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 کارگران سراسر جھان
 ! متحد شويد

  ۶درصفحه 

٢درصفحه   

 

 خ�صه ای از
  اط�عيه ھای سازمان

  ٣درصفحه 

 انتخابات عراق، نتايج و
  پيامدھای آن بر 

 سياست ھای جمھوری اس�می
 

 ارديبھشت، اولين انتخابات ٢٢روز شنبه 
پارلمانی عراق بعد از سقوط داعش تحت نظارت 

به دليل شرايط ويژه ای .  بين المللی انجام گرفت
که بعد از بيرون راندن دولت اس>می داعش بر 
عراق حاکم بوده است، اين انتخابات و نتايج 
حاصل از آن برای ھمه نيروھا و کشورھای 
درگير در عراق از جمله جمھوری اس>می، 

بعد از سرنگونی صدام .  بسيار حائز اھميت بود
حسين توسط ارتش متجاوز آمريکا در سال 

، انتخابات اخير، چھارمين انتخابات ٢٠٠٣
 .پارلمانی عراق بوده است

نظر به موقعيت حساس عراق در اين برھه 
زمانی، صف بندی نيروھای شرکت کننده در 
انتخابات کنونی نيز، تا حدود زيادی نسبت به 

بر خ>ف دوره .  دوره ھای پيشين متفاوت بود
ھای قبلى، در انتخابات اخير، جريان ھای سياسی 

ھاى متعددی  مختلف شيعه، سنى و کرد انشعاب
ھا فقط بين نيروھای سنى  اينبار، خط کشی.  داشتند

و شيعه و يا کرد و عرب نبود، بلکه بر خ>ف 
دوره ھای پيشين، خط کشی و صف بندی ھای 
سياسی به درون تمامی نيروھای شيعه، سنی و 

نيروھای شيعه که در .  احزاب کرد نيز کشيده شد
دوره ھای قبل، عموما با ائت>فی يکپارچه مقابل 
نيروھای سنی مذھب صف آرايی می کردند، 
اينبار در ائت>ف ھای چندگانه به رقابت با 

  .يکديگر برخاستند
حيدر عبادی، نخست وزير فعلی عراق، در راس 

متشکل از چند جريان "  نصر"فھرست ائت>ف 
نوری مالکی، ھم .  سياسی کوچک قرار گرفت

حزبی و متحد سابق حيدر عبادی که از سال 
 نخست وزير شيعه عراق بود، ٢٠١۴ تا ٢٠١٠

قرار "  دولت قانون"در راس فھرست ائت>ف 
ھادی عامری، وزير سابق حمل و نقل، .  گرفت

رئيس سپاه بدر و متحد سپاه پاسداران ايران با 
در اين "   فتح"قرار گرفتن در صدر ائت>ف 

که "  فتح"ائت>ف .  انتخابات حضور يافت
شبه نظاميان (ھای متعلق به حشد شعبی  گروه

و در رأس آن )  وابسته به جمھوری اس>می
عصائب اھل حق گروه ھای اصلی تشکيل دھنده 

 نتايج سياسی خروج آمريکا از برجام
 

خروج آمريکا از برجام نيز معنايی جز .  شد، دولت آمريکا از برجام خارج شد بينی می طور که پيش ھمان
ھای  چون شرکت ھای بزرک ھم از ھم اکنون برخی از شرکت.  شکست توافق موسوم به برجام ندارد

اند که ثبت سفارش برای ايران را متوقف  اع>م کرده"  مرسک  –ای پی مولر "و "  ام اس سی"کشتيرانی 
" توتال"ايتاليا و  شرکت نفتی "  دنيلی"، شرکت فوhد "زيمنس"، شرکت "آليانس" بيمه  شرکت.  کنند می

 . اند که ھمگی قراردادھايی با دولت ايران داشتند، بر پايان ھمکاری خود با دولت ايران تاکيد کرده
ای برای جمھوری اس>می، دولت ايران  در اين ميان تمام ت>ش اروپا اين است که با باز گذاشتن باريکه

که در سال "  ای مقررات مقابله"يا "  قانون مسدودکننده"ت>ش برای احيای .  را به حفظ برجام ترغيب کند
ھای فرامرزی آمريکا در تحريم کوبا، ايران و ليبی به   توسط اتحاديه اروپا برای مقابله با تحريم١٩٩۶

ھای جنگی     جمھوری اس�می با گلوله  
            کازرون را به خون کشيد

  ١٠درصفحه 

٧ 

۵درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٧٧٣شماره    ٩٧ ارديبھشت ٣١ –سال  چھلم 

٩درصفحه   

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 تعرضات افسارگسيخته اسرائيل به مردم فلسطين

رژيم اشغالگر و نژادپرست اسرائيل، تجاوز به 
ھای مردم فلسطين و سرکوب  حقوق و سرزمين

کشتار .  اين مردم ستمديده را تشديد کرده است
دفاع فلسطين ، توسط  نيروی  رحمانه مردم بی بی

نظامی اسرائيل در چند روز گذشته، بار ديگر 
 .گری اين رژيم ستمگر را نشان داد اوج وحشی

 ماه مه را که ١٥ساله روز  مردم فلسطين ھمه
نامند، در اعتراض به اخراج  روز نکبت می

صدھا ھزار تن فلسطينی از سرزمين خود در پی 
. کنند تشکيل دولت اسرائيل، تظاھرات برپا می

ھای اشغالگرانه و ستمگرانه اسرائيل را  سياست
محکوم و بر بازگشت آوارگان به سرزمين خود 

امسال رژيم اسرائيل در ادامه .  نمايند تأکيد می
گرانه   طلبانه، اشغالگرانه و الحاق سياست توسعه

 کارگران مبارز ھپکو را تنھا نگذاريم

 ھا را طلب کن  باش و ناممکن واقع بين
 

جنبش ضد جنگ ويتنام؛ اعتصابات کارگری، به ويژه اعتصابات خودانگيخته؛ جنبش سياھان؛ جنبش 
خواھانه؛  طلبانه و آزادی ھای استق>ل ھای آمريکای hتين؛ جنبش ھای چريکی و انق>ب دانشجويی، جنگ

 ماه مه فرانسه
کنيم، تأثيری عظيم بر جای  دورانی که بر جھانی که اکنون در آن زندگی می.  اين بود تصوير دھه شصت

ترين و مستمرترين دوران شکوفايی  در دوران پس از جنگ جھانی دوم، اقتصاد جھانی طوhنی.  گذاشت



 ٢ ٧٧٣ شماره  ٩٧ ارديبھشت ٣١     ٢

١از صفحه   

 انتخابات عراق، نتايج و پيامدھای آن 
 بر سياست ھای جمھوری اس�می

آن بودند، از حمايت کامل جمھوری اس>می 
برخوردار بود و سپاه پاسداران تمام قد روی اين 
ائت>ف و  شخص ھادی عامری سرمايه گذاری 

 . کرده بود
ع>وه بر سه ائت>ف فوق، مقتدا صدر نيز با قرار 

وارد کارزار "  سائرون"گرفتن در راس ائت>ف 
به "به معنی "  سائرون"ائت>ف .  انتخاباتی شد

از  اتحاد حزب "  سمت اص>ح حرکت می کنيم
استقامت صدر و شش حزب عمدتا سکوhر از 

مقتدا .  جمله حزب کمونيست عراق شکل گرفت
صدر که زمانی متحد اصلی جمھوری اس>می 
بود، با نزديک شدن به عربستان سعودی اکنون 
يکی از مخالفان جدی حضور ايران در عراق 

" حکمت ملی"عمار حکيم، رئيس حزب  .  است
که پيش از اين متحد نوری مالکی و تابع سياست 
ھای جمھوری اس>می بود، با فاصله گرفتن از 
نوری مالکی و جمھوری اس>می به عنوان 

. جريانی به ظاھر مستقل در انتخابات شرکت کرد
اياد ع>وی اولين نخست وزير و معاون فعلی 
رئيس جمھور عراق نيز با تشکيل ائت>ف 

احزاب ُکرد .  وارد کارزار انتخاباتی شد"  وطنيه"
و سنی مذھب نيز ھرکدام به صورت جداگانه 

 ارديبھشت، ٢٢وارد رقابت ھای انتخاباتی روز 
 .شدند

با چنين ترکيبی از ائت>ف ھای رنگارنگ 
سياسی، مردم عراق به پای صندوق ھای رای 

نخستين شاخصه اين انتخابات، حضور .  رفتند
حداقلی مردم عراق در پای صندوق ھای رای 

 ۴۴اين انتخابات، با شرکت کمی بيش از .  بود
درصد واجدان حق رای انجام شد و ائت>ف 

 ۵۴به رھبری مقتدا صدر با کسب "  سائرون"
 کرسی ١۶.  کرسی به پيروزی نسبی دست يافت

از نمايندگان ائت>ف فوق، متعلق به حزب 
به رھبری "  فتح"ائت>ف .  کمونيست عراق است

" نصر" کرسی و ائت>ف ۴٧ھادی عامری با 
 کرسی در جايگاه ۴٢متعلق به حيدر عبادی با 

 . دوم و سوم قرار گرفتند
بازندگان اصلی اين انتخابات، گروه ھايی ھمانند 
حزب الدعوه به رھبری نوری مالکی، نخست 

به رھبری "  حکمت"وزير سابق عراق و جريان 
عمار حکيم و مجلس اع>ی انق>ب اس>می 

به رھبری نوری "  دولت قانون"ائت>ف .  بودند
اين .   کرسی شد٢۵مالکی تنھا قادر به کسب 

، حدود ٢٠١۴ و ٢٠١٠ائت>ف در انتخابات 
 ١٩جريان عمار حکيم نيز .   کرسی داشت١٠٠

دو حزب دمکرات و اتحاديه .   کرسی بدست آورد
 ١٨ و ٢۶ميھنی کردستان عراق نيز به ترتيب 
شخصيت .  کرسی مجلس را از آن خود کردند

ھای به ظاھر پرنفوذی ھمانند سليم الجبوری و 
ھمام حمودی، رئيس و نايب رئيس پارلمان 
کنونی عراق نيز، رای hزم را نياوردند و بايد 

 . مجلس را ترک کنند
 درصد توده ھای ۵۵عدم مشارکت بيش از 

زحمتکش و رنجديده عراق، مھمترين زلزله 
توده ھايی که از جنگ، .  سياسی اين انتخابات بود

کشتار، ويرانی، فرقه گرايی و بويژه از فساد 
. حاکم بر سياستمداران عراق خسته شده اند

اکثريت مردمی که از ناامنی و فشارھای سنگين 

معيشتی به ستوه آمده اند، مردمی که ھيچگونه 
اعتمادی به جريانات فعلی عراق ندارند و کماکان 
بدون ھيچ آلترناتيو معين انق>بی به آينده ای 

 . نامطمئن چشم دوخته اند
اين حضور حداقلی در شرايطی بوده است که، 

 درصد ۶٠در دوره ھای پيشين ھمواره بيش از
دومين .  واجدين در انتخابات مشارکت داشته اند

شگفتی و شاخصه اين انتخابات، رای پائين 
به رھبری حيدر عبادی نخست "  نصر"ائت>ف 

تا پيش از شروع .  وزير فعلی عراق است
انتخابات، تحليل ھا عموما بر پيروزی حيدر 

دhيل اين تحليل ھم، تماما .  عبادی متمرکز بود
حيدر "   چشمگير"برگرفته از موفقيت ھای 

عبادی در بيرون راندن نيروھای دولت اس>می 
با اينھمه، ائت>ف تحت .  داعش از عراق بود

رھبری عبادی نه تنھا پيروز ميدان نشد، بلکه در 
 کرسی در جايگاه سوم ۴٢بھترين حالت با کسب 

 . قرار گرفت
 ارديبھشت، ، افول ٢٢سومين شاخصه انتخابات 

کام> آشکار نوری مالکی، عمار حکيم و مجلس 
افول چشمگير .  اع>ی انق>ب اس>می عراق بود

اين جريانات سنتی شيعه،  که در دوره ھای 
پيشين ھمواره با رای بسيار باh، جريان ھای 
پيروز ميدان بودند در گام نخست به معنی افول 
آفتاب قدرت و يکه تازی ھای جمھوری اس>می 

چرا که جريانات فوق با .  در عراق نيز ھست
کسب اکثريت کرسی ھای پارلمان عراق در 

ھای وابسته به جمھوری  شکل گيری کابينه
جرياناتی که با .  اس>می  نقش به سزايی داشتند

تبعيت از سياست ھای ھيات حاکمه ايران، فضای 
مناسبی برای يکه تازی ھای سپاه پاسداران در 

 . عراق فراھم می کردند
به رھبری ھادی عامری "  فتح"اگرچه ائت>ف 

 کرسی در ۴٧متحد سپاه پاسداران ايران با کسب 
جايگاه دوم قرار گرفته و کماکان می تواند يک 

نظامی برای ھيات حاکمه   -پايگاه محکم سياسی 
ايران در عراق باشد، اما، ھمه شواھد گويای اين 
حقيقت است که اين ائت>ف و ديگر جريان ھای 
وابسته به جمھوری اس>می، احتماhً جايی در 

مقتدا صدر در .  ترکيب دولت آينده عراق ندارند
اولين موضع گيری خود، دو ائت>ف تحت 
رھبری ھادی عامری و نوری مالکی را از 
پيشنھاد خود برای تشکيل کابينه ائت>فی حذف 

تظاھرات جشن پيروزی ھواداران مقتدا .  کرد
صدر در ميدان تحرير عراق نيز که شعار 

را سرمی "  ايران اخراج اخراج، بغداد آزاد آزاد"
دادند گواه ديگری بر افول آفتاب جمھوری 

 . اس>می در عراق است
در چنين وضعيتی که تشتت و پراکندگی بر جای 
جای سپھر سياسی عراق موج می زند و 
ھيچکدام از ائت>ف ھای شرکت کننده در 
انتخابات اخير نيز به يک پيروزی نسبتا تعيين 
کننده دست نيافته اند، ترديدی نيست که تشکيل 
دولت ائت>فی آتی، می تواند يکی از مھم ترين 

 . چالش ھای دوران پسا انتخابات باشد
به رغم پراکندگی ھای موجود، ھمه شواھد اما 
گويای اين امر است که حيدر عبادی ھنوز می 

با توجه به .  تواند گزينه اول نخست وزيری باشد

گسست مقتدا صدر از جمھوری اس>می و 
جريانات کام> مرتبط با رژيم ايران، به نظر می 

به رھبری مقتدا صدر "  سائرون"ائت>ف "رسد، 
به رھبری حيدر "  نصر"در ھمگامی با ائت>ف 

عبادی و دو حزب مطرح اقليم کردستان عراق 
می تواند اولين گزينه برای تشکيل دولت ائت>فی 

مشکل اما، اينجاست که گزينه فوق، کماکان .  باشد
از تعداد کرسی ھای hزم نصف بع>وه يک 

 . برای ايجاد دولت برخوردار نيست
 کرسی است و ائت>فی ٣٢٠پارلمان عراق دارای 

ھم که بخواھد تشکيل کابينه بدھد، دست کم 
در حالی که گزينه .   کرسی است١۶١نيازمند 

 نماينده ١۴١دولت ائت>فی ياد شده، تنھا دارای 
در چنين وضعيتی، اين ائت>ف .  در پارلمان است

يا بايد به حمايت نمايندگان احزاب کوچک موجود 
در پارلمان عراق اميدوار باشد، که اين امر با 
نوعی ريسک ھمراه است و يا بايد با يک جريان 

 ٢٠ديگری ھمراه شود که دست کم با داشتن 
کرسی پارلمانی بتواند اين نقيصه فوق را پوشش 

خبرھای منتشره، گويای اين است که مقتدا .  دھد
صدر با عمار حکيم بر سر تشکيل دولت ائت>فی 

در ھر صورت، اگر .  تماس ھايی گرفته است
چالش تشکيل دولت ائت>فی با ھر يک از 
احتماhت باh به پايان برسد، شرايط برای 

آنچه .  جمھوری اس>می چندان خوشآيند نيست
 ٢٢مسلم است با نتايج بدست آمده در انتخابات 

ارديبھشت، دوران شرايط يکه تازی ھای 
جمھوری اس>می در عراق تا حدود زيادی به 
سر آمده و ھيات حاکمه ايران ديگر نمی تواند به 
آسانی سال ھای گذشته پيش برنده تام و تمام 

 . اھداف سياسی و نظامی خود در عراق باشد
جمھوری اس>می برای اين انتخابات، بسيار 

دخالت ھيئت حاکمه .  سرمايه گذاری کرده بود
ايران در ماه ھای پيش از انتخابات تا بدان حد 
آشکار بود که علی اکبر وhيتی، مشاور سياست 
خارجی خامنه ای طی سفری به بغداد با 

"صراحت گفته بود ما اجازه نخواھيم داد : 
نيروھای آمريکايی و مارکسيست ھا در پارلمان 

 ." عراق ورود کنند
با اينھمه و به رغم اينکه نتايج انتخابات عراق، 
کام> بر خ>ف انتظار جمھوری اس>می بوده 
است، اين موضوع اما، ھرگز بدان معنا نيست که 
ھيات حاکمه ايران به ماجراجويی و دخالتگری 

ائت>ف .  ھای خود در عراق پايان خواھد داد
 نماينده در ۴٧به رھبری ھادی عامری که "  فتح"

پارلمان دارد، ھمراه با شبه نظاميان حشد الشعبی 
و ديگر جريان ھای کام> وابسته به جمھوری 
اس>می اگرچه ممکن است در کابينه آينده 
حضور نداشته باشند، اما در متن جامعه حضور 

جمھوری اس>می با تکيه .  سياسی و نظامی دارند
بر ھمين نيروھای وابسته به خود، محتم> به 

. دخالت گری ھای خود در عراق ادامه می دھد
در اين ميان اما، آنچه واضح است ھيات حاکمه 
ايران ھرگز به شرايط پنج سال پيش در عراق 

جمھوری اس>می ھم اينک با .  باز نخواھد گشت
بزرگترين بحران ھای داخلی و چالش ھای بين 
المللی دوران حاکميت چھل ساله خود مواجه 

لذا، با توجه به وضعيت نابسامان موجود و .  است
شرايط پر ت>طمی که اکنون در آن گرفتار است، 
روند کلی سياست جمھوری اس>می چه در عراق 
و چه در سطح منطقه، روندی رو به افول خواھد 

 . بود
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۴درصفحه   

١از صفحه  اين جناح که بخش بزرگی از اقتصاد ايران .  دارد 
ھای نفتی را زير  ھا و شرکت از صنايع تا بانک

ی خود دارد، معتقد است که بحران ھمه  سيطره
جانبه کنونی با بھبود روابط با کشورھای 

که البته درست ھم (امپرياليستی حل نخواھد شد 
اين جناح با تکيه بر س>ح ايدئولوژيک ).  ھست
معتقد است که برتری )  پان اس>ميسم(خود 
تواند قدرت و بقای جمھوری  ای می منطقه

اس>می را نه تنھا در ايران بلکه منافع آن را در 
اين جناح بويژه بر تاثير اين .  کل منطقه تامين کند

سياست بر بحران داخلی و انحراف اذھان 
عمومی تاکيد دارد و بدين منظور از تمامی 

ھا را  ھای تبليغاتی خود بھره گرفته و آن ارگان
برای تاثيرگذاری بر افکار عمومی بسيج کرده 

چنان در توھم سخنان خمينی  اين جناح ھم.  است
در و "  جنگ نعمت الھی است"است که گفته بود 

کند که تحريم خوب ھم ھست،   حتا ادعا میظاھر
ھا  ی آن"رھبر و مقتدا"طور که خمينی  ھمان

"گفت می اگر ما در محاصرۀ اقتصادی يک ده : 
سال، پانزده سال واقع بشويم شخصيت خودمان 
را پيدا می کنيم؛ يعنی ھمه مغزھايی که راکد 

توانستند فعاليت بکنند به  بودند در آن وقت و نمی
(افتند فعاليت می سخنرانی در جمع مديران " 

 ).۵٩ بھمن ٢۶شرکت ملی نفت 
اين جناح ھم البته غافل از آن است که ديگر 

ھا به پايان رسيده و شرايط  دوران توھم توده
جنگ .  امروزی ديگر شرايط آن زمان نيست

ھايی  ايران و عراق در شرايطی که ھنوز بخش
از مردم به خمينی توھم داشتند، منجر به تثبيت 

حکومتی که از درون يک .  حکومت اس>می شد
ای، با مھار انق>ب و برخ>ف مسير  انق>ب توده

ھای مردمی که انق>ب کرده بودند، سر  و خواست
برای ھمين ھم از نظر خمينی جنگ . برآورده بود

نعمت بزرگی بود، اما امروز ھيچ توھمی نسبت 
اگر ھم در .  به جمھوری اس>می وجود ندارد

به شکلی در ميان "  طلبان اص>ح"ای،  دوره
بورژوازی توانستند توھماتی  ھايی از خرده بخش

پذيری نظام ايجاد کنند، آن نيز  در مورد اص>ح
 .ماه بسر آمد اش بعد از اعتراضات دی دوران

حال اگر بپذيريم که سياست جناح غالب در 
گونه  ای اين جمھوری اس>می به رھبری خامنه

ای قبول کرد تا ظريف بر  است، پس چرا خامنه
سر ميز مذاکره با پنج کشور ديگر برود؟ اگر به 

ای برگرديم که حفظ برجام  آخرين سخنان خامنه
کشورھای اروپايی در "  تضمين"را مشروط به 

 ھای جمھوری اس>می تامين تمامی خواست
ھای موگرينی،  دانسته است، بنابر اين با گفته

مرکل و مکرون بايد اين مساله را تمام شده 
ھای جمھوری اس>می ادامه  پس چرا ت>ش.  بدانيم

دارد و ظريف ھمواره از مذاکرات مفيد و خوب 
ای نبود که  مگر ھمين خامنه!  گويد؟ سخن می

 شرط تعيين ٩برای پذيرش برجام در ھمان زمان 
ھايی که با خروج آمريکا  کرده بود، شرط

 !!شان به ھوا رفتند؟ ھمه
واقعيت اين است که جمھوری اس>می ت>ش دارد 

تواند از سرعت و  جا که می زمان بخرد و تا آن
خوبی  جمھوری اس>می به.  ھا بکاھد شدت تحريم

زمان بايد از ھر دو ابزار نظامی  آگاه است که ھم
اما نکته اساسی اين است و ديپلماتيک بھره ببرد، 

ھا درنھايت در خدمت سياست  که ھر دوی اين
جمھوری اس>می .  گيرند جناح غالب قرار می

المللی شرکت ملی نفت را به ھمين منظور با  بين
ی دلخواه  خود برده بود، سفری که نتيجه

فدريکا .  جمھوری اس>می را به ھمراه نداشت
موگرينی نيز در ديدار با ظريف ضمن تاکيد بر 

"تمايل اروپا بر حفظ برجام، گفت توان  نمی: 
ھای حقوقی و اقتصادی در اين زمينه  ضمانت

 ". داد
بنابراين جمھوری اس>می ھم اکنون بر سر يک 
دو راھی قرار دارد، دو راھی ماندن در 

 .کاريکاتوری از برجام يا خروج از آن
برای پاسخ به اين سوال اول بايد به سياست دولت 

درون طبقه حاکم ايران، دو جناح .  ايران پرداخت
و دو سياست مشخص در رابطه با برجام و به 
طور کلی سياست خارجی جمھوری اس>می 

 .وجود دارد
يک جناح بر آن است که با توجه به شرايط 

ھايی که جمھوری  ی بحران کنونی و مجموعه
اس>می در آن گرفتار است، راه نجات جمھوری 
اس>می و بقای آن بھبود روابط با دول 

اين .  امپرياليستی و کشورھای منطقه است
سياست معتقد است که جمھوری اس>می توان 
رويارويی نظامی را در درازمدت ندارد و بايد 

اين .  از سياست تھاجمی در منطقه دست بردارد
سياست خارجی را بايد "که  جناح با بيان اين

کند که در  ، تبليغ می"زدايی کرد ايدئولوژی
صورت بھبود روابط با کشورھای امپرياليستی و 

ھا، کشور  در سايه گسترش روابط اقتصادی با آن
ترتيب  وارد يک دوره رونق اقتصادی شده و بدين

ھای سياسی و اجتماعی نيز کاسته  از بحران
ی روحانی حامل اين نظر است  کابينه.  خواھد شد

اتاق "داران مجتمع در  و بخش بزرگی از سرمايه
از جمله "  بازرگانی، صنايع، معادن و کشاورزی

 . آيند شمار می حاميان اين جناح به
به نقل "  کسب و کار"در ھمين رابطه روزنامه 

يکی از کارشناسان اقتصادی "  آلبرت بغزيان"از 
که آمريکا از  به فرض اين: "نويسد اين جريان می

برجام خارج شود و کشورھای اروپايی آن را 
ھمراھی کنند، شرايط بسيار ھولناکی بر 

ھای مالی حاکم خواھد شد که البته نه به  بازار
معنای بازگشت قبل از برجام، بلکه شرايطی 

"تر از آن است بسيار بد " علی اکبر نيکواقبال". 
ديگر کارشناس اقتصادی وابسته به اين جريان به 

"گويد روزنامه می برای جلوگيری از عواقب : 
سوء خروج آمريکا از برجام، بايد در برخورد با 

تر رفتار کرد و مذاکرات را به سمت  آمريکا م>يم
مسافرت ظريف به آمريکا و . و سوی مناسبی برد

گفتگوھايی که با آمريکا انجام شد، فضای 
با تھديد .  تری را به وجود آورده است مناسب

آيد و در نھايت به  نتيجه خوبی به بار نمی
شود که در آن ھيچ  درگيری نظامی کشيده می

ھر جا جلوی ضرر گرفته .  کسی برنده نيست
بايد فرايند ديپلماتيک باز .  شود، منفعت است

. باشد، چراکه پای منافع ملی ايران در ميان است
اين موضوع در کل بنابراين در کل بايد گفت 

العمل ايران دارد وگرنه لج و  بستگی به عکس
ای نخواھد  لجبازی در سياست معنا ندارد و نتيجه

 ). ارديبھشت١٧کسب و کار " (داشت
جناح غالب و قدرتمند حاکميت اما نظر ديگری 

تصويب رسيده بود، تنھا ابزار عم> موجود اروپا 
، ١٩٩۶براساس قانون مصوب سال .  است

ھای فرامرزی آمريکا عليه ايران  رعايت تحريم
ھای اروپايی ممنوع بوده و حتا  توسط شرکت

ھايی برای پرداخت ضررھای احتمالی  مکانيسم
ھا به دليل معامله با ايران در آن وجود  اين شرکت

طور که مقامات  اما اين ابزار نيز ھمان.  دارد
اصلی اتحاديه از جمله امانوئل مکرون و آنگ> 

تواند امکان  اند، در بھترين حالت می مرکل گفته
ھايی را با ايران تسھيل کند که  مبادله شرکت

ای با اقتصاد آمريکا ندارند، به عبارت   رابطه
ھای کوچک اروپايی که اين ھم البته  ديگر شرکت

باز بستگی به اين دارد که سير رويدادھا به چه 
ھا تا چه حد گسترش  شکل ادامه يافته و تحريم

دانند که منافع اقتصادی  خوبی می ھا به آن.  يابند
ھای بزرگ اروپايی و ک> اقتصاد اروپا  شرکت

دھد که در  اين اجازه را به اتحاديه اروپا نمی
رابطه با ايران با آمريکا وارد جنگ اقتصادی 
شود، چيزی که مکرون نيز بر آن تاکيد کرده و 

خواھيم با آمريکا وارد جنگ تجاری  ما نمی"گفت 
ھا برای  چنين بر آزادی اين شرکت وی ھم".  شويم

گيری در اين مورد براساس منافع خود  تصميم
که خسارت  حتا مرکل از اين.  تاکيد کرد

ھای کوچک به دليل معامله با ايران  شرکت
که ما  اين: "پرداخت شود ابراز ترديد کرد و گفت

ھای  در موقعيتی ھستيم که بتوانيم برای شرکت
کوچک و نيمه بزرگ تسھي>تی قائل شويم، 

... موضوعی است که نياز به بررسی دارد
تواند به اين توھم ميدان  اتحاديه اروپا نبايد و نمی

دھد که قادر به پرداخت ھمه خساراتی است که 
بينی شده از سوی  ھای پيش در اثر مجازات

آمريکا متوجه کل اقتصاد کشورھای عضو اين 
 ".شود اتحاديه می

تواند جمھوری اس>می  اما آيا اين آب باريکه می
که مطلوب اتحاديه اروپا  اول اين!  را راضی کند؟

اين است که دولت ايران دوباره بر سر ميز 
مذاکره آمده و شرايط دولت آمريکا را بويژه در 

ھای بالستيک و تغيير سياست  رابطه با موشک
. ای بپذيرد تا آمريکا به برجام برگردد منطقه

مطلوبی که حداقل اکنون ُمھر ناممکن بر خود 
 . دارد

جمھوری اس>می البته به دليل نياز صنايع ايران 
ای کشورھای  آhت و کاhھای واسطه به ماشين

ھای اروپايی که  اروپايی، در صورت تحريم
تواند با خروج ايران از برجام آغاز شود، با  می

اما .  شود مشک>ت اقتصادی زيادی روبرو می
مساله .  مساله اصلی جمھوری اس>می اين نيست

اصلی جمھوری اس>می تداوم فروش نفت و 
کاhيی که درآمد .  محصوhت جانبی آن است

کند و  اصلی دولت جمھوری اس>می را تامين می
ھای  بدون اين درآمد نه تنھا در پيشبرد سياست

ای خود، بلکه با تامين برخی از کاhھای  منطقه
اساسی با توجه به شرايط اقتصادی کشور با 

اين مساله اصلی .  شود مشکل روبرو می
جمھوری اس>می است، اما حتا دولت چين 

ترين خريدار نفت ايران اين  عنوان بزرگ به
ظريف در .  تضمين را به جمھوری اس>می نداد

ديدار از چين، سعيد خوشرو مدير روابط 

 نتايج سياسی خروج آمريکا از برجام



 ۴ ٧٧٣ شماره  ٩٧ ارديبھشت ٣١     ۴

٣از صفحه   

 نتايج سياسی خروج آمريکا از برجام

خواھد  داند که آمريکا اين بازی را تا کجا می می
پيش ببرد، به جايی که باراک اوباما ھم آماده بود 

زمانی که روحانی بر سر کار آمد، .  تا پيش ببرد
ای را  از جمله دhيل ايران برای حل بحران ھسته

خواست  گونه بيان کرد که دولت آمريکا می اين
فروش نفت ايران را به صفر برساند و اگر مدتی 

يافت فروش نفت به صفر ھم  اين روال ادامه می
ست که دونالد  رسيد و اين البته ھمان سياستی می

 .ترامپ در پيش گرفته است
ھای اقتصادی عليه جمھوری  ترين تحريم سخت

. اس>می، در دوران باراک اوباما اجرايی شد
ھا بود که جمھوری اس>می را  ھمين تحريم

اما برای باراک .  کرد"  برجام"مجبور به پذيرش 
ای اولين قدم بود و بارھا  ی ھسته اوباما مساله

ھای ديگری بردارد  گفته بود که اگر ايران قدم
اساسا اخت>ف اصلی .  گيرد امتيازات بيشتری می

. ای نيست  ھسته ھای آمريکا و ايران مساله دولت
. ای يک مساله کام> فرعی است  ھسته مساله

مساله اصلی ھر دو طرف، نقش و سياست 
اين موضوع .  جمھوری اس>می در منطقه است

 .اصلی است
که جمھوری اس>می  توافق برجام اما به جای اين

ھای ديگر کند، به  نشينی را راغب به پذيرش عقب
دhيلی از جمله نقش و قدرت جناح غالب در 

ای  ای، نتيجه ھای منطقه حاکميت و تشديد درگيری
عکس به بار آورد و جمھوری اس>می حتا 
تھديدات لفظی خود عليه اسرائيل را افزايش داد و 

که   –بويژه در مرز طوhنی سوريه با اسرائيل 
نيروھا   -چندين برابر مرز اسرائيل با لبنان است 

به ھمين دليل .  ھای نظامی مستقر کرد و س>ح
بوده و ھست که توافق برجام معنای خود را 

اين بار اما .  برای دولت آمريکا از دست داد
چون برجام کنونی  دولت آمريکا به توافقاتی ھم

اين بار خيلی بيشتر از آن .  بسنده نخواھد کرد
خواھد و ھدف اصلی خود يعنی مھار  می

جمھوری اس>می در منطقه و تحقق اھداف 
اش را از طريق تضعيف  اقتصادی و سياسی

. کند جمھوری اس>می و با ابزار تحريم دنبال می
ھای عراق منجر به تضعيف  گونه که تحريم ھمان

اين مھم است .  قدرت صدام حسين در منطقه شد
گاه خواستار سرنگونی  که بدانيم آمريکا ھيچ

جمھوری اس>می نبوده و نيست، بلکه خواھان 
سياستی که در .  جمھوری اس>می مھار شده است

جمھوری کلينتون نيز با عنوان  دوران رياست
(مھار دوگانه" کليد )  ھای ايران و عراق دولت" 

البته اين نکته را ھم نبايد فراموش کرد که .  خورد
وجود دولتی به نام جمھوری اس>می از دوران 
جنگ ايران و عراق تا امروز، بيشترين منافع را 
برای امپرياليسم آمريکا از جمله در فروش 

 . تسليحات داشته است
اما مساله اين است که آمريکا در ھيچ شرايطی به 
اين رضايت نخواھد داد که با وجود عربستان، 
ترکيه و بويژه اسرائيل، ايران به قدرت برتر 

بنابراين به حضور .  ای تبديل شود منطقه
جمھوری اس>می در کشورھای منطقه از جمله 

رغم  سوريه بايد خاتمه دھد، و به ھمين دليل و به
خواست اروپا، دولت آمريکا با ابزارھای 
گوناگون تحريم را با شدتی بيشتر از دوران 

حتا از نظر شخصی نيز .  اوباما پيش خواھد برد
شمالی دو امر  برای ترامپ مساله ايران و کره

جمھوری وی  ی رياست حياتی برای تمديد دوره
 .خواھند بود

حال با توجه به تمام اين مسائل، آيا جمھوری 
اس>می در نھايت در برجام باقی مانده و توافق 
برجام بدون آمريکا، در ھمان حد ناچيزی که 
گفته شد، ادامه خواھد يافت؟ واقعيت اين است که 
جمھوری اس>می با خروج از برجام مشکل 

ھا و بحران  ديگری نيز دارد و آن تشديد تحريم
ھا به نفع  کدام از آن ای است که ھيچ منطقه

 .جمھوری اس>می نيست
ايران با پذيرش خواست اروپا برای باقی ماندن 

رسد،  اش از توافق برجام نمی در برجام به اھداف
ھای  اگرچه از فشار و سرعت اثرگذاری تحريم

کاھد، اما مشک>ت اقتصادی ايران و  آمريکا می
به دنبال آن بحران سياسی و اجتماعی افزايش 

ی پيشنھادی اروپا راه  بنابراين آب باريکه.  يابد می
فقط ممکن .  حلی برای جمھوری اس>می نيست

اصط>ح  است ايران برای خريد زمان به بازی به
ديپلماتيک خود ادامه داده و بر روی تضاد 

ھای امپرياليستی اروپا و آمريکا و از سوی  دولت
 .ديگر روسيه و چين با آمريکا مانور دھد

اما در ادامه، باقی ماندن ايران در برجام در 
ھای جمھوری اس>می  حالی که عم> خواست

تامين نشده، از نظر سياسی برای جمھوری 
اس>می يک شکست بزرگ است، بنابر اين با 

ھای  عيان شدن شکست برجام برای تمامی طرف
ی زمانی، جمھوری  درگير در طی يک پروسه

اش  ای ھای ھسته اس>می مجبور است بر فعاليت
اما خروج ايران از برجام خود پاشنه .  بيافزايد

آشيل جمھوری اس>می نيز ھست، چرا که اين 
مساله موجب باز شدن ھر چه بيشتر دست ترامپ 

ھا شده و اروپا نيز برای دفاع  برای تشديد تحريم
. شود س>ح می از روابط تجاری خود با ايران خلع

تحريم رئيس بانک مرکزی و طرح وزارت 
خارجه آمريکا برای شکل دادن يک ائت>ف 
جھانی عليه دولت ايران، بيش از ھر چيز خط و 
نشان آمريکا برای اروپا بود که تصميم جدی 

دولت آمريکا را به اتحاديه اروپا يادآور شود،  
موضوعی که ترامپ در ديدار با دبيرکل ناتو و 
در کنفرانس مطبوعاتی بعد از آن ديدار بار ديگر 

 .بر آن تاکيد کرد
در نھايت، اين بازی برای جمھوری اس>می 

جمھوری اس>می در .  بازی دو سر باخت است
مدام با .  بحران عميق اقتصادی قرار دارد

ای روبروست و بحران سياسی  اعتراضات توده
تضاد بين جمھوری .  گردد ھر دم افزون می

اس>می و آمريکا، اسرائيل و کشورھای عربی 
ی اين  نتيجه.  منطقه نيز رو به افزايش است

شرايط، تشديد تضاد در صفوف طبقه حاکم نيز 
ھا و تشديد تضادھا،  شکست سياست.  خواھد بود

نارضايتی و تشتت در صفوف طبقه حاکم را نيز 
تشتت در ميان طبقه حاکم نيز .  بدنبال خواھد آورد

که البته (کند  فروپاشی سيستم حاکم را تسھيل می
تا ھمين امروز نيز اين سيستم در امور اقتصادی 

سيستم روز به ).  تا حدود زيادی فروپاشيده است
داران فرار را  شود و سرمايه روز ناکارآمدتر می

گونه که بعد از  دھند، ھمان بر ماندن ترجيح می
 ٣٠ماه به اعتراف مقامات دولتی  اعتراضات دی

 .ميليارد دhر پول از کشور خارج کردند
ازای سياسی تشديد بحران  از سوی ديگر مابه

اقتصادی، گسترش نارضايتی و اعتراضات 
درست است که رژيم سعی .  ای خواھد بود توده
طور که در تجمع معلمان و  کند ھمان می

اعتراضات کازرون نشان داد به قول خود با 
مشت آھنين جلو بيايد، اما اين مشت آھنين نيز 

رغم ت>ش طبقه حاکم از رنگ و  روز به روز به
 .شود روی آن کاسته می

جمھوری اس>می امروز در شرايطی قرار دارد 
ھای نفتی  ست که تحريم که بسيار بدتر از شرايطی

جمھوری .  و بانکی آمريکا عليه ايران آغاز شد
ای در  اس>می امروز برخ>ف شعارھای خامنه

تر از آن زمان است و اين  موقعيتی بسيار ضعيف
داند و در  خوبی می را جمھوری اس>می ھم به

ای که بقای برجام را از  ھای خامنه گيری موضع
البته با ادبيات طلبکارانه که (کند  اروپا گدايی می

 .توان ديد ، می)برای او مصرف داخلی دارد
در اين ميان ھم دولت آمريکا و ھم دولت 

کنند با تبليغات وسيع،  جمھوری اس>می سعی می
ھا  خود را حامی مردم ايران بنامند و از زبان آن

"گويد ای وقيحانه می خامنه.  سخن بگويند من از : 
گويد  و ترامپ ھم می"  گويم طرف مردم ايران می

خواھد به مردم ايران برای رھايی از شّر  می
اما واقعيت اين است .  جمھوری اس>می کمک کند

ماھيت .  که ھر دو دروغگو و شياد ھستند
رّد جنايات .  ای بر ھمه آشکار است خامنه

ی تک تک کارگران  جمھوری اس>می بر چھره
ی مادران و پدران  و زحمتکشان ايران، بر چھره

ديدگان ايران  داغديده، ھويداست و تمامی ستم
ھای  خوبی از ماھيت ارتجاعی سياست به

بار آن  ای جمھوری اس>می و نتايج فاجعه منطقه
ی بھتری  ھا نيز سابقه اما امپرياليست.  آگاه ھستند

در تاريخ، ھيچ جا و .  از جمھوری اس>می ندارند
ھا به  ھيچ کشوری نبوده است که امپرياليست

خاطر منافع کارگران و زحمتکشان وارد عمل 
خاطر منافع خود و  ھر جا وارد شدند به.  شوند

نقش .  داران آن کشور بوده است سرمايه
ھای کنونی خاورميانه از  ھا در جنگ امپرياليست

زمان جنگ ايران و عراق و سپس حمله به عراق 
تا امروز و منافع سرشاری که از اين بابت بويژه 
نصيب امپرياليسم آمريکا شده است، تاريخ واقعی 

توان  قرن ماست و آن را با ھيچ شعاری نمی
تاريخی که در آن .  تحريف کرده و تغيير داد

سرنوشت .  ھا انسان کشته و آواره شدند ميليون
ھای  مردم يمن، سوريه، عراق و نقش دولت

امپرياليستی در اين فجايع ھمه در برابر چشم 
 .ماست

در جنگ دو ارتجاع، ھمواره کارگران و ديگر 
زحمتکشان جامعه ھستند که قربانی شده و قربانی 

. شوند، ھيچ استثنايی ھم در تاريخ وجود ندارد می
بنابر اين تنھا راه برای کارگران و زحمتکشان 
برای پايان دادن به اين فجايع، سرنگونی 

. ست جمھوری اس>می و ايجاد حکومت شورايی
اين تنھا راه واقعی نه فقط برای رھايی از 

ست که  بار کنونی و فجايعی وضعيت مصيب
چنين  جمھوری اس>می به ھمراه آورده، بلکه ھم

ھای  ھای دولت تنھا راه برای جلوگيری از دخالت
ھا در  امپرياليست و در نتيجه قربانی شدن توده

 .جنگ دو ارتجاع است
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١از صفحه   

 تعرضات افسارگسيخته اسرائيل به مردم فلسطين

خود، ت>ش نمود با حمايت امپرياليسم آمريکا که 
المقدس منتقل  اع>م کرد سفارت خود را  به بيت

. المقدس ، رسميت دھد کند، به پايتختی بيت می
تر  بنابراين، اعتراضات فلسطينيان نيز گسترده

اما در ھمان روزی که سران و مقامات .  بود
رژيم صھيونيستی و مقامات امپرياليسم آمريکا، 
انتقال سمبليک سفارت آمريکا را جشن گرفته 

بودند، نيروھای نظامی سرکوبگر اسرائيل،  
دفاع فلسطين را به گلوله بستند، که  مردم بی

  تن به قتل رسيدند و متجاوز از ٥٩درنتيجه آن، 
 .  دو ھزارتن  نيز زخمی شدند

ھای رژيم اسرائيل که پيوسته  گری اين وحشی
تری گرفته است، محصول شرايطی  ابعاد وسيع

است که اوضاع سياسی جھان به نفع ارتجاع 
جھانی چرخش کرده است و منطقه خاورميانه 
نيز به جوhنگاه ارتجاع امپرياليستی و مذھبی 

در اين شرايط ، رژيم .  شده است تبديل
صھيونيستی و مذھبی اسرائيل کوشيده است با 

ويژه امپرياليسم  ھای امپرياليست، به حمايت قدرت
آمريکا، از اين اوضاع به نفع اھداف 

طلبانه، اشغالگرانه و ستمگرانه خود  توسعه
 . برداری کند بھره

گاه  که دولت اسرائيل تشکيل شد، ھيچ از ھنگامی
ھمچون امروز اوضاع سياسی منطقه خاورميانه 
و جھان به زيان مردم فلسطين و به نفع رژيم 

در .  نژادپرست و اشغالگر اسرائيل نبوده است
عرصه جھانی، پس از فروپاشی شوروی و 
بلوک شرق، فلسطينيان ديگر از قدرتی جھانی 

در منطقه .  ھا باشد، برخوردار نيستند که حامی آن
ھايی که از مردم فلسطين  خاورميانه نيز رژيم

کردند و حتی وارد جنگ با اسرائيل  حمايت می
ھا  جای آن.  اند رفته ھا پيش ازميان شدند، از مدت

گرای منطقه گرفته  ھای اس>م ھا و جنبش را دولت
است که در ظاھر سنگ فلسطين را به سينه 

زنند و خود را طرفدار مردم فلسطين معرفی   می
ترين ضربه را به جنبش مردم  کنند، اما بزرگ می

ترين نمونه آن نيز  برجسته.  اند فلسطين زده
 .     جمھوری اس>می ايران است

جمھوری اس>می ايران از ھمان نخستين روز 
موجوديتش ت>ش نمود که سياست ارتجاعی 

اس>ميستی خود را زيرپوشش  طلبانه پان توسعه

دفاع از مردم فلسطين و مخالفت با اسرائيل پيش 
اين سياست از ھمان آغاز عليه مردم .  ببرد

 . فلسطين و به نفع اسرائيل از کار درآمد
اسرائيل برای شکاف انداختن در صفوف مبارزه 

ھا پيش ت>ش کرده بود  متحد فلسطينيان از مدت
گرايان را در فلسطين تقويت کند و در  که اس>م

اس>می که امروز تحت   -اساس، گروه ارتجاعی
شود، با حمايت رژيم  عنوان حماس شناخته می

تمام اسرائيل را  کار نيمه.  اسرائيل شکل گرفت
جانبه مالی،  رژيم جمھوری اس>می با حمايت ھمه

گرای  ھای اس>م تسليحاتی و سياسی از گروه
ھای اس>می جديد از  فلسطينی و ايجاد گروه

جمھوری اس>می .  نمونه جھاد اس>می ادامه داد
به اين ھم بسنده نکرد و در به راه انداختن جنگ 

گرا و فتح نقش مؤثری ايفا  ھای اس>م ميان گروه
نمود، تا گويا يک دولت اس>می در فلسطين ايجاد 

ای به جنبش مردم  اين سياست چنان ضربه.  کند
گاه  فلسطين وارد آورد  که اين جنبش،ديگر ھيچ

 . نتوانست آن را جبران کند
دخالت جمھوری اس>می در کشورھای 

ويژه در عراق، سوريه، لبنان،  خاورميانه،  به
يمن، رقابت ميان جمھوری اس>می و کشورھای 
عربی منطقه را تشديد کرد که از اين بابت نيز 

برداری سياسی از آن را  اسرائيل بيشترين بھره
ھای عربی را به  کرد که توانست برخی دولت

 . متحدان رسمی و غيررسمی خود تبديل کند
اشغال نظامی عراق توسط امپرياليسم آمريکا و 

مذھب و به  گرايان شيعه به قدرت رسيدن اس>م
راه افتادن جنگ شيعه و سنی که امپرياليسم 
آمريکا و جمھوری اس>می ھر دو در آن نقش 

ھای ارتجاعی سنی  داشتند و پی آمد آن رشد گروه
ھای  مذھب در عراق از نمونه داعش  و جنگ

داخلی اين کشور، عامل ديگری در تقويت 
موقعيت رژيم اسرائيل و تضعيف جنبش فلسطين 

 . بود
جنگ داخلی ارتجاعی در سوريه که جمھوری 
اس>می ايران نقش مؤثری در ادامه آن ايفا نموده 
است، عامل ديگری در جھت تقويت اسرائيل و 

تنھا اين .  تضعيف موقعيت جنبش فلسطين بود
مانده بود که در آمريکا ترامپ ھم به قدرت برسد 
تا دست اسرائيل در تجاوز به حقوق مردم 

 . ھا کام>ً باز باشد فلسطين و سرکوب آن
ترين  گرچه امپرياليسم آمريکا ھمواره نزديک
ھای  متحد و پشتيبان رژيم اسرائيل و سياست

طلبانه و سرکوبگرانه آن بوده است، اما تا  توسعه
پيش از به قدرت رسيدن ترامپ، در ظاھر ھم که 

المللی و  ھای بين شده خود را پايبند به توافق
داد و روسای  مصوبات شورای امنيت  نشان می

جمھوری پيشين آمريکا موافقت نکرده بودند که 
. المقدس پايتخت رسمی اسرائيل باشد فرضاً بيت

ترين جناح بورژوازی  عنوان راست ترامپ اما به
آمريکا که از حمايت بنيادگرايان مسيحی و 
يھودی برخوردار است،  بر اين اشغالگری و 
الحاق طلبی مھر تائيد زد و دست اين رژيم را 

طلبی  کام>ً در نظاميگری، سرکوبگری و توسعه
ھای ديگر ازجمله، اروپا،  قدرت.  باز گذاشته است

روسيه و چين نيز عم>ً در برابر اين الحاق 
ھای فلسطينی به خاک اسرائيل،  سرزمين

 . اند ھا آن سکوت کرده تجاوزات و سرکوبگری
در يک چنين شرايطی است که اسرائيل کام>ً 
دست باh را به دست آورده و مردم فلسطين در 

اما اين بدان .  اند موقعيت ضعيف، يکه و تنھا مانده
معنا نيست که اوضاع ھمواره بر اين منوال 

توازنی که اکنون به نفع اسرائيل و به .  خواھد بود
. زيان مردم فلسطين وجود دارد، پايدار نيست

ھيچ اوضاع سياسی پايداری در جھان وجود 
باhخره اوضاع سياسی جھان .  نخواھد داشت

تغيير خواھد کرد و توازن سياسی کنونی برھم 
توان با سرکوب  يک ملت را نه می.  خواھد خورد

نابود کرد، نه در آوارگی و اشغال در انقياد 
مبارزه مردم فلسطين و نزاع اسرائيل .  نگھداشت

و فلسطين ادامه خواھد يافت تا روزی که رژيم 
ھای اشغالی  اسرائيل را وادار به ترک سرزمين

ھای خود  کنند، آوارگان فلسطينی به سرزمين
بازگردند و مردم  فلسطين بر سرنوشت خود 

 .   حاکم گردند
     



 ۶ ٧٧٣ شماره  ٩٧ ارديبھشت ٣١     ۶
١از صفحه   

 ھا را طلب کن  باش و ناممکن واقع بين

٧درصفحه   

. کرد داری صنعتی را تجربه می در تاريخ سرمايه
ای در ساختار  رونقی که به تغييرات گسترده

بر تعداد کارگران صنعتی .  اجتماعی انجاميده بود
ھمراه با فزونی مھاجرت .  افزوده شده بود

کاری  محافظه"دھقانان به شھرھا، پايه اجتماعی 
که در اقتصاد دھقانی بزرگ ريشه "  قديمی

استمرار نرخ پايين .  داشت، رو به تضعيف بود
بيکاری به کارگران اعتماد به نفسی داده بود  که 

 .آماده بودند تا به اعتصاب دست بزنند
ھای  در اين دوران رشد اقتصادی، نه تنھا بودجه

ھا، با دکترين  رفاھی افزايش يافتند، بلکه دولت
اقتصاد سياسی کينزی، در اشکال متنوعی از 

ھا، ھم در صنايع ملی و ھم در  گذاری سرمايه
 .بخش خصوصی دخيل بودند

گفتمان غالب در علوم سياسی، ثبات اجتماعی 
"بود ، "پايان ايدئولوژی"، "زوال اعتصاب. 

برخی از .  از عبارات رايج بودند"  زوال طبقه"
قشرھای تحتانی مطرود، "ھا برای تغيير به  چپ

پوستان تحت  استثمارزده، نژادھا و رنگين
دل بسته "  سرکوب، بيکاران و بيکارشوندگان

برخی، حتا منکر بودند که طبقه کارگر در .  بودند
داری پيشرفته خطری راديکال به شمار  سرمايه

ترين چشم اميد آنان به روشنفکران  بيش.  رود می
ھای ضد استعماری در جھان  ليبرال يا انق>ب

در چنين دورانی احزاب رسمی چپ به .  سوم بود
احزاب انترناسيونال دوم گفتار :  غلتيدند راست می

گذاشتند و احزاب  را کنار می"  سوسياليسم"کھنه 
را در "  کارھای پارلمانی راه"کمونيست غربی 

چپ انق>بی به جريانی کوچک و .  گرفتند پيش می
 .شد ای تبديل می بسيار حاشيه

مدعای کشورھای پيشرفته درباره پيوند ناگزير 
بين پيشرفت اقتصادی و دمکراسی ليبرال، تنھا با 

. داری غربی اروپای شمالی سازگار بود سرمايه
داری ھنوز  برخی از کشورھای غربی سرمايه

ھای غيردمکراتيک و  زير سلطه رژيم
اسپانيا و پرتغال ھنوز تحت .  ديکتاتوری بودند

ھای فاشيستی پيش از جنگ بودند، در  سلطه رژيم
 به دمکراسی ١٩۶٧عين حال، کودتای نظامی 

در ايرلند، تبعيض عليه .  در يونان پايان داد
يکی از بدترين .  ھا سيستماتيک بود کاتوليک

شرايط شايد در اياhت جنوبی آمريکا بود که 
سيستم جدايی نژادی ھنوز حق رأی و برابری 

. حقوقی سياھپوستان را به رسميت نشناخته بودند
ھای بارز موج  در ھمين جا بود که اولين نشانه

اعتراضی ثبت شد و به زودی دانشجويان را به 
 .درون خود کشيد

آمريکا از جنگ جھانی دوم به عنوان يک 
ھای پس از آن به  ابرقدرت سر برآورد و سال

زير .  ای دست يافت سابقه شکوفايی اقتصادی بی
چتر ھژمونی اقتصادی و نظامی آمريکا، آلمان 

معجزات "غربی، فرانسه، ايتاليا و ژاپن 
کردند و با تشديد رقابت  را تجربه می"  اقتصادی

برای بازارھا، به تدريج موقعيت دhر را متزلزل 
داری صنعتی برای  جھان سرمايه.  ساختند می

حفظ توان رقابتی خود نه تنھا به نخبگان تربيت 
يافته، بلکه به  توده عظيمی از کارگران 

: متخصص و کارگران فکری نياز داشت
ھا، مديران، وک>، معلمان،  دانشمندان تکنيسين

ھای  در نتيجه، دولت...  مددکاران اجتماعی و
ھای  گذاری  به سرمايه۶٠غربی از اوايل دھه 

ھا و پرورش  عظيمی در زمينه افزايش دانشگاه
 . نيروی متخصص روی آوردند

 در سال ١١٢ھا از  در آمريکا تعداد دانشگاه
 رسيد با يک ١٩٨٠ در سال ٧٣۵ به ١٩۵٠

در .   درصدی در تعداد دانشجويان۵٠٠افزايش 
 ھزار نفر در ٢۶٨ايتاليا، تعداد دانشجويان از 

 ١٩۶٨ ھزار نفر در سال ۴۵٠ به ١٩۶٠سال 
در بريتانيا که بودجه دولت برای .  رسيد

 ساhنه يک ١٩٢٠ھا در ميانه دھه  دانشگاه
 ٢٠٠ به ۶٠ميليون پوند بود، در ميانه دھه 

 . ميليون پوند رسيد
ھمان تناقض موجود در سيستم سياسی که 

کرد اما به  دمکراسی و آزادی را تبليغ می
کرد،  ای اقتدارگرايانه عمل می کوچکترين بھانه

با افزايش تعداد .  ھا نيز رواج داشت در دانشگاه
دانشجويان، آنان خواھان افزايش حقوق خود، 
حذف ساختار اقتدارمدارانه و دمکراتيزه کردن 

يابی در تصميمات مربوط به  ھا و نقش دانشگاه
 .خود و دانشگاه شدند

ھای شورش دانشجويان  با وجود اين، اولين نشانه
ھا بلکه در کافه فروشگاھی در  نه در دانشگاه

.  آشکار گرديد١٩۶٠کارولينای شمالی در فوريه 
پوست به اين کافه رفتند و  چھار دانشجوی سياه

قھوه خواستند، اما وقتی، به علت رواج سيستم 
ای به آنان داده نشد، تا آخر  جدايی نژادی، قھوه

روز بعد دانشجويان .  وقت در ھمان جا نشستند
ھا پيوستند و روز بعد باز ھم تعداد  ديگری به آن

اين عمل آنان موجی از تحصن .  تری بيش
پوست در سراسر اياhت جنوبی  دانشجويان سياه

 ٣٩طبق تحقيقات در حدود .  آمريکا را پديد آورد
پوست در اين   درصد دانشجويان سياه۶٩تا 

اما، طبق پژوھشی ديگر، .  حرکت شرکت داشتند
 درصد از دانشجويان متحصن از حمايت ١۵تنھا 

در پايان ترم .  شان برخوردار بودند  دانشگاه
، بيش از صد دانشجو به خاطر ١٩۶٠بھاری 

شان  ھای شان در اين حرکت از کالج مشارکت
کميته "از ميان اين حرکت .  اخراج شدند

پديدار گشت "  جو ھماھنگی دانشجويان مسالمت
در .  که به مبارزه حقوق مدنی جانی تازه بخشيد

ھای اوليه، اين کميته از دانشجويان  سال
اش استقبال  سفيدپوست راديکال در ميان صفوف

کرد و عمدتا از طريق آنان بود که مبارزه  می
 به ميان ١٩۶٠برای حقوق مدنی در اوايل دھه 

جا به دنيا  ھای آمريکا و از آن دانشجويان دانشگاه
 .گسترش يافت

دانشگاه آزاد "، زمانی که رئيس ١٩۶۵در بھار 
مانع سخنرانی، سخنران ميھمان "  برلين

دانشجويان به مناسبات بيستمين سالگرد شکست 
چون در جنبش دانشجويی آمريکا،  نازيسم شد، ھم

مدتی بعد با اع>م .  جنبش آزادی بيان به راه افتاد
ممنوعيت استفاده از امکانات دانشگاه برای 

، "سنای دانشگاه"ھای سياسی از سوی  فعاليت
 .موج دوم شورش دانشجويی سر بلند کرد

پيمايی در خيابان و  ھزاران دانشجو به راه
اعتصاب دست زدند و خواھان رفرم در اداره 

سازمان دانشجويان سوسياليست .  دانشگاه شدند
ھای بعدی نقش  پيمايی در اين تظاھرات و راه

کانون سياست اين سازمان که .  رھبری را داشت
 از بخش دانشجويی حزب ١٩۶٠در سال 

سوسيال دمکرات اخراج شده بود، مخالفت با 
ھای آمريکا در  امپرياليسم و به ويژه سياست

 که ١٩۶٧در سال .  ويتنام و خاورميانه بود
معاون رئيس جمھور وقت آمريکا به آلمان سفر 
کرد، تظاھراتی را عليه وی و در ماه ژوئن ھمان 
سال، تظاھراتی را عليه سفر شاه به آلمان 

جنبش دانشجويی آلمان توانست .  سازمان دادند
تابوھای ضديت با کمونيسم و مخالفت با 

را در )  ناجيان آلمان از شر فاشيسم(ھا  آمريکايی
، با ١٩۶٨اين جنبش در آوريل و مه .  ھم شکند

ھای  تظاھرات عليه يکی از امپراتوری
مطبوعاتی دست راستی و به دنبال آن تظاھرات 
اول ماه مه عليه ديکتاتوری نظامی در يونان به 

پس از اين بھار، اين سازمان رو به .  اوج رسيد
شاخص جنبش دانشجويی آلمان عدم . افول گذاشت

جنبش کارگری .  ارتباط با جنبش کارگری بود
ھای پس از جنگ در ميان  آلمان در دھه

ترين نرخ  ھای کارگری اروپا پايين جنبش
بسياری از دانشجويان .  اعتصاب را داشت

راديکال با پذيرش نظريه مارکوزه و فانون مبنی 
بر آن که طبقه کارگر، ديگر طبقه انق>بی نيست، 
به دنبال نيروھای انق>بی ديگری بودند؛ از 

گرفته تا "  طبقه انق>بی"خودشان به عنوان 
ھايی نظير زندانيان، بيکاران و دھقانان  گروه

اين انزوا از طبقه ".  لمپن پرولتاريا"جھان سوم و 
کارگر، جنبش دانشجويی را بدون پشتوانه کرده 

ھای  بود و در نتيجه يکی از اولين جنبش
 .دانشجويی بود که زوال يافت و ناپديد گشت

در فرانسه و ايتاليا و تا حدی در بريتانيا وضعيت 
در اين سه کشور رابطه فعال بين .  متفاوت بود

ھای دانشجويی و کارگری برآيندھای بسيار  جنبش
 .متمايزی پديد آورد

 شاھد رشد طبقه ١٩۶۵  –  ۶٨ھای  ی سال فرانسه
ھای  کارگر مبارزی بود که در افزايش اعتصاب

ھای سمبليک فراخوان داده شده  محلی و اعتصاب
ترين سنديکای وابسته به حزب  توسط بزرگ

 . جلوه يافت" ت ژ ث"کمونيست يعنی 
 ماه مه جھت ٣تصميم مقامات دانشگاه در 

تعطيلی دانشگاه سوربن به علت اعتراضات 
دانشجويی، يک ھفته تظاھرات دانشجويی و زد و 

در جمعه شب .  خورد با پليس را به دنبال آورد
 مه، دانشجويان برای دفاع از خود به ساختن ١٠

باريکاد در محله hتن روی آوردند و تمام شب 
 ھزار تن از آنان با پليس به زد و خورد ٣٠

ژت به فراخوان  روز بعد با تصميم ث.  پرداختند
يک اعتصاب سراسری يک روزه در ھمبستگی 

وزير وقت  با دانشجويان، پمپيدو، نخست
بازگشايی فوری سوربن و آزادی دانشجويان 

اما اين بسيار کم و .  دستگيرشده را اع>م کرد
 .بسيار دير بود

 مارس يک تظاھرات ميليونی در پاريس به ١٣
دانشجويان ساختمان اصلی سوربن را .  راه افتاد

ژت فرصت را برای  رھبران ث.  اشغال کردند
نمايی مھيا ديدند و اعتصاب سراسری يک  قدرت

رفت  ای که می و حادثه.  روزه را به راه انداختند
با اشغال کوتاه مدت سوربن خاتمه يابد به 

شنبه کارگران  روز سه.  رويدادی عظيم بدل گشت
يک کارخانه ھواپيماسازی در نانت کارخانه را 
اشغال کرده و مديران را در دفاترشان زندانی 

اھميت به  با آن که اين حادثه در ابتدا بی.  کردند



 ٧ ٧٧٣ شماره  ٩٧ ارديبھشت ٣١     ٧

۶از صفحه   

  باش و  واقع بين
 ھای جنگی جمھوری اس�می با گلوله ھا را طلب کن ناممکن

  کازرون را به خون کشيد
 
 

ھای جنگی معترضان فلسطينی  طور که دولت صھيونيستی اسرائيل در روزھای گذشته با گلوله ھمان
ھای جنگی  را در غزه به خون کشيد، جمھوری اس>می نيز اعتراض مردم کازرون را با ھمان گلوله
 و مجروح  به خون کشيد و تعدادی از معترضان را کشته و مجروح ساخت که تاکنون تعداد دقيق کشته

  نفر خبر ۶برخی از منابع از کشته شدن دو نفر و برخی از کشته شدن .  شدگان مشخص نشده است
خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به کشته شدن يک نفر و مجروح شدن شش نفر .  اند داده

 .ديگر اعتراف کرده است
 

چنان ملتھب بوده و حضور   ارديبھشت، ھم٢٧شنبه  براساس اخبار منتشره اوضاع شھر امروز پنج
 .پُرشمار نيروھای امنيتی و سرکوب رژيم، شھر را در عمل به حالت نظامی درآورده است

 
ضمن محکوم کردن جنايت رژيم جمھوری اس>می در کازرون، تنھا راه )  اقليت(سازمان فدائيان 

برای رھايی از ظلم و ستم جمھوری اس>می و رھايی کارگران و زحمتکشان از فقر، سرکوب، 
داری را سرنگونی جمھوری اس>می و برقراری حکومت  بيکاری و ديگر مصائب نظام سرمايه

 .اين يگانه راه رھايی کارگران و زحمتکشان ايران است. داند شورايی می
 
 
  

 زنده باد اتحاد کارگران و زحمتکشان ايران
 برقرار باد حکومت شورايی –سرنگون باد رژيم جمھوری اس�می 

 باد سوسياليسم زنده –باد آزادی  زنده
 داری نابود باد نظام سرمايه

 )اقليت(سازمان فدائيان 
 ١٣٩٧ ارديبھشت ٢٧

 
 حکومت شورايی -آزادی -نان -کار

 

آمد، طی چند روز با اقدامات مشابه ادامه  نظر می
 ميليون کارگر در ٩طی دو ھفته بيش از .  يافت

ترين  ھا اعتصاب کردند و بزرگ تمامی رشته
اعتصاب سراسری اروپا پس از جنگ جھانی 
دوم به وقوع پيوست، آن ھم نه برای افزايش 

در برخی ".  عدالت اجتماعی"دستمزد بلکه برای 
موارد کارگران اعتصاب را به کنترل بر توليد و 

دانشجويان چپ بر آن شدند با .  توزيع بسط دادند
 .کارگران اعتصابی پيوند برقرار کنند

ھا کوشيدند کارگران را  رھبران ھراسيده اتحاديه
زمانی که تعداد .  از دانشجويان دور نگاه دارند

زيادی از دانشجويان از سوربن به سوی کارخانه 
پيمايی کردند تا ھمبستگی خود را با  رنو راه

کننده کارخانه نشان دھند، کميته  کارگران اشغال
از ماه مه به .  اعتصاب درھای کارخانه را بست

ژت، به رغم  بعد، رھبران اتحاديه و به ويژه ث
نارضايتی کارگران، با مذاکره بر سر افزايش 
دستمزد، کوشيد کارگران را به سر کار 

آمد منادی يک  جنبشی که به نظر می.  بازگرداند
پايان اعتصاب .  انق>ب اجتماعی است، رام گشت

. و اشغال، از توان جنبش دانشجويی ھم کاست
، با وجود افزايش ١٩۶٨ژوئن   –پس از مه 

ھای دانشجويی، جنبش  اعضا و مخاطبان سازمان
 .دانشجويی ديگر دستاورد بزرگی کسب نکرد

در احيای گسترده ع>قه به "  رويدادھای مه"اما 
ھای سوسياليستی انق>بی در جھان نقش  ايده

ھا  اگر بتوان نقطه اوجی برای اين جنبش.  داشت
 .يافت، مسلما در فرانسه بود

ھای دانشجويی در  گونه که گفته شد، جنبش ھمان
اين دھه، به ويژه در نيمه دوم دھه شصت در 
تمامی کشورھا به پا خاستند؛ از لھستان و 
يوگس>وی و چکسلواکی گرفته تا مکزيک و 

 . ايرلند شمالی
ھای دانشجويی و  ظھور و گسترش جنبش

چپ "ھا، سرچشمه اصلی  راديکاليزه شدن آن
داری  ، بود به ويژه در کشورھای سرمايه"نوين

به رغم تفاوت در شکل و سرعت اين .  غربی
ھا در ھر کشوری، و اخت>ف در ميزان  جنبش

رشد کشورھا، و به ويژه مبارزه طبقه کارگر در 
ھا وجود  ھايی ميان اين جنبش داخل، شباھت

ھر حرکتی به سوی چپ در دھه شصت، .  داشت
المللی  بايستی درباره برخی مسايل داخلی و بين

در دوران جنگ .  کرد مھم موضعی را اتخاذ می
خاستند يا ھم  سرد يا به حمايت از مسکو برمی

در .  کردند آمريکا و ھم شوروی را رد می
قلمروھای استعماری و نيمه استعماری، اگر از 

کردند  بخش داخلی جانبداری می جنبش رھايی
بايستی به مسئله پذيرش يا نقد ادعاھای 

 .پرداخت می" سوسياليستی"
اما اين جنبش جھانی، از ميانه دھه ھفتاد، باور به 

. امکان تغييرات عظيم را به تدريج از دست داد
. ھای چپ بود ، فضای طرد تحليل٧٠پايان دھه 

ھای بحران اقتصادی،  ھمراه با بروز اولين نشانه
تر غالب گشت که در  کارانه گرايشی محافظه

و "  پساساختارگرايی"ھای  افزايش نفوذ ايده
ھا  ھايی که در آن ايده.  نمود يافت"  پست مدرنيسم"

گرداندند چه  از راھکارھای جھانی روی برمی

"زدند " ھا را طلب کن  باش و ناممکن واقع بين. 
 .از شعارھای جنبش دانشجويی دھه شصت بود

" ثابت و تغييرناپذير"چه را  اين شعار است که آن
کند، به چالش طلبيده و تغييرپذير  جلوه می

ھای  گی نسبی که سياست چاره گرداند؛ حس بی می
ھای نوين  آhيد، به سرعت به افق روزمره را می
دھد وضعيت  گرداند؛ نشان می اميد بدل می

نظم کنونی، اگر در عمل به "  بديھی"و "  طبيعی"
باور به امکانات .  يابد  می چالش گرفته شود، زوال

ھايی رو به امکانات نوين  عمل جمعی با دريچه
 .پروراند می

 ".ھا را طلب کن  باش و ناممکن واقع بين"پس، 
 

رسد به مشک>ت جھانی، گرچه با توقف 
شکوفايی اقتصادی درازمدت دوران پس از 

اگر .  جنگ، اين مشک>ت چند برابر شده بودند
، نقطه اوج موج اعتراضی بود ١٩۶٨سال 

شاخص .   نقطه پايان آن بود١٩٧۴  –  ۶ھای   سال
ھا، تثبيت موقعيت بورژوازی بود که  اين سال

ساختارھايش را به عنوان يک طبقه بازسازی 
جنگ ويتنام پايان .  کرد و ھژمونی را بازيافت

يافت، در اروپای جنوبی، يونان، پرتغال و اسپانيا 
در بريتانيا، حزب .  انجام شد"  گذار به دمکراسی"

کارگر به قدرت رسيد، در ايتاليا، به حزب 
کمونيست اجازه حضور در دولت داده شد، در 

ھای نظامی مذاکره بر  آمريکای hتين  با رژيم
بازسازی در .  سر دمکراتيزه کردن آغاز شد

اروپا از طريق مذاکره و توافق با رھبران 
ھای  سوسيال دمکراسی و احزاب و اتحاديه

مفاد اين قرارداد در ھمه جا .  کمونيست پيش رفت
در برابر ورود به کريدورھای :  يکسان بود

قدرت، نھادھای رسمی کارگری موافقت 
ھای کارگران را مھار و  کردند تا خواسته می

ھزينه بحران اقتصادی بر دوش .  محدود کنند
 .کارگران افتاد
ھای دھه شصت پايان يافتند، اما  گرچه جنبش

دورانی شگرف را در نيمه دوم سده گذشته رقم 
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کارخانه و شرکت مشابه آن، تازه دارند وارد 
. شوند مبارزه متحد و متشکل با نظم موجود می

اش و ھمه  استاندار استان مرکزی باضافه معاون
مقامات دولتی مطمئن باشند اگر به وضعيت 
ھپکو و خواست کارگران رسيدگی نشود، 

پيمايی ادامه خواھد داشت  اعتصاب و تجمع و راه
ھا و شعارھای مستقل  و کارگران ھپکو با پرچم
 .خود به خيابان خواھند آمد

ھای توخالی  کارگران ھپکو پيش از اين با وعده
مسئولين دولتی از جمله استاندار استان مرکزی 

پس از اعتراضات و راھپيمايی .  اند آشنا شده
مکرر کارگران ھپکو در سال گذشته، استاندار 
در بازديد از کارخانه ھپکو، به کارگران قول داد 

 برطرف و ٩۶مشک>ت اين کارخانه تا آخر سال 
کليه مطالبات کارگران نيز پرداخت شود که چنين 

ھای کارگران عملی نشد،  نه فقط خواست.  نشد
 کارگر مبارز و پيشرو اين شرکت به ٢٠بلکه 
شرکت در "و "  اخ>ل در نظم عمومی"اتھام 

به دادستانی احضار و "  تظاھرات غيرقانونی
دار فعلی  سھام"  احمدپور. "مورد تھديد واقع شدند

کارخانه نيز چندين بار وعده رسيدگی به 
بار ھم قول داد تا  مشک>ت کارگران داده و يک

 ھمه مشک>ت اعم از مشک>ت ٩۶پايان خرداد 
ھای کارگران  کارخانه و يا مشک>ت و خواست

در زمينه دستمزدھا و مطالبات معوقه را 
اما او نيز مانند مالک قبلی .  برطرف سازد

ھای خود عمل نکرد  به وعده" عطاريان"کارخانه 
 ١١۵که ھيچ، درصدد تعديل نيرو و فروش 

ھای متعلق به کارخانه که در بھترين  ھکتار زمين
 .منطقه شھر اراک واقع شده، برآمده است

در حدود اين يک سالی که ھپکو به مالک جديد 
واگذار شده نه تنھا ھيچ بھبودی در )  احمدپور(

وضعيت کارخانه و کارگران حاصل نشده، بلکه 
. اوضاع از جميع جھات به مراتب بدتر شده است

ھپکو در آستانه تعطيلی کامل قرار گرفته و آينده 
. شغلی کارگران بيش از پيش به خطر افتاده است

خواست کارگران ھپکو در حال حاضر فقط اين 
نيست که سھامدار کارخانه عوض شود و ھپکو 

دار ديگری در بخش خصوصی واگذار  به سرمايه
تجربه يک سال اخير به روشنی نشان داد .  گردد

دار کارخانه، مشکلی  که با جابجايی مالک و سھام

حرف کارگران ھپکو .  شود از کارگران حل نمی
ھا به  اين است که ؛ تمام مطالبات معوقه آن

تعقيب و پيگرد و ارعاب .  فوريت پرداخت شود
کارگران متوقف و ضمانت شغلی تمام کارگران 

به گفته يکی از کارگران ھپکو، .  تامين شود
دار کنونی کارخانه، توان اداره اين واحد را  سھام
از اين رو کارگران خواھان خلع وی .  ندارد

ھستند و در عوض بر اين خواست پافشاری 
کنند که سازمان گسترش و نوسازی صنايع  می

. مسئوليت و اداره امور ھپکو را برعھده بگيرد
سازی و به  ھپکو بايد به دوران قبل از خصوصی

ھای  دولت قادر است بدھی.  مالکيت دولت درآيد
ھپکو را بپردازد و آن را از خطر تعطيلی 

ھای ميانه مانند تعيين مديران دولتی  راه.  برھاند
دھد و ھيچ  برای پيشبرد امور کارخانه جواب نمی

که  ثمری برای کارگران ندارد غير از اين
ھای ک>ن اين مديران نيز بايد از جيب  حقوق

 .کارگران پرداخت شود
بخش اعظم مشک>ت امروز کارگران ھپکو به 

گردد که دولت   سال قبل و زمانی برمی١٠حدود 
. اين شرکت را به بخش خصوصی واگذار کرد

ھای  از اين رو دولت مسئول مستقيم نابسامانی
دولت با حراج .  ھپکو و مشک>ت کارگران است

عنوان  ھا و موسسات تحت کارخانه
ھای گسترده و  سازی، اخراج خصوصی

. ھای وسيعی را سازمان داده است بيکارسازی
ھا کارگر را در معرض شديدترين  ميليون

. فشارھای اقتصادی و معيشتی قرار داده است
ھا اعم  حقوقی در ھمه بخش اگرچه استثمار و بی

العاده شديد است، اما  از خصوصی يا دولتی فوق
ھر جا که دولت کارخانه يا شرکتی را به بخش 

تر شده و  خصوصی واگذار نموده، اوضاع وخيم
تنگناھا و مشک>ت کارگری در اين واحدھا 

کارگران اين واحدھا، به نسبت .  بيشتر شده است
بيشتری با اخراج و بيکاری، عدم پرداخت مزد و 

ای، تشديد  مزايا، دستمزدھای پايين، معوقات بيمه
ھيچ .  اند فشار کار و آينده مبھم شغلی روبرو بوده

نظارتی از طرف دولت و سازمان 
سازی آن بر عملکرد صاحبان  خصوصی

سازی شده که حتا به تعھدات  واحدھای خصوصی
 .کنند وجود ندارد قانونی خود نيز عمل نمی

ھا را  البته تمام مسئولين ريز و درشت دولتی اين
ھا و  بيھوده نبود که پس از اعتصاب.  دانند می

ھای مشترک کارگران ھپکو و آذرآب  راھپيمايی
، وزير کار برای ٩۶در روزھای پايانی شھريور 

ما "آرام ساختن کارگران وارد اراک شد و گفت 
به عنوان دولت وظيفه داريم مشک>ت کارگران 

  توانيم به صرف خصوصی و نمی...  را حل کنيم
بودن شرکت، کارگران را به حال خود رھا کنيم، 

ھا نيز توسط دولت  سازی آن چرا که خصوصی
 ".انجام شده است

اگر چه اين اعتراف وزير کار، نقش و مسئوليت 
دولت در ايجاد نابسامانی و مشک>ت متعدد 
کارگران در ھزاران کارخانه و شرکت 

دھد، اما تمامی  سازی شده را نشان می خصوصی
شواھد حاکی از آن است که کارگران به حال 

اند و دولت آگاھانه از پذيرش  خود رھا شده
چرا که دولت .  کند مسئوليت، شانه خالی می

چون وچرای برنامه بانک جھانی و  مجری بی
 سال ٣٠المللی پول است و قريب به  صندوق بين

ھای  است که با تمام توان به اجرای سياست

که استاندار استان مرکزی به ظاھر  در حالی
داد،  وعده رسيدگی به خواست کارگران می

معاون وی چپ و راست برای کارگران ھپکو 
خدمت به " آھن  کشيد که بستن خط خط و نشان می

است و "  خ>ف مصالح کشور و نظام"و "  دشمن
! گيرد قرار می"  ضد انق>ب"مورد سوء استفاده 

بدين ترتيب مسئولين دولتی در استان مرکزی در 
ھای توام با ارعاب  ھماھنگی با يکديگر و با وعده

و استفاده از القاب و عبارات تھديدآميز، سعی 
تراشی  کردند در برابر اعتراضات ھپکو مانع

کنند و کارگران مبارز اين شرکت را از 
ای که کارگر  البته در جامعه.  اعتراض باز دارند

پيشرو و فعال سنديکا بخاطر دفاع از حقوق 
نمايی  کارگر بازداشت و محاکمه و به اتھامات نخ

شرکت در "و "  اخ>ل در نظم جامعه"چون 
شود،  زندانی و شکنجه می"  تجمعات غيرقانونی

ست که کارگران ھپکو که در زمره  بسيار بديھی
پيشروترين کارگران ايران ھستند و خواھان 

افتاده و ضمانت شغلی  دستمزدھا و مطالبات عقب
ھستند ، خواھان بازگرداندن اداره شرکت به 

ھا  يابی به اين خواست دولت ھستند و برای دست
بندان  دست به اعتصاب و تجمع وايجاد راه

اند، مورد تھديد وارعاب قرار بگيرند و  زده
" خدمت به دشمن"ھا  خواھی آن مبارزه و حق

" ضد انق>ب"تلقی شود که مورد سوءاستفاده 
 .گيرد قرار می

بايد گفت که اين حضرات مسئولين دولتی يا  
واقعا از شرايط و اوضاع سياسی جامعه به کلی 

خبرند، يا از روی عمد خود را به  پرت و بی
زنند وگرنه کيست که نداند زمانی که  خبری می بی

طور موقت و محدود،  شد ولو به ھا می با اين حربه
دل برخی از کارگران را خالی کرد و در برابر 

کلی سپری شده  ھا مانع ايجاد نمود، به مبارزات آن
جلوی اعتراضات و اعتصابات کارگری .  است

تر  تر و راديکال را که روز به روز گسترده
شود، با احضار و بازداشت و زندان و گاز  می

آور و حمله وحشيانه لشگری از نيروھای  اشک
گارد ويژه به صفوف کارگران و فراتر از آن با 
توپ و تانکی که سرمايه عليه نيروی کار به آن 

توان گرفت، چه رسد با  متوسل خواھد شد، نمی
 ! ھای خالی اين تھديدات و توپ

. جامعه يکپارچه معترض و در حال انفجار است
ھای مردم در حال گسترش است  اعتراضات توده

. ھای پی در پی آن خاموشی ندارد و جرقه
اعتراضات خيابانی و شعارھای توده ھای 
زحمتکش در مخالفت با رژيم و سران آن و عليه 
نظام ستمگرانه حاکم ، به امری معمول و متداول 

روحيه تعرضی مردم تا بدانجا .  تبديل شده است
ی بجان آمده، حتا  ھای ستم کشيده جلو آمده که توده

نمازھای جمعه رژيم را به تجمع اعتراضی عليه 
ھا و اعمال  رغم سرکوب به.  اند رژيم تبديل کرده

ھای مردم بپاخاسته،  قھرو خشونت عليه توده
کنندگانی که به مبارزه علنی و  صفوف اعتراض

آورند ھر روز در  مستقيم با رژيم حاکم روی می
بنابر اين مثل روز .  ست حال گسترش بيشتری

روشن است که کارگران ھپکو با اين تھديدات 
ھپکو و ھزارھا .  کنند ميدان مبارزه را خالی نمی

 کارگران مبارز ھپکو را تنھا نگذاريم

٨ 
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ھايی  سياست.  اقتصادی نئوليبرال ادامه داده است
حقوقی کارگران  که جوھر آن تشديد استثمار و بی

، افزودن بر سودسرمايه داران بخش خصوصی 
ھا به بخش خصوصی  از طريق واگذاری کارخانه

 تحت عنوان  و کاھش تعھدات و خدمات دولتی
ھای  بنابراين وعده.  است"  کوچک کردن دولت"

ھای  وزير کار و استاندار و امثال آن، وعده
 .توخالی و پوچ بيشتری نيستند

توانند و بايد با  با اين ھمه، کارگران ھپکو می
حفظ اتحاد و يکپارچگی به مبارزه عليه اين 

يابی به مطالبات خود ادامه  سياست و برای دست
ھای  ھا و شرکت کارگران تمام کارخانه.  دھند

واگذار شده به بخش خصوصی عموما، بويژه 
کارگران ھپکو به شدت مخالف سياست 

سازی رژيم ھستند و اين مخالفت را  خصوصی
بارھا و بارھا به اشکال گوناگونی در عمل نشان 

يا دولت بايستی خود اداره امور .  اند داده
را بدست )  تپه و ھفت(واحدھايی چون ھپکو 

دار شرکت را قانونا  گيرد، يا کارفرما و سھام
ھای کارگران  موظف و ملزم سازد به خواست

ھا را تامين کند و  رسيدگی و ضمانت شغلی آن
. تمام مطالبات معوقه کارگران را پرداخت کند

ھر کارفرمايی که از اين قانون سرپيچی کند، 
مورد مواخذه و محاکمه قرار بگيرد و به 

ھای سنگين محکوم سازد و تمام مطالبات  جريمه
 .و خسارات وارده به کارگران را بپردازد
تپه که  در واحدھايی چون ھپکو و ھفت

ھا حضور   ترين کارگران در آن پيشروترين و آگاه
توان با  اند، می طور نسبی متشکل شده دارند و به

حفظ اتحاد و ھمبستگی و استمرار اعتصاب و 
تر  راھپيمايی و به خيابان آوردن گسترده

ھا، فشار عليه کارفرمايان و حاميان  خانواده
. ھا را عقب راند ھا را تشديد کرد و آن دولتی آن

طبقه کارگر ايران اگرچه برای به زير کشيدن 
داری  تمام نظم موجود و نابودی مناسبات سرمايه

کند و در اساس عليه سرمايه در ھر  مبارزه می
تواند  ست، اما نمی شکل آن خصوصی يا دولتی

در قبال مسائل و مشک>ت روزمره خود 
و نيز در (در ھپکو .  تفاوت باشد و نيست بی

بازگرداندن اداره امور شرکت به دولت، )  تپه ھفت
ھای محوری و مھم کارگران  يکی از خواست

نشان داده )  تپه دhور و ھفت(ھپکوی مبارز .  است
است از چنان ظرفيت مبارزاتی و جايگاھی 
برخوردار ھست که بتواند دولت را به 

با اين ھمه نبايد کارگران .  نشينی وادار سازد عقب
، )ھرمزگان(  آلومينيوم.  ھپکو را تنھا گذاشت

ھا واحد صنعتی  و ده)  اراک(آذرآب و ايرالکو 
ديگر در اين شھر و ساير شھرھای صنعتی بايد 

ھا  به ياری کارگران ھپکو برخيزند و از آن
کارگران ھپکو که در شرايط حساس . حمايت کنند

اند، به سوی  سازی قرار گرفته و سرنوشت
ھای کارگری و فعاhن کارگری بويژه  تشکل

سنديکای کارگران کشت و صنعت نيشکر 
تپه و سنديکای کارگران شرکت واحد  ھفت

رانی تھران و حومه و تمام رفقای  اتوبوس
کارگران .  کنند کارگرخود دست ياری دراز می

 .مبارز ھپکو را نبايد تنھا گذاشت
 

 خ�صه ای از اط�عيه ھای سازمان
 
عنوان ، "کنيم ی نيروھای سرکوب جمھوری اس�می به معلمان را شديدا محکوم می حمله وحشيانه"

فاhنژھای : "در اين اط>عيه آمده است.   ارديبھشت منتشر شد٢٠اط>عيه سازمان است که در تاريخ 
ھای لباس شخصی که ھمگی از اعضای سپاه و "آتش به اختيار"خوار حکومت اس>می، ھمان جيره

ديگر نيروھای امنيتی و سرکوب جمھوری اس>می ھستند، با ھمراھی نيروھای انتظامی، وحشيانه به 
 ١۵تجمع معلمان تھران در برابر سازمان برنامه و بودجه حمله و ضمن ضرب و شتم معلمان، بيش از 

 .ھا را دستگير کردند نفر از آن
ھای تھران،   ارديبھشت ھزاران معلم در سراسر کشور از جمله در شھرھا و استان٢٠امروز 

کردستان، اصفھان، خراسان شمالی، مازندران، مرکزی، گي>ن، خراسان رضوی، کرمانشاه، ھمدان، 
دست به تجمع "  ھای صنفی معلمان شورای ھماھنگی کانون"خوزستان، لرستان و زنجان، با دعوت 

معلمان در اين تجمعات با شعارھا و پ>کاردھای خود در دفاع از آزادی معلمان زندانی و .  زده بودند
حق تحصيل تمام کودکان، خواستار بودجه عادhنه، افزايش حقوق باhتر از خط فقر و باh رفتن کيفيت 

 .آموزش در مدارس شدند
بودجه عادhنه حق "  ، "  معيشت، منزلت، حق مسلم ماست"  چون  در تھران معلمان با شعارھايی ھم

، اعتراض و "بطحائی ، نوبخت ، استعفا ، استعفا"و "  تجمع، حق مسلم ماست  -تشکل "  ، "مسلم ماست
 .ھايی که پاسخ آن حمله وحشيانه نيروھای سرکوب بود خواست. ھای خود را فرياد زدند خواست

ترين حقوق خود و  ھاست برای بديھی جمھوری اس>می با حمله به معلمان، معلمانی که سال
 ".خود را نشان داد" داعشی"ی واقعی و  کنند، بار ديگر چھره آموزان مبارزه می دانش

 
ی  عنوان اط>عيه"  کنيم کشتار وحشيانه فلسطينيان توسط رژيم صھيونيستی اسرائيل را محکوم می"

: در بخشی از اين اط>عيه آمده است.   ارديبھشت انتشار يافت٢۴ديگری از سازمان است که در تاريخ 
 ارديبھشت، در روزی که سران رژيم صھيونيستی به ھمراه دولت امپرياليست ٢۴ ماه مه برابر با ١۴"

را، بدون اعتنا به اعتراضات مردم فلسطين و )  المقدس بيت(آمريکا گشايش سفارت آمريکا در اورشليم 
گرفتند، بار ديگر فلسطين به رنگ  ترين متحدين امپرياليست خود، جشن می ھای حتا نزديک مخالفت

 .خون درآمد
در اين روز ارتش جنايتکار اسرائيل با استفاده از ابزارآhت جنگی به جنگ کسانی آمد که پرچم 

ترين  جوانانی که بزرگ.  ھای خود را به ھوا پرتاب کرده بودند کشيدند و مشت فلسطين را بدوش می
توانست امنيت کسی را در مرزھايی با حصارھای امنيتی  ھايی بود که ھرگز نمی شان سنگ س>ح

 .خطر اندازد به
چنان از حق تعيين سرنوشت  ترين حق خود، ھم ھا سال مبارزه برای بديھی رغم ده بهمردم فلسطين 

داری، وحشيانه به خون کشيده  ھا در سکوت جھان سرمايه خويش محروم ھستند و اعتراضات آن
 .شود می

ضمن حمايت از مبارزات و حق مردم فلسطين برای تعيين سرنوشت خويش، )  اقليت(سازمان فدائيان 
ھا و  جناياتی که دولت آمريکا نيز به دليل سياست.  کند ی ارتش اسرائيل را محکوم می سرکوب وحشيانه

 .ھای خود از رژيم نژادپرست و صھيونيستی حاکم بر اسرائيل در آن شريک است حمايت
 
ديگر اط>عيه سازمان است که در "  ھای کارگران ايران است ھای کارگران ھپکو خواست خواست"

کارگران کارخانه ھپکو در : "خوانيم در بخشی از اين اط>عيه می.   ارديبھشت انتشار يافت٢۵تاريخ 
در پی .  جنوب را مسدود کردند  -آھن شمال  چھارمين روز از دور جديد اعتراضات خود، بار ديگر خط

اقدام امروز کارگران، استاندار و تعدادی ديگر از مقامات دولتی مجبور به مذاکره با کارگران شده و 
: ست که چندی پيش استاندار گفته بود اين در حالی.  ھای کارگران را دادند قول رسيدگی به خواست

 ".قادر به حل مشکل ھپکو نيستيم"
در پی اين مذاکرات، کارگران با تصميم جمعی خود، با پايان دادن موقت به اعتراضات، تا روز دوشنبه 

کارگران اع>م کردند که در صورت .  شان رسيدگی شود ھای خواست به مقامات دولتی مھلت دادند تا به
 .شان، اعتراضات را بار ديگر از سر خواھند گرفت ھای عدم تحقق خواست

ی کاری  موقع دستمزدھا و تضمين ادامه دو خواست مھم کارگران ھپکو در شرايط کنونی، پرداخت به
شان را خصوصی کردن  ھای کارگران يکی از موانع مھم در تحقق خواست.  در کارخانه ھپکو است

يد از صاحبان  دانند و به ھمين دليل خواستار مشخص شدن وضعيت مالکيت کارخانه و خلع کارخانه می
 .کنونی ھستند

زنند، اما در عمل  روزانه کارگران در اقصا نقاط کشور دست به اعتصاب، تظاھرات و راھپيمايی می
آھن اصفھان،  در ھمين روز کارگران راه.  شود مشک>ت کارگران روزبروز بيشتر و بيشتر می

. تپه دست به اعتصاب و تجمع اعتراضی زده بودند بُر ھفت بازنشستگان پتروشيمی آبادان، کارگران نی
 .، شش ھزار اعتراض کارگری رخ داده است٩۶براساس آمارھای اع>م شده در سال 

خواھند، کارگران  کارگران ايران کار می.  خواست کارگران ھپکو، خواست تمامی کارگران ايران است
 .خواھند خواھند و کارگران ايران آزادی می ايران نان می

ھای کارگران ھپکو، کارگران ايران را به اتحاد حول  ضمن حمايت از خواست)  اقليت(سازمان فدائيان 
 .خواند آزادی فرا می –نان  –شعار کار 

ھای  داران از ھرگونه آزادی برای مقابله با اعتراضات و ناديده گرفتن خواست در حالی که سرمايه
ھا قرار دارند،  ھا و در خدمت آن کارگران برخوردار بوده و دولت و قوانين موجود ھمه به نفع آن

) اقليت(سازمان فدائيان .  ھا پراکنده است کارگران اما از داشتن حق تشکل محروم بوده و اعتراضات آن
 ".کارگران متفرق ھيچ چيز، کارگران متحد ھمه چيز. داند اتحاد و تشکل را رمز موفقيت کارگران می
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 .  زيرارسال نمائيد خود را به آدرس
 

 :سوئيس
Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 

 
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 

 
 : E-Mailپست الکترونيک 

 
info@fadaian-minority.org 

 

کانال آرشيو نشريه کار ارگان سازمان فدائيان 

 : در تلگرام) اقليت(

karfadaianaghaliyat/me.t://https 
 : آدرس کانال سازمان در تلگرام

aghaliyat_fadaian/me.T://http 
 :آدرس سازمان در اينستاگرام

https://www.instagram.com/
fadaianaghaliyat/ 

 آدرس سازمان در تويتر
fadaiana/com.twitter://https 

 آدرس سازمان در فيس بوک
https://www.facebook.com/
fadaian.aghaliyat 

 آدرس نشريه کار در فيس بوک
/com.facebook.www://https

fadaianaghaliyat.kar 

 

 :ای ميل تماس با نشريه کار
kar@fadaian-minority.org 
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 :بدينوسله به اط>ع  ع>قمندان تلويزيون دمکراسی شورائی می رسانيم که 
از اول ژوئ»ن "  ديدگ»اه"  ساعته تلويزيون ٢۴برنامه ھای تلويزيون  دمکراسی شورايی  روی شبکه 

 .شود ست پخش می برد مجددا ازماھواره ياه  به جای ماھواره ھات١٣٩۶ خرداد ١١ برابر با ٢٠١٧
:مشخصات ماھواره    

Satellite Yahsat ماھواره ياه ست  
Frequency   ١١٧۶۶فرکانس  
Polarization Vertical عمودی  
Symbol rate  ٢٧۵٠٠مبل ريتيس  

FEC  ۵/ ۶اف ای سی  
  

:ساعت پخش برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورايی   
وقت ايران  ونيم شب بهنهساعت چھارشنبه ھا    

)وقت اروپای مرکزی  وقت لس انجلس و ھفت عصر به ساعت ده صبح به (   
وقت ايران روز پنجشنبه  نه و نيم صبح به:  بازپخش اين برنامه   

)وقت اروپای مرکزی وقت لس انجلس و ھفت صبح  پنجشنبه به ده شب پنجشنبه به (   
 

 :اينترنت 
در صورت عدم دسترسی به تلويزيون ماھواره ای ، ميتوانيد از طريق اينترنت نيز برنامه ھای 

 .تلويزيون دمکراسی شورايی را مشاھده کنيد 
 "ويز . ال .جی " بطور زنده در ساعات ذکر شده ، در سايت تلويزيون ديدگاه و شبکه رسانه ای -١

www.didgah.tv  
www.glwiz.com 

 
:اقليت –به صورت آرشيو ، در سايت  سازمان فداييان  -٢  

http://www.fadaian-aghaliyat.org/ 
https://tvshora.com/ 

. ساعت و زمان برنامه را به خاطر بسپاريد و به اط>ع دوستان و آشنايان خود برسانيد  
در پائيز و بھار  –بيندگان عزيز تلويزيون دمکراسی شورايی  جھنت اط>ع ؛  سالی دو بار : توجه 

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  

طور  آھن شمال و جنوب، به  روز اعتراض و تجمع و مسدود ساختن خط راه۴ھپکو اين بار پس از 
 ارديبھشت با تجمع در مقابل ٢٣اين اعتراضات که از روز يکشنبه .  مشروط به اعتصاب خود پايان داد

 ارديبھشت پس از آن که ٢۶شرکت آغاز شده بود و در ادامه به بستن مسير عبور قطار کشيده شد، روز 
فرماندار اراک در ميان کارگران حاضر شد و استاندار استان مرکزی نيز در يک گفتگوی تلفنی باز بار 

که تا  کارگران ھشدار دادند چنان.  ديگر قول داد به مشک>ت کارگران رسيدگی شود، موقتا پايان يافت
شان رسيدگی نشود، اعتصاب و تجمع را از سر خواھند  ھای  ارديبھشت به خواست٣١روز دوشنبه 

 .گرفت

 کارگران مبارز ھپکو را تنھا نگذاريم


