�شکاندن رودخان�ه

دار انگل ب�وده  مشت سرمايه ھا کسب سودھای ھنگفت برای يک ھدف فوری آن
تولي�د .  ريزن�د ھا می ھايی که ب�ه رودخان�ه ھا و فاضcب است، فضو_ت كارخانه

ھای غيراس���تاندارد، ع���دم رعاي���ت ح���داقل م��وازين حف���ظ  و م���صرف س���وخت
زي��ست در  س��ازی محيط ھ��ا عام��ل ديگ��ر ب��ه تخري��ب و آلوده زي��ست  و ده محيط

نتيجت�اً آنچ�ه روزم�ره م�ردم اي�ران ب�ا آن رو ب�ه ھ�ستند، .  ايران انجاميده اس�ت 
ھ�ای نم�ک و غ�يره اس�ت ک�ه عواق�ب  آلودگی ھوا، ھج�وم ري�ز گردھ�ا و توفان

اکن�ون وخام�ت اوض�اع ب�ه .  وخيمی برای س�cمتی م�ردم در پ�ی داش�ته و دارد
ای رسيده که کمبود آب آشاميدنی ن�يز ب�ه يک�ی از مع�ضcت ج�دی م�ردم  درجه

 .    وضوح، خود را نشان داد معضلی که در سال جاری به. شده است ايران تبديل
ش در "دولت تدبير و اميد"اين است کارنامه سراسر سياه جمھوری اسcمی و 

فقط ھي�چ بھب�ودی در وض�عيت م�ادی و  در اي�ن دوره ن�ه.  طول دو س�ال گذش�ته
ھای  ت�ر ش�د و وع�ده ھای کارگر و زحمتکش رخ ن�داد، بلک�ه وخيم معيشتی توده

ھ�ای سياس�ی و  ديگر روحانی ازجمله در مورد برافتادن فضای امني�تی، آزادی
حتی ي�ک تع�ديل در آن ح�د ک�ه .  فرھنگی، پوچ بودنشان را به ھمگان نشان داد

طلب و اقشار مرفه طرف�دار  خواست محدود و ناچيز متحدان موسوم به اصcح
ھ�ا ب�ود، تحق�ق  روحانی در مورد حقوق فردی و اجتماعی و فعالي�ت آزادان�ه آن

در اي��ن دوره، ص��دھا ت��ن از فع��الين سياس��ی و اجتم��اعی ک��ه مح��دوده .  نياف��ت
رفت، دستگير و به حب�س و  ھا از چھارچوب قوانين رژيم فراتر نمی فعاليت آن

نگاران، فع�ا_ن حق�وق زن�ان، فع�ا_ن  بازداش�ت روزنام�ه.  شcق محک�وم ش�دند
ھ�ای  ف�ضای مج�ازی، فع�ا_ن ک�ارگری و دان�شجويی، ھنرمن�دان، فع�ا_ن اقليت

تعدادی از فعا_ن سياسی و مخالف رژيم ب�ه جوخ�ه .  ملی و مذھبی، ادامه يافت
ھا و مجcت، کتاب، فيل�م، موس�يقی، تئات�ر  سانسور روزنامه.  اعدام سپرده شدند

ھا و  ستمگری برزن�ان و ان�واع و اق�سام مح�دوديت.  به روال گذشته ادامه يافت
ص��ورت زن��ان، مج��دداً ب��ه  تنھا ک��اھش نياف��ت، بلک��ه اسيدپاش��ی به ت��ضييقات، ن��ه

ھ�ای  سرکوب و س�تم ب�ر مليت. هللا تبديل گرديد ھای سرکوب بسيج و حزب شيوه
مج�ازات .  ھای پي�شين ادام�ه ياف�ت ھ�ای م�ذھبی ھمچ�ون س�ال تحت س�تم و اقليت

وپا، درآوردن چ��شم، ش��کنجه، ش��cق و قت��ل،  وح��شيانه ق��صاص، بري��دن دس��ت
ھای علنی و گسترده، از ديگ�ر اق�دامات ض�د ان�سانی رژي�م در اي�ن دوره  اعدام
جمھوری اسcمی در اين دو سال، مق�ام نخ�ست جھ�انی را در آدمک�شی و .  بود

، ٩٣از آغاز دوره زمامداری روحانی ت�ا اواخ�ر . اعدام به خود اختصاص داد
 .متجاوز از ھزار تن در ايران اعدام شدند

ھ��ا  تم��ام آنچ��ه ت��اکنون در م��ورد اوض��اع اقت��صادی، اجتم��اعی و سياس��ی ب��ه آن
ھ�ای موج�ود در جامع�ه اي�ران،  ت�ر ش�دن بحران ی عميق دھنده اشاره ش�د، ن�شان

دار و دول��ت پاس���دار من��افع آن، ح��تی در تع���ديل اي���ن  ن��اتوانی طبق���ه س��رمايه
ھ��ا، بازت��اب ت��شديد ت��ضادھا و پوس��يدگی و  تعمي��ق اي��ن بحران.  ھاس��ت بحران

آنچ�ه م�دام .  اجتماعی و سياسی ح�اکم ب�ر اي�ران اس�ت –گنديدگی نظم اقتصادی 
ھای ک�cن طبق�ه ح�اکم و مقام�ات  خواری و سوءاس�تفاده از فساد، دزدی، رش�وه

. شود، بيان ديگری از ھمين گنديدگی و فساد نظم موجود اس�ت دولتی برمc می
ھای ف�ساد،  ديکتاتوری عريان طبقه حاکم بر ايران و استبداد دولت دينی، زمينه

اکن��ون ديگ��ر .  خواری، دزدی را در ح��د اع��cی آن ف��راھم س��اخته اس��ت رش��وه
ديگ�ر .  ھای م�الی رنگارن�گ، ابع�اد تريليون�ی ب�ه خ�ود گرفت�ه اس�ت سوءاستفاده

سرتاپای دستگاه دولتی .  محدود به اين يا آن مقام، اين يا آن ارگان و نھاد نيست
از درون رژي��م ديکت��اتوری و اختن��اق، رژي��م پلي��سی و .  غ��رق در ف��ساد اس��ت

ھ��ا ميلي��ارد د_ری س��ا_نه نف��ت،  امني��تی، اس��تبداد م��ذھبی و درآم��د ب��ادآورده ده
ابع�اد واقع�ی ف�ساد و .  چيزی جز فساد فراگير دستگاه دولتی بيرون نخواھد آم�د

ش�ود، درنتيج�ه  آنچ�ه گ�اه عل�نی می.  دزدی در اين نظام ھرگز برمc نشده است
. بری از غ�ارت، دزدی و چپ�اول اس�ت نزاع باندھای درونی رژيم بر سر سھم

ھای س�لف خ�ود  ای از سوءاس�تفاده ای که بر سرکار آمده است، گوش�ه ھر کابينه
ھ�ای دس�تگاه دول�تی، گ�اه ک�ه در تقاب�ل ب�ا  نھادھ�ا و ارگان.  را برمc کرده است

ھای  اف�شاگری.  کنن�د ای از اين فساد را ب�رمc می گيرند، گوشه يکديگر قرار می
کابينه روحانی، دستگاه قضايی و برخی نمايندگان مجل�س، از ھمي�ن اختcف�ات 

 . گردد بری از چپاول و غارت ناشی می و تضادھا بر سر سھم
ھ��ا  جمھ��وری اس��cمی در درون خ��ود ھم��واره ب��ا اخت��cف، ت��ضادھا و بحران

 اع��cم ک��رده ٩۴ ھ��زار توم��ان ب��رای س��ال ٧١٢ح��داقل دس��تمزد ک��ارگران را 
 ن�شان ٩٢ھای خانوارھ�ا در س�ال  است، که گ�زارش بان�ک مرک�زی از ھزين�ه

 درص�د افزاي�ش ٣١دھد، ھزينه ماھانه ھر خانوار ش�ھری در اي�ن س�ال ب�ا  می
اي��ن .   ھ��زار توم��ان اف��زايش ياف��ت٣٧٠ن��سبت ب��ه س��ال قب��ل ب��ه دو ميلي��ون و 

 ميلي�ون ۴ از ٩۴افزايش ب�ا در نظ�ر گ�رفتن ن�رخ رش�د ت�ورم، قطع�اً در س�ال 
 .تومان نيز بسيار فراتر است

کنن�د  بنابراين آشکار است که تقريباً عموم کارگران در زيرخط فقر زندگی می
 .رسد سوم خط فقر ھم نمی ھا کارگر حتی به يک و درآمد ماھانه ميليون

کاری  اضافه.  گذرد ھا با گرسنگی می ھای آن ھا کارگر و خانواده زندگی ميليون
آور  پ��س تعج��ب.  ھای زن��دگی ني��ست گوی ھزين��ه و ش��غل دوم ھ��م ديگ��ر پاس��خ
ھ�ا ک�ودک، قب�ل از پاي�ان تح�صيcت مدرس�ه را  نخواھد بود که ھرسال ميليون

ھ�ای  ھای خانواده بپيوندند، تا بخشی از ھزينه صف کودکان کار  کنند و به ترک 
ق�در ن�اچيز اس�ت ک�ه خري�د ن�سيه  دستمزد ک�ارگران آن.  کارگری را تأمين کنند

بخ�ش .  نان و ديگر مايحتاج زندگی، به سطح مطبوعات رژيم کشيده شده است
اعظ��م ک��ارگران و زحمتک��شان، ق��ادر ني��ستند اج��اره ي��ک م��سکن مناس��ب را 

 ميلي�ون ايران�ی در ٢٠روست که معاون وزير راه از حضور  ازاين.  بپردازند
گوي�د و مع�اون ام�ور اجتم�اعی س�ازمان  ھای غيررس�می س�خن می گاه سکونت

 منطق��ه اع��cم ٨۵٠ ميلي��ون در ١٠ن��شين ش��ھرھا را  بھداش��ت، جمعي��ت حاشيه
 .کند می

ت��رين ف��شار ناش��ی از ت�داوم بح��ران اقت��صادی و سياس��ت اقت��صادی  گرچ�ه بيش
نئولي��برال و چپ��اولگری جمھ��وری اس��cمی ب��ر دوش ک��ارگران اس��ت، ام��ا 

ھ��ای زحمتک��ش ازجمل��ه معلم��ان، پرس��تاران و  وض��عيت معي��شتی عم��وم توده
اکن�ون تع�داد کم�ی .  تر شده است ھای پايين مستخدمين دولتی نيز مدام وخيم رده

. شان با درآم�دی ب�ا_ی خ�ط فق�ر بگ�ذرد توان يافت که زندگی از معلمان را می
وض�عيت پرس�تاران ب�ا .  حقوق اکثريت بزرگ معلمان زي�رخط فق�ر ق�رار دارد

ھ���ا ب���ا  آن.  ت���ر اس���ت فرس���ا، از اي���ن ھ���م وخيم ھا ک���ار س���خت و طاقت س���اعت
. ھای زن���دگی خ���ود را ت���أمين کنن���د توانن���د ھزين���ه زحمت می کاری ب���ه اض���افه

 ميليون تومان در م�اه اع�cم ١ / ۵آمارھای دولتی متوسط درآمد پرستاران را 
ھا پائين ت�ر از اي�ن  اين بدان معناست که حقوق بخش بزرگی از آن.  کرده است
 . رقم است

بخ���تی ب���رای عم���وم ک���ارگران و  رژي���م جمھ���وری اس���cمی تنھ���ا فق���ر و تيره
ک��ه ک��ارگران و زحمتک��شان اي��ران  درحالی.  زحمتک��شان ب��ه ب��ار آورده اس��ت

داران و مقام��ات دول��تی پيوس��ته ب��ر حج��م  اند، س��رمايه س��ال فقيرت��ر ش��ده به سال
نژاد م�دام مط�رح   رقيب احم�دی امروزه جناح.  اند سرمايه و ثروت خود افزوده

 ميلي�ارد د_ر درآم�د نف�ت و گ�از و ٧۴٠کند ک�ه معل�وم ني�ست چ�ه ب�ر س�ر  می
. نژاد آم�ده اس��ت  ميلي��ارد د_ر ف��روش مؤس��سات دول��تی در دوره احم�دی١۵٠
اي��ن ث��روت ھنگف��ت م��ستقيم و غيرم��ستقيم ب��ه جي��ب .  ای پوش��يده ني��ست ق��ضيه

ھ��م ن��صيب ھم��ان  بخ��شی از آن.  داران و مقام��ات دول��تی س��رازير ش��د س��رمايه
کن���د و وزرای  جن���احی ش���ده اس���ت ک���ه اکن���ون روح���انی آن را نماين���دگی می

 .ھا ھستند ميلياردر کابينه روحانی ھم جزئی از آن
اي��ن ث��روت ھنگف��ت ن��صيب ک��سانی ش��ده اس��ت ک��ه ام��روز روح��انی ب��ا ھم��ان 

ھ�ا  ھا و در چارچوب ھمان نظام سياسی برای ثروتمند کردن بي�شتر آن سياست
صد سال اخير اي�ران، ش�کاف فق�ر و  گاه در طول تاريخ يک ھيچ. کند تcش می

ح�تی از .  ثروت تا به اي�ن ح�د ک�ه ام�روز ش�اھد آن ھ�ستيم، عمي�ق نب�وده اس�ت
. ھ�ا دي�د ت�وان دو دني�ای متف�اوت را در آن وض�وح می چھره شھرھای کشور به

ھا در ناز و نعم�ت و رف�اه  سو، بخش کوچکی از ثروتمندان که در کاخ در يک
ھ�ا ان�سان ک�ه در فق�ر و تھيدس�تی ب�ه  کنند و در سوی ديگ�ر، ميليون زندگی می

 .برند سر می
ھای ف��وق  داری اي��ران و رژي��م پاس��دار آن باسياس��ت فج��ايعی ک��ه نظ��م س��رمايه

اي�ن نظ�م ض�د ان�سانی اس�ت ک�ه .  ش�مارند ارتجاعی خود به بار آورده است، بی
سوی اعتياد به مواد مخدر و تباھی ج�سمی و  ھا تن از مردم ايران را به ميليون

آمار واقعی معتادان به مواد مخدر در اي�ران در زم�ره . فکری سوق داده است
ام�ا مع�اون وزي�ر جوان�ان و ورزش در خردادم�اه .  اسرار امني�تی رژي�م اس�ت

جمھ�وری اس�cمی رقم�ی .   ميليون اعcم نم�ود٣سال جاری اين آمار را _اقل 
ھای خود به بند کشيده   ھزار تن از قربانيان نظم حاکم را در زندان٣٠٠حدود 

ب�ا گ�سترش فق�ر و بيک�اری، ب�ر .  ھا ھمين معتادان به م�واد مخدرن�د که اکثر آن
کلي��ه فروش��ی و ک��ودک فروش��ی ب��ه .  ش��ده اس��ت ف��روش افزوده تع��داد زن��ان تن

يافته ک��ه  گری چن��ان گ��سترش تک��دی.  اند ش��ده ھای ع��ادی در جامع��ه تبديل پدي��ده
.  ھ�زار اع�cم ک�رد١١رئيس بھزيستی، تعداد تقريبی متکديان تھران را _اقل 

توان زنان، مردان و کودکانی را ديد ک�ه غ�ذای خ�ود را از  در تمام شھرھا می
فروش�ی در  ھزاران کودک در ھر شھر با دست.  کنند ھای زباله تأمين می سطل

۶از صفحه   
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٩درصفحه   

 .روبرو بوده و اين ماجرا ھمچنان طی دو سال گذشته، ادامه يافته است
ھای مختل�ف ب�ورژوازی را  ھايی که منافع اقتصادی و سياسی فراک�سيون گروه

. ان�د  با يک�ديگر بوده کنند، در اين دو سال نيز در جدال و کشمکش نمايندگی می
منشأ اين تضاد و اختcف در نقش و سھم اقتصادی و سياسی ست ک�ه ھ�ر ي�ک 

ش�ود ک�ه نح�وه توزي�ع درآم�د  اين مسئله آنجايی حاد می. خواھند داشته باشند می
آيد، ي�ا م�سئله  ار و نمايندگان سياسی آن پيش می د نفت و گاز ميان طبقه سرمايه

ھ��ای دول��تی،  ت��سلط و انح��صار ص��ادرات و واردات، در دس��ت گ��رفتن پروژه
اي�ن .  گذاری در مي�ان اس�ت ھای دولتی و سرمايه واگذاری مؤسسات و کارخانه

ھای ھيئت حاکمه در ح�ل  ھای موجود و ناتوانی جناح اختcفات بر بستر بحران
که ساختار سياس�ی دول�ت دي�نی ن�يز م�دام  شوند و سرانجام اين ھا نيز حاد می آن

 .کند اين اختcفات را بازتوليد می
بن���ابراين در اي���ن دو س���الی ک���ه روح���انی در رأس دس���تگاه اجراي���ی رژي���م 

فقط بان�دھای  نه.  اند قرارگرفته است، اين تضادھا و اختcفات پيوسته حادتر شده
ھا و نھادھای دستگاه دول�تی چن�ان ب�ا  ترين ارگان درون ھيئت حاکمه، بلکه مھم

. س���ازند ھای يک��ديگر را خن��ثی می کنن��د ک���ه گ��اه سياس���ت يک��ديگر مقابل��ه می
جمھوری اسcمی در تمام دوران حيات خود ن�شان داده اس�ت ک�ه راھ�ی ب�رای 

آنچ��ه در آين��ده ن�يز رخ .  اش ن�دارد ھ��ای درون��ی غلب�ه ب��ر اي�ن ت�ضادھا و بحران
 .ھای درونی خواھد بود خواھد داد، تشديد تضادھا و تعميق شکاف

ھ��ای متع�دد مواج��ه  جمھ�وری اس�cمی، ام��ا فق�ط در داخ��ل ني�ست ک��ه ب�ا بحران
ھ��ای  در خ��ارج از مرزھ��ای اي��ران، در سياس��ت خ��ارجی ن��يز ب��ا بحران.  اس��ت

 .جدی روبروست
ب�ر س�ر ن�زاع "  ن�رمش قھرمانان�ه"که جمھوری اسcمی زير عنوان  رغم اين به

ھای بزرگ جھان س�ر تعظي�م ف�رود  نشينی کرد و در برابر قدرت ای عقب ھسته
ن�شينی،  اي�ن عقب.  ھای خارجی رژي�م نب�ود آورد، اما اين به معنای پايان بحران

ت��اکنون تغي��يری در اس��اس سياس��ت خ��ارجی جمھ��وری اس��cمی پدي��د ني��اورده 
طلبانه ب��رای ک��سب ھژمون��ی  اسcمي��ستی و توس��عه سياس��ت خ��ارجی پان.  اس��ت
اي�ن سياس�ت، سرمن�شأ ت�ضادھا و .  ای، ھمچنان به قوت خ�ود ب�اقی اس�ت منطقه

از ھمي��ن .  ويژه در منطق��ه خاورميان��ه اس��ت ھ��ای ديگ��ر ب��ه اختcف��ات ب��ا دولت
روس��ت ک��ه ب��ا ت��شديد بح��ران و جن��گ داخل��ی در ع��راق و س��وريه، ت��ضاد و 

. ھ�ای عرب�ی منطق�ه و ترکي�ه ت�شديد گردي�د اختcف جمھوری اسcمی ب�ا دولت
فقط بر دامن�ه م�داخcت خ�ود در س�وريه و ع�راق اف�زود،  جمھوری اسcمی نه

ھ�ای  بندی تقريب�اً تم�ام دولت نتيج�ه ام�ا ص�ف.  بلکه جبھه جديدی در يم�ن گ�شود
منطقه خاورميانه و حتی شمال آفريق�ا، ح�ول مح�ور عرب�ستان علي�ه جمھ�وری 

مادام که جمھوری اسcمی سياست خارجی کنونی را ادام�ه دھ�د، .  اسcمی بود
ھ��ای  انداز ق��رار دارد، ن��ه تخفي��ف اختcف��ات، ت��ضادھا و بحران آنچ��ه در چ��شم

ھای ج�دی ب�رای  اين سياس�ت رژي�م ھزين�ه.  خارجی رژيم، بلکه تشديد آن است
ت�اکنون ميلياردھ�ا د_ر از حاص�ل دس�ترنج .  مردم ايران داشته و خواھد داشت

ام�ا ادام�ه اي�ن .  طلبانه شده اس�ت ھای توسعه طلبی کارگران ايران ھزينه اين جاه
ت��ر در س��وريه و ق��رار گ��رفتن در  سياس��ت، اکن��ون ب��ا ح��ضور نظ��امی علنی

تری در پ�ی  ھای امپريالي�ست، خط�رات ج�دی ھای رقابت و ن�زاع  ق�درت بلوک
ھای امپريالي�ست  تواند مردم ايران را به گرداب جنگ و نزاع قدرت دارد و می

باری ب�ه ب��ار خواھ��د  ای بک�شاند ک��ه نت�ايج فاجع��ه ای و فرق�ه و منازع�ات منطق��ه
 س�اله را ٨بار  جمھوری اسcمی درگذشته، يک جنگ ارتجاعی و فاجعه.  آورد

سياس��ت کنون��ی جمھ��وری .  ب��ا تم��ام م��صائب آن ب��ه م��ردم اي��ران تحمي��ل ک��رد
 . بارتر بيانجامد تواند به نتايجی فاجعه اسcمی می

ھ���ای داخل���ی و خ���ارجی رژي���م، ف���شارھای متع���دد  ت���شديد ت���ضادھا و بحران
ھ�ای م�ردم اي�ران تحمي�ل ک�رده  اقتصادی، اجتماعی و سياسی که رژيم بر توده

مق�دم ب�ر ھ�ر .  است، منجر به تشديد نارضايتی، اعتراض و مب�ارزه ش�ده اس�ت
چيز، در اين دوره دوساله، ش�اھد ت�شديد ت�ضاد ک�ار و س�رمايه، ت�شديد مب�ارزه 

در اي��ن فاص��له، ک��ارگران ب��ه اش��کال متنوع��ی از .  ايم طبق��اتی ک��ارگران ب��وده
ھ����ای اعتراض����ی، اش����غال  پيم����ايی و تظ����اھرات، گردھمايی اعت����صابات، راه

ھای مبارزات��ی  ھ��ا و ديگ��ر ش��کل ھ��ا و خيابان ھا و مع��ادن، ب��ستن جاده کارخان��ه
 .اند روی آورده

در دو س�ال گذش�ته، .  نظ�ير ب�وده اس�ت اي�ن دوره ب�ه لح�اظ ک�ثرت مب�ارزات بی
توان گف�ت  می.  شمار اعتراضات کارگری از ھزار مورد نيز تجاوز کرد است

ھای توليدی و مؤسسات خدماتی، مبارزات  ترين کارخانه که تقريباً در تمام مھم
بن��ابراين، ب��ه تع��دادی .  داده اس��ت ک��ارگران در اش��کالی عل��نی و م��ستقيم رخ

اعت��صابات و تجمع��ات اعتراض��ی .  ان��د کارخان��ه ي��ا منطق��ه خ��اص مح��دود نبوده
کارگران پتروشيمی بسپاران، پتروشيمی رازی، فجر، کارون، بندر ماھ�شھر، 
اميرکب��ير، نف��ت و گ��از گچ��ساران، مجتم��ع گ��از پ��ارس جنوب��ی، پل��ی اکري��ل، 

خودرو، خاور، زامياد، پ�ارس مت�ال،  خودرو، پارس اعتصابات کارگران ايران
آھ��ن اردبي��ل، واگ��ن  س��ازی اھ��واز، ن��ورد و لول��ه ص��فا، ف��و_د ال��برز، ذوب لوله

ھا، اعتصابات و تجمع�ات  پارس اراک، ايران تاير، شيشه آبگينه، کاشی سازی
آھن بافق، مع�دن م�س  آھن چادرملو، معدن سنگ اعتراضی مجتمع معدن سنگ

سرچ���شمه، مع���دن چ���شمه پودن���ه، مع���دن گلت���وت زرن���د، کوش���ک، ط���رزه، 
س�نگ ال�برز ش�رقی،  سنگ س�نگ رود، زغال آباد، طcی آق دره، زغال خاتون

تپ�ه، ني�شکر مي�ان آب،  اعتصابات و اعتراضات کارگران مجتم�ع ني�شکر ھفت
نی بر کشت و صنعت کارون شوشتر، اعت�صابات ک�ارگران س�يمان اس�تھبان، 

ران�ی و اعت�صابات  لوشان، تجمعات اعتراضی کارگران شرکت واحد اتوبوس
ھای  ای اس��تان ھای ب��رق منطق��ه  ک��ارگر ش��رکت۵٠٠و تجمع��ات اعتراض��ی 

 ک��ارگر در تھ��ران، تنھ��ا چن��د نمون��ه از ۵٠٠٠مختل��ف ب��ه نماين��دگی از ح��دود 
پيم�ايی و تجمع�ات اعتراض�ی ک�ارگران در اي�ن دو س�ال  صدھا اعت�صاب، راه

اين وسعت اعت�صابات و ديگ�ر اش�کال مب�ارزاتی ک�ارگران، بيان�ی .  بوده است
يابی در ص��فوف طبق��ه کارگ��ر  روش��ن از رش��د آگ��اھی، ھمب��ستگی و س��ازمان

ويژه اگ�ر اي�ن واقعي�ت را ن�يز م�دنظر ق�رار دھي�م ک�ه ک�ارگران  به.  ايران است
ھا و معادن، چندين اعتصاب پي�اپی ب�رای تحق�ق مطالب�ات خ�ود  برخی کارخانه

آھن  ھا گ�اه از ي�ک م�اه تج�اوز ک�رد، نظ�ير س�نگ برپا کردند، يا اعتصابات آن
ھ�ای  ي�ابيم ک�ه طبق�ه ک�ارگر چ�ه گام بافق و نيز نورد و لول�ه ص�فا، آنگ�اه درمی

در تع���دادی از اي���ن اعتراض���ات ک���ارگری، .  پيش برداش���ته اس���ت بزرگ���ی ب���ه
مطالبات کارگران از مبارزه ب�رای پرداخ�ت دس�تمزد و مزاي�ای معوق�ه فرات�ر 
رفت و خواست افزايش دستمزد، برافتادن قراردادھای موقت و ت�شکل م�ستقل 

نکته برجسته ديگر در اين بود که در چند م�ورد، ک�ارگران در .  مطرح گرديد
يک�ی ديگ�ر از نک�ات .  س�ازی ب�ه اعت�صاب متوس�ل ش�دند مخالفت با خصوصی

وضوح سطح ھمبستگی و آگاھی را در ص�فوف  برجسته جنبش کارگری که به
کارگران نشان داد، برپايی اعتصابات و اعتراضاتی ب�ود ک�ه ک�ارگران برخ�ی 

ھا و مؤسسات در دفاع از رفقای بازداش�ت و اخ�راج ش�ده  ھا و کارگاه کارخانه
ھا شدند، که اغلب ني�ز  خود برپا کردند و خواستار آزادی و بازگشت به کار آن

ھراس�ی ک�ه اي�ن رش�د و اعت�cی .  ن�شينی کارفرم�ا و دول�ت ھم�راه ب�ود با عقب
جنبش کارگری و رزمندگی طبق�ه ک�ارگر در طبق�ه ح�اکم ايج�اد نم�ود، از اي�ن 
واقعي��ت آش��کار اس��ت ک��ه رژي��م جمھ��وری اس��cمی ب��رای مقابل��ه ب��ا مب��ارزات 
. کارگران، تcش نم�وده ب�ا ت�شديد س�رکوب، اي�ن م�وج مب�ارزات را مھ�ار کن�د

ھای  ھا و فع�ا_ن ک�ارگری،  بازداش�ت تشديد اقدامات سرکوبگرانه عليه ت�شکل
ھ�ا  درپی کارگران پيشرو، اخ�راج ده گروھی کارگران، احضار و بازداشت پی

تن از سازمان دھندگان اعتصابات، محاکمه و احک�ام اخ�راج، حب�س و ش�cق، 
تع�دادی از .  اند ش�ده ھای متداول رژي�م در مب�ارزه علي�ه ک�ارگران تبديل به شيوه

.  ض�ربه ش�cق محک�وم ش�دند۵٠ ماه حبس و ۶کارگران پتروشيمی رازی به 
آھن ب�افق، دس�تگير  رھبران کارگران معدن چادرملو، يا کارگران معدن س�نگ

. گروھ�ی از ک�ارگران پل�ی اکري�ل تح�ت تعقي�ب ق�رار گرفتن�د.  و زن�دانی ش�دند
جمھوری اسcمی با بازداشت تعدادی از فعالين کارگری و رھ�بران س�نديکای 

رانی در اول ماه م�ه س�ال ج�اری، س�رکوب ک�ارگران را  شرکت واحد اتوبوس
ھای جمھ�وری اس�cمی  ھ�ا ت�ن از ک�ارگران در زن�دان اکن�ون ده ھم.  تشديد ک�رد

. برن��د ھ��ا چن��دين س�ال اس�ت ک��ه در زن��دان ب��ه س��ر می اس�يرند ک��ه برخ��ی از آن
جمھوری اسcمی اما به اين اقدامات ارتجاعی و س�رکوبگرانه علي�ه ک�ارگران 

قتل شاھرخ زمانی، .  جوئی از کارگران روی آورده است به انتقام.  بسنده نکرد
ک��ارگر کموني��ست در زن��دان و ت��شديد ف��شارھای متع��دد ب��ه ديگ��ر ک��ارگران 

داران را ب�ا ک�ارگران ن�شان  زندانی، اوج دش�منی رژي�م پاس�دار من�افع س�رمايه
 .دھد می
رغم تم�ام س�رکوبگری، ف�شار و ت�ضييقات رژي�م علي�ه ک�ارگران، مب�ارزات  به

 .طبقه کارگر در سراسر ايران در حال رشد و اعتcست
رغم تھدي�دھای رژي�م و  در اين دوره، عcوه ب�ر طبق�ه ک�ارگر، معلم�ان ن�يز ب�ه

طلب،  ھای واب��سته ب��ه جري��ان موس��وم ب��ه اص��cح ھای دار و دس��ته کارش��کنی
رشته مطالب�ات ص�نفی و  چندين اعتصاب و گردھمايی سرتاسری را حول يک

، س�ه اعت�صاب ٩٣ ت�ا ارديبھ�شت ٩٢در فاص�له اس�فند .  سياسی سازمان دادن�د
ھ��ا ھ��زار معل��م در اي��ن اعت��صابات و  سرتاس��ری معلم��ان برپ��ا گردي��د ک��ه ده

در جريان اين مبارزات، جمھوری اسcمی تعدادی از . تجمعات شرکت کردند
 .ھای صنفی معلمان را بازداشت کرد فعا_ن و برخی رھبران تشکل

ھای دول���تی ن���يز چن���دين اعت���صاب و  در اي���ن دوره پرس���تاران بيمارس���تان
جمھ��وری اس��cمی .  گردھم��ايی را ب��رای تحق��ق مطالب��ات خ��ود س��ازمان دادن��د

 .ترين مطالبات معلمان و پرستاران نيز نداده است تاکنون پاسخی به مھم
ال��ذکر، چن��دين تظ��اھرات در برخ��ی از من��اطق و ش��ھرھای  س��وای م��وارد فوق

کشور ازجمله در کردستان، خوزستان، بلوچستان، اص�فھان و تھ�ران رخ داد 
تم�ام اي�ن مب�ارزات، انعکاس�ی از ت�شديد .  که اغلب به درگيری با پليس انجاميد

اندازی ح�تی ب�رای  ھي�چ چ�شم.  ھای کنونی جامعه ايران اس�ت تضادھا و بحران
 .ھا وجود ندارد تخفيف اين تضادھا و بحران

برای اکثريت بسيار ب�زرگ م�ردم اي�ران مت�شکل از ک�ارگران و زحمتک�شان، 
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تر و پيشروتر کارگران ھر کارخان�ه  اصلی را در اجرای اين وظيفه، قشر آگاه
گيری از تمام امکان�ات و ابزارھ�ای موج�ود  توانند با بھره دارند که می بر عھده

علنی و غيرعلنی، از روابط دوستانه و خانوادگی گرفته تا اس�تفاده از ابزارھ�ا 
ھای مدرن ارتباطی که ام�روز در اختي�ار ک�ارگران ن�يز ھ�ست، اي�ن  و تکنيک

 .وظيفه خطير جنبش طبقاتی کارگران ايران را به انجام رسانند
ای برای سرتاسری کردن جنبش،  اما پرواضح است که انجام يک چنين وظيفه

درجايی که ص�دھا و ھ�زاران کارخان�ه تولي�دی و مؤس�سه خ�دماتی کوچ�ک و 
اگ�ر ي�ک چني�ن چ�يزی .  زمان، ممک�ن ني�ست شبه و ھم بزرگ وجود دارد، يک

مھ�م درک اي�ن م�سئله اس�ت ک�ه از .  يافت�ه ب�ود بود، ت�اکنون تحقق پذير می امکان
 کجا بايد آغاز کرد؟

رش��ته  ترين ارتب��اط، مي��ان ک��ارگران يک ب��ر ک��سی پوش��يده ني��ست ک��ه نزدي��ک
از م��سائل و .  ھ��ا يک��ی اس��ت ت��رين مطالب��ات آن تولي��دی وج��ود دارد ک��ه مھم

گيرن�د  مشکcت يکديگر باخبرند، به علل شغلی در رابطه با يک�ديگر ق�رار می
و در اغل��ب م��وارد، ک��ارگران ي��ک کارخان��ه، در کارخان��ه ديگ��ری در ھم��ان 

شوند و گاه در برخ�ی ش�ھرھا و من�اطقی ک�ه  رشته توليدی، مشغول به کار می
چندين کارخانه از ھمان رشته توليد، وجود دارد، رابطه دوستی و آش�نايی اي�ن 
ک��ارگران ن��يز عام��ل ديگ��ری در تقوي��ت رابط��ه ک��ارگران چن��دين کارخان��ه 

 .رشته معين، با يکديگر است يک
بنابراين گذار جنبش طبقاتی کارگران ايران از مبارزات پراکنده به سطح ي�ک 

يافتگی  يافته سرتاس�ری قب�ل از ھ�ر چ�يز، ب�ه ارتب�اط و س�ازمان جنبش سازمان
س��ازی، پتروش��يمی،  رش��ته تولي��د، از نمون��ه ماشين ھای يک ک��ارگران کارخان��ه

ح�تی در م��ورد .  نف�ت، مع�ادن، ف�و_د، _س��تيک، س�يمان و غ�يره واب��سته اس�ت
ايم ک���ه چگون���ه ک���ارگران  ھ���ای تولي���دی و خ���دماتی دي���ده پراکن���دگی در بخش

توانند ب�ا يک�ديگر ارتب�اط برق�رار نم�وده و ي�ک حرک�ت  سادگی می رشته به يک
نمون�ه آن را ھ�م در م�ورد ک�ارگران مخ�ابرات و .  سرتاسری را سازمان دھند

اين اقدام، که گام مھم و ضروری برای ايجاد يک جنب�ش مت�شکل .  ايم برق ديده
توان�د از طري�ق ب�ه ھ�م  سرتاسری کارگری است، در جريان پيشرفت خ�ود می

ھای مختل��ف تولي��د و خ��دمات، ب��ه ي��ک جنب��ش سرتاس��ری ش��کل  پيوس�تن رش��ته
ترين مانعی را که طبقه حاکم ب�ر س�ر راه جنب�ش طبق�اتی ک�ارگران  بدھد و مھم

 .ايران ايجاد نموده از ميان بردارد
ب�ا سرتاس�ری ش�دن جنب�ش طبق�اتی ک��ارگران اس�ت ک�ه يک�ی از موان�ع برپاي��ی 

ش�ود و در بط�ن ھمي�ن رون�د اس�ت ک�ه  انقcب اجتماعی در اي�ران برداش�ته می
ام�ا .  گ�ردد ھای عينی و ذھنی ايجاد حزب طبقاتی کارگران نيز فراھم می زمينه

برپايی انقcب اجتماعی در اي�ران فق�ط م�شروط ب�ه جنب�ش سرتاس�ری مت�شکل 
برپ�ايی و پ�يروزی اي�ن انق�cب ني�از ب�ه ي�ک اس�تراتژی و .  طبقه کارگر نيست

بايد روش�ن باش�د ک�ه متح�دان طبق�ه کارگ�ر .  ھای روشن و منسجم دارد تاکتيک
در ايران چه کسانی ھستند؟ چه نيرويی را باي�د منف�رد س�اخت؟ از ک�دام جھ�ت 
بايد رژيم را مورد تع�رض ق�رارداد، چ�ه ابزارھ�ا و وس�ايلی ب�رای س�رنگونی 

 طبقه حاکم به کار گرفت؟
بخ��شی از کارمن��دان .  طبق��ه ک��ارگر اي��ران در برپ��ايی اي��ن انق��cب تنھ��ا ني��ست

ھ�ای  ھا ارائه خدمات مفيد و سودمند ب�ه توده درون دستگاه دولتی که فعاليت آن
مردم ايران است و از شرايط زندگی نزديک به طبقه کارگر برخوردارن�د، از 

ھ�ای بھداش�تی و خ�دماتی ک�ه  نمونه معلمان، پرستاران و ديگر کارکن�ان ارگان
نظ��امی و پلي��سی   –نق��شی در س��رکوب م��ردم و تحکي��م دس��تگاه بوروکراتي��ک 

ھای تحت ستم، دھقانان فق�ير،  ندارند، زنان زحمتکش، تھيدستان شھرھا، مليت
طبق��ه ک��ارگر ب��رای برپ��ايی انق��cب، .  ان��د متح��دان طبق��ه ک��ارگر در اي��ن انقcب
ھای اجتماعی را تحت رھبری خود متح�د  ضروری ست که اين اقشار و گروه

کن�د و ب��ورژوازی را ک��ه اکن��ون تج�سم ق�درت سياس��ی آن، جمھ��وری اس��cمی 
 .ايران است، سرنگون سازد

ک��ه طبق��ه ک��ارگر بتوان��د در مب��ارزه ب��رای س��رنگونی ب��ورژوازی،  ب��رای اين
ت�رين ن��يرو را تح�ت رھ�بری خ��ود ب�سيج نماي��د، ض��روری اس�ت ک��ه نف��وذ  بيش

سياسی طبقه  حاکم در ميان اقشار غير کارگر نيز تا جايی که ممکن است، از 
ض��روری اس��ت ک��ه .  ط��رف و خن��ثی ک��رد ھ��ا را بی بي��ن ب��رده ش��ود و _اق��ل آن

طلبی را که يکی از موانع مھم و سد راه انقcب اجتماعی اس�ت  گرايش اصcح
اش تثبي�ت و  و در تمام دوران استقرار جمھوری اسcمی در ايران تنھ�ا وظيف�ه

تحکيم رژيم فوق ارتجاعی جمھوری اسcمی بوده است، مورد حم�cت وس�يع 
 .جانبه قرار دھيم و منفردسازيم و ھمه

ای را از درون جمھ�وری اس�cمی ت�ا اپوزي�سيون  اين گرايش که طيف گسترده
ای از ق���شر  مcحظ���ه بورژواي���ی داخ���ل و خ���ارج از ک���شور، بخ���ش قاب���ل 

گ��يرد، درواق��ع پاي��ه طبق��اتی و اجتماع��ی  ب��ورژوازی جدي��د را در برمی خرده
ھا ش�کل  مستحکمی را برای دوام و بقای جمھوری اس�cمی در تم�ام اي�ن س�ال

 .داده است

ھ��ا بيک��ار و تم��ام مردم��ی ک��ه ب��ه نح��وی از  معلم�ان، پرس�تاران، زن�ان، ميليون
انح��اء در مع��رض س��تم و بي��دادگری جمھ��وری اس��cمی ھ��ستند، راھ��ی ب��رای 
نجات، جز ي�ک انق�cب اجتم�اعی، س�رنگونی جمھ�وری اس�cمی و دگرگون�ی 

 سالی که جمھوری اسcمی در اي�ران ٣٧تجربه .  تمام نظم موجود وجود ندارد
س�ال ش�رايط معي�شتی  به سال. استقراريافته، آشکارا در برابر ھمگان قرار دارد

س�ال دامن�ه فق�ر، گرس�نگی و  به سال.  تر شده است کارگران و زحمتکشان وخيم
. س�ال اختن�اق و س�رکوب ت�شديد ش�ده اس�ت به سال.  تر ش�ده اس�ت بيکاری وس�يع

ھ�ای مل�ی و  سال بی حقوق�ی م�ردم، تبعي�ض و س�تمگری برزن�ان، اقليت به سال
ھ�ا  کcم، ش�رايط م�ادی و معن�وی زن�دگی ده در ي�ک.  يافت�ه اس�ت مذھبی افزايش

ادعای رسوای طرف�داران .  تر شده است ميليون تن از مردم ايران پيوسته وخيم
پوشيده و آشکار نظم موجود، مبنی بر بھبود تدريجی اوضاع و امي�د ب�ستن ب�ه 

وض�وح  اين يا آن جناح رژيم ارتج�اعی جمھ�وری اس�cمی، پ�وچ ب�ودنش را به
اي�ن وخام�ت روزاف�زون وض�عيت اقت�صادی و سياس�ی م�ردم .  نشان داده اس�ت

. ب�ه ت�اريخ ي�ک ق�رن گذش�ته جامع�ه اي�ران نگ�اه کني�م.  ايران بدون دلي�ل ني�ست
صد سال است که مردم ايران در چنگال استبداد، اختن�اق و ب�ی  متجاوز از يک
اند که ب�ه  اين مردم فقط در لحظاتی از آزادی برخوردار شده.  حقوقی گرفتارند

ھا، مجدداً اختناق و استبداد حاکم  اند و با شکست اين انقcب انقcب روی آورده
ھ�ای  که رژيم اند، اين تر شده ھا پيوسته عميق که در ايران، بحران اين. شده است

ک�ه  اند، اين تر و س�رکوبگرتر ش�ده حاکم بر ايران يک�ی پ�س از ديگ�ری وح�شی
داری در اي��ران، رژي��م جمھ��وری  ھا از اس��تقرار س��رمايه پ��س از گذش��ت س��ال

ش�ود، ي�ک حادث�ه اتف�اقی ني�ست ک�ه  اسcمی و دول�ت دي�نی اس�تبدادی ح�اکم می
توانست يک جمھوری پارلمانی بورژوايی بر ايران حاکم  جای آن می فرضاً به

اگ��ر ام��روز ھ��م ب��ه ف��رض، ي��ک دار و دس��ته ديگ��ر بورژواي��ی، ج��ای .  گ��ردد
تردي�د، ھمي�ن س�رکوب، اختن�اق و ب�ی حقوق�ی  جمھوری اسcمی را بگيرد، بی

اساس مسئله در اين است که بورژوازی ح�اکم ب�ر اي�ران بن�ا .  حاکم خواھد بود
اش ھمواره بايد به شيوه ديکتاتوری عري�ان حکوم�ت  به خصلت فوق ارتجاعی
اند، ب�ا  ت�ر ش�ده ھای آن پيوس�ته عميق داری را که بحران کند و نظم زائد سرمايه

ھ�ای  ھمين تشديد تضادھا و تعميق بحران.  استبداد، سرکوب و اختناق حفظ کند
نظم ارتجاعی حاکم بر ايران است که باع�ث گردي�ده از دوران م�شروطيت ت�ا 

ان�د،  ھای سياسی که پاسدار اي�ن نظ�م و من�افع طبق�ه ح�اکم بوده به امروز، رژيم
رو بايد با صراحت گف�ت  ازاين.  تر و سرکوبگرتر باشد يکی از ديگری مرتجع

رو ضروری س�ت ک�ه اس�تثمار، فق�ر،  فقط ازآن که انقcب اجتماعی کارگری نه
اجتم�اعی ديگ�ر را بران�دازد،   –ھ�ا م�صيبت اقت�صادی  بيکاری، گرسنگی و ده

. بلکه ک�سب آزادی سياس�ی ھ�م در اي�ران نيازمن�د ي�ک انق�cب اجتم�اعی اس�ت
م��ادام ک��ه اي��ن انق��cب رخ ن��داده اس��ت، م��ردم اي��ران از چنگ��ال ديکت��اتوری، 

يگان�ه نيروي�ی ھ�م ک�ه ق�ادر .  اختناق، استبداد و بی حقوقی نجات نخواھند ياف�ت
به دگرگونی نظم موجود است و رسالت برپايی اين انقcب را ب�ر عھ�ده دارد، 

 .طبقه کارگر ايران است
دھد و يگان�ه  ای آن را به حفظ نظم موجود پيوند نمی طبقه کارگر که ھيچ رشته

ای ک�ه ب�ه لح�اظ نق�ش و جايگ�اه خ�ود  دشمن پيگير تمام نظم کنونی است، طبق�ه
داری و اس���تقرار نظ���م نوي���ن  در تولي���د، رس���الت دگرگون���ی نظ���م س���رمايه

ای ک�ه اکثري�ت ب�زرگ جامع�ه اي�ران را  سوسياليستی را ب�ر عھ�ده دارد، طبق�ه
دار و  ھای قدرتمن��دی در مب��ارزه علي��ه طبق��ه س��رمايه دھ��د و س��cح ت��شکيل می

بخش تم�ام  رژيم سياسی پاسدار من�افع آن در اختي�ار دارد و تنھ�ا امي�د و نج�ات
باش�د، ق�ادر اس��ت رژي�م س�رتاپا ارتجاع��ی  زحمتک�شان و س�تمديدگان اي��ران می

ھ�ای م�ردم اي�ران را ب�رای ھمي�شه از  حاکم بر اي�ران را س�رنگون کن�د و توده
 . فcکت و بدبختی، اسارت و بی حقوقی، فقر و گرسنگی نجات دھد

برای پيروزی در اين مبارزه، مقدم بر ھر چيز دو مانع وجود دارد که بايد از 
 .سر راه برداشته شوند

نخست، مانعی است که طبقه حاکم برای تبديل جنبش طبقاتی کارگران به ي�ک 
ازاي��ن  گون��ه ک��ه پيش ھمان.  يافته سرتاس��ری ايج��اد ک��رده اس��ت جنب��ش س��ازمان

اشاره شد، جنبش کارگری ايران در ھمين لحظه تا آن مرحله پي�ش رفت�ه اس�ت 
درپ�ی در ص�دھا کارخان�ه و مؤس�سه در  که کارگران با برپ�ائی اعت�صابات پی

يابی و ھمبستگی خود را در سطح ھر واحد تولي�دی و  سرتاسر ايران، سازمان
اي��ن مرحل��ه از رش��د و اعت��cی جنب��ش طبقات��ی .  اند خ��دماتی ب��ه نم��ايش گذاش��ته

کارگران و سطح آگاھی و تشکل کارگران، شرايط را به لح�اظ عي�نی و ذھن�ی 
ترديدی نيست که گذار از . برای گذار به جنبشی سرتاسری فراھم ساخته است

طبق�ه .  ای ديگ�ر، ھم�واره رون�دی پيچي�ده و دش�وار اس�ت يک مرحله به مرحله
گ�يرد ت�ا  دار حاکم تمام ابزارھا و امکانات خود را ب�ه ک�ار گرفت�ه و می سرمايه

ام�ا ب�ا توج�ه ب�ه آمادگ�ی .  اين روند را تا جايی که ممکن است به تعويق ان�دازد
عينی و ذھنی کارگران ھر کارخانه، ھر رشته توليدی، ھر شھر و ھ�ر منطق�ه 

نقش .  برای گذار از اين مرحله، وقت آن رسيده است که بر اين مانع غلبه کرد

٨از صفحه   
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٩از صفحه   دھی و آگاھ��ی  از تم��ام امکان��ات مخف��ی و عل��نی ب��رای ارتق��ای س��طح س��ازمان 

ھ�ای ک��ارگر بھ��ره گرف��ت، ب��ر اي��ن نظ��ر اس��ت، م��ادام ک��ه مب��ارزات طبق��ه  توده
کارگر ھنوز به آن مرحله از رش�د و اعت�c ارتق�اء نيافت�ه ک�ه بتوان�د وارد ي�ک 
درگيری سرتاس�ری ش�ود، م�ادام ک�ه مب�ارزات طبق�ه ک�ارگر ھن�وز در مرحل�ه 

 است و توازن قوای طبق�اتی و تغي�ير اوض�اع  يک جنگ چريکی با طبقه حاکم
سياس�ی اج��ازه رودرروي��ی م��ستقيم سياس��ی طبق��ه ک��ارگر ب��ا رژي��م ديکت��اتوری 

ھ�ای رھ�بری  ھای طبق�اتی ک�ارگران و ارگان دھد، اساس ت�شکل عريان را نمی
تجربه ن�اموفق بي�ست س�ال ش�عار فعالي�ت .  مبارزات کارگران بايد مخفی باشند

ھ�ای س�نگين  ھا، تھديدھا، محکوميت رغم بازداشت علنی برخی از فعالين که به
ھا در پ�ی داش�ته،  ھا، دس�تاوردھای ن�اچيزی در مقاي�سه ب�ا اي�ن ھزين�ه و اخراج

ھای مخف��ی پاي��دار را در ش��رايط ديکت��اتوری عري��ان و  باي��د ض��رورت ت��شکل
ترين وظيفه بخش پيشرو آگاه  لذا مھم. گسيخته حاکم بر ايران آموخته باشد عنان

ھای مخف��ی کارخان��ه،  ک��ارگری در اوض��اع کنون��ی، ايج��اد و توس��عه کميت��ه
ھای مخف��ی ھماھنگ��ی  ھای تولي��د و کميت��ه ھای مخف��ی ھم��اھنگی رش��ته کميت��ه

 . فعالين کارگری خواھد بود
عنوان سنگ بن�ای ح�زب  ھای سرخ کمونيستی، به سازمان ما بر گسترش ھسته

ھا و مؤس���سات ب���زرگ و بااھمي���ت  ويژه در کارخان���ه طبق���اتی ک���ارگران ب���ه
پيروزی قطعی انق�cب اجتم�اعی ک�ارگری و اس�تقرار .  استراتژيک تأکيد دارد

اکن��ون ن��يز ع��دم  ھم.  سوسيالي��سم ب��دون ح��زب طبق��اتی ک��ارگران ممک��ن ني��ست
ھ��ای وس��يع  وج��ود ي��ک ح��زب طبق��اتی ک��ارگران، حزب��ی ک��ه از حماي��ت توده

کارگران برخوردار باشد و ھدف خود را برپايی و پ�يروزی انق�cب اجتماع�ی 
 .قرار داده باشد، يکی از عوامل به تأخير افتادن انقcب اجتماعی ايران است

ھ�ای زحمتک�ش  سازمان ما ھم�واره تأکي�د ک�رده اس�ت ک�ه طبق�ه ک�ارگر و توده
متح�د آن ب�رای س�رنگونی جمھ�وری اس��cمی و طبق�ه ح�اکم، راه ديگ�ری ج��ز 

ھ�ای  ک�ه طبق�ه ک�ارگر و توده رو ض�من اين ازاي�ن.  توسل به قھر انقcبی ندارن�د
 از پي�شرفت مب�ارزات خ�ود، ب�ه اش�کال متنوع�ی از  زحمتکش در ھ�ر مرحل�ه

ش�وند، ام�ا س�رانجام  مبارزه، منطبق با سطح پيشرفت اين مبارزات متوس�ل می
اي��ن اعت��صابات عموم��ی اقت��صادی و سياس��ی، اعت��صابات سرتاس��ری سياس��ی 

کنن�د و  ای به نظ�م موج�ود و پاس�داران آن وارد می کننده ھستند که ضربات فلج
ش�رايط را ب�رای برپ�ايی قي�ام م�سلحانه و س�رنگونی قھ�ری طبق�ه ح�اکم فراھ�م 

اکن��ون  ب��رای پ��يروزی اي��ن اعت��صابات،  ض��روری اس��ت ک��ه از ھم.  آورن��د می
 .ھای مخفی اعتصاب در ھر کارخانه و موسسه خدماتی ايجاد شود صندوق

توان با يک اعت�صاب عموم�ی سرتاس�ری و قي�ام  جمھوری اسcمی را فقط می
ای از مب��ارزه توس��ط ک��ارگران و  ای، ک��ه اش��کال آزم��وده ش��ده م��سلحانه ت��وده

تجرب��ه ک��ارگران اي��ران و ک��ارگران سراس��ر .  اند، س��رنگون ک��رد زحمتک��شان
ھ�ای اعم�ال حاکمي�ت طبق�ه ک�ارگر و  جھان نشان داده است که شوراھا، ارگان

اند و دول�تی ک�ه ب�ا س�رنگونی جمھ�وری اس�cمی در اي�ران  ھای زحمتکش توده
رو  ازاي��ن.  توان��د تجل��ی ق��درت ک��ارگری باش��د، ي��ک دول��ت ش��ورايی اس��ت می

سازمان ما نخستين شرط پيروزی انق�cب اجتم�اعی اي�ران را در ھ�م شک�ستن 
 .داند ماشين دولت بورژوائی و استقرار دولت نوين شورايی می

راه سومی در اي�ران وج�ود ن�دارد، ي�ا ادام�ه اس�تبداد و ب�ی حقوق�ی، تبعي�ض و 
ن��ابرابری، ف��ساد، فق��ر، بيک��اری و گرس��نگی و ادام��ه حاکمي��ت ب��ورژوازی و 

دار و  جمھ��وری اس��cمی، ي��ا س��رنگونی جمھ��وری اس��cمی و طبق��ه س��رمايه
استقرار حکوم�ت ش�ورايی ک�ارگران و زحمتک�شان، آزادی، رف�اه، براب�ری و 

 .سوسياليسم
 

بر قھ��ر و س��رکوب و  ک��ه ت��صور ش��ود جمھ��وری اس��cمی فق��ط ب��ا تکي��ه اين
رغم تم�ام ت�ضادھا و  ديکتاتوری عريان توانسته است نزديک به چھار دھه، به

واقعي�ت اي�ن .  س�ازی م�سئله اس�ت ھا، موجوديت خود را حفظ کن�د، ساده بحران
جمھ�ور دول�ت دي�نی ح�اکم ب�ر  ويژه از مقطعی که رف�سنجانی رئيس است که به

ايران شد و سياست نئوليبرال اقتصادی را در دس�تور ک�ار ق�رارداد و ت�وأم ب�ا 
آن به نح�و روزافزون�ی درآم�دھای جمھ�وری اس�cمی از نف�ت اف�زايش ياف�ت، 
پايه طبقاتی اين رژيم بسط يافت و بورژوازی ايران برای نخستين بار به ي�ک 
. ن��يروی قدرتمن��د اقت��صادی و سياس��ی ب��رای حف��ظ نظ��م موج��ود تب��ديل گردي��د

گرايش سياسی اين طبقه را عم�دتاً جري�انی نماين�دگی ک�رده اس�ت ک�ه در س�ال 
 .با رياست جمھوری خاتمی به قدرت رسيد" طلب اصcح" تحت عنوان ٧۶
ھا در اختي�ار  ھای سرکوب دستگاه دولتی در تمام اين سال که ارگان رغم اين به

گرا معروف است، اما اين جريان موس�وم ب�ه  جريانی قرار داشته که به اصول
فقط ب�ه لح�اظ طبق�اتی، پاي�ه م�ستحکمی را ب�رای  طلب بوده است ک�ه ن�ه اصcح

ای در مي�ان  مcحظه حفظ و بقای رژيم شکل داده، بلکه توانسته است نفوذ قابل
از طري�ق .  ويژه _يه فوقانی آن، ب�ه دس�ت آورد بورژوازی جديد، به قشر خرده

ای، ازجمل�ه در  ھای ت�وده ھمي�ن ق�شر اس�ت ک�ه کوش�يده رھ�بری برخ�ی ت�شکل
ت�cش نم�وده اس�ت ح�تی در .  ھای معلمان و پرستاران را به دس�ت آورد تشکل

اي��ن جري��ان در مي��ان بخ��ش مت��شکل زن��ان و ني��ز .  مي��ان ک��ارگران نف��وذ کن��د
نگاران،  ھا، ھنرمن��دان، نوي��سندگان و روزنام��ه دان��شجويان،  اس��تادان دان��شگاه

اما حيطه نف�وذ و تأثيرگ�ذاری آن مح�دود ب�ه درون اي�ران . فعاليت و نفوذ دارد
بخ��ش عم��ده ايراني��انی ک��ه ب��ه ھ��ر عل��تی در خ��ارج از ک��شور زندگ��ی .  ني��ست

از طري��ق .  بيک��ار و منفع��ل ھ��م ني��ستند.  کنن��د، طرف��دار اي��ن جري��ان ھ��ستند می
صدھا شبکه تلويزيونی، ھزاران س�ايت و وب�cگ اينترن�تی و اس�تفاده گ�سترده 

ويژه  ھای امپريالي�ست، ب�ه جمعی ق�درت ھای اجتماعی و وسايل ارتباط از شبکه
ھا و  ھاس��ت، سياس��ت ھ��ا ک��ه در خ��دمت آن بخ��ش فارس��ی رادي��و و تلويزيون

طلبی را در دف��اع از جمھ��وری اس�cمی و نظ�م موج��ود پي��ش  مواض�ع اص��cح
ھای  ھ��ايی از اپوزي��سيون ھا و گروه پوش�يده ني��ست ک��ه ح��تی آن دس��ته.  برن�د می

ک��ه  کنن��د، ھمين بورژواي��ی ک��ه خ��ود را مخ��الف جمھ��وری اس��cمی معرف��ی می
بری از ق�درت اقت�صادی و سياس�ی  ھ�ای رژي�م ب�ر س�ر س�ھم نزاعی ميان جناح

ب�رای ش�رکت در انتخاب�ات "  طلبان اصcح"گيرد، يا فراخوانی از سوی  درمی
خ�واه ي�ا  طلب باش�ند، جمھوری که س�لطنت ھا مستقل از اين صادر شود، ھمه آن

ھ�ا،  ک�شند و ب�ا حماي�ت از آن ص�ف می"  طلبان اص�cح"چپ ليبرال، پشت سر 
طلبی، ب�ار  بار به نام اص�cح يک.  کنند  را تحکيم می ھای جمھوری اسcمی پايه

ای و سروس�امان دادن ب�ه  ديگر به نام سبز، ديگربار به بھانه ح�ل ن�زاع ھ�سته
 .اوضاع اقتصادی و حمايت از روحانی

طلب جمھ�وری اس�cمی، پاي�ه اص�لی طبقات�ی  بنابراين جناح موسوم به اصcح
بر نف�وذ  اي�ن جري�ان ب�ا تکي�ه. داری و جمھوری اسcمی است حفظ نظم سرمايه

ب��ورژوازی، ي��ک ل��شکر پ��شت جبھ��ه در  ی خ��ود در مي��ان ق��شر خرده گ��سترده
ھای امپريالي��ست، توان��سته اس��ت در  خ��ارج از ک��شور و ن��يز حماي��ت ق��درت

ب��رد و فعالي��ت  ش��رايطی ک��ه طبق��ه ک��ارگر ھن��وز در پراکن��دگی ب��ه س��ر می
ھای کموني��ست و چ��پ، ب��ا س��رکوب وح��شيانه ھم��راه اس��ت، ب��ه ي��ک  س��ازمان

 .توازن طبقاتی و سياسی به نفع جمھوری اسcمی و حفظ وبقای آن شکل دھد
در ھم شکستن اين توازن که برای سرنگونی جمھوری اسcمی و برپايی يک 
انقcب اجتماعی ضروری است، مقدم بر ھر چيز تcش ب�رای ارتق�ای اش�کال 

چنين .  دھی و مبارزاتی طبقه کارگر به جنبش متشکل سرا سری است سازمان
آرايی  منظور ص��ف جنب��شی ق��ادر اس��ت ب��ه اتح��اد ک��ارگران و زحمتک��شان ب��ه

 .سياسی قدرتمند برای رويارويی با رژيم شکل دھد
حال يک�ی از وظ�ايف مھ�م ھ�ر س�ازمان کموني�ست، ھ�ر ک�ارگر آگ�اه و  درعين

طلبی در مي��ان  پي��شرو، ت��cش متمرک��ز ب��رای اف��شا و انف��راد گ��رايش اص��cح
اين گرايش فقط به يک جناح بورژوازی و ھيئ�ت حاکم�ه . ھای مردم است توده

ھ��ا س��رنگون ک��رد، مح��دود  ک��ه در اس��اس باي��د آن را ب��ه ھم��راه ديگ��ر جناح
بورژواي�ی را در  شود، بلکه طيف وسيعی از جريانات بورژواي�ی و خرده نمی

 .گيرد داخل و خارج از ايران در برمی
بورژواي�ی را ک�ه  تواند بخشی از جريان�ات خرده افشاء و انفراد اين گرايش می

ط�رف س�ازد، پاي�ه اجتماع�ی   ھ�ستند، _اق�ل بی اکنون حامی جمھوری اس�cمی
طلب را تضعيف کند و به تغيير توازن قوا به زي�ان ق�درت حاک�م  جناح اصcح

 .و به نفع کارگران و زحمتکشان ياری رساند
عنوان ي��ک س��ازمان کموني��ست م��دافع من��افع و اھ��داف طبق��ه  س��ازمان م��ا، ب��ه

ک��ارگر ک��ه ب��رای برپ��ايی ي��ک انق��cب اجتم��اعی ک��ارگری و ق��درت ش��ورايی 
داند که تمام نيرو و امکانات خود را برای رفع  کند، وظيفه خود می مبارزه می

موانع موجود بر سر راه انقcب کارگری ايران و اس�تقرار حکوم�ت ش�ورايی 
ک�ه باي�د  سازمان ما، ضمن تأکي�د ب�ر اين.  کارگران و زحمتکشان، به کار گيرد
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 برگزار شد ) اقليت(کنفرانس پانزدھم سازمان فداييان 
آخرين وظيفه کنفرانس، انتخاب رھبری سازمان 
بود تا در دو سال آتی، پيشبرد وظايف سياسی و 
تشکيcتی تعيين شده از سوی کنفرانس را بر 
عھده گيرد که اين نيز در فضايی رفيقانه به انجام 

 .رسيد
با خواندن سرود انترناسيونال، رفقای 

کننده در کنفرانس پانزدھم سازمان، بار  شرکت
ھای گره کرده، بر عزم راسخ خود  ديگر با مشت

برای پيشبرد اھداف سوسياليستی سازمان و 
مبارزه پيگير برای سرنگونی جمھوری اسcمی 
و برقراری حکومت شورايی کارگران و 

 .زحمتکشان، پای فشردند
 
 

٢از صفحه   

در اولين روز کنفرانس، در سالنی که توسط رفقا 
به زيبايی تزئين شده بود و در ساعت مقرر، 

يکی از رفقای کميته .  رفقای حاضر گرد آمدند
فشان سازمان و تمامی  اجرايی، به ياد رفقای جان

فشانان راه آزادی و سوسياليسم، يک دقيقه  جان
سکوت اعcم کرد و به اين ترتيب، اجcس کار 

 .رسمی خود را آغاز کرد
پس از آن، يک ھيئت رئيسه سه نفره انتخاب شد 
. تا پيشبرد مباحث کنفرانس را بر عھده گيرد

نامه پيشنھادی کميته  ھيئت رئيسه، ابتدا، آيين
اجرايی را به بحث گذاشت و پس از تصويب آن 

 درصد آراء، به تعيين ٩۵از سوی حاضرين با 
بندی روال کار اجcس  دستور جلسه و زمان

 .پرداخت
در اين کنفرانس به جز گزارش سياسی و 

ھای رسيده،  تشکيcتی کميته اجرايی، و پيام
پيشنھادی نيز از سوی کميته اجرايی پيشين جھت 
بھبود عملکرد تشکيcتی سازمان در دو سال آينده 

گيری درباره آن نيز  ارائه شد که بحث و تصميم
پيش از آغاز .  به مباحث کنفرانس افزوده شد

مباحث اصلی کنفرانس، رئوس اين پيشنھاد از 
سوی يکی از رفقای کميته اجرايی پيشين مطرح 

گيری در مورد  شد، تا رفقا قبل از بحث و تصميم
طرح پيشنھادی، فرصت کافی برای بررسی آن 

 .داشته باشند
ھای رفقای عضو  اولين دستور جلسه، خواندن پيام

و ھوادار سازمان از ايران بود که با استقبال 
 .کنندگان مواجه شد شرکت

دستور کار بعدی اجcس، بررسی گزارش 
جايی که  از آن.  سياسی اوضاع جھان و ايران بود

ھای درونی پيش از آغاز  در جلسات و بولتن
کنفرانس، رفقا نکات اصcحی و پيشنھادی خود 
را ارائه داده بود، يکی از رفقای کميته اجرايی با 
توضيحاتی کوتاه پيرامون گزارش و نيز ارائه 

بندی مباحث پيشين، اين بخش از دستور کار  جمع
سپس نوبت به رفقای .  اجcس را آغاز کرد

کننده رسيد تا بار ديگر نظرات خود را  شرکت
در بخشی از اين گزارش، که گذشته .  طرح کنند

يابی و  از نقش سرکوب در ممانعت از تشکل
طلبان  گسترش مبارزات، به نفوذ مخرب اصcح

ھای و اقشار اجتماعی اشاره  در ميان برخی گروه
طلبی را يکی از موانع  کرد و تفکر اصcح می

ای و در نھايت  عمده ارتقای سطح مبارزات توده
کرد، در کنفرانس نيز  وقوع انقcب اعcم می

ھای جدی دامن  ھای پيشين به بحث چون ماه ھم
برخی از رفقا بر اين گمان بودند که تأکيد بر .  زد

مبارزه با جناحی از ھيئت حاکمه، می تواند نقش 
ھای ما به  ديگر جناح ھای حکومتی را در تحليل

.  ھای غلط منجر گردد حاشيه رانده و به برداشت
اما رفقای موافق ھمانگونه که در گزارش آمده 
است، تاکيد داشتند،  تمرکز ھمه جانبه بر افشاء و 

طلبی، برای تسھيل روند  انفراد جريان اصcح
ھای آن  سرنگونی جمھوری اسcمی و تمام جناح

 دور بحث، کليت ٢در پايان، پس از .  است
گزارش با توجه به نکات اصcحی و پيشنھادی 
که از جانب رفقا، ازجمله رفقای داخل، مطرح 

کنندگان با  شده بود، به رأی گذاشته شد و شرکت
 درصد رأی مخالف و ۵ درصد رأی موافق، ٩٠
 . درصد رأی ممتنع آن را به تصويب رساندند۵

دستور کار بعدی کنفرانس، بررسی عملکرد 
تشکيcتی در فاصله دو ساله کنفرانس چھاردھم 
. تا پانزدھم، بعدازظھر روز دوم، آغاز گرديد

رفقا در رابطه با عملکرد دوره گذشته، انتقادات 
و سؤا_تی را مطرح کردند که رفقای کميته 

ھا،  در بحث.  اجرايی پيشين به آنان پاسخ دادند
ھای پيشين  برخی از رفقا، اين گزارش و گزارش

. دانستند کميته اجرايی به تشکيcت را ناکافی می
ھای مثبت، بر  برخی، عcوه بر تأکيد بر تcش

ھای فعاليت دوره  ھا، کمبودھا و نارسايی ضعف
 دور ٢سرانجام، با پايان .  گذشته انگشت گذاشتند

بحث، کليت گزارش تشکيcتی به رأی گذاشته شد 
 درصد مخالف ١٨ درصد رأی موافق، ۶۴که با 

کنندگان   درصد ممتنع، به تصويب شرکت١٨و 
 .رسيد

ادامه حضور يا عدم حضور تشکيcت خارج 
کشور سازمان در نشست مشترک نيروھای چپ 
و کمونيست ، از جمله مواردی بود که جداگانه به 

ھای خود به  رفقا در بحث.  بحث گذاشته شد
ی  جنبه.  ھای مثبت و منفی آن اشاره کردند جنبه

مثبت گردھمايی نيروھای چپ و کمونيست در 
قالب نشست نيروھا، و نيز جنبه منفی آن از 
جمله، عدم پيشرفت چشمگير و تأثير جدی بر 
ارتقای سطح مبارزات خارج از کشور از جمله 

بندی اين  جمع.  ھا بود نکات مورد اشاره در بحث
بحث چنين بود که تشکيcت خارج به حضور در 

ھای خود برای  اين نشست ادامه دھد، بر تcش
ارتقای سطح ھمکاری بين نيروھای چپ و 

چنين در اشکال  کمونيست در اين نشست و ھم
 . متنوع ديگر بيفزايد

در بخش بعدی، رفقای کميته اجرايی پيشين نيز 
ھای دوره  ھای فعاليت که کمبودھا و نارسايی

گذشته و نيز وظايف سياسی پيشاروی سازمان، 
اذعان داشتند، پيشنھادی مبنی بر تغييراتی در 
شکل سازماندھی به کنفرانس ارائه کرده بودند تا 

تر و مؤثرتر  سازمان بتواند در دوره بعدی فعال
. اين پيشنھاد به بحث گذاشته شد.  گام بردارد

ھای مثبت و منفی و شکل  حاضرين درباره جنبه
پس از .  اجرايی آن، نظرات خود را ارائه دادند

پايان تبادل نظر، قرار شد پيشبرد اين پيشنھاد به 
کميته اجرايی بعدی واگذار شود تا با بررسی 
امکانات عملی تحقق آن، پيشنھاد را به اجرا 

 .درآورد
از نکات مثبت اين کنفرانس آن بود که با وجود 

ھای سياسی و تشکيcتی گاھی شديد و  بحث
ھای نظری پرشور، تمام  اختcفات و برخورد

جلسات .  مباحث در فضايی رفيقانه پيش رفتند
 ١٠ صبح آغاز و تا ٩از ساعت .  فشرده بودند

در اوقات استراحت نيز اين .  يافتند شب ادامه می
تر شدن نکات  ھا ادامه داشتند که به روشن بحث

 .رساند مبھم ياری می
ھای  در روز سوم، پيشنھادات در رابطه با پيام

در اين رابطه پيشنھادات .  کنفرانس مطرح شدند
پس از تبادل نظر، پيام به .  مختلفی داده شد

باختگان  ھای جان کارگران، پيام به خانواده
سازمان و زندانيان سياسی و پيام به رفقای 
ھوادار و فعا_ن سازمان درداخل کشور به 

ھا بر عھده کميته  تصويب رسيد و انتشار آن
 .اجرايی بعدی گذاشته شد

ھمزمان در دست داشتند نتوانستند دست با_ را 
 .در حاکميت بدست آورند

جمھوری اسcمی از زمان پيدايش تاکنون با 
تضادھا و تناقضات درونی به حيات خود ادامه 

دولتی که ازھمان آغاز درگير يک .  داده است
. رشته تناقضات با ساختار اقتصادی جامعه بود

در واقع يکی از عوامل تشديد بحران اقتصادی 
ھای اجتماعی در ايران، ريشه در  و حتا بحران

. ھمين تناقض ساختاری جمھوری اسcمی دارد
اما اين که جمھوری اسcمی به رغم اين تناقض 

جا که به  دھد نيز تا آن به حيات خود ادامه می
داری و ساختارھای  ی مناسبات سرمايه مقوله

سياسی متناسب با آن ربط دارد، متاثر از 
در واقع .  داری است شرايط کنونی جھان سرمايه

داری، ساختارھای  شرايط کنونی جھان سرمايه
سياسی از نوع جمھوری اسcمی را در برخی 

 .طلبد و به آن نياز دارد از نقاط جھان می
داری بيشتر به مانعی در راه  ھر قدر سرمايه

شود به  رشد و توسعه نيروھای مولد تبديل می
ھمان ميزان نيز در روبنا به ارتجاع سياسی 

 .گرايد  می
چه که تا اينجا مطرح شد دو  بنابر اين از آن

اول اين که تضاد و .  نتيجه گريز ناپذير است
رغم تصويب  شکاف در درون ھيات حاکمه به

تشديد خواھد شد و دوم، تا زمانی که "  برجام"
جمھوری اسcمی در ايران حاکم است، 

ھايی که ناشی از اين ساختار سياسی و  بحران
داری حاکم ھستند به حيات خود  مناسبات سرمايه
ھا بر  اگر در تمام اين سال.  ادامه خواھند داد

اگر .  بحران اقتصادی و فقر افزوده شده است
ھای اجتماعی  امروز جامعه ايران درگير بحران

ای است تنھا راه حل آن سرنگونی  سابقه بی
جمھوری اسcمی و به قدرت رسيدن طبقه 

تنھا حکومت شورائی و .  کارگر است
گوی شرايط کنونی و  استقرارسوسياليسم پاسخ

داری ايران  ھای کنونی جامعه سرمايه بحران
 .است

 
 
 
 

انداز تضادھای درونی  چشم
 "برجام"حاکميت پس از 
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 !رفقای کارگر
داری   سازمان در شرايطی برگزار شد که رژيم سرمايه١۵کنفرانس 

. زند تورمی دست و پا می  –چنان در يک بحران رکود  جمھوری اسcمی، ھم
ھای متعدد و عcج ناپذير ھمراه  در طی دو سال گذشته جامعه ايران با بحران

اگر پيش از روی کار آمدن حسن روحانی، بورژوازی داخلی و .  بوده است
دادند  ھای تبليغاتی وعده می فريبی و جار و جنجال المللی آن با عوام حاميان بين

که با به قدرت رسيدن روحانی اوضاع اقتصادی، سياسی و اجتماعی بھبود 
ھای انتخاباتی، زمانی که بر مسند  ه خواھد يافت، اگر روحانی عcوه بر وعد

ای تمام معضcت  داد که با توافق ھسته رياست جمھوری نشست وعده می
اقتصادی حل خواھد شد، شما کارگران به چشم خود ديديد و با گوشت و 

ترين بھبودی در وضعيت معيشتی و  پوست خود لمس کرديد که نه تنھا کم
ھای موجود  تر و بحران اقتصادی رخ نداد، بلکه اوضاع از جميع جھات وخيم

ھای اقتصادی  تر سياست با اجرای ھمه جانبه.  تر شد تر و عميق نيز ژرف
موسوم به نئوليبرال، فقر و فcکت و بدبختی در صفوف کارگران و 

ھای دار و دسته روحانی  تمام دروغ.  زحمتکشان، بيش ازپيش گسترش يافت
نيمی از واحدھای .  در مورد خروج از رکود و بحران ھمگی برمc شده است

تنھا در .  کنند تر از ظرفيت خود کار می اند و يا با کم توليدی يا به کلی تعطيل
سازی اخراج شدند که  اگر   ھزار کارگر صنعت قطعه١٠ظرف دو ھفته 

ھای اين بخش تا آخر سال به  اوضاع بر ھمين منوال باشد، تعداد اخراجی
 ٧٠٠در نيمه اول سال جاری تنھا در معادن کرمان، . رسد  ھزار نفر می٣٠٠

 ١١٣٩٧ ماه اول سال جاری ۵در استان فارس ظرف .  اند کارگر اجراج شده
ھا  اند که اگر در مقياس تمام استان ھا و بيکاران پيوسته کارگر به خيل اخراجی

کند و متوسط کارگران اخراجی   ھزار کارگر تجاوز می٣٠٠محاسبه شود از 
در دوره حسن روحانی صدھا .  رسد  ھزار و بيشتر می٨٠٠در يک سال به 

 فراتر   ميليون١٠شمار بيکاران از مرز .  اند ھزار کارگر از کار اخراج شده
طشت رسوائی و دعاوی پر سر و صدا و توخالی روحانی از بام .  رفته است

بر زمين افتاده و نه فقط رشد و اشتغالی در کار نبوده، بلکه به اعتراف حتا 
تورمی ادامه دارد و رژيم در يکی   –برخی از مقامات دولتی، بحران رکود 

 .برد سر می ھای حيات خود به از بدترين دوران
ھای  ھای وسيع و اخراج دار حاکم نه فقط به لحاظ بيکار سازی  طبقه سرمايه

گسترده، کارگران را بيش از پيش تحت فشار قرار داده و به تعرضات خود 
عليه معيشت طبقه کارگر ادامه داده و آن را تشديد نموده است، بلکه از ناحيه 
کاھش روزافزون دستمزدھای واقعی نيز فشارھای اقتصادی و استثمار طبقه 

ھای پايه در اين دوره نيز از يک  دستمزد.  کارگر را شدت بخشيده است
ھای انرژی،  افزايش قيمت حامل.  چھارم و يک سوم خط فقر فراتر نرفت

ھا، دارو، اجاره مسکن و  افزايش مداوم بھای نان، گوشت و ساير خوراکی
ديگر کا_ھا و خدمات و نرخ با_ی تورم، پيوسته از دستمزدھای واقعی و 

تقريبا عموم کارگران زير خط فقر زندگی .  قدرت خريد کارگران کاسته است
ی کcن  ھا و سوءاستفاده خواری ھا، رشوه که ھر روز دزدی در حالی.  کنند می

و تريليونی مقامات حکومتی برمc شده و دسترنج استثمارشدگان مفت و 
ھای چند  که مديران و مقامات دولتی حقوق رود و در حالی مجانی به يغما می
 کارگر  ھا ميليون کنند، ده ھای چند صد ميليونی دريافت می ده ميليونی و پاداش

اند و  ھای کارگری حتا از يک تغذيه معمولی و متوسط نيز محروم و خانواده
 .کنند در فقر و نداری و گرسنگی زندگی می

اين فقط اوضاع اقتصادی و معيشتی نيست که با وخامت بيشتری روبرو شده، 
ھای روحانی در مورد  اوضاع سياسی نيز برھمين منوال بوده و وعده

برافتادن فضای امنيتی، بھبود و يا تلطيف فضای سياسی و فرھنگی نيز يک 
گرانه عليه  در اين دوره نيز اقدامات سرکوب.  سره پوچ از کار درآمده است

احضار، محاکمه و بازداشت فعا_ن .  طبقه کارگر با شدت و حدت ادامه يافت
. کارگری و کارگران پيشرو به روال گذشته و شديدتر از آن ادامه يافت

ھا کارگر مبارز در معادن،  نظر از بازداشت و محاکمه ده صرف
ھا و حتا صدور حکم حبس و شcق برای  ھا، فو_د و ساير کارخانه پتروشيمی

. اند برخی از کارگران، صدھا فعال و سازمانده اعتصاب از کار اخراج شده
موج جديد سرکوب جنبش طبقاتی کارگران و بگير و ببند فعا_ن کارگری و 

. چنان ادامه دارد سنديکايی که با کشتن شاھرخ زمانی در زندان آغاز شد ھم
برخی از فعالين شناخته شده کارگری و سنديکايی نيز دوباره مورد پيگرد و 
بازداشت واقع شده و اعمال فشار و شکنجه عليه کارگران زندانی تشديد شده 

 .است
 

 !رفقای کارگر
ھا، جنبش کارگری ايران طی دو سال  رغم تمام اين تعرضات و سرکوب علی

يابی و کميت اعتصابات و اعتراضات کارگری،  اخير به ويژه به لحاظ تشکل
ھزاران اعتصاب و تجمع .  گيری رشد و ارتقاء يافته است به نحو چشم

دھنده عزم و  کارگری در سرتاسر کشور در اعتراض به وضع موجود، نشان
اراده طبقه کارگر برای بھبود شرايط زيست و کار و تغيير وضع موجود 

 گفت از اول سال جاری تاکنون، ٩۴/  ۶/  ١١وقتی استاندار کرمان در .  است
 اعتراض و اعتصاب کارگری رخ داده است، او ۶۵٠٠تنھا در استان کرمان 

در واقع بدين وسيله شمائی از حجم بسيار با_ی اعتصابات کارگری در 
اعتصابات فزاينده کارگری در سرتاسر کشور .  مقياس سراسری را بدست داد

گويای اين واقعيت است که کارگران در برابر تعرض استثمارگران و دولت 
ھا دست به مقاومت زده و برای رھايی از وضع موجود، بيش از پيش به  آن

 .اند مبارزه روی آورده
درپی، گرچه پراکنده و مجزا از ھم، در  برپايی اعتراضات و اعتصابات پی

صدھا کارخانه و موسسه توليدی و خدماتی در سرتاسر کشور، نشان دھنده 
يابی و ھمبستگی جنبش کارگری در سطح ھر واحد توليدی و خدماتی  سازمان

اند و در اساس  ھايی شکل گرفته و به معنای آن است که در اين واحدھا، تشکل
چرا که ھر .  اند ھا، اعتصابات را سازماندھی و رھبری کرده ھمين تشکل

ست و ھر جا اعتصابی برپا و سازماندھی شده  اعتصابی مستلزم سازماندھی
جا چند کارگر دور ھم جمع شده، تشکلی ايجاد  است، معنايش اين است که آن

ھمين خصوصيت که گويای .  اند نموده و آن اعتصاب را سازماندھی کرده
ای از رشد و اعتcء جنبش طبقاتی کارگران است، درعين حال  مرحله

ھای جديدی را دربرابر کارگران و جنبش کارگری گشوده و شرايط را  افق
گذار از .  برای گذار به جنبش سازمان يافته و سرتاسری فراھم ساخته است

اعتصابات پراکنده به يک جنبش سرتاسری سازمان يافته اما در گام نخست 
ھای سرتاسری در ھر رشته توليد است و وظيفه تحقق  مستلزم ايجاد تشکل

اين نياز حياتی جنبش طبقاتی کارگران در لحظه حاضر، بر دوش کارگران 
گيری از  توانند با بھره تر کارگران ھر کارخانه است که می پيشرو و قشر آگاه

تمام امکانات موجود علنی و غيرعلنی، روابط خانوادگی، دوستانه و 
خويشاوندی و نيز با استفاده از وسائل ارتباطی مدرن امروز که بخشا در 

 .عمل پوشند اختيار کارگران نيز ھست، به اين وظيفه مھم جامه
ايجاد تشکل سرتاسری در ھر رشته توليد و گذار از اعتصابات پراکنده به 
يک جنبش سازمان يافته سراسری، گرچه کار يک شبه و سھل و آسانی 
نيست و پيچيده و دشوار است، اما با توجه به درجه رشد جنبش کارگری 

ھا، مشکcت و مسائلی که  جا که شرايط کار، خواست از آن.  شدنی است
ھا،  کارگران يک رشته توليد با آن دست به گريبان ھستند مثc در پتروشيمی

سان است  ھا، معادن و غيره مشابه و تقريبا يک سازی ھا، ماشين سازی سيمان
توانند  گيرند، می و کارگران به د_ئل شغلی در ارتباط با يکديگر قرار می

ھای مختلف با يکديگر ارتباط برقرار کنند و يک حرکت يا  تحت پوشش
در اين زمينه، .  تشکل سرتاسری در آن رشته معين را سازمان دھند

ايًم، چند اعتصاب و اعتراض بيش از  ھايی نيز در جنبش کارگری داشته نمونه
 کارگر، ۵٠٠٠ به نمايندگی از ٩۴ و ٩٣ای در سال   کارگر برق منطقه۵٠٠

 کارگر ١۶٠٠ و ٩٣ کارگر مخابرات در مھر ماه ٧٠٠اعتصاب و اعتراض 
 کارگر مخابرات روستايی که از ٧٠٠٠ به نمايندگی از ٩۴در ارديبھشت 

ھای مختلف کشور به تھران رفته و در برابر مجلس،  شھرھا و استان
ساختمان مخابرات و دفتر رياست جمھوری دست به تجمع زدند و با_خره 

آميز کارگران  زمان و موفقيت اتحاد و ھماھنگی و اعتصاب اخير و ھم
دھنده و جود  پتروشيمی اروند، پتروشيمی تندگويان و پتروشيمی فجر، نشان

ھای  توان تشکل ھا و گويای آن است که می ارتباط ميان کارگران اين رشته
ھای سرتاسری در ھر رشته توليدی و خدماتی را  سرتاسری و حرکت

اگر ھماھنگی ميان سه پتروشيمی در منطقه ماھشھر ممکن شده .  سازمان داد
ھای  ھای اين منطقه و در گام است، پس اتحاد و ھماھنگی ميان کليه پتروشيمی

از ھمين روست که در شرايط .  ھا نيز ممکن است بعدی ميان تمام پتروشيمی
ھای مخفی در نقطه توليد که در لحظه  کنونی، عcوه بر ايجاد و توسعه کميته

توانند مبارزات کارگران را حول مطالبات مشخص و روزمره  حاضر می
ھای  سازمان دھند و با رشد و اعتcء سياسی جنبش کارگری به کميته

اعتصاب و شوراھای کارگری تبديل شوند و عcوه بر ايجاد و گسترش 

 به طبقه کارگر) اقليت( سازمان فدائيان ١۵کنندگان در کنفرانس  پيام شرکت



 ١٣ ٧٠٣ شماره  ٩۴نيمه دوم مھر     ١٣

 !رفقای ھوادار و فعا?ن سازمان 
داری    پانزدھمين کنفرانس سازمان در شرايطی برگزار شد که رژيم سرمايه 

ای و    ھای متعددی در عرصه داخلی، منطقه   چنان با بحران   جمھوری اسcمی ھم 
رغم ادعاھای حسن روحانی و شرکای    به .  ای دست به گريبان است   فرا منطقه 

داری    نزديک وی پيرامون بھبود اوضاع اقتصادی، اقتصاد بيمار و نظام سرمايه 
ھا و    تمام دروغ .  زند   تورمی دست و پا می   –حاکم، کماکان در يک بحران رکود  

ھای تبليغاتی در وصف پايان رکود و رشد و رونق اقتصادی، برمc گشته    جنجال 
ای که حcل تما معضcت اقتصادی قلمداد شده بود    بعد از توافق ھسته .  است 

وضعيت اقتصادی تا بدان حد وخيم شد که حتا چند وزير کابينه روحانی نيز علنا  
تر شدن اوضاع اقتصادی و بدتر شدن    وخيم .  از ادامه رکود و بحران سخن گفتند 

ھای کارگر، معلمان، پرستاران وديگراقشار زحمتکش،    وضعيت معيشتی توده 
ھا و نرخ با_ی تورم، در مقايسه با سطح    افزايش مداوم قيمت .  پنھان کردنی نيست 

تر است، قدرت    ھا ودستمزدھا کارگری که از يک سوم خط فقر ھم کم   نازل حقوق 
اجرای  .  خريد طبقه کارگر واقشار زحمتکش را بيش از پيش کاھش داده است 

داران    ھای اقتصادی عميقا ضدکارگری موسوم به نئوليبرال، دست سرمايه   سياست 
ھای گسترده و تحميل    حد و حصر کارگران، اخراج   را در استثمار وحشيانه و بی 

تر نموده و طبقه کارگر را به چھار ميخ کشيده    شرايط شبه بردگی بر کارگران باز 
ھای کارگری    ھا کارگر و اعضای خانواده   وضعيت معيشتی و فقيرانه ميليون .  است 

ناتوانی کارگران در تامين معاش خانواده، زندگی را به  .  تر شده است   پيوسته وخيم 
فرياد اعتراض کارگران عليه  .  مراتب دشوارتر و غيرقابل تحمل ساخته است 

وضع موجود و برای تغيير آن از ھمه سو بلند شده و امواج کوبنده اعتصابات  
 .کارگری را شکل داده است 

 ! رفقا 
يابی و کميت    جنبش کارگری در طی دو سال اخير، به ويژه از لحاظ تشکل 

. اعتراضات و اعتصابات کارگری، به نحو قابل توجھی رشد و ارتقا يافته است 
ھای بزرگی از کارگران که ھر روز بيش از پيش به ضرورت اتحاد و    بخش 

آموزند که طبقه کارگر    اند و بيش از اين می   برده و به تجربه آموخته   تشکل پی 
اعتصابات  .  سازند   سcح ديگری جز تشکيcت ندارد، دارند خود را متشکل می 

دھنده ارتقاء تشکل يابی کارگران در    فزايندۀ کارگران در سرتاسر کشور، که نشان 
ست، نظام حاکم را    سطح ھر واحد، ارتقاء سطح آگاھی و اعتcی جنبش کارگری 

ھر گام ولو کوچک پيشروی جنبش طبقاتی کارگران، خاری  .  نگران ساخته است 
جنبش  .  داران و تھديدی جدی عليه منافع طبقه حاکم است   در چشم سرمايه 

گير عرصه مبارزه عليه نظم    کارگری، يگانه جنبش اجتماعی فعال تا به آخر پی 
ای آن را به حفظ نظم موجود پيوند    طبقه کارگر که ھيچ رشته .  موجود است 

ای که به لحاظ نقش و    ست، طبقه   گير تمام نظم کنونی   دھد و يگانه دشمن پی   نمی 
داری و استقرار نظم    جايگاه خود در توليد، رسالت دگرگونی بنيادی نظم سرمايه 

ای است که قادر است رژيم سرتاپا    سوسياليستی را برعھده دارد، يگانه طبقه 
ھای مردم ايران را برای    ه     ارتجاعی و ضدکارگری حاکم را سرنگون سازد و تود 

مرتجعين و  .  حقوقی نجات دھد   ھميشه از فقر و بدبختی و اسارت و بی 
استثمارگران حاکم برای مقابله با جنبش طبقاتی اعتcء يابنده کارگران و جلوگيری  

يابی در صفوف طبقه کارگر، موج جديدی از سرکوب و ارعاب    از رشد تشکل 
ارتجاع اسcمی بر اين تصور است که با حبس  .  اند   راه انداخته   عليه طبقه کارگر به 

ای    و قتل کارگران پيشرو، تشديد سرکوب عليه فعا_ن کارگری و اخراج فله 
دھندگان اعتصابات کارگری، قادر است کارگران را مرعوب و    فعا_ن و سازمان 

اما ھزاران اعتراض و  .  خاموش ، و راه را بر مبارزات طبقه کارگر مسدود سازد 
 و روند فزايندۀ آن در سال جاری نشان  ٩٣  و  ٩٢ ھای    اعتصاب کارگری در سال 

دھنده اين واقعيت است که رژيم نه فقط قادر نيست موج مبارزات و اعتراضات  
ھای داخلی و خارجی    طبقه کارگر را مھار کند، بلکه تشديد تضادھا و بحران 

رژيم، فشارھای فزايندۀ اقتصادی، سياسی و اجتماعی که بر کارگران و ديگر  
اقشار زحمتکش تحميل نموده است، منجر به تشديد بيش از پيش نارضايتی و  

ھای زحمتکش و در راس آن    گسترش باز ھم بيشتر اعتراضات و اعتصابات توده 
 .طبقه کارگر خواھد شد 

 !رفقای ھوادار و فعا?ن سازمان 
 مشی انقcبی و مواضع کمونيستی سازما    درشرايط کنونی تبليغ و ترويج خط 

درميان کارگران و زحمتکشان ومسأله سازماندھی ازاھميت فوق العاده زيادی  
سازمان ما به عنوان يک سازمان کمونيستی مدافع منافع و  .  برخوردار است 

اھداف طبقه کارگر که برای برپايی انقcب اجتماعی و حکومت شورايی کارگری  
ترين عرصه فعاليت خود را متشکل ساختن    ترين و اصلی   کند، مھم   مبارزه می 

وظيفه مقدم ھمه  .  يابی طبقه کارگر قرار داده است   کارگران و کمک به سازمان 
ھای    رفقای ھوادار و فعا_ن سازمان، تcش و فعاليت در راستای ايجاد تشکل 

ھای سرخ    از اين رو گسترش واحدھای سازمانی و ھسته .  طبقاتی کارگران است 
. کمونيستی به عنوان سنگ بنای حزب طبقاتی کارگران، از اھّم وظايف ماست 

ھا و موسسات بزرگ با اھميت    ھای سرخ به ويژه در کارخانه   ايجاد ھسته 
استراتژيک، که کار و فعاليت صبورانه تشکيcتی در ميان کارگران از ملزومات  

خواھانه    تحقق اھداف کمونيستی و آزادی .  آن است، حائز اھميت جدی است 
ھای سرخ کمونيستی را    ھسته .  سازمان در گرو تشکل و آگاھی طبقه کارگر است 

ھا و محcت و در محل کار و    در ميان کارگران و زحمتکشان، در کارخانه 
 .زندگی ايجاد کنيم 

ھای مخفی کارگری    وظيفه مھم ديگر ما در لحظه حاضر، ايجاد و توسعه کميته 
برای  .  اند   ترين کارگران   ترين و فعال   است که در برگيرنده پيشروترين، آگاه 

سازمان ما که خواھان براندازی نظم حاکم و استقرار فوری يک حکومت  
ھای مخفی کارخانه بويژه از آن جھت حائز    شورايی کارگری است، کميته 

ھای    اند که در شرايط انقcبی و اعتcی سياسی جنبش کارگری، ارگان   اھميت 
. ھای اعتصاب و شوراھای کارگری ھستند   حاضر و آماده برای ارتقاء به کميته 

ھای مخفی و ضمن تcش برای حفظ    نيازی به گفتن نيست که در کنار اين تشکل 
ھای علنی پوششی از نوع    ھای موجود و تحميل آن بر رژيم، بايد تشکل   تشکل 
ھای ورزشی،    ھای ھمياری و کمک متقابل، کلوب   ھای کارگری، صندوق   تعاونی 
نوردی و امثال آن را نيز ايجاد کرد و از ھر امکان و فعاليت    ھای کوه   سازمان 

يابی طبقه    قانونی و نيمه قانونی و نيز تلفيق کار علنی و مخفی در راستای تشکل 
 .کارگر استفاده کرد 

 !رفقای ھوادار و فعا?ن سازمان 
شرايط ويژه کنونی و سطح رشد جنبش کارگری وظيفه ديگری را نيز در دستور  

اگر اعتصابات مکرر و  .  دھد   کار فعا_ن کارگری و کارگران پيشرو قرار می 
فزاينده کارگری در سرتاسر کشور، نقطه قوت و نشان پيشرفت جنبش کارگری و  
گويای وجود نوعی سازمانيافتگی در ھر واحد مجزاست، اما جنبش کارگری از  

غلبه بر  .  اين ضعف در رنج است که اين اعتصابات پراکنده و غيرسراسری است 
اين نقطه ضعف و گذار از اعتصابات پراکنده به اعتصابات سرتاسری، نيازمند  

ھايی، در گام    ترين راه ايجاد چنين تشکل   عملی !  ست   ھای سراسری    ايجاد تشکل 
از اين رو وظيفه مھم  .  ھای سراسری در ھر رشته توليد است   نخست ايجاد تشکل 

ھای    ھای سرخ و ايجاد و توسعه کميته   ما در لحظه کنونی، عcوه بر ايجاد ھسته 
ھای مخفی ھماھنگی کارگران کارخانه ھای مختلف    مخفی کارگری، ايجاد کميته 

اين کميته ھای مخفی ھماھنگی، درحکم نطفه ھای ايجاد  .  يک رشته توليدی است  
تشکل سرتاسری درھررشته توليد اند وزمينه ھا و شرايط گذار اعتصابات پراکنده  

عملی شدن اين مھم، نيازمند ابتکار  .  به اعتصابات سراسری را فراھم می سازند 
عمل، ھمراھی و اتحاد با ديگر فعا_ن کارگری و کارگران پيشرو است که ما بايد  

 .گويی به اين نياز حياتی جنبش کارگری باشيم   پيشگام پاسخ 
يکی ديگر از موانع بزرگی که امروز بر سر راه رشد و اعتc جنبش انقcبی  

طلبی و رفورميستی در ميان    طبقه کارگر قرار دارد، حضور گرايش اصcح 
رفقای ھوادار و فعا_ن سازمان  .  ھای مردم و درون جنبش کارگری است   توده 

ای ھمه    بايستی در ھمراھی با ساير انقcبيون و پيشروان جنبش کارگری، مبارزه 
ھا اجتماعی    جانبه را عليه اين گرايش که به طرق مختلف سعی نموده  در جنبش 

ازجمله جنبش کارگری نفوذ کند و آن را به کج راه بکشاند، سازمان داده و به  
 .گير آن را افشا و منفرد سازند   طور مستمر و پی 

 !رفقای ھوادار و فعا?ن سازمان 
، بار ديگر بر  )اقليت (کنندگان در پانزدھمين کنفرانس سازمان فدائيان    ما شرکت 

امان شما عليه نظم ارتجاعی و استثمارگر حاکم و مبارزه در راه    تcش و پيکار بی 
ما ھمچنين ھمبستگی عميق و  .  نھيم   ھای سوسياليستی طبقه کارگر ارج می   آرمان 

رغم شرايط سرکوب و خفقان، با وفاداری به    رفيقانه خود را با شما رفقايی که به 
ھا پنجه در    ھای کمونيستی فدائيان اقليت، و برای تحقق اين آرمان   اھداف و آرمان 

داريم و با تقديم بھترين درودھای سرخ و    ايد، اعcم می   پنجه دشمن طبقاتی افکنده 
 .فشاريم   آتشين، دست يکايک شما را با عشق و صميميت می 

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

 زنده باد سوسياليسم   –زنده باد آزادی  
 ) اقليت ( کنندگان در پانزدھمين کنفرانس سازمان فداييان    شرکت 

 ١٣٩۴ مھرماه  
 

 )اقليت(کنندگان در پانزدھمين کنفرانس سازمان فدائيان  پيام شرکت
 به رفقای ھوادار و فعا?ن سازمان در داخل کشور



 ١۴ ٧٠٣ شماره  ٩۴نيمه دوم مھر     ١۴

ما شرکت کنندگان در پانزدھمين 
) اقليت(کنفرانس سازمان فدائيان 

گرمترين و صميمانه ترين درودھای 
کمونيستی خود را به شما زندانيان 

به شما رفقا و .  سياسی تقديم می داريم
مبارزانی که در مسير آزادی و 
سوسياليسم گام برداشته ايد، برای 
نابودی نظام سرمايه داری و استقرار 
جامعه ای نوين و عاری از ستم طبقاتی 
پيکار می کنيد و در اين رزم طبقاتی 
. زندان و بند و شکنجه متحمل شده ايد

شما که پرتوان و پر خروش در دفاع از 
ازادی و سوسياليسم و در دفاع از منافع 
کارگران و توده ھای مردم زحمتکش 

شما رفقا و عزيزانی که  به رغم ھمه سختی ھا، .  اين چنين استوار مانده ايد
شکنجه ھا و تنگناه ھای زندان ھمچنان بر سر پيمان و آرمان ھای مبارزاتی 

 !درود ما نثارتان باد. تان سرافراز و استوار مانده ايد
پانزدھمين کنفرانس سازمان ما، در شرايطی برگزار شد که !  رفقای زندانی

از روی کار آمدن کابينه حسن روحانی و وعده ھايش بيش از دو سال گذشته 
اگر او برای نشستن بر مسند رياست جمھوری با ايجاد توھم در ميان .  است

اقشار مختلف مردم  وعده داده بود تا فضای امنيتی حاکم بر جامعه را کاھش 
زنان "  حقوق شھروندی"دھد، وضعيت معيشتی کارگران را بھبود بخشد و 

را به آنان باز گرداند، اکنون با گذشت بيش از دوسال، برای ھمه آنھايی که 
نسبت به شعارھای انتخاباتی روحانی متوھم بودند، بايد روشن شده باشد که 
وعده ھای او صرفا در حد ھمان شعارھای انتخاباتی و ايجاد توھم در ميان 

در اين مدت نه فقط پرده از شعارھای .  بخش ھايی از توده ھای مردم بود
دروغين او برداشته شد، نه تنھا بھبودی در وضعيت معيشتی کارگران و 
زحمتکشان ايجاد نشد، بلکه در سايه ھمين کابينه به اصطcح تدبير و اميد، 
سفره آنان تھی تر شد، فضای امنيتی بر محيط ھای کارگری افزايش يافت، 
بسياری از کارگران پيشرو، آگاه و مبارزه به جرم دفاع از منافع اقتصادی و 
طبقاتی شان از کار اخراج شدند، تعدادی بر گرده شان شcق فرود آمد و 
. تعدادی نيز ھم اکنون در زندان ھای جمھوری اسcمی بسر می برند

زندانيان کارگری که با الھام از سوسياليسم مشعل مبارزه را در زندان ھای 
در اين دو سال، نه تنھا ذره ای .  مخوف جمھوری اسcمی نيز برافروخته اند

از حقوق شھروندی تاراج شده زنان به آنان باز گردانده نشد، که فضا بر آنان 
تنگ تر شد، اسيد پاشی بر چھره شان رونق يافت و فراتر ازآن اينکه، 

مورد "  حقوق شھروندی"تعدادی از زنان فقط  و فقط به جرم دفاع از ھمان 
. ادعای روحانی دستگير، شکنجه و به حبس ھای بلند مدت محکوم شده اند

در زندان نيز از "  تدبير و اميد"زنانی که در سايه ھمين دولت به اصطcح 
تحقير، توھين و شکنجه ھای روحی توسط شکنجه گران و زندانبانان 

وضعيت معلمان، اين فرھيختگان جامعه .  جمھوری اسcمی در امان نيستند
وخيم تر شدن اوضاع .  نيز که اساسا نياز به بيان ھيچ توضيحی ندارد

معيشتی، عدم تحقق مطالبات و ھم چنين ممانعت از برگزاری تجمعات و 
سرکوب اعتراضات به حق آنان، از جمله ادامه ھمان روند سياست ھای 
. ھميشگی جمھوری اسcمی در دو سال کابينه دولت روحانی ھم بوده است

در اين مدت، نه تنھا معلمانی که از پيش زندانی بودند آزاد نشدند، بلکه در 
. معلمان بيشتری ھم بازداشت و زندانی شدند"  تدبير و اميد"سايه ھمين دولت 

معلمانی که ايستادگی و پايداری شان در زندان، نويد بخش تداوم مبارزه در 
 .بيرون از زندان است

 
 !رفقای زندانی، مدافعان آزادی و سوسياليسم

بر کسی پوشيده نيست که جمھوری اسcمی، ھمچنان در بحران ھای ژرف 
نرمش "در اين مدت شعار .  سياسی، اقتصادی و اجتماعی دست و پا می زند

خامنه ای و دستيابی به توافق ھسته ای با کشورھای پنج بعcوه "  قھرمانانه
. يک نيز نتوانسته گرھی از معضcت داخلی و خارجی اين رژيم بگشايد

تورمی ھمچنان گلوی جمھوری اسcمی را می فشارد و برای   -بحران رکود
رژيم و کابينه حسن روحانی چشم انداز روشنی ھم در مسير فائق آمدن بر 

در چنين وضعيتی نارضايتی توده ھای مردم .  بحران فوق متصور نيست
ايران بيش از پيش افزايش يافته و چشم انداز گسترش اعتراضات کارگران، 

بر بستر چنين .  معلمان و ديگر اقشار جامعه نيز امری غير قابل اجتناب است
اجتماعی، از جمله سياست   -وضعيتی اعمال فشار بيشتر بر فعا_ن سياسی

ھای آشکار کابينه روحانی و مجموعه 
ھيئت حاکمه ايران را رقم خواھد زد و 
چه بسا با تعميق بحران افراد بيشتری از 
مدافعان آزادی و سوسياليسم دستگير، 
شکنجه و به زندان و حبس محکوم 

اگرچه ماھيت وجودی زندان در .  شوند
ھمه نظام ھای استبدادی بر سرکوب، 
شکنجه و کشتار مخالفين پايه ريزی شده 
است، اما در اين ميان ميزان توحش 
حاکم بر زندان ھای رژيم جمھوری 
اسcمی بسيار فراتر از ديگر رژيم ھای 

با توجه به ھمين .  کنونی جھان است
واقعيت موجود در زندان ھای رژيم 
سرمايه داری حاکم بر ايران است که 
ايستادگی و پايداری شما در زندان و دفاع از آزادی و سوسياليسم قابل تحسين 

پايداری و تداوم رزمتان آنھم در زندان ھای جمھوری .  و قدردانی ست
اسcمی، نه فقط تکيه گاھی برای ھمه مبارزان و پيکارگران راه آزادی و 
سوسياليسم است، بلکه جلوه گاھی از اميد و تcش برای توده ھای وسيع مردم 

توده ھايی که در زندان بزرگتری به نام ايران به بند .   ايران نيز می باشد
مردمی که روزانه طعم سرکوب و اختناق، فقر و نداری و به .  کشيده شده اند

بند کشيدن فرزندان آگاه و مبارزشان را با پوست و گوشت خود لمس می 
 !درود ما بر شمايان و پايداری رزمتان باد. کنند
 

 !خانواده ھای جانفشانان فدايی
درودھای بيکران ما، شرکت کنندگان در پانزدھمين کنفرانس سازمان فدائيان 

شمايان که در کنار فرزندان دلير و برومندتان استوار .  بر شما باد)  اقليت(
مانديد و ھمراه با قھرمانی ھا و از خودگذشتگی ھای رفقای گرانقدر فدايی 
پيام رسان مبارزات سرخ آنان با دو نظام پادشاھی و جمھوری اسcمی بوديد 

شما مادران، پدران، ھمسران، خواھران، برادران و فرزندان .  و ھستيد
رفقای ارزشمندمان، عزيزان قھرمانی که به دفاع از منافع کارگران و 
زحمتکشان برخاستند، در راه آزادی و سوسياليسم پيکار کردند و در اين 
مبارزه با گلوله ماموران ساواک و پاسداران مزدور سرمايه قامت سترگ 

رفقايی که با پايداری و قھرمانی شان در .  شان بر سنگفرش خيابان ھا غلطيد
بيدادگاه ھای دو نظام پادشاھی و اسcمی آنچنان حماسه ای آفريدند که نه تنھا 
در ذھنيت توده ھا و عناصر آگاه جامعه ماندگار شدند، بلکه مقاومت و 
پايداری آنان در زندان و در زير شکنجه ھای مرگ آور، حتا قاتcن و 

 .شکنجه گران آنان را نيز به حيرت وا داشت
در اين سال ھا آنچه بر رفقای ارزشمند ما و فرزندان د_ورتان رفت، چه 
آنھايی که در اين مسير پر تcطم رزم طبقاتی جانفشانی کردند و چه رفقايی 
که در زندان ھا حماسه آفريدند، ھمه اين رفقا بر خط سرخ مبارزاتی سازمان 

مبارزه ای بی .  و آرمان ھای انقcبی آن از آغاز تا به امروز تاکيد داشته اند
امان در دفاع از منافع کارگران و توده ھای زحمتکش که برآمد آن در 

شگفتا که در اين مسير پر فراز و .  استقرار آزادی و سوسياليسم جلوه می يابد
نشيب، شما خانواده ھای جان باختگان فدايی و خانواده ھای رفقای دربند نيز 
ھم دوش و ھمراه با فرزندان د_ورتان سختی کشيديد، رنج برديد، حماسه 

 !درود ما بر شما باد. آفريديد و ھمانند آنان ھر لحظه مرگ را تجربه کرديد
 

 !خانواده ھای جان باختگان فدايی و خانواده ھای رفقای در بند
تر از   اگر رفقای مان در مسير مبارزه، مرگ را سرودی کردند پر تپش

حيات،  شما خانواده ھای زندانيان  سياسی، جانفشانان فدايی و ھمه مدافعان 
آزادی و سوسياليسم نيز ياد و نام آنان  را سرودی کرديد سرسبز تر از 

از اين رو ما شرکت کنندگان در پانزدھمين کنفرانس سازمان فدائيان .  جنگل
ضمن ارج گذاشتن بر صcبت رفقای جانفشان مان و پايداری )  اقليت(

زندانيان سياسی در مبارزه عليه نظام سرمايه داری حاکم بر ايران، به 
خانواده ھای جان فشان فدايی و   مقاومت، بزرگی و ايستادگی شکوھمند شما

 !درود ما بر شمايان باد. ھمه مبارزان آزادی و سوسياليسم درود می فرستيم
 

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

 )اقليت(کنندگان در پانزدھمين کنفرانس سازمان فدائيان  شرکت
 ١٣٩۴مھرماه 

 
 

 پيام شرکت کنندگان در کنفرانس پانزدھم 
 :سازمان فدائيان اقليت به

  
زندانيان سياسی، خانواده ھای جانفشانان 

 فدايی و رفقای دربند
رفقای زندانی، مدافعان آزادی و 

  !سوسياليسم
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 !رفقا  
بادرودھای کمونيستی وانقcبی، ما فعالين سازمان،نشست بزرگ ،وبرپائی 

 سازما ن را،حاصل جمع اھداف وآروزھای خود درمقطع کنونی ١۵کنفرانس 
می دانيم، وآن  رابه شما ،کليه اعضاء وھواداران وعموم کارگران 

 .وزحمتکشان  تبريک می گوئيم
 سازمان دريکی از بحرانی ت�ري�ن وحس�اس ت�ري�ن م�رح�ل�ه ھ�ای ١۵کنفرانس 

 ١۴دوسال پيش ھ�م�زم�ان ب�ا ک�ن�ف�ران�س .تاريخ سياسی جامعه برگزارمی شود
سازمان،رژيم با آويزان شدن به کشورھ�ای س�رم�اي�ه داری غ�رب�ی وآم�ري�ک�ا 

حل معضcت اجتماعی . بدنبال راه برون رفت ونجات از وضعيت بحرانی بود
ام�روز . رادرگروتوافق با آمريکا وکشورھای سرمايه داری غربی می دانس�ت

در حاليکه توافق بطور عملی حاصل شده،نه تنھ�ا ازم�ي�زان ب�ح�ران ع�م�وم�ی 
جامعه کاسته نشده،بلکه بحران سياسی واجتماعی ھمچنان درح�ال پ�ي�ش روی 

خود کش�ی وخ�ودس�وزی ھ�ای  ن�ان آورخ�ان�واده ھ�ا ی  . وعميق تر شدن است
کارگرو زحمتکش بعلت درماندگی وناتوانی در ت�ام�ي�ن م�ع�ي�ش�ت ،ک�ه اخ�ي�را 
. دربرخی از شھرھا اتفاق افتاده،يکی از ع�cئ�م اي�ن ب�ح�ران پ�ي�ش�رف�ت�ه اس�ت

عليرغم ھمه وعده وعيد ھای حکوم�ت�ی،ھ�ي�چ ب�ھ�ب�ودی دراوض�اع واح�وال و 
 .درچشم انداز جامعه پديدارنيست

رژيم سرمايه داری جمھوری اس�cم�ی وک�ل�ي�ه دارودس�ت�ه ھ�ا وج�ن�اح�ھ�ای آن 
دراي���ن م���دت ، ودرمس���ي���رج���اب���ج���ائ���ی دول���ت ھ���ائ���ی ک���ه تش���ک���ي���ل داده 
اند،عمcناکارآمدی، وانحطاط واضمحcل کليت رژيم وايده ی دول�ت اس�cم�ی 

ک��ارگ��ران وزح��م��ت��ک��ش��ان ،اقش��ارت��ھ��ي��دس��ت . خ��ودرا ب��ه ن��م��اي��ش گ��ذاش��ت��ن��د
ومزدبگير،وعموم توده ھای مردم ،باوقوف به اين موضوع ،به مرا تب، بي�ش 

باوربه تغييرات ريشه ای ،دربخش ھ�ای . ازگذشته، ازبی تفاوتی خارج شده اند
رغ�ب�ت وم�ي�ل م�ب�ارزه . زيادتری از مردم شکل مادی وعينی به خودش گرفت�ه

جدی انقcبی درميان کارگران، اقشاراجتماع�ی وف�ع�ال�ي�ن ک�ارگ�ری وس�ي�اس�ی 
 .افزايش پيداکرده

جنبش کارگری وکمونيستی بمثابه آل�ت�رن�ات�ي�و،ب�ا ھ�م�ه ج�دوج�ھ�د ف�ع�ال�ي�ن ! رفقا
وپيشروان کارگری و اعتراضات واعتصابات ممتد وپ�راک�ن�ده ی ب�خ�ش ھ�ای 
آن،بلحاظ تشکيcتی که قوی ترين ابزار مبارزاتی اس�ت، ض�ع�ي�ف ورن�ج م�ی 

انتظارما از نشست سراسری سازمان ،گرفتن تصميمات قوی وبرداش�ت�ن .! برد
گامھای قابل عملی مرتبط با جنبش کارگری وسازم�ان�دھ�ی تش�ک�ي�cت�ی ط�ب�ق�ه 

 .کارگراست
ھمه ناکاميھا ،مشکcت وگرفتاريھ�ای ج�ن�ب�ش ک�ارگ�ری دراخ�ت�ن�اق، پ�ي�گ�رد، 
وسرکوبگری ھای رژيم ارتجاعی سرمايه داری جمھوری اس�cم�ی خ��cص�ه 

برخی ازموانع جنبش کارگری از درون وريش�ه در ن�گ�اه س�ي�اس�ی . نمی شود
چ�پ خ�ال�ی ب�ن�د و_ف . وبرنامه ای بعضی ازبانيان منتسب به اين ط�ب�ق�ه دارد

سه دھه اخيرضربات سنگينی برکمونيسم وپ�رنس�ي�ب -زن، واطرافيان، طی دو
ھای انقcبی آن واردکرده، جسارت وجديت راازبخ�ش�ھ�ائ�ی از ط�ب�ق�ه ک�ارگ�ر 
وجنبش ھای انقcبی اجتماعی گرفته،وجايش را باپرحرفی روی اقشار خورده 

ھ�م�ي�ن ان�دازه ب�ه اي�ن ج�ري�ان م�ی پ�ردازي�م، ک�ه . بورژوائی مرفه پرکرده اند
درھمراھی خود با_يحه ھا واقشاربورژوائی وآلترناتيوھائی ازاين دست، زي�ر 

 اپورت�ون�ي�س�م خ�ودرا ب�ه »چپ اجتماعی،« و» جامعه مدنی،« »مدرنيسم،«نام 
اين چپ به ج�ن�ب�ش ک�ارگ�ری ک�م�ون�ي�س�ت�ی پش�ت ک�رده، . عيان نمايش می دھد

درم�ب�ارزه . ھرکجا نيازباشد،طبقه کارگررا سپراھداف بورژوائی خودم�ی ک�ن�د
طبقاتی،باعوض کردن جای دشمن با رقيب، به ت�وده ھ�ا آدرس ع�وض�ی م�ی 
دھد، آشکارونھان  با نيروھای کمونيست ست�ي�زه م�ی ک�ن�د، درک�ن�ارن�ي�روھ�ای 

اگرديروزرسالتش حذف جديت ومبارزه طبقاتی ازبرنامه . بورژوائی می نشيند
س�ازم�ان « وشعارکارگران ب�ود،ام�روزاص�ل�ی ت�ري�ن اب�زارم�ب�ارزه ک�ارگ�ران 

راھدف حمله ھای خود قرار داده،و ن�ق�ش آن را ب�ي�ھ�وده »وحزب طبقه کارگر

١۵ 

:تصحيح  

 

 ، به جای کشت�ار ده ھ�ا ٣٠  صفحه شش ستون سوم سطر ٧٠٢کار شماره 
ھزار تن ازمردم ايران ده ھزار تن آمده اس�ت ک�ه ب�دي�ن�وس�ي�ل�ه اص�&ح م�ی 

 .گردد

 .می انگارد
درکناراين چپ ،ودرميانه ،چپ متزلزل ومتوھمی را داريم ،که به عينه 
دچارخمودگی سياسی شده، ھرروزکه می گذرد،شرمگين ترازپيش، 

سياست ترديد ونوسان ميان طيف شبه چپ، وانتخاب .دچارانفعال می شود
 .موضع اصولی، اين جريان را گرفتار رخوت وسستی آشکاری نموده

ما فعالين سازمان، معتقدھستيم که با کار وفعاليت پيگير مبارزه سياسی !  رفقا
سياسی ، وبرنامه ای، –تشکيcتی درھمه عرصه ھا،اعم ازکارتئوريک -

ھمراه با پراتيک اجتماعی است ،که  می توان برکاستی ھای مبارزاتی جنبش 
 .اجتماعی و کارگری غلبه کرد

پراکندگی نيروھا وفعالين يکی ديگر از موانع برسرراه پيشروی جنبش 
بااتخاذ تاکتيک ھای اساسی مبارزاتی،که جنبه ھای کاربردی .کارگری است 

عملی داشته باشند،می توان به ايجاد انگيزه وپرورش روحيه مبارزه جدی، و 
تدقيق دربررسی ھاوجمعبندھای مفصل ازحرکات .  وحدت طلبانه  کمک کرد

اجتماعی درپيوندبا ھم، يکی از   -جنبش کارگری وديگرجنبش ھای سياسی
نقاط قوت سازمان درروشنگری ورھنمون عمل مبارزاتی است،که می 

ذھنيت ناتوانی وبی اعتماد ی به کارمبارزه .  توانددراين مسير موثر واقع شود
باتامل .  تشکيcتی  ، از طلسم ھای باز دارنده جنبش کارگری است–سياسی 

وپايداری،وپرھيز ازشتابزدگی،باتکيه برمبارزه مخفی واستفاده ازديگراشکال 
 . مبارزه،  به روش درست انقcبی می توانيم براين مشکل   فائق آئيم

ما درامر مبارزه سياسی ،کارسازماندھی وفعاليت تشکيcتی، بمثابه !  رفقا
يک واحد تشکيcتی درراستای تحقق بخشيدن به تصميمات اتخاذشده 

 سازمان ورھنمودھای مبارزاتی آن با ھمه وجود وتوان ١۵درکنفرانس 
کمونيستی سازمان   -باوفاداری عميق به آرمانھای کارگری.خودتcش می کنيم

فدائيان اقليت، درمسيربرپائی انقcب اجتماعی عمومی،کوشش ھای مارا 
 .سرجمع فعاليت ھای سازمان کنيد

 .سازمان در کنار خود داشته باشيد١۵مارا درکنفرانس ! رفقا
سازمان را به شما ،به  کارگران وزحمتکشان، به ١۵ما، کنفرانس 

اعضاء،ھواداران وکليه عcقه مندان به سازمان وجنبش کارگری تبريک می 
 .موفق وپيروز باشيد. گوئيم

 
 .پيش به سوی تشکيل ھسته ھای فعال انق�بی درمحيط ھای کاروزندگی

 مرگ بر رژيم سرمايه داری جمھوری اس�می
 برقرارباد حاکميت شورائی کارگران وزحمتکشان

 زنده باد سوسياليسم -زنده باد انق�ب
 داخل کشور –فعا?ن سازمان فدائيان اقليت 

٢۵/ ۶ /١٣٩۴ 
 

 

 ) داخل کشور(پيام فعا?ن سازمان فدائيان اقليت
 به پانزدھمين کنفرانس سازمان

رژيم جمھوری اس�می 

را بايد با يک اعتصاب 

عمومی سياسی و قيام 

 مسلحانه برانداخت
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١٢از صفحه   

ھای پايه و واحدھای حزب طبقاتی  ھای سرخ مخفی که سلول ھسته
ھای مخفی مرکب از کارگران آگاه و پيشرو  اند، بايد کميته کارگران
ھای مختلف يک رشته توليد را نيز برای ھماھنگی اعتراضات و  کارخانه

ارتباط و سازمان .  اعتصابات در آن رشته و سرتاسری شدن آن سازمان دھيم
ھای يک رشته توليد، نخستين گام ايجاد تشکل  يافتگی کارگران کارخانه

ست که در جريان پيشرفت جنبش طبقاتی  بديھی.  سرتاسری در آن رشته است
ھای مختلف توليدی و خدماتی،  کارگران و از طريق به ھم پيوستن رشته

. يافته و سرتاسری شکل داد توان گامی فراتر نھاد و به يک جنبش سازمان می
ھا، بايد ازھرامکان و فعاليت   _زم به ياد آوری نيست که درکنار اين تcش

ھای علنی و پوششی   قانونی و نيمه قانونی نيز استفاده نمود و با ايجاد تشکل
ھا، صندوق ھای ھمياری و کمک متقابل، کلوب ھای ورزشی و   مانند تعاونی

 .يابی طبقه کارگر را تقويت کرد امثال آن، سازمان
 

 !رفقای کارگر
جز اتحاد و تشکل و جز مبارزه، راه ديگری وجود ندارد و شما به تجربه 

 سال تجربه ٣٧.  شود ايد که ھيچ خواستی بدون مبارزه متحقق نمی دريافته
حاکميت رژيم ارتجاعی جمھوری اسcمی نيز بر اين واقعيت صحه نھاده 

داری حاکم باشد، بساط ظلم و  است، مادام که اين رژيم و نظام سرمايه
گونه بھبود جدی در وضعيت  حقوقی نيز خواھد بود و ھيچ استثمار و بی

رھايی قطعی .  اقتصادی، سياسی و اجتماعی طبقه کارگر حاصل نخواھد شد
از اين وضعيت و از شّر تمام مشکcت و مصائبی که طبقه حاکم و رژيم 

بار آورده است، در گرو برپايی يک انقcب  سياسی پاسدار منافع آن به
اجتماعی کارگری، براندازی رژيم حاکم و دگرگونی بنيادی تمام نظم موجود 

در اين مصاف .  است که تاريخ رسالت آن را بر دوش طبقه کارگر نھاده است
تاريخی و طبقاتی سcح اصلی کارگران آگاھی، اتحاد و ھمبستگی 

يابی طبقه کارگر متجلی  ست که بايد خود را در تشکل و سازمان طبقاتی
گير، اتحاد و ھمبستگی طبقاتی خود را  ھای استوار و پی بياييد با گام.سازد

ريزی کنيم و  ھای طبقاتی خود را پی تقويت کنيم، با متانت پرولتری تشکل
در اين پيکار .  مبارزۀ متشکلی را عليه مرتجعين و استثمارگران سازمان دھيم

تاريخی و طبقاتی، سازمان فدائيان اقليت، ھمدوش شماست و خود را جزئی 
 .داند از شما می

 
 !رفقای کارگر

بار ديگر )  اقليت(کنندگان در پانزدھمين کنفرانس سازمان فدائيان  ما شرکت
. کنيم از مبارزات و اعتصابات گسترش پاينده و تمام مطالبات شما حمايت می

چنين قتل شاھرخ زمانی به دست رژيم جنايتکار جمھوری اسcمی و  ما ھم
گردھای  گرانه آن مانند احضار، بازداشت، شکنجه، پی کليه اقدامات سرکوب

سازی عليه فعا_ن کارگری و سنديکايی و صدور حکم حبس  امنيتی و پرونده
کنندگان در  ما شرکت.  کنيم و شcق برای کارگران مبارز را قويا محکوم می

قيد و شرط  خواھان آزادی فوری و بی)  اقليت( سازمان فدائيان ١۵کنفرانس 
ھا فعال کارگری و فعال  ده.  کليه فعا_ن کارگری و کارگران زندانی ھستيم

سنديکايی شرکت واحد و ھفت تپه و صدھا فعال و سازمانده اعتصاب که به 
اند، بايد به سر کارھای  گرانه خود از کار اخراج شده ھای آگاه خاطر فعاليت

ما .  ھا بايستی جبران شود خود باز گردند و تمام خسارات وارده بر آن
ضمن تقديم )  اقليت(کنندگان در پانزدھمين کنفرانس سازمان فدائيان  شرکت

کمونيستی، بار ديگر تاکيد   –ترين درودھای کارگری  بھترين و صميمانه
داری،  کنيم که تنھا بديل برای رھايی کامل از فجايع نظام سرمايه می

 ما از ھيچ تcشی برای تحقق اھداف سوسياليستی  سوسياليسم است و سازمان
 .و پيروزی طبقه کارگر فروگذار نخواھد کرد

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

 زنده باد سوسياليسم –زنده باد آزادی 
 )اقليت(کنندگان در پانزدھمين کنفرانس سازمان فدائيان  شرکت

 ١٣٩۴مھرماه 
 
 

 

  ١۵کنندگان در کنفرانس  پيام شرکت
 به طبقه کارگر) اقليت(سازمان فدائيان 

پانزدھمين کنفرانس سازمان در شرايطی برگزار می شود که رژيم جمھوری 
اش ، دست از سياست ھای ضد     سال حاکميت ننگين٣٧اسcمی در ادامه 

امروزه دولت .کارگری و نژاد پرستانه خود برنداشته و نخواھد برداشت
سرمايه شمشير سرکوب را از رو بسته و زندگی معشيتی ما 

مزدبگيران وبيکار شدگان را بطور جدی تھديد ميکند و ماکارگران ,کارگران
کجايند اين نمايندگان .  چاره ای جز اتحاد ، مقاومت و مبارزه نداشته و نداريم 

سازمان ھای به اصطcح حقوق بشرو سازمان جھانی کار آيا صدای کارگران 
 ؟.ايران را نميشنوند

 !سفره ھايمان خالی از نان است:      ما ميگوييم
 .گلوله است وشکنجه و زندان:       جواب    

ی مقابله با اقتصاد ورشکسته ، کارگران فوج فوج  نبايد به بھانه:     ما ميگوييم 
 !اخراج شوند

 .بازھم اخراج و تھديد ودستگيری کارگران معترض:      جواب    
دربيداد گاھھای رژيم ضد بشری مبارزه برای ابتدايی :  فريادمان را بشنويد

رژيم جمھوری اسcمی تنھا .  ترين حقوق کارگران جرم محسوب ميشود
حکومتی نيست که گمان ميکند با سرکوب، کشتارو ترور وحشت حاکميت خود 

 .را ابدی خواھد ساخت که تاريخ گواه اين مدعاست
امروز بسياری ازکارگران مبارز و پيشرو و صدھا انسان شريف و زحمت 
کش در سياه چالھای مخوف رژيم تحت شديد ترين شکنجه ھای قرون وسطايی 
قرار گرفته اند و رژيم برای حل بحران ھای اجتماعی ، دخالت ھای منطقه ای 
و سرپوش گذاشتن بر شکست مفتضحانه سياست ھسته ای خود اقدام به نظامی 
تر کردن جامعه نموده و برای سرکوب جنبش ھای اجتماعی ، خصوصاً جنبش 

 .کارگری تمامی نيروھای سرکوب خود را بسيج نموده است
 

 !رفقا
شرايط کنونی جامعه وظايف خطير و بس مھمی را بر دوش رفقای ھوادار 
سازمان قرارداده که بايد فعاليت ھای انقcبی و تبليغاتی خود را گسترش داده و 

 .در سازمان دھی اعتراضات توده ھا و کارگران نقش موثری ايفا نمايند
 ساله ی سازمان ما نشان داده تحقق ۴۵ رفقای ھوادار،  تجارب مبارزاتی 

مطالبات ازادی خواھانه و رفاه عمومی در گرو کسب قدرت سياسی توسط 
 .طبقه کارگر است که پيگرترين و استوار ترين نيروی جامعه است

 
 رفقای فدايی

 ) اقليت(در خاتمه ما جمعی از کارگران ھوادار فدائيان 
ضمن ارج نھادن به مبارزه بی امانتان جھت تحقق اھداف و ارمان ھای 
سوسياليستی به تمامی رفقای کميته اجرايی و شرکت کنندگان در کنفرانس 

 .پانزدھم درود ميفرستيم وموفقيت و پيروزی کنفرانس پانزده را خواھانيم 
 

 سرنگون باد جمھوری اس�می ايران
 برقرار باد حکومت شورايی

 زنده باد سوسياليسم
 )اقليت(جمعی از کارگران ھوادار فدائيان 

 ھسته مقاومت رفيق بھروز دھقانی
 ١٣٩۴تابستان 

 پيام ھسته مقاومت رفيق بھروز دھقانی  
 ) اقليت(وجمعی ازکارگران ھوادارفدائيان
  به کنفرانس پانزدھم
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ای با   مھر، به مناسبت تجمعات اعتراضی معلمان، سازمان اطcعيه١۶روز 
ھای معلمان دفاع از حق يک زندگی شرافتمندانه  دفاع از خواست"عنوان 
 . منتشر نمود"است

 مھر، ھزاران معلم در سراسر ١۶شنبه  روز پنج: "در اين اطcعيه آمده است
ھای تھران، کردستان، کرمانشاه، ھمدان، مازندران  کشور از جمله در استان

و خوزستان با تجمع در برابر ادارات آموزش و پرورش خواستار تحقق 
 . توجھی مقامات دولتی اعتراض کردند ھای خود شده و به بی خواست

نيز جمعی از )  روز جھانی معلم( اکتبر ۵ مھر برابر با ١٣روز دوشنبه 
در ".  ھای تھران و گيcن دست به تجمع اعتراضی زده بودند معلمان در استان

گيری  ی اين اطcعيه با اشاره به تcش دولت برای جلوگيری از شکل ادامه
تجمعات معلمان در روز معلم از جمله بازداشت و احضار تعدادی از معلمان 

تھديد و سرکوب معلمان از سوی دولت جمھوری اسcمی : "خوانيم چنين می
 نفر معترض به قرارداد ١٠٠ست که ھمين دولت به حدود  در صورتی

ای اجازه داد تا با زدن چادر به مدت يک ھفته عبور و مرور در برابر  ھسته
 . مجلس را با اخcل روبرو کنند، آن ھم بدون مجوز

ترين  اما اگر معلمان و يا کارگران بخواھند در اعتراض به تضييع ابتدايی
حقوق خود دست به تجمع و يا تظاھرات بزنند با سرکوب و برخورد شديد 

 . شوند دولت روبرو می
ھم اکنون نيز تعدادی از کارگران و معلمان به دليل شرکت در اعتراضات و 

 .برند يا تcش برای احقاق حقوق خود در زندان بسر می
خوبی ماھيت اين  برخورد دوگانه دولت جمھوری اسcمی با اعتراضات به

دولت جمھوری اسcمی اگر صدای اعتراض .  سازد دولت را آشکار می
تابد، به اين  کارگران، معلمان، پرستاران و ديگر زحمتشکان جامعه را برنمی

ی آن پاسداری از  ست که وظيفه ھا، دولتی ست بر ضد آن دليل است که دولتی
 .نظام طبقاتی حاکم است

گونه سرکوب شده و با خطر  ھای معلمان چيست که اين مگر خواست
دستگيری، اخراج، تبعيد و تھديد نيروھای امنيتی روبرو ھستند؟ در قطعنامه 

 .ھا بيان شده است صادره از سوی معلمان، فشرده اين خواست
ست که دولت جمھوری  معلمان خواھان حق تحصيل رايگان ھستند و اين حقی

ی روحانی با تشديد سياست  ھا کودک ايرانی گرفته و کابينه اسcمی از ميليون
 .خصوصی سازی مدارس اين روند را تشديد کرده است

معلمان خواھان حذف فضای امنيتی از آموزش و پرورش کشور ھستند اما 
چرا که آزادی در تضاد با ماھيت .  دولت اين فضا را تشديد کرده است

اش بر تداوم اين فضا و ناآگاھی و عدم تشکل کارگران و  ست که بقای دولتی
 .زحمتکشان بستگی دارد

معلمان خواستار آزادی ھمکاران خود ھستند اما دولت برای جلوگيری از 
خواھد  چرا که نه قادر است و نه می.  کشد ھا را به بند می مبارزات معلمان آن

 .ھای برحق معلمان باشد گوی خواست پاسخ
معلمان خواستار بھتر شدن وضعيت معيشتی خود ھستند چرا که امروز 

اما دولتی که بخش .  کنند ھا در زير خط فقر زندگی می اکثريت بزرگ آن
اعظم بودجه خود را به نھادھای سرکوب، امنيتی، بوروکراسی و مذھبی 

ھای نظامی و دخالت پُر  اش افزايش ھزينه اختصاص داده و تمام ھم و غم
ھزينه در منطقه و ديگر کشورھای جھان است، حاضر به افزايش بودجه 

 .آموزش و پرورش نيست و نخواھد بود
دولت جمھوری اسcمی .  پس چاره کار در چيست؟ يک چيز مسلم است

 .ھای معلمان تن نخواھد داد ھرگز با رضايت به ھيچ کدام از خواست
تر، تداوم مبارزه و گسترش آن از جمله  بنابر اين معلمان تنھا با اتحاد گسترده

با دست زدن به اعتصاب سراسری که بخش بزرگی از معلمان در آن شرکت 
توانند سنگر به سنگر پيش رفته و دولت جمھوری اسcمی را وادار  کنند، می
ست نه دادنی و اين در  اند که حق گرفتنی ھميشه گفته.  نشينی سازند به عقب

 .کند مورد دولت جمھوری اسcمی کامc صدق می
ھای معلمان،  ضمن حمايت از مبارزات و خواست)  اقليت(سازمان فدائيان 

 .باشد ھا می ھای آن خواستار تحقق فوری و بدون قيد و شرط تمامی خواست
ضمن محکوم کردن اقدامات دولت جمھوری اسcمی )  اقليت(سازمان فدائيان 

در دستگيری و تھديد معلمان خواستار آزادی فوری تمامی معلمان و 
 .باشد ھا می کارگران زندانی و بازگشت به کار تمامی آن

معلمان را به گسترش مبارزه و اتحاد با ديگر )  اقليت(سازمان فدائيان 
زحمتکشان جامعه به ويژه طبقه کارگر برای رھايی از شرايط کنونی که 

داری و نظام سياسی حاصل از آن که ھمانا دولت  محصول مناسبات سرمايه
 ".خواند جمھوری اسcمی است فرا می

 
    ٢٠١٥ اکتبر ١١در تاريخ )  اقليت(تشکيcت خارج کشور سازمان فدائيان 

تظاھرات "ای کشتار شرکت کنندگان در  با صدور اطcعيه)   مھرماه١٩(
را در آنکارا محکوم کرد و دولت ترکيه و سياست ھای آن را مسئول "  صلح

 .اين کشتار معرفی نمود
 :در اين اطcعيه آمده است

شھر آنکارا، دو بمب منفجر “  صلح” اکتبر، در تظاھرات ١٠روز شنبه، "
ھا  ھای کارگری، حزب دمکراتيک خلق اين تظاھرات به فراخوان اتحاديه.  شد

ھای سوسياليست و چپ و فعالين اجتماعی با خواست افزايش  و گروه
ک و ارتش .  ک.  ھا بين نيروھای پ دمکراسی و پايان بخشيدن به درگيری

 نفر کشته و ٩۵طبق خبرھای اوليه، دست کم .  ترکيه فراخوان داده شده بود
حزب .   نفر از آنان وخيم اعcم شده است۴٨اند که حال   نفر زخمی شده٢۴۵

 ١٢٠ نفر اعcم کرده که ھويت ١٢٨شدگان را  ھا تعداد کشته دمکراتيک خلق
 .نفر از آنان روشن شده است

ھای نيروھای  آيی ست که در ترکيه در گردھم در سال جاری، اين دومين باری
نيز در )  تير ماه(در ماه ژوئيه .  شود گذاری انجام می سوسياليست و چپ بمب

ميان جوانان چپی که برای کمک به بازسازی کوبانی در شھر سوروچ گرد 
 کشته و بيش از صد مجروح بر جای ٣٢آمده بودند، بمبی منفجر شد که 

 . گذاشت
پس از انفجاراخير  ھزاران تن در نزديکی محل انفجارھا گرد آمدند و با 

خشم و نارضايتی خود را از “  پليس قاتل”، “اردوغان قاتل”شعارھايی چون 
 ."اين حادثه دلخراش ابراز کردند

گذاری را محکوم  اين بمب)  اقليت(کميته خارج کشور سازمان فداييان "
ما به بازماندگان اين .  داند کند و دولت ترکيه را مسئول اين کشتار می می

گوييم و ھمبستگی خود را با نيروھای سوسياليست، چپ و  حادثه تسليت می
اين وظيفه تمامی نيروھای کمونيست و .  کنيم فعالين کارگری اعcم می

ست که با تمام توان در افشای اھداف دولت ترکيه  پيشروان کارگری
 ."بکوشند

!" کنيم جنايات رژيم صھيونيستی اسرائيل عليه مردم فلسطين را محکوم می"
 اکتبر ١٥عنوان اطcعيه ديگری است که تشکيcت خارج کشور سازمان در 

 :در اين اطcعيه گفته شده است. انتشار داد)  ١٣٩۴ مھر ٢٣ (٢٠١۵
سال جاری بار ديگر حمcت و جنايات رژيم )  مھرماه(از اوايل ماه اکتبر"

صھيونيستی اسراييل عليه خلق فلسطين شدت گرفته و موجی از سرکوب و 
ازپيش  مناطق اشغالی بيش.  کشتار عليه اين مردم ستمديده به راه افتاده است

ميليتاريزه شده، پليس و نيروھای نظامی ديوار نظامی به دور مناطق 
مختل شده و )  اورشليم(المقدس  اند ، تردد فلسطينان در بيت فلسطينی کشيده

کارگران فلسطينی .  سرکوب و خشونت بر زندگی فلسطينان سايه انداخته است
ھای استتار شده  ھايی با پنجره شده و در اتوبوس مورد تحقير و خشونت واقع

ھا  ھای کنترل و بازجويی فلسطينی ايستگاه.  شوند به محل کار منتقل می
افرايش يافته و نظاميان اسراييلی حتی از عبور و تردد بيماران فلسطينی 

 .کنند جلوگيری می
اين بار حتی مقامات اسرائيلی برای دامن زدن به خشونت و سرکوب 

المقدس  شھردار بيت.  اند تر فلسطينيان، به ارتش و پليس اکتفا نکرده گستاخانه
ھای اخير از ساکنين يھودی مناطق اشغالی خواسته است  در جريان سرکوب

بدين طريق بنيادگرايان يھودی .  ھا بيفتند تا مسلح شوند و به جان فلسطينی
اين در حالی .  اند غيرنظامی را نيز برای کشتار مردم فلسطين بسيج کرده

است  که تاکنون بارھا نوجوانان فلسطينی تنھا به جرم در دست داشتن سنگ، 
 .اند مورد اصابت گلوله نيروھای نظامی اسراييل قرارگرفته

اين اقدامات وحشيانه دولت و ارتش اسراييل بخشی از سرکوب سيستماتيک 
ھا برای تعيين سرنوشت  ھا و خواست بر حق آن دولت اسراييل عليه فلسطينی

 .خود است
طی روزھای اخير موجی از اعتراضات مردم فلسطين عليه جنايات و  

سرکوبگری رژيم صھيونيستی و نژادپرست اسرائيل در مناطق اشغالی به 
اين مبارزات پاسخی برحق به جنايات و اشغالگری رژيم .  راه افتاده است
ھای مردم فلسطين برای رھائی از يوغ ستمگری رژيم  توده.  اسرائيل است

 .اسرائيل، راھی جز مبارزه و تشديد مبارزه ندارند
، جنايات دولت اسرائيل عليه )اقليت(تشکيcت خارج کشور سازمان فداييان  

طلبانه  کند و ھمبستگی خود را با مبارزات حق مردم فلسطين را محکوم می
مردم فلسطين عليه رژيم ارتجاعی اسرائيل و برای تعيين سرنوشت خود و 

 ."کند تشکيل دولت مستقل فلسطين، اعcم می
 
 
 
 
 

 خ�صه ای از اط�عيه ھای سازمان



 ٧٠٣ شماره  ٩۴نيمه دوم مھر     ١٨

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

١٨ 

٣درصفحه   

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: پو?ريزاسيون -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
 

  I.S.F / P. B. 398 / 1500 Copenhagen V. / Denmark: آدرس پستی
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�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
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�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 
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Switzerland 

 :ھلند
Postbus  23135 
1100  DP 
Amsterdam Z.O 
Holland 

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

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

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

 
 :نشانی ما برروی اينترنت

http://www.fadaian-minority.org 
http://74.91.172.21/ 

 
 : E-Mailپست الکترونيک 

info@fadaian-minority.org 

 :ای ميل تماس با نشريه کار
kar@fadaian-minority.org 
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 به ) اقليت(گزارش سياسی کميته اجرائی سازمان فدائيان
 کنفرانس پانزدھم

 
 !رفقا

 
داری جھ�انی، ورشک�ستگی خ�ود  گردد که نظام س�رمايه کنفرانس پانزدھم سازمان در شرايطی برگزار می

تشديد تضادھای اين نظم که بازت�اب . را بيش از ھر زمان ديگر، در مقياس  جھانی به نمايش گذاشته است
بحران جھانی اقت�صاد .  ھای متعدد، نمود عينی يافته است پوسيدگی و زوال روزافزون آن است، در بحران

ترين ک��شورھای  ت��رين و پي��شرفته بزرگ.  مان��ده اس��ت  س��ال _ينح��ل باقی٨داری، پ��س از گذش��ت  س��رمايه
 .ھا تعلق دارد، ھمچنان در چنبره رکود گرفتارند داری که بخش اعظم توليد جھانی به آن سرمايه

فقط از سطح رشد پيش از آغاز س�يکل جدي�د بح�ران ب�سيار  نرخ رشد توليد ناخالص داخلی اتحاديه اروپا نه
 .نشينی ھمراه بوده است فاصله دارد، بلکه ھر رشدی با يک عقب

اي�ن ن�رخ رش�د در .   درص�د ب�ود٣/٣، ٢٠٠۶نرخ واقعی رشد توليد ناخالص داخلی اتحاديه اروپا در سال 
 . درصد رسيده است٠ / ٩ به ٢٠١۴سال 

ش�ود از بي�شترين   که گفت�ه می٢٠١۴در .   درصد بود٣ / ۶، ٢٠٠۶متحده آمريکا، نرخ رشد در  در ايا_ت
 . درصد رسيد٢ / ۴ھا، برخوردار بوده است به  رشد در اين سال

داری که تا سال گذشته، آسيب جدی از اين بح�ران ن�دي�ده ب�ود و  عنوان تنھا کشور قدرتمند سرمايه چين، به
 درصد، در طول يک دھه گذشته برخوردار بود، اکنون ب�ه دوران س�راش�ي�ب�ی ١٠ھای رشد با_ی  از نرخ

درپ�ی داش�ت�ه و  ھ�ای پ�ی  بازار سھام ريزش. يافته است  درصد کاھش٧گام نھاده و اين نرخ رشد به کمتر از
بانک مرکزی چين در سال جاری تاک�ن�ون س�ه ب�ار ن�رخ .   اند داده چھارم ارزش خود را ازدست سھام، يک

بھره را کاھش داده و نرخ برابری يوان را نيز کاھش داده، تا سير نزولی رشد را س�د ک�ن�د، ام�ا ت�اک�ن�ون 
 .توفيقی به دست نياورده است

 


