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  ٣درصفحه 

دور سوم مذاکرات ھسته ای، 
 ابھامات و ترديدھا

 
سومين دور مذاکرات ھسته ای ايران و گروه 

 ٢٠ و ١٩ طی روزھای ۵+١کشورھای 
اين دور از .  فروردين در وين برگزار شد

مذاکرات، ادامه نشست طرفين در روزھای 
پايانی اسفندماه گذشته بود که به دليل فرا رسيدن 

.  فروردين منتقل شد١٩تعطي8ت نوروزی به 
مسائل مطرح شده در اين دور از مذاکرات ھسته 

بحث و مذاکره روی ابعاد ای نيز ھمانند دور قبل 
غنی سازی اورانيوم، کاھش ذخيره غنی سازی، 
تاسيسات فوردو، نيروگاه آب سنگين اراک، 

ای و چگونگی -  کاھش تحقيق در پروسه ھسته
طبق توافق طرفين  که ھای سرزده بود،-  بازرسی

 ماھه مورد ۴قرار شده است در يک بازه زمانی 
 اسفند اولين ٢٧نشست .  بررسی قرار گيرند

 ماھه بود که ادامه آن ۴مرحله از اين بازه زمانی 
 .   فروردين دنبال شد٢٠ و ١٩روزھای طی 

دور سوم مذاکرات ھسته ای که طی چھار نشست 
در سطح معاونان وزيران خارجه ايران و 

 به سرپرستی عباس عراقچی و ۵+١کشورھای 
ھمانند جلسه قبل بدون ھلگا اشميد برگزار شد، 

تنھا .  روشن شدن ھيچ توافق معينی خاتمه يافت
نتايج بيرونی اين دور از گفت و گوھا، مرور 

چارچوب گام "تمامی موضوعات مورد بحث در 
و تعيين تاريخ دور بعدی  نشست بود که "  نھايی

دور بعدی و .  در سطح رسانه ھا بازتاب يافت
 ٢٣ادامه اين مذاکرات که قرار است در 

مھمتر و ای   مرحلهارديبھشت برگزار شود،  
دشوارتر روند مذاکرات کنونی در چارچوب 

در اين نشست که قرار است .  توافقنامه ژنو است
نگارش متن توافق نھايی در آن آغاز شود، از ھم 
اکنون با ترديدھا و ابھامات طرفين مواجه شده 

ھمزمان با پايان يافتن دور سوم مذاکرات، .  است
درحالی که جان کری وزير خارجه آمريکا در 
مجلس سنا به نمايندگان اين کشور اع8م کرد که 
مذاکرات با ايران ادامه دارد، روزنامه واشگتن 
پست به نقل از جان کری اع8م کرد، سخت ترين 
بخش مذاکرات اتمی با ايران توافق در باره 

واشنگتن پست .  وسعت غنی سازی اورانيوم است
ھمچنين نوشت، وزير خارجه آمريکا گفته است، 

 . نيست" خوشبين"به مذاکرات 
نگرانی از شکست مذاکرات صرفا در موضع 

 ۵+١گيری مقامات آمريکايی و ديگر نمايندگان 
بد .  نيست که ھر از گاھی بازتاب داده می شود

بينی به روند مذاکرات در اظھار نظر مسئوeن 
به رغم .  جمھوری اس8می نيز کام8 آشکار است

تاکيد مکرر طرفين مناقشه بر ادامه مذاکرات 
ھسته ای، خصوصا تاکيد چندين باره خامنه ای 
بر ادامه روند گفت و گوھا، اما روند مذاکرات 

آنچه .  پيوسته با ترديدھا و ابھاماتی مواجه ھست
بر توافقات ژنو و ادامه مذاکرات ھسته ای سايه 

 ھای امپرياليست اوکراين، قربانی رقابت قدرت 
 

ھای امپرياليست جھان آغاز گرديد و بر تحليل   جنگ جھانی اول، ميان قدرت١٩١۴صدسال پيش در 
داری مرحله سلطه انحصارات و صدور سرمايه، خصوصيات مشخصه  درخشان لنين از سرمايه
ھای امپرياليست به تجاوز، جنگ و کشتار برای تقسيم مجدد بازارھای جھانی و  امپرياليسم و توسل دولت

ھای محلی و  جنگ جھانی دوم و جنگ.  مناطق نفوذ اقتصادی و سياسی، تمام و کمال مھر تاييد زد
ی قرن بيست و يکم، افغانستان، عراق  ھای نظامی نخستين دھه ای نيمه دوم قرن بيستم، اشغالگری منطقه

 رقابت ٢٠١۴ست که با جنگ جھانی اول آغاز گرديد و اکنون در سال  و سپس ليبی، ادامه ھمان روندی
ھای امپرياليست برای بلعيدن اوکراين در جريان است، به وضوح نشان  و کشمکش حادی که ميان قدرت

روست که  داری دوران سلطه انحصارات روبه دھد که بشريت ھمچنان با مخاطرات و فجايع سرمايه می
ھا انسان را به خاک و خون کشيده و  ھای ويرانگر برپا داشته، ميليون در طول يک قرن گذشته جنگ

 .ميلياردھا انسان را به بند کشيده است
به "  داری امپرياليسم به مثابه باeترين مرحله سرمايه"يکی از نکات برجسته که لنين در اثر معروف خود 

کند، اين است که امپرياليسم فقط برای  پردازد و رقابت بر سر سلطه بر اوکراين نيز آن را تاييد می آن می
کوشد حتا  کند، بلکه می مانده و ضعيف و مناطق کشاورزی و معدنی ت8ش نمی سلطه بر کشورھای عقب

 گرگھائی که لباس ميش پوشيده اند 
 بايد افشا شوند

 ھای وابسته به رژيم درپوشش ھمراھی با کارگران خرابکاری تشکل

" بيمه س8مت ايرانيان"اخيرا خبر 
ھای  يکی از سرتيترھای رسانه

ای  خامنه.  دولتی ايران بوده است
را "  ھای کلی س8مت سياست"
نمايندگان مجلس و .  کرد"  اب8غ"

مسئوeن دولتی با بوق و کرنا اع8م کردند که 
. توانند صاحب دفترچه بيمه شوند ھمه ايرانيان می

علی ربيعی، وزير تعاون کار و رفاه اجتماعی در 
 فروردين اع8م کرد، از ھمين امروز ٢٠
توانند به دفاتر  کسانی که بيمه نيستند می"

پيشخوان دولت مراجعه و اقدامات eزم را برای 
معاون «بھمن برزگر ."  بيمه شدن انجام دھند

ای سازمان بيمه  مطالعات و توسعه خدمات بيمه
نام از افراد فاقد پوشش   از آغاز ثبت»س8مت

ماه  ای از ابتدای ارديبھشت بيمه
آيا اين واقعيت دارد؟ .  خبر داد

آيا قرار است سرانجام در سيستم 
بھداشتی و درمانی ايران تحولی 

 رخ دھد؟
از ھمين خبرھای ضد و نقيض در مورد روز 

، روشن است که "بيمه س8مت ايرانيان"آغاز 
پيش از آن که طرحی واقعی و "  بيمه س8مت"

. ريزی شده باشد، ژستی است تبليغاتی برنامه
تمام ايرانيان، "  بيمه"ای مانند  برای انجام پروژه

 دقيقی انجام شده  ريزی اوe بايستی از قبل برنامه
باشد، اما گويا خود مسئولين در مورد روز آغاز 

 . اند اين طرح به توافق نرسيده

  ۵درصفحه 

٢درصفحه   
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 ۶۶٧شماره    ٩٣نيمه  دوم فروردين  –سال سی و ششم 

 ھياھوی بسيار 
 بر سر ھيچ

      معنای واقعی حکومت اسBمی
 

 ی نقدی      ھم افزايش قيمت و ھم حذف يارانه



 ٢ ۶۶٧ شماره  ٩٣نيمه دوم  فروردين     ٢
١از صفحه   

دور سوم مذاکرات ھسته ای، 
 ابھامات و ترديدھا

افکنده است، وجود بندی از توافقنامه ژنو است 
حل نھايی مناقشه ھسته ای ايران که بر اساس آن 
 به توافق کامل روی ھمه ۵+١و کشورھای 

در اين بند . موارد مورد اخت8ف گره خورده است
ھيچ چيز مورد توافق :"از توافق ژنو آمده است

در ".  نيست تا زمانی که ھمه چيز توافق شود
واقع، اين بند، پاشنه آشيل روند مذاکرات کنونی 
و به نوعی گره کور دست يابی به توافقات جامع 

 از ھمان ۵+١بندی که گروه .  ميان طرفين است
ابتدا و در شروع مذاکرات ژنو آگاھانه به 
نمايندگان جمھوری اس8می تحميل کردند، تا راه 
رسيدن به ھرگونه توافقات نيم بند و يا توافق 
روی بخشی از موضوعات مورد ع8قه 

اين بند .  جمھوری اس8می را مسدود کرده باشند
از توافقنامه ژنو ھم اکنون تا حدودی بر روند 
مذاکرات ھسته ای جھت رسيدن به توافق نھايی 

سخنان محمد جواد ظريف در .  سايه افکنده است
مصاحبه با خبرنگار ايسنا به روشنی ابعاد اين 

وزير خارجه .  نگرانی را بازتاب می دھد
جمھوری اس8می در پايان سومين دور مذاکرات 
در پاسخ به خبرنگار ايسنا مبنی بر اينکه پس از 
سه دور مذاکرات در باره گام نھايی می توانيد 
بگوييد که تا چه اندازه و چه درصدری به درک 

من احساسم اين :  و تفاھم مشترک رسيده ايد؟ گفت
است تا زمانی که شروع به نگارش نکنيم نمی 
. توان گفت چند درصد اخت8ف نظر وجود دارد

ظريف با اشاره بر اين مطلب که ما توافق کرديم 
ھيچ چيز مورد توافق نيست تا زمانی که ھمه "

به نظر من اين يک :  ، گفت"چيز توافق شود
 ٢ممکن است .  اصل کلی در ھمه توافق ھاست

را برھم ]  توافق[ درصد ٩٨]  عدم توافق[درصد
 . زند

در واقع جمھوری اس8می با پذيرش اين بند از 
توافقنامه ژنو، عم8 قدم در ميدانی گذاشته است 
که يقينا راه برگشت از آن چندان برايش آسان 

نه تنھا بازگشت از نيمه راه توافقات .  نيست
موجود ھيچ دست آوردی برای جمھوری اس8می 
ندارد، بلکه چه بسا رژيم در شرايط دشوارتری 
نسبت به  وضعيت پيش از مذاکرات ژنو نيز 

قدرت ھای بزرگ جھانی و در راس .  قرار گيرد
ساختن )  ١" (خسته و زمين گير"شان آمريکا، با 

جمھوری اس8می  سرانجام اين رژيم را به 
ميدانی کشانده اند که پيش شرط ھای ورود به 

 . چنين ميدانی را خود از قبل تعيين کردند
لذا، با توجه به مجموعه بحران ھای ژرفی که ھم 
اکنون جمھوری اس8می در گرداب آن دست و پا 
می زند، بعيد به نظر می رسد که خامنه ای و 
ھيئت مذاکره کننده اين رژيم بدون عقب نشينی 
ھای eزم بتواند کمترين قدرت مانور در اين 

"ميدان بازی داشته باشند ، "نرمش قھرمانانه. 
و ديگر افاضات خامنه ای که "  اقتصاد مقاومتی"

به بھانه روز ملی فناوری ھسته ای در جمع 
اعضای سازمان انرژی اتمی موعظه کرد، 
چيزی نيستند جز واژگانی برای سرخ نگه داشتن 
چھره خامنه ای در فضاحت عقب نشينی آشکار 
جمھوری اس8می در قبال پرونده اتمی و به تبع 
آن ديگر مسائلی که در عرصه خارجی بدان  

 . گرفتار است

اين ادعای خامنه ای که در ديدار با مسئوeن 
"سازمان انرژی اتمی گفت ھيچيک از : 

دستآوردھای ھسته ای کشور قابل تعطيل شدن 
نيست و کسی ھم حق معامله بر روی آن ھا را 

، "ندارد و کسی ھم اين کار را انجام نخواھد داد
در حد ھمان شعارھای ھميشگی خامنه ای است، 
که صرفا جھت مصرف داخلی برای پامنبری 

چرا که تشت .  ھای او بازگو می شوند
ورشکستگی جمھوری اس8می از بام افتاده و 
صدايش نيز تا کنون به گوش ھمگان رسيده 

ھم اکنون بحران اقتصادی جمھوری .  است
اس8می به آنچنان وخامتی رسيده است که انکار 
و eپوشانی آن حتا برای نيروھای اصولگرای 

اگر طی .  جمھوری اس8می نيز مشکل شده است
چند سال گذشته و بعضا تا به امروز، خامنه ای و 
نيروھای منسوب به اصولگرايان سعی در کتمان 
بحران اقتصادی رژيم داشتند و پذيرش مذبوحانه 

و "  عزت"را نيز تحت عنوان " نرمش قھرمانانه"
نظام و ولی فقيه به خورد نيروھای "  اقتدار"

حزب اللھی می دادند، اينک کار به جايی رسيده 
است که عنصر محافظه کاری ھمچون حداد 

که جمھوری "  دوران سختی"عادل نيز از 
اس8می بدان گرفتار است سخن می گويد و برای 
برون رفت از وضعيت موجود حتا از طرفداران 

موسوی می خواھد که "  با بصيرت و مومن"
.بيايند و برای نجات جمھوری اس8می کمک کنند

)٢ ( 
از اين نظر، ادعاھای خامنه ای مبنی بر اينکه، 
مذاکرات بايد فقط در چارچوب موضوع ھسته 
ای ادامه يابد و مذاکره کنندگان جمھوری اس8می 
ھيچ حرف زوری را نبايد از طرف مقابل قبول 
کنند، با آنچه که عم8ً تا کنون در پشت درھای 
بسته مذاکرات ھسته ای پيش رفته است، مغايرت 

آنھايی که در پشت درھای بسته  رو در .  دارد
روی ھيئت نمايندگی جمھوری اس8می نشسته اند 
و قدم به قدم شرايط خود را به جمھوری اس8می 
تحميل می کنند، نيازی به شنيدن اينگونه ادعاھای 

  بيش از ۵+١کشورھای .  خامنه ای ندارند
مستوeن جمھوری اس8می به عمق ورشکستگی 

آنھا به خوبی .  و استيصال اين رژيم واقف ھستند
می دانند که جمھوری اس8می در پی شکست 
سياست ھايش در تمام عرصه ھای داخلی و 
خارجی و به دنبال تھی شدن خزانه دولت، 

آمريکا .  مجبور به پذيرش توافقنامه ژنو شده است
و اتحاديه اروپا با وقوف به اينکه جمھوری 
اس8می ھم اکنون در گوشه رينگ قرار گرفته 

ھيچ چيز مورد توافق "است، با تکيه بر اينکه 
، سعی "نيست تا زمانی که ھمه چيز توافق شود

دارند با گره زدن پرونده اتمی ايران به 
موضوعاتی از قبيل فعاليت ھای موشکی رژيم و 
سياست ھای منطقه ای آن در سوريه و لبنان، کل 
سياست خارجی جمھوری اس8می را به  محدوده 
. سياست گذاری ھای مورد قبول خود بکشانند

ع8وه بر اين، ھمزمان با تغيير سياست خارجی 
جمھوری اس8می، اعمال فشار روی موضوع 

در ايران، جھت "  نقض سيستماتيک حقوق بشر"
تغييرات در سياست داخلی رژيم نيز فزونی 

قطعنامه کميته روابط خارجی .  خواھد يافت
پارلمان اروپا عليه جمھوری اس8می که درست 

 روز پيش از شروع سومين دور مذاکرات ۴
ھسته ای به تصويب نمايندگان پارلمان اتحاديه 
اروپا رسيد، چيزی نيست جز پيوند زدن 

نقض سيستماتيک حقوق "مذاکرات ھسته ای به 

در ايران و به طريق اولی، پيوند زدن "  بشر
عقب نشينی ھای جمھوری اس8می در عرصه 
سياست خارجی به الزام عقب نشينی در سياست 

چرا که عقب نشينی در سياست .  ھای داخلی
خارجی و به تبع آن دعوت از سرمايه داران و 
شرکت ھای بين المللی جھت سرمايه گذاری در 
ايران، درنھايت نمی تواند بدون عقب نشينی در 
سياست داخلی و فراھم ساختن امنيت eزم برای 

 . سرمايه گذاری در جامعه متحقق شود
گره خوردن عقب نشينی سياست خارجی 
جمھوری اس8می با الزام عقب نشينی در سياست 
داخلی، از جمله موضوعات ديگری است که 
پيشروی جمھوری اس8می جھت رسيدن به توافق 

دولت روحانی به .  نھايی را دشوارتر کرده است
رغم حمايت خامنه ای که کرارا بر ادامه روند 
مذاکرات تاکيد دارد، ھم اکنون از دو سو تحت 

از يک طرف با اعمال فشار بيشتر .  فشار است
آمريکا و اتحاديه اروپا جھت پيوند زدن مذاکرات 
ھسته ای به موضوع نقض حقوق بشر در ايران 

ھيچ "و به عبارت ديگر استفاده حداکثری از بند 
چيز مورد توافق نيست تا زمانی که ھمه چيز 

و از طرف ديگر با تھديدات آشکار "  توافق شود
و رو به افزايش جناح ھای درون رژيم مواجه 

به رغم حمايت تا کنونی خامنه ای از ادامه .  است
روند مذاکرات، واکنش ھای تند منتقدين توافقنامه 

 ٢۴اظھار نظر .  ژنو ھمچنان ادامه دارد
فروردين مسعود جزايری معاون ستاد کل 

نيروھای "نيروھای مسلح ايران، مبنی بر اينکه 
مسلح جمھوری اس8می ايران ھيچ توافق غير 

، تا اين لحظه جدی ترين "پذيرند اصولی را نمی
موضع گيری منتقدين و مخالفين روند مذاکرات 
ھسته ای پس از پذيرش توافقنامه ژنو در آذرماه 

واکنش معاون ستاد .  گذشته تا به امروز بوده است
کل نيروھای مسلح ايران در مورد روند مذاکرات 
ھسته ای، بيش از اين که يک اظھار نظر فردی 
تلقی شود، می تواند سايه يک تھديد جدی بر 

 . ادامه مذاکرات کنونی باشد
نظر به اينکه تمام سياست دولت روحانی در حل 
يا کاھش بحران ھسته ای متمرکز شده است، 
پيشبرد اين سياست بدون عقب نشينی ھای eزم 
در سياست خارجی و بعضا در عرصه داخلی 

ھا قبل   جمھوری اس8می ازمدت.  ممکن نيست
آغاز به عقب نشينی نموده است اما، اينکه در اين 
مسير تا کجا پيش خواھد رفت ، نکته ای است که 
ع8وه بر پيشروی مطالبات آمريکا و اتحاديه 
اروپا، به تعميق بحران سياسی و تھديد جناح ھای 

تشديد .درون جمھوری اس8می نيز بستگی دارد
تنش ھا و تضادھای درون رژيم، ممکن است 
روند مذاکرات کنونی را با موانع جدی مواجه 

 . سازد يا حتا آن را به بن بست بکشاند
 فروردين، مسعود ٢۴خبرگزاری تسنيم، )  ١(

 جزايری معاون ستاد کل نيروھای مسلح ايران
 فروردين، سخنرانی ٢٢خبرگزاری فارس، )  ٢(

 حداد عادل در جمع شورای نخبگان يزد
 

زنده باد 
 سوسياليسم 
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۴درصفحه   

 ھای امپرياليست اوکراين، قربانی رقابت قدرت

کشورھای صنعتی و پيشرفته را نيز تحت انقياد 
"لنين نوشت.  درآورد آنچه صفت مشخصه : 

 تمايل به تنھاھد، اتفاقا  امپرياليسم را تشکيل می
الحاق مناطق زراعی نبوده، بلکه تمايل به الحاق 

(ترين مناطق نيز ھست صنعتی اشتھای آلمان . 
برای بلعيدن بلژيک و اشتھای فرانسويان برای 

به پايان رسيدن تقسيم   –زيرا اوe )  بلعيدن لورن
ھنگام تجديد تقسيم به ھر کند،  جھان مجبور می

آنچه برای   –ثانيا .   دست دراز شودزمينی
امپرياليسم جنبه اساسی دارد، مسابقه چند دولت 
بزرگ برای احراز سيادت، يعنی اشغال اراضی 
است که بيشتر از لحاظ تضعيف دشمن و متزلزل 

يابد تا منافع مستقيم  ، انجام میاوساختن سيادت 
بلژيک برای آلمان، بخصوص از لحاظ (خويش 

گاھی بر ضد انگلستان و بغداد برای  تکيه
گاھی برضد آلمان و غيره  انگلستان از لحاظ تکيه

 .)"اھميت دارد
اوکراين از اين ھر دو جھت حائز اھميت 

که يک کشور صنعتی و  نخست اين.  باشد می
پيشرفته است و ديگر اين که برای ھر دو رقيب 

 .ست برضد طرف مقابل گاھی تکيه
اوکراين به مثابه يک کشور صنعتی پيشرفته و 

ھای توليد صنعتی و  ترن رشته غنی که در مھم
سازی، صنايع  استخراجی، صنايع فلزی و ماشين

فضايی، تسليحاتی، شيميايی، پتروشيمی و   -ھوا
سازی  گاز، توليد برق، لکوموتيو، کاميون، کشتی

و صنايع ديگر در سطحی باe قرار گرفته و ھم 
اکنون نھمين کشور جھان در توليد و مھندسی 

فضايی و ششمين کشور   -افزار ھوا سخت
صادرکننده اسلحه در جھان است، توانست پس از 
فروپاشی اتحاد جماھير شوروی به سرعت بر 

گسيختگی اقتصادی و  بحرانی که در اثر ازھم
اما بحران جھانی .  آمده بود، غلبه کند صنعتی پيش

ھای طبقه  داری و نيز غارتگری اقتصاد سرمايه
حاکم فاسد که پس از فروپاشی شوروی بر صنايع 
دولتی چنگ انداخته بود، اوکراين را نيز در 

نرخ رشد شديدا کاھش .  بحرانی عميق فرو برد
يافت و تورم ھمراه با بيکاری گسترده وضعيت 

با .  ھای کارگر را وخيم کرد مادی و معيشتی توده
اين وجود ھمچنان در رده چھل و پنجمين کشور 

 .داری جھان جای دارد سرمايه
ھای  در بطن اين شرايط، رقابت امپرياليست

آمريکايی و اروپايی با امپرياليسم روس برای 
نامه  در توافق.  سلطه بر اوکراين تشديد گرديد

 ميان روسيه، آمريکا، انگليس و ١٩٩۴سال 
فرانسه، دو طرف نزاع کنونی برای تخفيف 
تضاد بر سر اوکراين، توافق کردند که  اين 
کشور به عضويت ناتو درنخواھد آمد و تبديل به 

ھای غربی عليه روسيه  پايگاه نظامی قدرت
اما تلويحی پذيرفتند که تسلط بر .  نخواھد شد

بازار اين کشور عرصه رقابت به اصط8ح 
 .آميز طرفين باشد مسالمت

با اين وجود به علت پيوندھای اقتصادی نزديکی 

که ميان روسيه و اوکراين از گذشته وجود 
. داشت، روسيه نفوذ قطعی خود را حفظ کرد

انق8ب به اصط8ح نارنجی که از حمايت غرب 
برخوردار بود، نتوانست توازن قوا را در 

ھای  اوکراين به طور قطعی به نفع امپرياليست
تری برای  غربی تغيير دھد، اما عرصه وسيع

سلطه اتحاديه اروپا بر بازارھای اوکراين و 
ھا پديد  تقويت مواضع اقتصادی و سياسی آن

تغيير و تحوeت سياسی پس از آن، کنار .  آورد
تيموشنکو و بر   –ھای يوشچنکو  رفتن دار و دسته

سر کار آمدن مجدد يانوکويچ ادامه ھمين روند به 
که  رغم اين به.  نفع اتحاديه اروپا و آمريکا بود

ويژه از حمايت بورژوازی بخش  يانوکويچ به
شرقی اوکراين و روسيه برخوردار بود، اما او 
ت8ش نمود، منافع کل بورژوازی اوکراين را 

در اين دوره است که .  نمايندگی کند
ھای وسيعی توسط انحصارات  گذاری سرمايه

اروپايی و آمريکايی در اوکراين صورت گرفت 
ھای نفتی، از جمله  و قراردادھای ک8نی با شرکت

برای استخراج گاز از ذخاير بخش غربی 
 ميليارد ١٠اوکراين با شل و شورن و قرارداد 

 .گرديد دeری با اکسون منعقد 
 ٢٠١٢ھای امپرياليست از سال  ھای قدرت رقابت

وارد مرحله جديدی شد که يانوکويچ وارد مذاکره 
جدی با اتحاديه اروپا برای پيوستن به اتحاديه 
گرديد که نتيجه آن آماده سازی قرارداد ھمکاری 

 .و تجارت آزاد پيوستگی به اتحاديه اروپا بود
قراردادی که يک ھفته قبل از امضای آن در 

 توسط يانوکويچ به تعويق افتاد و به ٢٠١٣اواخر 
بر طبق اين .  بحران کنونی اوکراين انجاميد

ترين قرارداد  شود بزرگ قرارداد که گفته می
تجاری اتحاديه اروپا با يک دولت غيرعضو 

بايستی برخی مفاد آن به فوريت به  است و می
مرحله اجرا درآيد، اوکراين از جھات مختلف 
اقتصادی، سياسی و نظامی تحت نفوذ کامل 

ليبراليزه .  گرفت اتحاديه اروپا و آمريکا قرار می
شدن کامل اقتصاد و تجارت، اجرای ھمه جانبه 

ھای  المللی پول، وام ھای صندوق بين سياست
رياضتی بانک مرکزی اتحاديه اروپا و صندوق 

ھای گمرکی برای  المللی پول، معافيت بين
ھای امنيتی  صادرات و واردات طرفين، سياست

و ضوابط کليدی در مورد استراتژی نظامی، در 
چنين .  زمره مفاد مھم و فوری اين قرارداد بود

رسيد که با اين قرارداد تکليف اوکراين  نظر می به
نيز يکسره شده است و اتحاديه اروپا به مرز 

 .مشترک با روسيه رسيده است
اما در پشت صحنه، امپرياليسم روس نيز در 

روسيه با .  ت8ش برای برھم زدن اين توافقات بود
استفاده از تمام ابزارھای اقتصادی و مالی، 
تھديدات سياسی و نظامی، يانوکوويچ را واداشت 
که از امضای قرارداد با اتحاديه اروپا سرباز زند 
و قرارداد جديدی را با روسيه پذيرا شود که 

 درصدی بھای گاز صادراتی به ٣٠کاھش 

 ميليارد دeری از جمله مفاد ١۵اوکراين و وام 
.  به امضا رسيد٢٠١٣ دسامبر ١٧آن بود که در 

 درصد نفت ٩٠نياز به ذکر است که اوکراين 
کند و تامين  مصرفی خود را از خارج تامين می

 درصد گاز مصرفی اوکراين روسيه ۵٠کننده 
 .است

اتحاديه اروپا و آمريکا که دريافتند با خودداری 
يانوکويچ از امضای توافقنامه با اتحاديه اروپا و 

ھای چندين  قرارداد جديد با روسيه، تمام رشته
ھا پنبه خواھد شد، راھی نداشتند جز اين  ساله آن

آميز را  که بازی به اصط8ح رقابت مسالمت
برای سلطه بر اوکراين کنار بگذارند و به تھديد 
و اعمال قھر و فشار برای امضای قرارداد 

اين است دليل اين که چرا در حالی .  متوسل شوند
بايستی بدانند،  که آمريکا و اروپا قاعدتا می

روسيه نيز اقدامات متقابل و حتا نظامی انجام 
 .خواھد داد، به اين ريسک بزرگ متوسل شدند

در حالی که روسيه درگير برگزاری مسابقات 
نمايی جھانی خود  زمستانی سوچی، برای قدرت

بود، با اشاره اتحاديه اروپا و آمريکا و پشتيبانی 
ھای  بورژوازی بخش غربی اوکراين، سازمان

ھا  ھايی که سال دست راستی افراطی و نئونازی
پيش توسط آمريکا در استونی آموزش داده شده 
بودند، با شعار امضای قرارداد با اتحاديه اروپا 

تدريجا بخش کوچکی .  وارد ميدان اروپايی شدند
از توده مردم نيز که زير فشار فقر و بيکاری 

ھای دزد،  قرار دارند، در مبارزه عليه دارودسته
خوار و فاسد حاکم بر اوکراين و در عين  رشوه

ھای کذائی مبنی بر بھبود  حال فريب وعده
اوضاع با پيوستن به اتحاديه اروپا، به معترضين 

اما باeترين رقمی که از حضور .  ميدان پيوستند
 ميليونی اع8م ۴۵مردم معترض در يک کشور 
مسئله مھم اما در .  شد، صد ھزار نفر بيشتر نبود

اين بود که از ھمان آغاز، ابتکار عمل نه در 
ھای کارگر و زحمتکش، بلکه در دست  دست توده

ھای راست افراطی از نمونه حزب اسوبودا  گروه
بنابر اين .  و واحدھای مسلح نئونازی بود

ھای ليبرال ايرانی نه انق8بی  برخ8ف ادعای چپ
. ای راديکال در کار بود و نه حتا يک جنبش توده

گونه که در تحوeت شرق اوکراين ھم نه  ھمان
تظاھرات مردم اين شھرھا و نه اشغال 

يک دليلی بر انق8ب و  ھای دولتی، ھيچ ساختمان
چه که در ھر دو  آن.  ای راديکال نبود جنبش توده

ھای سياسی  مورد وجود داشته و دارد، گروه
ھای آمريکايی، اروپايی و  ابزار دست امپرياليست

ھای  ست که با فريب و نيرنگ روسی
ناسيوناليستی و شووينيستی بخشی از مردم را 

چه در واقع در  آن.  کشند نيز به دنبال خود می
باشد و جوھر تمام تحوeت سياسی  جريان می

ھای  دھد، رقابت قدرت اوکراين را نشان می
امپرياليست برای سلطه بر اوکراين و بلعيدن آن 

 .است
به ھر رو، زير فشار معترضين ميدان اروپايی، 

ھا را پذيرفت  ھای آن يانوکويچ بخشی از خواست
نشينی شد، اما با تشويق آمريکا  و حاضر به عقب

 دست راستی اسوبودا و  و اتحاديه اروپا، گروه
واحدھای مسلح نئونازی موسوم به واحدھای 

١از صفحه   

 زنده باد ھمبستگی بين المللی کارگران 
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٣از صفحه   

 ھای امپرياليست اوکراين، قربانی رقابت قدرت
توانستند، دقيقا ھمان  ھا می بود، آن اگر جز اين می

ھای  کاری را بکنند که روسيه با اتکا به روس
دھد و سياست خود را  ساکن اوکراين انجام می

برد، يعنی ارتش اوکراين را که يکی از  پيش می
ھای کشورھای  ترين ارتش مجھزترين و پيشرفته

ست جلو بياندازند و قدرت نظامی ناتو را  اروپائی
اما اگر اين واقعيت را .  پشت سر آن بکار گيرند

کنار بگذاريم که ارتش اوکراين در اين لحظه 
درگير تضادھای درونی خود است، ورود اين 

ای جز اشغال کامل  ارتش به جنگ، نتيجه
اوکراين توسط روسيه نخواھد داشت و اوضاع 
بيش از امروز به زيان آمريکا و اروپا تغيير 

ع8وه بر اين گرچه امپرياليسم .  خواھد کرد
ای جدی نخواھد  آمريکا در يک چنين جنگی لطمه

خورد، اما برای اتحاديه اروپا با توجه به بحران 
اش به نفت و گاز،  اقتصادی موجود و وابستگی

 .فاجعه بار خواھد بود
روسيه که اکنون با توجه به ضعف دولت 

ھای امپرياليست رقيب، خود را  اوکراين و قدرت
بيند و روس ھای ساکن  در موقعيتی برتر می

 شھر را به تصرف ۶اوکراين را که اکنون eاقل 
اند،  اند و خواھان پيوستن به روسيه خود درآورده

ھمچون يک برگ برنده در اختيار دارد،  فشار 
اقتصادی بر دولت اوکراين را نيز افزايش داده و 

 درصد افزوده است تا بتواند ٨٠بر بھای گاز نيز 
 .خواھد شکل دھد گونه که خود می به اوکراين آن

تسلط بر اوکراين از چند جھت برای روسيه حائز 
پذيرد که به  رو نمی اھميت است و از ھمين

سادگی از دست برود و ضميمه منطقه نفوذ 
مقدم بر ھر .  ھای امپرياليست رقيب گردد قدرت

اش يک   ميليونی ۴۵چيز اوکراين با جمعيت 
بخش اعظم .  بازار سودآور برای روسيه است

ويژه در بخش شرقی وابسته به  صنايع اوکراين به
گونه که بيش از اين گفته شد،  ھمان.  روسيه است

. باشد فروشنده اصلی نفت و گاز به اوکراين می
روسيه تاکنون بزرگترين شريک تجاری اوکراين 
بوده است و يک چھارم صادرات و واردات 

مسئله مھم ديگر اين .  باشد اوکراين با روسيه می
است که اوکراين کريدور انتقال نفت و گاز از 

چندين .  روسيه و حوزه دريای خزر به اروپاست
گذرد و انبارھای  خط لوله نفت از اوکراين می

. ذخيره عظيم گاز در بخش غربی قراردارد
اھميت اين گلوگاه انتقال نفت و گاز به اروپا به 

ست که برخی بحران کنونی اوکراين را  ای درجه
حاصل جنگ و رقابت بر سر نفت و گاز 

چنان کنترل  خواھد ھم روسيه می.  اند ناميده
ای انرژی به اروپا را خواه  ونقل لوله ھای حمل راه

از طريق خود روسيه باشد يا کشورھای حاشيه 
دريای خزر، تحت تسلط و کنترل خود داشته 

اما مسئله بسيار مھم ديگر برای روسيه از .  باشد
ی  اوکراين برای روسيه منطقه.  جنبه نظامی است

روسيه نخواھد .  حائل ميان روسيه و ناتو است
پذيرفت که اوکراين تبديل به پايگاه نظامی ناتو 

 .در مرز روسيه شود
به ھمان دeئلی که اوکراين برای روسيه مھم  

کوشد آن را در دايره نفوذ خود  است و می
. نگھدارد، برای آمريکا و اروپا نيز مھم است

خواھند بازار  انحصارات اروپايی و آمريکا می
ھا  آن.  اوکراين را به تصرف خود درآورند

ھای  خواھند دست روسيه را از تسلط بر لوله می
خواھند  ھا می آن.  نفت و گاز به اروپا کوتاه کنند

متزلزل ساختن سيادت "برای تضعيف روسيه و 

و آشکارا اين واقعيت را بپذيريد که روسيه يک 
المللی  گر مستقل و فعال در مسائل بين مداخله

است، مثل کشورھای ديگر، منافع ملی خودش را 
دارد که بايد به حساب آورده و به آن احترام 

بيانيه پوتين به اين معناست که ".  گذاشته شود
روسيه ديگر روسيه نخستين سال ھای پس از 

به اقتصاد از ھم .  فروپاشی شوروی نيست
اش رشد  گسيخته سروسامان داده، قدرت اقتصادی

 و توام با آن از نظر نظامی نيز خود را  کرده
آماده کرده است و حاe نه فقط قيم تمام روس ھا 

ھای سابق اتحاد شوروی است، بلکه  در جمھوری
گر فعال در مسائل  کند که يک مداخله اع8م می

المللی است، مثل امپرياليسم آمريکا و اروپا  بين
که حتا در قلب آفريقا نيز منافع ملی دارند، 
روسيه ھم دارای چنين منافع ملی است که بايد به 
. حساب آورده شود و به آن احترام گذاشته شود

روسيه پيش از اين نيز در جريان حمله به 
گرجستان بر سر آبخاريا و اوستيا و سپس حمايت 
ھمه جانبه از رژيم سوريه، ھمين موضع را به 

 .زبانی ديگر، در عمل اع8م کرده بود
ست اثبات شده که به علت رشد  واقعيتی 

ھای  نامتوازن، مدام توازن قوای دولت
آن که در شرايطی به .  کند امپرياليست تغيير می

لحاظ اقتصادی و نظامی قوی بود، تضعيف 
شود و با  شود، ديگری که ضعيف بود قوی می می

. آيد ھای مختص خود پيش می طلبی منافع و جاه
در مقابل آمريکا و اروپايی که مدام تضعيف 

ھای امپرياليستی ديگری از نمونه  شوند، قدرت می
 را تا  روسيه و يا چينی که ھم اکنون سرمايه

کند، قدرت  دورترين نقاط آفريقا صادر می
گيرند و ھنگامی که قدرت و توانشان به  می

ای رسيد که بتوانند رقبای خود را از پای  مرحله
ھای  جنگ.  کنند ای درنگ نمی درآورند، لحظه

جھانی اول و دوم به وضوع اين حقيقت را نشان 
 .داد
چه که امپرياليسم آمريکا و اروپا را ناگزير  آن

ساخت در واکنش به اشغال کريمه توسط 
امپرياليسم روس، به يک مشت تھديدات توخالی 
اکتفا کنند، از ھمين واقعيت ضعف و ناتوانی 

اگر آمريکا و .  گردد روزافزون آن ھا ناشی می
اروپا در شرايط ديگری از توان اقتصادی و 

ھا به ضميمه  نظامی قرار داشتند، قطعا پاسخ آن
اما .  کردن کريمه به روسيه، اقدامی نظامی بود

نه واقعا از آن رو .  توانستند چنين کنند اکنون نمی
که روسيه يک زرادخانه بزرگ اتمی در اختيار 
دارد و نه از آن رو که تصور شود قدرت نظامی 

نياز به گفتن نيست که روسيه .  روسيه بيشتر است
ھم اکنون حتا نيمی از قدرت نظامی ناتو را در 

در سطح جھانی نيز از پشتيبانی .  اختيار ندارد
متحدين نيرومندی که آمريکا و اروپا از آن 

اما ضعف و ناتوانی .  بھره است برخوردارند، بی
توانند از  اروپا و آمريکا در اين است که نمی

شان را  شان، اھداف طريق اين قدرت نظامی
وقتی که تمام قدرت ناتو در .  عملی سازند

افغانستان و يا در عراق نتوانست از پس چند 
گرا و ناسيوناليست برآيد، چگونه  گروه اس8م

تواند با روسيه سرشاخ شود؟ اين را روس ھا  می
اند و از ھمين روست که به سادگی  ھم فھميده

 .کريمه را ضميمه کشور خود کردند

ھای دولتی  مسلح دفاع از خود اوکراين، ساختمان
 .را مورد حمله قرار دادند و يانوکويچ فرار کرد

نقش اصلی را در اين تحوeت اوکراين آمريکا 
برعھده داشت که ترکيب کابينه را در پی 
سرنگونی يانوکويچ خود راسا تعيين نمود و 

ھا يکی از مکالمات نوeند  گونه که روس ھمان
دستيار وزير خارجه آمريکا در امور اروپا را با 
سفارت آمريکا در اوکراين برم8 کردند، آمريکا 
حتا اجازه نداد که يکی از کانديداھای مورد 
اعتماد آلمان ويتالی کليچکو در ليست کابينه قرار 

ھای  ھايی در ارگان ھا نيز پست نئونازی.  گيرد
در حالی که .  سرکوب اوکراين به دست آوردند

ھای نئونازی پارلمان را در محاصره  ھمين گروه
گرفته بودند، نمايندگان را مجبور کردند که به 
عنوان اولين مصوبه خود، زبان روسی را به 

اين اقدام بر .  عنوان زبان دوم اوکراين ملغا سازد
 ميليون روس زبانی که در مناطق ١٠خشم حدود 

کنند افزود و بھانه  شرقی و جنوبی زندگی می
ھا داد که از آن به نفع  ديگری به دست روس

طلبانه خود در  مقاصد امپرياليستی و توسعه
 .رقابت با امپرياليسم آمريکا و اروپا بھره گيرند

با اشاره روسيه نخستين اقدام اعتراضی شرق از 
کريمه آغاز شد که اکثريت مردم در يک ھمه 
پرسی رای به استق8ل و پيوستن به روسيه را 

اين نخستين واکنش روسيه بود که عجالتا .  دادند
کريمه را با بندر سواستوپول که برای ناوگان 
دريايی روسيه در دريای سياه از جھت نظامی و 

العاده حائز اھميت  طلبانه، فوق مقاصد توسعه
اما اين .  است، يکسره به تصرف خود درآورد

پوتين در سخنرانی خود .  تازه سرآغاز ماجرا بود
در مقابل دوما برای الحاق کريمه به روسيه 

طلبی  آشکار کرد که روسيه از اين پس دارای جاه
و مقاصد امپرياليستی ديگری در رقابت با آمريکا 

او رسما مرحله جديدی را در اين .  و اروپاست
 .تقابل و رقابت امپرياليستی گشود

"پوتين گفت ما تاکنون مکرر پيشنھاد ھمکاری : 
ھا  ايم، اما آن در مورد تمام مسائل کليدی را داده

بالعکس مکرر به ما .  اند گام متقابلی برنداشته
اند و ما  پشت سرما تصميم گرفته.  اند دروغ گفته

اين .  اند را در برابر عمل انجام گرفته قرار داده
مسئله با بسط ناتو به شرق و نيز ايجاد تاسيسات 
نظامی از جمله سيستم دفاع موشکی در مرزھای 

در مورد وعده رقابت عادeنه و .  ما انجام گرفت
دسترسی آزادانه به بازارھای جھانی نيز ھمين 

خ8صه ما دeئل متعددی داريم که .  اتفاق رخ داد
بپذيريم سياست رسوای بازدارندگی که در 

ھای ھيجدھم، نوزدھم و بيستم حکمفرما بود،  قرن
کوشند ما را  ھا مدام می آن.  امروز ھم ادامه دارد

شرکای .  اما حدی وجود دارد.  به حاشيه برانند
ھا  آن.  اند غربی ما در اوکراين از خط عبور کرده

ھا روس در  دانستند که ميليون به خوبی می
بايستی  ھا می آن.  کنند اوکراين و کريمه زندگی می

واقعا فاقد غريزه سياسی و عقل سليم باشند که 
روسيه خود .  بينی نکنند نتايج اقدامات خود را پيش

نشينی  توانست عقب را در موقعيتی يافت که نمی
اگر بيش از حد روی فنر فشار آوريد، از جا .  کند

اين را برای ھميشه به خاطر داشته .  رود در می
اکنون ضروريست که به اين ھيستری .  باشيد

لفاظی جنگ سرد را به کنار بگذاريد .  پايان دھيد
  ٨درصفحه 
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١از صفحه   

 گرگھائی که لباس ميش پوشيده اند 
 بايد افشا شوند

 ھای وابسته به رژيم درپوشش ھمراھی با کارگران خرابکاری تشکل

جمھوری .  اس8می تحت ھدايت بھشتی تدوين شد
زمان با تشديد سرکوب مستقيم  اس8می، ھم

، با ۶٠شوراھای کارگری، سرانجام در سال 
اعزام افرادی از سپاه پاسداران و وزارت کار، 
در ھر کارخانه به کمک انجمن اس8می آن 

" قانونی کردن شوراھا"کارخانه، تحت عنوان 
شوراھای کارگری را منحل و شوراھای اس8می 

ھزاران کارگر آگاه .  کار را جايگزين آن ساخت
و پيشرو متشکل در شوراھا که برای بھبود 

ھای خود ت8ش و  ای طبقه وضعيت خود و ھم
کردند، از طريق جاسوسان و  مبارزه می

خبرچينيان رژيم در شوراھای اس8می شناسايی 
صدھا تن از آنان به .  و سپس اخراج و تبعيد شدند

. زندان افتادند يا به جوخه مرگ سپرده شدند
رژيم ارتجاعی جمھوری اس8می، پس از قلع و 
قمع کامل شوراھای کارگری، قانون تشکيل 

 به ۶٣ماه سال  شوراھای اس8می کار را در دی
 .تصويب رساند و به مرحله اجرا گذاشت

رئوس اصلی وظايف شوراھای اس8می کار از 
بدو تاسيس تاکنون که ھمه کارگران نيز از 
نزديک با آن آشنا ھستند، ھمکاری ارگانيک با 

ھا در  مديريت و کارفرما، پيشبرد برنامه آن
کارخانه، جلوگيری از ايجاد وقفه در توليد 
،ھماھنگی با مديريت در امور کارخانه از طريق 
شرکت مستمر مديران کارخانه در جلسات 
شورای اس8می کار و برعکس به منظور پيشبرد 

ھای مديريت و تحقق اھدافکارفرما،  بھتر برنامه
اخ8ل در مبارزه و اعتراض و اعتصاب 
کارگران، منحرف ساختن مبارزات و مقابله با 
آن، خبرچينی، شناسايی و معرفی کارگران فعال 
و پيشرو، خاموش ساختن صدای کارگران 
معترض و در يک ک8م حمايت عملی و تام و 
تمام از کارفرماوسرمايه دار ولو در پوشش 

قانون کار !  ميان کار و سرمايه"  وساطت"
 در مجلس ارتجاع ۶٨جمھوری اس8می که سال 

به تصويب رسيد بر تشکيل و حضور شوراھای 
ھا تاکيد نمود و بر آن  اس8می کار در کارخانه

 .مھر قانونی زد
که در فصل ششم اين قانون و در ماده  رغم آن به

 آن از کانون شوراھای اس8می کار، کانون ١٣۶
ھای صنفی و مجمع نمايندگان  عالی انجمن

 ماده ۴کارگران نام برده شده است اما در تبصره 
شود که کارگران يک   اين قانون گفته می١٣١

توانند يکی از سه مورد شورای  واحد فقط می
اس8می کار، انجمن صنفی يا نماينده کارگران را 

جا که انگيزه اوليه رژيم در  از آن.  داشته باشند
زمينه ايجاد تشکل کارگری، تقابل با شوراھای 

آن "  شورا"خواست با حفظ نام  کارگری بود و می
را از محتوای اصلی خود تھی ساخته و به ابزار 
دست ارتجاع حاکم مبدل سازد، به تشکيل 

تشکي8ت خانه .  شوراھای اس8می کار روی آورد
ھای  کارگر جمھوری اس8می که پيشبرد سياست

ھای  ھا و محيط گرانه رژيم در کارخانه سرکوب
کارگری را برعھده داشت، سازماندھی و رھبری 

 .اصط8ح شوراھا را برعھده گرفت اين به
نه رژيم جمھوری اس8می و نه خانه کارگرش به 
لحاظ مسائل جاری و بالفعل، نيازی به ايجاد 

بينی شده در اين ماده قانون کار  اشکال ديگر پيش
تشکي8ت خانه کارگر تنھا زمانی به .  ديدند نمی

ھای صنفی توجه  طور جدی وعملی به انجمن
نشان داد که سفرھيات اعزامی سازمان جھانی 

، ساختار شورای ٨١کار به ايران در سال 

کارگران، رھبری اعتصاب و اعتراض را نيز به 
دست گيرند تا در موقع لزوم آن را به بيراھه 
بکشانند وعليه کارگران، با کارفرما، مديريت و 

گرچه .  عوامل دولت وارد معامله و زدوبند شوند
اين شيوه کار نيز بر کارگران پوشيده نيست و 
پوشيده نخواھد ماند و توده کارگران در ھر 
کارخانه و موسسه، در جريان عمل به ماھيت 

ای که خود را در  ھا و افراد خودفروخته تشکل
برند و  صفوف کارگران جا زده باشند پی می

اند را رسوا و  ھايی که به لباس ميش درآمده گرگ
ھمه در شرايط   کنند، با اين از ميان خود طرد می

کنونی اين ضرورت وجوددارد که يکبار ديگر به 
ھا، نه در اين يا آن کارخانه، بلکه در  اين تشکل

تر نگاھی بياندازيم، تاکتيک جديد  مقياس وسيع
ھا را وارسی کنيم و زيگزاگی اگر گاه در  آن

شود، آن را بر متن منحنی  ھا ديده می حرکت آن
 .شان مورد ارزيابی قرار دھيم حرکت عمومی

 
 "شورای اسBمی کار"
 

اصط8ح  ترين تشکل به شورای اس8می کار مھم
کارگری رژيم است که اساسا در برابر شوراھای 

 به سرعت در ۵٧کارگری که پس از قيام 
ھاو صنايع مختلف در حال گسترش بود،  کارخانه
جمھوری اس8می که از يک سو شاھد .  َعلَم شد

محبوبيت و اعتبار شورا در ميان کارگران بود و 
ھا توسط  از سوی ديگر از ناحيه کنترل کارخانه

شوراھای کارگری و نفوذ روزافزون 
العاده احساس  ھا در ميان کارگران فوق کمونيست
کرد، دست به کار ايجاد شوراھای  خطر می

ھای  وظيفه ايجاد شوراھا و انجمن.  اس8می شد
اس8می و تقابل و سرکوب شوراھای کارگری، 
برعھده حزب جمھوری اس8می به رھبری 
بھشتی و شاخه کارگری اين حزب با مسئوليت و 

قرار )  وزير کار فعلی(رھبری علی ربيعی 
"۵٨در بھار .  گرفت واقع در "  خانه کارگر 

خيابان ابوريحان که محل تجمع کارگران آگاه و 
پيشرو بود، مورد يورش وحشيانه اوباش شبه 
نظامی وابسته به رژيم با مشارکت فعال و تحت 
رھبری ربيعی و محجوب قرار گرفت و تحت 

اين دو .  گر رژيم درآمد سلطه عمال سرکوب
عنصر سرسپرده و ضد کارگر باضافه حسين 
کمالی، بعدھا تشکي8ت خانه کارگر را بوجود 
آوردند و عضو شورای مرکزی آن شدند و در 

ھا در ھمين سمت باقی  تمام طول اين سال
ای از  خانه کارگر که به نحو ھمه جانبه.  اند مانده

سوی دستگاه اط8عاتی و کل رژيم حمايت 
ی ھدايت و رھبری  شده ، تا اين لحظه وظيفه می

. شوراھای اس8می کار را برعھده داشته است
اولين شورای اس8می، در کارخانه جنرال 
. موتورز، زير نظر علی ربيعی شکل گرفت

 eيحه قانونی تشکيل شوراھای ۵٩تيرماه 

ھای مستقل و طبقاتی  طبقه کارگر ايران از تشکل
جنبش کارگری و کارگران .  خود محروم است

ھای  که در يک دھه گذشته گام رغم آن ايران به
اند، اما از  يابی خود برداشته مھمی در جھت تشکل

ھای سنگين و گاه  ناحيه ھمين محروميت، لطمه
ھيچ گونه .  اند ناپذيری را نيز متحمل شده جبران

تشکل مستقل کارگری اجازه فعاليت ندارد و 
ھرگونه ت8ش و تحرکی در اين زمينه، به شدت 

سنديکای .  شود ای سرکوب می و به نحو بيرحمانه
کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و 

تپه دو  حومه و سنديکای کارگرن نيشکر ھفت
نمونه بارز از ت8ش کارگران ايران در راستای 

ست که اقدامات  يابی مستقل کارگری تشکل
گرانه رژيم عليه اين سنديکاوفعاeن آن   سرکوب

 . ازچشم عموم کارگران پنھان نمانده است
که کارگران پيشرو و فعاeن  طبقه حاکم در حالی

کارگری را به زندان افکنده و به دستگاه شکنجه 
ھای  سپرده و طبقه کارگر ايران را از تشکل

مستقل و طبقاتی خود محروم ساخته است اما 
ساز و شناخته شده  ھای دست نتوانسته است تشکل

ھای  تشکل.  خودرا بر کارگران تحميل نمايد
اصط8ح کارگری وابسته به رژيم  که ھيچگاه  به

موردپذيرش کارگران نبوده اند نه فقط در ھيچ 
گونه اعتباری در ميان کارگران  مقطعی ھيچ

توانند نقش قبلی  اند و ندارند بلکه حتا نمی نداشته
ھاست که کارآئی گذشته  خود را ايفا کنند و سال
 و ھمواره ابزاردست  خود را از دست داده

ھای حکومتی و گاه عرصه ای برای رقابت   جناح
ھای کارگری  اعتباری تشکل بی.  ھا بوده اند  آن

وابسته به رژيم و بازماندن طبقه حاکم از تحميل 
آن بر کارگران اما ھنوز به معنای پايان 

ھا در ميان  نقشی کامل آن ھا و بی خرابکاری
بر زمينه سرکوب شديد و .  کارگران نيست

ھای واقعی کارگری و محروم  بار تشکل  خشونت
ھای مستقل است که  سازی طبقه کارگراز تشکل

ھا که از امکانات وسيع ومختلفی  گونه تشکل اين
برخوردارھستند و پول و ثروت ھنگفتی صرف 

ھا و  شود تا اھداف رژيم را در کارخانه ھا می آن
توانند  ھای کارگری عملی سازند، ھنوز می محيط

اعتصابات .  به مبارزات کارگری آسيب برسانند
کارگری در سال گذشته، اين جا و آن جا نشان 

ھا  ھا و عناصر وابسته به آن داد که اين تشکل
اند تا  ای را آغاز نموده ھای سازماندھی شده ت8ش

ضمن حفظ بقاء خود، بلکه در ميان کارگران نيز 
اعتصابات کارگری .  جا و اعتباری پيدا کنند

اگردرگذشته، غالبا از ھمان آغاز با مخالفت و 
شد، اکنون اما نه تنھا  ھا روبرو می خرابکاری اين

ازدِرمخالفت با اعتصاب و اعتراض کارگران 
آيند، بلکه خود را ھمراه با آن نشان  برنمی

دھند و گاه تا پای بازداشت و محاکمه و بعضا  می
ای  ھا به نحو محي8نه آن.  روند اخراج ھم پيش می

در ميان "  اعتبار"کوشند تا ضمن کسب  می



 ۶ ۶۶٧ شماره  ٩٣نيمه دوم  فروردين     ۶
۵از صفحه   

 گرگھائی که لباس ميش پوشيده اند 
 بايد افشا شوند

 ھای وابسته به رژيم درپوشش ھمراھی با کارگران خرابکاری تشکل

سراسر کشور را با حضور نمايندگان شوراھای 
وزير .   استان برگزار نمود٣٠اس8می کار از 

نژاد، نه فقط بسياری از شوراھای  کار احمدی
اس8می کار را از زير نفوذ خانه کارگر خارج 
ساخت و تحت نفوذ خوددرآورد، بلکه اص8حيه 

منظور محدود  فصل ھشتم قانون کار را نيزبه
. ساختن نقش شوراھای اس8می کار به مجلس برد

 سازمان جھانی کار در ٨٧بار ديگر مقاوله نامه 
ھا و سنديکاھا و ناھمخوانی  مورد آزادی انجمن

. ساختار شوراھای اس8می کار با آن برجسته شد
کشمکش ميان باندھای حکومتی فزونی گرفت و 
شوراھای اس8می کار عم8 به دو بخش تقسيم 

ھا از حوصله  توضيح جزئيات اين کشمکش.  شد
ست گفته  ھمين قدر کافی.  اين مقاله خارج است

شود که ت8ش جھرمی برای حذف و يا تضعيف 
ومرج و بلبشوی  رقيب در منازعات باندی، ھرج

شديد را در پی داشت که البته با کاھش و تضعيف 
شوراھای اس8می کار وابسته به خانه کارگر، 

ھای  توجه بيشتر اين تشکي8ت به ايجاد انجمن
صنفی يا تبديل شوراھای اس8می کار با اندکی 

ھای صنفی، تقويت نفوذ باند  تغيير به انجمن
نژاد در ميان شوراھای اس8می کار و  احمدی

ھای صنفی  انجمن"  باeخره تقويت و افزايش
 .ھمراه بود" کارگری

در تمام طول اين دوران، خانه کارگر، ضمن 
ابراز نارضايتی و مخالفت با محدود ساختن نقش 
شوراھای اس8می کار، سعی کرد با ايجاد 

ھای صنفی وابسته به خود، تضعيف  انجمن
موقعيت و نفوذ خود از ناحيه انح8ل شوراھای 

ھا از  اين ت8ش.  اس8می کار را جبران سازد
طور که محجوب ھم   البته ھمان٨٢ھمان سال 

ھيات اعزامی .  گويد، به آرامی آغاز شد می
 در ٨١سازمان جھانی کار به ايران در سال 

گزارش خود پيرامون ديدار با سران خانه کارگر 
"چنين نوشت خانه کارگر توضيحات مشروحی : 

ھای صنفی در واحدھا و  از عملکرد انجمن
ھا و  عملکرد شوراھای اس8می کار و تفاوت

ھای  به دليل محدوديت.  ھا ارائه داد مشترکات آن
موجود برای شوراھای اس8می کار، خانه کارگر 
بھتر ديد که شروع به ايجاد تشک8ت صنفی در 

و )  مثل بخش خدمات، نساجی(ھای مختلف  بخش
خانه کارگر "  چنين در واحدھای کوچک کند ھم

 اتحاديه ٧ گفت ILOدر ھمان مقطع به نمايندگان 
 !صنفی ايجاد کرده است

به ھر رو در جريان اين رويدادھا و رقابت 
. باندھا، خانه کارگر حذف نشد، اما تضعيف شد

، ھر ساله ٨۵ تا سال ٧٢که از سال  در حالی
اعضای شوراھای اس8می کار و خانه کارگر به 

ھای ساeنه سازمان جھانی کار در ژنو  اج8س
ھای بعد از   و سال٨۵اعزام شده بودند، در سال 
نژاد،  جمھوری احمدی آن تا پايان دوره رياست

وزير کار اعضای خانه کارگر و شوراھای 
اس8می کار منتصب به آن را حذف و عناصر 

ھا  وابسته و منتصب به خود را به اين اج8س
 !فرستاد

 
 "انجمن صنفی کارگران"
 

سير فزاينده انح8ل و کاھش روزافزون 
ازپيش  اعتباری بيش شوراھای اس8می کار و بی

ھا، اراده سرمايه داخلی و دولت آن برای مھار  آن

ھای  کارگران بودند را در پی داشت و اين ارگان
جاسوسی را بيش از پيش تضعيف نمود، از سوی 
ديگر تشکي8ت خانه کارگر را به سمت ايجاد 

حسن صادقی در .  ھای صنفی ھدايت کرد انجمن
چنين اعتراف )  ٨٢ شھريور ١١(گفتگو با ايلنا 

کرد که در ظرف دو سال تعداد شوراھای 
 ٣٢٨٠ درصد کاھش يافته و از ۶۶اس8می کار 

رغم ميل باطنی و اراده  به.   رسيده است١١٨٠به 
سران خانه کارگر و شوراھای اس8می کار امثال 

ھای  رغم حسن نيت تشکل محجوب و صادقی و به
ھا به سرمايه،  پايان آن تابعه ايشان و خدمات بی

تعداد شوراھای اس8می کار بعد از آن نيز با 
 ٨۵٠ به ٨۴کاھش بيشتری روبرو شد و در سال 

رسيد و اين اعتراف حسن صادقی در وصف 
شورای اس8می کار و خانه کارگر پيرامون نقش 

ھا عليه  سرکوبگرانه و خرابکارانه اين ارگان
ھا به لحاظ دفاع از منافع  آن" حقانيت"کارگران و 

اگر خانه کارگر و "ارتجاع و سرمايه که؛ 
ھای  شوراھای اس8می کار نبود، تاکنون خيابان

(لرزيد تھران زير پای کارگران می  ٧ايلنا " 
نيز ھيچ تاثيری در روند تضعيف ) ٨۴ارديبھشت 

روندی .  و انح8ل شوراھای اس8می کار نداشت
نژاد نيز ادامه يافت و تشديد  که در دوران احمدی

 .گرديد
تشکي8ت خانه کارگر و از طريق خانه کارگر، 
شوراھای اس8می کار از ھمان آغاز تحت نفوذ 

سياست باند .  دارودسته رفسنجانی قرار داشت
نژاد و محمد جھرمی وزير کار وی نيز از  احمدی

ھمان آغاز دوره نخست رياست جمھوری 
نژاد بر تضعيف اين تشکي8ت و شوراھای  احمدی

ھا از زير نفوذ   اس8می کار يا خارج ساختن آن
ھايی منتصب به  باند رفسنجانی و ايجاد تشکل

برداری  نخستين ت8ش جھرمی با پرده.  خود بود
وی فاش .  خواری خانه کارگر آغاز شد از رانت

 سال، تنھا از ٢۵ساخت که خانه کارگر در طول 
 درصد بھای اين ١٠ھای کارگری،  قِبَل توزيع بن

 ميليون تومان ۶٠٠ ميليارد و ۴ھا را، معادل  بن
به صورت ساeنه از وزارت کار دريافت کرده 

البته اين تنھا شمه ای از رانت خواری خانه .است
کارگر و دبيرکل آن بود ، آنطور که درجريان 
ماجرای قاضی مرتضوی روشن شد، خانه 
کارگرودبيرکل آن پول ھای ھنگفتی را به جيب 

درجريان اخت8ف و کشمکش جناحای .  زده است
حکومتی،خانه کارگر و شوراھای اس8می کار 
. آن از ھمه سو تحت فشارھای دولت قرار گرفتند

برخی از شوراھای اس8می کارجانب دولت را 
ھای  گرفته و خواستار جلوگيری از فعاليت

وقتی که خانه .  غيرقانونی خانه کارگر شدند
کارگر انتخابات کانون عالی شوراھای اس8می کا 

 در اصفھان برگزار نمود، ٨۴/  ٨/  ٢۵را در 
خانه .  وزارت کار آن را غيرقانونی اع8م کرد

کارگر به ديوان عدالت اداری شکايت برد، اما 
چند .  اين نھاد نيز نظر وزارت کار را تاييد کرد

ماه بعد، وزير کار انتخابات کانون ھماھنگی 
١/  ٢٨شوراھای اس8می کار استان تھران را در 

 بھمن ھمان سال ١٢ برگزار نمود و در ٨۵/  
انتخابات کانون عالی شوراھای اس8می کار 

اس8می کار را ناقض مفھوم آزادی سنديکا 
 آی ال او شناخت و اين ٨٧مندرج در مقاوله نامه 

ھيات که رياست آن را برنارد جرنيگان برعھده 
 ۴عنوان راه حل فوری، اص8ح تبصره  داشت، به

ھای صنفی   قانون کار و تشکيل انجمن١٣١ماده 
نحوی که انحصار حضور  را توصيه نمود به

. شورای اس8می کار در کارخانه برداشته شود
 وقتی که ميان محسن ٨٢در ارديبھشت سال 

خواجه نوری معاون وزير کار وقت ونماينده 
دولت، با برنارد جرنيگان به نمايندگی از طرف 

ای پيرامون  نامه سازمان جھانی کار، توافق
اص8ح فصل ششم قانون کار به امضا رسيد که 
بر دخالت شوراھای اس8می کار نقطه پايان 

گذاشت و به آن صرفا يک نقش مشورتی  می
داد، ضربه بزرگی بر خانه کارگر و  می

 .شوراھای اس8می کار آن وارد شد
ھای لفظی  اين رويدادھا گرچه در آغاز، کشمکش

و گاه تندی را ميان مقامات دولتی و سران 
شوراھای اس8می کار و خانه کارگر در پی 
داشت، اما راه ديگری در برابر خانه کارگر باقی 

که خود را کم وبيش با  گذاشت جز آن نمی
عليرضا محجوب .  وضعيت جديد منطبق سازد

دبيرکل خانه کارگر، نه فقط مخالفتی با انجمن 
کند، بلکه تمايل خويش برای   صنفی و سنديکا نمی

اش راھم  ايجاد اتحاديه البته از نوع خانه کارگری
ھای  شوراھا و انجمن: "گويد دارد و می ابراز می

صنفی يا ھر نھاد وتشکل ديگری بايد در قالب 
اتحاديه تجلی پيدا کنند، اين کار را به آرامی 

ھا  ايم، چون گرانيگاه کار، اتحاديه شروع کرده
که خود را  چنين برای آن محجوب ھم".  ھستند

: گويد طرفدار سنديکا نشان داده باشد چنين می
انجمن صنفی ترجمه کلمه سنديکاست که در "

ھای سازمان جھانی کار پذيرفته شده  نامه مقاوله
حسن صادقی رئيس وقت کانون عالی ".  است

تر از محجوب به  شوراھای اس8می کار، صريح
ی  ھای دولت در زمينه ھمگام شدن با سياست

: گويد ھای کارگری ابراز تمايل نموده و می تشکل
ما در خصوص بودن يا نبودن شوراھای "

اس8می کار در واحدھای صنعتی تعصب به 
ھای دولت  خواھيم با سياست دھيم و می خرج نمی

 ".برای بھبود وضع کارگران ھمگام شويم
قابل ذکر است که جمھوری اس8می در آن مقطع 
(برای پذيرفته شدن در سازمان تجارت جھانی 

WTO  (گذاری خارجی سخت به ت8ش  و سرمايه
المللی در برابر اين  بين سرمايه.  افتاده بود

خواست، شرط و شروطی را در زمينه مناسبات 
بين کارگر و کارفرما پيش پای جمھوری اس8می 

ھای کافی و جاری  گذاشت و خواستار تضمين
سازمان .  شدن معيارھای شناخته شده خود بود

جھانی کار بايستی اين معيارھا را از نزديک 
چنين .  زد داد و محک می مورد بررسی قرار می
 به خواست و دعوت ILOبود که ھياتی از سوی 

دولت جمھوری اس8می به ايران سفر کرد و در 
ھای  جا که به تشکل ھر حال اين رويداد تا آن

شود، تاثير  کارگری وابسته به رژيم مربوط می
از يک سو ريزش شديد و بيش از .  دوگانه داشت

پيش شوراھای اس8می کار که مورد نفرت 
٧درصفحه   
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  ٨درصفحه 

وابسته به خانه کارگر، "  شوراھای اس8می کار"
ست که البته در "مجمع نمايندگان کارگری"طرح 

قانون کار جمھوری اس8می نيز به آن اشاره شده 
"است بسيار ديرتر "  مجمع نمايندگان کارگری. 
و به طور "  ھای صنفی کارگری انجمن"از 

 توسط نظری ج8لی، ٨٩رسمی از اواخر سال 
معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی 

ھايی به منظور  البته قبل از آن ت8ش.  عنوان شد
در .  تشکيل چنين مجمعی صورت گرفته بود

ھا از جمله استان قزوين، مجمع  برخی استان
 برگزار ٨٩ شھريور ٣١نمايندگان کارگران در 

 است که ٩٠ فروردين سال ١۶شده بود اما در 
نامه مربوط به چگونگی تشکيل  وزارت کار، آئين

را تنظيم نموده و "  مجمع نمايندگان کارگران"
 فروردين ٢١به دنبال آن در .  دھد  انتشار می

مجمع عالی نمايندگان "ھمان سال انتخابات 
چند ماه بعد از .  شود برگزار می"  کارگری کشور

نژاد، مجمع  پايان دوره رياست جمھوری احمدی
عمومی برای انتخاب ھيات مديره جديد ، بر طبق 
اط8عاتی که در سايت اين تشکل درج شده است، 

 عضو و با ٣٢٧ نفر از مجموع ٢٢٧با حضور 
. شود حضور نمايندگان وزارت کار برگزار می

 نفر به ۶ نفر به عنوان اعضای ھيات مديره، ١١
عنوان اعضای اصلی ھيات مديره بخش صنعتی 

 نفر اعضای ھيات مديره از بخش حرفه ۵و 
 !شوند انتخاب می

اين يک واقعيت است که در طی دھه اخير که 
   ILO   و ورود ھيات اعزامی ٨١آغاز آن به سال 
گردد، در جريان تشديد اخت8ف و  به ايران برمی

رقابت ميان باندھای حکومتی برای استفاده 
برد اھداف و   ابزاری از کارگران به منظور پيش

مقاصد خود، شوراھای اس8می کار که ھدايت و 
رھبری آن در دست خانه کارگر است، 

بخشی از اين .  ازپيش تضعيف گرديدند بيش
گر از زير نفوذ  ھای ارتجاعی و سرکوب تشکل

خانه کارگر و دارودسته رفسنجانی درآمدند و به 
در .  نژاد تبديل شدند ابزار دست دارودسته احمدی

ھای  انجمن"ھاست که تشکيل  جريان ھمين رقابت
" مجمع نمايندگان کارگری"و "  صنفی کارگری

به موضوعات اکتيو و بالفعلی برای رقابت 
شوند که حاصل آن  باندھای حکومتی تبديل می

ازپيش  محدود شدن خانه کارگر، تضعيف بيش
ھای  انجمن"شوراھای اس8می کار و روآمدن 

نمايندگان "و بخشا "  صنفی کارگری
حضور انحصاری خانه کارگر و .  ست "کارگری

ھای ساeنه  شوراھای اس8می کار آن در اج8س
 ILOھا   جای خود را به ترکيبی از اين تشکل

 . دھد می
نژاد اما پايان  پايان دوره رياست جمھوری احمدی

اعمال فشار عليه خانه کارگر و ايجاد محدوديت 
گفتن ندارد که با روی .  برای آن بوده است

کارآمدن دولت روحانی که ربيعی عضو موسس 
و شورای مرکزی خانه کارگرو وزير کار آن 
است، موقعيت خانه کارگر نه لزوما از طريق 
تکثير شوراھای اس8می کار، تقويت گشته و بيش 

 از  ٩٣ فروردين ٢۴ايلنا .  ازاين تقويت خواھد شد
قول محجوب، عضو دائمی فراکسيون به 
اصط8ح کارگری مجلس و دبيرکل ايضاً دائمی 

نژاد فضای  دولت احمدی"خانه کارگر نوشت 
فعاليت خانه کارگر را محدود کرده بود به 

ای که عليه اين نھاد صنفی در واحدھای  گونه
شد، اما آن دوران پايان  توليدی اع8ميه پخش می

. تلقی کرد"  يک فرصت توام با تھديد"کارگری 
که افراد وابسته به کدام باند دست باe  بسته به آن

توانست فرصت يا تھديد  را در آن داشته باشد، می
 .باشد

بدين ترتيب وزارت کار در رقابت با شوراھای 
ھای  انجمن"اس8می کار منتصب به خانه کارگر، 

کند  سازی می را تقويت و انجمن"  صنفی کارگری
و خانه کارگرنيز برای حفظ نفوذ و موقعيت 

کند و پيرامون  ھای صنفی ايجاد می خود، انجمن
!  کند ساز خود، رقم سازی می ھای دست انجمن

ھای  انجمن"نتيجه اما در ھرحال افزايش تعداد 
ھا و  و گسترش نسبی فعاليت آن"  صنفی کارگری

بعضا حضور در اعتراضات و اعتصابات 
 !ست کارگری

 مھر ماه ٢٢سرانجام با ت8ش وزارت کار، در 
، مقدمتا يک مجمع انتخاباتی اعضای ھيات ٨٩

ھای صنفی  مديره و بازرسان کانون عالی انجمن
کارگری و سپس مجمع عمومی کانون عالی 

ھای صنفی کارگری با ھدف تصويب  انجمن
نامه و انتخاب اعضای ھيات مديره و  اساس

شود و   برگزار می٨٩ مھر ماه ٢٨بازرسين در 
 نفر انتخاب ٩نامه  پس از تصويب اساس

 نفر به عنوان اعضای اصلی ھيات ۴.  شوند  می
 نفر به عنوان اعضای ۵مديره بخش حرفه و 

 !اصلی ھيات مديره در بخش صنعت
ھای کارگری  محمدرضا ربيعی مديرکل سازمان

و کارفرمايی وزارت کار، در اين مجمع 
کانون "که  کند و با اشاره به اين رانی می سخن

 ٧ھای صنفی کارگری بيش از  عالی انجمن
" گويد  می"  کند ميليون کارگر را نمايندگی می

eزمه وجود بخش خصوصی توانمند فعاليت 
وی در ادمه "  ھای صنفی مجرب است تشکل

ھای صنفی کارگری و  اگر تشکل"گويد  می
توانند مطالبات خود  کارفرمايی توانمند باشند، می

را از طريق مراجع رسمی به بھترين شکلی 
گيری کنند و بخشی از وظايف اجرايی دولت  پی
 ."ھا واگذار کرد به آن) توان می(را 

نيازی به توضيح اين مساله نيست که دولت 
نژاد و وزارت کار آن اگرچه خواھان  احمدی

تضعيف خانه کارگر، قطع مداخ8ت آن در 
مسائل کارگری و حتا انح8ل شوراھای اس8می 
کار وابسته به تشکي8ت خانه کارگر بود، اما او 

ھای وابسته به خود و  خواست تشکل نيز می
ساز و مطيع خود را ايجاد کند به  ھای دست تشکل

نحوی که حتا بخشی از وظايف دولت را نيز به 
 .ھا واگذار نمايد آن

کانون عالی " ترتيب غيراز تشکل سراسری  بدين
وابسته به خانه کارگر و "  شوراھای اس8می کار

منتصب به "  کانون عالی شوراھای اس8می کار"
" ھای صنفی کارگری کانون عالی انجمن"دولت 

نيز وارد عرصه رقابت باندھای حکومتی 
 .شود می
 
 "نماينده کارگران"
 

جنبه "  ھای صنفی کارگری انجمن"غير از ايجاد 
ديگری از ت8ش دولت در محدود ساختن 

گوی  ھا يا ايجاد نھادھای جديد پاسخ اين ارگان
نيازھای آن، از يک سو، سفر ھيات اعزامی 
سازمان جھانی کار به ايران، گزارش آن 
پيرامون تناقض ساختار شورای اس8می کار با 
معيارھای سازمان جھانی کار، توصيه اين ھيات 
به تشکيل سنديکا و انجمن صنفی، از سوی 

. دھد ديگر، خانه کارگر را در تنگنا قرار می
المللی  کارگر پيام سرمايه بين رغم اين اما خانه به

آنکه از شوراھای اس8می کار دل  را دريافته و بی
ھای صنفی کارگری و  بکند، به فکر ايجاد انجمن

کند  خانه کارگر سعی می.  افتد می"  اتحاديه"حتا 
ھای  ھا و محيط کاھش نفوذ خود در کارخانه

پاشی شوراھای اس8می  کارگری از ناحيه ازھم
ساز  ھای وابسته و دست کار را با ايجاد تشکل

واحد "از اين روست که .  ديگری جبران سازد
خانه کارگر فعال و "  ھای صنفی کارگری انجمن

صرف نظر از .  شود فوراً دست به کار می
ھای  خواست و برنامه دولت برای ايجاد انجمن

ھای صنفی  ھا، انجمن صنفی کارگری در آن سال
کارگری اساسا زيرنظر خانه کارگر بوجود 

آمدند به نحوی که حتا ص8حيت اعضای  می
ھيات مديره انجمن صنفی را خانه کارگر بايستی 

دبير کانون انجمن صنفی کارگری .  کرد تاييد می
رئيس .  شد  نيز توسط خانه کارگر تعيين می

ھای صنفی کارگری نيز  کانون عالی انجمن
بايستی از ميان اعضای اجرايی خانه کارگر  می
ھا نيز بايستی   درصد حق عضويت۵۵بود و  می

شد و غيره و  به حساب خانه کارگر واريز می
 ! غيره

بنابراين ايجاد انجمن صنفی کارگری برای خانه 
که طبق گزارش  چنان.  کارگر کار مشکلی نبود

آيی   خانه کارگر يک گردھم١٩/١١/٨٣ايلنا، در 
ھای صنفی سراسر کشور برگزار نمود  از انجمن

 ١۶نامه  آيی يک قطع و در پايان اين گردھم
نمايندگان "نامه،  در قطع.  ای نيز صادر کرد ماده

ضمن حمايت "  ھای صنفی سراسر کشور انجمن
المللی کار،  نامه دولت و سازمان بين از توافق

از تشک8ت مرکزی "خود را "  پشتيبانی قاطع"
کنفدراسيون عالی "به عنوان "  خانه کارگر

 !اند اع8م نموده" کارگران ايران
ھا، به  سازی اما به موازات اين انجمن صنفی 

زاده، رئيس کانون  رضا خادمی گفته غ8م
ھای صنفی کارگری رانندگان  سراسری انجمن

ای مسافران ايران،  و نقل جاده ناوگان حمل
ھای صنفی کارگران  ھايی از سوی انجمن کوشش

ھا، رانندگان حمل  خباز، کارگران فنی داروخانه
  ھا به عمل کاe و مسافر و کارکنان بيمارستان

ھای صنفی  آيی انجمن آيد و اولين گردھم می
 ١٢٠ با حضور نمايندگان ٨۵کارگران در سال 

انجمن صنفی کارگری با کمک و پشتيبانی 
وزارت کار وقت در محل ھتل استق8ل برگزار 

در ادامه ھمين حرکت است که .  گردد  می
کانون "  اeس8می وزير کار، دستور تشکيل شيخ

را صادر "  ھای صنفی کارگری عالی انجمن
 بحث کانون عالی ٨٩وقتی که در تيرماه !  کند می

ھای صنفی کارگران به طور جدی مطرح  انجمن
کانون عالی "شود، حسن صادقی که رئيس  می 

بود، آن را برای جامعه "  شوراھای اس8می کار
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اگر .  کند ساز خود اقدام می ھای دست ديگر تشکل
در طول يک دھه اخير، وزرای کار دوران 

نژاد ھر يک به دeيلی سعی  خاتمی و احمدی
کردند خانه کارگر را تضعيف و شوراھای 
اس8می کار را منحل يا از زير نفوذ آن خارج 
. سازند، اکنون اما ورق به کلی برگشته است

ست که  دولت روحانی يک دولت پرو رفسنجانی
وزير کار .  ھمواره حامی خانه کارگر بوده است

فعلی، خود بر پا دارنده شورای اس8می و عضو 
گرچه اين .  شورای مرکزی خانه کارگر است

ھا و باندھای حکومتی  معنای پايان رقابت جناح به
در اين عرصه نيست، باد موافق اما در سمت 

 .خانه کارگر و حاميان آن وزيدن گرفته است
ھايی  نيازی به تکرار اين واقعيت نيست که تشکل

ھای کارگری  ھا به عنوان تشکل که رژيم از آن
، چه "شورای اس8می کار"کند، چه  ياد می

مجمع "، و چه "انجمن صنفی کارگری"
ھای دست پخت "اتحاديه"و "  نمايندگان کارگری

خانه کارگر، ھيچکدام، ھيچ ربطی به طبقه 
ھای رژيمی  استثنا تشکل کارگر ندارند و بی

طور که در اين  ھا آن اين تشکل.  شوند محسوب می
مقاله نيز بررسی و اثبات شد، زير نظر مستقيم 

ھا و نھادھای وابسته به آن  رژيم، ارگان
شوند ودرميان کارگران   سازماندھی وھدايت می

ھا  ھدف محوری آن.  پردازند  به فعاليت  می
خرابکاری در صفوف کارگران و جنبش 
کارگری،انحراف مبارزات کارگران و دفاع از 

گرچه در موارد نادری .  داران است منافع سرمايه
طور ناآگاھانه  ممکن است عناصر صادقی به

ھا شده باشند و به فرض برای  جذب اين تشکل
تحقق مطالبات کارگران ھم بخواھند فعاليت و 
مبارزه بکنند، اما اين فقط يک استثناست که 

 .کند قاعده را نفی نمی
گونه   بحثی دراين نيست که نقش وماھيت اين 

اما اين .تشکلھا برکارگران ايران روشن شده است
تغييری در وظيفه کارگران آگاه و پيشرو ايجاد 

ھائی که لباس ميش می پوشند بايد   گرگ.  کند  نمی
کارگران پيشرودرھمه حال بايد نقش .افشاشوند

خرابکارانه و ضدکارگری اين تشکل ھا را و 
نيزتاکتيک به ظاھرھمراھی اوليه با اعتراض و 
اعتصاب وسازش و بند وبست نھائی با کارفرما 

کارگران .  و مديريت و سرمايه دار را افشا کنند
کنند که خودشان به   تنھا به تشکلی اعتماد می

 .نيروی خودشان آن را ايجاد کرده باشند
 
 

تشکي8ت خانه کارگر که برخ8ف "!  يافته است
ادعای محجوب اساسا يک حزب سياسی و از 
نوع اط8عاتی آن است، در طول ده سال گذشته 

تا آنجا که   –فقط به حفظ شوراھای اس8می کار 
اين .  اکتفا نکرده است  –توانست آن را حفظ کند 

ھا و امکانات  تشکي8ت با استفاده از رانت
عظيمی که در اختيار دارد، بخشی از شوراھای 
اس8می کار و نيروھای وابسته به خود را در 

بخش ديگری را در " ھای صنفی کارگری انجمن"
سازماندھی نموده، "  مجمع نمايندگان کارگری"

نيز تاسيس "  اتحاديه"فراتر از آن حتا چندين 
در اين جا به دو نمونه از .  نموده است

 .کنيم ساز خانه کارگر اشاره می ھای دست اتحاديه
اتحاديه کارگران قراردادی و "  نمونه اول
هللا بيات که عضو خانه  فتح.  ست"پيمانکاری

گويد  است می"  اتحاديه"  کارگر و رئيس اين
اتحاديه کارگران قراردادی و پيمانکاری از سال "

ست که اين  او مدعی".   آغاز به کار کرد٨١
.  ھزار عضو دارد١٩در حال حاضر "اتحاديه "

در زمينه )  ٢٧/٢/٩٠(وی در گفتگو با ايلنا 
در خدمت اعضای "   اتحاديه"خدماتی که اين 

اعضای اين اتحاديه "  گويد خود قرارداده است می
از خدمات آموزش رايگان کوتاه مدت، 

ھای بلندمدت تا مقطع کارشناسی از  آموزش
ھای علمی کاربردی خانه کارگر و  طريق دانشگاه

خدمات رفاھی، تفريحی و زيارتی اين اتحاديه در 
 ".کنند سراسر کشور استفاده می

اتحاديه سراسری زنان کارگر "  نمونه ديگر، 
) ٢٧/۶/٩١(برطبق گزارش ايلنا .  است"  کشور
.  بوجود آمده است٨١نيز از سال "  اتحاديه"اين 

در حال "نويسد  ايلنا به نقل از دبير اين اتحاديه می
 اتحاديه زنان کارگر با ٢۵حاضر نزديک به 

رياست سھي8 جلودارزاده در سطح کشور فعاليت 
اتحاديه زنان "ست که تنھا   وی مدعی".  کنند می

 ھزار ٨بيش از "  کارگر استان آذربايجان شرقی
 .عضو دارد

بينيم امکانات خانه کارگر و امکان  که می چنان
خانه کارگر .  العاده زياد است مانورآن، فوق

ممکن است شوراھای اس8می کارش را کاھش 
دھد، و يا حتا تحت شرايطی به کلی از آن دست 

خانه کارگر اما تحت ھيچ شرايطی از .  بردارد
خانه کارگر .  دارد سِر کارگر دست برنمی

ھای طبقه حاکم در عرصه  برنده سياست پيش
ست، ھر جا بتواند از طريق  مسائل کارگری

شوراھای اس8می کار و ھر جا نتواند، توسط 

۴از صفحه   

اوکراين را کام8 به مدار قدرت و نفوذ خود "  او
بکشانند و قدرت نظامی ناتو را به پشت 

با اين اوصاف .  ھای روسيه برسانند دروازه
 .رقابتی سخت ميان طرفين نزاع در جريان است

اين احتمال بيشتر است که در توازن قوای 
کنونی، طرفين درگير به نوعی توافق کنند و مانع 

ھا و حتا تجزيه اوکراين  از حادترشدن درگيری
چون در بلوک امپرياليستی آمريکا و .  گردند

تر شدن اوضاع، eاقل به نفع اروپا  اروپا وخيم
رسد که روسيه ھم در مقطع  به نظر نمی.  نيست

تر کردن اوضاع  اش در بحرانی کنونی منافع
تجزيه شرق .  عجالتا کريمه را بلعيده است.  باشد

چرا که ع8وه .  اوکراين فع8 به نفع روسيه نيست
بر از دست دادن بخش وسعی از بازار اوکراين، 

بلکه .  کشاند ناتو را به پشت مرزھای خود می
اش در اين است که عجالتا امتيازات بيشتری  نفع

ھای ساکن اوکراين بگيرد و نفوذ  برای روس
اقتصادی و سياسی خود را در محدوده قبل از 

اين ھمه اما .  بحران کنونی مجددا به دست آورد
ھای  بدانمعنا نيست که تضاد درونی قدرت

ويژه  اين تضاد به.  امپرياليست تخفيف خواھد يافت
ھای غربی، ولو با يک  ميان روسيه و قدرت

ای، به دeئلی که پيش از اين آمد،  توافق لحظه
 .تشديد خواھد شد

چه  اوضاع اوکراين در ھر جھت که سير کند، آن
ھای کارگر در شرق و غرب  نصيب توده

شود، ھمان ادامه استثمار، تشديد فقر و  می
چرا که ھم اکنون اوکراين به .  بيکاری است

حتا قادر به .  آستانه ورشکستگی رسيده است
اروپا و آمريکا .  ھای خود نيست پرداخت بدھی

نيز که ادعای بھبود اوضاع در اوکراين را 
داشتند، نه تنھا تاکنون حاضر به کمک قابل 

که اگر قرار باشد کمکی  اند، بل ای نشده م8حظه
ھم بکنند، به بورژوازی اوکراين است و ما به 

در سوی .  ھاست ھای رياضتی وام ازاء آن سياست
ھای  ديگر از جانب روسيه نيز چيزی عايد توده

رويدادھای .  کارگر و زحمتکش نخواھد شد
ھای  سياسی چند ماه اخير اوکراين  بايد به توده

کارگر اوکراينی اين درس را داده باشد که ھيچ 
نيرويی جز خود طبقه کارگر نجات بخش او 

ھای امپرياليستی و  در برابر رقابت.  نيست
ھا در داخل اوکراين، يک راه  متحدين طبقاتی آن

در مقابل طبقه کارگر قرار دارد و آن انق8ب 
 .ست اجتماعی

اوکراين، قربانی رقابت 
 ھای امپرياليست قدرت
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 ھياھوی بسيار 
 بر سر ھيچ

نسبت تخت به بيمار رتبه صد و بيست و ششم را 
 .در ميان کشورھای جھانی داراست

 ٧٠در حالی که بنا به برخی آمارھا، مردم تا 
ھای درمان را از جيب خود  درصد ھزينه

ی وزير بھداشت در يک  پردازند، به گفته می
ھای  جلسه غير علنی مجلس، سھم مردم از ھزينه

که اين رقم با آخرين .   درصد است٩٠درمان تا 
 ٩۶ /  ۶ که رقم ٢٠١٢آمار بانک جھانی در سال 
در نتيجه، .  تری دارد درصد است، تطابق بيش

ساeنه صدھا ھزار نفر بر اثر پرداخت 
روند، که  ھای درمان به زير خط فقر می ھزينه

 درصد از آنان در پنج دھک پايين جامعه ۶۶
 .قرار دارند

 ھزار نيرو در ١۶٠وزير بھداشت، از کمبود 
برد که بخش عمده آن  وزارت بھداشت نام می

پرستاران بارھا .  مربوط به کمبود پرستار است
در اعتراض به ساعات طوeنی کار، اضافه 
کاری اجباری و ناکافی بودن حقوق و مزايا 

ای  اند، اما دولت بودجه اعتراض و تجمع کرده
تر اختصاص  برای استخدام پرستاران بيش

 .دھد نمی
ی بھداشت و درمان  از مشک8ت ديگر عرصه

کشور، کمبود پزشک به ويژه در روستاھا و 
" زيرميزی"مناطق محروم، کمبود دارو، رواج 

 .يا ھمان رشوه، است
نارضايتی مردم از وضعيت بھداشت و درمان 

خان ھم "کشور به حدی رسيده است که سرانجام 
ھا شرايط  ای پس از سال خامنه".  فھميده است

بار س8مت و رانده شدن بخش عظيمی از  فاجعه
مردم به زير خط فقر، به يکباره به ياد س8مت 

 قانون اساسی افتاده و ١١٠مردم و بند يک اصل 
 .کرده است" ھای کلی س8مت را اب8غ سياست"

توان نتايج اين  اما از ھمان بند اول می
: در بند اول آمده است.  را دريافت"  ھا سياست"
ارائه خدمات آموزشی، پژوھشی، بھداشتی، "

بخشی س8مت مبتنی بر اصول و  درمانی و توان
سازی آن  اس8می و نھادينه  –ھای انسانی  ارزش

 ."در جامعه
" اس8می  –ھای انسانی  اصول و ارزش"ھمان 

ھا، موجب گسترش فقر،  که در تمام زمينه
خواری و فساد،  بيکاری، اعتياد، فحشا، رشوه

ھا معضل  تخريب و آلودگی محيط زيست، و ده
ديگر اقتصادی، اجتماعی و سياسی ديگر در 

ھای  اصول و ارزش"ھمان .  جامعه شده است
که س8مت جسم و روان "  اس8می  –انسانی 

 .اکثريت عظيم مردم را به مخاطره انداخته است
ھای درمانی  اند تعرفه مقامات دولتی اع8م کرده

به گزارش .   افزايش خواھند يافت٩٣برای سال 

شرق، وزارت بھداشت، وزارت کار و رفاه 
اجتماعی و سازمان نظام پزشکی به دنبال 

ھای درمانی و   درصدی تعرفه۶٠ تا ۵٠افزايش 
ھای بخش دولتی به  ھر چه نزديک کردن تعرفه

ھای دولتی،  بخش خصوصی به نفع بيمارستان
مقامات .  گر و پزشکان ھستند ھای بيمه سازمان

دھند که ھزينه افزايش  دولتی به دروغ وعده می
ھا خواھند  ھای درمانی را دولت و بيمه تعرفه

پرداخت، اما واقعيت اين است که بدون اين 
ھای  افزايش ھم، اوe ھم اکنون اکثر ھزينه

درمانی را خود مردم مستقيماً از جيب خود 
پردازند و ثانياً، با توجه به تأمين بخشی از  می

ھدفمندی "کسری بودجه بھداشتی دولت از محل 
ھا و نيز افزايش  يا ھمان افزايش قيمت"  ھا يارانه

ھا ھمراه با افزايش اسمی حقوق و  حق بيمه
دستمزد، باز ھم اين مردم ھستند که ھزينه اصلی 

ھای درمانی را اين بار به طور  افزايش تعرفه
 .پردازند غير مستقيم می

يکی از پارامترھای سنجش توسعه انسانی ھر 
در .  کشوری، س8مت جمعيت آن کشور است

س8مت مردم يک کشور، عوامل متعددی از 
جمله سھم س8مت از توليد ناخالص ملی، 
پيشگيری، آموزش، سوءتغذيه، ميزان شيوع 
امراض مسری و عفونی، ميزان مرگ و مير 
جمعيت، ميزان مرگ و مير مادران و نوزادان، 

ھای  دسترسی به آب آشاميدنی سالم و سرويس
بھداشتی، دسترسی به امکانات پزشکی و درمانی 

 .و بيمه ھمگانی نقش دارند
المللی، دسترسی به  طبق تمام استانداردھای بين

بھداشت و بيمه ھمگانی از حقوق اوليه مردم 
اما جمھوری اس8می ھر سال در .  است

 ۵٠ھای ساeنه دولتی، با افزايش گاه تا  بودجه
 نھادھای نظامی، امنيتی و  درصدی بودجه

ھای خدماتی و  مذھبی، و افزايش ناچيز بودجه
اعتنايی خود را به حقوق اوليه مردم  رفاھی، بی

ھا  ھا، وعده در تمامی سال.  به اثبات رسانده است
 .ھا بسيار اندک اند و تحقق آن فراوان بوده

با ادامه اين روند و با توجه به گسترش و تعميق 
فقر، که يکی از نتايج آن شيوع سوء تغذيه ھر چه 

تر در ميان کارگران و زحمتکشان و  بيش
ھای آنان است، يک فاجعه گسترده و  خانواده

 .فراگير در انتظار مردم ايران است
تنھا راه جلوگيری از اين فاجعه انسانی، 
براندازی جمھوری اس8می و برقراری حکومت 
شورايی است تا کارگران و زحمتکشان بتوانند 
بر اساس نيازھای خود از جمله س8مت خود و 

ھايشان بودجه ساeنه کشور را تنظيم کنند  خانواده
 .و به اجرا درآورند

 درصد از درآمد ١٠شود قرار است  گفته می
ھا و يک درصد از ارزش افزوده  ھدفمندی يارانه

 .کاeھا به اجرای اين پروژه اختصاص يابد
 ٢٢بنا به آمار مسئوeن سازمان بيمه س8مت، 

درآمد  نشين، کم درصد شھرنشينان که اکثرا حاشيه
 درصد روستاييان، بيمه ۴يا بيکار ھستند و 

دولت "در سال گذشته اع8م شده بود که .  نيستند
 ١٣ تا ١٢ ميليارد تومان برای بيمه ٢١٠٠

ای بودجه در نظر  ميليون نفر فاقد پوشش بيمه
." گرفته بود اما در عمل اين امر محقق نشد

 ميليارد ٨٠٠امسال اع8م شد که اين رقم به 
 درصد رقم قبلی کاھش يافته ٣٨تومان، يعنی 

ترين  اما دولت از عدم تحقق اين بودجه، کم.  است
ای به خود راه نداده است و اکنون قرار  دغدغه

 ميليون ۶ درصد رقم قبلی، حدود ٣٨است با  
نفر، يعنی تقريبا نيمی از افراد فاقد دفترچه، را 

به رغم آن، محسن بندپی، رئيس .  بيمه کند
سازمان بيمه س8مت ايرانيان مدعی است که 

 درصد جمعيت شھری ٢٢کنند  برخی عنوان می"
اند و برخی ديگر آمار شش تا ھشت  فاقد بيمه

به ھر حال محدوديت .  کنند درصدی را اع8م می
مالی در اين خصوص وجود ندارد و اگر جمعيت 

توانيم  افراد فاقد بيمه بيش از اين تعداد بود، می
 ."ھا را نيز بيمه کنيم آن
دولت برای اجرای طرح، نحوه "  ريزی برنامه"

اختصاص بودجه و اع8م آمار مغشوش، از ھم 
، "بيمه ھمه ايرانيان"دھند که  اکنون نشان می

ايست توخالی که تنھا حاصل آن، ات8ف  وعده
سازی برای رژيم در سطح  وقت مردم، چھره

المللی و توليد مقادير زيادی کاغذ باطله تحت  بين
 .خواھد بود" بيمه س8مت"عنوان دفترچه 

بيمه س8مت تمام "گذشته از دeيل فوق، وعده 
شود که وضعيت  در حالی داده می"  ايرانيان

بار  کنونی در عرصه بھداشت و درمان، فاجعه
ھای بيمه کنونی نيز در بسياری  است و دفترچه

 .ھايی بيش نيستند از موارد، کاغذپاره
زاده  وزير بھداشت دولت روحانی، حسن قاضی

در حوزه بھداشت و "ھاشمی معترف است که 
 ھزار ميليارد تومان اعتبار ١٣درمان بايد 
يافت تا با اين رقم مانند سال گذشته  اختصاص می

ارائه خدمات دھيم که با توجه به نبود بودجه بعيد 
وی ."   درصد آن ھم محقق شود۵٠دانم حتی  می

"گويد در مصاحبه ديگری می  ۴١٧از حدود : 
ھزار پرسنل در مراکز درمان دولتی، دولت تنھا 

 ھزار نفر از آنان است ٢٢٠قادر به تأمين حقوق 
حقوق .   سال سابقه خدمت دارند١٠که بيش از 

ھا،  پرسنل باقی مانده از بودجه توسعه بيمارستان
از ."  شود سازی تجھيزات پزشکی تأمين می بھنيه

ھايی که به گفته سجاد رضوی،  بودجه بيمارستان
مدير کل نظارت و اعتباربخشی امور درمان "

، "وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی
اند   درصد آنان عمر استاندارد خود را گذرانده۶٠

رئيس دانشگاه علوم "ی علی جعفريان،  و به گفته
. شان مستھلک شده است ، وسايل"پزشکی تھران

چنين بنا بر آمارھای جھانی، ايران به لحاظ  ھم
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١١درصفحه   

 معنای واقعی حکومت اسBمی

٩از صفحه    
کند که ھر متھمی بايد  قانون اساسی صحبت می

 از ۶٧کدام اعدامی تابستان .  وکيل داشته باشد
حق داشتن وکيل برخوردار شد؟ يا اساسا کدام 

 بود که وکيل ۶٠ھای  زندانی سياسی در سال
ھای  در دادگاه!  ؟۶٧داشت و نه فقط در تابستان 

صحرايی خلخالی کدام زندانی کورد و ترکمن 
امکان دفاع از خود و يا حق انتخاب وکيل 

در کجا توماج، مختوم، واحدی، جرجانی !  يافتند؟
رھبران خلق ترکمن و ھزاران زندانی سياسی 

مگر !  ھم در حضور وکيل؟ ديگر محاکمه شدند آن
تان "عزيز"ھا در ھمان دوران خمينی  اين جنايت

تان کور و  اتفاق نيافتاده است و يا مگر چشمان
 ! تان بريده شده بود؟ زبان

، کشتار ھزاران زندانی ۶٧کشتار تابستان 
ھای تحت ستم،  سياسی، کشتار و سرکوب ملت

سرکوب زنان، سرکوب دانشجويان و از ھمه 
ويژه در ايران و بعد  تر سرکوب کارگران به مھم

 ۵٧ھا در بھمن  از فضايی که در اثر قيام توده
که يک  بوجود آمده بود، ميسر نبود مگر آن

ھايی که در  حکومت اس8می با تمام ويژگی
مذھب اس8م بر آن تاکيد شده است، بر سر کار 

 .آيد
مذھبی که خود برخاسته از استبداد شرقی و 

ھای  خدای يھود بود و نه تنھا تمامی ويژگی
کرد که به دليل  ھا را با خود حمل می استبدادی آن

شرايطی که بر بستر آن ظھور کرده بود از جمله 
مساله متحد کردن اعراب بدوی، حتا بيش از 

خدای .  ھا را در خود بازتاب داد ھا اين ويژگی آن
ای به  اس8م، در دستان خمينی و خامنه"  جبار"

و جانشينان پيامبر و امامان "  فقيه ولی"عنوان 
ای را داد که از آن  ھمان نتيجه"  معصوم"

 .متصور بود
ست که نه  حکومت اس8می ايران پاسدار نظامی

ی  ی سياست که حتا در عرصه تنھا در عرصه
ترين روابط را حاکم کرده  اقتصادی نيز خشن

ی اين حکومت است که امروز  در سايه.  است
ی کارگر ايران و ديگر زحمتکشان جامعه با  طبقه

چون حق  محروم شدن از تمامی حقوق خود، ھم
ور شده  تشکل و اعتراض، در چنين فقری غوطه

و فاصله طبقاتی در کشور به بيشترين سطح خود 
در اين ميان .  در تاريخ معاصر ايران رسيده است

چون خاتمی و رفسنجانی  گويانی ھم ی ياوه وظيفه
آن روی ديگر سکه مذھب و حکومت دينی است 

اش تطھير نظام، درخواست صبر برای  که وظيفه
روزی فرو  کسانی که در کام فقر و مرگ و سياه

 . ھاست ی بھشت فردا به آن اند و دادن وعده رفته
تواند با خود آزادی و  ھيچ حکومت دينی نمی

ھمراه بياورد چرا که حکومت دينی  برابری را به
در اساس با آزادی و برابری در تضاد است و 

به ھمين .  گويد اين را تمامی تاريخ بشريت می
دليل است که يکی از وظايف مھم حکومت 
شورايی، حکومت کارگران و زحمتکشان، 
حکومتی که آزادی و برابری را به ارمغان 
خواھد آورد، نه تنھا قطع دست دين از دولت و 

 که لغو ھرگونه مذھب رسمی  تمامی منابع دولتی
در يک حکومت شورايی .  باشد و امتيازات آن می

خواھند  بايد ھمه آزاد باشند تا ھر دينی را که می
با .  انتخاب کنند و يا آن که ھيچ دينی نداشته باشند

از بين بردن تمامی امتيازات دينی است که راه 
برای دخالت ھرگونه مذھبی در حکومت برای 

 .ھميشه بسته خواھد شد

اگر .  دھد ماھيت حکومت دينی را نشان می
بخواھيد اين اصول را به زبان واقعی ترجمه کنيم 

ھا اين است که ھمه در حمايت از  معنای آن
ی  با اين کلمه.  وeيت فقيه و نظام اس8می آزادند

رمز است که ھر تجمعی عليه حکومت سرکوب 
شود، به کارگران حتا در روز اول ماه مه  می

اجازه برگزاری تظاھرات برای اع8م 
ھرگونه .  دھند شان را نمی ھای صنفی خواست

دھند، ھيچ  تجمع زنان را با سرکوب جواب می
يابد  مطبوعاتی که خودی نباشد اجازه انتشار نمی

و ھمه بايد خطوط قرمز را رعايت کنند حتا اگر 
ھيچ حزب .  باشند)  طلبان مانند اص8ح(خودی 

يابد و حتا احزابی چون  مخالفی اجازه فعاليت نمی
که در "  سازمان مجاھدين انق8ب اس8می"

وچرايی داشته  چون  نقش بی۶٠ی  کشتارھای دھه
ھايی بود که در حفظ حکومت در  و يکی از تشکل

ھا نقش بسياری ايفا کرد، به دليل داشتن  آن سال
 .گردند ممنوع می" فقيه ولی"زاويه با 

فقيه  کند که خمينی ولی در اين جا ھم فرق نمی
ست  در ھر دو حالت نتيجه يکی.  ای باشد يا خامنه

و اين ادعا که خمينی طرفدار آزادی بود، دروغی 
ی خمينی  ساله شک حکومت ده بی.  بيشرمانه است

ترين دھه در تاريخ   و تاريک ترين دھه خونين
گفت  اين خمينی بود که می.  معاصر ايران است

جمھوری اس8می نه يک کلمه کمتر و نه يک 
خوبی آگاه بود که اس8می بودن  او به.  کلمه بيشتر

 .حکومت چه اھميتی برای او و امثال او دارد
ی خود اصل  برای نمونه رفسنجانی در مصاحبه

آورد که در آن ھر   قانون اساسی را مثال می٣٨
گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و يا کسب اط8ع 

اما چه کسی است که نداند در ھمان .  ممنوع است
ھای ايران چه بر سر  زمان خمينی در زندان

مخالفان سياسی آمد و چه بسيار زندانيانی که در 
و .  زير شکنجه حتا جان خود را از دست دادند

ھا با ھدف گرفتن اعتراف و  ی اين شکنجه ھمه
چرا که حکومت .  کسب اط8ع صورت گرفت

اس8می و حفظ اس8م باeترين وظيفه برای 
يعنی ھمان دستگاه سرکوب حکومت "  مومنان"

گونه که جنتی دبير شورای  ھمان.  اس8می است
: نگھبان نيز بر آن تاکيد کرد و گفت

خدمتگذاران خدا حتا اگر در اقليت باشند، وظيفه "
و آيا "  دارند نظام جمھوری اس8می را حفظ کنند

غير از اين است که تنھا راه برای حفظ حکومت 
اکثريتی .  باشد برای اقليت، سرکوب اکثريت می

وeيت "که به قول مصباح يزدی ديگر تئوريسين 
اکثريت مردم تماي8ت نفسانی : "گويد که می"  فقيه

دھند که مورد  دارند و رفتارھايی را انجام می
 ".پسند شرع نيست

توان کشتار ھزاران زندانی سياسی در  آيا می
 را از حافظه تاريخ پاک کرد؟ ۶٧تابستان 

کشتاری که با فتوای خمينی صورت گرفت و 
چون رفسنجانی از حاميان و  عناصری ھم

ھزاران زندانی سياسی که .  برندگان آن بودند پيش
در بند رژيم بودند، در طول کمتر از دو ماه تنھا 
به دليل عقايدشان به مرگ محکوم شدند، در 

ھايی که حتا به  ای، در دادگاه ھايی دو دقيقه دادگاه
ھا  جا دادگاه است، به آن متھمان گفته نشد اين

شان  اجازه دفاع از خود داده نشد، حتا حکم اعدام
را ھرگز نديدند تا به آن اعتراضی کنند و تنھا 

شان آويخته شد، از  گردن ای که طناب دار به لحظه
وقت  آن.  بدار آويخته شدن خود آگاه گرديدند

رفسنجانی اين شياد و رياکار بزرگی که حکومت 
 ٣۵اس8می به آن بسيار مديون است از اصل 

به کجا بايد .  روی يک پاشنه چرخيده است در به
فقيه و اس8م  نگاه کرد تا تفاوتی بين اس8م وeيت

اساسا ماھيت حکومت دينی ھمان .  طالبانی ديد
 .است که ما امروز شاھد آن ھستيم

کارگران ايران حتا اجازه ايجاد تشکل مستقل 
جمھوری  ی رياست کارگری ندارند و در دوره

ھمين خاتمی بود که سنديکای شرکت واحد با 
حمايت ھزاران کارگر تشکيل شد و در ھمان 

زبان کارگران را .  ھا حمله شد حکومت نيز به آن
شان نيز  تنھا جرم.  شان انداختند زندان بريدند و به

. شان وابسته به حکومت نبود اين بود که سنديکای
که  دليل آن ھم اکنون تعدادی از کارگران تنھا به

خواستند صدای ديگر کارگران باشند در  می
برند که شاھرخ  شرايط وخيمی در زندان بسر می

 .ھاست زمانی يکی از آن
زنان در ايران از حق انتخاب پوشش محروم 

غير از يکی دو کشور ديگر اس8می  ھستند، و به
ھايی از نظر انتخاب پوشش  که زنان با محدوديت

روبرو ھستند، در ھيچ کشوری اين ممنوعيت به 
اين ممنوعيت را خمينی .  مانند ايران وجود ندارد

خواست  براساس حکم اس8می از ھمان آغاز می
به زنان تحميل کند که با مبارزه و تظاھرات زنان 

 ھمراه با ۶٠عقب نشست تا اين که بعد از سال 
تھاجم ھمه جانبه رژيم به نيروھای سياسی 
مخالف، و بويژه با تصويب قانون مجازات 

 که برای عدم رعايت حجاب ۶٣اس8می در سال 
 ضربه ش8ق ٧٢اجباری در بيرون از خانه 

 .تعيين شده بود، حجاب در ايران اجباری شد
اگر نابرابری و شکاف طبقاتی در ايران به حد 

ی افزايش يافته، اگر نابرابری حقوقی در  سابقه بی
ھای ملی و مذھبی تا اين حد  ارتباط با زنان، اقليت
ھا محصول حکومت  ی اين گسترده است، ھمه

حکومتی که وظيفه .  دينی و ريشه در آن دارند
دارد تا قوانين و فرامين اس8می را به اجرا 

ست که تمامی  درآورد و در ھمين قوانين اس8می
 .ھا گنجانده شده است اين نابرابری

خواست و "  تسليم"در اس8م است که انسان بايد 
اما .  ی خدا باشد، خدايی که خود آفريده است اراده

در يک حکومت اس8می، طبقه حاکم به نام خدا 
در "  تسليم"کند و از او  بر انسان حکومت می

ی خدا بر روی زمين  برابر حکومت که نماينده
در اين حکومت "  فقيه ولی. "کند است را طلب می

است و بايد از " معصوم"جانشين پيامبر و امامان 
" فقيه ولی"ھرگونه خروج از .  او پيروی کرد

معنای زيرپاگذاشتن اس8م، مخل مبانی اس8م  به
سرکوب "  گونه علی"تلقی شده و بايد با شميشر 

گونه که در تمامی اصول قانون  ھمان.  شود
 .اساسی جمھوری اس8می بر آن تاکيد شده است

رفسنجانی که در مصاحبه نوروزی با روزنامه 
اعتماد، اصولی از قانون اساسی را در مورد 

کند،  حقوق شھروندی برای مخاطبان مرور می
برای .  شود دقيقا در ھمين پارادوکس گرفتار می

 قانون اساسی ٢٧ و ٢۶، ٢۴مثال او از اصول 
گويد، اصولی که براساس آن تشکيل احزاب،  می

ی اين  راھپيمايی و مطبوعات آزادند اما ھمه
اند که نبايد مخل مبانی  اصول مشروط به آن شده

ست که  اس8م باشند و اين ھمان کلمه رمزی



 ١١ ۶۶٧ شماره  ٩٣نيمه دوم  فروردين     ١١
١٠از صفحه  خور و دزدی چون  ھای فاسد، مفت به جيب ارگان 

شورای نگھبان، مجلس، مجمع تشخيص مصلحت 
ريزند،  ھا و صدھا نھاد مذھبی و نظامی می و ده

برای حل مشکل بھداشت و درمان و بيکاری 
آيا واقعا مشکل بيکاری و !!  گيرند؟ کار نمی به

با ده !  شود؟ بھداشت و درمان با اين پول حل می
برابر اين پول ھم ھرگز فکری برای بھتر شدن 
وضع نشده است و اين را تمام طول عمر 

ھر چقدر دولت .  دھد حکومت اس8می گواھی می
اس8می پول داشت باز ھم از اين پول ريالی 

 . نصيب کارگران و زحمتکشان نشد
برای جبران "گويد  که نوبخت می تر آن مضحک

يکی افزايش بھای .  اين کسری دولت دو راه دارد
. ھای انرژی و ديگری انصراف مردم حامل

ھای انرژی  دولت مخالف افزايش بھای حامل
تر که انصراف  است و برای ھمين راه سخت

دانند  اما ھمه می"!!  مردم است انتخاب کرده است
 دولت قرار است ھم حجم ٩٣که در بودجه سال 

ی اين که تنھا به افراد  ھای نقدی را به بھانه يارانه
نيازمند بايد داده شود، کم کند و ھم قرار است 

ھای انرژی افزايش يابد،  بھای نان، آب و حامل
ھا افزايش يافته  گونه که تاکنون برخی از آن ھمان

ھای آينده  و بقيه نيز در طی روزھا و يا ھفته
افزايش خواھند يافت و تازه قرار است در طول 

. ھا نيز باشند سال مردم شاھد افزايش مجدد آن
جای کار افزايش بھای آب، برق و  چرا که تا اين
ی اجرای بودجه سال گذشته صورت  گاز به بھانه
که صحبت از  و تازه بگذريم از آن!!  گرفته است

افزايش بھای نان که غذای اصلی کارگران و 
در واقع تمام !!  باشد زحمتکشان است نيز می

مشکل دولت اين است که بخشی از درآمد حاصل 
که به مردم بدھد  ھا را به جای اين از حذف يارانه

تحت پوشش يارانه به بخش صنعت، به 
حتا يارانه بخش س8مت .  داران داده شود سرمايه

نيز در صورتی که داده شود بيش از ھر چيز 
چون حسن  ھا ھم نصيب صاحبان بيمارستان

زاده ھاشمی وزير بھداشت که از جمله  قاضی
مالکان بيمارستان و مراکز فوق تخصصی 

 .پزشکی نور در تھران است، خواھد شد چشم
داران، دولت  ، دولت سرمايه"تدبير و اميد"دولت 

طور که  ھاست، ھمان دروغگويان و شارeتان
نژاد، خاتمی، رفسنجانی و موسوی  دولت احمدی

به "  اميد"، دولت "تدبير و اميد"دولت .  بودند
برای " تدبير"داران و  بقای حکومت برای سرمايه

ک8ه گذاشتن بر سر مردم با ايجاد تفرقه و توھم 
ھای دولت  تا اينجای کار و از نتايج سياست.  است

حاکم در طول اين مدت روشن شده است که بر 
ی شکست  سر کار آمدن دولت روحانی تنھا نتيجه

ھای سياسی،  نژاد در مھار بحران دولت احمدی
اقتصادی و اجتماعی بوده است و اين دولت 

که بقای جمھوری  وظيفه و رسالتی جز اين
 .اس8می را چند صباحی تداوم ببخشد، ندارد

ست که  اند و اين ھمه در حالی افزايش قيمت شده
جا  دولت، دولتی که مدعی رعايت قانون است، آن

گردد، ھمان  که به افزايش دستمزد کارگران برمی
ای که ديگر برای کارگران  قانون را به بھانه

تکراری شده و حتا صدای اقتصاددانان حامی 
 .گيرد حکومت را نيز درآورده است، زير می

در حالی که قانون کار به صراحت بر تعيين 
ی يک  دستمزد براساس ميزان تورم و ھزينه

کند، شورای عالی کار  خانوار کارگری تاکيد می
که از وزرای دولت، نمايندگان کارفرمايان و 

ی رژيم به عنوان نمايندگان  پرورده عوامل دست
ق8بی کارگران، تشکيل شده است، بدون در نظر 
گرفتن ھزينه يک خانوار کارگری که باز 
براساس آمارھای حکومتی از يک ميليون و 
ھفتصد ھزار تومان تا دو ميليون و چھارصد 

توان  ھزار تومان است و بدون کمترين شکی می
گفت که در سال جاری ازاين حد ھم فراتر 
خواھدرفت، حتا حاضر به پذيرش ھمان ميزان 

 درصدی برای افزايش دستمزد ٣۵تورم رسمی 
ھم تنھا  کارگران نشده و دستمزد کارگران را آن

 درصد ٢۵ھای کارگری  به دليل ترس از شورش
 درصد کمتر از تورم ١٠افزايش دادند، يعنی 

 .  درصد کمتر از تورم واقعی٣۵رسمی و 
به اين ترتيب دولت نه تنھا در افزايش دستمزد 
کارگران، فکری برای پُر کردن شکاف 
دستمزدھا با نيازھای يک خانوار کارگری نکرد 

تری که ناشی از  ھا را به زندگی فقيرانه که حتا آن
افزايش شکاف بين افزايش دستمزدھا و نرخ 

به بيان ديگر اگرچه .  تورم است، محکوم کرد
دستمزد اسمی کارگران افزايش يافت، اما دستمزد 

ھا مشخص  واقعی کارگران که با  قدرت خريد آن
گردد کاھش يافته و در نتيجه کارگران فقيرتر  می

 .شدند
است که در تنظيم "  تدبير و اميد"اين ھمان دولت 

ھای سرکوب و  ی ارگان ، بودجه٩٣ی سال  بودجه
خور دولتی از جمله  ھای مفت نظامی و دستگاه

شورای نگھبان، مجمع تشخيص مصلحت، 
مجلس، نھادھای مذھبی و غيره را به شکلی 

ودلباز شده  آور افزايش داد و بسيار دست سرسام
آن وقت در کمال وقاحت معاون روحانی در .  بود

برای تامين "آورد که  مجلس بانگ برمی
 ھزار ميليارد کم داريم که ١١ھای نقدی  يارانه

بھترين راه آن صرف نظر کردن مردم از 
مگر ھمين روحانی وعده ".  ھای نقدی است يارانه

ھای نقدی ادامه  نداده بود که پرداخت يارانه
پس چه شده است که امروز از مردم !  يابد؟ می
خواھند تا انصراف دھند و اگر انصراف  می

سامانه "ندھند، از سوی مقامات دولتی و نيز در 
شوند که به  تھديد می"  ی نقدی اع8م نياز به يارانه

ھای بانکی و اط8عاتی که داده شده  حساب
رسيدگی شده و کسانی که اط8عات نادرست 

 !دادند تا سه برابر جريمه خواھند شد؟
ھزار  ١١خواھند برای کسری  از مردم می

ی نقدی انصراف  ميلياردی از دريافت يارانه
 ھزار ميليارد ۵دھند، آن وقت تنھا در يک قلم، 

 ھزار ميليارد تومان به ١۵دeر يعنی معادل 
 از سوی ٩٣ھای نظامی در بودجه سال  ھزينه

ھا را که  پس چرا اين پول!!  شود مجلس اضافه می
باز حاصل زحمات ھمين کارگران و زحمتکشان 
است که به اشکال گوناگون از جمله پول نفت، 

ی ملی و يا ماليات به دست دولت  سرمايه
رسد، برای بيکاری و بھداشت و درمان خرج  می
ھای ھنگفت را که  پس چرا اين پول!!  کنند؟ نمی

 

 ھم افزايش قيمت و 
 ی نقدی ھم حذف يارانه

 
 فروردين، محمدباقر نوبخت معاون ١٩روز 
ريزی و نظارت راھبردی روحانی در  برنامه

جلسه علنی مجلس اس8می گزارشی از عملکرد 
ھای اتخاذ   و سياست٩٢دولت در اجرای بودجه 

 . ارائه داد٩٣شده برای اجرای قانون بودجه 
 ٩٢وی در بيان عملکرد دولت در اجرای بودجه 

گيری از روش و  با پيروی از روحانی و با بھره
نژاد در ارائه آمارھای  ھای احمدی تاکتيک

دروغين، آمارھايی از موفقيت دولت در زمينه 
مھار تورم و جلوگيری از کسری بودجه ارائه 

ھای اقتصادی تاکنونی و حتا  داد که با تمام داده
سخنان پيشين مقامات دولت روحانی از جمله 
وزرای اقتصادی، صنعت و معاون پارلمانی وی 

 .کام8 در تضاد قرار داشت
ھای  اما بخش ديگر سخنان وی که به سياست

 ربط ٩٣دولت در ارتباط با اجرای بودجه 
در واقع در بوق .  تر بود داشت، از اين ھم جالب

ی دولت در سال  ھای نداشته کردن موفقيت
ھای  سازی برای توجيه سياست گذشته، زمينه

 و بويژه مساله ٩٣دولت در اجرای بودجه 
او سعی کرد با تلقين اين که . ھای نقدی بود يارانه

ھايی که در سال گذشته داده  دولت به تمام وعده
بود، عمل کرده است؛ اين را به مخاطبان 

ايستد و  اش می ھای بقبوeند که دولت روی حرف
ی نقدی خودداری  اگر مردم از دريافت يارانه

دھد تا با آن پول وضعيت  کنند، دولت قول می
 !!!درمان، بھداشت و بيکاری را بھبود بخشد

اين موضوع جوھر سخنرانی نوبخت در مجلس 
 .بود

اما آيا دولت در طول اين مدت براستی به 
برای نمونه آيا !  ھای خود عمل کرده است؟ وعده

دولت در مورد بھبود وضعيت اقتصادی با مردم 
آيا دولت فراموش کرده که !  صادق بوده است؟

شان در  ی بھبود وضعيت معيشتی به مردم وعده
 ١٠٠گوييم   روز را داده بود و حال می١٠٠

! ست؟  روز چطور، آيا کافی٢۵٠روز پيشکش، 
اص8 اين ھم پيشکش، آيا دولت توانسته در اين 

ھای  مدت مانع بدتر شدن وضعيت معيشتی توده
جواب به تمام اين سواeت !  کار و زحمت شود؟

اين را eزم نيست کسی به مردم .  منفی است
کارگران و زحمتکشان اين را به طور .  بگويد

جا که روز به  شان، آن عينی و در زندگی واقعی
روز فقيرتر و از تامين نيازھای زندگی خود و 

خوبی  شوند، به تر می شان درمانده کودکان
تواند اين  فھمند و ھيچ شعار و دروغی نمی می

واقعيت را تغيير دھد و فراموش نبايد کرد که 
گيری اين  دولت خود عامل مھمی در شکل

 .وضعيت است
افزايش بھای بسياری از کاeھا وخدمات که 

ی  ست ، يک نمونه  ھا  ی آن دولت خود ارائه کننده
افزايش بھای کاeھا، تنھا به افزايش .  آن است

ھای انرژی محدود نبوده و نيست،  بھای حامل
بسياری از ديگر کاeھا و خدمات نيز مشمول 

رژيم جمھوری اسBمی 
را بايد با يک اعتصاب 
عمومی سياسی و قيام 

 مسلحانه برانداخت



 ۶۶٧ شماره  ٩٣نيمه دوم  فروردين     ١٢

 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اسBمی 

١٢ 

    برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورائی را ببينيد
          

 ساعت در ھفته ۴ھای تلويزيون دمکراسی شورايی از طريق کانال تلويزيونی انديشه و به مدت  برنامه
 .باشد ھا می شود که دو ساعت آن زنده و دو ساعت ديگر تکرار برنامه پخش می

 
 :قرار است ھای تلويزيون دمکراسی شورايی بدين ساعات پخش برنامه

 :ھای تلويزيون دمکراسی شورايی دوشنبه ھر ھفته برنامه
  به وقت ايران٢٢ : ٣٠ساعت 

  به وقت اروپای مرکزی٢٠
 آنجلس  به وقت لس١١

 :و چھارشنبه ھر ھفته
  به وقت ايران٢١ : ٣٠ساعت 

  به وقت اروپای مرکزی١٩
 آنجلس  به وقت لس١٠

 
 .شود استارت پخش می برد و تله ساعت از ماھواره ھات ھا به مدت يک اين برنامه

ونيم ظھر به وقت ايران، ساعت   شنبه ھر ھفته ساعت دوازده۵ شنبه و ۴ھا در روزھای  تکرار برنامه
 .آنجلس خواھد بود ده صبح به وقت اروپای مرکزی و ساعت يک نيمه شب به وقت لس

طور  توانيد از طريق آدرس اينترنتی سايت انديشه به ای دسترسی نداريد، می اگر به تلويزيون ماھواره
 :ھای تلويزيون دمکراسی شورايی را مشاھده کنيد زمان برنامه زنده و ھم

com.andishehcomwww. 

 :ای کانال تلويزيون انديشه مشخصات ماھواره
North America :Galaxy 25 Frequency:12090 Horizontal Symbol Rate :20000 3/4  

Europe ,Middle East :Hot Bird 8 ,Frequency :10723 Symbol Rate:29900 3/4  
 

محمد خاتمی و اکبر ھاشمی رفسنجانی يکی در 
جمعی از مسئوeن حکومتی در استان "ديدار با 

و ديگری در گفتگوی نوروزی با روزنامه "  يزد
عنوان  بار ديگر از حکومت اس8می به"  اعتماد"

اش آزادی، عدالت و  مردمی که پيام"حکومتی 
برای مردم بوده و ھست، تعريف و "  پيشرفت

سخنانی که حسن روحانی نيز در .  تمجيد کردند
شکلی ديگر تکرار کرد و از  روزھای اخير و به

جمله در ديدار با مديران مناطق آزاد کشور 
با : "جمھور حکومت اس8می گفت عنوان رئيس به

ھر جناح و گروھی که در جھت منافع مردم 
حرکت کند، تعامل خواھم کرد و در مقابل کسانی 
که منافع حزبی و شخصی خود را به منافع ملی 

 ".ترجيح دھند، خواھم ايستاد
: گويد خاتمی می.  گويند ھا چه می اما ببينيم آن

اس8م انق8ب، اس8م طالبانی که در سوريه در "
کند و با  عراق در جاھای ديگر دارد کشتار می

خواھد بر عالم و آدم حاکم  ديد متحجر خودش می
ھا  بشود نيست بلکه اس8می است که برای انسان

از ھر فرقه از ھر گروه از ھر گرايشی قائل به 

گوييم جمھوری اس8می  وقتی می.  حرمت است
يعنی حکومت، حکومت جمھور است که قدرت 

اما سوال اين است ".  در آن متعلق به مردم است
 سال عمر جمھوری اس8می، ٣۵که آيا در طول 

اند؟  مردم اساسا نقشی در ساختار حکومتی داشته
آيا تفاوتی بين حکومت اس8می در ايران و اس8م 

شک پاسخ به ھر دو  طالبانی وجود دارد؟ بی
 .باشد سوال باe منفی می

. eزم ھم نيست برای اين پاسخ دeيل علمی آورد
ی حکومت   ساله٣۵تنھا نگاھی به عملکرد 

کند که در اين  اس8می در ايران به ما ثابت می
حکومت نه مردم نقشی در ساختار قدرت دارند و 

که بين حکومت اس8می ايران و اس8م  نه اين
 .طالبانی تفاوتی وجود دارد

از کشتارھزاران دگرانديش و مخالفان سياسی، تا 
ھای تحت ستم  سرکوب و کشتار کارگران و ملت

صحرا و خوزستان در  در کردستان، ترکمن
ی اول اين حکومت گرفته تا ھم اکنون که  دھه

شود، ھمواره  ھرگونه صدای مخالفی سرکوب می

١٠درصفحه   

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

 . ھای زيرارسال نمائيد خود را به يکی ازآدرس
 

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

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

 :سوئيس
Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 

 :ھلند
Postbus  23135 
1100  DP 
Amsterdam Z.O 
Holland 

 :کانادا
K.Z 
P.O.BOX    2488 
Vancouver   B.C 

V6B   3W7  Canada 
 

ھای مالی خود را به شÐمÐاره حسÐاب  کمک
بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھÐمÐراه 

ھÐÐای  کÐÐد مÐÐورد نÐÐظÐÐر بÐÐه يÐÐکÐÐی 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://50.118.106.17/ 

 
 : E-Mailپست الکترونيک 

info@fadaian-minority.org 

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

0031(0)618622401 
 

 :ای ميل تماس با نشريه کار
kar@fadaian-minority.org 
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