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کار -نان -آزادی
حکومت شورائی
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کارگران سراسر جھان
متحد شويد!

سال سی و پنجم – نيمه اول فروردين ٩٢

حقيقت ،دشمن
جمھوری اسالمیست
گوبلز ،وزير تبليغات رژيم فاشيست ھيتلری
ميگفت که يک دروغ بزرگ ،ولو رسوا،
چنانچه پيوسته تکرار گردد ،مردم ،سرانجام آن
را به عنوان حقيقت باور میکنند .حقيقت ،دشمن
ابدی دروغ است و از اينرو بزرگترين دشمن
دولت.
شيوه عمل جمھوری اسالمی ايران از جھات
متعدد شبيه رژيمھای فاشيستیست .در تبليغات
نيز طابق النعل بالنعل ھمان ھدف و روشھايی
متداول است که در رژيم ھيتلری ،تاکتيک
دستگاه تبليغاتی گوبلز را تشکيل میداد.
ھر چه بحرانھای نظم اقتصادی – اجتماعی و
سياسی حاکم بر ايران عميقتر و وسيعتر شده
است و ھر چه وضعيت مادی و معنوی تودهھای
مردم ايران وخيمتر ،سران رژيم جمھوری
اسالمی و دستگاهھای تبليغاتی آن ،دروغھای
بزرگتر و شاخدارتر ،از پيشرفت ،پيروزی،
رفاه و شادکامی مردم و دستاوردھای عظيم،
تحويل مردم میدھند .تازهترين نمونهی اين
دروغھای بزرگ گوبلزی نيز با وضوح ھر چه
تمامتر در سخنرانیھا و پيامھای نوروزی سران
رژيم انعکاس يافته است.
در حالی که اکنون حتا ناآگاهترين بخش مردم،
زير فشار بحرانھای موجود دريافتهاند که در
سال  ٩١اوضاع از جميع جھات وخيمتر شد،
آنھا در پيامھای نوروزی خود که به ارزيابی
وضعيت اقتصادی – اجتماعی و سياسی جامعه
ايران و سياستھای رژيم اختصاص يافته بود،
تماما ً از پيشرفت و بھبود اوضاع ،از جميع
جھات سخن گفتند.
احمدینژاد ادعا کرد که "سال  ٩١سالی مھم و
سرشار از شادکامیھا و شيرينیھا و پيروزیھا،
برای ملت و جامعه بشری" بود" .حرکت پر
شتاب ملت در عرصهھای گوناگون علمی،
صنعتی ،کشاورزی ،فناوری ،سياسی ،فرھنگی،
اقتصادی و ورزشی ادامه پيدا کرد و ھر روز
دستاورد جديدی در اختيار ملت ايران قرار
گرفت ".اما اين ھمه به اصطالح پيشرفت،
دستاورد و حرکت پرشتاب در تمام عرصهھای
اقتصادی ،اجتماعی و سياسی ،ھنوز تمام مطلب
نيست .اين مانده است که استبداد حاکم "يک
انتخابات پرشور و با مشارکت نزديک به صد در
صدی" برگزار کند که معجزه بزرگ رخ دھد و
"ھمه معادالت داخلی ،منطقهای و بينالمللی را به
نفع ملت ايران و ديگر ملتھا دگرگون" سازد.
گرچه اين دروغھای بزرگ احمدینژاد ،به قدر
کافی رسواکننده و بی اعتبارند ،اما او از
ھممسلکیاش ،گوبلز آموخته است با تکرار اين
درصفحه ٢

شماره ۶۴٢

نقد و نگاھی بر
"نشست مشترک احزاب،
سازمانھا و نھادھای
چپ و کمونيست"

زنده باد استقالل طبقاتی
کارگران!
زنده باد مبارزات سنديکای
کارگران شرکت واحد!

بيش از يکسال پيش تکاپوی جديدی برای گردھم
آمدن نيروھايی که خود را درون جنبش کارگری
و کمونيستی ايران تعريف میکنند آغاز گرديد.
اين تکاپو که ابتدا از نشستھای عموما
غيرحضوری نمايندگان چند جريان سياسی آغاز
شده بود ،با برگزاری نشست حضوری اول در
شھر کلن آلمان از تاريخ  ٢تا  ۴تيرماه سال ٩١
شکل مشخصتری بهخود گرفت .در روزھای ۶
تا  ٨بھمنماه نيز شھر فرانکفورت شاھد
برگزاری دومين نشست حضوری اين نھاد تازه
تاسيس بود که نام "نشست مشترک احزاب،
سازمانھا و نھادھای چپ و کمونيست" را بر
خود نھاده بود.
ما در نشريه کار و ھنگامی که تالشھای اوليه
میرفت تا به اولين نشست حضوری منجر گردد،
در مقالهای تحت عنوان "اتحاد در عمل و مبارزه
مشترک" )نشريه کار شماره  –۶١٩نيمه دوم

نامه رسمی سنديکای کارگران شرکت واحد
اتوبوسرانی تھران و حومه در دوم بھمن  ٩١به
فدراسيون جھانی کارگران حمل و نقل )(I.T.F
پيرامون برکناری منصور اسالو از رياست ھيئت
مديرۀ سنديکا ،خروج اسالو از ايران و
موضوعات ديگری که متعاقب آن رخ داد،
بحثھای زيادی را در ميان فعاالن جنبش
کارگری ،سازمانھا ،احزاب و عالقهمندان به
جنبش کارگری در پی داشت .برخی ازاين بحث
و جدل ھا پيرامون لحن و مضمون نامه سنديکا و
سازمانی آن متمرکزگرديد .برخی
مسائل
ِ
ديگرحتاوارد اين بحث شدند که اقدام سنديکا تاچه
اندازه باضوابط تشکيالتی و اساسنامه ای سنديکا
درانطباق بوده يا نبوده است ،قرارھای تشکيالتی
درمورد برگزاری جلسات درونی به مرحله اجرا
درآمده يا به اجرا درنيامده است و ازاين قبيل
بحثھا.

درصفحه ٣

درصفحه ۶

ديکتاتوری اسالمی مردم مصر را تھديد می کند
روند تحوالت مصر در ھفته ھای اخير نگرانی ھای بسيار جدی برای بخش بxزرگxی از مxردم بxه وجxود
آورده است که کمی بيش از دو سال پيش به خيابان ھا آمدند و با سxرنxگxونxی رژيxم فxاسxد حسxنxی مxبxارک
برای آزادی ھای سياسی و عدالت اجتماعی بی باکانه مبارزه کردند.
دولت اسالمی به رياست عضوی از تشکل ارتجاعی اخوان المسلمين ھر روز تصميماتی برای اسxالمxيxزه
کردن حکومت و قانون ھای کشور می گيرد .خبرگزاری رويتxرز روز يxکxشxنxبxه  ١١فxرورديxن ١٣٩٢
گزارش داد که رئيس جمھور محمد مرسی متن قانونی را در اختيار مقامات مxذھxبxی قxرار داده اسxت کxه
پس از بررسی توسط آنھا به تصويب برسد .اين قانون در نظر دارد به خزانه داری مصxر اجxازه دھxد تxا
درصفحه ۵

بحران سوريه و گسترش آن
به خارج از مرزھای اين کشور

درصفحه ١٢

با تعيين حداقل دستمزد سال ،٩٢
سفره کارگران باز ھم تھی تر گشت

درصفحه ١٠
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از صفحه ١

حقيقت ،دشمن
جمھوری اسالمیست
دروغھای بزرگ میتواند آنھا را به عنوان
حقيقت به مردم ايران قالب کند.
احمدینژاد اما استثنايی در رژيم جمھوری
اسالمی برای دروغ پردازيھای بزرگ نيست.
ھمه سران و مقامات رژيم از قماش احمدی
نژاداند .خامنهای ھم در پيام و سخنرانی
نوروزیاش با کمی اختالف ھمان دروغھای
بزرگ رئيس جمھوراش را تکرار کرد و گفت:
"پيشرفت در سال  ٩١در مقايسه با سالھای قبل
به قدری است که سال  ٩١از اين نظر برجسته
است" .
معھذا او که میداند مردم ايران به اين دروغھا
باور ندارند ،چرا که در زندگی روزمره خود با
اين واقعيت روبرو بوده که آنچه که رخ داده،
بدتر شدن شرايط مادی و معيشتی آنھا ،افزايش
بيکاری ،فقر و گرسنگی ،خرابی وضعيت درمان
و بھداشت بوده است .لذا میافزايد :اين اشکال از
مردم است که نمیتوانند پيشرفتھا را ببينند.
"برخی از مردم ما وقتی به اوضاع کشور نگاه
میکنند فقط ضعفھا را میبينند ،گرانی ،افت
توليد برخی از واحدھای توليدی و فشار دشمن را
میبينند ،فقط مشکالت را مشاھده میکنند".
بله! گرانی ھست .رکود و بحران اقتصادی
ھست .فشار تحريمھا ھست .بيکاری ،فقر و
گرسنگی ھست .اما مردم بايد باور کنند که
پسرفتی در کار نيست ،بلکه آنچه بوده و ھست،
پيشرفت است و پيشرفتھای سال  ٩١از تمام
سالھای قبل از آن برجستهتر است .اگر شکست
عموم سياستھای اقتصادی دولت در اين سال
عريانتر از ھر سال ديگر برمال گرديد ،اگر
شعار توليد ملی پوچ و توخالی از کار درآمد ،اين
نيز پسرفت و شکست نيست ،بايد در انتظار
ماند ،چون "يک مسئله بلندمدت است .در يک
سال به سرانجام نمیرسد ".و برای اين که به
سرانجام برسد ،اين بار در سال جديد ،بايد آن را
با "حماسه اقتصادی" به سرانجام رساند.
وی افزود :تحريمھا البته تأثيرگذار بوده است و
مشکالتی ايجاد شد ،اما اين نيز يک پيروزی
ديگر بود" .اثر مثبت بزرگی داشت .به برکت
تحريمھا به کارھای بزرگی دست پيدا کرديم .اگر
تحريم نبود به توفيقات دست پيدا نمیکرديم".
زمانی که جنگ ايران و عراق ادامه داشت و
جان صدھا ھزار انسان فدای مقاصد توسعهطلبانه
و جاهطلبانه رژيمھای ارتجاعی دو کشور میشد،
خمينی نعره سر میداد که جنگ نعمت است،
جنگ برکت است .خامنهای ھم اکنون در
شرايطی که تحريمھا ،بحران اقتصادی را تشديد
و وضعيت معيشتی توده مردم را وخيمتر
کردهاند ،ادعا میکند که تحريم برکت است .اگر
تحريم نبود به توفيقات دست پيدا نمیکرديم.
اما سران رژيم با دروغھای بزرگ و تکرار
آنھا نه میتوانند بر شکستھا و تشديد و تعميق
بحرانھای کنونی جامعه ايران پرده بيافکنند و نه
اين واقعيات آشکار را پنھان سازند که سال ٩١
در مقايسه با سال قبل و سالھای پيش از آن،
اوضاع از جميع جھات وخيمتر شد .در سال ٩١
بحران اقتصادی در ايران ژرفای بیسابقهای به
خود گرفت .نرخ رشد توليد ناخالص داخلی منفی

مطلق شد وبه زير صفر سقوط کرد .اين در
حالیست که گويا قرار بود بر طبق برنامه پنج
سالهشان اين نرخ رشد بين  ۵تا  ٨درصد باشد.
بنابراين برخالف ادعای خامنهای معضل اقتصاد
"افت توليد برخی از واحدھای توليدی" نبود،
بلکه رکود عميقتری حاکم شد.
تورم به درجهای افزايش يافت که در طول تمام
سالھای دوران استقرار جمھوری اسالمی سابقه
نداشت .نھادھای مالی و آماری رژيم نرخ رشد
تورم را حدود  ٣٢درصد اعالم نمودهاند ،اما در
واقعيت از  ۵٠درصد نيز متجاوز بود .کافیست
که ھر کس بھای عموم کاالھای مورد نياز را در
اول فروردين سال  ٩١با  ٩٢مقايسه کند .کمتر
کااليی را میتوان يافت که بھای آن دو برابر
نشده باشد .برخی نيز به سه تا چھار برابر
افزايش يافتهاند .در سال  ٩١بحران اقتصادی چند
وجھی شد .يعنی ديگر به روال گذشته،
سرمايهداری ايران فقط با يک بحران رکود –
تورمی مزمن و تشديد و تعميق آن مواجه نبود،
بلکه يک بحران پولی بیسابقه نيز پديد آمد .در
طول يک سال ارزش ﷼ تقريبا ً  ٣٠٠درصد
تنزل کرد .عالوه بر اين در سال  ٩١در نتيجهی
تحريمھای اقتصادی و کاھش درآمد نفت ،خزانه
دولت تھی شد و رژيم با يک بحران مالی نيز
روبرو گرديد .به گفتهی نمايندگان مجلس در اين
سال کسری بودجهی دولت به  ۵٠ھزار ميليارد
تومان رسيد .تمام اين واقعيتھا به وضوح نشان
میدھند که برخالف دروغھای گوبلزی سران
جمھوری اسالمی ،آنچه در عرصه اقتصادی
رخ داد ،نه بھبود و پيشرفت ،بلکه پسرفت و
خرابتر شدن اوضاع اقتصادی و تشديد اين
بحران بوده است.
ھر پيشرفت يا پسرفت اجتماعی قاعدتا خود را
در شرايط زندگی تودهھای وسيع مردم بازتاب
میدھد .اصوالً پيشرفت اجتماعی با درجهی
رفاه ،آزادی و رھايی مردم از قيد ستم و استثمار،
اندازهگيری میشود .اين مسئله ھم به لحاظ
تاريخی و ھم در شکل مشخص آن در کشورھای
سرمايهداری صادق است .در جريان توالی
تاريخی شکلبندیھای اقتصادی – اجتماعی ،از
آنرو نظام فئودالی در قياس با نظام بردهداری
پيشرفته بود که يک گام در راستای رھايی انسان
بود .گرچه در اين نظام ،دھقان ،رعيتی وابسته به
زمين و ارباب بود ،اما ديگر ابزاری ناطق نبود.
نظام سرمايهداری پيشرفتهتر از نظام فئودالی
بود ،از آنرو که گام ديگری در راستای تدارک
زمينهھای عينی و مادی از طريق رشد نيروھای
مولد برای رھايی انسان بود .در اين نظام،
کارگر ديگر رعيت ارباب نيست .الاقل از نظر
حقوقی ،انسانی آزاد و با ديگران برابر است و
در قياس با طبقات استثمار شده در طول تاريخ،
از سطح زندگی و رفاه باالتری برخوردار است.
در مقايسه ميان عقبماندگی و پيشرفتهگی
کشورھای سرمايهداری ،پيشرفته بودن نه به
حسب تعداد موشکھا و کالھکھای اتمی و
درجهی غنیسازی اورانيوم ،بلکه به حسب
درجهی رفاه عمومی ،آزادی مردم و رشد
نيروھای توليدی که اساس آن نيروی مولده
انسانیست ،مالک قرار میگيرد .مالکھايی که
ھيچيک در جامعه ايران وجود ندارد و از اينرو
يکی از عقبماندهترين کشورھای جھان است.
سران رژيم و دستگاه تبليغاتی آن مدام از
"پيشرفت"" ،حرکت به جلو"" ،دستاوردھای
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برجسته"" ،پيشرفتھای اقتصادی و سياسی" و
صدھا دروغ بزرگ از اين نوع سخن میگويند،
اما ھيچيک در شرايط زندگی مادی و معنوی
تودهھای مردم ايران انعکاسی ندارند.
از پيشرفتھای سال  ٩١و "برجسته" بودن آن
در قياس با تمام سالھای گذشته سخن میگويند،
اما آنچه که رخ داده به جای اين که وضع مردم
ايران بھتر شود ،بدتر شده است .دستمزد و حقوق
واقعی تودهھای کارگر و زحمتکش باز ھم کاھش
يافته و سطح معيشت آنھا به نحو فاجعهباری
تنزل کرده است .ريزش بھمنوار ارزش ﷼ و
افزايش جھشوار نرخ تورم ،در سال به
اصطالح پيشرفت ،دستمزد کارگران را به نصف
کاھش داد .فقر که از قبل ھم تمام طول و عرض
جامعه ايران را فرا گرفته بود ،وسعت بيشتری
به خود گرفت .دهھا ھزار کارگر در طول يک
سال بيکار وبه خيل ارتش بزرگ بيکاران و
گرسنگان پيوستهاند .وضعيت بھداشت و درمان
مردم نيز در اين سال وخيمتر از گذشته شد.
به ادعای سران رژيم ،سال " ،٩١سالی مھم و
سرشار" از پيروزی و دستاورد" ،حرکت
پرشتاب" در عرصهھای گوناگون زندگی
اجتماعی و سالی به ادعای خامنهای "برجسته"
بود .اما ھمراه با افزايش فقر ،بيکاری و
گرسنگی ،سال افزايش اعتياد به مواد مخدر،
کاھش سن اعتياد ،دستگيری  ٢٠٠ھزار نفر به
اتھام حمل و نگھداری مواد مخدر ،انباشته شدن
حدودنيم ميليون از مردم ايران در زندانھا ،سال
افزايش اعدامھا ،گسترش تنفروشی ،تکدیگری،
و افزايش بیسابقهی انواع جرم و جنايت بود.
سال  ٩١به ادعای سران رژيم ،سال "حرکت
پرشتاب ملت" در عرصهھای "سياسی،
فرھنگی" بود که "ھر روز دستاورد جديدی در
اختيار ملت قرار گرفت" .اما آنچه که در عمل
رخ داد ،تشديد سرکوب و اختناق و بیحقوقی
"ملت" بود .کارگران و روشنفکران و زنان
دستگير و به حبس محکوم شدند .مخالفين سياسی
به ويژه در کردستان ،بلوچستان و خوزستان به
جوخه اعدام سپرده شدند .ھر اعتراض مردم به
بیحقوقی بیرحمانه سرکوب شد .دسترسی مردم
به وسايل ارتباط جمعی مدرن  ،محدودتر گرديد.
روزنامهھا و سايتھای خبری که تقريبا ً ھمگی
وابسته به گروهھا و جناحھای رژيماند ،آنھا نيز با
محدوديتھای بيشتری روبرو شدند .دهھا
روزنامهنگار دستگير و روانه زندان شدند.
سانسور کتاب و فيلم ابعاد بیسابقهای به خود
گرفت .اين ھمه از نتايج و دستاوردھای
دروغھای گوبلزی سران جمھوری اسالمیست.
اگر شرايط زندگی مادی و معنوی ،وضعيت
اقتصادی ،رفاھی ،سياسی و فرھنگی مردم ايران
در سال  ٩١وخيمتر شد ،نه پيشرفت ،بلکه
پسرفت عمومی حاکم بود .در يک چنين
شرايطی پيشرفتھای علمی ناچيز ھم نمیتواند
معنا داشته باشد .علمی که در خدمت رفاه و
آسايش مردم ،بھبود شرايط مادی و معنوی آنھا
نباشد ،پشيزی ارزش ندارد .موشک و بمب،
غنیسازی اورانيوم ،ساخت انواع و اقسام
سالحھای کشتار انسانھا ،ربطی به پيشرفت
واقعی که متضمن رفاه ،آزادی و رھايی برای
تودهھای مردم يک کشور است ندارد .تمام آنچه
که سران رژيم در پيامھای نوروزی خود تحويل
مردم دادند ،چيزی جز يک مشت دروغ بزرگ
نبود.
درصفحه ٩
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نقد و نگاھی بر "نشست مشترک احزاب ،سازمانھا و نھادھای چپ و کمونيست"
فروردين  (٩١نظر خود را در ارتباط با اين
کوششھا عنوان کرديم .ما ضمن استقبال از
تالشھايی که تاکنون در اين رابطه شده و شرکت
عملی در اين تالشھا و با تاکيد بر اينکه "اين
تالشھا برخاسته از احساسات انقالبی برای
تقويت نقش چپ انقالبی در تحوالت سياسی ايران
و افزايش نقش و موقعيت طبقه کارگر برای
برانداختن نظم موجود و تحقق انقالبی و راديکال
مطالبات تودهھای مردم" میباشد ،بر اين
موضوع انگشت گذاشتيم که اگر قرار است
تجربهھای ناموفق تالشھای گذشته مربوط
به"اتحاد چپ کارگری" و "اتحاد انقالبی
نيروھای چپ و کمونيست" تکرار نشود ،بايد با
درسگيری از آن تالشھاگام نوينی برداشت.
با گذشت بيش از يکسال از آغاز اين تالشھا و
بويژه برگزاری دو نشست حضوری ،واقعيت اين
است که "نشست" ھنوز ھيچ گامی در راستای
وظايفی که در اولين نشست حضوری و در
اطالعيهای که با نام "تالش برای شکل دادن به
يک بديل سوسياليستی" انتشار داد ،برنداشته
است .اين موضوع به وضوح نشان میدھد که
"نشست" بدنبال درسگيری از تجارب گذشته
نمیباشد .ھمين که پيش از نشست فرانکفورت،
بسياری از گروهھای شرکت کننده درآن از
ضرورت برداشتن گامھايی به جلو سخن راندند
اما نشست حضوری دوم ھرگز نتوانست گامی به
جلو بردارد ،بيان روشن اين واقعيت است.
با گذشت يکسال بازده بيرونی اين نشست بسيار
ناچيز بوده است .ھنوز نظرات گوناگونی از
اھداف و وظايف اين "نشست" از سوی
شرکتکنندگان در آن مطرح میشود ،کسانی به
دنبال وحدت تشکيالتی ھستند و کسانی به دنبال
تھيه يک پالتفرم سياسی که قرار است منعکس
کنندهی خواستھای اصلی تودهھای کارگر و
زحمتکش و ساختار حکومت آينده باشد ،کسانی
نيز اين نشست را تنھا محلی برای گفتوگو
میدانند!! آنچه را ھم که برخی حاصل عملی
"نشست" تاکنون مینامند ،به صدور چند
اطالعيه و فراخوان برمیگردد که در واقع در
صورت نبود "نشست" نيز اين کارھا انجام
میشد .نمونهی آنھم "کارزار جھانی برای
آزادی فعالين کارگری"در آبان )اکتبر( سال
گذشته است .کارزاری که "نشست" ھيچ نقشی به
صورت واقعی در آن نداشت و بود و نبودش
فرقی ايجاد نمیکرد .ھمانطور که حتا برخی از
جرياناتی که آن را امضا کرده بودند ،ھيچ فعاليت
و نقشی در اين کارزار و در عمل برعھده
نگرفتند .آنھا نيز که در ھمکاری با ھم به اين
کارزار پيوستند ،در صورت نبود اين اطالعيه
نيز ھمان کار را میکردند .در واقع
اتحادعملھايی در اين سطح ھميشه در جنبش
چپ خارج از کشور وجود داشته و خواھد داشت
و "نشست" چيزی بر آن نيافزوده است.
يکی ديگر از نتايج اين تالشھا "ايجاد
ساختارھای تشکيالتی مورد نياز" از سوی برخی
اعالم میگردد که اگرچه برای ايجاد آنھا حداقلی
از توافقات الزم است ،اما اگر حاصل بيش از
يک سال تالش و بحث و مجادله تنھا اين باشد،

میتوان گفت برای کسانی که دل در گرو مبارزه
طبقاتی و پيروزی طبقه کارگر دارند"،نشست"
پاسخگوی نيازھا و ضرورتھای کنونی نمیباشد
و با وظايفی که برای خود تعيين کرده و در
اطالعيهی پيش گفته با نام "تالش برای شکلدادن
به يک بديل سوسياليستی" آمده است ،فاصلهای
بعيد دارد .در اين اطالعيه میخوانيم:
"کمونيستھای ايران خود را موظف ميدانند به اين
اوضاع پيچيده پاسخ دھند و در مورد مشخص
اوضاع ايران راه حل انقالبی و کارگری را به
ميدان آورند" و يا" :ما در اوضاع کنونی برای
شکل دادن به يک آلترناتيو و بديل سوسياليستی،
تامين ملزومات و رفع موانع آن تالش ميکنيم".
ھمهی اينھا در شرايطی نوشته شده که باز
براساس آن اطالعيه از سويی":جمھوری اسالمی
در يک بحران ھمه جانبه دست و پا ميزند و
سرنگونی آن در دستور روز قرار گرفته است"و
از سوی ديگر قدرتھای برتر جھان
سرمايهداری نيز بدنبال ايجاد آلترناتيوھای
مناسبی ھستند که بتواند در صورت سرنگونی
جمھوری اسالمی ،جايگزين مطلوبی برای آنھا
باشد.
"نشست" نه تنھا حاصل تجارب گذشته را در
خود بازتاب نداده ،بلکه به صراحت میتوان
گفت حتا در برخی از عرصهھا عقبتر از
"اتحاد انقالبی نيروھای چپ و کمونيست"
میباشد .اگر آن اتحاد توانست واحدھايی را در
برخی از شھرھا و يا کشورھا سازماندھی کند،
"نشست" قادر به اين کار نشده و بهنظر نمیآيد
که در چشمانداز آن نيز بدليل ترکيب بسيار متنوع
اعضای آن ،پيشبينی نشدن ظرفی برای
نيروھای مستقلی که در شھرھا و کشورھا
حضور دارند و نيز ھمان ساختار تشکيالتی
"نشست" که باز نتيجهی طبيعی ترکيب سياسی
آن است،چنين چيزی قابل دستيابی باشد .اگر
"اتحاد" توانست به يک پالتفرم سياسی مشخص
دست يابد" ،نشست" باز به دليل تنوع و
تفاوتھای اساسی ديدگاهھای درون آن در ارتباط
با شکل و محتوای حاکميتی که بايد با درھم
شکستن قدرت دولتی کنونی ،جايگزين آن گردد،
حتا قادر به دستيابی به يک پالتفرم سياسی
حداقلی نيز نخواھد بود.
شکی نيست که در سخن ،ھيچکدام از
شرکتکنندگان در "نشست" با برداشتن گامھايی
در راستای اتحاد ھر چه بيشتر مخالف نمیباشند.
اما ھمانطور که گفته شد در عمل "نشست" حتا
قدمی نيز در راستای اھداف برشمرده برنداشته
است .روندی که در صورت ادامه و عدم ايجاد
تحولی در آن ،میتواند ھمانطور که پيش از اين
نيز گفتيم تاثيری منفی در جنبش داشته باشد .علت
اصلی آن نيز اين است که اگر اتحادی برخاسته
از يک نياز معين جنبش سياسی و مبارزه طبقاتی
کارگران نباشد و به اين نيازدر عمل پاسخ ندھد،
ھرگز نمیتواند به اتحادی جدی و ثمربخش تبديل
گردد.برای ھمين است که بايد ديد اين اتحاد
برخاسته از کدام نياز بوده و چگونه میتوان به
آن پاسخ داد؟
برای پاسخ به اين سواالت ابتدا بايد ارزيابی

مشخصی از وضعيت کنونی جامعه و روندھای
پيشاروی آن داشت.
بحرانھای اقتصادی ،سياسی و اجتماعی جامعه
ايران آنچنان حاد شدهاند که ضرورت تغيير بيش
از ھر زمان ديگر آشکار گرديده است .در اين
ميان جمھوری اسالمی که خطر سقوط را
احساس میکند ،از سويی از درون با تضادھايی
شديد و در يک کالم غيرقابل حل مواجه است و
از سوی ديگر قادر به مقابله با بحرانھای جاری
نيست .اگر بخواھيم در يک جمله وضعيت
حکومت اسالمی را تعريف کنيم بايد گفت که
جمھوری اسالمی در اين شکل و شمايل قادر به
ادامهی حکومت نيست.
در چنين شرايطی ،امکان بروز انفجار تودهای،
مانند آنچه که در سال  ٨٨در ايران شاھد آن
بوديم و يا نمونهھايی از اين دست مانند مصر و
تونس افزايش میيابد .بديھیست که تودهھای به
خشم آمده ،با خواستھای مشخصی به ميدان
خواھند آمد و حتا نسبت به سال  ٨٨میتوان گفت
که اکنون آن دسته از خواستھای اقتصادی که
مشخصا سيستم سرمايهداری را به چالش میکشند
از اھميت ويژهای برخوردار شدهاند .امروز بر
کسی پوشيده نيست که عموم طبقهی کارگر ايران
و ديگر زحمتکشان جامعه برای ادامهی بقا
میجنگند .اين ويژگی جدا از ترکيب طبقاتی
متفاوتی که میتواند نسبت به سال ٨٨به يک
انفجار تودهای جديد بدھد ،راديکاليسم بيشتری را
به ھمراه خواھد آورد که حامل يک پتانسيل ضد
سرمايهداری است و در شرايطيمیتواند اين
جنبش را به سمت انقالبی کارگری و ضد
سرمايهداری رھنمون سازد .از ھمينروست که
شاھد افزايش تالشھا در اردوگاه بورژوازی
برای راهھايی که بتواند مانع رشد راديکاليسم
شده ،اعتراضات تودهای را منحرف و بر اين
موج سوار شوند ،ھستيم.
در يکطرف جمھوری اسالمی با کوبيدن بر
طبل "ھستهای شدن" و دامن زدن به بحران
خارجی ،تالش دارد تا ناتوانی خود و مناسبات
حاکم در مقابله با بحرانھای کنونی بهويژه
اقتصادی را به دشمنانی نسبت دھد که "با اسالم
سر دشمنی دارند" و اين گونه افکار عمومی را
منحرف و برای سرکوبھای داخلی توجيه
بتراشد و در طرف ديگر در صف کشورھای
امپرياليستی و اپوزيسيون بورژوايی جمھوری
اسالمی نيز که طيف رنگارنگی را شامل میشود
سعی میشود تا با سوار شدن بر موج نارضايتی
تودهھا ،برنامه ،روشھا و تاکتيکھای خود را با
استفاده از پراکندگی طبقهی کارگر ،طبقهای که
ھنوز از طبقهای در خود به طبقهای برای خود
تبديل نشده است ،به آنھا تحميل کنند .طيفی که
يک سر آن خواھان شرکت در انتخابات
رياستجمھوری است و خاتمی را نجاتبخش
حکومت اسالمی میداند و سر ديگر آن به
سرنگونی جمھوری اسالمی با دخالت و
حمايتھای مستقيم و غيرمستقيم قدرتھايی چون
آمريکا و اتحاديه اروپا دل بسته است.
در اين ميان و در حالی که به نظر میآيد
درصفحه ۴
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قدرتھای امپرياليستی و حکومت اسالمی در
دوسوی جريانی قرار گرفتهاند که با سياستھای
خود از مناقشات ھستهای گرفته تا تحريمھای
اقتصادی و مانند آن ،در جريان عمل و زندگی
روزمره سرنوشت تودهھا را در دست گرفته و
برای آنھا تصميم میگيرند ،تنھا نيروئی که
میتواند اين روند را مختل ساخته و اعتراضات
تودهای را در مسير يک انقالب واقعی ھدايت
کند ،طبقهی کارگر است.
طبقهی کارگر تنھا طبقهایست که اين رسالت
تاريخی را بر دوش دارد .طبقهی کارگر تنھا
طبقهایست که میتواند با در دست گرفتن
رھبری انقالب ،سرنگونی جمھوری اسالمی و
برقراری يک حکومت کارگری به خواستھای
فوری کارگران ،زحمتکشان ،مليتھای تحت
ستم ،زنان و جوانان پاسخ گفته و در جھت
برقراری سوسياليسم و برانداختن نظام
سرمايهداريگام بردارد .ھر راه حل بورژوايی
برای انقالب ايران ،نتيجهای فراتر از آن چه که
امروز در کشورھای عربی از تونس و مصر
گرفته تا ليبی و عراق و سوريه شاھد آن ھستيم،
بدنبال نخواھد آورد .اما سوال اصلی اين است که
آيا طبقهی کارگر ايران اکنون آمادگی بدست
گرفتن رھبری يک انقالب پيروزمند را دارد؟
در سالھای اخير بهرغم آنکه از نظر تعداد،
کارگران در اعتراضات ُپرشماری شرکت کرده
و اعتصابات فراوانی را سازمان دادند و به رغم
رشد
در
مبارزات
اين
که
اين
آگاھیھايتريديونيونيستيو سياسی طبقه بسيار
موثر بوده و حتا پيشروترين آنھا به انديشهھای
سوسياليستی گرويدند ،اما طبقهی کارگر ھنوز از
نظر تشکل و آگاھی طبقاتی با ضعفھای جدی
روبه روست .برجستهترين نشانهی آن نيز
فقدانحزب سياسی طبقهی کارگر است ،حزبی که
پيشروترين کارگران در آن حضور داشته و
بتواند در مبارزات طبقهی کارگر اثرگذار باشد.
حال با اين وضعيت وظيفهی نيروھايی که خود
را چپ و کمونيست ناميده و خود را در درون
جنبش کارگری و کمونيستی ايران تعريف
مینمايند چيست؟
در شرايط کنونی فوریترين مساله ھر کمونيستی
بايد سرنگونی جمھوری اسالمی و برقراری
حکومت شورايی کارگران و زحمتکشان باشد،
اين که سرنوشت انقالب ايران به دست
بورژوازی و قدرتھای امپرياليستی نيافتاد تا بار
ديگر مردم ايران قربانی دست نظام سرمايهداری
شوند ،ھمانطور که در کشورھای عربی شاھد
آن ھستيم .برای تحقق اين امر نيز تنھا راه،تالش
برای سازمانيابی طبقهی کارگر و باال بردن
آگاھیھای سوسياليستی است .تنھا راه نجات ،تنھا
راھی که میتواند منجر به به دست گرفتن
سرنوشت تودهھا ،سرنوشت کارگران و
زحمتکشان بدست خود آنھا شود ،رھبری انقالب
توسط طبقهی کارگریست که از طبقهای در خود
به طبقهای برای خود تبديل شده باشد ،طبقهای که
نابودی نظام سرمايهداری و برقراری سوسياليسم
را وظيفهی خود تعيين کرده و به ھر شکل از

نظام سرمايهداری و راهحلھای بورژوايی نه
گفته باشد.
از اين زاويه میتوان ھم به اھميت "نشست
مشترک احزاب ،سازمانھا و نھادھای چپ و
کمونيست" پی برد و ھم به سمتوسويی که
میتواند به خود گيرد.
شکی نيست که در شرايط کنونی نزديکی و اتحاد
)عمل( نيروھايی که در "نشست" حضور دارند
از اھميتی بيش از گذشته برخوردار شده است،
اما در عين حال در اين نيز شکی نيست که
تاکنون"نشست" پاسخگوی آن ضرورتھا نبوده
و ادامهی اين روند آن را دچار بحران درونی
خواھد ساخت" .نشست" ھرگز نمیتواند به
وحدت تشکيالتی اعضایاش تحقق بخشد ،اين
موضوع آنقدر آشکار است که لزومی به بحث
بر سر آن نيست .اما "نشست" میتواند نيروھا و
توانايی اعضایاش را در مسير اھداف گفته شده
گرد آورد و بدين ترتيب در حد و توان خود به
نيازھای شرايط کنونی پاسخ دھد.
وضعيت کنونی چپ ،ضعف و پراکندگی آن
داليل عينی و مشخص تاريخی خود را دارند و
نمیتوان با جلسات و نشستھای اينچنينی به آن
داليل پاسخ گفت و راهحلی برای آنھا يافت .به
ميزانی که ارتباط جريانات متعدد چپ از سال
 ۶٠به بعد با طبقهی کارگر و مبارزات آن کمتر
شد ،پراکندگی در صفوف آنھا نيز افزايش يافت
و برای غلبه بر اين پراکندگی الزم است تا
گسست بين اين نيروھا باطبقه کارگر و مبارزات
آن از بين برود و اين امکان ندارد بهجز
مشارکت در عمل مبارزهی طبقاتی ،مشارکتی که
ھرگز با صدور چند اطالعيه و نشست به
سرانجامی نخواھد رسيد .اگر نيروھای حاضر
در "نشست" در گفتمانھای خود تا اين حد دچار
پراکندگی بوده ،راهحلھای غير عملی داده و گاه
حتا به "خودزنی" مشغول میشوند آن ھم بدون
توجه به پرچمی که در زير آن مشغول کوفتن بر
سر و صورت خود ھستند ،نتيجهی عينی اين
واقعيتھای مشخص تاريخی است .حلقهی
واسط ،حلقهای که تمامی نيروھا را به ھم ربط
میدھد تنھا مبارزه طبقاتی کارگران است .ھر
وحدت و يا اتحادعملی که رو به اين مبارزه
داشته باشد ،میتواند و اين قابليت را دارد تا
فراتر از "نشست" کنونی برود .در جريان
مبارزه و عمل مشترک است که روابط بين
گروهھا تقويت شده و زبان مشترک بوجود
میآيد ،نقاط اشتراک و افتراق صيقل خورده و
بهصورتی واقعی و نه ذھنی آشکار میگردند.
تنھا کار مشترک و فعاليت مشترک در راستای
مبارزه طبقاتی کارگران و کمک به سازمانيابی
طبقه است که میتواند گامی واقعی برای وحدت
و نزديکی نيروھای چپ و کمونيست بردارد.
امروز مشکل طبقهی کارگر ايران ،عدم صدور
اطالعيه نيست .به واسطهی امکانات کنونی
امروز ھر کسی بهتنھايی نيز میتواند روزانه
اطالعيه در مورد حوادث گوناگون جامعه ايران
صادر کند که صادر نيز میکنند و در فضای
مجازی نيز انتشار میدھند .مشکل طبقهی کارگر

۴۴

ايران فراخوان و حمايتھا از مبارزاتآنھا در
خارج از کشور ھم نيست ،اين نوع فعاليت که
فعاليتھايی مثبت نيز میباشند ،فعاليتیست که
ھيچگاه در خارج از کشور قطع نشده است،
ھميشه بوده و خواھد بود.مسالهی اصلياتحادچپ،
چپی که میخواھد انقالبی و راديکال باشد ،چپی
که میخواھد طبقهی کارگر در انقالب تاثيرگذار
باشد ،تاثير گذاشتن بر اين روند است.مسالهی
اساسی اين است که خصلت و دامنه ھر تحول
سياسی که بخواھد در ايران رخ دھد ،وابسته به
نقشیست که طبقه کارگر در آن ايفا خواھد کرد و
اين نيز تابعی از سطح تشکل و آگاھی طبقه
کارگر است و کمونيستھا بايد در شرايط کنونی
تمام ھم و غم خود را صرف اين موضوع کنند،
چرا که اين نقطه ضعف اصلی جنبش کمونيستی
است و اگر "نشست" میخواھد دچار سرنوشت
اتحادھای قبلی نشود بايد برای اين مساله فکری
اساسی بکند.
از ھمينرو،منطقیترين راھی که در شرايط
کمونيست
کنونی در برابر نيروھای چپ و
ِ
حاضر در "نشست"قرارداردتا جائی که به خارج
از کشور ربط پيدا میکند ،ايجاد رسانهایست که
بتواند به امر سازمانيابی طبقهی کارگر ،باال
بردن آگاھیھای سوسياليستی و کمک به
مبارزات جاری طبقهی کارگر و ديگر
زحمتکشان جامعه ياری رساند .اين رسانه نه
میتواند سايت اينترنتی باشد و نه نشريه.
ابزاری که در شرايط کنونی میتواند به ما کمک
کند تنھا يک تلويزيون ماھوارهای است که
بينندگان آن نيز میتواند ابعادی تودهای داشته
باشد .ابزاری که میتواند حتا در گردآوری و
فعال کردن نيروھای منفرد چپ و کمونيست در
خارج از کشور نيز بسيار موثر افتد.
در برابر ھجوم رسانهھای گوناگون جمھوری
اسالمی ،کشورھای امپرياليستی و اپوزيسيون
بورژوايی ،تنھا رسانهای که از ابعادی تودهای
برخوردار است و میتواند صدای مشترک ما
باشد ،رسانهای که فضای خالی آن احساس
میشود ،تلويزيون ماھوارهای است .اقداماتی که
"نشست" تاکنون انجام داده و مسيری که انتخاب
کرده ،تکرار اشتباھات گذشته است که در بھترين
حالت میتوان آن را در جا زدن ناميد" .نشست"
بايد با اراده و شجاعانه از شرايط کنونی حداکثر
بھره را ببرد و با ايجاد يک "رسانهی تودهای" به
صدای خفتهی کارگران و زحمتکشان جامعه
تبديل شود ،برنامهی آنھا را فرياد بزند و برای
يک انقالب کارگری بجنگد .اين سياست است که
میتواند "نشست" را از رخوتی که به آن دچار
است برھاند ،اين سياست است که میتواند با
ايجاد اميدی نو در دلھای خونين ھزاران چپ و
کمونيستی که امروز بهصورت پراکنده ھستند،
آنھا را به عرصهی مبارزه برای رھايی طبقهی
کارگر بکشاند .و باز اين سياست است که
میتواند پيوند جريانات چپ و کمونيست را با
مبارزهی طبقهی کارگر مستحکمتر ساخته و
گامی در راستای اھداف "نشست" بردارد .ھر
اتحادی در ميان جريانات چپ و کمونيست اگر
نخواھد و يا نتواند در راستای مبارزهی طبقاتی
کارگران گامی عملی بردارد و خود را در
"اتحادی کاغذی" محصور نمايد ،محکوم به
شکست خواھد بود.

نيمه اول فروردين  ٩٢شماره ۶۴٢
از صفحه ١

ديکتاتوری اسالمی مردم مصر را تھديد می کند
سرمايه گذاری با وجوه دريافتی به عنوان زکxات
را بپxذيxرد .حxزب آزادی و عxدالxت کxه در واقxع
ھمان اخوان الxمxسxلxمxيxن اسxت از چxنxد مxاه پxيxش
تدوين اين قانون را به عھده گرفتxه بxود .يxکxی از
به اصxطxالح کxارشxنxاسxان اقxتxصxادی ايxن حxزب
اسالمی که عبدالحافظ الصxاوی نxام دارد بxه بxی.
بی .سی .گفته بود که اظھارنامه زکات بايد مxانxنxد
يک اظھارنامه ی مالياتی باشد و ھمه شxھxرونxدان
مصر اعم از مسلمان و مسيحی قبطی بايxد زکxات
بدھند .اسالمگرايان حاکم بر مصر در ماه جxاری
قانون ديگری را به تصويب رساندند که به بxخxش
خصوصی اجازه داد تا با استفاده از زکات که بxر
اساس اصول قرآن ربح يا بھره را ممنوع می کنxد
و آن را به صورتی شرعی دور مxی زنxد ،دسxت
به سرمايه گذاری بزند.
پرسشی که فوراً می تواند مطرح گردد ايxن اسxت
که چرا محxمxد مxرسxی پxيxش از تصxويxب قxانxون
زکات آن را در اختيار مxقxامxات مxذھxبxی االزھxر
قرار داده است؟ قانون اساسی جديد مصxر مxحxمxد
مرسی را موظف کرده است که پيش از تصxويxب
ھر قانونی در پارلxمxان آن را بxه تxأيxيxد رھxبxران
اسالمی برساند تا آنان نظر خود را در رابxطxه بxا
انطباق يا عدم انطباق آن با "شرع مxقxدس" اسxالم
اعالم نمايند .قانون اساسی مصر کxه بxا مxقxررات
آزادی ستيز اسالمی ھم خxوانxی دارد بxه سxرعxت
در يک مجلس مؤسسان با اکثريت اسالمی تxدويxن
گرديد و در يک ھمه پxرسxی ضxددمxکxراتxيxک بxا
شرکت کم رنxگ واجxدان حxق رأی بxه تصxويxب
رسيد.
دولت اسالمی محمد مرسی فقط در زمينه ی مالی
و اقتصادی در حال اسالميزه کردن ھر چxه بxيxش
تر مصر نيست ،اين حکومت از نظر سياسی نxيxز
ھر روز بيش از گذشته به آزادی ھا حمله می کند
و می خواھد زبان معترضان را بxبxرد .در ھxمxيxن
راستاست که دولت باندھايی از اسxالمxگxرايxان را
سازماندھی می کند تا بتواند ھر گونxه اعxتxراضxی
را در نطفه خفه کند .برای مثال فردی به نام باسxم
يxxوسxxف کxxه مxxجxxری يxxک بxxرنxxامxxه ی فxxکxxاھxxی
تلويزيونی بxود دسxتxگxيxر شxد و سxپxس روز ١٢
فروردين با وثيقه آزاد شد تا محاکمه اش بxرگxزار
گردد .يوسف را به اتھام توھين و اھانت بxه اديxان
دستگير کردند ،اين در حالی بود که او در برنامxه
ی خود به محمد مرسی انتقاد نxمxوده بxود .زمxيxنxه
سازی برای دستگيری يxوسxف بxا تxظxاھxرات ده،
بيست نفر تظاھرکxنxنxده اسxالمxی در بxرابxر دفxتxر
دادستان کxل مصxر مxيxسxر شxد .مxرسxی و دولxت
اسالمی اش ھم چنxيxن قصxد دارنxد در زمxيxنxه ی
محدوديت ھxر چxه بxيxش تxر آزادی ھxا ،دريxافxت
تلويزيون ھای ماھواره ای را ممxنxوع کxنxنxد .چxرا
که مانند جمھوری اسالمی و بقيxه حxکxومxت ھxای
ديکتاتوری در گوشه و کنار جھان معتقدند که اين
تلويزيون ھا "فتنه انگيxزی " و "شxبxھxه پxراکxنxی"
می کنند!
دولت محمد مرسی در عرصه ی سياست خارجی

نيز به تقويت نيروھای اسالمی از قبيل حماس می
پردازد .خالد مشعل و اسماعيل ھنيه که دو رھxبxر
اصلی اين تشکل ارتجاعی فلسطينی حاکم بر نوار
غزه ھستند روز  ١١فروردين در قاھره بxودنxد و
ديداری با مسئوالن گوناگون مصری و از جxمxلxه
دستگاه ھای امنxيxتxی آن داشxتxنxد .از سxوی ديxگxر
برخی از مxقxامxات دولxتxی مصxر از تxالش ھxای
جxxمxxھxxوری اسxxالمxxی ايxxران بxxرای بxxھxxبxxود روابxxط
استقبال می کنند و می خواھنxد از انxزوای بxيxش
تر اين رژيم در عرصه ی بين المللxی جxلxوگxيxری
نمايند.
ھر چند دولxت مxحxمxد مxرسxی چxھxار نxعxل بxرای
اسxالمxيxxزه کxردن بxيxش تxر نxxھxادھxای اجxرائxی و
قضxxائxxی و قxxانxxون گxxذاری مصxxر مxxی تxxازد ،امxxا
مقاومت مردمی ايxن دولxت را بxا دشxواری ھxای
جدی مواجه کرده است .بی جھت نيست که محمxد
مرسی روز  ٧فروردين اعالم کرد که انxتxخxابxات
مجلس ملی با شش ماه تأخير در مھر ماه بxرگxزار
خواھد شد .محمد مxرسxی بxا بxه تxأخxيxر انxداخxتxن
انتخابات می خواھد نه فقط تظاھرات روزمxره ی
خيابانی مردم مصر و به ويژه جوانان و زنxان را
که ھر روز خود را در اشکال جديد متxشxکxل مxی
کنند به شکست بکشxانxد ،بxلxکxه قصxد دارد بxخxش
ديگر بxورژوازی مصxر را بxه رھxبxری افxرادی
ماننxد مxحxمxد الxبxرادعxی و عxمxرو مxوسxی بxرای
شرکت در انتخابxات مxجxاب کxنxنxد ،چxرا کxه ايxن
بخش از مخالفxان در اثxر فشxارھxای مxردمxی کxه
مقاومت ھای محکمی عليه کليت سيستم می کنxنxد،
ناچار شده اند کxه بxه تxحxريxم انxتxخxابxات در حxال
حاضر تن بدھند .يکی از مھم تxريxن اعxتxراضxات
مردمی روزھای اخxيxر ،جxمxعxه  ٢فxرورديxن در
قاھره روی داد .در اين اعتراض مردم در بxرابxر
مقر اخوان المسلمين تxجxمxع کxرده و شxعxارھxايxی
عليه دولت سر دادند و خواھان سxرنxگxونxی رژيxم
کنونی شxدنxد .پxس از آن کxه نxيxروھxای پxلxيxس و
باندھای سياه اسالمی وابسxتxه بxه دولxت و اخxوان
المسلمين به اعتراضات آرام مردم سبxعxانxه حxمxلxه
کردند ،مxردم ھxم تصxمxيxم گxرفxتxنxد دفxتxر اخxوان
المسلمين را به آتش بکشند .خبxرگxزاری رويxتxرز
گزارش داد که در اثxر درگxيxری ھxای ايxن روز
دست کم  ۴٠نفر زخxمxی شxدنxد .تxلxويxزيxون ھxای
رسمی مصر گزارش ھايxی از تxظxاھxرات پxخxش
کردند که در آن ھا چندين اتxوبxوس در آتxش ديxده
می شد و دود تمام محله را فراگxرفxتxه بxود .مxردم
قاھره در حالی به سوی دفxتxر اخxوان الxمxسxلxمxيxن
رفتند که اين تشکل آشکارا روز قبل اعxالم کxرده
بود که به ھر نحوی با آنان بxه مxقxابxلxه بxرخxواھxد
خواست .وزارت کشور مصر نxيxز اعxالم نxمxوده
بود که از بسيج نيروھای پليس برای "حفاظت از
اخوان المسلمين و امxوال دولxتxی و خصxوصxی"
چشم پوشی نخواھد کرد .اما تمام ايxن اعxالم ھxای
پيشگيرانه ،مردم را نترساند و نxتxيxجxه ای عxکxس
داشت ،چنان که فراخوان دھندگxان بxه تxجxمxع کxه
فقط از وسايل مدرن ارتباطی ھمچون شبکه ھxای
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اجتماعی اينترنتی يا پخxش اطxالعxيxه در مxحxالت
مردمی و تبليغات دھان به دھان استفاده می کxنxنxد
موفق شدند طيف گسترده ای را در مxقxابxل دفxتxر
اخوان المسلمين گردھم آورند .بايد اضافه کرد کxه
به جز قاھره ،در دومين شھر مصxر ،اسxکxنxدريxه
ھxxم دفxxتxxر اخxxوان الxxمxxسxxلxxمxxيxxن بxxا حxxمxxلxxه ی
تظاھرکنندگxان خشxمxگxيxن از حxکxومxت اسxالمxی
روبه رو شد .اگر مردم در قxاھxره ،اسxکxنxدريxه و
ديگر نقxاط مصxر مxانxنxد شxرقxيxه ،زادگxاه مxحxمxد
مرسی ،در برابر دفاتر اخوان المسلمين تظاھرات
می کنند و تصميم مxی گxيxرنxد آن ھxا را بxه آتxش
بکشند ،فقط بxه ايxن خxاطxر نxيxسxت کxه آنxان مxی
خواھند مخالفت خود را با يک تشxکxل ارتxجxاعxی
نشان دھند ،بلکه ھدف ابراز مخxالxفxت بxا تشxکxلxی
ست که در قدرت است و می خواھد زندگی مxردم
را با اسالميزه کردن بيش از پيش مصxر سxيxاه و
بی آينده کند.
مxxحxxمxxد مxxرسxxی کxxه از اعxxتxxراضxxات در بxxرابxxر
دفترھای اخوان المسلمين به شدت خشمگين و در
عين حال نگران شده بود روز  ۴فروردين اعxالم
کرد که اگر چنين اعتراضاتی ادامxه پxيxدا کxنxد او
دستور خواھد داد که اقداماتی عxلxيxه مسxئxوالن آن
ھا صورت بگxيxرد  .تxھxديxدات مxرسxی بxا واکxنxش
فxxوری مxxخxxالxxفxxان روبxxه رو شxxد ،چxxنxxان کxxه حxxتxxا
سخنگوی جبھه ی سالمت ملی کxه رسxانxه ھxا آن
را اصلی ترين تشکل مخالxفxان اعxالم مxی کxنxنxد،
گفت که در اين صxورت دولxت بxايxد در انxتxظxار
واکنش ھای سخت تر مردم باشد.
واقعيت اين است که دولت مصر از اعxتxراضxات
مردم عليه خودش شديداً بxه وحشxت افxتxاده اسxت.
مxxرسxxی کxxه در مxxاه ژوئxxن  ٢٠١٢بxxه ريxxاسxxت
جمھوری مصر رسيد ،اکنون به حxمxايxت کسxانxی
مانند حسنی مبارک نياز دارد تا بxتxوانxد حxکxومxت
اسالمی را در مصر تثبيxت نxمxايxد .وکxيxل حسxنxی
مبارک روز  ٢١اسفند  ١٣٩١به خبرنگار فرانس
پرس گفت که به عقيده ی رئxيxس جxمxھxور سxابxق
مصر مردم بايد به دولت مرسی اعxتxمxاد کxنxنxد تxا
مصر از آشوب کنونی جان سالم به در برد!
اما مبارزات تودهھای مردم مصر پيگيرانه بxرای
ادامه انقالب تا رسيدن به اھداف خود در جxريxان
است .با گذشت ھر روز نقش طبقه کارگر در ايxن
مبارزات برجستهتر شده است .طبقه کارگر مصر
در طول دوسال گذشته در بطن مبارزات علنی به
سرعت خود را متشکلتر نموده و آگاھی طبxقxاتxی
کxxارگxxران ارتxxقxxاء يxxافxxتxxه اسxxت .بxxرطxxبxxق بxxرخxxی
گزارشھا ھم اکنون بين  ٢تا  ٣ميلون کxارگxر در
تشکلھای اتحاديxهای مسxتxقxل از دولxت مxتxشxکxل
شدهاند .تنھا در طول يک سxال گxذشxتxه حxدود دو
ھزار اعxتxصxاب و اعxتxراض کxارگxری رخ داده
است .در برخی موارد کارگران با ابxتxکxار عxمxل
و تحت مديريت خود کارخانهھای تعطيxل شxده را
مxxجxxددا بxxه کxxار انxxداخxxتxxهانxxد .کxxارگxxران در تxxمxxام
تظاھرات و راھپيxمxائxیھxا نxقxشxی فxعxال بxرعxھxده
دارند .در جريان قيام پرت سxعxيxد ،ابxتxکxار عxمxل
برپائی اعتصاب سياسی در دست کxارگxران بxود.
کارگران در تمام مxوسxسxات تxولxيxدی و خxدمxاتxی
دست از کار کشيدند و حxمxل و نxقxل آبxی را نxيxز
متوقف ساختند .بخش عxمxده نxيxروئxی کxه امxنxيxت
درصفحه ٨

نيمه اول فروردين  ٩٢شماره ۶۴٢
از صفحه ١

زنده باد استقالل طبقاتی کارگران!
زنده باد مبارزات سنديکای کارگران شرکت واحد!

بxديxھxxیسxت کxxه اخxتxxالفxات داخxلxی و تشxکxxيxالتxxی
سنديکا و ضوابط سازمانی و اساسنامه ای سنديکا
خود سxنxديxکxا و اعضxای آن مxربxوط اسxت و
به
ِ
ديگران مجاز نيستند درامور داخلی اين سنديکا و
يا ھرتشکل ديگری مداخله نxمxايxنxد.امxا وقxتxی کxه
موضوع اختالفات جنبه سياسی و بيرونی پيدا می
کند ،روشن است که کمونيست ھا ازموضxع دفxاع
از منxافxع طxبxقxاتxی طxبxقxه کxارگxر بxايسxتxی عxلxيxه
سياست ھا و گرايش ھای انحرافی و رفxرمxيxسxتxی
دست به مبارزه سياسی و ايدئولوژيک بزنند  ،آن
را افشxxا و ايxxزولxxه سxxازنxxد و از سxxيxxاسxxت ھxxای
اصولی و گرايش انقالبی دفxاع و حxمxايxت کxنxنxد.
برکناری رئيس ھيئت مديره ،گرچه بديھیترين و
عادیتريxن پxديxدهای اسxت کxه مxیتxوانxد در يxک
سنديکای کارگری اتفاق بيافxتxد ،امxا ايxن رويxداد،
الاقل در آغاز ،با بھت و ناباوری در ميان فعxاالن
و دوستداران جنبش کارگxری روبxرو گxرديxد .در
نxxامxxه سxxنxxديxxکxxای کxxارگxxران شxxرکxxت واحxxد بxxه
فدراسيون جھانی کxارگxران حxمxل و نxقxل کxه در
عين حال رونوشت آن به سازمان جھانی کار
) ،(I.L.Oکنفدراسيون اتحاديهھای آزاد کارگری
) ،(ITUCکنفدراسيون کارگران فرانسه
) (C.G.Tو کليه اتحاديهھا و نھxادھxای کxارگxری
داخلی و بينالمللی نيز ارسال شده  ،چنيxن عxنxوان
شده بود که "مxنxصxور اسxالxو را بxه عxلxت انxجxام
تخلفات متعدد و عدم پايبندی بxه تxعxھxدات خxود و
نxاديxده گxxرفxتxن ھشxدارھxا و اعxتxxراضxات درونxxی
سنديکا از رياست ھيئت مديره سنديکای کارگxران
شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه برکxنxار
نموده و از اين تاريخ ،ھيچگونه مسئوليتی در ايxن
سنديکا ندارد و از آن نھاد کارگری خواستار قطع
ھمه ارتباطات ،ھمکاریھا و حمxايxت از نxامبxرده
میباشد" .در نامه سنديکا ھمچنين تأکيد شده اسxت
کxxxه " سxxxنxxxديxxxکxxxای کxxxارگxxxران شxxxرکxxxت واحxxxد
اتوبوسرانxی تxھxران و حxومxه ،ھxيxچ نxمxايxنxده و
سخنگوئی در خارج کشور ندارد"!
گرچه از کم و کيف تخلفات اسالو و عدم پايبندی
به تعھدات و نيز ھشدارھا و اعتراضات درونی
که وی ناديده گرفته است ،سخنی در ميان نبود،
اما اقدام سنديکا و لحن و مضمون آن که
اختالفات شديد درونی سنديکا را بازتاب میداد،
نگرانی و عکسالعمل بسياری ازکمونيست ھا،
فعاالن سياسی و فعاالن کارگری را در پی
داشت .به فاصله کوتاھی بعد از انتشار اين نامه
دهھا مقاله و يادداشت ،ھم در نقد مضمون و لحن
نامه و برکناری اسالو از رياست ھيئت مديره و
ھم در تأييد اقدام سنديکا انتشار يافت .اما نه
سنديکای کارگران شرکت واحد که تحت شرايط
خفقان و پليسی و در زير سرنيزه فعاليت میکند
و اعضای آن دائما ً در معرض پیگرد و تھديد و
زندان قرار دارند و حق داشت و دارد که مسائل
مربوط به اختالفات درونی خود را با توجه به
شرايط سرکوب ،در ھر اندازه که مايل است
علنی کند يا نکند ،و نه رئيس برکنار شده ھيئت
مديره سنديکا ،پيرامون ابھامات موجود و کنه
اختالفات سخنی نگفتند .اسالو در نوشتهای تحت
عنوان "گزارش ساليانه وضعيت سنديکای
کارگران شرکت واحد در سال  "١٣٩١که در
تاريخ  ۴بھمن  ٩١در تارنمای "ھرانا" انتشار

يافت ،در عين تأکيد بر مسأله "حقوق بشر" ،به
فشار نيروھای اطالعاتی و موانع تشکيل جلسه
ھيئت مديره سنديکا که قرار بود در اول دی ماه
 ٩١برگزار شود ،اشاره میکند و در ھمان حال
بهطور سربسته از "اختالفات درونی که
اطالعاتیھا توسط عوامل نفوذی در درون
سنديکا ايجاد میکنند ،تا سنديکا را از درون
متالشی سازد" سخن میگويد .از آن طرف
ھمايون جابری عضو ديگر سنديکای شرکت
واحد در مقاالت کوتاھی تحت عناوين "فرجام
يک غرور" و "بگذار منصور اسالو سخن
بگويد" مینويسد "اينکه سنديکا پيام میدھد که
مجامع مدافع حقوق کارگر از اعضا و يارانش
ھيچ حمايتی نکنند را قبول ندارم" وی اظھار
اميدواری میکند که اسالو به تصميم دوستانش که
در جلسه ھيئت مديره ،ھمه بدون استثناء به
برکناری وی از رياست ھيئت مديره رأی دادهاند،
ارج بگذارد و مھمتر از آن از اسالو میخواھد به
"بازی سياست کثيف خارج کشور وارد نشود"،
آرزوی رئيس جمھور شدن را از سر خود بيرون
کند و باالخره اسالو را از تبديل شدن به افرادی
مانند گنجیھا و سازگارھا بر حذر میدارد.
اين بحثھا و اشارات گرچه بازھم از شفافيت
کامل برخوردار نبود اما خيلی حرفھا در آن
زده شده بود و از وقوع يک حادثه سياسی حول
و حوش سنديکای کارگران شرکت واحد و رئيس
آن و نيز جنبش کارگری خبر میداد که زمانی
کامالً روشن شد که اسالو در تاريخ دھم اسفند ماه
 ٩١در تلويزيون "رھا" وابسته به بخشی از
اپوزيسيون بوژوا امپرياليستی ظاھر شد! حدود
 ۴٠روز پس از برکناری اسالو و بی خبری از
او ،پيوستن وی به "موج سبز" و مصاحبه وی با
امير حسين جھانشاھی بنيانگذار اين جريان
راست بورژوائی که در عين حال مورد حمايت
ارتجاع امپرياليستیست ،تمام پردهھای ابھام را
کنار زد .امير حسين جھانشاھی در مقدمه اين
گفتگو که بهطور زنده از تلويزيون "رھا" پخش
میشد گفت "از آقای اسالو خواستهام تا مسئوليت
ستاد ھماھنگی فعاالن کارگری را بهعھده بگيرد.
مسئوليت اوليه آقای اسالو با توجه به سابقه و
تجربيات ارزشمند ايشان ايجاد ھماھنگی ميان
اتحاديهھای کارگری و کارگران رنجديده و
معترض کشورمان میباشد که میبايد برای دست
يافتن به حقوق حقه خود ،در وقت مقتضی وارد
صحنه عمل شوند"!
اگر چه منصور اسالو در اين گفتگوی تلويزيونی
جز علت خروج خود و شرايط سرکوب،
ضرورت آموزش کارگران و نکاتی کلی در
مورد جنبش کارگری حرف خاصی نزد ،اما
تعيين وی به عنوان مسئول ستاد ھماھنگی فعاالن
کارگری در "موج سبز" ،يعنی جريانی که با
برخورداری "امکانات لجستيکی و مالی کافی" و
به کمک "اصالحطلبان ،روحانيون ،اعضای
سپاه و ارتش ايران" قرار است برای "آزادی
کشور" و "احيائ غرور و حيثيت ملی"! رژيم
جمھوری اسالمی را کنار بزند ،منصور اسالو
رئيس پيشين ھيئت مديره سنديکای شرکت واحد
را تا حد يک مھرۀ بی اراده بورژوازی
امپرياليستی سقوط داد .پيوستن اسالو به "موج
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سبز" نه فقط اغلب ميانه بازانی که موضع نه
سيخ بسوزد نه کباب را اتخاذ کرده بودند ،بلکه
حتی برخی از آنانی را که مستقيم يا غير مستقيم
در ّ
رد و نفی اقدام سنديکا مطلب نوشته و يا
موضعگيری کرده بودند مجاب ساخت که در اين
گير و دار ،صرفنظر از اختالفات اخص
تشکيالتی سنديکا ،بايد از اقدام سنديکای
کارگران شرکت واحد به دفاع برخيزند .چرخش
و گزينش اسالو حتا از حدود ھمکاری با
دارودسته اصالحطلبان حکومتی و جناح
"ليبرال" بورژوازی که پيش از اين چنين تمايلی
در وی ديده شده بود ،بسی فراتر رفت .به خدمت
گرفته شدن اسالو توسط "موج سبز" يعنی بی
آبروترين و راستترين بخش اپوزيسيون
بورژوائی که سر در آخور سازمان سيا و
امپرياليسم آمريکا دارد ،وی را تا حد انحالل در
کمپ ارتجاع امپرياليستی پس برد .اسالو که با
شتاب فوقالعاده زيادی به ته چاه سقوط کرده
بود ،با اين گزينش ،در واقع برای ھميشه با
جنبش طبقاتی کارگران وداع کرد!
موجی از حمالت نوشتاری عليه "موج سبز" و
قبل از آن عليه پيوستن اسالو به "موج سبز" آغاز
شد و دهھا مقاله و نوشته ديگر در اين زمينه به
تحرير درآمد و در رسانهھا انتشار يافت .اما
منصور اسالو متأسفانه بازھم سکوت کرد .اسالو
شايد شعور و آگاھی طبقه کارگر را دست کم
گرفته بود و احتماالً تصور نمیکرد که اين چنين
سخت و گسترده مورد تھاجم و اعتراض قرار
گيرد .اما اين رويداد نشان داد که جنبش کارگری
و طبقه کارگر ايران ھوشيار است و با ھر پديدۀ
مرتبط با حال و آينده اين جنبش ،مستقيم و بی
واسطه رو در رو میشود و بر سر منافع دراز
مدت و طبقاتی خود با ھيچ کس معامله نمیکند!
اين رويداد ھمچنين نشان داد که طبقه کارگر و
جنبش کارگری ايران ،حتا نسبت به کسانی که از
ميان خود برآمده اما به صف مقابل ھزيمت
میکنند ،ھوشيار و بی گذشت است .جريان
پيوستن اسالو به "موج سبز" بار ديگر نشان داد
که جنبش کارگری و طبقه کارگر ايران ،گرچه
قدر شناس کسانیست که در مبارزه عليه نظام
سرمايهداری و در دامان خود پرورش يافتهاند و
آنان را تا حد رھبران و حتا قھرمانان خود ارتقا
میدھد و با شور و عشق و عالقه از آنھا حمايت
و پشتيبانی میکند ،اما در مقابل کسانی که به
آرمانھای اين طبقه پشت میکنند و به صف
مقابل طبقه کارگر میپيوندند ،بی گذشت و آشتی
ناپذير است و با چه سرعت حيرت آوری
میتواند چنين کسانی را از عرش اعال پائين
آورد ،بر زمين سفت و سخت بکوبد! و از شمول
عشق و عالقهاش محروم سازد!
منصور اسالو در برابر تمام حمالت نوشتاری
پس از مصاحبهاش با تلويزيون "رھا" و
وظيفهای که در "موج سبز" بر عھده او گذاشته
شده بود ،سکوت اختيار نمود .اما پس از ٢٠
روز ناگھان معلوم شد که ھمکاری وی با "موج
سبز" و مسئوليت او در "ستاد ھماھنگ کننده
فعاالن کارگری" يک "سؤ تفاھم" بيشتر نبوده
است! اسالو در يک پيام کوتاه نوروزی مورخ
 ٢٩/١٢/٩١در اين مورد نوشت "متأسفانه چند
ھفته پيش ھنگامی که برای شرح خروج خود از
ايران با يکی از رسانهھا يعنی تلويزيون رھا
گفت و گو کردم ،توضيحات اين رسانه پس از
درصفحه ٧

نيمه اول فروردين  ٩٢شماره ۶۴٢
از صفحه ۶

زنده باد استقالل طبقاتی کارگران!
گفتگوی من اين تصور را ايجاد کرد که من برای
ادامه فعاليت به يک گروه يا تشکيالت خاص
پيوستهام ،از اين رو ضروری میدانم ياد آور
شوم ،مطالبی که پيرامون پيوستن اين جانب به
تشکيالت وابسته به اين تلويزيون و صاحب
امتياز آن به عنوان يک سازمان سياسی منتشر
شد ،از نظر شخص من نتيجۀ سؤ تفاھم در طی
گفت و گوھای مربوط به مصاحبه بوده است.
ھمچنين تأکيد میکنم که من ھيچگونه وابستگی و
پيوستگی به ھيچ حزب و تشکيالت سياسی و
رسانهای ندارم" ]تأکيد از ماست[.
البته که اين توضيح ،در ميان منتقدين اسالو جدی
گرفته نشد و به ھيچوجه نمیتوانست مورد
پذيرش قرار بگيرد و نگرفت .اوالً بسيار بسيار
بعيد است که امير حسين جھانشاھی ولو آنکه يک
سر خود و بدون
بورژوای شارالتان ھم ھستِ ،
ھيچگونه مشورت و ھماھنگی و توافق صريح و
يا ضمنی اسالو ،رسما ً و علنا ً از تلويزيون "رھا"
اعالم کند که اسالو مسئوليت ادارۀ ستاد ھماھنگ
کننده فعاالن کارگری را در "موج سبز" برعھده
گرفته است .ثانيا ً اگر چنين چيزی واقعيت
نداشت ،اسالو به چه دليل و بنابر کدام مالحظات
نمیبايستی اين موضوع را در ھمان فردای
مصاحبه و يا دو روز بعد از آن اعالم میکرد و
حتما ً بايد "چند ھفته" سکوت میکرد و آنگاه پس
از  ٢٠روز اين "سؤ تفاھم" را آنھم در حاشيه
يک پيام نوروزی بيان می کرد .ثالثا ً اگر کاسهای
زير نيم کاسه نمیبود و نباشد ،اسالو چرا نبايد با
يک نقد جدی تکليف خود را با اين جريان يک
سره سازد؟ زمانی میتوان از "سؤ تفاھم"
صحبت کرد و احيانا ً آن را برطرف ساخت که
در اين موارد توضيحات صريح و روشنی ارائه
شود .ھيچ زمانی برای درسگيری ،انتقاد جدی
نسبت به عملکردھا و جبران خطاھا دير نيست!
بايد اظھار اميدواری کرد که اين نکات در مورد
اين موضوع خاص ھم صادق باشد و ھنوز تمام
فرصتھا برای بازگشت اسالو نسوخته باشد!؟
اسالو در پيام نوروزی خود پيوستن به "موج
سبز" و اصوالً ھرگونه حزب سياسی را تکذيب
کرد .او شايد ھنوز اين را نمیداند که بدون
پيوستن رسمی به "موج سبز" حتا ،ولو فقط با
سمتگيری به سوی آنھم از جنبش کارگری
ايران فاصله گرفته و به آن پشت کرده است.
"سؤ تفاھم"ی که با  ٢٠روز تأخير اعالم شود،
روشن است که کسی آن را باور نمیکند و
نمیتوانست مورد پذيرش مخاطبان اسالو قرار
بگيرد و نگرفتّ .
ظن قوی تر اما اين است که
اسالو بعد از آنکه متوجه شد فاصلۀ خود به
عنوان يک فعال کارگری مورد اعتماد جنبش
کارگری ،تا مرزھای بورژوازی اپوزيسيون را
با شتاب فوقالعاده زيادی طی کرده و حمالت
شديد و گستردهای را عليه خويش برانگيخته
است ،خواست تا به اين وسيله آبی بر آن آتش
بپاشد ،در ميان برخیھا ترديد و دو دلی ايجاد کند
و مسير انتخابی را با شتاب کمتری طی کند.
شواھد اما حاکی از آن است که اين تالش و شيوه
نيزمطلقا ً فاقد کارآئی بوده است و اگر نگوئيم اين
"تکذيبيه" به ضد خودش تبديل شد ،اما بايد گفت
که عنصر "صداقت" که از قضا )؟( به شعاری
که سنديکای کارگران شرکت واحد معموالً در

انتھای اطالعيهھای خود میآورد ،اضافه شده
است و اين شعار که با "اميد به گسترش صلح و
عدالت در ھمه جھان" بود ،در نامه برکناری
منصور اسالو ،به "اميد به گسترش صلح ،عدالت
و صداقت در ھمه جھان" ]تأکيد از ماست[ تبديل
شده است ،از اين تکذيبيه و طرح "سؤ تفاھم"
رخت بربسته است!
پيوستن اسالو به يک جريان بورژوائی گرچه
مايۀ تأسف است اما موضوعی دور از ذھن و
امر فیالبداھهای نبوده است .اين رويداد
نمیتوانست بی زمينه باشد و يک شبه اتفاق افتاده
باشد بلکه ريشه در گذشته داشت .گرايش به
راست اسالو از ھمان سالھای اوليه دھه ھشتاد
که پای ھيئتھای  ILOبه جمھوری اسالمی باز
شد ،خود را در حشر و نشر اسالو با وزرای
خاتمی و افراد وابسته به اين جناح و توھم نسبت
به آنھا متبلور ساخت .سالھای زندان او نيز
گرچه سرشار از مبارزه با دژخيمان و مقاومت
جانانه در برابر شکنجهگران است ،اما خالی از
توھم نسبت به اصالحطلبان نيست .به خاطر
داريم که در سال  ،٨۶تارنمای "نوروز" وابسته
به اصالحطلبان ،با منصور اسالو در زندان اوين
يک گفتگوی تلفنی انجام داد و سؤاالتی را
پيرامون انتخابات و شرکت در آن مطرح کرد و
سپس از قول اسالو در مورد ھشتمين دوره
انتخابات مجلس نوشت "اعضای ھيئت مديره و
فعالين و کارگران در اين انتخابات شرکت کرده
و به ائتالف اصالحطلبان رأی بدھند چرا که اين
ائتالف مورد قبول بنده میباشد" .به گزارش
خبرنگار "نوروز" اسالو در اين گفتگوی تلفنی،
ضمن تعريف از "دستاوردھای مثبت
اصالحطلبان" چنين گفته بود که يگانه راه برای
"حفظ دستاوردھای انقالب" آن است که کارگران
و مردم ايران به ياران "خاتمی" رأی بدھند.
"نوروز" در اين مورد از قول اسالو نوشت
"حمايت قاطع خود را از ليست ياران خاتمی
اعالم کرده و از مردم میخواھم در انتخابات
شرکت کرده و به ائتالف حداکثری اصالحطلبان
رأی دھند"!
گرچه حرفھای زندانيان در زندانھای
جمھوری اسالمی مناط اعتبار نيست و يکی از
شگردھای ھميشگی جمھوری اسالمی اين بوده
است که زندانی را در زير شکنجه و اجبار،
وادار به اعتراف و يا موضعگيری خالف نظر
خويش سازد ،اما بعدھا نيز منصور اسالو در رد
و نفی اين صحبتھا چيزی نگفت! در عوض اما
ھمان موقع ،رضا شھابی عضو ھيئت مديرۀ
سنديکا با صدور اطالعيهای در تاريخ
 ٢٢/١٢/٨۶با اين موضعگيری راست اسالو
مرزبندی کرد .شھابی با اشاره به نام محجوب و
جلودار زاده و تنی چند از اعضای خانۀ کارگر
در ھيئت ائتالفی اصالحطلبان ،رأی دادن به
کسانی را که خود جزء سرکوبگران سنديکا
بودهاند منتفی اعالم کرد ،نظر اسالو را نظر
شخصی وی دانست که ربطی به سنديکا ندارد و
تصريح نمود که سنديکا از ھيچ حزبی دستور
نمیگيرد و دنباله رو ھيچ حزبی نيست!
البته تالشھای مذبوحانه و اقدامات سرکوبگرانه
رژيم جمھوری اسالمی را برای انحالل و يا به
انحطاط کشاندن سنديکای کارگران شرکت واحد
که يک تشکل مستقل و تودهای کارگری بوده
است نبايد از نظر دور داشت .از ھمان آغاز
فعاليت کارگران شرکت واحد برای احياء
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سنديکای خود ،تمام تالش جمھوری اسالمی و
جناح اصالحطلب آن اين بود که نگذارد يک
تشکل کارگری مستقل پا بگيرد .اين تشکل اما در
زير سرنيزه و سرکوب و با تالش کارگران
پيشرو شرکت واحد از جمله منصور اسالو شکل
گرفت .اينکه در ھر اتحاديه و سنديکائی ،گروه
بندیھا و گرايشھای مختلفی وجود داشته باشد،
يک امر بديھیست .سنديکای شرکت واحد نيز
ھمين گونه است و از ابتدای دور جديد فعاليتاش
يک گرايش راست در آن وجود داشته است.
فعاليت سنديکائی اگرچه در اساس فعاليتیست
صنفی در چارچوب قوانين و نظم موجود و
مطالبات آن نيز عموما ً از ھمين چارچوب فراتر
نمیرود ،اما رژيم سرمايهداری و ضد
دمکراتيک جمھوری اسالمی ظرفيت پذيرش حتا
اين نوع از تشکل کارگری و فعاليت آن برای
متحقق ساختن مطالبات صنفی کارگران که
مستلزم وجود حد معينی از آزادیھای سياسیست
را ندارد .بورژوازی ايران مصلحت و ماندگاری
خود را در توحش بيشتر ،استثمار وحشتناکتر و
تحميل بی حقوقی مفرط بر کارگران میداند.
عالوه بر اين در ايران تحت حاکميت جمھوری
اسالمی و ديکتاتوری عريان و اختناق مذھبی،
ھر مبارزه و خواست صنفی طبقه کارگر به
فوريت میتواند از چارچوبھای صنفی فراتر
رود و به يک مبارزه و مطالبه سياسی فرا رويد.
سنديکا که مطابق خواست بورژوازی قاعدتا ً بايد
وسيلهای باشد برای مھار و کنترل مبارزه سياسی
و خيزشھای کارگری ،اينجا نه فقط نمیتواند
چنين نقشی را به طور کامل ايفا کند ،بلکه خود،
وسيلهای برای متشکل شدن کارگران و عبور از
مبارزات و مطالبات صنفی میشود .از اين رو
گرايش رفرميستی درون جنبش کارگری که
خواستار سازش طبقه کارگر با نظام
سرمايهداری و خواستار احتراز جنبش کارگری
از مبارزه برای نابودی اين نظام است نيز گرچه
آزاری به نظم موجود نمیرساند ،اما نظم از آن
استقبال نمیکند بلکه آن را نيز سرکوب میکند.
در اين جا يک رفرميست ھم اگر بخواھد دست به
ايجاد يک تشکل تودهای کارگری بزند نه فقط از
جانب حاکميت تحمل نمیشود بلکه چنين گرايشی
در عمل و تحت تأثير شرايط و فشار از پائين بايد
از چارچوبھای سنتی سنديکائی و رفرميستی
فراتر برود .اسالو به عنوان نماينده گرايش راست
درون سنديکای کارگران شرکت واحد در اساس
تا وقتی که در ايران و در سنديکای شرکت واحد
است ،وضعيتاش چنين است .بديھیست که در
خارج از ايران و تغيير شرايط و پاره شدن قيد و
بندھا ،وضعيتی متفاوت خواھد داشت .نظرات و
ايدهھا اينجا بدون مانع انکشاف میيابد و ديدگاه
ً
فوراامکان بروزعلنی می يابد .گرايش
رفرميستی
رفرميستی اما در يک فرد خالصه نمیشود.
اسالو نه اولين و نه آخرين کارگری است که به
اردوی بورژوازی میپيوندد! البته منصور اسالو
تا کنون در مورد برکناری خود از رياست ھيئت
مديره سنديکای شرکت واحد سکوت کرده است.
سنديکای شرکت واحد نيز پس از برکناری
اسالو ،راجع به وی و اقداماتش اظھار نظر
نکرده است .روشن است که اختالفات درونی و
تشکيالتی سنديکای کارگران شرکت واحد ،تا
آنجا که به اجرای مصوبات و جاری بودن اصول
سازمانی حاکم بر سنديکا و برگزاری مجمع
درصفحه ٨
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زنده باد استقالل طبقاتی کارگران!
عمومی و جلسات و امثال اينھا برمیگردد ،به
خود کارگران سنديکا مربوط است .ھر فردی که
تنھا چند ماه در جمھوری اسالمی زندگی کرده
باشد اين را میداند که سرکوب و خفقان پليسی
که رژيم ضد کارگری جمھوری اسالمی بر
کارگران تحميل و مدام آن را تشديد نموده است،
میتواند اجرای روتين اين اصول و قرارھای
سازمانی را نيز با مشکل و يا وقفه روبرو سازد
و در ھر حال اين خود سنديکا و اعضای آن
ھستند که بايد برای آن راه حل مناسبی را پيدا
کنند .آنچه که به کمونيستھا و طرفداران طبقه
کارگر برمیگردد ،آگاھی رسانی و سازماندھی
کارگران درراستای ايجادآمادگی طبقه کارگر
برای کسب قدرت سياسی ست .کمونيست ھای
ايران درھرشرايطی بايد ازکارگران ومبارزات
آن ھا حمايت کنند و به امر تشکل يابی طبقه
کارگر ياری رسانند.
بورژوازی اپوزيسيون و حاميان بينالمللی آن
در راه پياده کردن اھداف بلند مدت خود در
ايران ،طيف گستردهای از عناصر رانده شده از
حکومت را در عرصهھای مختلف سياسی،
اجتماعی و حقوقبشری پرورش داده و زير بال
و پر خود گرفتهاند .گنجیھا ،سازگارھا ،فاطمه
حقيقتجوھا ،شيرين عبادیھا ،علی مزروعیھا
و چندين دوجين امثال اينھا را که ھر روز در
مديای تصويریاشان ظاھر میشوند ،به خدمت
گرفتهاند و در جستجوی آن ھستند که در عرصه
مسائل کارگری و جنبش کارگری نيز عناصر
قابل اتکائی داشته باشند .اينھا خود را حتا
طرفدار کارگران جا میزنند .اخبار کارگری
پخش میکنند ،پيرامون مسائل کارگری صحبت
میکنند و سايتھای کارگری نيز راه انداختهاند.
از اين رو مستقل از اينکه سرانجام اسالو چه
خواھد شد ،تأکيد بر استقالل طبقاتی کارگران و
استقالل جنبش کارگری و تشکلھای آن در
شرايط کنونی از اھميت بسيار زيادی برخوردار
شده است.
گرايشی ولو خام و نپخته و بی پايگاه در جنبش
کارگری بر اين تالش است که مبارزه مستقل
جنبش کارگری عليه سرمايهداری ايران و رژيم
سياسی آن را که به طور روزمره و برای
دستيابی به مطالبات خود در تقابل و درگيری
دائمی با آن است ،تحت پوشش ضد امپرياليست
بودن کارگران و جنبش کارگری ،اين مبارزه را
به سطح تشکل ھای وابسته به رژيم مانند
شوراھای اسالمی کار و خانه کارگر و
مسيرمبارزه ی به اصطالح ضد غربی و ضد
آمريکائی مورد نظر حاکمان بکشاند وجنبش
کارگری را در دل جمھوری اسالمی مضمحل
سازد و يا مبارزه آن را به ابزار دست ارتجاع
اسالمی عليه ارتجاع امپرياليستی مبدل سازد.
گرايش ديگری اما تحت عنوان مبارزه با
جمھوری اسالمی ،دست به دامان دولتھای
خارجی و نھادھای مالی امپرياليستی و
سازمانھای به اصطالح حقوق بشری میشود و
در نھايت میخواھد جنبش کارگری را به ابزار
دست ارتجاع امپرياليستی عليه ارتجاع اسالمی
تبديل کند .گرچه نبايد خطر اين دو گرايش در

جنبش کارگری را دراز مدت دست کم گرفت،
اما جنبش کارگری ايران تا کنون نشان داده است
که نسبت به اين تالشھا و تحرکات از ھر دو سو
ھوشيار است و بايد ھوشيار باشد .عکسالعمل
فوری و محکم جنبش کارگری و فعاالن آن در
قبال چرخش اسالو از يک سو و تأکيدات مکرر
اين جنبش و نيز سنديکای کارگران شرکت واحد
بر استقالل و به ويژه موضعگيری مکرر آن
نسبت به تشکلھای وابسته و سرکوبگر دولتی
مانند شوراھای اسالمی کار و خانه کارگر از
سوی ديگر ،نشان دھنده آن است که جنبش
کارگری ايران آنطور که ارتجاع حاکم بر ايران
و ارتجاع امپرياليستی و نوکران آنھا تصور
میکنند خام نيست! برعکس نسبت به اين مسائل
دقيق و ھوشيار است! با اين وجود ھمه
کمونيستھا و مدافعان منافع طبقه کارگر به ويژه
در شرايط کنونی بايد بيش از پيش بر استقالل
جنبش کارگری از جناحھای سرمايه داری اعم
ازسرمايه امپرياليستی و يا نظام سرمايه داری
جمھوری اسالمی و جناحھای آن تأکيد و بر آن
پافشاری کنند و ھر ديدگاه و نگرشی که وابستگی
جنبش کارگری به قطب سرمايه را به ھر شکل و
زبانی که بخواھد توجيه کند ،بيرحمانه افشاء و
طرد کنند!
روشن است که رشد جنبش طبقه کارگر،
ضرورتا ً تعدادی از عناصر خرده بورژوا را نيز
که پايگاه اصلی رفرميسم در درون جنبش
کارگری را تشکيل میدھند ،به خود جذب
میکند .بديھیست که کمونيستھا مبارزه برای
اصالحات يعنی برای اقداماتی که باعث بھبود
شرايط توده کارگران و زحمتکشان بدون انھدام
قدرت طبقه حاکم میشود را میپذيرند ولی در
ھمان حال عليه رفرميستھا که بهطور مستقيم يا
غير مستقيم اھداف و تالشھای طبقه کارگر را
در حوزه کسب اصالحات محدود میسازند،
قاطعانه دست به مبارزه میزنند .چرا که
بورژوازی "ليبرال" ممکن است اصالحات
محدودی را با يک دست خود به کارگران اھدا
کند ،اما ھميشه با دست ديگرش آن را پس
میگيرد و يا تا حد صفر کاھش میدھد و از آن
برای به اسارت در آوردن کارگران ،تقسيم آنھا
به گروهھای جداگانه و جاودانه ساختن بردگی
مزدی استفاده میکند .به اين دليل رفرميسم حتا
آن ھنگامی که کامالً بی ريا باشد ،در عمل مبدل
به سالحی میشود که بورژوازی با آن کارگران
را فاسد میسازد و تضعيف میکند .ھر اندازه
نفوذ رفرميستی در ميان کارگران نيرومندتر
باشد ،به ھمان اندازه کارگران ضعيفتر ھستند.
ھرچقدر جنبش طبقه کارگر مستقلتر ،اھداف آن
عميقتر و وسيعتر باشد و ھر چقدر از محدوديت
رفرميستی آزادتر باشد ،به ھمان اندازه برای
کارگران حفظ و استفاده از پيشرفتھا و
دستاوردھا آسانتر خواھد بود .کمونيستھا بايد
از استقالل طبقاتی کارگران و از مبارزه مستقل
سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی
تھران و حومه که از ھر سو تحت فشار قرار
گرفته است حمايت کنند .مادام که سنديکای
کارگران شرکت واحد ،مستقالً در راستای تحقق
مطالبات و منافع کارگران مبارزه و فعاليت
میکند ،مجدانه بايد از آن دفاع و حمايت نمود.
زنده باد استقالل طبقاتی کارگران! زنده باد
مبارزات سنديکای کارگران شرکت واحد!
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از صفحه ۵

ديکتاتوری اسالمی مردم
مصر را تھديد می کند
شھر را پس از تصرف مراکز پليس و اخراج اين
نيروی سرکxوب از شxھxر بxرعxھxده گxرفxتxه بxود،
کارگران بودند .کارگxران پxرت سxعxيxد فxراخxوان
اعتصاب عمومی سراسری دادنxد ،در بxرخxی از
شھرھای ديگxر نxيxز کxارگxران بxا ايxن مxبxارزات
اعالم ھمبستگی کردند .اما از آنxجxائxی کxه ھxنxوز
شxرايxxط الزم در جxنxxبxxش کxxارگxری مصxxر بxxرای
برپائی اعتصاب سياسی سراسری شکxل نxگxرفxتxه
اسxxت ،ايxxن فxxراخxxوان نxxتxxوانسxxت بxxه اعxxتxxصxxاب
سراسری بيانجامد.
با اين ھمه يکی از نقاط ضعف عxمxده در جxنxبxش
کxxارگxxری مصxxر نxxبxxود يxxک حxxزب کxxمxxونxxيxxسxxت
انقالبیست کxه بxتxوانxد بxه ايxن مxبxارزات شxکxلxی
سراسری بدھد و آن را تxا نxيxل بxه ھxدف نxھxائxی
رھبری نمايد .البته ھxم اکxنxون در مصxر چxنxديxن
حزب و سازمان رفرميست و ريوزيونيست به نام
سوسياليست و کمونيست وجود دارد که فxاقxد خxط
مشی انقxالبxی و پxرولxتxری انxد و از ايxن رو از
اعxتxبxxار و نxفxxوذ در مxيxxان کxxارگxران بxرخxxوردار
نيستند .يک نمونه آن ،حxزب کxمxونxيxسxت مصxر
است که با چxنxد حxزب چxپ قxالبxی ديxگxر مxانxنxد
خودش جبxھxه ای را تشxکxيxل داده انxد کxه عxمxالً
دارای نفوذ بسيار انxدکxی در تxحxوالت اسxت ،بxه
طوری که فاقد ھرگxونxه تxأثxيxرگxذاری مxی بxاشxد.
حزب کمونيست مصر حزبی سxت کxه در دوران
ھای گذشته بxر اسxاس سxيxاسxت ھxايxی کxه حxزب
کمونيست شوروی داشت از حکومت ھايی مxانxنxد
ناصر حمايت کرد و به نام طبقه ی کxارگxر ،ايxن
طبقه را از داشتن يxک سxيxاسxت مسxتxقxل مxحxروم
نمود .ھنگامی که در سال " ١٩۵٢افسxران آزاد"
ارتش مصر کودتا کxردنxد و حxکxومxت سxلxطxنxتxی
فاروق را سرنگون نمودند ،کxارگxران از فضxای
ايxجxxاد شxxده اسxتxxفxxاده کxxردنxد و بxxا اعxتxxصxxابxxات و
اعتراضات متعxدد در مxراکxز صxنxعxتxی خxواھxان
تحقق مطالبات خود شدند .در حالی کxه دو تxن از
رھبران اتحاديه ی کارگری مصر کxه زيxر نxفxوذ
حزب کمونيست بودنxد کxارگxران را بxه صxبxر و
شکيبايی برای فرارسيدن روزھxای بxھxتxر دعxوت
می کردند ،ارتشيxان آنxان را دسxتxگxيxر کxردنxد و
فردای روز دستگxيxری در حxيxاط يxک کxارخxانxه
تيربارانشان نمودند .چند ماھی نxگxذشxت کxه تxمxام
احزاب سياسی و از جمله خود حxزب کxمxونxيxسxت
ممنوع شدند و رژيم تک حزبی در مصر رسميت
يافت .اما باز ھم اين حزب درس عبxرت نxگxرفxت
و اعxxالم کxxرد کxxه رژيxxم مصxxر تxxحxxت فشxxار
امپرياليستی ست و به حمايت بلوک شرق نيازمxنxد
است! جمال عبدالناصر رھبران حزب کمونxيxسxت
را در زندان نگه داشت بدون آن که حزب بxزرگ
بxxرادر ،حxxزب کxxمxxونxxيxxسxxت شxxوروی لxxب از لxxب
بگشايد! بدتر آن کxه رھxبxران حxزب کxمxونxيxسxت
مصxxر در حxxالxxی کxxه بxxه اردوگxxاه کxxار اجxxبxxاری
ابوزعبل فرستاده شده بودند ،محلxی کxه نxظxامxيxان
خxود آن را "گxورسxتxان زنxxدگxان" مxی نxامxيxدنxxد،
تصميم گرفتند بxا دولxت حxاکxم "جxبxھxه ی نxجxات
درصفحه ١١

نيمه اول فروردين  ٩٢شماره ۶۴٢
از صفحه ٢

حقيقت ،دشمن
جمھوری اسالمیست

البته رژيم از جھات ديگر نيز در سال ٩١
وضعيتاش وخيمتر و بحرانیتر از ھر زمان
ديگر بود .تضادھا و اختالفات درونی رژيم ،زير
فشار بحرانھای موجود ،نارضايتی تودهھای
مردم و شکست سياستھای جمھوری اسالمی به
آن درجه تشديد شد که در طول اين يک سال يک
لحظه آن را آرام نگذاشتند .در تمام اين يک سال،
کشمکش و درگيری ميان دستگاه اجرايی با قوه
مقننه و قضائی با حدت ادامه داشت .تالشھای
خامنهای برای کنترل نزاع به جايی نرسيد و اين
نزاع به مرحلهای رسيد که طرفين به افشاگری
سوء استفادهھا و فساد مالی يکديگر روی آوردند.
اما اين نزاع به ارگانھای سهگانه رژيم محدود
نماند.
احمدینژاد افشاگری عليه سوء استفادهھای مالی
و نقش سپاه پاسداران و دخالتھای آن را در
ارگانھا و نھادھای سياسی ادامه داد .اختالفات
احمدینژاد با خامنهای نيز گرچه به شکلی آشکار
بروز پيدا نکرد ،اما غير مستقيم ،در ھرمصاحبه
و سخنرانی دو طرف انعکاس داشت.
اگر اين اختالفات در تمام سطوح  ،نھادھا و
ارگانھا ،مھارناپذير از کار درآمد ،از آنروست
که جمھوری اسالمی با بنبست الينحل و غير
قابل عبور روبه روست .سياستھای رژيم در
ھمه عرصهھا به شکست انجاميده است و نتيجهی
اين شکست ،به ناگزير تشديد تضادھا و اختالفات
است .در حالی که تمام ھيئت حاکمه در تدوين،
اجرا و شکست سھيم بوده و ھستند ،ھر دسته و
گروھی از ھيئت حاکمه میکوشد مسئوليت
شکستھا را بر عھدهی ديگری قرار دھد .وقتی
که کشوری با بحرانھای متعدد در عرصهھای
اقتصادی ،اجتماعی و سياسی درگير است و ھر
تالش و سياستی برای غلبه بر اين بحرانھا به
شکست میانجامد ،الجرم تضادھا و اختالفات
درونی طبقه حاکم تشديد میشود .وقتی که
نارضايتی و اعتراض توده مردم نسبت به نظم
موجود افزايش میيابد و طبقه حاکم خطر سقوط
نظم موجود را به وضوح میبيند ،اين نارضايتی،
اعتراض و مبارزه در درون طبقه حاکم نيز
انعکاس میيابد ،ايجاد شکاف میکند و به
بحرانھای حکومتی و دولتی میانجامد .واقعيتی
که جمھوری اسالمی در طول حيات خود مکرر
با آن روبه رو بوده است.
گرچه رقبای احمدینژاد میکوشند او را سرمنشأ
بحران کنونی ھيئت حاکمه معرفی کنند ،اما
مشکل ،او نيست .مشکل در خود نظم اقتصادی –
اجتماعی و سياسی سرمايهداری حاکم بر ايران و
بحرانھای الينحل آن است .معضل در ساختار
دولت دينیست که مدام تضادھای متعدد و از
جمله تضاد و اختالف ميان ھيئت حاکمه را تشديد
میکند .مشکل در ذات دولت دينی و شيوهھای
استبدادی آن است .ھمانگونه که با رفتن
بازرگان ،بنیصدر ،رفسنجانی ،خاتمی ،معضل
الينحل بحرانھای حکومتی رژيم حل نشد ،با
رفتن احمدینژاد نيز اين معضل حل نخواھد شد.
جمھوری اسالمی نمیتواند بر اين مxعxضxل غxلxبxه
کxxنxxد ،چxxرا کxxه مxxعxxضxxل اسxxاسxxا ً خxxود جxxمxxھxxوری

اسxxالمxxیسxxت .سxxران رژيxxم الxxبxxتxxه مxxیتxxوانxxنxxد
دروغھای بزرگ به ھم ببافند ،اما نمxیتxوانxنxد بxر
تضادھايی که سرمنشأ بحرانھای جامعه ايران و
اساس و بنيانی برای سxرنxگxونxی آنھxاسxت غxلxبxه
کنند.
بحرانھای جمھوری اسالمی ،يکی ،دو تا نيسxت،
سرتاپای ايxن رژيxم غxرق در بxحxران اسxت .ايxن
بحرانھا فقط در عرصه داخلی نيست .جxمxھxوری
اسالمی در عرصxه بxيxنالxمxلxلxی نxيxز پxيxوسxتxه بxا
بحران روبه روست.
سران رژيم در عرصه سياست خارجی خود نxيxز
دروغھای بزرگ گxوبxلxزی تxحxويxل مxردم ايxران
دادند .خامنهای در پياماش ادعا کرد کxه "اقxتxدار"
منطقهای و بينالمللی جمھوری اسxالمxی در سxال
 ٩١نشان داد کxه " جxمxھxوری اسxالمxی نxه فxقxط
منزوی نيسxت بxلxکxه در دنxيxا بxا چشxم تxکxريxم و
احترام" به آن نگريسته میشود.
جمھوری اسالمی به ادعای سران رژيم منزوی
نيست ،اما مناسبت خصمانه ميان رژيم با آمريکا
و اتحاديه اروپا ،اين بزرگترين قدرتھای
اقتصادی و سياسی جھان به درجهای تشديد شده
است که در سال  ٩١سنگينترين تحريمھای
اقتصادی را عليه جمھوری اسالمی به مرحله
منزوی
اجرا درآوردند .جمھوری اسالمی
نيست ،اما مناسبات آن با تقريبا ً تمام دولتھای
عربی منطقه در آن حد وخيم است که در ھر
اجالس خود قطعنامهای عليه جمھوری اسالمی
صادر میکنند .جمھوری اسالمی منزوی نيست،
اما حتا يک مناسبات عادی و معمولی و به دور
از تنش با کشورھای ھممرز با ايران از نمونهی
ترکيه و جمھوری آذربايجان نيز ندارد .جمھوری
اسالمی منزوی نيست و "اقتدار منطقهای و
بينالمللی" آن در آن حد است که در شورای
امنيت و حتا مجمع عمومی و ديگر ارگانھای
سازمان ملل ،قطعنامهھايی در محکوميت آن بر
سر مسايل مختلف صادر میشود .جمھوری
اسالمی منزوی نيست ،اما متحدين پيگير آن در
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تمام منطقه خاورميانه ،رژيم آدمکش سوريه و
گروهھای مرتجع اسالمگرا از قماش حزبﷲ
لبنان ،حماس و جھاد فلسطينی ،گروهھای
اسالمگرای عراقیاند .تمام "اقتدار منطقهای و
بينالمللی" جمھوری اسالمی ھمين است.
برخالف دروغھای بزرگ سران جمھوری
اسالمی ،در سال  ،٩١در عرصه سياست
خارجی نيز چيزی جز شکست و انفراد بيشتر
عايد رژيم نشد .جمھوری اسالمی نمیتواند از
انفراد منطقهای و بينالمللی رھا گردد ،نمیتواند
از بحران در سياست خارجی برکنار باشد ،چرا
که بنياد سياست خارجی رژيم بر پاناسالميسم،
توسعهطلبی و ھژمونیطلبی قرار گرفته است.
اين سياست به ناگزير پيوسته با تشنج ،درگيری و
نزاع و گاه بحرانھای جدی ھمراه است.
سران جمھوری اسالمی در پيامھای نوروزیشان
فقط دروغھای بزرگ ھميشگیشان را تکرار
کردند .آنھا جز اين نمیتوانستند چيزی بگويند،
چرا که حقيقت ،دشمن جاودانه دولت دينی و
دروغ ،دوست و يار ھميشگی آنھاست.
جمھوری اسالمی موجوديتاش را در کتمان
حقيقت میيابد .جمھوری اسالمی بايد با
دروغھای بزرگ گوبلزی خود را سر پا نگهدارد
و از طريق اين دروغھا افراد ناآگاه را فريب
دھد .جمھوری اسالمی ھرگز نبايد بپذيرد که
دچار بحران است ،نبايد بپذيرد سياستھايش با
شکست روبرو شده و از حل بحرانھا عاجز و
درمانده است .اگر ھم اعترافی به خرابی اوضاع
در عرصهای میشود ،ھمواره بايد کار دشمنی
باشد که پيوسته ھمراه اوست .اما سرانجام،
حقيقت که دشمن جاودانهی جمھوری اسالمیست
بر دروغھای بزرگ فاشيستی غلبه خواھد کرد و
پيروز خواھد شد ،چون واقعيت عينی را بازتاب
میدھد ،تضادھا و مبارزه را منعکس میسازد .و
ھمين تضادھا و ھمين مبارزات است که
جمھوری اسالمی را به ھمراه دروغھای
گوبلزیاش به گورستان تاريخ خواھد سپرد.
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بحران سوريه و گسترش آن به
خارج از مرزھای اين کشور
موقعيت سياسی بشار اسد نيز ھمراه با مبارزات
مردم و پيشروی عمليات نظامی گروه ھای مسلح
سوريه فراز و فرودھايی داشته است .اما ،در اين
مدت ،نه تنھا کمترين کاھشی در بحران سوريه
ايجاد نشد ،بلکه بحران فوق مدام تشديد و دامنه
آن ھم اکنون به سطح پاره ای از کشورھای
منطقه نيز گسترش يافته است.
کاربرد سالح شيميايی در سوريه ،مستثنا از
اينکه دولت بشار اسد به اين عمل جنايتکارانه
دست زده باشد يا گروه ھای مسلح مخالف دولت
سوريه از اين سالح ضد بشری استفاده کرده
باشند ،از جمله اقداماتی است که موقعيت بشار
اسد را به شدت متزلزل و مسئله سوريه را بيش
از گذشته به يک بحران منطقه ای و بين المللی
تبديل نمود .اقدامی که با واکنش سريع سازمان
ملل روبه رو شد و ھم اکنون ھياتی از طرف اين
نھاد بين المللی مامور تحقيق در مورد کاربرد
سالح شيميايی در سوريه است.
در کنار استفاده از اين سالح مخرب ،حمله
خمپاره ای به دانشگاه دمشق با برجای گذاشتن
 ١٥کشته ،اقدام اتحاديه عرب در واگذاری کرسی
سوريه به ائتالف نيروھای اپوزسيون ،تشکيل
دولت "کوچک مخالفان" در داخل سوريه ،افتتاح
اولين سفارت دولت مخالفان بشار اسد در قطر،
از جمله اقدامات ديگری بوده اند که طی
روزھای گذشته بحران سوريه را عميق تر و
حلقه محاصره دولت بشار اسد را باز ھم تنگتر
کرده اند.
از دو سال پيش ،که خيزش مردمی و اعتراضات
توده ای عليه حکومت خودکامه بشار اسد شکل
گرفت ،نوعی صف آرايی سياسی نيز در سطح
منطقه ای و بين المللی در حمايت و مخالفت با
حکومت سوريه ايجاد شد .صف آرايی که در
يک طرف آن جمھوری اسالمی ،عراق ،چين و
روسيه به عنوان مدافعان رژيم سوريه قرار دارند
و در سوی ديگر ،ترکيه ،آمريکا ،اتحاديه اروپا و
کشورھای عربی منطقه به عنوان مخالفان دولت
بشار اسد جای گرفته اند .دولت ھايی که خواھان
برکناری بشار اسد از قدرت ھستند.
اما به رغم يک چنين صف آرايی سياسی گسترده
در سطح بين المللی ،کامال قابل تصور بود که با
تعميق بحران و تداوم گسترش دامنه عمليات
نظامی گروه ھای مسلح در سوريه ،به ھر اندازه
که دولت بشار اسد به پايان کار خود نزديک تر
شود ،دامنه اين بحران به لبنان ،عراق و بعضا به
ترکيه نيز کشيده خواھد شد.
دولت اردوغان از ھمان آغاز خيزش توده ھای
مردم سوريه ،صف بندی سياسی خود را
مشخص و در مسير مخالفت با دولت سوريه و
حمايت از گروھای مسلح مخالف دولت بشار اسد
حرکت کرد .مناطق مرزی اين کشور به اردوگاه
ھزاران پناھنده و آواره سوری تبديل شد و در
مواردی ،درگيری ھای محدود نظامی نيز بين
سوريه و ترکيه رخ داد.

اما فراتر از ترکيه ،تاثير بحران سوريه و انتقال
آن به لبنان و تا حدودی عراق است .تشديد
درگيری و انفجارھای رو به تزايد عراق طی
روزھا و ھفته ھای گذشته به نوعی در ارتباط با
بحران سوريه است .بحرانی که دولت شيعی
مالکی و طرفدار حکومت بشار اسد را به چالش
گرفته است .اما مھمتر از ترکيه و عراق ،انتقال
بحران سوريه به لبنان است .لبنان ھم اکنون به
يکی از صحنه ھای نبرد سياسی بحران سوريه
تبديل شده است .استعفای مجيب ميقاتی نخست
وزير لبنان نمونه ای از بازتاب انتقال بحران
سوريه به لبنان است .اگرچه ميقاتی دليل استفعای
خود را مخالفت ائتالف  ٨مارس و به طور
اخص حزب ﷲ با تمديد فعاليت ژنرال اشرف
ريفی عنوان کرده است ،اما واقعيت اين است که
بحران سياسی موجود در لبنان ،نمادی از مناقشه
ميان نيروھای طرفدار سوريه و مخالفين بشار
اسد در لبنان است .مناقشه ای که ھم اکنون در
پارلمان و دولت لبنان تجلی يافته است .چرا که
با تعميق بحران سوريه ،حزب ﷲ لبنان و ديگر
نيروھای طرفدار بشار اسد در اين کشور نيز
برای کوتاه کردن دست مخالفين سوريه در دولت
مجيب ميقاتی و به عبارتی ديگر ايجاد بی ثباتی
سياسی در لبنان وارد عمل شده اند.
ژنرال اشرف ريفی رئيس سازمان امنيت لبنان و
از نزديکان سعد حريری نخست وزير سابق لبنان
است .ژنرالی که نيروھای لبنانی طرفدار سوريه
برای جلوگيری از تمديد فعاليت او بر راس
سازمان امنيتی اين کشور خيز برداشته اند.
استعفای نخست وزير لبنان و بحران کنونی اين
کشور در واقع نقطه آغازی بر کشيده شدن
بحران سوريه به لبنان است .بحرانی که با وخيم
تر شدن موقعيت بشار اسد باز ھم بيشتر سر باز
کرده و چه بسا ممکن است در آينده به درگيری
ھای نظامی در لبنان ھم منجر گردد.
آنجه مسلم است ،با متزلزل شدن بيشتر موقعيت
بشار اسد و نزديک شدن پايان کار دولت سوريه،
بشار اسد و نيروھای حامی آن تالش خواھند کرد
تا بحران سوريه را ھر چه بيشتر به يک بحران
منطقه ای تبديل کنند .انتقال بحران سوريه به
بيرون از مرزھا و ايجاد تنش در سطح منطقه از
جمله اقداماتی است که بشار اسد ،حزب ﷲ و
جمھوری اسالمی بيش از ھر چيز ديگری روی
آن سرمايه گذاری کرده اند.

با تعيين حداقل دستمزد
سال  ،٩٢سفره کارگران
باز ھم تھی تر گشت
اسفند ماه ھر سال ،ماه بيم و اميد برای کارگران
ايران است .ماھی که کارگران به ھمراه خانواده
ھايشان با اضطراب و نگرانی به انتظار تعيين و
اعالم حداقل دستمزد کارگری برای سال آينده می
نشينند .تا شايد روزنه ای باز شود و الاقل با
افزايش يک حداقل حقوق متناسب با سطح
معيشت زندگی کارگران ،سفره شان نسبت به
سال گذشته تھی تر نشود.
برای کارگران ايران ،اسفند ماه قصه تلخ و درد
آوری است .قصه ای که در پايان ھر سال تکرار
می شود و ھر بار نيز تنھا روزنه اميد آنان برای

١٠
١٠

دستيابی به يک حداقل دستمزد کارگری متناسب
با نرخ تورم و ميزان سبد ھزينه ھای يک خانوار
کارگری با نااميدی بسته می شود و آنان ،ھر
سال ھمانند سال ھای گذشته با اضطرابی فزونتر
بر سفره ای تھی تر از سال قبل می نشينند تا به
استقبال نوروز و سال پر رنج تری که پيش
رويشان است ،گام بردارند.
برای کارگران ايران ،اسفند ماه گذشته نيز در بر
ھمان پاشنه چرخيد .ماه پايانی سال  ٩١در ميان
اميد و اضطراب خاتمه يافت و اينبار نيز ھمانند
سال ھای گذشته ،تنھا رنج و اضطرابی فزونتر
برای کارگران ايران و خانواده شان باقی ماند.
اينبار نيز ،دولت جمھوری اسالمی و طبقه
سرمايه دار ايران با به کارگيری ترفندھای ھر
ساله ،يک بار ديگر با تعيين يک حداقل دستمزد
کارگری ناچيز ،خاک در چشم کارگران پاشيدند
و کارگران ايران را با شوربختی و تيره روزی
بيشتری روانه سال  ٩٢کرد.
شورای عالی کار جمھوری اسالمی به روال ھر
ساله خود ،بی توجه به سبد ھزينه ھای يک
خانوار متوسط کارگری ،بی توجه به گرانی و
تورم سرسام آور موجود در جامعه ،بی توجه به
وضعيت اسفبار معيشتی کارگران و مھمتر از
ھمه بی توجه به بند  ٢ماده  ٤١قانون کار
مصوب خود نظام جمھوری اسالمی ،حداقل
دستمزد سال  ٩٢را به ميزان  ٤٨٧ھزار و ١٢٥
تومان تعيين و اعالم کرد .حداقل دستمزدی که
صرفا با احتساب افزايش  ٢٥درصد نسبت به
سال گذشته تعيين شده است .حداقل دستمزدی که
حتی از ميزان نرخ تورم اعالم شده توسط بانک
مرکزی نيز کمتر است .تا چه رسد به اين که با
نرخ تورم رسمی باالی  ٦٠درصدی موجود در
جامعه و کاھش ارزش ﷼ به کمتر از نصف
آنھم فقط طی يک سال گذشته ،بخواھد مقايسه
گردد.
عالوه بر اين ،شورای عالی کار با وقاحت تمام
از تصويب عدم افزايش حق مسکن و بن نقدی
کارگران در سال  ٩٢نيز خبر داده است .با توجه
به نرخ تورم حدودا  ٣٢درصدی اعالم شده
توسط بانک مرکزی جمھوری اسالمی )که صد
البته از نصف تورم واقعا موجود در جامعه ھم
کمتر است( اين افزايش بخور و نمير دستمزد
کارگران در سال  ،٩٢عمال توھين و تحقير
آشکاری به طبقه کارگر ايران است.
وضعيت اسفبار معيشتی کارگران و تعيين حداقل
دستمزد کارگری به ميزان  ٤٨٧ھزار و ١٢٥
تومان برای سال  ٩٢در شرايطی اعالم شده
است ،که پيش از آن حسن حبيبی مسئول کميته
مالی کانون شوراھای اسالمی کار سراسر کشور
نظر پيشنھادی کارگران را مبلغ يک ميليون ٣١٦
ھزار تومان اعالم کرده بود .تازه ھمين رقم
پيشنھادی کانون شوراھای اسالمی کار نيز به
مراتب از ميزان خط فقر موجود در جامعه کمتر
است .در واقع مزدوران جمھوری اسالمی در
کانون ھای جاسوسی از قبيل شوراھای اسالمی
کار و خانه کارگر ھر اسفند ماه با مانور افزايش
دستمزد ،پا به ميدان می گذارند ،جلسه تشکيل می
دھند ،به کارگران وعده ھای سر خرمن می
دھند ،مصاحبه پشت مصاحبه می کنند ،اما در
عمل وقتی پای اقدامات جدی به ميان می آيد ،به
يکباره نقاب از چھره بر می دارند ،در مقابل
درصفحه ١١
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با تعيين حداقل دستمزد سال  ،٩٢سفره کارگران باز ھم تھی تر گشت
کارگران می ايستند ،کارگران را به بردباری و
تمکين در مقابل سياست ھای ضد کارگری
جمھوری اسالمی و شورای عالی کار فرا می
خوانند و چنانچه اين اقداماتشان بازدارنده حرکت
مبارزاتی کارگران نشد ،آنان را به زندان و بند
تھديد می کنند.
الزم به گفتن نيست که جمھوری اسالمی و
شورای به اصطالح عالی کار اين رژيم ،حتا اگر
بر مبنای ھمان حداقل ھای قوانين ضد کارگری
مصوب خود عمل می کردند ،ھم اکنون سطح
معيشت کارگران ايران به مراتب بھتر از
وضعيت موجود بود.
بر مبنای بند  ٢ماده  ٤١قانون کار مصوب ھمين
نظام اسالمی ،حداقل دستمزد ساليانه کارگران
می بايست با در نظر گرفتن دو عامل تعيين
گردد .نخست متناسب با "درصد نرخ تورمی که
از طرف بانک مرکزی اعالم می شود و دوم اين
که حداقل دستمزد کارگران "بايد به اندازه ای
باشد تا زندگی يک خانواده که تعداد متوسط آن
توسط مراجع رسمی اعالم می شود را تامين
کند".
اما مشکل از آنجا آغاز می شود که نظام ھای
ارتجاعی ،سرکوبگر و خود کامه ای از جنس
جمھوری اسالمی ،حتی به ھمان قوانين نيم بند
مصوب خود نيز پايبند نيستند و بدان عمل نمی
کنند .آنچه مسلم است ،مشکل معيشتی و حداقل
دستمزد کارگران مربوط به يک سال و دوسال
نيست .تعيين حداقل دستمزد کارگران ،معضل تل
انبار شده ساليان متمادی است که اکنون حتی با
يک افزايش دويست درصدی نيز سطح معيشت
زندگی کارگران ايران متناسب با نرخ تورم
موجود و ميزان سبد ھزينه ھای يک خانوار
نخواھد بود.
افزايش ميزان حداقل دستمزد کارگران برای سال
 ٩٢آنھم با در نظر گرفتن ھمان نرخ تورم کذايی
اعالم شده توسط بانک مرکزی ٦ ،درصد کمتر
محاسبه شده است .سال  ٩٠نيز ،ميزان نرخ تورم
از طرف بانک مرکزی  ٢٦درصد اعالم شد.
اما ،ميزان حداقل دستمزد کارگران برای سال
 ٩١فقط  ١٨درصدی افزايش يافت .يعنی ٨
درصد کمتر از نرخ تورم اعالم شده توسط بانک
مرکزی .ھمين شيوه ھمواره به عنوان روش
مرسوم جمھوری اسالمی طی ساليان متمادی
عليه کارگران ايران اعمال شده است .به
کارگيری چنين روشی از طرف حاکمان اسالمی،
حتا اگر بخواھيم ھمان نرخ ھای تورم اعالم شده
بانک مرکزی را تورم واقعی در نظر بگيريم که
می بايست طبق بند  ٢ماده  ٤١قانون کار مبنای
تعيين حداقل دستمزدھای ساليانه قرار می گرفت،
در اين صورت با گذشت بيست سال حداقل
دستمزد اعالم شده سال  ٩٢در مقايسه با سال ٧٠
به ميزان بيش از  ١٥٠درصد از ھمان نرخ ھای
تورم اعالم شده توسط بانک مرکزی کمتر خواھد
بود .حال اگر نرخ تورم رسمی و واقعا موجود
جامعه طی دو دھه گذشته مالک قرار گيرد،
آنوقت به روشنی می توان به عمق فاجعه و
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شوربختی وضعيت معيشتی کارگران ايران پی
برد .آنگاه به روشنی می توان فھميد که چرا بعد
از گذشت سال ھای متمادی چنين دره عميقی
ميان حداقل دستمزد کارگران با ميزان خط فقر
موجود در جامعه وجود دارد .حال اگر در اين
محاسبه ،عالوه بر ھمان نرخ تورم اعالم شده
توسط بانک مرکزی ،فاکتور دوم قيد شده در بند
 ٢ماده  ٤١قانون کار مصوب جمھوری اسالمی
يعنی "تامين معاش يک خانوار متوسط" نيز
لحاظ گردد ،ديگر نمی توان فقط واژه ضد
کارگری را برای جمھوری اسالمی به کار
گرفت .بلکه بايد گفت ،که اين رژيم در حق طبقه
کارگر ايران جنايت کرده است.
آنچه مسلم است ،کارگران ايران پس از گذشت
سه دھه به تجريه دريافته اند که اگر قرار است
تغيير مثبتی در وضعيت زندگی شان ايجاد شود،
اين تغيير فقط با مبارزه و پيکار جدی خود
کارگران ميسر خواھد بود .وگرنه ،سرمايه داران
و حاکمان اسالمی که خود بزرگترين سرمايه
داران کشور ھستند ،اساسا نه تنھا به مصوبات
خود وقعی نمی گذارند ،بلکه کارگران آگاه و
مبارزی را که با استناد به ھمان قوانين جمھوری
اسالمی برای منافع طبقاتی شان پيکار می کنند،
به بند و زنجير ھم می کشند.
با افزايش  ٩٧ھزار و  ٤٢٥تومان به حداقل
دستمزد کارگران در سال  ،٩٢نه تنھا روزنه
اميدی برای بھبود وضعيت معيشتی کارگران
ايران باز نمی شود ،بلکه سفره شان نسبت به
سال گذشته تھی تر ھم خواھد شد .در وضعيت
موجود که گرانی ھمچنان افسار گسيخته پيش می
تازد ،رکود و تورم سراپای اقتصاد بحران زده
ايران را فرا گرفته و جمھوری اسالمی نيز ھيچ
راه حلی برای برون رفت از بحران موجود و
معضالت معيشتی کارگران و توده ھای
زحمتکش جامعه ندارد ،سال  ٩٢برای کارگران
ايران ،به نوعی سال مبارزه برای ادامه حيات
خواھد بود .مبارزه ای که متضمن بقاء و ادامه
زندگی کارگران است.
طبقه کارگر ايران اگر نتواند به مبارزات گسسته،
جدا از ھم و پراکنده خود سرو سامانی بدھد ،اگر
نتواند با سازماندھی مبارزات گسترده و ھمگانی
خود برای افزايش دستمزد اقدام کند ،اگر با
پيکاری مستمر نتواند الاقل اجرای بند  ٢ماده ٤١
قانون کار را به رژيم جمھوری اسالمی تحميل
کند ،و در نھايت اگر نتواند وضعيت موجود را تا
حدودی به نفع خود تغيير دھد ،يقينا زير فشار
چرخ دنده ھای فقر ،گرانی و معضالت معيشتی
و بی حقوقی محضی که رژيم بر آنان تحميل
کرده است ،له خواھد شد .در وضعيت اسفبار و
تنگناھای معيشتی که ھم اکنون کارگران ايران
در آن بسر می برند ،در وضعيتی که حداقل
دستمزد کارگران ،در حد يک چھارم خط فقر
اعالم شده در جامعه است ،مبارزه برای افزايش
دستمزد ،ديگر صرفا يک مبارزه صنفی نيست.
مبارزه يک طبقه برای حق حيات و مبارزه برای
جلوگيری از تھی تر شدن سفره کارگران است.

ديکتاتوری اسالمی مردم مصر
را تھديد می کند
ملی" بسازند! خوب معلوم است کxه مxردم مصxر
که به چنان سطح آگاھی دست يافته اند کxه بxدانxنxد
حکومت اسالمی دشمن آنان خواھد بود ،به چxنxيxن
احزابی نيز اعتماد نکنxنxد .الxبxتxه بxه جxز احxزابxی
مانند حزب کمونيست مصر و جبھه ای که در آن
قرار دارد ،به جز البرادعی و جxبxھxه ی سxالمxت
ملی او ،احزاب اسالمی ديگری نيز به جز اخxوان
المسلمين در مصر فعxالxيxت مxی کxنxنxد کxه سxلxفxی
ھستند و در راست اخوان المسلمxيxن قxرار دارنxد.
به جز تمام اين احزاب و تشکالت ھمان طور کxه
گxxفxxتxxه شxxد ،تشxxکxxالت ديxxگxxری نxxيxxز در مصxxر
سربرآورده اند که يکی از آن ھا بxلxوک سxيxاه نxام
دارد کxه اخxيxxراً تxxوجxه بxرخxxی از رسxانxxه را در
تظاھرات و اعتراضات گونxاگxون بxه خxود جxلxب
کرده است .اين بلوک شامل جوانان و زنانی است
که تشکلی به نام جنبش سوسياليستی آزاديخواه را
بxا نxxظxxرات آنxxارشxxيxxسxxتxxی تشxxکxxيxxل داده انxxد و در
بسياری از تظاھرات اخير با پرچم ھا و تبxلxيxغxات
خود شرکت می کنند .بxلxوک سxيxاه در اوايxل مxاه
ژانxxويxxه گxxذشxxتxxه صxxفxxحxxه ای در يxxک شxxبxxکxxه ی
اجتماعی اينترنتxی درسxت کxرد .ايxن صxفxحxه در
پايان ھمان ماه بيش از بيxسxت ھxزار نxفxر عضxو
داشت.
اوضاع اقتصادی مصر در ماه ھای اخير روز بxه
روز وخيم تر شده است و زندگی مردم و طبقه ی
کارگر نيز به مراتب بدتر از گxذشxتxه شxده اسxت.
گxxفxxتxxه شxxده کxxه دولxxت مصxxر فxxقxxط دارای حxxدود
چxھxارده مxيxلxيxارد دالر ذخxيxره ی ارزی سxت و
کسری بودجه اش بxه زودی بxه بxيxش از % ١٢
درآمد ناخالص داخلی خواھد رسيد .اين در حxالxی
ست که دولت در انxتxظxار اسxت تxا صxنxدوق بxيxن
المللی پولی وامی برابر با  ۴ / ٨ميليxارد دالر را
به آن بدھد.
انقالب در مصر ھمچنان ادامه دارد .ايxن انxقxالب
می تواند رژيم اخوان المسلمين را با اعxتxراضxات
بيش تر توده ای و با اعتصابات کارگری به زانxو
درآورد .اين تxنxھxا شxرط نxجxات مxردم مصxر از
چنگxال اھxريxمxنxی يxک حxکxومxت ارتxجxاعxی –
اسالمی ست .کxارگxران ،زنxان و جxوانxان مصxر
ھنوز مxی تxوانxنxد از تxثxبxيxت حxکxومxت اسxالمxی
جلوگيری کنند و خود بxرای آيxنxده اشxان تصxمxيxم
بگيرند.

نيمه اول فروردين  ٩٢شماره ۶۴٢
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برای ارتباط با زن ا ن )ا ( 56نامهھای خود

بحران سوريه و گسترش آن به خارج از مرزھای اين کشور
از شروع بحران سوريه تا کنون دو سال می
گذرد .بحرانی که در آغاز با خيزش انقالبی توده
ھای مردم اين کشور عليه نظام ديکتاتوری حاکم
بر سوريه آغاز شد و پس از اندک زمانی به
صورت يک بحران تمام عيار دولت بشار اسد را
به چالش گرفت .مبارزات علنی و اعتراضات
خيابانی مردم سوريه پس از چند ماه به سمت
تشکيل گروه ھای مسلح و مبارزه آن ھا عليه
دولت بشار اسد سمت و سو يافت .سرکوبھای
وحشيانه رژيم و تشکيل دسته ھای مسلح و پس
از آن ايجاد "ارتش آزاد سوريه" اگرچه سبب کم
رنگ تر شدن اعتراضات علنی توده ھای مردم
معترض در خيابان ھا شد ،اما با گسترش دامنه
عمليات نظامی و نفوذ گروه ھای مسلح که به
نوعی آغاز يک جنگ داخلی در سوريه بود،
بحران اين کشور نيز وارد عرصه ھای تازه ای
شد.
بحران سوريه به دليل موقعيت استراتژيک اين

کشور در منطقه حساس خاورميانه ،ادامه
منافشات اسرائيل و سوريه بر سر بلندی ھای
جوالن ،حمايت ھمه جانبه جمھوری اسالمی از
رژيم بشار اسد ،نقش واسطه گری سوريه در
تسليح حزب ﷲ ،حماس و ديگر نيروھای
واپسگرای اسالمی با کمک ھای مالی و نظامی
جمھوری اسالمی از جمله فاکتورھايی بودند که
زمينه ھای کشيده شدن بحران سوريه به خارج از
مرزھای اين کشور را فراھم کردند.
در کنار عوامل ياد شده ،تشکيل "ارتش آزاد
سوريه" توسط افسران و نظاميان مخالف دولت
بشار اسد که از حمايت مالی و تسليحاتی پاره ای
از کشورھای منطقه از جمله قطر و عربستان
سعودی برخوردارند ،به نوعی در تسريع انتقال
بحران سوريه به سطح منطقه ياری رساند.
طی دو سال گذشته ،مبارزات مردم سوريه با
فراز و فرودھايی ھمراه بوده است .در اين مدت،
درصفحه ١٠

آغاز پخش برنامهھای تلويزيونی دمکراسی شورايی
تلويزيون دمکراسی شورايی از روز  ١۵آبان ) ۵نوامبر( پخش برنامxهھxای خxود را آغxاز کxرده اسxت.
تلويزيون دمکراسی شورايی ادامهی راه و مسيریست که پيش از اين راديو دمکxراسxی شxورايxی آن را
پيموده و مخاطبان راديو با آن آشنا میباشند.
برنامهھای تلويزيون دمکراسی شورايی از طريق کانال تلويزيونی انديشه و به مدت  ۴ساعxت در ھxفxتxه
پخش میشود که دو ساعت آن زنده و دو ساعت ديگر تکرار برنامهھا میباشد.

ساعات پخش برنامهھای تلويزيون دمکراسی شورايی بدينقرار است:
برنامهھای تلويزيون دمکراسی شورايی دوشنبه و چھارشنبه ھر ھفته:
ساعت  ٢٢ : ٣٠به وقت ايران
 ٢٠به وقت اروپای مرکزی
 ١١به وقت لسآنجلس
اين برنامهھا به مدت يکساعت از ماھواره ھاتبرد و تلهاستارت پخش میشود.
تکرار برنامهھا در روزھای  ۴شنبه و  ۵شنبه ھر ھفته ساعت دوازدهونيم ظھر به وقxت ايxران ،سxاعxت
ده صبح به وقت اروپای مرکزی و ساعت يک نيمه شب به وقت لسآنجلس خواھد بود.
اگر به تلويزيون ماھوارهای دسترسی نداريد ،میتوانيد از طريق آدرس اينترنتxی سxايxت انxديشxه بxهطxور
زنده و ھمزمان برنامهھای تلويزيون دمکراسی شورايی را مشاھده کنيد:

www.andishehcom.com
مشخصات ماھوارهای کانال تلويزيون انديشه:
3/4 20000 :Horizontal Symbol Rate 12090:Frequency 25Galaxy :North America
3/4 29900:Symbol Rate 10723 :Frequency ,8Hot Bird :Middle East ,Europe
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را به يکی از آدرسھای زير ارسال نمائيد.
آلمان

دانمارک

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

سوئيس

Postbus 23135
1100 DP
Amsterdam Z.O
Holland

ھلند

کانادا
K.Z
P.O.BOX 2488
Vancouver B.C
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کمکھای مالxی خxود را بxه شxمxاره حسxاب
بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھمراه کxد
مورد نظر بxه يxکxی از آدرسھxای سxازمxان
ارسال کنيد.

شماره حساب:
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