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کار -نان -آزادی
حکومت شورائی
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کارگران سراسر جھان
متحد شويد!
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پيروزی کوبانی در
مقاومت و اشغال
مقاومت شجاعانه کوبانی در برابر مرتجعين
داعش وارد سیامين روز خود شده است .بهرغم
کمبود آذوقه ،مھمات ،اسلحه و محروميت از
سالحھای سنگينی که داعش به آن مجھز است،
کوبانی
زنان و مردان رزمنده و آزادیخواه
ِ
محاصره شده ،دوش به دوش يکديگر در مقابل
لشکريان تيره مغز "خالفت اسالمی" ايستادهاند و
تلفاتی نيزبرآنان وارد ساختهاند .باوجود آنکه
بخشھايی از شھر کوبانی به اشغال داعش
درآمده است ،اما کوبانی درھر گذرگاه و کوچه و
محله ،شاھد مقاومت تا پای جان شھروندان
خويش است .داعش مرتجع و آدمکش که عادت
داشت بیمقاومت و برقآسا ،شھرھای سوريه و
عراق را يک به يک به اشغال خود درآورد و
بیمقاومت يا با اندک مقاومتی موصل و شنگال
را تصرف کرده بود ،در کوبانی با سدی غيرقابل
نفوذ روبرو گشت.
مقاومت دالورانه و تا پای جان کوبانی که
ھمزمان تحسين جھانيان و تعجب مرتجعين را
برانگيخت ،برخاسته از تحوالتیست که مردم
کوبانی در سالھای بعد از بحران سوريه از سر
گذراندهاند .مقاومت کوبانی معطوف به جايگاه
توده مردم و نقشیست که در اين تحوالت ايفا
کردهاند .سازمانھا و احزاب کرد سوری
توانستهاند با اتکاء به توده زحمتکش مردم و
بدون کمک از دولتھای ارتجاعی منطقه ،نظام
مستقلی را پايهريزی کنند .در سه سالی که از
وضعيت بحرانی سوريه میگذرد ،کوبانی به
شيوهای دموکراتيک و شورائی و مشارکت عموم
تودهھای مردم بهويژه مشارکت گسترده زنان
درصفحه ٢

کارگران در دوره
روحانی فقيرتر شدهاند
درصفحه ١٠

خالصه ای از
اطالعيه ھای سازمان
درصفحه ٩

شماره ۶٧٩

انقالب کارگری ،راه نجات از بحران و بربريت
بحرانی ژرف و بیسابقه ،منطقه خاورميانه را
فراگرفته است .جنبشھای ارتجاعی اسالمگرا
قارچوار رشد میکنند .سر برآوردن پديدهای به
نام دولت اسالمی داعش از درون بحران اين
منطقه و پيشرویھای آن در سوريه و عراق،
يک نمونه است .افغانستان ،يمن ،لبنان نيز در
اشکال ديگری درگير اين بحراناند .بمباران
مردم فلسطين توسط رژيم نژادپرست اسرائيل
تازه چند روزی است که متوقفشده است .مسئله
فلسطين ھمچنان الينحل باقیمانده است .در
کردستان سوريه ،تودهھای مردم در برابر يورش
وحشيانه مرتجعين اسالمگرا مقاومت میکنند.
تعدادی از کشورھای خاورميانه ھماکنون در
باتالق جنگھای داخلی ارتجاعی فرورفتهاند.
رويدادھای سياسی اخير بهوضوح نشان میدھند

که نهتنھا چشماندازی برای غلبه و يا فروکش اين
بحران وجود ندارد ،بلکه ھر آن احتمال میرود
که دامنه آن به ديگر کشورھای منطقه نيز بسط
پيدا کند.
خطرناک بودن اين بحران و نتايج وخيم آن ،از
اين واقعيت برمیخيزد که اين بحران ،يک
بحران سياسی رشد ،برای حل تضادھای سر به
فلک کشيده کشورھای اين منطقه و درنتيجه
تعالی و ترقی آنھا نيست ،بلکه يک بحران
انحطاط و واپسگرايی است.
اين بحران ،ھمزمان از دو منبع منشأ گرفته است.
نخست ،بازتاب بحرانھای دوران پوسيدگی و
زوال نظام سرمايهداری جھانی است که در
سراسر جھان به اشکال مختلف خود را نشان

 ٨۵٢اعدام در يک سال و
ضرورت مبارزه برای لغو اعدام

درصفحه ٣

درصفحه ۵

امنيت ادعائی جمھوری اسالمی و ناامنی
حسن روحانی در دومين حضورش در مجمع عمومی سازمان ملل و در حالی که امپرياليستھا و متحدين
منطقهایشان را به ھمکاری با حکومت اسالمی و پذيرفتن نقش آن در منطقه فرا میخواند ،از ايرا ِن
تحت حکومت واليتفقيه به عنوان باثباتترين و امنترين کشور در منطقهای که پُر از آشوب است ،نام
برد.
درصفحه ۶

فساد ،برگی ديگر در پروندهی
پليس سرکوب و جنايت جمھوری اسالمی
انتشار اخبار مربوط به دزدیھا و چپاولگری ارگانھا و افراد وابسته به رژيم در ايران امری روزمره
گشته است .فساد در تمامی ارگانھای جمھوری اسالمی چنان رسوخ کرده است و ارقام چندان نجومیاند
که اين افشاگریھا ،ديگر تعجبی برنمیانگيزند .تنھا پرسشی که میماند :اين بار کدام ارگان يا افراد
وابسته به رژيم؟ چقدر؟
دربارهی رشوهخواری مأمورين پليس در ايران بسيار شنيده يا خواندهايم .اما اين بار بحث برسر چند ده يا
چند صد ھزار تومان رشوهخواری اين يا آن مأمور نيست .بلکه صحبت از فروش نفت ،ميليونھا دالر
پول و آن ھم با ھمکاری رسمی دولت جمھوری اسالمی و رؤسا و مقامات ارشد نيروی پليس است.
پروندهای که اين روزھا بر سر زبانھا افتاده است ،پرونده فروش نفت توسط نيروی انتظامی جمھوری
اسالمیست .در اين پرونده ،گفته میشود دو محموله نفتی به ارزش  ٢۴٠ميليون دالر در سال  ٩٢در دو
نوبت برای فروش به نيروی انتظامی تحويل داده شده است .يک محمولهی  ١٨٠ميليون دالری برای
تأمين  ١١درصد کسری بودجه نيروی انتظامی و پرداخت حقوق پرسنل ،و يک محموله  ۶٠ميليون
دالری که گويا تجاری بوده و به "بنياد تعاون ناجا" داده شده است.
اوالً ،با آن که رسانهھای جناح مسلط میکوشند محموله اول را  ١٨٠ميليون دالر جلوه دھند ،اما در
خبرھای ديگری صحبت از مبلغی در حدود  ١٨۶ميليون دالر است .رقمی که با يک چرخش قلم۶ ،
ميليون دالر آن حذف میشود .ارزش محموله دوم ۶٠ ،ميليون دالر بوده است که گويا تاکنون  ۵۴ميليون
دالر آن بازپرداخت شده ،اما به گفته مقامات وزارت نفت ،نيروی انتظامی از پرداخت  ۶ميليون دالر
درصفحه ٨
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پيروزی کوبانی درمقاومت و اشغال

اداره میشود .کوبانی مرزھای جنسيتی و قومی
را پشت سر گذاشته و افراد جامعه مستقل از
جنسيت ،قوميت و مذھب از حقوق برابر
برخوردار ھستند .تمام امور شھر توسط شورای
شھر اداره میشود .شورای شھر ترکيبیست از
نمايندگان احزاب سياسی وگروھای اجتماعی و
نمايندگانی از آوارگان جنگی کرد و عرب ،
مسيحی يا مسلمان )سنی ،ايزدی ،علوی( که از
ساير نواحی اشغال شده و جنگزده سوريه و
عراق به اين شھر پناه آوردهاند .ھمين شورای
مردمی است که ھم اداره امور شھر و ھم
تصويب مقررات و قوانين ترقیخواھانه و
برابریطلبانه را برعھده دارد .کوبانی تقريبا تمام
کسانی را که توان جنگيدن داشتهاند در يک
ارتش تودهای مسلح ساخته است .در کوبانی يک
جنبش مقاومت مردمی سازماندھی شده است.
يگانھای مدافع خلق که در سه کانتون )کوبانی،
عفرين و جزيره( سازماندھی و مسلح شدهاند
ارتش تودهای کردستان سوريه است که بيشاز
 ۴٠درصد آن را زنان تشکيل میدھند.
مقاومت شجاعانه کوبانی حاوی اين نکته بسيار
مھم است که اگر تودهھای مردم بسيج و
سازماندھی شوند ،اگر آنان اراده کنند ،قادرند در
برابر وحشیترين نيروھای ارتجاعی نيز بايستند.
تنھا اتکاء به مردم و سازماندھی آگاھانه مقاومت
مسلحانه تودهای میتوانست دفاع تا پای جان
کوبانی از زندگی و از آنچه کوبانيان ساختهاند
را در برابر مھاجمان و متجاوزان ميسر سازد و
کوبانی را از شنگالھا و موصلھا متمايز سازد.
اگر داعش درندهخو نتوانست جنبش کردستان
سوريه را غافلگير و کوبانی را فوراً تصرف و
اشغال کند تنھا و تنھا به خاطر آن بود که مردم
کوبانی توانستهاند سرنوشت خود را خود در
دست گيرند ،زندگی آزاد و برابری را سازمان
دھند و الگوی نوين و دموکراتيکی از اداره
جامعه ارائه دھند.
کوبانی يک شھر است .شھریست که اما در دل
منطقهای بحرانزده ابراز وجود کرده است.
شھریست که به کانون مبارزه مستقل کردھا و
شھر تصميمگيریھای جمعی و شورائی تبديل
شده است .شھریست که میتواند الھامبخش مردم
سايرشھرھا از جمله شھرھای کردنشين بهويژه
کردھای ترکيه باشد که حزب اصلی آنھا ،حزب
کارگران کردستان ترکيه )پ.ک.ک (روابط
بسيار نزديک و دوستانهای با حزب اتحاد
دموکراتيک )ی.پ.ک( کردستان سوريه دارد.
کانتونھای کردستان سوريه و در راس آن
کانتون کوبانی خار بزرگی در چشم ھمه
دولتھای مرتجع و مدافعان نابرابریھای سياسی
و اجتماعی و تھديد بزرگی برای رژيمھای
ديکتاتوری و ارتجاعی منطقه و در راس آن
دولت فاشيستی ترکيه است .وقتیکه کانتون
کوبانی در بھمن سال گذشته اعالم موجوديت
کرد ،دولت ترکيه اين ابتکارعمل مردم کوبانی را
به "بازی با آتش" تعبير نمود .دولتھای
امپرياليستی و تمام کشورھای مرتجع منطقه ،با
ھر جنبش انقالبی و آزادیخواھانه و ھر تحرک
و جنبش تودهای که تقويتکننده گرايش چپ در
منطقه باشد ،يا اداره جامعه را به دست تودهھای

تھیدست جامعه بسپارد و يا بخواھد به زادگاه
يک جنبش راديکال سوسياليستی و کارگری
تبديل شود ،به شدت مخالفاند و با آن دشمنی
آشتیناپذير دارند.
دولت فاشيستی ترکيه که پرونده قطوری در
سرکوب و کشتار کردھای ترکيه و احزاب
سياسی چپ و انقالبی دارد و از تحوالت کوبانی
شديدا به وحشت افتاده و بنابه مالحظاتی فعال
نمیخواھد کوبانی را خود درھم کوبد  ،اين
وظيفه را به داعش واگذار نموده است .در
حالیکه داعش شھر کوبانی را از سمت شرق و
غرب و جنوب به محاصره درآورده و با توپ و
تانک و شليک گسترده خمپاره ،بخشھايی از
شھررا به اشغال خود درآورده است ،دولت
فاشيستی ترکيه که کمکھای مستقيم و غيرمستقيم
آن به داعش عيان گشته است ،يگانه مسير عبور
و مرور در شمال کوبانی و ارسال کمک به
مبارزين کرد سوری را مسدود ساخته است و از
پيوستن افراد مبارزی که برای مبارزه در
صفوف مردم کوبانی ،خود را به مرزھای
سوريه رساندهاند ممانعت به عمل میآورد.
فاشيستھای ترکيه که در سقوط کوبانی به دست
داعش روز شماری میکنند ،حتا از ملحق شدن
يگانھای ارتش تودهای کردھای سوريه،
ازعفرين و جزيره که به دليل اشغال مناطقی از
سوريه توسط داعش ،ارتباط آنھا با کوبانی قطع
شده ،ممانعت به عمل آوردهاند.
رجب طيب اردوغان رئيسجمھور ترکيه ،پيش
از آنکه اليحه پيشنھادی دولت پيرامون دخالت
نظامی در خاک سوريه و عراق را به پارلمان
اين کشور ببرد ،صريحا گفته بود ترکيه تماشاچی
تحوالت منطقه و تقسيم کشورھا نخواھد
بود.ھمينکه جواز دخالت نظامی ترکيه در
سوريه و عراق صادر شد ،تانکھای ارتش
ترکيه در مرزھای سوريه به خط شدند .نخست
وزير ترکيه احمد داوداوغلوتحت فشار افکار
عمومی گفت ،ترکيه اجازه نخواھد داد منطقه
کوبانی به دست داعش سقوط کند" .بیتفاوتی"
دولت ترکيه در برابر حمالت داعش و
کوبانی تحت محاصره اما
پيشرویھای آن در
ِ
کسانی را که ھنوز به ماھيت دولت فاشيستی
ترکيه و نقشهھای آن پینبرده بودند ،متعجب
میساخت .در واقع اما ھيچ جای تعجبی وجود
نداشت و موضوع بسی فراتر از مماشات و
بیتفاوتی است .دولت ترکيه بیتفاوت نيست بلکه
اين خواست و تمايل باطنی ترکيه است که
کوبانیآزادیخواه را لت و پار کند .ترکيه
داعش،
ِ
فاشيستی مقدم بر ھرچيز خواھان تضعيف و
نابودی جنبش مقاومت مردم کردستان سوريه
است که ھر آينه میتواند به کردستان ترکيه نيز
سرايت کند .ھدف ديگر دولت ترکيه سرنگونی
رژيم بشار اسد و تحقق اميال توسعه طلبانه و پان
ترکيستیست.
درحالی که صدور مجوز دخالت نظامی ترکيه
در سوريه و عراق و صفآرائی تانکھای آن
در مرزھای سوريه مورد استقبال و حمايت دولت
امپرياليستی آمريکا و متحدان اروپايی آن قرار
گرفته است ،اين موضوع اما مخالفت و حساسيت
شديد دولتھای ارتجاعی سوريه ،عراق و به

٢٢
ويژه جمھوری اسالمی را درپی داشته است.
دولت فاشيستی ترکيه ،در پوشش طرح ايجاد يک
منطقه امن يا منطقه حائل و پرواز ممنوع در
داخل خاک سوريه ،در واقع درصدد اشغال
بخشی از خاک سوريه است تا از آن بهعنوان
پايگاه آموزش نظامی مخالفين اسد استفاده کند.
ترکيه میخواھد با تمرکز بخشيدن به مخالفان اسد
و سربازگيری از ميان آنھا ،اپوزيسيون سوريه
را تقويت کند و با سازماندھی يک نيروی مسلح
وابسته و مورد اعتماد خود ،رژيم بشار اسد را
سرنگون سازد و بخشھائی از خاک سوريه را
به اشغال خويش درآورد.
مداخله نظامی ترکيه در عراق و سوريه اما
بحرانھا و تضادھای کنونی موجود در منطقه را
فوقالعاده تشديد خواھد کرد و درگيریھای
کنونی را از حد جنگ داعش با نيروھای کرد يا
ارتش عراق و سوريه بسی فراتر خواھد برد.
پوشيده نيست که ورود ترکيه به چنين فاز
خطرناکی ،پای دولتھای عربستان سعودی و
جمھوری اسالمی را نيز به معرکه خواھد کشاند
و تمام جنگھای نيابتی کنونی به جنگھای
مستقيم دولتھای ارتجاعی منطقه مبدل خواھد
شد و کل منطقه را در باتالقی مرگبار فرو
خواھد برد .باتالقی که خروج از آن ،مطلقا به
آسانی ورود به آن نخواھد بود.
بنابراين ،ھيچ بحثی از بیتفاوتی يا مماشات
دولت ترکيه در ميان نيست .نخست داعش بايد
مقاومت کردھای سوری را در ھم بشکند و
کانتونھا ،سازمانھا و احزاب سياسی آنھا را
متالشی سازد ،تا بعد ارتش ترکيه وارد عمل
شود .دولت ترکيه آماده است تا پس ازسقوط
کوبانی وزمانی که خون مبارزين کرد در ھمه
کوچهھا ،سنگفرشھا و سنگرھای کوبانی جاری
شد و تمام اندام اين شھر شجاع و مقاوم زير سم
وحشيان داعش له و لورده شد ،به بھانه داعش و
برای دفاع از خاک ترکيه در خارج از مرزھای
ترکيه ) (١وارد کوبانی شود.
اجرای چنين سياستی اما بحرانھای درونی
ترکيه را بيش از پيش دامن خواھد زد .بده
بستانھای سياسی و اقتصادی دولت ترکيه با
"خالفت اسالمی" تدارک دخالت نظامی در خاک
سوريه و عراق ،ممانعت از ارسال کمکھای
دارويی ،غذايی و ممانعت از پيوستن مبارزين
داوطلب به صفوف مقاومت کوبانی ،تا ھمين جا
ھم تاثيرات خود را بر مسائل داخی ترکيه بر
جای گذاشته است .اعتراضات تودهای در
استانبول ،آنکارا ،دياربکر ،آنتاليا و چند شھر
ديگر ترکيه به درگيری با نيروھای پليس کشيده
شده است .در چند شھر بزرگ ترکيه حکومت
نظامی برقرار شده است .در برخی شھرھای
ترکيه ،دفاتر حزب عدالت و توسعه اسالمی که
حزب حاکم است ،به آتش کشيده شده ا ند٣۵ .
شھر ترکيه صحنه تظاھرات و اعتراضات
تودهای بودهاند .در اين اعتراضات تاکنون ٣١
نفر کشته ،صدھا نفر زخمی و بيش از ھزار تن
دستگير شدهاند .دهھا ھزار تن از مردم در دهھا
شھر از کشورھای مختلف از ايران گرفته تا قلب
اروپا در اعتراض به سياستھای دولت ترکيه،
در ضديت با داعش و حمايت از کوبانی دست به
تظاھرات و راهپيمايی زدهاند .حزب کارگران
کردستان ترکيه )پ .ک .ک( ضمن ھشدار به
درصفحه ٧
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انقالب کارگری ،راه نجات از بحران و بربريت
میدھد .سرمايهداری راهحلی برای تضادھای
حاد آخرين مرحله از تکامل اين شيوه توليد
ندارد .درعينحال مانعی جدی بر سر راهحل اين
تضادھا به شيوهای انقالبی است .نتيجتاً ،تنھا راه
برای حفظ نظم موجود ،گرايش به تقويت ارتجاع
و قھقرائی ست که در خاورميانه به شکل
جنبشھای فوق ارتجاعی اسالمگرا سر برآورده
است.
ثانيا ً اين بحران ،برخاسته از يک موج
ضدانقالبی است که بر بستر شکست انقالبھای
شمال آفريقا و خاورميانه شکلگرفته است.
پوشيده نيست که در پی شکست ھر انقالب ،يک
ضدانقالب ھار و تعرضی شکل میگيرد .اما اگر
دامنه انقالب از محدوده يک کشور فراتر رود و
معموالً ھم در اغلب موارد ،انقالبھا موجوار
حرکت میکنند و با تأثيرگذاری بر پيرامون خود،
کشورھای ديگر را به گرداب تحوالت انقالبی
میکشند ،شکست آنھا نيز عواقب مشابھی دارد.
يعنی ضدانقالبی که در پی شکست انقالبھا
شکل میگيرد ،حرکتی موجوار دارد و دامنه
وسيعی پيدا میکند .شکست انقالبھای اروپايی
اواسط قرن نوزدھم ،يا شکست موج انقالبھای
کارگری اوايل قرن بيستم و در پی آن عروج
فاشيسم اروپايی نمونهھای کالسيک از اين امواج
ضدانقالبیاند.
اين امواج ضدانقالبی ،بهحسب شرايط زمانی و
مکانی اشکال مختلفی به خود میگيرند ،اما در
ھمه حال واکنشی است عليه انقالب ،برای عقب
راندن انقالب به نقطهای پايينتر از مبدأ حرکت و
بدين طريق ايجاد ثبات برای نظم موجود.
در منطقهی خاورميانه که خرافات مذھبی
ريشهھای عميق و تاريخی دارد ،تودهھای وسيع
مردم در فقر معنوی ،اسير و گرفتار در چنگال
اين خرافاتاند و دين اسالم تمام ابزارھای انقياد
فکری و سرکوب مادی را حی و حاضر در خود
نھفته دارد ،مذھب توانسته و میتواند عھدهدار
ھمان وظايفی گردد که فاشيسم اروپايی برای
مھار کارگران و نجات نظم سرمايهداری بر
عھده گرفت.
برای کارگران و زحمتکشان ايران که سرکوب
انقالب را توسط اسالمگرايان و دولت دينی
جمھوری اسالمی برای حفظ نظم سرمايهداری
موجود تجربه کردهاند ،اين عملکرد مذھب،
واقعيتی است روشن و اثباتشده .دولتھا و
جنبشھای ديگر اسالمگرای منطقه نيز عھدهدار
ھمين وظيفه بوده و ھستند .بنابراين ،آنچه که
جديد است ،نه دولت مذھبی است و نه وظيفه آن
در خدمت حفظ نظم موجود و منافع بورژوازی
داخلی و امپرياليسم ،بلکه موج جديدی از
ضدانقالب اسالمی است که بر بستر شکست
انقالبھا سر برآورده و از ھمين روست که با
تعرضی عنانگسيخته و قدرت تخريبی متمرکز
بااليی به حرکت درآمده است.
بنابراين بسی سطحینگری است که تضادھای
برخاسته از واقعيت عينی کشورھای خاورميانه
و بحرانھای ژرف نظام سرمايهداری جھانی،
ناديده انگاشته شود و تعرضات جديد ضدانقالبی
ارتجاع اسالمی را در پول و سالح قدرتھای
منطقهای و امپرياليسم خالصه کرد و امثال

داعش را عروسکی در دست آنھا.
بیترديد در پشت سر ھر موج ضدانقالبی ھار و
عنانگسيخته ،مداخله و حمايت آشکار و پنھان،
مستقيم و غيرمستقيم بورژوازی و امپرياليسم
قرار دارد ،اما اين بدان معنا نيست که افسار ھر
موج ضدانقالبی نيز بهسادگی در دست قدرتھای
حامی و پرورشدھنده آن است .اگر کسی از
تجربه جنبشھای فاشيستی اروپا و نازيسم
ھيتلری بیاطالع باشد ،جمھوری اسالمی حی و
حاضر در برابر ماست .رژيمی که برای
سرکوب انقالب از حمايت و پشتيبانی قدرتھای
امپرياليست برخوردار شد ،اما پس از گذشت ٣۵
سال ھنوز ھم تضادھای خود را به طور قطعی با
امپرياليسم آمريکا حل نکرده و تبديل به نوکر
بیچونوچرای امپرياليسم نشده است.
بنابراين موج جديد اسالمگرايی نوع داعش و
تعرضات آن نه صرفا محصول پول و سالح
قدرتھای جھانی و منطقهای ،بلکه نتيجهی
تضادھا و بحرانھای نظام سرمايهداری ،شکست
انقالبھای خاورميانه و شمال آفريقا و تضادھای
الينحل اين منطقه است .از ھمين روست که
گسترش دامنهی بحران اين منطقه به تمام
کشورھا وجود دارد و به نحوی جدی ھمه آنھا
را تھديد میکند.
در واقعيت ،آنچه که بقاء و رشد دولت اسالمی
داعش را تضمين کرده است و ھيچ دولتی تاکنون
قادر به مھار آن نبوده است ،يکپايه تودهای
متشکل از تودهھای فقير ،بيکار ،ناآگاه ،مأيوس،
تحقيرشده و شکستخورده است که نظام
سرمايهداری به نيازھای آنھا پاسخ نداده و اکنون
تبديل به سربازان داعش برای بهاصطالح پيکار
درراه خدا و نجات اخروی شدهاند.
داعش که در آغاز يک گروه تروريست کوچک
در عراق بود ،با سرکوب انقالب و تودهھای
ناراضی سوريه توسط رژيم بعثی حاکم ،تبديل به
داعش شد .اين گروه ازآنرو توانست يک چنين
قدرتی پيدا کند که سرسختتر از گروهھای ديگر
عليه رژيم سوريه جنگيد و از ھمين رو توانست
حمايت بخش بزرگی از مردم سوريه را کسب
کند و بخشی از خاک سوريه را به تصرف خود
درآورد و نه گويا با پيوستن چند صد تروريست
اسالمگرا از سراسر جھان .داعش ازآنرو
بهسادگی توانست بخش وسيعی از عراق را به
تصرف خود درآورد که تودهھای بهجانآمده از
ستم ،تبعيض ،نابرابری ،فقر ،بيکاری ،گرسنگی
و آوارگی را که دست آورد سياست اشغالگرانه و
تجاوزکارانه امپرياليسم آمريکا و وحشیگری
بورژوازی شيعیمذھب دستنشانده آمريکا و
جمھوری اسالمی در عراق است ،از آن حمايت
کردند .اگر اين گروه توانست شعار اعالنجنگ
به شيعه را در صدر شعارھای خود قرار دھد و
حمايت مردم ناآگاه سنی مذھب را به ويژه در
عراق و سوريه به دست آورد ،نتيجهی
سياستھای تبعيضآميز و فرقهگرايانه جمھوری
اسالمی ايران و گروهھای شيعیمذھب عراقی و
علويان سوری بود.
دقيقا ً بالعکس ،اگر در کردستان سوريه با
مقاومتی جدی و قھرمانانه از جانب مردم

٣٣
روبهرو میشود ازآنروست که از حمايت مردم
برخوردار نيست.
بنابراين جای ترديد نيست که حمايت بخش
وسيعی از تودهھای مردم عراق و سوريه از
گروه موسوم به داعش ،به آن امکان داد که دست
به تعرضی گسترده در عراق و سوريه بزند و در
يک چنين شرايطی ،دولتھای غرق در بحران
عراق و سوريه نتوانند يارای مقابله با آن را
داشته باشند.
يک نيروی دهھا ھزارنفره ارتش مزدور عراق و
حتا پيشمرگان اقليم کردستان نتوانستند در برابر
يک توده ناآگاه مذھبی که چيزی برای از دست
دادن ندارد ،درراه خدا اسلحه در دست گرفته و
زنده ماندن يا مردن تفاوتی برای آن ندارد،
مقاومت کنند .انبوھی سالح را برجای گذاشتند و
فرار کردند .آخرين راه و چاره آنھا نيز ،ياری
خواستن از امپرياليسم آمريکا بود.
واقعيت اما اين است که از قدرتھای امپرياليست
نيز عجالتا ً کاری جدی ساخته نيست .نه ازآنرو
که نمیخواھند ،بلکه نمیتوانند .لشکرکشی
نظامی به افغانستان و عراق ،بهوضوح نشان داده
است که قدرت جمعی و متشکل امپرياليسم و
گسيل دهھا ھزار نيروی نظامی ناتو ،نتوانست
محيطی امن و مطلوب امپرياليسم در اين دو
کشور ايجاد کند .ليبی نمونه ديگری است.
باآنھمه تالش و ھزينه برای سرنگونی قذافی و
بر سرکار آوردن يک رژيم دستنشانده ،اکنون
به نقطهای رسيدهاند که از ترس گروهھای
اسالمگرايی که ھر يک گوشهای از ليبی را به
تصرف خود درآوردهاند ،بهناگزير حتا
سفارتخانهھا و ديگر مراکز اقتصادی و
سياسیشان را تعطيل و شبانه کارمندان خود را
از ليبی فراری دادند.
اوباما و ديگر سران و مقامات دولت آمريکا با
آگاھی از ھمين واقعيتھاست که تمايلی به گسيل
مجدد نيروی نظامی به عراق نشان نمیدھند.
اينان بهخوبی میدانند که اکنون با شرايطی بسی
دشوارتر و پيچيدهتر از اوايل نخستين دھهی قرن
بيستويک مواجهاند و بهجز بازگرداندن روزمره
اجساد سربازان اعزامی ،چيزی عايدشان نخواھد
شد.
البته اين نيز واقعيتی است که قدرتھای
امپرياليست ،در درازمدت نهفقط نگرانی از بابت
به قدرت رسيدن امثال داعش در ھرکشوری از
اين منطقه را ندارند ،بلکه میدانند که اين
دارودستهھای ارتجاعی اسالمگرا میتوانند
امنيتی مطلوب آنھا را ايجاد کنند و سرانجام ھم،
برای مناسبات اقتصادی و بينالمللیشان ازجمله
سرمايهگذاری و فروش نفت ناگزيرند ،دست به
دامان انحصارات بينالمللی و قدرتھای
امپرياليست شوند .اما اين بدان معنا نيست که در
کوتاهمدت از بیثباتی و به مخاطره افتادن منافع
اقتصادی و سياسیشان زيانی نمیبينند و در قبال
آن ھيچ عکسالعملی نشان نمیدھند .از ھمين
روست که در جريان حمالت دولت اسالمی
داعش در عراق ،مادام که احتمال ايجاد اختالل
در استخراج و صدور نفت و به مخاطره افتادن
سرمايهگذاریھا و خطرسرنگونی حکومت اقليم
کردستان ،پيش نيامده بود ،آمريکا ھيچ واکنشی
نشان نداد .اما بهمحض اينکه داعش به تأسيسات
نفتی و اربيل نزديک شد ،آنگاه زير لوای نجات
درصفحه ۴
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انقالب کارگری ،راه نجات از
بحران و بربريت
بشردوستانه کردھای محاصرهشده ،نيروی ھوايی
خود را برای بمباران داعشیھا به صحنه آورد و
به تقويت قدرت نظامی حکومت اقليم کردستان
پرداخت تا پيشروی آنھا را در ورای خط قرمز
سد کند .اما بازھم تمايلی به گسيل نيروھای
نظامی نشان نداد ،بلکه کوشيد با سرھمبندی
کردن ائتالف ضد داعش ،ھزينه درگيریھا را
بر عھده ديگران قرار دھد که از اين معجون
پرتناقض ھم معجزهای ساخته نشد .نتيجتا ً بحران
و تنش مدام افزايش يافت .اکنون ظاھراً چنين به
نظر میرسد که ھيچ دولتی به سادگی قادر به
مھار خالفت اسالمی و ادعاھای پان اسالميستی
آن نيست .اما ماجرای دولت اسالمی داعش ،فقط
يکی از وجوه و تجليات بحران خاورميانه است.
ابعاد بحران خاورميانه بسی بزرگتر و پيچيدهتر
از آن است که در دولت اسالمی داعش خالصه
شود .ھمه کشورھای اين منطقه حامل تضادھايی
ھستند که يا ھماکنون آنھا را به درون اين بحران
کشيده يا دير يا زود خواھد کشيد.
غلبه بر اين بحران ،نه توسط دولتھا و
قدرتھای منطقهای ممکن است و نه دخالت
نظامی و غيرنظامی قدرتھای امپرياليست .حتا
مقاومت و فرضا ً پيروزی کردھای سوريه،
درنھايت میتواند به حفظ موجوديت آنھا در
چارچوب محدوده کردستان سوريه بيانجامد و نه
چيزی فراتر از آنکه بتواند موج ارتجاع را
برگرداند و يا بحران منطقه را حل کند .ھيچ
نيرويی در شرايط کنونی بهجز طبقه کارگر و
يک انقالب کارگری توان و رسالت انجام چنين
وظيفه سترگی را بر عھده ندارد.
اما با تأسف بايد اذعان کرد که طبقه کارگر در
کشورھای خاورميانه ،بهاستثنای ايران ،در
شرايطی قرار ندارد که بتواند عھدهدار وظيفه
برپايی انقالب کارگری در لحظه کنونی باشد،
موج ارتجاع را برگرداند و به بحران ،توحش و
بربريت خاتمه دھد.
نظری به کشورھای منطقه ،ازجمله عراق،
سوريه ،لبنان ،اسرائيل و فلسطين ،اردن،
عربستان سعودی ،افغانستان ،يمن و دولتھای
کوچکتر ديگر ،اين واقعيت را بهوضوح نشان
میدھند.
در ايران ،اما عليرغم لطماتی که ارتجاع حاکم
در طول متجاوز از سه دھه گذشته ،به طبقه
کارگر وارد آورده است ،وضع متفاوت است .اين
طبقه ھنوز در موقعيتی ھست که بتواند نقش
بزرگ و برجستهای نهفقط در ايران ،بلکه برای
دگرگون کردن اوضاع خاورميانه و رھايی
تودهھای مردم اين منطقه از چنگال ارتجاع ايفا
کند.
در ايران ،اکثريت جمعيت  ٧۵ميليونی کشور را
کارگران تشکيل میدھند .اما نکته مھم در اين
است که طبقه کارگر در ايران ،از روحيه انقالبی
و رزمندگی سطح بااليی برخوردار است .بهرغم
تمام موانع و سرکوبگریھای رژيم استبدادی
حاکم بر ايران ،تنھا نيرويی است که درصحنه
مبارزات علنی حضوری فعال دارد و باقدرت
عليه طبقه سرمايهدار حاکم میجنگد .کمتر

روزی بدون اعتصابات ،تظاھرات و تجمعات
خيابانی کارگران سپری میشود .گرايش چپ و
سوسياليست در درون طبقه کارگر ايران قوی
است .بخش بزرگی از زندانيان سياسی ايران را
ھماکنون ،کارگران پيشرو و آگاه با افکار و عقايد
سوسياليستی تشکيل میدھند .سازمانھای سياسی
و محافل کمونيست و چپ ايرانی بهرغم
پراکندگی و ضرباتی که درنتيجهی سرکوب
ارتجاع حاکم متحمل شدهاند ،نيروی
قابلمالحظهای را تشکيل میدھند .طبقه کارگر
ايران ،تجارب ارزشمند گذشته انقالبی خود را
بهخوبی حفظ کرده است .در ايران نارضايتی
تودهھای زحمتکش متحد طبقه کارگر از وضع
موجود ،به داليل اقتصادی و سياسی گسترده
است .کالم آخر اينکه تضادھای اجتماعی و
سياسی در ايران از مدتھا پيش حدت کمسابقهای
به خود گرفتهاند.
نقطهی ضعف طبقه کارگر ايران اما در اين است
که به علت موانع و سرکوبگریھای رژيم
ارتجاعی حاکم ھنوز نتوانسته خود را در مقياس
سرا سری متشکل سازد .اما اين واقعيت را
ھرگز نبايد فراموش کرد که تحت حاکميت يک
رژيم استبدادی ،نمیتوان و نبايد درجه تشکل و
آگاھی طبقه کارگر را از طريق حضور آنھا در
تشکلھايی که عجالتا ً وجود ندارد و
غيرقانونیاند ،ارزيابی کرد .تحت يک چنين
شرايطی ،کميت و کيفيت اعتصابات نشاندھنده
درجه سازمانيافتگی و آگاھی کارگران است .در
کشوری استبدادی که ديکتاتوری عريان طبقه
حاکم برقرار است ،کارگرانی که روزمره به
اعتصاب متوسل میشوند ،سازمانيافتگی خود را
از طريق اين اعتصابات به نمايش میگذارند.
بازھم اگر نقطهضعفی باقی است ،بیترديد در
ھمان نخستين مراحل ھر اعتال و خيزش انقالبی
برطرف خواھد شد.
اينھاست داليلی که بر مبنای آنھا میتوان گفت،
طبقه کارگر ايران ،يگانه نيرويی است که در
اوضاع کنونی میتواند مانع از گسترش بحران
کنونی خاورميانه به درون ايران شود و حتا موج
ارتجاع و ضدانقالب را در خاورميانه جاروب
کند.
اکنون ھمهچيز وابسته به رویآوری کارگران و
زحمتکشان ايران به قيام و انقالب است .ھر
خواست و آرزوی ديگری جز اين انقالب
کارگری ،اميد و آرزويی عبث و رقتبار خواھد
بود .اما اگر اين احتمال که ضرورتش عينی و
جدی است ،به واقعيت تبديل نشود ،نبايد ترديد
داشت که تبديلشدن احتمال ديگری به واقعيت،
بيشتر خواھد شد و آن گسترش موج کنونی
بحران ويرانگر خاورميانه ،به درون ايران
خواھد بود .اگر چنين شود ،مردم ايران به شکلی
ديگر با ھمان سرنوشتی روبهرو میشوند که
اکنون عراق ،سوريه و برخی کشورھای ديگر
منطقه درگير آن ھستند.
خامانديشی است که تصور شود ،چون در ايران
يک طبقه کارگر بالنسبه قدرتمند وجود دارد،

چون مردم ايران تجارب بزرگی در دوران سلطه
جمھوری اسالمی به دست آوردهاند ،چون آگاه
شده و ديگر بهسادگی فريب نمیخورند ،در برابر
بحران انحطاط منطقه خاورميانه ،مصونيت
خواھند داشت.
ترديدی نيست که تودهھای مردم ايران ،پس از
تحمل  ٣۵سال ويرانگری دولت دينی جمھوری
اسالمی ،نمیخواھند با بحران و شرايطی شايد
ھم وخيمتر از امروز مواجه شوند .بازھم ترديدی
نيست که تودهھای وسيع مردم ايران در اين
دوران  ٣۵سالهی ستمگری جمھوری اسالمی،
تجارب گرانبھايی اندوخته و سطح آگاھیشان
ارتقاءيافته است ،اما بحرانھا به خواست و اراده
افراد شکل نمیگيرند و سرايت بحران منطقه
خاورميانه به درون ايران به اراده و خواست
منفعالنه مردم وابسته نيست.
اگر تودهھای مردم ايران نمیخواھند اسير و
گرفتار اين بحران شوند ،ديگرانی ھستند که مردم
را وارد اين بحران کنند .اينان نه در خارج از
مرزھای ايران ،بلکه در درون ايراناند و
مھمترين آنھا نيز جمھوری اسالمی است که
ھماکنون در بطن بحران خاورميانه ،حضوری
فعال دارد .مستقل از اينکه خواست مردم ايران
چه باشد ،جمھوری اسالمی يک پای فعال در
درگيریھای نهفقط عراق و سوريه ،بلکه تعداد
ديگری از کشورھای منطقه است .جمھوری
اسالمی پرچمدار جنگ فرقهای شيعه و سنی در
خاورميانه بوده و ھست .جمھوری اسالمی،
عامل اصلی تشديد اختالفات و تضادھای ملی،
مذھبی و قومی در ايران است .دولتی با اين
سياستھای داخلی و خارجی ،تمام بستر گسترش
دامنه بحران را به درون ايران فراھم کرده است.
از طريق دهھا رويداد کوچک و بزرگی که حتا
در مخيله جمھوری اسالمی ھم نمیگنجد و
ھيچکس نمیتواند آنھا را پيشبينی کند ،اين
بحران میتواند به درون ايران رسوخ کند .اگر
کار به اين مرحله برسد ،ديگر حتا از طبقه
کارگری که اکنون میتواند با قيام و انقالب ريشه
مخاطرات را براندازد ،کاری ساخته نيست.
چراکه آنگاه جمھوری اسالمی و ديگر مرتجعين
داخلی و خارجیاند که برای مردم ايران تصميم
میگيرند و آنھا را به درون بحران ويرانگر
سوق میدھند .راه آن را ھم بلدند .مگر ھمين
جمھوری اسالمی با تمام فجايعی که در اين ٣۵
سال به بار آورده است ،مردم ايران را بهرغم
تمام تجارب و آگاھیشان ،گاه به دنبال اين جناح
و گاه به دنبال آن جناح نکشيده است .گروهھای
مرتجع ديگر ھم میتوانند به نام مذھب ،مليت،
قوميت و غيره چنين کنند و حتا طبقه کارگر
يکپارچه و رزمنده کنونی را قطعهقطعه نمايند.
فقط يکراه برای مقابله با اين بحران و نتايج
فاجعهبارش وجود دارد و آن عالج واقعه ،قبل از
وقوع آن از طريق يک قيام پيروزمند و انقالب
کارگری است .اکنون ھمهچيز وابسته به يک
انقالب کارگری در ايران است.

زنده باد استقالل طبقاتی کارگران
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نيمه دوم مھر  ٩٣شماره ۶٧٩

 ٨۵٢اعدام در يک سال و ضرورت مبارزه برای لغو اعدام
روز جمعه سوم اکتبر  ،٢٠١۴ششمين گزارش
احمد شھيد گزارشگر ويژه سازمان ملل برای
نظارت بر نقض حقوق بشر در ايران منتشر
گرديد .احمد شھيد ،در اين گزارش تصريح کرده
است که از ژوئن  ٢٠١٣تا ژوئن  ٢٠١۴دست
کم  ٨۵٢نفر در ايران اعدام شدهاند .از آنجائيکه
که بخشی از اعدام ھای جمھوری اسالمی در
خفا صورت می گيرند ،طبيعتا تعداد دقيق اعدام
شدگان در ايران می بايد بيشتر از رقم فوق
باشد .با اين ھمه انتشار ھمين تعداد از اعدام ھا
طی يک سال ،نشان می دھد که جمھوری
اسالمی به نسبت جمعيت ايران کماکان در صدر
کشورھايی که حکم اعدام را اجرا می کنند ،قرار
دارد .از طرف ديگر ،اجرای اين تعداد اعدام
در يک سال ،بيانگر اين واقعيت نيز ھست که
جمھوری اسالمی ھمچنان از شکنجه و احکام
مرگ به عنوان ابزار مستقيم سرکوب توده ھای
مردم ايران بھره می گيرد .در اين ميان ،فرقی
ھم نمی کند که دوران خمينی بوده باشد يا دوره
اقتدار خامنه ای ،دولت اصولگرای احمدی نژاد
باشد يا دولت "اصالحات" خاتمی و يا کابينه به
اصطالح "تدبير و اميد" روحانی.
در  ٣۶سال گذشته ،ھمواره اعضاء و ھواداران
سازمان ھای انقالبی ،نيروھای کمونيست،
فعاالن سياسی -اجتماعی و حتا اقليت ھای دينی
و مذھبی به طور پيوسته و مداوم با شکنجه و
مجازات مرگ مواجه بوده اند .عالوه بر اعدام
نيروھای سياسی ،جمھوری اسالمی در برخورد
با جرائم اجتماعی از قبيل تجاوز به عنف ،قتل،
دزدی ،اعتياد و قاچاق مواد مخدر نيز به جز
توسل به اعدام ھيچ راه حل ديگری تا کنون
نداشته است .نظر به اينکه ھمه اين جرائم
اجتماعی ابتدا به ساکن ريشه در سيستم سرمايه
داری ،بی عدالتی و نابرابری ھای موجود در
جامعه دارند و نظر به اينکه جمھوری اسالمی
خود به وجود آورنده ھمه بی عدالتی و نابسامانی
ھای موجود در جامعه است ،از اين رو اين
رژيم سراپا متعفن برای سرپوش گذاشتن بر
ناتوانی و شکست خود در حل معضالت
اجتماعی مدام به سرکوب و اعدام متوسل می
شود.
اعدام دست کم  ٨۵٢نفر در يک سال و صدور
احکام اعدام برای حدود  ٢ھزار نفر ديگر که
اکنون در انتظار اجرای حکم خود به سر می
برند ،از يک سو نشان می دھد که روند اعدام
در دوره يک ساله کابينه روحانی نسبت به
دوران احمدی نژاد به نحو چشمگيری افزايش
يافته است و از سوی ديگر ،بيانگر اين واقعيت
است ،که سرنوشت جمھوری اسالمی با اعمال
شکنجه و اجرای اعدام آنچنان گره خورده است
که اين رژيم بدون سرکوب و بدون صدور
احکام اعدام در جامعه حتی يک روز ھم قادر به
ادامه حيات نيست.
بر کسی پوشيده نيست که مجازات ضد انسانی
اعدام ،به ويژه ابزار سرکوب دولت ھا و
حکومت ھای استبدادی در جوامع طبقاتی ست.
در واقع ،با پيدايش نظام ھای طبقاتی و سلطه
استثمارگران بر استثمار شوندگان ،مجازات
مرگ ھمراه با انواع شکنجه به عنوان وسيله ای
جھت سرکوب و در انقياد نگه داشتن طبقات

فرودست جامعه قرار گرفت .اقدامی که تا به
امروز نيز در تعدادی از کشورھا ادامه دارد.
لذا ،اگر به سير تحوالت تاريخی و نبرد تاريخی
 طبقاتی توده ھای تحت ستم عليه طبقاتستمگر نيک بنگريم ،خواھيم ديد که از چنگال
تاريخ ھمواره خون می چکد .خون انبوه
بردگانی که در مسلخ برده داران فوج فوج به
صليب کشيده شدند ،خون بی شمار دھقانانی که
شمشير جالدان دوران فئوداليته بر گردنشان
فرود آمد و خون سرخ کارگران مبارز،
مردان آزادی
انقالبيون کمونيست و زنان و
ِ
خواھی که سينه ھای ستبرشان ،آماج رگبار
گلوله ھای شقاوت و بی رحمی سرمايه داران
ومرتجعين گشته است .سرمايه داران
سرکوبگری که برای حفظ قدرت و حاکميت نظم
مبتنی بر استثمار و نابرابری ،بعضا به جای
رگبار گلوله ھا از طناب دار و يا نشاندن محکوم
در اتاق گاز ،زندگی را از آنان می گيرند.
افزايش چشمگير صدور احکام اعدام و انتشار
گزارش احمد شھيد ،درست در روزھای منتھی
به  ١٠اکتبر يعنی روز جھانی مبارزه عليه
اعدام ،خود می تواند تاکيدی بر اھميت و
ضرورت بيش از پيش پيکاری سترگ برای لغو
اعدام در جوامع بشری باشد .کارزاری که از چند
دھه گذشته در ابعادی جھانی شکل گرفت،
گسترش يافت و با ھمگانی شدن آن ،سرانجام
سازمان عفو بين الملل و سازمان "ھمبستگی
جھانی عليه مجازات اعدام" را بر آن داشت تا
روز دھم اکتبر )١٨مھرماه( را به عنوان "روز
جھانی مبارزه با مجازات اعدام" اعالم کنند.
با انتخاب دھم اکتبر در سال  ٢٠٠٢به عنوان
"روز جھانی مبارزه با مجازات اعدام" ،اين دو
ارگان بين المللی ،در يک کارزار عمومی وسيع
تر ،ھمه کشورھای عضو سازمان ملل را به
توقف اعدام دعوت کردند .پس از اين فراخوان
بود که مجمع عمومی سازمان ملل در دسامبر
 ،٢٠٠٧قطعنامه منع جھانی مجازات اعدام را با
 ١۴۴رای موافق ۵۴ ،رای مخالف ،و  ٢٩رای
ممتنع به تصويب رساند .در اين ميان اما،
جمھوری اسالمی و تعداد ديگری از کشورھای
اسالمی بنا به ماھيت قرون وسطايی و
سرکوبگرانه شان و نيز تعداد ديگری از
کشورھای پيشرفته سرمايه داری ھمچون چين و
آمريکا ،نه تنھا به قطعنامه سازمان ملل مبنی بر
توقف اعدام ،رای منفی دادند ،بلکه به قطعنامه
ھای ديگر اين مجمع نيز تا کنون وقعی نگذاشته
و ھمچنان بر مجازات مرگ و صدور احکام
اعدام پای می فشارند .از ميان مجموعه
کشورھايی که ھم چنان مجازات مرگ بر سيستم
قضايی شان حاکم است ،جمھوری اسالمی پرونده
اش بسيار سنگين تر و ننگين تراست  .تجربه ٣۶
ساله حاکميت جمھوری اسالمی به روشنی نشان
داده است که ابعاد شکنجه و اجرای حکم اعدام
در اين نظام ارتجاعی ،بسيار فراتر از ھمه دولت
ھا و سيستم ھايی است که کماکان مجازات مرگ
را اجرا می کنند .تا جاييکه حتا کودکان و
نوجوانان نيز از مجازات مرگ در امان نبوده
اند .اعدام نوجوانان زير  ١٨سال در ايران نمونه
بارزی از عملکرد تبھکارانه جمھوری اسالمی
است .اقدامی که با توجه به کاھش سن اعتياد ،تن

فروشی و ديگر بزه کاری ھای اجتماعی در
ايران ،ھم اکنون کودکان و نوجوانان بيشتری را
با خطر اعدام مواجه کرده است.
در سال ھای نخست دھه  ،۶٠اعدام نوجوانان
ايران به جرم ھواداری از سازمان ھای سياسی
آنچنان گسترده بود که به امری روتين در سيستم
قضايی جمھوری اسالمی تبديل شده بود .در آن
سال ھای وحشت و مرگ ،بسياری از نوجوانان
بدون اينکه محاکمه شوند و يا بدون اينکه ھويت
شان معلوم گردد ،تيرباران شدند .با برمال شدن
اين اقدام جنايتکارانه رژيم و رسوايی حاصل از
اعدام کودکان و نوجوانان در آن سال ھا ،رژيم
جمھوری اسالمی به ترفندھای ديگری متوسل
شدند .طی دو دھه گذشته قضات جمھوری
اسالمی نوجوانانی را که در سنين زير  ١٨سال
مرتکب جرم می شوند ،در زندان نگه می دارند
و پس از آنکه به سن  ١٨سالگی رسيدند،
مجازات مرگ را در موردشان اجرا می کنند.
اين امر طی سال ھای اخير ابعاد وسيعتری به
خود گرفته است .تا جاييکه که بخشی از ششمين
گزارش احمد شھيد عمال به موضوع اعدام
نوجوانان در ايران اختصاص يافته است .طبق
گزارش نماينده ويژه سازمان ملل برای نظارت
بر نقض حقوق بشر در ايران ،تنھا در  ۶ماه اول
سال  ،٢٠١۴دست کم  ٨نفر که سن آنھا به
ھنگام ارتکاب جرم زير ١٨سال بوده است،
توسط حکومت اسالمی اعدام شدهاند .آنھم در
دولت حسن روحانی که در تبليغات انتخاباتی
خود وعده رعايت حقوق شھروندی را به جوانان
و مردم ايران داده بود.
اگرچه اجرای احکام اعدام طی  ٣۶سال گذشته
تبھکاری اين رژيم را برای ھمگان اشکار کرده
است ،اما وقاحت و تبھکاری مرتجعين حاکم فقط
در اجرای اقدامات ضد انسانی شان خالصه نمی
شود .پلشتی و تبھکاری بزرگتر آنان ،در انکار
ھمه اين واقعيت ھای موجود است .وقتی احمدی
نژاد ،رئيس دولت دھم ،ھمصدا با سيستم قضايی
و دستگاه قانون گذاری جمھوری اسالمی منکر
وجود ھرگونه زندانی سياسی در ايران می شود،
وقتی روحانی رئيس دولت يازدھم نيز ،ھمانند
احمدی نژاد در تاييد موضع رئيس قوه قضاييه و
ھمصدا با رئيس مجلس ارتجاع اسالمی منکر
وجود زندانی سياسی در ايران و فراتر از آن حتا
منکر وجود ھرگونه روزنامه نگار زندانی در
ايران می شود ،آنوقت بسيار طبيعی خواھد بود
که شارالتانی ھمچون محمد جواد الريجانی،
رئيس حقوق بشر اسالمی جمھوری اسالمی در
واکنش به گزارش احمد شھيد ادعا کند:
دموکراسی و انتخاباتی که در ايران است در ھيچ
کجای خاورميانه نيست و يا در ادامه ادعاھای
مسخره اش ،محتوای گزارش احمد شھيد را
"دشمنی با دموکراسی حاکم بر جمھوری
اسالمی" قلمداد کند .با چنين اظھار نظرھايی،
ديگر صحبت از وقاحت اين فرد يا آن فرد
مسئول در نظام جمھوری اسالمی نيست .صحبت
از کليت يک نظام است که تمامی مسئوالن اش
مرز وقاحت و پلشتی را در نورديده اند .شنيدن
اينگونه اظھار نظرھا و دروغ بافی ھای مشمئز
کننده ،ديگر برای نيروھای مترقی و توده ھای
درصفحه ٨

نيمه دوم مھر  ٩٣شماره ۶٧٩
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امنيت ادعائی جمھوری
اسالمی و ناامنی
جدا از اين بحث که براستی امنيت و ثبات
جمھوری اسالمی با توجه به بحران عميق
اقتصادی ،سياسی ،اجتماعی و نارضايتی عموم
کارگران ،زنان و ديگر ستمديدگان و زحمتکشان
ايران نسبت به حکومت ،چه معنايی میتواند
داشته باشد؟!! و جدا از اين که بقای جمھوری
اسالمی تا اينجا نيز تنھا به زور سرنيزه و نقض

گستردهی آزادیھای سياسی و اجتماعی
ممکن شده ) ،(١اين سوال مطرح است که آيا
جمھوری اسالمی میتواند خود را از بحران
کنونی منطقه که امروز بهويژه در جنگھای
مذھبی و فرقهای خود را نشان داده ،مصون
نگاه دارد؟
واقعيت اين است که از ھمان ابتدای بر سر
کار آمدن حکومت اسالمی در ايران،
تضادھای مذھبی ،فرقهای و بويژه ملی در
کشور ايران که متشکل از مردمی با
مليتھا ،مذاھب و حتا فرقهھای مذھبی
متفاوت است ،به سرعت شدت يافت.
تضادھايی که پيش از حکومت اسالمی نيز
– نه اين چنين حاد  -وجود داشته اما بازتاب
چندانی نمیيافتند ،بهيکباره و با بر سر کار
آمدن يک حکومت مذھبی ،در کردستان،
خوزستان ،ترکمنصحرا و بلوچستان با
بروز اعتراضات و در پی آن تحميل جنگ،
که با کشتار و سرکوب وحشيانهی رژيم
ھمراه گشت ،سر باز کردند و در طی تمامی
اين سالھا بهعنوان يکی از بحرانھای
اجتماعی و سياسی باقی ماندند .اگر به ليست
اعدام زندانيان سياسی در سالھای اخير
نگاھی بياندازيم ،میبينيم که عمدهی اين
اعدامھا در مناطقی ھمچون کردستان،
خوزستان و بلوچستان صورت گرفته که
رژيم اسالمی اقليتھای ملی و مذھبی را در
اين مناطق سرکوب میکند .واقعيت
انکارناپذير آن است که بر بستر چنين
شرايطی ،میتواند بحران منطقهای دامنهی
خود را بر ايران نيز بگستراند.
در ھمين رابطه پاسخ علوی وزير اطالعات
در روز  ١۵مھر به سواالت تعدادی از
نمايندگان مجلس ،و نکاتی که وی در مجلس
مطرح نمود ،نشان داد که حکومت اسالمی
در برابر گسترش جنگھای ملی ،مذھبی و
فرقهای که ھم اکنون در منطقه در جريان
است ،فاقد مصونيت میباشد.
او در سخناناش با اعالم کشف و ضبط دو
جليقه انفجاری که برای انفجار در روز قدس
در  ٢استان کشور تھيه شده بود ،از
دستگيری  ١٣٠نفر از "عوامل تکفيری"
نامی که به گروهھای مسلح سنی داده
میشود ،خبر داد .وی ھمچنين از شناسايی
تالش گروه "فرقان" ) (٢برای انجام عملياتی

در شھرھای "مقدس" و پُر جمعيت خبر داد.
وی حتا به تماس وزارت اطالعات با برخی
از گروهھای مخالف در کردستان )حزب
دمکرات و کومله( اشاره کرده و گفت" :اين
کار طبيعی سرويسھاست که حتا با جريانات
معارض نيز صحبت کنند و آسيبھا را به حداقل
برسانند".
سخنان يونسی وزير اسبق اطالعات و مشاور
کنونی روحانی در گفتوگو با خبرگزاری
"فارس" نيز بيان ديگری از ھمين وضعيت و
نگرانیھای رژيم است .وی با اشاره به نگاهداری
عبدﷲ اوجاالن در زندان و دستگيری و اعدام
عبدالمالک ريگی ،گفت" :ای کاش در اجرای
حکم ريگی عجله نمیشد و زنده نگھش
میداشتند".
ھمچنين است درگيریھای اخير در کردستان و
بلوچستان و نيز دستگيریھای جديد در خوزستان
که ھمگی نتيجهی عينی شرايط کنونی بوده و
بيش از ھر چيز شکننده بودن آن را نشان
میدھند .در اين ميان ،بويژه درگيریھای اخير
در بلوچستان میتواند نشانهی تاثير بحران
منطقهای بر ايران را بر پيشانی داشته باشد.
در روزھای  ٢٢ ،٢١و  ٢٧شھريور نيروھای
حزب دمکرات کردستان در مناطقی از سردشت،
اشنويه و شھرک حسنآباد سنندج با نيروھايی از
سپاه پاسداران درگير شدند که در جريان اين
درگيریھا چند تن از اعضای سپاه کشته شدند.
براساس اعالم حزب دمکرات يکی از
پيشمرگهھای حزب به نام "ھژار قاسمی" نيز در
درگيریھای اطراف اشنويه جان خود را از
دست داد.
در پی اين درگيریھا ،حزب دمکرات ،حکومت
اسالمی را عامل شروع درگيری دانست و در
پاسخ به درخواست اتحاديه ميھنی کردستان
عراق برای خارج کردن نيروھای خود از داخل
خاک ايران اعالم کرد که دربارهی مسائل داخلی،
خود تصميم میگيرد .ھمچنين خالد عزيزی رھبر
اين حزب در گفتگو با خبرگزاری آناتولی که
"العربيه" نيز آن را منتشر ساخت ،در ارتباط با
مبارزه مسلحانه با حکومت اسالمی ،با بيان
اينکه ھزاران عضو و ھوادار حزب ما در
کردستان مسلح میباشند ،گفت" :به ھيچ وجه خط
مشی مسلحانه را به کلی متوقف نکردهايم ،بلکه
چگونگی آن را تغيير دادهايم و در حال حاضر که
اعزام نيروھای سپاھی ،امنيتی ،بسيج ،اطالعات
و مزدوران محلی به کردستان باعث بيشتر شدن
تمايل جوانان کردستان برای پيوستن به احزاب
کردی شده است ،اين موضوع را با جديت
بيشتری دنبال کردهايم".
در بلوچستان نيز روز  ١٨شھريور نيروھای
گروه "جيش العدل" به پاسگاه "آسکان" سراوان
حمله کردند که به گفتهی اين گروه در جريان اين
حمله دو تانک متعلق به سپاه نابود شد و حدود
 ٣٠نفر از نيروھای رژيم کشته شدند .اين گروه
ھمچنين فيلمی از حمله نيروھایاش به اين پاسگاه
در اينترنت منتشر ساخته است .در روزھای
اخير اما مقامات حکومت به اين موضوع واکنش
نشان داده و بهطور مشخص فرمانده نيروی
زمينی سپاه از حمله  ٧٠عضو گروه جيش العدل
در اين روز خبر داده و اعالم کرد در اين
درگيری که بيش از سه ساعت به طول انجاميد
نيروھای گروه جيش العدل  ۶٠٠کيلو مواد

۶۶
منفجره را به ديوار پاسگاه زدند که انفجار مھيبی
صورت گرفت و ديوارھای پاسگاه فرو ريخت.
وی از کشته شدن يکی از نيروھای سپاه در اين
درگيری خبر داد ).(٣
در روزھای  ١۶و  ١٧مھر نيز درگيریھايی در
اطراف سراوان رخ داد و نيروھای جيش العدل
به پاسگاه "آسپيچ" در ده کيلومتری سراوان حمله
کردند .در رابطه با درگيریھای روزھای  ١۶و
 ١٧مھر نيز اخبار متفاوتی از دو سو انتشار يافته
است .در حالی که رژيم مدعیست در روز ١۶
مھر  ٣نفر و در  ١٧مھر و در حمله به پاسگاه
تنھا يک نفر کشته شدهاند ،گروه جيش العدل
روايت ديگری از اين موضوع دارد .براساس
روايت اين گروه ،سه نفر از نيروھای انتظامی
در کمين نيروھای اين گروه قرار میگيرند و
نيروھای اين گروه پس از کشتن اين سه نفر ،در
ماشين نيروی انتظامی بمب ساعتی کارمی
گذارند که پس ازانتقال آن به پاسگاه  ،اين بمب
ساعتی در زمانی که نيروھای مستقر در پاسگاه
مشغول انجام صبحگاه بودند ،منفجر میشود.
ھمچنين گروه جيش العدل از درگيریھای
ديگری در منطقه و در روزھای اخير خبر داده
است ،از جمله انفجار بمبھای جادهای.
در اھواز و برخی ديگر از شھرھای خوزستان
نيز حکومت اسالمی اقدام به دستگيری تعدادی از
اھالی عرب منطقه کرده است .در روز دوشنبه ٧
مھر چھار نفر در اھواز دستگير شدند ،يک روز
قبلتر نيز يک شاعر عرب اھوازی دستگير شده
بود .در اواخر شھريور نيز تعداد ديگری در
اھواز دستگير شده بودند .يکی از طالب اھوازی
نيز که در حوزه علميه اھل سنت زاھدان مشغول
تحصيل بود روز  ۵مھر دستگير شد.
در پی بحران منطقهای،حکومت اسالمی فشار بر
اقليتھای ملی و مذھبی را تشديد کرده است که
از جمله میتوان در خوزستان به موارد زيادی
اشاره نمود .براساس اخبار منتشره در طی
ھفتهھای گذشته بيش از  ٧٠کارگر و مھندس
عرب اھوازی از طرح نفتی آزادگان جنوبی
اخراج شدهاند .کارگران و مھندسين عرب معموال
جايی در استخدامھای شرکت نفت ندارند و ھمين
موضوع منجر به تشديد بيکاری ،فقر و تبعيض
در منطقه شده است .در بلوچستان نيز و در پی
درگيریھای اخير ،تعدادی از جوانان بلوچ که
عموما نقشی در اين درگيریھا ندارند ،به دليل
وابستگی فاميلی و يا قومی دستگير شدند .اين
سياست ھميشگی رژيم اسالمی در بلوچستان بوده
و ھست .اعدام جوانان بلوچ پس از ھر درگيری
که منجر به کشته شدن تعدادی از نيروھای رژيم
میشود به امری عادی در حکومت اسالمی تبديل
شده است.
اما آيا سياست رژيم يعنی تشديد سرکوب میتواند
امنيت و ثبات ادعائی روحانی راتأمين و معضل
رژيم را حل کند؟ واقعيت اين است که سياست
کنونی بی کم و کاست در تمام دوران حکومت
اسالمی جريان داشته و ھرگز نتوانسته اين
مشکل را حل کند .بلوچستان ،خوزستان و
کردستان ھر کدام نمونهی برجستهی اين
موضوع ھستند .فقر ،بيکاری ،تبعيض ،سرکوب
ھمه از عواملی ھستند که زمينه را برای جذب
جوانان اين مناطق به گروهھای مخالف حکومت
فراھم میسازند و سياستھای رژيم نه تنھا به
درصفحه ٧

نيمه دوم مھر  ٩٣شماره ۶٧٩
از صفحه ۶

امنيت ادعائی جمھوری
اسالمی و ناامنی
تداوم اين معضالت که به گسترش آنھا نيز دامن
میزند .موضوع آن زمان پيچيدهتر و حادتر
میشود که بحران منطقهای بر بستر چنين
شرايطی میتواند زمينهساز جذب ھر چه بيشتر
جوانان محروم اين مناطق به گروهھای مخالف
حتا نيروھای وابسته و يا نزديک به داعش شود.
بنابراين در شرايط کنونی ،نه تنھا ھرگونه بحثی
برای حل مساله اقليتھا در دولت روحانی بيھوده
است ،بلکه با توجه به بحران کنونی منطقه بايد
انتظار تشديد بحران در اين مناطق و واکنشھای
تودهھای تحت ستم آن را حتا با ھدايت و رھبری
گروهھای ارتجاعی انتظار داشت.
بويژه نبايد دخالت مستقيم گروهھايی ھم چون
"داعش" و تالش اين گروه برای انجام حمالت
نظامی و يا عمليات تروريستی که عموما مردم
عادی قربانی آن خواھند بود از نظر دور داشت.
در روزھای اخير اخبار متعددی در اين رابطه
از سوی برخی از منابع در ارتباط با حمله به
يک پاسگاه در اطراف قصرشيرين و انجام
عملياتی در خوی و اروميه و حتا تالش برای
انجام عمليات تروريستی در تھران منتشر شده که
سکوت و يا انکار رژيم را بدنبال داشته است.
بايد در تحليل شرايط کنونی اين موضوع مھم را
در نظر داشت که داعش ،دولت اسالمی ايران )و
به طور کلی شيعيان( را بزرگترين دشمن خود
میداند و در سوی ديگر حکومت اسالمی ايران
با اعزام نيروی نظامی به عراق و سوريه که در
روزھای اخير از سوی مقامات حکومتی – بويژه
نظامی – تاييد شده است ،بهطور مستقيم وارد
جنگ با داعش شده است .ھمچنين دولت بشار
اسد و شبهنظاميان شيعه در عراق و لبنان که در
برابر داعش قرار گرفتهاند ،از سوی حکومت
ايران تغذيه میشوند.
در انتھا الزم به توضيح است که بازتاب بحران
کنونی منطقه ،میتواند در اشکالی متفاوت و حتا
غيرمنتظره خود را نشان دھد .فرو رفتن ترکيه
در بحران ،پس از محاصره کوبانی توسط
نيروھای "دولت اسالمی" )داعش( يک نمونهی
واضح از اين موضوعست که چگونه بحران
منطقهای میتواند بهسرعت در ديگر کشورھا
بازتاب يابد .لبنان نمونهی ديگر اين وضعيت
است که در روزھای اخير کشمکشھا در برخی
از مناطق آن افزايش يافته و آنطور که از اخبار
بهنظر میآيد اوضاع در اين کشور رو به وخامت
است .ايران نيز از اين پازل جدا نيست و
نمیتواند باشد.
بنابر اين سخنان روحانی در مورد اين که ايران
ھمان جزيره ثبات و امنيت است ،نه تنھا به
خاطر بحران عميق اقتصادی ،اجتماعی و سياسی
حاکم گزافی بيش نيست ،بلکه از اين نظر نيز اين
ادعا دروغی بيشرمانه است که دولت ايران خود
با معضل اقليتھای ملی و مذھبی روبروست و
در اثر سياستھای داخلی و خارجی دولت
اسالمی ھر آن میتواند به اشکال گوناگونی اين
بحران در داخل مرزھای ايران به شکلی بسيار
حادتر از آنچه که امروز شاھد آن ھستيم ،خود
را نشان دھد.

از صفحه ٢

٧٧

پيروزی کوبانی درمقاومت و اشغال
مسيردگرگونی ھای عميق و بنيادی
رابگشايند.درجنبش انقالبی کردستان سوريه،
باورھای چپ و منش ھای کارگری و
سوسياليستی بيش ازپيش بايد تقويت شود.تنھا
طبقه کارگراست که ھيچ منفعتی درادامه و حفظ
نظم موجود ندارد و پی گيرانه خواستاردگرگونی
بنيادی و سوسياليستی جامعه است .اين است
نيازاصلی و راه رھائی قطعی مردم منطقه از
ش ّرمصائب بی شماری که اکنون باآن روبرو
ھستند.کوبانی مبارز نيز درمسيرطوالنی ھمين
تحول گام نھاده يابايد گام نھد.
کوبانی قھرمان اما اکنون درمحاصره
گرگ ھاست .کوبانی جسور و شيردل حتا اگر در
مقابل گرگھا ،و سگھای رذل داعش از پا
درآيد و شکستی را متحمل شود ،چيزی از
دالوریھا ،قھرمانیھا و عمل شکوهمند آن
نخواھد کاست .کوبانی پيشتاز مبارزه در منطقه و
ماند.پيروزواقعی
خواھد
افتخار
پر
درانظارکارگران و زحمتکشان جھان کوبانی ست
وپيروزی کوبانی ازاين منظر يک پيروزی
قطعی ست .تاريخ ،قھرمانی زنان و مردان
کوبانی را فراموش نخواھد کرد ھمانطور که
تسامح دولتھای مدعی يا مدافع "حقوق بشر"
نسبت به کشتار مردم کوبانی به دست داعش
درندهخو و ضد بشر را نخواھد بخشيد!

تعليق مذاکرات خود با دولت ترکيه  ،تھديد کرده
است اگر مرز ترکيه برای کمکرسانی به
کوبانی باز نشود ،خود وارد عمل خواھد شد!
پاسخ دولت فاشيستی ترکيه بمباران پايگاه
پ.ک.ک دراستان حکاری درنزديک مرزعراق
بوده است .مرتجعين داعشی ،که مورد نفرت و
انزجار ھمه انقالبيون و عموم مردم سراسر
جھان ھستند ،با استفاده از تجھيزات پيشرفته
جنگی و تحت حمايتھای مستقيم و غيرمستقيم
برخی دولتھای ارتجاعی ،در حال پيشروی
ھستند .قصابان اسالمی طی روزھای اخير به
داخل کوبانی نفوذ کرده و بخشھايی از شھر را
به اشغال خود درآوردهاند .کوبانی قھرمان و
آزادیخواه که از حمايت معنوی تمام مردم
زحمتکش و انقالبيون سراسر جھان برخوردار
است ،در يک جنگ نابرابر ،درمقابل مرتجعين
آدمکش مقاومت میکند و بهرغم آنکه از سه
جھت به محاصره داعش درآمده و از کمبود
آذوقه و سالح و مھمات رنج میبرد ،اما استوار
و مقاوم در برابر خونريزان داعشی ايستاده
است.
داعش با پرتاب سه موشک کاتيوشا از سه جھت
وارد شھر کوبانی شده است ۴٠ .تانک ارتش
ترکيه اکنون در نزديکی معبر مرزی رو به
کوبانی مستقر شده و منتظر سقوط کوبانیاند.
بهرغم اين اما مقاومت کوبانی ادامه دارد و تير
داعش و حامی بزرگ آن ترکيه فعال به سنگ
خورده و کوبانی سقوط نکرده است .پوشيده
نيست که حتا سقوط کوبانی ،پايان ماجرا نخواھد
بود .مبارزه و مقاومت کوبانی حتا پس از اشغال،
عليه اشغالگران و متجاوزان اعم از "دولت
اسالمی" )داعش( يا دولت فاشيستی ترکيه برای
آزادی و استقالل و برابری ،برای بازسازی و
گسترش فعاليتھای دمکراتيک و شورايی کانتون
کوبانی و برای برپايی يک زندگی آزاد و انسانی
ادامه خواھد يافت.
مردم کرد وکل خلق ھای منطقه تنھازمانی آزادی
واقعی خودرابدست خواھندآورد که مبارزات
آزادی خواھانه وبرابری طلبانه خودرامستقل از
دولتھای ارتجاعی وامپرياليستی گسترش دھند و

است .نه فقط نخستوزير ترکيه اين حق را برای
ترکيه قائل است که برای "دفاع" از آن تدابير
الزم را انجام دھد ،بلکه رئيس ستاد مشترک
ارتش ترکيه گفته است يک اشاره ماموران
نظامی ترکيه که حفاظت از اين مقبره را برعھده
دارند ،کافیست تا ارتش ترکيه به وظيفه خود در
دفاع از اين مقبره وارد عمل شود!

از ھمينروست که جنبش کارگری و کمونيستی
بايد ھوشيارانه با بحران کنونی برخورد کرده و
از ھمين امروز برای اين شرايط که يکی از
احتماالت آن تشديد فضای اختناق و دامن زدن به
احساسات ناسيوناليستی و مذھبی است که
میتواند نتايج خاص خود را به ھمراه آورد ،خود
را آماده سازد .واقعيت اين است که برای پايان
دادن به تمامی مصيبتھايی که کارگران و
زحمتکشان امروز با آن روبرو ھستند ،برای
رسيدن به صلح و از بين بردن نابرابریھای ملی
ومذھبی و غيره تنھا يک راه وجود دارد:
سرنگونی حکومت اسالمی ،برقراری حکومت
شورايی کارگران و زحمتکشان و برپا ساختن
نظامی سوسياليستی.
پی نوشت:
 – ١سازماندھی پليس افتخاری متشکل از

نيروھای بسيجی توسط نيروی انتظامی برای
مقابله با شورشھای خيابانی و رونمايی از
تجھيزات جديد نيروی انتظامی برای مقابله با اين
شورشھا ،منعکسکننده بخشی از نگرانیھای
رژيم از نارضايتی تودهھا و امکان شورش عليه
نظم موجود را به تصوير میکشد.
 – ٢مد نظر علوی ،گروه فرقان يکی از
گروهھای مسلح مخالف بلوچ سنی است که
سابقهی تشکيل آن به پيش از گروه "جندﷲ"
برمیگردد اما پس از تشکيل گروه "جندﷲ" به
رھبری عبدالمالک ريگی از فعاليتھای اين
گروه بشدت کاسته شد و حتا ديگر نامی نيز از آن
نبود.
 – ٣از سال  ٩٠بسياری از نقاط مرزی در
کردستان و بلوچستان از جمله منطقه سراوان
تحت کنترل سپاه قرار گرفته است.

زيرنويس:
 – ١مقبره سليمان شاه ج ّد عثمان اول موسس
امپراطوری عثمانی در خاک سوريه و در شمال
شھر کوبانی واقع است .ترکيه مدعیست که بر
پايه توافقنامه سال  ،١٩٢١منطقهای که اين
مقبره در آن قرار دارد ،بخشی از خاک ترکيه

است که در خارج از مرزھای ترکيه واقع شده

نيمه دوم مھر  ٩٣شماره ۶٧٩
از صفحه ١

فساد ،برگی ديگر در پروندهی
پليس سرکوب و جنايت جمھوری اسالمی

باقیماندهی بدھی ،تاکنون سر باز زده است .البته
اکنون که کار به رسانهھا کشيده شده است ،احمدی
مقدم ،فرمانده نيروی انتظامی ،مدعی شده "در حال
تسويه" بقيه بدھی است.
ثانياً ،ناگفته میماند که  ٢۴٠ميليون دالر ،قيمت فروش
نفت به نيروی انتظامی است و مبلغی است که وزارت
نفت انتظار داشت به خزانه بازگردانده شود .نيروی
انتظامی ھم بھتر از ھر کاسبی میداند کااليش را بايد
به قيمتی باالتر از قيمت خريد بفروشد .پس اين
نمیتواند قيمت فروش اين محمولهھای نفتی به خريدار
نھايی باشد .در اين ميان ،ھيچ کس ھم سؤال نمیکند
که شما اين محمولهھای فرضا  ٢۴٠ميليون دالری را
به چه مبلغی فروختيد؟ چگونه حمل و نقل شد؟ به کجا؟
خريدار يا خريداران آن چه کسانی ھستند؟
سؤاالت بسيارند و البته انتظار پاسخی از سوی
مسئولين جمھوری اسالمی بسيار بيھوده.
از محموله  ١٨۶ميليون دالری اول که بگذريم،
میماند موضوع تحويل يک محمولهی  ۶٠ميليون
دالری به "بنياد تعاون ناجا" .طبق خبرھا ،تنھا
اختالف بر سر اين محموله ،ظاھراً ھمان  ۶ميليون
دالر بدھی ناجا به خزانه دولت است .کسی ھم
نمیپرسد به چه دليل بايد به بنياد تعاون ناجا يک
محمولهی نفتی تحويل داده شود؟ آيا اين بنياد از
ارگانھای رسمی فروش نفت در ايران است؟ بنياد
تعاون ناجا از کدامين اختيارات و امکانات برای
فروش نفت کشور برخوردار است؟ اصوال اين بنياد
چيست و با چه ھدفی به وجود آمده است؟
بنياد تعاون ناجا ،در سال  ٧۵به دستور خامنهای
تشکيل شد .اھداف اين بنياد "بھبود و ارتقای سطح
معيشت و تسھيالت رفاھی کارکنان نيروی انتظامی"
تعريف شده بود ،اما در دوران احمدی مقدم و و در
روند خصوصیسازیھای دولت احمدینژاد ،اين بنياد
بسياری از طرحھای عمرانی و ساختمانی را به خود
اختصاص داد و اکنون به يکی از بزرگترين
ھلدينگھای )شرکت سھامی دارای شرکتھای زير
مجموعه( کشور تبديل شده است .ھلدينگی که از
شرکتھای نوشابهسازی تا شرکتھای بزرگ عمرانی
و ساختمانسازی و شرکتھای نفتی بزرگ از
زيرمجموعهھای آن ھستند .از فعاليتھای اين بنياد و
شرکتھای تابعه آن میتوان به بانکداری ،ساخت
بخشی از مسکن مھر و فاز دوم ساخت برج ميالد
تھران اشاره کرد .از آن گذشته ،اين بنياد بيش از ٨٠
درصد از سھام شرکت مھندسی و ساخت تأسيسات
دريايی ،يکی از سه شرکت اصلی ساخت سکوھای
نفتی و تأسيسات بنادر را در اختيار دارد .اين شرکت
در سال  ٧٢تأسيس شد و اکنون نزديک به  ٧٠درصد
از ساخت و نصب بخش دريايی پروژهھای در دست
اجرای پارس جنوبی را بر عھده دارد .مدير عامل و
مؤسس اين شرکت ،مھدی ھاشمی پسر ھاشمی
رفسنجانی بوده است.
گردانندگان اين بنياد ،ھيئت امنايی است که اعضايش
را فرمانده نيروی انتظامی تعيين میکند .درباره ميزان
سرمايه واقعی بنياد اطالعات دقيقی وجود ندارد ،اما
کارشناسان اقتصادی آن را تا  ١٠ھزار ميليارد تومان
برآورد میکنند .ھزينهھا و حقوق نيروی انتظامی ھر
سال در بودجه دولت منظور میشود و از سوی دولت
پرداخت میشود .از اينرو ،ھزينه تأسيس اين بنياد نيز
بايد از بودجه دولت تأمين شده باشد .اما اگر چنين
است ،پس ارگانی که خود مواجبگير دولت است،
چگونه و با کدام سرمايه توانسته در درون خود،
بنيادی به وجود آورد که اکنون به يکی از غولھای
اقتصادی کشور تبديل شده است؟
طبق اخبار و گزارشات رسانهھا ،ساالنه صدھا نفر بر
اثر تيراندازی مأمورين انتظامی به ساکنين مناطق
مرزی کشور زخمی و کشته میشوند .مردمی که

برخی از آنھا تنھا به "جرم" سوءظن ھدف گلولهھای
مأمورين انتظامی قرار میگيرند .برخی ديگر نيز،
کولبران يا مردمان فقيری ھستند که برای کسب
درآمدی ناچيز و امرار معاش خود و خانوادهشان به
حمل و نقل کاال و از جمله نفت و بنزين به آن سوی
مرزھا روی میآورند .کشتاری که ھيچ پيامد قانونی
برای مأمورين پليس ندارد ،زيرا "وظيفه خود در
مبارزه با قاچاق و قاچاقچيان" و "برقراری امنيت در
مرزھا" را به انجام رساندهاند .اکنون با افشای اين
پرونده روشن شده است که اين "مأموران مبارزه با
قاچاق و برقراری امنيت" خود در خدمت نھادیاند که
از سردستهگان قاچاقچیھا و دزدان محسوب میشوند.
قاچاقچيانی که برخالف مردم فقير و بيکار ،ھم از
زور اسلحه برخوردارند و ھم از حمايت قانون.
پيش از اين اسناد بسياری در مورد "فعاليتھای
تجاری" برادران قاچاقچی سپاه منتشر شده بود ،اکنون
برادران قاچاقچی پليس نيز به ليست افزوده شدند.
رئيس پليس ھم ابايی ندارد اعالم کند حقوق
مأموريناش را از اين راه تأمين میکند .احمدی مقدم،
ضمن گاليه از بردن نام نيروی انتظامی در کنار
مفسدين اقتصادی ،با کمال وقاحت ،عدم واريز درآمد
ناشی از محموله اول به خزانه دولت را صرفا يک
"اشکال حسابداری" مینامد و راه حلاش را ھم اين
میداند که دولت اين مبلغ را بابت کسری حقوق ناجا به
حساب خزانه بپردازد يا آن را "بابت پرداخت ديون
کسری حقوق سالھای گذشته" به ناجا پرداخت کند تا
ناجا ھم آن را مستقيما به خزانه واريز نمايد .نه خانی
آمده و نه خانی رفته است!
در جامعه بورژوازيی تبليغ و تلقين میشود نيروی
پليس حافظ امنيت و نظم و برقراری قانون برای عموم
شھروندان است .توده ناآگاه نيز اين ادعا را میپذيرد.
با وجود اين ،در ھنگام حمله به تظاھرات کارگران،
معترضان به نظم موجود و در بزنگاهھای تاريخی
است که ماھيت واقعی اين نيرو بر توده مردم آشکار
میگردد .آنگاه است که بسياری درمیيابند که پليس
حافظ کدامين "نظم" و "امنيت" و "قانون" و مدافع
منافع کدامين طبقه است.
اگر در کشورھای غربی ،در بزنگاهھای تاريخی نقاب
"پليس حافظ نظم و امنيت" از چھرهی نيروی
سرکوبگر پليس برمیافتد ،در جمھوری اسالمی مردم
روزمره با چھرهی بینقاب اين نيروی سرکوبگر
رودررويند .دستگيری و ضرب و شتم زنان
"بدحجاب" ،دستگيری جوانان تحت عنوان "اراذل و
اوباش" ،حمله به ميھمانیھای خانگی ،دستگيری
فعالين فضاھای مجازی ،پيروان اديان ديگر ،حمله به
تجمعات و اعتراضات کارگری ،دانشجويی ،زنان و
دستگيری فعالين اين جنبشھا از جمله "وظايف عادی"
پليس به شمار میروند .حضور پليس در ايران ،در
ھمان حد کشورھای غربی ،برای مردم نه تنھا مظھر
برقراری "نظم و امنيت" نيست ،بلکه خود عامل ايجاد
ناامنی و وحشت است.
گذشته از اين ،پرونده اخير و بررسی "فعاليتھای
اقتصادی" بنياد تعاون ناجا ،برگی ديگر بر پروندهی
سی و چند ساله خون و جنايت و سرکوب پليس
جمھوری اسالمی میافزايد .برگی برمالگر فساد و
چپاولگری نھادينه در اين دستگاه.
سازمان فداييان )اقليت( به درستی انحالل نيروھای
مسلح جدا از توده مردم را بخشی ضروری از در ھم
شکستن ماشين دولتی بورژوايی میداند .در حکومت
شورايی ،توده مردم متشکل در شوراھا ھستند که
وظيفه قانونگذاری و نيز اجرای قانون را بر عھده
دارند و تمام مقامات از باال تا پايين انتخابی و ھر
لحظه قابل عزل خواھند بود .تنھا بدين طريق است که
ديگر ھيچ نيروی سرکوبگری بر فراز سر تودهھای
کارگر و زحمتکش قرار نخواھد گرفت .اين امريست
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ممکن .در دوران انقالب و پس از قيام  ،۵٧در محالت
شوراھايی تشکيل شدند که وظيفهی برقراری نظم را
بر عھده داشتند .اين شوراھا با آن که عمری بس کوتاه
داشتند ،در آن دوران پرحادثه کارآيی خود را به اثبات
رساندند و پيش از آن که خمينی و ھمدستانش انقالب
را مصادره کرده و دستاوردھايش را بازپس گيرند،
امنيتی واقعی را در محلهھای شھرھا و روستاھا
برقرار کردند.

از صفحه ۵

 ٨۵٢اعدام در يک سال و
ضرورت مبارزه
برای لغو اعدام
آگاه مردم ايران امری تازه و تعجب برانگيز نيست.
اينکه روحانی با وقاحت تمام وجود روزنامه نگار
زندانی در ايران را انکار کند ،اينکه او ھمانند ديگر
ھمپالگی ھايش منکر وجود شکنجه و اعدام نوجوانان
در جمھوری اسالمی باشد ،بسيار طبيعی و برگرفته از
ماھيت اوست .اين ويژگی روحانی ،برخاسته از نقش
و وظيفه ای است که او در حفظ نظم موجود به عھده
دارد و طبيعتا نمی تواند غير از اين چيز ديگری باشد.
در واقع ھمه آنھايی که تالش دارند تا کابينه روحانی
را از کليت رژيم حاکم بر ايران منفک و از اين منظر
روحانی و دولت او را از گسترش اعدام در ايران مبرا
سازند ،بايد بدانند که روحانی به عنوان رئيس دولت و
رئيس شورای عالی امنيت ملی جمھوری اسالمی ،که
اين شورا باالترين مرجع سياست گذاری امنيتی و
اطالعاتی رژيم است ،وظيفه اش حفظ ھمين مناسبات
ظالمانه و نظم موجود است .پوشيده نيست که نظم
موجود نيز ،جز با تشديد سرکوب و گسترش اعدام
برای حاکمان اسالمی عملی نيست.
خالصه اينکه ،جمھوری اسالمی به عنوان يک
حکومت مذھبی که در آن دين و دولت در ھم تنيده اند،
شکنجه و اعدام را به امری نھادينه در جامعه تبديل
کرده است .اعمال شکنجه ھای شبانه روزی و اعدام
ھزاران فعال سياسی در سال ھای نخست دھه ،۶٠
کشتار جمعی بيش از  ۵ھزار زندانی سياسی در
تابستان  ،۶٧شکنجه ،تجاوز و مرگ زندانيا ِن زندان
کھريزک در سال  ٨٨و نيز ادامه اين اعدام ھا که ھم
اکنون در ششمين گزارش احمد شھيد ،بازتاب يافته
است ،تماما بيانگر ماھيت جمھوری اسالمی در
سرکوب و گسترش اعدام است .واقعيتی انکار ناپذير
که چھره کثيف اين رژيم و پلشتی اجرای احکام اعدام
را بيش از پيش در عرصه داخلی و بين المللی آشکار
کرده است.
لذا ،با توجه به مجموعه شرايط حاکم بر ايران و تجربه
تلخ اعدام ھای گسترده در  ٣۶سال گذشته که ھمچنان
نيز ادامه دارد ،ضروری ست عليه اعدام و لغو آن در
قوانين کشوری به کارزاری عمومی بپا خيزيم .به رغم
اينکه جمھوری اسالمی استمرار خود را با سرکوب و
اجرای اعدام در جامعه گره زده است ،اما اين
موضوع نبايد جامعه و توده ھا را از اعتراضات
عمومی و روزمره عليه احکام اعدام باز دارد .آنچه
بايد بدان توجه نمود ،اين است که مبارزه عليه اعدام و
مبارزه عليه جمھوری اسالمی دو وجه به ھم تنيده
ھستند .لذا ،مبارزه عليه اعدام زمانی موثر خواھد بود
که صرفا در محدوده حقوق بشری لغو مجازات اعدام
متوقف نگردد ،بلکه با مبارزه و کارزاری وسعيتر
يعنی مبارزه عليه کليت نظم موجود جھت سرنگونی
اين رژيم آدمکش ھم سو و ھم گام گردد.
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کارگران در دوره روحانی
فقيرتر شدهاند
باال پانصد ھزار تومان بر ھزينهھای يک
خانوادهی کارگری افزوده شده است ،آن ھم تا
بھار امسال و به گفتهی آقای "دبيرکل" در ماه
ھفتم اوضاع باز بدتر شده است .بنابراين تا اينجا
و حداقل تا بھار امسال کارگران حدود ٣٨٠
ھزار تومان نسبت به سال قبل )دوران
احمدینژاد( فقيرتر شدهاند.
اما نکته دوم فاصله وحشتناک ھزينهھا با حداقل
دستمزد است .در واقع با توجه به اين آمارھا
حداقل دستمزد حتا پاسخگوی  ٣٠درصد
ھزينهھای خانوادهی کارگری نيست و با اين
وجود و با علم به اين موضوع ،دولت روحانی
ھمچنان سد محکمی در برابر افزايش دستمزدھا
ايجاد کرده است.
اما اين تنھا کارگران شاغل نيستند که به فقر
بيشتر در سايهی دولت "اعتدال" دچار شدهاند،
ديگر گروهھای زحمتکش از جمله کارگران
بازنشسته نيز با ھمين معضل روبرو ھستند.
حقوق بازنشستگان تامين اجتماعی نيز در سال
گذشته با  ٢۵درصد افزايش به  ۶٠٨ھزار تومان
رسيد يعنی درست به اندازهی حداقل دستمزد
کارگران .اين را ھم بايد در نظر گرفت که اکثر
بازنشستگان تامين اجتماعی حداقلبگير ھستند.
در ميان کارگران نيز امروز با افزايش تعداد
کارگران پيمانی ،قراردادی و سفيد امضا،
بسياری از کارگران يا حداقل دستمزد را
میگيرند )و گاه حتا با  ١٢ساعت کار روزانه( يا
حتا ھمان حداقل دستمزد را ھم بهطور مثال در
کارگاهھای کوچک نمیگيرند و تازه از مزايای
قانونی بسياری مانند بيمه محروم ھستند .حال
بگذريم از بخشنامه معاونت نظارت و راھبردی
روحانی که براساس آن از حقوق بسياری از
بازنشستگان دولت که تحت پوشش صندوق تامين
اجتماعی ھستند بين  ٢٠تا  ۵٠درصد کاسته
میشود.
اين سرنوشت کارگران و زحمتکشان ايران در
سايه حکومت اسالمی و ولیفقيهای است که
گردناش را ھم کلفت کرده و مغرورانه تمام
مردم ايران را مديون خود میداند ،چرا که آنھا
را با تازيانه و شالق به سمت "بھشت و زندگی
جاويد" میراند!! و به ھمين دليل تصميمگيری
در مورد سرنوشت تمام مردم را حق خود
میداند!!
اما شايد سوال کنيد چرا کارگران به اين
دستمزدھای پايين و شرايط غيرانسانی در محيط
کار تن میدھند؟
واقعيت اين است که برای زنده ماندن ،تنھا راه
برای کارگران که فاقد ابزار توليد و ھر گونه
پشتوانهی مالی ھستند ،فروش نيروی کارشان
است .وقتی ھم که حکومت اسالمی مانع
تشکليابی و اتحاد کارگران میشود ،طبيعیست
که کارگران ،ميليونھا کارگری که با زنجير به
ھم بسته شدهاند و اما باز در عمل تنھا ،برای
ھمان يک لقمه نان ،تن به شرايط بردهوار حاکم
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خالصه ای از اطالعيه ھای سازمان
درتاريخ نھم مھر ٩٣در رابطه با اعتصاب کارگران نيشکر ھفت تپه ،سازمان فدائيان)اقليت( اطالعيه
ای با عنوان "نيشکر ھفتتپه ھم به اعتصاب پيوست" انتشارداد .اطالعيه اين گونه آغاز می شود":
صبح امروز چھارشنبه  ٩مھر،بيش از ۵٠٠کارگرکشت و صنعت نی شکر ھفت تپه ،دراعتراض به
نحوه بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل  ،دست ازکارکشيدند.
بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل ،يکی ازخواست ھای کارگران نی شکر ھفت تپه است که مديريت
شرکت سال ھاست ازپذيرش آن سر باز زده است .اخيراً درطی يک زد و بند مديريت شرکت
باشورای اسالمی و برخی ديگر ازعوامل کارفرما ،طرح طبقه بندی مشاغل موردبازنگری قرار
گرفت .دراين بازنگری ،بجای آن که سابقه کار محاسبه وبرآن پايه امتياز داده شود،مدرک تحصيلی
افراد معيار قرار گرفته که درنتيجه ی آن حقوق مديران و سرپرستان افزايش يافته و شکاف آن با
دستمزد کارگران عميقترشده است.عالوه براين  ٧٠٠کارگر نیبر اين شرکت نيزمشمول طرح طبقه
بندی مشاغل نشده اند.کارگران نی شکر ھفت تپه دراعتراض به اين روند ،دست به اعتصاب زده و
خواستار تجديد نظردربازنگری اين طرح شده اند".
درادامه اطالعيه ضمن اشاره به گسترش اعتصابات کارگری و ذکر نمونه ھائی چون اعتصاب
کارگران واگن پارس اراک،اعتصاب کارگران معدن زغال سنگ سنگرود ،کارگران قطارھای
شھری اھواز واعتصاب کارگران کارخانه کاشی گيالنا ،به اقدامات سرکوب گرانه رژيم عليه
کارگران ،ازجمله احضار و بازجوئی ومحاکمه فعاالن اعتصاب ،صدور حکم شش ماه حبس و ۵٠
ضربه شالق برای چھار کارگر پتروشيمی رازی ،به منظورترساندن کارگران اشاره ميکند و سپس
می نويسد" امابه رغم تمام اين تھديدات و اقدامات ضد کارگری ،اعتصابات و اعتراضات کارگری
درحال فزونی وگسترش است .طبقه کارگر نه تنھا مرعوب قھروسرکوب طبقه حاکم نشده بلکه با
روی آوری ھرروزه ی بخشھای ديگری ازکارگران به مبارزه و اعتصاب  ،گامی به جلونيزبرداشته
است.گامی که درادامه خود ،با سراسری شدن اعتصابات کارگری تکميل می شود".
درپايان اطالعيه ،سازمان کليه اقدامات سرکوب گرانه رژيم و احکام دادگاه ھای ارتجاعی آن عليه
کارگران وفعاالن اعتصابات کارگری را قويا ً محکوم نموده ،خواھان لغواين احکام ،منع تعقيب
فعاالن اعتصاب وبازگشت به کارکليه کارگران اخراجی شده است .سازمان ھمچنين ضمن حمايت
ازکليه اعتصابات کارگری خواستار تحقق فوری مطالبات کارگران شده است.
در تاريخ  ٨اکتبر  ١۶) ٢٠١۴مھر ماه  (١٣٩٣کميته خارج کشور سازمان فداييان )اقليت(
اطالعيهای با عنوان "از مقاومت مردمی در"کوبانی دفاع کنيم" صادر کرد.
در اين اطالعيه به کشتار مردم منطقه کردنشين سوريه به دست نيروھای مرتجع داعش اشاره شده و
يادآور شده که دولتھای امپرياليستی که مدعی مبارزه با داعش ھستند ،به رغم ميليتاريزه کردن
منطقه ،نظارهگر قتل عام مردم کوبانیاند.
کميته خارج کشور سازمان ضمن تحسين مقاومت مردم کوبانی که با شرکت وسيع زنان ھمراه است،
از بیاعتمادی مردم جھان به رسانهھای عمومی امپرياليستی میگويد و از دولت اسالمگرای ترکيه که
نه تنھا به مردم کوبانی ياری نرسانده و از مبارزه با داعش سر باز میزند ،بلکه دست نيروھای
داعش را در ترکيه باز گذاشته است .در اطالعيه آمده است :مبارزات و مقاومت مردم کوبانی "به
حمايت و ھمبستگی مردم و نيروھای مترقی و انقالبی نيازمند است".
در مناسبات سرمايهداری ايران و در زير سايهی
حکومت اسالمی بدھند.
کافیست نگاه کنيم به ميليونھا بيکاری که
ھيچگونه راھی برای تامين معاش خود ندارند و
چه زجرھا و رنجھايی که نمیکشند .به گزارش
خبرگزاری ايسنا و به نقل از معاون بھداشت
وزارت بھداشت ٢٧ ،درصد از سالمندان کشور
بيکار و بدون حقوق بازنشستگی ھستند!! يعنی
بيش از يک چھارم از سالمندان ھيچ منبع معاشی
ندارند ،آنھم براساس آمار معاون وزارت
بھداشت!! حال شما در نظر بگيريد چه ميزان از
جوانان ،بيکار و بدون درآمد ھستند که حتا
براساس آمارھای دولتی ميزان بيکاری در ميان
آنھا دو برابر ساير گروهھای سنی میباشد.
اين جمھوری اسالمی است .اين ھمان رژيم
شارالتانی است که ھر بار دست به حيلهای
میزند تا مردم را از شورش و انقالب بازدارد.
اين ھمان رژيمیست که به بھانهی اسالمی
بودن ،تبعيت از نماينده خدا يعنی ھمان ولی فقيه
را برای ھمگان واجب میداند .در اين حکومت
کارگران حق ندارند متحد شوند .اين ولی فقيه

است که برای آنھا تصميم میگيرد و از نظر او
امروز ايران بھشت روی زمين است!! و البته که
بھشت روی زمين است اما برای چه کسی؟!
برای سرمايهداران ،و برای صاحبان قدرت که
بر سر سفرهای نشستهاند که متعلق به کارگران و
زحمتکشان و کودکان آنھاست .بايد آنھا را از
اين سفره بيرون کرد ،بايد به قعر درهی تاريخ
پرتابشان کرد .آنچه بر سر اين سفره است حق
کارگران و زحمتکشان ،حق کودکان گرسنه و
محروم آنھاست.

نيمه دوم مھر  ٩٣شماره ۶٧٩

١٠
١٠
برای ارتباط با ـز ن ـان )ا56ـ( نام^هھای
خود را به يکی ازآدرسھای زيرارسال نمائيد.

کارگران در دوره روحانی فقيرتر شدهاند
زمانی که بحث بر سر افزايش حداقل دستمزد
کارگران داغ بود ،کمونيستھا و کارگران پيشرو
بارھا بر فاصلهی عميق دستمزدھا با ھزينهھای
يک خانوادهی کارگری تاکيد کرده و خواستار پُر
شدن اين فاصله شدند .زمانی ھم که دولت
روحانی برخالف وعدهھای انتخاباتی خود ،مانع
افزايش دستمزدھا حتا تا سطح تورم رسمی شد،
باز اين کمونيستھا و کارگران پيشرو بودند که
دروغپردازیھای دستگاه حاکمه را افشا کرده و
به محکوم کردن کارگران و خانوادهھایشان به
فقر بيشتر اعتراض کردند.
با گذشت حدود  ٧ماه از اقدام ضد کارگری
"شورای عالی کار" در تعيين حداقل دستمزد
برای سال  ،٩٣اکنون برخی از افرادی که با
ھزار رشته به حاکميت وصل ھستند ،در سخنان
خود به اين موضوع اعتراف کرده و بر فقيرتر
شدن کارگران در دورهی رياست جمھوری
روحانی انگشت میگذارند.
دبيرکل "کانون عالی انجمنھای صنفی ايران"

آلمان:

يکی از ھمان افراد است که در گفتوگو با
خبرگزاری "ايسنا" گفت" :در سه ماھه اول
امسال رقم سبد ھزينه يک خانوار کارگری به دو
ميليون و  ٢٠٠ھزار تومان رسيده است" .وی با
اعالم اينکه اين رقم در سال گذشته يک ميليون و
ھفتصدھزار تومان بود ،گفت" :اکنون که در ماه
ھفتم قرار داريم اين رقم بيشتر شده است".
جدا از اينکه آمارھای دولتی و يا ارگانھای شبه
دولتی ھمواره دستکاری شده و در حد امکان به
نفع حاکميت تنظيم و يا تعديل میشوند ،اما تا
ھمين حد نيز اعتراف دبيرکل "کانون" کافیست
تا ببينيم کارگران در طول يکسال گذشته حداقل
چقدر فقيرتر شدهاند.
حداقل دستمزد کارگران در سال  ٩٢برابر با
 ۴٨٧ھزار و  ١٢۵تومان بود که در سال  ٩٣به
 ۶٠٨ھزار و  ٩٠٠تومان افزايش يافت .بدين
ترتيب دستمزد کارگران حدود  ١٢١ھزار تومان
افزايش يافت ،اين در حالیست که براساس آمار
درصفحه ٩

برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورايی از  ١اوت ١٠ ،مردادماه ،از کانال تلويزيونی ديدگاه بر
پخش ميشود.ساعات پخش برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورايی )(Yahsatروی ماھواره ياه ست
بدين قرار است:

روزھای دوشنبه و چھارشنبه ھر ھفته:
ساعت  ٩٫۵شب به وقت ايران،
ساعت  ٧شب به وقت اروپای مرکزی به مدت  ١ساعت پخش ميشود.
تکرار برنامه ھا در روزھای:
سه شنبه و پنجشنبه ھر ھفته ساعت  ٩٫۵صبح به وقت ايران،
ساعت  ٧صبح به وقت اروپای مرکزی خواھد بود.
اگربه تلويزيون ماھواره ای دسترسی نداريد ،مÃيÃتÃوانÃيÃد از طÃريÃق آدرس ايÃنÃتÃرنÃتÃی سÃايÃت
ديدگاه و جی ال ويز به طور زنده و ھمزمان برنامه ھای تلويزيون دمÃکÃراسÃی شÃورايÃی را
مشاھده کنيد:
http://www.didgah.tv/fa
مشخصات ماھوارھای کانال تلويزيون ديدگاه:
ماھواره ياه ست  ۵٢ / ۵درجه ی شرقی
فرکانس -١١٧۶۵:پوالريزاسيون :عمودی -سيمبلريت-٢٧۵٠٠:اف ای سی۵ / ۶:
شماره تلفن برای تماس با تلويزيون دمکراسی شورايی٠٠۴۵٣۶٩٩٢١٨٧ :

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

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

Sepehri
Postfach 410
4410 Liestal
Switzerland
ھلند:

Postbus 23135
1100 DP
Amsterdam Z.O
Holland
کمکھای مالی خود را به شÃمÃاره حسÃاب
بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھÃمÃراه
کÃÃد مÃÃورد نÃÃظÃÃر بÃÃه يÃÃکÃÃی از آدرسھÃÃای
سازمان ارسال کنيد.
شماره حساب:
Gironummer 2492097
نام صاحب حساب Stichting ICDR :
IBAN:
NL08INGB0002492097
BIC: INGBNL2A
Amsterdam, Holland
نشانی ما برروی اينترنت:
http://www.fadaian-minority.org
http://74.91.172.189/
پست الکترونيک :E-Mail
info@fadaian-minority.org
شماره پيامگير ز ن ان )ا: (56
در اروپا
0031(0)618622401
ای ميل تماس با نشريه کار:

آدرس ايميلshora.tv@gmail.com :
آدرس پستیI.S.F / P. B. 398 / 1500 Copenhagen V. / Denmark :

1500 Copenhagen V-Denmark
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