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 کارگران سراسر جھان
 ! متحد شويد

٢درصفحه   

 

  ٣درصفحه 

ھر زمان که قرار است در جمھوری اس�می به 
اصط�ح انتخاباتی برگزار شود، لشگر بزرگی 
از نيروھای رنگارنگ بورژوايی نيز به ميدان 

برند تا  آيند و نھايت سعی خويش را بکار می می
چنين وانمود سازند که گويا واقعا انتخاباتی در 

اند که  کار است و مردم فرصتی به چنگ آورده
ريزند، اراده  ھا می از طريق آرايی که به صندوق

نظر از  صرف.  و نظر خود را نيز اعمال کنند
ھای حکومتی، طيف  ت�ش و تبليغات جناح

وسيعی از نيروھای بورژوائی وابسته به 
اپوزسيون قانونی، نيمه قانونی و غيرقانونی در 

ھا در  داخل کشور و ھم سنخان و حاميان آن
خارج کشور، با يک رشته تبليغات گسترده، 

 –دار در مديای بورژوا  سيستماتيک و جھت
ھا را ديگرگونه و  کوشند واقعيت امپرياليستی، می

ھای ماھرانه رژيم را انتخابات جلوه  بازی شعبده
ای  ھای مردم را به بازی در دايره دھند و توده

بسته در بساط رژيم ارتجاعی و استبداد مذھبی 
تبليغات گسترده و کرکننده .  حاکم ترغيب کنند
" انتخابات"ھای اخير پيرامون  بويژه در ھفته

ھمزمان مجلس شورای اس�می و خبرگان در 
ی به   ھا و خبرھای ھر روزه ھفتم اسفند، بحث

اصط�ح داغ درباره حذف يا تاييد کانديداھا 
توسط شورای نگھبان و توھم پراکنی پيرامون 
اين دروغ بزرگ که گويا يک انتخابات واقعی در 
پيش است و اگر مردم در آن شرکت کنند و چند 

روحانی جای چند   –مھره از جناح رفسنجانی 
مصباح يزدی را   –ای  مھره از جناح خامنه

شود  بگيرند، مشک�ت کنونی جامعه برطرف می
 .و اوضاع مردم نيزازھرلحاظ بھبود خواھد يافت

آيا به راستی چنين است؟ آيا قرار است در ھفتم 
اسفند انتخاباتی برگزار شود؟ آيا رای مردم در 
جمھوری اس�می جايی و انتخابات اساسا معنايی 

 دارد؟
پرسيد چرا؟  می.  ست ھا منفی پاسخ تمام اين پرسش

به اين دليل ساده که در جمھوری اس�می که يک 
ست آزادی سياسی وجود ندارد،  حکومت مذھبی

آزادی تشکل و حزب و فعاليت حزبی وجود 
ندارد،آزادی انتخاب کردن و انتخاب شدن وجود 

ھای مردم حتا در  ندارد و حقوق دموکراتيک توده
ھای پارلمانتاريستی و  ی رژيم  محدوده

. شود ھای بورژوائی نيز رعايت نمی دموکراسی
درجمھوری اس�می دين و دولت کام�ً درھم 
ادغام شده و ضديت با آزادی ھای سياسی در 

جمھوری اس�می، .  ست  ذات ھردولت مذھبی
فقيه  ست که در راس آن يک فرد بنام ولی رژيمی

. قرار دارد که از اختيارات تام برخوردار است
اگر در نظام استبداد سلطنتی، شاه سايه خدا 

بر روی زمين بود، در جمھوری )  هللا ظل(
فقيه نماينده  اس�می و استبداد مذھبی حاکم، ولی

او فرمانروای مطلق .  خدا بر روی زمين است
العنان است که البته جز خدا، به ھيچکس پاسخگو 

بحران سوريه و فرايند  
 بدون اميد" صلحی"مذاکرات 

 
 که مردم سرکوب شده سوريه ٢٠١١از مارس 

در مخالفت با دولت بشار اسد به خيابان ھا 
توده ھای ناراضی و .   سال می گذرد۵ريختند 

ستمديده سوريه که به اميد تغيير، دگرگونی ھای 
بنيادی، رفاه و کسب آزادی ھای دمکراتيک به 
مبارزه ای علنی و رو در رو با رژيم سوريه 
برخاسته بودند، از ھمان آغاز با يورش نظامی و 

با .  سرکوب عريان نيروھای دولتی مواجه شدند
شروع تھاجمات نظامی نيروھای بشار اسد به 
اعتراضات خيابانی و کشتار وسيع مردم، بحران 

با سرکوب .  اين کشور وارد مرحله جديدی شد
وحشيانه اعتراضات خيابانی و پس از آن با شکل 
گيری نيروھای مسلح اس�می وابسته به 

دستمزد کارگران بايد با#تر از 
 خط فقر باشد

 
با نزديک شدن به زمان تعيين دستمزدھای 

 بار ديگر جلسات کار گروه ٩۵کارگری در سال 
رغم برگزاری چندين  تعيين مزد آغاز شد و به

به روال   –جلسه، تنھا خروجی آن برای کارگران 
ھای توخالی بوده  وعده و حرف  -ھای گذشته  سال
سياست شورای عالی کار به عنوان ارگان .  و بس

ھا بر اين بوده  دولتی تعيين دستمزد، در اين سال
که با طوvنی کردن مذاکرات و دادن وعده برای 
افزايش متناسب دستمزد، مساله تعيين ميزان 

ھای  افزايش حداقل دستمزد را به روزھا و ساعت
آخر سال کشانده و به اصط�ح با قرار دادن طبقه 
کارگر در برابر عمل انجام شده، از اعتراضات 

اما .  کارگران برای افزايش دستمزد جلوگيری کند

 دوگزارش از برگزاری مراسم  بزرگداشت سياھکل
 

 گزارش برنامه بزرگداشت حماسه سياھکل در مونترآل
  

مونترآل، مراسم چھل و پنجمين   -)اقليت (   به کوشش فعالين سازمان فدائيان ٢٠١٦ فوريه ٦روز شنبه 
 .سالگرد حماسه سياھکل در کتابخانه آتواتر برگزار شد

اش در   در منزل مسکونی١٣٩۴ دی ماه ١٣مادر بھکيش که روز يکشنبه در آغازاين برنامه يادی شد از 
مادر بھکيش از جمله مادران گرانقدری از تبار فدائيان بود که رژيم آدمکش .  تھران از ميان ما رفت

وھمينطور از رفيق تراب حق .    فرزند دvور و داماد برومندش را از او گرفت۵جمھوری اس�می 
ھای ستمديده فلسطين و يکی از بنيانگذران  سازمان پيکار در راه آزادی طبقه  شناس ، يار ديرين توده

 .کارگر
پس از يک دقيقه سکوت بياد جانفشانان حماسه سياھکل و تمامی جان باختگان راه آزادی و سوسيا ليسم ، 

به مناسبت چھل و پنجمين سا لگرد حماسه سياھکل که به شکل ويدئو )  اقليت (  بيانيه سازمان فدائيان 
 .کليپ تھيه شده بود به نمايش درآمد

در بخش ھنری  چند ترانه و سرود انق�بی از آمريکای vتين اجرا شد، که با استقبال گرم حضار روبرو 
 .گرديد

روحانی نماد تحجر و توحش 
 ستيز دولت دينی زن

 
اين واقعيتی عيان و آشکار است که در سراسر 

شود،  جھان بيشترين ستمی که برزنان اعمال می
در کشورھايی است که اس�م دين رسمی و دولتی 

خاورميانه، اين کانون ارتجاع اس�می .  است
اما اوج .  وضوح اين حقيقت را نشان داده است به

توحش و بربريت اس�می در کشورھايی است که 
شده و  دين و دولت کام�ً در يکديگر ادغام

ھای  بحران بيکاری و وعده
 دروغين روحانی

 
  ٩۴طبق گزارش جديد مرکز آمار ايران، در پاييز

 ١٠ / ٧نرخ بيکاری در کشور افزايش يافته و به 
اين آمار، بنابر تعاريف ارائه .  درصد رسيده است 

شده از سوی اين مرکز، با انطباق بر 
المللی کار جمع آوری  استاندارھای سازمان بين

شده که حتی اگر اين امر صحت داشته باشد، 
المللی کار به ھيچ روی  استانداردھای سازمان بين

  ۵درصفحه 

٧درصفحه    ۶درصفحه  

۴درصفحه   

١٠درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٧١١شماره    ٩۴نيمه  دوم  بھمن  –سال سی و ھفتم 

 معنای انتخابات در
 !مضحکه انتخاباتی رژيم را تحريم کنيم  جمھوری اسFمی



 ٢ ٧١١ شماره  ٩۴نيمه دوم  بھمن     ٢
١از صفحه   

 معنای انتخابات در 
 جمھوری اسFمی

ھای کلی نظام را او تعيين  تمام سياست.  نيست
اوست که فرمانده .  کند و بر آن نظارت دارد می

ترين مقام قوه  کل نيروھای مسلح است و عالی
قضايی، رئيس سازمان صدا و سيما رئيس ستاد 
مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران، فرماندھان 
عالی نيروھای نظامی و انتظامی و فقھای 

ھای "  انتخابات"شورای نگھبان را که در 
کننده دارند،  جمھوری اس�می نقش تعيين

ھای مھم "  انتخابات"تمام .  کند منصوب می
جمھوری اس�می، چه انتخابات رياست 
جمھوری، چه مجلس شورای اس�می و خبرگان 
زير نظارت و کنترل شورای نگھبان برگزار 

ھيچ داوطلبی بدون تاييد و تصميم شش .  شود می
تواند  ای، نمی فقيه شورای نگھبان منصوب خامنه

فقيه  vزم آيد، به اشاره ولی.  وارد اين بازی شود
ھا، به  گيری در مورد رد يا تاييد ص�حيت تصميم

. شود جای شش نفر، به يک نفر واگذار می
نخست شورای نگھبان، افرادی را از ميان 

کند آنگاه به مردم اجازه  چين می داوطلبان دست
شود، رای خود را به سود فرد يا افراد  داده می

. گزين شده شورای نگھبان، به صندوق بريزند
در مجلس شورای اس�می، وضع قوانين توسط 

شدگان شورای نگھبان منصوب  چين ھمين دست
ای، که نام نمايندگی را با خود يدک  خامنه
کشند، زمانی معتبر است که شورای نگھبان  می

به عبارت ديگر مجلس شورای .  آن را تاييد کند
کاره و فاقد  اس�می بدون شورای نگھبان ھيچ

در عين حال ھنگام بروز اخت�ف .  اعتبار است
ميان نمايندگان مجلس و شورای نگھبان، 
موضوع به مجمع تشخيص مصلحت نظام و 

شود که تمام  گيری به اين مرجع واگذار می تصميم
) ای خامنه(اعضای ثابت و متغير آن توسط رھبر 

نيز "  مجلس خبرگان رھبری"در.  شوند تعيين می
ازميان تمام مريدان و .  بايد ھمين روال طی شود

سناگويان وباورمندان سفت و سخت نظام، نخست 
فقھای شورای نگھبان افرادی را انتخاب می کند 
تا بعد مردم رأی خود را به سود کسانی ازميان 

عملکرد اين !  ھمين منتخبين به صندوق بريزند
آيند، چيزی   نھاد و مرتجعينی که درآن گرد می

که آنان را به اين ِسَمت "  رھبر"جز مجيزگوئی 
برگزيده، نبوده است و نيست، تازمانی که vزم 

وvيت امر و امام "آيد فرد ديگری را بعنوان 
انتخاب، وبقاء و دوام نظم "  فقھا"ازميان "  امت

موجود و رژيم ديکتانوری مذھبی حاکم را تأمين 
در مورد انتخابات رياست جمھوری نيز اين .کنند

شورای نگھبان است که نخست ص�حيت تعدادی 
کند و فقط بعد از آن است  از داوطلبان را تاييد می

شود به يکی از  که به مردم اجازه داده می
و تازه !  برگزيدگان شورای نگھبان رای بدھند

پس از طی اين مرحله حکم رياست جمھورِی 
شده است بايد "  انتخاب"کسی که بدين شيوه 

شود و بدون آن رئيس "  تفويض"توسط رھبر 
، اعتبار قانونی ندارد و "منتخب"جمھور 

درنھايت، اين رئيس جمھور، درنظام اختاپوسی 
وvيت فقيه،ھمانگونه که خاتمی دردوران رياست 
جمھوری خود اعتراف کرد، نقشی فراتر ازيک 

 .نميتواند داشته باشد" آبدارچی"و " چی تدارکات"
ھا ھمگی در قانون اساسی  اين مقررات و مکانيسم

جمھوری اس�می که منطبق بر موازين 

ھاست که دارد به  ست وجود دارد و سال اس�می
موضوع فقط به مقررات ناظر .  شود آن عمل می

کليه قوانين و .  شود خ�صه نمی"  انتخابات"بر 
مقررات مدنی، جزايی، مالی، اقتصادی، اداری، 

ھا نيز بايد  فرھنگی، نظامی، سياسی و غير اين
بر اساس موازين اس�می باشد و تشخيص اينکه 
چنين قوانين و مقرراتی با موازين و معيارھای 
اس�می انطباق دارد يا نه، بر عھده فقھای 

باvتر از اين در قانون .  شورای نگھبان است
اساسی رژيم به صراحت قيد و بر آن تاکيد شده 

محتوای اصول مربوط به اس�می بودن "است که 
نظام و ابتنای کليه قوانين و مقررات بر اساس 

 ) ١٧٠اصل ."(تغييرناپذير است...موازين اس�می
ست تا به ماھيت انتخابات در  ھمين مختصر کافی

رژيم سرمايه داری و مذھبی حاکم و سلب 
ترين حقوق دموکراتيک مردم از جمله حق  ابتدايی

داری جمھوری  در رژيم سرمايه!  انتخاب پی برد
اس�می ھرگونه حق انتخاب از مردم سلب شده 

ارتجاع اس�می و مجموعه قوانين و .  است
ترين ارزش و اعتباری برای  مقررات آن، کم

که توده مردم  وقتی.  رای و نظر مردم قائل نيست
ست که ھيچ  به کلی مسلوب اvختيارند، بديھی

تواند در  بحثی از انتخابات و انتخاب مردم نمی
ست در ميان  ای انتخابات واژه.  ميان باشد و نيست

گشته  ھا که بکلی از مضمون تھی  ديگر واژه
فقيه  ھمه چيز بر پايه خواست و اراده ولی.  است 

ھای تحت نظر  که در راس نظام است و ارگان
روست که انتخابات  شود و از ھمين وی تعيين می

در جمھوری اس�می ھمواره مراسمی نمايشی 
. بوده و به معنای دقيق کلمه، مضحکه است 
نمايش مسخره حکومتی که روز ھفت اسفند به 

ھای  روی صحنه خواھد رفت و تمام vيه
ھای حکومتی و حاميان  بورژوازی و دار و دسته

کنند پای تعداد ھر چه  ھا، متفقا ت�ش می آن
ھای مردم را به اين بالماسکه  بيشتری از توده

بکشانند، نيز ھر نامی داشته باشد، انتخابات 
 .ھا ندارد نيست و ربطی به مردم و انتخاب آن

اگر چه رای و نظر مردم در نزد جمھوری 
اس�می ھيچ ارزش و اعتباری نداشته  است و 
ندارد، اما سران رژيم چه به لحاظ تبليغات 

ھای داخلی و  خارجی چه برای پيشبرد سياست
مشروعيت بخشيدن به نظام حاکم، ھمواره بر 

ھای رای  حضور پر رنگ مردم در پای صندوق
اين بار نيز نه .  اند تاکيد و بر آن اصرار ورزيده

" فريضه"ای شرکت در انتخابات را  فقط خامنه
دينی خواند و از ھمگان و با وقاحت تمام حتا از 

رای دھند، "  نظام"مخالفان نظام خواست، که به 
که ديگر سران رژيم از رئيس جمھور حسن 
روحانی گرفته تا خاتمی و رفسنجانی رئيس 
مجمع تشخيص مصلحت نظام، ھمگی از مردم 

 .خواستند وسيعا در انتخابات شرکت کنند
يکی از "  انتخابات"ست که  اين واقعيتی

ھای حکومتی بر  ھای کشمکش ميان جناح عرصه
ھا بر سر منافع خود،  آن.  سر سھم و قدرت است

ھای مھم و نان و  کسب امتيازات و تسلط بر پست
شوند گاه الفاظ بسيار  دار، با ھم درگير می آب

  به رغم اين.  برند تندی نيز عليه يکديگر بکار می
اما، حفظ نظام و بقاء جمھوری اس�می اولويت 

که  وقتی.  ھاست درجه اول و منافع مشترک آن
ھا در   بھمن از وظيفه ھمه جناح٢٢روحانی در 

سخن گفت و اضافه "  ھای انق�ب دفاع از آرمان"
طلب و  در بين اصولگرا، اص�ح"کرد که 

او در واقع به "  ای وجود ندارد گرا، فاصله اعتدال
ای است  انتخابات حادثه.  ھمين واقعيت اشاره کرد

گذرا که ممکن است بر امتيازات و موقعيت اين 
يا آن جناح تاثيرات منفی يا مثبتی داشته باشد اما 

سازد که  ای بر منافع نظام وارد نمی نه فقط خدشه
ياری رسان بقاء نظام و تامين کننده منافع آن 

انتخابات نظام "ای نيز گفت  که خامنه است چنان
 "!کند را بيمه می

ھای  بندی  شکی نيست که کشمکش ميان جناح 
که بيش از سه دھه وجود  درونی رژيم، چنان

ھای موسوم  ه گرو.  داشته است ادامه خواھد يافت
طلب و دار و دسته رفسنجانی که پشت  به اص�ح

اند، برای کسب  سر روحانی سنگر گرفته
ھای بيشتری در مجلس شورای  امتيازات و کرسی

اين جدال .  اس�می و خبرگان ت�ش خواھند کرد
ست که تا پايان حيات اين رژيم  پايانی درونی بی

نکته مھم اين است که .  ادامه خواھد داشت
ھای  ھا و دار و دسته استثنا تمام اين جناح بی

ی   زده حکومتی، در حکم سرنشينان کشتی طوفان
اند و برای جلوگيری از غرق شدن  دريايی مت�طم

ھمين کشتی، حفظ نظام و بقاء آن است که به 
حق و .  و مشارکت مردم نياز دارند"  انتخابات"

ھا، دراين حدود مورد توجه  نظر مردم برای اين
و پذيرش است که با رای خويش نظام را تاييد و 

چرا که ھر جناح پيروز .  کنند"  بيمه"تقويت و 
انتخابات باشد و نام ھر کسی از صندوق درآيد، 

 .ھمان است که رژيم آن را خواسته است
ھای حکومتی که  بنابراين، صرف نظر از جناح

ھايی که شرکت  ھا روشن است، ھمه آن  تکليف آن
که ھيچ چيزش شبيه انتخابات "  انتخاباتی"در 

خواھند  کنند و از مردم می نيست، توجيه می
بساطی را که ارتجاع اس�می پھن کرده است، 

حقی مردم  گرم و رنگين سازند، آشکارا بر بی
زنند و تحکيم بخش استبداد مذھبی  مھر تاييد می

ديگرانی که به بھانه فقدان آلترناتيو و .  حاکم اند
است، "  بدتر"به ھر حال بھتر از "  بد"اينکه 

ھای انتخاباتی  بازی مردم را به شرکت در شعبده
استثنا از تحوvت و  کنند، بی رژيم دعوت می

کرد انق�بی  ھای عميق اجتماعی و روی دگرگونی
ھا  چرا که منافع آن.  ھای مردم وحشت دارند توده

ھا، که در حفظ نظم موجود و  نه در اين دگرگونی
 حالت، انجام اص�حات و تغييرات  در بھترين

 .جزئی در چارچوب ھمين نظم و نظام است
ھای کارگر و زحمتکش، ھيچ نفعی در  اما توده

جمھوری اس�می .  بقاء و دوام نظام حاکم ندارند
حقوقی و جز فقر و ف�کت  جزتشديد استثمار و بی

حقوقی، ارمغان ديگری برای  و بدبختی و بی
از اين .  ھای کارگر و زحمتکش نداشته است توده

روست که آنان خواھان دگرگونی بنيادی نظم 
به ھمه کسانی که اعتماد به ارتجاع و .  موجودند

اعتمادند و به ھمه  کنند، بی نظم حاکم را تبليغ می
ھا  کم گرفته و از آن ھا که شعور مردم را دست آن
خواھند پای حکم بردگی خويش را امضا کنند  می

وبادست خود، سرنوشت خويش را به دست يکی 
ترين، ضد دموکراتيک ترين و   از تاريک انديش

ھای معاصر يعنی رژيم  گرترين رژيم  سرکوب
استبدادی وسرمايه داری جمھوری اس�می 

گويند و انتخابات ق�بی ھفت اسفند  بسپارند، نه می
 .کنند را تحريم می

کارگران و زحمتکشان ايران زمانی خواھند 
توانست بطور واقعی آراء خويش را به کرسی 
بنشانند، که نظم حاکم را از ريشه براندازند، تمام 
نھادھای رژيم ارتجاعی جمھوری اس�می را 
برچينند، بورژوازی را از اريکه قدرت به زير 
کشند، دموکراسی شورايی و دولت شورايی خود 

 .را مستقر سازند
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٨درصفحه   

 بدون اميد" صلحی"بحران سوريه و فرايند مذاکرات 
کشورھای مرتجع منطقه، به تدريج روند 
مبارزات ترقی خواھانه مردم سوريه تغيير کرد، 
توده ھای ناراضی از عرصه مبارزات علنی و 
خيابانی خارج شدند و بحران سوريه در مسير 

از سال .  يک جنگ داخلی ويرانگر کشيده شد
 ھزار نفر از ٢۵٠ تا به امروز متجاوز از ٢٠١١

مردم رنج کشيده سوريه توسط نيروھای دولتی و 
ده ھا گروه مسلح ارتجاع اس�می از قبيل داعش 

 ميليون نفر ١٣و النصرت کشتار و متجاوز از 
 .نيز مجبور به ترک خانه و ديارشان شده اند

با شروع جنگ داخلی و کشيده شدن پای قدرت 
ھای امپرياليستی و کشورھای مرتجع منطقه از 
قبيل ايران ، عربستان و ترکيه و بعدھا ورود 
روسيه به اين جنگ ويرانگر، بحران سوريه نيز 

بحرانی که به .  در فرايند پيچيده تری قرار گرفت
رغم ادعای ھمه نيروھای درگير در آن که ھر از 
چندگاھی دور ھم جمع می شوند و با vف و 
گزاف از برقراری آتش بس و رسيدن به صلح 
حرف می زنند، نه تنھا تا کنون چشم انداز اميد 
بخشی جھت رسيدن به صلحی پايدار vاقل در 
کوتاه مدت به ھمراه نداشته است، بلکه با 
گسترش ترکش ھای اين بحران به سطح منطقه، 
بحران سوريه و جنگ داخلی اين کشور ابعاد 

بحرانی که در .  تازه تری نيز به خود گرفته است
وھله نخست اين مردم بی پناه و ستمديده سوريه 
ھستند که مدام با کشتار، آوارگی و فاجعه انسانی 

بحرانی که دست کم در .  بيشتر مواجه ھستند
) اول فوريه(روزھای روند مذاکرات صلح ژنو 

انتظار به نظر می رسيد مردم سوريه از آتش 
بمباران و شليک توپخانه ھای ارتش سوريه و 

اما .  تھاجم نيروھای مسلح اس�می در امان باشند
نه تنھا چنين نشد، بلکه درست در ھمان 
روزھايی که نمايندگان سياسی دولت سوريه و 
نيروھای مخالف آن در نشست ژنو مشغول 
مذاکره در مورد روند صلح بودند، درگيری ھای 
نظامی در اطراف شھر حلب آنچنان شدت يافت 

 . که عم� سبب توقف و تعليق مذاکرات شد
بر اساس گزارش مرکز نظارت بر حقوق بشر 

 ١٠سوريه از شروع مذاکرات ژنو و تنھا طی 
 نفر از جمله ده ھا کودک و ۵٠٠روز، بيش از 

 ۵٠غير نظامی در اطراف شھر حلب کشته و 
ھزار نفر نيز آواره و راھی مرزھای ترکيه شده 

در چنين وضعيتی، مذاکرات صلح ژنو که از .  اند
 شروع شده بود و قرار بود تا ٢٠١۶اول فوريه 

 فوريه ادامه يابد به دليل تشديد عمليات نظامی ٢۶
دولت سوريه و نارضايتی شديد نيروھای مخالف 
بشار اسد از وضعيت موجود، توسط دی ميستورا 

دی .  فرستاده ويژه سازمان ملل متوقف شد
)  بھمن١۴( فوريه ٣ميستورا روز چھارشنبه 

يک روز پس از شکست دور اول مذاکرات با 
بيان اينکه، گفتگوھای ژنو با چالشی دشوار 
روبروست چون اعتماد ميان طرفين تقريبا صفر 

اين تعليق به علت وجود نداشتن :است، اع�م کرد
پيشرفت در گفتگوھا ايجاد شده، اما به معنی 

 . شکست مذاکرات نيست
با اين ھمه و به رغم تعليق گفتگوھای ژنو، ادامه 

 روز مجدداً روز پنج ١٠مذاکرات اما پس از 
 فوريه در نشست امنيتی مونيخ برگزار ١١شنبه 
در مذاکرات مونيخ، سازمان ملل اظھار .  شد

 ساعت بتواند کمک ٢۴اميدواری کرد که ظرف 

رسانی به برخی مناطق تحت محاصره سوريه را 
 کشور شرکت کننده ديگر ١۵روسيه و .  آغاز کند

در اين مذاکرات نيز اع�م آمادگی کرده اند تا 
ظرف يک ھفته در اين کشور طرحی برای 

جواد .  توقف درگيری ھا را به اجرا بگذارند
ظريف وزير خارجه جمھوری اس�می نيزدر 
نشست مونيخ با موضعی متفاوت از گذشته و 

مذاکرات مونيخ "اع�م اميدواری نسبت به اينکه 
ايران :گفت"  به فاجعه انسانی در سوريه پايان دھد

و عربستان از منافع مشترکی در سوريه 
برخوردارند و vزم است که با ھم ھمکاری 

 .".کنند
در کنار اين مواضع به ظاھراميدوارکننده که در 
اج�س مونيخ بيان شده اند، موضع واقعی اين 
کشورھا و نيروھای درگير در جنگ داخلی 
سوريه را نه در بيان اينگونه جم�ت ديپلماتيک، 
بلکه بايد در تضاد منافع شان و در بيان مواضع 
ديگری که طی روزھا و ھفته ھای گذشته به 

نظراتی که .  کرات تکرار شده اند، جستجو کرد
تماما بيانگر عدم چشم انداز مثبت طرفين درگير 
. در سوريه نسبت به روند مذاکرات صلح است
نظراتی از قبيل اع�م  آمادگی وزير دفاع 
عربستان سعودی جھت اعزام نيروی زمينی به 
. سوريه و استقبال آمريکا از اين موضع عربستان
اظھار نظر وزير خارجه ترکيه دو روز بعد از 
نشست مونيخ مبنی بر اعزام جنگنده ھا و نيروی 
زمينی عربستان سعودی به يک پايگاه نظامی در 
ترکيه و احتمال عمليات زمينی مشترک ترکيه و 

اع�م .  عربستان به ظاھرعليه داعش در سوريه
نظر بشار اسد در گفتگويی با خبرگزاری فرانسه 

"مبنی بر اينکه تا تصرف مجدد کل کشور به : 
و نيز موضع اردوغان، "  جنگ ادامه می دھد

آمريکا با : "رئيس جمھوری ترکيه مبنی بر اينکه
تروريست نخواندن کردھای سوريه دريايی از 

در واقع آنچه بر منطقه ". خون بوجود آورده است
و بر اتمسفر مذاکرات صلح سوريه حاکم است، 
ھمين تضاد منافع و آماده شدن بيشتر طرفين 
درگير در بحران سوريه برای تداوم جنگ و 
کشتار است، نه اظھار نظرھای به ظاھر شيک و 

منافع "اتو کشيده ای از نوع جواد ظريف که از 
جمھوری اس�می و عربستان در "  مشترک

 . سوريه سخن می گويد
از تضاد و درگيری ھای خونين ميان نيروھای 
مسلح اس�می داخل سوريه که بگذريم، بيشترين 

نظامی ھم   –تضاد منافع و رو در رويی سياسی 
اکنون بر فضای کشورھای حامی دولت بشار اسد 
و  دولت ھای مدافع مخالفان مسلح رژيم سوريه 

جمھوری اس�می و عراق از يک طرف و .  است
ترکيه و عربستان از سوی ديگر، ھر کدام با 
منافع سياسی به شدت متضادی در گرداب سوريه 

ع�وه بر اين، آمريکا و روسيه نيز .  فرو رفته اند
که ھر کدام از .  منافع متضادی در منطقه دارند

اين دو قدرت امپرياليستی با حفظ منافع و پيشبرد 
استراتژی دراز مدت شان به دنبال حل بحران 
. سوريه و پايان دادن به اين جنگ ويرانگر ھستند
تضاد منافع و اينکه ھيچ يک از طرفين درگير 
جنگ داخلی در سوريه حاضر به پذيرش شکست 
و قبول سھم خود در کشتار مردم بی دفاع و 
ويرانی اين کشور نيستند، آنان را بيشتر به 
گرداب درگيری ھای فرسايشی و اقدامات نظامی 

چرا که ھر .  در جنگ داخلی سوريه می کشاند
کدام در ت�ش ھستند تا با برگ ھای برنده 
. بيشتری در روند گفتگوھای صلح حضور يابند
عمليات نظامی دولت بشار اسد ھمراه با تشديد 
ھمزمان حم�ت ھوايی روسيه به مواضع 
مخالفين دولت، آنھم در روزھای شروع مذاکرات 
ژنو، نمونه ای از بی اعتمادی مطلق طرفين 
نسبت به ھم و فرو رفتن بيشتر آنان در بات�ق 

 . بحران سوريه است
پوشيده نيست که روسيه برای حفظ رژيم بشار 

برای .  اسد وارد ميدان اين جنگ نشده است
روسيه و دولت پوتين دسترسی به آب ھای 
مديترانه و حفظ تنھا پايگاه نظامی اين کشور در 
منطقه که در سوريه واقع است، بسيار مھمتر از 

نگرانی روسيه و .  حفظ رژيم بشار اسد است
نظامی اش از دولت سوريه   -حمايت سياسی

صرفا برای حفظ موقعيت استراتژيک اين کشور 
حفظ اين موقعيت تنھا .  در دريای مديترانه است

بنابر .  از کانال کشور سوريه قابل تحقق است
اين، زمانی که روسيه مطمئن شود بعد از اسد 
رژيمی روی کار بيايد که به حفظ موقيعت و 
منافع اش در سوريه و دريای مديترانه متعھد 
باشد، ھيچ مشکلی دربرکناری بشار اسد نخواھد 

حمايت ھمه جانبه روسيه از بشار اسد و .  داشت
انجام عمليات ھوايی گسترده ارتش اين 
کشورعليه مخالفين دولت در خاک سوريه و نيز  
تاکيد ھمه جانبه مدودف نخست وزير روسيه در 

تنھا ھمکاری "کنفرانس مونيخ مبنی بر اينکه 
مداوم و روزانه بين روسيه و آمريکا می تواند به 

بيان "  عادی شدن اوضاع در سوريه منجر شود
روشنی از انتظارات روسيه در فرايند حل بحران 

 . سوريه است
از سوی ديگر، تضاد منافع عربستان سعودی و 
ترکيه با جمھوری اس�می بر سر بحران سوريه 
و کل منطقه آشکارتر و عميق تر از آن است که 
صرفا با يک اظھار نظر ديپلماتيک وزير امور 

از .  خارجه ايران در کنفرانس مونيخ تعديل يابد
شروع بحران سوريه تا به امروز، جمھوری 
اس�می تا آنجا که برايش ممکن بوده است با ھمه 
امکانات سياسی، نظامی و اقتصادی برای حفظ 
بشار اسد در سوريه حضوری موثر و چشمگير 

مقامات جمھوری اس�می تا کنون به .  داشته است
کرات تاکيد کرده اند که ھيچ فرايند صلحی را 
بدون حضور و بقاء شخص بشار اسد بر نمی 
تابند و تا کنون نيز بر مبنای ھمين تاکيدات و 

 . استراتژی خود عمل کرده اند
عربستان سعودی به ھمراه ترکيه اما، مدافع 
. سرسخت و پی گير برکناری بشار اسد ھستند
عربستان مدافع و تجھيز کننده موثر گروه ھای 
مسلح ارتجاعی و اس�می حاضر در سوريه 

نيروھايی که بخش ھای وسيعی از خاک .  است
سوريه را در اختيار دارند و برای سرنگونی 

نزديکی و ھم پيمانی .  بشار اسد می جنگند
نظامی ترکيه و عربستان طی روزھا و   -سياسی

ھفته ھای اخير و اظھار نظر چاوش اوغلو، 
احتمال حمله "وزير خارجه ترکيه مبنی بر 

آنھم "  زمينی مشترک ترکيه و عربستان به سوريه
در زمان برگزاری مذاکرات صلح نشست مونيخ، 
و متعاقب آن واکنش فرمانده پدافند ارتش ايران 

جملگی "  دفاع از حريم ھوايی سوريه "مبنی بر 
بيانگر پيچيده تر شدن اوضاع، نااميدی از روند 
گفتگوھای صلح و کشيده شدن بحران سوريه به 
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١از صفحه   

 دستمزد کارگران بايد با#تر از خط فقر باشد
 برای افزايش دستمزدھای واقعی ت�ش کنند؟

برای پاسخ به اين سوال پيش از ھر چيز vزم 
است تا بدانيم که دستمزد کارگران چقدر بايد 

ميزانی باشد که  باشد؟ دستمزد کارگران بايد به
.  نفره باشد۵ی نيازھای يک خانوار  کننده تامين

مسکن، .  اين نيازھا تنھا ھزينه خوراک نيست
بھداشت و درمان، آموزش، تفريحات ، پوشاک 

ھا و ضرورياتی ھستند که  از جمله ديگر ھزينه
براساس برخی از .  يک انسان به آن نيازمند است
ھا ھم اکنون در  برآوردھای کنونی اين ھزينه

 ميليون و ٣طور متوسط بيش از  ايران به
حتا ھادی ابوی .  باشد پانصدھزار تومان می

گويد که  ھای صنفی می دبيرکل کانون عالی انجمن
ھای اين تشکل وابسته به  براساس آخرين بررسی

ی حاکم، ھزينه ماھانه يک خانوار کارگری   اطبقه
ست  طبيعی.   ھزار تومان است٢٠٠ ميليون و ٣

ھا در اثر تورم، دستمزدھا  که با باv رفتن ھزينه
اما اين مھم است که دستمزد .  نيز بايد افزايش يابد

اگر خط فقر .  ھمواره بايد باvتر از خط فقر باشد
 ميليون باشد بايد دستمزد باvتر از ۴برای مثال 

 .اين ميزان باشد نه کمتر و يا حتا ھمسان آن
داران حاضر به تن  اما شکی نيست که سرمايه

دادن به افزايش دستمزدھای واقعی نيستند چه 
که اين شکاف عميق را که ھم اکنون  رسد به آن

بين دستمزد و خط فقر وجود دارد بخواھند پُر 
داران  در يک ک�م سياست دولت و سرمايه.  کنند

طور که گفته شد ھمواره بر  در طول تاريخ ھمان
داران از حاصل نيروی کار  افزايش سھم سرمايه

 .کارگر و در نتيجه کاھش سھم کارگران است
ھای  چون سال بر ھمين اساس، امسال نيز ھم

ھايی چون  گذشته و در حالی که تا ديروز بھانه
تحريم را برای جلوگيری از افزايش دستمزدھای 

ھايی  کردند، با بھانه واقعی کارگران مطرح می
" ٢برجام "چون بحران اقتصادی و ضرورت 

کشد تا  که طول می داران و اين برای جذب سرمايه
ھای اقتصادی دولت گذشته  نتايج مخرب سياست"

خواھند از افزايش دستمزدھای  می"  را ترميم کرد
از آن طرف .  واقعی کارگران جلوگيری کنند

چون بانک مرکزی و مرکز  ھای دولتی ھم دستگاه
آمار نيز به روال ھميشگی با ارائه آمارھای 

کنند زمينه را  دروغين از ميزان تورم سعی می
برای افزايش ناچيز دستمزدھای اسمی که در 

ای جز کاھش دستمزدھای واقعی  نھايت نتيجه
 .کارگران ندارد فراھم سازند

 حال با اين وضعيت چه بايد کرد؟
برای پاسخ به اين سوال، شکی نيست که 

توانند به  ھای جنبش جھانی کارگری می درس
ھای جنبش جھانی کارگری  درس.  کمک ما بيايند

آموزند که مبارزه برای دستمزد از  به ما می
ترين موضوعات مبارزات کارگران بوده  قديمی

. ھا جريان داشته است ای که قرن است، مبارزه
کارگران ھمواره برای افزايش دستمزد مبارزه 
کرده و ھم اکنون مساله افزايش دستمزد اگر 

ترين  ترين، حداقل يکی از مھم نگوييم مھم
 .ی کارگر ايران است ھای طبقه خواست
آموزد  ھای جنبش جھانی کارگری به ما می درس

که کارگران تنھا با مبارزه و اتحاد خود 
داران را مجبور به  اند در مقاطعی سرمايه توانسته

داران از  گاه سرمايه ھيچ.  افزايش دستمزدھا سازند
به دستمزد کارگران "  خيرخواھی"روی 

افزايش دستمزد حق کارگران است، .  افزايند نمی

اين نکته را نيز نبايد .   ھزار تومان رسيد٢٧۶به 
ست و در  فراموش کرد که اين تنھا آمار دولتی

واقع ميزان کاھش دستمزدھای واقعی کارگران 
دليل آن نيز روشن .  بسيار باvتر از اين رقم است

ھای بانک مرکزی براساس نرخ  است، بررسی
تر از نرخ  باشد که بسيار پايين تورم رسمی می

به عبارت ديگر افزايش .  واقعی تورم است
ھای يک خانوار کارگری در عمل بسيار  ھزينه

ست که در بررسی بانک  بيشتر از ميزانی
 .مرکزی لحاظ شده

کاھش دستمزدھای واقعی کارگران در حالی 
تر شدن ابزار  گيرد که با پيشرفته صورت می
. وری نيروی کار نيز باv رفته است توليد، بھره

به اين معنا کارگر در طول زمان کاری معين، 
کند اما به جای  ارزش جديد بيشتری توليد می

که در ازای توليد ارزش بيشتر خود نيز از آن  اين
مراتب کمتر از گذشته  سھمی ببرد، سھمی به

که در طول  تر آن دردناک.  شود نصيب او می
ھای اخير کارفرمايان در بسياری از مراکز  سال

ھا و اشکال متفاوت بر ساعت  کارگری به بھانه
که دستمزد بيشتری  کاری کارگران نيز بدون اين

تر کردن  اند و بدين ترتيب با طوvنی بدھند افزوده
ساعات کار از اين طريق نيز سود خود را 

 .اند افزايش داده
توان در  چنين می کاھش دستمزدھای واقعی را ھم

ی تمام  شکلی ديگر و در سھم مزد در ھزينه
براساس تحقيق معاونت روابط .  ی کاv ديد شده

کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در 
 سھم مزد  از قيمت تمام شده کاv تنھا ٩٢سال 
 درصد ۶ درصد بوده است، يعنی کمتر از ۵/  ۵۶

گر کاھش مداوم سھم مزد از قيمت تمام  که نشان
 .باشد ھا می شده کاv در طول اين سال

چنين نتايج کاھش  ھا و ھم يکی ديگر از نشانه
دستمزدھای واقعی، افزايش شکاف فقر و ثروت 

ھای  براساس آمار سازمان.  در جامعه است
جھانی که در اين زمينه فعال ھستند، شکاف بين 

ھای اخير در سطح  ثروتمندان و فقرا در طی سال
جھان افزايش يافته و بر تعداد فقرا افزوده شده 

ست  در اين ميان، ايران يکی از کشورھايی.  است
که باvترين ميزان شکاف طبقاتی وجود دارد و 
اکثريت بزرگی از طبقه کارگر ھم اکنون زير 

اين موضوع نيز .  گذرانند خط فقر زندگی را می
برای کارگران و زحمتکشان به خوبی و به عينه 

ھم اکنون ثروتمندانی در ايران .  قابل مشاھده است
کنند که حتا در  ھايی زندگی می ھستند که در کاخ

داری نيز کمتر به  ترين کشورھای سرمايه مرفه
ھايی ميلياردی  خورد و سوار بر ماشين چشم می

شوند که يک کارگر اگر تمام عمرش را نيز  می
کار کند و ھيچ لایر آن را نيز خرج نکند، 

ی  و ھمه.  تواند حتا يک درب آن را بخرد نمی
داری حاکم بر  ی مناسبات سرمايه ھا نتيجه اين

ايران و تسلط طبقه سرمايه دار بر دولتی به نام 
دولت اس�می است که با ابزارھايی چون 
سرکوب و تحميق به چپاول حاصل کار کارگران 

 .اند مشغول
ھای اخير به نفع  اما اگر روند در طی سال

داران و به ضرر کارگران بوده، چگونه  سرمايه
توانند اين روند را معکوس ساخته و  کارگران می

ترين نقش در اين گروه  ترين و کثيف پست
ی عناصری وابسته به طبقه حاکم است  برعھده

که به عنوان نماينده کارگران در اين شورای 
ھا اين است  ی آن کنند و وظيفه دولتی شرکت می

که تا آخرين لحظه با شعارھايی ظاھر فريب، 
کارگران را با وعده در انتظار نگاه دارند و در 

چه  آخر با افزايش دو تا سه درصدی نسبت به آن
که نمايندگان کارفرمايان و دولت پيشنھاد 

کنند، بگويند که ما زورمان را زديم و  می
اين .  توانستيم تا اين حد بر دستمزدھا بيافزاييم

دھد که طبقه کارگر نبايد فريب  تجربه نشان می
اش را خورده، مبارزه  حيله دولت و مزدوران

برای افزايش دستمزد را به اشکال گوناگون آغاز 
کرده و اين مبارزه را تا رسيدن به خواست خود 

 .ادامه دھد
ھای  داران و دولت به رغم تمام تبليغات سرمايه

ھا، مبارزه برای افزايش دستمزد،  حافظ منافع آن
داری از جمله در ايران  در طول حيات سرمايه

اين مبارزه، .  ھمواره جريان داشته است
بری  ای بوده و ھست بر سر ميزان سھم مبارزه

داران از ارزشی نوين که  کارگران و سرمايه
ھر کدام .  آفرينند کارگران با نيروی کار خود می

از اين طبقات اجتماعی ت�ش دارند تا سھم 
. بيشتری از اين ارزش را به خود اختصاص دھند

ھايی اين کارگران بودند که با نمايش  در دوره
داران را به  اتحاد طبقاتی خود توانستند سرمايه

پذيرش افزايش سھم کارگران يا ھمان افزايش 
اما در .  دستمزدھای واقعی مجبور سازند

گيری از  داران با بھره ھايی نيز سرمايه دوره
پراکندگی و عدم تشکل کارگران، و نيز افزايش 
توده بيکار يا ھمان ارتش ذخيره بيکاران از سھم 

در اين .  اند کارگران کاسته و بر سھم خود افزوده
صورت دستمزدھای واقعی کارگران کاھش پيدا 
کرده و بر ميزان ارزش اضافی حاصل از 
نيروی کار که در نھايت شکل سود برای 

 .شود گيرد، افزوده می داران به خود می سرمايه
با نگاھی به ميزان افزايش دستمزدھای اسمی در 

توان  ھای اخير در ايران، به خوبی می سال
داران  ھا اين سرمايه دريافت که در طول اين سال

بودند که با حمايت ھمه جانبه دولت توانستند بر 
سھم خود افزوده و ھمواره از دستمزدھای واقعی 

اين واقعيت را، ھم .  کارگران کاسته شده است
طبقه کارگر به عينه و در زندگی روزمره خود 

توان به راحتی  کند، و ھم می به خوبی درک می
ھای دولتی  در آمارھايی که از سوی ھمين ارگان

 .شود ديد ارائه می
ھای بانک مرکزی  برای نمونه براساس بررسی

، دستمزد واقعی ٩٢ تا ٩٠ھای  تنھا در طی سال
.  درصد کاھش يافته است٢۶/  ٩کارگران 

 ٩٠براساس اين بررسی حداقل دستمزد در سال 
 ھزار تومان بالغ ٣٣٠ درصد افزايش به ٩با 

ھا، قدرت  گرديد، اما با توجه به افزايش ھزينه
خريد کارگران به صورت واقعی نسبت به سال 

اين .   ھزار تومان رسيد٢٨٩قبل کاھش يافته و به 
ھای بعدی نيز ادامه يافت و به  کاھش در سال
 درصدی ٢۵ درصدی و ١٨رغم افزايش 

، در ٩٢ و ٩١ھای  دستمزدھای اسمی در سال
عمل قدرت خريد کارگران باز ھم کاھش يافته و 

۵درصفحه   
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ست و ھيچ کس آن را به  اما اين حق گرفتنی
ی  نبايد فريب طبقه.  کارگران ھديه نخواھد داد

ھای  ھای تبليغاتی و نمايش حاکم و دستگاه
اين تنھا مبارزات .  ھا را خورد تکراری آن

کارگران است که منجر به افزايش دستمزدھا 
جايی که خواست افزايش دستمزد  شود و از آن می

خواست عمومی طبقه کارگر است، بنابر اين 
ی يک  ای نيست که بخواھد در محدوده مبارزه

ست که تمام  ای مبارزه.  کارخانه محصور شود
 .توانند و بايد در آن مشارکت کنند کارگران می

ولی جمھوری اس�می که از تشکل کارگران و 
ھا ھراس دارد، مانع متشکل شدن  مبارزات آن

ھا بارھا ت�ش  کارگران شده و در طول اين سال
يابی را با سرکوب پاسخ  کارگران برای تشکل

ی مبارزات جنبش جھانی  اما تجربه.  داده است
ی جنبش کارگری ايران  کارگری از جمله تجربه

توانند با  ھا نمی دھد که دولت  نشان می۵٧در سال 
ی کارگر  سرکوب برای ھميشه از اتحاد طبقه

 .جلوگيری کنند
جمھوری اس�می از اتحاد طبقاتی کارگران و 
ظھور کارگران در مبارزه به عنوان يک طبقه 

اما کارگران روز به روز در عمل .  ھراس دارد
و در جريان مبارزه، بھتر از گذشته اين 

يابند که تنھا راه  ضرورت تاريخی را در می
داری  ھا از مصائب مناسبات سرمايه نجات آن

در واقع .  دارند اتحاد است و در اين راه گام برمی
مساله کليدی اين است که طبقه کارگر در جريان 
مبارزات اقتصادی و سپس سياسی خود، از 

ای برای خود تبديل شود،  ای در خود به طبقه طبقه
ھای مشخص طبقاتی  ای که با خواست طبقه

 . متحدانه پا به عرصه مبارزه بگذارد
در واقع نيز، يکی از نتايج گسترش و ھمگانی 
شدن مبارزه برای افزايش دستمزد، نزديکی و 

باشد و اين را  اتحاد ھر چه بيشتر طبقه کارگر می
ی جنبش جھانی کارگری نيز به اثبات  تجربه

به عبارتی اين مبارزه دو جنبه .  رسانده است
ست برای افزايش  ای از يک طرف مبارزه.  دارد

دستمزد و بھتر شدن وضعيت معيشتی کارگران، 
از سوی ديگر در جريان مبارزه بر آگاھی 

 .شود طبقاتی کارگران ھر آينه افزوده می
کارگران در مبارزات خود از جمله مبارزه برای 
افزايش دستمزد، ھر چه بيشتر به ماھيت دولت 

داری پی برده و گام به گام، ھمراه با  سرمايه
ای به  گسترش مبارزات، در نھايت و در مرحله

رسند که مانع اصلی کارگران،  اين نتيجه می
داری حاکم   و مناسبات سرمايه داری دولت سرمايه

است و برای ھمين بايد اين دولت و مناسبات 
اقتصادی حاکم را سرنگون کرده و با بدست 
گرفتن قدرت سياسی، سوسياليسم را مستقر 

 .سازند

 !مضحکه انتخاباتی رژيم را تحريم کنيم
 
 
 
 
 
 

رژيم ديکتاتوری حاکم برايران، حکومت سراپا ارتجاعی و ضددموکراتيک، بارديگر 
ھای حکومتی و حاميان   جناح.  بساط شعبده بازی خود را بنام انتخابات پھن کرده است

ھا درداخل وخارج کشور، ھمراه با خيل بزرگی ازجيره خواران و تمام کسانی که   آن
نفعی درحفظ و دوام نظم موجود دارند، تبليغات گسترده ای پيرامون باصط�ح 

 .انتخابات مجلس شورای اس�می و خبرگان براه انداخته اند
رشته بازی ھای مرسوم حکومتی پيرامون تأييد يا رّد ص�حيت داوطلبان   پس ازيک

برای جلب توجه مردم و رونق دادن به معرکه گيری انتخاباتی، سرانجام گماشتگان 
ولی فقيه، ديکتاتورب�منازع و فرمانروای دستگاه سياسی استبداد درشورای نگھبان، 

ی نظم ارتجاعی حاکم و وفاداران به رژيم ضد   تعدادی از مرتجعين سرسپرده
پس ازاتمام اين پروسه و انتخاب مشتی .  دموکراتيک جمھوری اس�می را برگزيدند

شرمی اکنون ازمردم می خواھند به   از کھنه پرستان و نوکران ولی فقيه، درکمال بی
چين شده شورای نگھبان،   مراکز رأی گيری بروند و آراء خودرا بنام مرتجعين دست

 !به صندوق ھا بريزند
پوشيده نيست که اين يک شعبده بازی شيّادانه و معرکه گيری تکراری برای به ُسخره 

ی کارگران، معلمان، زنان، پرستاران،   اين، اھانتی بزرگ به ھمه.  گرفتن مردم است
اين تحقير توده ھای مردم .  جوانان، دانشجويان و ديگر اقشار زحمتکش جامعه است

ازسوی دار و دسته مرتجع و تاريک انديش حاکم است که در دستگاه فکری آن، رأی 
آراء مردم تنھا زمانی معتبر و مورد پذيرش .  و نظر مردم فاقد ارزش و اعتبار است

ايجاد "  مشروعيت"مستبّدان حاکم است که درتأييد وتقويت نظام حاکم باشد وبرايش 
 .کند

رژيم استبدادی جمھوری اس�می و گروه ھای رنگارنگ بورژوائی مدافع نظم 
. موجود، پی درپی مردم را به شرکت درمراسم نمايشی ھفت اسفند دعوت می کنند
اما کيست که نداند شرکت درمضحکه انتخاباتی رژيم و رأی دادن به منتخبين شورای 
نگھبان، تنھا و تنھا به سود رژيم استبدادی و ستمگر جمھوری اس�می وبه معنای 

ست که ارتجاع حاکم بردست و پای مردم بسته است؟   سفت کردن زنجير ھائی
کارگران، زحمتکشان و عموم مردم ستمديده ايران بايد دربرابر اين تحقير و گستاخی 
آشکار ارتجاع طبقاتی و مذھبی حاکم بايستند و شعبده بازی رسوای انتخاباتی نيرنگ 

ھای گوناگون مردم را   بازان حاکم را تحريم کنند و برسينه تمام مرتجعينی که به زبان
 .به شرکت درانتخابات قّ�بی رژيم استبدادی حاکم فرا می خوانند، دست رد بزنند

مردم زحمتکش ايران بايد بدانند و آگاه باشند که باتغيير و جابجائی مھره ھای رژيم 
استبدادی درمجلس شورای اس�می و خبرگان، ھيچ تغييری دراوضاع به نفع آن ھا 

ھای اقتصادی نئوليبرال که جزتشديد استثمار، فقر ، ف�کت و   سياست.  رخ نخواھد داد
بيکاری روزافزون، نتيجه ديگری برای کارگران و زحمتکشان نداشته است، ادامه 

رژيم جمھوری اس�می برای مقابله با رشد مداوم نارضايتی توده ای و .  خواھد يافت
گسترش اعتراضات و اعتصابات کارگری، بازھم به زندان و سرنيزه متوسل خواھد 

راه ديگری برای رھائی کارگران و .  شد و اختناق و سرکوب را تشديد خواھد کرد
شماری که رژيم   زحمتکشان و عموم توده ھای مردم ازوضعيت موجود و فجايع بی

بارآورده است، جزتشديد مبارزه و سرنگونی   استبدادی جمھوری اس�می تاکنون به
 .رژيم وجودندارد

کارگران و زحمتکشان ايران زمانی خواھند توانست بطور واقعی آراء خويش را به 
کرسی بنشانند که نظم حاکم را ازريشه براندازند، تمام نھادھای رژيم ارتجاعی 
جمھوری اس�می را برچينند و با مستقر ساختن يک حکوت شورائی، سرنوشت خود 

 .را دردست گيرند
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۴از صفحه   

دستمزد کارگران بايد با#تر از 
 خط فقر باشد



 ۶ ٧١١ شماره  ٩۴نيمه دوم  بھمن     ۶
١از صفحه   

ھای  بحران بيکاری و وعده
 دروغين روحانی

برای نمونه رئيس سازمان .  يا قابل توليد ھستند
توسعه ی معادن در خبری در ھمين رابطه از 

 ميليون و ھفتصد ھزار تن ورق ٢واردات 
 ميليون تن فوvد در ٣فوvدی با وجود انباشت 

از سوی ديگر توليدات .  کشور گزارش داد
. صنعتی در کشور به شدت کاھش يافته است
پژوھشکده پولی و بانکی در بررسی اخير خود 
که به سفارش اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و 
کشاورزی تھران انجام داده، نرخ رشد توليدات 
صنعتی در پاييز امسال را نسبت به پاييز سال 

  درصد اع�م کرده است٨/ ٢٤گذشته منفی 
توان انتظار داشت که در آينده ی  بنابراين می

نزديک بحران بيکاری نه تنھا رو به گسترش 
باشد، بلکه با سرعتی بسيار شديدتر از گذشته، 
کارگران و زحمتکشان را ھرچه بيشتر به ورطه 

اگرچه بايد به اين نکته توجه .  ی فقر بکشاند
داشت که داشتن شغل و کار در نظام سرمايه 
داری به معنای داشتن رفاه و يا حتی برآورده 
شدن حداقل نيازھای زندگی نمی باشد، اما واضح 

 .  است که بيکاری اين وضعيت راتشديد می کند
در حال حاضر بيکاری يکی از بزرگترين 
. مشک�ت اساسی بسياری از جوامع حاضر است
ای  اما اين امر به اين دليل نيست که بيکاری پديده

طبيعی و اصلی ثابت در جوامع  بشری است، 
بلکه به اين دليل است که بيکاری در طبيعت نظام 

نيروی کار انسانی از .  سرمايه داری ريشه دارد
ديدگاه اين نظام، کاvيی است که مانند ھر کاvی 
ديگر، عرضه ی وسيع آن در بازار به کاھش 

ھر چه تعداد بيکاران .  قيمت آن منجر می گردد
در جامعه بيشتر باشد، رقابت در بازار کار بيشتر 
است و به اين ترتيب با افزايش تعداد بيکاران، 
برای سرمايه داران تحميل شرايط سخت تر کار، 

تر و کم حقوقی و يا حتی بی  دستمزدھای پايين
حقوقی درمحدوده ی قوانين کار سھل ترخواھد 

 .  بود
بنابراين معضل بيکاری در سرمايه داری ايران 
يک معضل ساختاری است و ادعاھای دولت 
ھای حاکم تنھا وھم پراکنی و فريب و دروغ 

کابينه روحانی نيز در اين مسير گوی .  است
سبقت را از پيشينيان خود ربوده و بيکاری را 

در دوره رياست .  بيش ازپيش تشديد نموده است
جمھوری روحانی انبوه بيشتری 
ازکارگران،زحمتکشان، بويژه جوانان و زنان، 
به ورطه  بيکاری، ف�کت و بی چشم اندازی 

 . سوق داده شده اند

 . جھانی حافظ و مشوق اين وضعيت می باشند
حسن روحانی که اولين گام دولت خود را کاھش 
بيکاری ذکر کرد، اکنون  پس از گذشت حدود دو 
سال پوچ بودن اين وعده را نيز در کنار بسياری 

ھای ديگر به کارنامه ی سياه خود افزوده  از وعده
صرفنظر از شعارھای تبليغاتی دھن پر کن .  است

کار عملی ای که وی برای حل  و مردم فريب، راه
اين معضل ارائه می داد، در ھمان زمان نشان 
دھنده ی اين امر بود که بحران بيکاری نه تنھا 

مھمترين طرح .  کاھش، بلکه افزايش خواھد يافت
واقع  گذاری ھا و در روحانی افزايش سرمايه

تسھيل و تسريع واگذار کردن درآمد حاصل از 
نفت و ثروت کشور به سرمايه داران به بھانه ی 

طور که از دولت حامی  ھمان.  اشتغال زايی بود
سرمايه داران روحانی برمی آمد، اين سرمايه ھا 
به سوی سرمايه داران بزرگ که سر در آخور 
دولت داشتند تعلق گرفت و حتی بنگاه ھای 
اقتصادی متوسط و کوچک ھر چه بيشتر به 

ای که  ورشکستگی کشيده شدند و تنھا نتيجه
 . حاصل نشد، کاھش بيکاری بود

ای برای  اگرچه جمھوری اس�می ھمواره بھانه
معض�ت حل نشدنی در جامعه قرار داده و سال 
ھاست که   به بھانه ی تحريم به توجيه فقر و 
ف�کت روزافزون اکثريت مردم جامعه و توده 
ھای کارگر و زحمتکش پرداخته، اما خود 
روحانی پيش از به قدرت رسيدن خود، عدم 

ريزی صحيح دولت را علت اصلی  برنامه
اکنون که بحران بيکاری .  بيکاری ذکر کرده بود

به حد انفجار رسيده، از سوی او و طرفدارانش 
مساله ی تحريم به عنوان علت وضع موجود ذکر 
شده و تا به فرجام رسيدن برجام از مردم 

در حالی که .  شود درخواست صبر و صبوری می
توان قراردادھای  از اولين نتايج برجام می

محرمانه ی نفتی و افزايش حجم واردات از جمله 
 درصدی واردات خودرو را ذکر ٥٠افزايش 

کرد، که نه تنھا به افزايش توليد در کشور منجر 
نمی گردد، بلکه کاھش درآمدھا و کاھش توليد را 

 . در پی خواھد داشت
افزايش بی مھار حجم واردات در کشور روندی 
است که ازدوره احمدی نژاد وبعد آن از زمان 
روی کارآمدن کابينه روحانی به شدت افزايش 

طبق آمار و اخبار مجموع واردات .  يافته است
 معادل واردات کل ٩٣ و ٩٢ھای کشور در سال

بسياری از اين .   سال دولت دھم بوده است٤
واردات اق�می ھستند که در کشور وجود دارند 

قابل استناد در ارزيابی ھای اقتصادی و 
ريزی نمی باشد، چرا که نه تنھا  انعکاس  برنامه

دھنده ی آمار واقعی بيکاری نيستند، بلکه جای 
طبق اين استانداردھا، .   تحريف فراوانی دارند

شود که در  عنوان بيکار به فردی اط�ق می
ای که آمار انجام گرفته يک ساعت مشغول  ھفته

يه اين ترتيب تعداد ذکر شده .  به کار بوده است
 ميليون و ٢در اين آمار تحت عنوان بيکار که  

 ھزار نفر می باشد، تنھا شامل افرادی ٦٤٦
شود که در ھفته ی آمارگيری، حتی يک  می

يکی ديگر از .  ساعت نيز مشغول به کار نبوده اند
اشکاvت اين نوع آمارگيری اين است که نمونه 

به اين معنا که جمعی، برای .  گيرد وار انجام می
نمونه جمعی از فارغ التحصي�ن دانشگاه،  
انتخاب شده، و وضعيت شغلی آنان به تمام فارغ 

به ھمين .  التحصي�ن دانشگاھی تعميم می يابد
دليل است که اين نوع آمارگيری اصوvً در 
کشورھايی که اقتصاد با برنامه و بانک ھای 
اط�عاتی تنظيم شده و قابل اعتماد دارند، برای 

بنابراين .  ارائه ی نرخ بيکاری استفاده نمی شود
جای تعجب ندارد که در کشوری مانند ايران از 

شود که به  اين نوع آماردھی ترجيحاً استفاده می
دvيل مختلف از جمله شرايط سياسی، به راحتی 

اما حتی ھمين آمار ارائه .  قابل تحريف می باشد
شده نيز حاکی از اين است که بحران بيکاری در 

کند و اين بحران صرفنظر از  کشور بيداد می
جنبه ی اقتصادی آن گويای وضعيت فاجعه آميز 

ھای اجتماعی، از جمله  بسياری از ناھنجاری
فقر، دزدی، اعتياد، فحشا و غيره در جامعه 

باشد که در بعد وسيع اجتماعی از عواقب  می
 .  بيکاری می باشند

دقت به ھمين آمار نشان دھنده ی ابعاد تکان 
دھنده ی بيکاری در بين اقشار مختلف جامعه 

برای نمونه  اين که آمار بيکاری در بين .  است
/  ٨ سال تا نرخ ٣٠جوانان زير   درصد ھم ٧٤ 

رسيده است و فارغ التحصي�ن دانشگاه و زنان 
بيش .  درصد باvيی در جمعيت بيکار کشور دارند

سال ٢٤ تا ٢٠ترين نرخ بيکاری در گروه سنی 
 درصد برآورد شده و در اين بين زنان ٢٦ /  ٥با 
/  ٨با   درصد باvترين نرخ بيکاری را به ٤٥ 

 .خود اختصاص داده اند
علت اصلی بحران بيکاری در خود نظام سرمايه 

ارتش ذخيره کار يا بيکاران، درواقع .  ست  داری
يکی ازشاخص ھا و ويژگی ھای مھم ھرجامعه 

ست که برآن مناسبات سرمايه داری حاکم   ای
ھای اقتصادی موسوم به نئوليبرال   سياست.  است

که بيش از ربع قرن درجمھوری اس�می درحال 
اجراست و در يک دھه اخير، باشدت و حدت 
بيشتری به مرحله اجرا گذاشته شده است، 

از جمله .ازعوامل ديگر تشديد اين بحران است
عوامل ديگر بحران بيکاری در کشور را 

توان اقتصاد وابسته به نفت و حجم وسيع  می
واردات ذکر کرد که  موانع اصلی بر سر راه 

بنابر اين بحران .  توليد و اشتغال زايی می باشند
بيکاری در کشور، بحرانی ساختاری است که از 
سويی در نظام اقتصاد سرمايه داری وابسته 

ھای دولت در  ريشه دارد و از سوی ديگر سياست
ھای سرمايه داری  راستای ھمخوانی با سياست

 يا کار يا بيمه بيکاری 
 
 

. اند داری، بيکار و گرسنه ھا کارگر در سراسر ايران به عنوان قربانيان نظام سرمايه ميليون
ھر .  کنند ھای مختلف گروه گروه کارگران را اخراج می ھا ھر روز به بھانه داران و دولت آن سرمايه

ھا نيز به صفوف  شوند که بخش زيادی از آن سال صدھا ھزار نفر از جوانان وارد بازار کار می
 .پيوندند ميليونی بيکاران می

تواند ايجاد  اگر دولت نمی.  دولت موظف است برای تمام بيکاران و جويندگان کار، اشتغال ايجاد نمايد
بيمه بيکاری بايد .  اشتغال کند، بايد مثل ديگر کشورھای جھان، به بيکاران حق بيمه بيکاری بپردازد

 .تأمين کننده معيشت يک خانوار پنج نفره کارگری باشد
 

 مرگ بر رژيم جمھوری اسFمی -داری مرگ بر نظام سرمايه
 )اقليت(سازمان فدائيان

 حکومت شورائی -آزادی-نان -کار



 ٧ ٧١١ شماره  ٩۴نيمه دوم  بھمن     ٧

١از صفحه   

روحانی نماد تحجر و توحش 
 ستيز دولت دينی زن

  ٨درصفحه 

منصرف نمود و باvخره بايد قوانينی را وضع 
کرد که زنان شاغل به خانه بازگردند و با آوردن 

. ھای متعدد، ارتش اس�م را تقويت کنند بچه
روحانی مدافع يک چنين دولتی و يک چنين 

ای است و لذا مدافع تمام قوانين و  خانواده
مقررات ضد زن در ايران تحت حاکميت 

 .جمھوری اس�می است
چه رسوايی باvتر از اين برای روحانی و رژيم 

ھای  ستيز جمھوری اس�می که معاون بررسی زن
راھبردی معاونت امور زنان رياست جمھوری 

 درصد زنان ايران ٨٠باافتخار اع�م کند که 
به گفته معاون کميته امداد .  دار ھستند خانه
 ھزار زن سرپرست خانوار که ۵٠ميليون و  يک
ھا به گفته معاون روحانی در امور   درصد آن٨٢

سواد و بيکار ھستند، تحت پوشش گدا  زنان، بی
خانه موسوم به کميته امداد خمينی قرار دارند که 

 نفر در ۵ ھزار تومان و ۵٣نفره  خانوار تک
 درصد ٩.  کنند  ھزار تومان دريافت ١٠٠ھرماه 

 تا ٢۵ درصد بين ١۶ سال و ٢۵اين زنان زير 
ھای وحشتناکی  سوءاستفاده.   سال سن دارند۴٠

شود  که در اين مرکز و مراکز مشابه از زنان می
گونه که خودشان  آن.  بر کسی پوشيده نيست

ای تحت  گويند، اين کميته، شبکه گسترده می
ھای نيکوکاری ھمسريابی سازمان  عنوان شبکه

 مرکز ٩٠٠ھا به  داده است که گويا تعداد آن
 .رسد می

دولت وظيفه خود :  گويد آخوند شياد روحانی می
ھای ظرفيت بانوان را فراھم کند  داند که زمينه می

ھا بايد  خانم. "تا آنان در مسير تعالی قرار بگيرند
خودشان وارد عرصه شوند و ظرفيت و 

اما جمھوری ."  توانمندی خود را نشان دھند
اس�می، در عمل راه را از ھمه سو بر پيشرفت 

 تعداد زنان ٨۴در سال .  زنان سد کرده است
 ميليون ٣اکنون به کمتر از .   ميليون بود۴شاغل 
 نرخ ٩٠ تا ٨۶در فاصله سال .  يافته است کاھش

 درصد ۴٠ درصد به ٢٩بيکاری زنان از 
 ۴٣ از ٩٣اين رقم تا اوايل سال .  افزايش يافت

اکنون نيز نرخ بيکاری .  درصد نيز تجاوز کرد
.  درصد رسيده است٨۵/  ٩ سال تا ٣٠زنان زير 

فقط استخدام دولتی را متوقف  کابينه روحانی نه
کرده، بلکه گروه زيادی از شاغ�ن را که بخش 

ھا زنان ھستند از مؤسسات دولتی  بزرگ آن
بايد وارد عرصه "زنان گويا .  اخراج کرده است

" شوند و ظرفيت و توانمندی خود را نشان دھند
اما اکثريت زنانی که با ت�ش خود تحصي�ت 

ليسانس و  دانشگاھی را حتی در سطوح فوق
آمار رسمی .  دکترا به پايان رسانده، بيکارند

دولتی نرخ بيکاری زنان دارای تحصي�ت 
 درصد اع�م کرده ۴٠دانشگاھی را بيش از 

کرده زير فشارھای متعدد  اين زنان تحصيل.  است
دولت دينی و رياست جمھوری روحانی يا تبديل 

ھا که  ترين آن اند، يا برجسته دار شده به زنان خانه
حتی در سطح دانشمندان ھستند به کشورھای 

گروھی از اين .  اند اروپايی و آمريکا فرار کرده
کرده درنتيجه فشارھای اقتصادی و  زنان تحصيل
سوی اعتياد به مواد مخدر و حتی  اجتماعی به

آمار رسمی دولتی .  اند فروشی روی آورده تن
فروش   درصد زنان تن١۴حاکی است که 

ھای  خانه روسپی.  ديپلم و ليسانس ھستند فوق
ھای اينترنتی  وفور سايت اس�می رژيم که حاv به

کرده  فروشان تحصيل اند، تن خود را برپا کرده

. کنيم ضد زن در جمھوری اس�می دفاع می
بنابراين روشن است کسی که چنين تفکری دارد 

 .در باvترين مدارج ارتجاع و تحجر قرار دارد
پذيريم،  تحجر را نمی"  ما"گويد  روحانی که می

فقط از بابت نفی و انکار برابری زن و مرد،  نه
او مقدم .  بلکه از جھات مختلف نماد تحجراست

فقط به  يک آخوند نه.  بر ھر چيز يک آخوند است
خرافات مذھبی عصر جاھليت و نادانی 

وسطايی و باستانی باور دارد، بلکه  قرون
دار وظيفه اشاعه اين خرافات و تحميق و  عھده

روحانی، پاسدار و .  اسارت معنوی مردم است
شده سياه  مدافع دولت دينی عصر سپری

او از اين بابت نيز يک .  وسطايی است قرون
وسطايی  موجود خرافاتی، متحجر و قرون

ھای دستگاه روحانيت و  ھمچون ديگر فسيل
 .ای است سران جمھوری اس�می از نمونه خامنه

روحانی خود را حافظ نظم استبدادی حاکم و 
مجری تمام قوانين ضد انسانی جمھوری اس�می، 

معنا  تمام داند، او به عنوان يک دولت دينی می به
وسطايی  يک موجود مرتجع، متحجر و قرون

چاک نظم  البته روحانی يک مدافع سينه.  است
دار و پاسدار منافع طبقه ستمگر  ارتجاعی سرمايه

بنابراين تفاوتش با ديگر .  دار نيز ھست سرمايه
داری در ديگر کشورھای  پاسداران نظم سرمايه

جھان در اين است که از تلفيق ارتجاع و تحجر 
وسطايی و مذھبی با ارتجاع بورژوائی  قرون

ما "کند که  روحانی بيھوده ادعا می.  کند دفاع می
معنا  تمام خودش به"  ما"اين ."  پذيريم تحجر را نمی

 . سمبل تحجر است
دولت وظيفه خود "کند که  روحانی ادعا می

داند که زمينه بروز ظرفيت بانوان را فراھم  می
کند تا آنان در مسير تعالی قرار بگيرند و 

تناسب و اعتدال  گام فاصله بين زن و مرد به به گام
 ."تبديل شود

اما آيا ھرگز کسی در اين نزديک به سه سالی که 
جمھور دولت دينی اس�می است، شنيده  او رئيس

است که وی حتی يک گام عملی در اين جھت 
گونه که زنان نيمه  بردارد و يا vاقل آن

خواستند، يک vيحه  طلب می اللھی اص�ح حزب
برای حذف مواردی ولو ناچيز از قوانين و 
مقررات ضد زن را ارائه بدھد؟ روشن است که 

تواند  خواھد و نه می او نه می.  پاسخ منفی است
چراکه او مدافع و پاسدار دولت دينی .  چنين کند

است و يکی از وظايف دولت دينی به بند کشيدن 
زنان در چھارديواری خانه و پاسداری از 

اس�می است که در آن مرد   -خانواده سنتی
آور است و زن تابع و  رئيس، ارباب و نان

اش تبعيت از  زيردست که وظيفه مقدس اس�می
شوھر، آوردن و بزرگ کردن بچه، آشپزی، تميز 
. کردن خانه و فراھم کردن رفاه حال شوھر است
روشن است که در يک چنين نظمی، بايد با انواع 
و اقسام قوانين و مقررات به تحکيم اين خانواده و 

 .به بند کشيدن زن در خانه ياری برسانند
پس بايد قوانين و مقرراتی باشد که حق ط�ق، 
حضانت و سرپرستی کودکان، حق مسافرت و 
حق کار کردن در خارج از خانه را بدون اجازه 

زور قوانين  بايد به.  شوھر از زن سلب کرده باشد
ھای  و مقررات، زنان را از ورود به برخی رشته

بايد از استخدام زنان به .  دانشگاھی محروم کرد
. ھای شرعی و غيرشرعی خودداری کرد بھانه

بايد چنان فشاری برزنان در محيط کار اعمال 
ھا را از کار کردن در خارج از خانه  کرد که آن

ھای دينی از نمونه جمھوری اس�می ايران  دولت
و رژيم عربستان سعودی و جديداً دولت اس�می 

 .اند داعش، بر مردم حاکم
 سال چيزی را ٣٧جمھوری اس�می در اين 

پوشيده نگذاشته و نمونه رسوايی از ستمگری 
 . ھا در تمام جھان است برزنان و اسارت آن

ھمه ستمگری، تبعيض و نابرابری در  اما اين
مورد زنان مانع از آن نبوده است که سران و 

ستيز  ھای مرتجع و شياد پاسدار رژيم زن گروه
و "  طلب اص�ح"جمھوری اس�می، به نام 

گرا خود را طرفدار مطالبات زنان معرفی  اعتدال
کنند و از اجحاف و نابرابری در مورد زنان، 

 .گويند سخن
ھای  ھا تن از زنان در ايران ھنوز وعده ميليون

سه سال پيش آخوند شياد روحانی را در جريان 
اصط�ح انتخابات رياست جمھوری فراموش  به

اما در اين نزديک به سه سالی که از .  اند نکرده
تنھا حتی يک مورد  گذرد، نه زمامداری وی می

ھای ناچيز وی به زنان عملی نشد، بلکه  از وعده
تر  بالعکس از بسياری جھات وضعيت زنان وخيم

 .ھم شد
سه سال بعد که بار ديگر در ت�ش برای 
فراخواندن زنان به شرکت در انتخابات ق�بی و 

ھای رژيم ستمگر  فرمايشی در خدمت تحکيم پايه
ستيز جمھوری اس�می است، به ياد زنان و  و زن

ھا افتاده است تا شايد بتواند  ھای آن نابرابری
ھای  پای صندوق آگاه را به گروھی از زنان نا

 .گيری بکشاند رأی
اللھی اعتدال و  او اخيراً در ھمايش زنان حزب

اش را تکرار کرد و  توسعه، ادعاھای پوشالی
داند که زمينه بروز  دولت وظيفه خود می: "  گفت

ظرفيت بانوان را فراھم کند تا آنان در مسير 
تعالی قرار بگيرند و بتوانند توانمندی و 

گام  به ھای خود را به نمايش بگذارند و گام استعداد
فاصله بين زن و مرد و عدم تناسب موجود 

 .تناسب و اعتدال تبديل شود به
بايد حضور و توانمندی بانوان را باور کنيم و 
بدانيم که بانوان کشور نيز در علم، دانش، 

توانند  اقتصاد، سياست و ھنر ھمانند مردھا می
 ."آفرين باشند نقش

اما ھدف از اين صغرا و کبرا چيدن چيست؟ اين 
ھای ولو ناچيز روحانی حتی  است که اگر وعده

با صبر "در يک مورد ھم عملی نشد، مھم نيست 
و حوصله و با يک بسيج عمومی پای 

 ."ھای آراء حضور پيدا کنيم صندوق
آور  ای خنده ھمه، در سخنرانی روحانی نکته بااين

حال رسواکننده نيز وجود داشت، آنجايی  و درعين
ما تفکر فمينيستی را قبول نداريم، اما : "که گفت

اين يعنی چه؟ با ھر "  پذيريم تحجر را ھم نمی
تعريف و برداشتی که از فمينيسم ارائه شود، 

پرده و آشکار، به اين  اظھارنظر روحانی بی
برابری حقوق اجتماعی و "  ما"معناست که ،  

"پذيريم سياسی زن و مرد را نمی از "  ما. 
ستمگری و تبعيض نسبت به زنان دست 

به آيات و احکام اس�می باور "  ما. "داريم برنمی
. دانيم داريم و زن را تابع و زيردست مرد می

از بر جای ماندن تمام قوانين و مقررات "  ما"
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بحران سوريه و فرايند 
 بدون اميد" صلحی"مذاکرات 

 ستيز روحانی نماد تحجر و توحش دولت دينی زن

در جمھوری اس�می درب يکی از .  شوند
اصط�ح مجالس آن، مجلس خبرگان ھم به  به

اللھی موسوم  اللھی و نيمه حزب روی زنان حزب
در تنھا .  شان کام�ً بسته است طلب به اص�ح

اللھی برای  جايی که فقط چندتايی زن حزب
نمايش حضور پيدا کنند، مجلس ارتجاع اس�می 

ھا ھم به انگشتان دودست  است که تعداد آن
رسد و از اين بابت نيز جمھوری اس�می،  نمی

نظم مقدس روحانی، در سراسر جھان نمونه 
که يک دولت دينی ارتجاعی و سران  وقتی.  است

وسطايی آن حتی به اين زنان  متحجر و قرون
مانده و ارتجاعی طرفدار رژيم نيز امکان  عقب

ھا و مقامات عالی رژيم  خدمت گذاری در ارگان
دھند، بھتر است روحانی دھانش را ببندد و  نمی

ھا  خفه شود و در مورد تعالی زنان و نابرابری
 .حرف نزند

اين واقعيت اکنون بر اکثريت بزرگ زنان ايران 
آشکار است که دولت دينی جمھوری اس�می يک 

. ناپذير زنان است ستيز و دشمن آشتی دولت زن
ستيزی جمھوری اس�می را ھر زنی  اين زن

 ساله اين رژيم، در ٣٧فقط در تمام عملکرد  نه
بندبند قوانين آن، در محل کار، در خيابان، در 
برخورد نيروھای سرکوبگر دولتی، بلکه حتی 

اس�می موردحمايت   –در محيط خانواده سنتی 
  اش با آن رژيم، آشکارا ديده و در ھرلحظه زندگی

بنابراين ادعاھای پوشالی آخوند .  مواجه است
تواند يک دلگرمی برای  شياد روحانی فقط می

طلب  اللھی اص�ح  حزب اللھی و نيمه زنان حزب
باشد که منافعی در حفظ و بقای جمھوری اس�می 

 .دارند
راھی برای نجات زنان ايران از تبعيض و 

انتھای دولت دينی  نابرابری و ستمگری بی
جمھوری اس�می، در چارچوب اين نظام، 

تا .  واص�ح آن وجود ندارد و حک"  انتخابات"
که جمھوری اس�می بر سرکار است،  وقتی

تبعيض، نابرابری و ستمگری نسبت به زنان 
 .وجود خواھد داشت

شرط ھرگونه رھايی زنان ايران از اين  پيش
بار، جدايی کامل دين از دولت و  وضعيت فاجعه

قيدوشرط برابری  به رسميت شناخته شدن بی
روشن .  حقوق اجتماعی و سياسی زن و مرد است

است که بدون سرنگونی جمھوری اس�می نه 
جدايی کامل دين از دولت ممکن است و نه به 

قيدوشرط برابری حقوق  رسميت شناخته شدن بی
تحقق راديکال اين .  اجتماعی و سياسی زن و مرد

مطالبات فقط با سرنگونی جمھوری اس�می و 
برقراری حکومت شورايی کارگران و 

 .زحمتکشان ممکن خواھد بود
 

 

 .کنند ھای باvتری عرضه می دانشگاھی راباقيمت
اگر بازھم vزم است به خدمات دولت دينی و 
کابينه روحانی برای تعالی زنان اشاره شود، 

توان به ابعاد وسيع اعتياد به مواد مخدر و  می
خبرگزاری ايسنا . کارتون خوابی زنان اشاره کرد

 ١۵در مھرماه سال گذشته تعداد معتادان زن را 
دبير کل .  درصد کل معتادان کشور اع�م نمود

ستاد مبارزه با مواد مخدر در دولت ھشتم، آمار 
کنندگان مواد مخدر را در اين دوره سه  مصرف

با اين حساب .   ھزار اع�م نمود٧٢٠ميليون و 
متجاوز از نيم ميليون تن از زنان ايران درنتيجه 
فشارھای دولت دينی و خانواده اس�می، فقر، 
بيکاری و بی آيندگی به مواد مخدر روی آورده و 

که به گفته  توجه اين اما نکته قابل.  اند معتاد شده
وزير کشور دولت روحانی ظرف چھار سال 

معاون امور .  تعداد زنان معتاد دو برابر شده است
افزايد سن اعتياد در  زنان دولت روحانی نيز می

 . سال رسيده است١٣بين دختران به 
از خدمات ديگر دولت دينی به زنان افزايش 

خواب است که به گفته  روزافزون زنان کارتن
 ١۵ھا فقط در تھران  شھردار تھران، تعداد آن

ھای ديگر vاقل  بر طبق گزارش.  ھزار تن است
 درصد از مبت�يان به ايدز زنان ھستند و بر ١٢

ھا در سال گذشته مرگ زنان  طبق ھمين گزارش
 .يافته است  درصد افزايش٣٣معتاد 

جمھور دولت دينی  عنوان رئيس روحانی که به
ماندگی و تحجر است، ادعا  نماد ارتجاع، عقب

کند  کند که با تحجر مخالف است و ت�ش می می
گام  به گام"و "  در مسير تعالی قرار بگيرند"زنان 

فاصله بين زن و مرد و عدم تناسب موجود 
فقط مدافع  اما او نه."  تناسب و اعتدال تبديل شود به

دولت استبدادی دينی و محروم ساختن عموم 
ھای کارگر و زحمتکش مردم و ازجمله  توده

ھا و حقوق  زنان کارگر و زحمتکش از آزادی
دمکراتيک است، بلکه پاسدار نظمی است که 

ھا و  اللھی را ھم در ارگان حتی زن مرتجع حزب
زن که حزب .  کند مقامات باvی دولتی تحمل نمی

طلب ھم باشد،  اللھی اص�ح الھی و نيمه حزب
جمھوری دولت  تواند و مجاز نيست، رئيس نمی

اگر در تمام طول دوران حاکميت .  دينی شود
نژاد اين جرئت را  جمھوری اس�می، احمدی

داشت که برای چند ماھی برای نمايش به 
اللھی را  وزير بھداشت  جھانيان، يک زن حزب

کند، روحانی غرق در تحجر، ھمين جرئت را ھم 
 .نداشت

ستيز است که در آن  روحانی نماد رژيمی زن
توانند در  اللھی نيز نمی حتی زنان مرتجع حزب

رأس دستگاه قضايی قرار بگيرند و يا قاضی 

 . فراسوی مرزھای اين کشور است
با توجه به نزديکی ترکيه و عربستان و نيز 
اظھارات مقامات اين دو کشور، به نظر می رسد 
ترکيه و عربستان به لحاظ ارسال ارتش و ورود 
مستقيم به جنگ داخلی سوريه مشکلی نداشته 

برای اين دو کشور اگر ھم مشک�تی در .  باشند
اين امر وجود داشته باشد، موضع آمريکا و 
دولت باراک اوباما است که نمی خواھد در اين 
برھه زمانی مستقيما وارد جنگی بشود که روی 
محاسبات انتخاباتی دمکرات ھا در انتخابات 
رياست جمھوری سپتامبر آمريکا تاثير منفی 

 . داشته باشد
با اين ھمه،  پوشيده نيست که ترکيه ھم اکنون 
بيش از ھر کشور ديگری در معرض فرو رفتن 
در گرداب بحران سوريه و کشيده شدن اين 

معضل اصلی .  بحران به داخل اين کشور است
دولت ترکيه ع�وه بر برکناری بشار اسد که 
تاکنون برای پيشبرد اين امر تمام تخم مرغ ھای 
سياست خارجی خود را در سبد مخالفت و حذف 
دولت سوريه ريخته است، وجود کردھای سوريه 
. و پيوند و ھمبستگی آنان با کردھای ترکيه است
قدرت گيری کردھای سوريه، وجود راه ھای 
مواص�تی و ھمکاری تنگاتنگ آنان با کردھای 
ترکيه ھم اکنون يکی از نگرانی ھای اصلی 

ترکيه تا کنون جھت مقابله .  دولت اردوغان است
با قدرت گيری کردھای سوريه به طور مستقم و 
غير مستقيم از نيروھای مرتجع و اس�می مخالف 

تشديد .  دولت بشار اسد حمايت کرده ومی کند
درگيرھای نظامی ترکيه با کردھای اين کشور، 
که اين روزھا ع�وه بر سرکوب کردھای ترکيه 
به حم�ت نظامی و توپخانه ای به سمت کردھای 
سوريه و يگان ھای مدافع خلق آنان در خاک 
سوريه نيز کشيده است، جملگی بيانگر vينحل 
ماندن بحران سوريه و کشيده شدن اين بحران به 

 .خاک ترکيه است
لذا، بر بستر واقعيت ھای عينی و با وجود چنين 
تضاد منافع و خصومت ھای جدی که ميان دولت 
ھای طرفدار بقاء و حذف بشار اسد وجود دارد، 
حل بحران سوريه و چشم انداز رسيدن به صلحی 

 ماه آينده ١٨پايدار دست کم در زمان تعيين شده 
مستثنا از اينکه .  بعيد و دور از انتظار است

مذاکرات صلح کام� متوقف شود و يا به صورت 
نشست ھای فعلی تحت ت�ش ھای سازمان ملل 
ھر از چند گاھی در پايتخت يکی از کشورھا 
ادامه يابد، اين بحران کماکان vينحل باقی می 
ماند و تحوvت ھفته ھای اخير و پيشروی ارتش 
سوريه در تصرف مجدد بخش ھايی از خاک 
سوريه و به تبع آن تغيير توازن قوا به نفع دولت 
بشار اسد نيز، تغيير چندانی در خوش بين بودن 
به روند مذاکرات صلح و حل بحران سوريه در 

 .مقطع کنونی ايجاد نخواھد کرد
 ستم و تبعيض بر پايه جنسيت 

 ملغا بايد گردد
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اين ھا در اين جوامع حضور داشته .  شده اند
ودارند ، فقط بايد شرايطی بوجود بيايد تا اين 

وقتی .  جريانات بتوانند خودشان را نشان دھند
انق�ب درمی گيرد اين نيروھا نيزسر بر می 
آورند و آنجاست که قدرت ھای امپرياليستی و 

بنابراين  نتيجه می .  منطقه ای نقش ايفا می کنند
گيريم که فقط امپرياليست ھا نيستند که نقش بازی 

 .می کنند
از روی :  بايد بطور صريح به مردم بگوييم 

ضعف شماست که جريانات ارتجاعی  اس�م گرا 
می آيند وسوار جنبش شما می شوند، امپرياليست 
ھا ھر کاری می خواھند انجام می دھند و قدرت 

تحت اين .  حاکمه نيز شما را سرکوب می کند
عنوان که مردم مسلمان ھستند و بايستی به 
اعتقادات مردم احترام گذاشت ، نمی توان به اين 

 .ضعف ھا اشاره ای نداشت
اين بی احترامی به اعتقادات مردم نيست، بلکه 
نشان دادن کاستی ھای آن ھاست که بار 

تا عليرغم جانفشانی .  ديگرک�ه سرشان نرود
ھائی که در راه انق�ب ايران می کنند، ناگھان 
چشم باز کنند و ببينند که ارتجاعی بمراتب ھارتر 

 .از ارتجاع قبلی حاکم بر سرنوشت آنان شده
در اين قسمت سخنران برای نشان دادن ريشه 
ھای عقب ماندگی و اس�م گرائی نقبی به تاريخ 

وی با تحليل از .  زد و به گذشته برگشت
زيرا که اغلب (  اضمح�ل امپراتوری عثمانی 

کشورھای منطقه جزئی از امپراتوری عثمانی 
و تحوvت سوريه، مصروعراق به اين )  بوده اند

نتيجه رسيد که مناسبات مسلط در اين جوامع ، 
مناسبات سرمايه داری است البته با ويژگی ھای 

از آنجايی که اين نظام مطابق با .  خاص خودش 
نيازھای سرمايه داری جھانی واز باv شکل 
گرفته و نه به شکل خودپو و راديکال، ما شاھد 
بسياری از بقايای نظام ھای فئودالی و قرون 
وسطايی در اين کشورھا ھستيم که ھنوز جان 

برغم آنکه شيوه توليد سرمايه .  سختی می کنند
داری است ولی مذھب و استبداد نقش بسزائی در 

از ھمين روست که .  اين جوامع بازی می کنند
ديکتاتوری عريان تنھا شکل سياسی برای حفظ 

در اين منطقه با اين شکل ويژه .  اين نظام ھاست
توليد سرمايه داری، ھنوز با اشکال قرون 

اين .  وسطايی و مذھب تسويه حساب نشده است
نظام با اين تضادھا بايستی که داعش، طالبان، 
.  النصرت و خمينی ھا را از خودش بيرون دھد

استبداد، بنابراين می توان نتيجه گيری کرد که 
 سه عامل مھمی ھستند که مذھب و امپرياليسم

 .مانع رشد و پيشرفت خاورميانه اند
 :وی بحث خود را اينگونه جمع بندی کرد

 چشم انداز اين تحوvت چيست و چه بايد کرد؟
بايد قدرتی وجود داشته باشد تا بتواند با مذھب و 
. خرافات بشيوه انق�ب فرانسه واکتبربرخورد کند
بايد بتواند دولت ھای موجود در منطقه را از بيخ 

ھيچکدام از اين دولت ھا اص�ح .  و بن بر کند
در اين منطقه امکان شکل گيری .  شدنی نيستند

به تاريخ صد ساله .  دمکراسی پارلمانی نيست
خودمان نگاه کنيم، ما ھرگز آزادی را نداشته و تا 

براستی اين بحرانی که بوجود آمده بود، ناشی 
ازتضادھای کدام شيوه توليد است؟ اين شيوه توليد 
و نظام سرمايه داری است که مردم را در بدترين 

بحران اقتصادی .  شرايط ممکن قرارداده است
جھانی ناشی از شيوه توليد سرمايه داری قبل از 
ھمه چيز تاثير خود را بروی توده ھای کارگر 

و از ھمين رو است .  زحمتکش بجای می گذارد
اما اين .  که توده مردم به انق�ب روی می آورند

انق�بات نيز بمانند انق�ب مردم ايران به ثمر 
 .نرسيدند

انق�ب ھنوز در جريان بود که جريانات اس�م 
گرا وارتجاعی از ھر گوشه و کنار سر بر می 

در مصر و تونس اخوان المسلمين و در .  آورند
و اين .  ساير کشورھا ، ديگر جريانات ارتجاعی

روند ادامه پيدا می کند تا به امروز و ما شاھد 
وضعيت فاجعه باری ھستيم که سراسر 

 . خاورميانه و شمال افريقا را فرا گرفته است
ھمانطور که می دانيد خاور ميانه، بعد از نقشه 
قدرت ھای امپرياليست که پس از جنگ جھانی 
اول برای اين منطقه طرح ريزی کردند و 
کشورھای جديدی را بوجود آوردند، ھمواره با 
بحران روبرو بوده و يک لحظه آرام نداشته 

در قرن بيستم ما شاھد انواع و اقسام .  است
کودتا ، انق�ب ، :  بحران ھا در اين منطقه ھستيم 

اما .اس�م گرايی و جنگ ھای متعدد منطقه ای
واقعيت اينست که اين بحران ھا ھيچکدام به 

امروز سوريه .  وخامت بحران کنونی نبوده است
صدھا .  وضعيت اش اسفبارتر از ھمه اين ھاست

ھزار کشته وميليون ھا آواره که در اردوگاه ھای 
مختلف تلنبار شده اند يا بسوی اروپا در حرکتند و 

يمن، لبنان .  دراين مسير دردرياھا جان می بازند
و بحرين نيز در ابعادی ديگر دچار ھمين 

ترکيه نيز ميرود تا به اين بحران .  وضعيت اند
کشيده شود و ايران نيز نمی تواند از اين وضعيت 

 .برکنار بماند
برخی نيروھای چپ، امپرياليسم را به تنھايی 

اما آيا .  مسبب و عامل اين وضعيت معرفی ميکنند
 اين تمام واقيعت امروز خاورميانه است؟

. امپرياليسم نفش دارد ولی اين تمام ماجرا نيست
برای شما مثالی ميزنم که اين تنھا امپرياليسم 

انق�ب ايران را در نظر .  نيست که نقش دارد
بگيريد، آيا امپرياليسم ميتوانست به تنھايی اين 
انق�ب را به شکست بکشاند بدون اينکه مردم 

اخر .  ضعف ھای خاص خود را داشته باشند
بتواند سر )  خمينی(  چگونه ممکن است يک نفر

vبد بايد ضعفی وجود .  يک ملتی ک�ه بگذارد
قطعاً بايد مردمی باشند، اسير .  داشته باشد

خرافات مذھبی و به امامی باور داشته باشند و 
فاجعه بارتر اينکه برخی امامشان را در ماه نيز 

 .ببيند
وقتی اين شرايط فراھم بود، يک شارvتان بزرگ 

امپرياليسم نيز با اتکا .  ميتواند ملتی را فريب دھد
 .به اين مسئله می تواند انق�ب را سرکوب کند
نمی .  وضعيت خاورميانه امروز نيزھمين است

توان گفت که اخوان المسلمين و ساير گروه ھای 
اس�م گرا و ارتجاعی، يکدفعه از آسمان نازل 

حتی اگر در .  بدين قراراست نخواھيم داشت
لحظاتی کوتاه نيز مردم آزادی را بدست آورده 
اند،  به زور انق�ب يا تحت شرايط خاصی بدست 

 .آورده و بعد ھم آنرا از دست داده اند
روشن است که اين طبقه حاکم، طبقه ای نيست 
. که قراربود آزادی ھای بورژوازی رابرقرار کند
 .بالعکس اين طبقه ای است که بايد سرکوب کند

اين کدام قدرت يا طبقه ای است که ميتواند بطور 
قاطع با آن سه عامل مانع رشدی که بر شمرديم ، 

 .مبارزه کرده و اين مھم را به سرانجام برساند
. فقط طبقه کارگرمی تواند اين کار را انجام دھد
طبقه کارگر می خواھد نظم موجود را دگرگون 
بکند، نمی تواند اين نظم را دگرگون بکند مگر 
اينکه با دولت موجود تسويه حساب کرده و آنرا 

با مذھب به شکل راديکال .  زير و رو بکند
برخورد کرده و دستگاه تحميق روحانيت را 

اين طبقه است که ميتواند با امپرياليسم .  برچيند
اين زلزله سياسی فقط .  تسويه حساب قطعی بکند

خارج از اين .  از عھده طبقه کارگر بر می آيد
چارچوب وضعيت منطقه خاورميانه نه تنھا بھتر 
. نخواھد شد، بلکه روز بروز وخيم تر خواھد شد
بخاطر اينکه کل نظام سرمايه داری با بحران 
روبروست و قدرت ھای منطقه ای نيز با 
تضادھای vينحلی روبرو ھستند، ھمه به درون 

با رشد روز افزون .  اين گرداب کشيده خواھند شد
تضادھا ما بين قدرت ھای بزرگ و درعرصه 
منطقه ای، عجالتاً راه برون رفتی برای اين 

 .بحران نميبينم
اما من ھنوز اميدوارم و اميد من به طبقه کارگر 
ايران، مصرو ترکيه، اين سه کشور تاثير گزار 

 .منطقه است
در صورتی که طبقه کارگر در اين سه کشور 
نقش خود را ايفا نکند، چشم انداز مثبتی برای 

 .خاورميانه وجود نخواھد داشت
با سپاس از رفقا و دوستانی که وقت گذاشتند و 

 .صحبت ھای مرا شنيدند
در پايان سخنران، به چند پرسش حضار نيز 

اين برنامه که با استقبال خوبی مواجه .  پاسخ گفت
 .   به پايان رسيد٢١: ٣٠شده بود در ساعت

 
گزارشی کوتاه از برگزاری مراسم مشترک چھل 

 -و پنجمين سالگرد حماسه سياھکل در کپنھاک 
 دانمارک

 فوريه در ١٣اين مراسم  بعدازظھر روز شنبه 
 . محل ميزکتاب کپنھاک برگزار گرديد

يک دقيقه سکوت به ياد اين برنامه در آغازبا 
جانفشانان حماسه سياھکل و تمامی جان باختگان 
راه آزادی و سوسياليسم شروع و پس از آن بيانيه 

به مناسبت چھل و )  اقليت(سازمان فدائيان 
پنجمين سالگرد حماسه سياھکل که به شکل ويدئو 

 .کليپ تھيه شده بود به نمايش درآمد
سپس سخنران اين برنامه، رفيق حسن بھزاد از 

بحث خود )  اقليت (  رفقای فعال سازمان فدائيان 
حماسه سياھکل و تاثيرات آن "  را تحت عنوان 

 .ارائه نمود" در مبارزات کنونی 
برنامه پس از استراحت کوتاھی با بحث و تبادل 
نظر بين رفقای شرکت کنند و رفيق سخنران 

 .ادامه يافت
مراسم با خواندن جمعی سرود انترناسيونال پايان 

 .يافت
  دانمارک) اقليت ( فعالين سازمان فدائيان 
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 ٧١١ شماره  ٩۴نيمه دوم  بھمن     ١٠

 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اسFمی 

١از صفحه   

١٠ 

٩درصفحه   

 دوگزارش از برگزاری مراسم  بزرگداشت سياھکل
 

 گزارش برنامه بزرگداشت حماسه سياھکل در مونترآل

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 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،٩٫۵پنجشنبه 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

ھای  نامtه          ))))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 شÊمÊاره حسÊاب  کمک
بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھÊمÊراه 

ھÊÊای  کÊÊد مÊÊورد نÊÊظÊÊر بÊÊه يÊÊکÊÊی 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://74.91.172.21/ 
 

 : E-Mailپست الکترونيک 
info@fadaian-minority.org 

 :ای ميل تماس با نشريه کار
kar@fadaian-minority.org 
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 کميته يادمان کشتار دھه شصت در سپس پيام
پس ازآن،سخنران .مونترآل قرائت شد  –ايران 

اين برنامه، رفيق توکل بحث خود را تحت عنوان 
بحران خاورميانه و چشم انداز تحوvت منطقه "  
 .ارائه نمود" 

 :رفيق توکل سخنرانی خود را اينگونه آغاز نمود
قبل ازھرچيز درود فراوان دارم خدمت رفقا و 
دوستانی که در مراسم نوزده بھمن، سالروز نبرد 
سياھکل و بنيان گذاری سازمان چريکھای فدايی 
خلق ايران که ما به عنوان سازمان فدائيان 

ادامه دھنده راه آنان ھستيم، شرکت )  اقليت(
وبا ياد و بزرگداشت قھرمانان سياھکل و .  کردند

تمامی رفقايی که در مبارزه عليه رژيم شاه 
وجمھوری اس�می، بخاطر آزادی و  سوسيايسم 
و رفاه توده ھای زحمتکش مردم ايران نبرد 

 .کردند و جان باختند
نبرد سياھکل نه تنھا روز بنيان گذاری سازمان 
ماست بلکه رويدادی است مربوط به عموم مردم، 
نقطه عطفی است درخشان در تاريخ مبارزات 

در يکی از سياه ترين دوران تاريخ .  مردم ايران
ايران، مبارزه و حرکتی را آغاز کرد که تاثير 
گذار بود و منعکس کننده خواست عميق توده 

 .ھای زحمتکش
از ھمين روست که انعکاس وسيعی يافت در 

حتی .  ميان مردم ، روشنفکران، ھنر و ادبيات 
کسانی که رابطه ای با اين سازمان و مبارزاتش 

 .نداشتند
در واقع مبارزه ای که از سياھکل آغاز و توسط 
سازمان چريک ھای فدايی خلق ايران در شھرھا 
ادامه يافت، پژواکی است از خشم و نارضايتی 
مردم ايران عليه نظم طبقاتی حاکم بر ايران و 

از ھمين رويست که مدت .  رژيم ستمگر شاه
زمان زيادی نگذشت که توده ھای مردم ايران به 
انق�ب روی آورده و رژيم شاه را سرنگون می 

 .کنند
اما متاسفانه بر اثر ضرباتی که سازمان در سال 

 متحمل شد که طی آن برجسته ٥٥ و ٥٤ھای 
ترين کادرھا ورھبری آن جان باختند، درچنان 
موقعيتی نبود که نگذارد اين انق�ب به سرنوشت 

انق�بی صورت .  فاجعه باری دچارشود، که شد
گرفت که از درونش ارتجاعی بمراتب وحشتناک 

 .تر از رژيم شاه شکل گرفت
درست شبيه اين ماجرا را ما امروز در 

پس از بحران اقتصادی .  خاورميانه می بينيم
 ، موجی از انق�بات ٢٠٠٨جھانی در سال 

 .خاورميانه و شمال آفريقا را فرا می گيرد
توده ھائی که به انق�ب بر می خيزند در 
شعارھايشان نه خبری از اس�م و خداست نه نژاد 

 .، مليت  و غيره 
نان، "  توده ای که بپا خاسته بود يک شعار داشت 

. اين خواست عميق مردم بود"  کار و آزادی


