نيمه دوم اسفند  ٩٢شماره ۶۶۵

گرامی باد  ٢۵اسفند،
روز جانباختگان فدائی

١

کارگران سراسر جھان
متحد شويد!

سال سی و پنجم – نيمه دوم اسفند ٩٢

شماره ۶۶۵

يک ارزيابی از مھمترين رويداد سياسی در سالی که گذشت

از نوشدن طبيعت تا دگرگونی و
نوشدن جامعه
زمستان به سر آمد و ما در آستانه نوروز و
بھاری ديگر ھستيم .نوروز  ١٣٩٣و بھاری که
گل افشان در راه است تا شکست زمستان را آذين
ديگری بندد .بھاری ُمشکافشان ،تا غبار تيرهگی
از دامن طبيعت بزدايد و نيلوفر و سوسن زنبق
را بر ِجلوهگاه دشت و دمن بنشاند .بھاری با
پرواز پرستوھای مھاجر بر فراز آبھای نيلگون
خليج و خزر و آواز قمريان سپيد ،خاکستری،
سياه در دامنهھای البرز و کرانهھای رنگارنگ
سپيدرود و زرينهرود .بھاری که فصل شکوفايی-
ست ،فصل زايش طبيعت ،فصل نو شدن و
پوست انداختن طبيعت از پوستين کھنگیست.
چرا که بھار ،فقط فصل گل دادن نيست ،بل،
نقطه پايانی بر زمھرير زمستان است ،گذر از
سردی دی به گلگشت فروردين ،گذر از رخوت
زمستانی به پايکوبی ،تالش و شادمانی جشنھای
نورزیست .در واقع ،زيبايی بھار ،تنھا در
آراستگی طبيعت نيست ،در اين شکوفايی و نو
شدن بھارانه ،ھمانا پيام ايستادگی ،مقاومت و
مبارزه عليه ھر آنچه رنگ و بوی کھنگی ،زوال
و پوسيدگی را با خود دارد ،نھفته است .از اين
روست که "نوروز" طی گذشت ھزاره ھای
متوالی ،ھنوز که ھنوز است برای مردم ايران و
ديگر کشورھايی که نوروز را برپا میدارند ،در
قامت ماندگارترين و شادمانهترين جشن تودهھا
بر جای مانده است .از اين روست که تودهھای
مردم ايران ،فارع از ھرگونه زبان ،نژاد و تعلق
مليتی خود ،از روزھای پايانی اسفند ما ِه ھرسال،
جھت پرپايی پرشکوه جشنھای نوروزی به
تکاپو میافتند .خانه تکانی می کنند ،جامهی نو
میپوشند ،سفره ھفت سين میگسترانند و با تزيين
و آراستگی خانه و کاشانهای که در آن زندگی
میکنند ،نخستين نشانهھای سمبليک زدودن
رخوت و برچيدن بساط کھنگی را در ھمراھی با
شکوفايی بھار آغاز می کنند .در اين ھمدلی و
ھمراھی با نو شدن طبيعت و مقابله با کھنگی-
ست ،که جدال جوانان و تودهھای مردم ايران نيز
عليه کھنگی و پوسيدگیھای حاکم بر جامعه
در صفحه ٢

مھمترين رويداد سياسی سال " ٩٢انتخابات"
رياست جمھوری و جايگزينی حسن روحانی به
جای محمود احمدینژاد است .اھميت موضوع نه
از آن روست که فرضا "انتخاباتی" در جمھوری
اسالمی برگزار شد و چه درصدی از مردم در
آن شرکت يا آن را تحريم کردند ،بلکه بدان لحاظ
که اين رويداد ،چرخشی در سياست ھستهای که
مقدمه چرخش در کل سياست خارجی جمھوری
اسالمیست را سبب شد .ھيچکس نمیتواند اين
موضوع را انکار کند که در جمھوری اسالمی
که يک نظام دينی و استبدادی است و آزادیھای
سياسی و حقوق دمکراتيک مردم از آنھا سلب
شده است ،طبقه حاکم تنھا با ديکتاتوری عريان
حکومت میکند و در چنين نظامی حتا حرفی ھم
از انتخابات نمیتواند در ميان باشد و نيست .در
ھيچيک از نمايشھای انتخاباتی که ھر چند سال
يکبار در جمھوری اسالمی برگزار میشود ،حتا

آزادیھای سرودم بريده و معيارھای بورژوائی
نيز رعايت نشده و نمیشود.
در اين جا ،جز با نظر ديکتاتوری به نام ولی فقيه
که ھمهکاره و مطلقالعنان است و شورای
نگھبان وی نه کسی میتواند نامزد رياست
جمھوری شود و نه "انتخابی" صورت میگيرد.
اين "انتخاب" يا گزينش اما در ھر حال تابع
شرايط و مقتضيات معين و محصول
ضرورياتیست که از نياز طبقه حاکم برای
استمرار سلطه طبقاتی آن سرچشمه میگيرد.
از مدتھا قبل از روی کار آمدن روحانی ،اين
واقعيت بر طبقه حاکم آشکار گشته بود که
حکومت کردن به شيوهھای گذشته ديگر ناممکن
شده است .شکست پی در پی سياستھای پيشين،
بحرانھای متعدد و بنبستھای رژيم در
عرصهھای مختلف ،بازتاب ھمين واقعيت بوده
درصفحه ٣

ياد تمامی رفقای جان باخته سازمان گرامی و راھشان پر رھرو باد

بر عھد خويش ايستادهايم

درصفحه ۵

کودکان کار ،کوچکمردان و
کوچکزنان نانآور

بر سر ھر چھارراه ،در
مترو و ايستگاهھای مترو،
در پيادهروھا ،در ميان
زبالهھا ،ھمه جا
میبينیشان .گاھی نيز از دست سماجتشان
عصبانی میشوی .اما به چھرهشان که نگاه
میکنی ،درد در جانات میپيچد .اين
کوچکمردھا و کوچکزنھايی که سخت
میکوشند پولی به دست آورند تا شب که به خانه
میروند ،شايد که لبخندی بر چھره اھالی خانه
بنشانند.
اين کوچکمردان و کوچکزنھا" ،کودکان کار"

نام دارند ،زيرا تالششان،
برای کسب درآمد است و
نه از سر تفريح و
ولگردی .و البته اين تمام
کودکان کار نيستند ،بلکه بخش زيادی از اين
کودکان در کارگاهھا و کورهپزخانهھا ،در
مزارع ،خانهھا ،پشت دارھای قالی و در اماکن و
شرايطی کار میکنند که حتا تصورش ھم دشوار
است.
در عرف بينالملل" ،کار کودک" ،کاری تعريف
میشود که کودکان را از دوران کودکی ،تحصيل
درصفحه ٧

ادامه سياست حذف يارانهھا و نتايج فاجعه بار آن
درصفحه ١٢

بحران اوکراين و منازعات امپرياليستھا
درصفحه ١٠
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از نوشدن طبيعت تا دگرگونی و نوشدن جامعه
رنگ و بوی ديگری به خود میگيرد .به ھر
اندازه که بھار طبيعت برای نوشدن ،شکوفايی و
گل دادن ،نيازمند برداشتن موانع و سدھای
برجای مانده از زمھرير زمستان است،
شکوفايی ،نو شدن و دگرگونیھای مثبت
اجتماعی نيز ،نيازمند مقابله با ابزارھای کھن و
پوسيدهی برجای مانده از قوانين قرون وسطايی
موجود در جامعه است .قوانينی کھنه ،ارتجاعی
و پوسيده که با روی کار آمدن جمھوری اسالمی
بر تودهھای مردم ايران تحميل شده است.
اکنون پس از گذشت  ٣۵سال ،ديگر بر ھمگان
آشکار است که جمھوری اسالمی مروج و برپا
دارنده قوانين ارتجاعی و بازدارنده تحوالت
اجتماعیست .قوانينی که تودهھای مردم ايران را
از ابتدايیترين آزادیھای فردی ،اجتماعی و
حقوق دمکراتيکشان محروم کرده است.
حکومتی که حتا شادمانی ،پايکوبی و برگزاری
ھرگونه مراسم جشن و سرور را نيز از جوانان
و ديگر اقشار مردم ايران دريغ میدارد .يک
چنين نظامی با قوانين قرون وسطايیاش که در
ستيز آشکار با بھار طبيعت و شادمانی مردم
است ،طبيعیست که در عرصه سياسی و
اجتماعی نيز ،بی ھيچ تعللی تسمه بر َگرده مردم
ايران خواھد کشيد .ھمان گونه که طی بيش از
سه دھه چنين کرده است .ھمان طور که طی ٣۵
سال گذشته ،پاسخ ابتدايیترين مطالبات کارگران
و تودهھای زحمتکش ايران سرکوب ،زندان،
شکنجه و اعدام بوده است و صد البته طی اين
ب جوانان در ايام جشنھای
سالھا ،تشديد سرکو ِ
نوروزی مزيد بر علت نيز شده است.
جمھوری اسالمی فقط در عرصهھای سياسی و
اجتماعی نيست که جامعه را به قھقرا برده است.
در کنار اين بی حقوقی محض سياسی و
اجتماعی ،وضعيت معيشتی کارگران و تودهھای
زحمتکش ايران نيز با گذشت ھر بھار ،سيری
نزولی يافته است .ھم اکنون فقر در جامعه بيداد
میکند .گرانی نفس کارگران و اقشار کم درآمد
جامعه را گرفته است .آمار کودکان کار و
خيابانی ھمچنان رو به افزايش است .سن اعتياد
به  ١٢سال و سن تن فروشی زنان به مرز ١۶
سال رسيده است .در چنين وضعيتی از جامعه،
افزايش مناسب حداقل دستمزد و گرفتن عيدی و
پاداش الزم که تنھا روزنهی اميد کارگران و
ديگر اقشار مزدبگير جامعه برای ورود به سال
نو و ھمگامی با نو شدن طبيعت بود ،سالھاست
که به صورت قطره چکانی صورت می گيرد و
عمال حتا پاسخگوی پر کردن گوشهای از سفره
خالی کارکران و اندک مرحمی بر انبوه رنجھای
تودهھای مردم ايران نيست .در فاصله ميان بھار
 ٩٢تا نوروز  ٩٣که ھم اکنون در آستانه فرا
رسيدن آن قرار داريم ،وضعيت کارگران و توده-
ھای زحمتکش ايران باز ھم وخيم تر شده است.
طی سال گذشته اعمال فشار ،سرکوب و بگير و
ببند فعاالن اجتماعی باز ھم شدت يافت .با روی
کار آمدن دولت حسن روحانی نه تنھا ھيچ يک از
کارگران زندانی آزاد نشدند ،بلکه از نيمه دوم
سال جاری با گسترش مبارزات کارگری ،تعداد

بيشتری از کارگران پيشرو و فعاالن کارگری
اخراج ،دستگير و يا راھی زندان شدند .در کنار
تشديد سرکوب ،فقر عمومی نيز نسبت به سال-
ھای گذشته چھره عريانتری به خود گرفته است.
سفره کارگران و تودهھای زحمتکش ايران باز
ھم تھیتر و وضعيت معيشتی آنان نسبت به
نوروز گذشته وخيمتر شده است .در اين سالھا،
با فرا رسيدن ھر بھار ،رنج تودهھای مردم ايران
نيز فزونی يافته است .طی اين سالھا ،کارگران
و زحمتکشان ايران ھر بھار بر فراز سفرهھای
خالی خود نھيب می زنند" ،بھار آمد گل نسرين
نياورد ،نسيمی بوی فروردين نياورد ،پرستو آمد
و از گل خبر نيست ،چرا گل با پرستو ھمسفر
نيست؟ چه افتاد اين گلستان را چه افتاد؟ که آيين
بھاران رفتش از ياد ،چرا می نالد ابر برق در
چشم ،چه می گريد چنين زار از سر خشم؟")(١
اما ،به رغم وضعيت موجود و به رغم ھمه اين
موانع و مشکالتی که کارگران و تودهھای
ميليونی مردم ايران با آن مواجه ھستند،
برگزاری ھرساله جشنھای نوروزی در
ھمگامی با بھار طبيعت بخشی از تالش و پيکار
مستمر مردم ايران در مقابله با زمستان جمھوری
اسالمی بوده است .برگزاری جشنھای نوروزی
که با ديد و بازديدھای نوروزی آغازو با
برگزاری گلگشتھای سيزده بدر خاتمه می يابد،
ھمچنان خاری در چشم جمھوری اسالمی است.
در واقع ،برگزاری ھمين جشن ھای نوروزی که
روزگاری بدون ھيچ نگرانی و دغدغه در اقصاء
نقاط کشور برپا و ھمگان با آرامش خاطر به
استقبال بھار طبيعت میرفتند و با حضور
شادمانهشان ،جلوهھای ماندگارتری از شکوفايی
و نو شدن خود را به رخ بھار طبيعت می
کشيدند ،سالھاست به جدالی ميان جوانان و توده-
ھای مردم ايران با جمھوری اسالمی تبديل شده
است .جدالی که در يک طرف آن برپا دارندگان
جشن ھای نوروزی ،مدافعان نو شدن و يا به
عبارت ديگر مدافعان دگرگونی و تحوالت
اجتماعی قرار دارند و در طرف ديگر اين جدال
 ٣۵ساله ،نظام دينی حاکم بر ايران و ھمه آنھايی
که نفعشان در استمرار کھنگی و پوسيدگی اين
نظم موجود نھفته است.
جمھوری اسالمی بنا به ماھيت ارتجاعیاش ،که
مظھر کھنگی ،انحطاط و پوسيدگی اخالقی و
اجتماعیست ،طی بيش از سه دھه بر دست و
پای جوانان زنجير بسته است ،تا آنان را از
پايکوبی در ھمراھی با رقص بھارانهی شکوفه-
ھا ،باز دارد .بر حنجرهی مردم ايران خنجر
کشيده است تا طنين توفنده سرود "سر آومد
زمستون ،شکفته بھارون" را در گلویشان به-
خشکاند .اين نظام منحط و قرون وسطايی نه تنھا
ھيچگونه ھمدلی با بھار طبيعت و جشنھای
نوروزی ندارد ،بلکه به دليل نارضايتی اکثريت
توده ھای مردم ايران از وضعيت موجود،
برگزاری اينگونه جشنھا را در تقابل با خود و
فرھنگ اسالمیاش می داند.
جمھوری اسالمی و تمام بنيانھای حکومتی اين
نظام از جنس زمستان است و سردیاش از

٢٢
زمھرير زمستان افزونتر .از اين روست ،که
نظام دينی و پوسيده حاکم بر ايران بھار را بر
نمیتابد ،با ھر نوع تازگی و نو شدن در ستيز
است ،و از رھگذار مقابله با شکوفايی بھار
طبيعت ،با پوست انداختن جامعه از کھنگی و
عقب ماندگی اعالم جنگ می دھد و سال از پس
سال ھمچنان بر ماندگاری قوانين کھنه ،ارتجاعی
و پوسيده حاکم بر جامعه پای میفشارد .اما،
ھمان گونه که طبيعت قوانين خاص خود را دارد
و زمستان را يارای مقابله با شکوفايی بھارانه
نيست ،يخ نظام فرسوده جمھوری اسالمی نيز
سرانجام در شکوفايی بھار اجتماعی کارگران و
تودهھای زحمتکش ايران آب میشود .از اين
روست که آواز خوانان و پايکوبان بھار طبيعت
با اميد به محو جمھوری اسالمی که خود عين
کھنگی و زمھرير زمستانیست ،در انتظار
نشستن بر شاخهھای پر طراوت درخت تنومند
بھار اجتماعی و در ھمدلی با شکفتن گل سرخ
خورشيد در جای جای جامعه به استقبال بھار
میروند .آغاز فصل شکفتن را گرامی میدارند و
در ھمدلی با اين شکوفايی بھارانه ،خود نيز به
رقص و پايکوبی می پردازند.
بياييم نوروز امسال را در ھمراھی با بھار
طبيعت و در ھم صدايی با کارگران و
زحمتکشان ايران که با سفرهھای تھی و در فراق
عزيزان در بندشان به نغمه می خوانند" :بھارا از
گل و می آتشی ساز ،پالس درد و غم در آتش
انداز" ،ما نيز در ھمدلی با آنان آواز در دھيم:
"بھارا از گل و می آتشی ساز ،پالس درد و غم
در آتش انداز ،گھی چون جويبارم نغمه آموز،
گھی چون آذرخشم رخ برافروز ،مرا چون رعد
و طوفان خشمگين کن ،جھان از بانگ خشمم پر
طنين کن ،ميان خون و آتش ره گشاييم ،از اين
موج و از اين طوفان برآئيم ،بھارا زنده مانی
زندگی بخش ،به فروردين ما فرخندگی بخش،
دگر بارت چو بينيم شاد بينيم ،سرت سبز و دلت
آباد بينيم") .(٢بھاران بر کارگران و زحمتکشان
ايران خجسته باد.
) (١و ) :(٢برگرفته از شعر "بھار می آيد"
سروده ھوشنگ ابتھاج )الف  -سايه(

کار -نان -آزادی
حکومت شورائی

نيمه دوم اسفند  ٩٢شماره ۶۶۵
از صفحه ١

يک ارزيابی از مھمترين رويداد سياسی در سالی که گذشت
است" .عاقل" ترين و دورانديش ترين جناحھا،
فراکسيونھا و افراد ھيات حاکمه نيز اين
موضوع را دريافته بودند که در شرايط تراکم
فزاينده نارضايتی کارگران و زحمتکشان از
وضعيت موجود و تشديد بحرانھای داخلی و
خارجی ،ديگر نمیتوان با ادامه سياستھای
گذشته ،موجوديت نظام را حفظ کرد .وقتی که در
بحبوحه تعميق و تداوم بحران نظام گنديده
سرمايهداری حاکم بر ايران و شکست سياست
جناحھای حکومتی برای برون رفت از بحران يا
تعديل آن ،کوھی از تحريمھا بر سر جمھوری
اسالمی آوار شد ،بحران رکود – تورمی بيش از
پيش تشديد گرديد و تنگناھای اقتصادی و مالی
فلج کننده ،بنبستھای حکومتی و خطر
انفجارھای زيروروکننده اجتماعی ،اين بار گزينه
ديگری را در برابر طبقه حاکم قرار داد .اين بار
حسن روحانی که شخص اول نظام و شورای
نگھبان وی در کشاندن او به روی صحنه نقش
مھمی ايفا نموده و به وی کمک کردند ،ھمان
گزينهای است که بايد با چرخش در سياست
ھستهای و در نھايت سياست خارجی ،کل نظام را
از مھلکه نجات دھد .شرايط از ھمه سو به سود
حسن روحانی بود تا او بر صندلی رياست
جمھوری تکيه زند .در حالی که اردوی
اصولگرايان با شکاف و تشتت و تعدد کانديدا
روبروست که خود بيانی از شکست سياستھای
اين جناح است ،و در حالیکه در ميان اينھا ھيچ
برنامه يا حرف تازهای جز تکرار برنامهھا و
حرفھا دفعکننده گذشته ديده و شنيده نمیشود،
حرفھای رفسنجانی يار نزديک روحانی و
سخنگوی اصلی جناح مقابل پيرامون مذاکره و
سازش با غرب و آمريکا و در تقابل با
سياستھای خارجی تشنجزای مورد حمايت
ای احمدینژاد ،در ميان اقشاری از مردم
خامنه ِ
جذبه دارد .گروهھا و محافل مختلفی از طيف
کارگزاران سازندگی و ساير طرفداران
رفسنجانی گرفته تا گروهھا و محافل متعدد
"اصالحطلبان" تنھا به يک کانديدا کفايت نموده و
به طور متحد و يکدست از روحانی حمايت
کردند .حسن روحانی که شعارھای تبليغاتی خود
را قبل از ھر چيز حول پايان نزاع ھستهای و لغو
تحريمھا متمرکز ساخت و وعده میداد که با
انجام آن وضعيت معيشتی عموم مردم را بھبود
بخشد ،توانست رقبای خود را کنار زند تا رسالتی
را که طبقه حاکم بر دوش وی نھاده است به
سرانجام برساند .اگرچه در آستانه انتخاب
روحانی ،رھبر حکومت اسالمی و سياست گزار
اصلی مسائل خارجی و حامی پروپاقرص
احمدینژاد ،در واکنش به سخنان روحانی و
رفسنجانی با لحنی سخت و عتابآلود بر درستی
بیکموکاست سياستھای خارجی جمھوری
اسالمی بار ديگر صحه گذاشت و بر استمرار آن
تاکيد ورزيد ،اما رويدادھای بعدی نشان داد که
اين موضعگيری و لحن سخت و عتابآلود ،بيش
از آنکه رھنمودی برای اجرا باشد ،برای
مصرف داخلی و ارضای طرفداران خود و
تندروھائی از قماش گردانندگان کيھان حسين
شريعتمداری است! تنھا کمتر از سه ماه بعد از

انتخاب روحانیست که مذاکره و سازش با
آمريکا و عقبنشينی در نزاع ھستهای با فرمول
"حکيمانه"! "نرمش قھرمانانه" خامنهای تئوريزه
میشود .به نسبت تشديد سختگيریھای لفظی و
بلندتر شدن فريادھای عبور از خط قرمزھای
نظام و باالخره ايفای نقش "قھرمانی" در حرف،
در عمل اما "نرمش" جمھوری اسالمی در نزاع
ھستهای پر رنگتر میشود و دستھای
جمھوری اسالمی به عالمت تسليم باال میرود!
چنين است که گفتمان اکبر ھاشمی رفسنجانی
بدون حضور مستقيم و فيزيکی وی ،گفتمان
دولت حاکم میشود و مواضع رفسنجانی نه
توسط شخص وی که صالحيتاش برای نامزدی
رياستجمھوری در شورای نگھبان احراز نشد،
بلکه توسط ھم خط وی حسن روحانی و البته
حمايت خامنهای از روحانی ،پيش برده میشود.
توافقات ژنو و مراحل بعدی مذاکرات و اقدامات
طرفين ،جانبداری رھبر حکومت از تيم مذاکره
کننده و عقبنشينی آشکار جمھوری اسالمی در
منازعه ھستهای ،تماما گويای ھمين واقعيت
است.
پيشبرد اين سياست اما اوال جادهای صاف و يک
طرفه نيست و نه فقط در ھر گام خود با
دستانداز و مانع روبروست ،بلکه بر تضادھا و
اختالفات درونی ھيات حاکمه نيز افزوده است و
خواھد افزود .ثانيا منازعه جمھوری اسالمی با
کشورھای ) (۵ + ١تنھا جزئی از اختالفات
فيمابين است و نه تمام آن .پذيرش حتا تمام شرط
و شروط اين کشورھا توسط جمھوری اسالمی،
ھنوز پايان اختالفھای دولت آمريکا و جمھوری
دولتی ارتجاع امپرياليستی
اسالمی نيست .سران
ِ
آمريکا و ارتجاع اسالمی ھر دو میدانند که
موضوع مورد اختالف فقط اختالف ھستهای و
غنیسازی اورانيوم نيست که حسن روحانی و تيم
مذاکره کننده آن با عقبنشينی آشکار از مواضع
پيشين جمھوری اسالمی و دادن امتيازات متعدد
به آنھا ،در حال رفع و رجوع آن ھستند .مساله
ھستهای تنھا بھانه و يا فتحبابیست بر مسائل
اساسیتر يعنی تغييرکل سياست خارجی
جمھوری اسالمی .ارتجاع امپرياليستی خواستار
تسليم کامل ارتجاع اسالمیست .دولت آمريکا نه
فقط بر سر منافع اقتصادی و سياسی خود به
عنوان يک قدرت امپرياليست با جمھوری
اسالمی و سياستھای ھژمونیطلبانه آن در
منطقه خاورميانه و مداخالت آن در عراق،
بحرين ،سوريه ،لبنان و امثال آن تضاد و اختالف
دارد ،بلکه در عين حال تضاد منافع و اختالفات
دولتھای عربی منطقه و دولت اسرائيل با
جمھوری اسالمی را نيز نمايندگی میکند .بنابر
اين اختالف دولت آمريکا با جمھوری اسالمی
مادام که جمھوری اسالمی در سياست خارجی
خود تغيير اساسی ايجاد نکند ،به قوت خود
باقیست و تنش ميان ارتجاع امپرياليستی و
ارتجاع اسالمی نيز ادامه خواھد داشت.
حسن روحانی و ھمراھان وی عالوه بر وعده
پايان منازعه ھستهای و برطرف ساختن
مشکالت مردم وعدهھای رنگارنگ ديگری نيز
در عرصهھای مختلف سياسی ،اقتصادی و

٣٣
اجتماعی به مردم داد .وعدهی آزادیھای سياسی،
ايجاد کار و اشتغال ،کنترل تورم و مھار گرانی،
بھبود وضعيت معيشتی و قدرت خريد مردم و
دهھا وعده ريز و درشت ديگر! اما اين وعدهھا،
تماما پوچ و توخالی از کار درآمدند و کارگران و
زحمتکشان به عينه میبينند که نه فقط بھبودی در
اين زمينهھا و دروضعيت آن ھا حاصل نشده،
بلکه اوضاع از قبل ھم بدتر و وخيمتر شده است.
در مورد اوضاع اقتصادی و معيشتی مردم ،حتا
رسانهھای حکومتی نيز به وخيمتر شدن آن
اعتراف کردهاند .نه فقط اثری از کنترل و مھار
قيمتھا و نرخ تورم ديده نشد ،بلکه قيمت تمام
کاالھا و خدمات مورد نياز مردم از خوراک و
پوشاک و مسکن گرفته تا ھزينه بھداشت و
درمان و تحصيل و اياب ذھاب ،حداقل بين  ۴٠تا
 ۶۵درصد و گاه بيشتر افزايش يافت .امواج
پیدرپی گرانی و تورم فزاينده و کمرشکن قدرت
خريد کارگران و زحمتکشان را بيش از پيش
کاھش داد و فقر و فالکت و گرسنگی ،گسترش
باز ھم بيشتری يافت .شعار ايجاد کار و اشتغال و
مھار بيکاری نيز تماما روی کاغذ ماند .نه فقط
بيکاری مھار نشد ،بلکه دهھا ھزار کارگر از کار
اخراج و به صف ميليونی بيکاران اضافه شدند.
معنای "صيانت از نيروی کار" روحانی اين بود
که در نخستين سفر خود به خوزستان مساحت
منطقه آزاد تجاری – صنعتی اروند را به دو
برابر افزايش داد و بدين ترتيب دهھا ھزار کارگر
ديگر را در منطقه خرمشھر و آبادان از شمول
قانون کار خارج ساخت و تحميل شرايط شبه
بردگی بر نيروی کار اين مناطق را رسميت داد.
دولت روحانی نه فقط ھيچگونه اقدامی برای
وصول طلب کارگران از ناحيه افزايش
دستمزدھای سال  ٩٢انجام نداد و به خواست
کارگران برای افزايش حداقل دستمزدھای  ٩٣به
باالی خط فقر توجھی نکرد ،بلکه حداکثر تالش
خود را برای انجماد دستمزدھای  ٩٣به کار
بست .در سال  ٩٢سوانح ناشی از کار و تعداد
کارگرانی که در حين کار جان خود را از دست
دادند ،نسبت به سال قبل از آن افزايش يافت.
شکاف طبقاتی و شکاف فقر و ثروت عميقتر
شد .فقر ،گرسنگی ،بيکاری ،دزدی ،فساد،
تنفروشی و اعتياد نيز نه تنھا کاھش نيافت و
دچار کمترين تحول مثبتی نشد ،بلکه به روال
پيشين ادامه يافت .ھيچ تغييری در روند رو به
افزايش کودکان کارو خيابانی ايجاد نشد ،بماند،
يک روزنامه رسمی فاش ساخت در منطقه شوش
و ميدان غار تھران )امالقرای اسالم( کودکان از
ھمان دوره شيرخوارگی تا سنين  ١٣سالگی بين
 ١٠٠ھزار تا  ۵ميليون تومان به فروش
میرسند! از زنان معتادی سخن گفت که پس از
زايمان در بيمارستان ) ...نام بيمارستان ذکر نشده
است( پس از زايمان و در ازای دريافت مبلغی
پول برای تھيه مواد به اندازه دو سه روز
مصرفشان ،نوزاد را در ھمان بيمارستان
میفروشند و خانوادهھای فقيری که برای فروش
کودکانشان ،بچهدار میشوند!
در مورد آزادیھای سياسی نيز که دولت
روحانی و بيشتر ازآن ،حاميان روحانی تبليغات
به راه انداختهاند ،اوضاع بھتر از اين نيست .در
اين مورد ھمين بس که گفته شود ،دولت روحانی
به سياق سلف خويش و بدتر از آن ،اعتراضات و
درصفحه ۴
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يک ارزيابی از مھمترين رويداد سياسی در سالی که گذشت
اعتصابات کارگری را با سرکوب و سرنيزه
پاسخ داد .دهھا کارگر فعال و مبارز را بازداشت
و محاکمه و روانه زندان ساخت .به ھيچيک از
مطالبات کارگران از جمله حق تشکل مستقل و
ايجاد سنديکا پاسخ نداد .دهھا خواست کارگری
توسط کارگران ،از جمله توسط سنديکای
کارگران شرکت واحد و سنديکای کارگران
نيشکر ھفتتپه مطرح شد ،اما دولت روحانی به
آن وقعی نگذاشت .انواع شکنجهھا و فشارھای
جسمی و روحی عليه کارگران زندانی و ديگر
زندانيان سياسی افزايش يافت .سانسور و توقيف
وبازداشت
مطبوعات،
روزنامهھاو
روزنامهنگاران نيز ادامه يافت .کانون نويسندگان
ايران حتا اجازه نيافت جلسه خود را برگزار
نمايد .سرکوب و فشار و تحقير زنان ادامه يافت
و تشديد گرديد .شمار اعدامھا فزونی گرفت و
باالخره اليحه ازدواج سرپرست با فرزندخوانده
که از سال  ٨٨روی دست مجلس ارتجاع مانده
بود ،در شھريور سال  ٩٢يعنی پس از روی کار
آمدن دولت روحانی به تصويب مجلس رسيد و
در دھم مھرماه مورد تاييد شورای نگھبان نيز
قرار گرفت و به اين ترتيب ازدواج پدرخوانده با
دختر خوانده نيز در ھمين "دولت تدبير و اميد"
قانونی شد!
اين است مفھوم آزادی و آنچه که دولت روحانی
به مردم داده است! پوشيده نيست که دولت
روحانی ولو به قصد تخفيف تضادھای موجود
نيز قادر نيست حتا تعديلی در اختناق و سلب
آزادیھای مردم پديد آورد و يا الاقل به مطالبات
اقشاری از مردم پاسخ دھد .چرا که اوال ھر گونه
آزادی حتا آزادیھای سرودم بريده و بسيار
محدود ،در چارچوب دولت دينی ممکن نيست.
دولت دينی ،نفی آزادیست .ثانيا در نظام
ديکتاتوری و استبداد دينی حتا آزادیھای محدود
به سرعت میتواند به مف َری برای فوران خشم و
نارضايتی تودهھای مردم و به تھديدی جدی عليه
موجوديت دولت دينی تبديل گردد و به جای
تخفيف تضاد تودهھای کارگر و زحمتکش با
رژيم استبدادی حاکم ،اين تضاد را تشديد کند.
برخالف برخی اقشار و کسانی که در اين عرصه
نسبت به روحانی و دولت آن دچار توھماند يا
سعی در ايجاد توھم دارند ،کارگران ايران،
بهويژه بخش پيشرو آن ھيچگونه توھمی نسبت به
روحانی و دولت حاکم ندارند .رشد کمی و کيفی
اعتراضات کارگری ،صدھا اعتصاب در
سرتاسر کشور برای افزايش دستمزد ،حق تشکل
مستقل و ضمانت شغلی از جمله اعتصاب
کارگران ھفتتپه ،پتروشيمی فجر ،فوالد
زاگرس ،پتروشيمی رازی ،فوالد اھواز ،معدن
سنگ آھن چادرملو ،پلیاکريل اصفھان ،سيمان
لوشان ،سيمان استھبان ،سيمان آبيک ،ايران
خودرو ،شرکت کيسون ،ايران تاير ،ماشينسازی
تبريز ،کشتیسازی صدرا ،الستيک البرز و
امثال آن گويای اين واقعيت است که کارگران
ھيچ باور و اعتمادی نسبت به وعدهھای
سرخرمن روحانی و کابينه وی ندارند .وانگھی
اگرکه کسانی ھنوز به ماھيت دولت روحانی و
وعده ھای فريب کارانه وی پی نبرده بودند ،در

جريان ھمين اعتراضات و اعتصابات و برخورد
خشن ارگانھا و مسئوالن دولتی ،بگيروببند و
بازداشت و اخراج فعاالن صنفی و سنديکايی ،
در يورش مزدوران حکومتی به صفوف
کارگران اعتصاب کننده ،در محاکمات قضايی و
کم سابقه کارگران و در بیاعتنايی دولت به
خواستھای اصلی از جمله افزايش دستمزد و
سرانجام در تالش دولت برای انجماد
دستمزدھاست که به ماھيت دولت روحانی پی می
برند و آن را از نزديک میشناسند و طعم
وعدهھای دروغين و فريبآميز حسن روحانی را
میچشند!
وخيم تر شدن وضعيت اقتصادی و معيشتی توده
ھای کارگر و زحمتکش  ،تشديد بيش از پيش
اختناق و فشار و سرکوب کارگران ،زنان،
نويسندگان و عموم مخالفان و مبارزان راه آزادی
وبرابری ،گسترش بيش ازپيش فقر،بيکاری ،
اعتياد و ديگرمصائب اجتماعی؛ اين است
فشردهای از کارنامه سياه دولت روحانی و فرجام
برنامهھا و وعدهھای وی در سال .٩٢گرچه
ھنوز يک سال ھم از کار دولت روحانی نگذشته
است ،اما سالی که نکوست از بھارش پيداست!
ترديدی در اين مساله وجود ندارد که با تداوم
سياستھای اقتصادی نئوليبرال که اولويت نخست
دولت روحانیست ،نه فقط ھيچگونه چشماندازی
برای بھبود وضعيت اقتصادی و معيشتی
تودهھای کارگر و زحمتکش گشوده نخواھد شد،
بلکه اوضاع از اين ھم که ھست وخيمتر خواھد
شد .به فرض حل نزاع ھستهای و حتا برداشته
شدن تحريمھا ،بحران رکود تورمی ناپديد نخواھد
شد .گرچه تحريمھا بحران را تشديد کرد ،اما اين
بحران ،زائيده تحريم نيست که با لغو تحريم از
ميان برداشته شود .اين يک بحران ساختاری

۴۴
نظام سرمايهداریست که جمھوری اسالمی از
سالھا قبل از تحريمھا نيز با آن روبرو بوده
است .بحرانی که البته پس از اجرای سياستھای
نئوليبرالی اقتصادی و آزادسازی قيمتھا ،تشديد
گرديد و بديھیست که با تداوم اين سياستھا
توسط دولت روحانی ،اين بحران حتا تعديل ھم
نخواھد شد.
اين واقعيتیست که روی کار آمدن حسن
روحانی ،چرخش در سياست ھستهای و گذار آن
به کل سياست خارجی جمھوری اسالمی ،از
نيازھای طبقه به لحاظ اقتصادی حاکم برمیخيزد
و بروفق منافع اين طبقه است .تحقق اين نياز اما
نه فقط اختالف و تضاد در باال و در بين باندھای
مختلف ھيات حاکمه را تشديد خواھد کرد ،بلکه
تاثيرات بالواسطهی آن بر سياستھا و امور
داخلی نيز ،معضالت و تنشھای فوقالعاده
شديدی را در ميان اين باندھا از يک سو ،و ميان
کل حاکميت و تودهھای مردم از سوی ديگر ،در
پی خواھد داشت که فرجامی جز فروپاشی و
نابودی جمھوری اسالمی به عنوان يک دولت
نظام در معرض ھالک برای
دينی نخواھدداشت.
ِ
نجات از مھلکه سياستی اتخاذ میکند که موجب
ھالک آن است و اين تناقض بزرگ و الينحل
جمھوری اسالمیست!
وارثان و عاشقان نظام حاکم در مقطع انتخابات
رياست جمھوری گفته بودند اگر ھاشمی
رفسنجانی رد صالحيت شود ،اصل نظام زير
سئوال میرود .آنھا گفته بودند "ھاشمی
رفسنجانی شناسنامه انقالب است و ھيچ عاقلی
مھر باطل به شناسنامه خود نمیزند"!
بحرانھا و بنبستھای تھديد کننده نظام چنان
حاد شده است که اما عقل کل نظام ،برای تداوم
حيات آن ،بايد مھر ابطال و پايان حيات را بر آن
بکوبد .رھبر حکومت اسالمی در سالی که
گذشت دو بار به اين کار مبادرت ورزيد .يکبار
ھنگام رد صالحيت رفسنجانی و بار ديگر ھنگام
اتخاذ سياستھا و گفتمان رفسنجانی ولو
بیحضور فيزيکی وی!
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تاريخ تمام ملتھای جھان آکنده است از
مبارزاتی که نيروی محرکهی تکامل و
پيشرفت بشريت بودهاند .اين تاريخ ،به رغم
مقاومت طبقات ارتجاعی و ميرنده در برابر
تحوالت ،به حسب قوانين جبری و
اليتغييراش پيش رفته و میرود .پيشرفت
جبر مقاومتناپذير تاريخ است .اما ھيچ
تاريخی مجزا از انسانھايی که آن را
میسازند ،وجود ندارد .اين تودهھای مردماند
که تاريخ را میسازند .اين نقش تاريخساز
تودهھا نيز در خالء انجام نگرفته و
نمیگيرد .در بطن مبارزهای جاریست که
دو قطب متضاد تحول تاريخ را تشکيل
میدھند .در يک قطب نيروھايی جای
گرفتهاند که جانبدار پويايی ،پيشرفت،
دگرگونی و ترقیاند و در قطب ديگر،
جانبداران ايستايی ،سکون و آرامش قرار
دارند که برای توقف تاريخ تالش میکنند.
اين نيروی بازدارنده که به يک دوران
سپری شده تاريخ تعلق دارد ،برای حفظ
منافع اقتصادی و سياسی خود ،تمام قدرت و
امکانات خويش را به خدمت میگيرد ،به
بيرحمانهترين قھر و سرکوب متوسل
میگردد و وحشيانهترين کشتارھا را به راه
میاندازد تا نظم کھنه و ارتجاعی مستقر را
حفظ کند.
ھيچ پيشرفت و تحولی در تاريخ ،بدون
نبردھای سرسخت طبقاتی و بدون مقاومت
مايوسانه پاسداران نظم کھن رخ نداده است.
در دوران سلطهی بورژوازی نيز وضع بر
ھمين منوال بوده است.
در برابر تالش و مبارزه طبقه کارگر و
پيشگامان کمونيست آن ،برای سوق دادن
تاريخ بشريت به پيش ،برای رھا ساختن
انسان از قيد ھرگونه ستم ،استثمار ،نابرابری
و بردگی ،مقاومت و بيرحمی طبقه
سرمايهدار برای حفظ نظم مبتنی بر طبقات،
نابرابری و استثمار قرار گرفته است.
بورژوازی در تمام دوران حيات خود،
بزرگترين جنايات سراسر تاريخ بشريت را
برای حفظ نظم سرمايهداری سازمان داده
است .اگر در جريان مبارزات کارگری قرن
نوزدھم ھزاران کارگر و کمونيست قتلعام
شدند ،در قرن بيستم ،ميليونھا کارگر و
کمونيست کشتار شدند تا نظم ارتجاعی پا بر
جا بماند.
در ايران نيز از وقتی که جنبش کارگری و
کمونيستی شکل گرفت ،اين جنبش ھمواره با
سرکوب ،زندان و کشتار طبقه حاکم روبرو

بوده است .اين روندیست که در طول يک
صد سال اخير تا به امروز با آن مواجه
بودهايم .با اين تفاوت که ھر چه خصلت
ارتجاعی و ضد انسانی طبقه حاکم بر ايران
پررنگتر شده و ھر چه جنبش کارگری و
کمونيستی شکلی راديکالتر و تھديدکنندهتری
به خود گرفته است ،اين سرکوب ،تشديد شده
و به بيرحمانهترين شکل ممکن انجام گرفته
است.
وحشيانهترين سرکوب و کشتار را طبقه
حاکم بر ايران ،از ھنگامی در دستور کار
قرار داد که با نبرد سياھکل ،موجوديت
جريانی اعالم شد که به تمام نظم موجود
اعالن جنگ داد .رژيم شاه که با اختناق و
سلب آزادیھای مردم ،جزيره ثبات و آرامش
ايجاد کرده بود ،اکنون با يک جريان انقالبی
مارکسيست – لنينيست مواجه شده بود که بر
ھر گونه سازشکاری ،رفرميسم ،بیعملی و
انفعال خط بطالن کشيده و برای دگرگونی
نظم موجود ،سالح را در دستور کار قرار
داده بود .ارتجاع حاکم ،نيروی مسلحاش را
به مصاف حماسه آفرينان سياھکل فرستاد و
 ١٣قھرمان بزرگ جنبش کمونيستی ايران
را در اسفند ماه  ۴٩به جوخه اعدام سپرد تا
گويا آنچه را که در حال شکلگيری بود ،در
نطفه خفه کند .اما اين خيالی باطل بود .چرا
که اين نبرد از بطن مبارزات تودهھای
زحمتکش برای دگرگونی نظم حاکم بر ايران
برخاسته بود .از ھمين روست که به سرعت
بازتابی گسترده در جامعه يافت و آگاهترين و
پيشروترين انقالبيون کمونيست ،راه مبارزه
را تداوم مبارزه مسلحانه و پيوستن به
صفوف سازمان چريکھای فدايی خلق
يافتند.
اين واقعيت را گسترش مبارزات سال ۵٠
در شھرھا و توام با آن مبارزات جنبش
دانشجويی در حمايت از مبارزه مسلحانه،
آشکار ساخت .رژيم شاه سرکوب و کشتار
را تشديد کرد .دهھا رفيق فدايی در نبرد
رودررو جان باختند و يا به جوخه اعدام
سپرده شدند .در اسفندماه سال  ، ۵٠دهھا تن
از فداييان در بند ،تيرباران شدند ،تا گويا اين
کشتارھای دستهجمعی ،درس عبرتی برای
ديگر مبارزان کمونيست باشد .اما نتيجهای
در پی نداشت و پايانی بر رویآوری به
مبارزه قھرآميز عليه نظم موجود نبود .به
جای ھر رفيقی که بر خاک افتاد ،دهھا رفيق
فدايی به پا خاستند .بر تعداد زنان و مردان
مبارز و کمونيستی که آماده پيوستن به

۵۵
صفوف سازمان بودند ،پيوسته افزوده
میشد .گروهھای مسلح جانبدار خط مشی
سازمان شکل گرفتند .زندانھای رژيم شاه
مملو از چريک فدايی شد .رژيم شاه ديگر
قادر به نابود کردن جريانی که به نبردی
آشتیناپذير عليه نظم موجود برخاسته بود،
نبود .ھر کمونيست مبارز ،ھر کارگر
پيشرو ،ھر روشنفکر مترقی و ھر زن آگاه
و مبارزی ،آمال و آرزوھای آزادیخواھانه،
برابرطلبانه و سوسياليستی خود را در
سازمان چريکھای فدايی خلق ايران يافت.
اما در طول دروانی که باالخره به قيام
مسلحانه تودهای و سرنگونی رژيم سلطنتی
شاه انجاميد ،در نتيجه وحشیگری طبقه
حاکم بر ايران ،سازمان ما الاقل  ٣٠٠تن از
برجستهترين کمونيستھای ايران را از
دست داد .قھرمانان نبرد سياھکل نخستين
آنھا بودند .اميرپرويز پويان ،مسعود
احمدزاده ،حميد اشرف ،بيژن جزنی ،حميد
مومنی ،بھروز دھقانی ،احمد زيبرم ،اسکندر
صادقینژاد ،جليل انفرادی ،حسن نوروزی،
يوسف زرکار ،جعفر اردبيلچی ،اصغر
عرب ھريسی ،چوپانزاده و صدھا
کمونيست ديگر جانفشانان اين دوره از
مبارزات سازمان بودند.
در اين سالھا ،دهھا زن قھرمان کمونيست
در صفوف سازمان پيکار کردند و جان
باختند .مھرنوش ابراھيمی ،مرضيه
اسکويی ،نزھت السادات روحی آھنگران،
فاطمه افدرنيا ،شيرين معاضد ،فاطمه
حسنپور ،پروين فاطمی در زمره رفقايی
بودند که تا سال  ۵۴به دست جالدان رژيم
شاه به قتل رسيدند .روی آوری زنان به
مبارزه در صفوف سازمان به حدی وسعت
گرفت که الاقل  ١٨تن از جانباختگان فدايی
در سال  ،۵۵زنان کمونيستی بودند که در
راه آرمانھای آزادیخواھانه و سوسياليستی
سازمان جان فشاندند.
بهرغم تمام وحشیگریھای رژيم شاه که در
سال  ۵۵به کشتار دستهجمعی رھبری
سازمان انجاميد ،اما از آنجايی که سازمان ما
از اھداف و آرمانھای طبقه کارگر دفاع
میکرد و در قلوب تودهھای زحمتکش جای
گرفته بود ،ھيچگاه از پای درنيامد .در پی
ھر ضربهای ھر چند سنگين ،دوباره به پا
خاست ،تا جايی که حتا در ضعيفترين
موقعيت خود ،پس از ضربات سال ،۵۵
توانست بپاخيزد و نقش بسيار برجستهای در
جريان قيام مسلحانه تودهای برای سرنگونی
رژيم شاه ايفا کند و در پی آن به بزرگترين
سازمان کمونيست خاورميانه تبديل شود .با
تمام کشتار و وحشیگری ارتجاع ،سرانجام
اين رژيم شاه بود که از پای درآمد و به
گورستان تاريخ سپرده شد .سازمان
چريکھای فدايی خلق ايران ،به عنوان يک
درصفحه ۶
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سازمان انقالبی مدافع آزادی و سوسياليسم،
سرفراز از اين مبارزه بيرون آمد .معھذا اين
واقعيت به جای خود باقیست که سرکوب و
کشتارھای رژيم شاه ،چنان سنگين بود که
اين امکان را از سازمان گرفت تا در دوره
برآمد تودهای سال  ،۵٧بتواند ھدايت و
رھبری جنبش تودهای را در دست خود
بگيرد و مانع از آن گردد تا طبقه سرمايهدار
داخلی و متحدين امپرياليست بينالمللی آن
،گروه مرتجع ديگری را تحت رھبری
خمينی به جنبش تودهای مردم ايران تحميل
کنند ،انقالب را درھم بشکنند و جناياتی
صدبار وحشتناکتر از رژيم شاه را عليه
انقالبيون و مردم ايران سازمان دھند.
با به قدرت رسيدن فراکسيون ديگری از
طبقه سرمايهدار تحت رھبری خمينی در
ايران و استقرار جمھوری اسالمی،
ارتجاعی ھارتر و بيرحمتر از رژيم شاه
حاکم گرديد.
جمھوری اسالمی ادامه و تشديد
کمونيستکشی رژيم شاه را به نام خدا
برعھده گرفت تا اين کشتار را به چند برابر
افزايش دھد .جمھوری اسالمی ،در اساس
وظيفه و رسالتی جز سرکوب وکشتار
نداشت .اين ارتجاع ھار و بيرحم ،از آن رو،
زمام امور را به دست گرفته بود که طبقه
حاکم بيش از ھر زمان ديگر نظم موجود را
در خطر میديد .ابعا بحرانی که ميليونھا تن
از مردم را به انقالب کشانده بود ،راديکالتر
شدن روزافزون جنبش کارگری ،تقويت
مداوم جنبش کمونيستی ،بورژوازی حاکم را
به ھراسی مرگبار دچار ساخته بود .لذا
سرکوب و کشتار بيرحمانه را يگانه راه
نجات خود و نظم پوسيده ارتجاعی
میدانست.
نخستين کشتار فداييان در دوره جمھوری
اسالمی ،چند روزی پس از قيام در فروردين
 ۵٨در ترکمنصحرا بود .مزدوران رژيم
حداقل  ١۵تن از فداييان را کشتار کردند.
آنابردی سرافراز ،بھرام آقآتابای ،آراز
محمد دردیپور و گروه ديگری از فداييان
در يک حمله وحشيانه نيروھای سرکوب
رژيم جان باختند .ترور فعاالن سازمان در
شھرھای مختلف به يکی ديگر از شيوهھای
کشتار و سرکوب رژيم تبديل گرديد .اعدام
فداييان در کردستان از اواسط سال  ۵٨به
اجرا گذاشته شد .يوسف کشیزاده ،ناصر
سليمی ،رشوند سرداری ،گرجی بيانی،
شھريار و احسن ناھيد در زمرده اين گروه
از جانباختگان فدايی بودند .در آخرين روز

بھمنماه نيز رھبران خلق ترکمن ،رفقای
فدائی توماج ،مختوم ،واحدی و جرجانی
ترور شدند.
اما خيانت بزرگ جناح موسوم به اکثريت در
سازمان ما و پشت کردن آن ھا به اھداف و
آرمانھای آزادیخواھانه و سوسياليستی
سازمان ،طرفداری آنھا از رژيم ارتجاعی
جمھوری اسالمی و ھمدستی آنھا و حزب
توده با رژيم در سرکوب کارگران و
زحمتکشان و سازمانھای انقالبی و
کمونيست ،به رژيم امکان بيشتری در
سرکوب و کشتار داد.
بيشترين ضربات را سازمان ما ،فدائيان
اقليت ،در ميان سازمانھا کمونيست متحمل
شد که به سنتھای انقالبی پيشين خود در
آشتیناپذيری با دشمنان طبقاتی کارگران،
پايبند ماند و از آرمانھای آزادیخواھانه و
سوسياليستی سازمان دفاع نمود .فداييان
اقليت که در پی انشعاب خرداد ماه سال ،۵٩
حرکت مستقل را آغاز نمودند ،اکنون در
شرايطی که ارتجاع حاکم تمام نيروی خود
را برای سرکوب و کشتار ھمه جانبه
تودهھای کارگر و زحمتکش ،سازمانھای
کمونيست و انقالبی بسيج کرده بود،
میبايستی ھمانند دوران رژيم شاه ،اما با
تاکتيکھای جديد منطبق با شرايط نوين ،در
مقابل ارتجاع حاکم بايستند و به مبارزه ادامه
دھند.
از ھمان آغاز جدايی اقليت و اکثريت،
جمھوری اسالمی اقدامات سرکوبگرانه خود
را عليه جريان اقليت تشديد نمود .دستگيری
رفقای ما افزايش يافت .تجمعات و
گردھمآيیھای سازمان مورد يورش
نيروھای سرکوب رژيم قرار گرفت .در
جريان ھمين يورشھا و سرکوبگریھا بود
که يکی از برجستهترين فعاالن جنبش
کارگری ،رفيق جھانگير قلعه مياندوآب،
دستگير و ترور شد.
با يورش ھمه جانبهی رژيم در سال ۶٠
صدھا تن از فداييان )اقليت( دستگير و گروه
کثيری از آنھا در ھمان سال  ۶٠به جوخه
اعدام سپرده شدند .رفيق سعيد سلطانپور،
عضو ھيات نويسندگان نشريه کار ،در ميان
نخستين اعدام شدگان سال  ۶٠بود ٥ .تن از
اعضای کميته مرکزی سازمان ،رفقا سيامک
اسديان ،محسن مديرشانهچی ،محمدرضا
بھکيش ،يدﷲ گلمژده و رفيق احمد غالميان
لنگرودی در طول ھمين سال در درگيری با
مزدوران حکومت اسالمی جان باختند و
رفيق منصور اسکندری تربقان ،زير شکنجه

جان باخت .تا سال  ۶۴که حدود  ۶٠تن از
اعضای کميته کارگری تھران دستگير و
کمتر رفيقی از ميان آنھا زنده ماند ،صدھا
تن ديگر به خيل جانفشانان فدايی افزوده
شد .اگر در دوران رژيم شاه ،دهھا تن از
جانباختگان فدائی کارگران آگاه و پيشرو
بودند ،در دوره سرکوبگریھای رژيم
جمھوری اسالمی عليه فداييان )اقليت( صدھا
تن از جانباختگان سازمان ،کارگر و
زحمتکش بودند .رفقا احمد منادی ،غالمرضا
موالئی بيرگانی ،خيرﷲ حسنوند ،جھانبخش
سرخش ،مرتضی کريمی ،محمد علی
ابرندی ،محمد رضا راستی ،ھوشنگ
کيانی ،رضا حسينی مستعان ،موسی آباد ،
حسين مال طالقانی ،داوود مداين ،لقمان
مدائن ،عبدالرضا ماھيگير ،عبدالکريم عبدﷲ
پور ،علی ميرشکاری ،ھوشنگ احمدی،
بيژن اسالمی ،ونداد ايمانی ،احمد برار پور،
بيگ محمدی ھزاوه ،ملک محمد جاوه ،محمد
چشم به راه ،محمود خاموشيان ،اکبر مسلم
خانی ،حسين محمدی ،رحمت فتحی ،بھزاد
عمرانی ،قدرتﷲ شاھين سخن در زمره
خيل عظيم کارگران پيشروئی بودند که
توسط جمھوری اسالمی کشتار شدند.
در اين دوران ،ھمچنين گروه کثيری از
اعضا و ھواداران سازمان که توسط رژيم
اعدام شدند و يا در جريان درگيری جان
باختند زنان مبارز کمونيست بودند .زھرا
بھکيش ،ويدا گلی آبکناری ،مريم توسلی،
منيژه طالبی ،نفيسه ناصری ،سوزان نيکزاد،
ژيال سياب ،ناھيد محمدی ،مريم دژآگاه،
زھرا بيدشھری ،زھرا فرمانبردار،فاطمه
محمدی ،نادره نوری ،فريده يوسفی ،خاطره
جاللی و دهھا رفيق زن کمونيست ديگر در
راه آرمانھای آزادیخواھانه و سوسياليستی
سازمان جان باختند.
در کردستان نيز گروھی از فداييان که در
پی خيانت اکثريت از مواضع اقليت
جانبداری نمودند و در صفوف سازمان به
مبارزه عليه رژيم ادامه دادند ،در يک
مبارزه رودررو جان باختند .رفقا مسعود
رحمتی ،علی نوذری ،جواد کاشی ،محمد
کس نزانی ،انور اعظمی ،رشيد يزدانپناه،
سيروس قصيری ،تيمور ستاری ،فريدون
بانهای ،مختار قلعهويسی در ميان دهھا
جانباخته فدايی در کردستان بودند.
در بلوچستان نيز رفقا مھدی خانزاده ،علی
رضا بامری ،صمد حسين زھی ،فقير محمد
زينالدينی ،امير نورائی ،کريم کھرازھی از
جمله رفقائی بودند که به دست جالدان
جمھوری اسالمی به قتل رسيدند.
جمھوری اسالمی در فاصله سالھای  ۶٠تا
 ۶٧نزديک به ھزار تن از فدائيان )اقليت(
را به جوخه اعدام سپرد و ھزاران تن را به
درصفحه ٨

نيمه دوم اسفند  ٩٢شماره ۶۶۵
از صفحه ١

کودکان کار ،کوچکمردان و
کوچکزنان نانآور
و توان و منزلتشان محروم میکند و به رشد
جسمی و روانیشان آسيب وارد میسازد .به
گزارش سال  ٢٠١٢سازمان جھانی کار در
سراسر جھان ١۶٨ ،ميليون کودک کار در سنين
بين  ۵تا  ١٧ساله وجود دارد .بيش از نيمی از
اين تعداد ،يعنی  ٨۵ميليون نفر در مشاغل
خطرناک و آسيبرسان اشتغال دارند .کودکان
 ۵ – ١١سال ۴۴ ،درصد ١٢ – ١۴ ،سال٢٨ ،
درصد و  ١۵ – ١٧سال ٢٨ ،درصد اين نيروی
کار را تشکيل میدھند .البته در گزارش سازمان
جھانی کار ،يادآوری میشود که اين آمار شامل
کارھای خانگی مثل خدمتکاری نمیشود که
بيشتر نيروی آن را دختران تشکيل میدھند.
شايد ھمين آمار کافی باشد تا وخامت وضعيت
کودکان کار در جھان را نشان دھد.
در ايران ،تا مدت زيادی وجود کودکان کار
انکار میشد .اکنون نيز که دست اندرکاران
مجبور شدهاند به وجود پديدهای به نام "کودک
کار" اعتراف کنند ،گاھی آنان را "کودک کار و
خيابان" مینامند تا در آمار منظور نگردند.
در مورد تعداد کودکان کار آمار مشخصی وجود
ندارد .در اين مورد خاص ،فاطمه آليا عضو
کميسيون اجتماعی مجلس شورای اسالمی
میگويد" ،آمار رسمی گرفته نمیشود زيرا
کودک کار به صورت رسمی و تأييد شده در
کشور وجود ندارد ".به ھر روی ،برخی دست
اندرکاران میگويند ،طبق آمار رسمی  ٢ميليون
کودک کار وجود دارد ،اما طبق برآوردھای غير
رسمی تعداد آنان به  ٧ميليون نفر بالغ میشود.
برای پوشاندن اين پديدهی ناھنجار و ضد انسانی
و انحراف افکار عمومی ،دست اندرکاران
جمھوری اسالمی طبق معمول به دستاويزھای
گوناگونی متوسل میشوند و ادعاھای گوناگونی
را طرح میکنند ،از جمله معضالت فرھنگی،
بیسوادی و اعتياد سرپرستان خانواده،
خانوادهھای بیسرپرست و بدسرپرست ،خارجی
بودن آنان و الی آخر.
در ھمايشی که سازمان بھزيستی ،اسفند ماه در
ايران برگزار کرد ،نتايج برخی مطالعات
سالھای  ٧٨تا  ٨۵اعالم شد .اين نتايج در ھمين
حدی که منتشر شدهاند ،و در حدی که میتوان به
صحت و سقم آمار منتشره اعتماد کرد ،به خوبی
نشان میدھند که ادعاھای رژيم در مورد علل
پديده "کودکان کار" تا چه اندازه بیپايه و اساس
است.
"فرضيهھايی وجود داشت که کودکان ولگردی
میکنند يا فعاليت خاصی ندارند ،اما مطالعات
نشان داد  ٨٠درصد آنان در خيابان به کارھايی
نظير دستفروشی ،پادويی ،شاگردی و ...اشتغال
دارند .و مطالعات نشان داد که  ٢تا  ١۵ساعت
در روز به کار مشغولند و بيشتر آنان بيشتر از

 ۶ساعت در روز کار میکنند".
"درآمد اين کودکان بين  ۶ھزار تا ١۵٠
ھزارتومان و باالتر گزارش شده است که البته
بين تھران و استانھا تفاوت وجود دارد و در
استانھا طيف درآمدی کوچکتر است".
"بيش از  ٨٠درصد کودکان خيابانی با
خانوادهھايشان در ارتباطند و  ٣ / ۶درصد آنان
فاقد سرپرست ھستند".
" ...به طور کلی اين نتيجه به دست آمد که ]فقط[
يک چھارم کودکان خيابانی مھاجران افغان
ھستند".
"بيشتر مطالعات نشان دادند که خانواده اين
کودکان اعضايی بيش از پنج نفر دارند و ھر چه
بعد خانواده بيشتر میشود ،احتمال کار کودکان
بيشتر میشود".
" ٢٣درصد پدران کودکان خيابانی بيکارند يا
مشاغل کم درآمد دارند".
" ٢٠درصد خانوادهھای کودکان کار و خيابان
سابقه زندان داشته و  ۵۶درصد آنھا افراد معتاد
در خانوادهشان داشتهاند".
"درآمد خانوادهھای مورد مطالعه اين طور به
دست آمد که از  ۶۴تا ] ١٠٠؟؟[ آنھا زير ١٠٠
ھزار تومان درآمد داشتند".
در ھمين ھمايش ،رئيس سازمان بھزيستی اعالم
میکند" :شيب سرپرستی کودکان خيابان ]بخوان
کودکان کار[ از سمت بیسرپرست و بد
سرپرست به سمت دارای سرپرست در حال
تغيير و ميل کردن است".
حال که ديگر جای انکار نيست ،جمھوری
اسالمی برای اين کودکان اشک تمساح میريزد،
آنان را به "رستورانگردی" میبرد ،ھمايش
برگزار میکند و تعدادی از کودکان کار را روی
سن میفرستد تا "سرود بخوانند" ،اتاق فکر
تشکيل میدھد ،جشنواره ترتيب میدھد .و از
ميان چندين ميليون کودک کار در سال ،٩٢
" ٢۶٠٠کودک را ساماندھی" میکند! و دست
اندرکاران رژيم برای حل اين معضل ،از
"سازمانھای غير دولتی"" ،مردمنھاد"" ،خيريه،
و "گروهھای داوطلب" مدد میجويند.
اما اينھا ھيچ يک چاره درد نيست .برخی از
دست اندرکاران اين گونه سازمانھا ،به اين امر
واقفند .در مصاحبهای به سال  ،٢٠١١مسئول
واحد پژوھش جمعيت دفاع از کودکان کار و
خيابان ،میگويد" :ھدف ما اين نيست که با اين
کارھا ،بتوانيم کار کودک را لغو کنيم .ما باور
داريم که با گسترش کمی مراکزی مانند جمعيت
دفاع ،مسئلهی کودکان کار حل نمیشود ...در
واقع نتيجهای که ما از کار عملیمان گرفتهايم اين
است که احساس میکنيم سازمانھايی که در
ھمين امورات روزمره و در ھمين کارھای
واکنشی میمانند ،به شکلی دارند آب در ھاون
میکوبند .پس آمديم بخش ديگری در فعاليتھای
جامعه درست کرديم؛ "رو به جامعه" .در
فعاليتھای رو به جامعهمان سعی میکنيم جامعه
را متشکل کنيم و آگاه کنيم تا بخواھد و پای
حرفاش بايستد ،برای اين که کار کودکان در
جامعه نباشد ".وی ادامه میدھد ..." :تا مشکل

٧٧
فقر ھست ،ھيچ کاری نمیتوان کرد .نه خانواده
میتواند کار بکند ،نه مسجد محل میتواند کاری
کند ،نه معلم و نه سازمانھايی مانند ما .مھمترين
قضيه فقر است".
امری که فاطمه دانشور ،عضو اتاق بازرگانی
ايران نيز به آن معترف است .وی در ميزگردی
در خرداد ماه امسال به خبرگزاری فارس
میگويد" :تصور وجود باندھای سوءاستفاده از
کودکان کار اشتباه است و  ٩٠درصد اينھا
دارای خانوادهھايی ھستند که کودکان برای تأمين
معيشت مجبور میشوند کار کنند و بررسیھا
نشان میدھند که فقر دليل اصلی ايجاد کودکان
کار است و درصد کمی از اين افراد مورد سوء
استفاده باندھای مافيايی قرار میگيرند".
و نه تنھا جمھوری اسالمی برای تخفيف اين
مشکل کاری نمیکند ،بلکه سياستھايی که اتخاذ
میکند ،خانوادهھای ھر چه بيشتری را به زير
خط فقر میکشاند و معضل را شديدتر میکند .از
عدم افزايش دستمزد متناسب با نرخ تورم گرفته
تا عدم تأمين معاش بيکاران؛ از تصويب قوانينی
که کارگاهھای زير ده نفر را از شمول قانون کار
خارج می کند تا تصويب طرح "استاد –
شاگردی"؛ از آزادسازی قيمتھا گرفته تا طرح
افزايش جمعيت.
به جز خطرات عمومی که کار جسمی نامتناسب
برای سالمت کودک به دنبال دارد ،به جز اين که
آنان را از تحصيل بازمیدارد ،به جز اين که در
خيابان و در محيطھای کاری روز میگذرانند که
برای کودک مناسب نيستند ،آنان در معرض
بيماریھای متعددی قرار دارند.
به گفتهی رئيس مرکز تحقيقات ايدز ايران،
"بررسی بر روی کودکان  ١٠تا  ١٨ساله نشان
داده است که  ۵درصد آنھا به ايدز مبتال بوده و
اغلبشان نيز بيماری ھپاتيت دارند ".البته به
گفتهی وی اين آمار مربوط به  ۵سال پيش است
و معتقد است "مسلما آمار ابتالی اين کودکان
بسيار فراتر رفته است" .گفته میشود شيوع ايدز
در ميان کودکان کار و خيابان  ۴۵برابر جمعيت
عادی است.
طبق پژوھشھای انجام شده از سوی فعاالن
کودک ٣٢ ،درصد کودکان کار مورد آزار
جسمی ،روحی و جنسی قرار میگيرند .در
مطالعهای در سال  ١٣٨٩در جنوب تھران۶۶ ،
درصد کودکان کار به بيماریھای عفونت انگلی
روده ١٠ ،درصد به عفونتھای ادراری٩۶ ،
درصد به بيماریھای لثه و  ٢۴درصد به عفونت
پوستی مبتاليند .به جز بيماریھای جسمی ،بيش
از دو سوم اين کودکان از افسردگی پنھان و
آشکار در رنجاند.
کودکان کار ،در نظام سرمايهداری ،پديده جديدی
نيستند .آنان عضو ارتش بزرگ کارگران ھستند
که استثمار نيروی کارشان برای کسب ارزش
اضافه و سود بيشتر از ھمان ابتدا ھمزاد نظام
سرمايهداری بوده است.
بسياری از ما کتابھای "ديويد کاپرفيلد" و
"اليور تويست" اثر چارلز ديکنز را خواندهايم.
درصفحه ٨

رژيم جمھوری اسالمی را بايد با يک اعتصاب عمومی سياسی و قيام مسلحانه برانداخت

نيمه دوم اسفند  ٩٢شماره ۶۶۵
از صفحه ٧

کودکان کار ،کوچکمردان و
کوچکزنان نانآور
سرگذشت کودکان اين کتابھا ،افسانه نبودند،
بلکه از سرگذشتھای واقعی کودکان فقرا و
کارگران در دوران انقالب صنعتی بريتانيا
برگرفته شدهاند.
انقالب صنعتی برای امپراتوری بريتانيا ،رفاه و
ثروت به ھمراه آورد ،اما به ھزينه گزافی.
بسياری از کارگرانی که در معادن يا در صنايع
نساجی کار میکردند ،کودکان بودند .استثمار
نيروی کار کودکان برای شکوفايی بورژوازی
بريتانيا در قرنھای ھجدھم و نوزدھم حياتی بود.
در سال  ١٨٢١تقريبا ً  ۴٩درصد نيروی کار را
افراد زير  ٢٠سال تشکيل میدادند .در نواحی
روستايی کودکان از پنج يا شش سالگی به کار
در مزارع مشغول میشدند .در حالی که طبقات
ثروتمند از رفاه و تجمل برخوردار بودند ،اين
کودکان بودند که در کشور خودشان به زنجير
کشيده میشدند ،گرسنگی میکشيدند ،کتک
میخوردند و بخشی از ثروت جامعه را توليد
میکردند .لباسھايی که اين طبقات مرفه بر تن
داشتند ،ليوانھا و جامھای شيشهای و کارد و
چنگال سر ميزشان ،غذايی که در بشقابشان
بود ،زغالی که در بخاریھای میسوزاندند ،ھمه
و ھمه توسط کودکان در شرايطی بس اسفناک
توليد میشدند .بسياری از اين کودکان بر اثر
حوادث کار ،جان باختند ،اعضای بدنشان را از
دست دادند ،يا پيش از رسيدن به  ٢۵سالگی بر
اثر سرطان ريه و ساير بيماریھا مردند .در
نتيجه ،طی نسلھای پياپی ،بخشی از کارگران بر
اثر سوءتغذيه ،نقص عضو ،بيماری ،پيامدھای
متعدد ناشی از شرايط وحشتناک کاری ،تباه
شدند.
کسب ارزش اضافه و سود بيشتر تنھا ھدف
توليد سرمايهداری است .آنچه که برای اين نظام
اھميتی ندارد ،ھزينهايست که کارگران و
خانوادهھايشان برای تحقق اين ھدف میپردازند.
اگر در قرن بيست و يکم شاھد وجود
کنوانسيونھای متعدد عليه کار کودکان و
تالشھايی برای به حداقل رساندن اين پديده
ھستيم ،حاصل مبارزات طوالنی طبقه کارگر
طی سدهھا بوده است.
در ايران نيز ،مبارزه با پديده کودکان کار و محو
اين زخم چرکين از مبارزه با نظام سرمايهداری
جمھوری اسالمی جدايیناپذير است .اين معضل
نيز راه حل قطعی ديگری ندارد جز براندازی
جمھوری اسالمی و برقراری حکومت شورايی.
حکومتی که در آن کارگران اختيار توليد و اداره
جامعه را خود به دست گيرند و زندگی در خور
و شايستهای برای خود و فرزندانشان برقرار
کنند.

٨٨

از صفحه ۶

ياد تمامی رفقای جان باخته سازمان گرامی و راھشان پر رھرو باد

برعھد خويش ايستادهايم
بند کشيد .گروھی از اين محکومين نيز در
کشتار سال  ،۶٧اعدام شدند .اکثريت اين
جانباختگان فدائی در دوره جمھوری
اسالمی ،کارگر ،معلم ،پرستار و کارمند
بودند.
سارمان ما تاکنون توانسته تنھا اسامی و
زندگینامه صدھا تن از جانباختگان فدايی
)اقليت( را جمعآوری کند ،اما ھنوز بسيارند
از ميان ھواداران سازمان که در شھرھای
مختلف ايران به دست جالدان جمھوری
اسالمی اعدام شدند ،اما گمنام باقی ماندهاند.
ياد آنھا نيز گرامی باد.
رژيم فوق ارتجاعی و ضد انسانی جمھوری
اسالمی تا میتوانست کشتار کرد ،اما اين
رژيم نيز ھيچگاه نتوانسته و نمیتواند
سازمان ما را از ادامه مبارزه برای اھداف
و آرمانھای انسانی سوسياليستیاش باز
دارد .برای سازمانی که ھدف و آرمان خود
را سرنگونی نظم ستمگرانه سرمايهداری و
برقراری نظمی سوسياليستی قرار داده است،
توقفی در مبارزه وجود نخواھد داشت .اين
جمھوری اسالمیست که با تمام جنايات و
فجايعی که به بار آورد ،سرانجام از پای
درخواھد آمد و ھمچون رژيم شاه به زباله
دانی تاريخ پرتاب خواھد شد .اين واقعيت را
ھم اکنون وضعيت وخيم جمھوری اسالمی
به خوبی نشان می دھد .سرتاپای اين رژيم
را بحران فراگرفته است .ھيچ راھی برای
اين بحرانھا و پاسخی حتا به جزيیترين

مطالبات تودهھای مردم ايران ندارد .مبارزه
طبقه کارگر که اساس ھرگونه تحول انقالبی
در ايران است ،پيوسته رشد و گسترش
میيابد .افکار و انديشهھای رھايیبخش
سوسياليستی در ميان کارگران مدام توسعه
میيابد و شرايط برای سرنگونی انقالبی
رژيم آمادهتر میشود .جمھوری اسالمی
چشماندازی برای بقاء ندارد.
سازمان ما که در طول  ۴٣سال مبارزه خود
ھمواره از اھداف و آرمانھا و منافع طبقه
کارگر و تودهھای زحمتکش دفاع نموده و
استوار عليه نظم موجود جنگيده است،
امروز نيز استوارتر از ھر زمان ديگر بر
سر دفاع از اھداف و آرمانھای سوسياليستی
کارگری ،مبارزه عليه نظم ارتجاعی
سرمايهداری و برای استقرار نظمی شورايی
و جامعهای سوسياليستی ،از طريق يک
انقالب اجتماعی ،ايستاده است.
اين ھمان ھدف بزرگیست که صدھا فدايی
برای تحقق آن مبارزه کردند و جان باختند و
سازمان ما در  ٢۵اسفند ،روز بزرگداشت
ياد و نام جانفشانان فدايی ،بار ديگر برعھد و
پيمان ھميشگی خود در دفاع از منافع طبقه
کارگر و مبارزه برای تحقق اھداف و
آرمانھای آزادیخواھانه و سوسياليستی
سازمان تاکيد میورزد.
ياد تمامی رفقای جان باخته سازمان گرامی
و راھشان پر رھرو باد.

نيمه دوم اسفند  ٩٢شماره ۶۶۵
از صفحه ١٢

ادامه سياست حذف يارانهھا و نتايج فاجعه بار آن
مورد کنترل تورم با اجرای اين مرحله با "شيب
ماليم" نشان داده است .کافیست تا نگاھی به
بھای کاالھای خوراکی بياندازيم و ببينيم که اين
ادعاھا تا چه حد با واقعيتھا فاصله دارند .در
کشوری که حداقل دستمزد کارگر به  ۵٠٠ھزار
تومان نمیرسد ھمين کارگر بايد يک کيلو
سيبزمينی را به بھايی بيش از  ٣ھزار تومان
تھيه کند!!! و اينھا ھمه در حالیست که ھنوز
برای مثال افزايش قيمت برق و آب در قبضھا به
دست مردم نرسيده است ،تا چه رسد به افزايش
بھای ساير کاالھا .چگونه میتوان درآمد حاصل
از "ھدفمندسازی يارانهھا" را که در سال گذشته
و براساس آمارھای دولتی  ٢٨ھزار ميليارد
تومان بوده ،در طول يکسال حدود  ٢٠ھزار
ميليارد افزايش داده و درآمد حاصل از افزايش
نان و برق را نيز به  ١١ھزار و  ٣٠٠ميليارد
تومان افزايش داد اما تاثيری در تورم بر جای
نگذاشت؟!! حتا نمايندگان مجلس اسالمی نيز
بارھا در مجلس به نتايج تورمی اين کار اشاره
داشتهاند.
جدا از تاثيرات تورمی اين سياست ،افزايش بھای
حاملھای انرژی و آب و نان که از جمله
حياتیترين نيازھای کارگران و زحمتکشان
میباشند ،تاثير مستقيمی بر کاھش سطح معيشت
آنھا خواھد داشت .اما از بابت اين ھجوم به
سطح معيشت کارگران و زحمتکشان ،نه تنھا
قرار نيست افزايشی در ميزان يارانه نقدی
صورت گيرد بلکه دولت با افکارسازی و با
استفاده از رسانهھای وابسته تالش دارد تا از
ميزان يارانه نقدی )با کاھش افرادی که يارانه به
آنھا تعلق میگيرد( بکاھد .در ھمين راستا
جھانگيری معاون اول احمدینژاد استارت کار
را زد و در فيسبوک خود از مردم خواست تا در
اين مورد که يارانه نقدی به چه کسانی بايد تعلق
گيرد نظرشان را بدھند و سپس ھمين رسانهھا
جمعبندی کردند که کسانی که بين  ۵٠٠ھزار
تومان تا يک ميليون تومان درآمد دارند بايد
مشمول يارانه نقدی شده و بقيه حذف شوند!!!
مضحک آن که ھمين رسانهھا بارھا در
نوشتهھایشان از خط فقر  ٢ميليون و پانصد
ھزار تومانی تا يک ميليون و ھفتصدھزار
تومانی صحبت به ميان آورده بودند و اين تازه
برای سال جاری است و طبيعیست که در سال
آينده و با توجه به نرخ تورم سرسامآور کنونی
خط فقر از  ٣ميليون تومان نيز گذر خواھد کرد.
"کميته مزد کارگران استان تھران" که در حقيقت
يک تشکل حکومت ساخته میباشد ،محاسبهای
براساس قيمتھای بھمنماه انجام داده و در
رسانهھای دولتی منتشر شده که براساس آن
ھزينه ماھانهی يک خانواده چھار نفره يک
ميليون و  ٧۶٠ھزار تومان میباشد .در اين
محاسبه ھزينه خوراک يک نفر در ماه ٢٢٧
ھزار تومان محاسبه شده است ،يعنی در صورتی
که حقوق کنونی کارگران حتا  ٢۵درصد افزايش
يابد ،يک خانواده  ۴نفره کارگری با اين حقوق

حتا نمیتواند ھزينهھای خوراکی خود را تامين
کند و باز بگذريم از اين که در نتيجه افزايش
تورم ،در سال آينده تا چه حد ھمين مواد خوراکی
گرانتر خواھند شد .يعنی اگر تورم را ھمان ٣۵
درصدی که در آمار مراکز دولتی ھمچون بانک
مرکزی ارائه شده ،محاسبه کنيم در صورت
افزايش  ٢۵درصدی حداقل دستمزد ،اين حداقل
دستمزد تنھا ھزينه خوراکی دو نفر از  ۴عضو
يک خانواده را تامين میکند و حتما از نظر
مسئوالن جمھوری اسالمی آن دو نفر ديگر نيز
می توانند با ھوا شکمھایشان را سير کنند!! اما
اگر تنھا کمی واقعیتر بخواھيم به موضوع نگاه
کنيم يعنی تورم  ۴۵درصدی را که برخی از
نمايندگان مجلس از جمله احمد توکلی برای سال
آينده پيشبينی کردهاند در نظر بگيريم وضع از
آن ھم بدتر میشود تا باز چه رسد به تورم واقعی
که تمامی ياوران و حاميان حکومتی از بيان آن
وحشت دارند.
جالب آنکه در محاسبه "کميته مزد استان
تھران" ،ھزينه دخانيات ،وسايل خانه ،تفريح و
مسايل فرھنگی )مانند خريد کتاب ،ھزينه اينترنت
و يا رفتن به سينما ،تئاتر ،کنسرت و غيره(،
رستوران و ھتل صفر در نظر گرفته شده ،گويی
که بر پيشانی کارگران و خانوادهھایشان در
"نظام مقدس جمھوری اسالمی" ُمھر خورده
است که تنھا "زنده" باشند و حق "زندگی کردن"
را ندارند" ،زنده" باشند مانند و به سبک ديگر
موجودات زندهای که مورد بھرهبری انسانھا
قرار میگيرند و تا زمانی که "نظام مقدس
سرمايهداری" بتواند از آنھا بھره جويد!! و باز
مضحک آنکه ھزينه مسکن نيز به بھانهی اين که
نيمی از کارگران خانه دارند تنھا  ٣١٠ھزار
تومان محاسبه شده است!!
اما ھدف دولت از افزايش قيمتھا چيست و چرا
دست به اين اقدام میزند؟ مساله اين است که
بحران اقتصادی شرايط وخيمی را برای
جمھوری اسالمی رقم زده به طوری که در تامين
ھزينهھای دستگاهھای نظامی و بوروکراتيک
خود نيز درمانده است .بهگفتهی انصاری معاون
پارلمانی روحانی ٨٠ ،درصد از بودجه جاری
کشور به پرداخت حقوق کارمندان اختصاص
دارد .اين در حالیست که بخش اعظم بودجه
عمومی کشور نيز بودجه جاری میباشد و در
سال گذشته و بنابر گفتهی وزير اقتصاد در
"مجلس خبرگان" مجموع درآمدھای دولت در
طی ١١ماھه سال ١١۴ ،ھزار ميليارد تومان
بوده است و اگر ھمين نسبت را با توجه به
پيشبينی دولت در مورد رشد اقتصادی صفر
درصدی در نظر بگيريم ،دولت در سال  ٩٣نيز
با معضل بزرگ کسری بودجه روبرو خواھد
بود .برای ھمين دولت درصدد است تا با افزايش
قيمتھا بخشی از کسری بودجه را تامين کند و
چه باک که برای حفظ "نظام" فشار بر شانهھای
کارگران و زحمتکشان باز ھم افزايش يابد!!
سعيد ليالز اقتصاددان حامی دولت روحانی اين

٩٩
موضوع را با صراحت تمام میگويد .وی در
گفتوگو با سايت "فرارو" میگويد" :نظر به
اينکه اوضاع از مرحله وخامت عبور کرده و ما
در شرايط فوق بحرانی قرار داريم و کشور به
يک فوت نياز دارد تا در پرتگاه اقتصادی و
اجتماعی سقوط کند؛ تنھا يک راه حل عاجل و
فوری میتواند کشور را نجات دھد که آن افزايش
قيمت حاملھای انرژی است" .وی در پاسخ به
سوال خبرنگار که آيا از نظر شما تنھا راه عاجل
افزايش قيمت حاملھای انرژی است ،میگويد:
"ما اصال منابع ديگری نداريم .ما بايد راه برون
رفت بحران خود را در داخل جستجو کنيم و
معنای اين حرف اين است که ما به تجھيز تمام
منابع خود احتياج داريم".
اگر تمامی لفاظیھا و تبليغات دولتیھا را دور
بريزيم و به ھستهی اصلی سياست اقتصادی
دولت روحانی در رابطه با "ھدفمندسازی
يارانهھا" بنگريم .به ھمين نقطهای میرسيم که
اين اقتصاددان حامی دولت روحانی بهصراحت
بخشی از آن را میگويد و آن اين که برای پاسخ
به ھزينهھای دستگاهھای عظيمی که وظيفهی
حفظ حکومت را برعھده دارند ،از دستگاهھای
سرکوب ھمچون زندان و وزارت اطالعات و
سپاه گرفته تا دستگاه بوروکراسی ھمچون مجمع
تشخيص مصلحت ،مجلس ،شورای نگھبان و
وزارتخانهھا و تا دستگاهھايی که وظيفهی تحميق
دينی تودهھا را برعھده دارند ،دولت نياز به منابع
مالی دارد و گرنه به "پرتگاه" سقوط میکند .اما
آن بخشی که در صحبتھای اين بهاصطالح
اقتصاددان نھفته باقی میماند اين است که تامين
اين ھزينهھا تنھا با پرتاب شدن ھر چه بيشتر
کارگران و زحمتکشان به قھقرای فقر ممکن
میباشد.
وقتی که صحبت از افزايش دستمزد میشود،
صدای دولتيا ِن ريا کار و مردم فريب به دروغ
بلند میشود که افزايش دستمزد تورمزا است اما
وقتی که نوبت افزايش بھای کاالھا و خدماتی که
دولت ارائه میدھد میشود ،اين صدا با فراموشی
نتايج آن در افزايش تورم میگويد "چارهای
نداريم وگرنه ورشکست میشويم" .مانند
فالحتيان معاون وزير نيرو که میگويد" :اگر
قيمت برق واقعی نشود ساالنه با کسری حدود ٩
ھزار ميليارد تومانی روبرو خواھيم شد" ،ولی
نمیگويد که اين  ٩ھزار ميليارد تومان قرار است
از جيب چه کسانی تامين گردد؟!!
سياستھای اقتصادی دولت روحانی مانند تمامی
دولتھای جمھوری اسالمی تنھا منافع
سرمايهداران و حکومت را در نظر میگيرد.
سياستھايی که لزوما با منافع کارگران و
زحمتکشان در تضاد قرار میگيرند .اجرای فاز
دوم "ھدفمندسازی يارانهھا" يکی از آنھاست.
جلوگيری از افزايش واقعی دستمزدھای کارگری
يکی ديگر از آنھاست .افزايش ناچيز حقوق
بازنشستگان و زحمتکشانی ھمچون معلمان و
پرستاران که کارکنان دولت محسوب میشوند
يکی ديگر از اين سياستھاست .نبايد فراموش
کرد که تا وقتی دولتھای سرمايهداری بر سر
قدرت ھستند و سياستھای اقتصادی را تدوين
میکنند ،در به روی ھمان پاشنه چرخيده و منافع
سرمايهداران و حفظ حکومت ھدف "مقدس"
آنھا خواھد بود.
درصفحه ١٠
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بحران اوکراين و
منازعات امپرياليستھا
امپرياليسم مرحلهای از سرمايهداریست که
گنديدگی و تضاد مناسبات توليد سرمايهداری
با پيشرفت جامعه بيش از پيش آشکار و
تشديد میگردد .از ھمين روست که جھان
شاھد بزرگترين و خونينترين جنگھا در
طول تاريخ بشريت میشود .ھمانگونه که
لنين در کتاب امپرياليسم بهمثابهی باالترين
مرحله سرمايهداری میگويد" :در شرايط
سرمايهداری چه وسيلهای جز جنگ میتواند
عدم تطابق بين تکامل نيروھای مولده و
تجمع سرمايه از يکطرف و تقسيم
مستعمرات و مناطق نفوذ برای سرمايه مالی
را از طرف ديگر از بين ببرد؟" و اين عدم
تطابق و تالش برای تقسيم مناطق نفوذ را
میتوان در مرحلهی گنديدگی نظام
سرمايهداری يعنی امپرياليسم بهوضوح تمام
ديد.
دو جنگ جھانی که ميليونھا کشته تنھا يکی
از نتايج آنھا بود ،ريشه در ماھيت
امپرياليستی دولتھای درگير در جنگ
داشت .پس از جنگ جھانی دوم ،مسلح شدن
کشورھايی به سالحھای اتمی که در پايان
جنگ جھانی دوم نيز توسط امپرياليسم
آمريکا مورد استفاده قرار گرفت ،جھان را
وارد مرحلهای کرد که ھرگونه جنگ جھانی
جديد میتوانست و میتواند نقطهی پايانی بر
تاريخ بشريت بگذارد .از ھمين روست که
جنگھای جھانی جای خود را به جنگھای
منطقهای دادند و قدرتھای امپرياليستی
برای گسترش نفوذ خود و به جای وارد شدن
در يک جنگ مستقيم و عمومی به جنگھای
غيرمستقيم و منازعات منطقهای روی
آوردند که ھم اکنون نيز شاھد آن در برخی
از نقاط جھان ھمچون خاورميانه ھستيم .عدم
تفاھم برای از بين بردن سالحھای اتمی و
در حالی که بيش از دو دھه از پايان "جنگ
سرد" میگذرد به ھمگان نشان داد که تضاد
بين قدرتھای امپرياليستی و منافع و طمع
آنھا میتواند حتا تمام بشريت را با تمام
تاريخ و تمدن و پيشرفتھایاش نابود سازد.
به عبارتی منافع امپرياليستھا در تضادی
آشکار با منافع بشريت و جامعه قرار دارد و
به ھمين دليل از امپرياليسم میتوان به عنوان
بزرگترين و خطرناکترين دشمن بشريت
در طول تاريخ نام برد.
اگرچه پس از جنگ جھانی دوم ،اين
امپرياليسم آمريکا بود که بهعنوان برندهی
بزرگ جنگ توانست نقش ھژمونيک را در
بخش بزرگی از جھان سرمايهداری بدست

آورده و در تمام عرصهھای اقتصادی،
سياسی و نظامی حرف اول را بزند ،اما
رفته رفته و با رشد ديگر قدرتھای
امپرياليستی در کنار کاھش قدرت اقتصادی
آمريکا ،توازن قدرت نيز تا حدودی تغيير
کرد و آمريکا بهرغم آنکه ھمچنان بهعنوان
قدرت اول امپرياليستی باقی ماند ،اما ديگر
در جھان بدون رقيب و يکه تاز نمیباشد.
از ھمين رو ،در دھهھای اخير و به موازات
تغييراتی که در عرصهی جھانی بوجود آمد
از جمله فروپاشی بلوک شرق )که روسيه
نقش ھژمونيک را در آن داشت( و
قدرتگيری و ايفای نقش ھرچه بيشتر در
مناسبات جھانی توسط ديگر قدرتھای
امپرياليستی ھمچون اروپا ،روسيه و چين که
بهويژه با آغاز قرن بيستويکم به شکلی
بارز خود را نشان میدھد ،و نيز وارد شدن
اقتصاد جھانی به مرحلهای از بحران که
ويژگی مھم آن کوتاهتر شدن دوران رونق در
برابر طوالنیتر شدن دوران رکود میباشد،
شاھد گسترش جنگھا و منازعات قدرتھای
امپرياليستی به منظور تجديد تقسيم بازارھا و
مناطق تحت نفوذ ھستيم .جنگھايی که پس
از سالھا دامنهی آن به اروپا نيز با جنگ در
"بوسنی و ھرزگوين" کنونی و قتل عام
ھزاران نفر کشيده شد .و باز از ھمين دست
است بحران اوکراين که بهرغم گذشت ده
سال از منازعهی علنی امپرياليستھا برای
تسلط و يا تقسيم مجدد آن ،نه تنھا از دامنه
بحران کاسته نشد که بحران ابعاد
گستردهتری بهخود گرفت ،بهگونهای که
ويليام ھيگ وزير خارجه انگليس آن را
"بزرگترين بحران اروپا در قرن "٢١
خواند.
بحران اوکراين بهطور خالصه به دو علت
آغاز شد .اول نارضايتی بخشھای بزرگی
از مردم که نتيجهی عملکرد دولت فاسد
يانوکوويچ بود )اين نارضايتی در حدیست
که حتا پوتين نيز با اشاره به فساد و
نارضايتی مردم اوکراين از دولت
يانوکوويچ ،او را فاقد آينده سياسی در
اوکراين دانست( و ديگر مداخله قدرتھای
امپرياليستی درامور داخلی اوکراين،
ازيکسوروسيه ودرسوی ديگرآلمان و آمريکا
وساير متحدين اروپائی آن.
اعتراضات نيز درست از زمانی شدت
گرفت که يانوکوويچ از امضای تفاھمنامه
مشارکت تجاری با اتحاديه اروپا خودداری
کرد و به جای آن قرار شد تا از کمکھای
مالی روسيه برخوردار شود .ھمين
موضعگيری کافی بود تا منازعه بر سر
اوکراين بين قدرتھای امپرياليستی بار
ديگر شعلهور گردد .منازعهای که ازيک
سوبه سرنگونی ياناکويچ وروی کارآمدن
يک دولت جديد درکيف پايتخت اوکراين
منجر شد که دست نشانده امپرياليسم آلمان
وآمريکا و ساير متحدين آن است ،و ازسوی
ديگر با اقدامات روسيه در کريمه و اعالم
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استقالل از اوکراين و پيوستن به روسيه از
سوی پارلمان محلی کريمه که قرار است در
روزھای آينده حتا به رفراندوم گذاشته شود و
نيز درخواست دولت کريمه و يانوکويچ از
روسيه برای مداخله نظامی در اوکراين،
بحران وارد مرحلهی جديدی گرديد.
ھمانطور که در باال آمد ،اين اولين بار نبود
که اوکراين دچار بحران می شد .در سال
 ٢٠٠۴نيز بدنبال انتخابات رياستجمھوری
که به روی کار آمدن يانوکوويچ منجر
گرديد ،اعتراضات به تقلب در انتخابات که
از حمايت قدرتھای امپرياليستی رقيب
روسيه برخوردار بود ،تا حدی باال گرفت که
با رای پارلمان ،انتخابات باطل و در پی
انتخابات مجدد ،رقيب وی ،ويکتور
يوشچنکو با  ۵٢درصد آرا به
رياستجمھوری رسيد .اگرچه پس از
انتخاب ويکتور يوشچنکو ،ھمفکر او ،يوليا
تيموشنکو به مقام نخستوزيری رسيد اما
اين دوره چندان طول نکشيد و ويکتور
يانوکوويچ که پيش از شکست در انتخابات
نخست وزير بود ،بار ديگر )سال  (٢٠٠۵به
عنوان نخستوزير مشغول به کار شد.
در انتخابات فوريه سال  ٢٠١٠نيز
يانوکوويچ با اختالف رای کمی نسبت به
يوليا تيموشنکو به مقام رياست جمھوری
رسيد ،اما اينبار نيز قبل از آنکه دوران
رياستجمھوری وی به پايان برسد،
سرنگون گرديد .در ھمهی اين تحوالت
بهظاھر مردم نقش داشتند اما آنچه که
مشخص و غيرقابل ترديد باقی میماند ،نقش
قدرتھای امپرياليستی در دامنزدن به
اختالفات در اوکراين و ھدايت کردن
تحوالت سياسی در اين کشوربه سمتی ست
که متضمن تأمين منافع سياسی و اقتصادی
آن ھا باشد .در اين ميان اتحاديه اروپا برای
رسيدن به اھداف خود ،حتا در برابر
ارتجاعیترين جناحھای مخالف دولت
يانوکوويچ و روشھای جنايتکارانهی آنھا
روش سکوت تأييدآميز را اختيار کرد.
افشای گفتوگوی تلفنی وزير خارجه استونی
با کاترين اشتون نمونهای از اين
سکوتھاست .وزير خارجه استونی در اين
گفتوگوی تلفنی با تاکيد بر اين که کسانی
اکنون در اوکراين بر سر قدرت آمدهاند که
"سابقهی کثيفی دارند و مورد اعتماد مردم
نيستند" ،از نقش اين گروهھا با استفاده از
تکتيراندازھا در قتل تظاھرکنندگان و پليس
پرده برداشت .افشای اين مکالمه کار را به
جايی رساند که وزارت خارجه استونی
مجبور به تاييد اين گفتوگو به صورت
رسمی گرديد.
ھمچنين حزب "آزادی" بهعنوان يک حزب
نژادپرست و راست افراطی ،که در
سازماندھی اعتراضات و سرنگونی
يانوکوويچ نقش مھمی ايفا کرد و در
انتخابات پارلمانی سال گذشته توانست به
درصفحه ١١
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بحران اوکراين و منازعات
امپرياليستھا
پارلمان راه يابد ،در حالی در صف دولت
کنونی جای گرفته است که پيش از اين به
دليل ديدگاهھای نژادپرستانهاش مورد انتقاد
اتحاديه اروپا قرار گرفته و اين اتحاديه
ھرگونه ھمکاری با آن را منع کرده بود.
اگر در گذشته اختالفات بر سر اوکراين به
نوعی با توافقات قدرتھای امپرياليستی
تعديل و يا به ظاھر حل میگرديد ،اما اين
بار بحران اوکراين به ابعادی بیسابقه رسيده
است .در ارتباط با علت اين موضوع ،بويژه
بايد بر موقعيت کنونی امپرياليسم روسيه
انگشت گذاشت .در پی تضعيف قدرت
اقتصادی اتحاديه اروپا که ريشه در بحران
اقتصادی دارد ،روسيه تالش کرد تا نقش
بيشتری در بازارھای اروپايی ايفا کند .کمک
مالی روسيه به دولت قبرس و رقابت روسيه
و اتحاديه اروپا در اين کشور يک نمونه از
اين تالشھا محسوب میگردد .در رابطه با
بحران اخير اوکراين نيز دولت روسيه نشان
داد که حاضر به کوتاه آمدن از منافع خود
در اين کشور نيست و خود را مقتدرتر از آن
میداند که منافع خود در اين کشور را به
ساير قدرت ھای امپرياليستی واگذار کند.
توازن قوای قدرت ھای امپرياليستی دراين
منطقه درشرايط کنونی به گونه ای ست که
اروپا و آمريکا مجبور به پذيرش نوعی

مصالحه با روسيه میباشند )ھمانگونه که
ھنری کسينجر نيز در پيشنھاد  ۴مادهای خود
بر روی اين مصالحه انگشت گذاشت(.
اشغال کريمه به امپرياليستھای اروپايی و
آمريکايی ثابت کرد که نمیتوانند اوکراين را
به طور کامل از چنگ امپرياليسم روسيه
بيرون آورند.
نه فقط بحران اوکراين که بسياری از
جنگھای کنونی که نتايج بسيار
مصيبتباری با خود بهھمراه آوردهاند،
نتيجهی ھمين سياست توسعهطلبانهی
امپرياليستھاست که در کشورھای گوناگون
و با بھانهھای متفاوت به اجرا گذاشته
میشود .جنگ به ظاھر داخلی در سوريه،
بارزترين نمونهی رقابت قدرتھای
امپرياليستیست که تاکنون باعث کشته شدن
بيش از صد ھزار نفر و آوارگی ميليونھا
تن ديگر شده است.
توسعه بازارھا و مناطق تحتنفوذ بويژه در
شرايطی که از نظر اقتصادی نيز پوسيدگی
نظام سرمايهداری آشکارتر گرديده از
اھميت بيشتری برخوردار شدهاند .افزايش
نابرابری طبقاتی در کشورھای امپرياليستی
و کشورھای پيرامونی ،افزايش نابرابری بين
کشورھای ثروتمند و فقير ،طوالنیتر شدن
دوران رکود و بحران در برابر کوتاه شدن
ھر چه بيشتر دوران رونق بهگونهای که با
آغاز فرو ريختن بازارھای مالی از سال
 ٢٠٠٨ھنوز جھان سرمايهداری نتوانسته
دوران رکود را پشت سر بگذارد ،ھمه از
جمله عواملی ھستند که در افزايش نزاع در
ميان قدرتھای امپرياليستی بر سر مناطق و
بازارھای تحت نفوذ تاثيرگذار ھستند.
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سيامک اسديان
٢٠٠دالر
دمکراسی شورايی
آمريکا
سياھکل
آمريکا
صفايی فراھانی

١۵٠دالر
١۵٠دالر آمريکا

ھلند
شورا
صدای کارگران و زحمتکشان

 ۴٠يورو
 ١۵يورو

سوئيس
علیاکبر صفايی فراھانی
سيامک اسديان )اسکندر(
امير پرويز پويان
حميد اشرف
سعيد سلطانپور
مھرنوش ٢۴
بيژن

 ٣٠فرانک
 ٣٠فرانک
 ٣٠فرانک
 ۵٠فرانک
 ۶٠فرانک
 ١٠٠فرانک
 ١٠٠فرانک

دانمارک
ھوشنگ احمدی
دکتر نريميسا
پوران

 ٢٠٠کرون
 ٢٠٠کرون
 ۵٠يورو

ايران
احمد شاملو
رفيق حميد مومنی
رفيق بيژن جزنی

 ۵٠٠٠تومان
 ۵٠٠٠تومان
 ١٠٠٠٠تومان

نيمه دوم اسفند  ٩٢شماره ۶۶۵

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

ادامه سياست حذف يارانهھا و نتايج فاجعه بار آن
با افزايش  ٢۴درصدی قيمت برق و ٢٠
درصدی آب ،دولت روحانی مرحلهی جديد و به
اصطالح فاز دوم حذف يارانهھا را کليد زد .به
گفتهی وزير نيرو افزايش  ٢۴درصدی قيمت
برق از اول اسفندماه محاسبه شده اما با توجه به
اين که قبوض برق ھر  ۴۵روز يکبار صادر
میشوند ،مردم افزايش بھای برق را در قبضی
که در فروردين ماه صادر میشود ،خواھند ديد.
ھمچنين بهگفتهی جھانگيری معاون اول روحانی
در روز ششم اسفندماه ،افزايش  ٢٠درصدی نرخ
آب نيز از اول بھمنماه سالجاری اجرا و در
قبضھای آب محاسبه خواھد شد .اخباری نيز از
افزايش نرخ گاز پيش از آغاز سال منتشر شده و
قرار است بھای بنزين و گازوئيل از ابتدای سال
آينده افزايش يابند .در ھمين رابطه مدير عامل
شرکت ملی گاز در گفتوگو با خبرگزاری تسنيم
گفت" :امکان افزايش قيمت گاز در سال جاری
وجود دارد".

اما نکته مھم اين است که افزايشھای فوق با
بھرهگيری از مجوز افزايش قيمتھا در بودجه
سال  ٩٢صورت گرفته و برای تحقق درآمدھای
منظور شده در ارتباط با اجرای فاز دوم
"ھدفمندسازی يارانهھا" در بودجه سال ،٩٣
بنابر پيشبينیھای نمايندگان دولت و مجلس،
بهطور متوسط بين  ۶٠تا  ١٠٠درصد انتظار
افزايش قيمت در اين کاالھا در طول سال  ٩٣نيز
وجود دارد .رحيم ميدانی معاون وزير نيرو در
اين رابطه گفت" :اين ظرفيت در قانون بودجه
سال  ٩٣و قانون ھدفمندی ديده شده که افزايش
قيمت آب و برق در سال آينده داشته باشيم ولی
درصد آن مشخص نيست".
افزايش بھای آب و برق که میتوان از آن
بهعنوان آغاز اجرای فاز دوم "ھدفمندسازی
يارانهھا" نام برد ،از ھم اکنون تاثيرات
مخرباش را به رغم تمامی ادعاھای دولتيان در
درصفحه ٩

برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورائی را ببينيد
برنامهھای تلويزيون دمکراسی شورايی از طريق کانال تلويزيونی انديشه و به مدت  ۴ساعت در ھفته
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 وقت ايران ،ساعت
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 اينترنتی سايت انديشه بهطور
زنده و ھمزمان برنامهھای تلويزيون دمکراسی شورايی را مشاھده کنيد:

www.andishehcom.com

آلمان:

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

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

Sepehri
Postfach 410
4410 Liestal
Switzerland
ھلند:

Postbus 23135
1100 DP
Amsterdam Z.O
Holland
کانادا:

K.Z
P.O.BOX 2488
Vancouver B.C
Canada V6B 3W7
کمکھای مالی خود را به شماره حساب
بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھمراه
کد مورد نظر به يکی از آدرسھای
سازمان ارسال کنيد.
شماره حساب:
Gironummer 2492097
نام صاحب حساب Stichting ICDR :
IBAN:
NL08INGB0002492097
BIC: INGBNL2A
Amsterdam, Holland
نشانی ما برروی اينترنت:
http://www.fadaian-minority.org
http://76.162.186.87/
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

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
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