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ھای داخلی در  تشديد جنگ
 سوريه و عراق و 

 ای آن عواقب منطقه
 

ھای داخلی در سوريه و عراق پيوسته دامنه  جنگ
گرای  ھای اس.م گروه.  گيرد تری به خود می وسيع

درپی مناطق و شھرھای جديدی  سنی مذھب، پی
 .آورند می را به تصرف در

ماه، نيروھای نظامی دولت   ارديبھشت٢٧در 
اس.می عراق و شام، موسوم به داعش، شھر 
رمادی مرکز استان انبار را به تصرف 

ارتش عراق در اينجا نيز ھمانند .  درآوردند
موصل با برجای نھادن س.ح و تجھيزات نظامی 

 .تر فرار کرد نشينی کرد، يا دقيق خود، عقب
اھميت استراتژيک شھر رمادی برای داعش 

رو است که يورش به بغداد و کرب.  فقط ازآن نه
تواند از طريق آن راه  کند، بلکه می را تسھيل می

 کيلومتری بغداد ايجاد ۵٠ارتباطی به فلوجه در 
 . اکنون در دست اين گروه است نمايد که ھم

از ھمين روست که دولت عراق تمام امکانات 
خود را برای گسيل يک نيروی نظامی گسترده، 

نظامی شيعه  متشکل از ارتش و واحدھای شبه
وابسته به جمھوری اس.می ايران، بسيج کرده 
است، تا اين نيرو با پشتيبانی نيروی ھوائی 

در ھمين .  آمريکا بتواند اين شھر را باز پس گيرد
حال، نيروھای نظامی داعش در سوريه نيز 

اند شھر پالميرا را به تصرف خود  توانسته
درآورند و نيز با تصرف آخرين پاسگاه دولت 
سوريه در مرز با عراق به نام الوليد، تمام اين 

 .مرز را تحت کنترل بگيرند
اما، در سوريه، ع.وه بر داعش که بيش از نيمی 
از اين کشور را تحت سلطه خود درآورده است، 

گرای ديگر ھم وجود دارند که  ھا گروه اس.م ده
ای از اين کشور را تصرف  ھر يک، گوشه

الفتح  ھا، ائت.ف جيش ترين آن مھم.  اند کرده

افزايش ناگھانی قيمت بنزين در سوم خرداد،  
. شوک اقتصادی ديگری بر جامعه وارد ساخت

ای حذف شد و بھای بنزين معمولی  بنزين سھميه
 تومان، يعنی ١٠٠٠ تومان به ٧٠٠از ليتری 

گاز تجاری، .   درصد افزايش يافت۴٣حدود 
 ١۵.   درصد افزايش يافت١۵دولتی و خانگی نيز 

تر  درصد افزايش قيمت گاز در حالی بود که کم
 نيز، قيمت گاز ٩٣از سه ماه قبل يعنی در اسفند 

ھای  ساير حامل.   درصد افزايش يافته بود٢٠
محمدبافر نوبخت !  انرژی نيز به ھمين ترتيب

گوی دولت که افزايش قيمت بنزين را اع.م  سخن
 گفته بود قاطعيتکرد، تنھا يک ماه قبل از آن با 

که امسال دولت قيمت بنزين را افزايش نخواھد 
وی بعداز اع.م خبر گران شدن بنزين، اين .  داد

ھا را  بار به مردم اطمينان داد که دولت قيمت
کنترل و بر آن نظارت خواھد کرد و با ھمان 

 گفت، افزايش قيمت بنزين و ديگر قاطعيت
ھای انرژی، تاثيری بر افزايش قيمت اق.م  حامل

برخی از به اصط.ح اقتصاد .  ديگر ندارد

بگير حکومتی نيز با او  ھای مواجب خوانده
 .آواز شدند ھم

ھا اما اين  در برابر موج جديد سير صعودی قيمت
تشخيص .  ھا حکم باد ھوا را داشت حرف

ژاژخواھی تزويرگران، نيازی به درس اقتصاد 
درس اقتصاد را توده مردم از زندگی .  نداشت

اند و اين نخستين بار نيست که  خود آموخته
عواقب تعرضی از اين دست و تاثيرات 

ھای انرژی را با  زائی افزايش قيمت حامل تورم
گوشت و پوست خود لمس و آن را با ش.ق فقر و 

شان فرود  تری که بر تن نحيف گرسنگی افزون
 .کنند آيد، تجربه می می

داند که افزايش قيمت بنزين و  ھر کس اين را می
گازوئيل و ديگر مواد سوختی، قبل از ھر چيز 
افزايش کرايه حمل و نقل شھری، حمل و نقل 

ھای  ای و افزايش کرايه حمل و نقل کشتی جاده
کرايه حمل و نقل .  باری را درپی خواھد داشت

 درصد افزايش ٢٠که در ھمين آغاز سال جاری 

 ھايی از مبارزات طبقه کارگر ايران درس

 درسانسور، 
 شود آزادی مجازات می

 
 

 بست پيشاروی پودموس بن

 روز شمار معکوس مذاکرات ھسته ای و 
 تشديد جدال ھای درونی ھيئت حاکمه ايران

 
 فروردين که تفاھم نامه لوزان به امضاء ظريف، وزير امور خارجه ايران و فدريکا ١٣از روز 

 در مذاکرات ھسته ای ۵+١موگرينی، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا و نماينده گروه کشورھای 
درست از ھمان ساعت ھا و روزھای اوليه بعد از دستيابی به اين تفاھم .  رسيد، حدود دو ماھی می گذرد

البته کشمکش ھا روی بازه .  نامه، مناقشه طرفين بر سر موضوع چگونگی لغو تحريم ھا نيز شروع شد
 قدرت بزرگ جھانی و به ۶زمانی لغو تحريم ھا، موضوعی نبود که صرفا ميان جمھوری اس.می و 

موضوع چگونگی لغو تحريم ھا و محتوای پذيرش آن از طرف تيم .  طور اخص آمريکا شدت گرفته باشد
به رغم ادعاھا و تاکيدات .  مذاکره کننده ايران، خود به جنجالی در درون ھيئت حاکمه ايران نيز تبديل شد

روحانی و تيم مذاکره کننده جمھوری اس.می مبنی بر اينکه توافق نامه ای را که در آن لغو فوری و ھمه 
جانبه تحريم ھا قيد نگردد امضاء نخواھند کرد، اما مخالفان و منتقدان مذاکرات ھسته ای از جمله گروه 
دلواپسان، جبھه پايداری و پاره ای از نمايندگان مجلس مدام در قالب پرسش و پاسخ و بحث ھای جدال 
برانگيز، تيم مذاکره کننده جمھوری اس.می را به سازش بر سر لغو فوری و يکباره تحريم ھا متھم می 

البته ناگفته نماند که تاکيدات مکرر خامنه ای نيز بر سر لغو يکباره و فوری تحريم ھا فضا را .  کردند
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 آتشی که دولت با آزاد سازی قيمت بنزين 
 ور ساخت آن را شعله
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ھای داخلی در  تشديد جنگ
 سوريه و عراق و 

 ای آن عواقب منطقه

 گروه است که در رأس آن جبھه ۶متشکل از 
. نصرت وابسته به جريان القاعده قرارگرفته است

 خرداد، ارتش سوريه ٨اين ائت.ف توانست در 
را در اريحا شکست دھد و آخرين شھر ايالت 
ادليب را که ھنوز در دست دولت سوريه بود، به 

الفتح، ھدف  ائت.ف جيش.  تصرف خود درآورد
با پيش .   بعدی خود را تصرف دمشق اع.م نمود

گرای سوری، اکنون بخش  ھای اس.م روی گروه
کوچکی از سوريه در دست دولت بعثی بشار اسد 
باقی مانده است که با حمايت مالی و نظامی 

ھای  جمھوری اس.می ايران و حضور واحد
هللا لبنان از موجوديت خود دفاع  نظامی حزب

بر طبق ارزيابی انستيتوی مطالعات .  کند می
 درصد ٣٠ تا ٢٠جنگ، اکنون دولت سوريه بر 

 .اين کشور کنترل دارد
با اين اوصاف آشکار است که دولت سوريه حتی 

جانبه مالی، نظامی و  با مداخله و حمايت ھمه
سياسی جمھوری اس.می ايران، مداخله مستقيم 

هللا لبنان و حمايت  گرای حزب گروه اس.م
تسليحاتی و سياسی روسيه، نتوانسته است بر 
بحران موجود غلبه کند، بلکه بالعکس در آستانه 

از ھمين رو است که .  فروپاشی قرارگرفته است
اند، تا پيش  ھای امپرياليست به تکاپو افتاده قدرت

ومرج ناشی از  از فروپاشی دولت سوريه و ھرج
گرا، از طريق ايجاد  ھا گروه اس.م سلطه ده

تحوyتی در ساختار دولت سوريه و سھيم ساختن 
ھای اپوزسيون، مانع از پديد آمدن  برخی گروه

وزير انگليس اع.م  نخست.  چنين وضعيتی گردند
کرد که گفتگو با روسيه را برای يافتن راھی 

. منظور غلبه بر اين اوضاع آغاز کرده است به
جمھور فرانسه نيز، اخيراً در مجلس اين  رئيس

دھی به دولتی  کشور گفت که در تدارک شکل
 .جديد در سوريه است

حلی وجود  تا چه حد امکان تحقق يک چنين راه
گسيختگی و جنگ  دارد؟ گرچه غلبه بر اين ازھم

آسانی ممکن نيست، اما چنانچه روسيه  داخلی به
حمايت از رژيم بعثی سوريه را متوقف سازد، 

دھی به يک دولت جديد با ائت.فی از  احتمال شکل
ھای  جريانات حامی دولت و برخی گروه

فقط تاکنون از  روسيه نه.  اپوزسيون وجود دارد
جھت سياسی و تسليحاتی از رژيم بشار اسد 
حمايت نموده و بنابراين قطع اين حمايت بسيار 
حائز اھميت است، بلکه در درون طبقه حاکم و 

بنابراين، .  دستگاه دولتی اين کشور نيز نفوذ دارد
دھی به يک قدرت سياسی  ھر ت.شی برای شکل

از .  گردد جديد به موافقت روسيه مشروط می
ھای اروپايی گفتگو با  ھمين روست که قدرت

لذا .  اند روسيه را بر سر اين مسئله آغاز کرده
ھای امپرياليست غربی مقدم بر ھر چيز  قدرت

ھا سوای نفوذ  آن.  نياز به موافقت روسيه دارند
ای که  ھای منطقه مستقيم خود، از طريق قدرت

ھای رنگارنگ  حامی و پشتيبان مستقيم گروه
گرا ھستند، نيز در جھت پيشبرد اين طرح  اس.م

حتی رھبر گروه نصرت وابسته به . کنند ت.ش می
القاعده نيز پس از تصرف اريحا، غيرمستقيم ھم 

ھای  که شده، ھمراھی خود را با قدرت
 . امپرياليست غربی اع.م کرده است

وی اخيراً در گفتگويی با تلويزيون الجزيره اع.م 
 الظواھری قصد ندارد  نمود که به دستور ايمن

سوريه را به پايگاھی برای حمله به غرب تبديل 
ماند، جمھوری اس.می ايران  آنچه باقی می.  کند

گذاری برای بقای  ھمه سرمايه است که پس از آن
رژيم اسد و برباد دادن ميلياردھا دyر از حاصل 

کلی  فقط سوريه را به دسترنج کارگران ايران، نه
هللا و تمرکز  دھد، بلکه تضعيف حزب از دست می

اما .  انداز دارد فشارھا بر عراق را در چشم
جمھوری اس.می بدون حمايت روسيه قادر 
نخواھد بود نقش و نفوذ خود را در سوريه حفظ 

 .نشينی خواھد بود کند و ناگزير به عقب
تر اما در اين است که چگونه  معضل جدی

ھا گروه مسلح رقيب را که ھر يک  خواھند ده می
چندين ھزار نيروی مسلح در اختياردارند با 

ھايی از ھيئت حاکم سوريه که به رژيم بعثی  گروه
اند، در  اسد وابسته بوده و يا از آن حمايت کرده

يک ساختار جديد قدرت سياسی، متحد سازند؟ 
ھای  اين کار زمانی عملی است که منافع قدرت

گرا، در اين  ھای اس.م ای حامی گروه منطقه
چون سوای جبھه .  ساختار قدرت تأمين گردد

ازاين به آن  الفتح که پيش نصرت و ائت.ف جيش
ھا گروه ديگر وجود دارند که  اشاره شد، ده

مستقيماً موردحمايت مالی و تسليحاتی اين 
ويژه در  چندين گروه که به.  ھا قرار دارند دولت

حلب، قدرت و پايگاه دارند، وابسته به قطر 
چند گروه مستقيماً از عربستان تبعيت .  ھستند

ھای ترکمان  طور ويژه از گروه ترکيه به.  کنند می
تعداد ديگری از .  حمايت مالی و تسليحاتی دارد

ھايی ھم  گروه.  ھا، وابستگی چندجانبه دارند گروه
تحت حمايت و اتوريته مستقيم دولت آمريکا قرار 

ھای محلی  دارند که ارتش آزاد سوريه و گروه
وابسته به آن در تعدادی از شھرھای سوريه،  

کردھای سوريه ھم يک بخش .  يک نمونه است
ھای  بنابراين، توافق قدرت.  اند ديگر قضيه

ای ھم، مشروط خواھد بود به تأمين منافع  منطقه
ويژه برچيده شدن کامل نفوذ و نقش  ھا، به آن

اينجاست که وزير .  جمھوری اس.می در سوريه
خارجه جمھوری اس.می در مصاحبه با شبکه 
تلويزيونی الميادين لبنان با نگرانی اظھار 

دارد که ايران ھيچ زمانی نخواسته است که  می
عربستان را از تحوyت منطقه دور نگھدارد، اما 

ھا  پيمانی برخی قدرت سعودی با ھمکاری و ھم
در توھم به حاشيه راندن جمھوری اس.می ايران 

وی در شرايطی که دولت سوريه در .  است
وضعيت وخيمی قرارگرفته است، خواستار آتش 

 . شود بس می
تر از تمام موانع موجود، دولت  اما مانعی بزرگ

اس.می داعش است که متجاوز از نيمی از خاک 
سوريه را در اختيار گرفته و عجالتاً حاضر 

گرای ديگر کنار  ھای اس.م نيست حتی با گروه
بيايد و ھدف خود را سلطه بر سراسر عراق و 

بنابراين اگر کار تا .  سوريه قرار داده است
کلی  ای پيش رود که رژيم اسد ھم به مرحله

ھا در سوريه ميان  برافتد، دور بعدی درگيری
طرف  گرا خواھد بود که يک ھای اس.م گروه

 .قطعی آن داعش است
اما تا ھمين لحظه نيز اين جنگ داخلی ارتجاعی 

. در سوريه، فجايعی عظيم به بار آورده است
صدھا ھزار تن .  اند شده  ھزار تن کشته٢٢٠

. اند  ميليون سوری آواره٢.  اند معلول شده

ھای مسکونی و شھرھا به ويرانه  خانه
ھا،  بخش بزرگی از زيرساخت.  اند شده تبديل

. اند تأسيسات صنعتی و کشاورزی از بين رفته
مسئول اين فجايع ھم مقدم بر ھمه، رژيم بعثی 
اسد است که با تشويق و حمايت جمھوری 
اس.می ايران، قيام و انق.ب مردم سوريه را 

گری به  اين وحشی.  رحمانه سرکوب کرد بی
گرا امکان داد که با حمايت مالی  ھای اس.م گروه

ای رقيب رژيم اسد  ھای منطقه و تسليحاتی قدرت
ھای امپرياليست رشد کنند، ابتکار عمل  و قدرت

را به دست بگيرند و با به راه انداختن جنگ 
داخلی، بخش بزرگی از سوريه را به تصرف 

ھای کارگر و زحمتکش  توده.  خود درآورند
سوريه، از جھت آگاھی، تشکل و فرھنگ، 

ھا  آن.  تر از مردم مصر و تونس نداشتند چيزی کم
توانستند در بدترين حالت وضعيتی شبيه  ھم می

اما مقاومت .  تونس و مصر امروز را داشته باشند
رحم بعثی سوريه فجايعی  رژيم ارتجاعی و بی

اکنون شاھد  برای مردم سوريه به بار آورد که ھم
رود و  سرانجام ھم رژيم بعثی اسد می.  آن ھستيم

ھا برای مردم سوريه باقی  تمام بدبختی، سال
 .خواھد ماند

تری برای  انداز کوتاه ھمه اگر بتوان چشم بااين
پايان جنگ داخلی در سوريه ترسيم نمود، در 

توان چيزی جز ادامه يک  دشواری می عراق به
تفاوت در اين است .  مدت تصور نمود جنگ دراز

ھای  که عمده گروه رغم اين که در سوريه به
گرای سنی مذھب ھستند،  مخالف رژيم اسد، اس.م

ای ميان مردم  جنگ داخلی به يک جنگ فرقه
سوريه تبديل نشد، در عراق بالعکس، جنگ 

ای ميان شيعه و سنی  داخلی به جنگ فرقه
شده است و شکافی عميق ميان خود مردم  تبديل
ھای امپرياليست  در اينجا قدرت.  گرفته است شکل

ای، بنام سنی و شيعه، مردم عراق را در  و منطقه
ای  گذار اين جنگ فرقه پايه.  اند برابر ھم قرار داده

نيز امپرياليسم آمريکا و جمھوری اس.می بودند 
ھای  که شيعه را در برابر سنی علم کردند و دولت

ھا را  ای رقيب جمھوری اس.می نيز، سنی منطقه
ھا بسيج نمودند و نزاع خود را با  عليه شيعه

جمھوری اس.می از طريق دامن زدن به اين 
اشغال نظامی عراق .  گرائی ادامه دادند فرقه

توسط امپرياليسم آمريکا مصيبتی بزرگ برای 
 .مردم اين کشور بود

دولت آمريکا پس از اشغال عراق، برای تحکيم 
موقعيت خود در اين کشور و سرکوب ھرگونه 

مذھب  ھای شيعه مقاومت و اعتراض، گروه
طرفدار جمھوری اس.می ايران را در رأس 

ھا با ادعای سرکوب  اين گروه.  قدرت قرارداد
طرفداران رژيم صدام، وظيفه اصلی خود را در 

ھای نظامی، پليسی و امنيتی، سرکوب،  ارگان
دولت .  ھا قراردادند حساب با سنی کشتار و تسويه

گرای شيعی عراق، با تشويق و حمايت  اس.م
جمھوری اس.می ايران، فشار و تضييقات بر 

نشده،  اع.م.  ھا تن از مردم عراق را افزود ميليون
بخش بزرگی از اين جمعيت را از حقوق 

ھا را  اجتماعی محروم نمود و ع.وه بر اين، آن
تمام .  به فقر، بيکاری و گرسنگی محکوم نمود

اين اقدامات، زير چتر حمايتی ارتش اشغالگر 
نتيجه اين سياست دولت .  آمريکا انجام گرفت

مذھب عراق،  نشانده شيعيه آمريکا و رژيم دست
رشد نارضايتی در بخش وسيعی از عراق و 

دولت آمريکا و .  ھای مسلح بود گيری گروه شکل

  ٨درصفحه 
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۴درصفحه   

 آتشی که دولت با آزاد سازی قيمت بنزين 
 ور ساخت آن را شعله

. يافته بود، دوباره سير صعودی خواھد گرفت
افزايش کرايه حمل و نقل بار، زنجيروار به تمام 

ھا، اعم از محصوyت  کاyھا و محموله
کشاورزی، لوازم خانگی يا کاyھای صنعتی 

ھر کاyئی که قرار است از .  تسری خواھد يافت
مکانی به مکان ديگر منتقل شود، ھر کاyيی که 

ست،  ھای انرژی توليد آن مستلزم استفاده از حامل
کيست که نداند با افزايش .  تر خواھد شد گران

قيمت آھن، گچ، آجر، سيمان و ديگر مصالح 
خانه نيز افزايش  ساختمانی، قيمت مسکن و اجاره

که  ھا، چنان گرانی و افزايش قيمت.  خواھد يافت
پيش از اين نيز به کرات ثابت شده است، به اين 

شود، استثنا پذير نيست و  يا آن کاy محدود نمی
شناسد و به سرعت به  مانعی در برابر خود نمی

انواع کاyھا و خدمات، از پوشاک و خوراک 
گرفته تا مسکن و بھداشت و درمان را دربر 

قيمت نان که در آذر سال گذشته .  خواھد گرفت
 درصد افزايش يافت، دوباره سير ۴٠حداقل 

آزادسازی وآزاد پزی .  صعودی گرفته است
ھا نان را به  ھا که محقق شد، اکثر نانوائی نانوايی

. فروشند تر از سال گذشته می نرخ آزاد و گران
ور  سازی بنزين شعله آتشی را که دولت با گران

ھا و کاyھا سرايت  ساخت، به زودی به تمام بخش
ست که  ھا ھمه توضيح واضحاتی اين.  خواھد کرد

انکار آن !  مثل روز روشن است و غيرقابل انکار
ھايی از  بافان و شارyتان تنھا از عھده دروغ

گوی دولت ساخته است که صاف در  قماش سخن
کند و تاثير افزايش قيمت  چشم مردم نگاه می

بنزين و گازوئيل و امثال آن بر ساير کاyھا را 
 !کند حاشا می

چنين ادعا کرد ھدف از  گوی دولت ھم سخن
ھای انرژی، کسب  افزايش قيمت حامل

ست که صرفا برای توزيع يارانه نقدی  درآمدی
بين مردم و صرف آن برای درمان و تجھيز 

وجه موافق  به ھيچ"وگرنه !  ھاست بيمارستان
ايم و نيستيم و قصد فشار بر  ھا نبوده افزايش قيمت

 "!مردم را نداريم
اين سخنان مزورانه نوبخت اما ھنوز به پايان 

ھائی از مردم، مردمی که  نرسيده بود که بخش
برداری بزرگ دولت  اکنون زوايای مختلف ک.ه

ھا تحت  يعنی حذف سوبسيدھا و آزادسازی قيمت
اند،  ھا را شناخته سازی يارانه عنوان ھدفمند

مردمی که زير فشارھای گوناگون اجتماعی و 
اند، مردمی که کارگزاران  اقتصادی کمر خم کرده

ريز و درشت حکومتی صبح تا شام دروغ و 
ھا را  شان داده و شعور و آگاھی آن وعده تحويل

اند، در اشکال مختلفی پاسخ خود  کم گرفته دست
در .  ھا دادند ھا و رياکاری را به اين ياوه سرائی

ھا و محل کار و ھرجا که  ھا، تاکسی اتوبوس
رسيدند، سخنانی از نوع ادعاھای  مردم به ھم می

گوی دولت و سران حکومتی را به مسخره   سخن
وسيله به ابراز اعتراض و  گرفتند و بدين

ھای اجتماعی  در شبکه.  نارضايتی پرداختند
ھائی  گيری ھا و موضع پيامک.  غوغائی برپا شد

ھای اجتماعی و در  که در فضای مجازی و شبکه
شکلی بسيار گسترده پخش شد، سرشار از ابراز 
نارضايتی و اعتراض بود که با طنز و کنايه و 

انداختن سران و مقامات حکومتی از جمله  دست
. گوی کابينه وی ھمراه بود حسن روحانی و سخن

مسخره کردن امثال نوبخت و روحانی به قدری 
گسترده و عمومی شد که حتا برخی از نمايندگان 

ھای حکومتی از جمله رجانيوز  مجلس در رسانه
و کيھان شريعتمداری را نيز به واکنش واداشت 

"تدبيری بی"به نحوی که  " دولت تدبير و اميد" 
در موضوع نحوه اع.م افزايش قيمت بنزين و 

گوی دولت را که موجب اعتراض و  سخنان سخن
ھای اجتماعی  ويژه در شبکه  مضحکه مردم به

 .ھا نيز واقع شد شده بود، مورد نقد آن
محمدباقر نوبخت در توجيه افزايش قيمت 

ھای انرژی از جمله بنزين گفت؛ قانونی در  حامل
!  به تصويب رسيده که بايد اجرا شود٨٩سال 

نژاد،  وی با حواله موضوع به دوره احمدی
خواست کابينه روحانی را از ماجرای آزادسازی 

نوبخت به قانون آزادسازی .  ھا مبرا سازد قيمت
ھا اشاره کرد اما نگفت اين قانون را چه  قيمت

نگفت که تمام سران و !  اند کسانی تصويب کرده
نگفت که .  اند ھای حکومتی با آن موافق بوده جناح

 اکنون به ٨٩ تومان در سال ١٠٠بنزين ليتری 
به !   برابر شده است١٠ تومان رسيده و ١٠٠٠

راستی دستمزد کدام کارگر، حقوق کدام معلم و 
 سال ۵پرستار و زحمتکش جامعه در ظرف اين 

ھا   برابر شده است که بايد تاوان اين سياست١٠
 حداقل دستمزد کارگران ٨٩را بپردازند؟ سال 

 دyر بود، اکنون ٢٧۵ ھزار تومان برابر ٣٣٠
!  دyر است٢١۵ ھزار تومان، حدود ٧١٢

ای که قيمت بنزين و بسياری  بنابراين در فاصله
از کاyھای ديگر ده برابر شده است، دستمزدھای 
اسمی فقط دو برابر شده و اگر بخواھيم آن را 

. برحسب دyر حساب کنيم، حتا کاھش يافته است
در واقعيت ھم مساله به ھمين شکل است يعنی که 
دستمزدھای واقعی و قدرت خريد طبقه 

 .کارگرپيوسته کاھش يافته است
 به کنار، در ھمين دوره حسن روحانی ٨٩سال 

ھای انرژی در چند نوبت افزايش  قيمت حامل
طبق گزارش خبرگزاری مھر، قيمت .  يافته است

 ١٠٠ درصد، بنزين سوپر ١١٨بنزين معمولی 
 ۵٠ درصد، نفت سفيد ٣٢۶درصد، گاز مايع 
 ١٠٠ درصد و گازوئيل ٢٠٠درصد، نفت کوره 

حال اگر متوسط ارقام .  درصد افزايش يافته است
را به عنوان ميانگين نرخ )   درصد١٠۴(فوق 

افزايش قيمت سوخت درنظر بگيريم و آن را با 
 = ۴٢نرخ افزايش حداقل دستمزد در ھمين دوره 

بينيم که نرخ افزايش   مقايسه کنيم، می٢۵ +  ١٧
 درصد از نرخ افزايش قيمت ۶٢حداقل دستمزد 

و البته بسياری از کاyھای (ھای انرژی  حامل
 !تر است تر و عقب کم) ديگر

دار حاکم و کارشناسان اقتصادی  اما طبقه سرمايه
ھا  آن.  آن ھنوز به اين مقدار راضی نيستند

ای ليتری ھزار  اند بنزين سھميه پيشنھاد کرده
.  تومان باشد١۵٠٠تومان و بنزين آزاد ليتری 

 ٣٠٠ای ليتری  طور که گازوئيل سھميه  ھمان
دار و دسته !   تومان است۶٠٠تومان و آزاد آن 

روحانی البته شديدا تمايل به اجرای اين پيشنھاد 
ھای اعتراضی و  دارند، اما از ترس واکنش

با .  اند نظر کرده خيابانی مردم، فع. از آن صرف
ھا قيمت  که حتا بر طبق قانون يارانه وجود آن

 درصد فوب خليج فارس ٩٠بنزين نبايد بيش از 
باشد، اما کابينه روحانی و کارشناسان ھواخواه و 

چاک اقتصاد نئوليبرال حامی وی، درصدد  سينه
آن ھستند حداقل قيمت بنزين را به کف فوب خليج 
فارس برسانند و از ھمين روست که پيشنھاد 

اند، تا  تغيير و اص.ح قانون فوق را مطرح ساخته
تر ساختن سوخت بازتر  دست دولت را در گران

کنند و  ھا قاچاق سوخت را بھانه می آن.  سازند
که به روی مبارکشان بياورند که بخش  بدون آن

برادران قاچاقچی "اعظم قاچاق سوخت، دست 
است ظاھرا برای جلوگيری از آن، افزايش "  سپاه

ھای جھانی را توصيه  قيمت تا سطح قيمت
ای به  ترين اشاره که کم کنند، بدون آن می

دستمزدھای کارگری در اين کشورھا داشته 
دار حاکم و دولت اين طبقه  طبقه سرمايه.  باشند

اند که قيمت بنزين و  ھمواره بر اين ت.ش بوده
گازوئيل و انواع سوخت و متعاقب آن تمام کاyھا 
و خدمات مورد نياز کارگران را تا سطح 

ھای جھانی باy ببرند و به عبارتی اجناس و  قيمت
کاyھای مورد نياز کارگران را ھم سطح آمريکا 

ھا بفروشند، اما قيمت  به آن)  معادل دyر(و اروپا 
نيروی کار را نه معادل کشورھای اروپايی و 

  اين کاری.  آمريکا، بلکه به حسب لایر بپردازند
است که در حال حاضر نيز بخشا دارند آن را 

چنين است که کارگزاران دولتی .  دھند انجام می
ھا تا سطح  که اين ھمه، نسبت به افزايش قيمت

کنند،  اروپا و آمريکا، ت.ش و اظھار ع.قه می
و )  دستمزدھا(در مورد افزايش قيمت نيروی کار 

رساندن آن به سطح دستمزدھای کارگری در 
 .گويند اروپا و آمريکا، مطلقا چيزی نمی

اساس  اما مستقل از ادعاھای دروغين و بی
گوی دولت در مورد افزايش قيمت بنزين،  سخن

اين واقعيت بر کسی پوشيده نيست که کابينه 
که ممکن است در چارچوب  رغم آن روحانی به

ھای درونی، نسبت به  ھا و کشمکش اخت.ف
نژاد نقد  ھای دوره احمدی برخی اقدامات و برنامه

که ذکر آن رفت، در  و انتقاد داشته باشد، اما چنان
ھای  ھا، کل جناح موضوع آزادسازی قيمت

کابينه روحانی که .  اند رای بوده حکومتی ھم
ترين و ھارترين جناح  رحم نماينده بی

کم و کاست  برد بی ست، پيش بورژوازی
ھای اقتصادی نئوليبرال بانک جھانی و  سياست

ھای  المللی پول را در سرلوحه برنامه صندوق بين
ھای اصلی  يکی از شاخصه.  خود قرار داده است

داران  سياست نئوليبرال، باز گذاشتن دست سرمايه
سياستی که از .  در افزايش بھای کاyھاست

دوران رفسنجانی به اجرا گذاشته شد و در دوران 
ھا،  نژاد تحت پوشش ھدفمندسازی يارانه احمدی

کابينه روحانی نيز در واقع .  به اوج خود رسيد
. دھنده و تشديدکننده ھمان سياست است ادامه

ھای انرژی  افزايش نوبتی و چند باره قيمت حامل
سياستی که .  نيز جزئی از ھمين سياست است

مبتنی بر تشديد استثمار طبقه کارگر و تشديد 
فشارھای معيشتی بر گرده توده کارگران و 

سياستی که نقض حقوق .   زحمتکشان است
اجتماعی و بيکارسازی وسيع کارگران، محروم 
سازی توده کارگران و زحمتکشان از آموزش، 

گيری  درمان، تامين اجتماعی و بازپس
دستاوردھای کارگری در زمينه حقوق 
کار،خصوصی سازی و افزايش لجام گسيخته 
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ھايی که می نويسند؛ نان نسيه داده  ھستيم نانوائی
 "!کند شود، افزايش پيدا می نمی

بيھوشی از گرسنگی، رايج شدن روزافزون 
مراجعه به نانوايی برای تھيه نان نسيه و نصب 

شود، حتی به  نان نسيه داده نمی"نوشته کوتاه 
ھا، به خودی خود پرده از  بر درب نانوائی"  شما

دار و  عمق فاجعه دردناکی را که طبقه سرمايه
ھای زحمتکش  مرتجعين حاکم بر کارگران و توده

دارد و ما را از  اند برمی مردم ايران تحميل نموده
 .سازد نياز می ھرگونه تفسيری بی

با آزادسازی قيمت نان وافزايش مکررآن، بربری 
 ٣٠٠٠ تومان و سنگک باyی اين رقم تا ١۵٠٠

دستان  ھا تن از زحمتکشان و تھی تومان، ميليون
جامعه، حتا از تھيه نان خالی در حد ضروريات 

آزادسازی قيمت نان، .  اند خود نيز ناتوان گشته
 ! ساخت" آزاد"نان را از دست محرومان جامعه 

ھای اقتصادی نئوليبرال، آزادسازی قيمت  سياست
آور قيمت ساير  نان و سوخت و افزايش سرسام

کاyھا و خدمات مورد نياز مردم، زندگی اکثريت 
بسيار بزرگی از جامعه را به تباھی از فقر و 

 سال حاکميت ٣٧تجربه .  ف.کت سوق داده است
داری جمھوری اس.می، اين  رژيم سرمايه

رساند که وضعيت زندگی  واقعيت را به اثبات می
ھای کارگر و زحمتکش، سال به سال بدتر و  توده

.  ميليون نفر بيکارند٨بيش از .  تر شده است وخيم
. گونه آينده شغلی ندارند  آکثريت جوانان ھيچ

ميليون ھا کودک .  اعتياد و فحشاء بيداد می کند
کار و خيابانی،بيرحمانه استثمار و نشکفته پرپر 

 درصد از خانوارھا حتا يک ٢۴در .  می شوند
کارگران، معلمان، .  نفر شاغل وجود ندارد

پرستاران و ديگر اقشار زحمتکش جامعه که در 
روز فقيرتر  کنند، روزبه زيرخط فقر زندگی می

جمھوری اس.می حقيقتا جز نکبت و .  اند شده
ف.کت و بدبختی ھيچ ارمغان ديگری برای 

تاجمھوری اس.می .ھای مردم نداشته است توده
که   مادام.  ھست، اوضاع برھمين منوال خواھد بود

توده ھای کارگر و زحمتکش به يک مبارزه 
امان برای برچيدن بساط جمھوری   جدی و بی

اس.می و تمام نظم حاکم برنخيزند، فقر و بدبختی 
و ف.کتی که زائيده اين نظام است  وجود داشته و 

برای رھائی از ف.کت و .  تشديد خواھد شد
کاری  بدبختی، برای پايان دادن به فقر، بی

نانی، راه ديگری وجود ندارد جز  مسکنی و بی بی
که کارگران، معلمان، پرستاران و ديگر اقشار  آن

زحمتکش جامعه، دست به دست ھم دھند، رژيم 
جمھوری اس.می و نظم موجود را براندازند و 

ھای آن، حکومت شورائی خود را  بر ويرانه
حکومتی که متعلق به کارگران و .  مستقر سازند

ھا اداره  زحمتکشان است و توسط خود آن
حکومتی که کار و نان و آزادی به .  شود می

ای برابر  آورد و شرايط گذار به جامعه ارمغان می
 .سازد و عاری از استثمار و طبقات را ھموارمی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سياستی که جز .  قيمت ھا از ملزومات آن است 
کاھش روزافزون قدرت خريد کارگران، جز 
گسترش فقر و ف.کت و گرسنگی، ثمر ديگری 

ھای کارگر و زحمتکش نداشته است و  برای توده
 .ندارد

طبقه استثمارگر حاکم و دولت اين طبقه با  
ھاست که اکنون چنان  اجرای ھمين سياست

وضعيتی را بر کارگران و محرومان جامعه 
تحميل نموده اند که گاه حتا از تھيه نان خالی 

گزارشی که مدتی پيش در سايت .  نيزناتوانند
ای از عمق  به چاپ رسيد، شمه"  کشاورز نيوز"

ف.کت و گرسنگی و فقری را که بر زندگی 
ھا تن از کارگران و زحمتکشان چنگ  ميليون

ماجرا به طور .  دھد انداخته است، نشان می
مدتی پيش يک پسربچه :  خ.صه چنين است

 تھران سر ١۶آموز يکی از مدارس منطقه  دانش
پس از .  شود ک.س درس، بدحال و بيھوش می

انتقال وی به درمانگاه، پزشک مربوطه، علت 
دھد و برای  بيھوشی کودک را تشخيص نمی

در اين .  کند تشخيص آن آزمايشاتی را تجويز می
آموز خود را به درمانگاه  فاصله مادر دانش

اين .  گويد نيازی به آزمايش نيست رساند و می می
سه روز "گويد  مادر، به معلم ھمراه فرزندش می

ايم، نانوائی ھم ديگر نان نسيه  است نان نخورده
 "!دھد نمی

که اغلب  معلم راوی اين رويداد تلخ، از اين
آموزان با چنين مشک.تی دست به گريبان  دانش

وی از دو نانوائی که در .  کند ھستند صحبت می
آموزان  دو سوی مدرسه و مسير رفت و آمد دانش

که با  گويد و از اين واقع شده است سخن می
ای از  نواخته شدن زنگ آخر، بوی نان، پای عده

آموزان را که ناگزيرند از جلوی نانوائی  دانش
آموزان گرسنه در  دانش.  کند عبور کنند، سست می

کشند و به  ايستند، نان را بو می مقابل نانوائی می
گزارش .  برند جای نان، حسرت آن را با خود می

افزايد که از دو نانوائی واقع  در ادامه چنين می
ھا نان نسيه  در دو سوی مدرسه، يکی از آن

آموز  روزی که دانش.  داد داد و ديگری نمی می
بيھوش شده از فرط گرسنگی راھی درمانگاه 
شد، کاغدھايی در ھر دو نانوانی نصب شده بود 

نسيه داده "که بر روی آن نوشته شده بود 
 "!شود، حتی به شما نمی

اين يگانه رويدادی از اين دست نيست که در 
ھای آن  القرای اس.م و شھری که خيابان تھران ام

ھاست،  ھای ميلياردی آقازاده شاھد جوyن سواری
ای سوپر ميلياردھای  ھای افسانه شھری که ثروت

. افتد آن از حساب و اندازه بيرون است، اتفاق می
مراجعه برای تھيه نان نسيه و ندادن نان نسيه در 

. شود تھران نيز به اين دو نانوائی خ.صه نمی
فقر و گرسنگی به حدی گسترش يافته و اجبار به 
تھيه نان نسيه به حدی رايج شده است که حتا 
شھردار تھران نيز مجبور است به آن اعتراف 

افرادی ھستند که پول خريد نان "کند و بگويد که 
وی "  در حد ضروريات خود را ھم ندارند

ھايی  چنين بر افزايش روزافزون تعداد نانوائی ھم
کنند اعتراف  که از دادن نان نسيه خوداری می

به صورت روزمّره شاھد "گويد  نموده و می

 رژيم 

جمھوری اسFمی 

 را بايد

 با يک اعتصاب 

 عمومی سياسی

 و قيام مسلحانه 

 برانداخت



 ۵ ۶٩۴ شماره  ٩۴نيمه اول خرداد     ۵

  ۶درصفحه 

در طول اين اعتصاب نيز کارگران .  بازگشتند
بارھا با تھديد کارفرما برای تعطيلی کارخانه و 

ھا به  اما آن.  ھا روبرو شدند اخراج تعدادی از آن
رغم تمامی اين تھديدات به اعتصاب خود ادامه 
داده، اتحاد طبقاتی خود را حفظ کرده و در پی 

گيری جمعی  نشينی نسبی کارفرما با تصميم عقب
 .به پايان اعتصاب رای دادند

کارگران کارخانه تمامی تصميمات اصلی مربوط 
به اخت.ف با شرکت را در مجمع عمومی که در 

شد و با رای  کارخانه برگزار می" کوتينگ"سالن 
آزاد و علنی اتخاذ و به نمايندگان خود اب.غ 

ھمين جمع بود که در نھايت و بعد از .  کردند می
 . روز به پايان اعتصاب رای داد٣۵

ھای  نکته مشترک اعتصاب کارگران کارخانه
سازی اھواز و نورد و لوله صفا در ساوه  لوله

حمايت کارگران از رفقای کارگرشان بود که به 
دليل شرکت در اعتصاب و يا نمايندگی کارگران 

 .در معرض اخراج قرار گرفته بودند
داران که  ھای دولت و سرمايه يکی از تاکتيک

ويژه در طی دو سال اخير بارھا مورد استفاده  به
قرار گرفته، اخراج و تھديد قضايی کارگران به 
دليل شرکت در اعتصاب و يا نمايندگی آنان در 

اما کارگران اين دو .  جريان اعتصاب است
کارخانه با حمايت از کارگران اخراجی و تداوم 

 .اعتصاب اين حربه را از کارفرما گرفتند
داند که  خوبی می رژيم سياسی حاکم بر ايران به

داشتن تشکل چه اھميتی برای کارگران داشته و 
تواند به پيروزی اعتصابات و فراتر  تا چه حد می

از آن به اتحاد طبقاتی کارگران در سطحی 
از ھمين روست که با . ای ياری رساند فراکارخانه

اخراج و تھديد قضايی کارگرانی که از آگاھی 
گيری  طبقاتی بيشتری برخوردار بوده و در شکل

توانند نقش موثری ايفا  اعتصاب و تداوم آن می
ھای  گيری نطفه کند با شکل کنند، سعی می

ھا مقابله  ھرگونه رھبری و تشکلی در ميان آن
تواند  از سوی ديگر اخراج کارگران می.  کند

موجب تاخير در مبارزات کارگران و ايجاد ياس 
ھا با  اما کارگران اين کارخانه.  و ترس شود

شان  خواست بازگشت به کار رفقای اخراجی
 اتحاد طبقاتی حداقل ضرورتنشان دادند که به 

اند و اين  ی خود  دست يافته ی کارخانه در محدوده
آگاھی ی مشخصی از  ای از مرحله خود نشانه

 . در ميان کارگران استطبقاتی
يکی از نکات مھم اين اعتصابات نيز طوyنی 

ھای گذشته کمتر  شدن اعتصاب بود که در سال
ترين آن  شد و در سال گذشته برجسته ديده می

. اعتصاب کارگران معدن سنگ آھن بافق بود
کارگران در حالی به اعتصاباتی که يک ماه به 
طول انجاميد دست زدند که فاقد ھر گونه صندوق 

ای بوده و ھستند  اعتصاب و يا سنديکا و اتحاديه
که از نظر مالی کارگران را مورد حمايت قرار 

اين امر نيز نشانی از ميزان مبارزه جويی و .  دھد
آمادگی کارگران را با خود به ھمراه دارد که در 

 . جای خود بسيار با اھميت است
مساله مھم ديگری که بايد بر آن انگشت گذاشت، 

يابی کارگرانی است  قدرت مبارزاتی و سازمان
تر  ھای کارگری بزرگ ھا و محيط که در کارخانه

مبارزات .  تری مشغول به کار ھستند و با اھميت
کارگران معدن سنگ آھن بافق و يا نورد و لوله 

ای طوyنی از مبارزه را با خود به  صفا که پيشينه
 .ھای اين مدعا ھستند ھمراه دارند، از جمله نمونه

اين اعتصاب پس از تھديدھای اوليه کارفرما 
 کارگر اعتصابی، در نھايت ١٧٠مبنی بر اخراج 

.  کارگر اعتصابی از کار اخراج شدند۶٠
شکست اعتصاب در اثر به کارگيری کارگران 
بيکار نکته مھم اين اعتصاب بود که جدا از نقش 

کارگيری کارگران به صورت  قوانين کار در به
ی نداشتن تشک.ت  موقت و پيمانی، نتيجه

ای کارگران در مقياس وسيع است که  اتحاديه
بتواند در اين موارد وارد عمل شده و از حقوق 

در کشورھايی که .  کارگران شاغل دفاع کند
ھايی ھستند،  کارگران دارای چنين اتحاديه

گونه از کارگران بيکار  تواند اين کارفرما نمی
 .عنوان اعتصاب شکن سوءاستفاده کند به

کارگران کارخانه کاشی سامان بروجرد نيز پس 
ی توليد،  از يک ماه اعتصاب و خواباندن چرخه

ی خود و  افتاده با دريافت بخشی از حقوق عقب
وعده پرداخت ساير معوقات در آينده به سر کار 

 ماه دستمزد، تمديد ٧عدم پرداخت .  خود بازگشتند
ھای بيمه و عدم پرداخت سھم  نکردن دفترچه

چھار درصدی سنوات بازنشستگان از جمله 
دyيل اعتراض و اعتصاب کارگران کارخانه 

 .سامان کاشی بود
سازی خوزستان نيز پس  اعتصاب کارگران لوله

ھای کارگران  از يک ماه با تحقق نسبی خواست
کارگران که خواستار پرداخت ده ماه .  پايان يافت

افتاده و امنيت شغلی بودند، توانستند  دستمزد عقب
ھای خود  حداقل در اين مقطع بخشی از خواست

کارفرما که در روز .  را به کارفرما تحميل کنند
 ارديبھشت از نيروھای اوباش با لباس ٢٢

شخصی برای سرکوب کارگران استفاده کرده 
ی اعتراض کارگران، متعھد شد تا  بود، در نتيجه

از ورود افراد لباس شخصی به کارخانه 
 .جلوگيری کند

يکی از نکات جالب توجه در اين اعتصاب 
حمايت کارگران اعتصابی از رفقای کارگرشان 

در حالی .  بود که توسط کارفرما اخراج شده بودند
شان  ھای که کارگران با پذيرش بخشی از خواست

از سوی کارفرما آماده بازگشت به کار بودند، با 
.  کارگر کارخانه روبرو شدند۶خبر اخراج 

انتشار اين خبر کافی بود تا کارگران به اعتصاب 
خود ادامه دھند تا کارفرما مجبور به پذيرش 

يکی از .  بازگشت کارگران اخراجی به کار شود
سازی  ی کارفرمای لوله ھای شناخته شده روش

خوزستان اخراج و شکايت از کارگران در 
در محيط کار "  اغتشاش"دستگاه قضايی به دليل 

علت اخراج اين شش کارگر نيز ايجاد .  است
 و ١۴در روزھای .  اع.م شده بود"  اغشتاش"

 کارگر ٣ و ۵ ارديبھشت نيز به ترتيب ٢٢
کارخانه  با شکايت کارفرما به مجتمع قضايی 

 . قدس اھواز احضار شده بودند
 کارگر لوله و نورد صفا نيز پس ١٠٠٠بيش از 

شان  ھای  روز و با تحقق بخشی از خواست٣۵از 
ھا در پی  آن.  به اعتصاب خود پايان دادند

افتاده و نيز  پرداخت بخشی از دستمزدھای عقب
براساس اع.م (ھای عقب افتاده  پرداخت حق بيمه

به سر کار )  رئيس اداره تامين اجتماعی ساوه

ھا  افزايش اعتراضات کارگری به يکی از دغدغه
ھای مھم رژيم پاسدار سرمايه تبديل  و نگرانی
وزير اط.عات که در راس دستگاه .  شده است

امنيتی رژيم قرار دارد در ھمايش سراسری 
فرمانداران در وزارت کشور در اين رابطه 

"گفت نيروی انتظامی (طبق اط.عات ناجا : 
در دو ماه اول سال، تجمعات )  جمھوری اس.می

 درصد افزايش داشته است، بنابر اين ۵۵صنفی 
امکان تبديل اين تجمعات به اعتراضات سياسی و 

خبرگزاری ايسنا " (ھای امنيتی وجود دارد چالش
 ). خرداد٩

پيش از اين يوسفی مديرکل سياسی و انتخابات 
 تجمع ٩١٠استانداری تھران نيز از برگزاری 

صنفی طی سال گذشته در استان تھران خبر داده 
خبرگزاری ايلنا نيز در گزارشی از افزايش .  بود

 خبر ٩٣اعتراضات کارگری در نيمه دوم سال 
 .داده است

به گزارش خبرگزاری مھر، طی سال گذشته 
 ھزار شکايت از سوی کارگران تنھا به ١١٣

دليل عدم پرداخت به موقع دستمزد به ثبت رسيده 
براساس آمارھا شکايت کارگران از .  است

چون عدم پرداخت  کارفرمايان به دyيلی ھم
 ٩٣دستمزد، حق بيمه، اخراج و غيره طی سال 

 درصد نسبت به سال ١۵به طور متوسط بيش از 
 .ماقبل آن افزايش داشته است

اگرچه بخش مھمی از اعتراضات کارگری در 
ھای اخير به دليل عدم پرداخت دستمزد و يا  ماه

اخراج از کار صورت گرفته، اما گستردگی 
ھا، در کنار طوyنی شدن برخی از اعتصابات  آن

و نمايش پرشکوھی از اتحاد طبقاتی در برخی از 
ای برخوردار بوده که  ھا، از برجستگی ويژه آن

گيری نارضايتی،  بيش از ھر چيز حاکی از اوج
جويی و نيز رشد نسبی آگاھی طبقاتی  مبارزه

 .طبقه کارگر ايران است
توان در برخی از  ويژه می اين مساله را به

. ی اخير مشاھده کرد اعتصابات کارگری دو ماھه
تواند موانع  چنين بررسی اين اعتصابات می ھم

تر  تر و روشن پيشاروی طبقه کارگر را ملموس
 .سازد

ی کارگران  جدا از اعتصابات و تجمعات روزانه
در برابر ادارات دولتی، در دو ماه اخير شاھد 
حداقل چھار اعتصاب طوyنی مدت از سوی 

 روزه کارگران ٢٢کارگران بوديم، اعتصاب 
قطار شھری اھواز، اعتصاب يک ماھه کارگران 
کاشی سامان بروجرد، اعتصاب يک ماھه 

سازی خوزستان و اعتصاب  کارگران لوله
 روز ٣۵کارگران نورد و لوله صفا در ساوه که 

به طول انجاميد از جمله اعتصابات مھم و 
 .برجسته اين دو ماه بودند

 کارگر قطار شھری ۶٠٠ روزه ٢٢اعتصاب 
جويی کارگران  رغم مقاومت و مبارزه اھواز به

" کيسون"شرکت .  بدون نتيجه پايان يافت
پيمانکار پروژه قطار شھری اھواز با استفاده از 
کارگران بيکار که براساس قوانين جمھوری 
اس.می به راحتی به عنوان کارگر پيمانی به 

شوند  استخدام درآمده و به ھمان راحتی اخراج می
ھا با کارگران اعتصابی،  و جايگزين کردن آن

استفاده از نيروی انتظامی برای ممانعت و برھم 
گيری  زدن تجمعات اعتراضی کارگران و بھره

از س.ح اخراج که باز جمھوری اس.می در 
داران قرار داده است، توانست  اختيار سرمايه

در جريان .  اعتصاب کارگران را درھم بشکند

ھايی از مبارزات  درس
 طبقه کارگر ايران



 ۶ ۶٩۴ شماره  ٩۴نيمه اول خرداد     ۶
۵از صفحه   

 خFصه ای از ھايی از مبارزات طبقه کارگر ايران درس
  اطFعيه ھای سازمان

 
درسوم خرداد سازمان اط.عيه ای درمورد  

در  .اعتصاب کارگران لوله و نور صفا انتشار داد  
کارگران لوله و نورد  "اين اط.عيه که عنوان آن  

 .است، چنين آمده است " صفا را تنھا نگذاريم 
اعتصاب کارگران لوله ونورد صفا وارد سی و  "

کارفرمای اين شرکت،  .  چھارمين روز خودشد 
ع.وه بر عدم پرداخت چھار ماه حقوق کارگران،  

 ماه حق بيمه کارگران را نيز به  ١۶ بيش از 
 ."سازمان تأمين اجتماعی پرداخت نکرده است 

اط.عيه سپس با اشاره به اقدام کارفرمای  
کارخانه مبنی بر احضار ده تن ازفعاyن اعتصاب  
به قصد تسويه حساب و اخراج ومرعوب ساختن  

اما اين اقدام  "  کارگران، چنين ادامه ميدھد 
گيری    ضدکارگری نيزدرعزم کارگران برای پی 

کارگران اين  .  مطالبات خود خللی وارد نساخت 
کارخانه برای دست يابی به خواست ھای خود،  
امروز نيز به اعتصاب ادامه داده و بازگشت به  

شان رابه خواست ھای خود افزوده    کارنمايندگان 
اط.عيه سپس به اقدامات سرکوب گرانه  ."اند 

" شورای تأمين شھرستان ساوه "کارفرما و  
دراعتصاب قبلی و قرار دادن نام ده کارگر  

" درليست اخراج اشار نموده چنين ادامه می دھد 
ھا    سرمايه داران ودولت پاسدار منافع آن 

کنند،    که کارگران را بيرحمانه استثمار می   درحالی 
اما حتا دستمزدھای ناچيزکارگران را به موقع  
نمی پردازند و با اعمال شديدترين فشارھای  

ھا را به    سياسی و معيشتی عليه کارگران، آن 
اما  .  کاردرشرايط شبه برده داری وامی دارند 

که کارگران به اين شرايط اعتراض می کنند    ھمين 
و برای احقاق حقوق خويش دست به اعتصاب  
می زنند، فوراً دستگاه قھر وسرکوب را سراغ  
کارگران می فرستند و به حربه احضار و  
بازداشت و اخراج کارگران و فعاyن اعتصاب  

چند روزپيش ازاين  .  متوسل می شوند 
نيز،درآخرين روز اعتصاب کارگران لوله سازی  

ايجاد اخت.ل  "اھواز ، شش فعال اعتصاب به بھانه 
به دادگاه احضارو حکم اخراج آن ھا  "  درتوليد 

به دنبال اين اقدام، کارگران لوله سازی  .  صادرشد 
اھوازدرشرايطی که آماده خاتمه اعتصاب يک  
ماھه خود بودند،به اعتراض خود ادامه دادند و  
متحد و يکپارچه به حمايت ازنمايندگان اخراجی  

 . خود برخاستند 
ترديدی دراين مسأله نيست که کارگران لوله  
ونورد صفا نيز مانند لوله سازی اھواز، فعاyن  
اعتصاب و نمايند گان خود را تنھا نخواھند  
گذاشت و تا بازگشت به کار آن ھا به اعتراض و  

کارگران لوله و نورد  .  اعتصاب ادامه خواھند داد 
صفا با حفظ اتحاد و تداوم مبارزه، نه تنھا ميتوانند  
مانع اخراج فعاyن اعتصاب و بازگشت به کارآن  
ھا شوند، بلکه قادرند ساير مطالبات خود را نيز  

درپايان اط.عيه،  ."  برکارفرما تحميل کنند 
سازمان ضمن حمايت ازمبارزات و اعتصابات  
کارگران لوله و نورد صفا ، بارديگر احضار،  
بازداشت و اخراج فعاyن اعتصاب و نمايندگان  
کارگران را قوياً محکوم نموده وخواستاربازگشت  

گرد آن ھا وھمچنين خواستار    به کارو منع پی 
    قيد و شرط کارگران زندانی   آزادی فوری و بی 

 .شده است 
 

. شوند دار و سپس با دولت حامی آن می سرمايه
داران و  اين مبارزه بر آگاھی کارگران از سرمايه

يابند که  کارگران در عمل درمی.  افزايد دولت می
چه عامل و يا عواملی منجر به شکست و يا 
پيروزی اعتصاب شده و ھمين يک نوع آگاھی به 

ی مبارزه است  در ھمين پروسه.  آورد ھمراه می
که کارگران به ضرورت اتحاد طبقاتی، 

ای  يابی فراکارخانه يابی و حتا سازمان سازمان
چنين در اثر ھمين تجربيات و  ھا ھم آن.  رسند می

يابند که چگونه خود  فشارھای امنيتی رژيم درمی
 .را سازمان دھند

حال ھر قدر اين مبارزات تشديد شود، ھر قدر 
فراگيرتر شود و ھر قدر که تداوم يافته و يا 
تکرار گردند، بر ميزان اين آگاھی افزوده شده و 

ھايی به جلو  به طبقه کارگر برای برداشتن گام
رغم تمامی موانع و  ھمين که به.  رساند ياری می

به رغم اين که بسياری از اعتصابات با شکست 
شوند، کارگران بر شدت و ميزان  روبرو می

اند خود نشانی روشن از رشد  اعتصابات افزوده
جويی در طبقه کارگر  آگاھی طبقاتی و مبارزه

 .است
شکی نيست که در اين پروسه طبقه کارگر 

طبقه .  امروز، طبقه کارگر ديروز نخواھد بود
ھای بيشتری به جلو خواھد گذاشت،  کارگر قدم

خود را بھتر سازمان خواھد داد و ھر آينه بر 
آگاھی طبقاتی خود افزوده و سطح مبارزه خود 

 .را ارتقاء خواھد بخشيد
طبقه کارگر ايران در حالی وارد يک مبارزه 

شود که اين مبارزه در  مشخص اقتصادی می
ی ايران به سرعت دستگاه سياسی و  شرايط ويژه

ھمين عامل باعث .  کشاند پليسی را به مقابله می
شود که رشد آگاھی کارگران به سرعت از  می

) ای اتحاديه(سطح يک آگاھی تريديونيونيستی 
ھای  ی آگاھی ھای اوليه گذر کرده و نطفه
حال ھر قدر .  ھا ارتقاء دھد سوسياليستی را در آن

اين مبارزه تشديد شود بر سرعت رشد آگاھی 
پس .  گردد طبقاتی کارگران و سطح آن افزوده می

اگر افزايش اعتراضات کارگری وزير اط.عات 
و دستگاه امنيتی رژيم را نگران ساخته، دليل آن 

 .کام. آشکار است
ست که در چنين شرايطی چنانچه  يک  طبيعی

حزب کمونيست مقتدر که عموما از کارگران 
داشت،   کمونيست تشکيل شده باشد، حضور می

ھای  تر شدن و رشد آگاھی توانست بر عمومی می
تری از کارگران  سوسياليستی در طيف وسيع

اما در شرايط کنونی و در .  بسيار موثر باشد
ی  حالی که چنين حزبی وجود ندارد، اين وظيفه

ھای کمونيست است که با حضور و  سازمان
ی کارگران تا حد امکان  گری در مبارزه دخالت

 .جای خالی چنين حزبی را پُر سازند

چنين کارگران در اعتراضات خود بيش از  ھم
. اند داران و دولت پی برده پيش به ھمدلی سرمايه

دولت با تصويب قوانين و بازگذاشتن دست 
داران برای اخراج و تضييع حقوق  سرمايه

کارگران، با حضور نيروھای سرکوبگر در 
محيط کارخانه برای درھم شکستن اعتراضات 

ھا،  کارگری و ايجاد رعب و وحشت در ميان آن
با استفاده از دستگاه قضايی و به محاکمه کشاندن 

تر در  ی واقعی خود را عريان کارگران، چھره
ھای  حتا تشکل. دھد معرض ديد کارگران قرار می

به اصط.ح کارگری وابسته به حکومت نيز در 
جريان اعتراضات کارگری بيش از گذشته 

کنند که  ماھيت ضد کارگری خود را آشکار می
خانه "توان به نقش و ت.ش  در اين رابطه می

ساوه برای به شکست کشاندن اعتصاب "  کارگر
دستگيری .  کارگران لوله و نورد صفا اشاره کرد

ھای شاپور احسانی راد و  دو فعال کارگری با نام
تحريک کارگران "زاده به دليل  جعفر عظيم

تواند جدا از  نيز نمی"  کارخانه نورد و لوله صفا
ت.ش مشترک خانه کارگر و دستگاه قضايی و 

 .سرکوب رژيم باشد
که سخنگو و معاون اول قوه قضاييه،  جالب آن

ای نيز در پاسخ به سوالی در مورد  محسنی اژه
بازداشت اين دو فعال کارگری به دليل ايفای نقش 
در اعتصاب کارگران لوله و نورد صفا، مدعی 

ای از  بازداشت دو نفر در گوشه"شود که  می
او که ".  ھا نيست کشور دليلی بر افزايش بازداشت

زند در ھمين رابطه  به عمد خود را به حماقت می
اما .  کند به بازداشت چندين قاضی نيز اشاره می

خواری  گويد که اين قاضيان به دليل رشوه او نمی
اند در حالی که فعالين  و دزدی دستگير شده

اين .  کارگری به دليل حمايت از حقوق کارگران
ای  ست که محسنی اژه ھمان مساله اصلی

سخنگوی دستگاه قضای جمھوری اس.می به 
 .دھد عمد در سايه قرار می

دستگيری دو تن از اعضای ھيات مديره 
سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و 

ی  حومه و تعدادی از فعاyن کارگری در آستانه
ی ديگر از دخالت دستگاه  اول ماه مه يک نمونه

ھای اعتراضی  سرکوب در جلوگيری از حرکت
 .بخش کارگری است و آگاھی
طور که در باy آمد، اعتصابات کارگری  اما ھمان

گر وجود سطح معينی از  به خودی خود بيان
سازماندھی، آگاھی طبقاتی و آمادگی مبارزاتی 

اعتصاب درست انگشت .  در ميان کارگران است
گذارد که مساله اصلی  ای می بر نقطه

وری از  ه داران است، يعنی توليد و بھر سرمايه
" سود"نيروی کار که ارزش اضافی را در قالب 

اما اعتصاب .  آورد دار به ھمراه می برای سرمايه
 .ھای بسياری نيز برای کارگران دارد درس

ای با  کارگران در جريان اعتصاب وارد مبارزه

 پيش به سوی تشکيل 
 حزب طبقه کارگر 



 ٧ ۶٩۴ شماره  ٩۴نيمه اول خرداد     ٧

١از صفحه   

 روز شمار معکوس مذاکرات ھسته ای و
 تشديد جدال ھای درونی ھيئت حاکمه ايران

بعد از سخنرانی خامنه ای، به نماز جمعه تھران 
و تجمعات اعتراضی در مشھد و قم ھم کشيده 

تجمع "تجمع اعتراضی قم که تحت عنوان .  شد
بزرگ علما، اساتيد، فض. و ط.ب حوزه علميه 

 خرداد برگزار شد، تا اين ١٠روز يکشنبه "  قم
لحظه جدی ترين تجمع اعتراضی منتقدان دولت 

. روحانی عليه روند مذاکرات ھسته ای بوده است
ع.وه بر اعتراضات فوق، عناصر ديگری ھم از 
مخالفان مذاکرات ھسته ای با عربده کشی ھای 

. مخصوص به خود وارد ميدان اين مناقشه شدند
برای نمونه غ.م حسين قريب پرور، فرمانده 
سپاه استان فارس اع.م کرد، در صورت ورود 
ماموران آٓژانس به ايران برای بازرسی از اين 

" جاسوس"ھا را به عنوان   سپاه آن،مراکز
" سرب داغ"بازداشت کرده و در گلوی شان 

 حسين شريعتمداری نماينده خامنه .خواھد ريخت
ای در روزنامه کيھان نيز بدون ھيچ پرده پوشی 
بار ديگر دولت روحانی و تيم مذاکره کننده ايران 
را نشانه گرفت و تحت عنوان اينکه برای ما چه 

شواھد و قرائن موجود :  خوابی ديده اند؟ نوشت
از توطئه جديد و خطرناكی عليه جمھوری 
اسFمی حكايت می كند كه آمريكا و متحدانش با 

از يك ھمكاری نزديك سازمان ملل و بھره گيری 
 در پی اجرای جريان مرعوب و يا آلوده داخلی

 )تاکيد از ما است.(آن ھستند
اينکه مناقشه کنونی و کشمکش ھای درونی ھيئت 
حاکمه ايران به کجا خواھد کشيد و يا آنگونه که 
خامنه ای ادعا کرده آيا جمھوری اس.می بر سر 

"ادعای خود مبنی بر اينکه اجازه ھيچگونه  
بازرسی از ھيچ يک از مراکز نظامی داده 

، خواھد ايستاد يا نه؟ از جمله "نخواھد شد
موضوعاتی است که yزم است اجماy به آن 

 . پرداخته شود
پوشيده نيست که جمھوری اس.می با پذيرش 

، اجبارا و تحت ٩٢ آذر ٣توافقنامه موقت ژنو در 
شرايط ويژه ای که ناشی از شدت بحران سياسی 
و اقتصادی نظام بود، دوباره به پای ميز 

با امضاء تواقنامه .  مذاکرات ھسته ای باز گشت
ژنو، ھيئت حاکمه ايران قدم در راھی گذاشت که 
به رغم ھمه ادعاھايی که در گذشته داشته و ھر 
بار ھم سر يک موضوع معين جنجال و ھياھو به 
راه انداخته است، اما تا به امروز گام به گام و 
مرحله به مرحله از مواضع پيشين خود عقب 
نشينی کرده و به خواست طرف مقابل تن داده 

پذيرش عقب نشينی ھا و تن دادن به شرايط .  است
 نه از روی اختيار که عموما از ۵+١کشورھای 

سر اجبار، ناتوانی و وجود بحران ھايی بوده که 
جمھوری اس.می به صورت جدی با آن ھا 

بزرگترين چالشی که ھم اکنون .  درگير است
جمھوری اس.می در آن گرفتار است و اين 
چالش اينک به موضوع مرگ و زندگی ھيئت 
حاکمه ايران تبديل شده است، ورشکستگی مالی 

لذا، خارج شدن .  و خالی بودن خزانه دولت است
از تحريم ھا و به تبع آن برون رفت از بحران 
اقتصادی موجود، الويت اول جمھوری اس.می 

بحرانی که ھمانند خوره به جان پايه ھای .  است
نظام افتاده است و اگر ھمينطور ادامه يابد، می 
تواند از يک سو زمينه ساز شکل گيری بحران 
ھای غير قابل کنترل اجتماعی شده و از سوی 
ديگر با تشديد اعتراضات و اعتصابات گسترده 
کارگری کليت نظام جمھوری اس.می را با يک 

از اينرو بر بستر .  خطر بسيار جدی مواجه سازد

اندرکاران طرف مقابل جمھوری اس.می نسبت 
به موضوع پروتکل الحاقی، حقايق پشت پرده 

تا جايی که .  ديگری را برای ھمگان ھويدا ساخت
، معاون پيشين مديرکل آژانس "اولی ھاينونن"

 ٢٠١٠المللی انرژی اتمی که تا تابستان سال  بين
ای ايران بود،  ھای ھسته مسئول مستقيم بازرسی

بدون م.قات با دانشمندان ايرانی نمی :  اع.م کرد
توان کار کرد و آژانس در سال ھای گذشته مدام 

ای و مھندسان ايرانی در تماس  با دانشمندان ھسته
ع.وه بر اين، لوران فابيوس، وزير .  بوده است

 خرداد ۶خارجه فرانسه نيز روز چھارشنبه 
صراحتا اع.م کرد، کشورش بدون گنجاندن 
دسترسی بازرسان به ھمه تاسيسات ايران، از 

ای با  جمله تاسيسات نظامی در توافق ھسته
مھمتر اينکه روز .  ايران، آن را نخواھد پذيرفت

 خرداد، خبرگزاری آسوشيتدپرس به نقل ٨جمعه 
از آخرين گزارش محرمانه آژانس بين المللی 
انرژی اتمی که برای شورای حکام و شورای 

: امنيت سازمان ملل ارسال کرده است، نوشت
رژيم تھران ملزم است که به صورت کامل با 
آژانس درباره ھمه مسائل باقيمانده به ويژه آنھايی 
که باعث ايجاد نگرانی درباره جنبه ھای نظامی 
احتمالی برنامه ھسته ای آنھا شده است ھمکاری 
کند و از جمله اينکه، امکان دسترسی بدون تاخير 
به ھمه سايت ھا، تجھيزات، افراد و اسناد مورد 

 .  نظر آژانس را فراھم نمايد
با موضع گيری ھای آژانس و افراد درگير با 
مذاکرات ھسته ای، کشمکش ھای موجود ميان 
باندھای جمھوری اس.می ھم شدت يافت و بعضا 
از واکنش ھای فردی و گروھی در صحن مجلس 
و نشريات به تظاھرات در کانون ھای نماز جمعه 

روز .  و برپايی اجتماعات خيابانی کشيده شد
 خرداد مخالفان مذاکرات ھسته ای در ٧پنجشنبه 

عليه توافق "  اجازه نمی دھيم"مشھد تحت عنوان 
لوزان و بازرسی از مراکز نظامی تظاھرات 
کردند و يک روز بعد در نماز جمعه تھران نيز 
منتقدان دولت روحانی عليه روند مذاکرات اتمی 

 .اقدام به تجمع اعتراضی کردند
در پی کشمکش ھای موجود و تشديد فضای  

 ارديبھشت ٣٠مناقشه برانگيزی که سخنرانی 
خامنه ای خود کبريتی بر اين انبار باروت بود، 

خامنه ای چاره کار را در اين ديد که برای آرام  
، ديدار او .کردن اوضاع دوباره وارد ميدان شود

 ۶با رئيس و نمايندگان مجلس ارتجاع در روز 
خرداد فرصتی برای او جھت ماله کشی بر چالش 

خامنه ای در اين ديدار .  ھای درونی نظام بود
متفاوت " گروکشی"ضمن تاکيد بر اينکه تعامل با 

است با يک موضع گيری دو پھلو خطاب به 
"نمايندگان مجلس گفت نه نمايندگان بايد نگاه : 

تحقيرآميز و ھمراه با اھانت داشته باشند و نه 
 ". دولت و وزرا نگاه سلطنت مآبانه

اما اين موضع اخ.قی خامنه ای ھم نتوانست 
به .  دامنه کشمکش ھای موجود را کاھش دھد

رغم موضع گيری اين چنينی خامنه ای برای 
آرام کردن اوضاع، نه تنھا از دامنه تنش ھای 
موجود کاسته نشد، بلکه ھمانگونه که اشاره شد، 

تنھا يک روز "  دلواپسان"مناقشه ميان دولت و 

برای بروز اين چنين کشمکش ھايی آماده تر می 
اما، با گذشت يک ماه از تفاھم نامه .  ساخت

لوزان به يکباره موضوع مناقشه برانگيز 
چگونگی لغو تحريم ھا به حاشيه رفت و به جای 
آن مسئله پروتکل الحاقی و پذيرش بازرسی ھای 
سرزده از مراکز ھسته ای و نظامی جمھوری 
اس.می به کشمکش ھای روز مذاکرات اتمی 

اينبار ھم منازعه فوق، فقط ميان .  تبديل شد
 باقی ۵+١جمھوری اس.می و گروه کشورھای 

نماند و به سرعت در قالب جدالی تند و تيز به 
 .درون ھيئت حاکمه ايران کشيده شد

 ارديبھشت خامنه ای و نظر او ٣٠سخنرانی 
اجازه ھيچگونه بازرسی از ھيچ : "مبنی بر اينکه

و  نيز "  يک از مراکز نظامی داده نخواھد شد
من اجازه نمی دھم "تاکيد او بر اين امر که 

بيگانگان از دانشمندان و فرزندان عزيز ملت 
، عم. بسترمناسبی شد تا بار "بازجويی کنند

ديگر دامنه کشمکش ھای مخالفان و منتقدان 
مذاکرات ھسته ای از حد معمول فراتر رفته و تا 
حد يک جدال تند و تيز لفظی ميان ظريف و 

در .  نمايندگان امنيتی مجلس ارتجاع بازتاب يابد
 خرداد، ھنگامی که ٣چنين فضايی روز يکشنبه 

ظريف و عباس عراقچی برای توضيح پاره ای 
ابھامات در مورد تفاھم نامه لوزان از جمله 
بازرسی ھای سرزده به مجلس احضار شدند، در 
پايان جلسه غير علنی و زمانی که تقريبا ھمه در 
صحن مجلس بودند، اين دو توسط نمايندگان جبھه 
پايداری محاصره و با واکنش لفظی شديد آنان 

در ھمان روز سايت تابناک ھمراه .  مواجه شدند
با درج خبر فوق، فيلم کوتاھی از صحنه درگيری 
لفظی ميان ظريف و مھدی کوچک زاده را در 

مھدی کوچک زاده .  ورودی سايت خود گذاشت
که پيش از اين در زمره ھواداران پر و پا قرص 
دولت احمدی نژاد بود و ھم اکنون نيز عضو 
فراکسيون جبھه پايداری در مجلس است، با 

ناميدن ظريف، او را به خيانت در "  خائن"
ھمزمان با اين درگيری .  مذاکرات اتمی متھم کرد

لفظی در مجلس، فرماندھان سپاه و ارتش نيز 
يکی پس از ديگری وارد ميدان شدند و به تبعيت 
از خامنه ای اع.م کردند، پاسخ ھر گونه 

" سرب داغ"بازرسی از مراکز نظامی را با 
حسن فيروز آبادی، رئيس ستاد کل .  خواھند داد

نيروھای مسلح جمھوری اس.می که پس از 
با ارسال پيام تبريکی به امضاء تفاھم نامه لوزان 

خامنه ای، ضمن ابراز خرسندی از توافق 
لوزان، از تيم مذاکره کننده ھسته ای بويژه محمد 
جواد ظريف قدردانی کرده بود، اينبار انگار که 
تازه از خواب غفلت بيدار شده باشد، به شدت 
عليه ھرگونه بازرسی ھای سرزده از مراکز 

 .نظامی موضع گرفت
درست در شرايطی که کشمکش ھای درونی 
ھيئت حاکمه ايران بر سر موضوع پروتکل 
الحاقی، بويژه مسئله م.قات بازرسان آژانس بين 
المللی انرژی اتمی با دانشمندان ھسته ای 
جمھوری اس.می ھر روز شدت می يافت و 
بعضا به مناقشه ای علنی ميان ظريف و دولت 
احمدی نژاد ھم تبديل شده بود، واکنش دست 

١١درصفحه   
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ھای داخلی در  تشديد جنگ
 سوريه و عراق و 

 ای آن عواقب منطقه

سوای .  نشين عراق دارند؟ پاسخ منفی است سنی
که ديگر برای اجرای يک چنين سياستی دير  اين

مادام .  شده است، چنين سياستی ھم وجود ندارد
مذھب در عراق، قدرت را در  که يک دولت شيعه

دست داشته باشد و مادام که جمھوری اس.می 
دھد،  ايران به مداخ.ت خود در عراق ادامه می

ای از  ممکن نيست که حتی جنگ و نزاع فرقه
بين برود، تا چه رسد به تحقق مطالبات 
اقتصادی، اجتماعی و سياسی مردم مخالف رژيم 

ع.وه بر اين، فراموش نبايد کرد .  حاکم بر عراق
که تنھا جمھوری اس.می نيست که به اين جنگ 

ای در خدمت منافع اقتصادی و سياسی و  فرقه
اس.ميستی خود در عراق  طلبانه پان اھداف توسعه

ای رقيب  ھای منطقه زند، بلکه دولت  می دامن
جمھوری اس.می ھم که خواھان پايان دادن به 
نفوذ جمھوری اس.می در عراق و کسب 

ای   ھستند، از اين جنگ فرقه ای ھژمونی منطقه
زنند و مستقيم و  برند، به آن دامن می نفع می

پس اگر .  کنند غيرمستقيم داعش را تقويت می
سادگی ممکن نيست ،  شکست نظامی داعش به

توانند سياستی  ھای عراق و آمريکا نمی اگر دولت
برای منزوی کردن داعش در مناطق تحت 

انداز  حال چشم نفوذش داشته باشند و درعين
نزديکی ھم برای غلبه قطعی يکی بر ديگری 

 وجود ندارد، سرنوشت عراق چه خواھد بود؟
ھستند کسانی که از تجزيه عراق و حتی سوريه 

حل  گويند و اين را راه به چند کشور سخن می
اما چنين چيزی در اوضاع .  دانند قطعی می

اين تجزيه يا .  سياسی کنونی جھان ناممکن است
بايد بر مبنای توافق طرفين درگير صورت گيرد 

ھای اصلی درگيری خواھان  يک از طرف که ھيچ
ھا خواھان پيروزی در  بالعکس آن.  آن نيستند

. جنگ و حفظ تماميت ارضی کشورشان ھستند
ای  اند که از يک چنين تجزيه تنھا کردھای عراق

 .کنند دفاع می
ھای امپرياليست  شق ديگر اين است که  قدرت

اما در .  ای اقدام کنند برای اجرای چنين نقشه
ھای  اوضاع سياسی کنونی جھان حتی قدرت

. ای نيستند امپرياليست نيز قادر به چنين تجزيه
توانند نيروی  چراکه در داخل اين کشورھا نمی

که  حامی تجزيه داشته باشند، بگذريم از اين
نيروھای فعال درگير در اين کشورھا تابع و 

ھای امپرياليست، نظير  فرمان قدرت به گوش
تر  مسئله مھم.  جزيره بالکان نيستند ھای شبه گروه

اين است که اين تجزيه بر تمام کشورھای 
ھای  ويژه منافع سياسی دولت پيرامونی عراق و به

گذارد و اساساً يک نقشه جغرافيای  ھا تأثير می آن
آورد که تقريباً عموم اين  جديدی را پديد می

. اند ھا حتا با منافع متضاد، با آن مخالف دولت
المللی،  ای و بين بنابراين به دyيل ملی، منطقه

امکان عملی تجزيه و تشکيل چند کشور مستقل، 

مذھبش بر سرکوب و کشتار  ھمکاران شيعه
اما حتی کاربرد .  رحمانه مردم افزودند بی

ھای فسفری و ناپالم در فلوجه ھم نتوانست  بمب
. ھای مسلح را درھم شکند مقاومت مردم و گروه

ھيئت .  تلفات ارتش آمريکا مدام افزايش يافت
حاکمه آمريکا سرانجام راھی جز بيرون کشيدن 

 .ارتش اشغالگر در برابر خود نديد
 گروه ١٠با خروج نظاميان آمريکايی از عراق، 

گرفته بودند،  مسلحی که در اين دوران شکل
در ھمين .  عمليات نظامی خود را توسعه دادند

ھا و تظاھرات در تعدادی از  آئی حال گردھم
ھای  ھای عراق در اعتراض به سياست استان

يکی از .  مذھب مالکی گستردش يافت رژيم شيعه
ھای مسلح مذھبی که در اين زمان فعال  گروه

بود، بازماندگان گروه توحيد و جھاد زرقاوی 
وابسته به القاعده بود که ھنوز در مقايسه با ديگر 

ھای مسلح مخالف دولت عراق نقش و  گروه
اين ھمان گروھی است که .  اھميتی نداشت

شده  امروزه به دولت اس.می عراق و شام تبديل
گسترش بحران در سوريه و مداخله .  است

ای با ارسال اسلحه  ھای منطقه امپرياليسم و قدرت
گرا، به اين گروه نيز  ھای اس.م و پول برای گروه

که وارد سوريه شده بود، امکان داد با استفاده از 
ھای مالی و تسليحاتی بر قدرت و نفوذ  اين کمک

خود بيفزايد و بخشی از سوريه را به تصرف 
اين گروه ارتجاعی با شعار مبارزه با .  درآورد

شيعه، دامنه فعاليت خود را در تعدادی از 
اين شعار با توجه به .  شھرھای عراق بسط داد

ھای دولت شيعی عراق، عليه مردم  ستمگری
ھای وسيعی از  سنی مذھب، در ميان بخش

. ھا با استقبال روبرو شد ھای مردم اين استان توده
ھا از سوی بخش ھائی از  درنتيجه ھمين حمايت

مردم بوده است که وی از سال گذشته توانسته 
است نزديک به نيمی از خاک عراق را به 

برخی برآوردھا حاکی .  تصرف خود درآورد
گرای سنی ضد شيعه،  است که اين گروه اس.م

اکنون يک ارتش صدھزارنفره در اختيار دارد  ھم
و در متجاوز از ده جبھه در خاک سوريه و 

ھای دولت  تمام ت.ش.  عراق در حال جنگ است
عراق و ائت.ف تحت رھبری آمريکا نيز تاکنون 

 .نتوانسته جلوی پيشروی اين گروه را سد کند
بنابراين، ادعای دولت آمريکا و عراق مبنی بر 

که داعش مرکب از چند ھزارنفری تروريست  اين
اند، يک   شده ھست که از سراسر جھان جمع

افسانه است تا نقش خود را در ساختن و پرداختن 
ھای  ھا باسياست آن.  اين گروه پنھان سازند

ارتجاعی خود، شرايط عراق را برای رشد اين 
. گروه فوق ارتجاعی ضد انسانی فراھم ساختند

که مردم  از ھمين روست که شکست آن تا وقتی
ای  م.حظه سنی مذھب عراق يا yاقل بخش قابل

کنند، ممکن  ھا، از اين گروه حمايت می از آن
 .نيست

آيا دولت آمريکا و عراق راھی برای منزوی 
کردن داعش در ميان مردم مناطق و شھرھای 

٢از صفحه   
آنچه .  yاقل در اوضاع سياسی کنونی وجود ندارد

ماند ادامه جنگ داخلی در عراق است  باقی می
 .ھا به درازا بکشد تواند سال که می

اما ادامه بحران و جنگ داخلی در عراق 
تواند به چارچوب مرزھای اين کشور محدود  نمی
آنچه در .  گونه که تاکنون نمانده است ھمان.  بماند

يمن در جريان است، بدون حضور داعش و 
دولت عراق، ادامه جنگ داخلی عراق وسوريه 
است، اما با حضور مستقيم جمھوری اس.می 

ای  ايران و عربستان سعودی، حاميان منطقه
ای شيعه و سنی، برای کسب ھژمونی  جنگ فرقه

اکنون به  اين جنگ، ھم.  در منطقه خاورميانه
. درون خود عربستان سعودی ھم کشيده شده است

ھا و کشتار شيعيان اين کشور توسط  گذاری بمب
ای به درون  داعش، مقدمه کشيده شدن جنگ فرقه

اما کشورھای ديگر منطقه نيز به .  عربستان است
 . ای کشيده خواھند شد گرداب ھمين جنگ فرقه

جمھوری اس.می ايران که يک پای اصلی تشديد 
 است، برای حفظ  ای ھای فرقه ھا و جنگ نزاع

نقش و موقعيت سياسی خود در عراق، راه 
تر در اين  تر و علنی ديگری جز حضور مستقيم

مذھب عراق در  بقاء دولت شيعه.  کشور ندارد
درپی داعش، حضور نظامی  برابر حم.ت پی

ناپذير  مستقيم جمھوری اس.می ايران را اجتناب
 .ساخته است

اکنون با تأييد ضمنی امپرياليسم  اين حضور ھم
اما اين حضور .  آمريکا، قطعی و علنی شده است

جانبه به خود خواھد  ھنگامی شکلی گسترده و ھمه
گرفت که داعش بخواھد با حمله به بغداد، دولت 
شيعی را سرنگون کند و يا برای تصرف 
شھرھای مذھبی شيعيان از نمونه کرب. اقدام 

جمھوری اس.می با اين اقدام، ديگر .  نمايد
تواند جنگ را به عراق محدود کند، بلکه  نمی

 .الزاماً آن را به درون ايران خواھد کشاند
يک خطر جدی برای مردم ايران است، نه  اين

رو که جمھوری اس.می به اسم دفاع  صرفاً ازآن
از شيعيان و اماکن مذھبی، مردم را وارد يک 

ای پيش  تواند تا مرحله ای کند، بلکه می جنگ فرقه
رود که کشور را به سرنوشت سوريه و عراق 

فقط ھوشياری کارگران و .  دچار سازد
زحمتکشان ايران و تشديد مبارزه برای 

تواند، مردم  سرنگونی جمھوری اس.می می
ھاست،  ای که در کمين آن ايران را از فاجعه

 .نجات دھد
ھای  اکنون روشن است، پيشروی گروه آنچه از ھم

گرای سنی مذھب در سوريه و عراق و  اس.م
ھای داخلی، عواقب وخيمی برای  تشديد جنگ

مردم تمام کشورھای منطقه در پی خواھد داشت 
تواند ھمه کشورھای منطقه خاورميانه و  و می

ھای داخلی  حتی شمال آفريقا را به گرداب جنگ
 .ای بکشاند ارتجاعی فرقه
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١٢از صفحه   

 در سانسور،
 شود  آزادی مجازات می

١٠در صفحه   

محتوای تمسخر و تضعيف غرور ملی، روح 
دوستی و ايجاد خودباختگی در مقابل  وطن

ھای ھنری  تمدن استعماری، و سرانجام کتاب
ھای مغاير با فرھنگ اس.می،  مروج آموزه
ھای غير دينی در حوزه ھنر  رواج سبک

 ... و
در ايران چه خبر است؟ آيا آزادی نشر 

ھايی با اين مضامين  چندان است که کتاب
امکان نشر دارند؟ ناشران و نويسندگانی 

گويند چندين و چند کتاب  وجود دارند که می
ھاست که پشت سد سانسور  ھا و سال ھا ماه آن

آن ھم با توجه به اين که .  اند توقيف شده
نويسندگان از خط قرمزھای سانسور باخبرند 
و ھنگام نوشتن خودسانسوری را رعايت 

عدم انجام وظيفه سانسورچيان نيز .  کنند می
زيرا دقت سانسورچيان .  تواند علت باشد نمی

ای در کتابش  ست که وقتی نويسنده در حدی
به "  اش زده بود دست رد به سينه"نويسد  می

حذف "  سينه"دھند که بايد کلمه  او تذکر می
 !شود

 بيست و چھارم قانون اساسی   در اصل
"جمھوری اس.می آمده است  و   نشريات: 

  که  آزادند مگر آن   مطالب   در بيان  مطبوعات
.  باشد   عمومی   يا حقوق   اس.م   مبانی   به  مخل

واقعيت "  . کند   می   معين   را قانون   آن  تفصيل
آن است که اين جمله بايد اين گونه تصحيح 

تفصيل آن را قانون و مجريان قانون : "شود
دستان اداره  به و زيردستان آنان و قيچی

 ."کنند سانسور معين می
زيرا بسياری از معيارھای فوق در 
ممنوعيت عرضه کتاب در نمايشگاه، چنان 
گل و گشادند که ھر کس بنا به سليقه خود 

برای مثال .  تواند آن را تعبير و تفسير کند می
چھره پيامبر و "کيست؟ چه زمانی "  ملحد"

شود؟  می"  امامان و بزرگان دين مخدوش
تمسخر و تضعيف غرور ملی، روح "مرز 
دوستی و خودباختگی در مقابل تمدن  وطن

ھای  سبک"کجاست؟ و سرانجام "  استعماری
شامل کدام "  غير دينی در حوزه ھنر

 .ھاست؟ و بسياری سؤاyت ديگر سبک
آزادی مطبوعات در ايران نيز وضعيتی 

طبق .  بھتر از آزادی نشر کتاب ندارد
در سال "  گران بدون مرز گزارش"گزارش 

 ايران از نظر آزادی مطبوعات در ٢٠١۴
 قرار ١٧٣ی   کشور در رده١٨٠ميان 
وضعيت به حدی در اين زمينه وخيم .  داشت

بود که حتا پوشش خبری درباره وضعيت 
سوريه، حضور سپاه پاسداران در سوريه و 

ھای مادی رژيم به دولت اسد، انتقاد از  کمک

تر و  ھای سانسور بيش سانسور و بھانه
زيرا مردمان نبايد بدانند تا .  گردند تر می بيش

زنجيرھايشان را حس نکنند، نبايد بدانند تا 
اين تازه در .  نظم موجود را به چالش نطلبند

ھای  ست که تا حدی آزادی کشورھايی
 .دمکراتيک وجود دارد

در کشوری مانند ايران که ھيچ گونه آزادی 
ھای  ست که بھانه شود، بديھی برتابيده نمی
به نام اخ.ق، به نام .  تر شوند سانسور بيش

مذھب، به نام الحاد، به نام ابتذال، به نام 
در چنين کشوری ...  خدشه در وحدت ملی و

بايد ھر مفھومی خارج از روايت رسمی، 
سانسور شود تا تحميق آسان گردد و آگاھی 

زيرا که آگاھی اولين گام در طرح .  دشوار
پرسش، در کند و کاو برای يافتن پاسخ و در 

 . ت.ش برای تغيير است
ای نياز به سانسور ندارد که مردم  تنھا جامعه

در .  خود حاکميت را به دست گرفته باشند
ای تبادل آزادانه انديشه و  چنين جامعه

را به خطر "  امنيت ملی"اط.عات و اخبار 
وجود ندارد تا "  اسرار دولتی"اندازد؛  نمی

ای گردند برای سانسور؛ اين جامعه  بھانه
ھايی دارد آزاد، آگاه و خ.ق  نياز به انسان

پس، .  ی ھر چه بھتر جامعه برای اداره
آزادی بيان، آزادی نشر، آزادی مطبوعات 

و چنين .  ايست از ملزومات چنين جامعه
ايست با حکومت  ای تنھا جامعه جامعه

 .شورايی کارگران و زحمتکشان
 

 بست پيشاروی پودموس بن
 

 منطقه و ١٣ای اسپانيا در  در انتخابات منطقه
، ٢٠١۵ شھرداری در سال ٨١٠٠بيش از 

اعتنايی و احزابی ديگر با  احزابی با بی
مقايسه آرای دو حزب .  استقبال روبرو شدند

 سال يعنی از سال ۴بزرگ اسپانيا، طی 
دھد که مجموع   نشان می٢٠١۵ تا ٢٠١١

 درصد ۵٣ درصد به ۶۵ / ٣٢ھا از  آرای آن
اين دو حزب، حزب .  سقوط کرده است

سوسيال دمکراسی و حزب دمکرات مسيحی 
ھستند که از زمان "  حزب مردم"موسوم به 

مرگ فرانکو، ديکتاتور فاشيست اسپانيا 
تاکنون، عرصه انتخابات را به خود 

 .اختصاص داده بودند
چپ "به جز اين دو حزب، احزابی مانند 

ائت.فی از احزاب چپ تحت رھبری " (متحد
 تشکيل ١٩٨۶حزب کمونيست که در سال 

شد و اکنون تنھا حزب کمونيست اسپانيا در 
از ديگر بازندگان اين )  آن باقی مانده است

برای مثال، اين حزب با از .  انتخابات بودند
دست دادن يک سوم آرای خود، در انتخابات 
شھرداری مادريد و نيز مناطق والنسيا، 
مادريد و اکسترمادورا ھيچ يک از 

 .کانديداھايش انتخاب نشدند
گر نارضايتی   نتايج انتخابات به خوبی نشان

سياست خارجی روحانی، و موضوعاتی 
ای، حقوق بشر،  چون انرژی ھسته ھم

وضعيت زندانيان سياسی نيز مشمول 
 .شوند شدند و می سانسور می

واقعيت آن است که در ايران تنھا روايت 
رسمی آن ھم روايت رسمی روز اجازه 

تنھا يکی از ساخته ھای ذھن .  انتشار دارد
ست  بشر، يعنی مذھب و آن ھم مذھبی رسمی

که حق تبليغ و ترويج دارد و ھر گونه 
ای با اندکی اخت.ف با اخ.ق و مذھب  انديشه

شود و  مجاز رسمی، الحاد تلقی می
علم و انديشه تنھا در صورتی .  پذير مجازات

ھای حکومتی  حق انتشار دارند که در شابلون
در اين کشور، بنا به مصالح دينی و .  بگنجند

حکومتی، دروغ، عين حقيقت و اسارت عين 
 .شود آزادی نمايانده می

سانسور با محدوديت دسترسی به منابع 
مختلف، امکان تفکر و خ.قيت را سلب 

سانسور از بدترين انواع .  کند می
ست زيرا زبان ذھن،  محدودسازی آزادی

بر اثر سانسور، .  بندد آگاھی و ارتباط را می
شود،  ھای جذاب کتاب سانسور می بخش

برد و گذشته از  خواننده از مطالعه لذتی نمی
با .  شود اعتماد می آن به کتاب و مطالعه بی

تر و  ھای ذھن تنگ دوری از مطالعه، افق
 .گردد تر می تنگ

سانسور از علل بسيار مھم در پايين بودن 
افراد و .  آمار سرانه مطالعه در ايران است

نھادھای مختلف آمارھای گوناگونی درباره 
کنند از دو  سرانه مطالعه در ايران اع.م می

آن ھم در .   دقيقه١٢٠دقيقه در روز گرفته تا 
المللی  مرکز بين"حالی که بر اساس تحقيق 

، ٢٠١٠در سال "  مطالعات گذران وقت
ترين زمان اختصاص داده شده به  بيش

 دقيقه ۴۴مطالعه مربوط به کشور فن.ند با 
ست که  اين ادعاھا در زمانی.  در روز است

 در ۴١ و ۴٠ھای  شود، در سال گفته می
 ميليون، ٢٢ايران با جمعيتی حدود 

شدند  ھايی با تيراژ ده ھزار تا چاپ می کتاب
اما اکنون با جمعيت ھشتاد ميليونی، تيراژ 

و تازه .  رسد  ھم نمی۵٠٠ھا به  برخی کتاب
. روند ھا ھم به فروش نمی ھمين کتاب

ھای ديگر آمار پايين سرانه مطالعه در  جنبه
ھا، در گرانی  ايران را بايد در کمبود کتابخانه

 و نبود اوقات فراغت برای مطالعه  کتاب
 .يافت

گران بدون  تنھا مراجعه به گزارش گزارش
دھد در مجموع در جھان،  مرز، نشان می

تر  وضعيت آزادی مطبوعات ھر سال وخيم
ھای اقتصادی و سياسی جھان  قدرت.  شود می

امنيت "چون  ھايی ھم داری به بھانه سرمايه
، "وضعيت جنگی"، "اسرار دولتی"، "ملی

ھای  شمار بھانه و بی"  مبارزه با تروريسم"
ديگر مانع تبادل آزادانه اط.عات و اخبار 

گيری بحران جھان  با عمق.  شوند می
ھا، قلب  داری کنترل بر رسانه سرمايه

. گيرد واقعيت و تحريف اخبار شدت می
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١١درصفحه   

 بست پيشاروی پودموس بن

٩از صفحه    
ادامه اين روند، در انتخابات سراسری 

. تری را کسب کند نوامبر امسال، آرای بيش
يکی از رقبای اصلی پودموس در انتخابات 

ای، به جز دو حزب  ھا و منطقه شھرداری
حزب .  بزرگ، حزب شھروندان بود

 سال پيش به عنوان حزبی ٩"  شھروندان"
اين .  ضد استق.ل در کاتالون تشکيل شد

ھای مالی  حزب طی سال گذشته با کمک
ھای بزرگ  داران و حمايت رسانه سرمايه

توانست به يک حزب سراسری تبديل گردد 
، به رغم گرايش "مبارزه با فساد"و با وعده 

ای و ضد  آشکارا ضد کارگری، ضد اتحاديه
دھندگان  مھاجر، بخشی از آرای رأی

ناراضی را جلب کرده و به نيروی چھارم 
 .در عرصه سياسی اسپانيا تبديل گردد

حزب پودموس در اسپانيا را شايد بتوان با 
احزابی .  حزب سيريزا در يونان مقايسه کرد

ھای مردمی و  ظھور يافته از درون جنبش
ای از بحران اقتصادی،  نارضايتی توده

ھای رياضت اقتصادی، بيکاری، فقر  برنامه
اما در حالی که .  و فساد در سيستم سياسی

ھای چپ  سيريزا از درون اتحادی از گروه
شکل گرفت، پودموس به صورت جنبشی 
نوين و جدا از احزاب سنتی چپ ظھور يافت 
و شايد درست به ھمين علت، فاقد انسجام 

به رغم آغازگاه، يکی از .  سيريزاست
انتقادات به اين حزب، سيستم ھيرارشی و 
بسته و عدم مداخله مردمی در روند 

 .ھای حزب است گيری تصميم
در ميان رھبران پودموس در مورد 

گيری آتی حزب، اخت.فات جدی وجود  جھت
پس از پيروزی در انتخابات، برخی از .  دارد

رھبران پودموس موفقيت حزب را مديون 
اجتناب اين حزب از تعريف خود در 

" چپ  –راست "ھای متعارف  چارچوب
دھندگانی از  دانستند که موجب گشته رأی

ھای سياسی را به سوی آنان جلب  تمام طيف
گيرند برای حفظ اين  آنان نتيجه می.  کند

دھندگان و افزايش تعداد آنان بايستی به  رأی
ھا و  درغلتيد و از راديکاليسم برنامه"  مرکز"

 . ھای حزب کاسته شود گفتمان
ھای پودموس  برای مثال، يکی از وعده

 سال و عدم ۶٠کاھش سن بازنشستگی به 
اما .  ھا به اتحاديه اروپا بود پرداخت بدھی

" شرايط"و "  گرايی واقع"اکنون به نام 
المللی اجرای چنين اقداماتی را ناممکن  بين

 خود را يک برنامه  دانسته و برنامه
از .  کنند توصيف می"  سوسيال دمکراتيک"

سوی ديگر، پس از اع.م نتايج انتخابات، 
پودموس و کانديداھايش برای تصدی پست 

ای جز ائت.ف با ساير  شھرداری چاره
گو آن که در برخی .  احزاب سياسی ندارند

حاضر به مذاکره و "اند  مناطق اع.م کرده
با تمام نيروھا ھستند، حتا حزب "  ائت.ف
 .گرای شھروندان راست

 سال اعتراضات، ۴طی اين .  بود"  کرامت
تظاھرات، اعتصابات ادامه يافتند و در 

 بار ديگر صدھا ھزار نفر در ٢٠١۴مارس 
شرکت "  کرامت"مادريد در تظاھرات 

ھای اين جنبش، تغييری  از خواسته.  کردند
راديکال در عرصه سياسی اسپانيا، قطع 

ھای نئوليبرالی، پايان يافتن سيستم دو  برنامه
ھای گذشته و نيز مبارزه  حزبی حاکم در دھه

 .با فساد نھادينه در سيستم سياسی اسپانيا بود
در چنين شرايطی، برندگان اصلی انتخابات 

گرای  امسال، احزابی مانند حزب چپ
" شھروندان"گرای  پودموس و حزب راست

 توسط ٢٠١۴پودموس در فوريه .  بودند
گرای دانشگاه  گروھی از وک. و استادان چپ

تشکيل شد و طی چند ماه در رأس 
اين حزب از زمان . ھا قرار گرفت نظرسنجی

 چنان محبوبيتی يافت ٢٠١۴تشکيل تا ژانويه 
که توانست در يکی از تظاھرات خود در 

برنامه .   ھزار نفر را گرد آورد٣٠٠مادريد 
اوليه پودموس، يک برنامه راديکال چپ 

چون درآمد مکفی  ھايی ھم بود، با وعده
ھمگانی، حق مسکن، افزايش دستمزدھا و 

. ھای استراتژيک اقتصاد ملی کردن بخش
انتخابات ماه مارس منطقه اندولس در 

ثباتی در سياست  ھنگامه تغييرات سريع و بی
اسپانيا، پودموس را به اوج رساند و اين 

 درصد آرا را کسب کند و ١۴حزب توانست 
 . نماينده به مجلس بفرستد١۵

 پودموس تصميم گرفت در ٢٠١۴در اکتبر 
انتخابات شوراھای شھری، مستقيماً 
کانديدايی معرفی نکند، بلکه از کانديداھای 

در .  ھای مشابه پشتيبانی کنند محلی با برنامه
انتخابات مارس شھرداری بارسلون از يک 
پ.تفرم شھروندی متشکل از چندين سازمان 

ھمه با ھم "اجتماعی و سياسی موسوم به 
، "ادا کوyو"و کانديداتوری "  برای بارسلون

ھا، حمايت کرد و  از فعالين ضد تخليه خانه
آھورا "در انتخابات مه مادريد از 

(مادريد با کانديداتوری )  مادريد اکنون" 
"مانوئ. کارمنا، قاضی سابق ھمه با ھم . 

 درصد آرا ٢۵ /  ٢با کسب "  برای بارسلون
ترين آرا را به خود اختصاص  توانست بيش

دھد و مانوئ. کارمنا،  در مادريد با کسب   
٩  /  درصد آرا، تنھا با اخت.ف يک ٣١ 

کرسی با حزب مردم، دومين حزب منتخب 
 . شد

/  ٢ای، حزب مردم  در انتخابات منطقه  ٢٩ 
/  ١درصد، حزب سوسيال دمکرات   ٢۴ 

/  ۵درصد، پودموس   درصد، حزب ١٣ 
 درصد، و حزب چپ متحد ٨ /  ۴شھروندان 

 . درصد آرا را به خود اختصاص دادند۴ / ٢
پودموس گرچه نتوانست در اين انتخابات به 
نتيجه مورد نظر خود برسد، اما با توجه به 
گذشت تنھا يک سال از تولد اين حزب، اين 
درصد از آرا از سوی تمام کارشناسان، 

رود با  شود و انتظار می مثبت ارزيابی می

ست  ھای رياضت اقتصادی مردم از سياست
 تاکنون به ٢٠٠٨که اين دو حزب از سال 

گذشته از آن، از نظر .  اند اجرا درآورده
" کاستی"مردم، اين دو حزب بخشی از 

تاکنون "  رژيم فرانکو"ھستند که از زمان 
عرصه سياسی اسپانيا را در تصرف گرفته 

 .و غرق در فسادند
ھای اسپانيا در ساليان گذشته، با اجرای  دولت

ھای نئوليبرالی، از جمله قطع  برنامه
ھای بھداشتی و آموزشی و ساير  بودجه

سازی، نابودی  خدمات اجتماعی، خصوصی
ھای  حقوق کارگران، حمله به آزادی

دمکراتيک و گذاشتن بار بحران اقتصادی بر 
ھا نفر را  دوش مردم، نارضايتی ميليون

شود اسپانيا  با آن که ادعا می.  فراھم آوردند
که چھارمين قدرت اقتصادی در منطقه يورو 
است، با رشد اقتصادی روبرو بوده است، 
اما در واقعيت، کارگران و زحمتکشان از 

شش گروه اصلی .  اند ای نبرده اين رشد بھره
 ١٠ درصد افزايش سود، ۴٠مالی اسپانيا با 

شکاف طبقاتی .  اند ميليارد يورو کسب کرده
/  ٨چنان عميق است که   درصد از ۶٨ 

 درصد از ٢٠ثروت کشور متعلق به 
/  ٢ھا و  اسپانيايی  ٨٠ درصد سھم  ٣١ 

ھای  بدھی.  باشد درصد از جمعيت کشور می
 درصد توليد ١٠٠ درصد به ٧٠کشور از 

صدھا .  ناخالص داخلی افزايش يافته است
. اند ھا مصادره شده ھزار خانه توسط بانک

 خانوار از ٩۵ روزانه ٢٠١۴تنھا در سال 
ھا  ميليون.  ھای خود بيرون رانده شدند خانه

اند تا جايی که  نفر به زير خط فقر رانده شده
بسياری امروزه برای تغذيه خود، به 

 .اند ھای غذايی وابسته کمک
گرچه تا حدی نرخ بيکاری کاھش يافته، اما 

 درصد و در ميان جوانان بيش از ٢٣ھنوز 
 درصد مردم شغل ٨فقط .   درصد است۵٠

ثابت دارند که يک سوم آن در مشاغل 
وقت با چند ساعت کار در ھفته يا ماه  نيمه
 درصد قراردادھای جاری ٩٠بيش از .  است

 روز در ۵٠موقت ھستند و آن ھم به مدت 
ھمراه با .  ٢٠٠۵ روز در سال ٨٠مقايسه با 

عدم امنيت شغلی، دستمزدھا نيز متغيرند و 
 . رو به کاھش

ھا و  اين شرايط موجب گرديد خيابان
ھای گذشته، عرصه  ھای اسپانيا در سال ميدان

تظاھرات توده عظيمی موسوم به جنبش 
آغازگاه اين جنبش، .  گردد"  خشمگينان"

 شھر ۵٨ در ٢٠١١ای ماه مه  تظاھرات توده
نان، کار، مسکن، "اسپانيا با خواست 



 ١١ ۶٩۴ شماره  ٩۴نيمه اول خرداد     ١١
١٠از صفحه   

 بست پيشاروی پودموس بن

اگر در شرايط آرامش سياسی و عدم رکود 
بورژوايی مانند  اقتصادی، احزاب خرده

توانند مدتی ديگر به توھمات  پودموس می
ای را نيز به دنبال  بند بمانند و توده خود پای

خود بکشانند، در شرايط بحران عميق 
ای و تشديد جدال  اقتصادی، نارضايتی توده

گيری  طبقاتی، بسيار زود ناچارند، جھت
طبقاتی خود را روشن سازند، که در نبود 
ھژمونی طبقه کارگر، چيزی نيست جز 

پودموس .  ھای بورژوايی پيروی از سياست
توان در زمره احزاب خرده بورژوايی  را می

چپ دانست که منطبق با سرشت 
بورژوايی خود، در ذھنيت خود را  خرده

گاه  و جلوه"  مردم"فرای طبقات و نماينده 
چنين احزابی، .  دانند می"  توده"ھای  خواست

ترين نيات به عرصه  بينانه حتا اگر با خوش
ھای سرسخت بسيار  سياسی گام نھند، واقعيت

و به "  بر سر عقل آورده"ھا را  زود آن
کشاند که سرنوشت اين  بستی می بن

 . نيروھاست
تواند  بست پودموس و احزاب مشابه، می بن

يا کارگران :  دو نتيجه را به دنبال داشته باشد
و توده زحمتکش متوھم، راه حل انق.بی و 
واقعی مشک.ت خود را خواھند جست، يا در 
نبود آلترناتيو کارگری و کمونيستی، با 

، به سوی نيروھای "چپ"سرخوردگی از 
فريب سوق داده خواھند شد،  راست عوام

چنان که در تجربه تاريخی رشد فاشيسم و 
 .نازيسم پيش آمد

ی نيروھای کمونيست و  در اين ميان وظيفه
ست که ضمن  آگاه و پيشروان کارگری

ھای مفيد به حال  استقبال از تمام رفرم
کارگران و زحمتکشان، از سويی با فشار از 

تر  تر و عميق ھا را گسترده پايين اين رفرم
گری و  کنند و از سويی ديگر، با آگاه

سازماندھی، يگانه راه رھايی از معض.ت 
داری از  کنونی، يعنی براندازی نظام سرمايه

طريق يک انق.ب اجتماعی و برقراری 
 .سوسياليسم را ھموار سازند

 بحرانی که عم. موجوديت نظام را چنين
تھديد می کند، منافشه موجود بر سر 
بازرسی ھای سرزده از مراکز نظامی و يا 
م.قات بازرسان آژانس با دانشمندان ھسته 
ای جمھوری اس.می، محلی از اعراب 

ھمانگونه که تاکيد خامنه ای .  نخواھد داشت
مبنی بر يک مرحله ای بودن توافق که تا حد 
خط قرمز نظام در روزھای پيش از تفاھم 

نامه لوزان بر آن اشاره داشت، راه به جايی  
نبرد و با دو مرحله ای شدن توافق، آب از 

از اين رو، کشمکش ھا .  آب ھم تکان نخورد
و درگيری ھای ھيئت حاکمه ايران در 
وضعيت کنونی پيش از آنکه محصول 
مناقشات بر سر پروتکل الحاقی و يا بازرسی 
ھای سرزده از مراکز نظامی جمھوری 
اس.می باشد، بازتاب شکست سياست ھای 
ھيئت حاکمه ايران و انعکاسی از ناتوانی 
نظام در حل بحران ھای بزرگتری است که 
ھم اينک استمرار و بقاء نظام جمھوری 

از اين رو .  اس.می را به چالش گرفته است
نه تنھا چشم اندازی بر فروکش کردن 
کشمکش ھای درونی نظام نيست، بلکه اين 
کشمکش ھا در ماه ھای پيش رو و با نزديک 
شدن به ماه اسفند، زمان انتخابات دو مجلس 
شورا و خبرگان باز ھم حدت بيشتری خواھد 

 . يافت
نتيجه اينکه، جمھوری اس.می و حتا شخص 
خامنه ای با ھمه ھارت و پورتی که می 
کنند، در وضعيت موجود راھی جز پذيرش 

 جھت رسيدن به ۵+١شرايط کشورھای 
پروتکل الحاقی و .  توافق جامع اتمی ندارد

بازرسی ھای سرزده از مراکز نظامی مورد 
نظر آژانس نيز از جمله شرايطی است که 

 کشور طرف ۶بعيد به نظر می رسد 
ترديدی .  مذاکرات ايران از آن کوتاه بيايند

نيست که شکست مذاکرات و بازگشت به 
 که تشديد تحريم ٩٢شرايط پيش از سوم آذر 

ھا از جمله اولين عارضه اين شکست خواھد 
بود، برای ھيئت حاکمه ايران  بسيار شکننده 
تر و پر ھزينه تر از پذيرش بازرسی ھای 
سرزده از مراکز ھسته ای و بعضا مراکز 

زمان .  نظامی مورد نظر آژانس خواھد بود
رسيدن به توافق جامع نيز برای طرفين 
مذاکره اھميت ثانوی دارد و لذا، در صورت 

 ٩۴ تير ٩عدم توافق جامع تا پايان ژوئن يا 
محتم. روند مذاکرات اتمی نيز تمديد خواھد 

 . شد

پيش از انتخابات رھبر پودموس پابلو 
ايگلسياس عليه برنامه رياضت اقتصادی و 

 –دو حزب بزرگ اسپانيا   –"  کاست"
اما در بارسلون، پودموس .  کرد صحبت می

با احزابی .  بايد با ھمان نيروھا ائت.ف کند
مانند حزب سوسياليست کاتالون و چپ 

 تا ٢٠٠٣خواه کاتالون که از سال  جمھوری
/  ۶، در حدود ٢٠١٠سال   ميليارد يورو ١ 

با .  از بودجه خدمات عمومی را  قطع کردند
خواه کاتالون که در ائت.ف با  چپ جمھوری

ھمگرايی "گرای  حزب ناسيوناليستی راست
 ميليارد يورو از خدمات عمومی ۶"  و اتحاد

 .را قطع کردند
ی ديگری جز کنار  در عمل، پودموس، چاره

ھا و گردش به  گذاشتن بسياری از وعده
داری امروزه  از سويی سرمايه.  راست ندارد

در شرايط دوران پس از جنگ جھانی دوم 
ھای دولت رفاه را  قرار ندارد تا بتواند برنامه

حتا در کشورھايی مانند سوئد و .  تحمل کند
دانمارک که مھد رفاه اجتماعی تلقی 

شدند، بسياری از خدمات اجتماعی با  می
ھای نئوليبرالی رو به نابودی  اجرای برنامه

ھستند، چه رسد به کشورھايی مانند يونان و 
از سويی ديگر، اين احزاب با .  اسپانيا

اصرار در ماندن در چارچوب اتحاديه 
ھای نئوليبرالی  اروپا، پيروی از سياست

المللی  ديکته شده توسط نھادھای بين
المللی پول و  داری مانند صندوق بين سرمايه

بانک مرکز اروپا، حفظ تعھد در بازپرداخت 
ھا، در بھترين  ھای ھنگفت آن ھا و بھره وام

بند  ھای خود پای توانند به وعده حالت نيز نمی
 .بمانند

٧از صفحه   

روز شمار معکوس مذاکرات 
ھسته ای و تشديد جدال ھای 
 درونی ھيئت حاکمه ايران



 ۶٩۴ شماره  ٩۴نيمه اول خرداد     ١٢

 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اسFمی 

١٢ 

٩درصفحه   

 شود در سانسور، آزادی مجازات می

 تا ١٧بيست و ھشتمين نمايشگاه کتاب تھران از 
علی جنتی، وزير .   ارديبھشت برگزار شد٢٧

 ارديبھشت ١٨فرھنگ و ارشاد اس.می، در روز 
 ناشر ۵٠، ١٣٩٠اع.م کرد با آن که در سال 

الورود به نمايشگاه وجود داشت، امسال  ممنوع
 .الورود نيست ھيچ ناشری ممنوع

 اثر در ٣٩اما تنھا در دو روز اول نمايشگاه 
 شدند که تعدادی از  المللی جمع بخش داخلی و بين

ھا پس ازبررسی برای ارائه در نمايشگاه کتاب  آن
ھايی که از سوی  آن ھم کتاب.  مضر شناخته شدند

چند روز .  وزارت ارشاد مجوز نشر گرفته بودند
عرضه و فروش . " غرفه تعطيل شدند٢٩بعد ھم 

نيز علت تعطيلی اين "  ھای ساير ناشران کتاب
 .ھا اع.م شد غرفه

امسال برگزاری برخی از امور نمايشگاه به 
بسياری نيز .  اتحاديه ناشران واگذار شده بود

کردند در سال آينده تمام امور  ابراز اميدواری می
يعنی .  به دست اتحاديه ناشران سپرده شود

ناشران و اتحاديه آنان قرار است سال آينده، بی 
جيره و مواجب، وظيفه اداره سانسور و 

البته .  سانسورچيان دولتی را بر عھده گيرند
منظور جيره و مواجب سانسورچيان است، 
وگرنه اتحاديه ناشران و ناشرانی که اين گونه 

شوند، مسلما در جايی ديگر  دار می امور را عھده
 . امتيازات و جيره و مواجبی دريافت خواھند کرد

پيش از برگزاری نمايشگاه، مسئوyن نمايشگاه 
ھای ممنوع برای  ليست بلندباyيی از کتاب

ھايی  کتاب.  عرضه در نمايشگاه اع.م کرده بودند
حاوی ترويج و تبليغ الحاد، تحريف يا انکار 
مبانی و احکام اس.م، مخدوش کردن چھره 

ھای مروج  پيامبران، امامان و بزرگان دين، کتاب
گرايانه، سکوyريسم و اومانيسم  ھای پوچ انديشه

ھای  ھای مروج آرای گروه افراطی، کتاب
محارب، غير قانونی و ضد انق.ب و توھين 

ھايی شامل  و اھانت به مقامات عالی؛ کتاب
مواردی عليه قانون اساسی و انق.ب 
اس.می، ايجاد اخت.ف و درگيری در ميان 
طوايف قومی، اخ.ل در وحدت ملی و 

ھايی با  چنين کتاب تماميت ارضی کشور؛ ھم

ھای  نامdه          ))))ا���ـ�ا���ـ�ا���ـ�ا���ـ�((((�ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن برای ارتباط با 

 . ھای زيرارسال نمائيد خود را به يکی ازآدرس
 

 :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 

 
 

ھای مالی خود را به شÇمÇاره حسÇاب  کمک
بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھÇمÇراه 

ھÇÇای  کÇÇد مÇÇورد نÇÇظÇÇر بÇÇه يÇÇکÇÇی از آدرس
 . سازمان ارسال کنيد

:شماره حساب  
Gironummer 2492097 
Stichting ICDR   نام صاحب حساب:  
IBAN: 
NL08INGB0002492097 
BIC: INGBNL2A 
Amsterdam, Holland 

 
 :نشانی ما برروی اينترنت

http://www.fadaian-minority.org 
http://71.18.157.40/ 

 
 : E-Mailپست الکترونيک 

info@fadaian-minority.org 

 :) ا����(��ز
�ن 	�ا���ن گير  شماره پيام
 در اروپا                

0031(0)618622401 
 
 

 :ای ميل تماس با نشريه کار
kar@fadaian-minority.org 
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برروی  ماھواره ياه ست   برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورايی از کانال تلويزيونی ديدگاه
(Yahsat) شود   پخش می . 

 : ھای تلويزيون دمکراسی شورائی بدين قرار است ساعات پخش برنامه
 

:روزھای دوشنبه و چھارشنبه ھر ھفته  
  شب به وقت ايران،٩٫۵ساعت  

. ساعت پخش ميشود١ شب به وقت اروپای مرکزی به مدت ٧ ساعت   
 

:تکرار برنامه ھا در روزھای  
  صبح به وقت ايران،٩٫۵سه شنبه و پنجشنبه ھر ھفته ساعت  

. صبح به وقت اروپای مرکزی خواھد بود٧ ساعت   
 

و    اگربه تلويزيون ماھواره ای دسترسی نداريد، ميتوانيد از طريق آدرس اينترنتی سايت ديدگاه
 : جی ال ويز به طور زنده و ھمزمان برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورايی را مشاھده کنيد

http://www.didgah.tv/fa 
 

:مشخصات ماھواره ای کانال تلويزيون ديدگاه  
  درجه ی شرقی۵٢ / ۵  ماھواره ياه ست

٧ / ٨:اف ای سی-٢٧۵٠٠:سيمبلريت -عمودی: پو�ريزاسيون -١٢٠٧٣:فرکانس  
٠٠۴۵٣۶٩٩٢١٨٧: شماره تلفن برای تماس با تلويزيون دمکراسی شورايی  

 
 com.gmail@tv.shora:  آدرس ايميل

 com.tvshora://http: آدرس تلويزيون دمکراسی شورايی در اينترنت
 

  I.S.F / P. B. 398 / 1500 Copenhagen V. / Denmark: آدرس پستی


