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پيام نوروزی حسن روحانی و متعاقب آن واکنش 
تند و تيز خامنه ای در سخنرانی روز اول 

 ٩۵فروردين، به روشنی نشان می دھد که  سال 
برای جناح ھای ھيئت حاکمه ايران سالی پر تنش 

روحانی در پيام نوروزی .   خواھد بود٩۴تر از 
اش به تاسی از توافق ھسته ای ميان جمھوری 
اسDمی و قدرت ھای بزرگ جھانی که از آن به 

نام "  برجام"عنوان برنامه جامع اقدام مشترک يا 
برده می شود، سال جاری را سال تحقق آشتی 

روحانی در .  اعDم کرد"  برجام دو"ملی يا 
: توضيح و تبيين ديدگاه مورد نظرش گفت

ھمان اقدام مشترک ملی در داخل "  برجام دو"
کشور است که با وحدت، آشتی و با ھمدلی 
شروع خواھد شد؛ برجامی که قبل از اقتصاد از 

 . اخDق آغاز می شود
. خامنه ای اما، دنيای ديگری در ذھنش دارد
دنيايی پر از وحشت از تعميق شکاف ھای 
موجود در ھيئت حاکمه و نگرانی از تحو]تی که 

اين وحشت و .  در زير پوست جامعه جريان دارد
نگرانی خامنه ای بيش از ھر زمان ديگری در 

پيامی صريح، .  پيام نوروزی او بازتاب داده شد
روشن و به شدت عتاب آميز نسبت به روحانی و 
مجموعه سياست ھای جاری دولت در عرصه 

 . داخلی و خارجی
لذا، ھنوز ساعاتی از پيام نوروزی رئيس دولت 

" برجام دو"نگذشته بود، که ايده "  تدبير و اميد"
روحانی با واکنش تند و تيز رھبر جمھوری 

خامنه ای که ھر ساله .  اسDمی مواجه گرديد
روزھای آغازين نوروز را در مشھد می گذراند؛ 

 را ٩۵در سخنرانی اول فروردين خود، سال 
ناميد و "  اقتصاد مقاومتی در اقدام و عمل "سال 

لذا، از ھمين نظرگاه در سرتاسر سخنان 
نوروزی خود با اعDم عدم رضايت از روند 
پيشرفت توافق ھسته ای، عدم اجرای اقتصاد 
مقاومتی و تاکيد دوباره برمقوله نفوذ دشمن بر 

برجام "نخبگان کشور حمDت خود را روی ايده 
او با تاکيد بر اينکه سياست .  متمرکز کرد"   دو

که وانمود کنند ملت :  مورد نظر آمريکا اين است
ايران بر سر يک دو راھی قرار دارد و اينکه يا 
بايد با آمريکا کنارآيند يا بايد بطور دائم فشارھای 
آمريکا و مشکDت ناشی از اون را تحمل کنند، 

"گفت اين را در قضيه ھسته ای توافق شد، : 

تعرض سرمايه عليه طبقه کارگر و سطح  
بااجرای .   نيز ادامه يافت٩۴معيشت آن، در سال 

ھای اقتصادی نئوليبرال،  تر سياست ھمه جانبه
حقوقی طبقه کارگر بيش از پيش  استثمار و بی

 ھزار تومانی ٧١٢ھای  تشديد گرديد و با دستمزد
مصوب شورای عالی کار که گاه حتا ھزينه 

پوشاند، وضعيت اقتصادی و  مسکن را نمی
. تر شد معيشتی خانوارھای کارگری باز ھم وخيم

دستمزدھای واقعی و قدرت خريد طبقه کارگر 
فقر و نداری و گرسنگی در .  باز ھم تنزل يافت

صفوف کارگران فزونی گرفت و جمعيت 
دستمزدھای ناچيز .  تری را به کام خود کشيد انبوه

 فقر، در بسياری از موارد به موقع   و زير خط
چند ماه حقوق کارگران، گروگان .  پرداخت نشد

کارفرما بود تا کارگر به اطاعت و خاموشی 

 ميليون بيکار که ١٠افزون بر حدود .  وادار شود
وزنه سنگينی بر دست و پای طبقه کارگراست، 
چماق اخراج نيز ھر لحظه روی سر کارگران 

ھای پيمانکاری،  فعاليت شرکت.  قرار داشت
قراردادھای موقت و پيمانی و سفيد امضا، 

، ٩۴در سال .  ھمچنان پا برجا و پررونق بود
ھای کارگری از  وضعيت کارگران و خانواده

لحاظ بھداشت و درمان نيز با وخامت بيشتری 
روند کاھش تعھدات قانونی .  روبرو گرديد
کرد آن به رويه  اجتماعی و روی سازمان تامين

ھای خصوصی، کاھش کيفيت و  حاکم در شرکت
ھای اجتماعی، کاھش ارزش  کميت خدمات بيمه

ھای بيمه و مشکل تمديد اعتبار آن،  دفترچه
محروميت از بھداشت و درمان، بيماری و مرگ 

سرمنشأ موج تروريسم 
 اس�می در کجاست؟

 
ای را که  موج تروريسم اسDمی، سراسر منطقه

قاره ھند تا بخشی از آفريقا و  از خاورميانه و شبه
روزمره .  يابد، فراگرفته است اروپا بسط می

گذاری در افغانستان و  اخباری از ترور و بمب
پاکستان، ترکيه، عراق و سوريه، مصر، تونس، 
ليبی، نيجريه و تعداد ديگری از کشورھای 

اين موج تروريسم .  يابد آفريقايی انتشار می
گرايان به فرانسه و بلژيک در اروپا نيز  اسDم

 . رسيده است
اگر بخواھيم به چند نمونه آن فقط در دو ھفته 

کنيم، در ]ھور پاکستان عمل انتحاری  اخير اشاره
گرای پاکستانی متجاوز از  ھای اسDم تروريست

مقامات .   زخمی برجای گذاشت٣١٥ کشته و ٧٠
 انفجار ٣بلژيک، آمار رسمی تلفات مربوط به 

 ٢٧٠ کشته و ٣٥تروريستی در بروکسل را 

 ١۵ھای خبری در روز يکشنبه،  بنا به گزارش
گيری شھر  فروردين، ارتش سوريه پس از بازپس

(تدمر" از دست نيروھای داعش، در )  پالميرا" 
شھر قريتين .  ھستند"  قريتين"حال ورود به شھر 

که بين شھرھای دمشق و پالميرا واقع شده است، 
از اوت سال گذشته ميDدی در تصرف نيروھای 

گيری  شود عمليات بازپس گفته می.  داعش بود
قريتين نيز مانند عمليات تصرف پالميرا با 

ھای روسی به سرانجام  پشتيبانی ھوايی جنگنده
 .رسيد

آيد ارتش سوريه با کمک روسيه بر  به نظر می
گيری مناطق تحت  عمليات نظامی برای بازپس

کنترل نيروھای داعش و جبھه نصرت شتاب 
در اولين ساعات بامداد روز دوشنبه .  بخشيد است

ھا، ارتش   فروردين، به گزارش خبرگزاری١۶
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 حکومت شورائی

 ٧١۴شماره    ٩۵نيمه اول فروردين  –سال سی و ھشتم 

٩۴ھای برجسته جنبش کارگری در سال  ويژگی  و" برجام دو" 
  شمشير از رو بستن خامنه ای

پنج سال بحران در سوريه، 
 انداز زودرس حل آن بدون چشم

 ی روحانی دستمزد کارگران و رياکاری کابينه
 

 سنگفرش خونين جاده ھا، عيدی رژيم به مردم
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١از صفحه   

 و شمشير از رو بستن خامنه ای" برجام دو"

برجام ديگری در قضايای .  اسمشو گذاشتيم برجام
منطقه، برجام ديگری در قضايای قانون اساسی، 
برجام دو و سه و چھار و الی غير ذالک بايستی 

اين .  بوجود بياد تا ما بتوانيم راحت زندگی کنيم
منطقی است که سعی می کنند اين منطق را در 
بين نخبگان جامعه و از سوی نخبگان جامعه به 

 ".افکار عمومی جامعه منتقل کنند
رھبر جمھوری اسDمی که در روند توافق ھسته 

و نوشيدن جام "  نرمش قھرمانانه"ای با پذيرش 
زھر اتمی ھم اکنون با تبعات روز افزون اين 
عقب نشينی خفت بار در عرصه داخلی و 
خارجی مواجه است در ادامه صحبت ھايش با 

اگر عقب نشينی کرديد، دشمن "تاکيد بر اينکه، 
جلو مياد، تدريجا موضوع را به اين خواھند 
کشاند که اصD نيروی قدس چرا تشکيل شده 
است، سپاه چرا تشکيل شده است، چرا بايد 
سياست داخلی جمھوری اسDمی طبق اسDم 
" تطبيق داده بشود، اين ھا بر خDف آزادی است

اين بار بيش از ھر زمان ديگری نگرانی و 
وحشت خود را از وضعيت موجود و روندی که 
جمھوری اسDمی در آن قرار گرفته است، به 

خامنه ای در جمعبندی سخنانش .  نمايش گذاشت
ضمن ھشدار به کابينه روحانی و ديگر ارگان 
ھای جمھوری اسDمی نسبت به طرح ايده برجام 
دو و سه و چھار و وضعيت موجود جامعه، ھمه 
نگرانی و آشفتگی فکری اش را در يک جمله 

"خDصه کرد خوب اين ھمان چيزی است که : 
اين تغيير سيرت .  بنده بارھا عرض کرده ام

ممکنه صورت جمھوری . جمھوری اسDمی است
اسDمی محفوظ بماند، اما از محتوای خود به کلی 

 ".دشمن اين را می خواھد. تھی بشود
مواضع اعDم شده در سخنرانی اول فرودين 
خامنه ای تنھا گوشه ای از جدال لفظی و سياسی 
ميان روحانی و خامنه ای آنھم در نخستين روز 

، ٩۵در واقع، روز اول فروردين .  سال جديد بود
مورد نظر حسن روحانی " آشتی ملی"بجای روز 

به روزی پر از ستيز و تنش ميان رھبری نظام و 
به مثابه ضرب المثل .  رياست جمھوری تبديل شد

، "سالی که نکوست از بھارش پيداست"عاميانه 
جدال لفظی روز اول فروردين ھمينجا متوقف 
نشد و روزھای پس از آن نيز، منازعات و رو 
در رويی آشکار خامنه ای با روحانی و عقبه اش 
از جمله رفسنجانی در سطوح وسيعتری سر باز 

 . کرد
پرتاب موشک ھای دوربرد جمھوری اسDمی با 
قدرت حمل کDھک ھسته ای از جمله 
موضوعات ديگری بود که خامنه ای، فرماندھان 
سپاه و مجموعه باندھای مغبون در توافق اتمی با 
ھلھله وشادمانی، قدرت موشکی جمھوری 
. اسDمی را به رخ آمريکا و اسرائيل کشيدند
آزمايش و پرتاب موشک ھای بالستيک که با 
تحسين و تمجيد خامنه ای از اينگونه اقدامات 
سپاه پاسداران ھمراه شده بود، با انتشار متن 
توئيتی از پايگاه اطDع رسانی ھاشمی رفسنجانی 
. رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام مواجه شد

" دنيای فردا، دنيای گفتمان است، نه موشک ھا"
جمله ای بود که در توئيتر رفسنجانی انتشار 

پخش اين توئيت در جامعه و باز نشر آن .  يافت

در شبکه ھای اجتماعی و رسانه ھای بين المللی 
آتش خشم خامنه ای را چنان شعله ور ساخت که 
او اينبار بی مھاباتر از روز اول فروردين، 
انتشار دھندگان چنين ايده ھايی را نا آگاه و 

 ١١خامنه ای روز .  خطاب کرد"  خائن"
فروردين در ديدار با جمعی از مداحان در واکنش 
: به توئيت منسوب به ھاشمی رفسنجانی گفت

کسانی که می گويند دنيای فردا، دنيای مذاکره "
است و دنيای موشک نيست، اگر اين حرف از 
روی ناآگاھی گفته شده باشد يک مسئله است، اما 

 ".  اگر از روی آگاھی باشد خيانت است
پس از اين واکنش ھای تند و تيز خامنه ای بود 
که حلقه ھای پيرامونی او نيز به تاسی از 

پر "  خائن"رھبرشان و اينبار با طرح شعار 
طمطراق تر از پيش، بر طبل تبليغات عليه جناح 

رفسنجانی کوبيدند و بدين سان   -روحانی
 با فاز جديدی از تعميق ٩۵روزھای نوروز 

 . منازعات درونی ھيئت حاکمه ايران رقم خورد
آنچه طی ايام تعطيDت نوروزی در درون ھيئت 
حاکمه ايران گذشت، نه منازعات خلق الساعه ای 
. بود و نه کشمکش ھای غير قابل پيش بينی
 ٣٧جمھوری اسDمی نظام تنش ھاست و طی 

سال حاکميت خود ھمواره با اينگونه کشمکش 
آنچه اينبار اما، .  ھای درونی مواجه بوده است

تازگی داشت واکنش ھای خشمگينانه خامنه ای 
. عليه جناح به اصطDح اعتدال گرای رژيم است

اصDح "اينبار رھبر جمھوری اسDمی نه عليه 
 -حکومتی که عليه جناح روحانی"  طلبان

در واقع، .  رفسنجانی شمشير را از رو بسته است
واکنش ھای خامنه ای پيامد تحو]تی ست که 
ھيئت حاکمه ايران در پی توافق ھسته ای و 

. با آن مواجه شده است"  پسا برجام"دوران 
دورانی که به رغم توافق جامع اتمی، بحران ھای 
سياسی و اقتصادی جمھوری اسDمی ھمچنان 
گلوی رژيم را می فشارند و تا به امروز ھم ھيچ 
چشم انداز روشنی برای تعديل يا حل اين بحران 

 . ھا در کوتاه مدت متصور نيست
با تحقق توافق ھسته ای و پايان يافتن يک دوره 
دھساله پر تنش ميان جمھوری اسDمی و 
کشورھای پنج بعDوه يک، اگرچه با گذشت 
نزديک به يک سال ھنوز گشايشی تعيين کننده 

اقتصادی  رژيم   -برای حل بحران ھای سياسی 
رخ نداده است در اين ميان اما، توازن قوا و کفه 
سياسی باندھای رژيم، چه در درون ھيئت حاکمه 
و چه در سطح جامعه با تغييراتی رقم خورده 

اين تغيير توازن قوا و صف بندی ھای .  است
درون ھيئت حاکمه که با توافق اتمی شکل ژله 

و "  پسا برجام"ای به خود گرفته بود، در روند 
 تا ٩۴ اسفند ٧در نھايت با نمايش انتخاباتی 

حدودی از شکل ژله ای خود خارج شده و ھم 
اينک تغيير و تحو]ت ملموس تری را چه در 
عرصه داخلی و چه در روابط خارجی به نفع 

 .رفسنجانی رقم زده است -جناح روحانی
واکنش ھای عصبی و خشمگينانه خامنه ای نيز 

و "  پسابرجام"ريشه در روند تحو]ت دوران 
تغييرات صورت گرفته در صف بندی ھای 

از يک طرف، اصDح .  درونی ھيئت حاکمه دارد
طلبان حکومتی ادعاھای به ظاھر اصDح طلبانه 

شان را کنار گذاشته و عمD به زائده جناح 
رفسنجانی تبديل شده اند و در سوی   -روحانی

ديگر، بخشی از نيروھای طيف اصولگرايان نيز 
بر بستر .  پيوسته اند"  اعتدال گرايان"به جرگه 

چنين تحو]تی، ھم اينک روحانی، رفسنجانی و 
مجموعه عقبه آنان نه تنھا خود را طيف 
پيروزمند ميدان کشمکش ھا درونی رژيم می 
بينند، بلکه خامنه ای و مجموعه نھادھا انتصابی 
تحت امر او نيز با آگاھی از صف بندی ھای 
درونی ھيئت حاکمه خطر پيشروی ھای بيشتر 
جناح مقابل را احساس کرده و از اين رو بر 
خDف دوره ھای گذشته، در ھمين دوران چھار 
ساله اول رياست جمھوری روحانی زنگ خطر 

در واقع، آنچه طی دو .  را به صدا در آورده اند
سال کشمکش بر سر روند توافق ھسته ای در 
درون ھيئت حاکمه ايران جاری بود، ھم اينک با 

 . شدت بيشتری ادامه می يابد
لذا، بر بستر چنين شرايطی و با توجه به 
مجموعه تحو]ت جاری، ھيئت حاکمه ايران و به 
تبع آن شخص خامنه ای در دو عرصه با چالش 

چالش اول منازعات .  ھای جدی مواجه است
درونی جمھوری اسDمی است که فعDً پايانی بر 

چالش دوم، بحران .  آن نبوده و نخواھد بود
اقتصادی حاکم است که برآيند اين بحران در 
اعتراضات و اعتصابات روبه رشد کارگران و 
نارضايتی عمومی اقشار زحمتکش و تحت ستم 

 . جامعه تجلی يافته است
در چالش اول، خامنه ای و مجموعه نھادھای 

و "  نرمش قھرمانانه"انتصابی او به رغم پذيرش 
تن دادن به توافق ھسته ای، ھم اينک فقط به اين 
می انديشند تا از قَبَل توافق اتمی صرفا گشايشی 
برای پيشرفت اقتصادی و در نھايت راھی برای 

تورمی موجود در   -برون رفت از بحران رکود
برای خامنه ای و نيروھای .  جامعه حاصل شود

تحت امر او ھرگز پذيرفتنی نيست که جناح 
رفسنجانی با سنگر گرفتن پشت توافق -روحانی

بخواھند از اين نمد نقبی برای )  برجام(ھسته ای 
تغيير سياست ھای تاکنونی جمھوری اسDمی در 

برای خامنه ای و .  عرصه داخلی و خارجی بزنند
فرماندھان نظامی سپاه ھرگز پذيرفتنی نيست تا 
جناح مقابل با پيش کشيدن طرح برجام ھای دو و 
سه و چھار بخواھند روند سياسی بيرون از 
قدرت دولتی و يا بعضا مناسبات قدرت در درون 

با .  ھيئت حاکمه را به نفع خود سمت و سو بدھند
پيش آمدن چنين وضعيتی، خامنه ای و ارگان 
ھای انتصابی اش ھمچنانکه که تاکنون نشان داده 
اند، بی ھيچ ترديدی در مقابل پيشروی سياسی 

 . آنان خواھند ايستاد
از نظرگاه خامنه ای با پيشروی سياسی باند 

رفسنجانی و تحقق آنچه که او از آن به -روحانی
عنوان برجام ھای دو و سه و چھار نام می برد، 
ولی فقيه حکومت تمام ھژمونی و اسDم خواھی 
خود و نظام جمھوری اسDمی را بر باد رفته می 

به عبارت ديگر ھمانگونه که خود در پيام .  بيند
نوروزی اش اذعان کرده، تحقق چنين امری به 

 ". تغيير سيرت جمھوری اسDمی است"معنای 
اين ھمان نکته ای است که تصورش نيز خامنه 
. ای و دارو دسته اش را دچار کابوس می کند
تمام وحشت، نگرانی و توپ و تشرھای عتاب 
آميز خامنه ای عليه روحانی و رفسنجانی را بايد 
در ھمين مقوله و در چھار چوب باورھای 

  ۶درصفحه 



 ٣ ٧١۴ شماره  ٩۵نيمه اول فروردين     ٣

۴درصفحه   

ھای کارگری  و مير در ميان کارگران و خانواده
فريبانه  ھای مردم تمام وعده.  را افزايش داد

روحانی در زمينه بھبود وضعيت اقتصادی 
ای  نزاع ھسته.  مردم، يک سره پوچ از کار درآمد

پايان گرفت و برجام عملی شد، اما وضعيت 
معيشتی طبقه کارگر نه فقط بھبود نيافت، بلکه 

وار و  دار با ولعی گرگ طبقه سرمايه.  بدتر شد
 .سيری ناپذير استثمار طبقه کارگر را تشديد کرد

اما اين فقط در عرصه اقتصادی و معيشتی نبود 
دار و رژيم سياسی پاسدار منافع  که طبقه سرمايه

. داد  آن، طبقه کارگر را مورد تعرض قرار می
اين تعرض، با يورش وحشيانه و گسترده دستگاه 

گرانه قوه قھريه  دولتی و اقدامات شديد سرکوب
. عليه طبقه کارگر و فعا]ن کارگری ھمراه بود

، با قتل جنايتکارانه شاھرخ زمانی، ٩۴در سال 
کارگر آگاه و کمونيست توسط دژخيمان جمھوری 
اسDمی در زندان رجائی شھر، جنبش کارگری 
ايران، يکی از کادرھای برجسته خود را از 

گرد و تعقيب قضايی  ، پی٩۴در سال .  دست داد
تپه از جمله  فعا]ن سنديکای کارگران نيشکر ھفت

علی نجاتی و برخی ديگر از فعا]ن اين سنديکا 
واحد  در سنديکای کارگران شرکت.  ادامه يافت

رانی تھران و حومه نيز تعقيب و آزار  اتوبوس
توان  فعا]ن سنديکا تشديد گرديد که از جمله می

به بازداشت و محاکمه و صدور حکم زندان برای 
ابراھيم مددی، رضا شھابی، داود رضوی و 

چنين ممانعت از بازگشت به کار حسين  ھم
زاده، حسين  سعيدی، وحيد فريدونی، ناصر محرم

. کريمی سبزوار و فرحناز شيری، اشاره نمود
 سال زندان برای محمود صالحی، ٩صدور حکم 

زاده، تشديد فشار بر  بازداشت جعفر عظيم
گرد قضايی و محاکمه  کارگران زندانی، پی

آھن بافق، بازداشت  فعا]ن اعتصابات معدن سنگ
آباد، احضار و   خاتون  کارگر معدن مس٢٨

 کارگر معدن چادرملو و صدور حکم ٢٨محاکمه 
 ۴ تن از اين کارگران، بازداشت ۵شDق برای 

 تن از ١٠تن از کارگران معدن طزره، بازداشت 
 تن از کارگران ١٢فعا]ن اعتصابات عسلويه و 

دھندگان  سيمان درود، تبعيد فعا]ن و سازمان
تجمعات اعتراضی کارگران رشته برق 

ھای ويژه  قوی، يورش وحشيانه يگان فشار
سرکوب به تجمعات کارگری در چندين مورد و 
مجروح ساختن شماری از کارگران، به رگبار 

کار در  بستن صفوف کارگران بيکار و جويای
بھبان که منجر به کشته شدن يک کارگر و 
زخمی شدن تعداد ديگری از کارگران گرديد، 
تحميل قرارداد کار بر کارگران عسلويه که در 

کننده  آن به صراحت قيد شده ھر کارگر اعتصاب
شود،  بدون پرداخت حق و حقوق وی اخراج می

آميز دادگستری خوزستان پيرامون  بخشنامه تھديد
ممنوعيت ھرگونه اعتراض و اعتصاب در 

ھا، ھمه و ھمه در راستای تشديد  پتروشيمی
فشارھای سياسی و سرکوب طبقه کارگر بوده 

مجموع کارگران مبارز و فعا]ن اعتصاب .  است
که صرفا به خاطر سازماندھی اعتراض و 

 از کار ٩۴گرانه در سال  اعتصاب و فعاليت آگاه
 .تر شد تن نيز فزون ٢۵٠اخراج شدند از 

رغم تحميل چنين شرايط به لحاظ اقتصادی و  به

واسطه و  سياسی سخت و دشواری که تاثيرات بی
بازدارنده آن بر مبارزات و اعتراضات کارگری 

رغم تDش طبقه حاکم  غيرقابل انکار است و به
داشتن کارگران و بيرون  برای خاموش نگاه

راندن طبقه کارگر از صحنه مبارزه، اما طبقه 
کارگر نه فقط تن به سکوت و خاموشی نداد و از 
صحنه خارج نشد، بلکه در عرصه مقابله با 

داران،  تعرضات طبقه حاکم و نبرد با سرمايه
تر و موثرتر از  تر، متشکل  پرتوان٩۴درسال 

 .گذشته ظاھر شد
ھای مختلف  ھا و کارخانه  کارگران رشته٩۴سال 

در سراسر کشور، در ھزاران مورد و در اشکال 
پيمايی، بويژه در  مختلف، از جمله تجمع، راه

روند .  شکل اعتصاب، دست به اعتراض زدند
يابنده اعتصابات کارگری  روبه تزايد و گسترش

که از نخستين روزھای پس از پايان تعطيDت 
نوروزی آغاز شد، تا آخرين روزھای اسفند ادامه 

از نمونه اين تجمعات و اعتصابات .  داشت
توان به موارد زير اشاره کرد؛ اعتصابات  می

سنگ و  مکرر کارگران معادن بويژه معادن زغال
ھا، کارگران مخابرات  مس، کارگران پتروشيمی

ای و اپراتورھای  روستايی، کارگران برق منطقه
فشارقوی، فازھای مختلف عسلويه، نيروگاه، 

سازی،  سازی، ماشين آھن، کشتی فو]د، ذوب
آھن، مترو، نساجی،  تراکتورسازی، راه

سازی، صنايع پوشش، ايران  سازی، سيمان کاشی
فارس،  سازی، پا]يشگاه ستاره خليج برک، لوله

مھاباد، (ھا  نفت و گاز گچساران، کشت و صنعت
آب  تپه و ميان شکر ھفت ، نی)تپه، کارون ھفت

واحد،  شوش، تجمعات اعتراضی کارگران شرکت
کارگران بازنشسته، کارگران شھرداری، 
کارگران اخراجی و صدھا نمونه و موارد مشابه 

 .ديگر
 به ٩۴اعتصابات و اعتراضات کارگری در سال 

حدی پرشمار بود که پرداختن به آن يا حتا نام 
ھا از حجم و ظرفيت اين مقاله  بردن از تمام آن

در افزايش روزافزون اعتراضات و . بيرون است
اعتصابات کارگری ھمين بس که به اعتراف 

دار  کرمان در  رضا  رزم  حسينی  استان علی
تر از  ، تنھا در استان کرمان و در کم٩۴/  ۶/  ١١

 اعتصاب و اعراض ۶۵٠٠شش ماه، بيش از 
در يک جمله، طبقه .  کارگری رخ داده است

گير، با آھنگی  ، استوار و پی٩۴کارگر در سال 
فزاينده در مسير رشد مبارزات، پيشرفت و 

در .   برداشت اعتDی جنبش طبقاتی کارگران گام
، ٩٣آخرين شماره نشريه کار انتشاريافته در سال 

بندی از اعتصابات کارگری اين سال،  در جمع
ضمن اشاره به افزايش اعتراضات و اعتصابات 

 از لحاظ اعتراضات ٩۴سال "کارگری آمده بود 
 ٩٣و گسترش اعتصابات کارگری در ادامه سال 

و در مسير اعتDی بيشتر جنبش کارگری خواھد 
و روند مبارزات طبقه کارگر و اعتصابات "  بود

 بر درستی اين تحليل صحه ٩۴کارگری در سال 
 .گذاشت

افزايش ميزان اعتصابات و اعتراضات کارگری، 
کننده در  چنين افزايش تعداد کارگران شرکت ھم

ست  اين اعتراضات و اعتصابات، اگرچه واقعيتی
انکارناپذير، اما اين ھنوز تمام مساله نيست و 

ھای  توان از آن به عنوان يکی از ويژگی نمی
 ياد نمود، چرا که ٩۴جنبش کارگری در سال 

 به اين سو، ما با چنين ٩٠کم از سال  دست
اما .  ايم روندی در جنبش کارگری روبرو بوده

توان و بايد از آن به عنوان يکی  چه را که می آن
ھای مھم و نقاط برجسته جنبش  از ويژگی

 ياد نمود، اعتصابات فرا ٩۴کارگری در سال 
ھای بلندی است  ای و فرا واحدی و گام کارخانه

که طبقه کارگر به سوی سازماندھی اعتصابات 
رشته ای و در راستای اعتصابات سراسری 

 .برداشت
پوشيده نيست که ھر اعتصاب، مستقل از 

ست و  پيروزی يا شکست آن، مستلزم سازماندھی
سازماندھی در ھر سطح و اندازه آن، نيازمند 

برپايی اعتراضات و .  تشکل در نقطه توليد است
درپی کارگری در صدھا موسسه و  اعتصابات پی

يابی و  که حاکی از سازمان کارخانه درعين آن
ھمبستگی جنبش کارگری در سطح ھر واحد 

گر مرحله معينی از  توليدی و خدماتی است و بيان
ست، درعين حال  رشد و اعتDی جنبش کارگری

ھا و شرايط، برای گذار از  گر آمادگی زمينه بيان
تر و  اعتصابات پراکنده به اعتصابات متشکل

کارگران به تجربه و در .  ای است فراکارخانه
آموزند که اعتصابات پراکنده و  جريان عمل می

مجزا از يکديگر، کارآئی ]زم را ندارند و به 
ھمين شرايط و .  رسند نتايج مطلوب نمی

ھاست که در درجه اول کارگران آگاه و  واقعيت
ھای  پيشرو ھر کارخانه را به سمت ايجاد ارتباط

ھا و  ای و سازماندھی تشکل فراکارخانه
 .راند اعتصابات فرا واحدی می

توانست در حد  جنبش کارگری ديگر نمی
يابی مجزا در ھر واحد، ولو  اعتصابات و سازمان

فزاينده و گسترش يابنده، يا ھمان روندی که از 
.  به اين سو طی کرده است، درجا بزند٩٠

برعکس، جريان مبارزه طبقاتی و نيازھای رشد 
ھای فراواحدی و  و ارتقای جنبش طبقاتی، تشکل

ای و  ای و اعتراضات و اعتصابات رشته رشته
اين .  داد سرتاسری را در دستور کار آن قرار می

وظيفه بر دوش کارگران آگاه و پيشرو ھر واحد 
ھای پيشروتر طبقه کارگر قرار گرفت و  و بخش

تر از  بخش پيشروتر طبقه کارگر نيز مشخص
يابی کارگران   راه تشکل٩۴، در سال ٩٣سال 

برای غلبه بر پراکندگی و سازماندھی اعتصابات 
ھای بسيار  سراسری را نشان داد و نمونه

درخشانی از اعتراضات و اعتصابات ھماھنگ و 
ای را سازمان داد که در سه دھه اخير  رشته

ھا اشاره  وار به اين نمونه خDصه.  سابقه نداشت
 :کنيم می

نمونه اول، سازماندھی تجمعات اعتراضی مکرر 
ای و اپراتورھای  و ھماھنگ کارگران برق منطقه

کارگران پيشرو اين رشته، در .  فشار قوی است
، چھار تجمع بزرگ و اعتراضی و ٩۴سال 

ھماھنگ با شرکت صدھا کارگر برق از 
در .  ھای مختلف کشور را سازمان دادند استان

 کارگر و ٨٠٠ کارگر، مرداد ۶٠٠فروردين 
 کارگر، به نمايندگی ۴٠٠ دی، ٧ و ۶روزھای 

 کارگر اين رشته، به تھران رفتند و در ۵٠٠٠از 
برابر نھاد رياست جمھوری و مجلس دست به 

 نيز سه بار ٩٣اين کارگران در سال .  تجمع زدند
تجمعات اعتراضی مشابھی را سازمان داده 

 .بودند

١از صفحه   

 ٩۴ھای برجسته جنبش کارگری در سال  ويژگی



 ۴ ٧١۴ شماره  ٩۵نيمه اول فروردين     ۴

٣از صفحه   

 ٩۴ھای برجسته جنبش کارگری در سال  ويژگی

 ميليون تومان تاکيد ٣/  ۵با]ی خط فقر و رقم 
 .شده است

بدين ترتيب سيزده تشکل کارگری و فعا]ن 
کارگری خواستار افزايش دستمزد به با]ی خط 
فقر شدند و خواست و رقم واحدی را که خواست 
طبقه کارگر ايران بود، در برابر طبقه حاکم قرار 

 .داده و آن را طلب کردند
ھا و کارزار افزايش حداقل  اتحادعمل تشکل

دستمزد، نه فقط از اين جھت که يکی از مطالبات 
مھم کارگری رادر مقياس سراسری در برابر 

گذاشت،  دار و دولت اين طبقه می طبقه سرمايه
چنين از اين جھت که  اقدام مھمی بود، بلکه ھم

کار رژيم سياسی حاکم و يکی از  قانون
کشيد و  ھای ديرين آن را به چالش می سياست

مبارزه طبقه کارگر را به يک مبارزه سياسی 
ساخت، حائز اھميت زيادی  تمام عيار مبدل می

 .بود
 چه ٩۴کDم آخر اينکه، جنبش کارگری در سال 

از نظر رشد و گسترش اعتراضات و اعتصابات 
ھا و واحدھای مجزا ، چه بويژه از  در کارخانه

نظر رشد اعتصابات متحدانه و ھماھنگ چند 
ھای مھمی به جلو  واحد در يک رشته معين، گام

يابی و روحيه ھمبستگی در  سازمان.  برداشت
صفوف کارگران يک رشته تقويت شد و در 

ای و سرتاسری به  ھای رشته زمينه برپايی تشکل
اين ھمه،با اتحاد .  ھای مھمی نائل گشت پيشرفت

عمل تشکل ھا ی کارگری و فعا]ن کارگری توأم 
کارزار افزايش حداقل دستمزد به با]ی .  گشت

نه تنھا به جنبش )   ميليون تومان٣/  ۵(خط فقر 
اعتراضی برای افزايش دستمزد کمک رساند و 
خود جزئی از آن بود، بلکه ھمچنين برخی 

 .ھای درونی خود را پس زد ناخالصی
 
 
 

 نه فقط سال افزايش و ٩۴بدين اعتبار، سال 
گسترش اعتصابات و اعتراضات کارگری مجزا 
و منفرد در اين يا آن کارخانه و موسسه، بلکه 

چنين و بويژه سال رشد اعتراضات و  ھم
اعتصابات .  ای است اعتصابات فراواحدی و رشته

ھای  و اجتماعات اعتراضی کارگران در رشته
سنگ  برق، مخابرات، پتروشيمی و معادن زغال

نشان داد که کارگران آگاه و پيشرو واحدھای 
ھای  اند ارتباط مختلف اين رشته ھا، توانسته

ھای  معينی با يکديگر برقرار سازند، تشکل
اند که توانسته است  ای را ايجاد کرده ويژه

اعتصابات و اعتراضات کارگران چند واحد را 
سال .  به طور ھماھنگ و ھمزمان سازمان دھد

ھای مخفی   در واقع سال ايجاد کميته٩۴
ھماھنگی، متشکل از کارگران پيشرو واحدھای 

ھای  بندی تشکل مختلف يک رشته، سال نطفه
تر جنبش کارگری در  نھادن جدی ای و گام رشته

. ای و سراسری است مسير اعتصابات رشته
جنبش کارگری درمسير رشد و اعتDی خود و 
گذاراز اعتصابات پراکنده به جنبش متشکل 

 که ستاره پرفروغ معدن ٩۴سرتاسری در سال 
بديل  در آسمان آن تابيدن آغازکرد و ستاره بی
کننده  پتروشيمی، بر تارک آن درخششی خيره

ھای اوليه اما مھمی را در  يافت، توانست گام
ھای  راستای غلبه بر پراکندگی بردارد و افق

 .نوينی را در برابر خود بگشايد
از مختصات قابل ذکر ديگر جنبش کارگری در 

ھای  ، گسترش اتحاد عمل ميان تشکل٩۴سال 
در .  ھای فعا]ن کارگری است کارگری و تشکل

دو موضوع بسيار مھم و حياتی جنبش کارگری 
يعنی اول ماه مه و تعيين حداقل دستمزد، ھفت 
تشکل مستقل شامل، اتحاديه آزاد کارگران ايران، 
انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، 

تپه، سنديکای  سنديکای کارگران نيشکر ھفت
کارگران نقاش استان البرز، کانون مدافعان 

 ھماھنگی برای کمک به  حقوق کارگر، کميته
 پيگيری ايجاد  ھای کارگری و کميته ايجاد تشکل

ھای کارگری در حد صدور بيانيه وارد  تشکل
ھای واحد و مشترکی  اتحاد عمل شدند و بيانيه

ھا در بيانيه خود به  اين تشکل.  انتشار دادند
، بر افزايش حداقل ٩۵مناسبت دستمزد سال 

)  ميليون تومان٣/  ۵(دستمزد به با]ی خط فقر 
. که خواست عموم کارگران است پای فشردند

رانی  واحد اتوبوس سنديکای کارگران شرکت
ای به ھمين  تھران و حومه نيز، با انتشار بيانيه

مناسبت، بر افزايش حداقل دستمزد به با]ی خط 
 . ميليون تومان تاکيد نمود٣/ ۵فقر و رقم 

 تشکل مستقل فعا]ن کارگری ۵عDوه بر اين، 
ھای پارس جنوبی، فعا]ن  شامل؛ کارگران پروژه

کارگری جنوب، جمعی از کارگران 
ھای منطقه ويژه ماھشھر و بندرامام،  پتروشيمی

کرج و فعا]ن   –بخشی از کارگران محور تھران 
 ٩۴کارگری شوش و انديمشک که در سال 

ھای مشترک متعددی ازجمله در رابطه با  بيانيه
اول ماه مه، معلمان، کارگران زندانی، قتل 
شاھرخ زمانی، انتشار داده بودند ، در مورد مزد 

 نيز بيانيه مشترکی انتشار دادند ٩۵حداقل سال 
که در اين بيانيه نيز بر افزايش حداقل دستمزد به 

نمونه دوم اعتراضات سراسری کارگران 
 تن از ١۶٠٠بيش از .  مخابرات روستايی است

کارگران مخابرات روستايی از شھرھا و 
 ٧٠٠٠ھای مختلف و به نمايندگی از حدود  استان

کارگر اين رشته، به تھران رفتند و در روزھای 
يکم و دوم ارديبھشت در مقابل ساختمان 

آوری دست به  مخابرات و وزارت ارتباطات و فن
تر از آن نيز  اين کارگران، سال قبل.  تجمع زدند

دو تجمع اعتراضی مشابه در مقابل مجلس برپا 
 .کرده بودند

نمونه سوم، اعتصابات فرا واحدی يا اعتصابات 
ای کارگران پتروشيمی است که بايد آن را  رشته

کارگران .  گل سرسبد اين گونه اعتصابات ناميد
ھای منطقه ماھشھر و  آگاه و پيشرو پتروشيمی

فارس، در  عسلويه زيرمجموعه ھلدينگ خليج
مھر و آذر در سه نوبت اعتصابات ھماھنگ 
فراواحدی را سازمان دادند که ھر بار شمار 

رغم  علی.  بيشتری از کارگران به آن پيوستند
فشارھای امنيتی و بخشنامه تھديدآميز دادگستری 

ھای منطقه  خوزستان اعتصاب، تمام پتروشيمی
. ماھشھر و عسلويه را در خود فرو برد
اعتراضات کارگران پتروشيمی، در دی ماه نيز 
ادامه يافت و سرانجام کارگران پتروشيمی نه فقط 

ھای منطقه ماشھر و  در سطح مجموعه پتروشيمی
عسلويه، بلکه در مقياس سراسری به ميدان 

 تن از کارگران پتروشيمی ٣٠٠زمانی که .  آمدند
ھای  به نمايندگی از ھزاران کارگر پتروشيمی

منطقه ماھشھر و عسلويه، پتروشيمی اراک، 
پتروشيمی اصفھان و پتروشيمی تبريز، مشترکا 
در مقابل وزارت نفت در تھران دست به تجمع 
زدند، آنان با اين اقدام درخشان و يکپارچه، در 
واقع نه فقط اتحاد سراسری کارگران پتروشيمی 
را به نمايش گذاشتند ونطفه ھای تشکل سراسری 
خود را پی ريختند، بلکه درعين حال راه 

يابی در مقياس سراسری را نيز به  تشکل
 .ھا نشان دادند کارگران ساير رشته

نمونه ديگر و جديدتر، اتحاد و اعتصاب يکپارچه 
سنگ،   معدن زغال٩و ھماھنگ ھزاران کارگر 

ھای  واقع در کوھبنان استان کرمان و استان
سازماندھی اعتصاب چند .  گلستان و سمنان است

سنگ درمقياس  ھزار نفره کارگران معادن زغال
 و پيوستن معدن به ٩۴فرا استانی در دی ماه 

ھای ديگری که پيش از اين در اين راه گام  بخش
نھاده بودند، نه فقط نشان ديگری از رشد و 
اعتDی جنبش طبقاتی کارگران، بلکه پاسخی 
شايسته به نيازھای لحظه فعلی جنبش کارگری 
در مسير تکاملی آن و چيرگی بر اعتصابات 

سنگ، برگ زرين ديگری بر  زغال.  پراکنده بود
ای و سراسری جنبش  دفتر اعتصابات رشته

 .کارگری افزود
ای و  در کنار اين اعتراضات و اعتصابات رشته

سراسری کارگران برق، مخابرات روستايی، 
 ٣٠سنگ که قريب به  پتروشيمی و معادن زغال

ھزار کارگر در آن دخيل بودند، بايد از سلسله 
اعتصابات کارگران فازھای مختلف عسلويه ياد 
کرد که از مھرماه آغاز شد و در اواسط دی ماه 
تقريبا تمام فازھای عسلويه را دربر گرفت و 

 .ھزاران کارگر در آن شرکت داشتند

 خ�صه ای از
  اط�عيه ھای سازمان

 
درتاريخ ھشتم فروردين ، کميته خارج 

) اقليت (  از کشور سازمان فدائيان 
 "اطDعيه ای صادر نمود با عنوان

تروريستھای داعش، فرودگاه و 
متروی زير زمينی بروکسل پايتخت 
کشور بلژيک را مورد حمله انتحاری 

 !قرار دادند
اين اطDعيه در محکوميت عمل 
تروريستی ، انتحاری درفرودگاه و 
متروی زيرزمينی بروکسل پايتخت 

در اين عمل .بلژيک انتشار يافت 
انتحاری که مسئوليت انرا تروريستھای 

بعھده گرفتند )  دولت اسDمی (  داعش 
بيش از سی نفر کشته و تعداد زيادی 

کميته خارج کشور .  مجروح شدند 
اين عمل )  اقليت (  سازمان فدائيان 

تروريستی را که باعث کشته و 
مجروح شدن تعدادی از مردم عادی 

 .شھر بروکسل شد بشدت محکوم کرد
 



 ۵ ٧١۴ شماره  ٩۵نيمه اول فروردين     ۵

  ۶درصفحه 

١از صفحه   

سرمنشأ موج تروريسم 
 اس�می در کجاست؟

گذاری عليه  آورند، به ترور و بمب روی می
شوند، بر اين اقدامات  اشغالگران ھم متوسل می

درگذشته، .  توان نام تروريسم نھاد نظامی نيز نمی
مبارزات مردم اروپا عليه فاشيسم ھيتلری و 
اکنون مبارزات مردم فلسطين عليه اشغالگران 

 .ھای آن ھستند اسرائيل نمونه
چنين است، مبارزه يک سازمان سياسی عليه  ھم

ای متکی است،  دولت خودی که به مبارزه توده
عنوان يک  ھای مبارزه به اما گاه بنا به ضرورت

گذاری ھم  تاکتيک فرعی از ترور و يا بمب
توان  ھا را نيز نمی اين سازمان.  کند استفاده می

 . تروريست ناميد
تروريسم فقط آن شيوه تفکر و عمل سياسی جدا 

گذاری را شکل  از مردم است که ترور و بمب
يابی به ھدف سياسی  اصلی مبارزه برای دست

 . داند خود می
آيد که چه شد اين  حا] اين سؤال پيش می

گرای مثل قارچ در  ھای تروريست اسDم گروه
ھا در  ای وسيع روييدند و سرمنشأ آن منطقه

 کجاست؟ 
گرچه در منطقه خاورميانه وکD در کشورھايی 

ھای عميق دارد،  که خرافات اسDمی ريشه
ھای ترور اسDمی  ھايی از گروه نمونه

ھای دورتر، ازجمله در ايران وجود  درگذشته
داشته است، اما اينھا مواردی منفرد و محلی 

ماجرای .  سرعت نيز از بين رفتند بودند و به
ای فراگير  ھای تروريسم از ھنگامی به پديده گروه
ھای  ويژه در خاورميانه تبديل گرديد که قدرت به

 غربی برای مقابله با رشد کمونيسم و  امپرياليست
گرا و  ھای اسDم نيز نفوذ شوروی، تقويت جنبش

گرا را بر اساس  ھای مسلح اسDم ايجاد گروه
استراتژی کمربند سبز، در نيمه دوم قرن بيستم 

نخستين نمونه .  در دستور کار قراردادند
ھای تروريست اسDمی توسط  دھی گروه سازمان
ھای امپرياليست، بر سر مسئله افغانستان  قدرت

ھای آمريکا و اروپايی با کمک  بود که دولت
ھايی از  ھای عربستان و پاکستان، گروه دولت
دھی و  گرايان کشورھای مختلف را سازمان اسDم

مسلح کردند تا زير پرچم مجاھدين اسDم عليه 
 .کفار بجنگند

ديده و آدمکش  ھای آموزش از درون ھمين گروه
تروريست بود که القاعده و طالبان سر برآوردند 
که وقتی افسار پاره کردند و تبديل به مخالف خود 
آمريکا شدند، ديگر عنوان پيکارجويان و 

ھا سلب شد و به نام  مجاھدين اسDم از آن
 .شان، تروريست ناميده شدند واقعی

ھای امپرياليست، تDش  ادامه ھمين سياست قدرت
گرايان به رھبر جنبش  برای تبديل کردن اسDم

 و سپردن ٥٧مردم ايران در جريان انقDب سال 
بدين طريق رژيمی بر .  ھا بود قدرت سياسی به آن

ھای  کننده منافع قدرت سرکار آمد که گرچه تأمين
امپرياليسم و پيش برنده سياست ضد کمونيستی 

ھا بود، اما به سرکوب، کشتار و ترور  آن
خواھان ايران حتی در  ھا و آزادی کمونيست

خارج از کشور بسنده نکرد، بلکه آغاز به 
ھای تروريست اسDمی در  دھی گروه سازمان

فتوای قتل .  کشورھای منطقه و حتی اروپا کرد
نويسندگان و ھنرمندان کشورھای ديگر را صادر 
کرد و چندين اقدام تروريستی را در کشورھای 

لذا ھمين رژيمی را که .  اروپائی انجام داد
خودشان در رأس قدرت قراردادند، از جانب 

ھای  داند حتی تظاھرات و گردھمايی مجاز می
ھا را با توسل  به اسلحه و نيروی  آميز آن مسالمت

که ھمين توده مردم  نظامی سرکوب کند، اما وقتی
آورند، تروريست  به مبارزه مسلحانه روی می

 .شوند ناميده می
ای و  ھای منطقه در جنگ داخلی سوريه که دولت

ھای جھانی با منافع متضاد حضور دارند و  قدرت
کنند، ھر  از اين يا آن گروه حمايت و پشتيبانی می

ھا، گروه طرفدار رقيب را  يک از اين دولت
بعد ھم که پای مذاکره و .  نامند تروريست می

ھا  کنند که آن آيد، توافق می سازش پيش می
که وارد روند  تروريست نبوده و نيستند، مگر آن

 .وفصل اختDفات نشوند مذاکره و حل
اشاره فقط به اين چند نمونه کافی است تا نشان 

ھای  داده شود، که تروريسم از ديدگاه دولت
داری ھيچ تعريف معين و مشخصی  سرمايه

ھا تعيين  ندارد، بلکه منافع و مصالح اين دولت
کند که تروريسم چيست و تروريست کيست؟  می

تواند  از ھمين روست که يک گروه مسلح می
امروز تروريست شناخته شود و فردا با ھمان 

 . تفکر و عمل، غير تروريست
اما تروريسم معنای معينی دارد و به آن تفکر 

کوشد با توسل به  شود که می سياسی اطDق می
عنوان يگانه تاکتيک و  گذاری به ترور و بمب

ترين تاکتيک، به  شکل مبارزه، يا ]اقل اصلی
خارج از اين .  ھدف سياسی خود جامه عمل پوشد

 . چارچوب تروريسم ھيچ معنايی ندارد
که استثنائات نفی شوند،  با اين تعريف بدون اين

حسب تفکر و شيوه  گرا به ھای مسلح اسDم گروه
محدود به اين يا .  اند ھای تروريست عملشان، گروه

آن شاخه اسDم، اين يا آن گروه اسDمی ھم 
ھای سنی مذھب، از  گونه که گروه ھمان.  شود نمی

نمونه داعش، القاعده، طالبان و غيره 
گرای شيعه و حتی  ھای اسDم اند، گروه تروريست

مذھب از نمونه جمھوری  ھای مذھبی شيعه دولت
البته .  شوند اسDمی نيز تروريست محسوب می

فردی ھم  ھای منحصربه تروريسم اسDمی ويژگی
دارد که آن را از تروريسم غير اسDمی متمايز 

که ھدف اقدامات تروريستی  ازجمله اين.  سازد می
ھا نيست، بلکه مردم غيرنظامی  ھا فقط دولت آن

ويژه اگر اين مردم پيرو دين ديگر يا  ھم ھست، به
کشتار مردم مسيحی .  فرقه ديگری از اسDم باشند

مذھب در پاکستان، عراق، سوريه، نيجريه، 
ھای تروريست  ھا توسط گروه اروپا، کشتار سنی

ھای  شيعه، يا کشتار شيعيان توسط تروريست
. وضوح اين حقيقت را نشان داده است سنی به

ھا کافرند و کشتن  چون آن:  توجيه دينی ھم دارد
فقط عملی مذموم و ضد انسانی نيست،  آنھا نه

ای الھی است که نزد  بلکه عملی واجب و وظيفه
ھا نوشته  حساب اعمال نيک آن پروردگارشان به

 . خواھد شد
که توده  اما با ھمان تعريفی که ارائه شد، وقتی

مردم يک کشور، حتی بخشی از جمعيت يک 
 خودی به مبارزه مسلحانه روی  کشور عليه دولت

آورند و در جريان اين مبارزه مسلحانه که  می
ترين شکل مبارزه سياسی است، به ترور و  عالی
گذاری ھم برای سرنگونی دولت متوسل  بمب
اند و نه اقدامات  شوند، نه اين مردم تروريست می
که يک  نمونه ديگر، وقتی.  ھا تروريستی آن

ای از اين کشور  نيروی اشغالگر، کشور يا منطقه
آورد، مردم اين کشور  می را به اشغال نظامی در

به اشکال متنوعی از مبارزه عليه اشغالگران 

وزير بھداشت ترکيه تعداد .  زخمی اعDم کردند
 نفر ٣٧شدگان غيرنظاميان در آنکارا را  کشته

 نفر ذکرشده ١٢٥ھا نيز  تعداد زخمی.  اعDم کرد
سازمان ملل ھم اخيراً اعDم کرد که تنھا .  است

 عراقی کشته شدند که ١١١٩در يک ماه گذشته 
ھای  تعداد زخمی.   نفر غيرنظامی بودند٥٧٥

 . نفر بوده است١١٩٦غيرنظامی 
درپی، اين  ھای سرمايه داری جھان نيز پی دولت

کنند و با بگيروببند، وعده  تروريسم را محکوم می
داده، نه  اما آنچه تاکنون رخ.  دھند پايان آن را می

ھم  دليل آن.  مھار بلکه گسترش آن بوده است
حل در دستور  عنوان راه آنچه به.  پوشيده نيست
ھاست، مقابله نظامی، دستگيری و  کار اين دولت

زندانی کردن و حتی اعدام تعدادی از 
. حل معضل نيست اما اين راه.  ھاست تروريست

حل اين پديده مقدم بر ھر چيز، مستلزم  راه
يابی اين پديده، علل اقتصادی، اجتماعی و  ريشه

اما نفع اين .  سياسی پيدايش و رشد آن است
يابی نيست، چراکه در آن  ھا در اين ريشه دولت

 .آيد صورت پای پاسخگويی خودشان به ميان می
عنوان  ای که به قبل از ھر چيز ببينيم اين واژه

ھای جھان  تروريسم مورداستفاده دولت
گيرد به چه معناست و  داری قرار می سرمايه

ھای  ھا کيست؟ دولت تروريست از ديدگاه آن
داری تعريف مشخصی از تروريسم  سرمايه
ھا و عمل  گيری اما تا جايی که موضع.  ندارند

توان در يک جمله کوتاه  دھد، می می ھا نشان  آن
ای که خDف منافع اين  گفت که ھر اقدام مسلحانه

که يک عمل فردی  ھا باشد، مستثنا از اين دولت
باشد يا اقدام مسلحانه جمعی توده مردم، آن را 

نامند و انجام دھندگان آن را  تروريسم می
بالعکس، ھر عمل مسلحانه فردی يا .  تروريست

ھا باشد، از دايره  جمعی به ھرشکل، که به نفع آن
ھای  مثDً امثال گروه.  شمول تروريسم خارج است

گرای القاعده ، طالبان، حکمت يار، تا  اسDم
ھای آمريکا و  روزی که در خدمت سياست دولت

اروپا برای ضربه زدن به رقيب خود، شوروی 
ھا تروريست محسوب  در افغانستان بودند، آن

شدند، بلکه رزمندگان و پيکارجويان و  نمی
  اما بعداً که عليه خود آنھا.  مجاھدين نام داشتند

برگشتند، نامشان تغيير کرد و تروريست ناميده 
 . شدند

گرای مسلح  ھای اسDم جمھوری اسDمی گروه
که  داند، درحالی طرفدار خود را تروريست نمی

ھا منافع  ھای ديگر که اين گروه تعدادی از دولت
ھا را تروريست  اندازند، آن ھا را به خطر می آن
 .شناسند می

رژيم اسرائيل و حاميان آن ازجمله دولت آمريکا 
ھای اروپائی، ھر گروھی از مردم  و دولت

ھا،  فلسطين را مستثنا از عقيده و شکل مبارزه آن
که برای مبارزه با اشغالگری به اسلحه  ھمين

که  دانند، درحالی متوسل شوند، تروريست می
ھا را تروريست  ھا آن تعدادی از دولت

 .شناسند نمی
ھا تن از مردم تحت ستم  که ميليون در ترکيه وقتی

ای  کرد برای کسب حقوق و آزادی خود، مبارزه
کنند، دولت اين کشور خود را  آميز می مسالمت



 ۶ ٧١۴ شماره  ٩۵نيمه اول فروردين     ۶
۵از صفحه   

 سرمنشأ موج تروريسم اس�می در کجاست؟

ھا و خارجی ستيزی  امنيتی، محدود کردن آزادی
ھای  سياست.  اما پاسخ آن روشن است.  تبديل کنند

ھای اروپايی اين جوانان را به تروريست  دولت
اگر اين واقعيت را ھم .  گرا تبديل کرده است اسDم
ھا برای پيشبرد سياستشان  گيريم که تا مدت ناديده

در سوريه، مانعی برای رفتن اين افراد به سوريه 
گرا وجود  ھای اسDم و پيوستن به يکی از گروه

ھا، جزء فقيرترين مردم  نداشت، اين تروريست
ھا  آن.  کشورھای اروپايی ھستند و عموماً بيکارند

يکی از .  رو ھستند با تبعيض و تحقير روبه
ھای اروپايی تاکنون اين بوده  ھای دولت سياست

ھای خاص از  که مھاجرين را در مناطق و محله
ايم، اسکان  نمونه آنچه در فرانسه و بلژيک ديده

بنابراين مردمانی ايزوله ھستند که جز با .  دھند
گروه محدود خودشان ارتباطی ندارند و 

که ظاھراً شھروند اين کشورھا محسوب  درحالی
در ھر يک از اين .  اند شوند، درواقع بيگانه می

محDت مختص مھاجرين، يک يا چند مسجد ھم با 
د]رھای نفتی عربستان سعودی و جمھوری 
اسDمی ايران و غيره ايجادشده است که اين مردم 
بيکار و فقير وقت خود را در درون اين مساجد 

قدر کافی  بگذرانند و از خرافات اسDمی به
روشن است که با اين اوصاف، .  مستفيض شوند

جوانان اين مناطق، ازھرجھت آماده پيوستن به 
گرا و اقدامات وحشيانه  ھای تروريست اسDم گروه

 .عليه مردم غيرنظامی کشورھای اروپايی باشند
بنابراين پوشيده نيست که تشديد فشارھای امنيتی 
و دستگيری و به زندان انداختن تعدادی از اين 
افراد، معضل تروريسم را حتی در کشورھای 
اروپايی حل نخواھد کرد تا چه رسد به سراسر 

قاره ھند و  منطقه خاورميانه، بخشی از شبه
 .آفريقا

حلی برای  فقط راه داری و امپرياليسم نه سرمايه
گرايی ندارد، بلکه به  مقابله با تروريسم و اسDم

د]يل اقتصادی، اجتماعی و سياسی، مستقيم و 
از .  غيرمستقيم، مشوق و سازمانده آن نيز ھستند

داری بيش از آن در  اين گذشته، نظام سرمايه
بحران است که بتواند حتی درجايی که منافعش 

. ھايی را حل کند کند، يک چنين بحران ايجاب می
قاره ھند، پرورشگاه  اگر خاورميانه، آفريقا، شبه

روست که  تروريسم اسDمی است، ازآن
. ھای عينی و ذھنی آن نيز فراھم است زمينه

کشورھای اين مناطق با انبوھی از تضادھای 
ھای مردم اين کشورھا  توده.  اند ]ينحل مواجه

ھای  عموماً فقيرند، بيکارند، زير يوغ رژيم
ھا و حقوق انسانی  ترين آزادی استبدادی از ابتدايی

اند و لذا در ناآگاھی و خرافات دينی اسير  محروم
 .و گرفتارند

حلی برای  فقط راه داری و امپرياليسم نه سرمايه
حتی يکی از اين معضDت ندارند بلکه بالعکس 

 .کنند ھا را تشديد می مدام آن
که انقDباتی ژرف و راديکال در اين  تا وقتی

کشورھا رخ ندھد، ھيچ بھبودی در اوضاع اين 
لذا مسائلی .  ھا رخ نخواھد داد کشورھا و مردم آن
گرايی، تروريسم اسDمی،  از نمونه اسDم

ھا معضل ديگر  ھای داخلی ارتجاعی و ده جنگ
 . جای خود باقی خواھند ماند به
 

اسDمی خامنه ای و ھژمونی طلبی او در 
در .  مجموعه ھيئت حاکمه ايران و کل منطقه ديد

واقع با چنين نگاھی به رغم اينکه خامنه ای و 
دار و دسته حکومتی اش مدام از دشمنی آمريکا 
حرف می زنند، اما خطر واقعی را ھم اکنون نه 
. در بيرون بلکه در درون نظام احساس می کنند
اين احساس خطر از يک سو به کرات توسط 

در نخبگان "  نفوذ دشمن"خامنه ای با اسم رمز 
نظام  تکرار می شود و از سوی ديگر فرماندھان 
نظامی سپاه نيز اين روزھا با عمده کردن تھديد 
ھای داخلی، اھداف و مقاصد خامنه ای را پی می 

سخنان .  گيرند و بر طبل مواضع وی می کوبند
اميرعلی حاجی زاده، فرمانده نيروی ھوافضای 
سپاه در روزھای پس از پرتاب موشک ھای 

"دوربرد، مبنی بر اينکه نيروی نظامی نگران : 
تھديد خارجی نيست و نگرانی ما از درون 

ھا و  ھا، از برادرزاده کشور، از داخل، از آقازاده
ھا و از کسانی است که روی  خواھرزاده

، به "گذارند سازان اثر می گيران و تصميم تصميم
روشنی عمق چالش منازعات درونی ھيئت 

 . حاکمه ايران را بازتاب می دھد
چالش دوم اما، تحو]تی است که ھم اکنون در 

اعتراضات و .  زير پوست جامعه جاريست
اعتصابات کارگری روز بروز در حال گسترش 
است، جو نارضايتی عموی تمام جامعه را فرا 

فقر و بيکاری بيداد می کند، سفره .  گرفته است
کارگران و زحمتکشان روز به روز تھی تر می 
شود، دزدی، چپاول و فساد تمام ارگان ھای 

شکاف طبقاتی .  ھيئت حاکمه را فرا گرفته است
در جامعه بحران زده ايران چنان دھن باز کرده 
که حتا صدای اعتراض پاره ای از خود 
. حکومتيان و چپاولگران مردم نيز بلند شده است
پوشيده نيست که در چنين وضعيتی، چالش اصلی 
. نظام مقابله با نيروی عظيم کار و زحمت است

 سال حاکميت جمھوری اسDمی به ٣٧تجربه 
خوبی نشان داده است که در مواجھه و مقابله با 
اين چالش سترگ، تمام جناح ھای رنگارنگ 
حاکميت، از سبز و بنفش و نارنجی گرفته تا 

اعتدال "و "  اصDح طلبان"اصولگرايان، 
به سرعت در ھم تنيده می شوند و به "  گرايان

زير علم رھبری نظام "  امت واحده"صورت يک 
چرا که جملگی فارغ .  و عليه مردم سينه می زنند

از ھمه تضادھا، کشمکش ھا و منازعاتی که با 
ھم دارند، بر جايگاه ولی فقيه و نقش او در 
ماندگاری و استمرار جمھوری اسDمی واقف 

لذا، وقتی اين چالش سترگ در سطح .  ھستند
عمومی و ھمگانی سر باز کند و پای جنبش توده 
ای و جنبش کارگری به وسط کشيده شود، تمام 
جناح ھای حاکميت با يک تشر خامنه ای و در 
مواجھه با احکام حکومتی ولی فقيه سر تعظيم 
فرود آورده و توده ھا را در پای خامنه ای 

اين ھمان نکته ای است که بی .  قربانی می کنند
توجھی به آن تاکنون بيشترين ضربات را بر 
جنبش ھای اجتماعی ايران وارد کرده و پس از 
اين نيز می تواند لطمات جدی بر مبارزات توده 

ھا، رژيمی تروريست  ای آن ھا و متحدان منطقه آن
رغم  گرچه به.  و تروريست پرور لقب گرفت

تروريست خواندن اين رژيم، ابايی ندارند که به 
خاطر منافع اقتصادی و سياسی خود، برای سران 
آن در کشورھای اروپايی فرش قرمز ھم پھن 

 .ھا استقبال نمايند کنند و از آن 
ادامه سياست تروريست پروری اسDمی 

ھای امپرياليست، لشکرکشی نظامی بوش و  قدرت
. متحدان اروپايی آن به افغانستان و عراق بود

ھای  فقط گروه ويژه در عراق بود که نه به
تروريست شيعه را در رأس قدرت قراردادند، 

ھای  بلکه درنتيجه ھمين اشغالگری بود که گروه
تروريست اسDمی از نمونه زرقاوی و در ادامه 
. آن البغدادی و داعش پديد آمدند و رشد کردند

ھای تروريست  ھمين سياست در ليبی نيز گروه
 .اسDمی ديگری را رشد داد

ھای کشورھای عربی از نمونه  در جريان انقDب
ھای امپرياليست  مصر، تونس و سوريه، قدرت

گرايان را تقويت و در رأس  تDش نمودند اسDم
ويژه  قدرت قرار دھند، از درون اين کشورھا به

ھای تروريست  در سوريه ھست که بازھم گروه
 .شوند کنند و تقويت می گرا رشد می اسDم

جا روشن است که سرمنشأ پيدايش و  پس تا ھمين
رشد موج جديد تروريسم اسDمی، سياست 

ھای امپرياليست است، اما اين فقط نتيجه  قدرت
ھا از  وخالی يک سياست نيست، بلکه آن خشک

اگر .  اند ھا را پرورانده جميع جھات، اين گروه
گرا، از  ھای تروريست اسDم سؤال شود اين گروه

گيرند؟  شوند و از کجا نيرو می کجا تغذيه می
. ھای امپرياليست در ميان است بازھم پای قدرت

چراکه آنھا يا مستقيم ازنظر مالی و تسليحاتی 
ھا بوده و ھستند، و اگر ھم  متکی به امپرياليست

ھای امپرياليست  مستقيم از سوی قدرت
موردحمايت نظامی و مالی قرار نگيرند، از 

ھای مذھبی منطقه خاورميانه حمايت  سوی دولت
ھای مالی و  اين حمايت. شوند مالی و تسليحاتی می
دھد  گرا امکان می ھای اسDم تسليحاتی به گروه

ھای فقير، بيکار و ناآگاه  سادگی از ميان توده به
پوشيده نيست .  کشورھای منطقه سربازگيری کنند

ماندگی و ناآگاھی نيز بنوبه خود،  که اين فقر،عقب
ھای غارتگرانه امپرياليستی  عمدتا نتيجه سياست

ھای امپرياليست از  ھای قدرت و حمايت قدرت
آور  لذا تعجب.  ھای استبدادی اين منطقه است رژيم

ھا بتوانند نه  نخواھد بود که ھر يک از اين گروه
گرا  ھا ھزار مزدور اسDم چندين ھزار بلکه گاه ده

 . را در صفوف خود متشکل سازند
اين نيرو اکنون ديگر محدود به منطقه 
خاورميانه، آفريقا، پاکستان و امثالھم نيست، بلکه 

ھای تروريست زاده  بخشی از نيروھای اين گروه
 .يافته در کشورھای اروپائی ھستند و پرورش

چگونه ممکن است کسانی که نسل دوم و سوم 
مھاجرين خاورميانه و آفريقا دراروپا ھستند، 

گرای  ھای تروريست اسDم طرفدار گروه
خاورميانه از نمونه داعش و القاعده شوند و در 

 اروپا دست به ترور و آدمکشی بزنند؟ 
کنند، پاسخ اين سؤال  ھای اروپايی تDش می دولت

را از مردم کشورھای خود پنھان دارند و 
ای برای تشديد جو  بالعکس آن را به وسيله

٢از صفحه   

٩درصفحه   

و شمشير از " برجام دو"
 رو بستن خامنه ای
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١از صفحه   

پنج سال بحران در سوريه، 
 انداز زودرس حل آن بدون چشم

ھا در اوضاع داخلی سوريه ادامه    استفاده از آن 
 .خواھند داد 

ای     مارس، محموله ٢٨ در خبرھا آمده است، روز  
ھای بشردوستانه توسط ارتش    سی تنی شامل کمک 

ھای روسی بر فراز    سوريه و با پشتيبانی جنگنده 
ترک  "يکی از شرايط  .  شھر ديرالزور ريخته شد 

ھای    از سوی سازمان ملل باز گذاشتن راه "  تخاصم 
رسانی به مردم گرفتار در شھرھای تحت    کمک 

سران کشورھای مختلف  .  زده بود   محاصره و جنگ 
غربی در لزوم امدادرسانی به مردم سوريه داد  

ھای    اما به رغم تبليغات رسانه .  دھند   سخن می 
گر و    ھای مداخله   بورژوايی، ھدف ھيچ يک از دولت 

دولت کنونی سوريه، رھايی مردم از مصايب ناشی  
از جنگ، برقراری آزادی و تأمين رفاه و امنيت  

جنگ  "ھا در به اصطDح    اين دولت .  مردم نيست 
تنھا اھداف و منافع سياسی و  "  عليه تروريسم 

مدافعان اسد  .  کنند   اقتصادی خود را دنبال می 
کوشند نفوذ و منافع کنونی را حفظ کنند و    می 

طلبانه و    کوشند اھداف توسعه   مخالفان اسد می 
 .جويانه خود را پيش برند   سلطه 

ترين و وا    رحم   ترين، بی   ھر چند داعشيان از سياه 
اند، اما يکی از علل    گراترين نيروھای تاريخ     پس 

خيزش مردم عليه رژيم اسد، شرايط سياسی و  
ھای آخر قدرت    حافظ اسد در سال .  اقتصادی بود 

ھای نئوليبرالی بر فقر    خود با در پيش گرفتن سياست 
پس از آن، بشار اسد  .  و نابرابری در جامعه دامن زد 

در پی يک خشکسالی  .  به اين روند شتاب بخشيد 
چھار ساله، روستاييان فقرزده با مھاجرت به  

بخشی  .  نشينان شھری تبديل شدند   شھرھا، به حاشيه 
ھای کشاورزی    از خشکسالی نيز نتيجه سياست 

سياست بازار آزاد و خشکسالی،  .  نادرست رژيم بود 
سابقه، به ويژه در    دست در دست ھم به تورمی بی 

، نرخ  ٢٠١١ در سال  .  قيمت مواد غذايی دامن زد 
بيکاری به ويژه در ميان جوانان سوری، از  

افزون بر  .  ھای بيکاری در منطقه بود   با]ترين نرخ 
آميز مذھبی و سرکوب    ھای تبعيض   آن، سياست 

ھای سياسی، منجر انفجار    رحمانه و نقض آزادی   بی 
آنان در طلب نان و آزادی به  .  نارضايتی مردم شد 

ھا آمدند، اما در شرايطی که نظام    خيابان 
داری جھانی برای حفظ منافع خود به    سرمايه 

ترين نيروھای    سياست تقويت و پرورش مرتجع 
گرايان در منطقه روی آورده    تاريخ، يعنی اسDم 

است، در نبود آگاھی و يک آلترناتيو راديکال و  
. انقDبی، مردم با جنگی خانمانسوز روبرو شدند 

 ساله که حاصل آن کشته شدن بيش از  ۵ جنگی  
 ھزار نفر، مصدوميت صدھا ھزار نفر،  ٢۵٠ 

 ميليون نفر در داخل و گريز  ۶  /  ۵ آوارگی بيش از  
.  ميليون نفر به خارج از کشور است ۴  /  ۵ بيش از  

 درصد ساکنان کنونی کشور به آب  ٧٠ در حدود  
اند،    زده   آشاميدنی دسترسی ندارند، يک سوم قحطی 

اند، و چھار پنجم     ميليون کودک از مدرسه محروم ٢ 
 .برند   جمعيت در فقر به سر می 

پاسخ شرايط کنونی منطقه در دستان طبقه کارگر  
يک جنبش نيرومند کارگری در ھر  .  منطقه است 

يک از کشورھای منطقه نه تنھا تحولی اساسی در  
ھای    آن کشور ايجاد خواھد کرد، بلکه به رشد جنبش 
ھای    مترقی منطقه ياری خواھد رساند، و پايه 

ھای مرتجع را به لرزه    ھا و دولت   ديکتاتوری 
درخواھد آورد و آنان را ھمراه با نيروھای  

ھای خلف آنان، يعنی    امپرياليست و پرورده 
مسلما  .  گرايان از منطقه جاروب خواھد کرد   اسDم 

ھايی در منطقه    در آينده شاھد حضور چنين جنبش 
 .خواھيم بود 

 
 
 

تاکنون روسيه و ايران از پشتيبانان نيرومند اسد  
ھا برای براندازی رژيم وی    اند و با تمام تDش   بوده 

شود يکی از    اکنون گفته می .  اند   به شدت مقابله کرده 
موارد توافق جديد، تغيير رژيم و ايجاد يک رژيم  

ھر چند زمان آن ھنوز روشن  .  انتقالی خواھد بود 
 . نيست 

رود که آمريکا و روسيه بر رفتن    اکنون گمان می 
اسد روز  .  اند   اسد و يافتن راه حلی ديگر توافق کرده 

ای اعDم کرد     فروردين در مصاحبه ١١ چھارشنبه  
منطقی است که نيروھای مستقل، نيروھای  "

در دولت آينده  "  اپوزيسيون و نيروی وفادار به دولت 
نه در قانون  "و اعDم کرد  .  حضور داشته باشند 

اساسی سوريه و نه در قانون اساسی ھيچ کشور  
ديگری در جھان چيزی به نام دولت انتقالی وجود  

اين دولت وحدت ملی  "و در ادامه افزود  ."  ندارد 
اما  ."  است که قانون اساسی جديد را تھيه خواھد کرد 

به جز نيروھای اپوزيسيون که ھر گونه طرحی با  
حضور اسد را رد کردند، سخنگوی کاخ سفيد نيز  

 .ناميد " کارناشدنی "پيشنھاد اسد را  
روشن است برای روسيه ايجاد يک حکومت  
تر    مرکزی نيرومند و حفظ منافع خود در سوريه مھم 
از  .  از استمرار حکومت بشار اسد به ھر قيمتی است 

وجه به    روست، ايران که در حال حاضر به ھيچ   اين 
دھد، نسبت به توافق روسيه    تغيير رژيم اسد تن نمی 

اگر تاکنون نيز روسيه بر حفظ  .  و آمريکا بدبين است 
روست که آلترناتيو    اين رژيم پای فشرده، از آن 

داند در شرايط    روسيه به خوبی می .  ديگری ندارد 
کنونی، رفتن اسد به معنای آشفتگی، نابودی نفوذ  
روسيه در سوريه و چه بسا ظھور عراق ديگری  

 .در منطقه خواھد بود 
. از آن سو، آمريکا نيز به اين پيامدھا واقف است 

ھای مدافع نيروھای    اما، ھم تحت فشار دولت 
گرای مخالف اسد در منطقه از جمله ترکيه و    اسDم 

عربستان و ھم برای قطع نفوذ روسيه در سوريه، و  
زده،    تحکيم پايگاه خود در کشوری ھرچند آشوب 

در نتيجه، با وجود  .  تمايلی به حفظ رژيم اسد ندارد 
چنان پروژه تقويت    ھای قبلی، ھم   شکست تDش 

مقامات نظامی آمريکا  .  برد   مخالفين اسد را پيش می 
 فروردين ادعا کردند برنامه تعليم  ١٣ روز جمعه،  

تعدادی از نيروھای اپوزيسيون سوريه برای مبارزه  
ای که يک بار در    برنامه .  اند   با داعش را آغاز کرده 

روز  .   در ترکيه با شکست روبرو شد ٢٠١۵ سال  
 فروردين نيز اعDم شد شمار ديگری از  ١۴ شنبه  

 افسر کنونی آمريکايی  ۵٠ نيروھای آمريکايی به  
 . افزوده خواھند شد 

ھای ارتش سوريه و ساير    با وجود پيشروی 
نيروھای مخالف داعش، ھنوز پايان جنگ داخلی  

اما حتا شکست و بيرون  .   سوريه در ديدرس نيست 
راندن داعش از سوريه، به معنای پايان جنگ داخلی  

بخشی از نيروھای تحت آموزش آمريکا،  .  نيست 
رھبران و اعضای قبايل شمالی و مرکزی سوريه  
ھستند که مسلما تنھا برای مقابله با داعش آموزش  

گرايی ناشی    از آن گذشته، رشد اسDم .  نخواھند ديد 
از نارضايتی و ناآگاھی مردم و عدم وجود يک  

پس تا زمانی که شرايط به نفع  .  ست   آلترناتيو مترقی 
ھا تغيير نيابد، تا زمانی که يک    رفاه و آزادی توده 

آلترناتيو راديکال و انقDبی برسرکارنيايد، استمرار  
فقر و سرکوب و نارضايتی، با يا بدون اسد، زمينه  
مساعد پيدايش نيروھای بنيادگرا، با نامی جديد،  

رو    گرايان کنونی نيز، ميانه   اسDم .  پابرجا خواھد ماند 
يا تندرو، حتا اگر تمام مناطق تحت کنترل خود را  

ھای در منطقه خواھند    چنان سال   از دست بدھند، ھم 
ھا به    ھای مرتجع منطقه و امپرياليست   بود و دولت 

سوريه به کمک نيروی ھوايی روسيه موفق به  
واقع در مرز  "  ديرالزور "کسب کنترل شھر مرزی  

نيروھای  "چنين    ھم .  سوريه و عراق شده است 
به پشتيبانی حمDت ھوايی  "  دمکراتيک سوريه 

  ۴٠ آمريکا کنترل يک پايگاه نفتی واقع در  
کيلومتری شمال شھر ديرالزور را به دست  

 .اند   گرفته 
حدود دو ھفته پيش، پوتين، رئيس جمھور روسيه  
اعDم کرد که نيروھای خود را از سوريه خارج  

 فروردين تلويزيون  ١۴ اما روز شنبه  .  خواھد کرد 
روسيه گزارشی تصويری از ورود نيروھای  
روسی برای کمک به ارتش سوريه در خنثاسازی  

ھايی منتشر کرد که نيروھای داعش    ھا و بمب   مين 
 .اند   نشينی در شھر تعبيه کرده   پيش از عقب 

گرچه وزارت دفاع روسيه عمليات جديد را  
ناميده است، اما انتشار  "  دوستانه   زدايی انسان   مين "

ھا درباره ادعای    اين ويدئو بار ديگر بر بدگمانی 
پوتين مبنی بر تخليه نيروھای نظامی خود از سوريه  

ھا در حالی که روسيه    بنا به تخمين .  دامن زده است 
ھای جنگنده خود را خارج    تر از نيمی از جت   کم 

کوپترھای ضد تانک و به    کرده است، اما  تعداد ھلی 
 ٢٨ کوپترھای تھاجمی قدرتمند ميل    ويژه ھلی 

را حتا نسبت به آغاز مداخله نظامی  "  ھاوک "
روسيه در سوريه در اواخر ماه سپتامبر افزايش داده  

 .است 
در واقع از ھنگام ورود روسيه به جنگ داخلی  
سوريه، توازن نيروھای زمينی به نفع رژيم اسد  

رژيمی که چند ماه پيش در آستانه  .  تغيير يافته است 
ھای      رسيد، اکنون با کمک   پاشيدگی به نظر می   از ھم 

 .نظامی روسيه در حال پيشروی است 
ھای روسيه به رژيم اسد، تنھا به حمايت    کمک 

ھوايی از عمليات نظامی ارتش سوريه محدود  
پوتين نه تنھا مانع حمله ھوايی نيروھای  .  شود   نمی 

غربی به مواضع حکومت سوريه و ايجاد منطقه  
پرواز ممنوع شد، بلکه با توافق با آمريکا در اواخر  

بين نيروھای  "  بس موقت   آتش "فوريه و ايجاد يک  
معارض در سوريه، ارتش سوريه را قادر ساخت  

گيری اين مناطق از دست نيروھای داعش    بر بازپس 
 .متمرکز شود 

تر    بس موقت يا به عبارت دقيق   يکی از شرايط آتش 
ھا با حفظ مواضع    آن است که گروه "  ترک تخاصم "

کنونی خود، درصدد حمله يا تصرف مواضع طرف  
در برابر، حمDت ھوايی روسيه به  .  مقابل برنيايند 
.  ھا متوقف شد   مواضع آن  قرار است خطر حمله  . 

به  "  اپوزيسيون "ھای پشتيبان    ھوايی يا زمينی دولت 
 اکنون در    ھم .  مواضع ارتش سوريه نيز رفع شود 

 نيروی مسلح وجود دارد که  ١۶٠ سوريه بيش از  
ھا توسط سازمان ملل به عنوان    تنھا تعدادی از آن 

اند و    به رسميت شناخته شده "  اپوزيسيون "ھای    گروه 
. شود   ھا می   شامل حال آن "  ترک تخاصم "شرايط  

ھا به عنوان گروھی    البته معيار ارزيابی گروه 
تروريست يا اپوزيسيون توسط سازمان ملل روشن  

چه روشن است،    اما آن .  نشده و جای تفسير دارد 
ھای تروريست    داعش و جبھه نصرت از جمله گروه 

 .شوند   محسوب می 
جزئيات توافق آمريکا و روسيه ھنوز کامD، به ويژه  

از  .  در مورد سرنوشت آينده رژيم اسد روشن نيست 
  ٢٠١١ زمان آغاز جنگ داخلی در سوريه در سال  
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  ٩درصفحه 

١٠از صفحه    
فقر و رنج کارگران و زحمتکشان، بر اين 
نابرابری عظيم طبقاتی و بر نااميدی رنجبران 

به اميد برقراری .  به اميد آن روز.  بگذارد
 .حکومت شورائی و به اميد سوسياليسم

 

سنگفرش خونين جاده ھا، 
 عيدی رژيم به مردم

 
 نفر جان خود ٣٤٤تنھا در ده روز اول سال نو 

اين آماری .  را در حوادث رانندگی از دست دادند
است که به طور رسمی و از سوی نيروی 
انتظامی، بدون ذکر آمار مجروحين و يا اعDم 

 . تعداد کل تصادفات گزارش شده است
با وجود آمار با]ی تلفات نوروزی که خسارت 
آن در ده روز اول سال، دو ھزار ميليارد تومان 
تخمين زده  شده است، رئيس مرکز اطDعات و 

ای از  کنترل ترافيک پليس راھور در مصاحبه
کاھش آمار تصادفات نوروزی اظھار خوشبختی 

دھد که  تری به آمار نشان می نگاه دقيق.  می کند
 ھزار تن ١٤در سال گذشته تا دی ماه، بيش از 

در تصادفات کشته شدند و تصادفات فوتی و 
جرحی به نسبت مدت مشابه در دو سال گذشته، 

/  ١١افزايشی   .   درصدی را نشان می دھند٤ 
اکنون سؤالی که مطرح است، اين است که 

توان از اين مرگ نابھنگام و  چگونه می
غيرطبيعی جلوگيری کرد و عوامل اصلی که ھر 

ھای بسياری را به عزا می نشانند،  روزه خانواده
 کدامند؟ 

واقعيت اين است که کيفيت خودروھای ساخت 
اما جمھوری .  ايران ھر سال کاھش می يابد

اسDمی، ھمانگونه که سياست ھميشگی رژيم در 
مايه ی خود است، تDش دارد تا  توجيھات بی

مقصر اصلی را مردم معرفی کند و نيروی 
انتظامی رژيم ادعا می کند، علت اين تلفات، 
رانندگان بی احتياط ھستند که در اثر سبقت و 
سرعت غيرمجاز يا نبستن کمربند ايمنی و يا 

و د]يلی از اين قبيل ...   خستگی و خواب آلودگی
. عامل اصلی مرگ خود و ديگران می شوند

تواند توجيه گر چنين  روشن است که اين ادعا نمی
آمار با]يی از کشته شدگان باشد، چرا که نگاھی 
به برخی از کشورھای ديگر مانند آلمان که تنھا 
کشور اروپايی است که در بسياری از اتوبان 
ھای آن در  مسيرھای طو]نی محدوديت سرعت 
وجود ندارد، آمار کشته شدگان تصادفات رانندگی 

درضمن بايد .   نفر است٥٠٠سا]نه پنج ھزار و 
 ٨٠درنظر داشت که تعداد خودروھا در آلمان 

 .  ميليون دستگاه است١٨ميليون و در ايران 
تفاوتی که در اينجا فاحش است، کيفيت استاندارد 
خودروھايی است که در کشوری مانند آلمان 
وجود دارد با خودروھايی که در ايران به 

اگرچه آلمان نيز .  رانندگان فروخته می شوند
کشوری سرمايه داری است و بخش توليدات 
خودرو، سھمی بزرگ از توليدات سودآور برای 
سرمايه داران اين کشور را به خود اختصاص 
داده است، اما تا حدی استانداردھای ايمنی 
رعايت می شود، چرا که نقص خودروھا بازار 
جھانی فروش را تحت تأثير قرار داده و 

از نمونه ی اين .  صادرات را کاھش می دھد
ھای اخير نقايص تويوتا و فولکس  موارد در سال

اين را ت�م�ام�ی ک�ارگ�ران در  .  که بتوان کتمان کرد 
ح�ت�ا  .  ک�ن�ن�د   خ�وب�ی ح�س م�ی   شان ب�ه   زندگی روزمره 

قدر عيان است که مزدوران سرمايه در    موضوع آن 
ھای کارگری ک�ه ب�ا ھ�زار رش�ت�ه ب�ه دول�ت    تشکل 

در ھ�م�ي�ن  .  کنند   وابسته ھستند نيز به آن اعتراف می 
روزھای گذشته، علی خدايی مش�اور ک�ان�ون ع�ال�ی  

  ٩۵ ک�ه دس�ت�م�زد    شوراھای اسDمی کار با بيان اي�ن 
قابل دفاع نيست و ھزينه زندگی کارگ�ران در س�ال  

ب�ا  : " ھزار ت�وم�ان اف�زاي�ش ي�اف�ت�ه، گ�ف�ت ٢۶٠   ٩۴ 
 ھ�زار ت�وم�ان�ی دس�ت�م�زد، نس�ب�ت ب�ه  ١٢٠ افزايش  

، ب�از ھ�م ب�ي�ن  ٩۴ ھا در س�ال    ميزان افزايش ھزينه 
 ھ�زار ت�وم��ان  ١۴٠ ھ��ا و درآم�د ک�ارگ�ران    ھ�زي�ن�ه 

 ".فاصله مجدد ايجاد شد 
اي�م، دس�ت�م�زد  طور که ما ھمواره تاکيد ک�رده ھمان

ست که کارگ�ران  کارگران بخشی از ارزش نوينی
ک�ن�ن�د و ک�ارگ�ران  با نيروی ک�ار خ�ود اي�ج�اد م�ی

بخشی از اين ارزش نوين را به صورت دست�م�زد 
ک�ن�ن�د و ب�خ�ش دي�گ�ر آن ب�ه ص�ورت  دريافت می

ب�ن�اب�ر .  رود دار می ارزش اضافی به جيب سرمايه
اين مبارزه برای افزايش دس�ت�م�زد م�ب�ارزه ب�رای 
افزايش سھم کارگران از ميزان اين ارزش ن�وي�ن 

ک�ن�ن�د ب�ا ک�اھ�ش  داران س�ع�ی م�ی است و س�رم�اي�ه
دستمزدھای واقعی کارگ�ران، س�ھ�م ب�ي�ش�ت�ری از 
ارزشی را که کارگر با نيروی ک�ار خ�ود آف�ري�ده 

ب�ي�ن�ي�م در ج�ام�ع�ه اي�ران  اگ�ر م�ی.  تصاحب ک�ن�ن�د
ی طبقاتی تا اين حد وحشتناک افزايش پ�ي�دا  فاصله

ای ک��ه در ت��اري��خ م��ع��اص��ر اي��ران  گ��ون��ه ک�رده ب��ه
نظير است به دليل اين اس�ت ک�ه در ط�ول اي�ن  بی
ھا دستم�زد واق�ع�ی ک�ارگ�ران ک�اھ�ش ي�اف�ت�ه،  سال

داران ث�روت�م�ن�دت�ر و ک�ارگ�ران ف�ق�ي�رت�ر  س�رم�اي�ه
 .دليل ديگری وجود ندارد. اند شده

اگر مشکل افزايش دستمزد کارگران، خطر 
افزايش تورم است، اگر مشکل بحران توليد 
است، پس چگونه است که تنھا در اين کشور 

شوند و صاحبان  کارگران فقيرتر و فقيرتر می
اين تناقض را صاحبان !  سرمايه ثروتمندتر؟

اگر با !  دھند؟ قدرت و سرمايه چگونه توضيح می
افتد، چگونه  دستمزد کارگران توليد به خطر می

ھای  است که حقوق و مزايای مديران افزايش
شان  چنانی يافته و ھر مديری جدا از درآمدھای آن

ھای معمول، حقوق و  از اختDس و دزدی
برای .  گيرد ھا کارگر می ھايی برابر ده پاداش

ھای نفتی  نمونه تنھا حقوق مدير يکی از شرکت
 ميليون تومان ١٠٠در سال گذشته "  نيکو"به نام 

در ماه بوده است، يعنی برابر با دستمزد حدود 
 .شان است و البته اين تنھا حقوق!!  کارگر١۵٠

ی طبقه حاکم، کارگران  ربيعی به عنوان نماينده
ترساند، اما واقعيت اين است که  را از بيکاری می

ست،  داری بيکاری محصول مناسبات سرمايه
. کنند ھا از آن دفاع می ھمان مناسباتی که ربيعی

مشکل بيکاری، دستمزد و فقر کارگران تنھا با 
خور دولتی و  داران و مديران مفت حذف سرمايه

اين حق .  شود ی توليد حل می غيردولتی از چرخه
کند  کارگر است که با دستمزدی که دريافت می

بتواند يک زندگی انسانی و شرافتمندانه داشته 
توان اين  باشد و با ھيچ بھانه و عذری نمی

ھيچ کس .  ترين حق کارگر را از او گرفت طبيعی
تواند با ھيچ دليلی کارگران و  نمی

شان را به گرسنگی محکوم کرده و  ھای خانواده
اين فقر را "  بزرگوارانه"ھا بخواھد که  از آن
تنھا مرگ اين نظام، يعنی مناسبات .  بپذيرند
ی پايانی بر  تواند نقطه ست که می داری سرمايه

اما واقعيت چيست؟ اول اين که در س�ال اول روی  
ی روحانی، ب�ه رغ�م اع�Dم رس�م�ی    کارآمدن کابينه 

 درصدی نرخ تورم، حداقل دست�م�زد ک�ارگ�ران  ٣۶ 
ک�ه  )  ی رب�ي�ع�ی   به گف�ت�ه ( درصد  ٣٠  نه  ٩٣ در سال  

 درصد افزايش يافت، يعنی حداق�ل دس�ت�م�زد از  ٢۵ 
 ھ�زار  ۶٠٨  افزايش به  %٢۵  ھزار تومان با  ۴٨٧ 

تومان رسيد و اين را ھر ک�س ک�ه ت�ا ک�Dس پ�ن�ج�م  
تواند حساب کن�د و ال�ب�ت�ه    ابتدايی ھم خوانده باشد می 

ح�ال از  !!!  از اين موضوع اس�ت�ث�ن�ا اس�ت "  ربيعی "
تر از ت�ورم    اين بگذريم که تورم رسمی بسيار پايين 

باشد، برای نمونه نرخ واقعی تورم ب�رای    واقعی می 
بنابر اين  .  درصد بود ۶٠  درصد که  ٣۶  نه  ٩٢ سال  

تا اينجای کار دستمزد کارگران در ھمان س�ال اول  
.  درصد کمتر از نرخ رسمی تورم افزايش يافت ١١ 

  ١٧ حداقل دستمزد کارگران با  ) ٩۴ (برای سال بعد  
 ھزار تومان رس�ي�د ک�ه ب�از  ٧١٢ درصد افزايش به  

 درصدی حداقل دس�ت�م�زد  ٢٠ ربيعی مدعی افزايش  
در اين سال نيز ب�راس�اس اع�Dم ب�ان�ک  !!  شده است 

 درص�د وط�ب�ق ادع�ای  ١۶ /  ٢ مرکزی نرخ ت�ورم  
 درص�د ب�ود، درح�ال�ي�ک�ه ت�ورم  ١۵ /  ٢ مرکز آمار  

واقعی بسياربيشتر از اين رقم ھای رسمی و ق�Dب�ی  
 نيز حداقل دستمزد طبق ادع�ای  ٩۵ برای سال  .  بود 

 درص�د  ١۴ وزير کار، بيشتر ازنرخ ت�ورم، ي�ع�ن�ی  
 در  ٩٣ باز ناگفته نماند که برای سال  .  افزايش يافت 

 درصدی س�خ�ن  ٢۵ ابتدا کارگزاران دولت از تورم  
گفتند ول�ی رف�ت�ه رف�ت�ه ن�رخ ت�ورم را در آم�ار    می 

. رسمی پايين آورده تا به ن�رخ ت�ورم ف�وق رس�ي�دن�د 
 نيز ھمين موضوع را شاھد بودي�م و  ٩۴ برای سال  

 درص�د  ١۴ در حالی که نرخ تورم در آذرماه حدود  
ھ�ا    بود و معمو] در زمستان ش�اھ�د اف�زاي�ش ق�ي�م�ت 

ھمراه با تورم ھس�ت�ي�م، ام�ا ب�ار دي�گ�ر و ب�ه روال  
ھميشگی در آمارھای جمھوری اس�Dم�ی ت�ورم در  

اگ��رچ��ه ب��از اگ��ر ھ��م��ي��ن  !!  زمس�ت��ان ک��اھ��ش ي��اف��ت 
آمارھای رسمی را نگاه ک�ن�ي�م ح�داق�ل دس�ت�م�زد در  

 درص�د ک�م�ت�ر از ن�رخ ت�ورم  ٨ مجموع س�ه س�ال  
 .رسمی افزايش يافت 

ی    اما افزاي�ش ح�داق�ل دس�ت�م�زد ي�ک ن�ک�ت�ه ن�اگ�ف�ت�ه 
ديگری نيز دارد و آن اين است که در کنار افزاي�ش  
حداق�ل دس�ت�م�زد روزان�ه، م�ي�زان اف�زاي�ش ھ�زي�ن�ه  
مسکن، خواربار، حق او]د و سن�وات ن�ي�ز ت�ع�ي�ي�ن  

اگر اين ارقام را در نظر ب�گ�ي�ري�م ب�ه اي�ن  .  شود   می 
 ن�ه  ٩۵ رسيم که حداقل دستمزد برای سال    نتيجه می 

 درصد افزايش ي�اف�ت�ه  ٩  درصد که کمی بيش از  ١۴ 
برای مثال مجموع دريافتی يک کارگر متاھل  . است 

 ھ�زار  ٩۶٣  حدود  ٩۴ دارای يک فرزند برای سال  
 ب�ه  ٩۵ تومان تعيين شده بود، اي�ن رق�م ب�رای س�ال  

  ٩٠  ھ�زار ت�وم�ان رس�ي�د ي�ع�ن�ی  ۵٣ يک ميليون و  
يع�ن�ی در واق�ع  !!  ھزار تومان بيشتر از سال گذشته 

ب��راس��اس تص��م��ي��م ش��ورای ع��ال��ی ک��ار دس��ت��م��زد  
 درصد افزاي�ش ي�اف�ت�ه ک�ه  ٩ کارگران کمی بيش از  

و اي��ن ي��ک  !!  بس��ي��ار ک��م��ت��ر از ن��رخ ت��ورم اس��ت 
 .کDھبرداری ديگر صاحبان قدرت و سرمايه است 

کاھش ھر چه بيشتر دستمزدھای واق�ع�ی ک�ارگ�ران  
ی روحانی چيزی نيست    ی کابينه   در دوران سه ساله 

دستمزد کارگران و رياکاری 
 ی روحانی کابينه



 ٧١۴ شماره  ٩۵نيمه اول فروردين     ٩

٨از صفحه   

 سنگفرش خونين جاده ھا، عيدی رژيم به مردم

صرفنظر از چپاول .  نقل جاده ای تعيين شده بود
ھای ريز و  ھايی که از ھمين بودجه توسط مھره

درشت رژيم می شود، مقايسه ی بودجه ھای اين 
ھای  دو وزارت خانه نقطه ی مشترکی در سياست

ارزش  دھد و آن بی جمھوری اسDمی را نشان می
ھا برای حکومتگران دين و  بودن جان انسان

 . سرمايه است
دھد اين است  ای که در اين ميان رخ می اما فاجعه

که تنھا حدود نيمی از فوت شدگان تصادفات در 
محل حادثه جان می بازند و نيمی ديگر در حين 
انتقال و در بيمارستان جان خود را از دست می 

نکته ی مھم در اينجاست که در صورتی .  دھند
تر به  که امدادرسانی بھتر در محل و انتقال سريع

بيمارستان ھا صورت گيرد، تعداد کشته شدگان 
رئيس انجمن جراحان ارتوپد .  کاھش می يابد

ای ضمن اشاره به اين مطلب،  اخيراً در مصاحبه
عنوان کرد که  اگر مصدوم تصادفی به 
بيمارستان منتقل شود، اما دارای کروکی پليس و 

اش  ھای بيمارستانی يا فُرم اورژانس نباشد ھزينه
براساس قانون که بايد رايگان صورت پذيرد 
امکان پذير نخواھد بود، و از طرفی ھم تا رسيدن 
اورژانس به دليل کمبود نيرو و آمبو]نس و 
مشکDت صدور کروکی پليس روند رسيدگی به 

وی در ادامه چنين .  شود مصدوم دچار مشکل می
بنده در نظام پزشکی و در شورای :   می گويد

عالی عضو ھستم و اگر بيماری يا مصدومی به 
دليل دير رسيدن اورژانس دچار اشکال شود، قبل 
از اينکه عامل تصادف را دليل بدانم، عامل دير 

 .کنم رسيدن را بررسی می
بنابراين بخش بزرگی از موارد فوتی به سيستم 
امدادرسانی، درمان و نقش پليس در اين ميان 

ھا نيز باز مستقيماً  ربط پيدا می کند، که تمامی اين
 . در حيطه ی مسئوليت دولت است

اما رژيم جمھوری اسDمی که سھمی عمده در 
ھا و جاده  پاشيدن رنگ خون بر سنگفرش خيابان

ای يا منافعی در پايين  ھا دارد، واصو]ً عDقه
آوردن آمار مرگ و مير و عواقب ناشی از 

کند با افزايش جريمه  تصادف ندارد، تنھا سعی می
ھای خود را پٌر تر و با حضور گسترده  ھا جيب

ی پليس و دوربين ھای نظارتی، کنترل پليسی در 
بنابراين رژيم سرمايه .  جامعه را افزايش دھد

داری جمھوری اسDمی نه تنھا با عيدی خونين 
ھای بسياری را در ايام عيد  خود به مردم، خانواده

به عزا می نشاند، بلکه ھيچ روزی نيست که از 
 .  ھا دست کشد اين بازی بی شرمانه با جان انسان

واگن بود که به شکايات و پرداخت خسارت ھای 
در نظام سرمايه داری بی .  ھنگفت منجر گرديد

مھار در ديکتاتوری جمھوری اسDمی، ھيچ گونه 
نظارت واقعی بر کيفيت توليدات خودرو ھا 

در اين .  نيست و بازخواستی اساسی نمی شود
توان به خودروی پرايد اشاره کرد، که  رابطه می

بيشترين سھم در تصادفات مرگبار را به خود 
 ١٣٩٤ ماھه اول سال ٩در .  اختصاص داده است
 درصد تصادفات فوتی ٢٤خودروی پرايد در 

ايمنی وسائل نقليه، يکی از .  دخيل بوده است
مھمترين عوامل در ايمنی رانندگی و کاھش 

اما در .  تلفات انسانی در صورت تصادف است
نظام سرمايه داری جمھوری اسDمی ھدف تنھا 

ھای آن  سودآوری بيشتراست که يکی از شيوه
پايين آوردن ھزينه ی توليد با استفاده از قطعات 

ھای اخير صنعت  در سال.  ارزان است
در ايران سودھای ھنگفت )  مونتاژ(خودروسازی 

نصيب سرمايه داران کرده و از محل کسب اين 
برای نمونه .  سود، سرمايه ھا افزايش يافته است
 سايپا ١٣٩٤طبق آخرين خبرھا در اواخر سال 

بدون مجوز سازمان بورس )  توليد کننده پرايد(
 درصدی سرمايه ی خود را اعDم ٢٠٤افزايش 

فروش پر تيراژ و ارزان اين اتومبيل که از .  کرد
ايمنی کافی برخوردار نيست، تاکنون موجب 
مرگ ھزاران نفر بر اثر سوانح رانندگی شده 

بايد توجه داشت که بسياری از خريداران، .  است
با توجه به بودجه ی کم خود، از ھمين خودروی 
غيراستاندارد نيز نوع دست دومش را خريداری 

کنند و اين افراد از طبقه ی زحمتکش و کم  می
باشند که قربانی اين خودروھای  درآمد جامعه می

 . مرگ آفرين می شوند
از عوامل ديگر در جاده ھا که منجر به تصادفات 
می شوند، ساختار جاده ھا و بزرگراه ھا می 
باشند که دولت جمھوری اسDمی مستقيماً مسئول 

برای نمونه، طبق آمار سوانح رانندگی، .  آن است
قزوين پر تصادف ترين آزاد راه   –آزاد راه کرج 

در مجموع، استاندارد نبودن .  شناخته شده است
ھا، خرابی جاده ھا و عدم  بزرگراه ھا و خيابان

موقع و نيز خط کشی ھای  تعميرات به
غيراستاندارد از ديگر عوامل تصادفات می 

دولت که اھميتی به اين موضوع نمی دھد، .  باشند
ريزی بودجه ی خود، سياست جنگ  در برنامه
ھا را آشکار می  اعتنايی به جان انسان طلبانه و بی

 بودجه ی رسمی وزارت دفاع ٩٤در سال .  سازد
 برابر بودجه ی سازمان راھداری و حمل و ٢٦

۶از صفحه   

٩ 

 .ھای مردم ايران وارد سازد
لذا، از آنجا که ھمه تب و تاب ھا و بحران ھای 
موجودی که ھيئت حاکمه ايران را مجبور به 

و سر کشيدن جام "  نرمش قھرمانانه"پذيرش 
زھر اتمی کرد، ھنوز از دور خارج نشده اند و 
کماکان گلوی جمھوری اسDمی را می فشارد، 
توھم به روحانی و اينکه او و کابينه اش به نفع 
توده مردم کاری انجام دھد و يا بعضا در مسير 

و کاھش فشارھای امنيتی "  حقوق شھروندی"
ھمانگونه .  قدمی بردارد، يک توھم محض است

که بارھا و بارھا گفته ايم، باز ھم به صراحت 
تمام می گوئيم، نه اصDح طلبان، نه اعتدال 

رفسنجانی و نه ھيچ -گرايان و نه باند روحانی
نيروی ديگری از درون ھيئت حاکمه ايران نه 
می توانند و نه در ماھيت آنان است که در مسير 

 .حل مشکDت مردم گام بردارند
مجموعه ھيئت حاکمه ايران بر شط خون مردم 
قتل عام شده، موج سواری می کنند و نزاع شان 
اگرچه بسيار جدی است، اما اين نزاع ھرگز 

کشمکش ھا و .  برای منافع توده مردم نيست
منازعات آنان، ابتدا برای سھم بری بيشتر از 
ثروت ھای کDن جامعه است و در گام بعدی 
اختDف نظر بر سر نحوه حکومت کردن بر توده 
ھا با ھدف استمرار و بقاء بيشتر اين حکومت 

، "حقوق شھروندی"روحانی با فريب .  است
برجام "وعده دروغين کاھش فضای امنيتی و ايده 

کارگران و توده مردم را به مسلخ سياست "  دو
نئوليبراليسم اقتصادی می برد و خامنه ای با 
شمشير از رو بستن برای روحانی و رفسنجانی 
بر شيوه حکومتی اش جھت تحقق امپراطوری 

 . اسDميش پای می فشارد
منافع کارگران و توده ھای ميليونی ايران اما، نه 
شرکت در دعواھای طرفين که سود بردن از 
کشمکش ھا و منازعات درونی اين نظام 

سود بردن از شکاف درونی نظام .  منفوراست
برای گسترش مبارزات توده ای و بسيج شدن در 

ھر چه شکاف و تضادھای .  جنبش ھای اجتماعی
درونی ھيئت حاکمه بيشتر باز شود، ھرچه ھيئت 
حاکمه ايران از درون ضعيف و ضعيفتر گردد، 
بی ترديد مفری برای کارگران و توده مردم 
ايران گشوده می شود تا با نيرو و عزم بيشتری 
به تسويه حساب نھايی با اين رژيم جنايتکار 

 .برخيزند

و شمشير از " برجام دو"
 رو بستن خامنه ای

رژيم جمھوری اس�می را بايد با يک اعتصاب 
 عمومی سياسی و قيام مسلحانه برانداخت



 ٧١۴ شماره  ٩۵نيمه اول فروردين     ١٠

 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اس�می 

١٠ 

 ی روحانی دستمزد کارگران و رياکاری کابينه
ربيعی وزير تعاون، کار و امور اجتماعی 

ی روحانی، روز ده فروردين به دفاع تمام  کابينه
کارگران "  افزايش دستمزد"قد از ميزان ناچيز 

 برخاست و با اين ادعا که در سه ٩۵برای سال 
سال اخير افزايش دستمزد بيش از ميزان تورم 

ی دستمزد اقتصاد را دچار  بوده و افزايش يکباره
کند، بار ديگر پايين بودن دستمزدھا را  شوک می

نژاد انداخته و مدعی شد  ی احمدی بر گردن کابينه
که به دليل ضعف توليد برای حفظ اشتغال کار 

 .شد کرد ديگری نمی
اگرچه اين اولين بار نيست که چنين اس�ت�د]ل�ی از 

ش�ود،  سوی صاحبان قدرت و س�رم�اي�ه اب�راز م�ی
ترين دليلی ب�وده ک�ه  ھای اخير اين مھم اما در سال
ھ�م�ي�ن گ�روه از .  ھا اعDم ش�ده اس�ت از سوی آن

ھ�ا،  صاحبان قدرت و سرمايه يعنی ام�ث�ال رب�ي�ع�ی
ھای گذشته بر سر کار بودند، از  وقتی که در سال

ی اف�زاي�ش دس�ت�م�زد ب�ا اف�زاي�ش ت�ورم داد  رابطه
سخن داده و با آن بھانه مانع اف�زاي�ش دس�ت�م�زدھ�ا 

اما ھمگان ديدند که دس�ت�م�زدھ�ا اف�زاي�ش . شدند می
 درصد رسيد ۶٠ درصد و ۴٠نيافت ولی تورم به 

اعتباری استد]ل صاحبان قدرت و س�رم�اي�ه  و بی
اس�ت�د]ل .  چون آفتابی بر ھمگان آش�ک�ار گش�ت ھم

اخير صاحبان قدرت و سرمايه نيز دست کم�ی از 
واقعيت اي�ن اس�ت ک�ه .  ھا ندارد استد]ل قديمی آن

" توسل" ھا ھمواره دليلی وجود دارد تا با  برای آن
به آن از اف�زاي�ش دس�ت�م�زد ک�ارگ�ران ج�ل�وگ�ي�ری 

 .کنند
اما جدا از اين م�وض�وع، واق�ع�ي�ت اي�ن اس�ت ک�ه 

در س�ه س�ال اخ�ي�ر ح�ت�ا ب�ه "  دستمزد ک�ارگ�ران" 
ی نرخ تورم نيز افزايش نيافت و اين دروغ  اندازه
با اين وض�ع  : " وی گفت. ی ربيعی است شرمانه بی

باز ھم نرخ رشد مزد از تورم پيشی گرفته و ب�ه آن  
افتخار می کنيم، در سال اول روی کارآم�دن دول�ت  

 درص�د، درس�ال دوم  ٣٠  تدبير و اميد، ن�رخ م�زد  
 درصد افزايش داش�ت�ي�م  ١۴  درصد و امسال نيز  ٢١ 

و درمجموع توانستيم تصميم ھای مزدی را با تورم  
در سال جاری ن�ي�ز  .   درصد مديريت کنيم ١۵  تا  ١٣ 

 ". درصد پيش می رويم ١١ با تورم نزديک به  

  ٨درصفحه 

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: پوjريزاسيون -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  نامlه          ))))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
 

 :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 ش�م�اره حس�اب  کمک
بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھ�م�راه 

ھ��ای  ک��د م��ورد ن��ظ��ر ب��ه ي��ک��ی 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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