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دور جديدی از تشديد تضادھا و اخت�فات ميان 

تبع  دولت آمريکا و جمھوری اس�می ايران و به
ای از تشنج و درگيری بر سر  آن مرحله تازه

 .ھای رژيم حاکم بر ايران آغازشده است سياست
پيروزی ترامپ در آمريکا تا ھمين لحظه، 

انکاری برای جمھوری  عواقب و نتايج غيرقابل
اين عواقب فقط به .  اس�می در پی داشته است

مناسبات دو دولت و تأثير آن بر وضعيت سياسی 
جمھوری اس�می در خاورميانه محدود نمانده، 

ھای رقيب ھيئت  بلکه حتی بر موقعيت جناح
جناح موسوم به .  حاکمه نيز تأثير گذاشته است

ازاين از  طلب و معتدل رژيم که تا پيش اص�ح
حمايت و پشتيبانی اوباما  برخوردار بود و 

ای و  کوشيد در پی توافق بر سر پرونده ھسته می
ھای  بھبود مناسبات با دولت آمريکا و دولت

ھای جناحی  اروپايی موقعيت خود را در کشمکش
آوردھای خود را  بھبود بخشد، اکنون دست

چراکه ازھرجھت، تحوUت .  بيند بربادرفته می
سياسی درون آمريکا را به نفع جناح رقيب 

گرای رژيم  جناح موسوم به اصول.  بيند می
بالعکس، از اين تغيير و تحوUت در آمريکا 

نه صرفاً .  داند نفع خود می خرسند بوده و آن را به
رو که تضعيف جناح رقيب و احتماUً زير  ازآن

المللی آن را در  سؤال بردن برخی توافقات بين
کند، بلکه  می ھای خود ارزيابی خدمت سياست

خواھان  اصوUً ھمواره قدرت گيری جمھوری
آمريکا را به لحاظ عقيدتی و سياسی و حتی 

. دھد ھای سياسی ترجيح می وپاخت ساخت
ھای آن را ھم درگذشته و در جريان  نمونه

 .ايم ھای ايران و لبنان ديده گيری گروگان
ھای  دليل نبود که در جريان رقابت بنابراين بی

ای دريکی از  انتخاباتی آمريکا، خامنه
طور ضمنی از ترامپ  ھای خود، به سخنرانی

حمايت کرد و بعداً ھم از پيروزی وی 
ای ع�وه بر  خامنه.  اش را پنھان نساخت خرسندی

مواردی که در باU به آن اشاره شد، به تحوUت 
ھای   خارجی آمريکا، مطابق وعده در سياست
. ھای انتخاباتی ترامپ اميد بسته است دوره رقابت

ھا قرار است تمرکز سياسی و  بر طبق اين وعده
ھای  نظامی دولت آمريکا روی نابودی گروه

گرای رقيب جمھوری اس�می در سوريه و  اس�م
عراق، از نمونه داعش، النصره و القاعده باشد 

مثل تمام روزھای ديگر در .  روزی بود عادی 
راه .  باز از جايی چند نفری گرد آمدند.  ۵٧سال 

ھا و شروع کردند به شعار  افتادند در خيابان
ديد،  سر راه ھر که گروه را می.  عليه شاه.  دادن

صدا  گروه، ھم.  شد اگر کاری نداشت، ھمراه می
وزير، عليه  عليه شاه، عليه نخست.  داد شعار می
چه که پيش از آن راه نفس را  عليه ھر آن.  ساواک

ھا  کرد به آن ديگران را دعوت می.  گرفته بود
با گذر از چند خيابان، ديگر به گروه .  بپيوندند

 .شد بزرگی تبديل می
ديوارھای شھر به تابلوی بزرگی از ديوارنويسی 

ھای  ديوارنويسی.  ھای رنگ تبديل شده بود و لکه

اوايل که شروع شده بود، به سرعت با .  شبانه
شب، .  زحمتی بيھوده.  پوشاندندشان رنگ می

"شد روی رنگ، نوشته می ننگ با رنگ پاک : 
بعد از مدتی شعارھا .  و شعاری جديد"  شود نمی

ھا ھم کفاف  چندان زياد بودند که گويا رنگ
 .پس، شعارھا ماندند. کردند نمی
ھايی که از گوشه و کنار شھر شروع  پيمايی راه
بسياری .  رسيد خطر به مقصد می شد، گاھی بی می

تھديد بود و .  بندان ارتش و پليس اوقات نيز به راه
ھوايی يا .  و صدای تير"  متفرق شويد"دستور 
ھا پناه  ای پشت ديوارھا و ماشين عده.  زمينی

 " ھپکو"نبرد د(ورانه کارگران 

قربانگاه پ�سکو سمبل 
ھمبستگی مردمی و تبانی 

 مسئو(ن رژيم
 
 

 کولبری و حق انسان برای 
 کار و يک زندگی شرافتمندانه

 سياست ھای 
 نژادپرستانه ترامپ و

  اعتراضات جھانی عليه آن
 

 ژانويه مراسم تحليف پنجاه و پنجمين ٢٠روز 
اوباما رفت و .  رئيس جمھور آمريکا برگزار شد

دونالد ترامپ در راس دستگاه دولتی اين کشور 
آنچه مراسم تحليف ترامپ را از .  قرار گرفت

مراسم ھای پيشين رياست جمھوری آمريکا 
متفاوت ساخت،  تظاھرات وسيع مردم آمريکا و 
اروپا عليه ترامپ در ھمان روز برگزاری 

تظاھراتی که درآن ميليون ھا .  مراسم تحليف بود
تن از مردم آمريکا و اروپا عليه ترامپ و 
سياست ھای نژادپرستانه اش دست به راھپيمايی 
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 اخت�فی که حل نا شده باقی ماند و دوباره سرباز کرد

که نتيجه نھايی آن تثبيت موقعيت جمھوری 
از .  اس�می ايران در عراق و سوريه خواھد بود

جھت ديگر، ترامپ وعده بھبود مناسبات با 
تواند  شرط اجرا می روسيه را داده است که به

المللی  ھای بين منجر به تغييراتی در سياست
از اين بابت نيز نفع .  ھای جھانی گردد قدرت

 .جمھوری اس�می در پيروزی ترامپ بود
ھای دوره انتخاباتی  که وعده اما، مستثنا از اين

 خارجی دولت  ترامپ تا جايی که به سياست
يابد، به کجا خواھد انجاميد،  آمريکا ارتباط می

داده، اخطارھای  آنچه پيشاپيش در عمل رخ
درپی دولت آمريکا به جمھوری اس�می،  پی

ھای جديد و نام بردن از جمھوری  وضع تحريم
عنوان رژيم تروريستی شماره يک  اس�می به

ھای مقامات آمريکايی  گيری جھان در موضع
 .است

در ظاھر، اين تشديد مخاصمات و 
ازآن صورت  ھای دولت آمريکا، پس گيری موضع

گرفت که سپاه پاسداران يک موشک بالستيک را 
بديھی .  بدون اع�م علنی و رسمی آزمايش کرد

لذا بعد .  تواند مخفی بماند بود که اين آزمايش نمی
که دولت آمريکا اقدامات خود را برای  از آن

مقابله با آن آغاز نمود، جمھوری اس�می، پس از 
گذشت دو، سه روز ناگزير شد، بپذيرد که چنين 

 .گرفته است آزمايشی انجام
که چرا جمھوری اس�می در شرايطی که  اين

بايست  ای، نمی قاعدتاً به حسب مواضع خامنه
دست به چنين اقدامی بزند، اين آزمايش موشکی 

که  اما ھمين.  را انجام داد، دقيقاً روشن نيست
برخ�ف گذشته، اين آزمايش مخفيانه و 

سروصدا انجام گرفت و در پی آن فرمانده  بی
نيروی ھوافضای سپاه پاسداران به شورای امنيت 

تواند دليلی بر اين  ملی رژيم فراخوانده شد، می
باشد که Uاقل در سطح مقامات سياسی رژيم، 

. شده در جھت تشديد تضادھا نبود اقدامی حساب
چون ازھرجھت که به قضيه نگاه شود، نفع رژيم 
در شرايط کنونی اين نيست که وارد يک 

ھرروی، در  اما به.  درگيری جديد با آمريکا شود
پی اين آزمايش موشکی، نتيجه آن چيزی است 

 .که در اين لحظه  شاھد آن ھستيم
ترامپ که اکنون ع�وه بر دستگاه اجرايی، از 
حمايت کنگره آمريکا برخوردار است، اين اقدام 

ای برای  جمھوری اس�می را توجيه و بھانه
عنوان  اين مسئله را به.  تشديد مخاصمات قرارداد

نقض توافقات به شورای امنيت کشاند، اما منتظر 
نماينده دولت آمريکا در .  تصميمات آن نيز نماند

گر نخواھيم  شورای امنيت اع�م کرد، ما نظاره
پی آمد آن در .  ماند و دست به عمل خواھيم زد

ھای   بھمن، تحريم تعداد افراد و شرکت١۵روز 
وابسته به جمھوری اس�می در ايران و برخی 

زمان با  ھم.  کشورھای ديگر ازجمله در چين بود
آن، مايکل فلين، مشاور امنيت ملی ترامپ، بيانيه 
شديداللحنی عليه جمھوری اس�می انتشار داد که 

در اين بيانيه از .  سابقه بود در نوع خود بی
ترين کشور حامی  عنوان مھم جمھوری اس�می به

ثبات  آميز برای بی تروريسم و اقدامات خشونت
برده شد و ھشدار داد  کردن منطقه خاورميانه، نام

پوشی بر اقدامات خصمانه و  که روزھای چشم
مواضع .  تھاجمی ايران به پايان رسيده است

مشابھی از سوی ديگر مقامات آمريکايی اتخاذ 
معاون ترامپ، جمھوری اس�می را .  گرديد

حامی خرابکاری ناميد و خود ترامپ نيز به 
جمھوری اس�می ھشدار داد با آتش بازی نکند و 

 .آن را دولت تروريست شماره يک جھان ناميد
عنوان رھبر جمھوری  ای به در ايران اما، خامنه

اس�می و فرمانده کل نيروھای مسلح رژيم، 
 ٢٢ھا سکوت کرد و بعد ھم پاسخ را به رژه  مدت

حسن روحانی نيز .  بھمن موکول کرد
برخی .  گيری جدی نداشت موضع
ھای مقامات سياسی و نظامی  گيری موضع
 .دوم رژيم ھم بااحتياط صورت گرفت دست

ھم در اين است که جمھوری اس�می در  دليل آن
ای گرفتارشده است که انتظارش را  مخمصه
اوضاع منطقه خاورميانه، در حال تغيير .  نداشت

فقط دولت .  به زيان جمھوری اس�می است
آمريکا نيست که بار ديگر به مقابله با جمھوری 

دولت انگليس که در .  اس�می برخاسته است
دوران اوباما در کنار جمھوری اس�می و حمايت 
از آن قرار داشت، آشکارا به حمايت و تقويت 
رقبای عرب جمھوری اس�می روی آورده و 

وزير  نخست.  کند ھا را به مقابله تشويق می آن
رژيم اسرائيل که اوضاع را اکنون به نفع خود 

 تشکيل يک جبھه جھانی عليه  داند، وعده می
دولت آمريکا .  دھد  جمھوری اس�می را سر می

ھم اقدامات خود را به آنچه ذکر شد، محدود 
 .نکرده است

ترامپ در گفتگوی تلفنی با شاه عربستان، 
خواستار اقدامات مشترک نفتی و نظامی برای 

وزير دفاع وی در گفتگو با . مقابله با ايران گرديد
ھای  وزير دفاع عربستان، خواستار ھمکاری

نزديک دو کشور برای مقابله با جمھوری 
 .اس�می شد

ای  در بحران سوريه، نقش رقيب ديگر منطقه
. جمھوری اس�می، ترکيه در حال افزايش است

ھا ميلياردھا دUر، حاصل  جمھوری اس�می سال
دسترنج کارگران ايران را در سوريه بر باد داد 

اما .  که جنگ داخلی آن را به نفع خود خاتمه دھد
اکنون اين روسيه است که در حال نوشتن يک 
قانون اساسی جديد، برای ايجاد سازش با تعدادی 

ھای مخالف رژيم اسد و جمھوری  از گروه
ھايی که از حمايت ترکيه  گروه.  اس�می است
 .برخوردارند

رغم  طور واقعی به که جمھوری اس�می به اين
ھايی که بر تودھای مردم ايران تحميل  تمام ھزينه

طلبانه و  تواند به اھداف توسعه کرده است، نمی
طلبانه خود در منطقه خاورميانه جامه عملی  جاه

ھای  پوشد و تنھا نتيجه اقداماتش برافروختن جنگ
ای در تعدادی از کشورھای اين منطقه بوده،  فرقه

 .از پيش ھم آشکار بود
طلب بتواند، اھداف  که يک دولت توسعه برای اين

خود را عملی سازد، قبل از ھر چيز بايد يک 
قدرت اقتصادی باشد که پايه محکم قدرت نظامی 

جمھوری اس�می ايران .  و سياسی آن دولت شود
فاقد قدرت اقتصادی و سياسی Uزم است و لذا 
عمليات نظامی آن نيز فقط به درد اقدامات ايذائی 

خورد و نه تسلط بر کشورھا و  و ماجراجويانه می
جمھوری اس�می حتی .  مردم کشورھای ديگر

تواند ھمچون رژيم شاه، نقش ژاندارم منطقه  نمی

ھم شرايط و لوازم  را بر عھده گيرد، چراکه آن
مختص خود را دارد که ازجمله درجه معينی از 
قدرت اقتصادی و برخورداری از حمايت 

 ھای جھانی است که اين نيز از عھده قدرت
بنابراين ھمواره .  جمھوری اس�می ساخته نيست

ھای  در سياست خارجی خود با تضادھا و تنش
Uينحل مواجه خواھد بود، و سرانجام چيزی جز 

 .شود شکست نصيبش نمی
يکی از معض�ت و تضادھای Uينحل جمھوری 

 .اس�می با دولت آمريکا بر سر ھمين نکته است
جمھوری اس�می به لحاظ سياست داخلی با  

. دولت آمريکا ھيچ تضاد و اخت�ف جدی ندارد
تضاد و اخت�ف بر سر سياست خارجی جمھوری 

که چرا در پی توافق  اين.  اس�می ايران است
ای و مناسبات تقريباً خوب اوباما با  ھسته

جمھوری اس�می، اين تضادھا و اخت�فات 
. ھمچنان ادامه يافت، دليلش در ھمين مسئله است

دو طرف نخواستند و يا نتوانستند به عرصه 
اوباما وارد حل .  اصلی اخت�ف وارد شوند

ای شد که سياست دولت آمريکا و طبقه  مسئله
ای  نزاع ھسته.  حاکم آمريکا در کليت آن نبود

اصل مسئله مورد اخت�ف نبود، بلکه برای طبقه 
آويزی بود که جمھوری   حاکم آمريکا صرفاً دست

اس�می را وادار به کنار گذاشتن سياست خارجی 
اس�ميستی و ايجاد ھم آھنگی باسياست  پان

 .خارجی دولت آمريکا و کشورھای منطقه سازد
مانده  اين اخت�ف و تضاد است که حل نا شده باقی

 . و اکنون دوباره سرباز کرده است
اکنون آيا جمھوری اس�می با توجه به مجموع 

ھا در سياست  ھای داخلی و شکست بحران
تواند، ھمچنان به  اش می ای خارجی و منطقه

ھای گذشته خود ادامه دھد و اين تشديد  سياست
 نزاع با آمريکا را بپذيرد؟

ھای دولت آمريکا مربوط  تا جايی که به تحريم
ای پوشيده نيست که دولت  شود، اين نکته می

ھايی در سطح  تواند تحريم آمريکا ديگر نمی
گذشته عليه جمھوری اس�می به مرحله اجرا 

 ميان  درآورد، چون Uاقل آن وحدت پيشين
اما يک نکته .  ھای امپرياليست وجود ندارد قدرت

را نبايد فراموش کرد که به علت نقشی که 
امپرياليسم آمريکا در اقتصاد جھان دارد، حتی 

جانبه آمريکا قطعاً جوانب منفی  ھای يک تحريم
جمھوری .  برای جمھوری اس�می خواھد داشت

اس�می با بحران اقتصادی جدی مواجه است و 
نيازمند درآمد نفت و وارد شدن سرمايه 

ھا باعث  اين تحريم.  المللی انحصارات بين
داران جھان نتوانند  گردد که برخی از سرمايه می

رابطه اقتصادی مستقيمی با جمھوری اس�می 
ترين انحصارات  حال بزرگ درعين.  برقرار کنند

ھای سنگين، نتوانند  جھان نيز از ترس جريمه
وارد مبادUت و قراردادھای مھمی با جمھوری 

ھای قدرتمند  اس�می شوند و Uاقل برخی بانک
جھانی خود به مانعی بر سر راه 

وانتقال پول  ھا، مبادUت و نقل گذاری سرمايه
ترين  بنابراين تحريم يکجانبه، اصلی.  گردند

ابزاری است که دولت آمريکا برای مقابله با 
اما آيا دولت .  جمھوری اس�می در اختيار دارد

آمريکا فراتر از اين، ابزار ديگری برای مقابله و 
فشار بر جمھوری اس�می در اختيار دارد؟ 

ھای رقيب  حمايت سياسی و نظامی از دولت
اما بعيد .  جمھوری اس�می يک ابزار ديگر است

رسد که اقدامی فراتر از اين صورت  به نظر می
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 انق�بی ديگر بايد
ھا  کوچه ای به کوچه پس گرفتند، عده می
اما، باز، يکديگر را جايی پيدا .  دويدند می
در .  گرفت ی ديگری شکل می کردند، دسته می

. شدند يا تک تک روانه مقصد می.  مسيری ديگر
ھا  تر اوقات، مقصد، دانشگاه در تھران، بيش

. ھا ترين آن بودند و دانشگاه تھران يکی از مھم
ترين  ھايی که پيش از آن، کم دانشگاه
ھمين .  گرفت شان با حمله گارد پاسخ می اعتراض

چندی پيش بود که جلسات شعرخوانی کانون 
ی پليس را به  نويسندگان در دانشگاه صنعتی حمله

ای که به  درگيری.  دنبال داشت و درگيری را
ھا تن  مرگ يک تن و مصدوميت و دستگيری ده

اما اکنون، دانشگاه ديگر .  ديگر انجاميده بود
گروه گروه .  شناخت دانشجو و غير دانشجو نمی

و ھميشه خبری بود برای رد .  آمدند مردم گرد می
. اعتصاب جديدی که شروع شده بود.  و بدل
شرح جنايتی ديگر .  ای که خوانده شده بود اع�ميه

ای  و ھميشه تجربه.  ھای رژيم و ساواک از جنايت
. ای بود برای يادگيری نکته.  بود برای تعريف

کتابی بود برای .  داوطلبی بود برای سخنرانی
شان، جرم  تر، داشتن ھايی که پيش کتاب.  گرفتن

شد، اما اکنون، علنی دست به دست  محسوب می
از ".  جلد سفيد"ھای موسوم به  کتاب.  شدند می

و از خيلی .  شنيدی و از فلسطين و کوبا ويتنام می
و .  چيزھای ديگر که پيش از آن خبر نداشتی

 . قرار بعدی
در اين .  تر، بازار بحث و جدل بود از آن داغ

سياست، فلسفه، .  شد بازار ھمه چيز يافت می
کردند؛  ای از خمينی حمايت می عده.  اقتصاد

ھا؛ گروھی از  برخی ديگر از مارکسيست
ای بود  اين آزادی.  ھا مجاھدين و گروھی از فدايی

ی فرادست برای  ای که طبقه فراتر از ھر آزادی
در .  شمارد  میمجاز و قانونیطبقات فرودست، 

و تنھا .  ای بود نامش، آزادی توده.  سراسر دنيا
. ھا سرکشی در برابر باUدستی:  تابع يک قانون

جان گرفته از مبارزات روزمره، ھمراه با 
. گذشتگی انبوھی از مردم پايداری و از جان

ای بود که ھر روز از نو آغاز و بازآغاز  مبارزه
ھا و  صفير گلوله.  و از ھمين رو، ماندنی.  شد می

تھديدات رژيمی ديکتاتور نتوانسته بود در ھم 
با .  با تمام کشتارھا و بگير و ببندھايش.  بشکندش

 .اش ھا و نويدھای پوچ تمام فريب
معدودی که با .  اما در اين ميان بودند معدودی ھم

راه گفت و شنود را " بحث بعد از پيروزی"شعار 
حزب فقط "تر، با شعار  يا عيان.  بستند می

ھا  کوشيدند جمع می"  هللا هللا، رھبر فقط روح حزب
. ھا را به خصوص جمع چپ.  را بر ھم بزنند

و چون تعداد .  کشيد گاھی ھم کار به درگيری می
تشنگان شنيدن و دانستن، ھميشه بيش از اوباش 

بودند که ميدان "  ھا اللھی حزب"بود، در پايان اين 
"کردند را خالی می که "  ھايی اللھی حزب. 

شدند  می"  سازماندھی"خودانگيخته نبودند، بلکه 
 .با ھدِف تمرين سرکوبی که در راه بود

شھرھا .  ھای تھران نبودند و تنھا تھران و دانشگاه
به .  ھا ھا و مدرسه ھا و کارخانه و روستاھا، خانه

. رفتی، ھمين حکايت بود ھر جايی که می
ای را ه  جويبارھايی بودند که به ھر رخنه

رفتند که به رودی خروشان بدل  گشودند و می می

تر  تر و ژرف رفت، پھن تر می ھر چه پيش.  گردد
ھای اعتصاب جان  ھا، کميته در کارخانه.  گشت می
ھا اعتصاب  ھا و دانشگاه مدرسه.  گرفتند می
کمی دستمزد .  خواستند ابتدا اندکی می.  کردند می
به .  تر تر، کمی آزادی، کمی حق بيش بيش

شان که باور آوردند، خواھان ھمه چيز  قدرت
 .شان تمام حق. شدند

شاه "  ی ثبات جزيره"ی اين رودھا در  سرچشمه
که، در نگاھی سرسری، "  ای جزيره"کجا بودند؟ 
اما گوش که .  انگيز بر آن حاکم بود سکوتی وھم

ی جويبارھا و نھرھا را  دادی، زمزمه می
ای  سرچشمه گرفته از اعماق جامعه.  شنيدی می

تلنبار شده طی .  ھای بسيار ی ناداشته اسير چنبره
. شد تر می تر و تنگ ی خفقان تنگ ساليانی که حلقه

شود و به  ساليانی که گفته شد، زمين تقسيم می
. تر ھای بيش جايش فقر بازتقسيم شد و آلونک

ھا Uغرتر و Uغرتر  ساليانی که نان سفره
ساليان .  ساليان دراز دزدی و غارت.  گشت می
ساليان خشم و استيصال از عمری .  گستری جھل

 . در کار و دسترنجی ناچيز
و رود که .  اين جويبارھا بر اين بستر روان شدند

گستر  به راه افتاد، مردمان دريافتند ھيوUی سايه
شان،  ھا، در برابر سيل خروشان بر زندگی آن

پس ترس رفت و شجاعتی .  مترسکی بيش نيست
خروشيد و  رود می.  کران جايش را گرفت بی
ديگر به جز .  کند روفت و بنيان برمی می

ھايی  پيمايی ھای چند ده و چند صد نفره، راه گروه
. بودند چند ھزار نفره و چند ده ھزار نفره

اما، .  بسياری مجروح شدند.  بسياری جان باختند
خ�ء ھيوU را .  رود سر بازايستادن نداشت

 .ای بھتر اميد به آينده. ھای شاد اميد پر کرد رنگ
ای ھم  ھای شاد اميد، سياھچاله اما در ميان رنگ

ای که ريشه در اعماق قرون داشت  سياھچاله.  بود
کرد  ترش می تر و پھن و جھل ھنوز موجود، پھن

تافت، چرا که  و اين ھمه رنگ شاد را برنمی
. دانست ھا می اش را باUترين رنگ رنگ سياه تک

. تر از آن بود که به عناد با آن برخيزد رود عظيم
سرپاسدار از راه .  به ظاھر.  آوای رود شد پس، ھم

سرنوشت : "کن گفت بنيان که رسيد، مرعوب سيل
محمد رضای "، "ھر ملتی به دست خودش است

پھلوی، اين خائن خبيث برای ما رفت، فرار كرد 
مملكت ما را خراب .  و ھمه چيز ما را به باد داد

، "كرد، قبرستان ھای ما را آباد كرد
ما "، "ھا حق ابراز عقيده دارند مارکسيست"

ما كی مخالفت "، "زندان سياسی نخواھيم ساخت
فرھنگ ما را يك فرھنگ عقب "، "كرديم با تجدد

ھای  خون"، "نگه داشته درست كرده است
ھای ما برای اين جھات ريخته شده، برای  جوان

خواھند دوباره  می"، "خواھيم ما اينكه آزادی می
ما را برگردانند به آن عھدی كه ھمه چيزمان 
اختناق در اختناق باشد و ھمه ھستی ما به كام 

 ...و" آمريكا برود
بلند، جلوی .  داد سرپاسدار سياھچاله نويد می

اش،  اما در خفا و پنھان، با پاسداران.  ميکروفون
" شيطان بزرگ"، ھمان که بعدھا "آمريکا"با 

ھای اميد و  کرد تا رنگ ناميدندش، تبانی می
دستانه بر آن شدند تا اين رود  ھم.  شادی را بزدايد

ھای اميد و  چرا که رنگ.  کن را مھار کنند بنيان

را نيز به ھراس افکنده "  شيطان بزرگ"شادی، 
ھراس از آن که اين رود، سنگ بر سنگ .  بود

که متمردان از اين پس قيدی را .  برجای نگذارد
چرا که در ميان .  کارشان دشوار بود.  گردن ننھند

دستانی با س�ح  به جھل و جنون، بودند چراغ
 . آگاھی
تظاھراتی فراخوانده شد تا .   بھمن فرارسيد٢١

نبردی که به .  سالگرد نبردی بزرگ داشته شود
حماسه، زيرا با آن که .  ای بدل گشت حماسه

کوه مردانی بودند اندک، اما  آغازگرانش شيرآھن
کوه مردان جان  آن شيرآھن.  پژواکی گسترده يافت

باختند، ولی نبردشان در آب راکد، موج در موج 
. بر سکوت ترک انداخت.  افکند و تا دورھا رفت

ورزی مھر  بر سياست، ھنر، ادبيات و انديشه
و در روز .  پيگيران بسيار يافت.  خود را کوبيد

. بزرگداشت اين حماسه بود که حادثه رخ داد
تا .  نظير در تاريخ ملتی ديکتاتورزده ای بی حادثه

 .ھای کوتاه جايی که به ياد داشت به جز وقفه
ھنوز تظاھرات .  ھا ھزار نفر گرد آمده بودند ده

باره اع�م شد، ديشب به  يک.  شروع نشده بود
. ھمافران در پادگان نيروی ھوايی حمله شده است

ھا به ياری آنان  گفته شد، مردم و چريک
تواند س�ح به  خواسته شد، ھر کس می.  اند شتافته

. ھزاران نفر.  و رفتند.  دست گيرد، به کمک برود
ھا ھزار نفر ديگر  ده.  خبر، دھان به دھان پيچيد

ھا، راديو و تلويزيون،  به سوی پادگان
رفتند .  ھا روانه شدند ھا، ساواک و زندان ک�نتری

قدرت .  شان بود چه را که حق تا بازپس بگيرند آن
و خروش رود چندان عظيم بود و چندان .  را

گران درمانده که دو روزه تکليف روشن  سرکوب
قيامی که تکليف .  قيام مسلحانه.  قيام بود.  شد

ھا را نقش  حاکمان سابق را يکسره کرد و تبانی
 .ای تا اندازه. بر آب

ھا بلندگو به دست،  پاسداران سياھچاله، در خيابان
گفتند که  می.  کردند رود را به توقف دعوت می

. کو گوش شنوا".  از شب مانده دودانگی"ھنوز 
نبردی .  به نبردش.  اين رود به خود باور داشت

 .گرفت که از آن نيرو می
رفت تا  رود می.   ھراسيدند پاسداران سياھچاله

دلی نشان  پس، ھم.  آنان را نيز در خود فرو برد
در خفا، اما، بر آن بودند که رود .  به ظاھر.  دادند

ھا  به بيابان.  را به نھرھا و جويبارھا بدل کنند
 . ھا سرازير کنند و به اعماق چاه

اين .  رفت خبر، سرمست قدرتش ھنوز می رود بی
کند و خرابکاران  ھا را برمی جا و آن جا، خرابی

. کرد اداره می.  ساخت شورا می.  مبتکر بود.  را
در کارخانه، در مدرسه، در .  کرد آباد می

و آباد .  دانشگاه، در اداره، در روستا و در شھر
نگاھبان امنيت و .  ديگر مسلح بود.  کرد می

نگاھبان .  نگاھبان دستاوردھايش.  شد آرامش می
اسلحه به .  طلبيد اش از قدرت را می سھم.  اش غنايم

شد، در دست ھر زن و مردی، ھر  وفور يافت می
و در اين زرادخانه .  نوجوان و حتا کودکی

عمومی، چه شاھکاری از امنيت و آزادی، 
 .ھمتا اما بی. کوتاه مدت. توأمان، آفريد

. کار ننشستند در اين ميان، پاسداران سياھچاله بی
جھل، بسياری را به .  ھايشان را گستردند چاله دام
. پس گرفته شد.  پس دادند.  شان افکنده بود دام

. برخی با زور.  برخی با اکراه.  برخی دو دستی
اندک .  ذره ذره.  شان را غنايم.  دستاوردھايشان را

افزون بر آن، .  جھل بر آگاھی پيشی داشت.  اندک

١از صفحه   



 ۴ ٧٣۵ شماره  ٩۵نيمه دوم  بھمن     ۴

٣از صفحه   

 انق�بی ديگر بايد

رنگ .  رنگ پدران مستأصل.  رنگ حسرت
ھمراه با .  سياھی آغشته به خون.  زده مادران ماتم

گويند تا  دروغ می.  بوی تعفن دينی ھزاران ساله
 . رود دوباره نخروشد

زير شوUی اس�می سياه امروزين، اما، 
با تمام .  ھنوز ھست.  ھای ديگری ھم ھست رنگ

رنگ  ته.  رنگ اميد ته.  تق�ی پاسداران سياھچاله

ی مستی ھمگانی از پيروزی، چه کسی  در ميانه
چون روزھای  کرد باز زمانی سررسد ھم باور می

. تر خونين.  تر سياه.  بدتر.  پيش از خروش رود
 .اندک کسانی

. يک جبھه تسخير شده بود.  قيام پيروز شده بود
. تر با يارانی کم.  پس نبرد ادامه يافت. اما جنگ نه

پس پاسداران سياھچاله بايد .  اما مقاوم، راسخ
رفت، اين رود  احتمال می.  انديشيدند تدبيری می

زيرا که .  دليل کم نبود.  دوباره به راه افتد
خواست نظم  شکيب و ناراضی می سرپاسدار، بی

زنانی که بايد به .  ی خود را برقرار کند سياھچاله
. شدند پستوی خانه و زير چادر خزانده می

ھايی که  دانشگاه.  شدند ھايی که بايد شکسته می قلم
دانشجويانی که .  شدند تھی از انديشه و دانش می

ھايی که بايد بريده  زبان.  شدند بايد رام می
. شدند کارگرانی که بايد فريب داده می.  شدند می
نادارانی که بايد .  شدند ھايی که بايد کشتار می خلق

ھايی که  ثروت.  کردند ھا، دلخوش می به نداشته
دشمن، .  به ھر بھايی.  گشتند بايد دست به دست می

 .پس توفيق يافت. اينک در اذھان Uنه گزيده بود
. در پی دستاويزی بودند.  ريزی شده بود  برنامه
ھای دار و  چوبه.   صادر شد فرمان حمله.  يافتند
تعداد .  فرصت نبود.  ھای تير برپا شدند ميدان

گروھی .  گروھی اعدام کرد.  متمردان زياد
گاه و زندان  گروھی به شکنجه.  تيرباران کرد

. برخی به آن سوی مرزھا گريختند.  فرستاد
شھر و روستا، رنگ .  برخی سکوت پيشه کردند

. ھا، رنگ ش�ق ھا و ميدان پارک.  خون گرفت
ھا رنگ خون و بوی عفونت و ادرار  زندان
حتا به غير متمردان ھم رحم .  شدگان شکنجه
جنگ برپا کرد و ھزار ھزار را روانه تا .  نکرد
به اسارت .  معلول شوند.  جا، به قتل برسند در آن

 . گرفته شوند
و امروز سی و اندی بعد، از انق�ب که سخن 

. گويند به عمد دروغ می.  گويند رود، دروغ می می
گويد تا خود را تنھا وارث حقنه  يکی دروغ می

اش،  اش، نظم گويد تا ھستی ديگری دروغ می.  کند
گويند اين  می.  اش برجای بماند اش، دارايی دين

در .  اين فرجام انق�ب است.  فرجام انق�ب بود
ی نسل انق�ب، اما، انق�ب رنگ آزادی  خاطره

رنگ اميد و .  رنگ خواستن و توانستن.  بود
تصوير .  رنگ شجاعت و فداکاری.  شادی

ھای پر از جوانانی است که  انق�ب، خيابان
ديوارھای .  زدند شان را فرياد می خواست

ھاست و  درھای باز خانه.  شعارپوش است
تصوير سردرھای دانشگاه تھران با .  ھا ھمدلی
ست با  شوراھايی.  ھای کتاب به دست فروش دست

تصوير .  مردمانی نشسته بر مسند قدرت
ھنگام  درست آن.  نبرد برای رسيدن.  ست آگاھی

که بسياری نفسی آسوده کشيدند، که جھل عرصه 
را به تصرف درآورد، که نبرد پايان يافته تصور 

ھا  شد، که بسياری از نبرد دست شستند و به خانه
بازگشتند، سياھچاله فرصت يافت تا ھمه چيز را 

چه که پس از آن رخ  آن.  به رنگ خود درآورد
رنگ و تصوير .  داد، رنگ و تصوير انق�ب نبود

. جمعی رنگ گورھای دسته.  ضد انق�ب بود
رنگ .  تر از شھرھا ھايی بزرگ رنگ گورستان
رنگ محروميت، .  رنگ خفقان.  اعتياد، فحشا

. نشينی رنگ زاغه.  رنگ کودکان گرسنه.  نداری

 ھای سازمان ای از اط�عيه خ�صه
 

ھا و مبارزات کارگران نيشکر  از خواست"ای با عنوان   بھمن ماه، سازمان اط�عيه١١در تاريخ 
: خوانيم ھايی از اين اط�عيه چنين می در بخش.  منتشر کرد!"  ھفت تپه و ساير کارگران حمايت کنيم

ی خود  افتاده تپه نيستند که برای دريافت دستمزد و ديگر حقوق عقب اين تنھا کارگران نيشکر ھفت"
اغلب کارگران ايران با اين مشکل روبرو بوده و ھر روزه شاھد .  زنند دست به اعتصاب می

 ۴٨٠ روز از اعتصاب ٢۴ھم اکنون .  اعتراض و اعتصاب کارگران در اقصا نقاط کشور ھستيم
ھيچ .  گذرد  ماه دستمزد می۵کارگر کارخانه سيمان مسجد سليمان در اعتراض به عدم پرداخت 

افتاده دست  کشوری در جھان وجود ندارد که کارگران در چنين ابعادی با معضل دستمزدھای عقب
 . افتد شان به تعويق می ھايی پوچ و بيھوده پرداخت به گريبان باشند، دستمزدھايی که ھر بار با بھانه

ھا و  ی کارگران، در بانک افتاده گذاری دستمزدھای عقب داران با سرمايه اما در حقيقت، سرمايه
کار در حالی بر سود خود افزوده و  ھا با اين آن.  زنند ديگر موسسات مالی، سود ک�نی به جيب می

ھا، بايد روزانه به جنگ با فقر و نداری  کنند که کارگران آن در آسايش و رفاه کامل زندگی می
 .بپردازند
در حالی که بيش از .  گيرند ھا را به گروگان می چنين با تعويق دستمزد کارگران، آن داران ھم سرمايه

ده ميليون بيکار در کشور وجود دارد، کارگران از ترس از دست دادن کار، مجبور به تحمل 
ھا در حالی که چندين ماه دستمزد خود را از کارفرمايان  آن.  شوند بسياری از شرايط کارفرما می

، به شرايط غير انسانی که به طبقه کارگر  افتاده طلبکار ھستند، به اميد دريافت دستمزدھای عقب
ھا و ديگر مراکز کار، اخباری از افزايش  اکنون از اغلب کارخانه ھم.  دھند ايران تحميل شده تن می

شود که يکی از نتايج آن بروز حوادث ناشی  داران منتشر می فشار کاری بر کارگران توسط سرمايه
 .از کار است که ھر ساله در حال افزايش است

داران و دولت  باری که سرمايه تواند خود را از زير بار فقر و شرايط خفت ی کارگر ايران نمی طبقه
ترين حقوق کارگران از جمله حق تشکل، بوجود  ھا با سرکوب خشن و نقض بديھی حامی آن

که با اتحاد سراسری خود و به عنوان يک طبقه به نبردی قطعی برای  اند، رھا گرداند؛ مگر آن آورده
 .داری روی آورد برانداختن نظام سرمايه

 . ی کارگر اھميتی تام دارد از ھمين رو ايجاد تشکل کارگری به منظور اتحاد طبقه
نشينی  داران و دولت را به عقب کارگران حتا اگر بخواھند در چارچوب نظم موجود نيز سرمايه

برای اين امر اما اتحاد کارگران بايد از سطح يک کارخانه فراتر .  وادارند، مجبور به اتحاد ھستند
وقتی .  ی صنعتی يا يک منطقه را دربرگيرد رفته و حداقل بخش مھمی از کارگران يک رشته

داران را مجبور به پذيرش  توانند سرمايه گاه می ھای يک رشته متحد شوند، آن کارگران کارخانه
 .ھای خود کنند خواست

ی سازمان است که در  عنوان ديگر اط�عيه"  جمھوری اس�می قاتل کولبران زحمتکش کردستان"
ماه در اثر ريزش بھمن  نھم بھمن: "ھايی از اين اط�عيه آمده است در بخش.  ھمين روز انتشار يافت

 سال سن ٢٧ تا ١٨ تن از کولبران زحمتکش که بين ۴در مناطق کوھستانی بيوران در سردشت، 
 بھمن، ١١انگيز، در روز  ی غم در پی اين حادثه.   نفر ديگر مصدوم شدند۵داشتند جان باخته و 

فرماندار جنايتکار سردشت به نام ميراشکان مھدوی، برای رفع مسئوليت از جمھوری اس�می، 
 .شان را از دست دادند، مسئول حادثه دانسته و قاچاقچی ناميد کولبرانی را که جان

به گزارش کانون حقوق بشر .  ھاست که دستان جمھوری اس�می به خون کولبران آلوده است سال
 کولبر در مناطق کردنشين ايران توسط نيروھای نظامی ٧٠جاری   ماه اول سال۵کردستان، تنھا در 

 . اند جمھوری اس�می کشته و زخمی شده
کند که بگويد برای چه اين جوانان و مردم زحمتکش حاضر  فرماندار جنايتکار سردشت فراموش می

توانند يک  خوارانی چون او حتا نمی به انجام چنين کار سختی ھستند، در حالی که اوباشان و مفت
 .ھا کار کنند روز مانند آن

کند که بگويد، تاوان فساد او و تمامی مسئوUن جمھوری  فرماندار جنايتکار سردشت فراموش می
 .دھند اس�می را کارگران و زحمتشکان ايران از جمله کولبران می

اگر جوانان  وديگر اقشار زحمتکش کردستان با به خطر انداختن جان خود و تحمل مشقات زياد تن 
. شان وجود ندارد دھند تنھا به اين دليل است که راه ديگری برای امرار معاش برای به کولبری می
شان يعنی حق کار محروم  ترين حق ھا را از بديھی داری ايران و دولت حامی آن، آن نظام سرمايه

اند جمھوری اس�می  ی مشقات و خطرات آن شده ساخته و اگر مجبور به کولبری و تحمل ھمه
 .مسئول آن بوده و بنابر اين عامل اين جنايت نيز جمھوری اس�می است

 
 

رنگ  ته.  رنگ خواستن و توانستن ته.  شادی
ھايی که رودی خروشان  رنگ.  آگاھی و ت�ش

ی شھرھا و  خواھند تا بار ديگر بر چھره می
ی  خورده ی چين بر چھره.  روستاھا بنشينند

نبرد .  رنگ نبرد Uزم است.  آلود مردمان خشم
اين بار .  تر اين بار آماده.  برای انق�بی ديگر

 .تر آگاه
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  ۶درصفحه 

١از صفحه   

 " ھپکو"نبرد د(ورانه کارگران 
بھانه نداشتن توجيه اقتصادی، درصدد برآمد 
کارخانه را تعطيل و آن را منحل کند و زمين 
کارخانه را که قيمت آن بسيار افزايش يافته است 

ھاست حالت ب�تکليفی بر  اکنون ماه.  بفروشد
ھپکو حاکم شده و حتا بحث بازگرداندن مالکيت 
شرکت به دولت و اداره دوباره آن زير نظر 
. سازمان گسترش و نوسازی مطرح شده است

طور   ماه است دستمزد کارگارن يا به٩بيش از 
و )  ارديبھشت تا آخر مرداد(ناقص پرداخت شده 

شھريور تا آخر (يا اص� پرداخت نشده است 
ھاست خطر تعطيلی  کارگران ھپکو مدت).  دی

کامل کارخانه و از دست دادن شغل را از نزديک 
ھا کارخانه در اراک پس از  ده.  اند احساس کرده

ھا  واگذاری به بخش خصوصی در مقابل چشم آن
به کلی تعطيل و تمام کارگران آن به خيابان 

عين ھمين روند در ھپکو نيز آغاز . اند پرتاب شده
شده و در شرف اجرا بود که کارگران ھپکو 

 .متحد و يکپارچه در برابر آن ايستاده اند
 دی با ١٢اعتراضات اخير کارگران ھپکو روز  

تجمع گروھی از کارگران که از اراک به تھران 
سازی  رفته بودند،  در برابر ساختمان خصوصی

کارگران در اين تجمع اعتراضی، .  آغاز شد
ضمن طرح مطالبات معوقه، با حمل پارچه 

ھای بزرگی خواستار تسريع در تعيين  نوشته
تکليف شرکت ھپکو شده و از سازمان 

سازی خواسته بودند اين شرکت را به  خصوصی
پس از بازگشت اين کارگران به .  دولت بازگرداند

بيش .  اراک، موج اعتصاب و راھپيمايی آغاز شد
 دی وارد ١٨ کارگر ھپکو روز ١٣٠٠از 

ھای اراک شدند و بعد از يک رژه خيابانی  خيابان
. در ميدان مرکزی شھر دست به تجمع زدند

تجمعات اعتراضی کارگران ھپکو در روزھای 
بعد نيز خواه در کارخانه خواه در خيابان ادامه 

ھا کارگران با امضاء طومار  ع�وه بر اين.  يافت
اعتراضی بسيار بلندی که آن را از سقف 
کارخانه آويزان کرده بودند، پيگير مطالبات خود 

ھايی در مورد پرداخت  در اين ميان وعده.  شدند
شد اما به آن  معوقات مزدی به کارگران داده می

 دی بار ديگر کارگران به خيابان ٢٩.  عمل نشد
آمدند و ضمن سر دادن شعار و راھپيمايی، در 

تجمعات و .  برابر استانداری دست به تجمع زدند
راھپيمايی کارگران ھپکو، در روزھای بعد ھم 

دوم .  در کارخانه و ھم بيرون از آن ادامه يافت
بھمن راھپيمايی و تجمع در مقابل استانداری 
مرکزی، ھشت بھمن راھپيمايی و تجمع در 
مص�ی شھر اراک و دعوت از مردم به حمايت 

زمان با ورود  از کارگران، سيزده بھمن ھم
محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت به شھر اراک، 
راھپيمايی و تجمع در مقابل استانداری، ھفده 
ونوزده بھمن بار ديگر راھپيمايی در خيابان و 

اين .  تجع اعتراضی در ميدان اصلی شھر اراک
 .چنان ادامه دارد اعتراضات ھم

يک "کارگران با سردادن شعارھايی چون 
بِِرس "، "مشکل ما حل می شه  –اخت�س کم بشه 

مرگ "، "!ھپکو نشه پ�سکو"، "به داد ھپکو
جيب   -دربھارآزادی"،"برمسئول بی لياقت

گانه خود شامل،  ھای سه خواست"  کارگرخالی
داری  تسريع در تعيين تکليف وضعيت سھام

شرکت، برکناری تيم مديريت و پرداخت تمام 
مطالبات معوقه پرسنل ھپکو را که بر 
پ�کاردھای بزرگی نقش بسته بود، مطرح نموده 

 ھزار کارگر پيمانکار ١٢٠نامه اعتراضی 
سازی  صنعت نفت برای تبديل وضعيت و ھمسان

 .مزد و مزايا
ھا فقط چند نمونه از اعتراضات کارگری تنھا  اين

ای است که تجمع و اعتصاب کارگران  در فاصله
ھپکو از اوائل دی آغاز شده و تاکنون ادامه يافته 

 .است
اما از ميان ھمه اين اعتراضات و اعتصابات 
بسيار مھم کارگری، اعتصاب و تجمعات 
اعتراضی کارگران ھپکو از برجستگی خاصی 

طور ويژه آن را  برخوردار است و جا دارد به
که وارد  اما قبل از آن.  مورد بررسی قرار دھيم

چند و چون اعتصاب ، راھپيمايی و اجتماعات 
اعتراضی کارگران ھپکو شويم، نخست ببينيم 
ھپکو چگونه شرکتی است و خواست عمومی 

 کارگران چيست؟
گذاری   با سرمايه١٣۵١شرکت ھپکو در سال 

بخش خصوصی درشھرصنعتی اراک در زمينی 
آUت   ھکتار با ھدف مونتاژ ماشين٩٠به وسعت 

 با ھمکاری ۵۴از سال .  راھسازی تاسيس شد
، پوکلين )آمريکايی(ھای اينترناش  شرکت

) سوئدی(، دايناپاک )ژاپنی(، ساکائی )فرانسوی(
. رسما شروع به فعاليت کرد)  فن�ندی(و لوکومو 

) Liebherr(بعد از انق�ب با ھمکاری شرکت 
آUت  ، ساخت ماشين۶١ليبھر آلمان در سال 

راھسازی را در دستور کار خود قرار داد و سال 
ھپکو با بيش از دو .  برداری رسيد  به بھره٧١

آUت  ترين توليدکننده ماشين ھزار کارگر بزرگ
ھای مکانيکی،  سنگين راھسازی مانند لودر، بيل
ھای کشاورزی  بلدوزر، غلتک، گريدر و ماشين

مانند تراکتورو کمباين است که زير نظر سازمان 
در .  شد گسترش و نوسازی صنايع اداره می

 از سوی سازمان خصوصی ٨۵آذرماه سال 
.  ميليارد تومان عرضه شد٣٨سازی به قيمت 

علی اصغر عطاريان خريدار اين شرکت با 
 ٢٣ ميليارد تومان متعھد شد ١۵واريز کردن 

 روز ٣۵ميليارد تومان باقی مانده را ظرف 
ولی اين پول در مھلت مقرر واريز .  واريز کند

اما بدنبال .  نشد و معامله ظاھرا باطل اع�م شد
بندوبست عطاريان با برخی از مقامات با نفوذ 

 عرضه شد ٨۵دولتی، ھپکو بار ديگر در بھمن 
گونه رقابتی، عطاريان که مديريت  که بدون ھيچ

صندوق نسوز "، "سازی کوثر مجموعه واگون"
تامين ماسه "و "  توليد مبارز"، "کاوه

را برعھده داشت، بدون آن که لایر "  گری ريخته
. ديگری بپردازد، ھپکو را نيز تصاحب کرد

عطاريان پس از چند سال استثمار شديد کارگران 
 مبلغ ٨۶تنھا در سال (و کسب سودھای ھنگفت 

حتا پس از ده سال )   ميلياردتومان سود داشت١٧
نه تنھا بدھی خود بابت خريد شرکت ھپکو را 
نپرداخت، بلکه ميلياردھا تومان ديگر نيز از قِبَِل 

دار  اين سرمايه.  آUت شرکت باU کشيد ماشين
گردن کلفت که چند برابر پول پرداختی اوليه را 
از دسترنج کارگران درآورده و ثمره کار 

ھا به جيب زده، مانند بسياری  کارگران را سال
ھا و واحدھای  ديگر ازصاحبان کارخانه

سازی شده، بيش از ھزار تن از  خصوصی
عطاريان به .  کارگران را به تدريج اخراج کرد

 ١٣٠٠اعتراضات پرشور و مستمر بيش از 
پيمايی و  کارگر ھپکو در شکل اعتصاب، راه

ماه آغاز شد  اجتماعات اعتراضی که از اوائل دی
ی  ادامه يافته است، نمونه)   بھمن١٩(و تا امروز 

درخشان ديگری از اتحاد و ھمبستگی کارگری و 
ارتقاء سطح آگاھی طبقاتی در صفوف کارگران 

حرکت اعتراضی و .  را به نمايش گذاشت
ی کارگران ھپکو که متمايزازاعتراضات  گسترده

ترين اعتراضات کارگری در  پيشين و از برجسته
اين دوره است، نمود ديگری از جنگ آشکار 

دار و دولت اين  طبقه کارگر عليه طبقه سرمايه
طبقه و برگ زرين ديگری از کتاب قطور 

ھا  مبارزه طبقاتی کارگران است که به رغم ت�ش
اعتنايی  گرانه نظم حاکم و بی و اقدامات سرکوب

خبرگزاری ھای دولتی، بازتاب بسيار وسيع و 
اعتراضات کارگری در شکل .  گسترده ای يافت

پيمايی البته منحصر به  اعتصاب، تجمع و راه
در سرتاسر کشور .  کارگران شرکت ھپکو نيست

ھا و موسسات توليدی و  و در اغلب کارخانه
خدماتی، شاھد اعتراضات و اعتصاباتی ھستيم 

رغم  علی.  که پيوسته در حال افزايش است
رويدادھای گوناگونی که گاه رژيم ارتجاعی حاکم 
در ايجاد و بزرگ کردن آن نقش ايفا می کند تا 
اعتراضات و مطالبات طبقه کارگر را به پشت 

رغم حوادث بسيار تلخی  چنين به صحنه براند، ھم
از نوع پ�سکو که ھر روز جان کارگران را 

گيرد و گاه چنان فجيع و سنگين است که اين  می
اعتراضات و مطالبات تا چندين و چند روز 

گيرند، اما فشار کار و  الشعاع آن قرار می تحت
استثمار بر ُگرده طبقه کارگر چنان سخت و شديد 
است که اعتراض و مبارزه آشکارکارگران، ھر 
روز در اين يا آن کارخانه و در اين يا آن موسسه 

کند و  توليدی و خدماتی فوران و سرريز می
. شود پژواک آن در تمام پھنه چامعه شنيده می

توان از صدھا اعتراض و اعتصاب کارگری  می
ی زمانی که ھپکو وارد اعتصاب  در ھمين بازه

نشان، در آتش  شده و کارگران قھرمان آتش
داران و مرتجعين حاکم  حرص و آز سرمايه
 ٧از آن نمونه است؛ .  خاکستر شدند نام برد

 کارگر ٣٠٠٠اعتصاب و تجمع اعتراضی 
تپه که در  شکر ھفت مجتمع کشت و صنع نی

ی بعد از واگذاری اين شرکت به بخش  دوره
 اعتصاب در ۴.  سابقه است خصوصی بی

پاUيشگاه نفت کرمانشاه و پاUيشگاه ستاره خليج 
پيمايی کارگران   اعتصاب و راه۵فارس، حداقل 

 ٧ اعتصاب در معدن طزره، ۴اکريل،  پلی
سازی اراک، کاغذسازی  اعتصاب در کاشی

نوظھور، پتروشيمی اميرکبير، کمپرسورسازی 
تبريز، کارگران برق فشار قوی و مجتمع 

 اعتصاب در سيمان مسجد ۴آلومينيوم ھرمزگان، 
 اعتصاب در گروه ملی ۵سليمان و دھلران، 

 ۵آھن اردبيل،  فوUد، فوUد اھواز و ذوب
 ٢سازی و کنترسازی قزوين،  اعتصاب در شيشه

اعتصاب در نساجی يزد و پويشينه بافت قزوين، 
 تجمع بزرگ بازنشستگان تامين اجتماعی و ٣

بازنشستگان فوUد، اجتماعات اعتراضی و مکرر 
  روز تجمع ۵٠کارگران شھرداری ھا، بيش از 

مداوم کارگران کشت و صنعت مھاباد و باUخره 



 ۶ ٧٣۵ شماره  ٩۵نيمه دوم  بھمن     ۶
۵از صفحه   

تو نيروی انتظامی که باتوم تو برای !  عزيز من " ھپکو"نبرد د(ورانه کارگران 
شرکت آونگان تعطيل شد، رفت، .  من نگه داشتی

اش خبر داريد؟ شرکت صنايع  از حال زن و بچه
تعطيل شد، آقای نيروی انتظامی پيشگيری 

کرديد، بيکاری مادر ھمه فسادھای اجتماع  می
آقای نيروی انتظامی جوان شھر کجا بره .  است

کار کنه؟ بياد تو شرکت ھپکو؟ کجا نيرو 
تونی برقرار  گيره؟ امنيت را چه جوری می می

کنی؟ با زور يا با تدبير؟ تدبيرتون اينه آقای 
نيروی انتظامی؟ آقای عطاريان يک نفره اگه 

گيد بريد اونو برداريد بياريد، برای ما  راست می
آقای نيروی !  خواد شاخ و شونه بکشی نمی

انتظامی عطاريان يک نفره،اما گردن کلفته 
 !".خوره مفت
بينيم سخنرانی کوتاه و شجاعانه  چه می چنان

کارگر ھپکو، در کليت خود يک سخنرانی 
اين فقط سخنان يک .  سياسی عليه دولت است

کارگر نبود، بلکه حرف دل تمام کارگران ھپکوو 
چه بسيار .  بسياری ديگر از کارگران ايران است

ھايی که بعد از واگذاری به بخش  کارخانه
داران  خصوصی تعطيل شدند و سرمايه

سروصدا کارگران را اخراج و به ورطه  بی
آونگان اراک يکی .  اند بيکاری و ھ�ک انداخته

کارگران ھپکو اراک اما اجازه .  ھاست از آن
چه را که با  ھا آن دارن و دولت آن ندادند سرمايه

آونگان و صدھا کارخانه ديگر کردند، با ھپکو 
کارگران ھپکو شجاعانه در برابر .  انجام دھند

 .اند تعرض طبقه حاکم ايستاده
طور روزمره در  در سرتاسر کشور کارگران به 

ھا  داران و دولت آن جنگ و رويارويی با سرمايه
ای بسيار  ھپکو در اين ميان اما نمونه.  ھستند

برجسته از يک رويارويی آشکار و مستقيم با 
اعتراضات گسترده کارگری در .  دولت است

اشکالی متنوع در چھار گوشه کشورازاستان ھای 
جنوبی وشمالی گرفته تا استان ھای شرقی و 
غربی و استان مرکزی، که به نمونه ھائی ازان 

اين اعتصابات .  اشاره شد در حال گسترش است
ھای  از جمله اعتصابات، تجمعات و راھپيمايی

اعتراضی پرشور و مکرر کارگران شرکت 
ھپکو، بار ديگر نشان داد کدام طبقه در ميدان و 

تمام اين .  در صحنه اصلی مبارزه ايستاده است
کند  ھا بار ديگر اين حقيقت را اثبات می واقعيت

گير و   ی پی  که طبقه کارگر يگانه نيروی مبارزه
قاطع ميدان است که خواھان دگرگونی نظم 

 !ست موجود و تغيير و تحول بنيادی
 

ھا  سازی مورد حمله قرار داد و عواقب خصوصی
ھای  نانی خانواده وبيکاری گسترده کارگران و بی

کارگر .  کارگری را جلو چشم جامعه قرار داد
توان با زور  ھپکو به نيروی انتظامی گفت؛ نمی

او از بيکاری به عنوان مادر .  امنيت برقرار کرد
ھمه فسادھای اجتماعی ياد کرد و باUخره خطاب 

ھای خود را برای  به نيروھای انتظامی که باتوم
فرود آوردن بر فرق سر کارگران بلند کرده 

ھا در حمايت از استثمارگران و  بودند، به نقش آن
ھايی چون عطاريان که ھپکو را به  گردن کلفت

 ماه دستمزد کارگران ۵آستانه تعطيلی کشانده و 
را گروگان گرفته اشاره نمود وبدين ترتيب آگاھی 
سياسی و شناخت  کارگران آگاه از اين نيروھا به 
مثابه ابزار سرکوب کارگران و وسيله اعمال 

کارگر .  دار حاکم نشان داد ی طبقه سرمايه اراده
"شجاع ھپکو در سخنان خود چنين گفت پاسخ : 

نيروی انتظامی به حقوق بشر، به خواسته ما 
گی اين  اينه، آقای نيروی انتظامی اگر راست می

اين جا يک .  ھمه مواد مخدر را تو شھر جمع کن
مشت کارگرند که خدا شاھده پول نون امروز 

گی، برو  اگه راست می!  بعدازظھر رو ندارن
مواد مخدر رو تو شھر جمع کن که زير دو دقيقه 

يه !  شه مواد مخدر تھيه کنی، زير دو دقيقه می
اند، چند  مشت کارگر گشنه چند ماھه سرگردون

ساله فقط بازيچه يک شخصی شدن به نام 
آقا اين که ديگه فيثاغورث نيست، چرا !  عطاريان

مسئولين خودشونو زدن به کوچه علی چپ؟ 
آد؟ آقای  چرا؟ چرا استاندار ھيچ صداش در نمی

آقای استاندار !  استاندار خيانت کردی به مردم
چرا گذاشتی عطاريان از اين شھر بره؟ چرا اين 
بساط رو داريم؟ اگه اين بساط رو داريم، آقای 
نيروی انتظامی، اگه اين بساط رو داريم از 

عرضگی مسئولينه، از سکوت مسئولينه، بسه  بی
ديگه اين سکوت، خدا شاھده به جان تک دخترم، 

ترسم، يعنی اگه  تون نمی ی تو راھم، از باتوم بچه
که  از اين!  برم تو اوين از اين زندگی کثافتم بھتره

ام کوچک بشم خيلی بھتره،   ھميشه جلو زن و بچه
شه،  ره، اين باتوم درست می حرف از ياد آدم نمی

مردان، متاسفم برای  متاسفم، متاسفم برای دولت
ھمه کارخانجات اراک .  مسئولين شھرم

اين شرکت، نشد .  طوری از بين رفتند ھمين
متاسفم برات .  اين شرکت سکوت نکرد.  آوانگان

و به اعتصاب و اعتراض مستمر، برجسته و 
 بھمن ١٨روز .  پرشور خود ادامه دادند

ھای معوقه و  ھايی در مورد پرداخت حقوق وعده
. تعيين تکليف کارخانه ھپکو به کارگران داده شد

اما در اين زمينه نيز ھنوز ھيچ گام عملی 
 .برداشته نشده است

برجستگی اعتراض ھپکو فقط در اين نيست که 
 کارگر ١٣٠٠ی بيش از   اين اعتراض يکپارچه

ھا و شعارھای  است و يک ماه دوام يافته و گام
ھا و ميادين  پرطنين کارگران اين شرکت خيابان

بزرگ  شھر اراک را به لرزه افکنده است، 
برجستگی اعتراض در ھپکو اين ھم نيست که 

اند به ميان  ھای يکدست خويش را توانسته خواست
ھای مردم ايران ببرند و معض�ت و  عموم توده
ای  ھای خود را در ابعادی وسيع رسانه گرفتاری

ويژگی اصلی اعتراض در ھپکو که آن .  سازند
را از ساير اعتراضات کارگری متمايز ساخته و 

کند، روحيه اعتراضی کارگران و  برجسته می
پشتيبانی کامل از نمايندگان خود در ورود به يک 

در تجمعات و .  ست مبارزه مستقيم سياسی
ھای پرشور ھپکو، کارگران ضمن  راھپيمايی

ابراز نارضايتی از وضع موجود ع�وه برشعار 
ھای فوق که با شور و حرارت سر می دادند، اين 

"شعر را بطور دستجمعی می خواندند زير بار : 
کنيم در ره  جان فدا می  –ستم نمی کنيم زندگی 

وای از اين   –وای از اين وضع "، "آزادگی
جمعی اين  کارگران با سردادن دسته"!  وضع

شعار و تکرار آن در واقع خاطره روزھای قبل 
ھای مردم عليه  از قيام و مبارزات خيابانی توده
مبارزاتی .  کردند رژيم ديکتاتوری شاه را زنده می

که در ادامه خود به قيام و سرنگونی رژيم 
کارگران ھپکو با سردادن اين .  سلطنتی منجر شد

ای از شور و خواست و  شعار، در واقع آميخته
گرايش عمومی خود به سرنگونی رژيم ارتجاعی 

 .دادند حاکم را نشان می
تر از آن،  مھم.  اما اين ھنوز تمام مساله نيست

سخنرانی شجاعانه يکی از کارگران به نمايندگی 
ھا و  از کارگران ھپکو در يکی از راھپيمايی

تجمعی که .  تجمعات اعتراضی کارگران است
نيروی سرکوب انتظامی به قصد مقابله با آن 
سعی کرد کارگران را محاصره و حلقه اين 

تر کند تا با يک يورش  محاصره را تنگ
در اين .  يافته، کارگران را پراکنده سازد سازمان

که روی  تجمع يکی از کارگران ھپکو ، در حالی
چھارپايه، چون نگينی در ميان کارگران ايستاده 
وکارگران ُدور و اطراف وی را احاطه کرده 
بودند، در سخنانی ساده، کوتاه اما عميق و 
متھورانه که مدام مورد تاييد رفقای کارگر او 

گرفت، نوک تيز حم�ت خود را متوجه  قرار می
او با اشاره به وضعيت معيشتی .  دولت ساخت

وخيم کارگران، خطاب به نيروھای سرکوب 
انتظامی گفت، کارگران از باتوم و زندان 

ترسند چرا که زندگی چنان دشوارو خفت بار  نمی
تر  شده که باتوم و زندان، از آن بھتر وقابل تحمل

کارگر ھپکو به دولت و زدوبندھای آن .  شده است
با عطاريان صاحب شرکت ھپکو تاخت و آن را 

کارگر شجاع ھپکو سياست .  افشا کرد
ھای اراک را  سازی و تعطيل کارخانه خصوصی
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 سياست ھای نژادپرستانه ترامپ و
  اعتراضات جھانی عليه آن

بر راھپيمايی ھای اعتراضی مردم در کشورھای 
اروپايی، واکنش به محدوديت ھای مھاجرتی 
فرمان ترامپ در درون جامعه آمريکا بيش از 

تظاھرات و .  ھر جای ديگری صورت گرفت
راھپيمای ھای چند صدھزار نفری در شھرھای 
بزرگ آمريکا و حمايت رسمی ھ�ری کلينتون 
از اعتراضات و نيز شرکت و حضور رسمی 
عده ای از سياستمداران آمريکا در اين راھپيمايی 
ھای خيابانی، بيانيه اعتراضی صدھا نفر از 
کارکنان وزارت خارجه آمريکا نسبت به فرمان 
رئيس جمھوری آمريکا و ھم چنين ممانعت 
گمرک و دادگاه ھای فدرال پاره ای از شھرھای 
آمريکا از جمله سياتل از اجرای دستور ضد 
مھاجرتی ترامپ از جمله واکنش ھای درون 

اعتراضاتی که ع�وه بر .  جامعه آمريکا است
مخالفت با سياست ھای نژادپرستانه ترامپ، 
بيانگر نوعی ت�طم و شکاف سياسی در درون 
طبقه حاکم آمريکا و نشانه رشد بحران سرمايه 

بحرانی که اکنون با .  داری در اين کشور است
ظھور فردی به نام دونالد ترامپ نمود بيشتری 

  .يافته است 
در واقع روی کار آمدن رئيس جمھور جديد 
آمريکا نتيجه بحران اقتصادی اين کشور و 

بحرانی که .  ت�طمات حاصل از اين بحران است
طی دھه گذشته گريبان جھان سرمايه داری و 

بحرانی که با گذشت ده .  آمريکا را گرفته است
سال ھنوز ھم ھيچ چشم انداز روشنی برای 

بحرانی که در بطن .  خروج از آن متصور نيست
خود، تا کنون ظھور و شکل گيری دولت ھای 
راست افراطی و بعضا با گرايشات پوپوليستی و 
فاشيستی را در بخشی از جھان سرمايه داری 

 . سبب شده است
مواضع اع�م شده ترامپ،  فرامين و ترکيب 
اعضای کابينه اش، خود به اندازه کافی ماھيت 

 -ايئولوژيک و گرايش پوپوليستی-سياسی
ترامپ .  فاشيستی او و کابينه اش را نشان می دھد

ناسيوناليستی .  مظھر عظمت طلبی آمريکاست
افراطی، نژادپرست، ضد زن که در برخورد با 
مليت ھا و اقليت ھای دينی و ايجاد تضاد بين آنان 
نيز تاکنون مواضع تند و افراطی از خود بروز 

سرمايه داری بزرگ که با وجود .  داده است
برخورداری از ثروتی بی پايان و نشستن بر 
راس قدرت دولتی، ھم اينک از توده ھای فقير و 

اين سرمايه .  لگدمال شده آمريکا حرف می زند
دار بزرگ در عرصه داخلی خود را ناجی مردم 
فقير و به تاراج رفته آمريکا معرفی می کند و در 
عرصه جھانی می خواھد عظمت خدشه دار شده 
. امپرياليسم آمريکا را به اين کشور بازگرداند

ترامپ با داشتن اينگونه ويژگی ھای اقتصادی، 
سياسی و ايدئولوژيک و به رغم برانگيختن 
اعتراضات شديد داخلی و بين المللی عليه خود، 

بخش ھای وسيعی .  طرفدران بيشماری ھم دارد
از مردم آمريکا که ترور و خشونت ھای 
تروريستی اس�می و داعشی را در پشت درھای 
. خانه شان احساس می کنند، پشتيبان او ھستند

ميليون ھا آمريکايی که خود و کشورشان را برتر 
از ديگر مليت ھای جھان می دانند ھم اينک برای 
دست يابی به عظمت و اعتبار خدشه دار شده 
شان به يک ناجِی پوپوليست و شوونيست عظمت 

 .طلبی به نام دونالد ترامپ دل بسته اند
ترامپ برآمده از وضعيت بحرانی و مت�طم 

، که )نحوه رويارويی آمريکا با جمھوری اس�می
جملگی جزو عناصر راست افراطی و 

  .ميلياردرھای شناخته شده آمريکا ھستند
انتخاب اعضای کابينه دونالد ترامپ با ماھيت 

امنيتی و پس از آن فرمان او مبنی بر –نظامی
ديوارکشی با مرز مکزيک و نيز دستور اجرايی 

حفاظت آمريکا در " ژانويه او تحت عنوان ٢٧
مبنی بر ممنوعيت "  مقابل حم�ت تروريستی

 ۴ورود پناھجويان سوری به اين کشور به مدت 
ماه و توقف صدور ويزای مھاجرتی و 
غيرمھاجرتی برای شھروندان ھفت کشور 
سوريه، عراق، ايران، يمن، سودان، سومالی و 

 روز اما، راه را بر ھرگونه ٩٠ليبی به مدت 
پندار خوش باورانه مبنی بر تعديل شعارھا و 
مواضع انتخاباتی رئيس جمھور جديد آمريکا 

اگرچه بخشی از فرمان اجرای قانون ضد .  بست
مھاجرتی آمريکا در دوران اوباما تصويب شده 
بود، اما، دستور کتبی ترامپ به تمام نھادھای 
دولتی و قضايی جھت اجرای فرمان مھاجر 
ستيزی و نژادپرستانه او نشان داد که رئيس 
جمھور جديد آمريکا بيش از آنچه تصور می شد 
در مسير تحقق شعارھای شوونيستی و 

  )١.(نژادپرستانه انتخاباتی خود مصمم است
 ژانويه ترامپ با واکنش منفی و تند و ٢٧فرمان 

تيز محافل جھانی و بسياری از سران کشورھای 
اتحاديه اروپا .  اروپايی و غير اروپايی مواجه شد

در واکنش به اين اقدام ترامپ اع�م کرد، ھرگز 
را به برابری اجتماعی ترجيح "  نابرابری"

آنتونيو گوترش، دبيرکل سازمان ملل .  نخواھد داد
متحد خواھان لغو فرمان اجرايی ترامپ در 

 کشور نام برده به ٧محدود کردن سفر اتباع 
آنج� مرکل صدر اعظم آلمان نيز در .  آمريکا شد

ديدار با رئيس جمھور اوکراين، ضمن انتقاد شديد 
اين اقدام :  نسبت به فرمان اخير ترامپ اع�م کرد

با اصول کمک بين المللی به پناھندگان و 
ع�وه بر .  ھمکاری ھای بين المللی منطبق نيست

اين ھا، پنج گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد 
نيز گفته اند، که فرمان اجرايی ترامپ برای 
اعمال محدوديت با تعھدات آمريکا در خصوص 

ترزا ِمی، نخست .  حقوق بشر، سازگاری ندارد
وزير انگليس که پيش از ھمه برای تاييد ترامپ 
به آمريکا رفته و با او ديدار کرده بود، در 

ترين اظھار نظر خود فرمان ترامپ را  تازه
 . خواند" افکنانه و اشتباه تفرقه"

جدای از اعتراضات سران کشورھای جھان و 
نھادھای بين المللی نسبت به دستور مھاجر 
ستيزی و نژادپرستانه رئيس جمھور آمريکا، بايد 
به اعتراضات گسترده توده مردم و نيروھای 
سياسی در کشورھای مختلف جھان اشاره کرد که 

انگليس از .  از اھميت بيشتری برخوردار است
جمله کشورھايی بود که در آن موج اعتراضات 
شديد مردمی عليه سياست ھای ترامپ 

تظاھرات وسيع خيابانی و ثبت .  سازماندھی شد
نزديک به  دو ميليون امضاء در اعتراض به 
سفر آينده دونالد ترامپ به انگليس، نمونه بارزی 
از اعتراضات مردمی نسبت به عواقب اجرايی 

ع�وه .  فرمان جديد رئيس جمھور آمريکا است

وسعت اين اعتراضات در .  و اعتراض زدند
آمريکا به حدی بود که عم� اخبار و گزارش 
. برگزاری مراسم تحليف ترامپ را به حاشيه برد

جدای از اعتراضات وسيع توده ای در انگليس، 
کانادا و ديگر کشورھای اروپايی فقط در شھر 

 ھزار نفر ۵٠٠واشگتن ديسی آمريکا بيش از
راھپيمايی کردند و "  مارش زنان"تحت عنوان 

. عليه سياست ھای زن ستيزانه ترامپ شعار دادند
اين حجم از اعتراضات عليه دونالد ترامپ در 
شرايطی بود که شبکه ھای بزرگ جھانی جمعيت 
حاضر در مراسم تحليف رياست جمھوری 

 . ھزار نفر اع�م کردند٢۵٠آمريکا را حدود 
تظاھرات عليه مواضع ترامپ که از ھمان ابتدای 
اع�م نتايج انتخابات و پيروزی اش بر ھي�ری 
کلينتن آغاز شده بود، در مراسم تحليف او به اوج 

اعتراضات خيابانی اما، در ھمان .  خود رسيد
روز خاتمه نيافت و پس از آن با اع�م فرمان 
ضد مھاجرتی رئيس جمھور جديد آمريکا وسعت 

دونالد ترامپ چه در ايام انتخاباتی .  بيشتری يافت
و چه بعد از پيروزی بر نامزد دمکرات ھا، در 
سخنرانی ھايش ھمواره بر سياست ھای ضد 
مھاجرتی، نژادپرستانه و زن ستنيزی خود تاکيد 
داشت و پيشبرد اين سياست ھا را به عنوان 
بخشی از برنامه دوران رياست جمھوری اش 

با وجود اين، به رغم .  علنا اع�م کرده بود
ھشدارھا و اعتراض ھای گسترده ای که در 
عرصه جھانی عليه مواضع افراطی او گرفته می 
شد، بودند عده ای که مواضع اع�م شده ترامپ 
را جدی نمی گرفتند و  بيان شعارھای 
نژادپرستانه و مھاجر ستيزی او را در حد 

اين جماعت بر .  تبليغات انتخاباتی می پنداشتند
اين باور بودند که به دليل گسترش عمليات 
تروريستی نيروھای اس�می داعش در اروپا و 
وحشتی که از اين بابت مردم آمريکا را فرا 
گرفته است، بيان مواضع مھاجر ستيزی ترامپ 
بيش از ھر چيز برای جذب آراء مردم وحشت 

آنان می پنداشتند .  زده آمريکا در انتخابات است
که دونالد ترامپ بعد از نشستن بر صندلی قدرت 
مواضع افراطی اش را تعديل کرده و چه بسا در 
قالب يک رئيس جمھور متعارف آمريکا ظاھر 

 . شود
ترکيب کابينه ترامپ از ميان نظاميان راست 
افراطی و گزينش عناصری از راست ترين و 
افراطی ترين سياست مداران جمھوری خواه اما، 
نخستين گام برای فرو ريختن اينگونه پندارھا 

وزرايی از قبيل جيمز ماتيس، وزير دفاع.  بود
مدير دفتر مرکزی فرماندھی ارتش آمريکا در (

 و با تجربه فرماندھی ٢٠١٣ تا ٢٠١٠سال ھای 
، )جنگ در حم�ت آمريکا به افغانسان و عراق

ژنرال بازنشسته (  جان ِکلی، وزير امنيت داخلی
 سال سابقه در واحدھای مختلف از جمله ۴٠با 

، رکس تيلرسون، )تفنگداران نيروی دريائی
مدير اجرايی شرکت نفتی ھکسون (وزير خارجه

موبيل که با پوتين ھم رابطه دوستی داشته و 
و مايکل فلين، مشاور امنيت ملی ترامپ)  دارد 

ژنرال بازنشسته، يکی از منتقدان جدی مواضع (  
پنتاگون و کاخ سفيد در برخورد با داعش و نيز 

١١درصفحه   



 ٨ ٧٣۵ شماره  ٩۵نيمه دوم  بھمن     ٨

٩درصفحه   

 بمناسبت چھل وششمين سالگرد نوزده بھمن چھل ونه 
 سرآغاز جنبش نوين کمونيستی ،حماسه سياھکل

 
 

آنان مبارزه خودرا در .  چھل وشش زمستان،بھار،تابستان،وپائيز ازنوزده بھمن چھل ونه سرآغاز جنبش کمونيستی سياھکل ، وحماسه فدائيان می گذرد
با عشق به عدالت اجتماعی ،ومبارزه عليه رژيم برآمده .!  دامنه ھای البرز ودرسياھکل آغاز نمودند،اما دليرانه در شھرھا ودر خيابان ھا جنگيدند

 ! مرداد وبا آرمان رھائی  طبقه کارگر ومردم ستمديده ، جانانه  کشتند وکشته شدند٢٨ازکودتای 
 .جاودانه  باد حماسه سياھکل. آنان مردان وزنانی از جنس آھن وفوUد ،وعشق وآگاھی بودند

امروزودرشرايطی به استقبال وپيشواز نوزده بھمن چھل ونه  وقيام روز ھای بيست ويک، وبيست ودو بھمن ماه پنجاه وھفت می رويم، که توده ھا 
وطبقه کارگر ايران از رنج ،استثمار،بی عدالتی  وسرکوب رژيم  سرمايه داری حاکم جمھوری اس�می به ستوه آمده اند ،خاطره مبارزه وفعاليت 

 . تشکي�تی اين کمونيست ھای جسور واز خود گذشته ،بيشتر از ھميشه ی تاريخ، قابل ارج گزاری وسپاس وستايش می باشد -سياسی 
وز ما دستآوردھای فوری و تاثيرات تاريخی اين حرکت اجتماعی،نه بمثابه يک نسيمی آرام ،بلکه بمثابه طوفانی فرح انگيز و دلپذير سراسرجامعه آن ر

جامعه ای زخم خورده ازرژيم کودتا وسرخورده وبيزارازعناصر بزدل .جامعه ای که  خسته از بيداد وخالی از عنصر انق�بی بود.را در نورديد
 .وجاخورده ھای سياسی

ھم .امروز نزديک به پنج دھه از جنبش ورستخيز سياھکل، درپيوندوھمراه با تحوUت اجتماعی پيش آمده در جامعه ،وفراز وفرود ھای  آن می گذرد
طبقاتی ونظامی اضداد جامعه ی در حال گذارما وضعيتی بمراتب ضروری تر   -اين جنبش وھم جامعه، تحوUتی از سر گذرانده،اما گوئی آرايش سياسی

عليرغم ھمه سرکوب وحبس وش�ق وزھر چشم گرفتن از طبقه کارگر وجامعه ،حکومت سرمايه .از مبارزه آن روز جامعه درپيش روی ما قرار داده
ا داری جمھوری اس�می، بيش از پيش در بحران فرورفته، آمار وارقام خود ساخته رژيم نمی تواند فقر وفاقه عمومی و زندگی سخت معيشتی  مردم ر

 .پنھان کند، رژيم نمی تواند به شيوه پيشين توده ھا وطبقه کارگر رافريب بدھد
اجتماعی خود، تا امروز ودر آستانه چھل وششمين سالگرد عمرسياسی پر افتخار خود ،نيز، دچار –؟ دررھگذرمبارزات سياسی !واما ،جنبش فدائی

شايد بشود گفت که جامعه به .اجتماعی سازمان بی گفتگو بسيار شگرف وعميق بود-تاثيرات  مبارزاتی يک دھه اول عمر سياسی.فراز وفرود ھائی شد
اعتبار وارزش اجتماعی را به جنبش کمونيستی باز .!رخوت فرورفته  آن روزمتاثر از مبارزه سازمان وديگر جريانات ھمسوبود، که متحول شد

امير (تنھا نامبردن از يک تن ازميان خيل رفقای رھبری سازمان مانند.تھور ،جسارت،شجاعت  واز خود گذشتگی کمونيستی  رابه ارمغان آورد.گرداند
کافی بود برزبان آورد، تا يک )  يا ھرکدام از فدائيان بيشمار ديگر...و علی رضا نابدل و)  بيدسرخی(پرويزپويان،مرضيه احمدی اسکوئی، حميد مومنی 

نی را اجتماع را به شوق ووجد آورد،تا به توده ھا وطبقه کارگر ودھقان و افراد  ستمکشيده جامعه روحيه وارزش داد،تا حيات بالنده يک جامعه انسا
 .! ارتقاء و شخصيت وجايگاه بلند آنچه Uيق يک انسان است ، به او داد

تشکي�تی ومبارزاتی اجتماعی، توسط شبھه   -که در يک مرحله از خ�ء جنبش کمونيستی وعنصر فدائی ،اين ارزش ھای واUی سياسی!  حيف،
کمونيست ھای نوظھور وآن چه منسوب به کمونيست کارگری است،دربازار مکاره چوب حراج خورد،وبجای آن اجناس خردوريزوبنجل،و خرت 

اين جريانات  که عمدتا تبليغ وت�ششان موج سواری ھای  .!وپرت فريبنده وکم مصرف  وکم دوام  ازاين وآن  گرفته وتحويل جنبش کمونيستی ايران داد
کم ثمر وزود گذر، روی رويداد ھای سياسی است ، حرکا تشان ،درراستای استراتژی تاريخی طبقه کارگرايران وجنبش کمونيستی، آلوده به توھم 

 . وبرای طبقه کارگر درد سرساز است
 نه تنھا به جنبش فدائی وسازمان ما وارد کرد،که به کمک حزب بد »اکثريت«بزرگترين وگران بار ترين خيانت وپشت وپا را جريان موسوم به !  اما،

 »اکثريت«سھم .نام توده کل جنبش بالنده اجتماعی وبرخاسته از قيام مردم را با زبونی ودنائت تام وتمام جلو پای خمينی مرتجع سربريد وقربانی کرد
بمناسبت چھل وششمين سالگرد جنبش .   وشريک سياسی اش حزب توده، انحصارابدی ننگ ونفرت ھميشه تاريخ مبارزات اجتماعی برای خودشان بوده

 ما جمعی ازفعالين سازمان نمی توانيم بدون بررسی اجمالی از آنچه برپيکره اين جنبش »فدائيان اقليت «فدائی وخصوصا سازمان پاکيزه وبا پرنسيب  
 . جنبش کمونيستی  پراکنده  امروز ايران، اساسا نياز به بررسی عميق تری دارد. وجريانات درون آن وبيرون ازفدائيان گذشته بی تفاوت باشيم

 ضرورت مبارزه واحساس مسئوليتی را که  ما در قبال جنبش کمونيستی وکارگری پراکنده در اين مرحله ازتاريخ داريم،بيشتر مارا وارد اين عرصه
. احساس ما بيشتر بر گرفته ازنياز به مبارزه سياسی انق�بی و ھمبستگی کمونيستی است.می کند، تا بحث ھای بدون نتيجه و بی انتھای روشنفکری

روی سخن ما ابتدا کل جنبش کمونيستی ودر درون آن بمناسبت چھل وششمين سالگرد جنبش فدائی ،گروه ھا وافرادی منفردی راشامل می شود  که 
 .خودرا منتسب به فدائيان می دانند،يا دل در گرو مبارزات انق�بی اين جريان دارند

انق�بی جنبش کمونيستی ايران بدنبال ضرباتی را که در دھه ھای اخير متحمل شده،از يک نبرد طبقاتی انق�بی باز مانده ،کشتار کمونيست ھا ورھبران 
جنبش کمونيستی خصوصا آنچه در دھه شصت اتفاق افتاد، وتبعيد طوUنی مدت پی آمد اين وضعيت، باقيمانده رھبری به خارج کشور موجبات افول 

اتحاد واتفاق ھای ناپايدار،ھمبستگی ھای مصلحت آميزوگاھا  مکانيکی وغير اصولی از جمله عوامل بازدارنده جنبش کمونيستی ايران .مبازاتی شده
درحقيقت اينان ناف بريده، از ابزار دوره .دلبستگی ھای عميق به باورھای دوران  کودکی ،يکی ازگرفتاری شق ھای جنبش کمونيستی است.ھستند

جرياناتی ھستند به پيروی از انديشه  ھای .!خاصی از تاريخ ھستند ، دنيارا ھمان گونه که از قبل ديده اند، می خواھند می بينند ،نه آنگونه که واقع است
نيمه  می ديدند، امروزھم مصر ھستند  جامعه را بھمان شکل سابق ببينند ،خود رااسير ک�ف پيچ انديشه ھای نادرست –اوليه خود که جامعه را نيمه 

در حاليکه آرايش طبقاتی جامعه بھم خورده،و اخت�ف اين نگاه با واقعيت ھای جامعه بدون ھيچ گونه ابزار دقيقی ، قابل مشاھده عينی .خود کرده اند
شق ھای کوچکی وجوددارد که مبارزه با تفنگ را بھترين وسيله می دانند،قصد ما نه مبارزه  تئوريک وجدلی است ونه کاستن از ارزش .  ومادی است

اصوU انق�ب وسيع اجتماعی وسوسياليستی بدون کار برد قھر انق�بی پيشاپيش .تفنگ درشرايط مقتضی است ،که به پردازش بحث طوUنی نياز باشد
ھمين قدر می گوئيم که اين جريانات به نفی تاکتيک کمونيستی پرداخته،خودرا از امکانات وانديشه سازماندھی رھا .عدم موفقيت خود رااع�م می کند

نموده ،وبرای نمونه ،بانگ تفنگشان درطی سی سال برای يک دفعه ھم بلند نشده،لوله تفنگ شان برای آموزش ومشق ھواداران خود  ھم شده، 
بعضی از اين دسته ھا رسما (کليه طيف ھای باU چه درون وچه بيرون جنبش فدائی وکمونيستی.يکبارازآتش گرم نشده ، اينان خودرا سرگرم نموده اند

طبقه کارگر ومبارزات آن را ناچيز می شمارند،به .بلحاظ محتوای برنامه، انق�ب بورژوادمکراتيک را تبليغ می کنند)  در اردوی بورژوا ليبرال ھستند
دقيقيا اينان آن روی .تبليغ انق�ب دومرحله ای رامی کنند.ليبراليسم سھم ک�ن می دھند،اقشار ميانه را ھرچند فاقد کيفيت برنامه باشند بزرگ می بينند

عده .!حزب توده وجريانات ھمسو آب ديگ را اضافه می کند.با اين تفاوت که اين عده فلفل ديگ انق�ب خودشان زياد می کنند!سکه حزب توده ھستند،
عده ای ديگربا سازمان  مجاھدين وملی مذھبی ھا متحد .می روند!!زير چترحزب توده وليبرال سکوUر)  مرتضی محيط(ای ازاين جريانات واشخاص
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ما فعالين سازمان اقليت ، در گراميداشت بنيان گزاران سازمان و رھبران .!  است که خود راشرمگينانه کمونيست می داند)  مھدی سامع(  نقدآن .می شوند
 برجسته ی يک دوره فرازاز جنبش کمونيستی ايران، در اين مرحله باريک از تاريخ خود را مسئول می دانيم، بطور گذرا ھم شده صدای خودرا بگوش

خجسته سالگرد بنيانگزاری سازمان را عجالتا مناسب ديده برای شرايط  واوضاع واحوال بحرانی .ھمه دوستداران جنبش کمونيستی ايران برسانيم
ومتشتت کنونی ،که طبقه کارگرايران وديگر نيروھای اجتماعی جامعه ھزينه ھای بس گرانی را بابت مبارزات خودمتحمل می شوند، تاحرف ھای خود 

 . موثردرراستای اھداف جنبش کمونيستی،وانق�ب وسيع اجتماعی وسوسياليستی وحکومت شورائی بيان کنيم!را بطور موجز ،اما 
 بی تعارف وفارغ از خود شيفتگی،اگر قرار باشد کليه نيروھا ،گرايش ھا،وگروه ودسته ھا وافرادی که سمپاتی جنبش مارکسيستی را می کنند،جنبش

اما جنبشی فاقد کيفيت ومحروم از ابزار مبارزاتی .!!  کمونيستی بدانيم،جنبش کمونيستی امروز ايران در رديف جنبش ھای قوی کمونيستی است
ت�ش .  پراکندگی خود معلول علل ديگری است.  پراکندگی عامل ضعف وعلت دست وپا گيری اين جنبش بوده.وتشکي�تی  محکم حزب وسازمان خوداست

روشنفکر بازی .جريانات موجود وکليه افرادی که خود را دلبسته اين جنبش می دانند،بايد متوجه  ھرچه بيشتر به سازمان دادن  وانتظام تشکي�تی باشد
بعضی از جريانات عليرغم عمر طوUنی و بيش از سه دھه مبارزه وفراز ونشيب ،ھنوز .  يکی از علل پرھيزودوری جستن از کارمنضبط حزبی است

اين جريانات اصط�حا سانتريستی ودر نوسان ميان اردوی انق�ب ھستند ،که شامل يکی ودوتا از جريانات .درمانده از کار فشرده وسنگين حزبی ھستند
درجريان دوم اين عامل .  کوچک ونقلی درطيف فدائيان اقليت  می شود ،وھم شامل جريانی می شود که خودرا جدا از جنبش  فدائی نمی داند

عليرغم اينکه  افرادنسبتا زيادتری پيرامون وداخل اين جريان بوده اند،ضعف تشکي�تی موجب ناکارآمدی  .با شدت بيشتری عمل می کند)  روشنفکری(
شايد خوانندگانی باشند که فکر کنند دراين يادداشت مناسبتی واما توضيحی  ما،جای .!وبيھوده ھدر دادن انرژی وتوانائی افراد  وابسته به اين جريان بوده

غير ازاين !اما.برخی از نيروھائی که خود رامنتسب به جنبش کمونيستی می دانند ،از روی بی دقتی ويا محافظه کاری مصلحت انديشانه خالی گذاشته ايم
ھستند .  ماآنان را ھمدست ودر تبانی با جناح ھای بورژوائی می دانيم .  اضداد ديگری دردرون جنبش کمونيستی کارگری وفدائی موجود می باشند.  است

مذھبی مجاھدين ويااپوزوسيون بورژوانی اصط�حا جمھوری خواه   -افرادی از فدائيان ويا جريانات ديگری که در اپوزوسيون بورژوائی ملی
در دوره ای که رشد کليه .آنان در مبارزه با بورژوازی مسلط ،ياريگرجناح ديگر اپوزيسيون بورژوازی بيرون قدرت ھستند.سکوUرمث� مبارزه می کنند

اينان Uشه .برای طبقه کارگر تحت ستم،واستثمار تفاوت آنچنانی ميان جناح ھای بورژوائی وجود ندارد.گرايشات سرمايه داری در مرحله انحطاط است
کرده ھائی ھستند درسنگر ھای تسخير شده و بجا مانده از نبرد ھای طبقاتی پيشين ،که پرولتاريای انق�بی وطبقه کارگررزمنده ازروی جسدشان عبور 

 .! عرض خود می برندو زحمت ما می دارند. اند
ھرچه به کانون اصلی وجدی مبارزه انق�بی وجنگ طبقاتی نزديک تر می شويم ،وتکيه گاه  جنبش کمونيستی منطبق بر شرايط  عينی ومادی تری از 

در اردوی جامعه قرارمی گيرد، کج انديشی ھا ، وفاصله اخت�فات فاحش ميان نيروھای شناخته شده در اين يادداشت وآنانکه اسمی برده نشده،اما موجود و
اگرچه، کم وکاستی ھا ی جنبش درسطحی ھمسوتر باشرايط اجتماعی ھمچنان رخ می .انق�بند، جای خود را به حساسيت ھای کوچکتری می دھد 

اگر غير .وھيچ کدام از سازمان ھا واحزاب موجود مبرااز ضعف وکاستی نمی باشند.  نمايد،ومشمول کليه نيروھای پاکيزه جنبش کمونيستی نيز می شود
که وظيفه کليه .  سئواUت ومعض�ت بسياری دردرون جنش کمونيستی در ابعاد ک�ن وجوددارد.  ازاين می بود اين ھمه پراکندگی وجود نمی داشت

؟آيا نبايد روی .!آيا Uزم نيست تئوری دوران ھا را بسط وگسترش داد.!!نيروھای کمونيست ازجمله سازمان ما ھم می شود، که در رفع وحل آنان بکوشند
؟باتوجه به نقش مخرب مذھب در ترويج و بحران جنگ ھا ی ويرانگرمنطقه .!اتحاد بين الملل جنبش کمونيستی وانترناسيوناليسم کارفکريبيشتر نمود

؟ چراجنبش ھای توده !ای،جنگھای انسان کشی  که باعث ازبين بردن سرمايه ھای ملی توده ھاوملت ھای منطقه شده، احتياج به بازنگری دوباره ندارد
؟ آيا بلحاظ تئوريک ونقش وشناخت .!ای ومطالباتی کار،نان، وشغل کشور ھای منطقه بدل به برآمد ضدانق�بی ھزار بار ضد انسانی تراز پيش می شود

؟آيا ھمان نگاه ک�سيک رھبران جنبش کمونيستی جھان در دوره ای که با مذھب برخود کردند ،کافی .!مذھب وخرافات به کارفکری بيشتری Uزم نداريم
؟تاآنجا که به مبارزه وجدالھای اجتماعی برمی گردد،سھم ولتر وروسوو آنچه اصحاب دايرت المعارف خوانده می شود ونقشی که ديدرو وانق�ب .!است

؟آيا ھمان تعاريف رايج روزا ولنين دررابطه با نقش کارکرد .!فرانسه داشته ،خيلی بيشتر از کمونيست ھا در برخورد وافشاء مذھب نبوده است١٧٨٩
؟اينھا وبسياری ازسئوUت ديگری که شما بھترمی دانيدو  مربوط به کليت جنبش کمونيستی !سرمايه داری در مراحل رشد خود امروز ھم جواب می دھد

؟ما اين فھرست يکجا آورده ايم که غافل ازوظايف خود نباشيم، حل بخش اعظم اين معض�ت ومشک�ت جنبش !است ،چرابدون پاسخ مانده ،وحل نشده
کمونيستی واجتماعی درگرو مبارزات جاری طبقه کارگر،توده ھای استثمار شده ونيروھای پيشرو عليه رژيم سرمايه داری جمھوری اس�می   -کارگری

 .!درشرايط کنونی است
اجتماعی وسياسی از درون وبيرون -امروز جمھوری اس�می ھمان ضعيف ترين حلقه از زنجيره ی کشورھای سرمايه داری است،که بحران اقتصادی

رژيم با سرکوب وسيع و ھنگفت .!تنھافساد ھای مالی واقتصادی افشاء شده ی فوق تصور،نشانی آشکارازگنديدگی رژيم است.ھمه پيکره آن رادربرگرفته
.! اين مرحله ديری را نمی پايد.اجتماعی ومبالغه ھای وارونه وپيش انداختن يک جناح دروغين از خود بعنوان اص�ح طلب، سعی در فريب توده دارد

فقروفاقه عمومی،بحران ھای اجتماعی،بيکاری وسيع،تورم وگرانی غير قابل مھار،رکود در حال .شرايط عينی جامعه بازگوی واقعيت ھای ديگراست
 .!تشديد،ھمه وبسياری ديگر از مصائب ومشک�ت اجتماعی چيز ديگری می گويند

ما، جمعی از فعالين سازمان در داخل کشور رستخيز سياھکل را خجسته شمارده،وبمناسبت، وارج گذاری نوزده بھمن چھل ونه، از روی اضطرار 
ه،تا وفوری بودن بحران اجتماعی وانق�بی که در حال گسترش است ،غنيمت دانسته،امرانق�ب وسيعا اجتماعی وسوسياليستی را به سازمان گوش زد نمود

ھسته ھای فعال وپايه دارمحکم کارگری وحزبی ،وھمچنين ھسته ھای چابک ورزمنده اجتماعی ومحلی رابه شدت ھرچه .بطور جدی تری درتدارک بود
تشکي�تی خود را بکار بگيرد وفعال –ودر پشتيبانی از جنبش کارگری وکمونيستی درحال برآمد اجتماعی، نھايت ظرفيت ھای سياسی .!بيشتر تقويت نمايد

 .!نمايد
ما ،جمعی از فعالين سازمان داخل کشوربا احساس مسئوليت سازمانی وتشکي�تی خود، دراين مرحله خطيروتعيين کننده،سازمان ورھبری خودرا گوش 

تماعی زد نموده که با ھوشياری وانسجامی حزبی ورفيقانه ،وفشرده تر ازاوضاع جامعه رابدقت بررسی وتجزيه تحليل نموده،ودرراستای انق�ب وسيعا اج
 زنده باد آگاھی،زنده بادسازماندھی..!وکارگری پيگيری نمايد

 
 
 

 برقرارباد حاکميت شورائی-سرنگون باد رژيم جمھوری اس�می
 زنده باد سوسياليسم-نابود باد نظام سرمايه داری

 ١٣٩۵ نيمه دوم بھمن »داخل کشور)  اقليت(جمعی از فعالين سازمان فدائيان «

٩ 

٨از صفحه   



 ١٠ ٧٣۵ شماره  ٩۵نيمه دوم  بھمن     ١٠

 چھل و ششمين سالگرد نبرد حماسی سياھکل گرامی باد
 
 

  
 ! کارگران، زحمتکشان، روشنفکران انق�بی 

 
 بھمن، رفقای ما با حمله مسلحانه به پاسگاه ژاندارمری سياھکل، جزيره ی ثبات و آرامش ١٩چھل وشش سال قبل در روز   

 . شاه را بر ھم زدند و جنگ بی امانی را عليه نظام سرمايه داری حاکم بر ايران و امپرياليسم جھانی آغاز کردند
 
نبرد حماسی سياھکل، يک ضرورت تاريخی نشأت گرفته از شرايط مشخص ايران بود که جو انفعال و بی عملی را درھم   

سياھکل و جنبش .  شکست و فضای رعب و سکونی را که ديکتاتوری عريان شاھنشاھی برجامعه حاکم ساخته بود برھم زد
 -مسلحانه ھمچنين لطمات سنگينی را که سياست ھای تسليم طلبانه و مخرب حزب توده و خيانت رھبران آن برجنبش کارگری

سياھکل و جنبش مسلحانه ذھنيت منفی نسبت به کمونيسم و .کمونيستی و براعتبار کمونيست ھا وارد ساخته بود جبران کرد 
کمونيست ھارا درھم شکست ، اعتماد سياسی توده ھای کارگر و زحمتکش رابدست آورد و اعتبار کمونيسم و کمونيست ھا را 

 .احياء کرد
 
با اين نبرد دUورانه بود که سازمان ما در سياھکل اع�م موجوديت نمود وطی بيش از چھار دھه مبارزه بی امان  در راه  

ارمان ھای طبقه کارگر، صدھا و ھزار ھا رفيق فدائی از بھترين فرزندان کارگران و زحمتکشان  را تقديم راه سرخ 
چھل و شش سال .  رفقائی که نامشان برای ھميشه در تاريخ مبارزه طبقاتی کارگران ماندگارشد.  پرولتاريا وسوسياليسم نمود

 با اع�م يک دقيقه سکوت ، ياد جانفشانان  و حماسه سازان سياھکل را   ١٣٩۵ بھمن ١٩پس ازآن رويداد تاريخی، امروز در 
 . گرامی ميداريم

  
 !کارگران، زحمتکشان و روشنفکران انق�بی 

 
گونه بھبودی دروضعيت   درطول تمام اين سال ھا نه فقط ھيچ.  سی و ھشت سال ازحيات ننگين جمھوری اس�می گذشت 

بيکاری و اعتياد و ده ھا .  سياسی و اقتصای کارگران و عموم زحمتکشان بوجود نيامده بلکه اوضاع پيوسته بد تر شده است
تبعيض و ستم و نابرابری و استثمار طبقه کارگر بيش از پيش تشديد شده و اوضاع  . مصيبت اجتماعی ديگر افزايش يافته است

 . از ھمه جھت وخيم تر شده است
 

اع�م ميکنيم تنھا راه نجات کارگران و زحمتکشان وتمام استثمار شدگان، سرنگونی )   اقليت(ما ھواداران سازمان فدائيان 
تنھا با اسقرار حکومت شوراھا وگذار به سوسياليسم است که می .  ست  رژيم جمھوری اس�می وبرقراری حکومت شورائی

 . توان به جامعه ای عاری از ھرگونه  تبعيض وستم و استثمار دست يافت
لذا ما با اعتقاد راسخ به مارکسيسم لنينيسم و سوسياليسم، بارديگر با حماسه آفرينان سياھکل پيمان می بنديم که برای برپائی   

 . يک انق�ب اجتماعی و استقرار حکومت شورائی و در راه ارمان ھای سرخ و سوسياليستی اين رفقا به مبارزه ادامه دھيم
 

 برقرار باد حکومت شورائی -سرنگون باد رژيم جمھوری اس�می 
 زنده باد سوسياليسم  -زنده باد ازادی

 حکومت شورائی    -ازادی   -نان  -کار
 

 ھسته مقاومت رفيق بھروز دھقانی
 
 ١٣٩۵بھمن 



 ٧٣۵ شماره  ٩۵نيمه دوم  بھمن     ١١

٢از صفحه  ٧از صفحه    

١١ 

که ترامپ ھم مانند  رغم اين يعنی به.  بگيرد
کند که  روسای جمھوری پيشين آمريکا ادعا می

ھا را برای مقابله با جمھوری اس�می  تمام گزينه
در دستور کار قرار داده، تا جايی که به اقدامات 

شود، سياست امپرياليسم  نظامی مربوط می
گاه مقابله نظامی جدی با جمھوری  آمريکا نه ھيچ

ع�وه بر اين، .  اس�می بوده و نه خواھد بود
 نيست که بتواند  دولت آمريکا در شرايطی

ھای دوران بوش را تکرار کند، نه  لشکرکشی
توان اقتصادی و نظامی آن را دارد و نه اوضاع 

 .دھد سياسی جھان چنين امکانی را به آن می
توان ازنظر دور داشت که  اما اين واقعيت را نمی

ترامپ ھم مانند سران جمھوری اس�می يک 
نشده از  ماجراجو است که گاه تصميماتی حساب

 کشور به آمريکا ٧نمونه ممنوعيت ورود اتباع 
ويژه در جائی خطرناک  اين مسئله به.  گيرد می

ويژه در  خواھد بود که سپاه پاسداران به
فارس و تنگه ھرمز بخواھد ھمچون گذشته،  خليج

ھای نظامی بزند که  دست به ماجراجويی
 بار با واکنش متقابل ولو  احتمال خيلی زياد، اين به

 .محدود ھمراه خواھد بود
با تمام اين اوصاف جمھوری اس�می در شرايط 
کنونی چه خواھد کرد؟ در اين نکته جای ترديد 

سادگی از  نيست که جمھوری اس�می ايران، به
اس�ميستی کوتاه نخواھد  طلبانه پان سياست توسعه

چراکه جزئی از موجوديت و ھويت اين .  آمد
طلبانه خود را  رژيم است که اھداف توسعه

زيرپوشش حمايت از شيعيان و توسعه 
زياد ناگزير  احتمال اما به.  گری، پيش ببرد شيعه

ای اين سياست را تا جايی  خواھد شد، در محدوده
ويژه با دولت آمريکا به  تعديل کند که تضادھا، به

 .کنترلی نرسد مرحله غيرقابل
اين اما بدان معنا نيست که تضادھا و اخت�فات 

حلی بر  چراکه عجالتاً راه.  ھم تعديل خواھد شد
سر تضادھا و اخت�فات جمھوری اس�می و 
دولت آمريکا در سياست خارجی، وجود ندارد و 

ھای جديد ادامه خواھد  اين تضادھا ھمراه با تنش
 .يافت

چنين شرايطی .  جامعه سرمايه داری آمريکا است
ھم، کم و بيش نيازمند يک رئيس جمھور با 

رئيس جمھوری که .  ويژگی ھای ترامپ است
سياست ھای نژادپرستانه اش را با اتکا به 
شعارھای شوونيستی و پوپوليستی خود، صريح، 
چکشی و بدور از موازين رايج ديپلماتيک تا 

 . کنون اع�م کرده و پيش ھم می برد
لذا، با وضعيت موجود، مستثنا از اينکه ترامپ و 
کابينه اش چه می گويند و چه می خواھند، مستثنا 
از اينکه ترامپ بر بستر اقدامات شوونيستی و 
نژادپرستانه اش تا چه ميزان قادر خواھد بود 
جامعه آمريکا را تھييج و برای تحقق ماجراجويی 
ھايش به دنبال خود بکشاند، آنچه که بيش از ھمه 
محتمل است تشديد بحران ھای درونی جامعه 

دور جديدی از ت�طمات سياسی که .   آمريکاست
بروز شکاف در درون طبقه حاکم اين کشور و 
چالش ھای ميان آنان از جمله نخستين نشانه ھای  

در عرصه بين .  پيامد روی کار آمدن ترامپ است
اللملی نيز ع�وه بر موج اعتراضات وسيع توده 
ای عليه رئيس جمھور جديد آمريکا، آنچه بيش از 
ھمه محتمل است تشديد تضادھای ميان قدرت 

  .ست ھای بزرگ جھانی
 :زير نويس

در دوران اوباما تحت عنوان مبارزه با   -)١(
تروريسم، قانونی تصويب و به امضاء او رسيد 

 سال ۵که طبق مفاد آن ورود ھمه کسانی که طی 
گذشته به ايران، عراق، سوريه و ليبی سفر کرده 
باشند، بدون داشتن رواديد نمی توانند به آمريکا 

قانونی که ع�وه بر دو تابعيتی ھا، .  وارد شوند
حتا شامل سياست مداران و شھروندان اروپايی 

يعنی ھر شھروند اروپايی ھم اگر .  نيز می شد
 سال گذشته به ھر دليلی سفری به ۵طی 

کشورھای نامبرده داشته باشد، بدون رواديد حق 
 . ورود به آمريکا را نخواھد داشت

 کمک ھای مالی
 

 ونکوور -کانادا
 

 دUرU   ۵٠کومه
 دUر١٠   نرگس

 دUر١٠٠ ١دمکراسی شورايی 
 دUر١٠٠ ٢دمکراسی شورايی 

 
 ھامبورگ -آلمان 

 
 يورو١٠٠  داوود مدائن

 
 ھلند

 
 يورو١۵٠٠  حماسه سياھکل

  يورو ۵٠٠ اسفند جانفشانان سازمان  ٢۵
 

 سوئيس
 

 فرانک٣٠ اکبر صفايی فراھانی علی
 فرانک۴٠ )اسکندر(سيامک اسديان 

 فرانک٣٠  حميد اشرف
 فرانک۵٠  چی محمد کاسه
 فرانک۵٠  امير نبوی 

 
 دانمارک

 
 کرون٢٠٠  ھوشنگ احمدی
 کرون٢٠٠  دکتر نريميسا

 کرون٢٠٠  )فوريه(آزاد 
 

 اخت�فی که حل نا شده 
 باقی ماند و دوباره سرباز کرد

 سياست ھای
  نژادپرستانه ترامپ و

  اعتراضات جھانی عليه آن

 با کمک ھای

  مالی خود

  سازمان را

  ياری رسانيد



 ٧٣۵ شماره  ٩۵نيمه دوم  بھمن     ١٢

 قربانگاه پ�سکو سمبل ھمبستگی مردمی و تبانی مسئو(ن رژيم

پ�سکو انجام نداده است؟ چرا اتاق اصناف در 
 واحد ٥٩٠اين مورد نگھداری اق�م ناايمن در 
ھای بازرسی  تجاری و توليدی اين ساختمان اقدام

 . انجام نداده يا پيگيری Uزم را نکرده است
رئيس بنياد مستضعفان که از ھر اظھار نظری 
در مورد توضيح علل اين فاجعه و مسئوليت خود 
خودداری کرد، تنھا مسئوليت خود را ساخت 

به .  مجدد ساختمان در عرض دو سال اع�م کرد
ويژه بايستی به اين نکته توجه داشت که در 

 طبقه اصل اطفاء حريق ١١ھای باUی  ساختمان
ھای خودکار ساختمان است،  بر عھده ی سيستم

اين .  وظيفه ای که مالک ساختمان بر عھده دارد
بنياد که مستقيماً زير نظر خامنه ای است و از 
سرقفلی بيش از پانصد واحد در اين ساختمان 
ميلياردھا تومان سود کسب کرده، حاضر به  
خرج اين ھزينه نبوده است و ظاھراً به ھيچ اداره 
و ارگان ديگری ھم جوابگوی ھيچ چيز نبوده و 

تنھا اظھارنظر رسمی در اين مورد از .  نيست
سوی روابط عمومی بنياد مستضعفان صورت 

واقع تکذيب عذرخواھی و قبول  گرفته که در
 . مسئوليت در اين حادثه است

قوه ی قضائيه که مسئوليت تحقيق و پيگرد 
قانونی افراد مسئول در مرگ دلخراش آتش 
نشانان و ديگر قربانيان حادثه را دارد، با 

اعتنايی به اين مورد برخورد کرده و تنھا  بی
اع�م کرد که شعبه ی ويژه ی حقوقی در اين 

اما وظيفه ی اين شعبه .  رابطه تشکيل خواھد شد
تنھا اين است که مسائل حقوقی پيرامون اجساد و 

 . اموال و سرمايه ھا را پيگيری کند
به جای تمام اقداماتی که از قبل و پس از وقوع 
اين حادثه ی دلخراش بايستی صورت می گرفت، 
تسليت گفتن ھای مزورانه و تظاھر به ھمدردی 

که حتی .  نصيب مصدومين و بازماندگان شد
ھا به جای تسليت مستقيم يا  برخی از اين پيام

روابط عمومی .  غيرمستقيم تبريک می گويند
تشکي�ت اصفھان، در پيام تسليت   -خانه کارگر

خود بی شرمانه در مورد زحمتکشان آتش نشانی 
". با افتخار دعوت حق را لبيک گفتند"نويسد  می

روابط عمومی کل سپاه پاسدارن مرگ جانگداز 
گفت و تمام "!  تبريک و تسليت"آتش نشانان را 

ھای تسليت ديگر از جمله پيام روحانی نيز  پيام
ای به اين نکردند که چرا اين فاجعه  ھيچ اشاره

روی داد، چه کسانی مسئول آن ھستند و يا چرا 
 . اين افراد تحت تعقيب قانونی قرار نمی گيرند

خامنه ای در ھمان .  البته جای تعجبی ھم نيست
روز اول با پيامش ھمه ی دھان ھا را بست تا 
کسی ھم غيرعمدی وارد اين مقوله نشود و آقايان 

در حال "او در پيامش عنوان کرد که .  لو نروند
ھا بايد برای نجات جان  حاضر ھمه ی ت�ش

گرفتارشدگان جھت دھی شود و رسيدگی به علل 
واقع او اين دو  در."  حادثه مساله ی بعدی است

موضوع را که به ھم ھيچ ربطی ندارند کنار ھم 
آورد و حرف اصلی خود را که ھمان جمله ی 

 . دوم است، بيان کرد
واقع خود او  با توجه به اينکه مالک ساختمان در

است، مسلم است که منافعش در اين است که 
. رسيدگی به علل حادثه اص�ً مطرح نشود

واقع خامنه ای ھمانطور که در مورد  در
درآمدھای ميلياردی اش در اين کشور به کسی 
جوابگو نيست، قرار نيست در مورد مرگ 
جانسوز زحمتکشان قھرمان آتش نشانی نيز 

او است که در ديکتاتوری خود .  پاسخگو باشد
کند، چه زمانی در اين مورد حرف زده  تعيين می

اگر قرار .  شود و يا اص�ً حرفی زده شود يا نه
بر پيگيری بود، حتماً در کنار سؤاUت بيشماری 
که مبھم مانده، به اين سؤال نيز بايستی پرداخته 

شد که چرا زمانی که آتش تقريباً اطفاء شده  می
بود، ھمزمان در طبقات زيرين که ربطی به آتش 

انفجارھايی که .  نداشتند، انفجار روی می دھد
ھای  مھندسان برای فروريختن عمدی ساختمان

تخريب اين ساختمان .  بلند از آن استفاده می کنند
ھايی پشت پرده به  به نفع چه کسی بود؟ چه دست

خون قربانيان اين حادثه آلوده است که نبايد رو 
 شوند؟ 

خامنه ای شايد بتواند دھان کارگزارانش يا 
تواند با اين امر  ھا را ببندد، اما نمی رسانه

صورت مساله را خط زده و اين فاجعه ی بزرگ 
ھر آنچه که مسئوUن در .  را به فراموشی سپارد

اين باره بيشتر دروغ گفتند، حاشا کردند و 
اعتنايی نشان دادند، ھمبستگی و خشم مردم در  بی

اين وضعيت که با وجود تمام اظھارات ضد و 
نقيض مانند يک تبانی در Uپوشانی علت اصلی 

اما اين .  اين فاجعه به نظر می آيد، شدت گرفت
جانيان سرمست از قدرت و زور يک چيز را 

اند و آن اينکه  محمدرضاشاه که  فراموش کرده
ژاندارم منطقه و ارتش و دستگاه ساواک او در 

نظير بود، و در زمان ديکتاتوری اش  منطقه بی
ساختمان پ�سکو بنا شد، پايدار نماند و سرانجام 

جمھوری .  با نيروی توده ھای مردم سرنگون شد
اس�می ھم سرنوشت بھتری از او نخواھد داشت 

رسد که آتش خشمی که در زير  و زمانی می
ور  خاکستر سرکوب ھمچنان می سوزد، شعله

شده و انفجار انق�ب، بنای به ظاھر مستحکم 
ديکتاتوری را بر سر اين جنايتکاران ويران 

 . خواھد کرد

 کولبری و حق انسان
  برای کار و 

 يک زندگی شرافتمندانه
 

 کولبر در اثر ريزش بھمن در ۶جان باختن 
ويژه  ای که به روزھای اخير، با انعکاس گسترده

ھای اجتماعی پيدا کرد، سواUت مھمی  در شبکه
ھا را  چون معض�ت کولبران و خطراتی که آن ھم

کند تا چرايی پذيرفتن اين کار از سوی  تھديد می
نھم .  ھا، در افکار عمومی جامعه مطرح نمود آن

 کولبر در مناطق کوھستانی بيوران ١۶ماه  بھمن
در سردشت در اثر ريزش بھمن دچار حادثه 

 نفر در ھمان محل جان ۴شدند که از اين ميان 
باختند و يک نفر از مصدومان حادثه نيز بعد از 
انتقال به بيمارستان جان باخت، سه روز بعد سه 
کولبر ديگر در بھمن گرفتار شدند که باز يکی از 

 سال سن جان خود را از دست ١٩کولبران با 
 . داد

وھوايی تنھا تھديدی  اما سرما و ديگر تغييرات آب
. کنند نيست که کولبران با آن دست و پنجه نرم می

تيراندازی و قتل کولبران توسط نيروھای نظامی 

سودای سود و چپاول دسترنج کارگران و 
زحمتکشان را در سر می پرورانند و بر سر 
سفره ی رنگين مفت خوران رژيم جای دارند که 

 . انتظاری نيست
اگرچه شعله ھای آتش پ�سکو، خاموشی گرفت 

ھا و شک  ھای متناقض مسئولين  سؤال اما  حرف
و ترديدھايی جدی  در اذھان ايجاد کرد که آتش 

ور  خشم را در بستر ھمبستگی موجود شعله
از جمله اين سؤاUت مربوط به دليل عدم .ساخت

بودجه ی کافی و امکانات آتش نشانی می باشد، 
بودجه ی .  که پرداخت کامل آن نيز مبھم است

، پنج صدم درصد کل ٩٥آتش نشانی در سال 
بودجه ی کشور می باشد، آن ھم در جايی که تنھا 

 برابر بودجه ی آتش نشانی ٥٠بودجه ی بسيج، 
از ديگر اظھارات ضد و نقيض در رابطه .  است

به گفته ی .  با امدادرسانی در روز حادثه است
 دقيقه پس از شروع ٥وزير کشور، آتش نشان ھا 

حادثه در محل حضور داشتند، اما به دليل نداشتن 
 دقيقه دوباره به ١٥تجھيزات کافی رفته و پس از 

قاليباف زمان حضور و شروع به .  محل بازگشتند
کار آتش نشانان را دو و نيم دقيقه پس از شروع 

کند و نداشتن تجھيزات کافی  آتش سوزی ذکر می
در حالی که  .  آتش نشانی را تکذيب می کند

بسياری از آتش نشانانی که در ساختمان حضور 
داشتند حتی بيسيم نداشتند که از اوليه ترين ابزار 

تواند به قيمت  کار اين شغل است و نداشتن آن می
جان آنان تمام شود، که در آتش سوزی ساختمان 
پ�سکو ھمين ھم شد و تعداد قربانيان به اين دليل 

اين شغل پر خطر، به غير از يک .  افزايش يافت
 صادر ٩٢بخشنامه ی بی خاصيت که در سال 

شده بود، ھنوز جزو مشاغل سخت و زيان آور و 
تازه .  امتيازھای حاصل از آن محسوب نمی شود

 دی ماه امسال در اين مورد از ١٨در تاريخ 
سوی مجلس مصوبه ای صادر شد که اجرای آن 
نيز با سؤاUت متعددی در مورد صندوق 

حتی .  بازنشستگی مربوطه و غيره روبرو است
حقوق ماھانه ی برخی از اين زحمتکشان  نيز 

تظاھرات کارکنان .  موقع پرداخت نمی شود به
آتش نشانی شھر رشت در اعتراض به عدم 
دريافت سه ماه حقوق که در سال گذشته، در 
مراسم افطار چندھزار نفری شھردار انجام شد، 

 .شاھد اين امر است
در مورد علت عدم اقدام جدی شھرداری با آگاھی 
به اين موضوع که ساختمان فاقد امکانات ايمنی 

ھای  کافی است، قاليباف اع�م کرد که در سال
داده "  ساختمان" اخطار ايمنی به اين ١٥اخير 

با اين جواب، قاليباف به شعور مردم .  شده است
واقع از زير اين سؤال در  کند و در توھين می

رود که چرا مستقيماً به مالک ساختمان يعنی  می
بنياد مستضعفان تذکر نداده، يا از طريق وزارت 

 . کار پيگيری نکرده است
چرا وزارت کار، امور اجتماعی و وزارت 

 قانون کار مسئول ١٠٥بھداشت که طبق ماده ی 
قانونی در جھت ارائه ی تقاضا برای پلمپ و 
مھر و موم واحدھای کارگاھی ھستند، نظارت، 

ھای Uزم را برای ايمن ساختن  کنترل و اقدام
واحدھای فرسوده و ناامن مستقر در ساختمان 
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 ٧٣۵ شماره  ٩۵نيمه دوم  بھمن     ١٣
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 کولبری و حق انسان برای کار و يک زندگی شرافتمندانه

معينی در ھر ماه و تا زمانی که بيکار ھستند 
ھا  کنند، بلکه به دليل باU بودن ھزينه دريافت می

و حتا کسانی   –نسبت به حقوق بيکاری، بيکاران 
از   –کنند اما درآمدشان کافی نيست  که کار می

شوند،  سوبسيدھا  و امکانات دولتی برخوردار می
ھای  از جمله برای تامين ھزينه مسکن، ھزينه

 .ھای تحصيلی درمانی و يا ھزينه
ھای  ناگفته پيداست که اگر در اين کشورھا، دولت

داری مجبور به پذيرش تامين اجتماعی و  سرمايه
ی  اش سابقه اند دليل اصلی آن ھم در اين سطح شده

مبارزاتی طبقه کارگر در اين کشورھا بوده که 
 تحميل نموده و با حضور  اين حقوق را به دولت

ھای خود و آگاھی نسبی جامعه نسبت به  تشکل
ھا پاسداری  ھا در تمام اين سال اين حقوق، از آن

حتا در شرايطی که حاکمان نئوليبرال به .  اند نموده
ھای اخير ھجوم  ی بحران اقتصادی در سال بھانه

اند، اما  شديدی به سطح معيشت کارگران آورده
ھای اصلی سياست تامين اجتماعی در اين  باز پايه

 .کشورھا دست نخورده باقی مانده است
حقوق "اما جمھوری اس�می که ھيچ اعتقادی به 

که بتواند مانع از شورش  ندارد، برای اين"  بشر
گرسنگان عليه نظم موجود شود، ھر گونه تشکل 

ھا برای  مستقل کارگری را ممنوع و ت�ش آن
کند،  ھا را وحشيانه سرکوب می ايجاد اين تشکل

کارگران را به جرم شرکت و يا رھبری 
اعتصاب اخراج، زندان و يا به ش�ق محکوم 

جمھوری اس�می با سرکوب و ايجاد .  کند می
ھای  کند تا مانع از ھمبستگی توده اختناق سعی می

جمھوری اس�می نه تنھا .  کار و زحمت شود
احزاب سياسی مخالف بلکه ھرگونه تشکل 
دمکراتيکی را که بتواند در سطح محدودی به 

ھا ياری رساند  باUرفتن آگاھی و تشکل توده
ممنوع کرده و ھرگونه فعاليتی در اين راستا را 

جمھوری اس�می ھراسان از .  کند سرکوب می
ھای اجتماعی و ديگر ابزار و امکانات  نفوذ شبکه

ھا سد  تواند در برابر آن مدرن، تا حدی که می
ھا را به  ايجاد کرده و بسياری از فعاUن اين شبکه

جمھوری اس�می با اتخاذ .  افکند زندان می
ھا از جمله تحميل جنگ و  ترين روش رذي�نه

ويرانی با تبليغ نفرت مذھبی و شعارھای 
کند عامل  شووينيستی با پوششی مذھبی، سعی می

ھای مردم را دشمنان خارجی از  تمامی بدبختی
ای جلوه دھد و  ھای منطقه جمله برخی از دولت

بدين ترتيب بر طبل جنگ بکوبد با اين اميد که 
طور که  شايد مانند جنگ ايران و عراق ھمان

گفت برای  آشام آن خمينی ھميشه می رھبر خون
برکتی "بياورد، "  برکت"جمھوری اس�می 

تا باز چند صباحی بر عمر جمھوری "  الھی
 .اس�می افزوده گردد

جمھوری اس�می به عنوان يک رژيم ارتجاعی 
پاسدار نظام سرمايه داری ھرگزنمی تواند 
معضل بيکاری را حل کند و يا حق کار را به 
رسميت بشناسد ويا اين را به پذيرد که ھر انسانی 
. بايد از زندگی شرافتمندانه برخوردار شود

ھای  جمھوری اس�می اگر بتواند ھمين حداقل
 بنابر اين.  گيرد کنونی را نيز از مردم ايران می

يک راه بيشتر برای پايان دادن به معضل 
بيکاری و مصائب ناشی ازآن وجود ندارد و آن 
ھم سرنگونی رژيم جمھوری اس�می، استقرار 
فوری حکومت شورائی  کارگران و زحمتکشان، 

داری و برقراری سوسياليسم  نابودی نظام سرمايه
 .ھيچ راه ديگری نيست. است
    
 
 
 
 

يکی ديگر از کولبران .  ست دردآورتر از ديگری
که جان خود را از دست داد اھل مھاباد و دو 

وی که بيکار بود، برای تامين .  فرزند داشت
کرد و درست در  ی خانواده کولبری می ھزينه

اش، در زير بھمن، به  شب تولد کودک دو ساله
 . ھزار تومان يخ زد و جان باخت١٠٠خاطر 

بيکاری و فقر عامل اصلی کشيده شدن پير و 
ھای شريف  انسان.  ست جوان و کودک به کولبری

و زحمتکشی که در زير فقری که مناسبات 
ھا تحميل کرده، له شده و  داری به آن سرمايه

ارزش شده که برای لقمه نانی  شان آن قدر بی جان
گاه مقامات  آن.  شوند ھر خطری را پذيرا می

دولتی از استاندار آذربايجان غربی تا فرماندار 
سردشت اين مردمان زحمتکش، فقير و جان به 

کودکان و .  نامند لب آمده را مشتی قاچاقچی می
خواھند با کاری  جوانان و پيرانی که می

باور تنھا لقمه نانی برای  فرسا و غيرقابل طاقت
 !!خانواده و خود دست و پا کنند

داری که در ايران به اوج  مناسبات سرمايه
اش رسيده و جمھوری اس�می که اين  گنديدگی

گنديدگی را با خشونتی بيش از حد نمايندگی 
کند، عامل تحميل فقر و بيکاری به اين  می

مردمان ھستند و در نتيجه عامل جان باختن 
کولبران، عامل تحميل اين زندگی سياه که ھم 
اکنون حداقل نيمی از جمعيت کشور را شامل 

تمام کسانی که زير خطر فقر زندگی .  شود می
کنند، بيش از ده ميليون بيکار و  می

ور  روزی غوطه شان که در فقر و سيه ھای خانواده
 ميليون حاشيه نشين و اکثريت ١٢ھستند، بيش از 

ھايی که در گرداگرد مرزھای  بزرگ اھالی استان
چون سيستان و  کنند ھم وسيع ايران زندگی می

 .بلوچستان، خوزستان، کردستان و خراسان
 درصدی از ١در حالی که بخشی کوچک و 

ای دست يافته و دست  ھايی افسانه جامعه به ثروت
تمامی مقامات حکومتی به فساد و خون آغشته 
است، اکثريت بزرگی از جامعه از تامين 

. ترين نيازھای انسانی خود ناتوان ھستند بديھی
حق کار و حق يک زندگی شرافتمندانه حق ھر 

ست که جمھوری اس�می آن را به ھيچ  انسانی
 .انگاشته
بشر که  اع�ميه جھانی حقوق  ست که حتا اين حقی
 -بعد از جنگ جھانی دوم   – سال پيش ٧٠حدود 

داری رسيد  ھای سرمايه نوشته و به تصويب دولت
جدا از آن که اغلب .  بر آن صحه گذاشته است

چون برابری  مواد مطرح شده در اين اع�ميه ھم
حقوقی زنان و مردان، حق آزادی بيان و انديشه 
و لغو ھر گونه تبعيض نژادی، قومی، عقيدتی و 

شود،  غيره توسط جمھوری اس�می رعايت نمی
ھا   اين اع�ميه بر حق تمامی انسان٢٣در ماده 

بر کار تاکيد شده و اين که ھر انسانی با کاری که 
چنان درآمدی برخوردار باشد که  کند بايد از آن می

اش از يک زندگی انسانی  خود و خانواده
برخوردار باشند و در غير اين صورت اين 

 .ھا حمايت کند وظيفه دولت است که از اين انسان
به ھمين دليل است که امروز در اغلب کشورھای 

. باشد داری صحبت از تامين اجتماعی می سرمايه
در برخی از اين کشورھا نه تنھا بيکاران حقوق 

ھای  جمھوری اس�می و رفتن بر روی مين
بازمانده از دوران جنگ ايران و عراق از ديگر 

 ھستند که کولبران با آن روبرو  خطراتی
پذيرفتن اين خطرات از سوی کولبران .  باشند می

ھا از اين کار پُر مشقت  ست که درآمد آن در حالی
ترين نيازھای انسانی  حتا در حد تامين ابتدايی

کولبران که از کودکان ده ساله تا .  نيست
 ساله و حتا بيشتر را شامل ٧۵سالخوردگانی 

شوند، مجبورند بارھای سنگينی را بر دوش  می
خورھا  خود بکشند که تحمل آن برای تمامی مفت

داران و  چون سرمايه ھای جامعه ھم و انگل
 .مقامات دولتی حتابرای يک روزغيرممکن است

يکی از کولبران شرايط کار خود را چنين ترسيم 
آيد و زمانی ھم  سختی گير می بار که به: "کند می

دھند بايد وزن زيادی  که به ما بار را تحويل می
 کيلو حمل کنيم ١٠٠اگر کمتر از .  را حمل کنيم

آد پس ما ناچاريم که بيش  پول چندانی گير ما نمی
ور  از اين حمل کنيم چون ما بايد تا رسيدن به اين

ھايی برای کرايه ماشين  مرز و برگشتن ھم ھزينه
 تا ٧٠اگر حساب کنم چيزی حدود .  پرداخت کنيم

تازه بايد .  ماند  ھزار تومان برای من باقی می٨٠
از کوه و کمر در سرما و گرما  با اين بار سنگين 

ھا گشنگی و فشار زياد بار  بگذريم و بعضی وقت
 ".آورد مان می جان را به لب

 ۵به گزارش کانون حقوق بشر کردستان، تنھا در 
 کولبر در مناطق کردنشين ٧٠جاری  ماه اول سال

ايران توسط نيروھای نظامی جمھوری اس�می 
 کولبر در اثر ۵ماه   دی٢١. اند کشته و زخمی شده

شليک نيروھای نظامی جمھوری اس�می زخمی 
 ساله به نام ١۶ھا نوجوانی  شدند که يکی از آن
ماه تعدادی از   دی٢٧.  اسماعيل افشار بود

کردند در  کولبران که کفش ورزشی حمل می
کمين نيروھای نظامی قرارگرفته ودرھنگام فرار 

 .شود ھا ازصخره پرت شده وزخمی می يکی ازآن
جامانده از جنگ ايران و عراق نيز  ھای به مين

ھای زيادی از ميان کولبران گرفته  تاکنون قربانی
 پرونده در استان آذربايجان ٩٠٠بيش از .  است

 ١٣٠ پرونده در استان کردستان، ٣٠٠غربی، 
 پرونده در ١٧پرونده در استان کرمانشاه و 

استان اي�م از کولبرانی موجود است که قربانی 
اما چون قربانيان انفجار مين .  اند انفجار مين شده

شان توسط کميسيون ماده دو  کولبر بودند، پرونده
 .استانداری بسته و به بايگانی سپرده شده است

حال با اين شرايط چرا ھزاران نفر در مناطق 
کنند؟  مرزی کردستان اقدام به کولبری می

ی مجلس اس�می، تنھا  ی يک نماينده براساس گفته
 نفر به کولبری ٨٠٠٠در شھر سردشت بيش از 

 . اند روی آورده
 ساله اھل ١٨آموز  پدر علی محمدزاده دانش

روستای بيوران عليای سردشت که يکی از 
 بھمن است، از ٩قربانيان ريزش بھمن در تاريخ 

ی  ھای خانواده و ھزينه نقش علی در تامين ھزينه
گويد، اين که علی از  تحصيلی خود سخن می

کودکی مجبور بوده در کنار درس کار کند و در 
علی و .  ھای خانواده مشارکت کند تامين ھزينه

 کولبر ديگر با بار خشکبار گرفتار بھمن ١۵
زندگی ھر کدام از کولبرھا را که نگاه کنی .  شدند

١٣ 
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 قربانگاه پ�سکو سمبل ھمبستگی مردمی و 
 تبانی مسئو(ن رژيم

در ھياھوی فرياد و فغان در جنجال زبانه ھای 
آنان .  آتش، اميد بار ديگر به باور قھرمان تن داد

… سراسيمه در راھند، آنان سراسيمه در کارند
 درصد از آتش  مھار شده بود که ناگھان ٩٠

غرش شوم انفجار ھای پی در پی، آغاز فاجعه 
ھجوم سنگ و آھن بر سر .  در فاجعه را نھيب زد

زحمتکشان آتش نشانی و آنان که ھنوز در 
ساختمان بودند و آواری که  به آنی بلعيدشان 
بھتی ھراسناک بر چھره ی آنان که از فاجعه 
جان يا نيمه جانی به در برده بودند، آنان که در 
خيابان شاھد زبانه ھای شعله ھای ملتھب آتش 
بودند و زحمتکشان آتش نشانی که ھنوز در کار 

شان در داخل ساختمان ت�ش  ياری با ھمکاران
صدای فريادھای ناباوری و .   می کردند، نشاند

ضجه بود که در فوران توده ھای خاک و انبوه 
 . دود اوج گرفت

 ديماه، روز حادثه، تعداد ٣٠ھشت روز پس از 

.  نفر اع�م شد١٦جان سوختگان آتش نشانان  
 نفر ديگر به پزشکی ٤ آتش نشان و ١٥اجساد 

اورژانس تھران آخرين .  قانونی تحويل داده شد
 نفر اع�م کرد، اما اين ٢٣٥آمار مصدومان را 

که قبل از انفجار ھنوز چند نفر در ساختمان 
بودند، رازی است که در زير تل آوار و خاکستر 

 . مدفون شد
آتش سوزی و فروريزی ساختمان پ�سکو موجی 
از ھمبستگی قلبی در ميان اقشار مختلف مردم به 

ھا بود که چنين حسی در  سال.  وجود آورد
ای که اکثريت عظيم آن درگير جنگی  جامعه

ای نان، برای بستن  روزمره برای کسب لقمه
دھان صاحبخانه، برای تأمين خرج مدرسه ی 
کودکان، برای مخارج دوا و دکتر و برای زندگی 
که نه، بلکه برای جان به در بردن، ھستند، در 

از آنان که تنھا .  اين گستردگی بيگانه شده بود

١۴ 

ھای  نامaه          ))))ا���ـ�ا���ـ�ا���ـ�ا���ـ�((((�ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن برای ارتباط با 

 . ھای زيرارسال نمائيد خود را به يکی ازآدرس
 

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

 :سوئيس
Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 

 :ھلند
Postbus  23135 
1100  DP 
Amsterdam Z.O 
Holland 
 

ھای مالی خود را به شÈمÈاره حسÈاب  کمک
بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھÈمÈراه 

ھÈÈای  کÈÈد مÈÈورد نÈÈظÈÈر بÈÈه يÈÈکÈÈی 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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 ٢٠١۶ ژوئيه ١۵تاريخ شروع پخش تلويزيون دمکراسی شورايی روی ماھوارٔه ھات برد از 
 

رس(ان(ي(م ک(ه ت(ل(وي(زي(ون  مندان به تلويزيون دمکراسی شورايی می وسيله به اط!ع بينندگان و ع!قه بدين
 از ماھواره ياه ست به روی م(اھ(واره ٢٠١۶ ژوئيه ١۵ تيرماه برابر با ٢۵ ساعته ديدگاه از روز ٢۴

شود؛ تلويزيون دمکراسی شورايی نيز از ھ(م(ي(ن ش(ب(ک(ه در روزھ(ای چ(ھ(ارش(ن(ب(ه  ھات برد پخش می
ھ(ای خ(ود  ايران و تکرار آن در روز پنجشنبه ساعت نه و نيم صبح برن(ام(ه وقت ساعت نه و نيم شب به

 .کند را پخش می
 .ساعت و زمان برنامه را به خاطر بسپاريد و به اط!ع دوستان و آشنايان خود برسانيد

توانيد از طريق آدرس اي(ن(ت(رن(ت(ی س(اي(ت دي(دگ(اه  ب(ه  ای دسترسی نداريد، می اگر به تلويزيون ماھواره
 www.didgah.tv:آدرس
طور زنده و ھمزمان مشاھ(ده ک(ن(ي(د و ھ(م(چ(ن(ي(ن ش(ب(ک(ه  ھای تلويزيون دمکراسی شورايی را به برنامه

 .دسترسی است  نيز قابل٧٢و کانال  www.glwiz.comتلويزيونی ديدگاه از طريق جلويز 
 HOT BIRDآدرس ماھواره ھات برد   

   تلويزيون ديدگاه بر روی ماھوارٔه ھات برد
 ¾: اف ای سی -٢٧,۵٠٠: سيمبل ريت -عمودی -١٢۵٢٠فرکانس  -٩٠ترانسپندر 

 : ھای تلويزيون دمکراسی شورائی بدين قرار است ساعات پخش برنامه
:روزھای چھارشنبه ھر ھفته  

  شب به وقت ايران،٨٫۵ساعت  
. ساعت پخش ميشود١ شب به وقت اروپای مرکزی به مدت ٧ ساعت   

:تکرار برنامه ھا در روزھای  
  صبح به وقت ايران،٨٫۵پنجشنبه ھر ھفته ساعت  

. صبح به وقت اروپای مرکزی خواھد بود٧ ساعت   
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


