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 در ھمبستگی با اعتراضات مردم خوزستان
  

                          
عملی دولت در بحران ریزگردھا بوده ایم. ریزگردھا و تبعات آن به معنای در روزھای اخیر شاھد تظاھرات مردم خوزستان علیه بی 

واقعی نفس مردم خوزستان را بريده، مشکالت و خسارت ھای زياد را به مردم استان به وجود آورده است. ھرچند خوزستانی ھا 
ی از این استان در این روزھا آن قدر باال سال ھاست به علت گرد و غبار از تنفس دشوار رنج می برند اما شدت آلودگی ھوای مناطق

رفته که حتی برق رسانی را ھم مختل کرده اند. در نتیجه، زندگی در بخش بزرگی از استان خوزستان روال عادی ندارد. ادارات و 
ده اند. شماری از مؤسسات اقتصادی و مدارس به طور مکرر تعطیل و بیمارستان ھا مملو از مردمی است که بر اثرگرد و غبار بیمار ش

 خوزستانی ھا در جستجوی راھی برای تغییر محل زندگی اند.

اما ھمه اھالی خوزستان نمی توانند به راحتی خانه و کاشان شان را رھا کنند و به دنبال سرنوشتی نامعلوم رھسپار مناطقی دیگر 
ت انتظار دارند ھر آنچه در توان دارد برای کاستن از رنج مردم شوند. اکثر خوزستانی ھا ناچارند در موطن خود بمانند و از این رو، از دول

این خطه انجام دھد. خوزستانی ھا که می بینند مسئوالن جمھوری اسالمی اقدام موثری برای رفع و کاھش اين بحران نمی کنند، به 
  اعتراض برخاسته اند.

بھمین جھت مھار بخشی از علل انتشار ريزگردھا در  ھمه می دانند که منشاء بخشی از ريزگردھا درکشورھای ھمسايه است و
مناطقی از جنوب و جنوب غربی ایران، در حیطه اختیارات دولت ایران قرار ندارد. اینکه خوزستان زیبا در دھه ھای پیش با چنین 

نی مربوط است. اما مشکلی در ابعاد کنونی کمتر مواجه بود و اکنون با آن دست به گریبان است تا حدی به تغییرات جوی جھا
بخشی دیگر از عوامل پیدایش ریزگردھا به عملکرد دولت ھای منطقه و خود ایران مربوط است. در دھه ھای اخیر، ترکیه پروژه ای را 
برای احداث حدود بیست سد روی دو رود دجله و فرات پیش برده که بر خشکی اقلیم عراق به شدت افزوده است. این امر و نیز 

، خشک ١٣٧٠ت صدام حسین در خشکاندن ھورھای جنوب عراق به منظور از بین بردن مخفیگاه مخالفان شیعه در دھه اقدام دول
شدن مناطق وسیعی از جنوب عراق را موجب گرديده است. بر این عوامل باید دستکاری ناکارشناسانه دولت جمھوری اسالمی در 

ر کارشناسان و فعالین محیط زيست را نیز افزود. برخی کارشناسان محیط محیط زیست ایران و بی توجھی نسبت به ھشدارھای مکر
بلکه بسیاری از جلگه ھای   زیست در ایران می گویند در حدود نیمی از حجم ریزگردھا منشأ داخلی دارد. نه تنھا تاالب ھای عراق،

 رویه از دوران رفسنجانی به این سو به بیابان در نتیجه سدسازی ھای بی  جنوب غربی ایران نیز که قبال پوشش گیاھی داشته اند،
  دست به دست ھم داده و وضعیت را به جایی رسانده ا ند که می  بینیم.  تبدیل شده اند. ھمه این عوامل،

ھر چند تغییرات اقلیمی در درازمدت عمل می کنند اما دولت نمی تواند به بھانه عواملی که ذکر شد از زیر بار مسئولیت آن شانه 
خالی کند.  دولت ھا مسئول یاری رساندن به آن گروه از شھروندان اند که از بحران ھای زیست محیطی آسیب می بینند.  ما در سه 
سالی و نیمی که از مسئولیت دولت روحانی می گذرد شاھد ھیچ اقدام و ابتکار درخور ابعاد بحران زیست محیطی خوزستان از جانب 

ریزگردھا مانند مسائلی مثل آزادی سیاسی نیست که تیم روحانی بتواند بی عملی و بی مسئولیتی خود  این دولت نبوده ایم. بحران
در مورد آن را با اشاره به قدرت رھبر و سپاه توجیه کند. دولت روحانی می توانست با ھمین حد اختیارات دست به بسیاری اقدامات 

ه انجام نداده است. در این سه سال و نیم می شد برای متوقف کردن خشکی پیش گیرانه برای کاستن از رنج خوزستانی ھا بزند ک
جلگه ھای خوزستان دست به اقدامات عاجل زد. می شد به توسعه پوشش گیاھی در این مناطق پرداخت.  می شد ستاد بحران 

ی به حل این بحران اختصاص داد. تشکیل داد و در آن از کارشناسان داخلی و خارجی بھره گرفت. می شد منابع مالی بسیار بیشتر
تحریم ھا و کمبود منابع مالی نمی توانند توجیه بی عملی در این بحران باشند. این بحران تا حدی شدید است که مشابه آن در 

دولت ھا را وادار به اقدامات ضربتی مانند استفاده از پرسنل نیروھای مسلح و حتی گرفتن عوارض و مالیات   کشورھای دیگر،
مخصوص از ثروتمندان برای تأمین بودجه ویژه کرده است. بھانه نداشتن بودجه در کشوری که مسئوالن آن حقوقھای نجومی 

  می گیرند نمی تواند خشم مردم را برنیانگیزد.

جھی حتی امروز نیز که کار به قطع برق و مختل شدن کل جریان زندگی در خوزستان کشیده است از دولت روحانی تحرک قابل تو
  نمی بینیم. نه تنھا به درد مردم نمی رسند بلکه حتی از یک بازدید خشک و خالی برای ابراز ھمدردی نیز ابا دارند.

واقعیت این است که بخش اعظم بودجه در جمھوری اسالمی مصروف نھادھای امنیتی و ایدئولوژیک آن، و پیشبرد سیاست ھای 
ه ای که بخش بزرگی از منابع مالی کشور در دست خود او و نھادھای تحت فرمان منطقه ای برای بسط شیعیگری می گردد. خامن

مستقیمش متمرکز است، ترجیح می دھد این منابع را صرف دخالت نظامی در کشورھای دیگر کند و از اختصاص حتی بخش کوچکی 
ادامه دشمنی با کشورھای منطقه، به دولت از این منابع به مردم آسیب دیده ایران دریغ می کند.  خامنه ای می توانست به جای 

دستور دھد برای ھمکاری با ھمسایگان غربی ایران برای مھار بحران اقدام عاجل انجام دھد. رھبر جمھوری اسالمی می  توانست به 
به احیای بودجه مربوط به این کار را   نھادھای تحت فرمانش دستور دھد به جای مسلح کردن گروه ھای دست نشانده در عراق،

بخشی از ھورھای جنوب عراق اختصاص دھند. مسئولیت خامنه ای در مورد این بحران، کمتر از مسئولیت دولت نیست. . وقتی 
روحانی اعتراف می کند که بودجه کشور به دشواری کفاف پرداخت ھای روزمره را می دھد، وقتی بخش قابل توجه و بی سابقه ای از 

ای ایدئولوژیک در جمھوری اسالمی اختصاص می یابد، روشن است که دیگر منبع و محلی برای پرداختن به این بودجه به انواع نھادھ
  بحران ریزگردھا و بحران ھای نظیر، که مستلزم نگاه، برنامه و سرمایۀ بلندمدت اند، باقی نماند.

وضعیت مردم اھواز و ساير مناطق خوزستان ما با اعتراضات مردم خوزستان اعالم ھمبستگی می کنیم و خواھان رسیدگی عاجل به 
ھستیم. ما بی اعتنائی مسئولین حکومت به بحران زيست محیطی را محکوم و خواھان اختصاص بودجه کافی به مسائل 

  زيست محیطی و سپردن مسئولیت  امور زيست محیطی به کارشناسان و نظارت نھادھای مردمی طرفدار محیط زيست ھستیم.

  )ھیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت

  )٢٠١٧فوريه  ١٦(١٣٩۵بھمن  ٢٨

 



  

  ٣ صفحه   ٧٥شماره     

 
  

 
 

ھای واقعی زندگی   دستمزد کارگران باید متناسب با ھزین
 افزایش يابد 

ن بنا ب دادەھای آماری رسمی ب سطح یک پنجم خط فقر سقوط کردە و ھزار تومانی ماھان کارگرا ٨١٢در شرایطی ک حداقل دستمزد  
ھای روب افزایش یک ھفت خانوار کارگری را می دھد و ھم سازمان ھای کارفرمائی و برخی مسئوالن دولتی کمی  تنھا کفاف ھزین

ود اقتصادی اعالم کردەاند و با وجود این ک افزایش دستمزدھا و افت قدرت خرید کارگران و مزدبگیران را یکی از دالیل اصلی ماندگار شدن رک
دستمزد و حقوق سال ھاست ک یکی ازعمدەترین مطالبات کارگران و مزدبگیران کشور است، با اين وجود دولت و کارفرمایان ھم چنان از 

ھای واقعی زندگی سر باز می زنند.  افزایش دستمزد کارگران متناسب با ھزین

افزایش دستمزد سال آیندە توسط شورای عالی کار ھنوز ب صورت رسمی اعالم نشدە، اما، از مجموع اظھار نظرات اگر چ ھنوز میزان 
اعضای این شورا ک مسئولیت تعیین دستمزد را نیز ب عھدە دارد چنین برمی آید ک امسال نیز شورای عالی کار ک نمایندگان دولت و 

 ھای واھی قصد جبران عقب افتادگی مزدی کارگران را ندارند و حتی حاضر ب افزایش دستمزد بر کارفرمایان در آن اکثریت ھستند ب بھ ان
  قانون کار ھم نیستند و قصد دارند نرخ رسمی تورم را ب عنوان یگان معیار تعیین دستمزد در نظر بگیرند. ٤١مبنای مادە 

از زمان   ورم و سبد معیشت خانوار توسط شورای عالی کار تعیین شود. اماقانون کار دستمزد کارگران بایستی مطابق نرخ ت ٤١طبق مادە 
ھای خانوار ب ھنگام تعیین دستم رعایت نشدە و نتیجتا سطح  جنگ ایران و عراق تا کنون ھیچ گاە ن نرخ واقعی تورم و ن سبد ھزین

ک ھم اکنون حداقل دستمزد ماھان کارگران برابر یک پنجم  دستمزد واقعی ھم سال به جای آن ک افزایش یابد کاھش پیدا کردە و بطوری
  خط فقر است.

درعین اذعان ب ناچیز بودن سطح دستمزدھا و اظھار تاسف خشک و خالی از این بابت، ب  نمایندگان سازمان ھای کارفرمایی عضو شورا
 ھا توسط دولت، ظاھرا حاضر نیستند بیش از بھان باال بودن میزان مالیات و ھزین تولید و سھم بیم و پرداخت نشدن سھ م شان از یاران

  میزان نرخ تورم رسمی، دستمزدھا افزایش پیدا کند.

وزیر کار ک از طرف دولت ریاست شورای عالی را ب عھدە دارد و سایر نمایندگان دولت ھم مدعی اند ک طی دو سال گذشت با افزایش 
تورم رسمی دستمزدھا را  یکی دو درصد بیش ازنرخ ھا را باال بردە و امسال ھم قصد ندارند دستمزد بیش از نرخ تورم، سطح دستمزد

برابری خط فقر را جبران کند. چنان  ٥افزایش دھند. با اين وجود آن ھا وعدە می دھند ک با ھمین روی قصد دارند بتدریج شکاف دستمزدی 
قانون کار ک یکی از معیارھای قانونی دستمزد  ٤١براساس مادە   افزایش دستمزد  ک از اظھارات ربیعی بر می آید، او حاضر ب پذیرش 

  است نیست!

 شان مبنی بر افزایش  کسانی نیز ک ب نام نمایندگان کارگران از طرف تشکل ھای کارگری دولتی در شورا حضور دارند ب رغم تبلیغات اولی
نتظار می رفت امسال نیز مانند سال ھای گذشت پس از مقداری مانور فریبندە از قانون کار، ھمان گون ک ا ٤١دستمزد مطابق مادە 

موضعشان عقب نشستتند و ب نظر می رسد در نھایت تن ب پیشنھاد علی ربیعی بدھند. علی خدایی یکی از نمایندگان تشکل ھای دولتی 
سال دارد، ھمان موضع  ٥بارە ممکن نیست و نیاز ب یک دورە و سخنگوی آنان با گفتن این موضوع ک جبران عقب ماندگی دستمزد ب یک 

  ربیعی را تکرار کرد.

ھای واقعی زندگی و نرخ واقعی تورم می آورند،   ھائی ک اعضاء شورای عالی کار برای عدم افزایش دستمزدھا متناسب با ھزین بھان
مام شدە کاال و خدمات و مالیات ک دو فاکتور اصلی در قیمت تمام شدە کاذب اند. برخالف گفت نمایندگان کارفرمایان سھم کارگر از قیمت ت

کاال و خدمات ھستند، پائین تر از میانگین جھانی است. بنا ب دادەھای آماری و نظر کارشناسان سھم دستمزد در قیمت تمام شدە کاال در 
ر تولید در کشورھائی که ھزین نیروی کار باال است، با اين حدود یک چھارم متوسط نرخ جھانی است. اگ درصد است که  ٧تا  ٥ایران بین 

دیگری  وجود تولید سودآور است، در ایران نمی تواند غیر از این باشد. اگر در ايران غیر از اين است، کارفرمایان باید ب دنبال علت در جاھای
  ان کنند.باشند و ن این ک بخواھند با کاستن از دستمزد ناچیز کارگران آن را جبر

خط فقر برآورد شدە بود، اما مطابق آمار امسال ب یک پنجم سقوط کردە است.  یک چھارم ٩٤طبق آمارھای رسمی دستمزدھا در سال 
با ھم دارند، نشان می دھد ک کارگران امسال نیز مانند  اظھارات مجموع اعضای شورای عالی کار ب رغم تفاوت ھایی ک در ظاھر

ھای واقعی زندگی و حتی نرخ واقعی تورم توسط شورای عالی سال ھای گذشت نب اید در انتظار افزایش دستمزدھایشان متناسب با ھزین
کارباشند. زیرا پائین نگاە داشتن دستمزدھا، سیاست اصلی دولت است. افزایش دستمزد بر مبنای نرخ رسمی تورم، در واقع کاھش سطح 

دگان کارفرمایان بخش خصوصی و دولتی ھم درشورای عالی کار ک مرجع قانونی تعیین دستمزدھا ست. در چنین شرایطی ک نماین
راضات و دستمزد است اکثریت آرا را در اختیار دارند و نمایندگان واقعی کارگران نیز در آن حضور ندارند، کارگران باید تالش کنند با گسترش اعت

 ھای مستقل کارگری سطح دستمزدھا و زندگی شان را باال ببرنند.درسندیکاھا و اتحا ھمبستگی ھرچ بیشتر و متشکل شدن   دی

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) تحمیل دستمزدھای زیر خط فقر ب کارگران توسط دولت و کارفرمایان و سیاست منجمد کردن 
رفاە و سالمت و شان انسانی کارگران و دستمزدھا توسط دولت را ک موجب سقوط دستمزدھا ب زیر خط فقر و افت شدید سطح زندگی، 

خانوادە ھایشان شدە است را ب شدت محکوم می کند، خواھان کنار گذاشتن این سیاست، افزایش بالدرنگ دستمزدھا متناسب با 
 ھای  نام ھای واقعی زندگی و تعیین دستمزدھا با مشارکت نمایندگان تشکل ھای مستقل کارگری با رعایت مقاول سازمان  ٩٨و  ٨٧ھزین

  بین المللی کار است.

  )ھیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت

  )٢٠١٧فوريه  ١٦( ١٣٩٥بھمن  ٢٨

   



 
 

  

 

  
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ٤  فحهص  ٧٥ شماره    

  بارزه سیاسیآموزش به زبان مادری در ایران، نیازمند تداوم م                                  
  !علیه تبعیض است                                                              

بود که ١٩٩٩فوریه برابر با سوم اسفند ماه، روز جھانی زبان مادری نامگذاری شده است. یونسکو در کنفرانس عمومی خود در سال  ٢١روز 
در   شان ھای قومی و ملی برای برخورداری از زبان مادری ھا و گروه انو دفاع از حق انسانبا ھدف پشتیبانی از تنوع زبانی و فرھنگی در جھ

ای زد. سازمان آموزشی، علمی و فرھنگی ملل متحد  گیری آزادانه و ھمه سویه از دانش و فرھنگ، دست به چنین اقدام شایسته بھره
فوریه به عنوان "روز جھانی زبان مادری"  ٢١ور بنگالدش برای انتخاب با پذیرش پیشنھاد رسمی کش١٩٩٩نوامبر سال  ١٧(یونسکو) در روز

کشور عضو یونسکو از جمله ایران با دادن رای به این نامگذاری خود را نسبت به الزامات این اقدام  ١٨٨این درخواست را رسمیت داد و 
دی، با حضور دبیر کل سازمان ملل میزبان اولین مراسم میال ٢٠٠٠جھانی متعھد دانستند. پس از این انتخاب بود که شھر پاریس در سال 

در ھمین   شناسانی از کشورھای مختلف شرکت کردند. چنین زبان بسیاری از کشورھا و ھم  روز جھانی زبان مادری شد و در آن نمایندگان 
  ھا اعالم داشت. سال جھانی زبان را ٢٠٠٨راستا ھم بود که مجمع عمومی سازمان ملل نیز به دلیل اھمیت آموزش زبان مادری، سال 

نامگذاری یک روز به عنوان "زبان مادری" در سطح بین المللی از یکسو بیانگر اھمیت این موضوع در زیست بشری است، و از سوی دیگر 
. امروز اکثریت نشانه واکنش جھانی در برابر ستم و تبعیضی که بگونه گسترده در بسیاری از کشورھا بر میلیونھا انسان اعمال می شود

 قریب به اتفاق کارشناسان علوم اجتماعی متکی بر کار کارشناسانه بر این تاکید دارند که محروم کردن کودکان از آموزش به زبان مادری نه
د. در تنھا جامعه را از رشد طبیعی و موزون باز می دارد، بلکه باعث اختالالت زیاد روانی و احساسی در بخشی از مردمان کشور می شو

ً محروم از آموزش به زبان مادری ھستند و بسیاری از کودکان آن در سن مدرسه برای اولین  ً و عمال کشور ما اما ملیتھای غیر فارس رسما
ً فارسی است آشنا می شوند. این یک واقعیت علمی اثبات شده بار با زبان تحصیلی ای است که چنین کودکانی به دلیل  شان که اجبارا

شان شوند به  نیمکت درس دچار شوکی آسیب زننده به شخصیت کودکانه  ی به زبان فارسی و مواجھه با آن، بر سر نخستینعدم آشنای
  این دلیل ساده که نمی توانند خود را با وضع غیرعادی تحمیلی تطبیق دھند.

ھای مھم ھویت آنھاست و بازگو کننده گویند، زبان آنان از شاخص زبان مادری بستر فرھنگی ھر مردمی است که به آن زبان سخن می
شان  کند و نه تنھا آنھا را در بازنمایاندن جھان ذھنی چون موجودی جاندار با مردمانش زندگی می ای است که ھم دنیای آنھا. زبان پدیده

از فرھنگ بشری است. بالد و شکوفا می شود. مرگ یا تضعیف ھر زبان به معنای مرگ بخشی  دھد که خود نیز در کنارشان می یاری می
 -تبعیض در زبان، اعمال ستم است به دارنده آن زبان و خود ھمآن زبان. در کشور ما سیستم حکومتی آگاھانه و مبتنی بر نگاه امنیتی 
از سیاسی، با محروم کردن بخش بزرگی از مردم کشور از آموزش به زبان مادری، مانع بزرگی در سر راه رشد و تعالی نه فقط بخشھایی 

کشورکه در برابر غنای ثروت معنوی کل کشور به وجود آورده است. از طریق ھمین زورگویی و اجحاف و تبعیض ھم است که بخش بزرگی 
تنھا  شان را که کودکان به زبان مادریشان  از امکانات توسعه و رشد کشورھدر می رود. حال آنکه آموزش ھمه کودکان کشور به زبان مادری

  می تواند بھترین فرآیند آموزش و فراگیری را برای نوباوگان ما و در نتیجه برای فردای مردم کشورمان فراھم آورد. امکانی است که

یکی از شاخصھای سطح رشد یافتگی و گسترش دمکراسی در کشور رامی توان و باید با وجود و یا عدم وجود و نیز حد و اندازه آموزش 
انش سنجید. کشور ما از دیر زمانی محروم از آموزش به زبان مادری ملیتھای غیر فارس است. علیرغم آغازین کودکان به زبان مادری مردم

قومی در ایران برای عملی شدن خواست و  - خواست و تالش روشنفکران و فعالین سیاسی ملیتھای غیر فارس و مدافعان حقوق ملی 
نگاه امنیتی و سیاسی به موضوع آموزش به زبان مادری و برخورد خشن و  مطالبه آموزش زبان مادری ملیتھای غیر فارس، اما حکومت با

قومی، بخش بزرگی از مردم ایران را از یک حق طبیعی و ملی خود محروم کرده است. حکومت  - مناطق ملی  سرکوبگرانه با فعالین
در تمامی سطوح آموزش و پرورش است،  جمھوری اسالمی موظف به رسمیت شناختن حق آموزش به زبان مادری برای غیر فارس زبانان

زیر میثاق جھانی "روز جھانی زبان مادری" نھاده  ١٩٩٩فوریه  ١٧جمھوری اسالمی اگر خود را متعھد به رعایت آن امضایی بداند که روز 
  است.

م شده که درباره در ایران ما که بیش از صد سال است از تحمیل سیستماتیک آموزش فقط به زبان فارسی رنج می برد، چنین رس
موضوعی به این مھمی و ھمواره ھم مورد غفلت تعمدی فقط در مقاطع انتخاباتی یاد شود! آقای حسن روحانی رئیس جمھورھم چنین 

قومی را در برنامه تبلیغاتی خود قرار داده  - کرد. ایشان با آنکه موضوع رسیدگی به بخشی از مطالبات و خواسته ھای مردم مناطق ملی 
  اش کاری در جھت خواست مردم این مناطق انجام نداده است. اما طی چھار سال دولت داریبود، 

قومی کشور، بویژه از سوی روشنفکران و فعالین مدنی این مناطق حتی در سطح اجرای  –خواست و مطالبات مطروحه در مناطق ملی 
ن مادری برای غیرفارسھا به رسمیت شناخته شده است، قانون اساسی خود ھمین حکومت که در آن حق تحصیل به زبا ١٩و  ١٥اصول 

قومی کشور روشنفکران و  - ھر اقدامی در این جھت کماکان به حالت تعطیل قرار دارد و این در شرایطی است که در بیشتر مناطق ملی 
ده تا فراخور امکانات و توانایی فعالین سازمانھا و نھادھای مدنی بسیاری ھستند که بدون چشم داشت و کمک دولت آستین ھا را باال ز

ھای حکومت و  ھای دلسوز انسان و فرھنگ، مدام از سوی گزمه ھای خود ھمت به آموزش زبان مادری مناطق خود بکنند.اما این انسان
قعیت اینست که در ایدئولوژی تبعیض و زور موجود مواجه با انواع تھدیدھا ھستند و در نتیجه نمی توانند کار چندانی ھم از پیش ببرند. وا

کشور ما این مطالبه طبیعی و اولیه بدل به یک امر سیاسی شده است. مقاومت سیاسی حکومت و انواع طرفداران رنگارنگ آن در این 
زمینه مانع از تحقق این خواست و آرزوی مردمانی است که بسیارند. این مقاومت ظالمانه مبتنی بر تبعیض آشکار را می باید درھم 

  برای آموزش به زبان مادری، ھمکاری فرھنگی کرد و ھم بویژه مبارزه سیاسی. راھی جز این نیست. شکست و

  

  )قومی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت -گروه کار ملی 

  ٢٠١٧فوریه  ٢١برابر با  ١٣٩٥سوم اسفند ماه 

 

 



  
  
  

 
 

  ٥صفحه   ٧٥شماره     

  سیاست ھای جنگ افروزانه ترامپ را محکوم می کنیم                                       
  و نسبت به             

  !جمھوری اسالمی ھشدار می دھیم تحريک کننده اقدامات                  
 

اخطار داده، تحريم تازه وضع نموده، ايران  دولت ترامپ و جمھوری اسالمی وارد مجادله سنگینی شده اند. دولت ترامپ به جمھوری اسالمی
را به تحريم گسترده تھديد کرده و از روی میز بودن ھمه گزينه ھا سخن رانده است. جمھوری اسالمی ھم با آزمايش موشک بالستیک و 

ه ايران در صورت وقوع جنگ، نمايش موشک ھايش و با برگزاری مانور نظامی به اين تھديدھا واکنش نشان داده و وزير دفاع آن گفته است ک
 .اسرائیل و کشورھای عرب حوزۀ خلیج فارس را نابود خواھد کرد

دولت ترامپ که پست ھای کلیدی آن را چھره ھای جنگ طلب، راست افراطی و ضدجمھوری اسالمی پر کرده اند، مترصد بھانه است که به 
و فرماندھان سپاه بھانه به دست دولت ترامپ دادند تا زودتر از آنچه انتظار  مجادله با رژيم ايران برخیزد. در چنین شرايطی علی خامنه ای

می رفت، اقداماتی را در مورد ايران قبأل وعده داده بود، شروع کند. مایکل فلین، مشاور امنیت ملی کاخ سفید رسمأ به جمھوری اسالمی 
شرکت ایرانی را به  ١٢نفر و  ١٣به آزمایش موشکی ایران، نام در رابطه با آزمایش اخیر موشکی ھشدار داد. دولت امريکا در پاسخ 

ھا و اشخاص مرتبط با سپاه پاسداران است. اين موضع گیری ھا و اقدامات از  ھا علیه شرکت شدگان اضافه کرد. اين تحریم  فھرست تحریم
 .جانب دولت ترامپ به اين معنی است که امريکا به منازعه با رژيم ايران برخاسته است

ھای تازه دولت ترامپ واکنش نشان داد و مانور نظامی را  متقابأل سپاه پاسداران ایران ھم با برگزاری مانور نظامی به تھديدھا و تحریم
  "تحقیر تحريم و تھديد" نامگذاری کرد. اما برخالف فرماندھان سپاه، برخی سران حکومت ايران سیاست محتاط آمیزی را در پیش گرفته اند.

ھديدھای دو طرفه، فضای متشنج و نگران آوری به وجود آورده است. تھديدھای دولت ترامپ با توجه به مواضع او و کابینه راست اين ت
افراطی و جنگ طلبش، توخالی نیست و ريشه در نگاه و سیاست نیروئی دارد که در امريکا در راس قدرت قرار گرفته  است. گرچه به نظر 

یط آمریکا، ایران و منطقه، ما شاھد جنگ برنامه ریزی شده ای بین ایران وآمریکا در آینده قابل پیش بینی باشیم، اما نمی رسد با توجه به شرا
فضای تشنج بین دو کشور، خطرآفرين و مايه نگرانی است و اگر اين فضا کنترل نشود، يک اتفاق غیرمنتظره می تواند روياروئی نظامی در 

بزرگی که وجود دارد پیش آمدھای اتفاقی است. نبايد از نظر دور داشت که اوأل گرايش مسلط در دولت ترامپ پی آورد. می توان گفت خطر 
متمايل به تشديد تشنج است، و ثانیأ شخص ترامپ اکتور نامطمئنی در مواجھه با پیش آمدھای اتفاقی است. به ويژه اينکه اختیارات رئیس 

   آمدھائی نامحدود است.جمھور آمریکا برای مقابله با چنین پیش
با آنکه سیاست ھای دولت ترامپ نسبت به جمھوری اسالمی را ھنوز ھم نمی توان به دقت ترسیم کرد. ولی می توان برخی مولفه ھای 
آن را برشمرد. برای ترامپ مسئله حقوق بشر مطرح نیست و او برخالف روسای جمھوری قبلی امريکا حتی ضرورتی برای طرح مسئله 

بشر در حد گفتار ھم نمی بیند. او آشکارا از ضرورت و مفید بودن اعمال شکنجه دفاع می کند. ترامپ در دوران تبلیغات انتخاباتی از حقوق 
 پاره کردن برجام سخن گفت، ھرچند وی بعدأ مواضع خود را تعديل کرد، اما دستکم با آن ھمراھی چندانی ندارد. اما از آنجا که برجام مصوب

یت است و پنج کشور ديگر از آن دفاع می کنند. بعید به نظر می رسد که برجام در اين دوره در کانون چالش قرار گیرد. اگرچه شورای امن
روشن است که امریکا به رژیم نظارتی سخت گیرانه تری روی خواھد آورد. آنچه مشخص است دولت ترامپ از سیاست اوباما نسبت به 

فشار برآن را که نتیجه اش عمأل به ضرر مردم ايران تمام خواھد شد، افزايش خواھد داد. تبديل شدن جمھوری اسالمی فاصله گرفته و 
جمھوری اسالمی به قدرت منطقه ای با سیاست  شکل دھی ھالل کشورھای شیعه تحت رھبری جمھوری اسالمی، آزمايش و پرتاب 

قرار خواھد گرفت. قابل تصور است که برنامه کانونی ترامپ "اعمال موشک ھای بالستیک به احتمال زياد در کانون چالش بین دو دولت 
بیشترین فشار بر جمھوری اسالمی در خارج از مرزھای ایران یا به عبارتی دیگر مقابله با آن در عمق استراتژیک تعریف شده توسط 

  جمھوری اسالمی" باشد.
کردن جمھوری اسالمی خواھد بود که پیش درآمد آن را شاھد ھستیم.  مولفه ديگر سیاست دولت ترامپ، اعمال تحريم ھای فراگیر و فلج

مولفه سوم شکل دادن ائتالف از کشورھای امريکا، اسرائیل و عربستان سعودی علیه جمھوری اسالمی است. دولت نتانیاھو با روی کار 
انی علیه آن شده است. در صورت ائتالف سه کشور، آمدن دولت ترامپ، براقدامات خود علیه رژيم ايران افزوده و خواستار تشکیل جبھه جھ

  فشار سنگینی روی جمھوری اسالمی اعمال خواھد شد.
ترامپ فردی است از جرگه راست افراطی، نژادپرست و ستیزه جو. او عناصری را دور خود جمع کرده است که ھمانند خودش جمھوری 

ز از تريبون ھای آن شعار مرگ بر امريکا و اسرائیل شنیده می شود. آن ھا براين اسالمی را دشمن امريکا و اسرائیل می دانند که شبانه رو
ترین حامی تروریسم در جھان" و بی ثبات کننده منطقه است. در چنین مختصاتی، توان کشورھائی چون اسرائیل  نظرند که رژيم ايران "بزرگ

از سوی  ت ترامپ بسیار تقویت خواھد شد. و این خطر بزرگی است.دیگر برای خوراندن تمایالت خود به دول  و عربستان سعودی و شیوخ
سیاست توسعه طلبانه در منطقه، آزمايش موشک ھای بالستیک و  ،ديگر بلوک قدرت در ايران ھم چنان بر خصومت خود با امريکا و اسرائیل

  نايتکار اسد ادامه می دھد.سپردن سیاست ھای منطقه ای به دست سپاه و دخالت نظامی در سوريه و حمايت از رژيم ج
 اين صف آرائی، بحران آفرين است و می تواند از درون آن تحريم فراگیر ايران، گرفتار کردن جمھوری اسالمی به منازعه دراز مدت نظامی در

وضعی به مراکز ایجاد درگیری در مرزھای کشور و حمالت نظامی م "عمق استراتژیک" آن، تخريب زيرساخت  ھای نظامی و اقتصادی کشور،
استراتژیک کشور بیرون بیآيد. پرسیدنی است که در چنین وضعیت حساسی، علی خامنه ای و فرماندھان سپاه به چه دلیلی و با چه 
محاسبه ای بايد دست به آزمايش موشکی زده و دم از نابودی اسرائیل و کشورھای عرب خلیج فارس بزنند؟ اين برخوردھای نابخردانه و 

  می تواند تحريم وسیع و جنگ را برکشور ما تحمیل کند. ناسنجیده،
روی کار آمدن ترامپ، تشديد فشار و گسترش تحريم ھا علیه جمھوری اسالمی، بر روندھای درون کشور تاثیرات معین خواھد گذاشت و 

اراضی است و چالش با امريکا را به نفع می تواند موقعیت راست افراطی را تقويت و اعتدال گرايان را تضعیف کند. راست افراطی از برجام ن
    خود می بیند. 

به نظر ما خونسردی، برخورد بردبارانه و اجتناب از اقدامات تحريک کننده و تھديدآمیز، ضرورت لحطه کنونی است. سپردن سیاست ھای 
سیاست منطقه ای به وزارت  منطقه به دست سپاه، نھايت بی مسئولیتی علی خامنه ای است. در کادر ھمین حکومت الزم است که

خارجه واگذار گردد، دست سپاه از دخالت در حوزه سیاست بین المللی و منطقه ای قطع و سیاست خارجی جمھوری اسالمی از 
  توسعه طلبی ولو تحت اجرای وزارت خارجه برپايه شیعه گری فاصله گیرد و دشمنی با امريکا و شعار نابودی اسرائیل کنار گذاشته شود.

سیاست ھای دولت ترامپ را تنش زا، جنگ طلبانه و علیه صلح و امنیت منطقه و منافع ملی کشور می دانیم. پیشبرد اين سیاست ھا  ما
 می تواند در منطقه به آتش افروزی بیشتری بیانجامد. کاری که دولت بوش دوم انجام داد و از درون آن بر زمینه ھای موجود در منطقه داعش

ر ما بعد از روی کار آمدن ترامپ در شرايط بسیار دشوار و مخاطره آمیز قرار گرفته است. ما به عنوان يکی از سازمان ھای بیرون آمد. کشو
اپوزيسیون که مخالف جنگ و حمله نظامی به ايران و تحريم اقتصادی است، ضمن محکوم کردن سیاست ھای جنگ افروزانه ترامپ، به 

یم که با اقدامات ماجراجويانه و نابخردانه، کشور ما را به ورطه تحريم ھای گسترده و برخورد نظامی سران جمھوری اسالمی ھشدار می دھ
  نکشانند.

   
  ھیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ايران (اکثريت)

  )٢٠١٧فوريه  ٩( ١٣٩٥بھمن  ٢١
 

 



 
 

  

 
 

 

  ٦صفحه   ٧٥شماره     

  دولت سکوالر و دمکراتیک، پای آشتی ملی      
 پور فرخ نعمت                                     

 
  یادداشت سیاسی کارآنالین

 مقدم

با روی کارآمدن ترامپ بعنوان یک 
رئیس جمھور تندرو و متعھد ب تفکرات 
راست افراطی ک ریش در 
گرایشھای ناسیونالیستی او دارد، و 
شروع تھدیدھای او علی جمھوری 
ظاھر جدی او  اسالمی و تمایل ب

ملی، بویژە در زمین برای اقدامات ع
نظامی علی ایران، اصالح طلبان، از 
جمل محمد خاتمی، موقعیت را 
مناسب یافتند تا دوبارە بحث آشتی 
 ً ملی را مطرح کنند. بحثی ک عمدتا
ناظر بر تفاھم میان جناحھای 
سیاسی در حاکمیت و پیرامون آن 
است. اصالح طلبان با تشخیص دادن 

ند و با توج خطراتی ک متوج ایران ا
ب توانائیھای نظامی، مالی و 
اقتصادی طرف مقابل، ظرفیت مقابل 
با این وضعیت را در تفاھم ملی و 
جذب اقشار، جناحھا و نیروھای متنوع 
ب بافت ساختار قدرت و سیاست در 
ایران دیدند، تا از این طریق بتوان با 

  خطرات احتمالی ب مقابل برخاست.

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ب طرح ایدە آشتی ملی واکنش

چنان ک انتظار می رفت طرح این ایدە 
بشیوە عمومی یا با واکنش نفی 
قدرتمند از طرف جناحھای راست 
کشور، حال از ھر طیف آن، روبرو شد 
یا در بھترین حالت با برخورد سرد 
آنان. آنان ن تنھا موافق موقعیت طرح 
این ایدە نیستند (موقعیتی ک اصالح 

سیم می کنند)، بلک حتی طلبان تر
با خود ایدە ھم مخالفند، و 
ً ریش در دیدگاە  مخالفتشان اساسا
انحصارگران و ایدئولوژیک آنان دارد ک 
ً تنھا خود را وارث واقعی  اساسا
انقالب و مالک قدرت سیاسی در 
ایران می دانند. فراتر از این، افرادی از 
این دست با طرح جنبش سبز و 

، کماکان بر ایدە ٨٨اعتراضات سال 
خیانت اصالح طلبان (و در بھترین 

حالت اشتباە آنان)، پای می فشارند و 
اصالح طلبان را نیروئی ناساز با کل ساختار 
حاکمیت ارزیابی می کنند. در واقع آنان 
اند تا یک بار دیگر با  موقعیت را مناسب یافت

، اصالح طلبان را ٨٨طرح اعتراضات سال 
دھند تا بلک از مواضع خود تحت فشار قرار 

کوتاە بیایند و آنچ را ک تا حاال از اصالح 
طلبان بعنوان امتیاز کسب نکردەاند، 
سرانجام کسب کنند. چنان ک از جمل 
، اصالح  'ناصر ایمانی' فعال اصولگرا گفت

  طلبان یک عذرخواھی ب نظام بدھکارند.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

د، باید تا جائی ک ب بیت رھبری برمی گرد
ای در این مورد  گفت ک شخص خامن
سکوت کردەاست. شدیدترین اعتراض از 
طرف رئیس قوە قضائی مطرح شدە است. 
رو ھم (ک بخشی  در میان اصولگرایان میان
از اصولگرایان دوست دارند آنان را اصالح 
رو بنامند)، اگرچ تمایل عمومی  طلب میان

ً بر این مبنا (یعنی تفاھم مل ی) قرار اساسا
دارد و آنان از ھمان ابتدا ھمیاری و پذیرش 
متقابل جناحھا را دنبال کردەاند، اما 
مشخصا در این مورد سکوت شده است. 

روحانی ھم برای ندادن بھان ب  شخص  
دست جناحھای تندرو کشور، و تخریب 
موقعیت خود پیش بیت رھبری فکر "آشتی 

  ملی" به محوریت والیت را پیش کشید.

میان اصالح طلبان ھم البت این طرح با  در
واکنش مثبت و گستردەای روبرو شد. 
اگرچ در میان ھمین طیف ھم بطورکلی دو 
نوع واکنش را شاھد بودیم: واکنشی ک 
ھدف این طرح را پذیرش متقابل دو جناح 
اصلی کشور، یعنی اصولگرایان و اصالح 
طلبان، ارزیابی می کرد، و واکنشی ک از 

رز فراتر می رفت و آن را ب نوعی ب این م
ھم گرایشھا و تمایالت سیاسی تسری 
می داد، ک نمون ھای آن مصطفی تاجزادە 

  و غالمرضا ظریفیان بودند.

  ارزیابی ایدە آشتی ملی 

تا آنجائی ک ب ایدە آشتی ملی و طرح آن 
در لحظ کنونی و حتی فراتر از لحظ 

ود آن را کنونی برمی گردد، باید بخودی خ

مثبت ارزیابی کرد. واقعیت این است ایدە 
'آشتی ملی' بخودی خود گفتمانی است 
انحصارشکنان ک نگاە ایدئولوژیک و ضد 
دمکراتیک راست افراطی و اصولگرایان را ب 
چالش جدی می کشد، حتی اگر این ایدە در 
بدترین حالت تنھا ناظر باشد بر پذیرش 

ر و قانونمند متقابل دو جناح اصلی در کشو
کردن مناسبات میان آنان. شکستن انحصار 
قدرت اصولگرایان، بیت رھبری، تندروھا و 
نظامیان در کشور، قدمی است در راە تلطیف 

  وضعیت سیاسی کشور.

اما واقعیت این است ک ایدە آشتی ملی، 
اگر بر کلم 'ملی' مکث داشت باشیم، بسیار 

ی فراتر از مرزھای میان جناحھای سیاس
درون و پیرامون حاکمیت است. ملی، ناظر بر 
ھا، ایدئولوژی ھا و  حضور ھم آن اندیش
گرایشھای سیاسی است ک در درون یک 
ملت یا کشور وجود دارند و بطور طبیعی بر اثر 
تنوع عقاید و منافع در درون یک جامع پدید 
می آیند. از این منظر آشتی ملی عبارت 

گرایشھا بر  است از آشتی یا تفاھم ھم
بستر قواعد یک بازی مشترک ک امکان 
حضور ھم را فراھم کردە و تداوم آن را در 
بلندمدت تأمین و تضمین کند. مصطفی 

می گوید ک "ھرچند  تاجزادە به درستی 
رئیس دولت اصالحات و فعاالن سیاسی 

طلب طرح 'آشتی ملی' را مطرح  اصالح
ھدف این طرح بازگشت   اند، اما کرده

زنی آنھا با  طلبان به قدرت و چانه الحاص
  نھادھای مسئول نیست.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
طلبان با طرح آشتی ملی در فکر  اصالح 

ھای کارشناسی در  تمام ظرفیت استفاده از
برای رسیدن به راھی در راستای عبور  کشور

مشکالت اند." یا غالمرضا ظریفیان فعال    از
ایران  اصالح طلب می نویسد ک "انقالب

انقالبی اخالقی بود که دیگران را به رسمیت 
درآن  شناخت و برای آنھا احترام قائل بود. می

ھا  ھا و مارکسیست ھا، مذھبی زمان ملی
نظر و عقیده در کنار  باوجود تمام اختالف

یکدیگر حضور داشتند و یکدیگر را به رسمیت 
  شناخته بودند."

 ...  
  ١٨ادامه در صفحه 

 

اما آیا با حضور یک 
نظام تئوکراتیک، 

ً مذھبی و اس اسا
انحصارگرا ک دین و 
البت روایت خاصی از 
آن را بنیان ساختار 
دولتی قرار دادە است، 
می توان ب ایدە 
آشتی ملی، آنگاە ک 
بنیانھای پرنسیپ گون 
آن مطرح اند، در عمل 

  دست یافت؟

ن و پتانسیل بخشی از توا
شکستن سد انحصارگرائی 
مذھبی از درون خود مذھبی 
ھا می گذرد، مذھبی ھای 
رفرمیستی ک ب اھمیت 
دنیای مدرن و پست مدرن پی 
بردەاند و می خواھند دین را در 
داخل این پارادایمھا بازتعریف 

 کنند و ن برعکس

واقعیت این است ایدە 
'آشتی ملی' بخودی خود 
گفتمانی است 

حصارشکنان ک نگاە ان
ایدئولوژیک و ضد دمکراتیک 
راست افراطی و اصولگرایان 
را ب چالش جدی می کشد، 
حتی اگر این ایدە در بدترین 
حالت تنھا ناظر باشد بر 
پذیرش متقابل دو جناح 
اصلی در کشور و قانونمند 

 کردن مناسبات میان آنان



 
 

    
 

  
 

  ٧صفحه   ٧٥شماره     

مثلث امريکا، عربستان و اسرائیل علیه جمھوری اسالمی و 
 خطر روياروئی نظامی

  بھروز خلیق

  یادداشت سیاسی کارآنالین

دونالد ترامپ را تحلیل گران و نخبگان 
سیاسی جدی نمی گرفتند و او را 
شوخی انتخاباتی تلقی می کردند. اما او 
به عنوان رئیس جمھور امريکا انتخاب 
شد. پیش از انتخاب ترامپ اين نظر وجود 
داشت که شعارھا و برنامه ھای او 

ن مغلوب ساختار سیاسی واشنگت
خواھد شد. اما در ھمین چند ھفته 
مشخص شد که اين نظر با واقعیت ھم 
خوانی نداشت. ترامپ بالفاصله بعد از 

با امضاء چند فرمان، شعارھا   آغاز به کار
و برنامه ھای خود را به اجراء گذاشت و 
فضای بلبشو و پرالتھابی را به وجود 

 آورد.

  

  

  

  

  

  

  

  

 دونالد ترامپ پديده جديد در صحنه
سیاسی امريکا است، تصمیم ھا، 
  رفتارھا و انتخاب ھای او شباھتی به

روسای جمھوری قبلی ندارد. فرمان ھای 
او مبنی بر ساخت ديوار در مرز امريکا و 
مکزيک، صدور مجوز شکنجه و منع موقت 

کشور به امريکا توفان  ٧ورود شھروندان 
به پا کرده و موجب اعتراض سران 

دبیر کل سازمان بسیاری از کشورھا، 
ملل متحدو سازمان ھای حقوق بشر 
شده و مردم معترص به فرمان ھای 
ترامپ را در تعدادی از شھرھای امريکا و 
برخی کشورھا به خیابان ھا کشانده 

  است.
جمھوری اسالمی نیز در این چند ھفته 
پر التھاب از تیررس دولت ترامپ در امان 
نمانده است. مسئله رھبران برخی 

ھا اين است که چگونه از دوره کشور
توفانی ترامپ با حداقل ھزينه عبور کند. 
اما علی خامنه ای و فرماندھان سپاه 
بی توجه به اين دوره توفانی با آزمايش 
موشک بالستیک به ترامپ و کابینه 
جنگی اش بھانه دادند که به جمھوری 
اسالمی اخطار دھند، به تحريم ھای 

 ١٢فرد و  ١٣ھمه جانبه تھديد کنند و 
شرکت و مؤسسه که با برنامه موشکی 
ایران در ارتباط ھستند، مورد تحریم قرار 
دھند. دولت ترامپ در حال بررسی 
برخی پیشنھادھا برای افزودن سپاه 

ھای  پاسداران به فھرست سازمان
تروریستی است. قرار گرفتن سپاه در 
لیست سازمان ھای تروريستی 

شت. پیآمدھای سنگینی خواھد دا
موضع گیری ھا و اقدامات دولت ترامپ 

نشان می دھد که ما وارد دوران چالش 
سنگین بین واشنگتن و تھران شده ايم. 
در اين دوره و در اين چالش سنگین، پای 
دو کشور ديگر ھم در میان است. 

   عربستان سعودی و اسرائیل.

عربستان سعودی و جمھوری اسالمی 
يمن و در  درگیر جنگ نیابتی در سوريه و

چالش سنگین در تعدادی از کشورھای 
عربی ھستند. سران عربستان مخالف 
جدی سیاست اوباما و برجام بودند. 
آن ھا از پایان دوران اوباما و از روی کار 
آمدن ترامپ خوشحالند. تلویزیون 
بی بی سی در روز سوم فوریه 
مصاحبه ای را با یک مشاور نظامی ارشد 

ر اين مصاحبه سعودی منتشر کرد. د
مشاور نظامی که ظاھرا از پیروزی 
ترامپ سرمست بود، از ھمکاری 
استراتژیک آمریکا و سعودی ھا در منطقه 
علیه ایران سخن گفت و اظھار امیدواری 
کردکه به کمک آمریکای ترامپ، ایران به 
درون مرز ھای خود پس رانده شود. 

 ٧ترامپ ھم عربستان را در لیست 
، جنگ يمن را با جمھوری کشور قرار نداد

اسالمی گره زد و اين اطمینان را به 
دولت عربستان داد که واشنگتن حامی 

  آن در مقابل رژيم ايران است.

  

  

  

  

  

  

  

  

مناسبات دولت دست راستی نتانیاھو 
در دوره اوباما به سردی گرائیده بود. اما 
با روی کار آمدن ترامپ اين مناسبات 

ی با ترامپ نتانیاھو تلفن  گرم شده و
صحبت کرده و شکل دادن ائتالف جھانی 
علیه جمھوری اسالمی را طرح نموده 
است. او در ديدار با نخست وزير 
انگلستان نیز ھمین موضوع را پیش 

  کشیده است.

می توان گفت که مثلث خطرناک امريکا، 
عربستان و اسرائیل در حال شکل گیری 
علیه جمھوری اسالمی است. با 

ین ائتالفی، جمھوری شکل گیری چن
اسالمی تحت فشار سنگینی قرار 

  خواھد گرفت.

با صف آرائی مثلث امريکا، عربستان و 
اسرائیل علیه جمھوری اسالمی، چالش 
حاد بین واشنگتن و تھران در ھفته ھای 
گذشته و تھديدھای دو طرفه، فضای 
متشنج و نگران آوری به وجود آورده 

کار است. در امريکا کابینه جنگی سر
است که جمھوری اسالمی را 

برھم زننده امنیت منطقه خاورمیانه و 
داند. در چنین  بزرگترين حامی تروريسم می

شرايطی ما در چشم انداز نزديک با چه 
سناريوھائی در رابطه با مناسبات دولت 
ترامپ و جمھوری اسالمی روبرو ایم؟ 
می توان سه سناريو را متصور شد: سناريو 

جنگ و سناريو "نه جنگ و نه صلح، سناريو 
صلح". در دوره اوباما فرصت طالئی برای 
پايان دادن به خصومت و برقراری مناسبات 
عادی بین دو کشور ايران و امريکا فراھم 

  شده بود. 

  

  

  

  

  

  

  

  

اما بلوک قدرت به رھبری علی خامنه ای 
منافع خود را در خصومت با امريکا ديد و آن 

و با روی کار فرصت طالئی از دست رفت 
آمدن ترامپ، سناريو صلح منتفی گشت. با 
توجه به وضعیت آمریکا، ایران و منطقه، به 

سد که سناريو جنگ در آینده قابل ر نظر نمی
پیش بینی مطرح باشد. احتمال سناريو "نه 
جنگ، نه صلح" بیشتر است. با اين حساب 
که فشارھا بر جمھوری اسالمی افزايش 

ھای فلج کننده اعمال و خواھد يافت، تحريم 
در مناطق مرزی حرکات ايذائی سازمان داده 
خواھد شد تا جمھوری اسالمی به زاتو در 
بیآيد. سناريو "نه جنگ و نه صلح" به معنی 
منتفی شدن روياروئی نظامی نیست. 
وضعیت "نه جنگ و نه صلح"، وضعیت 
شکننده ای است و يک پیش آمد غیرمنتظره 

آمیز می تواند به روياروئی و يا اقدامات تحريک 
  نظامی منجر گردد.

برای اينکه کشور ما به گرداب تحريم و جنگ 
کشیده نشود، بايد سیاست ھای 
بین المللی، منطقه ای و داخلی جمھوری 
اسالمی تغییر کند. وقتی سیاست 
منطقه ای در دست نظامیان قرار گیرد، از 
درون آن تنش و جنگ زائیده می شود. علی 

ای به سپاه اختیار داده است که در خامنه 
  منطقه يکه تازی کند.

سیاست منطقه ای به   الزم است که 
دستگاه ديپلماسی کشور سپرده شود، از 
اقدامات تحريک آمیز خودداری گردد، از 
درگیری نظامی بین شناورھای نظامی 
ايرانی و امريکائی در حال حرکت در خلیج 

شعار فارس احتناب شود، به جای فرياد 
مرگ بر امريکا و مرگ بر اسرائیل، راه گفتگو 
و مذاکره را در پیش گرفته شود و تنش زدائی 
مبنای سیاست منطقه ای قرار گیرد. به يقن 
می توان گفت که سیاست توسعه طلبی در 
منطقه و حمايت از گروه ھای شیعه، 

  تنش آفرين و زمینه ساز جنگ است.

 

برای اينکه کشور ما به گرداب 
تحريم و جنگ کشیده نشود، بايد 

للی، سیاست ھای بین الم
منطقه ای و داخلی جمھوری 
اسالمی تغییر کند. وقتی 
سیاست منطقه ای در دست 
نظامیان قرار گیرد، از درون آن 

 تنش و جنگ زائیده می شود

احتمال سناريو "نه جنگ، نه 
" بیشتر است. با اين صلح

حساب که فشارھا بر 
جمھوری اسالمی افزايش 
خواھد يافت، تحريم ھای 
فلج کننده اعمال و در مناطق 
مرزی حرکات ايذائی سازمان 
داده خواھد شد تا جمھوری 

 اسالمی به زاتو در بیآيد

موضع گیری ھا و اقدامات دولت 
ترامپ نشان می دھد که ما وارد 

سنگین بین  دوران چالش
واشنگتن و تھران شده ايم. در اين 

ش سنگین، پای دوره و در اين چال
 ،دو کشور ديگر ھم در میان است

  عربستان سعودی و اسرائیل

 



 
 

 

   ٨صفحه    ٧٥شماره     

اش را پس بگیرد  !رئیس جمھور الیح
 صادق کار                                     

بھمن گزارشی را با  ٢٧خبرگزاری "مھر" در 
روزه، خط بطالن بر ٣۶عنوان "قراردادھای 

دولت" منتشر امنیت شغلی/ دستور کار تازه 
کرد. این خبرگزاری در گزارش خود پس از 
اشارە ب رواج فزایندە قراردادھای موقت کوتاە 
ای از این گون قراردادھا  مدت و انتشار نسخ

رسد تا  نوشت: "ناامنی شغلی به نظر می
پاستور و نھاد ریاست جمھوری ھم کشیده 
شده است. در ھمین رابطه علی ربیعی 

ھای  فتتاح نمایشگاه صندوقاخیرا در حاشیه ا
بازنشستگی در جمع خبرنگاران گفت: "... 
آقای رئیس جمھور خواستار گزارشی از 

گزارش   عوامل ناامنی شغلی شدند که
مربوطه در حال تھیه است تا در جلسه ھیئت 

 وزیران ارائه شود."

گفتنی است ک س ھفت پیش از این نیز 
سایت روزنامه "جھان صنعت" ک توسط 
عدەای از کارفرمایان بخش صنعتی منتشر 
می شود، پس از اذعان ب تعمیم قرادادھای 

میان  درصد از کارگران، ظاھرا  ٩٥موقت کار ب
از بابت آن اظھار نگرانی کرد. علی ربیعی نیز 
ک در ابتدای وزارتش بواسط نارضایتی و 
فشار کارگران ضابط مند کردن قرادادھای 

ای کاریش اعالم کردە موقت را جزء اولویت ھ
بود، در خرداد سال گذشت انعقاد قراردادھای 
ای ممنوع کرد،  زیر یک سال را طی بخشنام
اما پس از آن ک این بخشنام با مخالفت 

سازمان ھای ذینفوذ کارفرمایی مواج شد، 
چند روز بعد آن را رسما پس گرفت و از آن پس 

مین دیگر اقدامی در این زمین انجام نداد. ھ
عقب نشینی سریع موجب شتاب گرفتن رواج 
قراردادھای موقت و افزایش شدید تعداد 

 ٩٥ب  ٧٥کارگران مشمول این قراردادھا از 
درصد طی دوران وزارت ربیعی شد. نظر ب این 
سوابق، با وجود این ب ظاھر ابراز نگرانی ھا، 
واقعیت این است ک ھیچ یک از این افراد ک 

اندازە در تحمیل و رواج  ھمگی شان ب یک
اند، ن از نتیج  قراردادھای موقت نقش داشت
عمل شان پشیمان اند و ن مایل اند با رواج 
قراردادھای اسارتبار موقت ک امنیت شغلی، 
اجتماعی، معیشتی و انسانی کارگران را از 
آنان سلب و سودھای کالنی را نصیب 

ین روند را کارفرمایان کرده اند، مقابل نمایند و ا
  ب عقب برگردانند.

در مادە ھفت قانون کار، مشاغل مستمر، 
موقت و زمان کار موقت تعریف شدە، اما سال 
ھاست ک این مادە قانونی توسط دولت و 
کارفرمایان نقض یا مطابق منافع شان تحریف 

  شدە است.
در پیش نویس الیح ضد کارگری اصالح قانون 

روحانی، مادە کار دولت ھای احمدی نژاد و 
ھفت از جمل مواردی است ک پایمال شده 
است. علی ربیعی ھم در اصل با اساس 
قراردادھای موقت مخالف نیست، او تنھا قصد 
دارد با ب اصطالح ضابط مند کردن شان، از 
نارضایتی و فشار کارگران بکاھد تا بتواند 

استخدام رسمی را براندازد و قراردادھای یک 
جای آن باب و قانونی کند. به ھمین سال را ب 

جھت او گفت است، قصد ضابطه مند کردنشان 
را دارد و منظورش ھم این بودە ک زماِن بخشی 
  از قراردادھای موقت را ب یک سال افزایش دھد.

قبل از وزیر شدن ربیعی فراکسیون موسوم ب 
"کارگری"مجلس ھم قصد داشت ھمین کار را 

ماند و تشکیل مجلس جدید  انجام دھد، اما ناکام
نیز ک فراکسیون مذکور امید داشت مجلس 
جدید با آن راە بیاید و طرح اش را تصویب کند، 

  روی خوش ب این طرح نشان نداد.

اما این ک چرا ھم این ھا ب یک بارە از رواج 
قراردادھای موقت و ناامنی شغلی کارگران در 

ھای اخیر اظھار نگرانی می کنند،  چند ھفت
دلیل بیشتر ندارد: مخالفت با قراردادھای موقت 
و پیمانی در اعتراض ھای کارگری روز ب روز 
بیشتر شده است و کارگران با جدیت بیشتری 

قانون کار و  ٧خواھان لغو قراردادھا و احیای مادە 
در این  انحالل شرکت ھای پیمانکار اند. 

ک ھوشیارتر از بقی عمل می  علی ربیعی میان
کند، جدیت موضوع را دریافت و راە چارە را در 

  ضابط مند کردن قراردادھا یافت است.

نزدیکی انتخابات، فراھم کردن زمین برای تصویب 
الیح ضدکارگری قانون کار و موضوع تعیین 
دستمزدھای سال آیندە نیز در این اظھار نگرانی 

  این ارکستر ضد کارگری بی نقش نیستند.
...  

  ١٠صفحه  ادامه در

پشتیبانی از سندیکاھای دموکراتیک مستقل در ایران و به رسمیت شناختن 
 المللی حقوق کار شناخته شدٔه بین

  "نامۀ رئیس "اتحادیٔه کارگران صنعتی و فلزکار سوئد
  

ت رسمی سوئدی به ریاست )" در چند روز آینده ھمراه با یک ھیئIF Metallمن در مقام رئیس "اتحادیٔه کارگران صنعتی و فلزکار سوئد (
 کنند. وکارھای سوئدی نیز این ھیئت را ھمراھی می وزیر سوئد در ایران خواھم بود. نمایندگانی از کسب استفان لوفون نخست

ھای فلزکاری،  ھزار کارگر یدی (یقه آبی) در بخش٣٢٠اتحادیٔه کارگران صنعتی و فلزکار یک سندیکای سراسری سوئدی است که 
  کند. شیمیایی، نساجی و پوشاک را نمایندگی میکاری،  معدن

ھدف اصلی سفر ما به ایران بررسی امکان افزایش تماس، مراوده و بازرگانی میان دو کشور است. بازرگانی میان کشورھا نیرویی مھم و 
ھای موفق، زمینه و  . شرکتضروری برای رشد اقتصادی و بنابراین ابزاری مھم برای تقویت امنیت اجتماعی و بھبود وضعیت زندگی است

  کنند. شالودٔه بھبودی شرایط کارگران را نیز ایجاد می
سندیکاھا و کارفرماھا، به مثابه   ھدف من، در ضمن، ارائٔه اطالعات و آگاھی دربارٔه اھمیت وجود بازار کاری با کارکرد خوب است که در آن

  کنند. ھا با یکدیگر ھمکاری می و شرکت شریکان اجتماعی در بازار کار، حول منافع مشترک کارگران
)" باعث افتخار من بود که در ماه اکتبر IndustriALLرئیس سندیکای جھانی کارگران صنعتی "سندیکای جھانی اینداستریال ( در مقام نایب

  در این سندیکای جھانی باشم.) » UMMIسندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران(«پذیرای عضویت  ٢٠١۶
ھا و سندیکاھای دموکراتیک مستقل  پشتیبانی قاطع خود را از اھمیت کاری که سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران و دیگر اتحادیهمایلم 

وکارھای ایران  برند، ابراز کنم. ھدِف فعالیت آنھا، دفاع از منافع کارگران و ادای سھم در توسعٔه جامعٔه ایران و کسب در ایران به پیش می
  است.

یی و  ھای پایه ای، نقشی اساسی به عھده دارد. تصویب و اجرای کنوانسیون ر این عرصه، دولت ایران در ایجاد شرایط برای چنان توسعهد
ھای صنفی و سندیکاھای دموکراتیک و مستقل، و آزاد کردن رھبران  ))، به رسمیت شناختن اتحادیهILOمرکزی سازمان جھانی کار 

ّت فع   تواند زمینٔه ایجاد چنین شرایطی را فراھم کند. اند، می یی و سندیکایی بازداشت شده ھای قانونی اتحادیه الیتسندیکایی که به عل
 عالوه بر آنچه گفته شد، اجرای قانون کار توسط دولت ایران و حمایت دولت ایران از ھمکاری میان شریکان اجتماعی در بازار کار و نیز در

  ھمیت است.ھای جداگانه نیز حائز ا شرکت
) IndustriALLرئیس سندیکای جھانی اینداستریال ( ) و نایبIF Metallمن در مقام صدر سندیکای کارگران صنعتی و فلزکار سوئد (

ھای صنفی و سندیکاھای دموکراتیک مستقل در ایران ابراز  پشتیبانی خود را از سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران و ھمٔه اتحادیه 
ی مبارزٔه شما در دفاع از منافع کارگران، در راه ترویج شرایط کاری شایسته در بازار کار ایران، و تالش پیگیرانٔه شما به منظور برقرار دارم. می

  مناسبات صنعتی با کارکرد خوب در بازار کار ایران، بسیار باارزش است.
  با ابراز ھمبستگی،

  
  رئیس سندیکای جھانی اینداستریال ) و نایبIF Metallفلزکار سوئد ( رئیس اتحادیٔه کارگران صنعتی و - آندرس فِربه

 

 



  

 

 

     
               

 
 

  ٩  صفحه  ٧٥شماره     

  
 

  سیاھکل در برلین -١٣۴٩بھمن  ١٩یادمان                     
 رضا کاویانی                

  

  

 !یاد یاران یاد باد                                               

  سیاھکل که به جنبش فداییان فرارویید و در عرصه پیکار و ١٣۴٩بھمن ماه  ١٩در بزرگداشت                                               
  طرف سازمان فداییان خلق ایران دادخواھی و ھنر و ادبیات جامعه ایران، ھوایی دیگر بخشید، از                                              

  .مراسم به اطالع می رسند و دوستداران سازمان برگزار گردید که فرازھایی از این (اکثریت) برلین مراسمی با حضور اعضا 

 --------------------------------                                               
  در برف سرخ بھمن بیدادسوز خوش

  سوی گسترٔه داد جاری استگامی به 

  گذرد. ھای جنبش فداییان خلق ایران می بیش از نیم قرن از جوانه

گذاران جنبش ما در جھان و میھنی با مختصاتی بسیار متفاوت از امروز ھستٔه جنبشی را بنیان نھادند که با محوریت مبارزه با  بنیان
داری و برپایی نظامی مبتنی بر عدالت  کندن نظام مبتنی بر استثمار سرمایهدیکتاتوری و برای آزادی و حق حاکمیت مردم، در پی براف

  اجتماعی بود.

یافته از سوی دو گروه  گذار سازمان نبود. اقدام سیاھکل اقدام مشترک سازمان ھای بنیان اقدام سیاھکل نخستین اقدام مسلحانٔه گروه
یافته از جنس عملیات گستردٔه نظامی ھم نبود. شورشیان سیاھکل ھنوز  مانگذار سازمان نیز نبود. اقدام سیاھکل، عملیاتی ساز بنیان

گذاری یک جنبش سیاسی نوپا و نوپو، به نماد  مان نداشتند. با این حال سیاھکل به نماد بنیان حتی نامی ھم برای سازمان و جنبش
ھای اصلی جامعٔه  ز برآمد بیرونی خود از مؤلفهھای پس ا ھای رادیکالیسم انقالبی بدل شد که در سال ترین مؤلفه جنبشی با قوی

خواه غیردینی ایران  ھای پس از آن به مؤثرترین نیروی سیاسی عدالت سیاسی اپوزیسیون ایران بدل شد و در آستانٔه انقالب و در سال
  فکری بدل شد. به ویژه در محافل دانشجویی و روشن

ایم تا عزم  ایران موضوع آیین امروز نیست. ما امروز در این جا گرد ھم آمده بررسی نقاط ضعف و قوت سیاھکل و جنبش فداییان خلق
ھایی  با تمامی موجودی دانش، جوانی و جان خود و با اندیشه ٣٢ھای پس از کودتای سیاه مرداد  جوانانی را بزرگ داریم که در سال

گذاری جنبش فداییان  رژیم کودتایی برآمدند و سر آخر به بنیانھای ممکن برای مقابله با  خواھانه و دادپژوھانه به تفحص در راه آزادی
  خلق دست یازیدند.

اجتماعی، حاکمیتی مبتنی بر رأی  ھای مشترک و واالی آزادی، عدالت ایم تا یاد یارانی را گرامی داریم که در راه آرمان نیز گرد ھم آمده
  آزادانه و آگاھانٔه مردم از ھیچ گام و اقدامی و از ھیچ چیز خود دریغ نکردند و نامی خوش از خود در عرصٔه روزگار به جای گذاشتند.

داریم و به یاد و نامشان به پا می ایستیم و سکوت می  ما نام سربلند ھمه فداییان و مبارزان راه آزادی و سربلندی میھن را گرامی می
  کنیم.

  اجرائی سازمان قرائت شد: -پس از آن اعالمیه ھیئت سیاسی 

  آرمان ھای جنبش فدایی زنده اند!

و سال ھای پس از آن جان در راه  ١٣۴٩چھل و شش سال از اعالم موجودیت جنبش فدائی گذشت. رفقای ما که در بھمن و اسفند 
زه علیه دیکتاتوری نھادند، از آرمان ھایی نیرو و انگیزه گرفتند که چھل و شش سال سرکوب بی رحمانه از سوی دو رژیم شاه و مبار

جمھوری اسالمی نتوانسته است آنھا را نابود کند. یاد دالوارن سیاھکل از آن رو زنده و الھام بخش است که ھیچ قدرت جباری قادر 
ر برای جھانی عادالنه تر و آزادتر باز دارد. جان باختگان جنبش فدایی، زندگی و آزادی را برای ستم دیدگان نیست انسان ھا را از پیکا

  می خواستند و در این راه از گرانترین گوھری که داشتند، از زندگی خود گذشتند.

وسیالیسم را در ایران به دست جنبش فدائی به فاصله کوتاھی پس از پیدایش، توانست اعتماد و حمایت بخش اعظم ھواداران س
تقریبا ھمه فدائیان ۵٧تا بھمن  ۴٩آورد. این استقبال گسترده اجتماعی ثمره ثبات قدم و وحدت کالم و عمل فداییان بود. اینکه از بھمن 

نی با شور و شوق به نسل نخست در مبارزه و زندانھا و میدان اعدام جان باختند، در جریان و پس از انقالب ده ھا ھزار از جوانان ایرا
  صفوف فدائیان پیوستند.

امروز، با تکیه بر بیش از چھار دھه تجربه جنبش فدایی، وظیفه مقدم خود می دانیم که برای تشکیل سازمان واحد از نیروھای چپ که 
برنامه ای و سیاسی به وحدت نزدیکی برنامه ای و سیاسی دارند، گام برداريم. ما ھمراه با این نیروھا برای فرا روییدن این ھمگرایی 

تشکیالتی می کوشیم. ھدف ما ایجاد سازمانی واحد با مضمون حزبی است که از آزادی، دمکراسی، حقوق بشر، عدالت اجتماعی، 
سوسیالیسم، محیط زیست سالم، برابری جنسیتی و ھمبستگی دفاع کند. جای این نیرو در صحنه سیاست ایران خالی است. در 

متی استبدادی کماکان به سرکوب مبارزات مردم ایران برای این اھداف انسانی ادامه می دھد، در شرایطی که دولت شرایطی که حکو
دست راستی آمریکا ایران را تھدید به جنگ می کند، نیروھای چپ و دمکرات ایران باید به برآمدی متحد علیه وضع موجود و خطراتی که 

بند. تالش سیاسی امروز ما متوجه این ھدف است. ما در این راه، دست ھمکاری به سوی ھمه تداوم این وضع ایجاد می کند، دست یا
 رفقا و دوستانی دراز می کنیم که مانند ما دغدغه آزادی و عدالت و ھمبستگی دارند و می خواھند مردم ما فراتر از بد و بدتر، گزینه ھای

  دیگری نیز پیش رو بیابند.

  ان فداییان خلق ایران (اکثریت)ھیئت سیاسی ـ اجرائی سازم

  )٢٠١٧فوريه  ٦( ١٣٩۵بھمن ١٨

--------------------------------    

  بحران جمھوری اسالمی و اوضاع سیاسی ایران

پس از قرائت پیام سازمان، از رفقای سخنران ملیحه محمدی، خسرو فتاپور و فواد تابان دعوت شد تا در مورد "بحران جمھوری اسالمی 
  ... ع سیاسی ایران" اعالم نظر نمایند. در این گزارش فراز ھایی از سخنان رفقا آمده است.و اوضا

   ٩ادامه در صفحه 

 



 
 
 

        
  
  

  ١٠ صفحه  ٧٥شماره     

  ... بھمن ١٩یادمان 
  ٨ادامه از صفحه 

  به پایان رسید. ھا صحبت کردند و در آخر با پرسش و پاسخ و ارائه نظر حضار، گفت و شنود دوررفقا ھر کدام دو 

بھمن) حس خودم، ارادت و احترامم  ١٩رفیق ملیحه محمدی: پیشتر از این که روی موضوع بحث برویم، می خواھم روی موضوعیت امروز (
ن دست به مبارزه زدند و این حقیقت و اراده را به ظھور گذاشتند، بیان کنم. را به کسانی که در یکی از دشوار ترین شرایط ایران و جھا

پذیرش نقدھا خوب است اما باید صاحب این شھامت باشی تا قدمی برداری، نسلی که اقدام کرد. ھمیشه وقتی کاری انجام شد نقاط 
  ضعف و قوتش بعدا معلوم می شود.

است که در بحران است. اما بھتر بود به جای بحران، چالش ھای موجود را عنوان می  سال ٣٨در مورد مسئله بحران، جمھوری اسالمی 
کردیم. کشور لبنان دوسال و نیم است که دولت ندارد، یعنی بحران دارد. بحران به عنوان حل نشدن است. جامعه سرمایه داری ھمواره در 

  رفع بحران ھای خود عمل کرده است.

بحران فرھنگی و اجتماعی، نسل ھا را بیش از ھمیشه در مقابل ھم گذاشته است. بیگانگی در بین جوانان رفیق ملیحه تاکید کرد "اما 
  ایرانی است که می تواند به بحران اجتماعی منجر شود. این بحران از ھر فرصتی استفاده می کند تا ابراز ھویتی دیگر را اعالم نماید.

ً بحران جمھوری اس المی را بگذاریم کنار و به وضع خودمان برسیم ! این خود مائیم که در بحرانیم و ما در باره رفیق فواد تابان: مقدمتا
یک جنبش قھرمانانه بود برای یک دوران مشخص. نخبگان چپ  ١٣۴٩بھمن  ١٩خودمان، بھتر می توانیم راه حلی مناسب ارائه دھیم. 

ً صدای گلوله نبود، بلکه نوع تازه ای از مبارزه را به جامعه ارائه  ١٩ایران، ھمه شان به نحوی به این جنبش احترام می گذارند.  بھمن، صرفا
 داد و نتیجه اش این بود که نشان داد جامعه ما به یک نوع سیاست جدید احتیاج دارد. این نگاه و این وضعیت مختص جامعه ما ھم نبود. اما

سیاسی خود قرار دارد و چپ در ایران باید در صدد معرفی خود به عنوان امروز جمھوری اسالمی در سیاه ترین و پایین ترین نقطه حیات 
  یک آلترناتیو باشد.

رفیق خسرو فتاپور: نیروھای مختلف باید بر مبنای ارزیابی ھای خودشان راھی را انتخاب کنند. از درون این رژیم، تحول پیش نمی آید. با 
بدھیم؛ نیروھای اجتماعی که خواھان تغییر بنیادی در جامعه اند. رادیکال ھا برای  وجود نیروھای مختلف، ما باید نیروی خودمان را شکل

سال ھای آینده صحبت می کنند. ما باید به آن کسانی انتقاد کنیم که تنھا به یک راه اعتقاد دارند. چپ از سیاست ھای اقتصادی آقای 
شود پیشاپیش پاسخ قاطع به سمتگیری ھا داد. وجود نیروھای روحانی دفاع نمی کند. چپ باید موضع خودش را داشته باشد. نمی 

  بینابینی در جامعه را باید مثبت ارزیابی کرد.

  در ادامۀ برنامه پیام حزب چپ آلمان به مراسم بنیانگذاری سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ارائه شد.

  رفقای گرامی!

  فرستیم. گذاری سازمان شما به سوی شما می گرد بنیان مان را به مناسبت سال ترین درودھای گرم

جمھور به تازگی برگزیده شدٔه ایاالت متحدٔه آمریکا،  گذارند. رئیس متأسفانه روندھای جھانی اخیر جای کمی برای امیدواری باقی می
ناظر بر محدودیت سفر به آمریکا  ای با ایران را ملغی خواھد کرد و فرمان جنجالی او دونالد ترامپ، مدتی اعالم کرده است که توافق ھسته

  شود. او با این اقدامات خود موجب تقویت افراطیون در ایران خواھد شد. شامل حال ایرانیان نیز می

خورد. در فرانسه این امکان موجود است که مارین لوپن، رھبر  چرخش به راست تنھا در ایاالت متحدٔه آمریکا نیست که به چشم می
انتخابات ریاست جمھوری شود. در بریتانیای کبیر از جمله نیروھای راست و نژادپرست در ساختن اکثریتی مشارکت  برندهٔ » جبھٔه ملی«

اند و علیرغم تمامی انتقاداتی که از  داشتند که به برکزیت رای داد. در مجارستان مدت مدیدی است که نیروھای راست افراطی در قدرت
تر به  کاھد. ترکیه ھر چه بیش ھا را می کند و امکانات رسانه حقوق اپوزیسیون را ھر چه محدودتر میگیرد،  سوی اتحادیٔه اروپا صورت می
  آوراند. دارد. در آلمان نیز نیروھای راست افراطی رو به گسترشی ھراس سوی یک دیکتاتوری گام برمی

بایستی  ابر این نیروھا ایستادگی کنیم. چه کسی میاین وظیفٔه ما و بخشی از بدیھیات وجودی ما به عنوان نیروھای چپ است که در بر
ً به پا خیزیم برای جھانی عاری از  افکنان و ضددموکرات روی در روی نژادپرستان، ھراس ھا بیاستد اگر ما این کار را نکنیم؟ بگذارید مشترکا

برای جھانی عادالنه، برای حیاتی برخوردار  فاشیسم، عاری از نژادپرستی و محرومیت و برای جھانی مبتنی بر صلح و نیز صلح اجتماعی،
ً برای این پیکار، ھم از آزادی و شأن انسانی برای ھمٔه انسان   تری بیابیم. رزمان ھر چه بیش ھا. بگذارید مشترکا

   حزب چپ آلمان -با ھمبستگی سوسیالیستی 

  ی و شرینی و نوشیدنی پذیرائی گردید.این مراسم در فضایی بسیار رفیقانه برگزار شد و از رفقا با موزیک زنده ایران

 

  ... رئیس جمھور
  ٨ادامه از صفحه 

اعضای این ارکستر از نفرتی ک در میان کارگران از سیاست ھا و اعمال ضد کارگری شان وجود دارند، مطلع و نگران پیامدھای آن اند. به 
" ک خرجی برایشان  ندارد، نظر و آرای کارگران را جلب کنند. با تظاھر ب دادن امتیاز از ھمین لحاظ تالش دارند با دادن وعدە "حلوای نسی

گری فشار اعتراضات علی الیح اصالح قانون کار دولت ھای احمدی نژاد و روحانی بکاھند تا بتوانند با ایجاد توھم و جو روانی الیح ضد کار
ر دستمزدھا را ب طور واقعی افزایش ندادیم، در عوض در فکر تامین امنیت شان را با دردسر و تغییرات کمتری از تصویب بگذرانند و بگویند اگ

  شغلی کارگران ایم.
با این اوصاف اگر نیت شان غیر از این است، چرا فقط وعدە می دھند و کوچکترین اقدامی انجام نمی دھند؟ چطور می شود مخالف رواج 

  شکل فزایندە بود و آن وقت در الیح اصالح قانون قراردادھای موقت و از بین رفتن امنیت شغلی کارگران ب

قانون کار ک اجرای آن متضمن حفظ امنیت شغلی کارگران از لحاظ قانونی است، شد؟ چگون کارگران می توانند  ٧کار خواھان تغییر مادە 
قت کار ھیچ اقدام بازدارنده ای انجام ندادە درصدی قراردادھای مو ٢٠ادعای وزیر کار را باور کنند، ک طی کمتر از چھارسال در مقابل رشد 

  است و حتی در افزایش شان سھیم بودە است؟

 اگر کارفرمایان مخالف اند، چرا حتی با ضابط مند کردن قراردادھا و بخشنام ربیعی مخالفت کردند و جلوی اجرایش را گرفتند و ب گسترش
آن ابراز نگرانی می کنند، مشغول تحمیل قرادادھای موقت یک ماھ سفید امضا ب آن ھا کمک کردند؟ چرا ھم چنان در حالی ک ظاھرا از 

  کارگران شان اند؟
ای ک از عمل کردشان در دست است. کارگران ھم این را ب خوبی  متاسفان گفتار ھیچ کدام از این ھا ن با رفتارشآن می خورد و ن با تجرب

این ترفندھا را نمی خورند و مطالب لغو قراردادھای موقت و پیمانی و ن صرف "ضابط مند  تشخیص می دھند و ھم از این روست ک فریب
  کردن شان" ب صورت یکی از مھمترین مطالبات کارگران مطرح است.



 
 

   ١١ صفحه   ٧٥شماره     

  
  

 

 

 گرامی باد ياد کاک عبدالرضا کریمی

ماه در شھر "ھایدلبرگ" آلمان  بھمن ٢٥، روز دوشنبه ”کاک ابو“با کمال تاسف اطالع يافتیم که عبدالرضا کریمی، مشھور به  
 درگذشت. او مبارز با سابقه و کادر برجسته حزب دمکرات کردستان ايران بود.

  

  

  

  

  

  

  

  

ھای فدایی خلق ایران پیوست و در راه اندازی دفتر  کاک عبدالرضا کریمی بعد از انقالب بھمن به صفوف سازمان چریک
ش مھمی داشت. او در ھمان زمان به عضويت شورای شھر مريوان درآمد و در نق سازمان در شھر مریوان استان کردستان

مذاکره با مصطفی چمران شرکت نمود. کاک عبدالرضا کریمی در مقطع انشعاب اکثريت ـ اقلیت فعالیت خود را در شاخه 
کرات کردستان ايران از اقلیت جدا شده و به حزب دم ١٣٦١اقلیت کردستان به عنوان مسئول آن ادامه داد. او در سال 

پیوست و مسئولیت ھیئت اجرائی کمیته حزب در مناطق ھورامان و جوانرورد را برعھده گرفت. کاک ابو در سال ھای بعد در 
آلمان اقامت گزيد و به عنوان نماينده حزب در بخش روابط خارجی و مشاور دبیرکل حزب در رابطه با اپوزيسیون به فعالیت 

  خود ادامه داد.

قدان کاک عبدالرضا کریمی را به حزب دمکرات کردستان ایران، به ھمرزمان و ھمسنگران وی و به خانواده اش تسلیت ما ف
  می گوئیم و در غم و اندوه آن ھا شريکیم.

  دبیرخانه شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ايران (اکثريت)

  )٢٠١٧فوریه  ١٥( ٢٠١٧بھمن  ٢٧

 

 

  ١٧٣بولتن کارگری شماره 

اش را پس بگیرد حلیل ھفته:ت   !رئیس جمھور الیح

  )١٥ پژوھشی دراتحادیه ھای صنفی قبرس، تاریخچه جدایی ھا و چالش ھای مشترک آینده (بخش  از تجرب دیگران:

  کمسیسیون ھای کارگری و اتحادیه ھای عمومی کارگری اسپانیا: اعتراض به پائین بودن دستمزد دیگر کشورھا: 
 

  )٤درصد ( ٩٩قتصادی برای ااز جھان کار: 

  حداقل دستمزد حلقه اتحاد نیروھای کار یادداشت منتخب:

  !اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا: رضا شھابی نباید به زندان باز گردانده شود تشکل ھا:

 گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) 



 
 
  
  
  
  
 

   ١٢ صفحه  ٧۵ شماره    

بیست و یکم فوریه مناسبتی است بین 
المللی برای جشن گرفتن روز جھانی زبان 
مادری که توسط سازمان ملل تصویب 

ایران اھمیت  شده است. اما متاسفانه در
چندانی به این مناسبت مھم داده نمی 
شود. زیرا ھموطنان فارس زبان ضرورتی 
در مورد جشن گرفتن حق طبیعی و 
قانونی که ھرگز از آن محروم نبوده اند، تا 
قدر آن را بدانند، نمی بینند. بقیه اقوام 
ایرانی نیز اجازه ندارند از سرنوشت تلخ و 

داخل کشور  محتوم زبان مادری خویش در
"تک زبانی" ایران گله و زاری یا ادعای 
مطالبه بکنند. دبیرکل یونسکو در پیام خود 
بمناسبت روز جھانی زبان مادری تأکید 
می کند که روز بین المللی زبان مادری 
امسال به تحصیل چندزبانگی اختصاص 
داده شده است که فرصتی برای اتحاد و 
بسیج شدن جھت رسیدن به اھداف 

سعه پایدار و بویژه اھداف چھارم توسعه تو
پایدار در تضمین آموزش فراگیر و باکیفیت 
برای ھمه و ترویج یادگیری مادام العمر 
است. تحصیل و اطالعات در زبان مادری 
ً برای بھبود یادگیری و تقویت اعتماد  کامال
به نفس و عزت نفس ضروری است که از 

ی قدرتمندترین موتورھای توسعه بشمار م
آیند. این زبان ھا ارزش ھا و چشم 
اندازھای جھانی را با خود منتقل می کنند 
که باعث غنای بشریت می شوند. بھا 
دادن به این زبانھا افق ھای ممکن را در 
آینده باز می کند و انرژی الزم برای 
دستیابی و رسیدن به آنھا را تقویت می 
کند. وی درخواست می کند آموزش 

مه جا از جمله در تحصیل و چندزبانی در ھ
سیستم ھای مدیریتی، آثار فرھنگی، 
مدیا، فضای مجازی و تجارت به رسمیت 

 شناخته شود.

بر طبق داده ھای منتشر شده توسط 
زبان و  ۶٩٠٩سایت اتــنـولـوگ، حدود 

گویش زنده در دنیا وجود دارند؛ اگرچه 
اکثریت قاطع این زبانھا توسط تعداد 

کره خاکی مورد محدودی از ساکنان 
استفاده قرار می گیرد. بعنوان مثال در 
کشور چھارمیلیونی پاپوا نیوگینی (گینه 

زبان وجود دارند. یا در  ٨٣٠نو) بیش از 
 ١١۴کشور دویست ھزار نفری وانوآتو، 

زبان و گویش مختلف وجود دارند. انجیل به 
زبان دنیا ترجمه و تکثیر  ٢٢٨٧بیش از 

معیت جھان فقط از ج ٪٩۴شده است. اما 
زبان و گویش صحبت می کنند.  ٣٨٩با 

زبانھای زنده  ٣۴زبان فارسی نیز در رده 
دنیا قرار دارد که بر اساس سایت 
اتــنـولـوگ زبان مادری حدود نیمی از 
ایرانیان است. بر طبق داده ھای این 

ُردی  ۴٩سایت، زبان آذری در رده  و زبان کـ
جدول  ٩٧و زبان بلوچی در رده  ۵۶در رده 

زبانھای زنده دنیا قرار دارند. از منظر زبانی 
بیش از دوسوم کشورھای جھان جمعیتی 
کمتر از بلوچستان دارند. اما در بلوچستان 
ایران تدریس و نشر به زبان بلوچی ممنوع 
است؛ در حالی که در بلوچستان پاکستان 
این گونه نیست. بر طبق قانون اساسی 

برسمیت  افغانستان بلوچی یک زبان

شناخته شده است. در مورد تبعیض و 
سرکوب زبانی و فرھنگی، می توان به 
بسیاری از اقوام و "ملیت ھای" دنیا 
اشاره کرد که از حق تدریس به زبان 
مادری خود بصورت عامدانه و جابرانه 

  محروم اند.
شوربختانه در ایران مطالبه برحق برای 

گفتن  خواندن و نوشتن و آموزش و سخن
ه زبان مادری را "خواسته دشمن روی ب

گسلھای قومی و در راستای تجزیه ایران" 
قلمداد کرده و با نگاه امنیتی و 
سرکوبگرانه آن را به حاشیه می رانند. 
اگرچه ھمه می دانند ایران ھمانند ھند، 
سوئیس، اسپانیا، بلژیک، بریتانیا، کانادا و 
ده ھا کشور دیگر، یک مملکت چندزبانه 

و است. بر طبق اصل پانزده قانون بوده 
اساسی جمھوری اسالمی، زبان و خط 
رسمی و مشترک مردم ایران فارسی 
است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و 
"کتب درسی" باید با این زبان و خط 
باشند. ولی استفاده از زبان ھای قومی 
و محلی در مطبوعات و رسانه ھای 

مدارس گروھی و تدریس ادبیات آن ھا در 
در کنار زبان فارسی آزاد است. اما 
علیرغم این حق تصریح شده در قانون 
اساسی کشور، تقریبا نیمی از مردمان 
ایران از حق طبیعی خود برای آموزش به 

  زبان مادری محروم اند.
شش سال پیش بمناسبت ھمین روز 
نوشتم که متاسفانه فرھنگ تبعیض و 

ن تحقیر دیگران در ایران و بخصوص بی
ھموطنان مرکز نشین نھادینه شده 
است. تحت تاثیر بمبارانھای تبلیغاتی 
نظیر "ھنر نزد ایرانیان است و بس!" و 
"فارسی شکر است"، بسیاری از آنھا از 
درک این حقیقت ساده عاجز اند که زبان 
مادری ھر کسی برای او "شکر" است؛ 
این حالوت مختص زبان فارسی نیست. 

بلوچی می گویند  بلوچھا نیز به زبان
"عسل" یا "شـھـد"! "بلوچی مئی وتی 
شھدین زباننت". زبان ھای زنده و رایج در 
بین اقوام ایرانی مانند بلوچی، آذری، 
کردی، عربی، ترکمن، طالشی، گیلک و 
غیره زبان ھای پویایی اند که علیرغم 
تبعیض و سرکوب فرھنگی، در کنار زبان 

اند. در فارسی به حیات خود ادامه داده 
یک سیستم متمدن، دمکراتیک و مدرن 
این زبان ھا باید برسمیت شناخته شوند. 
ھمان گونه که در کشورھای ھمسایه 
نظیر پاکستان، افغانستان و عراق چند 

  زبانی برسمیت شناخته شده است.
دو سال پیش نیز بمناسبت ھمین روز در 
مقاله ای بنام "فارسی را پاس بداریم، 

را زاپاس" نوشتم که دکتر ھا  بقیه زبان
بیانیه شماره سه  ۴حسن روحانی در بند 

خود در مورد حقوق اقوام، ادیان و مذاھب 
منتشر شد، قول  ١٣٩٢خرداد  ٩که در 

تدریس زبان مادری ایرانیان بطور رسمی 
ھا و اجرای  در سطوح مدارس و دانشگاه

قانون اساسی را داد و در  ١۵کامل اصل 
قول تقویت فرھنگ و ھمان بیانیه  ۵بند 

ادبیات اقوام ایرانی و پیشگیری از زوال 
بیانیه نیز قول به  ٨آنان را داد. در بند 

تغییر نگاه امنیتی نسبت به اقوام و 

ھای آنھا را داد. اما در عمل این   فرھنگ
گونه نشد، علیرغم این که او بیشترین آرا را 
در مناطقی مانند بلوچستان، کردستان و 

ا بدست آورد. وعده ھای حسن ترکمن صحر
روحانی در عمل توخالی از آب درآمدند و او 
نتوانست یا نخواست نگاه امنیتی بر مؤلفه 
زبان مادری را تغییر دھد. این قرائت امنیتی 
ـ شوونیستی برای تحریک احساسات توده 
ھا و به اصطالح عـِـرق ملی مورد 
سوءاستفاده فراوان قرار گرفته است؛ 

ن که ھمه پذیرفته ایم که زبان علیرغم ای
فارسی زبان مشترک ھمه ایرانیان است. 
این در حالی است که در بسیاری از 

اما چند زبانی مثل ” یکپارچه“کشورھای 
سوئیس، ھندوستان، بلژیک و کانادا حتی 
یک زبان رسمی واحد یا به اصطالح مؤلفه 

  و ھویت ملی وجود ندارد.” وحدت“
بارزترین مؤلفه  بر اساس تبیین یونسکو،

فرھنگی و ھویت جمعی ھر قوم و ملتی، 
زبان آن است. اھمیت آموزش و تدریس به 
زبان مادری نه تنھا بمثابه یک حق طبیعی و 
مسلم انسان، بلکه به عنوان اساسی ترین 
وسیله ارتباط انسان و مؤثرترین واسطه 
ُنش او با محیط خویش است.  ُنش و واکـ کـ

ا و جوامع آنھا ارتباط ترقی و پیشرفت انسانھ
کامال ً مستقیم با توانایی آنھا در تحصیل 
دانش و آموختن علم از گھواره تا گور دارد. 
متأسفانه فرزندان بلوچ و اقوام دیگر نه تنھا 
با نابرابری زبانی (در مقایسه با فارس 
زبانان) آموزش ابتدایی را آغاز می کنند که 

ناچارند قبل از فراگرفتن نوشتن و خواندن، 
زبان مادری جدیدی را یاد بگیرند؛ بلکه 
وحشتناک تر از آن با کمداشت و کاستی 
ھای فراوان در عدم وجود تسھیالت 
آموزشی، مدرسه مناسب، معلم و امکانات 
مالی و غیره روبرو اند. این عدم توازن دوگانه 
و تبعیضات چندالیه باعث تولید رقابت نابرابر 

ضایتی و شکاف و ستم مضاعف و بروز نار
ھای عمیق در بدنه جامعه و "ھویت ملی" 
می شود. اکثریت فرزندان ھموطنان فارس 
زبان در تھران، مشھد، کرمان، شیراز، 

ھا شھر دیگر با امکانات  یزد و صد اصفھان، 
نسبی بسیار فراوان آموزش و پرورش را به 

کنند. چالش بزرگ  زبان مادری خود آغاز می
ن یادگرفتن نوشتن فرزندان این ھموطنا

الفبا وخواندن است و بس. اما در بلوچستان 
و مناطق قومی یا ملیتی ایران عالوه بر 
فراگیری حروف الفبا و اعداد، یادگرفتن زبان 
جدیدی به نام زبان فارسی نیز مطرح است. 

شناسان امور  بسیاری از محققان و کار
اند که آموزش  آموزش و پرورش بر این عقیده

به زبانی غیر از زبان مادری یکی از اجباری 
فت آموزشی و بازماندگی از  عوامل عمده اُ

کار است. حال ” آغاز“ھمان   تحصیل در 
بگذریم از این حقیقت تلخ که، بعنوان مثال، 

ھا در مدارس کپری بدون امکانات  ما بلوچ
اولیه و علیرغم فقر و سوءتغذیه و کمبود 

افتخار با معلم و تسھیالت آموزشی، باید با 
ھموطن فارس زبان از شھرھای بزرگ و 
کوچک ایران در کنکور رقابت کنیم. ھر نوع 
اعتراض در مورد این تبعیضات علنی و 
عامدانه و ظالمانه و آشکار، با انگ تجزیه 

  طلبی بیرحمانه سرکوب می شود.

   

 ود؟شدری جشن گرفته نمی چرا در ایران روز جھانی زبان ما
 دکتر عبدالستار دوشوکی                         

 



 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
    

   ١٣ صفحه  ٧٥شماره     

 
 تناقض دو مفھوم، یا یک مفھوم؟

 پور فرخ نعمت

 
جمھوری ، خمینی گفت: "٥٧سال 

اسالمی، ن یک کلم بیشتر و ن یک 
 کلم کمتر!"

جمھوری اسالمی چنان ک در قانون 
ھای مؤسس آن قید  اساسی و در گفت
شدە است یعنی یک قدرت سیاسی 
دارای دو وج اسالمی و مردمی. یعنی 
ریش در ھر دو دارد و مشروعیت خود را از 
ھر دو می گیرد. در این ایدە، فرض بر این 

ک چون مردم مسلمانند پس در  است
شرایط آزاد ب یک نظام اسالمی رای می 
دھند و برای این ک نظام اسالمی ھم 
پایدار باشد باید برای ادام حیات خود 
متکی بر آرای مردم باشد. نظامی ھم 
عادالن و مشروع است ک اسالمی باشد، 
و بدین ترتیب نظام جمھوری اسالمی 

  شکل گرفت.
ن ابتدای شکل گرفتن این نظام، اما از ھما

 ً تناقض آن آشکار شد و ھمین تناقض نھایتا
دو رای متقابل و مخالف را شکل داد: یک 
رای ک مشروعیت قدرت سیاسی را 
اساسا از اسالم می گرفت (امثال جنتی 
ھا) ک این ایدە نھایتا ب تئوری حکومت 
اسالمی ختم می شود، و یک رای ک 

را از مردم می اساس مشروعیت نظام 
گرفت و معتقد بود در صورتی ک مردم آن 
را نخواھند (اگرچ اسالمی ھم باشد)، 
باید کنار برود. نمون مشخص این گرایش، 
اصالح طلبان متحصن درون مجلس ششم 
بودند. این ایدە، نھایتا ب تئوری جمھوری 

  ختم می شود.
اما گرایش دیگری ھم در نظام جمھوری 

رد (مسلط ترین گرایش از اسالمی وجود دا
ابتدا تا کنون)، ک با استفادە از سنت 
خمینی درصدد استفادە از ھر دوی این 
خصوصیات است. این گرایش ھم اسالم را 
می خواھد و ھم ب این نیاز دارد ک نظام 
پشتوان مردمی داشت باشد. از اینجا 
سازوکارھای از جمل انتخاباتی در نظام 

 چنان ک تجرب نشانشکل می گیرند ک 
می دھد می توانند منبع بسیاری از 
تالطمات سیاسی و پیش بینی ناپذیر در 
کشور شوند. این گرایش مایل ب حفظ و 

  ادام سازوکارھای نامبردە است.

ً گفت می شود ک بحران نظام ناشی  معموال
از ھمین متناقض بودن دو عنصر جمھوریت و 

اساس اسالمیت آن است. اما در اصل، 
بحران این نیست. تا آنجائی ک ب بحرانھای 
جمھوری اسالمی برمی گردد، اساسا پای 
آن در اسالمی بودن آن قرار دارد و ن در 
جمھوری بودن آن. زیرا نظامی ک جمھوری 
باشد منطقا دچار بحران نمی شود، زیرا ک 
ھمیش مردم را پشت سر خود دارد و 

برو نمی بنابراین با خطر ساقط شدن رو
شود. پس آنچ منشا بحران است، اسالمی 
بودن نظام است. شاید چنین ادعائی عجیب 
ب نظر برسد. اما عجیب نیست، زیرا ک 
درک از جمھوریت یک درک بسیط و سادە 
است (این ک اکثریت رای مردم پشت سر 
یک حاکمیت قرار می گیرد)، ولی درک ما از 

زیرا  ؛اسالم یک درک بسیط و سادە نیست
ک بجز دوران صدر اسالم ک ما با یک اسالم 
 روبرو ھستیم (تا محمد در قید حیات است)، 
ً بعدھا درک واحد از اسالم محو می  اساسا
شود و اسالمھا شکل می گیرند. ھمین 
تنوع درک از اسالم، سرچشم بحران است؛ 
یک بحران تاریخی ک ب درون نظام جمھوری 

در واقع اسالمی ھم نفوذ می کند. 
اسالمیت نظام باعث می شود ک 
حکومتگران برای حفظ اسالمیت مورد نظر 
خود، جمھوریت آن را زیر پا نھادە و ب 
دیکتاتوری متمایل شوند. حتی فراتر از این، 
انواع و اشکال ارگانھای فراانتخاباتی شکل 
اند تا محتوای اسالمی را بر فرم  گرفت

  جمھوری تحمیل کنند.
رابط با اسالمی بودن نظام، شاید اما باز در 

 ً گفت شود ک در جمھوری اسالمی صراحتا
از شیع دوازدەامامی اسم بردە شدە است. 
ادعائی درست است! اما اشکال آنجاست 
ک سران رژیم اصرار دارند خود را در مفھوم 
عام، اسالم جلوە دھند و ن در یک مفھوم 

ر) خاص. ھمین تظاھر عام ب اسالم (در ظاھ

و اعتقاد خاص ب مذھبی از آن (در خفا!)، 
 سرچشم بدبختی ھای بزرگیست. این
بدبختی ھا قبل از ھر چیز برای خود 

  سردمداران نظام اند!
طنز مسئل در اینجاست ک یک مفھوم (در 
اینجا اسالم)، می تواند سرچشم بحران 
ھمان مفھوم باشد. در حالی ک معتقدان 

وامل بحرانی آن را ب بدان اصرار دارند ک ع
عوامل خارجی و بیرونی نسبت دھند و ن ب 
عوامل درونی و داخلی. درست ھمین باعث 
گرمتر شدن آتش اختالفات میان مذاھب 
مختلف درون خود دین اسالم می شود. 
اسالم ب سرچشم بحران اسالم در بزنگاە 
ایجاد دولت اسالمی تبدیل می شود، زیرا 

سالمھا داریم و ن چنان ک گفت شد، ا
اسالم. در واقع اسالم بعنوان پدیدەای یگان 
تنھا مختص ب دوران محمد پیامبر آن است. 
آنگاە ک ھنوز این دین نوین ب فرھنگ ھا و 

  ناسیونالیسم دیگر اقوام آغشت نشدە بود.
، یک مورد دیگر می  عالوە بر موارد مطروح
 تواند جالب توج باشد و آن ھم متغیربودن
اعتقاد خود مسلمانان ب ضرورت وجود قدرت 
سیاسی اسالم یا نبودن آن است. چنان ک 
در مقطعی مردم می توانند ب وجود آن رای 
. واقعیت این است  بدھند و در مقطعی دیگر ن
ک ھنگامی ک سران یک دولت اسالمی از 
رای دادن مردم بخود مطمئن اند، جمھوریت 

آنگاە وضعیت نظام را حفظ می کنند، اما 
دگرگون می شود، آنان بخش اسالمی را با 
استفادە از زور و سرکوب و استبداد برجست 
می کنند و شمشیر از روبست ب جنگ ھمان 
مردمی می روند ک در مقاطعی بدانان رای 
دادە بودند. یعنی در حد فاصل میان جمھوریت 
و اسالمیت، شمشیر قرار دارد. شمشیری ک 

را از اسالمیت می گیرد و ن  مشروعیت خود
  از جمھوریت.

پس این ک خمینی زمانی گفت "جمھوری 
اسالمی، ن یک کلم بیشتر و ن یک کلم 
کمتر!"، در واقع بر خالف ادعای او، کلمات، 
جمالت و داستان ھای بسیاری در پس و پیش 
این اصطالح ایستادەاند. واقعیت وجودی خود 

ب گریبان  نظام ک مرتب با بحران دست
است، از جمل فاکت ھای اثبات گر این 

  ادعایند.

 
  ... داستان آن آگھی

   ١٤ادامه از صفحه 
مانده است که درخت زندگی را شاداب نگاه می  ھای پر تب و تاب زندگی در رگھای جوان و پیران جوان ھا خاکستری اند، این گذر حس ایده

  کردن آن برخیزد! دارد، تا منطق فرصت یابد به سبک و سنگین

  (حافظ)    عشق داند که در این دایره سرگردانند              عاقالن نقطه پرگار وجودند ولی
  

ھایی که حال در  شده بر پشت در گنجه مراجعه می کند. عکس ھای نصب او ھنوز ھم در بسیاری از لحظات سخت زندگی به آن عکس
کند آن حس زیبای سالیان دور را زنده کند. حسی که به او توان ایستادن می داد؛ نیروی آن اند. تالش می  ای از ذھن او جای گرفته گوشه

که تسمه از گرده گاو وحشی طوفان بکشد، در مقابل تندر بیایستد و خانه را روشن کند! تن به حقارت در زندگی نسپارد! "آزاد سرو 
  باشی حتی اگر اسیری"

و برافراشتن سر در تنگنای زندگی. زمان گذشت، آنھا و بسیارانی دیگر از یاران رفتند. سری  چه تسالی عظیمی است در این خیره
ھا در خاک شدند، اما ھیچ نیروئی قادر به کشتن یک روح پیروزشده بر جسم نیست! آنھا در کنار ما حضور دارند و به حضور خویش  جسم

  ادامه خواھند داد.

  یادشان گرامی باد!

 



  
  

   ١۴ صفحه  ٧٥ه  شمار    

 !شده بر کوی و برزن آگھی نصب داستان آن      
  

 ابوالفضل محققی                                   
 

ای را بیان می کرد، دھانش را بیخ گوش او چسباند و گفت: "شمال  منصور جباری ھمان طور که عادتش بود، وقتی خبر مھم و سرپوشیده
خیال اینجا  اند. ما بی ھا را محاصره کرده گ و گریز است! تمام جنگلھا در جن انقالب شده. یک ھفته است که لشکری از ارتش با چریک

ھا برای او ھمواره حالتی اساطیری داشت. بارھا و بارھا  ھای شمال فکر می کرد. این جنگل ایم." او تمام شب بیدار بود؛ به جنگل نشسته
ھا را، صدای فریاد، صدای افتادن، صداھای عجیبی  صدای گلوله ھا عبور کرده بود. حال، به وضوح وقتی ھنوز کوچک بود با رستم از آن جنگل

ترین گوشه آن  خورده در آخرین لحظات حیات از گلو خارج می کند. قلبش از اندوه لبریز شده بود؛ اما در عمیق را می شنید که انسان گلوله
پنداری با این  سان ی ھمراه با احترام و ھمحسی تازه و ناشناخته جان می گرفت؛ حسی از غرور، حسی از شجاعت و حسی از آزادگ

 ".گران، چرا که در "زیر چتر استبداد، طغیان لحظه شکوه و جالل انسان است طغیان
روزھای بعد به دقت تمامی اخبار را دنبال می کرد. ھیجانی ناشناخته بر وجودش چنگ می انداخت؛ ھیجانی دلنشین چونان وزیدن 

ز که جان سوزانش را خنک می کرد. حسی از امید، حسی از توانستن و رھانیدن خویش از فضای سو نسیمی در میانه گرمائی تب
سنگینی که کرختش کرده بود. چونان ھیجان دالوران در میانه میدان که دشمن را به ستوه می آورند و بیرق می افرازند. او از شکوه این 

ھای آزاد بر خود نظر می کردند و سیمرغ  ای روحش را جال می داد. بسیار جان نبرد، این دالوری مست شده بود. طیران سیمرغان افسانه
 درون را آزاد می ساختند.

می » کاوندی«ھا زدند، قلبش ماغ کشید. پشت شیشه گاراژ  خانه  تعقیب را در گاراژھا و مھمان  ھای فدائی تحت وقتی عکس چریک
ادند و نگاه می کردند دقت می کرد. اگر حرفی می زدند با تمام حواس خود گوش ایستاد و به آنھا خیره می شد. به کسانی که می ایست

  می داد.
بود، بردارد. بارھا از جلو ویترین عبور کرد؛ داخل » کاوندی«ھائی را که پشت ویترین گاراژ مسافربری  یک روز تصمیم گرفت اطالعیه عکس

ترین زمان، اطالعیه را از شیشه کند. ھرگز آن لحظه را  در نھایت در شلوغ سالن فروش بلیط شد؛ بار نخست دو نوارچسب آن را برداشت و
تا امروز که سنی از وی گذشته از یاد نبرده است؛ حسی از ترس، حسی از ناترسی، نوعی آزادشدن و نوعی باورکردن به خود. شاید 

ه، یارش بود تا نھراسد و تا حد مرگ در چشم زندگی ھمین کار کوچک نمادین بود که تمامی مسیر زندگی او را تغییر داد. در سختی را
  خیره شود؛ چرا که در جستجوی ایستادگی قدم اول را برداشته بود.

ھایش را جای می داد، چسباند. از حضور آنانی که  وقتی اطالعیه را با خود به خانه آورد آن را پشت در گنجه قدیمی که کتاب
گوارا و کاسترو که بر دیوار اطاقش نصب کرده بود نگاه می کرد. ھربار  رفت. دیگر کمتر به عکس چهھایشان در اطالعیه بود، نیرو می گ عکس

ھا: "پسرم می  شان بود. مادر در ھراس از عکس که در گنجه را می بست حس می کرد پشت آن در بسته، در امان اند. ھمیشه نگران
  ای؟" نھادهات  ھا خطرناک اند. چرا آنھا را در گنجه ترسم، این عکس

توان با چند جوان و  وقتی از آنھا برای مادرش صحبت می کرد، سری به ناباوری تکان می داد و می گفت: "این حکومت، این شاه را نمی
ً از دست تو چه کاری ساخته است؟ مصدق اش نتوانستند کاری کنند. من می ترسم! دلم  اش، حزب توده چھارتا تفنگ از پای انداخت. مثال

ھای نجیبی دارند!" اما دیگر مخالفتی نکرد. یک روز قفلی آورد و گفت: "پسرم این را بر در گنجه  شان می سوزد. چه قیافه جوانیبرای 
شان نباش، من ھرروز برای  بزن." او ترس را در چشمان مادر می دید، اما می دانست که ته قلبش آنھا را به خاطر او دوست دارد. "نگران

  الکرسی می خوانم." ھا را دستگیر کنند، بطور مرتب آیتآن که نتوانند آن
اش جنگیده بود.  آنکه آگاه باشد ھمیشه مخالف زور بود. در ھر بحثی طرف ضعیف را می گرفت و برای ھر موضوع کوچک زندگی مادر، بی

د علم کرده بودند. مرتب می پرسید: "چه آنکه بداند یک جنگاور بود. حال، در مقابل او عکس کسانی قرار داشت که در برابر ظلم ق او، بی
ھای زیادی را با چشمان خودش دیده بود. ھراسش از آینده او بود. چرا  شدن و تیرباران شد؟" می دانست مادر ھراسان است. چون کشته

کومت گناھی اطاعت و سرپیچی از اوامر ح که خوب می دانست در سرزمینی که او بیشتر از پسر جوانش می شناختش: "ھرگونه عدم
  کبیره و مستوجب عقوبت است."

تر و پرشورتر از آن که بتوان تصور  شدن. مبارزه جدی شده بود. جدی ساز نشد و ھر روز خبر از اعدام بود و کشته ھای مادر چاره الکرسی آیت
اد و قدرقدرتی رژیم که صدای ھیچ ھا و صدھا انقالبی را با خود داشت. انقالبیونی که می خواستند در اوج استبد کرد! چرا که قلب ده

مخالفی را بر نمی تافت، نشان دھند ھنوز ھستند در این سرزمین کسانی، که حاضرند تا پای جان در برابر استبداد بایستند و از قھر و 
  خشونت رژیم ھراسی نداشته باشند. مبارزه برای درھم شکستن فضای رعب و وحشت.

اند. از چھره آغشته به خون بابک تا گلوله نشسته بر پای  خواھانی است که برای آزادی جنگیده تمامی تاریخ صدای فریادھای آزادی
شده فرخی تا بدن تکه تکه شده فاطمی، از روزبه تا جزنی، ھمه و ھمه به تو یادآور می شوند که بھای آزادی  ھای دوخته ستارخان، از لب

بھای این قھر که بشکند. چرا که "آزادی  خواھان خون یزان سنگین است و جان آزادیدر این سرزمین استبداد زده عجین شده با قھر، چه م
  اکسیژن تاریخ است!"

ھا زنده نماندند. آن گنجه شکسته شد.  یک از صاحبان آن عکس حال سالھا از آن روزی می گذرد که منصور از سیاھکل خبر داده بود. ھیچ
الکرسی می خواند و به چھار طرف فوت می کرد، از دنیا رفت.  الی که مرتب آیتمادر در ھراس ھمیشگی خود به خاطر پسرش در ح
الکرسی خواند. اعتقاد داشت دعاھایش  ھا قابل تصور نیست. او تا آخرین لحظه آیت ھراس او بعد از روی کار آمدن رژیم خمینی و قتل عام

عبور کرد؛ رفتن یک سلطان و آمدن دیگری مستبدتر را تجربه کرد،  ھای زیادی پسر او را حفظ خواھند کرد. پسر خود نیز از فراز و نشیب
ھای آزاده و رسیدن به آنھا در بوته بسیار نقدھا قرار گرفت. این  انقالبی عظیم اما تلخ را شاھد شد. آن ھمه شور و اشتیاق او برای آن جان

  نقدھا نیز رسم روزگار و زمانه است و ھم الزمه تاریخ.

ھای زیبای آن روز درست بود؟ آن شور، آن شھامت مبارزه برای درھم شکستن فضای  ال می کند: "آیا پیروی از احساساما او از خود سؤ
سری؟ چگونه می توان در این زندگی که تنھا یکبار تجربه  تر بود، یا این منطق پیرانه آور و پایبندی به ھر آنچه که انسانی بود، درست خفقان

تصمیمھا را اثبات کرد؟ درستی یا نادرستی آنھا را تشخیص داد، زمانی که وجودش خالی از احساسات  می شود، منطقی بودن تمام
  ھای خود زندگی می کنیم یا زندگی سراسر پوشیده از منطق است؟" عالی نھفته در اعماق انسان باشد؟ آیا ما با حس

می شود. آن زمان منطق به قضاوت می نشیند: "اگر قرار بر  ای حضور می یابد که نتیجه احساسات معلوم "منطق زندگی درست در لحظه
ای در مقابل تندر خواھد  زندگی توام و ھمیشگی منطبق بر منطق باشد، نه عشق بروز خواھد کرد و نه قلبی خواھد لرزید و نه جان شیفته

ھای درون روح آدمی و از زیبائی زندگی سخن  ایستاد و نه انقالبی رخ خواھد داد. بدون این عشق، این حس، چگونه می توان از زیبائی
ھای آزاد  ھای مستبد پرده برداشت و رنگین کمان آسمان باز را ترسیم نمود؟ جان گفت؟ از ھزاران رنگ نھفته در زیر الیه خاکستری حکومت

  را به شنیدن موسیقی حیات دعوت کرد؟"
...  

   ١٣ادامه در صفحه 
 



  

  

   ١۵ صفحه  ٧٥شماره     

 !اقتصاد، غم اصلی
               پور فرخ نعمت

  

ای در دیدار با جمعی از مردم آذربایجان گفت ک "آمريکا مي خواھد با تکرار ترفند تھديد و جنگ نظامی، توجه مسئوالن کشور را از  خامن
صحنه جنگ واقعی، یعنی جنگ اقتصادی منحرف کند؛ مسئوالن ھوشیار باشند و ھمه ھمت خود را صرف حل مشکالتی ھمچون بیکاری، 

 گرانی و تبعیض کنند." رکود،

ای با غرب و  ای و نظام برای دورە آتی ک البت از زمان تالش برای توافق ھست ب این ترتیب با اظھار این سخنان، استراتژی اصلی خامن
ش برای فائق توافق بر سر برجام آغاز می شود، بوضوح معلوم می گردد. در واقع نظام جمھوری اسالمی تا آیندە قابل پیش بینی، در تال

ای بصراحت می گوید ک جمھوری اسالمی  آمدن بر معضالت اقتصادی کشور است ک رمق از زندگی مردم ستاندە است. در واقع خامن
 ھیچ برنام و طرحی برای مواجھه با تشدید وخامت روابط حساس و پر از فراز و نشیب خود با آمریکا ندارد، و نمی خواھد وارد میلیتاریزمی

 ترامپ ھر روز ندای آن را سر می دھد. جمھوری اسالمی، فتیل را پایین کشیدە است و اشباح جنگ طلب و تندرو خود را ب شود ک
ھا فراخواندە است.   سای

سفر روحانی ب عمان و کویت ک در آن از آمادگی ایران برای گسترش روابط با این دو کشور و کشورھای حوزە خلیج فارس گفت شد، 
، از جمل فاکتھای دیگری اند ک نشان از تالشھای ایران برای سخنان  مشخص روحانی درخصوص تکرار بازی برد ـ برد در سطح خاورمیان

  گسترش روابط اقتصادی با کشورھای ھمسای و عادی سازی بیشتر روابط خود با آنھا دارند.

:با این حساب استراتژی نوین اعالم شدە نظام را در آیندە چگون با   ید دید؟ در جواب می توان گفت ک

ً از طرق دیپلماتیک وارد خواھد شد، و این یعنی  ـ جمھوری اسالمی برای عقب راندن تندروھای ب قدرت رسیدە در کاخ سفید، عمدتا
  احتیاط و دوراندیشی،

یرغم نزدیکی ترامپ ب سعودی، اما ـ ب تالشھای خود برای گسترش رابط با کشورھای خلیج فارس خواھد افزود. آنان می دانند ک عل
ھای ترامپ برای کم کردن وابستگی خود ب نفت عربستان و اتکا ب منابع خود نگران است، و نیز ترس  دولت سعودی از بابت برنام

ای دیگر، میدان را برای تالشھای دیپلماتیک بازتر کردە است،   کشورھای دیگر حوزە خلیج فارس از برپاشدن یک جنگ منطق

و نگرانی ھای   ـ ایران ب اروپا بیشتر نزدیک خواھد شد و این نزدیکی در سطوح اقتصادی و سیاسی پیش خواھد رفت. جدالھای لفظی
  اروپائیان از دولت جدید آمریکا، امکان مانور ایران را بیشتر فراھم خواھد ساخت،

ن با کشورھای عربی، بویژە عربستان، بر سر میز مذاکرە ـ ب احتمال قوی ایران حاضر خواھد شد ک سر مسئل عراق، سوری و یم
بنشیند. روحانی در سفر خود ب عمان و کویت بر دیپلماسی جھت حل مسائل تاکید کردە است. عربھا این پیام را دریافت کردەاند و ب 

  احتمال قوی روی آن مانورھائی انجام خواھند داد،

جنگ می تواند وجود داشت باشد، تالشھای نتانیاھو برای فشار ب ترامپ و تشویق بیشتر وی ـ البت تنھا نگرانی جدی ک در رابط با 
ھای  جھت سختگیری بیشتر علی ایران است. اما چنین ب نظر می رسد ک با توج ب بحرانھای دولت جدید آمریکا (اصطالحی ک رسان

اخلی آن، ب این زودی ھا دست ترامپ برای پیشبرد یک برنام مدون علی آمریکائی درخصوص دولت ترامپ بکار می برند)، و دشواریھای د
  ایران باز نشود. در این مدت امکان برای مانور سیاسی در منطق از طرف ایران در سطح مطلوبی وجود دارد،

ای احتمال پیروزی روحانی در انتخابات پیش رو باال می رود، و باید شاھد تداوم ریاست جمھوری وی در دورە آتی  ـ با این سخنان خامن
  باشیم.

***  
ای ب سخنان خود وفادار باشد، باید تاکید وی بر اقتصاد را مثبت ارزیابی کرد. اگرچ خود برونرفت از وضعیت ب د نھایتا این ک اگر خامن

ھائی احتیاج دارد ک تغییرات اساسی در سیستم سیاسی کشور را می طلبد.   اقتصادی کشور ب برنام

  از متن برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
   خش پنجمب

 
   برنامه ما برای نوسازی دمکراتیک

  برنامه سیاسی، فرھنگی و نظام حقوقی

  مدرن، دمکراتیک و سکوالردولت . ٢

  مدار، غیرمتمرکز، کارا الزم است: برای شکل دھی دولت مدرن، دمکراتیک، سکوالر، قانون
ای دولت  قرار گیرد، حاکمیت مردم به مثابه اصل پایهـ در قانون اساسی و ساختار سیاسی اراده مردم به عنوان اقتدار غائی و نھائی  

  مدرن تامین گردد و منبع مشروعیت قدرت، فقط مردم تلقی شود.

  ـ دین و دولت از ھم تفکیک گردد و جمھوری پارلمانی، دمکراتیک، سکوالر و غیرمتمرکز در کشور استقرار یابد.

ابی بودن ارکان دولت و امکان گردش قدرت بین احزاب سیاسی با برگزاری ـ ساختار قدرت دمکراتیزه شود، اصل تناوب قدرت و انتخ 
موروثی، در نظام و ساختار سیاسی آن، مقام و موقعیت   ای تامین گردد. و ھیچ فرد و نمادی تحت عنوان نماد دینی و انتخابات آزاد و دوره

  سیاسی نداشته باشد .
  ت و پاسداری کند.ـ دولت موظف شود اصول آزادی و حقوق بشر را رعای

  ھا اجتناب گردد. ـ قوای سه گانه از ھم تفکیک و از قرار گرفتن نھاد و یا فردی بر ورای آن

  باشند  ـ حکومت قانون برقرار گردد، دولت مقید به قانون شود و کلیه مسئولین کشور و شھروندان موظف به پایبندی به قانون

ریزی و نظارتی آن افزوده گردد  داری دولت در اقتصاد کاسته شود، بر خصلت برنامه گری و بنگاه ـ از تمرکز مالکیت در دست دولت و از تصدی 
 و امکان نظارت و کنترل جامعه مدنی از جمله کارگران و مزدبگیران و نمایندگان آنھا بر عملکرد دولت تامین گردد.

 



  

  

   ١۶ صفحه   ٧٥شماره     

  :آدرس پستی
L.G.e.v  
Postfach 260268  
50515 Köln  
Germany  

    شماره حساب بانکی: 

  L.G.e.v      دارنده حساب بانکی:
  

  ٢٢٤٤٢٠٣٢           شماره حساب:
  ٣٧٠٥٠١٩٨                     کد بانک:

  نام بانک:  

Stadtsparkasse Köln-Bonn  
IBAN: DE33 37050198 0022 442032  
SWIFT-BIC: COLSDE33 

 karrooznamehi@gmail.com :    آدرس تماس با پست الکترونیک    

در ھفت گذشت کارگران کارخان ھپکو در 
شھر اراک پس از یک رشت اقدامات 

 ٢ اعتراضی و مقاومت جانان توانستند
ماە از دستمزدھای معوق شان را وصول 
کنند. ھمبستگی و مقاومت کارگران 
ھپکو و حمایت افکار عمومی بسیاری از 
مردم اراک و کارگران دیگر از تظاھرات و 
اعتصابھای یک ماھ کارگران ھپکو بدون 
شک در عقب نشینی مسئوالن و 

ماە از دستمزدھای معوق  ٢پرداخت 
از نقاط عطف  نقش بسزایی داشت. یکی

اعتصاب کارگران ھپکو، سردادن شعار 
جان فدا  - "زیر بار ستم نمی کنیم زندگی 

می کنیم در رە آزادگی..." توسط کارگران 
ھپکو است ک جزو شعار مردم در انقالب 

 بھمن بود. ٥٧
سال  ٣٨طرح دوبارە این شعار آن ھم 

پس از انقالبی ک با وعدەھایی ھمچون 
ماعی و با مشارکت آزادی و عدالت اجت

وسیع و مؤثر کارگران و تودەھای میلیونی 
زحمتکشان شروع شد، اما در عمل 
بخاطر خیانت خمینی مرتجع و ھمدستان 
بازاری اش ب انحراف کشیدە شد و 
مسیری خالف انتظارات مردم را پیمود، 
آن ھم در حول و حوش سالگرد انقالب 
بھمن و فضایی ک حتی عدەای از 

پیشین نیز از انقالب بھمن و انقالبیون 
اند، حائز  ً ھر انقالبی روی برتافت اصوال

  اھمیت فراوانی است.
طرح دوبارە یکی از شعارھای دوران 
انقالب نشان می دھد ک شکست 
ً ب معنی ب سر رسیدن  انقالب لزوما
دوران انقالبات و رھا کردن مطالبات آن 
نیست، و ھرگاە ک نظام حاکم نخواھد 

ند ب طرق مسالمت آمیز ب یا نتوا
مطالبات و نیازھای جامع پاسخ درخور 
ً موقعیت انقالبی خارج از  دھد، جبرا
خواست این و آن، در جامع بروز پیدا می 
کند و ضد انقالب تنھا می تواند، مانند 
آنچ در ھر دو انقالب مشروط و بھمن 
اتفاق افتاد، با بدست آوردن کنترل 

  ب شکست بکشاند.رھبری انقالب آن را 
بنابراین اگر ضرورت انقالب دیگری در ایران 
پیش بیاید، نظر ب مقاومت سختی ک 
ارتجاع و استبداد فاسد حاکم برای 
اجتناب از اصالحات از خود نشان دادە و 
می دھد، چندان دور از انتظار نیست ک 
انقالب سومی ھم در ایران پیش بیاید. 

وطیت و کما این ک شکست انقالب مشر
شکست جنبش ملی شدن صنعت نفت 
ک آن ھم کم شباھت ب انقالب نبود، 
ھیچ کدامشان موجب رویگردانی 
ھمیشگی مردم از انقالب و پیشگیری از 

  انقالب بھمن نشد.
کارگران ب واقع در انقالب بھمن و در 

پیروزی آن نقش غیر قابل انکاری داشتند و 
صل پس جزء اولین گروە ھایی بودند ک بالفا

از کشتار جمع سیاە در میدان ژال اعتصاب 
شان را آغاز و تا سقوط شاە آن را ادام 
دادند. در آن موقع خمینی و ھمدستان او ک 
نیاز ب کارگران داشتند، فریبکاران از "انقالب 
ما انقالب کوخ نشینان است، این انقالب از 
آن مستضعفان است، خدا ھم کارگر است" 

از این دست برای کارگران  و شعارھائی
سخن می راندند، اما از ھمان فردای ب 
قدرت رسیدن شروع ب تدارک سرکوب 
شوراھا، سندیکاھا و احزاب کارگری کردند و 
در عمل عدم پایبندی شان را ب مطالبات 
دمکراتیک انقالب و وعدەھایی ک دادە 
بودند، آشکار ساختند. او در ھمان حال ک 

ازمانھای کارگری را صادر فرمان سرکوب س
می کرد، مشغول سپردن پستھای حساس 
و کلیدی سیاسی و اقتصادی ب دارودست 
مؤتلف و سرکردگان بازار ک ضدیت شان با 
حقوق سندیکایی کارگران و عدالت 
اجتماعی شھرە عام و خاص است، بود. 

ً این که  سال پس از انقالبی ک  ٣٨نتیجتا
خمینی "مستکبران  قرار بود بنا بر وعدەھای

و کاخ نشینان" را از اریک قدرت ب زیر 
بکشد" و "مستضعفان و کوخ نشینان"را ب 
قدرت برساند، دست دیگری از مستکبران و 
کاخ نشینان را ب قدرت رساندە ک در پایمال 
 ً سازی حق و حقوق "مستضعفان" انصافا
گوی سبقت را از سلف پیشینشان ربودەاند. 

است ک بعد از انقالب ظلم  آری این درست
و بیداد، فقر و فالکت نسبت ب زمان پیش از 
انقالب بیشتر شد و انقالب بھمن در اثر 
خیانت رھبری خمینی، نتوانست ب اکثر 
خواست ھا و مطالبات واقعی شرکت 
کنندگان در انقالب جام عمل بپوشاند ولی 
ب ھیچ وج شکست انقالب ایران را ن می 

گردن خود انقالب و شرکت کنندگان توان ب 
در آن قرار داد و ن دوران انقالبات را برای 
ھمیش پایان یافت دانست و ن ھمان طور 
ک در خالل اعتصاب یک ماھ کارگران اراکی 
و دیگر اعتصابات کارگری دیدە شد، مطالبات 
آن رھا شدەاند. در واقع وقتی ک ب 

ر گزارشھای اعتصابات کارگری و دیگ
گروەھای مزدبگیر بنگریم، ب آسانی رد و 
نشان ھم مطالبات عملی نشدە دوران 

  انقالب بھمن را می توانیم ببینیم.
یقین بدانید، تا زمانی ک استبداد، فقر، 
تبعیض و بیعدالتی وجود داشت باشند، 
انقالبات نیز وجود خواھند داشت و ھیچ 

دد. قدرتی نیز نمی تواند مانع از وقوع آنھا گر
بنابراین آنھایی ک نگران انقالب آتی در ایران 
ً مترادف با خشونت  اند و ھر انقالبی را لزوما
می فھمندند، اگر می خواھند انقالب دیگری 
در ایران رخ ندھد، بھتر است ب جای سر 
دادن ندای آشتی ملی و دعوت ب 
، برای  ھمبستگی حول محور والیت فقی

یعدالتی و آزادی پایان دادن ب استبداد و ب
افراد آزادیخواە و حق طلب ک ب زندان 
افتادەاند ب حکومت فشار بیاورند و 
ھمبستگی ملی علی استبداد حاکم را رقم 

  زنند.
متأسفان در طول سالھای گذشت کمتر دیدە 
شدە ک کسی از حامیان ب اصطالح 
ھمبستگی و آشتی ملی نسبت ب بیعدالتی 

و مزدبگیران و  ھایی ک علی کارگران
محرومان جامع توسط حکومت اعمال شدە، 
سخنی بگوید و خواھان ھمبستگی با آن ھا 

  شود.
آقای خاتمی اگر دعوت ب آشتی ملی می 
کند، می داند چ می کند، از ایشان ک 
خودش یکی از بانیان حذف کارگران کارگاە 

کارگر از شمول قانون کار در  ١٠ھای کمتر از 
جمھوریش بودە و اکنون از دوران ریاست 

سیاست ھای ضد کارگری دولت روحانی نیز 
حمایت می کند، کسی انتظار حمایت از 
محروم شدگان از حق و حقوقشان را ندارد، 
برای ایشان حفظ نظام بر ھر چیز دیگری 
اولویت دارد و منظورشان از این دعوت آشتی 
جناح ھای حکومتی و باز تقسیم قدرت میان 

  حفظ آن است.آنھا برای 
بنابراین او دقیق و درست و منطبق با 
سیاستھایی ک ب آنھا اعتقاد داشت و دارد و 
آن را ب سود خود و نظام می داند عمل می 

اما از کسانی ک خودشان را جزء  کند.
اپوزیسیون حکومت می دانند، آن ھم در 
شرایطی ک زندان ھا مملو از آزادیخواھان و 

لی فقی با جدیت حق طلبان است و و
مشغول چیدن مھرەھای طرفدار استبداد 
حاکم در نھادھای اصلی قدرت است، انتظار 

ای بکنند.   نمی رود ک دعوت مشاب

 !فریاد کارگران ھپکو: زیر بار ستم نمی کنیم زندگی
  

 صادق کار
 

 آزادی، عدالت اجتماعی، دمکراسی و سوسیالیسم
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