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طی روزھا و ھفته ھای اخير کشمکش ھای 
تری يافته   درونی جمھوری اس(می ابعاد وسيع

درجريان مذاکرات ھسته ای، اگرچه تنش .  است
ھايی از اين دست ھمواره وجود داشته و 
ھرازگاھی ھم رسانه ای شده اند، اما با پذيرش 
تفاھم نامه لوزان کمتر روزی را شاھد بوده ايم 
که جناح موسوم به اصولگرايان نسبت به ابعاد 
سياسی و امنيتی اين تفاھم نامه و روند آتی 
مذاکرات، روحانی و تيم مذاکره کننده جمھوری 

از اين رو، در .  اس(می را به چالش نگرفته باشد
پيشروی مناقشات موجود اگر تا چند ماه پيش 

نارضايتی خود از "  دلواپسان"مجموعه نيروھای 
مذاکرات ھسته ای را در ھر فرصتی بيان می 
کردند و بعضا ظريف و ھيئت مذاکره کننده ايران 
را به مماشات و وادادگی در مقابل آمريکا و 

 متھم می کردند، ۵+١گروه کشورھای موسوم به 
اکنون اما، کار به جايی رسيده است که مخالفان 
مذاکرات ھسته ای حتا از به کارگيری  کلماتی 

و نسبت دادن صريح   "خيانت"و "  خائن"ھمانند 
اين واژگان به ظريف، وزير امور خارجه و 
مسئول تيم مذاکره کننده جمھوری اس(می، 

 .کمترين ترديدی به خود راه نمی دھند
درگيری ھای لفظی شديد ميان ظريف و کوچک 
زاده در مجلس، تجمعات اعتراضی مخالفان 
مذاکرات اتمی در مشھد، نماز جمعه تھران و 
تجمع وسيع ط(ب و روحانيون حوزه علميه قم 
طی ھفته ھای گذشته فقط گوشه ای از کشمکش 

.  ھای موجود است که بازتاب بيرونی يافته اند
ايجاد اخت(ل در سخنرانی روحانی آنھم در 
مراسم سالروز مرگ خمينی، نمونه ديگری از 
واکنش ھا و مخالفت ھای موجود نسبت به 

ع(وه بر اين .  سياست ھای حسن روحانی است
ھا، طی ھفته گذشته موضع گيری ھای تيم 
مذاکره کننده و سخنرانی ھای روحانی نيز به 
شدت زير ذره بين نگاه جناح رقيب قرار گرفته و 
بعضا از طرف سران رژيم با حساسيت و واکنش 

 .ھای شديدتری نسبت به گذشته مواجه شده است
موضع گيری ھای تند و تيز صادق bريجانی 
رئيس قوه قضائيه، ابراھيم رئيسی دادستان کل 
کشور، علی bريجانی رئيس مجلس و تعدادی از 
فرماندھان سپاه از جمله حسين س(می جانشين 

بقايی .  ای، سخنگوی قوه قضاييه خبر بازداشت حميدرضا بقايی را اع(م کرد  خرداد، اژه١٨روز دوشنبه 
چون دبير شورای   رئيس سازمان ميراث فرھنگی و گردشگری شد و سپس به مشاغلی ھم١٣٨٨در سال 

ھای پيشين معاون   با حفظ سمت٩٠عالی مناطق آزاد، مشاور رئيس جمھور در امور آسيا و در سال 
اجرايی رئيس جمھور و سرپرست نھاد رياست جمھوری شد، آن ھم با آن که تنھا چھار سال قبل از آن از 

گرچه ھنوز جزئيات .  سوی ديوان عدالت اداری به چھار سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شده بود
ھای گذشته، وی بارھا به انجام تخلفات مالی متھم شده  رسمی اتھامات بقايی منتشر نشده است، اما در سال

الحسنه کارکنان رياست  بود؛ اتھاماتی از جمله فساد گسترده در مناطق آزد، انتقال مديريت صندوق قرض
جمھوری از دولت به بخش خصوصی، واگذاری کمک سيصد ميليون تومانی دولت به اين صندوق پس 

 ميليون تومانی ١٠٠ تا ٨٠ھای  از واگذاری آن به اشخاص حقيقی، اخت(س در اين صندوق، پرداخت وام
 ميليارد تومان از اموال دولتی به حساب شخصی ١۶به برخی از وزرا و مقامات ارشد دولتی، واريز 

. نژاد، تصاحب چند خودروی نھاد رياست جمھوری، چندين و چند اتھام ديگر مشترک خود و احمدی
ست گفته شود، دو سال پيش، مدير عامل سازمان منطقه آزاد قشم از  ی فساد کافی برای وقوف به دامنه

"ھای منطقه آزاد قشم خبر داد و گفت واگذاری غير قانونی زمين المال  حجم اموالی که بايد به بيت: 
 ."بازگردانده شود، چندين ھزار ميليارد تومان است

تاکتيک ھای اساسی پرولتری و ضرورت مقابله با 
 رفرميست در جنبش کارگری –" ليبرال" گرايش

 کارنامه منفی و ادعاھای واھی
 

توان يافت که ھمچون جمھوری اس(می ايران و سران و مقامات  ھيچ دولتی را در سرتاسر جھان نمی
 .آن، عريان و آشکار حقايق را واژگونه سازند و دروغ تحويل مردم بدھند

ھای عريان در جھان  ترين ديکتاتوری بر کسی پوشيده نيست که جمھوری اس(می، مظھر يکی از مخوف
ترين دمکراسی جھان در ايران  سران جمھوری اس(می، اما ابايی ندارند که بگويند، برجسته.  کنونی است

ھای سياسی لگدمال شده است ، جمھوری اس(می اما مردم  داند که در ايران آزادی ھر کس می.  است
ھا ھزار تن از مردم را که مخالف نظم ضد  جمھوری اس(می ده.  نامد ايران را آزادترين مردم جھان می

کنند که اين تبليغات  اند، کشتار کرده است، اما سران و مقامات رژيم، ادعا می انسانی حاکم بر ايران بوده
نگاران، وب(گ نويسان که  صدھا تن از فعاbن کارگری، معلمان، زنان، روزنامه.  مخالفان رژيم است

فعاليتشان از محدوده قوانين جمھوری اس(می فراتر نبوده است، به اخراج، حبس، ش(ق، تبعيد و اعدام  
. ھا  دستگير و محکوم نشده است کند که کسی به اتھام اين فعاليت اند، اما رژيم ادعا می شده محکوم
ھای دولت دينی، زبانزد خاص و عام است، اما سران و مقامات  وسطايی زندان ھای قرون شکنجه

ھای دينی زير  در ايران حتی اقليت.  ای وجود ندارد گويند که در ايران شکنجه جمھوری اس(می می
شوند، جمھوری اس(می  ھا نظير بھائيان، اعدام می فشارھای متعدد قرار دارند و اعضای برخی از آن

زنان، تحت حاکميت .  ھای دينی در معرض سرکوب و فشار قرار دارند کند که اقليت کلی انکار می به

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی
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 "انتخابات"چالش ھای درونی رژيم در ماه ھای منتھی به 
فرمانده کل سپاه پاسداران در واکنش به 

) ١(سخنرانی جنجال برانگيز حسن روحانی
نمونه ھای ديگری از نزاع درونی جمھوری 
اس(می است، که در اوضاع جاری سر باز 

 .کرده اند
صادق bريجانی و ابراھيم يونسی دو مقام 
ارشد قضايی رژيم با حمله به روحانی و 

مردم به "  آب خوردن"بيان اينکه گره زدن 
مذاکرات ھسته ای و لغو تحريم ھا خطای 

اينگونه :  است، اع(م کردند"  راھبردی"
صحبت کردن ُکد دادن به دشمن محسوب می 
شود و دشمن نيز از آن سوء استفاده خواھد 
کرد و باعث می شود که ما را محتاج 

حسين س(می جانشين .  مذاکرات بداند
فرمانده کل سپاه پاسداران نيز در واکنش به 

صحنه "سخنان روحانی با تاکيد بر اينکه، 
مذاکرات، صحنه تسليم کردن ذھن ھای ما 

اين موضوع : ، گفت"در برابر خودشان است
 .خطرناکترين پديده امنيتی است

در وضعيتی که نزاع و کشمکش جناح ھای 
مختلف رژيم شدت بيشتری يافته است و چه 
بسا در روزھای پايانی مذاکرات باز ھم 
تشديد و علنی تر گردد، پرسش اما، اين است 
که بروز اينگونه تنش ھا، آيا صرفا در در 
چھارچوب پرونده اتمی و مخالفت با روند 
مذاکرات ھسته ای است، و يا تنش ھای 
موجود ريشه در مسايل ديگری دارد که 
عجالتا و در وضعيت کنونی از bب(ی 

 پرونده اتمی سر باز کرده اند؟
اينکه مذاکرات ھسته ای و چگونگی رسيدن 

 ھم ۵+١به توافقات جامع با گروه کشورھای 
اينک به يکی از چالش ھای درونی رژيم 

اما .  تبديل شده است، بر کسی پوشيده نيست
جای ھيچ گونه ترديدی ھم نيست که کشمکش 
ھای درونی ھيئت حاکمه ايران بسيار فراتر 
از چالش ھای مربوط به مذاکرات ھسته ای 

. و bجرم فراتر از نتيجه مذاکرات فوق است
تنش ھايی که ھم اکنون ميان مجموعه 
اصولگرايان و کابينه روحانی وجود دارد و 

" انتخابات"الزاما در ماه ھای منتھی به 
اسفند ماه شدت بيشتری نيز خواھد يافت، 
صرفا در ارتباط با روند مذاکرات ھسته ای 
نيست، بلکه محصول تقابل منافع اقتصادی و 

ھا و  سياسی جناحی، اخت(ف برسر تاکتيک
ھای  ازجمله شيوه برخورد ھريک به گروه

اينھاست علل .  طلب است موسوم به اص(ح
واقعی اخت(فات و مجادbتی که ھر روز در 
گوشه ای از نظام سر باز می کند و به دنبال 

 .آن ھر روز يک جنجال تازه برپا می شود
از جمله "  اص(ح طلبان"شيوه برخورد به 

مواردی است که در طول نزديک به دو سال 
ھای  پيوسته مورد نزاع و مشاجره طرف

سياست کابينه روحانی با .  درگير بوده است
معتدل به "  اص(ح طلبان"عقبه رفسنجانی و 

رغم سرکوب روز افزون کارگران و به 
رغم تحميل قوانين ضد کارگری بر طبقه 
کارگر ايران، اما بنا را بر اين دارد که 
فضای سياسی را تا حد مقدور برای فعاليت 
اص(ح طلبان حکومتی و نيروھای به 

باز کند، و اين ھمان " بی بصيرت"اصط(ح 
نکته چالش برانگيزی است که اصولگرايان 
و در راس ھمه خامنه ای از آن به عنوان 

لذا، از نظر .  خط قرمز نظام ياد کرده اند
خامنه ای و زير مجموعه وابسته به او، 
بازگشت دوباره اص(ح طلبان حکومتی و به 
طور اخص عناصری که خامنه ای از آنان 

نام برده است، "  بی بصيرت"به عنوان افراد 
 .به دايره قدرت پذيرفتنی نيست

برای روشن شدن م�وض�وع ب�ھ�ت�ر اس�ت ب�ه 
در اين راب�ط�ه "  اصولگرايان" مستندات خود 

از چند ماه پيش ع�ن�اص�ر .  نظری داشته باشيم
از ج��ن��ت��ی دب��ي��ر "  اص��ول��گ��راي��ان" ش��اخ��ص 

شورای نگھبان گرفته تا علی سعيدی نم�اي�ن�ده 
خامنه ای در سپاه پاسداران، از خطيبان نماز 
جمعه گرفته تا مح�م�د ي�زدی رئ�ي�س م�ج�ل�س 
خ��ب��رگ��ان، از مص��ب��اح ي��زدی گ��رف��ت��ه ت��ا 
فرماندھان سپاه، ھمه و ھمه نسبت ب�ه خ�ط�ر 

ب��ی " اص��(ح ط��ل��ب��ان و ع��ن��اص��ر " ورود 
در دو مجلس اس(م�ی و خ�ب�رگ�ان "  بصيرت

در اين مي�ان، ھش�دار ح�داد .  ھشدار می دھند
عادل که نزديک ترين اصولگرای وابسته ب�ه 
خامنه ای است، بسيار صري�ح ت�ر و روش�ن 

حداد ع�ادل ک�ه . تر از ديگران بيان شده است
رئيس فراکسيون اصولگرايان مجلس ارتجاع 

 خ�رداد در ٢٠نيز ھست، روز چ�ھ�ارش�ن�ب�ه 
س�وم�ي��ن ھ��م�اي�ش ت�ج��ل�ي��ل از ب��ازنش�س��ت�گ��ان 
روحانی عقي�دت�ی س�ي�اس�ی ن�ي�روھ�ای مس�ل�ح 

انتخ�اب�ات ف�رص�ت�ی ب�رای " ضمن بيان اينکه 
بايد کاری کرد ک�ه :  ، گفت"ورود دشمن است

مجلسی پديد نيايد شبيه آنچه در گ�ذش�ت�ه ب�ود، 
اودرادامه ب�ا .  که مسلمان نشنود و کافر مبيناد

: پيش رويادآور شد" انتخابات"نگرانی از دو 
ش��اي��د .  ي��ادت��ان اس��ت ک��ه چ��ه دوران��ی ب��ود

 .بدترپديد آيد مجلسی
موضع گيری حداد عادل و به کارگيری ل�ف�ظ 

ح�ک�وم�ت�ی، "  اص(ح ط�ل�ب�ان" برای "  دشمن" 
ن��م��ون��ه روش��ن��ی از س��ي��اس��ت راھ��ب��ردی 
اصولگرايان در واکنش به ن�ي�روھ�ای ج�ن�اح 

وقتی مھدی کوچک زاده، نماينده . مقابل است
مجلس ارتجاع و عض�و ج�ب�ھ�ه پ�اي�داری در 
صحن علنی مجلس جواد ظريف، وزير امور 

خ�ط�اب "  خائن"خارجه جمھوری اس(می را 
می کند و عملکرد او در مذاکرات ھس�ت�ه ای 

می داند، ديگر شنيدن چنين "  خيانت" را عين 
سخنانی از طرف حداد ع�ادل ک�ه نس�ب�ت ب�ه 

و "  ان�ت�خ�اب�ات" ب�ه "  دش�م�ن" ورود نيروھای 
مجلس ھشدار می دھ�د، اس�اس�ا ت�ع�ج�ب آور 

آنھم مجلسی که نمايندگانش ھ�م�ه . نخواھد بود

منصوب شورای نگھبان ھستند و انتخ�اب�ات�ش 
نيز درجه غلظت فرمايشی بودن اش آن�چ�ن�ان 
باbست که حتا در حد کاريک�ات�وری از ي�ک 

. انتخابات دمکراتيک نيز محسوب نم�ی ش�ود
لذا اخت(فات سياسی و رق�اب�ت ب�رس�ر تس�ل�ط 
براين نھادھاست که کشمکش ھای جناح ھای 
ھيئت حاکمه ايران ھر روز در جايی سر باز 

ي��ک روز روی ب��ازرس��ی ھ��ای .  م��ی ک��ن��د
سرزده و زم�ان�ی دي�گ�ر روی م�وض�وع�ات 
فرھنگی، گاھی در استيضاح وزرا و زم�ان�ی 
ديگر روی موضوع حجاب و عفاف زن�ان و 
بعضا در مواق�ع حس�اس، ھ�م�ان�ن�د م�وق�ع�ي�ت 
کنونی و فراتر از آن در ماه ھای پيش رو ب�ه 
صورت ھ�م�زم�ان در چ�ن�دي�ن ع�رص�ه رخ 
نمايی می کند، که جديدترين نمونه آن نيز در 

 .مورد ممنوع التصويری خاتمی است
 خرداد طی سخ�ن�ان�ی ٢٣حسن روحانی روز 

شورای امنيت ملی ھي�چ مص�وب�ه :  اع(م کرد
ای در خصوص ممنوع التصويری يا ممن�وع 
الخبری محمد خاتمی ندارد و اين دروغ است 
و ھر کسی که اين مطلب را انتساب داده باي�د 

تنھا يک روز پس از س�خ�ن�ان .  مجازات شود
روح��ان��ی، غ��(م حس��ي��ن م��ح��س��ن��ی اژه ای، 
سخنگوی قوه قضائيه طی ي�ک واک�ن�ش ت�ن�د 

ممنوع التصويری و :  نسبت به روحانی گفت
ممنوع البيانی محمد خاتمی بر اساس مصوبه 
شورای عالی امنيت ملی نيست و ب�ه دس�ت�ور 
دادستانی بوده است و تازمانی که اين دست�ور 
دادستان به قوت خود باقی باشد، با ھ�ر ک�س 

 .که مخالفت کند، برخورد می شود
آن��چ��ه ھ��م اک��ن��ون ب��رای ط��ي��ف ن��اھ��م��گ��ون 

از ج�م�ل�ه ج�ب�ھ�ه پ�اي�داری، "  اصولگ�راي�ان" 
فرماندھان سپاه، ط�رف�داران اح�م�دی ن�ژاد و  
فراکسيون اصولگرايان م�ج�ل�س ب�ه ري�اس�ت 
حداد عادل دارای اھميت است و تاکنون ن�ي�ز 
روی آن سرماي�ه گ�ذاری ک�رده ان�د، م�ق�اب�ل�ه 
جھت ب�ه ش�ک�س�ت کش�ان�ي�دن س�ي�اس�ت ھ�ای 

اما، bزم اس�ت ت�وض�ي�ح داده .  روحانی است
شود، تقابل با ک�دام ب�خ�ش از س�ي�اس�ت ھ�ای 
روحانی؟ اگر ب�ه ت�ن�ش ھ�ای م�وج�ود م�ي�ان 
روحانی و اصولگرايان اندکی توجه شود می 
بينيم، تنھا ع�رص�ه ای ک�ه س�ي�اس�ت ک�اب�ي�ن�ه 

کام( بر "  اصولگرايان" روحانی و مجموعه 
ھم منطبق است و اين دو س�ي�اس�ت ک�م�ت�ري�ن 
زاويه ای باھم در آن عرصه ندارند، سياس�ت 

در .  سرکوب و بگير و بب�ن�د ک�ارگ�ران اس�ت
اين عرصه، ک�اب�ي�ن�ه روح�ان�ی ب�ا پ�ي�ش ب�رد 
سياست اقتصادی ن�ئ�ول�ي�ب�رال و ب�ازگ�ذاش�ت�ن 
دست سرمايه داران در استثمار ش�دي�د ط�ب�ق�ه 
کارگر اي�ران ک�ه تس�ري�ع رون�د آزاد س�ازی 
قيمت ھا، تصويب مقررات ضد ک�ارگ�ری و 
اجرای بی چ�ون چ�رای س�ي�اس�ت ھ�ارت�ري�ن 
بخش بورژوازی ايران، دست ج�ن�اح رق�ي�ب 

ام�ا، در ب�ق�ي�ه .  خود را ازپش�ت بس�ت�ه اس�ت
عرصه ھا، از مذاکرات ھسته ای گ�رف�ت�ه ت�ا 
موضوعات فرھن�گ�ی، ورزش�ی، م�وس�ي�ق�ی، 

١١درصفحه   
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.. . گر حکم شود که دزد گيرند   

 ماه پيش، محمدرضا رحيمی، معاون اول ٣
ی زندان  نژاد به اتھام فساد و رشوه روانه احمدی

 اتھام، که تا پايان ٢٩ تا ٢۵پرونده رحيمی با .  شد
ای متوقف شده بود،   به دستور خامنه٩٢سال 

 به جريان افتاد و در ٩٣سرانجام در سال 
 سال زندان صادر شد که ١۵شھريور ماه، حکم 

 سال کاھش ۵در دادگاه تجديد نظر اين حکم به 
 .يافت

ای در جمع   خرداد، اژه٢١روز پنجشنبه 
 ٢۵خبرنگاران از محکوميت مھدی ھاشمی به 

سال زندان خبر داد، اما افزود فقط باbترين حکم 
.  سال به مورد اجرا درخواھد آمد١٠يعنی 

 مورد اخت(س، ارتشا و ١٢اتھامات ھاشمی 
يکی از اتھامات .  گرفت مسايل امنيتی را دربرمی

گيری و اعمال نفوذ در انعقاد قرارداد  وی، رشوه
" اويل استات"با يک شرکت نفتی نروژی به نام 

پيروی خبر يک روزنامه نروژی مبنی بر .  است
ھای مشکوک شرکت استات اويل به يک  پرداخت

، دادستانی نروژ ٨٢مقام ايرانی، در سال 
ای تشکيل داد و با گسترش تحقيقات، مدير  پرونده

المللی اين شرکت استعفا  عامل و مدير امور بين
 ٣دادند و سرانجام استات اويل به پرداخت 

 ٨٣در مھر ماه .  ميليون دbر جريمه محکوم شد
نيز دادگستری آمريکا و کميسيون معام(ت 
بورس نيويورک اين شرکت را به جرم پرداخت 

 ميليون دbر رشوه به مدير عامل وقت ١۵
سازی سوخت ايران، يعنی مھدی  سازمان بھينه

 ٨ و ٧، ۶ھاشمی، برای فعاليت در فازھای 
 ميليون دbر جريمه محکوم ٢٠پارس جنوبی، به 

 سال بعد، ھاشمی در  اکنون تقريبا ده.  کردند
 ١٠دادگاھی به اين اتھام و اتھامات ديگر، به 

اتھاماتی که اگر .  سال زندان محکوم شده است
شک صدور  پای پسر رفسنجانی در ميان نبود، بی

حکم اعدام را در پی داشتند، مانند افشا و انتشار 
بندی شده، مباشرت و معاونت در  اط(عات طبقه

 ... جعل اسناد و
پيش از پرونده مھدی ھاشمی، پرونده اخت(س و 

. غارت بابک زنجانی در رأس خبرھا قرار داشت
/  ۵نامه  امضای يک تفاھم  ميليارد يورويی با ٣ 

سعيد مرتضوی برای خريد چند شرکت تأمين 
 تن ط( از کشور ١ /  ۵اجتماعی، خروج حداقل 

به ترکيه که پای مقامات ترکيه را ھم به ميان 
اش به شرکت   ميليارد دbری٢ /  ٧کشيد و بدھی 

ھايی از پرونده فساد مالی وی  نفت، تنھا گوشه
. ای که ھنوز ھم در جريان است است؛ پرونده

آفريد اميرخسروی بود  پيش از بابک زنجانی، مه
در جلسات .   ھزار ميلياد تومانی٣با فساد مالی 

دادگاه فساد بانکی نام چندين تن از مديران دولتی 
توان به وزير سابق راه و  برده شده است که می

ترابری، معاون وزير صنايع، قائم مقام سابق 
بانک مرکزی، معاون سابق وزير اقتصاد، وزير 
سابق صنايع، معاون سابق وزير راه و ترابری و 

البته ھمان .  برخی از نمايندگان مجلس اشاره کرد
موارد "زمان ھم يکی از نمايندگان مجلس گفت، 

 ھزار ميليارد تومانی ٣مشابھی نظير اخت(س 
اند سخنی نگوييم از  وجود دارد، ولی چون گفته

شبيه تخلف سه ھزار .  کنم ھا صرفنظر می بيان آن
ميليارد تومانی باز ھم وجود دارد، اما عزمی 

پيش از ."  ھا وجود ندارد برای رسيدگی به آن
ی ھفتاد، پرونده  پرونده اميرخسروی، در دھه

 ميليارد تومانی فاضل خداداد در ١٢٣اخت(س 
 .تيتر خبرھا جای داشت

ھای اخت(س  اين تنھا چند نمونه معدود از پرونده
اند يا پای  و فسادند که دارای ارقام نجومی

. ھای سرشناس رژيم را به ميان کشيده است چھره
ھای فساد مالی سران  با آن که در تمامی پرونده

بندند تا تعداد  رژيم تمام ت(ش خود را به کار می
متھمان را به حداقل برسانند و به ويژه برخی را 

دانيم که  از مظان اتھام حفظ کنند، اما ھمه می
فساد موجود در دستگاه جمھوری اس(می به 

ست  شود، بلکه فسادی افراد محدود نمی
ھای رژيم را  سيستماتيک که تمام ارگان

 .دربرگرفته است
چون خبر ھمدستی بانک مرکزی و بابک  ھم

در مرداد ماه .  زنجانی در خروج ارز از ايران
 ميليارد دbری ارزی بانک ٢٢ خبر مداخله ٩٣

ارزی که با .  مرکزی در رأس خبرھا قرار گرفت
شد، اما  از آن ياد می"  ای ارز مداخله"عنوان 

توسط بانک مرکزی به بابک زنجانی داده شد و 
ھا از کشور خارج شد و در  با کمک صرافی

 نوسانات شديدی را برای نرخ ٩١ و ٩٠ھای  سال
 برخی از ٩١در مھر ماه سال .  ارز ايجاد کرد

طرح سؤال از رئيس "نمايندگان مجلس خواستار 
ای  شدند، اما در آذر ماه به دستور خامنه"  جمھور

منتفی شد و ابعاد اين پرونده تخلف "  طرح سؤال"
 .چنان پوشيده ماند مالی ھم

تعاونی ناجا در "  مفاسد مالی"يا خبر پرونده 
"ای ی اژه ھمين ماه، که به گفته در مورد بنياد : 

اين پرونده .  ای تشکيل شد تعاون ناجا پرونده
 نفر در بازداشت ھستند ٧ يا ۶متھمينی دارد و 

 ."اند مقدم يا پسر وی بازداشت نشده اما احمدی
جا آغاز گشت که اسفند ماه سال  موضوع از آن

مقدم در خرداد ماه  گذشته، با آن که رياست احمدی
 به مدت يک سال بر نيروی انتظامی ٩٣

ای حسين  جمھوری اس(می تمديد شده بود، خامنه
اشتری را به جای وی به فرماندھی نيروی 

در ارديبھشت ماه .  انتظامی ايران منصوب کرد
ھا علت برکناری اسماعيل احمدی  يکی از سايت

مقدم، فرمانده پيشين نيروی انتظامی را کشف 
 ميليارد تومانی در يکی ١٢٠٠"  فساد مالی"يک 

ھای وابسته به بنياد تعاون ناجا، به نام  از شرکت
مقدم اکنون  احمدی.  اع(م کرد"  قدر"شرکت 

 ماه قبل از پايان ۴مدعی است که خودش 
اش، از اين فساد مطلع شده و به مفسدين  سمت
شما اموال را برگردانيد و ما ھم مسامحه : "گفته
بعد ديدند که اين ...  اول قبول کردند.  کنيم می

اما ."  ھا سودآور بوده و گفتند بايد بخريد شرکت
اين متھمين پرقدرت، با وجود گذشت رئيس پليس 

شان، حتا زمانی که فسادشان آشکار  از جرم
شود، به فرمانده پليس جمھوری اس(می  می
"گويند می به !"  بياييد بخريد.  دھيم مفت نمی: 

مقدم گويا آنان چنان قدرتمندند که  ی احمدی گفته
در قوه قضايی ھم اعمال نفوذ کرده و قاضی 

اند و فيلمی ھم در اختيار  پرونده را عوض کرده
 .اند دارند که با آن فرمانده پليس را تھديد کرده

ای    به دستور خامنه١٣٧۵بنياد ناجا، که در سال 

 ھلدينگ اصلی ۵تشکيل شد، اکنون يکی از 
ای،  ھای بانکی و بيمه به جز فعاليت.  کشور است

ھای زيرمجموعه بنياد تعاون در تمام  شرکت
ھا اقتصادی، بازرگانی و خدمات فعال  عرصه

ھستند؛ از ساخت نيروگاه تا جاده و سدسازی، از 
داری،  داری و استخراج معدن تا ھتل کارخانه

ھای  ای و ساخت برنامه ھای زنجيره فروشگاه
 از سرمايه واقعی اين بنياد اط(ع .تلويزيونی

 ١٠دقيقی در دست نيست، اما اين سرمايه تا 
با وجود .  شود ھزار ميليارد تومان ھم برآورد می

 بود که آشکار ٩٣اين ثروت عظيم، در مھر ماه 
 ميليون ٢۴٠شد نيروی پليس يک محموله نفت 

نژاد دريافت کرده تا با  دbری از دولت احمدی
فروش آن، حقوق کارمندانش را بپردازد، اما پول 
اين محموله را به خزانه دولت بازنگردانده، و 

 .گويا ھنوز نيز بازنگردانده است
سپاه پاسداران "  ھای اقتصادی فعاليت"در مورد 

بسيار "  برادران قاچاقچی"وبه گفته احمدی نژاد 
جا ذکر شود که  ھمين بس در اين.  گفته شده است

کوشند چنين جلوه دھند که طی دو  بسياری می
نژاد اقتصاد کشور  دوره رياست جمھوری احمدی

سازی  سازی شد و تحت عنوان خصوصی نظامی
ھای بزرگ دولتی از مخابرات  واگذاری شرکت

گرفته تا صنايع معدنی و نفتی به سپاه آغاز شد، 
 در ديدار ٩٢اما رفسنجانی پيش از انتخابات سال 

"با استانداران سابق گفت مھندسی رزمی سپاه : 
امکاناتی از جنگ داشت که در سازندگی کشور 

توانست مؤثر باشد و ما در آن زمان  می
سازی به آنان داديم، ھم برای  ھايی مثل راه پروژه

کشور مفيد بود و ھم برای سپاه، اما حاb سپاه 
نبض اقتصاد، و سياست خارجه و داخله را در 
دست گرفته و به کمتر از کل کشور راضی 

و روحانی نيز در تأييد فساد حاکم بر ."  نيست
اگر اط(عات، تفنگ، پول، «:  سپاه گفته است

سرمايه، سايت، روزنامه و خبرگزاری را ھمه 
يکجا جمع کنيم ابوذر و سلمان ھم فاسد 

 ».شوند می
ای به مسند  با مرگ خمينی و رسيدن خامنه

ھای اقتصادی نظاميان و  رھبری، فعاليت
نھادھايی که زير نظر رھبر جمھوری اس(می 

بنياد .  قرار دارند، بيش از پيش در ھم تنيده شد
مستضعفان، بنياد شھيد، اوقاف و امور خيريه، 
ستاد اجرايی فرمان امام و آستان قدس رضوی 
مھمترين نھادھايی ھستند که بخش بزرگی از 

ھای اقتصادی در ايران را در اختيار  فعاليت
. ای پاسخگويند دارند و تنھا در برابر خامنه

ھای مالی و فساد  نھادھايی که ھمه در رسوايی
اند و اتھامات گوناگونی پيرامون  اقتصادی غرق

اما طبق رأی نمايندگان .  ھا را گرفته است آن
، نظارت بر نھادھايی که زير ٨٧مجلس در سال 

شوند، تنھا با اجازه و  ای اداره می نظر خامنه
 . موافقت او ممکن است

اگر تا ساليان قبل، سران جمھوری اس(می وجود 
خواری و چپاول  فساد مالی، اخت(س، رشوه

کردند و آن را  ثروت کشور را انکار می
سرسپردگان آمريکا "، "ضد انق(ب"ی " شايعه"

ناميدند، اکنون  می"  عوامل صھيونيسم"، "و غرب
آش چندان شور شده است که صدای خود آشپزان 

 .را نيز درآورده است
 گفته بود در ٩١علی bريجانی در دی ماه 

رد پای افراد "بسياری از جرائم اقتصادی 

١از صفحه   
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ھای کشور را در جيب خود  درصد پول   ۶٠"
 ."دھند اند و پس نمی گذاشته

خواری  چه انکارناپذير است فساد مالی و رانت آن
در ايران چنان گسترش يافته و در تمام ارکان 

ھارا   جمھوری اس(می رخنه کرده که تما جناح
 از رھبر جمھوری اس(می .دربرگرفته است

گرفته تا رؤسای سه قوه مجريه، مقننه و قضاييه 
و حتا برخی از کارمندان دولتی ھمه و ھمه در 

ھا،  تفاوت آن.  خواری و فساد دست دارند رشوه
شان، در مبالغ  ی شغلی برحسب منصب و رده

 .رشوه و اخت(س است
 ٢٠١۴الملل در گزارش سال  سازمان شفافيت بين

 کشور در ١٧۵خود اع(م کرد ايران در بين 
 .قرار دارد" شاخص جھانی فساد "١٣۶رتبه 

ست که اکثريت  و اين حجم از فساد در کشوری
کنند،  مردم در خط فقر يا زير آن زندگی می

بگيران دولتی  حقوق بسياری از کارگران و حقوق
افتد، کارگران به جرم  ھا به تعويق می ماه

اراذل "اعتراض به عدم پرداخت حقوق به عنوان 
به محاکمه کشانده شده و به ش(ق و "  و اوباش

ھای  شوند، مدارس و دانشگاه زندان محکوم می
شوند، بسياری از فرط  کشور به حراج گذاشته می

فروشند،  ھای بدن خود را می فقر و نياز ارگان
شود، قاچاقچيان  قطع می"  دزدان آفتابه"دست 

شوند و  ھای دار سپرده می پا به چوبه خرده
 .بسياری مصايب ديگر

خواری و اخت(س در سراسر جھان  فساد، رشوه
دھد،  داری را تشکيل می بخشی از سيستم سرمايه

دھد تنھا در  که موارد فوق نشان می اما چنان
گر دينی فساد  کشوری با يک حکومت سرکوب

در .  تواند چنين ابعاد و ژرفايی به خود گيرد می
کشوری که آزادی بيان و مطبوعات، به عنوان 

ھای  ھای نظارت بر فعاليت  يکی از عرصه
سياسی و اقتصادی جامعه وجود ندارد، در 
کشوری که حتا سيستم به اصط(ح انتخاباتی 

ھای وابسته به ھمان رھبر و  تحت نظر ارگان
دولتمردان فاسد قرار دارد و مردم حتا به اندازه 
کشورھای بورژوايی غربی در تعيين سرنوشت 
خود نقشی ندارند، در حکومتی دينی که سران 

وار  شان در طول زندگی انگل دينی و ھمدستان
کنند،  خود از قِبَل دسترنج مردم زندگی می

ست که فساد به امری چنين گسترده و  طبيعی
ھا،  با وجود افشای اين پرونده.  فراگير تبديل شود

ی فساد سيستماتيک مافيای اقتصادی  ھنوز دامنه
در چنين .  حاکم بر ايران بر ما روشن نيست

اکنون ..."  گر حکم شود که دزد گيرند"رژيمی 
با فسادند "  مبارزه"دار  در ايران نھادھايی عھده

ما، تنھا .  اند که خود تا خرخره در فساد غرق
زمانی به عمق و گستره واقعی فساد اين مافيا پی 
خواھيم برد که جمھوری اس(می جاروب شود، 

ھا و اسناد محرمانه آشکار شوند و فاسدان  پرونده
 .ھای مردمی ھمه حقايق را بازگويند در دادگاه

 

تاکنون !  چه سخن درستی."  شود نفوذ ديده می ذی
 تن از برادران bريجانی بارھا و بارھا توسط ۴

ھای ارشد حکومتی به فساد  نھادھا و مقام
 .اند اقتصادی متھم شده

علی bريجانی، رئيس فعلی مجلس شورای 
اس(می و عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، 
شورای عالی امنيت ملی و شورای عالی انق(ب 
فرھنگی، در زمان رياست بر صدا و سيما در 

ی رياست جمھوری خاتمی، با تحقيق  دوره
شورای .  نمايندگان دوره ششم مجلس روبرو شد

نگھبان ابتدا مانع اين تحقيقات شد زيرا صدا و 
سيما از نھادھای زير نظر رھبری محسوب 

سرانجام با پافشاری نمايندگان و موافقت .  شد می
ای، تحقيق انجام شد و در نھايت اع(م  خامنه

 حساب ٢٠٠ حساب از حدود ۵گرديد، تنھا در 
 ميليارد تومان تخلف ۵٠٠اين سازمان، بيش از 

البته به اين اتھام .  مالی صورت گرفته است
 .گاه رسيدگی نشد ھيچ

ای حاکی از   اسناد محرمانه١٣٩١در تيرماه 
تصرف غير قانونی صدھا ھکتار زمين در 
اطراف تھران به ارزش صدھا ميليارد تومان و 
صدھا رأس گوسفند و ھمين تعداد شتر توسط 

 .محمد جواد اردشير bريجانی منتشر شد
صادق آملی bريجانی، برادر سوم، رئيس قوه 
قضائيه، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و 
شورای عالی امنيت ملی، در ھمان پرونده 

خواری ھمدست برادرش بود، اما اين  زمين
ای به  ھا زمانی رو شدند که توسط خامنه پرونده

 . رياست قوه قضاييه منتصب شده بود
نژاد بخشی از نوار گفتگوی   احمدی٩١در بھمن 

ميان فاضل bريجانی با سعيد مرتضوی را به 
نمايش گذاشت که در آن فاضل از مرتضوی 

 ٧٠٠ تا ۶٠٠خواھد در ازای يک وي(ی  می
ميليون تومانی و ديگر امتيازات اقتصادی او را 

.  ميليارد تومانی شريک سازد٣٠در يک قرارداد 
دھد با استفاده از روابط  چنين به وی وعده می ھم

خود با علی bريجانی، رئيس مجلس و صادق 
bريجانی، رئيس قوه قضاييه مانع برخورد با 

 .مرتضوی شود
خواری و فساد تنھا محصوbت  اما اخت(س، رشوه

در .  سيستم فاسد جمھوری اس(می نيست
ارديبھشت ماه، وزير کشور روحانی به مجلس 

آمار و ارقامی "  ھای کثيف پول"رفت تا درباره 
جايی که جلسه علنی بود، به  ارائه کند، اما از آن

: رسانی وزارت کشور ی رئيس مرکز اط(ع گفته
ما .  شد بسياری از اين اط(عات را ارائه داد نمی"

حتا نتوانستيم دو کيس بسيار مھم در مورد مواد 
مخدر با گردش مالی حدود دو ھزار و سيصد 
ميليون تومان را که به تازگی کشف شده، برای 

 ."نمايندگان مطرح کنيم
ھا  نيازی به گفتن نيست که بسياری از اين دزدی

ھای  ھا و رقابت و فسادھا در چارچوب جدال
سياسی و جناحی، توسط خود سران دولتی و 

اکنون گويا .  شوند سياسی و مالی رژيم افشا می
. نژاد است نوبت مقامات و نزديکان دولت احمدی

نژاد،  جمھوری احمدی گو آن که در دوره رياست
ھا پرونده فساد مقامات دولتی دوره پيش از  نيز ده

مدعی  ١٣٩١آذر    ٢۴ وی روز .او آشکار شد
 نفر را در اختيار دارد که ٣٠٠شد ليست 

 خ*صه ای از
  اط*عيه ھای سازمان

 
کارگری که برای کار و تأمين معاش کشته  "
عنوان اط(عيه ای است که سازمان درتاريخ  "شد 
دراين اط(عيه چنين آمده  . انتشار داد ٩۴  خرداد  ٢۶ 

 است 
ھا تن ازکارگران     خرداد، ده ٢۶ صبح امروز  "

  ٠ ٣٨ شرکت معدنجودرزرند، به نمايندگی از 
کارگراخراجی اين معدن، دراعتراض به ب(تکليفی  
خود وبرای بازگشت به کار، درابتدای جاده پابدانا  

نيروھای سرکوب باشليک گاز  .  دست به تجمع زدند 
اشک آور به روی کارگران، سعی کردند معترضين  

دراثر اين اقدام ضدکارگری، چشم  .را متفرق سازند 
يکی ازکارگران به نام محمدعلی ميرزائی به شدت  

درھمين اثنا يک تريلر حامل زغال سنگ  .  آسيب ديد 
که قصد عبور ازميان تجمع کنندگان را داشت با اين  
کارگر برخورد نموده و موجب کشته شدن وی می  

برطبق منابع خبری دولتی، کارگر کشته شده،  .  شود 
نماينده کارگران بود که برای بازگشت به کار  

اين  .کارگران نيز ت(ش ھای زيادی انجام داده بود 
 سال سن داشت و دارای ھمسر و  ٠ ۴ کارگر حدود  
 ."دوفرزند است 

اط( عيه درادامه ضمن اشاره به توقف فعاليت  
معدن ازابتدای سال جاری و وعده مسئوbن معدن  
مبنی بر اينکه ظرف سه ماه تکليف آن ھاراروشن  

پس ازپايان مھلت سه ماھه  "  می کنند می نويسد 
نيزنه فقط به خواست کارگران رسيدگی نشد  
وکارگران به سرکارھای خود بازنگشته اند، بلکه  
. حتا تحت پوشش بيمه بيکاری ھم قرار نگرفته اند 

وضعيت اسفبار کارگران معدنجو، آينه ای  
ازوضعيت کارگران تمام معادن کشور  

که کارگران را    سرمايه داران بيرحم درحالی .است  
در سخت ترين و ناامن ترين شرايط دراعماق زمين  
وادار به کار و آن ھارا به شدت استثمار می کنند،اما  
دستمزد آن ھارا که بسيار ناچيز است ، به موقع نمی  
پردازند و آن را گرو گان نگاه ميدارند وع(وه برآن  

طور يک جانبه معدن را    ھرزمان اراده کنند، به 
عدم  .تعطيل و کارگران را به خيابان پرتاب می کنند 

پرداخت دستمزد، تعطيلی معدن، اخراج و ب(تکليفی  
کارگران به يک پديده عمومی دربخش معدن تبديل  

درادمه به وضعيت برخی ديگرازمعادن  "  شده است 
واعتراضات کارگران آن برای دريافت دستمزد  

" ھای عقب افتاده اشاره شده و چنين آمده است 
درحالی که سرمايه داران گروه گروه کارگران را  
اخراج می کنند، دولت نيز از پرداخت بيمه بيکاری  

نه کارفرمايان به  .به کارگران خود داری ميکند 
دھند و نه دولت به آن ھا بيمه    کارگران کار می 

اين است وضعيت کارگران اخراجی معادن  !بيکاری 
درپايان اط(عيه  !"از جمله کارگران معدنجو 

چيان    ازخواست ھای کارگران معدنجو وديگر معدن 
" حمايت به عمل آمده و با تصريح اين نکته که 

مسئوليت مرگ کارگری که برای کار و بيمه  
بيکاری دست به اعتراض زده بود، مستقيماً برعھده  

چنين  . "  کارفرمای اين معدن و دولت حامی آن است 
براين اعتقاد  )  اقليت (سازمان فدائيان  "  پايان می يابد 

است که دولت موظف است برای تمام بيکاران و  
اگر دولت درزمينه  .جويندگان کار، اشتغال ايجاد کند 

ايجاد اشتغال ناتوان است،بايد به تمام بيکاران حق  
بيمه بيکاری بايد تأمين کننده  .  پردازد   بيمه بيکاری به 

 ."معيشت يک خانوار پنج نفره کارگری باشد 
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  ۶درصفحه 

ھستی طبقات وابسته به مراحل تاريخا مشخص 
تکامل توليد کاbئی و مناسبات .  تکامل توليد است

داری، به دو طبقه بورژوازی و پرولتاريا  سرمايه
اين دو طبقه گرچه در آغاز و در .  ھستی بخشيد

مبارزه عليه نظم کھنه متحد بودند، اما اين اتحاد 
. ديری نپائيد و يکی گورکن ديگری شد

 –ھاست بورژوازی از لحاظ تاريخی  مدت
ای زائد و ميرنده تبديل شده و  جھانی، به طبقه

رسالت واژگونی نظم کھنه و بنای نظم نو، 
ھدف مبارزه .  برعھده پرولتاريا قرار گرفته است
کشی و تمايز  طبقاتی پرولتاريا، نابودی بھره
ست که جز با  طبقات از طريق انق(ب اجتماعی

. ديکتاتوری پرولتاريا امکان پذير نيست
که  بورژوازی وکليه اپورتونيست ھا نيز در حالی

پذيرند، ولی  وجود طبقات و مبارزه طبقاتی را می
آن را به دايره مناسبات اجتماعی موجود محدود 

اما مارکسيسم مبارزه طبقاتی را تا .  سازند می
مبارزه طبقاتی انق(بی يعنی تا کسب قدرت 

دھد و در  سياسی توسط طبقه کارگر بسط می
ھمين جاست که استراتژی انق(بی مارکسيستی 

پرولتاريا در روند مبارزه طبقاتی . شود آشکار می
ھای گوناگون و متنوع مبارزه و  از شکل

سازماندھی، مانند اعتصاب، تظاھرات باريگاد و 
سنگربندی خيابانی، ترور سرخ، اشغال کارخانه، 

ھا و  قيام مسلحانه، کنترل کارگری، اتحاديه
ھای کارگری،  سنديکای موقت و پايدار، کميته

در .  کند ھای کارخانه استفاده می شوراھا و کميته
مبارزه پرولتاريا عليه بورژوازی، تشکي(ت 

ست که طبقه کارگر برای کسب  ترين س(حی مھم
اما طبقه کارگر .  قدرت سياسی به آن نياز دارد
ھای منسجم که از  بدون اتخاذ يک رشته تاکتيک

تواند به  کند، نمی اھداف استراتژيکی آن تبعيت می
اشکال .  اھداف نھايی خود جامه عمل به پوشاند

مبارزه و سازماندھی، ابزارھای اثبات مبارزه 
اند و اين برعھده تشکي(ت پرولتارياست  طبقاتی

که اوb ھمه اشکال مبارزه را باز شناسد و 
ھای روآورنده به مبارزه را سازماندھی و  توده

آگاه کند و ثانيا در يک مرحله معين از تکامل 
مبارزه طبقاتی، شکل برتر و عمده مبارزه را 
بيابد و آن را با اشکال ديگر پيوند زند و از آن، 
روندی يگانه را در راستای ھدف استراتژيک 

از اين جاست که ضرورت اتخاذ .  خود بسازد
ھا به  تاکتيک.  گردد ھای مناسب آشکار می تاکتيک

ھا و وسائلی اط(ق  مجموعه اشکال، روش
گردد که يک تشکي(ت و سازمان سياسی در  می

شرايط مشخص برای رسيدن به ھدف خود به 
ھا ھمواره در  جا که تاکتيک از آن.  گيرد کار می

خدمت استراتژی ھستند و از اھداف استراتژيکی 
ای ھستند  ھای مرتبطه کنند، مانند حلقه تبعيت می

که استراتژی را با واقعيت مشخص، مرتبط 
 .سازند می

ھای خود  ھر تشکي(ت کمونيستی، اساس تاکتيک
را بايد بر پايه عمل مستقيم کارگران قرار دھد و 

ست که به مبارزه و  عمل مستقيم کارگران زمانی
زنند خواه با  مقابله طبقاتی با بورژوازی دست می

سرمايه داران منفرد و خواه با دولت که نماينده و 

حکومتی روان گشته و افق ديد و سقف 
ھای حکومتی فراتر  ھايشان از جناح خواست

رود، تمام نيرو و امکانات خود را به خدمت  نمی
جا که ممکن است  اند تا از يک سو تا آن گرفته

 به آرامی، از باb  تغييرات و تحوbت در حاکميت
ھای مردم انجام گيرد و از  و بدون دخالت توده

اقدامات و ت(طماتی که ممکن است منجر به 
ھای کسب قدرت  تحوbت انق(بی شود يا زمينه

سياسی توسط کارگران و زحمتکشان را فراھم 
سازد، جلوگيری بعمل آورند، و از سوی ديگر 

ھا خارج شود و  چه اوضاع از کنترل آن چنان
ای وارد اعت(ی  ھای اعتراضی توده جنبش

. گسترده شود، بتوانند رھبری آن را بدست گيرند
درھرحال ھدف مشترک اپوزيسيون بورژوائی 

 –حفظ نظم سرمايه داری ودستگاه ارتجاعی 
بوروکراتيک موجود، حراست از منافع طبقه 

کشاندن مبارزات  دار و به انحراف سرمايه
ھای کارگر و زحمتکش و نھايتا به شکست  توده

مجموعه اين اپوزيسيون به .  کشاندن آن است
ھايی که روزگاری خود را در  اضافه سابقا چپ

ھا جا زده بودند و  صفوف انق(بيون و کمونيست
 –"  ليبرال"ھاست به صف  اکنون مدت

اند، ھمگی خواھان  ھا پيوسته رفرميست
، تغييرات جزئی و جرح و "اص(حات"

ھايی در چارچوب نظم موجودند و نه تنھا  تعديل
پوشيده .  مخالف انق(ب که ضد انق(ب ھستند

که انق(بی  نيست که اين مخالفان انق(ب، ھمين
که از  درگيرد، در برابر آن خواھند ايستاد، چنان

اند  ھم اکنون نيز در برابر مواضع انق(بی ايستاده
و از ابراز علنی ضديت خويش با انق(ب، نه تنھا 

در .  کنند ابائی ندارند، بلکه به آن افتخار ھم می
که طبقه کارگر خواھان انق(ب و دگرگونی  حالی

خواھد نظم موجود را  بنيادی جامعه است و می
ھا  براندازد و انق(ب را به اوج خود برساند، آن

اند و به مانعی  در برابر کارگران و انق(ب ايستاده
جدی در برابر تحوbت انق(بی و راديکال جامعه 

توانند شاھد اين  ھا نمی کمونيست.  اند مبدل شده
ھا باشند و از کنار آن بگذرند،  تحرکات و مخالفت

بلکه وظيفه دارند ماھيت ضدانق(بی اين طيف را 
خط و مرزھای .  ھای مردم افشا کنند برای توده

خود را آشکارا و به نحوی که برای کارگران و 
زحمتکشان کام( مشخص باشد از تمام 

ھای غيرپرولتری منفک ساخته و  جريان
کنندگان مرزھای طبقاتی را به ھر لباسی  مخدوش

که درآمده باشند افشا و طرد کنند و مانع نفوذ و 
ھا در جنبش کارگری و اشاعه  کاری آن خراب

رفرميستی در   –ھای ليبرال  ھا و تاکتيک سياست
 .بين کارگران شوند

تر شدن جوانب مسايلی ازاين   منظور روشن  به
ويژه درشرايط کنونی   دست که دراساس و به

تاکتيک ھای اساسی پرولتری برچه پايه ای 
بايستی استوارباشند ، رابطه آن با استراتژی 
چگونه است ودرمبارزه طبقاتی طبقه کارگر 
برای براندازی نظام سرمايه داری، رفرم ھا 
ازچه جايگاھی برخوردار ھستند، bزم است 

 .موضوع را کمی بازتر کنيم
از زمانی که طبقات شکل گرفتند، مبارزه بين 

. طبقات يا مبارزه طبقاتی نيز وجود داشته است

بحران اقتصادی که بيش از سه دھه بر گلوی 
داری حاکم چنگ انداخته و آن را  نظام سرمايه

اجرای .  تر شده است کند، پيوسته عميق رھا نمی
ھا تن از  ھای اقتصادی نئوليبرال، ميليون سياست

کارگران و ديگر اقشار زحمتکش را به ف(کت و 
شمار بيکاران .  روزی نشانده است سيه

روز افزايش يافته و به مرز ده ميليون  روزبه
فقر، بيکاری، فحشا، دزدی، اعتياد .  رسيده است

العاده فزونی يافته  و ديگر مصائب اجتماعی فوق
جا  بار حاکم، تا آن رژيم ارتجاعی و نکبت.  است

که در توان داشته، جامعه را به قھقرا سوق داده 
خور و  که مشتی انگل مفت حالی در.  است

استثمارگر، ثروت ھای جامعه را به يغما 
برند، اکثريت عظيم کارگران، معلمان،  می

پرستاران و ساير زحمتکشان به زير خط فقر 
تضادھای طبقاتی بيش از ھر زمان .  اند رانده شده

جمھوری اس(می ع(وه بر .  اند ديگری تشديد شده
معض(ت متعددی که در عرصه داخلی با آن 
روبروست، در عرصه سياست خارجی و 

ای خود نيز بيش از بيش منفرد  مناسبات منطقه
شده، در تنگنا قرار گرفته و با بحران 

ھای حکومتی برای حل  ت(ش جناح.  روبروست
. ھای موجود با شکست روبرو شده است بحران

ھای درونی، گريبان نظام  ھا و درگيری کشمکش
ھا و عبارت  تمام وعده.  حاکم را رھا نکرده است

پردازی حسن روحانی و کابينه وی در زمينه 
سره  بھبود اوضاع اقتصادی و معيشتی مردم، يک

حلی برای  ھيچ راه.  پوچ از کار درآمده است
معض(ت فزاينده موجود در چارچوب نظم حاکم 

حتا انجام ھرگونه رفرمی که .  متصور نيست
مجال ادامه و تثبيت ھمين نظام را فراھم آورد، 

شود   می جامعه به حالت انفجار نزديک.  ست منتفی
. و نيازمند تحوbت و در جستجوی مفّر است

ھای مختلف  ھاست در عرصه رژيم حاکم که مدت
اقتصادی، اجتماعی و سياسی با تضادھای bينحل 

ھای مداوم روبروست، به مثابه  و بحران
ترين مانع بر سر راه تحوbت انق(بی جامعه  عمده

داری  سرنگونی رژيم سرمايه.  درآمده است
جمھوری اس(می و ضرورت يک رشته تحوbت 
و دگرگونی ھای انق(بی برای حل تضادھا و 

ناپذير تبديل  ھای موجود، به امری اجتناب بحران
 .شده است

 طبقه کارگر ايران که نيروی اصلی اين تحول 
گيرترين طبقه حاضر در صحنه مبارزه  است، پی

. و خواستار دگرگونی بنيادی نظم موجود است
امواج کوبنده اعتصابات کارگری که بر فرق 

آيند، با ورود ملعلمان و پرستاران  رژيم فرود می
به عرصه مبارزه مستقيم و اعتصابات و 

تشديد بيش از .  اعتراضات آنان ھمراه شده است
پيش تضادھا، ناتوانی رژيم در حل آن و 

ھای مردم، جامعه را به  گوئی به خواست پاسخ
سمتی خواھد برد که کارگران و زحمتکشان بيش 

ھای  شوند و توده از پيش وارد صحنه مبارزه می
تری از مبارزه روی  مردم به اشکال عالی

ست که  درست در چنين شرايطی.  آورند می
طلب  بورژوازی اپوزيسيون از طيف سلطنت

ھا و انواع "مذھبی ملی"ھا، "   ليبرال"گرفته تا 
طلبان  خواھان که جملگی از پس اص(ح جمھوری

 تاکتيک ھای اساسی پرولتری و ضرورت مقابله با گرايش
 رفرميست در جنبش کارگری –" ليبرال" 
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تاکتيک ھای اساسی پرولتری و ضرورت مقابله با 
 رفرميست در جنبش کارگری –" ليبرال" گرايش 

ھا در  رغم اين ادعاھا اما رفرميست به!  کنند نمی
ھا را تبليغ و ترويج  ترين تئوری واقع تخيلی

کنند چرا که زندگی واقعی و روزمره به طرز  می
ای دست رد بر  رحمانه آشکار و در عين حال بی

زند و ھماھنگی طبقات و رشد  اين bطائ(ت می
ست به سلسله  کافی.  کند آميز را نفی می مسالمت

المللی در سرتاسر  درپی سرمايه بين تعرضات پی
رحمانه آن به معيشت  جھان از جمله تعرض بی

کارگری طی چند دھه اخير که در اجرای 
يافته است،  سياست اقتصادی نئوليبرال تجلی

 و دعاوی  نگاھی بيافکنيم تا به پوچی اين تئوری
ھای  ھا مبنی بر ارزش مطلق رفرم رفرميست

 .اجتماعی برای طبقه کارگر پی ببريم
اما در برابر اين ادعا که رفرم ھمه چيز است، 
نظريه انحرافی و افراطی ديگری نيز وجود دارد 

ھای اجتماعی را برای منافع اساسی  که رفرم
اين گرايش بر اين .  داند بار می طبقه کارگر زيان

ھای اجتماعی  اعتقاد است که ھر چقدر رفرم
تر باشند، طبقه کارگر ھم  تر و بزرگ گسترده

شود و بورژوازی از شانس و امکان  تر می نرم
بيشتری برای کشاندن طبقه کارگر به دنبال خود 

ھا و برخی  آنارشيست.  شود برخوردار می
کنند،  ھا که از اين نظريه پيروی می سنديکاليست

ھايی چون  با طرح اين نکته که امتيازات و رفرم
کوتاه نمودن زمان کار، بيمه و دستمزد و امثال 
آن قادر نيستند مساله اساسی را حل کنند، در واقع 

اش   مبارزه طبقه کارگر برای مطالبات روزمره
 .کنند را نفی می

ھای  اين البته صحيح است که امتيازات و رفرم
ترين  توانند مساله اساسی و عمده اجتماعی نمی

اما نفی مطلق .  تضادھای جامعه را حل کنند
ھای اجتماعی در واقع به معنای نفی  رفرم

ست که طبقه کارگر در مبارزه روزمره  سنگری
تواند  خود عليه بورژوازی فتح کرده است و يا می

کند  اين گرايش به اين موضوع توجه نمی. فتح کند
ھای اجتماعی و ھيچ کدام از  يک از رفرم که ھيچ

امتيازات و لوايح قانونی که کم و بيش حقوق 
کارگران را در نظر گرفته باشند، نبوده است که 
با ميل و رغبت بورژوازی و برای خدمت به 

ھمه .  طبقه کارگر به تصويب پارلمان رسيده باشد
ھا تحت فشار جدی جنبش طبقاتی کارگران  آن

 ساعت کار در روز، ٨حتا .  اند تصويب شده
تعيين حداقل دستمزد، بازرسی و حفاظت کار و 

ھای فوری و  غيره، ھمگی تحت فشار ضرورت
. اند  آمده ھای کارگر بوجود تاثير عمل انق(بی توده

راه دور نرويم، ھمين قانون کاری که در سال 
 در جمھوری اس(می به تصويب رسيد، ۶٩

محصول اعتراضات و اعتصابات کارگری و 
بورژوازی حاکم .  توازن طبقاتی در آن مقطع بود

نه از روی ميل و رضايت، بلکه تحت اجبار آن 
دليل نيست که در تمام طول اين  بی.  را پذيرفت

ھا نيز سعی کرده است، چه از طريق خارج  سال
ھای زير ده نفر و عموم  ساختن کارگران کارگاه

کارگران مناطق آزاد اقتصادی از شمول قانون 
ھايی از اين  کار و چه با تغيير بندھا و تبصره

قانون، امتيازاتی را که سابقاً و تحت شرايط 
ديگری به کارگران داده است، آن را بازپس 

ھای اجتماعی و  بنابراين رفرم.  گيرد
طور که پيش از  ھا در ھر کشوری آن گذاری قانون

اين نيز به آن اشاره شد، به تناسب قوای طبقاتی 
ست از قدرت طبقه  بستگی دارد و در اساس تابعی

کارگر و فشاری که اين طبقه بر بورژوازی وارد 

دار سوسياليسم يا يک کمونيست به طور  طرف
شما بايد در ھر لحظه خاص بتوانيد .  کلی بود

حلقه خاص را در زنجير پيدا کنيد، با تمام قدرت 
به آن بچسبيد تا تمام زنجير را نگاه داريد و به 
طور قاطع برای انتقال به حلقه بعدی آماده 

 )چه بايد کرد –لنين ." (شويد
طبقه کارگر در راستای برپائی يک انق(ب 

گير و  ای پی اجتماعی و محو طبقات، مبارزه
اين مبارزه در مراحل .  برد دائمی را پيش می

گيرد و با  مختلف، اشکال مختلفی به خود می
ھای متفاوتی ازسوی سازمان ھای طبقه  تاکتيک

ای حاد مانند  گاه شکل مبارزه.  کارگرھمراه است
جنگ داخلی و درگيری مستقيم کار و سرمايه به 

ھايی که  تواند با رفرم گيرد و گاه می خود می
محصول فرعی مبارزه انق(بی ھستند؛ ھمراه 

ھا چه موضعی  طبقه کارگر در برابر رفرم.  شود
بايد اتخاذ و چگونه بايد عمل کند؟ نخست ببينيم 

ھا تحت چه شرايطی به مرحله اجرا گذاشته   رفرم
 شوند؟ می

که طبقه کارگر و  رغم آن واقعيت اين است به
ھای آن در ھمه جا، تحت تاثير  ھا و سازمان تشکل

ھای ھميشگی طبقه حاکم و دولت  دائمی و فشار
بورژوائی قرار دارند، اما ھرجا که طبقه کارگر 

تر و نيرومندتر در صحنه مبارزه طبقاتی  متشکل
جا  ظاھر گشته و اظھار وجود کرده است، آن

 –ھای بيشتری به سود کارگران  قوانين و رفرم
به   –داری  البته در چارچوب نظم سرمايه

تصويب رسيده و يا به مرحله اجرا گذاشته شده 
گذاری اجتماعی ھر کشوری، در  قانون.  است

اساس تابع مستقيمی از قدرت طبقه کارگر و 
ست که اين طبقه به رژيم حاکم وارد  فشاری

برای تعيين موضع طبقه کارگردرقبال .  سازد می
ھای  رفرم، بايد ديد چه رابطه و نسبتی بين رفرم

اجتماعی کسب شده و حذف نظام استثماری وجود 
ھا چه موقعيتی را در مبارزه  دارد و رفرم

 .کنند عمومی طبقه کارگر اشغال می
تجربه جنبش کارگری حاکی از حضور دو 
گرايش انحرافی يا دو عقيده افراطی در اين 

 .زمينه است
ست و بر اين باور است  يکی گرايش رفرميستی

ھای اجتماعی وھماھنگی  که ازطريق رفرم
داری جای خود را  طبقات است که سيستم سرمايه

ھای مورد نظر آن  تاکتيک.  به سوسياليسم می دھد
نيز مبتنی بر تخفيف دادن تضادھای نظام 

قھر و انق(ب و جايگزينی .  داری است سرمايه
ای به وسيله طبقه ديگر يا الغاء نظام  طبقه

. داری ھيچ جايگاھی در اين تفکر ندارد سرمايه
اين ديدگاه نظری، مبارزه کارگران را صرفا در 
چارچوب مطالبات و مسائل روزمره، نظير زمان 

. سازد کار، دستمزد و بيمه و امثال آن محدود می
رفرميسم به شدت با انق(ب اجتماعی مخالف 

داند ودرھمه  است و آن را مضر و غيرممکن می
. کند حال سازش طبقاتی را تبليغ می

پردازان رفرميست شب و روز بر طبل  تئوری
گذار تدريجی و آرام دموکراسی بورژوائی به 

کوبند و بر اين تصورند که واقع  می"  سوسياليسم"
ھا مطالبات  ھای حقيقی ھستند چرا که آن بين

را مطرح "  تحقق ناپذير"و "  ذھنی و تخيلی"

اعتصاب، .  ست پاسدار منافع کل طبقه بورژوازی
تظاھرات، اشغال کارخانه، انتشار نشريات 
کارگری جھت باb بردن آگاھی کارگران، ايجاد 

ھا ھمه اشکالی از  ھای اعتصاب و نظير آن کميته
تأکيدبرتاکتيک ھای .  ست عمل مستقيم کارگری

انق(بی مبتنی بر عمل مستقيم کارگران آيا به 
معنای نفی ديگر اشکال تاکتيک ھا ، طرد رفرم 
و به معنای نفی شرکت درپارلمان 

ست؟عمل مستقيم کارگری که طبقه   بورژوائی
دھد و او را برای پيروزی  کارگر را آموزش می

سازد، گرچه از اھميت بسيار  نھائی آماده می
زيادی برخوردار است، اما به معنای نفی استفاده 

. از اشکال ديگروازجمله مبارزه پارلمانی نيست
ست که منظور، ھم سطح شدن با احزاب  بديھی

ھای  ھا و پرحرفی بورژوائی و کلی گوئی
ھا و کارگران  برعکس کمونيست.  پارلمانی نيست

ھا مبارزه  آگاه ھمواره و شديدا بايد عليه اين شيوه
ھا و  منظور اين است که نمايندگان سازمان.  کنند

احزاب کمونيست درھر کجا که باشند حتا در 
ھا و  پارلمان بورژوائی، بايد به افشای دائمی آن

ھا از طريق نشان دادن وقايع  رشد آگاھی توده
بنابراين ھيچ واقعه .  طور که ھست، بپردازند آن

سياسی و فرصتی را که امکان افشاء طبقه حاکم 
ھا را  و دولت آن را فراھم و ماھيت اعمال آن

سازد، نبايد از دست داد و به قولی  برم( می
پارلمان را بايد به تريبونی تبديل کرد که از آن 

وانگھی .  ھای انق(بی شنيده شود رانی سخن
توان يک تاکتيک معينی را پيشاپيش و برای  نمی

ھای نوينی را  ھميشه رد کرد يا استفاده از تاکتيک
 .شوند منتفی اع(م کرد که بعدا مکشوف می

گاه شکلی از اشکال مبارزه را  مارکسيسم ھيچ"
وجه  مارکسيسم به ھيچ.  کند برای ھميشه رد نمی

خود را تنھا به اشکالی از مبارزه که در يک 
شوند،  لحظه معين ممکن بوده و به کار برده می

کند، بلکه معتقد است که در صورت  محدود نمی
تغيير موقعيت اجتماعی، ناگزير اشکال قب( 
ناشناخته و نوينی از مبارزه به وجود خواھند 

 )جنگ پارتيزانی –لنين ." (آمد
ھا در يک دوره اعت(ء  پوشيده نيست که تاکتيک

ھای دوران رکود سياسی  انق(بی با تاکتيک
ای اعم از رکود  در ھر دوره.  متفاوت است

سياسی يا اعت(ء انق(بی اما مھم اين است که 
ھا در خدمت بسيج، سازماندھی و رشد  تاکتيک

آگاھی کارگران و متناسب با شرايط عينی و 
تاکتيک ھا بايد منطبق برتوازن .ذھنی جنبش باشد

نيرو و قوای طبقاتی، شرايط سياسی داخلی و 
جا که نياز به  آن.  اوضاع سياسی بين الملی باشند

ست ، بايد طرز عقب نشينی را بلد   عقب نشينی
جا که اختناق و  آن.  بود و نبردکنان عقب نشست

ديکتاتوری مسلط است، بايد شيوه کار علنی در 
ای  ھای اتحاديه ھای ارتجاعی و سازمان پارلمان

را آموخت و در دوران انق(بی بايد به طرح 
ھای مستقيم  شعارھای انق(بی پرداخت و تاکتيک

گفتن .  انق(بی مانند اعتصاب سياسی اتخاذ کرد
ھا بدون سازماندھی کارگران،  ندارد که کمونيست
برای .  توانند از پيش ببرند ھيچ کاری نمی

سازماندھی و گردآوردن نيرو اما بايد نقشه و 
کافی نيست که يک انق(بی، يک . "تاکتيک داشت

  ٨درصفحه 
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١از صفحه   

 کارنامه منفی و 
 ادعاھای واھی

  ٨درصفحه 

ھايی  اما در اين مورد نيز شاخص.  فاصله دارد
که از سوی نھادھای خود رژيم ازجمله بانک 

شده است، با ادعای کاھش نرخ  مرکزی اع(م
ھم رقم کمی   درصد که البته خود آن١۵تورم به 

 .نيست، در تضاد قرار دارد
کل بانک مرکزی حجم نقدينگی را در پايان  رئيس
 ھزار ميليارد تومان با ٧٨٣، معادل ٩٣سال 

 درصد در مقايسه با سال قبل از ٢٢/  ٣افزايش 
حال رشد حجم پايه پولی را  درعين.  آن اع(م کرد

با ھمين آمار، روشن است، .   درصد ذکر کرد١۴
در کشوری که با رکود توليد مواجه است و حتی 

ھای ظاھراً بھبود، واردکننده کاbھای  در دوره
مصرفی است، افزايش حجم نقدينگی که اکنون با 

ھای ک(ن بودجه و حجم بزرگی از  کسری
ھا، کاھش مدام ارزش پول  قروض دولت به بانک

ھا توسط دولت ھمراه است، bاقل  و افزايش قيمت
 ١۵ تا ١٠ بايد نرخ تورم از اين بابت ٩٣در سال 

آنچه کابينه روحانی .  يافته باشد درصد افزايش
ھای پولی  توانست انجام دھد، استفاده از اھرم می

 ميليارد دbری حاصل از ۵٠و مالی و درآمد 
فروش نفت و گاز و آزاد شدن بخشی از دbرھای 

ھای خارجی ، برای  شده در بانک توقيف
اصط(ح يارانه به  واردکردن کاb و دادن به

. منظور کاھش نرخ تورم است داران، به سرمايه
 درصد ١٠تواند بيشتر از  اما اين کاھش قطعاً نمی

که نرخ  بنابراين ادعای وی مبنی بر اين.  باشد
يافته، ھمانند ادعای   درصد کاھش١۵تورم به 

 درصدی نرخ رشد ١٠ديگر وی مبنی برافزايش 
اساس  کلی بی  ماه، به١٨توليد ناخالص داخلی در 

 .است
نياز به تکرار نيست که در ھمين دوره 
موردبحث، آنچه تحت عنوان حذف يارانه کاbھا 
و خدمات انحصاری دولت، يا کاbھای ديگر از 

شده گاه از   نان، بر قيمت اين کاbھا افزوده نمونه
صد درصد نيز متجاوز بوده و تأثيرات 

ای بر عموم کاbھا و خدمات برجای  زنجيره
 ماھه، بھای اغلب ١٨در اين دوره .  اند نھاده

 ۵٠کاbھای موردنياز روزمره مردم بيش از 
اندازی ھم  تنھا چشم نه.  يافته است درصد افزايش

ھا وجود ندارد، بلکه آنچه در  برای کاھش قيمت
ھم در  دليل آن.  پيش روست، افزايش تورم است

. سياست اقتصادی جمھوری اس(می است 
دانيم، روحانی، اين سياست نئوليبرال  چنانچه می

را که يکی از اجزاء مھم آن باز گذاشتن دست 
داران در افزايش بھای  دولت و سرمايه

کاbھاست، با سرعت و شدت بيشتری از 
کابينه روحانی از .  پيشينيان خود ادامه داده است

اکنون برای افزايش دور جديدی از بھای  ھم
ونان و برخی  اضافه آب ھای انرژی، به حامل

قرار است در .  کاbھای ديگر خيز برداشته است
سازی نرخ ارز،  ای نزديک به بھانه يکسان آينده

بھای ارز دولتی را به سطح بازار آزاد افزايش 
ھايی که ھنوز در مورد  قرار است محدوديت.  دھد

افزايش بھای تعدادی از کاbھا وجود دارد، حذف 
تمام اين اقدامات، موج جديدی از افزايش .  شوند
روحانی در ھر .  ھا را در پی خواھد داشت قيمت

کند که با حصول  سخنرانی خود پيوسته تکرار می
ای و برافتادن  به توافق نھايی بر سر پرونده ھسته

ھا، دوران رونق و رفاه توده  مانده تحريم باقی
البته .  اين نيز افسانه است.  مردم فرا خواھد رسيد

درآمد دولت از نفت و گاز افزايش خواھد يافت، 

. اندازی شده است تمام تکميل و راه صنعتی نيمه
 . ھزار شغل جديد ايجادشده است۵۵٠

آيد، بر طبق ادعای  گونه که از اين آمار برمی آن
 ماه گذشته، رشد توليد ١٨آخوند روحانی، در 

ادعايی .   درصد بوده است١٠ناخالص داخلی 
چنان مضحک که تنھا از عھده روحانی ساخته 

 ماه، توليد ناخالص داخلی ١٨اگر در اين .  است
 ھزار واحد ٨ درصد رشد کرده باشد، ١٠

اندازی شده و رشد معدن و صنعت  صنعتی راه
 درصد باشد، bبد اقتصاد در ۵ و ١٠ /  ٨باbی 

مرحله رشد و رونق قرارگرفته است و بايد 
صدھا ھزار تن مشغول به کارشده و وضع 

فقط  اما نه.  رفاھی کارگران نيز بھبوديافته باشد
 ١٨چنين اتفاقی نيفتاده، بلکه از تعداد شاغلين در 

ماه گذشته کاسته شده، صدھا ھزار کارگر اخراج 
اند و وضعيت مادی و معيشتی کارگران  شده

تر در اين  اما نکته شاخص.  تر شده است وخيم
 ١٨است که وقتی توليد ناخالص داخلی در طول 

درصدی را داشته باشد،  آور ده ماه رشد حيرت
بازار سھام که دماسنج اوضاع اقتصادی است، 

رو باشد و بھای سھام  قاعدتاً بايد با رونق روبه
ای که در ايران  العاده اما اتفاق خارق.  افزايش يابد

کند،  داده و تمام ادعاھای روحانی را باطل می رخ
درپی سقوط کرده است و جز  بورس در ايران پی

. شود رنگ قرمز بر روی تابلوھا چيزی ديده نمی
کافی است اشاره شود که از آغاز سال جاری 

 ھزار واحد ٧١تاکنون شاخص بورس از ارتفاع 
ع(وه بر اين، .   ھزار سقوط کرده است۶٢به 

داده و بر طبق  العاده ديگری ھم رخ اتفاق خارق
ھای خبری رژيم، صندوق  گزارش سايت

وکتاب اقتصاد ايران و  المللی پول که حساب بين
کابينه روحانی را تحت کنترل دارد، در گزارش 
آوريل خود اع(م کرده است که در سال جاری 

 ١١مي(دی از حجم توليد ناخالص داخلی ايران، 
 ميليارد ٣٩٣ميليارد دbر کاسته خواھد شد و به 

بينيد که از دولت دينی  می.  دbر تنزل خواھد کرد
اس(می و کابينه تدبير و اميد آخوند روحانی چه 

اقتصاد گويا ده درصد .  معجزاتی ساخته است
ھايی که بايد بازتاب  کند، اما ھمه شاخص رشد می

آمار جعلی .  اند اين رشد باشند تنزل کرده
روحانی، حتی با آمار بانک مرکزی جمھوری 

. ھای بزرگ و عجيب غريبی دارد اس(می تفاوت
دو ھفته پيش بود که رئيس بانک مرکزی اع(م 

، ١٣٩٣ ماھه سال ٩سطح توليد کشور در : "کرد
تر   درصد پايين٧/  ١، ١٣٩٠از رقم مشابه سال 

المللی پول نرخ رشد اقتصادی  صندوق بين.  است
لذا بر .   درصد اع(م کرده بود٢/  ۵ را، ٩٠سال 

تنھا اقتصاد با رشد  طبق آمار بانک مرکزی نه
 -۴/  ۶مثبت ھمراه نيست، بلکه رشد منفی 

. درصد، شاخص کنونی اوضاع اقتصادی است
 درصدی بانک ۵/  ١حتی اگر مبنا را نرخ رشد 

 قرار دھيم، بازھم با رشد ٩٠مرکزی در سال 
 .درصد مواجھيم -٢منفی 

اين آمار، جعلی بودن ادعاھای روحانی را 
که او در مورد رشد  وقتی.  دھد وضوح نشان می به

ھای به اين بزرگی  توليد ناخالص داخلی، دروغ
بافد، پوشيده نيست که ادعای او در  به ھم می
 درصدی تورم نيز از ھمين قماش ١۵مورد نرخ 
 .ادعاھاست

مردم ايران در زندگی روزمره خود که مدام با 
دانند که  خوبی می اند، به ھا مواجه افزايش قيمت

اين ادعاھا چقدر از واقعيت نرخ رشد تورم 

جمھوری اس(می با تبعيض، ستم و چنان بی 
اند که نمونه آن را فقط  حقوقی و سرکوب مواجه

توان سراغ گرفت،  در عربستان سعودی می
جمھوری اس(می اما از بيخ و بن اين ستمگری 

جمھوری اس(می، .  کند بر زنان را انکار می
فاسدترين دولت جھان از جھت دزدی، 

خواری و  ھای مالی، رشوه استفاده سوء
سران جمھوری .  ھای رنگارنگ است بندوبست

گويند، چون جمھوری اس(می،  اس(می اما می
عرصه حاکميت خدا و پيامبر بر روی زمين 

ترين دولتی است که تاريخ به خود  است،  پاک
توان بر اين ليست افزود و به  می.  ديده است

ھای  پردازی صدھا نمونه ديگر از اين دروغ
رسوای جمھوری اس(می و سران آن در 

اما در .  ھای سياسی و اجتماعی اشاره کرد عرصه
عرصه اقتصادی که با زندگی روزمره مادی و 

ھای مردم و آمار و ارقام  ملموس عموم توده
 گويند؟  سروکار دارد، چه می

شود جز  در اينجا نيز آنچه تحويل مردم داده می
ھا  گرچه ميليون.  ھای رسوا نيست مشت دروغ يک

تر  شان کوچک کارگر و زحمتکش ھرروز سفره
تر شده  شان وخيم تر شده و شرايط زندگی و خالی

اند،  ھا مواجه است، ھرروز با افزايش پياپی قيمت
يک  بينند، اما ھيچ افزايش مداوم بيکاری را می

شود که سران رژيم از بھبود  مانع از آن نمی
اوضاع اقتصادی و وضعيت معيشتی مردم 

کمی ھمين مسئله را .  زحمتکش سخن بگويند
موردبحث قرار دھيم که در اين چند روز به يکی 

شده  از محورھای تبليغاتی کابينه روحانی تبديل
 .است

حسن روحانی در طول يک ھفته،  دو سخنرانی 
ھا عمق  داشت که مقايسه و بررسی آن

ھای اين  پردازی فريبی و دروغ شارbتانيزم، عوام
 .کند تر از ھميشه برم( می رژيم را عريان

 خرداد به مناسبت ھفته ١٧روحانی در سخنرانی 
که  زيست، در يک جمع محدود، برای اين محيط

اش در طول دو سال  بر کارنامه منفی اقتصادی
 بودن بحران  گذشته سرپوش بگذارد، bينحل

اقتصادی و معض(ت اجتماعی جامعه ايران  را، 
که  ھا پيوند زد و ادعا کرد، تا وقتی با مسئله تحريم

ھا از بين نروند  ای خاتمه نيابد و تحريم نزاع ھسته
فقط معضل  و سرمايه به ايران صادر نشود نه

ھا، اشتغال حل  بحران اقتصادی، صنايع، بانک
ھا،  زيست، زباله نخواھد شد، بلکه معضل محيط

فاض(ب و حتی آب آشاميدنی مردم bينحل باقی 
 .خواھد ماند

 خرداد ٢٣ھمين آدم، يک ھفته بعد در سخنرانی 
، در حضور ٩٢اش در سال  به مناسبت پيروزی

خبرنگاران داخلی و خارجی، ادعاھای عريض و 
ھای اقتصادی و  طويلی در مورد پيشرفت

اجتماعی دوران دوساله زمامداری خود مطرح 
ھا، دولت  رغم تحريم کرد و مدعی شد که به
درصد به رشد  – ۶ / ٨توانسته کشور را از رشد 

 ۶/٣، ٩٣اين رشد مثبت در سال .  مثبت برساند
 درصد ۴٠تورم از باbی .  شده است درصد اع(م

 و ٨/١٠رشد معدن .   درصد رسيده است١۵به 
 ھزار واحد ٨.   درصد است۵صنعت باbی 
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 تاکتيک ھای اساسی پرولتری و ضرورت مقابله با گرايش 
 رفرميست در جنبش کارگری –" ليبرال" 

انق(ب اجتماعی و ديکتاتوری پرولتاريا، دچار 
 .غفلت شوند

ست که بر  تنھا آن تاکتيکی صحيح و واقعا انق(بی
چنين ادراکی از مناسبات بين رفرم و انق(ب 
متکی باشد زيرا از طرفی به برآورد صحيح و 
واقعی طبقاتی و از سوی ديگر به استفاده از ھمه 

. اشکال مبارزه عليه دشمنان طبقاتی تکيه دارد
سوای رابطه تاکتيک با استراتژی و تبعيت آن از 
استراتژی، معيارھايی که ھمواره بايد در تعيين 
تاکتيک در نظر گرفته و رعايت شوند اين است 
که نتايج سياسی و عملی آن بايد به سود طبقه 

ھای ليبرال  کارگر باشد، سياست ما را از سياست
ھای طبقاتی  رفرميستی منفک سازد و مرزبندی  –

را مخدوش نسازد و باbخره نه بر تخفيف و 
تسکين تضادھای طبقاتی بلکه بر تشديد آن 

ھای  توان تاکتيک تنھا بر اين پايه می.  استوار باشد
صحيح و مناسب اتخاذ کرد و تنھا با اتخاذ 

ھای صحيح و مناسب است که امکان  تاکتيک
آميز مداخله يک سازمان و حزب سياسی  موفقيت

 .شود در وجوه مختلف مبارزه طبقاتی فراھم می
جا بايد بر اين نکته نيز تاکيد شود که بدون  ھمين

مشارکت فعال در مبارزات سياسی و روزمره و 
کسب مداوم اط(عات و به روز کردن آن، تعيين 

ھای درست و مناسب نيز آسان نخواھد  تاکتيک
ھای سياسی  با شرکت در مبارزات و فعاليت.  بود

و روزمره، تھيه گزارشات، اط(عات و تحليل و 
توان در جھت اص(ح  ھاست که می بندی آن جمع

ھا از آن استفاده کرد و  يا تغيير تاکتيک
از اين رو روشن .  ھای مناسبی اتخاذ نمود تاکتيک

است که فعاليت سياسی و مشارکت اعضا در 
سازماندھی کار سياسی که شرط اوليه زنده بودن 
و پويايی ھر حزب و سازمان است، از اھميت 
جدی برخوردار است و بدون آن ھيچ حزب و 

غم پذيرش برنامه کمونيستی   سازمانی، به ر
ازسوی تمام اعضاء، قادر به پياده کردن اھداف 

که  در حالی. "و برنامه آن حزب و سازمان نيست
پذيرش يک برنامه کمونيستی تنھا نشانه تمايل به 

اگر اين پذيرش برنامه .  کمونيست شدن است
ھای کمونيستی توام نگردد و  کمونيستی با فعاليت

که توده اعضا در سازماندھی کار  در صورتی
سياسی منفعل باقی بمانند، آن گاه حزب حتا 

چه را که با پذيرش  ترين بخش از آن کوچک
برنامه کمونيستی به پرولتاريا وعده داده، اجرا 

زيرا اولين شرط اجرای جدی اين .  نخواھد کرد
برنامه، جلب ھمه اعضا به کار سياسی روزمره 

[و مستمر حزب است اسناد انترناسيونال سوم ." 
 )]کمنيترن(

مشارکت فعال در امور سياسی جاری و گسترش 
ھای  ھای کمونيستی با اتخاذ تاکتيک فعاليت

انق(بی کارگری به ويژه در شرايط کنونی که 
اعتصابات کارگری پيوسته در حال افزايش و 
گسترش است، به نحوی که حتا دشمنان نھان و 

اما از اين درآمد چيزی عايد کارگران و 
 .زحمتکشان نخواھد شد

 ميليارد دbری ٧۴٠درآمد نفت حتی به سطح 
نژاد ھم که برسد، سھم  دوران احمدی

داران، دزدان و چپاولگران دولتی و  سرمايه
. ھای ھنگفت دستگاه انگل دولتی خواھد بود ھزينه

ھای زحمتکش مردم ھمان فقر،  سھم توده
بيکاری، گرسنگی و بدبختی ست که تاکنون با آن 

گذاری انحصارات  سرمايه.  اند رو بوده روبه
المللی نيز چنانچه به واقعيت بپيوندد، عمدتاً  بين

ھای نفت و گاز خواھد بود که ھم سود  در پروژه
داران جھانی سازد و ھم  ک(نی عايد سرمايه

بحران و .  درآمد دولت را بازھم افزايش دھد
گونه که  جای خود باقی خواھد ماند، ھمان رکود به

در ده سال نخست استقرار جمھوری اس(می در 
گونه که در دوره زمامداری  ايران بود و ھمان

نژاد با اندکی کاھش  رفسنجانی، خاتمی و احمدی
. و افزايش در نرخ رشد، ھمچنان پابرجا ماند

تورمی   –اکنون چھل سال از عمر بحران رکود 
گذرد، اين  داری ايران می مزمن اقتصاد سرمايه

حلی در چارچوب نظم موجود به خود  بحران راه
روحانی نيز درگير اين .  نديده و نخواھد ديد

بحران خواھد ماند، تا باbخره زمانی فرارسد که 
 . با دگرگونی سوسياليستی نظم موجود، حل گردد

 

۶از صفحه   

٧از صفحه   

از اين رو ھر رفرم اجتماعی را بايستی .  سازد می
يک پيروزی برای کارگران به حساب آورد که 
در جريان مبارزه با بورژوازی آن را کسب کرده 

پس چنين ادعائی که رفرم برای طبقه .  است
گونه  کارگرمضر است ويا فتح يک سنگر ھيچ

نقشی در روند آتی و مبارزه عمومی طبقه کارگر 
ندارد، ناصحيح و در تضاد با تجارب مبارزه 

 .ست طبقاتی و جنبش کارگری
ھای  چنانکه ديديم  ھم نظريه رفرميستِی رفرم

اجتماعی ھمه چيز ھستند و ھم نظريه آنارشيستی 
 چيز نيستند، ھر دو  ھای اجتماعی ھيچ رفرم

ھر دو نظريه، .  نادرست و مردود ھستند
. اند متافيزيکی، انتزاعی و به دور از واقعيت

امان خود عليه  طبقه کارگر در مبارزه بی
ای انق(ب اجتماعی و  که لحظه آن بورژوازی بی

 نھايی خود را به فراموشی بسپارد،  ھدف بزرگ
. کند ھا نيز به سود خود استفاده می از رفرم

ست که ھيچ کارگری نبايد اين توھم را به  بديھی
خود راه دھد که گويا طبقه کارگر از طريق 

آميز و بدون  ھای ويژه و راه مسالمت رفرم
تواند قدرت سياسی را بدست  ھای قھری می تکان
مدافعان نظريه رفرميستی در .  آورد

سرتاسرتاريخ مبارزه طبقاتی حتا در يک مورد 
برعکس .  توانند اين ادعا را ثابت کنند ھم نمی

تجربه مبارزات طبقاتی به تمام کارگران نشان 
داده است که انق(ب، يگانه راه و پاسخ طبقه 

بنابراين، !  ست کارگر برای کسب قدرت سياسی
انق(ب .  مساله بر سر طرد رفرم اجتماعی نيست

. کند اجتماعی رفرم اجتماعی را از خود طرد نمی
مساله بر سر چگونگی استفاده از آن درچارچوب 

ست به نحوی که ھر گام پيشروی  مبارزه عمومی
طبقه کارگر، به مثابه سکوی پرشی برای مبارزه 

ای از ميدان  ھر تکه. "آتی آن به کار گرفته شود
که از دست بورژوازی کنده شود، ھر تھاجم 

بيمه بيکاری و (قسمی سرمايه که پس رانده شود 
وجه نبايد باعث  ھر پيشرفت عملی به ھيچ)  غيره

ھای کارگری در موقعيت  درجا زدن سازمان
ھا را به گام نھادن  جديدشان گردد، بلکه بايد آن

ھرچه قاطعانه به سوی وظيفه اساسی يعنی 
(داری تشويق نمايد سرنگونی سرمايه برنامه ." 

 )عمل سنديکای سرخ
رياکاری تئوری رفرميستی ودر عين حال 
خصلت ضدکارگری آن در اين نھفته است که 

آل برای طبقه کارگر و  ايجاد شرايط زيست ايده
ساختمان جامعه نوين را، بدون انق(ب و در 

. کند داری فرموله می چارچوب نظام سرمايه
اش  ست که با اين شيوه تفکر که تمام ت(ش بديھی

زائل ساختن آگاھی کارگران است، شديدا بايد 
ھا تحت ھيچ  کمونيست.  مبارزه و آن را افشا کرد

شرايطی نبايستی از وظيفه ھميشگی و تخطی 
ناپذير خود يعنی ارتقاء آگاھی و شعور سياسی 
کارگران تا درک  ضرورت و اجتناب ناپذيری 

 کارنامه منفی و ادعاھای واھی

توانند  آشکار جنبش طبقاتی کارگران نيز نمی
حضور پررنگ کارگران در عرصه مبارزه 
طبقاتی را انکار کنند و چه بسا خود نيز ت(ش 

اند تا در اين جنبش نفوذ کنند و آن را از  نموده
قفای خود بکشانند، حائز اھميت بسيار 

 . ست زيادی
ھا با تاکيد بر اعتصابات اقتصادی،  کمونيست

اعتصابات سياسی، تلفيق اعتصابات اقتصادی و 
سياسی ، اعتصابات سراسری، تظاھرات و 

ترين اشکال  سنگربندی خيابانی ، به عنوان مھم
مبارزاتی طبقه کارگر و قيام مسلحانه که يگانه 
راه سرنگونی انق(بی تمام نظم موجود است، 
بايستی بيش از پيش نيروی خود را صرف 

ھای  ھا و کميته سازماندھی کارگران در تشکل
يابی طبقه کارگر  کارگری نمايند و به امر تشکل

 .ياری رسانند
رحمانه و طرد اپوزيسيون رنگارنگی   افشاء بی

که کمر به نجات نظم موجود بسته است تاکيد بر 
 اساسی پرولتری يعنی سرنگونی قھرآميز  تاکتيک

داری جمھوری اس(می، درھم  رژيم سرمايه
شکستن ماشين دولتی و برقراری حکومت 
شورايی کارگران و زحمتکشان وظيفه فوری 

در .  ھا و مدافعين طبقه کارگر است ھمه کمونيست
ھا و کارگران  شرايط کنونی، ھمه ما کمونيست

تر از گذشته بر اين نکته  تر و بيش آگاه، بايد وسيع
تاکيد ورزيم که بدون سرنگونی طبقه حاکم و 
دگرگونی تمام نظم موجود و به دست گرفتن 
قدرت سياسی توسط طبقه کارگر، ھيچ تغيير 
اساسی يا بھبود جدی در اوضاع به سود مردم 

تواند  تنھا راھی که می.  صورت نخواھد گرفت 
کارگران و زحمتکشان را برای ھميشه از شر 

زنده باد !  مصائب موجود نجات دھد، انق(ب است
 !انق(ب

 

 زنده باد سوسياليسم 



 ٩ ۶٩۵ شماره  ٩۴نيمه دوم خرداد     ٩
١٢از صفحه   

 داری تر از برده سياه

١٠در صفحه   

ھا  کارگران معترض و حتا تعقيب قضايی آن
اگرچه اخراج و .  ھاست يکی از اين سياست

تعقيب قضايی کارگران در جمھوری اس(می 
ای به طول عمر اين نظام دارد و ھم  سابقه

ھای قبل از دولت  اکنون کارگرانی از دوره
برند، اما  چنان در زندان بسر می روحانی ھم

تر  ی روحانی اين دايره بسيار وسيع در دوره
شده است و قراردادھای جديد کار در 

 عسلويه آخرين شاھکار از ١۶ و ١۵فازھای 
 .ھای ضد کارگری اين دولت است سياست

نبايد شکی داشت که قراردادھای جديد در 
عسلويه در صورت عدم مقابله و مقاومت 
کارگران، به کليه مناطق آزاد و ويژه تسری 

و باز نبايد در اين شکی داشت .  خواھند يافت
ی دولت را با  که اقدام پيمانکاران پشتوانه

خود به ھمراه دارد و درک اين موضوع نيز 
ی دولت  ھای دو ساله با بررسی سياست

اما اين دولت به .  روحانی بسيار آسان است
روال ھميشگی خود سعی دارد اين قانون 
فوق ارتجاعی را ابتدا در مناطق آزاد که 

تری دارند اجرايی کند، تا با  قوانين سھل
 .واکنش ھمگانی کارگران روبرو نشود

آل دولت  حتا نبايد در اين شکی داشت که ايده
در اين است تا اين نوع قراردادھا را در آينده 
در ديگر مناطق کشور که جزء مناطق آزاد 

. و ويژه نيستند نيز به اجرا درآورد
ھا به  طور که در طی اين سال ھمان
ھای گوناگون کارگران از بسياری از  روش

برای نمونه امروز .  حقوق خود محروم شدند
کمتر کارگری است که دارای قرارداد ثابت 
باشد و اکثريت بزرگ کارگران ايران به 
صورت قراردادی و يا بدتر از طريق 

شوند  ھای پيمانکاری به کار گرفته می شرکت
و از اين طريق از بسياری از حقوق خود 

اند با دستمزدھايی  محروم شده و مجبور شده
مناطق آزاد و .  تر کار کنند مراتب پايين به

ويژه از اين جھت نيز که قانون کار در اين 
داران  شود و دست سرمايه مناطق اجرا نمی

برای تضييع حقوق کارگران بازتر است، 
کشی بين  تواند از نظر دولت برای وزن می

داران و  طبقه کارگر و دولت و سرمايه
ترين قوانين  پيشبرد و اتخاذ ضد کارگری

 .تر و مھياتر باشند مناسب
اين واقعيت را نيز نبايد ناديده گرفت که 
مناطق آزاد و ويژه از اھميت خاصی 

بسياری از صنايع نفتی، .  برخوردارند
پتروشيمی و گاز ايران در اين مناطق قرار 
دارند، مناطقی که از نظر اقتصادی برای 
دولت بسيار با اھميت بوده و دولت 

ای در رابطه  داری ايران حساب ويژه سرمايه
اصط(ح بھبود  با گسترش اين بخش برای به

اين ھمه در .  اقتصادی باز کرده است
ست که اعتراضات کارگری در اين  حالی

بخش بسيار زياد بوده و حتا در تعدادی از 
ھای منطقه  مراکز کارگری مانند پتروشيمی

ويژه ماھشھر، شاھد اعتراضات و 
گر رشد  ای بوديم که بيان سابقه اعتصابات بی

آگاھی در اين بخش از طبقه کارگر ايران 
 .است

غايت ضد  دولت روحانی دولتی به
دو سال زمامداری روحانی .  ست کارگری
از نظر اين .  ی اين مدعاست شبھه اثبات بی

دار تمايل به  دولت ھر جا که سرمايه
گذاری داشته و دست به  سرمايه
ی آزاد است و از  گذاری بزند، منطقه سرمايه

اين نظر دولت روحانی ھيچ محدوديتی برای 
ای آزاد برای  سرمايه قائل نيست، منطقه

افزايش .  حد و حصر کارگران استثمار بی
مناطق آزاد و ويژه در دو سال اخير نيز 

اين دولت .  ی ھمين سياست است نتيجه
داند تا با سھل کردن قوانين  ی خود می وظيفه

گذاری، قوانين کار و جلوگيری از  سرمايه
ھای کارگری شرايط را برای  ايجاد تشکل

استثمار ھر چه بيشتر کارگران و سود بيشتر 
اما بايد ديد پاسخ .  داران مھيا کند سرمايه

ی کارگر ايران به تھاجم دولت روحانی  طبقه
 چه خواھد بود؟

 

آوردھای  نتايج و دست
 انتخابات پارلمانی

  در ترکيه
 

 ژوئن ٧ خرداد برابر با ١٧روز يکشنبه 
. انتخابات پارلمانی ترکيه برگزار شد

ای  انتخاباتی که به دو دليل از حساسيت ويژه
اول . نسبت به انتخابات گذشته برخوردار بود

که حزب عدالت و توسعه به رھبری  اين
رجب طيب اردوغان ت(ش داشت تا با 
رسيدن به حد نصاب bزم در پارلمان، 
تغييرات مد نظر خود را در قانون اساسی 
ترکيه ايجاد کرده و اختيارات بيشتری در 

. جمھور واگذار کند ساختار قدرت به رييس
دومين ويژگی اين انتخابات وارد شدن حزب 

ھا به صحنه انتخابات و  دمکراتيک خلق
رسيدن اين حزب به حد نصاب ورود به 

ای راديکال  پارلمان بود، حزبی که با برنامه
حمايت بخش مھمی از کردھای ترکيه و 
گروھی از کارگران، زحمتکشان، زنان و 

. جوانان مترقی ترکيه را به دست آورده بود
در واقع ھمين ويژگی دوم بود که تمام 
محاسبات رجب طيب اردوغان را نيز بر ھم 

 درصد از واجدان ٨۴انتخاباتی که .  زد
 .ھای رای کشاند شرايط را به پای صندوق

در اين انتخابات حزب عدالت و توسعه با 
 ٢۵٨ درصد آرا ۴٠/  ٢۶بدست آوردن 

. کرسی پارلمان را به خود اختصاص داد
 ٢۴/  ٩۶خواه خلق نيز با  حزب جمھوری

.  نماينده به پارلمان فرستاد١٣۶درصد، 
 و حزب ١۶/  ٢٩حزب حرکت ملی با 

 درصد ھر ١٣/  ١٢ھا با  دمکراتيک خلق
 کرسی پارلمان را بدست ٨٠کدام توانستند 

و حتا در شرايطی دستمزد او را پرداخت 
اما دومی که در شرايط کنونی و .  نکند

مبارزات طبقه کارگر ايران از اھميت 
خاصی برخوردار است، ممنوعيت حق 

ی آن  اعتراض و اعتصاب و باb بردن ھزينه
 اين حق را به ۴بند .  برای کارگران است

دھد تا در صورت اعتصاب،  کارفرما می
کارگران اعتصابی را حتا بدون پرداخت 

ھا تسويه  شان اخراج کرده و با آن دستمزدھای
 ماه يا بيشتر ۶حساب کند، حتا اگر کارگر مث( 

آيا اين !!  دستمزد خود را از کارفرما طلبکار باشد
! داری نيست؟ قرارداد بدتر از دوران برده

ھر حال مجبور بود برای زنده ماندن  دار به برده
گيری از او غذا، پوشاک و مسکن  برده و بھره

اما در .  برده را ھر چند حداقل و بد تامين کند
، کارگر اگر در ازای )ايران(داری  قانون سرمايه

دستمزدی )  پيمانکار(کار خود از کارفرما 
ھای مورد نياز خود  دريافت نکند، تا با آن حداقل
ھای به ظاھر سپری  را در حد ھمان برده قرن

شده تامين کند، حق اعتراض ندارد و در غير اين 
صورت از کار اخراج شده و ھيچ حق و حقوقی 

اين قرارداد در واقع ھم !!  گيرد ھم به او تعلق نمی
راه را برای حداکثر استثمار کارگران فراھم 

ای  کند و ھم کارگران را از ھرگونه مبارزه می
آيا بھتر از .  کند برای حق و حقوق خود منع می

توان بھشتی را  داران می اين نيز برای سرمايه
 !فراھم کرد؟

اما چرا کارفرمايان دست به ايجاد اين تغييرات 
در قراردادھای کار زدند؟ شکی نيست که اعت(ی 
جنبش کارگری که ارتباط مشخصی با وضعيت 

ھا دارد و در  معيشت کارگران و زندگی واقعی آن
اعتصابات روزانه و از جمله در مناطق آزاد 
بازتاب آن را شاھد ھستيم، يک عامل مھم در 

 .اتخاذ اين سياست است
داری ايران در  واقعيت اين است که نظام سرمايه

حلی برای گريز  طور واقعی ھيچ راه حالی که به
کند با افزايش فشار بر  از بحران ندارد، سعی می

کارگران از طريق پايين آوردن دستمزدھای 
ھا و تامين ھر چه بيشتر سود و امنيت  واقعی آن

داران را برای  سرمايه، اعتماد سرمايه
گذاری جلب کند و شکی نيست که در اين  سرمايه

ميان اعتصابات فزاينده کارگری يکی از موانع 
 .اين روند ھستند

امروزه اکثريت بزرگ طبقه کارگر ايران در 
برند و اين موضوع  گرسنگی و فقر بسر می

ای در ميان طبقه  باعث اعتراضات گسترده
کارگر شده است، موضوعی که حتا مقامات 
جمھوری اس(می از آن به عنوان يک خطر 

در عوض دولت روحانی از .  کنند امنيتی ياد می
ھای  زمانی که بر سر کار آمده، با تشديد سياست

نئوليبرالی، به وخامت وضعيت معيشتی کارگران 
افزوده است که خود موجب تشديد اعتراضات 

حال دولت برای اين که .  کارگری شده است
بتواند با اعتراضات کارگری مقابله کند، به 

ھای متنوعی روی آورده که اخراج  تاکتيک
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٩از صفحه    
خوانی با اپوزيسيون تعبير  انتقاد به نوعی ھم

گرديد که حزب عدالت و توسعه را به دخالت 
اين انتقادات .  کنند در امور قضايی متھم می

بويژه پس از اقدامات دولت ترکيه برای 
بستن پرونده رشوه خواری که حتا منجر به 
استعفای دو وزير کابينه گرديد از اردوغان 

 .  و حزب وی شدت گرفته بود
وزير  ديگر معاون نخست"  بولنت آرينج"

ترکيه بود که از دخالت اردوغان در روند 
اين .  مذاکرات دولت با پ کا کا انتقاد کرد

ی لفظی شديد شھردار  انتقاد منجر به حمله
وی  آنکارا و از حاميان سرسخت اردوغان به

) وزير نخست(شد تا حدی که احمد داوداوغلو 
گيری و دفاع از  را نيز مجبور به موضع

"معاون خود ساخت نيز "  بولنت آرينج. 
خواری  شھردار آنکارا را متھم به رشوه

خواری و فساد  کرده و گفت مدارک رشوه
 .شھردار آنکارا موجود است

شک يکی از نتايج انتخابات اخير،  اما بی
ثباتی سياسی در کشوری است که نظام  بی

ويژه در شرايط  داری حاکم بر آن به سرمايه
ھايی که  کنونی اقتصادی و بحران و جنگ

منطقه را فرا گرفته به شدت طرفدار يک 
ھای  انتخابات اخير پايه.  ثبات سياسی است

واقعيت اين است که .  ثباتی را ريخت اين بی
تواند مشکل اين  حتا انتخابات مجدد نيز نمی

ثباتی را حل کند و حزب عدالت و توسعه  بی
با برگزاری انتخابات مجدد و با ھر گونه 

تواند به اکثريت پارلمانی دست  تبليغاتی نمی
از ھمين رو دولت آينده ترکيه مجبور .  يابد

است دولتی ائت(فی باشد و حزب عدالت و 
توسعه بايد به فکر تقسيم قدرت و فراموش 
کردن تغيير در قانون اساسی، حداقل در اين 

طور که در  اما جدا از اين ھمان.  مقطع باشد
آغاز اين يادداشت آمد، اين انتخابات دو 

 .آورد مھم نيز دارد دست
بزرگی بود که مردم ترکيه "  نه"اول از ھمه 

به ت(ش رجب طيب اردوغان برای تمرکز 
فردی که در طول .  اش گفتند قدرت در دستان

ھا ت(ش کرد تا با پر رنگ کردن  اين سال
ھای  ھر چه بيشتر نقش مذھب در سياست

دولت يک نوع ديکتاتوری آميخته با مذھب 
در واقع يک .  را به مردم ترکيه تحميل کند

حد و حصر  نوع تلطيف شده از قدرت بی
 .جمھور ای اما با نام رئيس خامنه

آورد اين انتخابات موفقيت  اما دومين دست
 ٨٠ھا و فرستادن  حزب دمکراتيک خلق

ی  نماينده به پارلمان بود که توانست صحنه
حزب .  سياسی ترکيه را تغيير دھد

ھا که در مانيفست انتخاباتی  دمکراتيک خلق
ھای راديکالی را  خود، مطالبات و خواست

مطرح کرده بود، توانست در مدت کوتاھی 
سال (گذرد  که از تشکيل اين حزب می

آرای خوبی را به خود اختصاص )  ٢٠١٢
اگرچه از اين حزب به عنوان حزب .  دھد

شود و حتا  نام برده می"  کردھای ترکيه"

برای افزايش دستمزد در ترکيه ديد که 
ھای  اعتصاب ھزاران کارگر خودروسازی

شرکت رنو .  ھاست رنو و فيات يکی از آن
 ھزار خودرو در ترکيه توليد ٣۶٠ساbنه 

 .کند می
کاھش صادرات ترکيه در اثر عواملی 

ای و جنگ در  ھای منطقه چون بحران ھم
کشورھايی ھم چون ليبی، سوريه و عراق، 
افزايش کسری بودجه، کاھش لير ترکيه، 
افزايش نرخ تورم از ديگر معض(ت 

کاھش شاخص سھام .  اقتصادی ترکيه ھستند
ويژه رکود در اين بخش  در بازار ترکيه و به

. از ديگر ع(ئم رکود اقتصادی ترکيه است
تنھا در پی اعتراضات گذشته در استانبول 

 ١٩ميزان معام(ت در بازار بورس ترکيه 
 .درصد کاھش يافت

گذاران خارجی در اقتصاد  ھم چنين سرمايه
ترکيه حضور پر رنگی دارند که عدم ثبات 

تواند  داران می سياسی دلخواه اين سرمايه
ھا و  گذاری آن تاثير منفی در ميزان سرمايه

نتيجه انتخابات و .  رشد اقتصادی داشته باشد
ثباتی  گذاران از يک دوره بی ترس سرمايه

سياسی در اين کشور تاثيری فوری بر بازار 
سھام و ارزش ليره ترکيه گذاشت به نحوی 

 درصد و ۵که بعد از انتخابات ارزش سھام 
 . درصد کاھش يافتند۴ارزش لير 

يکی از نتايج رکود اقتصادی، بروز 
اخت(فات درونی در حزب عدالت و توسعه 

ھای بين  اين اخت(فات ابتدا در درگيری.  است
رھبر "  اله گولن فتح"اين حزب و طرفداران 

  خود را نشان داد که در ماه"  خدمت"جنبش 
ھا منجر   نفر از آن۴٣مه به دستگيری حداقل 

چنين کنترل يک بانک را  دولت ترکيه ھم. شد
" گولن"به دليل حمايت اين بانک از جريان 

 .به دست گرفت
" خدمت"اخت(فات دولت ترکيه با جنبش 

بويژه پس از ماجرای افشای فساد در دولت 
اردوغان باb گرفت که ھم اکنون بيش از 

در جريان اين .  يک سال از آن گذشته است
ھا ابتدا تعدادی از مقامات نزديک  افشاگری

به دولت دستگير شدند، اما سپس با دخالت 
ھا آزاد شدند که به  اردوغان نه تنھا بازداشتی

اخراج و حتا دستگيری تعدادی از مامورانی 
ھا نقش داشتند منجر  که در تشکيل اين پرونده

 .گرديد
اله گولن در  نکته مھم در اين است که فتح

گذشته روابط بسيار خوبی با حزب عدالت و 
توسعه داشته و در به قدرت رسيدن اين 
حزب و تحکيم موقعيت آن نيز نقش داشته 

اما اخت(فات در اين محدوده باقی .  است
نمانده و در درون حزب عدالت و توسعه نيز 

وزير  معاون نخست.  اخت(فات سرباز کرد
ترکيه علی باباجان که خود از اعضای 
موسس حزب عدالت و توسعه بود در 
سخنانی از ضعف قانون در ترکيه انتقاد کرد 
و گفت اگر اين وضعيت تغيير نکند، سياست 

اين .  و اقتصاد کشور دچار ضربه خواھد شد

کل آرای نامزدھای مستقل و ساير .  آورند
احزابی که نتوانستند به حد نصاب ده درصد 

 ۴/ ٧دست يابند نيز حدود دو ميليون برابر با 
يک ميليون (درصد کل آرا اع(م شده است 

و سيصد ھزار رای نيز باطل اع(م شده 
حزب عدالت و توسعه در انتخابات ).  است

 درصد ۴٩پارلمانی گذشته توانسته بود حدود 
آرا را بدست آورد و بدين ترتيب آرای اين 

 . درصد کاھش يافت٩حزب 
ترين عامل عدم توفيق حزب  شک بزرگ بی

عدالت و توسعه در حفظ اکثريت پارلمانی، 
ھا بود که توانست  حزب دمکراتيک خلق

. موازنه را در انتخابات پارلمانی برھم زند
ھای اخير حزب  اما جدا از اين در سال

عدالت و توسعه با موانع و معض(ت ديگری 
نيز روبرو بوده است که بر آرا و پيوستگی 

 .درونی حزب تاثير منفی گذاشت
يکی از اين موانع، کاھش رشد اقتصادی 

ھای  اقتصاد ترکيه در سال.  ترکيه است
گذشته رشد باbيی را تجربه کرد و در حالی 

ھای  که اکثر اقتصادھای بزرگ دنيا در سال
 با بحرانی عميق درگير ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨

 ٩بودند، رشد اقتصادی ترکيه به حدود 
 رشد اقتصادی ٢٠١١حتا سال .  درصد رسيد

اما از آن .   درصد بالغ گرديد٨ترکيه به 
زمان رشد اقتصادی ترکيه به شدت کاھش 
يافت و براساس آمارھای جھانی در سال 

اقتصاد .   درصد رسيد٣ به حدود ٢٠١۴
 در رديف ٢٠١۴ترکيه در حالی که تا سال 

 به ٢٠١۵ جھان قرار داشت، در سال ١٧
از سوی ديگر بيکاری .   سقوط کرد١٩رده 

نرخ .  ھا افزايش يافت در طی اين سال
 درصد ١١ تا ١٠بيکاری ھم اکنون به حدود 

برخی از منابع .  رسد جمعيت فعال ترکيه می
 . ميليون بيکار حکايت دارند۶از وجود 

رغم رشد  واقعيت مھم اين است که به
ھای گذشته، اکثريت بزرگ  اقتصادی در سال

مردم ترکيه يعنی کارگران و زحمتکشان اين 
رشد را در زندگی خود چندان احساس 

 درصد از ساکنان ١٩ھم اکنون .  نکردند
ترکيه با درآمد کمتر از دو دbر در روز 

 درصد درآمدی کمتر ٣/  ۵زندگی می کنند و 
ست که  اين در حالی.  از يک دbر دارند

کنفدراسيون سنديکای کارگری ترکيه خط 
 ۴٣۴۴فقر برای يک خانواده چھار نفری را 
 ١۶٠٠لير اع(م کرده که حدودا برابر با 

بازتاب اين موضوع را نيز .  دbر است
توان در افزايش اعتصابات کارگری  می

آوردھای  نتايج و دست
 انتخابات پارلمانی در ترکيه
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آوردھای  نتايج و دست
 انتخابات پارلمانی در ترکيه

در قالب ھمان سخنرانی ھ�ا و ل�ف�اظ�ی ھ�ای 
تکراری باقی مانده و ب�ع�د از م�دت�ی ھ�م ب�ه 
فراموشی سپرده می شوند، مجموعا ت�(ش و 
جدالی ست که او نيز جھ�ت کس�ب وج�ھ�ه و 
پيشبرد سياست ھای خود در مقابله ب�ا ج�ن�اح 

 .رقيب اتخاذ کرده است
از اين رو، به رغم اينکه تق�اب�ل و کش�م�ک�ش 
ھای درونی ھيئت ح�اک�م�ه اي�ران در ل�ح�ظ�ه 
کنونی عمدتا روی مذاکرات ات�م�ی م�ت�م�رک�ز 
شده است، اما، مستثنا از اينکه اين م�ذاک�رات 
به نتيجه برسد يا نه، اين کشمکش ھ�ا ک�ه ب�ر 

ھ�ای م�ج�زای  بستر تقابل من�اف�ع  و س�ي�اس�ت
ھا، تبلور يافته اند، کماکان تداوم داش�ت�ه  جناح

و در ماه ھای منتھی به اسفند ابعاد وسيعتری 
 .نيز خواھد يافت

 
 :زيرنويس

 
 خرداد طی سخن�ان�ی ١٧روحانی، روز )  ١ ( 

در نشست محيط زيست، رفع ھمه کم�ب�ودھ�ا، 
نارسايی ھا و معض(ت م�وج�ود ج�ام�ع�ه از 
جمله ب�ح�ران م�ح�ي�ط زيس�ت و آب خ�وردن 
مردم را نيز به نتيجه مذاکرات و لغو ت�ح�ري�م 

تحريم ھای ظال�م�ان�ه ب�اي�د : ھا گره زد و گفت
برود تا مسئله مح�ي�ط زيس�ت و آب خ�وردن 

 .مردم حل شود

سينما، دانش�گ�اه و زن�ان، آن�ھ�م ت�ا آن�ج�ا ک�ه 
ح�ک�وم�ت�ی "  اص�(ح ط�ل�ب�ان" گشايشی برای 

اص�ول " فراھ�م ش�ود، س�ي�اس�ت روح�ان�ی و 
 .در تعارض با ھم قرار دارد" گرايان

استيضاح و به چالش گرفتن وزرای ارش�اد، 
آم��وزش و پ��رورش، ع��ل��وم، ورزش و در 
راس ھمه مقابله با روند مذاکرات ھست�ه ای، 

" اصولگرايان" ھمه و ھمه سياست راھبردی 
جھت به شکست کشانيدن سياست روحانی و 
به تبع آن جلوگيری از تغيير ت�وازن س�ي�اس�ی 
ن��ي��روھ��ای درون ح��اک��م��ي��ت ب��ه ن��ف��ع حس��ن 

پ�وش�ي�ده .  روحانی و نيروھای عقب�ه او اس�ت
نيست که برآمد اي�ن ت�غ�ي�ي�ر ت�وازن س�ي�اس�ی 

پ�ي�ش "  ان�ت�خ�اب�ات" برای طرفين نزاع در دو 
روی مجلس اس(می و خبرگان تجلی خ�واھ�د 

اص�ول " ب�ه ع�ب�ارت دي�گ�ر س�ي�اس�ت .  ي�اف�ت
ب��ا اس��ت��رات��ژی ش��ک��س��ت س��ي��اس��ت "  گ��راي��ان

. روحانی بر موضع حداد عادل استوار اس�ت
ب�اي�د : " يعنی ھمانگونه که ح�داد ع�ادل گ�ف�ت

کاری کرد که مجلسی پديد نيايد شبيه آنچه در 
". گذشته بود، که مسلمان نشنود و کافر مبيناد

در طرف مقابل نيز، البته سياست روحانی و 
سرمايه گذاری او روی مذاک�رات ھس�ت�ه ای 
جھت رسيدن به توافق ن�ھ�اي�ی ب�ا کش�ورھ�ای 

 و نيز سخنرانی ھای جنجال برانگير او ۵+١
در موضوعات فرھنگی و اجتماعی که تمام�ا 

پ کا "برخی از آن به عنوان شاخه سياسی 
ھا اين  ی اين برند، ولی جدا از ھمه نام می"  کا

ای راديکال گروھی  حزب توانست با برنامه
از افراد جامعه را به سمت خود جلب کند که 
نتايج انتخابات در شھر بزرگ استانبول و 
پيشی گرفتن آرای آن از حزب دست راستی 
حرکت ملی يک نمونه از موفقيت اين حزب 

ھا خود را  حزب دمکراتيک خلق.  است
محدود به آرای کردھا نکرد و توانست با 

ھای ديگری از جامعه را  مانيفست خود بخش
نيز به خود جلب کند، حزبی که مانيفست آن 

چون  ھا از احزابی ھم در بسياری از جنبه
در اسپانيا "  پودموس"در يونان و "  سيريزا"

از تامين اجتماعی، تا .  تر است نيز راديکال
برخی از حقوق کارگران، زنان، جوانان، 

ھای ملی و  گرايان، کودکان، اقليت جنس ھم
نيز سياست خارجی متفاوت در مانيفست 

حضور .  انتخاباتی اين حزب انعکاس يافت
تواند نتايج سياسی مشخصی در  اين حزب می

ھايی بازتاب  ترکيه به دنبال آورده و در جنبه
ی صدای کارگران، زحمتکشان و  دھنده

 .ديگر محرومان جامعه ترکيه باشد
اين تغيير در فضای سياسی ترکيه، برای 

تواند  ی آن يعنی ايران نيز می کشور ھمسايه
مثبت باشد و تاثير خود را در فضای سياسی 

ھا را  يکی از اين.  نوعی بگذارد ايران به
ھای  طور مثال در حقوق اقليت توان به می

ھم اکنون وضعيت .  ملی در ايران دانست
سياسی کردھا در سه کشور سوريه، عراق و 

تر از کردھای ساکن  ترکيه بسيار متفاوت
در ھر کدام از اين کشورھا .  ايران است

کردھا توانستند به يک وزنه سياسی تبديل 
. شوند و حضور خود را به ديگران بقبوbنند

ھا در اين  حتا در سوريه که اساسا حضور آن
شد اين وضعيت تغيير  کشور رسما نفی می

اکنون در پارلمان ترکيه حزبی .  کرده است
حضور يافته که جدا از برنامه راديکالی که 
دارد، به طور مشخص به عنوان نماينده 

شود که  کردھای ترکيه از آن نام برده می
تواند تاثير مھمی در مذاکرات صلح بين  می

اما اين .  دولت ترکيه با پ کا کا داشته باشد
وضعيت در ايران نيست و کردھای ايران 

ھای ملی به شدت تحت ظلم  مانند ديگر اقليت
و ستم دولت مرکزی بوده و ھيچ انگاشته 

تغيير در وضعيت کردھا بويژه در .  شوند می
تواند تاثيرات مثبتی بر جنبش  ترکيه می

ھای زحمتکش کردستان ايران داشته  توده
 .باشد

    

 چالش ھای درونی رژيم در 
 "انتخابات"ماه ھای منتھی به 

 :تصحيح و پوزش
 

اش�ت�ب�اه و ژاژخ�ائ�ی “  ژاژخ�واھ�ی ” ، ستون سوم سط�ر پ�ن�ج�م ۶٩۴درصفحه اول نشريه کار شماره 
 . بدين وسيله ضمن پوزش، اين اشتباه تايپی تصحيح  می شود. درست است 



 ۶٩۵ شماره  ٩۴نيمه دوم خرداد     ١٢

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

١٢ 

٩درصفحه   

 داری تر از برده سياه
 

ت(ش دولت جمھوری اس(می برای تضييع 
حقوق کارگران و تامين امنيت و سود 

داران حد و مرزی  سرشار برای سرمايه
 ١۵تازگی پيمانکاران فازھای  به.  شناسد نمی
 منطقه عسلويه شرايط جديدی را در ١۶و 

اند که از نظام  قراردادھای کاری گنجانده
 .تر است داری نيز بسيار وحشيانه برده

 :در بخشی از اين قراردادھا چنين آمده است
در صورت کارکرد ھمکار کمتر از   –  ١"

يک ھفته ھيچ گونه حق و حقوقی به وی 
 .گيرد تعلق نمی

در صورت کارکرد ھمکار کمتر از   –  ٢
يک ماه با حداقل حقوق اداره کار تسويه 

 .گردد حساب می
در صورت تسويه حساب به ھر دليل   –  ٣

 .شود مبلغ کارگر در سه ماه بعد پرداخت می
پرداختی حقوق با واريزی کارفرما به   -  ۴

باشد و در صورت ھرگونه  اين شرکت می

اعتصاب بدون دادن حق و حقوق تسويه داده 
 .شود می

با ....  دارم که اينجانب بدين وسيله اع(م می
آگاھی تمام به سواbت فوق پاسخ داده و 

الذگر را شخصا تعھد  صحت مطالب فوق
 ".نمايم می

ت(ش پيمانکاران برای تحميل قراردادھای 
 در ١۶ و ١۵جديد به کارگران در فازھای 

ھای گذشته  گيرد که در ماه حالی صورت می
کارگران بسياری در منطقه عسلويه، بويژه 

، به دليل عدم پرداخت ١۶ و ١۵فازھای 
دستمزد و گاھا شرايط کاری بد و دستمزد 
پايين دست به اعتصاب و اعتراض زده 

 .بودند
تنھا نگاھی به موارد يک تا چھار اين 
قرارداد، ابعاد وحشتناک و غيرانسانی آن را 

افزوده شدن اين چھار ماده .  سازد آشکار می
اول اين که .  دو ھدف مشخص را در بر دارد

دھد تا ھر  اين قرارداد به پيمانکار اجازه می
گاه که خواست کارگر را از کار اخراج کند 

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

 . ھای زيرارسال نمائيد خود را به يکی ازآدرس
 

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

 
 :دانمارک

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

 
 :سوئيس

Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 

 
 :ھلند

Postbus  23135 
1100  DP 
Amsterdam Z.O 
Holland 

 
 

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

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

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

 
 :نشانی ما برروی اينترنت

http://www.fadaian-minority.org 
http://65.254.86.197/ 

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

 : ھای تلويزيون دمکراسی شورائی بدين قرار است ساعات پخش برنامه
 

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

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

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

. صبح به وقت اروپای مرکزی خواھد بود٧ ساعت   
 

و    اگربه تلويزيون ماھواره ای دسترسی نداريد، ميتوانيد از طريق آدرس اينترنتی سايت ديدگاه
 : جی ال ويز به طور زنده و ھمزمان برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورايی را مشاھده کنيد

http://www.didgah.tv/fa 
 

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

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

 
 com.gmail@tv.shora:  آدرس ايميل

 com.tvshora://http: آدرس تلويزيون دمکراسی شورايی در اينترنت
 

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


