نيمه دوم مھر  ٩۶شماره ٧۵١

١

کارگران سراسر جھان
متحد شويد!

کار -نان -آزادی
حکومت شورائی
سال سی و نھم – نيمه دوم مھر ٩۶

رشد مبارزات و
اعتالی سياسی جنبش
بحران سياسی جامعه ايران ،درنتيجه تشديد
روزافزون تضادھای ساختار اقتصادی ،اجتماعی
و سياسی پيوسته عميقتر شده و بهويژه در چند
ماه اخير دامنه وسيعتری به خود گرفته است.
جدی بودن اين بحران به آشفتگی که تمام ارکان
رژيم را فراگرفته است ،کشمکش و اختالفات
شديد ھيئت حاکمه ،شکست سياستھای طبقه
حاکم از ھر جناح و گروه ،فسادی که سرتاپای
دستگاه دولتی را فراگرفته است ،خالصه
نمیشود .رشد نارضايتی وسيع تودهای ،ناممکن
شدن تحمل وضع موجود ،تشديد مبارزه طبقاتی و
اعتالی مبارزات ،اصلیترين مشخصهھای اين
بحران را تشکيل میدھند .مسئله فقط به اين
واقعيت خالصه نمیشود که مبارزات طبقه
کارگر در اشکال متعدد ،بهويژه اعتصابات،
تجمعھای اعتراضی و راھپيمايی و تظاھرات،
پيوسته افزايشيافته است .مھمتر اين واقعيت است
که اکنون کارگران در اغلب موارد به مبارزه
سياسی مستقيم روی آورده ،عليه ارگانھا و
مقامات دولتی سخنرانی میکنند ،شعار میدھند و
از سرکوب ،زندان ،شالق و اخراج بيم و ھراس
به خود راه نمیدھند .مبارزات قھرمانانه
کارگران ھپکو ،آذرآب ،مجتمع کشت و صنعت
ھفتتپه ،فوالد اھواز ،ھمبستگی کارگران شرکت
واحد با رضا شھابی در اعتراض به
سرکوبگریھای رژيم ،نمونهھای برجسته اين
مبارزات در چند ماه اخير بودهاند.
به دهھا نمونه ديگر از کارگرانی که در ھمين
فاصله خيابانھا و جادهھا را به عرصه مبارزه و
گاه درگيری با نيروھای سرکوب رژيم تبديل
درصفحه ٢

خالصه ای از
اطالعيه ھای سازمان
درصفحه ٨

گزارشی از اکسيون اعتراضی
به شرکت رژيم سانسور
در نمايشگاه بينالمللی
کتاب فرانکفورت ٨
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استراتژی جديد آمريکا
عليه جمھوری اسالمی،
اھداف و تبعات آن

برای برون رفت از
بحران اقتصادی تنھا
يک راه وجود دارد

پس از ھفته ھا رجز خوانی و شاخ و شانه کشيدن
ھای دولت ھای ايران و آمريکا عليه يکديگر،
سرانجام روز جمعه  ٢١مھر  ١٣) ١٣٩۶اکتبر
 (٢٠١٧دونالد ترامپ ،رئيس جمھور آمريکا
استراتژی جديد خود را اعالم کرد .عدم تاييد
پايبندی جمھوری اسالمی به "برجام" )برنامه
جامع اقدام مشترک( و نيز اعمال تحريم ھای ھمه
جانبه عليه سپاه پاسداران ،از جمله ارکان اصلی
استراتژی آمريکا عليه جمھوری اسالمی است که
روز جمعه توسط دونالد ترامپ در کاخ سفيد
اعالم شد.
پس از توافق "برجام" که در ژوئيه  ٢٠١۵ميان
ايران و کشورھای  ۵+١محقق شد ،کنگره
آمريکا طی مصوبهای رؤسای جمھور اين کشور

ھفته گذشته بار ديگر صفھای طوالنی برای
خريد دالر در تھران شکل گرفت .روز
چھارشنبه  ١٩مھر يکی از روزنامهھای چاپ
تھران )آفتاب يزد( تشکيل صف در برابر
صرافیھا را يادآور خاطرات سالھای  ٩٠و ٩١
دانست .ھمزمان بازار بورس نيز روزھای
ناآرامی را پشت سر گذاشت.
ھمچنين ورشکستگی مکرر موسسات مالی و
اعتراضات وسيع سپردهگذاران ،کار را به طرح
سوال از روحانی در مجلس اسالمی کشاند.
تجمعات اعتراضی و خشماگين سپردهگذاران
موسسهھای مالی ورشکسته ھمچون کاسپين،
آرمان و پديده در ھفته گذشته ادامه يافت و حتا به
بانک آينده کشيده شد .سپردهگذاران موسسه مالی

درصفحه ٣

درصفحه ۵

"شورای اسالمی "
و نبرد سنديکا با مديريت شرکتواحد
١٢
درصفحه ١٢
درصفحه

خيابان ،زادگاه دمکراسی تودهای
فرانسهی کارگران و زحمتکشان و قلب آن ،پاريس ،بار ديگر به پا خاست .به پا خاست تا از حق زيست
خود دفاع کند .آخرين اعتصابات ،ھفته پيش ١٨ ،مھر  ١٠) ١٣٩۶اکتبر  (٢٠١٧برگزار شد .به گفتهی
سنديکاھا  ٣٠درصد کارکنان بخش عمومی به اعتصاب پيوسته بودند .اعتصاباتی که تظاھرات کودکان و
جوانان و بازنشستگان در خيابانھا آنھا را ھمراھی میکرد .بنا به تخمين سنديکاھای فرانسه  ۴٠٠ھزار
نفر در شھرھای مختلف فرانسه در راهپيمايیھا شرکت داشتند .پيش از اين در  ٢٣ ،١٢و  ٢۵سپتامبر ٣
تظاھرات ديگر برپا شده بود .و ھمه در اعتراض به "تغيير" قانون کار توسط دولت فرانسه و طرح
دولت برای اخراج بخشی از کارمندان دولت " .تغيير" زيرا به گفته ماکرون ،فرانسه "کشور رفرمپذيری
نيست ...زيرا زن و مرد فرانسوی از رفرم متنفرند" و در ادامه به جای "رفرم" ،واژهی " تغيير" را به
کار میبرد.
درصفحه ٧

از کميته خارج سازمان فداييان )اقليت(
به شورای ھمکاری نيروھای چپ و کمونيست

زنده باد آزادی  -زنده باد سوسياليسم

درصفحه ١١
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از صفحه ١

رشد مبارزات و
اعتالی سياسی جنبش
کردهاند ،میتوان اشاره کرد .کمتر روز يا
ھفتهای بدون اعتصابات و تجمعات اعتراضی
کارگران میگذرد.
اما رشد مبارزات و اعتراضات ،تنھا به مبارزات
کارگری محدود نشده است .اعتراضات معلمان
را چند روز پيش در چندين شھر شاھد بوديم.
تجمعات و تظاھرات متعدد بازنشستگان کشوری
و لشکری که نقش اصلی را در آن معلمان
بازنشسته بر عھدهدارند ،نمونه ديگری از رشد و
اعتالی مبارزات تودهای است .در اين
اعتراضات بازنشستگان شعارھايی را سر دادهاند
که مستقيما ً عليه رژيم است.
شعارھا و سخنرانیھای کارگران و بازنشستگان،
با وضوح تمام بازتاب مراحل پيشرفتهتر
مبارزات تودهای و رشد دامنه بحران سياسی
است .گرچه ھنوز اين جنبش به مرحلهای اعتال
نيافته که در مقياسی سرا سری رژيم را به چالش
بکشد ،اما اين واقعيت ،غيرقابلانکار است که
جنبش کارگران و زحمتکشان به مرحلهای از
اعتال گام نھاده که از ھماکنون چشمانداز يک
اعتالی انقالبی را نزديکتر کرده است.
اعتراضات تودهای که در شھرھای مختلف ايران
بر سر مطالبات متعدد روی میدھد و اغلب به
تظاھرات خيابانی و حتی شعارھايی عليه رژيم و
يا مقامات دولتی میانجامد ،بازتاب ھمين اوضاع
سياسی جامعه ايران است .اعتراضات مردم
اھواز ،يا اعتراضات روزمره کنونی مالباختگان
در شھرھای مختلف که اندک دارايی آنھا توسط
مؤسسات مالی متعلق به وابستگان رژيم به تاراج
رفته ،از اين نمونه است .مقابله روزافزون مردم
با مأموران و جيرهخواران رژيم در خيابانھا،
فقط حاکی از نفرت توده مردم از رژيم حاکم
نيست ،بلکه روحيه مبارزاتی آنھا را در شرايط
سياسی جديد ،بازتاب میدھد .خشم و نارضايتی
از وضع موجود به درجهای است که گروهھايی
از جوانان میکوشند به ھر شکل ممکن به رژيم
ضربه بزنند.
چند روز پيش فرمانده پليس تھران بزرگ ،خبر
از به آتش کشيدن مسجدی در تھران و حمله به
تعدادی از بانکھا توسط گروھی از جوانان داد.
البته وی برای سرپوش گذاردن بر خشم و
نارضايتی جوانان از نظم حاکم ،ادعا کرد که
"عدهای جوان تحت تأثير فضای مجازی دست به
چنين اقداماتی زدند" .مجموعه واقعيتھايی که به
آنھا اشاره شد ،ھمه بازتاب چرخش در اوضاع
سياسی به نفع توده مردم و عميقتر شدن بحران
سياسی است.
جمھوری اسالمی ،اکنون ديگر بهسادگی
نمیتواند اين بحران را که بهسرعت دامنه
وسيعتری به خود میگيرد مھار کند ،چراکه
وضع موجود از جھات مختلف اقتصادی و
سياسی برای تودهھای مردم تحملناپذير شده
است .شکست سياستھای رژيم حتی بر
عقبماندهترين توده مردم آشکارشده است.
جناحھای رژيم يکی پس از ديگری ناتوانیشان
را حتی در پاسخ به جزئیترين مطالبات توده

مردم نشان دادهاند .ورشکستگی رژيم در تمام
عرصهھای عيان و آشکارشده است.
اکنون ديگر اکثريت بسيار بزرگ مردم ايران،
تودهھای کارگر و زحمتکش ،حتی اقشاری از
خردهبورژوازی ترديدی ندارند که حل بحران
اقتصادی و بھبود وضعيت معيشتی آنھا از اين
رژيم ساخته نيست.
در واقعيت ،ريشه بحران سياسی نيز در ھمين
بحران اقتصادی جامعه ايران نھفته است که به
يک بيماری مزمن و نا عالج نظم موجود
تبديلشده است.
طبقه حاکم در اين نزديک به چھل سال ھر چه
در چنته داشت ،برای عالج اقتصاد بيمار به کار
گرفت ،اما کارساز نبود .چراکه قادر به حل
تضادھای سيستم سرمايهداری ايران نيست .دست
به دامان توجيھات مختلف ،ازجمله جنگ و
تحريم شد .اما تحريم ھم به پايان رسيد ،بازھم
اوضاع به روال گذشته ادامه يافت .برجام ھم
معجزه نکرد .صنايعی که قرار بود با برافتادن
تحريم ،سرازيرشدن دالرھای نفتی و
سرمايهگذاری انحصارات بينالمللی ،از رکود
خارج شوند ،ھمچنان در چنگال بحران گرفتارند.
برخی ورشکست شدند و برخی ديگر در آستانه
تعطيل شدن قرار دارند .روشن است که فشار آن
نيز بر دوش طبقه کارگر گذاشته شد .گروه
ديگری از کارگران اخراج شدند و گروھی ديگر
که دستمزد آنھا ماهھا به تعويق افتاده است ،با
فقر ،گرسنگی زندگی را میگذرانند.
قرار بود ،برجام با وعدهھای عريض و طويل
کابينه روحانی ،چارهساز بيکاری و اشتغال
ميليونھا بيکار باشد .اما آمارھای رسمی دولتی
حاکی است که سالبهسال بر تعداد بيکاران
افزودهشده است .درحالیکه پيش از به قدرت
رسيدن روحانی ،آمار بيکاران  ٢تا  ٢ /۵ميليون
اعالم میشد ،اکنون اين رقم به  ٣ /۵ميليون
افزايشيافته است .در واقعيت اما تعداد بيکاران
از ده ميليون نيز فراتر رفته است .تنھا کافی است
که اشاره شود بر طبق گزارشی که در سايتھای
رسمی رژيم انتشاريافته  ٢٢ميليون و  ٨٠٠ھزار
زن باسواد ،غيرفعال اعالمشدهاند .با کمترين
برآورد الاقل نيمی از اين جمعيت نتوانستهاند
کاری پيدا کنند .يعنی بيکارند و نه غيرفعال .در
برخی مناطق ايران ،نرخ بيکاری از  ۵٠درصد
نيز تجاوز کرده است .بااينھمه جديدترين
گزارش صندوق بينالمللی پول حاکی است که بر
طبق ھمان آمار غيرواقعی دولتی ،ايران جزو
 ١٩کشور جھان است که بيشترين آمار بيکاری
را دارد.
قرار بود معضل تورم را حل کنند ،اما گرچه با
يکرشته سياستھای مقطعی ،اين تورم اندکی
کاھش يافت ،اما ھمچنان نرخ تورم ،دورقمی
باقی ماند .گزارشھای رسمی دولتی نشان میدھد
که در طول چھار سال گذشته ارزش پول کشور
 ۵٠درصد سقوط کرد و به ھمين نسبت قدرت
خريد کارگران و زحمتکشان به نصف کاھش
يافت .گزارش جديد صندوق بينالمللی پول نيز
میگويد که ايران ازنظر نرخ باالی تورم در رده
 ١۶٩از مجموع  ١٩١کشور جھان قرارگرفته
است.
بنابراين ،بحران رکود – تورمی ھمچنان باقی
ماند و تشديد شد .اما دامنه بحرانی که رژيم از

حل آن ناتوان است ،به ھمينجا محدود نشد .تمام
سيستم بانکی و مالی نظم سرمايهداری ايران با
بحران و ورشکستگی روبروست .نهتنھا
مؤسسات مالی و اعتباری رنگارنگ رژيم در
حال ورشکستگیاند و ھماکنون تعدادی از آنھا
اعالم ورشکستگی کردهاند ،بلکه بانکھای
بزرگ ھم وضعيت وخيمی دارند .آنھا فقط با
کمکھای دولت و بانک مرکزی توانستهاند بر
سر پا بايستند .بدھی بانکھا به بانک مرکزی به
رقم حيرتآور  ١٠٧ھزار و  ٨٧٠ميليارد تومان
رسيده است .اخيراً نيز تالش کابينه برای کاھش
نرخ بھره نهتنھا مشکلی از بخش توليد حل نکرد،
بلکه باعث گرديد بخشی از سرمايهھای کالن از
سيستم بانکی خارج و به خريدوفروش ارزھای
بينالمللی ھدايت شوند .يکی از نتايج افزايش
جھشوار بھای ارزھا در طی چند روز اخير
ھمين مسئله است .البته دولت نيز از اين افزايش
ارزھا نفع خواھد برد .چراکه با فروش گرانتر
دالرھای نفتی میکوشد کمی از مشکالت مالی
خود را حل کند .اين واقعيت نيز روشن است که
بار آن نيز بر دوش تودهھای کارگر و زحمتکش
قرار خواھد گرفت که با موج جديدی از افزايش
قيمتھا مواجه خواھند شد.
با توافق برجام ،درآمدھای دولت از نفت و گاز
شديداً افزايش يافت ،بدون اينکه کمترين تأثيری
بر بھبود اوضاع اقتصادی و يا کاسته شدن از
فشارھای معيشتی تودهھای کارگر و زحمتکش
داشته باشد.
جمھوری اسالمی بااينھمه درآمد ارزی ،اما
نتوانست حتی بحران مالی خود را حل کند.
ھماکنون بدھی دولت به سيستم بانکی ،رقمی
متجاوز از  ١۶۶ھزار ميليارد تومان است.
بودجه سال جاری ھم با کسری شديد مواجه
است .رئيس مجلس ،اين کسری بودجه را بين
 ۴٠تا  ۵٠ھزار ميليارد تومان اعالم کرد و
برخی از نمايندگان جناح رقيب روحانی ،اين
کسری را  ٧٠تا  ٨٠ھزار ميليارد تومان اعالم
کردهاند.
رژيمی که برای حفظ سلطه طبقاتی و استبدادی
خود بر تودهھای مردم ايران ،پيوسته بايد ھزينه
ارگانھای نظامی ،پليسی ،اطالعاتی ،مذھبی و
بوروکراتيک را افزايش دھد و ھمهساله
ميلياردھا دالر صرف ھزينه سياست و اھداف
توسعهطلبانه و ھژمونیطلبانه خود در منطقه
خاورميانه و کشورھای ديگر کند ،ھر آنچه ھم
که درآمدھای کالن نفتی داشته باشد ،با کسری
بودجه مواجه خواھد بود و سرانجام ھم به اشکال
و روشھای مختلف آن را بر دوش تودهھای
کارگر و زحمتکش قرار خواھد داد .اين رژيم
ناتوانتر از آن است که حتی بحران مالی خود را
حل کند.
جمھوری اسالمی با بحران اقتصادی و مالی ھمه
جانبهای روبروست .اين بحران است که مدام
وضعيت مادی و معيشتی طبقه کارگر و عموم
تودهھای زحمتکش را وخيم کرده ،ميليونھا تن
را به فقر ،بيکاری و گرسنگی سوق داده است.
ھمين بحران است که تضادھای طبقاتی را تشديد
کرده ،نارضايتی از نظم موجود را وسعت داده،
به اعتالی روزافزون مبارزه کارگران و
زحمتکشان ياری رسانده است .ريشه بحران
درصفحه ٩
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را موظف کرد تا در دوره ھای  ٩٠روزه،
پايبندی جمھوری اسالمی به مفاد برجام را تاييد
و آن را به کنگره اعالم کنند .دونالد ترامپ ،پس
از دو دوره که پايبندی جمھوری اسالمی به
"برجام" را تاييد کرد ،اينبار از تاييد آن
خودداری کرد .رئيس جمھور آمريکا ،به رغم
بيان اينکه آماده است به خاطر اقدامات بی ثبات
کننده ايران به مشارکت در اين توافق ھسته ای
پايان دھد ،اما تصميم در اين مورد را به کنگره
آمريکا واگذار کرد .حاال ،کنگره آمريکا می بايد
طی  ۶٠روز آينده درخواست ترامپ را بررسی
و در مورد بازگشت تحريم ھای ھسته ای عليه
جمھوری اسالمی و يا خروج آمريکا از توافقنامه
"برجام" تصميم بگيرد .ترامپ در ادامه موضع
گيری خود عليه "برجام" و جمھوری اسالمی
گفت" :برجام" در باره بحث موشکی رژيم ايران
مسکوت مانده است و ما از کنگره می خواھيم
اشتباھاتی که در "برجام" وجود دارد را رفع کند.
او ھمچنين گفت ،اگر نتوانيم در باره رفع
اشکاالت "برجام" با کنگره و ھم پيمانان خود به
توافق برسيم ،برجام را لغو و او خود آنرا "از
ميان" برخواھد داشت.
موضع ترامپ در مورد سپاه پاسداران ايران اما،
از ھر زمان ديگری تندتر و بسيار شديدالحن تر
بود .او با تروريست خواندن اين ارگان نظامی
جمھوری اسالمی گفت :سپاه پاسداران نھادی
فاسد است .سپاه پاسداران از پول ھای زيادی
برای حمايت مالی از عمليات تروريستی در
اقصاء نقاط جھان استفاده می کند .رئيس جمھور
آمريکا پس از بيان چنين موضعی در مورد سپاه،
از تصميم دولت آمريکا جھت "اعمال تحريم ھای
سرسختانه عليه سپاه پاسداران" و اعضای آن
خبر داد.
مقامات جمھوری اسالمی نيز طی اين مدت
ساکت ننشستند و با رجزخوانی ھای تند و تيز
پيشاپيش در مقابل استراتژی جديد آمريکا صف
آرايی کردند .سخنگويان دولت و فرماندھان
نظامی سپاه پاسداران در ھر فرصتی که برايشان
پيش آمد ،چه با تھديدھای سياسی و چه با
تھديدات نظامی نسبت به پيامدھای استراتژی
جديد آمريکا واکنش نشاد دادند .روحانی که طی
سال ھای گذشته مدام از سپاه پاسداران به عنوان
"دولت تفنگ دار" ياد می کرد و می گفت" :از
آن دولتی که تفنگ نداشت می ترسيدند چه رسد
به اينکه اقتصاد را به دولتی داديم که ھم تفنگ
دارد و ھم رسانه را در اختيار دارد و ھمه چيزی
دارد و کسی جرات ندارد با آنھا رقابت کند" و يا
در مورد دامنه تجميع قدرت در سپاه پاسداران
می گفت :اگر تفنگ و پول و روزنامه و سايت و
تبليغات ھمه يک جا جمع شد ،حتما فساد است"؛
اينبار اما متفاوت با گذشته به حمايت ھمه جانبه
از سپاه برخاست و از "يکدلی دولت و سپاه" و
نيز از "محبوبيت سپاه پاسداران در ايران و
منطقه" سخن گفت ).(١
محمد علی جعفری ،فرمانده کل سپاه پاسداران
نيز در پی احتمال تحريم سپاه و قرار گرفتن نام
اين ارگان در فھرست گروه ھای تروريستی
مورد نظر دولت آمريکا اعالم کرد :در صورتی
که قانون تحريم ھای جديد آمريکا اجرا شود ،اين

کشور بايد پايگاه ھای منطقه ای خود را تا شعاع
 ٢ھزار کيلومتری برد موشک ھای ايران منتقل
کند .فرمانده سپاه ھمچنين تاکيد کرد :در صورتی
که اخبار پراکنده موجود در خصوص حماقت
آمريکا مبنی بر در نظر گرفتن سپاه به عنوان
گروه تروريستی صحيح باشد ،سپاه نيز ارتش
آمريکا را در سراسر جھان ،بويژه منطقه
خاورميانه ھمسنگ داعش در نظر خواھد گرفت)
.(٢
در چنين وضعيتی پرتنش ھمراه با گمانه زنی ھا
و تشديد تھديدھای طرفين عليه يکديگر ،باالخره
روز جمعه  ٢١مھرماه استراتژی جديد ترامپ،
عليه "برجام" و اعمال تحريم سپاه پاسداران به
طور رسمی در کاخ سفيد اعالم شد .حال ،ھمه
نگاه ھا ھمراه با پرسش ھايی چند در مورد
پيامدھای اعمال استراتژی جديد آمريکا و واکنش
ھای احتمالی ھيئت حاکمه ايران دوخته شده
است .پرسش ھايی ھمانند ،دولت آمريکا با طرح
اين استراتژی جديد ،به دنبال چه اھدافی است؟
سرنوشت "برجام" به کجا خواھد کشيد؟ آيا
کنگره آمريکا به خروج دولت اين کشور از
"برجام" رای مثبت خواھد داد؟ به رغم موضع
ترامپ در تروريست ناميدن سپاه پاسداران ،آيا
اين ارگان نظامی جمھوری اسالمی رسما از
طرف کنگره و يا خزانه داری آمريکا در
فھرست گروه ھای تروريستی قرار خواھد
گرفت؟ آيا پيشروی اين وضعيت در نھايت به
وقوع يک جنگ ناخواسته ميان جمھوری اسالمی
و آمريکا منجر خواھد شد؟ اين ھا پرسش ھايی
است که در اين نوشتار الزم است تا حد ممکن و
به اختصار به آن ھا پاسخ داده شود.
پوشيده نيست که با اعالم استراتژی جديد ترامپ
عليه ايران ،جمھوری اسالمی و دولت آمريکا به
دور تازهای از مخاصمات و تشديد کشمکشھای
فیمابين واردشدهاند .در ھمين آغاز بايد بر اين
نکته تأکيد کنيم که ،تشديد مخاصمه و ورود به
شرايط جديد اما ،الزاما ً به معنای وقوع جنگ
ميان جمھوری اسالمی و دولت آمريکا نيست و
نخواھد بود .وقوع جنگ ميان طرفين  -آنھم در
وضعيت کنونی منطقه و شرايط ويژه آمريکا پس
از تبعات يورش نظامی اين کشور به افغانستان و
عراق -به معنای ورود ھيئت حاکمه آمريکا از
استراتژی تغيير رفتار سياست خارجی ھيئت
حاکمه ايران به استراتژی براندازی و ساقط
کردن اين نظام خواھد بود .استراتژی آمريکا اما،
از آغاز روی کار آمدن جمھوری اسالمی تا به
امروز ،ھرگز بر مبنای سرنگونی اين نظام نبوده
و قدر مسلم استراتژی دولت فعلی آمريکا عجالتا ً
نيز بر سياست براندازی جمھوری اسالمی
استوار نيست و نخواھد بود .چرا که به رغم
تضادھا و کشمکش ھای موجود ميان طرفين،
جمھوری اسالمی به لحاظ نقش ضد انقالبی و
عملکرد سرکوبگرانه ای که طی  ٣٨سال گذشته
در مورد نيروھای انقالبی و بويژه قلع و قمع
کردن سازمان ھای کمونيستی داشته است،
بزرگترين خدمت را به استراتژی پايدار آمريکا
يعنی حفظ پايه ھای نظام سرمايه داری در ايران
و منطقه کرده است .جمھوری اسالمی با چنين
ماھيت ارتجاعی و سرکوبگرانه ای که از خود

بجا گذاشته است ،اگر فقط اندکی رويه خارجی
خود را تغيير دھد،از سياست ھای پان اسالميستی
و توسعه طلبانه خود در منطقه عقب نشينی کند و
مناسبات خود را با آمريکا بھبود بخشد ،بی ترديد
يکی از نظام ھای مطلوب آمريکا در منطقه
خواھد بود .چيزی که آمريکا ھمواره خواھان آن
بوده است .لذا ،به رغم شرايط حاد کنونی و
بحران ايجاد شده بر سر "برجام" ،چشم انداز
بروز يک جنگ واقعی ميان دولت آمريکا و
ھيئت حاکمه ايران بسيار ضعيف و با کمی
مسامحه می توان گفت غير عملی و بدور از
واقعيت ھای شرايط حاکم بر ھر دو کشور است.
چرا که عالوه بر شرايط بحرانی منطقه و
موقعيت نامناسب آمريکا در وضعيت کنونی،
ھيئت حاکمه ايران نيز با ھمه رجز خوانی ھايی
که می کند ،به دليل بحران ھای عميق سياسی،
اقتصادی و اجتماعی که بر گلويش چنگ انداخته
است ،اساسا در وضعيتی نيست که بخواھد خود
را درگير يک جنگ ويرانگر کند.
اگر دو مقوله ذکر شده در باال را جدی و بر بستر
واقعيات عينی تلقی کنيم ،در آن صورت قرار
دادن نام سپاه پاسداران از طرف کنگره آمريکا و
يا خزانه داری اين کشور در فھرست سازمان
ھای تروريستی ھم نمی تواند چندان جدی تلقی
شود .سپاه پاسداران به رغم ھمه ويژگی ھايی که
دونالد ترامپ برای آن بر شمرده است و تماما ھم
درست ھستند ،ارگان نظامی و رسمی دولت
جمھوری اسالمی است .سپاه پاسداران يک
سازمان يا ارگان نظامی غير دولتی ھمانند
حماس ،طالبان و يا حزب ﷲ لبنان نيست که
دولت آمريکا به سادگی و بدون پرداختن ھزينه
ھای سنگين داخلی و خارجی دست کم در
موقعيت فعلی بتواند آن را در ليست گروه ھای
تروريستی قرار دھد .اقدام به اين امر ،عمال به
منزله اعالن يک جنگ علنی و تمام عيار عليه
جمھوری اسالمی تلقی می شود .به بيان ديگر،
چنين اقدامی به معنای ورود آمريکا از استراتژی
تغيير رويه جمھوری اسالمی به استراتژی
براندازی اين نظام خواھد بود .استراتژی و
دورنمايی که نه تنھا در اين لحظه ،بلکه در آينده
ای قابل پيش بينی ھم ،مبنای حرکت و سياست
ھيئت حاکمه آمريکا نيست و نخواھد بود.
اعمال تشديد تحريم ھای موشکی و تحريم بيشتر
سپاه پاسداران اما ،از ماه ھا پيش قابل تصور
بود .چنانکه وزارت دارايی آمريکا ،تنھا ساعاتی
پس از نطق ترامپ در کاخ سفيد ،سپاه پاسداران
را در فھرست تحريم ھای جديد قرار داد .در متن
وزارت دارايی آمريکا آمده است که ،سپاه
پاسداران به دليل فعاليت ھای سپاه قدس در
حمايت از "گروه ھای تروريستی" حزب ﷲ،
حماس و ھمچنين طالبان در فھرست تحريم ھا
قرار می گيرد .عالوه بر تحريم کلی سپاه ،چندين
شرکت وابسته به سپاه از جمله صنايع شھيد علم
الھدای ،فناموج و راستافن نيز به دليل ارائه
خدمات فنی و تسليحاتی به سپاه پاسداران و
برنامه موشکی ايران به فھرست تحريم ھای
وزارت دارايی آمريکا اضافه شده اند .البته ،سپاه
پاسداران ،تا پيش از اين نيز به صورت موردی
درصفحه ۴
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و بعضا فرماندھان آن در دو نوبت ،بار اول در
سال  ٢٠٠٧و بار دوم در سال  ٢٠١١مورد
تحريم آمريکا قرار گرفته بودند .اينبار اما ،کل
سپاه پاسداران و شرکت ھای تابعه آن در فھرست
تحريم ھای وزارت دارايی آمريکا قرار گرفته
اند .اين اقدام وزارت دارايی آمريکا در شرايط
کنونی که جمھوری اسالمی با محدوديت ھای
بانکی و سرمايه گذاری خارجی مواجه است ،می
تواند محدوديت ھای به مراتب جدی تر و
وسيعتری را در عرصه موشکی و اقتصادی
برای سپاه و جمھوری اسالمی ايجاد کند.
با اينھمه و با وجود تحريم کلی سپاه پاسداران و
نھادھای زير مجموعه آن به داليلی که توضيح
داده شد ،دست کم تا اين لحظه سپاه پاسداران در
فھرست تروريستی آمريکا قرار نگرفت .عالوه
بر اين ،به رغم اعالم نظر رسمی ترامپ برعدم
پايبندی جمھوری اسالمی به "برجام" ،آمريکا از
توافقنامه "برجام" خارج نشد و تصميم به چنين
اقدامی را به کنگره محول کرد .به راستی چرا؟
آيا ترامپ با اعالم استراتژی جديد ،فقط به دنبال
ھمين دو ھدف بود يا اھداف بزرگتری را ھم در
سر دارد؟
دونالد ترامپ در سخنرانی روز جمعه ،بخشی از
اھداف و استراتژی جديد آمريکا عليه ھيئت
حاکمه ايران را اينگونه اعالم کرد .او گفت:
ھدف برجام برقراری صلح در منطقه بود ،اما
رژيم ايران ھمچنان در حال بی ثبات سازی
منطقه است .با چنين برداشتی از "برجام" ،او
روی کاستی ھا و اشکاالت اين توافقنامه متمرکز
شد و اعالم کرد ،برجام در مورد برنامه موشکی
ايران مسکوت مانده است .ما در دولت و کنگره
با ھم در باره اصالح برجام کار خواھيم کرد و
از کنگره می خواھيم اشتباھاتی که در برجام
وجود دارد را رفع کند .بنابر اين تا اين لحظه،
عمده ترين ھدف از استرتژی جديد آمريکا اعمال
فشار بر جمھوری اسالمی جھت اصالح برجام
است ،نه پاره کردن و يا بيرون آمدن از آن.
چيزی که دو روز بعد از نطق ترامپ در کاخ
سفيد ،ھم رکس تيلرسون ،وزير خارجه آمريکا و
ھم نيکی ھيلی ،نماينده دائم آمريکا در سازمان
ملل متحد بر آن تاکيد کرده اند.
در وضعيت پيش آمده ،آنچه را که رئيس جمھور
و کنگره آمريکا تا اين لحظه نقدا در مورد عدم
پايبندی ايران به مفاد برجام دارند ،قطعنامه
 ٢٢٣١سازمان ملل و بند مربوط به برنامه
موشکی ايران است .ماده ای که دولت آمريکا با
استناد به آن تاکيد دارد که جمھوری اسالمی
"روح برجام" را نقض کرده است .در قطعنامه
 ٢٢٣١جدای از اينکه يک محدوديت زمانی
ھشت ساله عليه نقل و انتقاالت تجھيزات موشکی
به ايران وجود دارد ،شورای امنيت به ايران
توصيه کرده است ،از توسعه موشک ھای
باليستکی که توانايی حمل سالح ھای ھسته ای را
دارند ،خودداری نمايد .بندی که مورد مناقشه
دولت فعلی آمريکا و ھيئت حاکمه ايران است.
عمده رايزنی ھا و تمھيدات آمريکا ،در متقاعد
کردن شرکای اروپايی اش نيز تاکنون روی ھمين

بند قطعنامه  ٢٢٣١متمرکز بوده است .آمريکا
اميدوار است که در اين امر بتواند ديگر
کشورھای  ۵+١را به موضع خود نزديک کند.
اقدامی که ترزا می و آنکال مرکل ھم روی آن
تاکيد داشته اند .اين دو رھبر اروپايی روز
يکشنبه  ٢٣مھر ،طی يک تماس تلفنی توافق خود
با ادامه اقدامات جھانی برای مقابله با "فعاليت
ھای بی ثبات کننده ايران در منطقه" را اعالم
کردند .اما اين ھمه ماجرا نيست.
دونالد ترامپ ،در تبليغات انتخاباتی خود وعده
"پاره کردن" توافقنامه برجام را داده بود .او ھم
اينک با عدم تاييد پايبندی "برجام" توسط ايران و
ارجاع آن به کنگره آمريکا ،دست کم به بخشی از
وعده ھای انتخاباتی خود عمل کرده است .فعال
توپ در زمين کنگره است و بايد ديد کنگره
آمريکا طی  ۶٠روز آينده در مورد سرنوشت
"برجام" چه تصميمی می گيرد.
کنگره آمريکا اما ،دستش آنچنان باز نيست تا
مطابق اميال دونالد ترامپ ھر تصميمی را که او
خواست انجام دھد .ھم اينک ،طبقه حاکم آمريکا
بر سر توافقنامه "برجام" دچار دو دستگی و
انشقاق است .اجماع جھانی چند سال پيش بر سر
پرونده ھسته ای جمھوری اسالمی نيز ،کامال
فرو ريخته است .گذشته از موارد فوق" ،برجام"
يک توافقنامه بين المللی است که عالوه بر
امضای دولت ھای ايران و کشورھای ۵+١
)آمريکا ،انگليس ،فرانسه ،روسيه ،چين و آلمان(
 ،امضای سازمان ملل ھم در پای آن ثبت شده
است .خروج يک طرفه آمريکا از چنين توافقنامه
ی بين المللی ،برای دولت اين کشور چه در
عرصه داخلی و چه در عرصه بين المللی ھزينه
ھائی در پی خواھد داشت .خصوصا اينکه
سازمان ملل و طرف ھای ديگر اين توافقنامه
)اتحاديه اروپا( تا اين لحظه شديدا و به صورت
تمام قد پشت "برجام" ايستاده اند .اين موضع
اتحاديه اروپا و طرف ھای ديگر اين توافقنامه
البته ،تا حدودی ھم طبيعی به نظر می رسد .چرا
که چين ،روسيه و اتحاديه اروپا در پی توافق
"برجام" و روزنه ھای اميد اقتصادی که برايشان
باز شده است ،از تجارت با ايران درآمد زيادی
به دست می آورند .از اينرو ،در شرايط کنونی
نمی خواھند با از بين رفتن "برجام" در زمينی
که آمريکا برايشان تدارک ديده است ،بازی کنند.
لذا ،با توجه به مجموعه مفروضات فوق ،بعيد به
نظر می رسد کنگره آمريکا اين موانع را ناديده
بگيرد و در شرايط کنونی بخواھد به خروج از
"برجام" رای دھد .شايد برای کنگره آمريکا
شرايط مطلوب آن باشد که روی نظريه رکس
تيلرسون متمرکز شود.
تيلرسون ،وزيرخارجه آمريکا پيشتر گفته بود که
عدم تاييد "برجام" به معنای خروج آمريکا از
"برجام" نيست .از اين رو ،کنگره آمريکا ھم می
تواند روی نظر تيلرسون مانور دھد ،استراتژی
ترامپ را جھت اعمال فشار بيشتر به جمھوری
اسالمی قدم به قدم پيش ببرد ،نظر رئيس جمھور
آمريکا در عدم پايبندی ايران به "برجام" را تاييد
کند ،بی آنکه رای به خروج از "برجام" دھد ،در

گستره ای وسيع تر به تحريم سپاه اقدام کند ،بی
آنکه سپاه پاسداران را در فھرست گروه ھای
تروريستی قرار دھد ،مطابق ادعای دونالد
ترامپ ،روی اشکاالت برجام متمرکز شود و با
اعمال يک رشته تحريم ھای جديد که در تعارض
آشکار با نقض مفاد "برجام" نباشد ،ھيئت حاکمه
ايران را جھت عقب نشينی و تغيير رويه در
منطقه و جھان تحت فشار مضاف بگذارد .برای
کنگره و دولت آمريکا مطلوب ترين شرايط اين
است که با اعمال تحريم ھای بيشتر و با مسدود يا
تنگتر کردن روزنه ھای بھره برداری جمھوری
اسالمی از توافق برجام ،عرصه را تا آنجا بر
جمھوری اسالمی تنگ کنند ،که خود ھيئت
حاکمه ايران به دليل عدم سودبری از اين
توافقنامه ،يا به تغييراتی در برجام تحت عنوان
"توافق ثانويه" تن دھد و يا مجبور به خروج از
"برجام" شود.
بی دليل نبود که دونالد ترامپ در نطق روز
جمعه روی پاره ای از مفاد استراتژی جديد خود
تاکيد داشت .او اعالم کرد :ھدف برجام برقراری
صلح در منطقه بود ،اما رژيم ايران ھمچنان در
حال بی ثبات سازی منطقه است .با چنين
برداشتی از "برجام" ،او روی کاستی ھا و
اشکاالت اين توافقنامه متمرکز شد و اعالم کرد،
برجام در مورد برنامه موشکی ايران مسکوت
مانده است .ما در دولت و کنگره با ھم در باره
اصالح برجام کار خواھيم کرد و از کنگره می
خواھيم اشتباھاتی که در برجام وجود دارد را
رفع کند.
بنابر اين ،پوشيده نيست که ھدف دونالد ترامپ از
طرح استراتژی جديد ،عملی ساختن ھمان
استراتژی گذشته اين کشور يعنی اعمال فشار
بيشتر بر جمھوری اسالمی جھت تغيير رويه و
رفتار ھيئت حاکمه ايران در منطقه و جھان
است .از نظر دولت کنونی آمريکا ،اين اقدام می
بايست دو سال پيش در ھنگام مذاکرات "برجام"
و پيش از امضای توافقنامه فوق صورت می
گرفت .چرا که به زعم دولت کنونی آمريکا،
انجام اين کار در آن مقطع زمانی ،چه به دليل بن
بستی که ھيئت حاکمه ايران در آن قرار داشت و
چه به دليل اجماع و وحدتی که جھان روی
پرونده ھسته ای ايران داشت ،بسيار سھل
الوصول تر بود ،تا در شرايط کنونی .با اين ھمه،
دونالد ترامپ اينبار با طرح استراتژی جديد
آمريکا می خواھد شانس خود و کابينه اش را در
تغيير رفتار و عقب نشينی سياست ھای توسعه
طلبانه جمھوری اسالمی در جلوگيری از بی
ثبات سازی منطقه آزمايش کند .کاری که چندان
آسان و بدون ھزينه نخواھد بود .چرا که عالوه
بر جمھوری اسالمی ،خود آمريکا ھم يکی از
طرف ھای اصلی ايجاد اغتشاش و بی ثبات
سازی در منطقه است.
) -(١چھارشنبه  ١٩مھر  ،١٣٩۶سخنرانی
حسن روحانی در جلسه ھيئت دولت
) ١۶ -(٢مھر  ،١٣٩۶سخنرانی جعفری در
جلسه راھبردی سپاه پاسداران
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برای برون رفت از بحران اقتصادی
تنھا يک راه وجود دارد
ورشکسته افضل توس برای بازپسگيری
سپردهھای خود در برابر شعبات اين بانک دست
به تجمع زدند .آمار چکھای برگشت خورده نيز
حکايت ديگری از وضعيت اسفبار اقتصادیست.
تنھا در ماه مرداد يک ميليون و پانصد ھزار
چک به ارزش  ١٣ /٨ھزار ميليارد تومان
برگشت خورده است که برابر با ارزش ٢٢
درصد کل چکھای صادر شده است .علت
برگشت خوردن قريب به اتفاق چکھا نيز نبود
موجودی بوده است .اگر اين مبلغ را در ١٢
ضرب کنيم ،میشود  ١۶۶ھزار ميليارد تومان
برای يک سال ،يعنی نزديک به  ۴۵درصد از
بودجه جاری و عمرانی دولت در سال .٩۶
بيش از چھار سال از دوران رياستجمھوری
روحانی میگذرد اما تمام شواھد نشان میدھند که
وعدهھای روحانی برای حل مشکالت معيشتی
مردم و رونق اقتصادی دروغ بوده است.
وضعيت اقتصادی اکثريت بسيار بزرگ جامعه
يعنی کارگران و زحمتکشان بدتر از دوران
احمدینژاد شده و بيکاری افزايش يافته است .در
روزھای اخير وزير کشور از بيکاری ۶٠
درصدی در شماری از شھرھای کشور سخن
گفت .حتا اقتصاددانان دولتی نيز که اغلب
عناوينی چون استاد دانشگاه را يدک میکشند به
شکست سياستھای اقتصادی و عمقيافتن بحران
اقتصادی اذعان دارند .بحرانی که به نوبهی خود
منجر به افزايش بحرانھای اجتماعی تا سرحد
انفجار شده است.
اما چرا جمھوری اسالمی نمیتواند حتا تعديلی
در بحران اقتصادی ايجاد کند و تمام سياستھای
اقتصادی آن نتيجهی معکوس میدھند؟ چگونه
است که صندوق بينالمللی پول رشد اقتصادی
ايران در سال  ٢٠١۶ميالدی را  ١٢ /۵درصد و
رشد سال  ٢٠١٧را  ٣ /۵درصد اعالم میکند،
اما در عمل اين رشد اقتصادی را ما در کاھش
بيکاری و در افزايش قدرت خريد مردم
نمیبينيم؟! تنھا واقعيت اقتصادی برای مردم اما
کاھش قدرت خريد و افزايش معضل بيکاری
بوده است .رشد اقتصادی ادعايی صندوق
بينالمللی پول که البته براساس آمارھای دولت
جمھوری اسالمی است ،به چه معنا میباشد؟
ما ھمواره بر اين نکته تاکيد کردهايم که به دليل
ساختار ويژهی سرمايهداری ايران ،امکان رفرم
در چارچوب نظام سرمايهداری موجود و در
نتيجه تعديل بحران اقتصادی وجود ندارد ،گذشت
سالھا و واقعيتھای موجود اقتصادی ،اثبات
تحليلھای ماست.
بحران رکود – تورمی حاکم يکی از نتايج مھم
ھمين ويژگیھاست ،بحرانی که بيش از  ۴دھه
بر اقتصاد کشور حاکم شده و با روی کارآمدن
جمھوری اسالمی و تشديد تناقضات و تضادھای
نظام سرمايهداری موجود بحران اقتصادی نيز
تشديد شده است .بهنحوی که میتوان از بنبست
نظام سرمايهداری در ايران سخن گفت .اوج
فساد ،ورشکستگی و ابتذال نظام سرمايهداری را
میتوان در ايران امروز ديد .نظامی که به

وضوح به مانعی در برابر پيشرفت و تکامل
جامعه تبديل شده و برای بقای خود به
ارتجاعیترين ابزارھا و روشھا پناه آورده است.
يکی از نتايج فرسودگی اين نظام افزايش
فاصلهی طبقاتیست .ھم اکنون شرايط زندگی
گروهھای بزرگی از جامعه حتا از دوران
بردهداری نيز بدتر شده است .و اين ھمه در
حالیست که يک گروه بسيار کوچک از چنان
ثروتی برخوردار شدهاند که قابل تصور نيست.
عده معدود ديگری نيز از ميان اقشار
خردهبورژوا با آويزان شدن به ريسمان
سرمايهداران و تامين معاش از پسماندهھای آنھا
به خردهبورژواھای مرفهای تبديل شدهاند که
وظيفهی خود را بيش از ھر چيز در پاسداری از
نظام موجود میدانند.
اگر روال تحوالت اقتصادی در چھل سال اخير
را بررسی کنيم ،میبينيم که وضعيت اقتصادی
اکثريت بزرگ جامعه ھمواره رو به بدتر شدن
بوده و به عبارتی ديگر منحنی آن رو به پايين
بوده است .اما در برابر ،منحنی درآمد بخش
ثروتمند جامعه ھمواره رو به باال بوده است.
ممکن است در دورهھايی اين منحنی با شتاب
تغيير کرده باشد و يا در دورهھايی از شتاب آن
کم شده باشد اما ھمواره ھمين روال حاکم بوده
است.
از ھمين روست که در چھل سال اخير شاھديم که
کم کم مساله دو شغله شدنھا مطرح میشود،
مساله اضافه کاری مطرح میشود .بيکاری به
معضل بزرگی تبديل میشود .از کيفيت و
استانداردھای زندگی اکثريت بزرگ جامعه
کاسته میشود ،از تغذيه و بھداشت و درمان
گرفته تا مسکن و تحصيل و غيره .قدرت خريد
تودهھای مردم سال به سال کاھش میيابد.
اما وقتی قدرت خريد تودهھای مردم کاھش
میيابد ،معنای رشد اقتصادی ادعايی دولت و
صندوق بينالمللی پول چيست؟ معنای اين رشد
را در افزايش ثروت گروه کوچکی از جامعه
يعنی سرمايهداران و خردهبورژوازی مرفه
میتوان و بايد جستجو کرد.
اول بايد ديد رشد ادعايی دولت به چه معناست.
رشد اقتصادی در واقع چيزی نيست جز افزايش
درآمدھای دولت از نفت ،گاز و محصوالت
جانبی آنھا در بخشی از رشتهھای صنعتی
ھمچون پتروشيمی .افزايش توليد خودرو نيز يکی
از موارد استثنايی است که البته تاثير چندانی نه
در اين ارقام دارد و نه در جذب نيروی کار .در
ساير رشتهھا سکون کامل حاکم است و حتا شاھد
رشد منفی ھستيم از جمله در مسکن .بحران
بیآبی و کمآبی ھم بخش کشاورزی را با بحران
بزرگی روبرو ساخته است .بحران آب يکی از
عوامل مھم مھاجرت وسيع از روستا به شھر در
سالھای اخير میباشد که به رشد حاشيهنشينی
حتا در برخی از شھرھای کوچک منجر گرديده
است.
اما چه بر سر افزايش درآمدھای نفتی آمد؟ تمام
اين پولھا و تمام پولھايی که بعد از "برجام" و

لغو تحريمھای بانکی نصيب جمھوری اسالمی
شد ،وارد چرخهای شده و میشود که در نھايت
اين چرخه به جيب سرمايهداران منتھی میگردد
و نتيجهی آن ھمان چيزیست که ما با چشمان
خود در افزايش سرسامآور فقر و فاصلهی
طبقاتی میبينيم که در دنيا اگر نگوييم بینظير،
حداقل کم نظير است.
درآمدھای نفتی بخشی از درآمدھای منظور شده
در بودجه کشور است .اين درآمدھا که به شکل
ارز خارجی )اغلب دالر( میباشند ،بايد به ﷼
تبديل شوند تا نيازھای ريالی دولت برطرف شود.
بنابر اين دولت اين دالرھا را بايد به
سرمايهداران بفروشد که باز بخش قابل توجهای
از آنھا سرمايهدارانی ھستند که مستقيما وابسته
به خود دولت ھستند مانند شرکتھای بزرگی که
در اختيار نھادھای تحت نظر خامنهای قرار
دارند .تنھا رانت فروش ارز به قيمت دولتی يعنی
تفاوت قيمت دالر در بازار آزاد و قيمت دولتی
خود سودی بين  ١۵تا ٢٠درصدی را نصيب
سرمايهداران میکند .فقط در نظر بگيريد که
تبديل دالرھای حاصل از فروش نفت ،گاز و
محصوالت جانبی آنھا تنھا در سال گذشته حداقل
سودی حدود ۴٠ھزار ميليارد تومان نصيب
سرمايهداران کرده است ،آنھم فقط به خاطر
آنکه سرمايهدار ھستند و "حق" دارند ارز
خارجی را با بھای دولتی )مبادلهای( بخرند .آن
وقت ھنگامی که صحبت از ضرورت افزايش
بودجه آموزش و پرورش میشود مقامات دولتی
خود را به موش مردگی زده و از نداری و
بیپولی حرف میزنند.
اما ﷼ حاصل از فروش ارز در شکم بودجهای
میرود که به طور مستقيم حدود  ۴٠درصد آن
متعلق به ارگانھای نظامی ،امنيتی و سرکوب
رژيم مانند دستگاه قضايی است .بخش مھم ديگر
نيز باجیست که به انواع و اقسام نھادھای مذھبی
و دستگاه روحانيت داده میشود .در واقع دستگاه
عظيم سرکوب ،بوروکراسی و روحانيت بخش
اصلی بودجه را میبلعند .بخش کمی از بودجه
ھم عنوان بودجه عمرانی دارد که آن نيز در واقع
بودجهایست که مستقيما در جيب کارکنان فاسد
دولتی و سرمايهداران طرف قرارداد با دولت
میرود .بودجه آموزش و پرورش و بھداشت و
درمان نيز تنھا در حد پرداخت حقوق پرسنل
است که اين حقوقھا نيز البته در يک چرخه باز
به جيب سرمايهداران میروند .دستمزد و حقوق
کارگران و زحمتکشان صرف خريد کاال و رفع
نيازھایشان میشود ،کاالھايی که صاحب آنھا
سرمايهداران بخشھای صنعتی و تجاری ھستند
و سود کالنی از بابت فروش کاالھایشان بدست
میآورند.
دولت در اين سالھا بهويژه چھار سياست را
دنبال کرده است که ھمگی به ضرر کارگران و
زحمتکشان بوده و در نتيجه به افزايش فاصلهی
طبقاتی منجر گرديده است .اول روش تامين
کسری بودجه است که يا منجر به افزايش تورم و
گرانی کاالھا و خدمات میشود و يا منجر به
تعميق بحران که باز به طور غيرمستقيم بار آن
بر دوش کارگران و زحمتکشان خواھد بود.
براساس گفتهھای کارگزاران وابسته به دولت،
عملکرد بودجهی امسال در  ۵ماھه اول ۴٧
درصفحه ۶
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برای برون رفت از بحران اقتصادی
تنھا يک راه وجود دارد

ھزار ميليارد تومانی کسری دارد .برای حل اين
معضل بسيار بزرگ ،دولت يا بايد بھای برخی
از خدمات و کاالھا را افزايش دھد )برای نمونه
افزايش بھای دالر در روزھای اخير( که منجر
به گرانی و تورم میشود .يا اينکه از بودجه
برخی از وزارتخانهھا بکاھد که بیشک
ديواری از ديوار وزارتخانهھايی چون آموزش
و پرورش ،بھداشت و درمان و آموزش عالی
کوتاهتر نيست به ھمانگونه که ھم اکنون در عدم
پرداخت حقوق معلمان حقالتدريسی شاھديم .يا
آن که با افزايش نقدينگی چه با انتشار اسکناس و
شبه اسکناس )مانند ايرانچک و ديگر
چکپولھای بانکی( و چه با فروش اسناد خزانه
اين کسری را جبران کند که اين کار نيز نتيجهای
جز افزايش نقدينگی ،تورم و در نھايت افزايش
ثروت و دارايیھای سرمايهداران نخواھد داشت.
سياست دوم حذف سوبسيدھا به بھانهی
ھدفمندسازی يارانهھا بود .پيش از اين بخشی از
بودجه صرف پرداخت سوبسيد )يارانه( به
کاالھايی میشد که جزو کاالھای ضروری
کارگران و زحمتکشان بود .اما با اجرای طرح
ھدفمندسازی يارانهھا ،اين بخش از بودجه تا
حدود زيادی حذف شد .از پولی که بابت
ھدفمندسازی يارانهھا )بخوانيد آزاد کردن
قيمتھا( به جيب دولت سرازير میشود ،نه تنھا
پول يارانهھای نقدی تامين میگردد ،نه تنھا پولی
برای دولت باقی میماند تا سوبسيد ناچيزی که
ھنور در بعضی بخشھا مانده پرداخت شود،
بلکه پولی نيز برای تامين ساير ھزينهھای دولت
از جمله ھزينه دستگاه سرکوب و دستگاه
مفتخور روحانيت نيز میماند .اين را در نظر
بگيريم که ھر سال به دليل افزايش جمعيت و
تورم ،حجم پولی که دولت میبايست برای
سوبسيد کاالھا در بودجه در نظر میگرفت
افزايش میيافت .اما با اين سياست ،دولت
سوبسيدھا را به ضرر کارگران و زحمتکشان
قطع کرد .با گذشت نزديک به  ٧سال از آغاز
طرح "ھدفمندسازی يارانهھا" و در حالی که
قيمت کاالھا در طول اين سالھا چند برابر شده
است ،مبلغ پرداختی به يارانهبگيران ھمچنان
ثابت مانده و جالب آنکه از تعداد يارانهبگيران به
بھانهھای متعدد کاسته شده است.
سياست بعدی که بهويژه از کابينه اول روحانی
شدت يافت ،خصوصی کردن و به بيان دقيقتر
کشاندن ھر چه بيشتر پای سرمايه به آموزش و
درمان است .کابينه روحانی تا آنجا که توانست
با سياستھا و بھانهھای مختلف سعی کرد تا
آموزش و بھداشت و درمان را ھر چه بيشتر به
عرصهی تاخت و تاز سرمايه تبديل کند که
نتيجهی آن محروم شدن باز ھم گروهھای بيشتری
از کارگران و زحمتکشان از آموزش و بھداشت
و درمان بوده است .در نتيجهی ھمين سياست
است که فرزندان بخش بزرگی از کارگران و
زحمتکشان از تحصيل بهويژه تحصيالت
دانشگاھی محروم شده و مخالفت با
خصوصیسازی به يکی از خواستھای اصلی
معلمان تبديل شده است.
ارزان کردن بھای نيروی کار يکی ديگر از

سياستھای مھم دولت است که در اين سالھا
ھمچنان تداوم داشته است .به رغم افزايش ناچيز
دستمزدھا ،واقعيت اين است که افزايش
دستمزدھا واقعی نبوده و نيست .وقتی میتوان از
افزايش دستمزد به صورت واقعی سخن گفت که
قدرت خريد کارگران افزايش يابد .اما وقتی که
دستمزد کارگران به صورت اسمی افزايش يافته
اما قدرت خريد آنھا کاھش میيابد به اين
معناست که دستمزدھا نه به صورت واقعی که
اسمی افزايش يافتهاند .در نظر بگيريد که مثال
يک کارگر با دستمزد ماھانه خود ) (Yمیتواند
کاالھايی به ميزان  Xخريداری کند .حال دستمزد
کارگر افزايش يافته بنابر اين به ظاھر  Yافزايش
يافته اما ميزانی که امروز کارگر میتواند با
دستمزد خود کاال خريد کند کوچکتر از  Xشده
است .ارزان شدن نيروی کار دو نتيجهی فوری
به دنبال دارد .اول فقيرتر شدن کارگران و دوم
افزايش سود سرمايهداران.
بنابراين نتيجهی ھمهی اين سياستھا تشديد
بحران اقتصادی و ھمراه با آن گسترش دامنهی
فقر بوده است .در طول تاريخ نيز ھمواره
بحرانھای اقتصادی نظام سرمايهداری بيشترين
صدمات را به کارگران و زحمتکشان زده است
چه در اثر افزايش بيکاری و چه به دليل ارزان
شدن بھای نيروی کار که در ھر دو حالت
نتيجهاش فقر کارگران و زحمتکشان بوده است.
از ھمينجاست که چرايی سياستھای دولت در
قبال طبقه کارگر بھتر مفھوم میشود.
سياستھايی چون سرکوب اعتراضات کارگران
آذرآب و ھپکو در اراک ،سرکوب تشکلھای
مستقل کارگری و برخورد قھری با کارگران
پيشروی متشکل در اين تشکلھا مانند دستگيری
مجدد رضا شھابی ،جلوگيری از اتحاد طبقه
کارگر ،تغيير قوانين کار به نفع سرمايهداران،
قراردادی شدن اکثريت بزرگ کارگران .تمامی
اين سياستھا با ھدف وادار کردن کارگران به
تمکين در برابر سرمايهداران و خواستھای

۶۶
بيشرمانهی آنھاست که يکی از نتايج آن نيز
افزايش مداوم حوادثیست که در اثر شرايط
وحشتناک کار منجر به قتلعام کارگران ايران
توسط سرمايهداران شده است.
بحران و فقر رابطهی مستقيمی با ھم دارند و
گسترش و افزايش ھر کدام در ديگری تاثير
میگذارد .تشديد بحران به گسترش فقر
میانجامد ،با گسترش فقر قدرت خريد کاھش می
يابد و در نتيجه کاالی کمتری به فروش می رسد.
اما سرمايه که در دست سرمايهداران در حجمی
غيرقابل تصور تمرکز يافته و اين را در افزايش
ساالنه  ٢۵درصدی نقدينگی میبينيم ،به دنبال
راهھای ديگری برای کسب سود میرود و در
نتيجه بخش طفيلی بازار به رشد بيمارگونه خود
ادامه داده و اين چرخه مدام باز توليد میشود ،اما
ھر بار در حجمی مخربتر .يکی از نتايج رشد
بخشھای غيرمولد که در واقع سودھای
غيرواقعی کسب میکنند باز فرو رفتن ھر چه
بيشتر جامعه در فقر است يعنی فقر نيز با اين
روش باز توليد میشود و ھر بار وسيعتر و
ويرانگرتر ،چرا که ھمين سودھای غيرواقعی
در چرخهی خود در نھايت در افزايش قيمت
کاالھايی سرريز میشوند که ضروریترين
نيازھای مردم را برآورده میسازند.
اين واقعيت اقتصاد ايران است ،اين واقعيتیست
که تنھا يک راه برای گريز از نتايج وحشتناک آن
وجود دارد و آن اقدامات راديکال اقتصادیست
که تنھا با سرنگونی جمھوری اسالمی و
برقراری حکومت شورايی ممکن است .حکومتی
که با رھبری طبقه کارگر ايران راه را برای
گذار از مناسبات سرمايهداری به سوسياليسم
ھموار میسازد .حکومتی که با اقدامات راديکال
خود ھمچون ملیکردن تجارت خارجی،
ملیکردن زمين ،ملیکردن بانکھا و ديگر
موسسات مالی ھمچون بيمه ،برقراری تامين
اجتماعی برای تمامی افراد جامعه از شاغل تا
بيکار از کودکان تا بازنشستگان ،ملی کردن
صنايع کارخانهای و برقراری کنترل کارگری در
تمامی صنايع ،کوتاه کردن دست سرمايهداران
تجاری در چپاول کارگران و زحمتکشان،
اقدامات فوری برای تامين معيشت کارگران و
غيره اميدھا را بارور خواھد ساخت.
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خيابان ،زادگاه دمکراسی تودهای

تظاھرات  ١٠اکتبر ،سومين تظاھرات پس از
امضای بخشنامه  ۵مادهای "دگرگونی" قانون
کار توسط ،امانوئل ماکرون ،رئيس جمھور
فرانسه ،در روز  ٢٢سپتامبر بود .دولت فرانسه
اعالم کرده است ،تمامی تغييرات اين بخشنامه ،تا
ژانويه  ٢٠١٨به طور کامل به اجرا در خواھد
آمد.
ماکرون که در دور دوم انتخابات فرانسه در ماه
مه ،به رياست جمھوری رسيد ،وعده داده بود که
با تغييراتی در قانون کار ،به اقتصاد رونق بخشد
و بيکاری مزمن بيش از  ٩ / ۵درصدی را
کاھش دھد .کارمندان دولت ،اکنون ،بالغ بر / ۴
 ۵ميليون نفر ھستند ،اما دولت در نظر دارد
جھت يک صرفهجويی  ١۶ميليارد يورويی در
سال آينده ١۶٠٠ ،نفر از آنان را از کار بيکار
کند .اين اولين موج از اخراجھاست که قرار
است طی  ۵سال آينده به  ١٢٠ھزار نفر برسد ،با
آن که ھم اکنون بسياری از بخشھای دولتی با
کمبود کارمند روبرويند و کاھش تعداد کارمندان
به معنای فشار کار بيشتر بر ساير کارمندان
است .عالوه بر آن ،دستمزد کارمندان منجمد
میشود و بسياری از مزايا حذف میشوند يا
کاھش میيابند .در مجموع ،به گفتهی کارمندان
قرار است دولت بار کسر بودجه خود را بر دوش
آنان بگذارد .اما اين " تغيير" تنھا دامنگير
کارمندان دولت نمیشود " .تغيير" عمده در
قانون کار است که خشم بسياری از کارگران و
دانشجويان و کارمندان را برانگيخته است.
پيشگام ماکرون در "رفرم" قانون کار ،دولت
اوالند بود ،که پس از ماهھا اعتراض در اوت
 ٢٠١۶به تصويب رساند .گرچه ،اعتراضات به
کاھش دامنهی "رفرم" منجر گرديد .و اکنون،
تقريبا ً يک سال بعد ،طرح ماکرون با  ٣۶اقدام
بسيار فراتر از "رفرم" پيشين میرود.
ماکرون در زمانی دست به تغيير قانون کار
میزند که طبق يک نظر سنجی در  ٢٧اوت ،از
ميزان محبوبيتاش کاسته شده و نامحبوبترين
رئيس جمھور فرانسه در  ١٠٠روز اول
زمامداریاش است .گذشته از آن وی به خوبی
مخالفت کارگران و کارمندان و دانشجويان را
پيشبينی میکرد ،از اينرو ،تصميم گرفت برای
اجرای اين طرح ،به جای رأیگيری در پارلمان
از قدرت اجرايی خود استفاده کند تا ھر چه
سريعتر به آن رسميت بخشد و به اجرا درآورد و
تودهی مردم را در برابر عمل انجام شده قرار
دھد .تودهھای مخالفی را که در مصاحبهای در
آتن" ،تنبلھا ،غرغروھا و افراطیھا" ناميده و
اعالم کرده بود در برابر آنان "تسليم نخواھد
شد ".از اينروست که در تظاھراتھا بر بسياری
از پالکاردھا "کودتای اجتماعی" نقش بسته بود.
و بسياری او را "رئيس جمھور پولدارھا"
میناميدند.
طبق بخشنامه جديد ،از اين پس ،دست
کارفرمايان در اخراج و استخدام کارگران بازتر
خواھد بود .در صورت اخراج ناعادالنه،
خسارت پرداختی به کارمند يا کارگر با دو سال
سابقه کار معادل سه ماه حقوق و برای فردی با
 ٣٠سال سابقه کار ،معادل  ٢٠ماه حقوق خواھد

بود .در حالی که تا پيش از اين حداقل پرداختی با
دو سال کار ،معادل شش ماه حقوق بود.
عالوه بر آن ،مؤسسات دارای شاغلين زير ۵٠
نفر مجازند با دور زدن اتحاديهھا ،کميتهھای
کارگران را تشکيل دھند .اين در حالیست که
بيش از نيمی از کارکنان فرانسه در مؤسسات
کوچک يا متوسط مشغول به کارند .به عالوه
کارفرمايان در مذاکره درباره دستمزد و ساعت
کار و در مجموع شرايط کار آزادی عمل
بيشتری خواھند داشت .آزادی عملی که از سوی
دولت "ديالوگ اجتماعی" ناميده میشود .حاصل
اين "ديالوگ اجتماعی" اتميزه شدن نيروی کار و
کاھش قدرت چانهزنی و قدرت دفاع از حق و
حقوقشان خواھد بود .پيش از اين ضوابط
اتحاديهھا يا قانون کار بر مذاکره بين کارفرما و
کارگر حاکم بود .نتيجهی ديگر "ديالوگ
اجتماعی" کاھش قدرت و نفوذ سنديکاھا خواھد
بود .سيستم بازنشستگی ،حقوق بيکاری ،آموزش
حرفهای و شرکت راهآھن نيز در ليست "
تغييرھا" قرار دارند.
دولت فرانسه در حالی اين طرحھا را "به نفع
ھمه مردم کشور" میخواند که ھمگام با
بخششھای مالياتی به کارفرمايان و ثروتمندان،
از امکانات رفاھی و خدمات اجتماعی توده مردم
میکاھد .قشری که ھم اکنون بر اثر استثمار
نيروی کار ،چنان حجم عظيمی از ثروت و
امکانات رفاھی را در اختيار دارد که شايد در
تاريخ سرمايهداری بینظير باشد .طبق آمار
بورس فرانسه ،سود خالص نزديک به چھل
مؤسسه بزرگ فرانسوی در سال  ٢٠١۶نزديک
به ھشتاد ميليارد دالر برآورده شده است.
بيھوده نيست که آلن ِگريز يکی از نمايندگان
کارفرمايان میگويد" :اصالحات يک پيام بسيار
قوی دارد ،پيامی اميدوارکننده برای
کارفرمايان".
 ٩اتحاديه کارگری و کارمندی مشترکا ً فراخوان
اعتصابات و تظاھرات را داده بودند .به جز آن،
حزب چپگرای "فرانسه نافرمان" به رھبری
ژان لوک مالنشن و از کانديداھای رياست
جمھوری ،از فراخواندھندگان تظاھرات ٢٢
سپتامبر بود که بيش از  ١٠٠ھزار نفر در
پاريس در آن شرکت داشتند .اعتصابات کارمندی
اکتبر به فراخوان اين اتحاديهھا ،در  ١٠سال
گذشته بیسابقه بوده است.
با وجود اين ،به نظر میآيد ھنوز اين
اعتراضات از قدرت الزم برای مقابله با تصميم
دولت مبنی بر دستاندازی به قانون کار و
خدمات اجتماعی برخوردار نيست .از يک سو،
در فرانسه نيز ،در کل ،از دامنهی اعتصابات و
تظاھرات نسبت به ساليان پيش کاسته شده است.
طبق آمار دولتی ،در سال  ٢٠١۴در برابر ھر
ھزار کارگر  ٨١روز اعتصاب ثبت شده است.
اين رقم در اواخر دھه  ٩٠ميالدی  ٣٠٠روز و
در اواخر دھهی  ٨٠ميالدی بيش از  ١٠٠٠روز
بوده است .از سوی ديگر ،ھمهی
کنفدراسيونھای فرانسوی بر سر اعتصابات و
اعتراضات توافق ندارند .چنان که "کنفدراسيون
عمومی کار" ،يکی از پنج کنفدراسيون مھم
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کارگری در فرانسه ،و "کنفدراسيون دمکراتيک
فرانسه" ،بزرگترين سنديکای بخش خصوصی،
اعالم کرده بودند در تظاھرات  ١٢سپتامبر
شرکت نخواھند کرد .ھمچنين طبق نظر سنجی
اخير مؤسسه "  " BVAنه دھم از فرانسويان
معتقدند "رفرم بازار کار" ضروریست ،اما ۶٠
درصد در مورد آينده اين طرح نگراناند.
"رفرمی" که چيزی نيست جز اجرای کامل
سياستھای نئوليبرالی ،اين بار در فرانسه.
سياستھايی که در تمامی کشورھا جز تعميق
شکاف طبقاتی حاصلی به بار نياورده است.
ژوزف استيگليتز ،برندهی جايزهنوبل اقتصادی و
کارشناس ارشد پيشين بانک جھانی ،در مورد
اين سياستھا میگويد" :گلوباليزاسيون اقتصادی
در پايان قرن بيستم باعث غير انسانی شدن در
ھمه جوامع شد .فقر را عمومی و نابرابری
فرصتھا را در سطح جھان تشديد کرد .اين
گلوباليزاسيون به پديدهھای ناگواری ھمچون کار
کودکان ،بردگی نوين ،اسارت از بدھی و
نسلکشی انجاميده است".
اکنون نيز در فرانسه ،با آن که اعتصابگران و
تظاھراتکنندگان فقط خواھان بازپسگيری قانون
کار نمیباشند و به کل سياستھای دولت
اعتراض دارند ،و از اين نظر اعتراضاتشان از
خصلتی سياسی برخوردار است ،اما ،از سويی،
سنديکاھا فاقد پتانسيل رھبری سياسی مبارزات
کارگران و زحمتکشان ھستند ،از سويی ديگر،
احزاب چپگرای فرانسه ،چنان که انتخابات
رياست جمھوری نشان داد ،از اعتبار چندانی در
ميان توده مردم برخوردار نيستند ،گو آن که اين
احزاب دھهھای متمادیست که از خصلت
انقالبی و راديکال و توان پيگيری منافع کارگران
بیبھره گشتهاند.
در صورت ادامهی اين شرايط ،ھرچند ادامهی
اين مبارزات در ھر گستره و عمقی شرط الزم
است ،اما شرط کافی برای پيشگيری از پيشبرد
سياستھای ضد کارگری سرمايهداران و
دولتھای آنان نيست .مبارزات کنونی ،در نھايت
موجب تعويق اجرای سياستھای نئوليبرالی يا
حداکثر کاھش دامنهی آنھا میشوند .از اينرو،
ضروریست کمونيستھا و کارگران آگاه تمامی
کشورھای سرمايهداری ،وظيفهی اصلی خود را
ايجاد حزب طبقاتی کارگران قرار دھند .حزبی
که بتواند به ضرورتھای کنونی مبارزه طبقاتی
پاسخ الزم و درخور را بدھد .و نيز پاسخی در
خور به ماکرون و ھمپيمانانش .ماکرون در
مصاحبهای در نيويورک گفته است" :دمکراسی
در خيابان روی نمیدھد ".در عمل بايد به وی
پاسخ داد ،دمکراسی بورژوايی ،شايد؛ اما
دمکراسی تودهای در خيابانھا میشکفد و میبالد
و نظام سرمايهداری و حاميانش را به زبالهدان
تاريخ میسپرد.

زنده باد
استقالل طبقاتی
کارگران
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خالصه ای از اطالعيه ھای سازمان
سازمان فدائيان )اقليت(  ١٣مھرماه اطالعيهای با عنوان "رضا شھابی را آزادی کنيد  -جمھوری
اسالمی قاتل محمد جراحی است" منتشر نمود .در بخشی از اين اطالعيه آمده است" :صبح امروز
سيزده مھرماه محمد جراحی کارگر مبارز و پيشرو در اثر ابتال به سرطان تيروئيد در بيمارستان
تجريش تھران درگذشت .وی که توسط مقامات جمھوری اسالمی چندين بار دستگير و زندانی شده
بود ،برای آخرين بار در سال  ٩٠ھمراه با رفيق و ھمسنگر خود کارگر مبارز شاھرخ زمانی
دستگير شد و تا سال  ٩۵در زندان مرکزی تبريز بدون حتا يک روز مرخصی بسر برد.
او در سالھای زندان به بيماری سرطان مبتال شد .پس از عمل جراحی در بيمارستان تبريز،
مقامات جمھوری اسالمی با مرخصی درمانی وی موافقت نکرده و پس از عمل او را به زندان
بازگرداندند که ھمين مساله موجب تشديد بيماری وی شد.
محمد جراحی در  ١٩مرداد  ٩۵از زندان آزاد شد و کمتر از  ١۴ماه بعد درگذشت .جمھوری
اسالمی قاتل محمد جراحی است ھمانطور که قاتل رفيق و ھمسنگر او شاھرخ زمانی است.
شاھرخ زمانی کارگر مبارز و ھمپرونده محمد جراحی بود که حتا در زندانھای قرون وسطايی
جمھوری اسالمی نيز دست از مبارزه نکشيد و در شھريور  ٩۴در زندان گوھردشت جان باخت.
ھم اکنون رضا شھابی کارگر مبارز شرکت واحد تھران در وضعيت بسيار وخيم جسمی بسر
میبرد .وی ھفته گذشته و در پی وعدهی مقامات دولتی بعد از  ۵٠روز به طور مشروط به
اعتصاب غذای خود خاتمه داد .اما از آن زمان تاکنون حتا به وضعيت جسمی او نيز رسيدگی نشده
و اين در حالیست که بعد از  ۵٠روز اعتصاب غذا او نياز به مراقبتھای فوری پزشکی بيرون از
زندان دارد.
جان رضا شھابی در زندانھای جمھوری اسالمی در خطر است.
سازمان فدائيان )اقليت( خواستار آزادی فوری و بیقيد و شرط رضا شھابی و ديگر کارگران و
معلمان دربند و تمامی زندانيان سياسی است.
سازمان فدائيان )اقليت( جمھوری اسالمی را مسوول ھر اتفاقی میداند که جان و سالمتی رضا
شھابی را به خطر اندازد.
سازمان فدائيان )اقليت( از ھمهی انسانھای آگاه میخواھد تا از رضا شھابی و خواست آزادی بیقيد
و شرط او حمايت کرده و بر تالشھای خود برای آزادی او بيافزايند".
ھمچنين در اين روز سازمان فدائيان )اقليت( در رابطه با تجمعات اعتراضی معلمان در سراسر
کشور در روز جھانی معلم ،اطالعيهی ديگری با عنوان "از خواستھا و مبارزات معلمان حمايت
کنيم" منتشر کرد که در بخشی از آن آمده است:
"معلمان آگاه و مبارز!
واقعيت اين است که جمھوری اسالمی حکومت سرمايهداران است و از اين رو ھمهی سياستھای
حکومت در خدمت سرمايهداران و حفظ نظام حاکم قرار دارد.
در تمام اين سالھا بخش بزرگی از بودجه دولت به جای آن که صرف آموزش و پرورش ،سالمت
و بھداشت مردم شود به نيروھای نظامی ،امنيتی و دستگاه مفتخور روحانيت اختصاص داده شده و
میشود  .وضعيت کنونی آموزش و پرورش که بهويژه در کابينهی روحانی پای سرمايهداران ھر
چه بيشتر به آن باز شده  ،به جای آموزش کودکان به محلی برای چپاول دسترنج کارگران و
زحمتکشان تبديل گرديده است.
در نتيجهی ھمين سياستھا و فاصلهی غيرقابل تصور طبقاتی است که ميليونھا تن از فرزندان
کارگران و زحمتکشان از تحصيل در مدارس و يا دانشگاه محروم شده و در چرخهی فقر و
سيهروزی گرفتار شدهاند.
معلمان آگاه و مبارز!
تحقق بودجه عادالنه برای آموزش و پرورش ،رھايی از فقر ،تحقق واقعی تحصيل رايگان ،در گرو
اتحاد و تداوم مبارزه است .با اتحاد ،با گسترش مبارزه ،با کشاندن ھر چه بيشتر توده معلم و
بازنشسته به اعتراضات ،با حمايت و ھمدلی عملی دانشآموزان و والدينشان که غالبا از ميان
کارگران و زحمتکشان ھستند ،میتوانيد گامھای مھمی به پيش و برای تحقق شعارھا و
خواستھایتان برداريد.
سازمان فدائيان )اقليت( ضمن حمايت از خواستھا و مبارزات معلمان ،خواستار آزادی فوری و
بیقيد و شرط معلمان و کارگران زندانی و بازگشت آنھا بر سر کار میباشد.
سازمان فدائيان )اقليت( خواستار جدايی دين از آموزش ،تحصيل رايگان در تمامی سطوح تحصيلی،
برخورداری ھمگانی از تامين اجتماعی از گھواره تا آخرين لحظهی حيات و حقوق باالتر از خط
فقر برای معلمان و بازنشستگان است به نحوی که ھيچ معلمی به کار دوم روی نياورد و بتواند با
حقوق معلمی با خانوادهی خود در آسايش و رفاه زندگی کند".

رژيم جمھوری اسالمی را بايد با يک اعتصاب
عمومی سياسی و قيام مسلحانه برانداخت
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گزارشی از اکسيون اعتراضی
به شرکت رژيم سانسور
در نمايشگاه بينالمللی
کتاب فرانکفورت
روز شنبه ١۴ ،اکتبر  ،٢٠١٧فريادھای
”زندانی سياسی آزاد بايد گردد“ ،رعشه بر
تن جانيان و مزدوران رژيم در غرفهی
ايران در نمايشگاه بينالمللی کتاب –
فرانکفورت انداخت به طوری که بالفاصله
روز بعد ،در سايت آ نا )خبرگزاری دانشگاه
آزاد اسالمی( فرياد و فغانشان بلند شد و
حتی تھديد کردند که سال ديگر در نمايشگاه
کتاب شرکت نخواھند کرد .اما از آنجايی که
اين حکومت ،حکومت خفقان و سانسور
است ،حتی نام گروهھای چپ و کمونيست را
سانسور کرده و از برگزارکنندگان اين
اکسيون اعتراضی به زعم خودشان به عنوان
”منافقين“ نام میبرند.
در حالی که ،به ويژه ،روز شنبه گروهھای
مختلف اپوزيسيون چپ و مترقی در
اکسيونھای متفاوت تالش در افشای ماھيت
رژيم کردند .گروھی از فعاالن چپ به
ھمراه فعاالن سياسی آزاديخواه و مترقی
اکسيونی ترتيب دادند و با تیشرتھای سفيد
دارای تصاوير نويسندگان قربانی قتل ھای
زنجيرهای و شعار ”نه به سانسور در ايران
و جھان“ در غرفهھای متعدد از جمله
اتوبوس سازمان عفو بين الملل و سالن
تلويزيون کانال يک آلمان حضور يافتند و با
خبرنگاران مختلف در مورد وضعيت
سرکوب آزادی بيان و قلم و وضعيت
زندانيان سياسی ،از جمله سھيل عربی و
رضا شھابی مصاحبهھايی انجام دادند .آنان
ھمچنين با حضور مداوم در مقابل غرفهی
جمھوری اسالمی ،اعتراض خود را به
حضور رژيم سرکوب و ترور در اين
نمايشگاه اعالم کردند.
از سوی بازديدکنندگان خارجی نمايشگاه
استقبال بسيار خوبی از اين اکسيون شد و
حتی پس از اين که پليس معترضين را از
سالن خارج می کرد ،رو به بازديدکنندگان
کرده و به افشاگری ادامه دادند .به طوری
که مردم به پليس اعتراض کردند ،که نبايد با
گروھی که با سانسور و اختناق مبارزه
میکند ،چنين برخوردی کنند.
آنان پيش از اين طی اطالعيهای ،حضور
رژيم جمھوری اسالمی ،حضور سانسور و
سرکوب آزادی بيان و قلم را در نمايشگاه
بين المللی کتاب محکوم کرده بودند.
گزارش از فعالين سازمان فدائيان )اقليت( –
فرانکفورت
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رشد مبارزات و اعتالی سياسی جنبش

سياسی و چشمانداز عميقتر شدن آن در ھمين
بحران اقتصادی و تضادھای آن نھفته است .البته
عامل ديگری نيز که به تشديد مبارزه و وسعت
دامنه آن ياری میرساند ،استبداد دولت دينی و
بی حقوقی ،اختناق و سرکوبی است که تودهھای
وسيع مردم ايران از آن رنج میبرند .ابعاد اين
بی حقوقی ،اختناق و سرکوب به آن درجه است
که حتی گروهھايی از قشر مرفه جامعه که به
لحاظ طبقاتی منافعشان در حفظ نظم موجود
است ،از اين استبداد و بی حقوقی درامان
نماندهاند .اما در ھمه حال اين تودهھای کارگر و
زحمتکش ھستند که رژيم ديکتاتوری عريان
سرمايه و استبداد مذھبی آنھا را به بند کشيده و
با بیرحمانهترين سرکوب ،بی حقوقی و استبداد
مواجهاند .لذا تشديد مبارزه در اين عرصه نيز
عامل مھم ديگری در وسعت دامنه و تعميق
روزافزون بحران سياسی است.
اين بحران ،در درون طبقه حاکم و دستگاه دولتی
نيز خود را در تشديد اختالفات و کشمکشھای
گروهھا ،جناحھا و ارگانھای رژيم ،ناتوانی،
شکستھای پیدرپی در حل معضالت جامعه،
بنبستھای رژيم ،فسادی که سرتاپای دستگاه
دولتی را فراگرفته ،به نمايش گذاشته است.
اگر به اتفاقات ھمين چند روز اخير نگاه کنيم،
ارگانھا و نھادھای اصلی دستگاه دولتی در حال
کشمکش و جدال با يکديگرند .قوه مجريه ،قوه
قضاييه را زير سؤال میبرد و متقابالً قوه
قضاييه ،قوه مجريه را .باندھای وابسته به
جناحھا در مجلس ھم گروھی در حمايت از اين
جناح و گروھی در جانب جناح ديگر يکديگر را
رسوا میکنند.
دستگاه قضايی برای بیاعتبار کردن دارو دسته
روحانی ،يک عضو تيم مذاکرات ھستهای را به
اتھام جاسوسی محکوم میکند ،وزير اطالعات
کابينه روحانی ،اساسا ً جاسوس بودن عضو تيم
ھستهای را انکار میکند و میگويد اين آقا ھمکار
خود ما بوده است .ھنوز اين ماجرا خاتمه نيافته
که يک نماينده مجلس اعالم کرد ،دو عضو ديگر
تيم مذاکرات ھستهای نيز جاسوس ھستند و به
خارج فرار کردهاند .جناح رقيب متقابالً ماجرای
جاسوسی دختر رئيس قوه قضاييه را برمال
میکند .دستگاه قضايی ،محدوديتھای جديدی
برای رئيس گروهھای موسوم به اصالحطلب
قرار میدھد ،روحانی و گروھی از نمايندگان
مجلس به حمايت از خاتمی عليه قوه قضاييه
برمیخيزند.
دستگاه قضايی پاتک جديدی میزند و حکم
بازداشت برادر معاون اول روحانی را به اتھام
دزدی و اختالس صادر میکند .کشمکش به
جلسات عمومی و روزنامهھا کشيده میشود.
روحانی دستگاه قضايی را مشتی بيکار معرفی
میکند که چون بايد شغلی داشته باشند ناچارند
يک عدهای را احضار کنند .رئيس قوه قضاييه
نيز ،ضمن اينکه روحانی را ذینفع در
پروندهھای مالی – اقتصادی معرفی میکند،
پاسخ میدھد که اگر بيکاری وجود دارد ،اين شما
ھستيد که چھار سال کشور را رھا کرده و به
دور برجام سينه زديد.

سپس دادستان کل رژيم وارد جدال با نمايندهھای
طرفدار روحانی در مجلس میشود و آنھا را
متھم به حمايت از جاسوس و اپوزيسيون میکند.
او در سخنرانی خود از وامھا و تسھيالت کالن
به نورچشمیھا سخن گفت و از فساد گسترده در
دستگاه اداری که حجم آن "در ھيچ عقل و منطقی
نمیگنجد"
سران ارگانھا و نھادھای رژيم ،خودشان با
صدای بلند ،ازھمگسيختگی ،فساد ،تضادھای
شديد باندھای حاکم و در يککالم بحران درونی
ھيئت حاکمه را جار میزنند .اکنون ھر گروه،
باند و ارگانی در جمھوری اسالمی ،يک قدرت و
حکومت مختص خود است .اين ازھمگسيختگی
به درجهای است که فرمانده سپاه ثارﷲ کرمان
شخصا ً وظيفه مبارزه با فساد ،دستگيری افراد
وابسته به جناح ديگر را برعھدهگرفته است .او
که جريان دستگيری مھدی جھانگيری را توضيح
میداد ،او را يکی از ريشهھای فساد ناميد .تھديد
کرد که بهحساب جريان کارگزاران که امکانات
استان کرمان را در اختيار گرفته و ھواپيمايی
ماھان ،کرمان موتور و منابع اقتصادی متعدد
ديگری را به تصرف درآورده و به کسی
پاسخگو نيست ،خواھد رسيد .او افزود ،سپاه جلو
آنھا میايستد ،با آنھا برخورد میکند و از کسی
اجازه نمیگيرد .اين ھم افزودهای بر فا کتھای
ديگر مبنی بر ازھمگسيختگی درونی رژيم.
بحران درونی رژيم به نقطهای رسيده است که
اکنون ديگر کاری از خامنهای نيز ساخته نيست.
از ھمينرو ست که بهرغم اينھمه کشمکش و
اختالفات در درون دستگاه دولت و ميان باندھای
حکومت ،سکوت کرده است .تمام آنچه که گفته
شد بحرانھای الينحل اقتصادی و اجتماعی ،رشد
روزافزون مبارزات کارگران و زحمتکشان،
اعتالی جنبش سياسی تودهای ،بحرانھا،
بنبستھا و ازھمگسيختگی درونی رژيم ،نشان
از عميقتر شدن بحران سياسی است.
در چنين شرايطی ،جمھوری اسالمی ديگر در
موقعيتی نيست که بهسادگی بتواند جنبش سياسی
اعتال يابنده و بحران سياسی را که پيوسته
عميقتر میشود مھار کند .نبردھای بزرگی در
پيش است .تنھا طبقه کارگر است که میتواند اين
مبارزه را تا پيروزی کامل رھبری کند و
تودهھای وسيع مردم ايران را از شر فجايعی که
رژيم حاکم بر ايران به بار آورده نجات دھد.
وظيفه مبرمی که کمونيستھا و پيشروان جنبش
کارگری از ھماکنون بردوش دارند ،تالشی
ھمهجانبهتر برای ارتقای سطح تشکل ،آگاھی و
مبارزه طبقه کارگر است ،تا اين طبقه بتواند
بهخوبی از پس وظيفهای که در برابرش
قرارگرفته است ،برآيد.
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"شورای اسالمی "
و نبرد سنديکا با مديريت شرکتواحد

"شوراھای اسالمی کار" را به کارگران بقبوالند.
"شوراھای اسالمی کار" و ساير تشکلھای
دولتی ،ھيچگاه مورد پذيرش کارگران نبودهاند و
نه فقط ھيچگونه اعتباری در ميان کارگران
نداشتهاند و ندارند ،بلکه بخاطر نقش بسيار
مخرب و سرکوبگرانهشان ،ھمواره مورد نفرت
و انزجار کارگران بودهاند و ھرجا موقعيتی دست
داده است ،کارگران ايران اين نفرت و انزجار و
مخالفت خود با اين گونه تشکلھا را نشان دادهاند.
از اين نمونه است جريان "انتخابات" "شوراھای
اسالمی کار" در سامانهھای  ١و .BRT ۶
سال  ٩٢ھنگام "انتخابات" شورای اسالمی در
سامانهھای يک و شش  ،BRTبهرغم اعمال
زور و فشار مديريت عليه کارگران و تقلب و
تخلف گسترده در چند نوبت ،کارگران اين دو
سامانه با نه محکم خود به رایگيری و شورای
اسالمی ،مانع ايجاد چنين ارگانی شدند و تمام
تالشھای مذبوحانه مديريت و حاميان آن در
ادارۀ کار را با شکست روبرو ساختند .دو سال
بعد )سال (٩۴نيز ھمين ماجرا تکرار شد.
کارگران شرکتواحد با اعالم انزجار خود از اين
تشکلھای فرمايشی و جاسوسی ،بار ديگر
شکست مفتضحانهای را بر مديريت تحميل
کردند .بهرغم اين شکستھای پیدرپی و
خفتبار اما مديريت شرکت،امسال نيز بار ديگر
درصدد ايجاد اين ارگانھای ضدکارگری در
سامانهھای ياد شده برآمد.
تالش مجدد مديريت برای ايجاد شورای اسالمی
در اين دو سامانه ،با حجم وسيعی از تبليغات
ھمراه شد .مديريت شرکت تدارکات گستردهای را
آغاز کرد و به ترفندھای گوناگونی از جمله
اعمال زور و فشار بر کارگران متوسل شد تا
تعداد ھرچه بيشتری از کارگران را به پای
صندوق رای بکشاند و در نھايت افراد مورد نظر
خود را از درون آن بيرون آورد.
در مقابل آن  ،کارگران پيشرو و سنديکای
کارگران شرکتواحد نيز کارزار مبارزاتی
وسيعی را عليه اين "انتخابات" و "شوراھای
اسالمی کار" آغاز کردند .سنديکای کارگران
شرکتواحد از طريق کانال تلگرامی خود،
تبليغات جانانهای را سازمان داد و بار ديگر از
ماھيت اين "شوراھا" به عنوان يکی از
ابزارھای اصلی کارفرما ،در ممانعت از احقاق
حقوق کارگران شرکتواحد پرده برداشت.
سنديکا عملکرد شورای اسالمی چه از طريق
حضور در "کميته انضباط کار" و چه در
"کميتهھای خسارت فنی" ،نقش سرکوبگرانه
اين ارگان را بيشازپيش افشا و برمال کرد.
سنديکا با داير کردن ستون "يادداشتھای ارسال
شده به سنديکا" در کانال تلگرام خود ،وسيعا به
درج نظرات کارگران در مخالفت با شوراھای
اسالمی پرداخت و تالشھای مذبوحانه مديريت و
حراست برای سرھمبندی کردن شورای اسالمی
و سرکوب بيشتر کارگران را نيز افشا و برمال
کرد .سنديکا در دورۀ تدارک برگزاری
"انتخابات" شورای اسالمی در دو سامانه  ١و
 ،۶به تالشھای پيشين کارگران پيشرو و فعاالن
سنديکا برای ممانعت از تشکيل اين تشکلھای

ضدکارگری اشاره نموده و کارگران را به
مقاومت در برابر فشارھای مديريت و حراست
برای مشارکت در "انتخابات" شورای اسالمی و
تحريم آن ترغيب میکرد .با نزديکتر شدن
زمان "انتخابات" و رایگيری ،تالشھای
مديريت و حراست شرکت نيز بيشازپيش تشديد
گرديد و برای جلوگيری از حضور کارگران
پيشرو و فعاالن سنديکا در ميان کارگران و
ارتباط با آنھا ،ورود اين کارگران را به
تعميرگاه و قسمتھای اجتماع کارگران ممنوع و
از آن جلوگيری بعمل امد .اين درحالیست که
حتا برطبق قوانين و مقررات تشکيل "شوراھای
اسالمی کار" برای رایگيری ،بايستی مجمع
عمومی تشکيل شود و کارگران از اين امکان
برخوردار باشند که در مجمع عمومی نظرات
خود را اعالم کنند .اما مديريت شرکتواحد حتا
اين مقررات را نيز نقض نمود و برای يکبار ھم
که شده به اين کار تن نداده است .درعينحال
ھيچيک از کارگران مستقل از کارفرما ،اجازه
مشارکت در برگزاری اين "انتخابات" را نيافتند.
مديريت ،به خواست برخی از کارگران که
حاضر بودند از وقت شخصی خود و خارج از
شيفتکاری ،در محل برگزاری انتخابات حاضر
شوند تا ناظر انتخابات باشند و نسبت به صحت
آن اطمينان حاصل کنند و از تقلب جلويگری
بهعمل آورند ،توجھی نکرد .تمام مديريت و
مھندسی برگزاری انتخابات ،به افراد وابسته به
کارفرما واگذار شد .مديريت و حراست شرکت،
برای ترغيب کارگران به شرکت در "انتخابات"
به اين موضوع دامن زدند که اگر در اين
سامانهھا ،شورای اسالمی وجود نداشته باشد ،از
واحدھای ديگر شورای اسالمی خواھند آورد.
ارعاب و تھديد کارگران به تغيير شيفت ،تغيير
ساعتکاری و تعويض اتوبوس نيز ار جمله
ترفندھای ديگر مديريت برای اجبار کارگران به
شرکت در رایگيری بود .مديريت برخی
کانديداھای غيروابسته به خود را نيز تھديد و
مجبور به انصراف نمود و ھمپای تمام اين
اقدامات و تھديدھا ،البته گاه در برابر برخی
خواستھای جزئی ،با روی خوش ،وعدهھايی
میداد تا ھر طور شده انتخابات مورد نظر خود
را برگزار نمايد .سرانجام  ٢١شھريور ،روز
"انتخابات" فرا رسيد .فضا و جريان انتخابات ،با
ايجاد جو شديد پليسی  -امنيتی و فشارھای
مضاعف بر کليه کارگران و فعاالن سنديکا
ھمراه بود .تقلبات و تخلفات در جريان انتخابات
شورای اسالمی در سامانه  ١و  ۶اما افتضاحاتی
که در دورهھای پيشين در اين سامانهھا بهبار
آمده بود را پشت سرگذاشت .در سامانه يک،
برخی عوامل جيرهخوار مديريت مانند "رضا
مرشدلو" و "رضا پاشايی" )بسيجی و مداح
اھلبيت( به دستور معاون فنی سامانه يک ،به
جای کارگرانی که در مرخصی بودند ،رای به
صندوق ريختند .از برخی افراد خواسته شده بود
صبح روز رایگيری به جای افراد غائب و
عصر ھمان روز به جای خودشان رای بدھند!
افزون بر اين در سامانه  ۶حسن لطفی رئيس
بسيج اين سامانه ،با ھمکاری ساير عوامل
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مديريت ،برگهھای سفيد  A۵به کارگران
میدادند و از آنھا میخواستند که اين برگهھای
سفيد را به داخل صندوق بياندازند و برگهھای
رای که به مھر اداره کار ممھور شده بود را از
آنھا میگرفتند و در فرصت مناسب ،اسامی
افراد مورد نظر خود را بر آن نوشته و به
صندوق میانداختند .مديريت شرکتواحد برای
پيشبرد مقاصد خود و کنترل و مديريت
رایگيری ،شماری از لمپنھا ،لباسشخصیھا،
ماموران حراست و اعضای شوراھای اسالمی
ساير سامانهھا از جمله سامانه  ٢و  ۴را نيز به
محل رایگيری آورده بود .عناصر سرسپرده
مديريت و حراستیھا ،حتا از تھديد مستقيم و
اقدام فيزيکی مانند ھل دادن و کشاندن کارگران
به پای صندوق رای خودداری نکردند .يکی از
نمايندگان کارگران که توانسته بود در ھيئت
نظارت بر انتخابات حضور يابد ،بدليل تقلبھای
گسترده در سامانه  ۶خواھان ابطال "انتخابات"
شد! حراست ضمن تھديد اين نماينده ،به وی
ھشدار داد مراقب خودش باشد چرا که حکم جلب
وی صادر شده است .زمانیکه او به تخلفات و
آراء اضافی ريخته شده به صندوق اعتراض
کرد ،حراست و نيروی انتظامی ھمراه با ديگر
عناصر سرکوب مانع ادامه اعتراض وی شدند و
در حضور نماينده ادارۀ کار ،او را از محل
رایگيری بيرون کردند و در نھايت با زور و
ارعاب امضای وی را نيز پای صورتجلسه گذ
اشتند .عالوه بر تقلبھا و تخلفات بزرگی که ھر
کدام از آنھا به تنھايی برای بیاعتباری اين
انتخابات کفايت میکرد ،از جمله عدم برگزاری
مجمع عمومی ،رد صالحيت گسترده کانديداھايی
که سر سپرده مديريت نبودند و اعمال زور و
تھديد عليه کارگران ،بازه زمانی انتخابات نيز به
 ٢۴ساعت کش داده شد .شمارش آراء نيز
دستکم تا  ۶۶ساعت بعد از پايان انتخابات اعالم
نشد.
بهرغم تمام اين تخلفات و تقلبھای آشکار اما
زمانی که نتيجه آراء اعالم شد ،مشخص گرديد
که "شورای اسالمی" نه در سامانه  ١و نه در
سامانه  ۶حد نصاب آراء را بدست نياورده است.
کارگران شرکتواحد و سنديکای مبارز آنھا
برای سومين دور متوالی تالشھای مديريت
برای ايجاد ارگانی بنام "شورای اسالمی کار" را
با شکست روبرو ساختند .بسياری از کارگرانی
که در رایگيری شرکت کرده بودند ،با کاربست
رھنمود سنديکا مبنی بر ترسيم يک ضربدر
بزرگ روی برگه رای ،مخالفت خود را با
مديريت و "شورای اسالمی کار" و درعينحال
تاييد نمايندگان خود در سنديکای کارگران
شرکتواحد اتوبوسرانی تھران و حومه ،بر
سينه مديريت و شورای اسالمی کار آن دست رد
زدند.
ماھيت ضدکارگری شوراھای اسالمی بر ھمه
کارگران آشکار است .صرفنظر از اقدامات
جنايتکارانه و سرکوبگرانه شوراھای اسالمی
در سالھای نخست پس از قيام بھمن )سال  ۵٩و
به بعد( ،از جمله سرکوب خشن شوراھای
کارگری که با ابتکار خود کارگران بوجود آمده و
از درون مبارزات کارگری جوشيده بودند و
دخالت مستقيم آن ھا در اخراجھای گسترده،
تبعيد ،حبس و تيرباران ھزاران تن از اعضای
درصفحه ١١
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"شورای اسالمی "
و نبرد سنديکا با مديريت
شرکتواحد
اين شوراھا ،اما تا جايی به شوراھای اسالمی
کار و فعاليت آن در يک دھه اخير در
شرکتواحد برمیگردد ،اين تشکل ضدکارگری
ھمواره عامل مديريت و ابزار سرکوب کارگران
بوده است .درايجاد اين "شوراھای اسالمی"
ھيچگاه حتا بخاطر ظاھر سازی ھم که شده ،و لو
يکبار اقدام به دعوت مجمع عمومی از کارگران
و رانندگان شرکت بعمل نياورده است .شورای
اسالمی در تمام طول دوران حيات خود ،ھيچگاه
کوچکترين گام مثبتی برای کارگران برنداشته
بماند ،که ھمواره ابزار دست کارفرما عليه منافع
کارگران ،عليه تشکليابی و عليه سنديکا و عليه
خواستھا و حقوق کارگران بوده است .نقش
سرکوبگرانه و ماھيت جاسوسی و خبرچينی اين
تشکل رژيمی" ،در کميته انضباط کار" و در
ھزاران اقدام ضدکارگری برای ھمه کارگران
شرکتواحد افشاء و برمال شده است .سال  ٨۴در
دو اعتصاب بزرگ و شکوھمند کارگران
شرکتواحد که ھزاران کارگر بازداشت شدند ،با
گزارش اعضای ھمين ارگان ھای سرکوب،
صدھا کارگر بطور فلهای از کار اخراج شدند.
اينھا کارگرانی بودند که خواستار حق و حقوق
خود بودند و از سنديکای مجبوب خود حمايت
میکردند" .ھمين شوراھای اسالمی کار" بودند
که در  ١٩ارديبھشت سال  ،٨۴از کليه مناطق
شرکتواحد ،با ھمکاری مديريت و حراست و با
سرکردگی عناصر مزدوری چون حسن صادقی
و حمايت عليرضا محجوب ،به دفتر سنديکا در
حسينيه خبازان واقع در ميدان حسنآباد به نحو
وحشيانهای يورش بردند .چماقداران شوراھای
اسالمی و خانه کارگر ،بعد از شکستن درب دفتر
سنديکا و ورود به آن ،تمام شيشهھا را شکستند
اعضای سنديکا که در محل حاضر بودند را
وحشيانه و به شدت مورد ضرب و شتم قرار
دادند و لوازم و اسناد سنديکا را نيز نابود کردند
و يا با خود بردند.
بنابراين بسيار بديھیست که يکی از وجوه
فعاليتھای کارگران پيشرو و سنديکای کارگران
شرکتواحد اتوبوسرانی تھران و حومه پساز
بازگشايی در سال  ،٨۴افشاگری مستمر و مقابله
با اين ارگان ضدکارگری و خرابکاریھای آن
در اين شرکت باشد .سنديکای کارگران
شرکتواحد در سالھای اخير نيز درعين تالش
و مبارزه برای ساير خواستھای کارگران اين
شرکت ،و يا حتا در بحبوحه تالش و مبارزه
برای آزادی رضا شھابی عضو ھيئت مديره
سنديکا ،از ساير مسائل کارگری و اجتماعی ،از
آذرآب و ھپکو و ھفتتپه و معلمان و
بازنشستگان و امثال آن و از نقش مخرب
شوراھای اسالمی کار در شرکتواحد و مبارزه
با آن غافل نبود .مبارزه و نبردی که پيروزی در
آن به نام کارگران شرکتواحد و سنديکايشان
ثبت شد.
اينکه مديريت شرکتواحد در ھمدستی با اداره
کار با راهاندازی "مرحله دوم انتخابات" و با

از کميته خارج سازمان فداييان )اقليت(
به شورای ھمکاری نيروھای چپ و کمونيست
رفقا ،در نامه قبلی )به تاريخ ماه ژوئن  (٢٠١٧به اطالعتان رسانديم که از اين پس ،ما به عنوان
ناظر در "شورای ھمکاری" باقی خواھيم ماند تا در جريان مباحث درون تشکيالتی ،تصميم نھايی
در اين مورد را اتخاذ کنيم .اين امر صورت گرفت و بدين ترتيب ،ما خروج خود را از "شورای
ھمکاری نيروھای چپ و کمونست" اعالم میکنيم.
مسلما ً در برابر ما به عنوان يکی از نيروھای تشکيلدھنده اين "اتحاد" اين سؤال مطرح خواھد شد
که با چه اھدافی وارد اين "اتحاد" شديد و اکنون به چه علتی از آن خارج میشويد؟
در نامه فوقالذکر خطاب به شما نوشتيم:
"رفقا حتما ً به ياد دارند ،سازمان ما عالوه بر تفاوتھای موجود و شناخته شده در سطح جنبش ،يک
اختالف نظر مھم ديگر نيز در اين زمينه داشت و آن ،ارزيابی متفاوت از شرايط خاص اين دوره
بود .تحليل سازمان ما بر اين پايه قرار داشت که شرايط مشخص الزم برای ايجاد يک قطب چپ
انقالبی ،ھنوز فراھم نيست ،بلکه در شرايط کنونی نيروھای چپ و کمونيست بايستی جھت پيشبرد
مبارزه مشترک ،اتحاد عملھای مشخص را سازماندھی کنند .بنا بر ھمين تحليل سازمان ما در اين
نشست حضور نيافت .اما ،ما به عنوان کميته خارج از کشور سازمان با ھدف گسترش ھمکاری و
مبارزات مشترک در "نشست نيروھای چپ و کمونيست" شرکت کرديم".
ھمچنين در آن نامه به شکل انتقادی به کارنامه ضعيف "شورای ھمکاری نيروھای چپ و کمونيست"
در چند زمينه مشخص اشاره کرديم و ھمانجا تأکيد کرديم:
"پيرامون تمامی اين مسايل و مشکالت بارھا و بارھا بحث کرده ولی راه حلی نيافتهايم ،در روندی
که تاکنون در "شورای ھمکاری "...طی شده ،به جای آن که نقاط اشتراک بيشتری حاصل شود ،بر
نقاط افتراق افزوده گشته است .آخرين مورد ،موضعگيری در ارتباط با تحريم مضحکه انتخاباتی
رياست جمھوریی جمھوری اسالمی میباشد .ھنگامی که نيروھايی تحت عنوان چپ و کمونيست با
اھداف اعالم شدهی بسيار باالتر از چنين مسئله ساده و پيش پا افتادهای نمیتوانند بر محور موضع
تحريم در اطالعيه مشترک به توافق برسند ،آنگاه اين سؤال مطرح میشود":
"شورای ھمکاری نيروھای چپ و کمونيست" قصد دارد در کدام عر صه از مسايل جامعه که به
سرنوشت کارگران و زحمتکشان ايران مربوط میشود نقش دخالتگر ايفا کند؟ و اصوالً ضرورت
وجودی اين "اتحاد" از کجا ناشی میشود؟"
اين سؤال نه تنھا در آن مقطع ،بلکه اکنون چند ماه پس از آن کماکان به قوت خود باقیست.
بايستی اضافه کنيم ،اگرچه عدم توافق در انتشار اطالعيه تحريم مضحکه انتخابات رياست جمھوری
ايران "رعدی در آسمان بیابر نبود" و عليرغم اھميت فینفسه خود در نشان دادن اراده واحد اين
جمع در يک کارزار مشخص مبارزاتی ،اما مھمتر از آن باعث شد اختالفات موجود در ابعادی
گستردهتر و عميقتر سر باز کنند.
ھم اينک و طی چند ماه گذشته مسايلی از ھر سو مطرح گشته و مواضعی اتخاذ شده که ھر چه
میتوانند باشند ،جز آن که ھمکاری مشترک قلمداد شوند.
بنابراين با تشتت موجود در "شورای ھمکاری" آن ھم بر بستر اختالفات حل ناشده و حل ناشدنی،
ھمچنين راه و روشھايی که تاکنون به کار رفته ،ادامه اين روند ،چشمانداز روشن و مثبتی را برای
ھمکاری مشترک نيروھای چپ و کمونيست در پيش رو نمیگذارد .الزم به ذکر است که اگرچه ما
نسبت به تمامی مسايل مطروحه بیطرف نبوده و نخواھيم بود ،اما ترجيح میدھيم مناسبات خود با
نيروھای درون "شورای ھمکاری" را خارج از اين شورا و بر پايهی اصولی و با توجه به
ضرورتھای مبارزاتی ادامه دھيم.

با درودھا رفيقانه
کميته خارج کشور سازمان فداييان )اقليت(
 ١٩اوت ٢٠١٧

توسل به کدام ترفندھا ،تقلبھا و نيرنگھای
ديگری ،شماری از سرسپردگان خود را در
"شورای اسالمی کار" در سامانهھای يک و شش
 BRTبگمارد ،ھيچ تغييری در اصل ماجرا،
يعنی شکست و ناکامی مديريت شرکت واحد و
دولت حامی آن و اين حقيقت عريان و
انکارناپذير يعنی تنفر و انزجار عميق کارگران
شرکتواحد از "شوراھای اسالمی کار" و
سرانجام تعلق خاطر آنھا به سنديکايی که
کارگران اين شرکت را نمايندگی میکند ،ايجاد

نخواھد کرد.نقش برآب شدن نقشه مديريت و
اداره کار ،تا ھمين جا ،شکست کارفرما و دولت
حامی آن و يک پيروزی برای کارگران شرکت
واحد و سنديکای مبارز آن ھاست.فراموش نکنيم
که درھمين نبردھای روزمره و پيروزی ھای
کوچک وبزرگ است که جنبش طبقه
کارگرتجربه کسب می کند ،سطح آگاھی وتشکل
خودرا ارتقاء می دھد ،آبديده تر می شود و
خودرا برای پيکار وپيروزی نھائی تجھيز و
آماده می کند.

نيمه دوم مھر  ٩۶شماره ٧۵١

"شورای اسالمی "
و نبرد سنديکا با مديريت شرکتواحد
"شوراھای اسالمی کار" در شرکتواحد و مقابله
با اين باصطالح شوراھا ،ھمواره يکی از
عرصهھای نبرد کارگران اين شرکت و سنديکای
آنھا با مديريت و حاميان دولتی آن بوده است .از
يک سو مديريت شرکت در ھمدستی با اداره کار
سعی کرده است با سرھمبندی کردن و ايجاد اين
"شوراھا" ،ضمن اعمال سرکوب و کنترل بيشتر
کارگران ،از تالش کارگران پيشرو ،بويژه
فعاالن سنديکای کارگران شرکتواحد
اتوبوسرانی تھران و حومه برای تشکليابی
کارگران ،ممانعت بعمل آورد ،از سوی ديگر
کارگران آگاه و پيشرو و فعاالن سنديکا
کوشيدهاند با افشاء عملکرد اين نھادھای
ضدکارگری ،ياری رسان تشکل يابی کارگران

١٢
١٢
برای ارتباط با ـز ن ـان )ا56ـ( نام\هھای
خود را به يکی ازآدرسھای زيرارسال نمائيد.

باشند و تالشھای مذبوحانه مديريت و دولت
حامی آن را به شکست بکشانند .سامانهھای  ١و
 ،۶چندسالیست که به عرصه اين نبرد تبديل شده
است.
طبقه سرمايهدار حاکم درحالیکه کارگران پيشرو
و فعاالن کارگری و سنديکايی را به زندان افکنده
و به دستگاه شکنجه سپرده است ،درحالیکه
ھرگونه فعاليت برای تشکليابی کارگران و ايجاد
تشکلھای مستقل کارگری را به شدت سرکوب
نموده و طبقه کارگر ايران را از تشکلھای
مستقل و طبقاتی خود محروم ساخته است ،اما
اين واقعيتیست که ھيچگاه و تحت ھيچ شرايطی
نتوانسته است تشکلھای دستساز رژيم از قماش
درصفحه ١٠

بدينوسله به اطالع عالقمندان تلويزيون دمکراسی شورائی می رسانيم که :
برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورايی روی شبکه  ٢۴ساعته تلويزيون "ديدگاه" از اول ژوئن
 ٢٠١٧برابر با  ١١خرداد  ١٣٩۶به جای ماھواره ھات برد مجددا از ماھواره ياه ست پخش می
شود.
مشخصات ماھواره :
ماھواره ياه ست Satellite Yahsat
فرکانس Frequency 11766 ١١٧۶۶
عمودی Polarization Vertical
سيمبل ريتSymbol rate 27500 ٢٧۵٠٠
اف ای سی FEC 5/6 ۵ /۶
ساعت پخش برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورايی :
چھارشنبه ھا ساعت ھشت ونيم شب بهوقت ايران
) ساعت ده صبح بهوقت لس انجلس و ھفت عصر بهوقت اروپای مرکزی (
بازپخش اين برنامه  :روز پنجشنبه ھشت و نيم صبح بهوقت ايران
) ده شب پنجشنبه بهوقت لس انجلس و ھفت صبح پنجشنبه بهوقت اروپای مرکزی(
اينترنت :
در صورت عدم دسترسی به تلويزيون ماھواره ای  ،ميتوانيد از طريق اينترنت نيز برنامه ھای
تلويزيون دمکراسی شورايی را مشاھده کنيد.
-١بطور زنده در ساعات ذکر شده  ،در سايت تلويزيون ديدگاه و شبکه رسانه ای " جی .ال  .ويز "
www.didgah.tv
www.glwiz.com
 -٢به صورت آرشيو  ،در سايت سازمان فداييان –اقليت :
http://www.fadaian-aghaliyat.org/
https://tvshora.com/
ساعت و زمان برنامه را به خاطر بسپاريد و به اطالع دوستان و آشنايان خود برسانيد.
توجه  :بيندگان عزيز تلويزيون دمکراسی شورايی جھنت اطالع ؛ سالی دو بار – در پائيز و بھار
– بطور ناھمزمان در ايران  ،اروپا و امريکای شمالی ساعات تغيير می کنند که البته ھر بار پس
از چند ھفته  ،ساعات اين سه منطقه يکسان می شوند.
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کÇÇد مÇÇورد نÇÇظÇÇر بÇÇه يÇÇکÇÇی از آدرسھÇÇای
سازمان ارسال کنيد.
شماره حساب:
Gironummer 2492097
نام صاحب حساب Stichting ICDR :
IBAN:
NL08INGB0002492097
BIC: INGBNL2A
Amsterdam, Holland
نشانی ما برروی اينترنت:
http://www.fadaian-minority.org
http://74.91.172.21/
پست الکترونيک :E-Mail
info@fadaian-minority.org

ای ميل تماس با نشريه کار:

kar@fadaian-minority.org
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