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حکومت شورائی
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کارگران سراسر جھان
متحد شويد!
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"حماسه سياسی"
و فرار به جلوی احمدی نژاد
در حاليکه بيشتر از  ۴۵روز به برگزاری
يازدھمين دوره "انتخابات" رياست جمھوری در
 ٢۴خرداد  ٩٢باقی نمانده است ،اختالف و
کشمکش در ميان مرتجعين و دو باند اصلی
حکومتی يعنی باند خامنهای و دار و دسته
احمدینژاد ،بيش از پيش تشديد گشته و چگونگی
برگزاری اين مراسم نمايشی و جايگزينی
احمدینژاد ،به يکی از معضالت بزرگ رژيم
تبديل شده است .به ويژه آنکه احمدینژاد در
ماهھای پايانی دورۀ رياست جمھوریاش،
تبليغات گستردهای را عليه جناح مقابل آغاز کرده
و سعی داشته است با حمله مستقيم به عناصر
وابسته به اين باند ،رئيس آن يعنی خامنهای را
نيز از پھلو مورد حمله قرار دھد تا با بیاعتبار
ساختن اين جناح ،برای جناح خويش اعتبار
سازی کند.
احمدینژاد اين را خوب میداند که پايان دوره
رياست جمھوریاش ،پايان برخورداری از تمام
امتيازات ،اختيارات و منابع مالیست که در
جايگاه رئيس جمھور در اختيار وی قرار دارد.
امتيازات و منابع سرشار مالی خارج از کنترل،
که وی با دستاندازی بر آن و تقسيم آن ميان
نزديکان و "حلقه معتمدين" خود ،در عين حال
ھر طور خواسته است آن را ھزينه کرده و با
استفاده از آن توانسته است به انواع مانورھای
عوامفريبانه نيزدست بزند .بنابراين پايان دورۀ
رياست جمھوری وی،محروميت ازاين منابع و
اختيارات و آغاز رو شدن کامل دست اين حلقه و
نزديکان احمدینژاد است که اکنون "خط قرمز"
رئيس جمھور است .اما ماجرا فقط به اين
خالصه نمیشود ،احمدینژاد در عين حال اين را
نيز میداند که خامنهای و جناح وی ،مادام که او
ھنوز رئيس جمھور است ،با او مدارا خواھند
کرد اما به محض پايان اين دوره ،و اگر کسی از
حلقه نزديکان وی به رياست جمھوری نرسد ،او
بايد منتظر عواقب سخت اقدامات خود پس از
علنی شدن اختالفاتاش با خامنهای و منتظر يک
تصفيه جدی افراد اين جناح در تمام سطوح باالی
حکومتی باشد .اين تصفيه ولو آنکه خونين ھم
نباشد ،اما دست باند احمدینژاد را از ھمه جا
کوتاه خواھد کرد و به احتمال قريب به يقين،
شماری از آنھا را نيز به جمع اصالحطلبانی که
پيش از اين از حکومت رانده و به اوين اعزام
درصفحه ٢

خالصه ای از
اطالعيه ھای سازمان
درصفحه ٧
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نمايش قدرت متشکل اردوی کار در اول ماه مه
فيليپين

درصفحه ٣

توھين و تحقير زنان در سرشت جمھوری اسالمی است
زنستيزی ،تحقير و توھين به زنان جزئی جدايیناپذير از رويه و سياستھای دولت دينی جمھوری
اسالمیست .دولتی که به حسب باورھای خرافاتی مذھبیاش ،زن را نيمه انسان میانگارد و اين نگرش
ضد انسانی و ارتجاعی را در تمام قوانين و مقررات خود بازتاب داده است ،حتا وقتی که میخواھد يک
مرد مجرم را مجازات کند ،يکی از مجازاتھايش اين است که لباس زنانه بر تن مجرم بپوشاند.
آنچه که در اواخر فروردين ماه در مريوان رخ داد ،يک نمونه از اين اقدامات رسوای زنستيزانهی
جمھوری اسالمیست .روز  ٢٧فروردين به حکم دستگاه قضايی جمھوری اسالمی ،پليس رژيم فردی را
که در جريان يک نزاع مجرم شناخته شده بود ،لباس زنان کرد را بر او پوشاند و در مراکز و معابر
عمومی شھر گرداند.
اين اقدام ارتجاعی زنستيزانهی دستگاه قضايی و پليسی جمھوری اسالمی که توھينی آشکار به زنان
بود ،خشم مردم اين شھر را برانگيخت .فردای آن روز ،گروھی از زنان مريوان که لباس سرخ پوشيده
بودند و پالکاردھايی در محکوميت اين حکم و اجرای آن در دست داشتند ،تظاھرات
درصفحه ۵

عراق بار ديگر
در آتش و خون
آتشی کjه از ده سjال پjيjش در عjراق بjا تjجjاوز
نظامی امپرياليسjم آمjريjکjا و ديjگjر ارتjش ھjای
اشغالگر شعله ور شد ھنوز زبانه می کشjد و ايjن
کشور ويرانه را خراب تر می کنjد و خjون ھjای
زيادی را بر زمين می ريزد.
اين بار انتخابات استانی بھانه ای برای يک رشتjه
درگيری ،انفجار و کشتار شد .اين نخستjيjن بjاری
بود که دولت دست نشانده ی عjراق مjی خjواسjت
پس از خروج نيروھای اشغjالjگjر آمjريjکjايjی در
درصفحه ۶

تالش دشمنان طبقه کارگر
برای مھار پتانسيل
انقالبی کارگران
درصفحه ١٠

"گفتم نگفتم"ھای رفسنجانی
دربارهی خامنهای
درصفحه ٩
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"حماسه سياسی"
و فرار به جلوی احمدی نژاد
شدهاند ،ملحق خواھد ساخت .نگرانی احمدینژاد
از "مھندسی انتخابات" توسط سپاه و حذف
طرفداران وی نيز از ھمين جاست و سخنان اخير
احمدینژاد در جريان سفرش به خوزستان و
اصفھان را نيز اساسا ً بايد در ھمين راستا
ارزيابی نمود .احمدینژاد بدون توجه و علیرغم
ھشدارھا و گاه تھديدھای عناصر وابسته به جناح
مقابل ،پيوسته عليه دار و دسته خامنهای به
اصطالح افشاگری میکند و عوام فريبانه چنين
وانمود میسازد که گويا او طرفدار رفاه و
خوشبختی و خوشحالی مردم است اما جناح مقابل
مانع میشود که او مردم را خوشبخت و سعاتمند
سازد .ھر چقدرپايان دوره رياست جمھوری
احمدینژاد نزديکتر میشود ،موج حمالت وی
عليه جناح رقيباش نيز تندتر و در ھمان حال
لفاظیھای وی در مورد "ملت" و "مردم" که
وی خود را خاک پای آن میداند نيز شديدتر و
غليظ تر میشود.اوبراين تالش است که
برسرقدرت ،از"ملت" و مردمی
دردعوای خود
ِ
که از رژيم ارتجاعی و سرکوب گرحاکم و ھمه
سران و جناح ھای ريز و درشتش متنفرند،
از"ملت" و مردمی که درپرتو اجرای
سياست ھای اقتصادی دوران زمام داری وی به
قعر فقر و فالکت و بدبختی سوق داده شده اند،
تکيه گاھی بسازد و ازآن به عنوان يک حربه ی
تھديد دربرابر جناح ديگر حکومتی استفاده نمايد.
روشن است که ھدف اصلی اين عوام فريب و
شارالتان کمنظير تاريخ ايران ،که مردم و ملت
را ورد زبان خود ساخته است ،چيزی جز تبليغ و
فريبکاری برای آنکه بتواند تضمينی برای
منافع و آينده خود و نزديکاناش در اين سفرھا
رقم زند نيست .وی در ھمان حال که برای تأمين
منافع و تضمين آينده سياسی خود و نزديکاناش
ُمدام تبليغ و از جيب مردم ھزينه میکند ،در عين
حال ھربار با طرح مباحثی که رقبايش نسبت به
آن حساساند ،موجی از مخالفت و اظھار نظر
اين دسته را بر میانگيزد و ھنوز مبحث پيشين
پايان نيافته ،موضوع ديگری را مطرح میکند.
يک روز با طرح شعار "زنده باد بھار" و روز
ديگر با طرح اين موضوع که پرونده فساد مالی
آنھا را افشاء میکند ،موجی ازمخالفت رقبای
خود رابرمی انگيزاند وھمه آن ھارا مشغول
سر کار میگذارد .آنگاه بر موجی که
میکند و ِ
خود آفريده و خيل رقيبانش بر آن دامن زدهاند،
سوار میشود و در اين موج سواری ،اھداف و
مواضع خود را به پيش میبرد ولو آنکه
اختالفات و کشمکشھای موجود در درون ھيأت
حاکمه را نيز بيش از پيش تشديد میکند.
وقتی که احمدینژاد در يک سخنرانی عمومی
در يکی از شھرھای خوزستان در تاريخ دوم
ارديبھشت گفت "پيغام دادهاند که اگر رويت را
زياد کنی پدرت را در میآوريم" او در واقع
نشان داد که رقبا ،تمام حرکات وی را زير نظر
دارند .اما احمدینژاد در اين جا نيز محيالنه و

عوامفريبانه بازھم سعی کرد خود را به "ملت "
و "مردم" بهچسباند و به رقبای خود چنين پاسخ
داد "اين ملت در برابر بزرگترين مستکبران
ايستاد و بر دھان آنھا زد ،شما که عددی
نيستيد" .احمدینژاد به اين ھم اکتفا نکرد بلکه
تھديد رقبا را با تھديدات متقابلی پاسخ داد و گفت
"اگر ھر گوشهای از پروندهاتان آشکار شود
جائی در بين ملت نخواھيد داشت"!
رئيس جمھور ،فردای ھمان روزی که اين
سخنان را بر زبان راند ،با تھديدات آشکاری از
سوی حسين فيروز آبادی رئيس ستاد کل
نيروھای مسلح روبرو گرديد .فيروز آبادی
سخنان احمدینژاد را "غير قابل قبول" و
موجب" تشويش اذھان عمومی" خواند و از وی
خواست به اين "گفتمان" پايان دھد .قابل ذکراست
که چندروز قبل از آن وزارت اطالعات نيز
مديران مسئول روزنامهھا و مطبوعات سراسری
را احضار و آنھا را تھديد میکند که مراقب
مواضع و تحليلھای خود باشند و به آنھا گوشزد
میشود که خط قرمز تحليلھا و مواضع در مورد
انتخابات ،بايد اظھارات رھبری باشد و با
ھرگونه تخطی از آن ،بهشدت برخورد خواھد
شد .مسئولين وزارت اطالعات تلويحا ً به احضار
شدگان میفھمانند که انتخابات رياست جمھوری
را خود سپاه برگزار خواھد کرد .بديھی است که
اين تحرکات و "مھندسی انتخابات" توسط سپاه،
احمدینژاد را که خود او نيز محصول انتخابات
مھندسی شده سپاه و فرماندۀ اصلی آن خامنهای
است ،نگران ساخته است .وی در واکنش به اين
موضوع گفت "برخی برای انتخابات نقشه
کشيدهاند ،در حالی که به آنھا میگويم شما نقشه
بکشيد ،کار اين ملت ھم نقش بر آب کردن
نقشهھای شماست".
احمدینژاد و تيم ھمراه وی که در مراسمھا و
سخنرانیھای عمومی به تبليغات غير مستقيم
انتخاباتی بسنده کرده بودند ،در اصفھان يک
جلسه و مراسمی را نيز تحت عنوان "حماسه
ظھور" راه انداختند که يک مراسم تبليغاتی
انتخاباتی به سود اسفنديار رحيم مشائی بود .در
اين ھمايش که طبق گزارش خبرنگار مھر ،سی
درصد شرکت کنندگانش را زنان تشکيل میدادند
و اغلب حاضرين زير  ٢۵سال سن داشتند و بالغ
بر ھزار نفر در آن شرکت کرده بودند،
احمدینژاد باز ھم تھديد کرد پرونده فساد
اقتصادی افراد وابسته به جناح مقابل را افشا
خواھد کرد و بی آنکه از فرد معينی نام ببرد،
اعالم کرد که يکی از آنھا با "زد و بندھائی" که
ديگر "عادی" شده است ،ده يازده ميليارد را باال
کشيده و پس از چند سال ھنوز ھم پس نداده
است! در اين ھمايش انتخاباتی شعارھائی مانند
"احمدی ،مشائی دو يار والئی"" ،احمدی زنده
باد مشائی پاينده باد" و "مشائی پاينده ،رئيس
جمھور آينده" نيز سر داده شد .افزون بر ھمه
اينھا ،فردی از ميان جمعيت خواست دست
احمدینژاد را ببوسد که رئيس جمھور وی را
مورد "تفقد" قرار داد .يک سايت وابسته به دولت
ھمچنين اضافه کرد که در پايان مراسم نيز
تعدادی از بسيجيان نزد رئيس جمھور رفتند و از
وی خواستند "چفيه" شان را "تبرک" کند!

زنده باد سوسياليسم
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انصافا ً بايد گفت که عوامفريبان و شارالتانھائی
امثال خمينی،خامنه ای وانگل ھای ديگری
نظيراين ھا را ،شارالتانھا و عوامفريبان و
خرافهپرستانی از ھمين قماش احمدینژاد زيبنده
است که نه فقط در حماقت وترويج خرافه
پرستی ،بلکه در کالهبرداری نيز میتواند با آنھا
برابری کند.
احمدینژاد اما در حين انجام تبليغات وعوامفريبی
ھائی از اين دست ،لفاظی مکرردرمورد مردم و
درعين حال راه اندازی چنين مراسم ھائی به سود
دارودسته خود و از جيب مردم ،يعنی عين کاری
که جناح مقابل ھم انجام میدھد اما از عم ِل به
قانون انتخابات دست پخت جناح خامنهای طفره
روی پيشه کرد .پيش از اين ،مجری برگزاری
انتخابات رياست جمھوری ،قانونا ً وزارت کشور
يا دولت بود .اما جناح خامنهای قانون انتخابات
را تغيير داد .مطابق اين قانون و تغييرات آن که
در واقع متضمن محدود کردن اختيارات دولت
است و در ھمان مقطعِ تصويب ،مورد مخالفت
احمدینژاد و باند وی قرار گرفت ،انتخابات
رياست جمھوری بايد زير نظر يک ھيأت
اجرائی مرکزی برگزار شود که اين ھيأت
متشکل است از وزير کشور ،يکی از اعضای
مجلس ،دادستان کل کشور ،وزير اطالعات و
ھفت نفر از شخصيتھای دينی ،سياسی،
فرھنگی و اجتماعی به عنوان "معتمدين"
مردمی! شايان ذکر است که برطبق اين قانون،
نتيجۀ شمارش آراء رياست جمھوری پس از تأييد
اين ھيأت ،از سوی وزير کشور اعالم میشود.
اين ھيأت بايستی پنج ماه قبل از موعد انتخابات
يعنی در اسفند  ٩١توسط دولت تشکيل میشد که
دولت تا مدت ھا از تشکيل آن سر باز زد! حسين
مظفر معاون نظارتی رئيس مجلس در چھارم
ارديبھشت ماه پيرامون تأخير دولت درتشکيل اين
ھيأت چنين گفت "متأسفانه قانون انتخابات توسط
وزارت کشور تا کنون اجرا نشده و در اين
خصوص خبرھای خوبی به ما نرسيده است".
وی ھشدارگونه خطاب به دولت گفت "دولت
وارد بازی خطرناکی شده و اين رفتار زمينه ساز
ايجاد فتنه قبل از برگزاری انتخابات است".
تأخير دولت در تشکيل اين ھيأت و اجرای قانون
انتخابات ،به اين شائبه دامن زد که احمدینژاد به
قصد عقب انداختن انتخابات از تشکيل چنين
ھيأتی خودداری ورزيده است .بديھی است که ھر
چقدر انتخابات رياست جمھوری بيشتر به تعويق
بيافتد ،دوره رياست جمھوری احمدینژاد ھم
طوالنیتر میشود و او میتواند از اين فرصت
نيز به سود خود و دار و دستهاش و به سود آينده
خود از آن بھره برداری کند .ظاھراً در پی قوت
گرفتن ھمين شائبه بود که خامنهای برای آنکه راه
را بر اين ترفند احمدینژاد بسته باشد ،روز ھفتم
ارديبھشت ماه تأکيد کرد انتخابات رياست
جمھوری در موعد مقرر برگزار خواھد شد!
ترجيح خامنهای اتمام بی سر و صدای دوران
رياست جمھوری احمدینژاد و مدارا با وی تا
پايان اين دوره بوده است .مدارای خامنهای سوای
عوامل ديگر ،بی ارتباط با اطالعات احمدینژاد
از نقش و عملکرد خامنهای و فساد مالی و
درصفحه ٧
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نمايش قدرت متشکل اردوی کار در اول ماه مه
در حالی که بحران اقتصادی جھان ژرفتر
میشود و کشورھای بيشتری را به گرداب رکود
و ورشکستگی میکشد ،طبقه سرمايهدار جھانی
می کوشد از طريق کاھش دستمزدھا ،حذف يا
محدود کردن امکانات رفاھی و خدمات عمومی،
رياضت ،اخراج ،تشديد استثمار و دهھا روش
ديگر ،بار بحران را ھرچه بيشتر بر دوش
کارگران قرار دھد .سطح زندگی کارگران در
سراسر جھان مدام تنزل میيابد .بيکاری ابعاد
حيرتآوری به خود گرفته است .آمار سازمان
جھانی کار از  ٢٠٠ميليون بيکار آنھم به حسب
آمارھای رسمی دولتی خبر میدھد .اين سازمان
گزارش می دھد که از آغاز بحران تاکنون فقط
در اروپا  ١٠ميليون بر تعداد بيکاران افزوده شده
و ھيچ نشانهای از بھبود اوضاع نيست .در
اتحاديه اروپا تنھا در طول  ۶ماه ،يک ميليون نفر
کار خود را از دست دادهاند .ھم اکنون ٢۶ميليون
اروپائی بيکاراند .در اين شرايط در کشورھائی
که بنيه اقتصادی آنھا از جمله در آفريقا ،آسيا و
آمريکای التين ضعيفتر است ،فشار سنگينتری
بر دوش طبقه کارگر قرار گرفته است.
فجايعی که نظم سرمايهداری به ويژه در ھمين
چند سال اخير به بار آورده است ،بر کسی
پوشيده نيست .نظم سرمايهداری ورشکستگی تام
و تمام خود را در انظار ھمگان به نمايش گذاشته
است .سرتا پای اين نظم را بحرانھای ال ينحل
فراگرفته است .تحت يک چنين شرايطی،
تضادھای طبقاتی تشديد شده و مبارزه طبقاتی
حدت و شدت بيشتری به خود گرفته است .در
کوران اين مبارزه ،کارگران به نحو روز افزونی
پی میبرند که راه نجات از بحرانھا و فجايع
بيشماری که نظم سرمايهداری و طبقه سرمايهدار
به بار آورده اند و کارگران را به فقر ،گرسنگی
و بيکاری محکوم کردهاند ،سرنگونی اين نظم
ستمگرانه است.
اول ماه مه امسال نيز که دهھا ميليون کارگر
سراسر جھان قدرت عظيم و متشکل خود را به
نمايش گذاشتند ،جلوه ديگری از اين مبارزه
طبقاتی کارگران برای برافکندن نظم ضد انسانی
سرمايهداری بود.
در روز اول ماه مه ،ميليونھا کارگر در سراسر
جھان دست از کار کشيدند و با راھپيمائی،

کامبوج

يونان
تظاھرات و تجمعات ،ھمبستگی بين المللی خود
را در مبارزه عليه نظم ستمگرانه سرمايهداری
به نمايش گذاشتند.
گرچه مراسم اول ماه مه امسال در بيشتر
کشورھای  ۵قاره جھان برگزار گرديد اما
بزرگترين اعتصابات و تظاھرات اول ماه مه
 ٢٠١٣در کشورھای اروپائی و آسيايی برپا
گرديد.
در اروپا در عموم کشورھای اين قاره ،مراسم
اول ماه مه با راه پيمائی و تظاھرات ،تجمعات و
جشن و سرور ھمراه بود.
در يونان با فراخوان اتحاديهھای کارگری،
اعتصاب  ٢۴ساعته حتا بيمارستانھا و حمل و
نقل داخلی و بينالمللی را فرا گرفت .ميليونھا
کارگر و زحمتکش دست از کار کشيدند و
دهھاھزار تن در تظاھرات و اعتراضات خيابانی
شرکت کردند .کارگران يونانی با تظاھرات خود
نظام سرمايهداری را به محاکمه کشيدند و
خواستار برچيده شدن سياست غارتگرانه
رياضت اقتصادی شدند .گروھی از
تظاھرکنندگان در جلو پارلمان تجمع کردند .آنھا
بر روی يکی از پالکاردھائی که با خود حمل

میکردند ،نوشته بودند" :ما برده نخواھيم شد ،به
خيابان ھا بريزيد".
در فرانسه متجاوز از  ١۶٠٠٠٠نفر در
٢٨۶تظاھرات و تجمع شرکت نمودند و عليه
اخراج ھا و کاھش دستمزدھا شعار سردادند.
ايتاليا صحنه راھپيمائی و تظاھرات دهھا ھزار
کارگر اين کشور بود .اين تظاھرات در تورين به
درگيری با پليس اين کشور انجاميد .کارگران
ايتاليائی در تظاھرات اول ماه مه خواستار پايان
بخشيدن به سياستھای اقتصادی موسوم به
رياضت و مقابله با بيکار سازی شدند .نرخ
بيکاری در اين کشور به حدود ١٢درصد رسيده
است و  ۴٠درصد جوانان بيکاراند .در ميالن
تظاھرکنندگان فرياد می زدند" :ما کار می
خواھيم".
اسپانيا که پس از يونان با وخيمترين بحران
اقتصادی در اروپا دست به گريبان است  ،نرخ
بيکاری از  ٢٧درصد نيز تجاوز کرده است و
تعداد بيکاران که در  ١ /٩ ،٢٠٠٧ميليون بود
اکنون به  ۶/ ٢ميليون رسيده است و  ۵٧درصد
جوانان بيکاراند ،تظاھرات در  ٨٢شھر اين
کشور برگزار شد .طبق ارزيابی اتحاديهھا،
متجاو ز از يک ميليون در سراسر کشور در
تظاھرات اول ماه مه ،شرکت کردند .تنھا در دو
شھر مادريد و بارسلون حدود صدھزار تن
تظاھرات و راھپيمائی کردند .سياست رياضت را
محکوم کردند .بر روی برخی پالکاردھای آنھا
نوشته شده بود" :برای حقوقتان بجنگيد" "نان و
مسکن به بھای عادالنه" "کالھبرداران ،پول من
کجاست؟" "رفرمھا غارتگرانهاند" "رياضت
خانه خراب و ھالک می کند"
در پرتغال نيز ھزاران نفر در تظاھرات شرکت
کردند و سياستھای رياضت را محکوم کردند.
در آلمان که در مقايسه با ديگر کشورھا وضعيت
اقتصادی مساعدتری دارد ،بر طبق گزارش
اتحاديه ھا حدود  ۴٢۵٠٠٠نفر در  ۴٠٠مراسم
درسراسر کشور شرکت کردند.
در روسيه نيز حدود  ١/ ۵ميليون نفر ،درجشن
اول ماه مه شرکت کردند.
درصفحه ۴
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نمايش قدرت متشکل
اردوی کار در اول ماه مه
در ديگرکشورھای اروپائی نيز تظاھرات در
سطحی محدودتر انجام گرفت.
در مراسم اول ماه مه امسال ،ترکيه عرصه
درگيری شديدی ميان کارگران و پليس ضد
شورش بود .رژيم اسالمگرای ترکيه به گزارش
فرانس پرس  ٢٢ھزار پليس را بسيج کرده بود
تا به مقابله با کارگران بپردازد .لذا تجمع
کارگران را در ميدان تقسيم استامبول که
کارگران به رسم احترام به قربانيان سال
،١٩٧٧ھمواره مراسم اول ماه مه را در اين
ميدان برگزار میکنند ،ممنوع اعالم کرد .اما
اتحاديهھا زير بار اين زورگوئی رژيم نرفتند و
ھزاران تن به سوی ميدان ھجوم بردند .پليس
فاشيست ترکيه با پرتاب گاز اشک آور و
ماشينھای آب پاش تالش نمود که کارگران را
متفرق کند .لذا تظاھرات به درگيری با پليس
انجاميد که تا شب ادامه يافت .دهھا تن از
کارگران مصدوم و متجاوز از  ٧٠تن دستگير
شدند.
اول ماه مه امسال ،قاره آسيا عرصه تظاھرات و
درگيریھای گسترده بود.
در اندونزی دهھا ھزار کارگر در جاکارتا با
تظاھرات در مقابل کاخ رياست جمھوری،
خواھان خلع يد از سرمايهداران و محاکمه و
مجازات مقامات فاسد شدند .کارگران خواستار
افزايش دستمزد و مقابله با طرح دولت برای قطع
سوبسيدھا و افزايش بھای حاملھای انرژی
گرديدند .تظاھرات در ديگر شھرھای اين کشور
نيز برپا گرديد.
در فيليپين ھزاران کارگر در مانيل ،اطراف کاخ
رياست جمھوری تظاھرات کردند و تصاوير
اکينو و اوباما را به آتش کشيدند .در چندين شھر
ديگر فيليپين نيز تظاھرات برپا گرديد .کارگران
مطالبه افزايش دستمزد و قراردادھای ثابت کار
را مطرح کردند.
در تايوان ،متجاوز از ده ھزارتن در تظاھرات
خود اقدام دولت را در کاھش حقوق بازنشستگی
و تالش برای انداختن بار بحران بر دوش

روسيه

۴۴

بنگالدش

کارگران محکوم کردند .در ھنگ کنگ نيز که
اکنون کارگران بارانداز حدود يک ماه است در
اعتصاب به سر ميبرند ،چندين ھزار تن از
کارگران ،تظاھرات کردند.
در کامبوج ھزاران کارگر نساجیھا در پنوم پن
راھپيمائی کردند و به پائين بودن دستمزد
اعتراض نمودند و خواھان افزايش تقريبا صد
درصدی دستمزدھا شدند.
در کره جنوبی نيز حدود  ۵٠ھزار کارگر
تظاھرات برپا کردند .در ھند و ژاپن نيز دهھا
ھزار کارگر در تظاھرات و گردھم آئیھا شرکت
کردند.
يکی از مھم ترين تظاھرات کارگران کشورھای
آسيائی در ماه مه امسال در بنگالدش برپا گرديد
که دهھاھزار کارگر در آن شرکت کردند و
خواستار مجازات مسببين کشتار اخير کارگران
در پی فرو ريختن ساختمان  ٨طبقهای شدند که
در جريان آن متجاوز از  ۵٠٠کارگر کشته و
تعدادی مصدوم شدند ۵ .کارخانه نساجی در اين
ساختمان قرار داشت که متجاوز از دو ھزار
کارگر در آنھا کار میکردند .تظاھرات کنندگان
که جمعيت زيادی از آنھا را زنان کارگر تشکيل
میدادند ،ھمچنين خواستار ايمنی محيط کار،
پرداخت غرامت به بازماندگان قربانيان و بھبود
وضعيت معيشتی کارگران شدند.

انحصارات اروپائی و آمريکائی به ويژه در
رشته ھائی از جمله نساجی و پوشاک ،کارگران
تعدادی از کشورھای آسيائی را با دستمزدھای
بسيار ناچيز و محروم ساختن آنھا از حقوق اوليه
به کار گرفتهاند و در حالی که حتا از ايمن سازی
محيط کار خودداری میکنند که چندين نمونه از
فجايع آن اخيرا در بنگالدش و پاکستان رخ داده
است ،سودھای کالنی به جيب میزنند .امروزه
معروفترين فروشگاهھای پوشاک جھان،
کاالھایشان را در کشورھائی با نيروی کار
ارزان از نمونه بنگالدش ،کامبوج ،ويتنام ،توليد
میکنند.
در قاره آمريکا نيز از آمريکای شمالی گرفته تا
آمريکای مرکزی و جنوبی تظاھرات و
راھپيمائی ھا و گردھمآئی ھا برگزار گرديد.
مھمترين راھپيمائی در کوبا برگزار شد که
برطبق گزارش خبرگزاری ھا صدھا ھزار تن
در اين مراسم شرکت داشتند و اغلب لباس سرخ
چاوز را بر تن کرده بودند.
در مکزيک تظاھرات وسيعی در شھرھا برپا
گرديد و به رفرم سيستم آموزشی و خصوصی
سازی اعتراض کردند.
در ونزوئال ،نيکاراگوئه ،بوليوی و ديگر
کشورھای آمريکای التين نيز تجمعات و
راھپيمائی ھائی برگزار شد.
در دهھا کشور ديگر جھان نيز کارگران روز
اول ماه مه ،روز ھمبستگی بينالمللی خود را با
راھپيمائی ،تظاھرات و تجمعات ،جشن گرفتند.
تنھا در معدود کشورھائی از نمونه ايران که
رژيمھای فوق ارتجاعی و استبدادی با اختناق و
سرکوبی که حاکم کردهاند  ،حق راھپيمائی اول
ماه مه را از کارگران سلب کردهاند  ،کارگران
نتوانستند با راھپيمائی و تظاھرات تودهای ،علنا
روز اول ماه مه را جشن بگيرند .ھرچند ھمواره
کارگران ايران در تجمعات محدودتر و به اشکال
مختلف ،اين روز را جشن میگيرند و ھبستگی
خود را با کارگران ديگر کشورھای جھان اعالم
میدارند.

زنده باد ھمبستگی
بين المللی کارگران
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توھين و تحقير زنان در سرشت جمھوری اسالمی است
برپا کردند.
پليس ضد شورش با وحشیگری و سرکوب
تظاھرات را پراکنده ساخت ،اما اين اقدام تحسين
برانگيز زنان مريوان چنان انعکاسی داشت که
فرمانده کل پليس جمھوری اسالمی را وادار به
واکنش نمود.
وی در يک گفتگو با خبرگزاری دولتی ايسنا
گفت" :لباس زنانه به آن گونه که در کردستان
داشتهايم ،نبوده ،اما پارچه قرمزی را به سر اين
فرد انداخته بودند که قشنگ نيست و تذکرات
الزم به اين افراد داده شد".
وی در عين حال کوشيد مسئوليت اين اقدام
ارتجاعی را بر عھده دستگاه قضايی قرار دھد و
افزود اساسا ً حکم گرداندن اراذل و اوباش را
قضات صادر میکنند و ادامه داد" :از کليه
مسئولين در نيروی انتظامی خواسته شده که از
روشھای تحقيرآميز ھمچون انداختن آفتابه يا
سوار کردن اراذل بر حيوان خودداری کنند .منع
رفتارھای تحقيرآميز بخشنامه شده و به کل کشور
ابالغ میشود".
اين عقبنشينی فرمانده کل پليس جمھوری
اسالمی ولو اين که ظاھری و لفظی باشد ،نشان
میدھد که اعتراض و مبارزه عليه اقدامات فوق
ارتجاعی جمھوری اسالمی میتواند حتا پليس
وحشی و سرکوبگر رژيم را وادارد که در
واکنش به اعتراض زنان مريوانی رسما ً اعالم
کند که ديگر اين اقدامات تکرار نخواھد شد.
جمھوری اسالمی مکرر نشان داده است که در
برابر سکوت ،بیتفاوتی و انفعال ،اقدامات
ارتجاعی خود را برای پايمال کردن حقوق مردم
ايران تشديد کرده و عرصه را برای تعرضات
بيشتر خود مناسب يافته است .اما در ھر کجا که
با مقاومت و مبارزه توده مردم روبرو بوده،
ناگزير به عقبنشينی شده است .اگر مقاومت و
مبارزه زنان در طول تمام اين  ٣۴سال دوره
استقرار جمھوری اسالمی نبود ،وضعيت زنان
در ايران از آنچه که اکنون ھست ،وخيمتر
میبود.
جمھوری اسالمی در اين سالھا حتا بر سر
مسئلهای چون حجاب تالش نمود زنان را به زنان
کفنپوش حزباللھی تبديل کند ،اما زنان با تمام
توھين ،تحقير و سرکوب پليس جمھوری اسالمی
در خيابانھا ،تسليم نشدند ،به مقاومت و مبارزه
خود ادامه دادند و رژيم را به عقبنشينی
واداشتند .اگر مقاومت و مبارزه زنان نبود،
جمھوری اسالمی ھمه زنان را خانهنشين
میکرد ،چرا که وظيفهای جز خانهداری و
خدمتگذاری به مرد برای زن قائل نيست .اگر
مقاومت و مبارزه زنان نبود ،حتا پيادهروھای
خيابانھا نيز زنانه و مردانه میشد.
تحقير و توھين به زنان در ذات و سرشت
جمھوری اسالمیست و ھيچگاه نمیتواند از آن
دست بردارد ،چرا که از ديدگاه اين رژيم
ارتجاعی ،زن در موقعيتی پستتر از انسان قرار
دارد و انسان دولت مذھبی مرد است که بايد
سرور و راھنمای زن باشد.
بنابراين تعجبآور نيست که حتا در قوانين رسمی
جمھوری اسالمی ،از نظر حقوقی نيز زن

ھمطراز مرد نيست و برابری حقوق نفی شده
است .از ھمين روست که زن نمیتواند به
عالیترين مقامات سياسی و مديريتی دست يابد.
زن از ديدگاه جمھوری اسالمی قدرت قضاوت و
تشخيص ندارد ،لذا نمیتواند در جايگاه يک
قاضی قرار گيرد .زن از ديدگاه جمھوری
اسالمی ارزش و اعتباری معادل نيمی از مرد
دارد ،از اينرو ،سھم ارث بردن مرد دو برابر
زن است .در دادگاهھای جمھوری اسالمی در
مسايلی که نياز به شھادت است ،گواھی دو زن
معادل يک مرد ذکر شده است و يا شھادت چھار
زن و يا دو مرد در مورد برخی مسائل حقوقی،
قابل اثبات است و باالخره "ديه قتل زن مسلمان،
نصف ديه مرد مسلمان است ".زن از ديدگاه
جمھوری اسالمی ،انسان فرودستیست که بايد
خدمتگذار مرد و تابع فرامين و خواستھای او
باشد .لذا بر طبق قوانين جمھوری اسالمی ،در
مناسبات زن و شوھر ،رياست خانواده از
خصايص شوھر است و ھر گاه زن کوتاھی کند،
مرد میتواند او را با گرسنگی به تمکين وادارد.
يا به عبارت دقيقتر" ،مستحق نفقه نخواھد بود".
زن بايد در خانهای که شوھر برای او تعيين
میکند سکنا نمايد و بدون اجازه شوھر حق
مسافرت و يا کارکردن در خارج از خانه را
ندارد .اجازه ازدواج دختر نيز با پدر يا جد
پدریست و مادر حقی در اين مورد ندارد .مرد
میتواند ھر زمان که اراده کرد ھمسرش را
طالق دھد و نيازی به "اثبات تقصير" نيست .اما
زن برای طالق گرفتن بايد داليل و شواھد
عديدهای به دادگاه ارائه دھد .بر طبق قوانين
جمھوری اسالمی ،طفل صغير تحت سرپرستی
پدر و جد پدریست و نه مادر.
جمھوری اسالمی مشوق و مبلغ خانواده
مردساالر است و تمام سياستھا و مقررات اين
رژيم ،شرايطی را تقويت کرده است که زن در
محيط خانواده نيز با انواع و اقسام توھين ،تحقير،
آزار و فشارھای جسمی و روحی مواجه باشد.
در خارج از خانه نيز ھمين توھين ،تحقير و آزار
نسبت به زنان ،گاه در شکلی وحشيانهتر ،بر
عھده پليس جمھوری اسالمی است که در ھر
کوچه و خيابان و محل تجمع و کار ،راه را بر
زنان میبندد و حتا نحوه لباس پوشيدن آنھا را
کنترل و به بھانه ھای مختلف مجازات میکند.
جمھوری اسالمی ادامهدھندهی سياست فاشيستی
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رژيمھای نژادپرستیست که سياست آپارتايد
نژادی را اعمال میکردند .با اين تفاوت که در
ايران اين سياست در مورد زنان به عنوان نيمی
از جمعيت کشور اعمال میشود .آنچه که در
ايران جداسازی زن و مرد نام گرفته است ،فقط
تحقير و توھين به زنان نيست ،بلکه مجموعه
سياستیست که بر برتری مردو فرودستی زن
مبتنیست.
اين ستم و نابرابریھا به وضوح در عرصه
فعاليتھای اقتصادی و اشتغال نيز ديده میشود.
سھم اشتغال زنان از نيروی شاغل ،به زحمت به
ده درصد میرسد و نه فقط زنان کارگر بلکه
عموم زنان دستمزد و حقوقی پايينتر از مرد
دريافت میکنند.
پايمال شدن حقوق زنان تحت حاکميت دولت دينی
جمھوری اسالمی به درجهایست که ايران را در
زمره صدرنشينان بیحقوقی و ستم بر زنان تبديل
کرده است.
بنابراين پر واضح است که با وجود جمھوری
اسالمی زنان ايران نمیتوانند از اين ھمه
بیحقوقی و ستمی که با آن روبرو ھستند ،رھايی
يابند .مقاومت و مبارزه زنان البته میتواند جلو
تعرضات بيشتر رژيم را بگيرد و يا ھمانگونه
که مبارزه زنان مريوانی و نمونهھای متعدد
ديگری نشان داده است ،میتواند موقتا ً ھم که شده
رژيم را به عقبنشينی وادارد .اما راھی برای
نجات زنان از اين ھمه ستم ،فشار ،بیحقوقی،
توھين ،تحقير و آزار ،به جز سرنگونی دولت
مذھبی جمھوری اسالمی و استقرار دولتی که در
آن دين و دولت به کلی از يکديگر جدا شده باشند،
نيست.
سازمان فداييان )اقليت( که برای سرنگونی
جمھوری اسالمی ،در ھم شکستن تمام دستگاه
دولتی موجود و استقرار يک دولت نوين شورايی
مبارزه میکند که در آن دين و دولت نيز ،کامالً
از يکديگر جدا ھستند ،خواستار الغای فوری تمام
قوانين و مقررات تبعيضآميز عليه زنان ،پايان
بخشيدن فوری به ستم جنسيتی و به رسميت
شناختن بی قيد و شرط حقوق اجتماعی و سياسی
زن و مرد است .تنھا يک حکومت شورايی در
ايران میتواند به راديکالترين شکل ممکن،
مطالبه برابریطلبانه زنان را محقق سازد ،چرا
که اھداف و وظايف حکومت شورايی کارگران و
زحمتکشان به چارچوبھای نظم موجود محدود
نمیشود .میخواھد جامعهای سوسياليستی را بنا
کند که در آن ھر گونه ستم ،استثمار و نابرابری
برافتاده باشد و انسانھای آزاد ،آگاه و برابر بر
سرنوشت خود حاکم شوند.

نيمه اول ارديبھشت  ٩٢شماره ۶۴۴
از صفحه ١

عراق بار ديگر در آتش و خون
سال  ،٢٠١١انتخاباتی را بjرگjزار کjنjد تjا نشjان
دھد اقتداری دارد و از "دمjکjراسjی صjادراتjی"
بويی برده است ،اما وضعيت چنان خراب بود کjه
ھمين دولت نتوانست در يک سjوم از  ١٨اسjتjان
انتخابات را برگزار نمايد و در  ٣استان کردستان
ھمان انتخابات برای زمان ديگری در نظر گرفتjه
شد .پيش از برگزاری انتخابات دست کjم  ١۴تjن
از نامزدان به قjتjل رسjيjدنjد ،بjدون آن کjه نjقjش
نيروھای رسمی و غيررسمی دولتی يا نjيjروھjای
مخالف آن از ھر دسته و گروھی در اين قjتjل ھjا
مشخص گردد.
خبرگزاری فjرانسjه روز  ۶ارديjبjھjشjت ١٣٩٢
گزارش داد که سه روز خشونت در عjراق ١۴٨
کشته بر جای گذاشته است ،اين در حالی ست کjه
خبرگزاری رويjتjرز روز پjيjش از آن از ١٧٩
کشته در سه روز درگيری خبjر داده بjود .ھjمjيjن
رسانه روز  ٧ارديبھشت از قول "مسئوالن دولت
عراق" خبر داد کjه در پjنjج روز درگjيjری بjيjن
ارتش و نيروھای مسلح معترض و مخالف دولjت
 ٢١۵نفر کشته و  ٣٠٠تن زخمی شدند.
انتخابات استانی اخjيjر در واقjع بjھjانjه ای بjرای
آغاز يک رشته درگيری نظامی شد ،چjرا کjه از
ماه دسامبر  ٢٠١٢در منjاطjقjی کjه عjمjدتjا ً سjنjی
نشين ھستند ،چندين تظاھرات انجام شد و مطjالjبjه
ی برچيدن دولت نوری المالکی در آن ھا مjطjرح
گرديد .ھر چjنjد تjظjاھjرکjنjنjدگjان مjالjکjی را بjه
تبعيض عليه سنيان متھم نمjودنjد امjا بسjيjاری بjر
اين نکته انگشت گjذاشjتjنjد کjه او بjه طjور کjلjی
قدرت را به انحصار درآورده است .وقتjی نjوری
المالکی در سjال  ٢٠٠۶نjخjسjت وزيjری را بjه
دست گرفت ،يک رشته اعتراضات سjنjيjان عjلjيjه
شيعيان که نيروی غالب در دولت بوده و ھسjتjنjد،
صورت گرفت که مانند دوره ی کنونی گسترده و
خشونت بار نبودند و به ھمين جjھjت رفjتjه رفjتjه
خاموش شدند .در اين ميان مقامات اقليم کردستjان
که دارای خjودمjخjتjاری نسjبjتjا ً گسjتjرده ای شjده
اسjت ،تjوانسjتjنjد در سjال ھjای نjخjسjت وزيjری
الjمjالjکjjی يjک نjيjروی امjjنjيjتjjی نjيjرومjjنjد را در
نزديکی شھر کرکوک مستقر نماينjد تjا از مjنjابjع
نفتی آن محافظت کنند ،منابعی که آنان متjعjلjق بjه
مردم کردستان می دانند ،ھر چند در اين شھر بjه
جز ُکردان ،ديگر مليت ھا نjيjز حضjور دارنjد و
زندگی می کنند .به ھر حال دولت نوری المالjکjی
چه در زمانjی کjه ھjنjوز اشjغjالjگjران در عjراق
حضور داشتند و چه اکنون کjه حضjور فjيjزيjکjی
ندارند از برقراری يک نظم متعارف ناتوان مjانjد
و خود دست به ايجاد نيjروھjای مjوازی ھjمjچjون
ميليشيا يا شبه نظاميان موسوم به "سحوه" زد کjه
اکنون دست باال را در درگيری ھا به ويژه برضد
نيروھای مخالف در عjراق دارنjد .امjا ايjن شjبjه
نظاميان مانند تمام نيروھای مشابه در ديگر نjقjاط
جھان ،ھمچون بسيجيان در ايjران ،در سjرکjوب
اعتراضات توده ای و کارگری ھم نقش بازی می
کنند .اگر کسی به اظھارات وسام الحردان ،رئيس
سحوه گjوش فjرادھjد ،بjه آسjانjی تشjابjه مjوضjع
گيری ھا او را به ويژه وقjتjی ضjرب االجjل مjی
دھد با فرماندھان اوبjاش بسjيjجjی در ايjران مjی
بيند.
به جز بسيجيان عضو سحjوه ،نjيjروھjای امjنjيjتjی

عjادی نjيjز در سjرکjوب ھjر گjونjه ھjر حjرکjjت
ضددولتی شرکت می کنند .اين نيروھjای امjنjيjتjی
فقط در يک مورد در روزھای اخير موجب شدنjد
که  ۵٣نفjر پjس از يjک تjجjمjع ضjد دولjتjی در
الحويجه جان خود را از دست بدھنjد .در پjی ايjن
اعتراضات و کشتار ،نيروھای ارتjش عjراق کjه
توسط اشغالگران آمjريjکjايjی و در طjی حضjور
ھشت ساله ی آنان در ايjن کشjور آمjوزش ديjدنjد
روز  ۵ارديبھشت به سليمان بيک اعزام شjدنjد تjا
اين شھر را از دست نيروھای مسلحjی کjه آن را
در اختيار گرفته بودند ،بjه درآورنjد .يjک ژنjرال
عراقی به نام علی غjيjدان مjجjيjد بjه خjبjرگjزاری
فرانسه گفته است که مردان مسjلjحjی کjه کjنjتjرل
سليمان بيک را به دسjت گjرفjتjه انjد از اعضjای
القاعده و ارتش نقشبندی ھستند .ارتjش نjقjشjبjنjدی
گروھی از سنيان ھستند که در ميان خود بسيjاری
از درجjjه داران ارتjjش صjjدام حسjjيjjن را دارنjjد.
ارتش عراق مدعjی شjده اسjت کjه ھjمjيjن ارتjش
نقشبندی در درگيری ھای الjحjويjجjه نjقjش داشjتjه
اسjjjت .ايjjjن در حjjjالjjjی سjjjت کjjjه دو تjjjن از
سازماندھندگان اين اعتراضات پjس از آن اعjالم
نمودند که برای انتقام خون ھايی که در الjحjويjجjه
به زمين ريخته شjد ،گjردانjی تشjکjيjل داده و بjه
ارتش نقشبندی خواھند پيوست.
البته وضعيت در ديگر شھرھjا و مjنjاطjق عjراق
نيز آرام نيست .برای مثال روز  ۵ارديبھjشjت در
فلوجه بين نيروھjای پjلjيjس و نjيjروھjای الjقjاعjده
درگيری رخ داد که دست کم دو نفر از ھر طرف
کشته شدند .در ھمين روز بمبی در جjنjوب بjغjداد
منفجر شد که دست کم دو سرباز را به کشتن داد.
البته اين يگانه بمبی نبود که در بغداد منفجر شد و
چندين انفجار ديگر در روز بعد مjنjجjر بjه مjرگ
الاقل  ٢٠نفر شد.
وضعيت نابسامان عراق و کشتار و خjون ريjزی
موجب شده است که نھادھای بين المللی بjه جjنjب
و جوش بيافتند .اين چنين بود که مارتيjن کjوبjلjر،
نماينده ی سازمان ملل متحد روز  ۶ارديبھشت از
" رھبران مذھبjی و سjيjاسjی" عjراق خjواسjت تjا
نگذارند "خشم به جای آشتی" بنشيjنjد .او از آنjان
خواست که "عقالنيت" را فصل الخطاب نمايند.
نوری المالکی کjه پjيjش تjر از جjنjگ داخjلjی و
خjjطjjر بjjازگشjjت آن سjjخjjن گjjفjjتjjه بjjود روز ٧
ارديبھشت مانند تمام حjاکjمjان درمjانjده کjه دسjت
خارجی را برای بjحjران ھjای داخjلjی دراز مjی
بينند اعالم نمود که کشمکش فرقه ای سjوريjه بjه
عراق رسيده است!
البته دولت نjوری الjمjالjکjی کjه از سjويjی دسjت
نشانده ی اشغالگران آمريکjايjی سjت و از سjوی
ديگر زير نفوذ ھمسايه ی شرقی خjود قjرار دارد
که جای خود دارد ،ھر دولت ديjگjری در عjراق
سرکار می آمد وضعيت مردم آن بھتر از آن چjه
ھست نمی شد.
عراق ده سال پس از تجاوز نظامی امپريjالjيjسjتjی
آمريکا به تلjی از خjاک و خjاکسjتjر تjبjديjل شjده
است ،دولت دارد اما ھjرج و مjرج بjر آن حjاکjم
است .ارتش و پارلمان دارد اما گروه ھjای مسjلjح
گوناگون از القاعده گرفته تjا ارتjش نjقjشjبjنjدی و
غيره در گوشه و کنار کشور ،شھرھا و روستjاھjا
را بjه دسjjت مjی گjيjرنjد و بjه نjوعjی ديjjگjر بjjه
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سرکوب مردم می پردازند .در ده سال گذشته بjه
طور متوسط سه ھزار نفر در عراق در ھjر مjاه
کشته شده اند .ھزاران نفر را شکنجه کjرده انjد و
زبان ھا را بسته اند .اين ھمه کشته و جjان بjاخjتjه
فقط مربوط به دوران پjس از اشjغjال ،يjعjنjی از
سال  ٢٠٠٣تا امروز است .بر اسjاس آمjاری کjه
يونسکو منتشر نموده است بين سjال ھjای ١٩٩١
تا  ٢٠٠٣الاقل يک مليjون عjراقjی کjه نjيjمjی از
آنان کودک بودند جان خjود را بjه عjلjت تjحjريjم
ھای ضدانسانی اقتصادی امپريjالjيjسjتjی از دسjت
دادند .اما ميليون ھا کشjتjه در ايjن سjال ھjا تjمjام
تراژدی نيست ،بين دويست و پنجاه ھزار تjا يjک
ميليون نفر در عراق ناپديد شده اند و دو ميليون و
ھشتصد ھزار نفر در داخل کشور وادار بjه جjابjه
جايی شدند .سازمان صليب سرخ جھانی می گويد
که فقط تا ژوئيه  ٢٠٠٧الاقjل دو مjيjلjيjون و نjيjم
عراقی از کشور خارج شjدنjد .تjجjاوز نjظjامjی و
وضعيت کنونی عراق را به يکی از نjاامjن تjريjن
کشورھای جھان تبديل کرده است که به جز گروه
ھای مسلح عمدتا ً اسالمگjرا ،طjعjمjه ی بjانjدھjای
مافيايی شده است که يا ھمان گروه ھا تشکيل مjی
دھند يا نيروھايی از قبيل سپاه پاسداران ايران در
رأسjjشjjان ھسjjتjjنjjد .زنjjان و کjjودکjjان در چjjنjjيjjن
شرايطی بيش از بقيه جمعيjت در مjعjرض انjواع
خشونت ھا قرار دارند.
درگيری ھای نjظjامjی روزھjای اخjيjر و کشjتjار
معترضانی که ھيچ گونه وابستگی به گjروه ھjای
مسلح گوناگون ندارند ھمگی مبين اين واقعيت انjد
که دمکراسی صادراتی دروغjی بjيjش نjبjود ،امjا
اين يک دروغ و توھم ساده نبود ،دروغی بود کjه
بھايش با خون مردم بی دفاع پرداخjت مjی شjود،
دروغی که تمام زحمات چندين دھه ای کjارگjران
و زحمتکشان را نقش برآب کرد و آن چه آنjان بjا
عرق جبين خود پی ريختند نابود کرد و از مjيjان
برد .اگر بتوان فردايی برای مردم عjراق تصjور
کرد ،اين فردا در دستان خود آنان است و نjه ايjن
دولت و آن دولت که شيعه يا سنی بjاشjد يjا دسjت
نشانده ی اين قدرت و آن قدرت ريز و درشت.
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"حماسه سياسی"
و فرار به جلوی احمدی نژاد
اقتصادی ھمدستان و نزديکان وی به ويژه مجتبی
خامنهای نيست .ھمين موضوع ،موقعيت و امکان
ويژهای به احمدینژاد داده است تا در پيشبرد
مواضع خود بی پروا عمل کند .با اين ھمه
احمدینژاد که پيوسته تھديد به افشاگری کرده
است اما حرف مشخصی نمیزند .خامنهای نيز
گرچه از پرونده طرف مقابل و نزديکان او به
طور کامل مطلع است ،اما از ترس بدتر شدن
اوضاع نمیخواھد جنجال تازهای به پا شود و
ترجيح میدھد اين دوره کوتاه باقيمانده نيز تا حد
امکان به آرامی طی شود .خامنهای  -و نيز
احمدینژاد -مثل کسی است که در درون يک
خانه شيشهای ايستاده باشد و جرأت نمیکند به
سمت طرف مقابل خود سنگ پرتاب کند!
اما احمدینژاد نيز اين موضوع را میداند که
مھلت مدارا درست در فردای پايان دوره رياست
جمھوریاش به پايان می رسد و آنوقت او بايد در
انتظار يک ھجوم ھمه جانبه از طرف جناح
مقابل باشد .از اين رو تمام تالش احمدینژاد پس
از رو شدن اختالفاتش با خامنهای ،اين بوده است
که تضمينی برای بعد از پايان رياست
جمھوریاش دست و پا کند.
اين تضمين اما فقط زمانی میتواند تأمين و فراھم
گردد که رياست جمھوری وی ،با رئيس جمھور
شدن فردی از جناح او تداوم يابد .چنين است که
در اين راه بی مھاباست و به ھر وسيلهای چنگ
میاندازد .جناح خامنهای گرچه نمیخواھد تا
پايان اين دوره برخورد سخت و خشنی با
احمدینژاد و دار و دسته وی صورت گيرد و
مالحظات و مصلحتھائی او را از اين برخورد
بر حذر میدارد ،اما او حاضر نيست و به
ھيچوجه حاضر نخواھد شد برای رياست
جمھوری ،به فردی از جناح احمدینژاد رضايت
دھد .لذا به ھر شکل ممکن ولو ھمانگونه که
چھار سال پيش نام احمدینژاد را از صندوق
رأی بيرون آورد ،اين بار نيز نام فرد مورد نظر
خويش را از صندوق رأی بيرون خواھد آورد.
بعيد مینمايد شانس و اقبالی برای احمدینژاد
باقی مانده باشد .احمدینژاد راه ديگری جز فرار
به جلو ندارد .آنگونه که خامنهای گفت ،قرار
است امسال سال "حماسه سياسی" باشد و چنين
به نظر میرسد که يکسره کردن تکليف
احمدینژاد و جاروب کردن باند وی ،بخشی از
ھمين "حماسه سياسی" ست!

٧٧

خالصه ای از اطالعيه ھای سازمان
"از اعتصابات و تجمعات اعتراضی کارگران در آستانه اول ماه مه حمايت کنيم" عنوان اطالعيه
ای ست که سازمان در تاريخ دوم ارديبھشت انتشار داد.دراين اطالعيه ،به اعتصابات و اجتماعات
اعتراض کارگری درآستانه اول ماه مه اشاره شده و چنين آمده است" به دنبال اخراج صد تن
ازکارگران کارخانه نوردلوله صفا ،روزگذشته تمام کارگران اين کارخانه دست ازکارکشيدند.
کارفرمای اين کارخانه که تحت فشاراعتصابات و مبارزات پيشين کارگران ،پذيرفته بود بخشی
ازمطالبات معوقه کارگران را پرداخت کند ،نه فقط به اين قول خود عمل نکرد ،بلکه با اخراج صد تن
ازکارگران معترض ،مذبوحانه تالش نمود سايرکارگران اين کارخانه را نيزمرعوب سازد .وی عالوه
براخراج صد کارگر ،قرارداد ھای يکساله و شش ماھه  ١١٠٠کارگراين کارخانه را که مدت آن به
پايان رسيده بود  ،تنھا برای مدت يکماه تمديد نمود تا زمينه اخراج تعداد ھرچه بيشتری ازکارگران
رافراھم سازد .اين اقدامات ضدکارگری ،با اعتراض شديد کارگران اين کارخانه روبرو شد .صبح
روز گذشته وقتی که کارگران اخراجی وارد کارخانه شدند ،ساير کارگران نيز به آن ھا ملحق شدند و
دراعتراض به اقدامات کارفرما و درحمايت از ھمکاران خويش دست ازکارکشيدند .درادامه اين
اعتصاب ،کارگران شيفت شب نيز درحمايت وھبستگی با رفقای خود به طور يکپارچه دست به
اعتصاب زدند ".درادامه اطالعيه به اعتراضات کارگری دربرخی ديگر ازکارخانه ھا نيزاشاره و
چنين گفته شده است"کارگران کارخانه نوردلوله صفا درحالی دست به اعتراض واعتصاب متحدانه
زدند که در ھمين روز کارگران چندين کارخانه و مؤسسه ديگر نيزتجمعات اعتراضی
برپاکردند.کارگران کارخانه قند و تصفيه شکراھواز طی دوروزمتوالی درمقابل استانداری خوزستان
تجمعات اعتراضی برپا نمودند .کارگران کارخانه فارسيت دورود نيزدربرابرفرمان داری دست به
تجمع زدند و خواستارپرداخت مطالبات معوقه خودشدند.کارگران راه آھن يزد نيز درمقابل استانداری
دست به تجمع زدند و خواستارتبديل وضعيت خود و قراردادمستقيم شدند.کارگران کارخانه کاشی
رويال سمنان نيز دراعتراض به تعطيلی کارخانه و عدم پرداخت دوماه دستمزد معوقه خود درمقابل
استانداری دست به تجمع زدند ".درادامه اطالعيه بااشاره به اخراج ھا و بيکارسازی ھای گسترده،
تعيين دستمزدھای کارگری کمتر از يک چھارم خط فقر،عدم پرداخت بهموقع دستمزد ھا که فشارھای
معيشتی و اقتصادی فوق العاده شديدی رابرکارگران تحميل نموده و استثمار و بی حقوقی کارگران را
به حد اعال رسانده اند چنين گفته شده است که سرمايه داران و طبقه حاکم ،ميليون ھا کارگر و اعضای
خانواده آن ھارا به فقر و فالکت و گرسنگی ھولناکی سوق داده و زندگی آن ھا را درمعرض تباھی و
نيستی قرارداده اند.وسپس اضافه ميکند"برای پايان دادن به اينھمه فالکت و بدبختی و برای رھائی از
وضعيت موجود ،کارگران بايد دست به دست ھم دھند و متحد و يکپارچه دربرابر طبقه حاکم و
تعرضات آن بايستند .راه ديگری جز تشديد مبارزه برای تغيير نظم موجود وجود ندارد .سرمايه داران
راه ديگری برای شماکارگران باقی نگذاشته اند جزآن که عليه آن ھا بپا خيزيد و حق خود را ازحلقوم
جنگی ما
آن ھا بيرون بکشيد .اعتراضات واعتصابات خود را گسترش دھيد.اعتصاب ،آموزشگاه
ِ
کارگران است .دراين آموزشگاه است که ما کارگران بايد بيشتر بياموزيم و خودرا برای پيکار بزرگی
که اجتناب ناپذير است آماده کنيم".درپايان اطالعيه ،سازمان ضمن حمايت ازاعتصابات و اجتماعات
اعتراضی کارگران ،خواستار تحقق فوری کليه مطالبات کارگران شده وعموم کارگران را به اتحاد و
تشديد مبارزه عليه رژيم جمھوری اسالمی و نظم موجود فرا خوانده است.

کمک ھای مالی
کانادا
الکومه
نرگس
نفيسه ناصری
دمکراسی شورائی١
دمکراسی شورائی ٢
قدرت شاھين سخن
الدن
جھان از منترال
کاميار کريمی
زنده باد سوسياليسم
رفيق بھمن آژنگ
رفيق کمال بھمنی
رفيق احمد زيبرم
رفيق حسن نيک داوودی
فرھاد سليمانی

 ٥٠دالر
 ١٠دالر
 ٢٠دالر
 ١٠٠دالر
 ١٠٠دالر
 ١٠٠دالر
 ٣٠٠دالر
 ٤٠٠دالر
 ١٠٠دالر
 ٣٠دالر
 ٢٥دالر
 ٢٥دالر
 ٣٠دالر
 ٢٥دالر
 ٢٥دالر

سوئيس
 ٣٠فرانک
علی اکبر صفائی فرھانی
سيامک اسديان ) اسکندر (  ٣٠فرانک
 ٣٠فرانک
امير پرويز پويان
 ٥٠فرانک
حميد اشرف
٦٠فرانک
سعيد سلطانپور
ايران
 ١٠٠٠٠تومان
احمد شاملو
 ١٠٠٠٠تومان
رفيق حميد مومنی
 ١٥٠٠٠تومان
رفيق بيژن جزنی
دانمارک
 ٢٠٠کرون
ھوشنگ احمدی
 ٢٠٠کرون
دکتر نريميسا
٥٠يورو
پوران
ھلند
 ٢٥يورو
رفيق مھرنوش ابراھيمی
رفيق مرضيه احمدی اسکوئی  ٢٥يورو
رفيق زھرا بھکيش )اشرف(  ٢٥يورو
 ٢٥يورو
رفيق منيژه طالبی
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تالش دشمنان طبقه کارگر
برای مھار پتانسيل انقالبی کارگران
افزايش سرسامآور تورم بهويژه در دو سال اخير
و عد م افزايش دستمزدھای کارگری ھمپای آن،
نتيجهای جز فقر و گرسنگی بيشتر بهھمراه
نداشته است .قدرت خريد کارگران به رغم
افزايش ظاھری دستمزدھا در دو سال اخير حتا
به کمتر از نصف کاھش يافته است .تنھا در يک
ماه و چند روزی که از سال جديد گذشته ،بھای
بسياری از اقالم غذايی و مورد نياز روزمره
کارگران بهشکلی باور نکردنی افزايش يافته و
افزايش ساليانهی دستمزدھای کارگران را به
جيب سرمايهداران سرازير ساخته است.
کارگران در ھمين مدت کوتاھی که از آغاز سال
گذشته ،دريافتهاند که سالی سياهتر از سال قبل در
پيشاروی آنھا قرار دارد.
در سالی که گذشت و در ميان گروهھای گوناگون
اجتماعی ،اين کارگران بودند که بيشترين
اعتراضات را به وضع موجود داشتند ،و
طبيعیست که در شرايط کنونی و با مزدھايی که
ديگر پاسخگوی ھيچ چيز نيستند ،تصور بر اين
باشد که جنبش کارگری از تحرک بيشتری
برخوردار شده و قدمھای محکمتری به پيش
بردارد .اعتراضاتی که میتواند جدا از نتايجی
که بهطور مشخص در عرصهی معيشتی برای
طبقه بهھمراه آورد ،اتحاد طبقاتی آنھا را
گستردهتر ساخته و طبقهی کارگر را برای
نبردھای بزرگ و سرنوشتساز طبقاتی آمادهتر
سازد .طبقهای که تنھا قدرت طبقاتی آن میتواند
سرنوشتی متفاوت برای جامعهی ايران رقم زده
و خوشبختی و بھروزی را برای تمامی
زحمتکشان به ارمغان آورد.
وضعيت کارگران ايران وضعيت کسانیست که
از سوی حکومت اسالمی و سرمايهداران به
مرگ تدريجی محکوم شدهاند .از سويی ميليونھا
کارگر بيکار ھستند و از سوی ديگر مزدھا
آنچنان پايين است که حتا تکافوی شکمھای
گرسنهی بچهھایشان نيست ،چه رسد به مسکن
و بھداشت و مدرسه و ديگر نيازھای
ضروریشان ،از ھمين روست که خادمان
ديروز و امروز نظام سرمايهداری بهراه افتاده و
در اشکال و پوششھای گوناگون تالش دارند تا
مانع گسترش مبارزات طبقهی کارگر گردند.
يکی از اين راهھا که در روزھای اخير
تشکلھای بهاصطالح کارگری ھمچون "خانه
کارگر" – که ھمگی دستساز طبقهی حاکم بوده
و به تشکالت زرد کارگری معروف ھستند –
دست به تبليغ آن زده و سروصدای زيادی در
اطراف آن بلند کردهاند ،اين موضوعست که
"کارگران برای اعتراض به مصوبه شورای
عالی کار در مورد ميزان افزايش دستمزدھای
کارگری ،به ديوان عدالت اداری شکايت کنند".
آنھا با اعتراف به اين موضوع که دستمزدھای
کارگری حتا پاسخگوی ھزينهھای خوراکی يک
خانوادهی کارگری نيست و قدرت خريد آنھا در
طی تمامی اين سالھا کاھش داشته است ،از
کارگران میخواھند که دست به اعتراض بزنند،

اما چه اعتراضی؟! شکايت به يک ارگان ديگر
حاکميت اسالمی يعنی "ديوان عدالت اداری".
آنھا میگويند از آنجا که بانک مرکزی نرخ
تورم را  ٣١ /۵درصد اعالم کرده ،اما حداقل
دستمزد کارگران  ٢۵درصد افزايش يافته است،
کارگران با شکايت به ديوان میتوانند اين
مصوبه را باطل کنند .اما آيا مشکل کارگران
ھمين  ۶ /۵درصد افزايش دستمزد است و
کارگران با اين ميزان افزايش از وضعيت کنونی
رھايی میيابند؟ يعنی حتا اگر کارگران به گفتهی
اين تشکلھای زرد و ضد کارگری به ديوان
عدالت اداری شکايت ببرند و يکسال و گاه بيشتر
برای حکم اين ديوان و سپس جلسات تمام نشدنی
شورای عالی کار برای مصوبهی جديد صبر
کنند ،آن وقت تازه دستاورد کارگران در بھترين
حالت  ۶ /۵درصد افزايش دستمزد خواھد بود که
آنھم اگر باز خوشبين باشيم در سال  ٩٣نتيجه
میدھد .يعنی زمانی که حداقل مزد سال  ٩٣نيز
اعالم شده و حاال بايد برای افزايش دستمزدھا
متناسب با تورم در سال  ٩٣فکری بکنند!!!
بهروشنی پيداست که خواستن از کارگران تا به
جای اعتصاب و تظاھرات عليه دستمزدھای
ناچيز به "ديوان عدالت اداری" پناه ببرند ،جز
سردواندن کارگران ،عقبراندن جنبش کارگری
و مھار پتانسيل انقالبی طبقهی کارگر با کاناليزه
کردن اين مبارزات در راهھای کمخرج و
پذيرفته شده برای جمھوری اسالمی نتيجهای به
ھمراه نخواھد آورد.
اما مسالهای که دشمنان طبقهی کارگر در اينجا
فراموش میکنند و يا بھتر است بگوييم خود را به
نادانی میزنند اين است که مشکل کارگران
افزايش ناچيز دستمزدھا نيست .دستمزدھای
کارگری بايد حداقل معيشت يک خانوادهی  ۵نفره
کارگری را تامين کند که اين ھم امروز و با يک
حساب سرانگشتی میتوان فھميد که از مرزھای
دو ميليون تومان در ماه گذر کرده و برای حل
اين معضل دستمزدھای کارگری بايد بيش از ۴
برابر شود نه اينکه تنھا  ۶ /۵درصد افزايش
يابد .اما چرا تشکلھای زرد کارگری از
کارگران میخواھند تا آنھا برای افزايش دستمزد
به ديوان عدالت اداری شکايت کنند و ھدف آنھا
از اين کار چيست؟
اولين نتيجهی شکايت به ديوان عدالت اداری،
پراکندن اين توھم در ميان کارگران است که از
اين طريق میتوان به حق و حقوق خود رسيد.
دوم اينکه اگر شکايتی به ديوان ارائه شود،
طبيعیست که برای ھرگونه واکنش اعتراضی
بعدی بايد منتظر پاسخ ديوان عدالت اداری بود،
بنابر اين اينجا يک تاخير طوالنی در مبارزه
کارگران برای افزايش دستمزد نيز بوجود میآيد
و اين ھمان چيزیست که تشکلھای زرد
کارگری بدنبال آن ھستند .آنھا میخواھند با تبليغ
اين سياست مبارزه کارگران برای افزايش
دستمزدھا را به انحراف برده ،بهجای مبارزهی
مستقيم آنھا را در پيچوخمھای اداری انداخته و
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بدين ترتيب به ھدف حاکميت يعنی تحميل
دستمزدھای ناچيز کارگری که به معنای ارزان
شدن نيروی کار کارگر و سود بيشتر
سرمايهداران است تحقق بخشند.
تشکلھای زردی که امروز از کارگران
میخواھند تا به ديوان عدالت شکايت ببرند و
مدام از پايين بودن دستمزدھا و فقر کارگران
حرف میزنند ،ھمان کسانی ھستند که در تمام
اين سالھا بر مصوبهی شورای عالی کار ُمھر
تاييد زدهاند .آنوقت ھمين دست نشاندهھای طبقه
حاکم ،اينبار سعی میکنند با قيافه و ظاھر
حمايت از کارگران ،مبارزهی آنھا را به
انحراف ببرند.
مبارزه برای افزايش دستمزد تنھا با حضور
مستقيم کارگران در مبارزه و با استفاده از اشکال
اعتراضی متناسب با آن ھمچون اعتصاب و
تظاھرات ممکن است ،دادن نامه به ارگانھای
حکومتی تنھا در جنب و کنار اين اشکال
اعتراضی و به منظور اعالم خواستھای
مشخص آن حرکت اعتراضی ،معنا پيدا میکند،
در غير اين صورت و بهويژه در شرايط
مشخص کنونی نتيجهای جز سردرگمی و به
عقبراندن جنبش کارگری به ھمراه نخواھد
داشت .ايجاد توھم نسبت به حاکميت و تفکيک
کردن ارگانھای اين مجموعه ھدفی جز انحراف
در مبارزه کارگران را در سر نمیپروراند.
کارگران بهخوبی دريافتهاند که مشکل آنھا تنھا
شورای عالی کار و حتا دولت احمدینژاد نيست،
مشکل کارگران رژيم سرمايهداری جمھوری
اسالمی در کليت آن است و تمامی ارگانھای آن
از ارگانھای سرکوب گرفته تا مجلس و دولت
ھمگی تنھا اجزای اين ماشين حکومتی ھستند که
ھر کدام متناسب با وظيفهای که دارند سعی
میکنند استثمار کارگران و بقای مناسبات
سرمايهداری را تضمين کنند .ھمين ديوان عدالت
اداری وابسته به دستگاه قضايی ،وابسته به
دستگاھیست که نقش بزرگی در سرکوب و به
زنجير کشيدن فعالين کارگری داشته است.
آنوقت تشکلھای دست ساز دولتی تالش دارند تا
آب تطھير بر روی ھمين دستگاه ريخته و از
کارگران بخواھند تا برای رسيدن به حق خود به
ھمين دستگاه که مظھر ظلم به کارگران و مظھر
رشوه و دزدی و بیعدالتی در جامعه است توسل
جويند.
آنھا از ترس گسترش مبارزه آنھم در شرايطی
که کارگران مجبور به مبارزه برای بقا شدهاند،
تالش دارند تا با استفاده از بلندگوھای تبليغاتی
خود و دامنزدن به عوامفريبی به طبقهی
سرمايهدار و حکومت اسالمی خدمت کنند.
اما کارگران به ماھيت اين تشکلھای ضد
کارگری پی بردهاند .کارگران به دنبال آنھا و به
رغم سروصداھا و تبليغاتشان به راه نخواھند
افتاد .طبقهی کارگر ايران حق خود را در
کارخانه ،در محيط کار و در خيابان جستجو
خواھد کرد و در اين مبارزه بار ديگر به
آموختهھای خود خواھد افزود تا آنجا که با يک
اعتصاب عمومی سياسی ،زنگھا را برای پايان
بخشيدن به عمر حکومت اسالمی و تمامی رنجھا
و مشقاتی که اکنون کارگران و زحمتکشان با آن
رودررو ھستند بهصدا درآورد.
درصفحه ٩
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"گفتم نگفتم"ھای
رفسنجانی دربارهی
خامنهای
جمھوری اسالمی در طول حياتاش  ،ھمواره با
بحران و تضادھای درونی روبرو بوده است .از
يکسو نقش قدرت سياسی در توضيح و تصاحب
ثروت در جناحھای گوناگون طبقهی حاکم
سرمايهدار علت اين تضادھا میباشد و از سوی
ديگر بحرانھای سياسی ،اقتصادی و اجتماعی
که جامعه به آن مبتال بوده ،در تضادھای درونی
حاکميت بازتاب يافته و اثر خود را در آن برجای
گذاشته است.
اگر نگاھی به سير تضادھا و بحرانھای درونی
حاکميت بياندازيم ،بهخوبی میتوان ديد که
بهويژه شدت و ضعف اين تضادھا ھمواره تابعی
از بحرانھايی بوده که جامعه با آن درگير است.
از ھمينروست که در دوران اخير و با اوجگيری
بیسابقهی بحران اقتصادی ،معضالت اجتماعی
و بحران سياسی داخلی و بينالمللی ،شدت
تضادھا و بحران درونی حاکميت در تاريخ
جمھوری اسالمی بهمرحلهای بیسابقه رسيده
است .سخنان اخير رفسنجانی در ديدار با
استانداران و برخی مقامات وزارت کشور دوران
رياستجمھوری وی و خاتمی در تاريخ ٢۴
فروردين نمود چنين وضعيتی میباشد.
اگرچه دفتر وی يکروز پس از انتشار سخنان او
در سايت "سحام نيوز" آن را تکذيب کرد ،اما
حتا از پاسخ دفتر ھاشمی نيز مشخص بود که
خبر واقعيت دارد .در توضيح دفتر ھاشمی در
رابطه با صحت و سقم خبر آمده بود" :نوعی
اعمال سليقه شخصی و تحريف سخنان ايشان
بوده و مطابق با آنچه که در اين ديدار بيان شده
نمیباشد" .در واقع به جای تکذيب کل خبر ،اين
خبر را ناشی از برداشت غلط منبع خبری سحام
نيوز دانسته بود .اما سحام نيوز در يادداشت
مجددی که انتشار داد بر اين موضوع تاکيد نمود
که پيش از انتشار خبر ،موضوع را با دو نفر
ديگر از شرکتکنندگان در نشست مطرح نموده
که آنھا نيز محتويات خبر فوق را تاييد کردهاند.
سحام نيوز نوشت" :در مالقاتی که بيش از ده
استاندار و جمعی از معاونين وزارت کشور
دوران سازندگی و اصالحات حضور داشتند،
ذکر مطالبی با اين اھميت؛ طبيعتا از ديد رسانه
ھا پنھان نخواھد ماند" .در ادامهی اين يادداشت
تاکيد شده است که "سخنان مھم آقای ھاشمی اين
روزھا نقل محافل خاص سياسی کشور است".
بنابر اين تا اينجا مشخص است که اين سخنان
گفته شده و باز مشخص است که ھاشمی از
بازتاب سخنان خود آگاه بوده است .اما سعی
کرده ضمن بيان اين سخنان از پذيرش رسمی و
علنی آن نيز به دليل محافظهکاری ھميشگی و
نقشی که ھم اکنون نيز در ساختار حاکميت
اسالمی دارد شانه خالی کند .اما اين سخنان که
وبسايت "سحام نيوز" از آن بهعنوان سخنانی
مھم ياد کرده چه بوده و چرا رفسنجانی آنھا را

بر زبان آورده است؟
سحامنيوز روز  ٢٧فروردين با انتشار اين خبر،
به نقل از يکی از استانداران دوران خاتمی
نوشت" :ھاشمی با نقل سخنان مفصل خود با
رھبری در مورد مسايل و چالشھای اساسی
کشور که اتفاقا شب قبل از مالقات ما بود به
اختالف ديدگاه خود و ايشان اشاره کردند و گفتند
اساسا ايشان طور ديگری فکر میکنند و
اشکاالت موجود را قبول ندارد" .بنابر اين تا
اينجای کار رفسنجانی خواسته است بگويد که
خامنهای حاضر به پذيرش اشتباھات خود نيست
و بر ادامهی سياست خود تاکيد دارد.
در ادامه ھاشمی بر نقش برجستهی خود در
حاکميت تاکيد میکند و اين که اساسا وی بوده که
خامنهای را خامنهای کرده .وی در اين بخش
میگويد" :من آقای خامنه ای را از مشھد به
تھران آوردم و با دوستان در شورای انقالب
صحبت کردم و به شورا بردم .بسياری از
دوستان با سابقه انقالب از اين کار من گله کردند
اما من گفتم حضور ايشان الزم است .مراحل بعد
را ھم که خود می دانيد چگونه بوده" .پس در
ادامه نيز خامنهای نمک را خورده و نمکدان را
ھم شکسته است .آخوندی که در مشھد بوده و
کسی او را نمیشناخته از صدقه سری رفسنجانی
به شورای انقالب راه پيدا کرده و باز او بوده که
نقش اصلی را در کسب مقام فعلی او يعنی واليت
فقيه داشته است.
او در ادامه بر نقش و موقعيت سپاه در کشور
تاکيد میکند و البته که اين تاکيدیست آگاھانه.
وی میگويد" :مھندسی رزمی سپاه امکاناتی از
جنگ داشت که در سازندگی کشور می توانست
موثر باشد و ما در آن زمان پروژه ھايی مثل راه
سازی به آنان داديم؛ ھم برای کشور مفيد بود و
ھم برای سپاه ،اما حاال سپاه نبض اقتصاد ،و
سياست خارجه و داخله را در دست گرفته و به
کمتر از کل کشور راضی نيست" .و در پايان
نتيجه میگيرد که "اصالح اين وضعيت بدون
ھماھنگی آقای خامنه ای امکان پذير نيست" .او
از تمام بحثاش اين نتيجه را ھم میگيرد که
حضور وی در انتخابات بنابر اين بيھوده است و
حاصلی برای او و جناح حامی وی بهھمراه
نخواھد آورد.
اصل موضوع ھم در نتايج اين سخنان است و آن
اينکه از نظر رفسنجانی مقصر اصلی اوضاع و
مانع حل مشکالت خامنهای است ،بنابر اين تا
وقتی که وی بر قدرت است و به اين سياست
ادامه میدھد ،چشماندازی برای تغيير اوضاع
وجود ندارد.
اما چه شده است که رفسنجانی با تمام
محافظهکاری و تالشاش برای باقی ماندن در
دايرهی قدرت اين گونه به موالی خود میتازد،
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او را مقصر وضعيت فعلی و انتقادناپذير ناميده و
بازوی اصلی قدرت وی يعنی سپاه را ھيواليی
مینامد که "امروز به کمتر از کل کشور راضی
نيست" و به بيان ديگر حاضر به دادن سھم بقيه
نيست.
اگرچه رفسنجانی در سخنان اين سالھای خود
ھمواره انتقاداتی را متوجه رقبا کرده ،اما نوک
تيز اين انتقادات ھمواره متوجه دولت احمدینژاد
بود .سخنان اخير رفسنجانی اين تفاوت را دارد
که آشکارا و بیپرده به نقش خامنهای و سپاه در
بوجود آمدن شرايط فعلی تاکيد دارد .سخنان او
نشانگر اين است که به موازات رشد بحرانھای
درونی جمھوری اسالمی ،مشروعيت خامنهای
نيز در درون حاکميت بيش از ھر زمان ديگر
زير عالمت سوال رفته است .اگر خامنهای
ھمواره از پيشرفت و اقتدار کشور میگويد ،به
سياهنمايان ھشدار میدھد و در نھايت به
مختصری گرانی اعتراف میکند که آنھم
محصول اقدامات دشمن است ،در برابر،
رفسنجانی در ديدارھايی که ديگر روزانه شدهاند
از ويران شدن کشور سخن میراند ،از اين که
"کشور در مرحله خطر قرار دارد" و از اين که
سالھا طول میکشد تا کشور را به نقطه صفر
)پيش از دوران رياست جمھوری احمدینژاد(
برگرداند و البته ھمه میدانند که خامنهای نقش
اصلی را در سياستھای کشور در طی اين
سالھا داشته است.
اگر به نوشتهی سحام نيوز سخنان اخير
رفسنجانی در محافل درونی حاکميت دھان به
دھان میچرخد و بر روی آن صحبت میشود و
اگر رفسنجانی با روشی ديگر ھمان سياست "بگم
نگم" احمدینژاد را اين بار با "گفتم نگفتم" در
رابطه با خامنهای در پيش گرفته ،نتيجهی شدت
بحران ،از ھمپاشيدگی درونی و درماندگی
سياسی حاکميتیست که ديگر حتا سياستمدار
جنايتکار و کھنهکاری ھمچون رفسنجانی را نيز
بر آن داشته تا با صفآرايی روشنتر در برابر
خامنهای ،از سويی فشار بيشتری بر وی آورده و
از سوی ديگر اعتبار بيشتری برای خود در
محافل درونی حاکميت و نيز محافل خارج از
حاکميت و حتا در عرصهی بينالمللی )بويژه
منطقهای( برای خود دستوپا کند .اما واقعيت اين
است که خامنهای با تکيه بر دستگاهھای
قدرتمندی که در حولوحوش خود ايجاد نموده،
بويژه ارگانھای نظامی و امنيتی ھمچون سپاه،
ھيچ امتيازی به ھيچکدام از آنھا نخواھد داد .اگر
ھم احمدینژاد را تحمل میکند ،تنھا منتظر پايان
دورهی رياستجمھوری اوست ،در شرايط
کنونی خامنهای ھرگز حاضر به تحمل
احمدینژاد دوم و يا اصالحطلبی از نوع خاتمی
و حتا رفسنجانی نخواھد بود.

نيمه اول ارديبھشت  ٩٢شماره ۶۴۴

١٠
١٠

برای ارتباط با ز ن ان )ا ( 56نامهھای خود
را به يکی از آدرسھای زير ارسال نمائيد.

تالش دشمنان طبقه کارگر
برای مھار پتانسيل انقالبی کارگران
افزايش سرسامآور تورم بهويژه در دو سال اخير
و عد م افزايش دستمزدھای کارگری ھمپای آن،
نتيجهای جز فقر و گرسنگی بيشتر بهھمراه
نداشته است .قدرت خريد کارگران به رغم
افزايش ظاھری دستمزدھا در دو سال اخير حتا
به کمتر از نصف کاھش يافته است .تنھا در يک
ماه و چند روزی که از سال جديد گذشته ،بھای
بسياری از اقالم غذايی و مورد نياز روزمره
کارگران بهشکلی باور نکردنی افزايش يافته و
افزايش ساليانهی دستمزدھای کارگران را به
جيب سرمايهداران سرازير ساخته است.
کارگران در ھمين مدت کوتاھی که از آغاز سال
گذشته ،دريافتهاند که سالی سياهتر از سال قبل در
پيشاروی آنھا قرار دارد.
در سالی که گذشت و در ميان گروهھای گوناگون
اجتماعی ،اين کارگران بودند که بيشترين

آلمان

اعتراضات را به وضع موجود داشتند ،و
طبيعیست که در شرايط کنونی و با مزدھايی که
ديگر پاسخگوی ھيچ چيز نيستند ،تصور بر اين
باشد که جنبش کارگری از تحرک بيشتری
برخوردار شده و قدمھای محکمتری به پيش
بردارد .اعتراضاتی که میتواند جدا از نتايجی
که بهطور مشخص در عرصهی معيشتی برای
طبقه بهھمراه آورد ،اتحاد طبقاتی آنھا را
گستردهتر ساخته و طبقهی کارگر را برای
نبردھای بزرگ و سرنوشتساز طبقاتی آمادهتر
سازد .طبقهای که تنھا قدرت طبقاتی آن میتواند
سرنوشتی متفاوت برای جامعهی ايران رقم زده
و خوشبختی و بھروزی را برای تمامی
زحمتکشان به ارمغان آورد.
وضعيت کارگران ايران وضعيت کسانیست که
درصفحه ٨

آغاز پخش برنامهھای تلويزيونی دمکراسی شورايی
تلويزيون دمکراسی شورايی از روز  ١۵آبان ) ۵نوامبر( پخش برنامjهھjای خjود را آغjاز کjرده اسjت.
تلويزيون دمکراسی شورايی ادامهی راه و مسيریست که پيش از اين راديو دمکjراسjی شjورايjی آن را
پيموده و مخاطبان راديو با آن آشنا میباشند.
برنامهھای تلويزيون دمکراسی شورايی از طريق کانال تلويزيونی انديشه و به مدت  ۴ساعjت در ھjفjتjه
پخش میشود که دو ساعت آن زنده و دو ساعت ديگر تکرار برنامهھا میباشد.

ساعات پخش برنامهھای تلويزيون دمکراسی شورايی بدينقرار است:
برنامهھای تلويزيون دمکراسی شورايی دوشنبه ھر ھفته:
ساعت  ٢٢ : ٣٠به وقت ايران
 ٢٠به وقت اروپای مرکزی
 ١١به وقت لسآنجلس
و چھارشنبه ھر ھفته:
ساعت  ٢١ : ٣٠به وقت ايران
 ١٩به وقت اروپای مرکزی
 ١٠به وقت لسآنجلس
اين برنامهھا به مدت يکساعت از ماھواره ھاتبرد و تلهاستارت پخش میشود.
تکرار برنامهھا در روزھای  ۴شنبه و  ۵شنبه ھر ھفته ساعت دوازدهونيم ظھر به وقjت ايjران ،سjاعjت
ده صبح به وقت اروپای مرکزی و ساعت يک نيمه شب به وقت لسآنجلس خواھد بود.
اگر به تلويزيون ماھوارهای دسترسی نداريد ،میتوانيد از طريق آدرس اينترنتjی سjايjت انjديشjه بjهطjور
زنده و ھمزمان برنامهھای تلويزيون دمکراسی شورايی را مشاھده کنيد:

www.andishehcom.com
مشخصات ماھوارهای کانال تلويزيون انديشه:
3/4 20000 :Horizontal Symbol Rate 12090:Frequency 25Galaxy :North America
3/4 29900:Symbol Rate 10723 :Frequency ,8Hot Bird :Middle East ,Europe

سرنگون باد رژيم جمھوری اسالمی – برقرار باد حکومت شورايی

دانمارک

K . A. R
Postfach 160531
60068 Frankfurt
Germany
I.S.F
P . B . 398
1500 Copenhagen V
Denmark
Sepehri
Postfach 410
4410 Liestal
Switzerland

سوئيس

Postbus 23135
1100 DP
Amsterdam Z.O
Holland

ھلند

کانادا
K.Z
P.O.BOX 2488
Vancouver B.C
V6B 3W7 Canada
کمکھای مالjی خjود را بjه شjمjاره حسjاب
بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھمراه کjد
مورد نظر بjه يjکjی از آدرسھjای سjازمjان
ارسال کنيد.

شماره حساب:
Gironummer 2492097
نام صاحب حساب Stichting ICDR :
IBAN:
NL08INGB0002492097
BIC: INGBNL2A
Amsterdam, Holland
شماره فکس ز ن ان )ا( 56
٠٠۴۴٨۴۵٢٨٠٢١٩٩
نشانی ما برروی اينترنت:
http://www.fadaian-minority.org
http://71.18.109.83/
پست الکترونيک :E-Mail
info@fadaian-minority.org
شماره پيامگير ز ن ان )ا: ( 56
در اروپا
0031(0)618622401
ای ميل تماس با نشريه کار:

kar@fadaian-minority.org
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