
 ۶٧۵ شماره  ٩٣نيمه دوم مرداد     ١

 کارگران سراسر جھان
 ! متحد شويد

 

  ٣درصفحه 

 گيری تضادھای  اوج
 درونی حاکميت و 

 ای با روحانی رودرويی خامنه
 
 

سال گذشته، ھنوز نه صحبت از  تازه يک
انتخابات مجلس است و نه صحبت از انتخابات 

جمھوری، وزير علوم استيضاح و برکنار  رياست
نامد،  اش را بزدل می شود، روحانی مخالفان می

زاده در نطق پيش از دستور مجلس وزير  کوچک
مورد خطاب "  آقای بخوربخور"نفت را با نام 

، "خيلی پُر رو ھستی"گويد  قرار داده و می
"گويد ديگری می وزير (برو به اين مرتيکه : 

کنه يا  بگو که يا اين چند نفر رو عزل می)  علوم
حتا ".  کنم ات می با اردنگی از وزارت بيرون

مجلس جلسه غيرعلنی برای بررسی فحاشی 
اش برگزار کرد و حسينيان در  روحانی به رقيبان

خPل اين جلسه و خطاب به خبرنگاران روحانی 
خواند، دو روز بعد نيز  را ديکتاتورتر از شاه 

ای عليه روحانی در مجلس دست به  اطPعيه
خPصه خيلی زودتر و شديدتر از .  دست شد

کردند، مشغول  چه که خودشان نيز فکر می آن
طوری که عابد .  اند تکه پاره کردن يک ديگر شده

فتاحی پس از پايان جلسه غيرعلنی مجلس در 
اش، به  ارتباط با فحاشی روحانی به رقبيان

ھای روحانی نگرانم  حرف: "گويد خبرنگاران می
گذرد، شايد  پرده چه می دانيم پشت ما نمی.  کرد

برخی به دنبال کارشکنی جدی در پرونده و 
سوال من اين است که ما ...  اند مسايل مذاکره

رويم و چه ميزان فشار روی  داريم به کجا می
طور از کوره  روحانی و کابينه است که او اين

 ".دررفته است
ی چه  ھا نتيجه اما اين وضعيت در ميان باWيی

حاميان "برخPف تبليغات !  ست؟ شرايطی
" جبھه پايداری"اين تنھا اعضای "  روحانی

ای  اند، خامنه نيستند که پرچم مخالفت را بلند کرده
نيز در مدتی کوتاه دو بار به روحانی ھشدار داد 

تر از  تر و صريح و البته دفعه دوم بسيار روشن
 .ھميشه

" ھا اساتيد دانشگاه"اولين بار در جمع برخی از 
 تير بود که ھشدارھايی در رابطه با ١١در 

ترين  ھا و در ھمسويی با افراطی وضعيت دانشگاه
" فرجی دانا"جناح مجلس که استارت استيضاح 
اما سخنان .  را زده بودند، به دولت روحانی داد

ھای روحانی و  اخير او در تقابل آشکار با ديدگاه
ای برای  خامنه"  دعاھای"دولت او بود، و البته 

تواند صورت مساله را  گروه مذاکره کننده نمی
 .تغيير دھد

يک : "ای گفته بود  از خامنه روحانی دو روز قبل
عده بزدل سياسی ھستند و ھر وقت صحبت از 

به .  لرزيم گويند ما می آيد، می مذاکره به ميان می
" برويد يک جای گرم برای خود پيدا کنيد!  جھنم

گرچه توافقنامه ژنو، موقتی بود اما : "و ادامه داد

بaaaaaحaaaaaران عaaaaaراق و  
ھaaaای خaaaونaaaيaaaن  درگaaaيaaaری
مaaaذھaaaبaaaی کaaaه   –قaaaومaaaی 

ھاست بaر مaردم ايaن  سال
کشور تحميل گشته و صدھا ھزار کشته و زخaمaی 

ھا آواره برجای گذاشته است، بaا عaروج  و ميليون
وارد مرحلaه "  داعش" دولت اسPمی عراق و شام 

بaحaرانaی کaه بaا ورود ارتaش .  جديدی شaده اسaت
گر امپرياليسم آمريکا و متحدان اروپايی آن  اشغال

 آغaاز شaد، بaا خaروج ٢٠٠٣به عaراق در سaال 
از اشaغaال، نaه فaقaط   سال پaس٩گران حدود  اشغال

. پايان نيافت، بلکه تا به امروز ادامه داشaتaه اسaت
از اشaaغaaال کaaه از ھaaمaaان روز  دولaaت عaaراِق پaaس

نخست، نه در يک انتخابات دموکراتaيaک و آزاد، 
ای و مaذھaبaی  بلکه براساس معيارھای قومی، قبيله

و ميaزان نaفaوذ و مaداخaلaه کشaورھaای ارتaجaاعaی 
منطقه شکل گرفت و در اسaاس دولaتaی گaوش بaه 

گاه نaه فaقaط  نشانده آمريکا بود، ھيچ فرمان و دست

تaوانسaت  نتوانست و نمی
حتا يک ثبات و آرامaش 
نسبی در عaراق ايaجaاد 
کaaنaaد بaaلaaکaaه خaaود، بaaه 

ای از اختPفات قومی، ملی و مذھبaی در  مجموعه
حaزب " نوری مالکی از اعضای .  عراق دامن زد

کaه يaک جaريaaان شaيaaعaه مaورد حaمaaايaaت "  الaدعaaوه
 پسaaت ٢٠٠۶جaaمaaھaaوری اسPaaمaaی و از سaaال 

وزيaaری را بaaرعaaھaaده داشaaتaaه اسaaت، بaaا  نaaخaaسaaت
دار شaيaعaaه،  آمaaيaز و جaانaب ھaaای تaبaaعaيaض سaيaاسaت

گرا، ضد مردمی و سنaی زدائaی از نaھaادھaای  قوم
ھaای قaومaی و  حکaومaتaی، اخaتPaفaات و درگaيaری

ھشaت سaال .  الaعaاده تشaديaد نaمaود مذھaبaی را فaوق
نظر از  وزيری دولت شيعی مالکی، صرف نخست

گران آمaريaکaايaی در  کشتارھای وسيعی که اشغال
ای  راه انداختند، جز تشديد اختPفات فرقaه عراق به

انتحاری، انفaجaار و و مذھبی، گسترش عمليات 

طرح بزرگ تعديل مستخدمين 
  ھزار معلم٢٠٠دولتی،

  در آستانه اخراج 
 

در حالی که نئوليبراليسم، در سراسر جھان با 
ھای اقتصادی و سرانجام،  تشديد و تعميق بحران

بست و  بحران بزرگ جھانی و تداوم آن، به بن
ورشکستگی رسيده است، کابينه روحانی که 
نماينده ھارترين جناح بورژوازی ايران است، 

تر از تمام  خورده را پيگيرانه اين سياست شکست
 .دھد پيشينيان خود ادامه می

ای از اقدامات  نئوليبراليسم که سياستی با مجموعه
داران و  به منظور افزايش سرمايه و سود سرمايه

  ١٠درصفحه 

 تشديد فقر و 
  تبعات آن در جامعه

 
 

اخراج و محاکمه کارگران 
 پيشرو در دولت روحانی

 

٢درصفحه    ۶درصفحه  

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ۶٧۵شماره    ٩٣نيمه  دوم  مرداد  –سال سی و ششم 

 بحران عراق وپيامدھای آن 

 ی شصت، دژھای مقاومت ھای دھه زندان
 

يعنی چيزی چنين ھولناک .  ماند به شايعه می.  تواند باشد نمی.  نه اين خبر نيست.  خبر باورناکردنی بود
 .ای، به زمانی، آن را آزمود و ھر خانواده. تواند روی دھد ھم می

در را که باز کردی، مردی را ديدی به .  اوايل مھر ماه بود که يکی از عزيزان از زندان آزاد شد
جا نشسته بود، اما حضور  آن.  قرار زده و بی ھايی بيرون با چشم.  خودش بود.  زحمت بازشناختنی

 .رفت ميھمانی بود که گويی بايد دوباره می. نداشت
گاه در سکوت شبانه، کلمات بودند که از  و آن.  ديد و بازديدھا تمام شد و فراغتی پيش آمد. ماھی گذشت

ايستد، توان  گويی اگر باز.  گويی آخرين فرصت است.  وقفه وار، بی فواره.  ريختند دھانش بيرون می
شدند و در اتاق  کردی که از دھانش جاری می و تو، مبھوت به سيل کلمات نگاه می.  ادامه نيابد

رفتند و  برخی کلمات چون تير در جانت فرو می.  چرخيدند چرخيدند و می تاريک در فضا می نيمه
ات از  آمد، جان ات باW نمی آوردی، نفس گاھی ھوا کم می.  پيوستند برخی ديگر به ابرھای سياه ھوا می

از خودت .  کردی گر به روايت، گوش می شد؛ و تسليم نياز روايت فرجام انباشته می خشمی بی
زد و  ست، گاھی، پوزخندی می دانست چه ناباورکردنی واقعيت دارد؟ راوی که خود می:  پرسيدی می
 .کردم گفت اگر خودم نديده بودم، باور نمی می

  ۵درصفحه  .ای ھولناک خبِر حادثه. خبر بود. شايعه نبود

  ٨درصفحه 



 ٢ ۶٧۵ شماره  ٩٣نيمه دوم مرداد     ٢

١از صفحه   

 گيری تضادھای درونی حاکميت و  اوج
 ای با روحانی رودرويی خامنه

آمد و دولت و  قدم بسيار مھمی به حساب می
وزارت خارجه کار بزرگی کرده است؛ پس اگر 

ای ممنون از زحمتشان نيستند، دير يا زود  عده
 ".شوند ممنون می

ی  ای ھمه اما فقط دو روز کافی بود تا خامنه
سخنان او نه تنھا تيتر .  ھای او را پنبه کند رشته

امروز  چون کيھان و وطن ھايی ھم اول روزنامه
ی  ای برای حمله که در مجلس نيز بھانه شد، بل

به سياست روحانی در "  جبھه پايداری"نمايندگان 
ای گرديد و رسايی  رابطه با مذاکرات ھسته

پس از سخنان "  بيدار شدن روحانی"خواستار 
"ای گفت خامنه.  ای شد اخير خامنه در مجموع : 

ھا به  معلوم شد مذاکره برخPف تصورات برخی
ھا نه تنھا  آمريکايی.  کند ھيچ چيز کمک نمی

ھا را ھم  که تحريم ھا را کم نکردند بل دشمنی
ھا، جديد  گويند اين تحريم البته می!  افزايش دادند

نيست، اما در واقع جديد است و مذاکره در زمينه 
 ".ای نداشته است تحريم ھم، فايده

ھای  ھا دقيقا در نقطه مقابل حرف و اين حرف
. ای بود که در کنارش نشسته بود وزير خارجه

ھای مورد  ظريف چند روز پس از وضع تحريم
ای در برنامه گفتگوی ويژه خبری  ی خامنه اشاره

و در پاسخ به سوال مجری برنامه در اين رابطه 
ھای جديد آمريکا برخPف توافقنامه  که آيا تحريم

اگه بخواھيم واقع بين !  ببينيد: "باشد، گفت ژنو می
باشيم و واقعيت را بگويم نقض توافق نيست، 

اثر ھم  ھا غيرقانونی و بی درسته که اين تحريم
ست که قبP ھم وجود  ھايی بوده اما خب اين تحريم
ھای جديدی برای اجرای آن  داشته و افراد و گروه

 ".ھا وارد شدند تحريم
ای حتا واکنش دولت آمريکا را نيز  سخنان خامنه

به دنبال داشت و سخنگوی وزارت خارجه 
ھای  ای در مورد تحريم آمريکا با رد سخنان خامنه

جديد، بر ضرورت اقدامات عملی و قابل اثبات 
. ايران برای گذر از اين مرحله تاکيد کرد

خبرگزاری ايسنا نيز که از حاميان دولت 
باشد با اشاره به سايت رسمی دولت  روحانی می

ھا را که از سوی دولت  آمريکا مواردی از تحريم
 .آمريکا معلق شده برشمرد

جبھه "بنابر اين تنھا سروصدای اعضای 
نيست که روحانی را به چنين "  پايداری
ھايی کشانده و مساله بسيار فراتر از آن  واکنش

اش را  ھای توانست سياست اگر روحانی می.  است
ای به سروصداھای اين  شک توجه پيش ببرد، بی

چه که  آن.  کرد عده در مجلس و جاھای ديگر نمی
برد  روحانی را به واکنش انداخته ناتوانی در پيش

و يا (باشد که در راس آن حل  اش می ھای برنامه
بحران در روابط خارجی و لغو )  کاھش
 .المللی بود ھای بين تحريم

اما پيش از اين که به اين موضوع بپردازيم، بايد 
ھا برای  به اين سوال پاسخ داد که آيا تحريم

حکومت اسPمی اھميتی دارد؟ و اگر اھميت 

دارد، سياست خارجی جمھوری اسPمی برای 
ای  و باWخره چرا خامنه!  ھا چيست؟ رفع تحريم

در اين شرايط که ھنوز مذاکرات ادامه دارد با 
فايده بودن مذاکرات برای  اين صراحت بر بی

ھا تاکيد کرد و تمام قد در برابر  رفع تحريم
ھا  نظام تحريم"نظرات روحانی در اين مورد که 

" شکسته و شرايط پيشين قابل بازگشت نيست
 !ايستد؟ می

واقعيت اين است که ھمه مقامات حکومت 
المللی ناراضی بوده و  ھای بين اسPمی از تحريم

ھا  در پی اين تحريم.  خواھان لغو آن ھستند
وضعيت اقتصادی بدتر از گذشته شد و حکومت 
اسPمی از بخش بزرگی از درآمدھای نفتی خود 

ی مھرداد بذرپاش عضو ھيات  گفته به.  محروم شد
جبھه "رئيسه مجلس و از نمايندگان نزديک به 

ھای  زمانی که تحريم (٨٧حتا در سال "  پايداری
حکومت اسPمی )  المللی ھنوز شدت نيافته بود بين

وی در .  حاضر به پذيرش شرايط آمريکا شده بود
ھای  اتحاديه انجمن"ی  سخنرانی خود در جلسه
"گفت"  اسPمی دانشجويان مستقل طرف غربی : 

ای آورد تحت عنوان فريز تو   بسته٨٧در سال 
ھا گفته بودند  آن.  فريز، يعنی دو طرف متوقف

کنيم و شما ھم فناوری  ھا را متوقف می تحريم
ما توافق کرديم و .  سازی را متوقف کنيد غنی

ھا گفتند صبر کنيد  آييد؟ آن پيغام داديم که چرا نمی
انتخابات ايران انجام شود و بعد برای مذاکرات 

انتخابات ايران انجام شد و اوباما در .  آييم می
تمام مذاکرات ما با ايران کان لم : "تلويزيون گفت
کش است  گردد و ايران حکومت آدم يکن تلقی می

و مذاکرات "  و دولت ايران مشروعيت ندارد
ھمه اين مذاکرات که : "وی ادامه داد"  متوقف شد
ھا را  دھيم و اگر موفق شويم تحريم انجام می

 است به سال  برداريم که فرض، فرض محالی
 ). مرداد٢٢خبرگزاری تسنيم " (گرديم  برمی ٨٨

جدا از اعتراف بذرپاش به آمادگی حکومت 
نشينی از مواضع خود در  اسPمی برای عقب

ای در دوران رياست  راستای حل بحران ھسته
نژاد، دريافتن اين موضوع نيز  جمھوری احمدی

مشکل نيست که وضعيت حکومت ايران در طی 
 سال گذشته بدتر شده و دولت از موضع ۵

ھای مقابل برخوردار  تری نسبت به طرف ضعيف
ھای مقابل امتيازاتی  گشته و در اين شرايط طرف

از جمله محدوديت در برنامه (خواھند  می
ای  که پذيرش آن برای خامنه)  موشکی ايران

بست  ست و اين يعنی بن حداقل تا اين لحظه منتفی
ست که روحانی  در مذاکرات و اين ھمان چيزی

را بيش از ھر چيز ديگر نگران کرده است، چرا 
اش را در اين سبد قرار  ھای مرغ که او تمامی تخم

اش در صورت ادامه  ھای اقتصادی داده و سياست
بست کامل قرار  ھا در بن و يا تشديد تحريم

 .گيرد می
ھای اقتصادی اعPم شده  حتا نيم نگاھی به سياست

از سوی دولت روحانی برای برون رفت از 
برنامه .  سازد رکود اين موضوع را نمايان می

جای باW  دولت روحانی برای خروج از رکود به
بردن قدرت خريد و بازار مصرف در داخل، بر 

او حتا در .  افزايش و توسعه صادرات تکيه دارد
سخنرانی اخير خود از وزير اقتصاد و رئيس 
بانک مرکزی خواست تا تمامی موانع را برای 

ست که وقتی  اما طبيعی.  صادرات کاW رفع کنند
المللی وجود داشته باشد،  بحران در روابط بين

بازار صادراتی نيز به ھمان نسبت با مشکل 
روبروست و تنھا کاھش بحران خارجی و رفع 

حداقل در (تواند راه را  ھاست که می تحريم
حال .  برای اجرای اين سياست باز کند)  تئوری

بگذريم از ورشکستگی مالی دولت و نيازی که 
به درآمدھای نفتی برای تامين بودجه و ديگر 

 .نيازھای مالی خود دارد
بستر واقعی تشديد تضادھای درونی حکومت 
اسPمی چيزی جز تشديد بحران و شکست در 

دولت روحانی در يکسالی که .  ھا نيست سياست
ی اقتصادی  گذرد نه در عرصه از عمر آن می

بست در  موفق بوده و نه توانسته است بن
ھاست  ھمين شکست.  ای را بشکند مذاکرات ھسته
ی بعد به تشديد تضادھای درونی  که در مرحله

ھا که از  حاکميت و گسترش آن به ديگر عرصه
جمله نمادھای آن استيضاح وزير علوم، 

ھای غيرقانونی، فساد دولتی، درگيری بر  بورسيه
ھای  سر تفکيک جنسيتی در شھرداری و سياست

ھای  اگر سياست.  انجامد وزارت نفت است، می
صورت  رسيد، به دولت روحانی به موفقيت می

طبيعی او دست باW را داشت و صداھای مخالف 
اما امروز که اين تضادھا .  شدند او تضعيف می
در چنين .  ھاست بست ی ھمين بن تشديد شده نتيجه

ست که روحانی نيز با بلند کردن صدای  شرايطی
ھا را به  خود، از سويی بدنبال آن است که شکست

ھا بياندازد  ھای آن گردن مخالفان و سنگ انداختن
و از سوی ديگر با تھديد و سروصدا آخرين 

اش را برای خروج از اين  ھای بازی کارت
 .کار گيرد بست به بن

عنوان  ھر قدر که از عمر حکومت اسPمی به
يک حکومت پوسيده که مانع سير تکاملی تاريخ 

ھايی که حکومت  گذرد بر شدت بحران است، می
ھشدارھای .  شود ھا درگير است افزوده می با آن

امثال Wريجانی رئيس مجلس که امروز در ميان 
اصولگرايان "ھا به عنوان  حکومتيان از آن

شود در مورد وضعيت خاص  نام برده می"  معتدل
کشور و نياز به ھمدلی برای برون رفت از اين 
شرايط، جلسه غيرعلنی مجلس با حضور 
شمخانی دبير شورای عالی امنيت ملی، اعتراف 
روحانی به اين که بسياری از کارشناسان عبور 

دانستند و بيان اين  از اين شرايط را غيرممکن می
ای  که برای به سرانجام رسيدن مذاکرات ھسته

گر واقف  ، ھمگی نشان"فرصت نامحدود نيست"
بودن حکومت بر اين بحران عميق ساختاری 
است و البته شکی نيست که حکومت اسPمی اگر 
بتواند چندصباحی به عمر خود ادامه دھد ھرگز 

. تواند سير تکامل تاريخ را متوقف سازد نمی
توان سير تکامل تاريخ را به تاخير انداخت اما  می
 .طور کلی متوقف ساخت توان آن را به نمی

 

 زنده باد استقMل طبقاتی کارگران 
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۴درصفحه   

 بحران عراق وپيامدھای آن 

ھای خaونaيaن  ھا و درگيری گذاری، جنگ بمب
ھaا قaربaانaی را بaه کaام  ای که روزانه ده فرقه

دولaت .  نaداشaتaه اسaتای  نتيجهمرگ فرستاده، 
امaaپaaريaaالaaيaaسaaتaaی آمaaريaaکaaا بaaه رھaaبaaری جaaرج 

 عراق را اشaغaال ٢٠٠٣دبليوبوش در مارس 
نمود تا آن را به تخته پرش و دروازه ايaجaاد 

خروج آخaريaن .  تبديل کند"  خاورميانه جديد" 
گaروه نaظaaامaيaان آمaريaکaايaaی در پaaايaان سaaال 

 گaaرچaaه مaaھaaر شaaکaaسaaت اسaaتaaراتaaژی ٢٠١١
امپرياليسم آمريکا را بر پيشaانaی داشaت، امaا 
ھرگز به معنای بازگشت ثبaات و امaنaيaت بaه 

بaرعaکaس، حaاصaل ايaن .  کشور عaراق نaبaود
گaaری، عPaوه بaaر ويaaرانaaی  تaجaaاوز و اشaaغaال

گسترده عراق و کشتار صدھا ھزار عراقaی، 
ھای اسPمی افaراطaی تشaديaد  فعال شدن گروه

مخاصمات و چندپارگی مaيaان مaلaل و اقaوام 
ھaای  گوناگون، تشديد اخaتPaفaات و درگaيaری

ای، مaaذھaبaی و در يaک کPaaم   قaومaی، قaبaيaلaه
زا وھرج و مaرجaی بaوده کaه   اغتشاشی مرگ

. وقaaفaaه تaaا بaaه امaaروز ادامaaه يaaافaaتaaه اسaaت بaaی
ھaaaای ارتaaaجaaaاعaaaی، قaaaومaaaی و  سaaaيaaaاسaaaت

انحصارگرايانه دولت شيعaی کaه مaالaکaی در 
ھای ارتجاعی ايران  يک توافق نانوشته دولت

چaنaان ريaاسaت آن را بaرعaھaده  و آمريکا ھaم
گر نaيaز  از خروج نيروھای اشغال داشت، پس

ھای بيشaتaر  ادامه داشت و با اعمال محدوديت
ھا ھمراه بود که اعتراضات وسaيaع  عليه سنی

نشaيaن  و گسترده مردم شھرھای بaزرگ سaنaی
دولت شيعaی .   را درپی داشت٢٠١٢در سال 

ھا توجه  نوری مالکی نه فقط به خواست سنی
آمaيaز  نکرد، بلکه اعتراض و تجمaع مسaالaمaت

امaaروز .  ھaaا را بaaه شaaدت سaaرکaaوب نaaمaaود  آن
بسياری از مخالaفaيaن يaا حaامaيaان سaابaق وی 

الaقaول ھسaتaنaد کaه  برسر اين موضaوع مaتaفaق
وزيaری خaود بaا  مالکی طی دو دوره نخaسaت

ھای حذفaی و  اعمال استبداد مذھبی و سياست
گری و ناديده گaرفaتaن مشaارکaت سaايaر  شيعی
ھای قaومaی مaذھaبaی و مaلaی در دولaت   گروه

گردانی اعراب سنی  عراق، عمP باعث روی
از دولت عراق شده و به ظھور و پيaدايaش و 
. رشaaد جaaريaaان داعaaش يaaاری رسaaانaaده اسaaت

بحرانی که سرمنشاء آن در اشaغaال عaراق و 
ھای امپرياليستی و ارتجاعی در  دخالت دولت

امور داخلی اين کشور و بيaشaتaر از ده سaال 
گaيaرد،  است که از مردم عaراق قaربaانaی مaی

اکaنaون بaا حضaور يaک جaريaان افaراطaی و 
ارتجاعی سنی وارد فاز جديدی شده اسaت تaا 

 .قربانيان بيشتری را به کام خود بکشد
ثمر بودن  ھا قبل به بی دولت آمريکا از مدت

ھا و نيروھای  سياست کشتار و حذف سنی
اين .  برده بود دار رژيم بعث سابق پی طرف

دولت در عين حال پيش از ظھور داعش در 
عراق و تصرفات آن، نسبت به سرسپردگی 

لياقتی و  مالکی به جمھوری اسPمی، بی

ناتوانی وی در اداره امور عراق و تامين 
ثبات و امنيت دلخواه خود و باWخره نسبت 
به تداوم حضور مالکی در راس دولت، 
. تلويحا به اظھار نارضايتی پرداخته بود

داران رژيم  داعش که سران قبايل و طرف
نظاميان سنی رانده شده از  بعث و شبه

حکومت و تحت فشار دولت مالکی را 
نظر از نقش  صرف  -متشکل ساخته است، 

دھی و تقويت اين  دولت آمريکا در شکل
بخشا ثمرۀ   –جريان فوق ارتجاعی اسPمی 

نشانده آمريکا و  ھای دولت دست سياست
بست آن بود،  ايران در عراق وحاصل بن

خود درعين حال عPمت بزرگی برای تغيير 
گسترش نفوذ داعش و سرعت . اين دولت بود

تصرف شھرھا و روستاھای عراق از 
سو و تشديد اختPفات اقليم کردستان با  يک

، عراق را عمP سه )مالکی(دولت مرکزی 
فرار ارتش تحت امر مالکی پرھيز . تکه کرد

نظاميان داعش، ضمن اثبات  از مقابله با شبه
 مناسبی را  پوشالی بودن ارتش عراق، زمينه

برای گسترش بعدی عمليات داعش با استفاده 
از تسليحاتی که به چنگ آن افتاده بود فراھم 

وقتی که موصل دومين شھر بزرگ .  ساخت
عراق به تصرف داعش درآمد، ديگر 

ھا و  يک از طرف ترديدی در نزد ھيچ
ای  گران آمريکايی اروپايی و منطقه مداخله

در امور داخلی عراق، برای برکناری فوری 
که در  رغم آن به.  مالکی باقی نگذاشت

انتخابات پارلمانی عراق در ماه آوريل، 
ترين جناح  ائتPف حامی مالکی بزرگ

ھا را بدست آورد  پارلمانی، بيشترين کرسی
و مالکی خود را برای دور سوم 

ھای سياه  وزيری آماده کرده بود، بيرق نخست
هللا که ھر روز برفراز اين يا  ال مزيّن به Wاله

شد،  آن شھر و روستای عراق برافراشته می
تصميم .  کرد ترک صحنه را به وی ديکته می

سيستانی مرجع شيعيان عراق نيز که پيش از 
آن فتوای تسليح شيعيان و جنگ با داعش را 

چنين .  صادر کرده بود، برکناری مالکی بود
 اوت، ائتPف شيعيان در پارلمان ١٠بود که 

عراق حيدرالعبادی را به عنوان نامزد 
. وزيری انتخاب نمود تصدی پست نخست

عPوه بر مجلس اعPی انقPب اسPمی، 
به رھيری (حزب الدعوه و جيش المھدی 

عصائت اھل "نظامی  گروه شبه)  مقتدا صدر
نظامی  ترين گروه شبه نيز که بزرگ"  حق

آيد نيز از  حامی مالکی به حساب می
 اوت، ١١روز .  حيدرعبادی حمايت کردند

جمھور عراق از عبادی  فواد معصوم رئيس
اين .  خواست کابينه خود را تشکيل دھد

داد به سرعت مورد حمايت آمريکا،  روی
ايران، اتحاديه اروپا، اقليم کردستان، 
عربستان سعودی، ترکيه و ساير کشورھا 

ھای توخالی  ھارت و پورت.  قرار گرفت

جمھور، دو روز  مالکی و شکايت از رئيس
 اوت برابر با ١۴شنبه  پنج. بيشتر دوام نياورد

 مرداد نوری مالکی به نفع حيدر عبادی ٢٣
پرده .  گيری کرد وزيری کناره از مقام نخست

آميز قدرت برای ايجاد  نخست انتقال مسالمت
. به اتمام رسيد"  دولت فراگير"يک 

ای بر تشکيل يک  ملل با انتشار بيانيه سازمان
ھای  دولت فراگير که نمايندگی تمام بخش

حلی بر  مردم عراق را داشته باشد و راه
از .  ھای موجود عراق باشد تاکيد نمود چالش

طرف آمريکا و اروپا و ساير کشورھا نيز 
. کم و بيش بر ھمين نکته تاکيد شده است

ھم ريخته بود و  داعش توازن عراق را به
 . آمد اکنون بايد توازن ديگری بوجود می

ست که توازن قبلی عراق، در آن  اين واقعيتی
حدی که اين توازن به زور سرنيزه و از 
طريق تحميل يک دولت مذھبی شيعه بر 

ھم ريخته  مردم عراق بوجود آمده بود، به
چنين توازنی ديگر حتا با سرنيزه و .  است

توانست دوام  زور و فشار بيشتر ھم نمی
حيدر عبادی .  داشته باشد و فرو ريخت

وزير جديد عراق در نخستين  نخست
ھای خود گفت خواھان مشارکت ھمه  صحبت

" دولت دموکراتيک"نيروھای سياسی در 
اکنون اما بايد ديد که حيدر عبادی آيا !  است

دھی يک دولت فراگير و  اساسا قادر به شکل
ھست؟ آيا حيدر عبادی و "  دموکراتيک"

حاميان وی راھی برای حل معضPت 
 موجود و حل بحران عراق خواھند داشت؟

ظاھرا برخی از رھبران قبايل سنی و نيز 
کاری با  ائتPف نيروھای کردستان، برای ھم

اند، اما تا  وزير، اعPم آمادگی کرده نخست
ھمين جا معلوم شده است که منظور آنان از 

کاری، گفتگو برای باز توزيع  ھم
ھای مھم و  ھا، کسب پست خانه وزارت

زنی  اختيارات بيشتر ، به عبارت ديگر چانه
 . برای سھم بردن بيشتر از قدرت است

درحال حاضر و به فرض جلوگيری از 
ھای داعش، عراق عمP سه پاره  روی پيش
ھای اصلی که کردھا،  گروه بندی  .است
ھای  ھا و شيعيان باشند، ھر کدام سازمان سنی

. مسلح و قلمرو حکومتی خود را دارند
کردستان در اختيار کردھاست، شھرھای 

نشين در اختيار داعش است و بغداد و  سنی
بصره و نجف و کربP در دست حکومت 

حيدر عبادی که .  مرکزی يا دولت شيعه
موضوع دولت فراگير و دموکراتيک را 
مطرح کرده است، البته که از ديدگاه خود و 
به عنوان يک مسلمان شيعه به اين موضوع 

عبادی تنھا به اين اعتبار مورد .  پردازد می
حمايت گروھای شيعه قرار گرفته است که 

اين .  ھا دفاع کند از منافع دراز مدت آن
ھای شيعی عراق خود  ست که گروه درحالی

دچار اختPفات درونی از جمله برسر ميزان 
. ھا و کردھا ھستند کاری و تعامل با سنی ھم

درست است که عبادی در شرايط فعلی بايد 

١از صفحه   
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٣از صفحه   

 بحران عراق وپيامدھای آن 
دولت ترکيه و ايران بر سر منافع خود در 

 .عراق ادامه خواھد يافت
عربستان سعودی رقيب اصلی جمھوری 
. اسPمی در عراق و کل منطقه است

گری و نفوذ جمھوری  عربستان، شيعی
اسPمی در عراق و کل منطقه را در تضاد با 

داند و با تمام توان و جديت از  منافع خود می
ھای سياسی و  ھای عراق و گروه سنی
نظامی سنی از جمله داعش حمايت  شبه
عربستان سعودی يک پای ديگر .  کند می

ای و مذھبی در عراق بوده  ھای فرقه جنگ
 .است و خواھد بود

ھای ارتجاعی منطقه از جمله  رقابت دولت 
سه کشوری که فوقا به آن اشاره شد و 

ھا، به ويژه ميان  ھای نيابتی ميان آن جنگ
ايران و عربستان از طريق درگيری ميان 

 .نظاميان سنی و شيعه ادامه خواھد داشت شبه
ھای دولت  ھا و توطئه سوای نقشه

امپرياليستی آمريکا و متحدين اروپايی آن و 
نيز نقش دولت اسرائيل در تحوWت عراق، 

وار به آن اشاره شد،  فاکتورھايی که خPصه
و "  دولت فراگير"از جمله موانع ايجاد يک 

"شوند محسوب می"  دموکراتيک" دولت . 
ست که آمريکا، اروپا،  ھدفی"  فراگير

جمھوری اسPمی، عربستان، ترکيه، کردھا، 
وزير  ھا و شيعيان و حيدر عبادی نخست سنی

درباب .  کنند عراق، ھمه از آن صحبت می
تشکيل يک دولت فراگير و دموکراتيک 

شورای امنيت .  سخن زياد گفته شده است
ای پيرامون  نامه سازمان ملل نيز قطع

سPح داعش به تصويب رسانده است،  خلع
نامه و ھم تشکيل دولت  اما ھم اين قطع

. اند فراگير و دموکراتيک روی ھوا مانده
دولت فراگير، خصوصا دولت دموکراتيک 

که چنين دولتی در عراق  به فرض آن  –را 
توان از فراز  نمی  –کنونی قابل حصول باشد 

ھا متحقق  ھای مردم و در غياب آن سرتوده
وزير عراق در  حيدر عبادی نخست.  ساخت

که دولتی متشکل از  بھترين حالت ولو آن
بندی کند،  ھا، کردھا و شيعيان را سرھم سنی

ھای  اما اين پايان منازعات و درگيری
ای و قومی و حل اختPفات مذھبی و  فرقه

توازن .  ملی و حل بحران عراق نخواھد بود
توازن .  ھم ريخته است پيشين عراق به

جديدی که مختصات اصلی آن سه پارچه 
بودن عراق است، ادامه رقابت ميان 

نظامی و دخالت  ھای مسلح و شبه گروه
 و ارتجاع امپرياليستی است   ارتجاع اسPمی

که چيزی جزء ادامه وضعيت بحرانی عراق 
 .بار موجود نخواھد بود و اوضاع فPکت

يک جريان فناتيک سنی مذھب است که 
پيروان ھرگونه مذھب ديگری از جمله 

ھا يا شيعيان را کافر و  ھا، مسيحی ايزدی
داند که بايد از دم تيغ اسPم  ُمشِرک می

بنابراين جلب توافق و يا رضايت !  بگذرند
چنين نيرويی و ھمکاری آن با حيدر عبادی 

ھای شيعه حامی وی، اگر غيرممکن  و گروه
که اين  خصوصا آن.  نباشد، بسيار بعيد است

جريان، با دWرھای عربستان و قطر 
العاده تقويت شده ، ھم به لحاظ تسليحاتی  فوق

ويژه به لحاظ نيروی نظامی جنگنده،  و ھم به
در حال حاضر از ھر دو بخش ديگر عراق 

تر  تر و قوی يعنی شيعيان و کردھا منسجم
 .است

ھا، ويرانی ساختارھای  افزون بر اين
اقتصادی و اجتماعی عراق ظرف يازده سال 

ای، قومی و  ھای فرقه جنگ و درگيری
مذھبی، وخامت وضعيت معيشتی اکثريت 
بزرگی ا ز مردم محروم عراق، فقر، 

آيندگی توام با جھل و ناآگاھی و  بيکاری و بی
ھای  نفوذ مذھب و خرافه در ميان بخش

زيادی از مردم، ھمواره زمينه توليد و 
ھای مذھبی و ارتجاعی و  بازتوليد جريان

ای، ملی، قومی  ھای فرقه زبانه کشيدن جنگ
ست، خواه النصره و الدعوه ناميده  و مذھبی

شود خواه الشباب و القاعده يا بوکوحرام و 
داعش که زن را به عنوان غنيمت جنگی 

حاضر است .  فروشد کند و می تصاحب می
در راه اسPم و به خاطر هللا يا البته برای 

بند، سر ھر  چند راس گوسفند و يک گردن
انسانی را به ضرب شمشير از تن جدا کند و 

 !عرق شرم بر چھره بشيريت مترقی بنشاند
اما سوای عوامل و شرايط داخلی عراق که 

دخالت کشورھای ديگر .  فوقا بدان اشاره شد
ھا بر سر  در امور داخلی عراق و رقابت آن

منافع خود نيز در روند تحوWت اين کشور 
جمھوری .  اثر گذار بوده است و خواھد بود

ھاست به مداخله در امور عراق  اسPمی سال
ھای شيعی اين  و تقويت شيعيان و گروه

کشور مشغول است و تPش آن ايجاد دولتی 
از نوع دولت شيعی نوری مالکی خواھد بود 

جمھوری اسPمی !  ولو با اندکی تعديل
مناسبات گرمی با اتحاديه ميھنی کردستان 
عراق به رھبری جPل طالبانی دارد اما 
مخالف رشد و پيشرفت اقيليم کردستان تحت 

گرچه از تضعيف اقليم .  ست رھبری بارزانی
کردستان و محدود شدن کردھا فرضا توسط 

شود، اما مخالف تقويت و  داعش خوشنود می
 .ترسد گسترش نفوذ داعش است و از آن می

ترکيه، رقيب جدی جمھوری اسPمی 
درعراق است که بيشترين مناسبات را با 

گذاری در  اقليم کردستان دارد، در سرمايه
صنعت نفت اقليم کردستان، حرف اول را 

دولت .  برد زند و بيشترين سود را می می
ترکيه در رقابت با جمھوری اسPمی و در 

ھا، پنھان و آشکار از  راستای تقويت سنی
تضاد و رقابت ميان دو .  داعش حمايت کرد

ھا تعامل داشته باشد، اما  بندی با ساير گروه
ھر کسی اين را .  اين تعامل نامحدود نيست

داند که يک پای شيعيان عراق، جمھوری  می
ھا حمايت کرده  ست که ھمواره از آن اسPمی

و از نفوذ قابل توجه و غيرقابل انکاری در 
جمھوری .  ھا برخوردار است  آن ميان

اسPمی يک رژيم مذھبی شيعی و 
طلب است که از تPش برای گسترش   توسعه

نفوذ خود در عراق و توسعه اسPم شيعی در 
رغم  بنابراين به.  بردار نيست اين کشور دست

که ممکن است حيدر عبادی نسبت به  آن
ھا و کردھا در دولت خود  حضور سنی

ھايی قائل شود، دامنه و سقف اين  تعديل
مانور اما به وسيله منافع قشری شيعيان و 
منافع جمھوری اسPمی محدود و کوتاه 

که سھم  بنابراين به فرض آن.  شود می
چه که تاکنون داده شده  بيشتری نسبت به آن

ھا داده شود، اما دولت عراق بازھم  به سنی
 .گرا خواھد ماند يک دولت شيعی فرقه

وضعيت کردھا درزمينه احتمال تشکيل يک 
دولت فراگير و دموکراتيک نيز بھتر از 

اقليم کردستان که در .  وضعيت شيعيان نيست
صدد استقPل از عراق نيز ھست، 

ھاست که برمنابع نفتی در کرکوک و  مدت
ھا  در حال حاضر ده.  اربيل تسلط دارد

شرکت خارجی در رابطه با استخراج نفت 
اقليم .  در اين منطقه مشغول به کار ھستند

 ھزار ۴٠٠کردستان در حال حاضر روزانه 
 ساله ١۵بشکه نفت خام را طبق يک قرارداد 
تسلط .  کند با ترکيه، به اين کشور صادر می

بر منابع نفتی، استخراج و فروش آن، يکی 
از موضوعات مھم مورد اختPف اقليم 

اين .کردستان و حکومت مرکزی بوده است
اختPف به حدی شدت گرفت که دولت 
مالکی بودجه اقليم کردستان را به مدت ھفت 

ناسيوناليسم کردی و موضوع .  ماه قطع کرد
استقPل کردستان که توسط بارزانی مطرح 
شده است، احتمال توافق و ھمکاری کردھا با 
حيدر عبادی در چارچوب يک عراق و 

. دھد العاده کاھش می پارچه را فوق دولت يک
برعکس، وجود ناسيوناليسم کردی و 

ست که احتمال  شووينيسم عربی، موضوعی
ھای آينده کردھا و حکومت مرکزی  درگيری

 .دھد را افزايش می
و اما داعش يا دولت اسPمی عراق و شام که 
خPفت اسPم ونام خليفه مسلمين را نيز اعPم 

ھا  کرده است، خيال ندارد با ھيچيک از اين
اين درست است که بعد از . وارد معامله شود

عمليات ھوايی اما محدود آمريکا شتاب 
پيشروی داعش کاھش يافته يا کP پيشروی 
آن متوقف شده است، اما اين جريان فوق 

ھای زيادی از خاک عراق  ارتجاعی که بخش
و سوريه را به تصرف خود درآورده است، 

 زنده باد سوسياليسم 



 ۵ ۶٧۵ شماره  ٩٣نيمه دوم مرداد     ۵

  ٧درصفحه 

١از صفحه   

 ی شصت، دژھای مقاومت ھای دھه زندان
زده و پنھان از  ھايی ھم بود که ھيجان مناسبت

ديدند، مثل  بانان از قبل تدارک می چشم زندان
 ...شب عيد، شب يلدا، سالگرد سياھکل و

و چنين بود که بر فراز تمامی دردھا و 
ناپذيری را حس  ھا، تسليم ھا و اندوه رنج
شود دوران حماسه به سر  گفته می.  کردی می

اما به روايت که گوش سپاری .  رسيده است
ھای عادی و بسيار عادی، بی  بينی اين آدم می

ای از  آن که خود بدانند، ھر روز حماسه
اين بنديان نشسته در .  آفريدند مقاومت می

 .ھای مقاومت دژ
چگونه .  ديدند اوباشان رژيم نيز اين را می

توانستند اين انبوه شاھدان  می
ی دربند را به بيرون از  ناخورده شکست

ای  پس بايستی چاره.  زندان روانه کنند
و آن ھم، طبق .  انديشيدند.  انديشيدند می

شان، نابودی تعداد ھر  سياست و ديدگاه دينی
 .تری از آنان چه بيش

اش برای  اگر خمينی و جمھوری اسPمی
ھای قدرت، به ويژه پس از  تحکيم پايه

شان در رسيدن به  شکست مفتضحانه
، به محو فيزيکی بازماندگان کشتارھا "قدس"

و شاھدان زندانی نياز داشت، دين ادغام شده 
ساخت و بھانه را  در دولت راه را ھموار می

ھای گذشته کرده بود  چنان که در سال.  فراھم
ھا به جز آزادی تأييد رژيم را  و تمام آزادی

 .به نام دين به بند کشيده بود
ھای مرگ با فرمان خمينی دست  پس، دادگاه

خبر از  ی بی به کار شدند و ھزاران زندانی
. حادثه را با چند پرسش به مسلخ فرستادند

سازمانت "، "خوانی؟ نماز می"، "مسلمانی؟"
جمھوری اسPمی را "، "را قبول داری؟

 "قبول داری؟
ھا، اين دوستان و رفقای ساليان  و با پاسخ

. جمعی به گور سپاردند سال را دسته
گورستانی به نام خاوران در تھران و صدھا 
خاوران بی نام و نشان ديگر در سراسر 

 .کشور
ھايشان،  نامه اما اين بار، بی آن که در مرگ

در ھمدستی و سکوت ھمگانی .  گزارش دھند
از .  از باW گرفته تا پايين.  تمام اوباشان رژيم

پردازان و  وزير گرفته تا تئوری نخست
 .جPدان

چند نفر، چند صد نفر، چند ھزار نفر، کشته 
 شدند؟

 ٧٠٠به بند که بازگشتيم، ديديم از حدود   -
 . اند نفر حدود ھشتاد، نود نفری باقی مانده

دانند، پس  ھا ھم که می و آن. دانند شاھدان نمی
ی خود را  شرمانه  سال، سکوت بی٢۶از 

گرچه برخی خود به زندان .  دھند ادامه می
اند، در  اند به خارج از کشور پناه برده افتاده

" اپوزيسيون"اند که  اند، مدعی حصر خانگی
اما اين راز سر به مھر را ھمچون .  اند رژيم

مبادا .  اند پيمانی مقدس در دل خود نگاه داشته
از "   طلبی اصPح"و "  خواھی آزادی"نقاب 
شان کنار رود و مردم ببينند که اينان  چھره

روايت مشت . زد گسست و خون فواره می می
ھای  ھای کبود و استخوان و لگد و بدن

خوابی  شکسته بود؛ روايت گرسنگی و کم
بود؛ روايت شکنجه روانی با پخش 

ھای قرآن و  ھای تلويزيونی و آيه اعتراف
سرايان رژيم؛ روايت  ھای نوحه ناله مرگ

 .روايت پلشتی و زشتی. دروغ و خيانت
اما در آن ميان نيز بودند کلماتی که زWل 
بودند و اميدبخش، به رنگ سبِز رويش و 

ی آسمان، به رنگ سرخ و بنفش و زرد  آبی
 .گلزاران

ھای  گفت، از شوخی ھا می راوی از شيطنت
ھا، از  ھا و دوستی ھا، از ھمدلی بچه

ھا و  ھا، از رفاقت ھا و ھمبستگی فداکاری
 .ھا مقاومت

-" زدند که ورزش  ای ما را کتک می دوره 
کرديم و کتک  جمعی نکنيد، اما ما می دسته

ای ھم بود که ما  و دوره.  خورديم مفصلی می
جمعی بکنيم، اما  زدند که ورزش دسته را می

 ."کرديم تکی ورزش می
 اما چرا؟ دوست داشتيد کتک بخوريد؟ -
بان است و  دانستيم زور با زندان می.  نه  -

نشاند، اما  اش را به کرسی می باWخره حرف
تواند ھر  بايد، اوWً، به او نشان بدھی که نمی

دستوری بدھد و فشارھايش با مقاومت 
ھا باعث  دوماً، اين مقاومت.  شود روبرو می

خواھد فشاری بياورد،  شد دفعه بعد که می می
گاھی .  حساب مقاومت ما را ھم بکند

 .گرفتيم امتيازاتی ھم می
توانستيد به آن ادامه بدھيد؟  اما تا کی می  -

بعد از چند روز کتک، ديگر کسی نا نداشت 
 !ورزش کند که

ھايی که ورزش  برای اين که به بچه  -
کردند فشار نيايد، به ترتيب حتا کسانی که  می

حال نداشتند ورزش کنند، در صف کتک 
 .ايستادند می

يعنی حال ورزش نداشتيد، اما حال کتک   -
 خوردن داشتيد؟

کرديم  نه، اما بايد فشار و کتک را تقسيم می  -
ھا فشار نيايد و نبُرند و مقاومت  تا به بچه

 .تر شود طوWنی
کردی، ھياھو و  به حکايت که گوش می

ديدی؛ چند صد جوانی را که  اغتشاش را می
لولند و ھر يک  در فضايی اندک در ھم می

اما در پس اين آشفتگی، نظم .  کنند کاری می
تنی چند .  يافتی زندگی روزانه را می

کردند؛ تنی چند مطالعه  کارگری می
خواندند؛ تنی  کردند؛ تنی چند درس می می

خواندند؛ تنی چند بحث  چند روزنامه می
کردند؛ تنی چند از بندھای ديگر خبر  می

کردند تا در جمع کوچک  جمع می
تنی .  ھا را تحليل کنند ھايشان آن اتھامی ھم

 ...چند

صدھا نه، ھزاران انسان در کوتاه مدتی 
به چه جرمی؟ به جرم .  کشته شده بودند

پس از .  چنان شان؛ ھم ھای بندی به آرمان پای
ی شکنجه و نکبت  ھا تجربه سال

درست به ھمين جرم، يعنی .  شان بانان زندان
 .ناپذيری سر فرود نياوردن و تسليم

سرکشی در برابر رژيمی که ھر که را با او 
نبود، با قساوت تمام به بند کشيد، بکشت و 

کسانی را به .  بی ھيچ شرمی آن را جار زد
اتھام تعلق سياسی، ديگرانی را به جرم تعلق 
ملی، بسياری را به جرم تعلق مذھبی و بسا 

و اين ھمه را از .  ھيچ اتھامی کسان را نيز بی
 .ھمان روزی که توانست

کردی، بر خشم و  به روايت که گوش می
شد و دو  ات افزوده می ھای گذشته رنج سال

 .چندان
ای به رھبری  ، در حمله۵٨ شھريور ١١"

 تن از اھالی ۶٨مPحسنی به روستای قارنا، 
دستگيرشدگان "، "روستا کشته شدند

 خرداد، حتا بدون احراز ھويت ٣٠تظاھرات 
 تن از عاملين ۵۴"، "تيرباران شدند

تظاھرات خونين پنجم مھر تھران تيرباران 
 شھريور امروز در زندان اوين ١١"، "شدند

 نفر در مھر ماه ٧٠٠"؛ "ھا نفر اعدام شدند ه
فقط در دو ھفته اول "، "اعدام شدند)  ١٣۶٠(

... ، و" نفر اعدام شدند١۵٠، ١٣۶٠آذر ماه 
ی قساوت و خونريزی ادامه  اين زنجيره

 .۶٧داشت تا سال 
ھا بارھا و بارھا شاھد  و خودت در خيابان
بارھا و بارھا شنيده .  قساوت آنان بودی

 .بودی
شد که خمينی و   سالی می٩کم و بيش 

اش، با قتل و خونريزی، با کشتار و  اوباشان
خفقان، با چماق و گلوله، در جای جای 
کشور، در تمام شھرھا و روستاھا، حتا 

. کردند  حفر می چاله شان، مرگ ترين دوردست
ھايی برای استوار ساختن ستون  چاله مرگ

اما اين بازماندگان آن .  جمھوری اسPمی
بازماندگانی که .  ھای پيشين بودند کشتار سال

ھای رژيم ھم نتوانسته بودند، به  دادگاه حتا بی
ھای تيرباران  دارھای اعدام و جوخه

 پس چرا؟. بسپارندشان
جام زھر نوشيده شده بود و جنگ پايان 

نوشيده شده که نوشيده شده؛ پايان .  يافت می
يافته که پايان يافته؛ اما اين ھزاران بازمانده 

اند  سرودی- اند در پھلوی رژيم؛ زمزمه خاری
اند در برابر  در سکوت گورستان؛ راويانی

اند بر جنايات  فراموشی تاريخی؛ شاھدانی
 . ی دربند نشده اين بازماندگان تسليم. رژيم

ريختند  اين را از WبPی کلماتی که بيرون می
 .يافتی درمی

روايت، روايت شPق بود و پوست و گوشت 
آدمی که چه آسان با فرود شPق از ھم 
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۵از صفحه   

  ھزار معلم ٢٠٠طرح بزرگ تعديل مستخدمين دولتی،
 در آستانه اخراج 

سرکوب مادی و تحميق معنوی برای حراست از 
موجوديت جمھوری اسPمی و تحقق اھداف 
سياست اقتصادی نئوليبرال در خدمت 

داران و برای افزايش روزافزون سود و  سرمايه
ھاست، نه شرايط معيشتی، آموزشی،  سرمايه آن

بھداشتی، درمانی و رفاھی کارگران و 
 .زحمتکشان ايران

وزير صنعت، معدن و تجارت که خود در زمره 
ھا سرمايه و ثروت  دارانی با تريليون سرمايه

پرده، سياست روحانی  است، خيلی صريح و بی
داران  گسيخته از سرمايه را در دفاع ھار و عنان

: کند و ھمين چند روز پيش بود که گفت بازگو می
. شده است داران تمام ستيزی به سرمايه دوره ظلم"

دار به چشم بد نگاه کنيد و دولت،  نبايد به سرمايه
گذاران است، زيرا  داران و سرمايه حامی سرمايه

يکی از راھکارھای توسعه و شکوفايی اقتصادی 
ھا به توليد  انباشت سرمايه و تزريق اين سرمايه

 ".صنعت خواھد بود
اين حقيقت بر کسی پوشيده نيست که جمھوری 

ھايی که در دوران حيات  اسPمی و تمام کابينه
ای جز حفظ  اند، وظيفه اين رژيم بر سر کار آمده
داری موجود و دفاع از  و حراست نظام سرمايه

استثمار وحشيانه .  اند داران نداشته منافع سرمايه
ھای ملی در اين  کارگران، چپاول و غارت ثروت

ھا چنان بزرگ بوده است که ايران امروز با  سال
. ترين شکاف فقر و ثروت ھمراه است عميق

ھا سرمايه و ثروت در دست  انباشت تريليون
گروھی اندک و فقير، بدبختی و فPکت اکثريت 
بسيار بزرگ مردم ايران به چنان واقعيت 

شده که حتا شھرھای بزرگ  انکاری تبديل غيرقابل
کلی متفاوت تبديل کرده  ايران را به دودنيای به

داران در  در مناطق شمالی شھرھا سرمايه.  است
ھای آن را  کنند که حتا نمونه ھايی زندگی می کاخ

داری پيشرفته  در بسياری از کشورھای سرمايه
ھا  اين در حالی است که ميليون.  توان ديد نمی

اين .  انسان حتا سرپناھی برای زندگی ندارند
که به ادعای "  ظلمی"است، تصوير روشنی از 

داران و  وزير ميلياردر روحانی به سرمايه
 .ثروتمندان شده است

وزير صنعت، معدن و تجارت جمھوری 
خواھد بگويد، آنچه تاکنون  اسPمی، می

داران از استثمار، دزدی و غارت  سرمايه
ھای  اند کافی نيست، بلکه بايد زمينه اندوخته
ھا  اندوزی آن تری برای سرمايه و ثروت گسترده

انباشت سود و سرمايه بيشتر در .  فراھم گردد
ھا  داران و فقر، بيکاری و تباھی ده دست سرمايه

ميليون تن از مردم ايران، با تشديد سياست 
 است که کابينه روحانی در  نئوليبرال آن سياستی

ھای ضد انسانی  با اين سياست.  گرفته است پيش
تواند رسالت خود را در  است که روحانی می

 .داران به فرجام برساند خدمت سرمايه
درنتيجه اين سياست و اھدافی که روحانی و 

اند، بايد بر  کابينه او در برابر خود قرار داده
ھا و  ھرکسی روشن باشد که برخPف وعده

تنھا کمترين بھبودی در  ادعاھای پوشالی وی، نه
فقط کارگران، بلکه  وضعيت مادی و معيشتی نه

ھای وسيع مردم رخ نخواھد داد، بلکه  توده
ھای نئوليبرال  سياست.  تر خواھد شد بالعکس وخيم

سازی و تعديل نيرو، صدھا ھزار تن  خصوصی
ديگر از کارگران و کارمندان را به صفوف 

 .ارتش ميليونی بيکاران پرتاب خواھد کرد
ھا جوانی که در طول چند سال اخير به  ميليون

برخPف   -چيز مشخص است که اوWً  باشد يک
نژاد که بازنشستگی پيش از موعد،  دوران احمدی

 سال سنوات ارفاقی بود، يعنی کسی ۵ھمراه با 
 ٣٠توانست با   سال سابقه خدمت داشت می٢۵که 

سال سابقه خدمت بازنشسته شود، اکنون ديگر 
 –ثانياً .  شده است سنوات ارفاقی حذف

بازنشستگی پيش از موعد در کابينه روحانی، 
طرفه دولتی است، مستثنا از  يک تصميم يک

وی .  که وی چند سال سابقه خدمت داشته باشد اين
 سال آينده تعداد ١٠بعداً نيز اعPم کرد که در 

 .معلمان به نصف کاھش خواھد يافت
وپرورش،  زمان با اظھارات وزير آموزش ھم

ھا ھزار نفر در  وزير نفت نيز از زائد بودن ده
 ٢٢وزير نفت در .  اين وزارتخانه خبر داد

مردادماه اعPم کرد که نيمی از کارکنان اين 
"وزارتخانه، نيروی اضافه ھستند و افزود پيش : 

از دولت گذشته و در زمان خروجم از وزارت 
اما امروز باوجود .   ھزار کارمند داشتيم٨٠نفت 

 ١۵٠ھای نفت،  واگذاری پتروشيمی و پاWيشگاه
ھزار کارمند داريم که قطعاً نيمی از آن نيروی 

اين بدان معناست که يکی ديگر ".  اضافه ھستند
ھای دولت، اخراج Wاقل نيمی از  از برنامه

 .کارکنان وزارت نفت خواھد بود
سروصدا  اکنون بی ھا نيز ھم تعدادی از وزارتخانه

. مشغول اخراج کارگران و کارمندان ھستند
 ھزار تن از ٣اخيراً نماينده اروميه از اخراج 

کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر 
ھايی نيز از اخراج کارکنان وزارت  گزارش.  داد

با اين سياست دولت که .  نيرو انتشاريافته است
فقط با انتقال بخش زيادی از مؤسسات دولتی به  نه

داران بخش خصوصی گروه کثيری از  سرمايه
پيوندند، و اساساً  کارگران به صفوف بيکاران می

ھايی مشمول طرح تعديل گسترده  آن وزارتخانه
گيرند که به نحوی خدمات به مردم  نيرو قرار می

دھند، احتماWً يکی ديگر از  ارائه می
ھايی که کارکنان آن در آينده نزديک با  وزارتخانه

وپرورش  اخراج گسترده، ھمچون آموزش
رو خواھند بود، وزارت بھداشت خواھد  روبه
چراکه در اين عرصه نيز سياست دولت .  بود

 .تقويت بخش خصوصی است
که کابينه روحانی طرح اخراج صدھا  درحالی

ھزارنفری کارکنان دولتی را در دستور کار قرار 
داده است، وزير کار وی اعPم نمود که دولت در 

 سال آينده امکان استخدام نيروی تازه را ٨ تا ٧
اما وزير کار روحانی آشکارا دروغ .  ندارد
ھای ھنگفتی در اختيار  اکنون بودجه ھم.  گويد می

وزارت دفاع برای تقويت ارتش و سپاه و 
ھمين مسئله .  ھای جديد قرارگرفته است استخدام

در .  شود در مورد وزارت دادگستری ديده می
جای اخراج  وپرورش نيز به وزارت آموزش

معلمان، آخوندھای اعزامی از مراکز مذھبی 
ھا نھاد و موسسه  در مورد ده.  شوند استخدام می

ديگری که با نيروھای مسلح و سرکوب و مراکز 
. اند، وضع بر ھمين منوال است مذھبی مرتبط

آنچه که گويا دولت امکان آن را ندارد، استخدام 
ھا، نھادھا و مؤسساتی است  نيرو برای وزارتخانه

 .که بايد خدماتی به مردم ارائه دھند
ھای  مھم برای روحانی و کابينه او تقويت ارگان

حقوقی کارگران است،  افزايش استثمار، فقر و بی
در ھمين مدت يک سالی که کابينه روحانی زمام 
امور دستگاه اجرايی جمھوری اسPمی را در 

ای به خود  سابقه دست گرفته، ابعاد و سرعت بی
او ھنوز از راه نرسيده، در جھت .  گرفته است

ھا، به بھانه حذف  پيشبرد سياست آزادسازی قيمت
ھای انرژی و برخی کاWھای  سوبسيد، بھای حامل

. انحصاری دولت را شديدا افزايش داد
داران ايران و  نژاد افتخارش نزد سرمايه احمدی

المللی اين بود که  موسسات مالی انحصارات بين
اش، بيش از  داری  ساله زمام٨در طول دوران 

تمام دوران رفسنجانی و خاتمی موسسات توليدی 
داران  و خدماتی عمومی و دولتی را به سرمايه

بخش خصوصی واگذار کرده است و اين 
 ھزار ميليارد تومان اعPم ١٢۴واگذاری معادل 

اند فقط  اش مصمم اکنون اما روحانی و کابينه.  شد
در طول يک سال، بيش از يک صد شرکت 

 ھزار ميليارد تومان به ٨٠دولتی را معادل 
 .داران بخش خصوصی واگذار نمايند سرمايه

جزء ديگری از سياست نئوليبرال کابينه روحانی 
طرح اخراج صدھا ھزار تن از مستخدمين دولتی 

از .  سازی دستگاه دولتی است به بھانه کوچک
چه که تاکنون اعPم شده، آشکار است که اين  آن

ھا و  کاھش مستخدمين دولتی شامل ارگان
ھا و در  نھادھای نظامی و امنيتی و مذھبی، دادگاه

ھای سرکوب مادی و  کل تمام موسسات و ارگان
شود، بلکه آن بخش  تحميق و اسارت معنوی نمی

از مستخدمين دولتی را ھدف گرفته است که يا 
مرتبط با توليد اند و يا نھادھايی که خدماتی به 

 .دھند مردم ارائه می
ای که  از اين روست که نخستين وزارتخانه

مستخدمين آن قربانی سياست نئوليبرال تعديل 
نيرو قرار گرفته اند وزارت آموزش و پرورش 

 .است
 مردادماه اعPم ١٩وپرورش در  وزير آموزش

 ھزار نفر از کارکنان اين W٢٠٠اقل :"کرد 
". شوند وزارتخانه مشمول طرح تعديل نيرو می

"او گفت تعديل کارکنان اين وزارتخانه از : 
ترين عامل رشد   ھزار نفر مھم٨٠٠ميليون به  يک

البته وی ".  و انگيزه در ساير کارکنان خواھد بود
که کمبود معلم و امکانات  توضيح نداد درحالی

آموزشی يکی از معضPت جدی اين وزارتخانه 
 ھزار معلم و ٢٠٠بوده و ھست، چگونه اخراج 

ھا بر دوش معلمان ديگر  انتقال بار کار آن
ترين عامل رشد و انگيزه در ساير  مھم"تواند  می

Wی گفتگوی وی  باشد؟ اما از Wبه"  کارکنان
آشکار بود که ھدف کابينه روحانی از اين اقدام 

شده رسمی   ھزار معلم استخدام٢٠٠فقط اخراج  نه
وپرورش، بلکه انتقال ھر چه  وزارت آموزش

داران  بيشتر وظايف اين وزارتخانه به سرمايه
/ ۵اکنون  او افزود که ھم.  بخش خصوصی است

آموزان در مدارس غيردولتی   درصد دانش٨
کنند و کابينه روحانی قصد دارد با  تحصيل می

دادن وام و تسھيPت ديگر به بخش خصوصی، 
وی از بازنشستگی پيش .  اين بخش را تقويت کند

 ھزار معلم نيز سخن به ميان آورد، ٣٠از موعد 
 ٢٠٠اما روشن نکرد که آيا اين رقم بخشی از 

ھر چه .  ھزار نيروی تعديلی است يا عPوه بر آن
٧درصفحه   
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طرح بزرگ تعديل مستخدمين 
 ھزار معلم در ٢٠٠دولتی،

مبادا کسی از آنان .  اند ھمدستان جنايت آستانه اخراج 
 .پاسخی بطلبد

سوزاند که  و رژيم؟ امروزه دل می
مگر .  کنند ھا در غزه جنايت می صھيونيست

 خود، کردستان را بمباران نکرد؟
امروز، داعش در شمال عراق، مسيحيان و 

تاراند،  کشد و از شھرھا می ھا را می ايزدی
جمھوری اسPمی ھم با دگرانديشان مذھبی 

برخی به قتل .  کند کشور ھمين کرد و می
رسانده شدند، برخی دستگير شدند و برخی 

آن .  اعدام و برخی از کشور تارانده شدند
اند در ھول و ھراس  ديگرانی نيز که مانده

 .شان زيند و محروم از حقوق شھروندی می
برد و  داعش به شھرھا و روستاھا حمله می

زن و مرد و پير و جوان و کودک را 
کم .  کشد، جمھوری اسPمی ھم چنين کرد می

نبودند زنان و مردان و کودکانی که در حمله 
به شھرھا و روستاھای، به ويژه کردستان و 

طی فقط چند سال، .  صحرا کشته شدند ترکمن
ھا  ھا و زندان ھا ھزار نفر را در خيابان ده

. اعتراض بود.  کشت؟ جنگی ھم نبود
کردند  ی حقوقی بود که مردم فکر می مطالبه

جناياتی که .  کنند شان می با انقPب کسب
ی  ھنوز پايان ندارند و اگر نه ھمچون دھه

شصت، صدھا نفر، اما ھر روز تنی چند به 
 شوند؟ چوبه دار سپرده می

شود داعشيان به زور دخترکان  گفته می
مورد تجاوز "  ازدواج"کوچک را به نام 

دھند، پاسداران جمھوری اسPمی  قرار می
ی شصت به دخترکان باکره پيش  نيز  در دھه

. کردند تجاوز می"  صيغه"از اعدام، به نام 

آموزان در سراسر ايران  معلمان و دانش
منظور ايجاد شکاف در ميان  بيانجامد، به

تعديل نيرو حقوق "معلمان، ادعا کرد که اين 
".  درصد افزايش خواھد داد٢۵معلمان را 

ھای  معلمان نبايد گرفتار اين تPش
. وپرورش شوند افکنانه وزير آموزش تفرقه

اين ادعا يک دروغ و فريب محض است، 
چراکه ھدف رژيم نه بھبود وضعيت مادی و 

ھای نظام  معيشتی معلمان، بلکه کاھش ھزينه
آموزشی و آنچه از اين بابت عايد دولت 

داران برای داير  شود، دادن آن به سرمايه می
. کردن مؤسسات آموزشی خصوصی است

داشت،  حتا اگر اين ادعا واقعيت ھم می
ھا  يد بپذيرند که اندکی حقوق آن معلمان نبا

اند، ھمچنان بيکار  بازار کار سرازير شده
با اخراج صدھا ھزار تن .  باقی خواھند ماند

ويژه در مؤسسات  از کارکنان دولت به
آموزشی، بھداشتی و درمانی که ھمراه با 

داران بخش خصوصی در اين  تقويت سرمايه
زمينه خواھد بود، وضعيت آموزش، بھداشت 

. تر از گذشته خواھد شد و درمان مردم وخيم
درپی بھای کاWھا و خدمات  افزايش پی

انحصاری دولت، حذف ھرگونه سوبسيد، 
داران در تعيين بھای  آزادی کامل سرمايه

ھای زحمتکش را  کاWھا، قدرت خريد توده
سياست .  بيش از گذشته تنزل خواھد داد

نئوليبرال روحانی بيش از ھمه، طبقه کارگر 
روحانی .  ايران را زير فشار قرار خواھد داد

داران را  تنھا دست سرمايه و کابينه وی نه
کامPً در استثمار کارگران باز گذاشته، بلکه 
با سياست تعديل نيرو نيز فشار بيشتری را 

عPوه بر .  به کارگران تحميل خواھند کرد
اين وزير کار روحانی اخيراً اعPم کرد که 

زودی مجلس  به"  رفع موانع توليد"برای 
قانون کار را اصPح خواھد کرد و اين 

وحقوق  مانده حق معنای ديگری جز حذف ته
در .  کارگران در قانون کار نخواھد داشت

کPم سياست نئوليبرال روحانی جز فقر  يک
ھای کارگر و  و بدبختی بيشتر برای توده

زحمتکش و افزايش و انباشت سود، سرمايه 
ای در بر  داران نتيجه و ثروت سرمايه

 .نخواھد داشت
تواند اين يورش گسترده روحانی  آنچه که می

و کابينه او را به سطح معيشت طبقه کارگر 
ھای زحمتکش سد کند، مبارزه  و ديگر توده

و مقاومت برای به شکست کشاندن 
پوشيده نيست که .  ھای روحانی است برنامه

کارگران در سراسر ايران به اشکال مختلف 
کنند و  در برابر اين يورش رژيم مقاومت می

مبارزات روزمره اين واقعيت را نشان 
که کارگران نتوانند به  دھد، اما تا وقتی می

يک مقاومت و مبارزه سرا سری دست 
بزنند، طبقه حاکم و دولت پاسدار منافع آن 

 .ھای خود را پيش خواھند برد سياست
ويژه معلمانی که  کارکنان مؤسسات دولتی به

ھا در معرض   ھزار نفر از آن٢٠٠اکنون 
اخراج فوری قرار دارند، برای خنثا کردن 
اين سياست ضد انسانی روحانی نياز به 

. يافته و سرا سری دارند ای سازمان مبارزه
داند اين  وپرورش که می وزير آموزش

سياست ممکن است به اعتراضات ميليونی 

۶از صفحه  ۵از صفحه    

 ی شصت، دژھای مقاومت ھای دھه زندان

 ھزار تن از ھمکاران ٢٠٠افزايش يابد، اما 
ھا اخراج و در فقر و بدبختی گرفتار  آن

حفظ ھمبستگی در ميان کارگران و .  شوند
. تر از ھر چيزی است زحمتکشان مھم

ويژه از  ای متشکل که به معلمان با مبارزه
آموز  ھا دانش حمايت و ھمراھی ميليون

توانند مانع از اخراج  برخوردار است، می
در تمام مؤسسات .  ھمکاران خود شوند

دولتی ديگر نيز راه مقابله با اخراج يا آنچه 
ای متشکل  گرفته است، مبارزه تعديل نيرو نام

تواند سياست نئوليبرال  اين مبارزه می.  است
موسوم به تعديل نيرو را به شکست بکشاند و 
مانع از اخراج صدھا ھزار تن از کارکنان 

 .مؤسسات دولتی گردد

 ١٣مگر ھمين امروز ازدواج با دختران 
تر، اسPمی و قانونی  سال يا حتا کوچک

 نيست؟
دارد حجاب بر سر  اگر داعش زنان را وامی

دختران "  سازی جنسی ناقص"کنند و دستور 
کند، رژيم با زنان کشور چه  را صادر می
 کند؟  کرد و چه می

خواھد قوانين اسPمی  اگر امروز داعش می
 سال نيست ٣۶را اجرا کند، مگر اين رژيم 

که جمھوری اسPمی را برقرار کرده و 
قوانين اسPمی را بر جان و زندگی مردم 

گرای آفريقا جز  حاکم؟ مگر نيروھای اسPم
 کنند؟ اين می

و اين تنھا طالبان و داعش و جمھوری 
ھر گاه که دين .  اند اسPمی نيستند که ھمسان

و دولت در ھم آميخته شوند، پيامد چنين 
 .است

باری، با گوش سپردن به روايت شاھدان 
ی شصت و کشتار  ھای دھه ی دھشت زنده

، و مرور خاطرات آنان، اندوه و ۶٧تابستان 
شود،  خشمی عظيم بر جان آدمی مستولی می

پرتوی .  درخشد اما پرتوی نوری نيز می
ناپذيری و سرکشی آنان در برابر  تسليم

ھا و ايثارھا در  بيدادھا؛ ياد مقاومت
پرتويی که دلگرمی .  دشوارترين لحظات

 ٢۶بخشد و حتا امروز پس از گذشت  می
ناپذيری  سال، ما را در سرکشی و تسليم

 .سازد استوارتر می
باشد که ياد و خاطره آنان فراموش ناشدنی 

 .بماند
 

 رژيم جمھوری اسMمی را بايد با يک اعتصاب عمومی سياسی و قيام مسلحانه برانداخت
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 تشديد فقر وتبعات آن در جامعه

١٠از صفحه   ندارد، اما در اين ميان، عPوه بر نفس  
مناسبات سرمايه داری حاکم بر ايران ، 
سرکوب، اختناق، رانت خواری و فساد حاکم 
بر کليت ھيئت حاکمه ايران از يک سو و از 
سوی ديگر پيشبرد سياست ھای اقتصادی 
جمھوری اسPمی ھمراه با اجرای فرامين 
بانک جھانی و صندوق بين المللی پول در 
جھت حذف سوبسيدھا و آزادسازی قيمت ھا 

ھدفمندی يارانه "آنھم تحت عنوان فريبنده 
که اقتصاد فرتوت و بيمار ايران را به "  ھا

تورمی کشانده   –يک بحران عميق رکود 
است، عمP نابرابری و فقر موجود در 
جامعه را تشديد نمود تا جاييکه ھم اکنون 
نيمی از توده ھای مردم ايران زير خط فقر 

 . مطلق زندگی می کنند
از آنجا که فقر ريشه در مناسبات سرمايه 
داری حاکم بر ايران دارد، بنابر اين تا 
زمانی که حاکميت سرمايه داری جمھوری 
اسPمی بر ايران حاکم است، بی ھيچ 
ترديدی چشم انداز محو و نابودی فقر در 
. جامعه ايران خواب و خيالی بيش نيست

ممکن است دامنه نوسانات فقر، نابرابری و 
زندگی فPکت بار کارگران و اکثريت مطلق 
توده ھای مردم ايران تا حدودی کم و زياد 
شود، اما، محو و ريشه کن کردن بنيادی 
فقر، فقط و فقط با نابودی نظام سرمايه داری 
حاکم بر ايران و استقرار سوسياليسم امکان 

تنھا در يک نظام سوسياليستی که .  پذير است
مناسبات اقتصادی آن بر پايه برابری و 
برخورداری يک سان ھمه آحاد جامعه از 
نعم مادی و معنوی کشور استوار است، می 
توان به جامعه ای متعالی که آرزوی ديرين 

 .بشريت است، دست يافت

اخراج و محاکمه کارگران   
 پيشرو در دولت روحانی

 
 مرداد، دومين جلسه ٢٢صبح روز دوشنبه 

 کارگر پتروشيمی رازی در شعبه ۴محاکمه 
 دادگاه عمومی سربندر به رياست ١٠٣

 موسی ھنديجانی، .برگزار شد"  پاد"قاضی 
زاده، غPمحسين حيدری و  مازيار رحيم

 کارگری ھستند که با ۴عادل راشدی، 
" اخPل در نظم"شکايت کارفرما و به اتھام 
 کارگر، ۴اين .  به دادگاه فرا خوانده شده اند

از جمله کارگرانی ھستند که طی اعتراضات 
صنفی کارگران پتروشيمی رازی در دی ماه 
سال گذشته به عنوان نماينده برگزيده 
کارگران در مذاکرات با کارفرما شرکت 

کردند، اما چندی بعد ھمين کارفرما با  می
جمھوری "  ذيربط"حمايت ارگان ھای 

اخPل " کارگر مبارز را به ۴اسPمی، اين 
  .متھم کرد" در نظم

حمل  عPوه بر اين، دو نماينده کارگری بخش
پاWيشگاه آبادان نيز که سه ماه پيش  و نقل

توسط کارفرما اخراج شده اند ، بP تکليف 
منتظر نتيجه شکايت و 

در واقع مردم آن کشور .  جامعه فراھم نيست
با فقر تغذيه، آموزش، بھداشت و ديگر 
نيازھای اوليه حداقل ھای يک زندگی مواجه 

 .  ھستند
بر اساس نظر کارشناسان اقتصادی درون  

نظام و نيز طبق آمارھای منتشره در رسانه 
 درصد کارگران و ۴٠ھای ايران، ھم اکنون 

توده ھای مردم ايران زير خط فقر مطلق 
 درصد نيز، زير خط ١٠زندگی می کنند و 

خط فقری که به آن .  فقر شديد بسر می برند
اين .  خط فقر گرسنگی نيز اطPق می شود

بدان معناست که اگر خانواده ای تمام 
درآمدھای خود را فقط و فقط صرف غذا 
کنند، باز ھم حداقل سبد غذايی آن خانواده 
تامين نمی شود، تا چه رسد به اينکه ھمان 
درآمد بايد صرف ديگر نيازھای خانواده از 
قبيل مسکن، بھداشت و درمان، آموزش، 

در واقع .  حمل و نقل و ارتباطات نيز گردد
 ميليون نفر از توده ٧ھم اکنون، دست کم 

ھای مردم ايران در زير خط فقر شديد يعنی 
در وضعيت گرسنگی و سوء تغذيه زندگی 

 . می کنند
آنچه مسلم است ابعاد بحران فقر که ھم 
اکنون اکثريت مطلق توده ھای مردم ايران 
را در کام خود گرفته است، صرفا در سوء 
تغذيه، نارسايی ھای بھداشتی و يا فقط در 
محدوده عدم برخورداری از حداقل ھای 

 . زندگی يک خانواده باقی نخواھد ماند
فقر که ريشه در مناسبات سرمايه داری و 
نابرابری ھای موجود در جامعه دارد، وقتی 
در جامعه ريشه دوانيد و اکثريت يک جامعه 
را به کام خود گرفت، آنچه که ھم اکنون 
جامعه و مردم ايران به آن گرفتار ھستند، با 
خود تبعات ويرانگری را به ھمراه دارد که 
بعضا دامنه عواقب اين تبعات از خود بحران 

مناسبات سرمايه داری .  فقر عميق تر است
حاکم بر ايران و به تبع آن وجود نابرابری 
عميق در جامعه و عدم برخورداری يکسان 
آحاد کشور از مجموعه امکانات و تسھيPت 
مادی و معنوی، ابتدا به ساکن بيکاری و 
گسترش فقر را در کشور دامن زده و پس از 
آن کليت جامعه به فساد و تباھی آلوده می 

دزدی به شکلی کامP آشکار رواج می .  شود
يايد، اعتياد به پشت دروازه ھای مدارس می 
رسد، کودک آزاری گسترش می يابد، بازار 
تن فروشی گرم می شود و ده ھا معضل 
. ديگر، جامعه را در خود فرو می برد

بحران ھايی که در بطن خود مجددا فقر و 
فPکت بيشتری را باز توليد و در نتيجه توده 
ھای وسيعتری از مردم ايران را در کام خود 

 . می گيرد
آنچه ھم اکنون اکثريت مطلق کارگران و 
توده ھای مردم ايران بدان گرفتار ھستند، به 
رغم اينکه ريشه در ذات و ماھيت مناسبات 
سرمايه داری و نابرابری حاکم بر جامعه 
دارد و تا زمانی که چنين مناسباتی بر جامعه 
حاکم است، چشم اندازی برای بھبود زندگی 
کارگران و توده ھای مردم ايران وجود 

است، ھم اينک نماينده مجلس ارتجاع و 
او .   رئيس فراکسيون کارگری مجلس است

از جمله معدود افرادی ست که به پاس 
سرکوب کارگران و به يمن خدمات ارزنده 

 سال گذشته در تحکيم ٣۵ای که طی 
حاکميت ننگين جمھوری اسPمی داشته 
است، طی پنج دوره در کرسی نمايندگی 

وقتی .  مجلس ارتجاع جا خوش کرده است
فردی با چنين پيشينه ای اعPم می کند که 

 درصد جامعه کارگری کشور زير خط ٩٠
فقر زندگی می کند، مسلما ابعاد فاجعه به 
مراتب عميق تر از آن است که اين عنصر 
ضد کارگر جمھوری اسPمی در قالب 
دلسوزی برای جامعه کارگری ايران اينگونه 

 . اشک تمساح می ريزد
پوشيده نيست خط فقری را که او مد نظر 
دارد، خط فقر نسبی است نه خط فقر مطلق 

ھم اکنون نه .  و يا باWتر از آن، خط فقر شديد
 ٨٠ درصد کارگران بلکه، بيش از ٩٠فقط 

درصد کل توده ھای مردم ايران در زير خط 
خط فقری که .  فقر نسبی زندگی می کنند

برای يک خانوار پنج نفره در تھران دست 
 ھزار تومان محاسبه شده ٣٠٠ ميليون ٢کم 

اين رقم در تھران و ديگر کPن .  است
شھرھای ايران صرفا تامين کننده حداقل ھای 
سطح زندگی برای يک خانوار پنج نفره 
است، تا دست کم ھزينه مسکن، تغذيه، 
خدمات سPمت، آموزش، حمل و نقل و 
ارتباطات شان تامين گردد و چنانچه درآمد 
خانواده ای پايين تر از آن باشد، سPمت 
اعضای خانوار دچار خطر و آسيب می 

در کنار اين خط فقر نسبی، خط فقر .  شود
خط فقری که پائين تر از آن، .  مطلق است

سPمت خانواده از مرز آسيب ديدگی گذشته 
 . و به مرحله ھشدار می رسد

آنچه ھم اکنون در ايران به مرحله ھشدار 
رسيده و صدای اعتراض افرادی ھمانند 
محجوب نيز بلند شده است، نه صرفا کشيده 
شدن زندگی افراد جامعه به زير خط فقر 
نسبی، بلکه گسترش و عبور دامنه فقر، از 
خط فقر نسبی به خط فقر مطلق و بعضا خط 

وجود فقر در جامعه و کشيده .  فقر شديد است
شدن زندگی کارگران و توده ھای وسيع 
مردم ايران به زير خط فقر، صرفا به اين 
معنا نيست که مردم آن جامعه با لباس ھای 
ژنده در خيابان ظاھر شوند و ھرگاه ژنده 
پوش نبودند، نتيجه گرفته شود پس مردم آن 

وقتی .  جامعه زير خط فقر زندگی نمی کنند
اکثريت قريب به اتفاق جامعه ای زير خط 
فقر نسبی به سر می برند، اين بدان معنا 
است که حداقل ھای يک زندگی معمولی 
برای تامين سPمت جسمی و روحی آحاد 

٨ 

٩درصفحه   



 ٩ ۶٧۵ شماره  ٩٣نيمه دوم مرداد     ٩

اخراج و محاکمه کارگران پيشرو 
 در دولت روحانی

کارگراخراجی بدھد، کaارفaرمaا مaخaيaّر اسaت 
اين رای را نپذيرد ومaانaع بaازگشaت بaه کaار 

 . کارگراخراجی شود
 وکaaيaaل کaaارفaaرمaaای ٣حضaaور ھaaمaaزمaaان 

 ۴پتروشيمی رازی در دومين جaلaسaه دادگaاه 
کارگر اخراجی، نشانه رويکرد کارفaرمaا در  
بaaرخaaورداری از چaaنaaيaaن مaaقaaرراتaaی عaaلaaيaaه 
کارگران و به نفع کارفرمايان جھت محاکaمaه 

سaيaاسaتaی کaه فaقaط .  و اخراج کارگران اسaت
مختص به دولت احمدی نژاد نaبaود و دولaت 
روحانی نيز ھمانند دولت احمaدی نaژاد خaود 

بaی .  را متعھد و ملزم به اجرای آن مaی دانaد
دلaيaل نaيaaسaت کaه اداره تaaعaاون کaار و رفaaاه 
اجaaتaaمaaاعaaی مaaنaaطaaقaaه آزاد ارونaaد، در يaaک 
ھaaمaaاھaaنaaگaaی آشaaکaaار بaaا سaaرمaaايaaه داران 
اسaتaثaaمaارگaaر، بaaا عaaدم بaررسaaی و پaيaaگaيaaری 
شکايت کارگران اخaراجaی عaلaيaه کaارفaرمaا، 
کارگران پيشرو و اخراجی را چندين مaاه در 

 . بPتکليفی نگه داشته است
آنچه مسلم است، پيشبرد اين سaيaاسaت دولaت 
که چندی است بر محور اخaراج و مaحaاکaمaه 
کارگران آگاه، پيشرو و مبارزه متمرکز شaده 
است، صرفا بaرخaاسaتaه از اجaرای سaيaاسaت 

در وضaعaيaت .  نئوليبراليسم اقتصادی نaيaسaت
تaورمaی حaاکaم   -موجود، تداوم بحران رکود 

بر کشور و ناتوانی دولت روحانی در حaل و 
يا حتا کاھش تنگناھای معيaشaتaی کaارگaران ، 
کابوس و چشم انداز تيaره و تaاری را بaرای 

اين چشم انداز .   دولت روحانی رقم زده است
تيره و تار ھم اکنون در سياست اعمال فشaار 
بيشتر بر کارگران ايران تجلی يافته است، تaا 
آنان را از ھر گونه حرکت ھaای اعaتaراضaی 
متشکل و سازمان يaافaتaه از جaمaلaه انaتaخaاب 
نمايندگان کارگaری و حaمaايaت کaارگaران از 

چaرا کaه، تaداوم .  نمaايaنaدگaان شaان بaاز دارد
اجرای برنامه ھای نئوليaبaرالaيaسaم اقaتaصaادی 
بانک جھانaی و صaنaدوق بaيaن الaمaلaلaی پaول 
توسط دولت روحانی و در کنار آن استaمaرار 

تaورمaی حaاکaم بaر اقaتaصaاد   –بحران رکaود 
ايران که حاصل آن تھی شدن باز ھم بaيaشaتaر 
سفره کارگران است، عمP زمينه ھای طaرح 
مطالبات صنفی و رشد اعتراضات کaارگaری 

مبارزاتی که طی چaنaد .  را  فراھم کرده است
ماه گذشته در مواردی از طرح خواست ھای 
صنفی و افزايش دستمزد فراتر رفته و بعضا 
اتحاد و ھمبستگی طaبaقaاتaی کaارگaران را در 
حمايaت از نaمaايaنaدگaان دسaتaگaيaر شaده شaان 

رونaد بaaا تaوجaaه بaaه ايaaن .  بaازتaaاب داده اسaaت
تaaورمaaی مaaوجaaود، وضaaعaaيaaت   -بaحaaران رکaaود

فPکت بار تحميل شده بر کaارگaران ايaران و 
ناتوانی رژيم در پاسaخ گaوئaی بaه مaطaالaبaات 
سياسی و صaنaفaی آنaان ، گسaتaرش وارتaقaاء 
مبارزات کارگری را بسaيaار مaحaتaمaل کaرده 

گسaaتaaرش اعaaتaaراضaaات و مaaبaaارزات . اسaaت 
ست کaه دولaت حسaن  کارگری چون  کابوسی

روحانی و کل ھaيaئaت حaاکaمaه را بaه تشaديaد 
سياست سرکوب طaبaقaه کaارگaر و بaه طaور 
اخص محاکمه و اخراج کaارگaران مaبaارز و 

 . پيشرو سوق داده است

و موسسات توليدی در زمينه اخراج، بيکار 
سازی و بPتکليف نگه داشتن کارگران آگاه، 

کارگرانی که به دليل .  پيشرو ومبارز است
آگاھی طبقاتی عمدتا در صف اول 
اعتراضات کارگری بوده و بعضا از طرف 
مجموعه کارگراِن مراکز توليدی به عنوان 
نماينده منتخب آنان برای پيگيری مطالبات 
کارگری و تحقق خواست ھايشان وارد چانه 

اما، در .  زنی و مذاکره با کارفرما شده اند
اين ميان، کارفرمايان و دولت سرمايه داری  
حامی آنان با توجه به پتانسيل مبارزاتی 
کارگران پيشرو و نقش آنان در تاثيرگذاری 
و تحرک بخشيدن به اعتراضات کارگری، 
لبه تھاجمات خود را در اخراج کارگران 
پيشرو و به طور اخص اخراج و محاکمه 
 .  نمايندگان برگزيده کارگران متمرکزکرده اند

اخراج، دستگيری و محاکمه کارگران پيشرو 
اگرچه بخشی از سياست کPن و عمومی 

 سال گذشته بوده ٣۵جمھوری اسPمی طی 
است، اما با گسترش مبارزات کارگری طی 
سال ھای اخير، اعمال فشار بر کارگران 
آگاه خصوصا نمايندگان کارگران شرکت ھا 
و مراکز صنعتی شکل آشکارتری به خود 

با روی کار آمدن دولت روحانی . گرفته است
و قرار گرفتن يک عنصر امنيتی، بازجو 
وشکنجه گر به نام علی ربيعی در راس 
وزارت کار، سياست ضدکارگری جمھوری 
اسPمی و وزير کار دولت روحانی بيش از 
پيش روی اخراج و محاکمه نمايندگان 

 .  کارگری متمرکز شد
پوشيده نيست که جمھوری اسPمی يک نظام 
سرمايه داری با ديکتاتوری عريان 
واستبدادمذھبی است و باز پوشيده نيست که 
اين نظام بر اساس ذات و خصلت طبقاتی 
اش جھت پاسداری از منافع مشتی سرمايه 
دار استثمار گر بيش از ھر چيز نيازمند 

از اين .  تشديد و سرکوب طبقه کارگر است
رو،  کل ھيئت حاکمه ايران جدای از 
سرکوب عمومی جامعه، بقاء و استمرار 
خود را در محروم سازی کارگران از تشکل 
ھای مستقل کارگری و سرکوب ھمه جانبه 

 . طبقه کارگر ايران می داند
اين سaيaاسaت جaمaھaوری اسPaمaی جaدای از 
ماھيت سرکوبگرانه اين رژيم، در ھماھنaگaی 
کaaaامaaaل بaaaا تaaaداوم اجaaaرای بaaaرنaaaامaaaه ھaaaای 
نئوليبراليaسaتaی اقaتaصaادی بaانaک جaھaانaی و 
صندوق بين المللی پول ودر راسaتaای تشaديaد 
استثمار و بی حقوقی کارگران وتaأمaيaن سaود 

درمناطقی . حد اکثر برای سرمايه داران است
که جaمaھaوری اسPaمaی آن را مaنaطaقaه آزاد 
اقتصادی اعPم نموده تaا بaه نaحaوآسaان تaری 
برنامه ھای ضد کaارگaری بaانaک جaھaانaی و 
صaaaنaaaدوق بaaaيaaaن امaaaلaaaلaaaی پaaaول رااجaaaرا 
نمايد،کارگران ازشaمaول قaانaون کaار خaارج 
ھستند وسرمايه دار به آسaانaی مaی تaوانaد بaه 

در دعaوای .  ھربھانه ای کارگررا اخراج کند
ميان کارگر و کارفرما، چنانچaه يaک ھaيaئaت 
کaaارشaaنaaاسaaی رای بaaه بaaازگشaaت بaaه کaaار 

پاسخ اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی منطقه 
آزاد اروند ھستند تا اداره تعاون، حکم نھايی 
 .خود را در خصوص اين پرونده صادر کند

به رغم اينکه طبق مقررات مناطق آزاد، 
 روز به ١٠اداره کار بايد ظرف مدت 

پرونده شکايت کارگران رسيدگی کند و 
 روز حکم نھايی ۴٠ھمينطور پس از گذشت 

را به شاکيان پرونده اعPم کند، اما، با 
گذشت بيش از سه ماه اين دو نماينده 
اخراجی کارگران پاWيشگاه آبادان ھمچنان 
در بPتکليفی بسر می برند و اداره تعاون 
کار و رفاه اجتماعی منطقه آزاد اروند ھنوز 
حکم نھايی خود را در خصوص اين پرونده 

 .صادر نکرده است
سيامک ملِک، يکی از دو کارگر اخراجی و 
نماينده سابق بخش حمل و نقل پاWيشگاه 
آبادان در خصوص جزئيات دWيل اخراج 

 سال ٢۴خود و ھمکارش عباس غPمی با 
سابقه کاری، در گفتگو با خبرگزاری ايلنا 

اخراج ما دو نفر به عنوان نماينده  :گفت
کارگران قرار دادی و پيمانی پاWيشگاه 

به "  ثمين صنعت"آبادان، از سوی شرکت 
عنوان مجری بخش حمل نقل پاWيشگاه 
آبادان پس از آن صورت گرفت که ما 
مخالفت خود را با امضاء قرار داد بيش از 

 کارگر قرار دادی و پيمانی که به ٨٠
صورت يکسويه تنظيم شده بود، اعPم کرديم 
و کارگران نيز حاضر به امضای چنين 

 به گفته سيامک .قراردادی يکسويه نشدند
بعد از اخراج "  ثمين صنعت"ملِک، شرکت 

اين دو کارگر پيشرو، موفق به امضاء 
 .قرارداد با ساير کارگران شد

نماينده بيکار شده کارگران بخش حمل و نقل 
پاWيشگاه آبادان، ھمچنين از انتظار پنج ماھه 
يکی ديگر از کارگران اين پاWيشگاه برای 

در :  صدور رای اداره کار خبر داد و گفت
مھدی " گذشته نيز، اسفند ماه سال ٢٩تاريخ 

بخش شستشوی کارگاه  کارگر "آل بويه
مرکزی پاWيشگاه آبادان که زير نظر شرکت 

کرد، به  کار می"  نقشينه فردوس"پيمانکاری 
دليل مقاومت در برابر امضای برگه تسويه 
.  حساب پيش از انعقاد قرار داد، بيکار شد

نيز ھمچنان بPتکليف است  "مھدی آل بويه"
و تا کنون اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی 

 ماھه حکم نھايی ۵منطقه آزاد اروند با تعللی 
در خصوص اين پرونده را نيز صادر نکرده 

 .است
آنچه در موارد ذکر شده و ديگر پرونده ھای 

 ماھه گذشته ۶کارگران اخراجی طی دوره 
اداره تعاون کامP برجسته است، ھمدستی 

کار و رفاه اجتماعی با پيمانکاران شرکت ھا 

٨از صفحه   



 ۶٧۵ شماره  ٩٣نيمه دوم مرداد     ١٠

 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اسMمی 

١٠ 

٨درصفحه   

 تشديد فقر و
  تبعات آن در جامعه

 
اگر تا سال ھای گذشته کارگران و توده ھای 
مردم ايران در وحشت بيتوته کردن فقر بر سفره 
شان به سر می بردند، اگر تا ھمين چند سال 
گذشته ھر بار که قيمت کاWيی از مجموعه 
کاWھای مصرفی مردم باW می رفت، لرزه بر 
اندام شان می افتاد و بعضا شب را با کابوس 
مواجه شدن با فقر و فPکت به صبح می رساندند، 
ھم اينک ديگر نه با کابوس فقر، بلکه با خود 

ھيوWيی که رو .  ھيوWی فقر دست به گريبان اند
. در رو و در کنار آنان بر سفره شان نشسته است

فقری فزاينده که ھمانند بختکی عينی و قابل لمس 
بر زندگی اکثريت مطلق توده ھای مردم ايران 

ھيوW و بختکی که روز از .  چنگ انداخته است
پس روز  با تعميق بيشتر و روندی رو به 
گسترش، می رود تا راه نفس کشيدن آنان را نيز 

 . مسدود کند
اگر تا ديروز، حاکمان جمھوری اسPمی، به عمد 
چشمان خود را بر وضعيت فPکت بار کارگران 

و توده ھای زحمتکش مردم ايران می بستند، اگر 
تا ھمين ديروز، مسئوWن ريز و درشت جمھوری 
اسPمی، قانون گذاران و ھمه آنھايی که اين 
وضعيت فPکت بار را بر جامعه و مردم ايران 
تحميل کرده اند، با سرھم کردن آمار و ارقام 
دروغين، تPش می کردند وجود فقر و تبعات 
ويرانگر گسترش و تعميق فقر بر کليت جامعه را 
کتمان کنند، ھم اينک ابعاد فPکت و گستردگی 
اش در جامعه آنچنان عيان است که ديگر نه تنھا 
جايی برای کتمان و بزک کردن چھره کريه 
فPکت و فقر در جامعه نيست، بلکه کار به جايی 
رسيده است که حتا به وجود آورندگان وضعيت 

عليرضا .  موجود نيز، فغان شان بلند شده است
محجوب يکی از دست اندرکاران رژيم است که 
اينک صدايش از فقر و فPکتی که کارگران 

 .ايران در آن دست و پا می زنند، بلند شده است
 مرداد در گفتگو به خبرگزاری ١۶محجوب روز 

 درصد جامعه کارگری ٩٠ھم اکنون :  ايلنا گفت
 درصد باقيمانده ١٠کشور زير خط فقر بوده و 

محجوب، که .  نيز با خط فقر فاصله چندانی ندارند
اينگونه از گسترش فقر در جامعه می نالد، البته 
خودش يکی از سرسپردگان رژيم است که 
مستقيم و غير مستقيم در بوجود آودن وضعيت 

او نماينده مجلس و دبير .  موجود نقش داشته است
. ، تشکل وابسته به رژيم است"خانه کارگر"

عليرضا محجوب که زمانی مستقيما در اخراج، 
دستگيری، سرکوب و کشتار کارگران نقش داشته 

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

 . ھای زيرارسال نمائيد خود را به يکی ازآدرس
 

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

 
 :دانمارک

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

 
 :سوئيس

Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 

 
 :ھلند

Postbus  23135 
1100  DP 
Amsterdam Z.O 
Holland 

 
 

ھای مالی خود را به شaمaاره حسaاب  کمک
بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھaمaراه 

ھaaای  کaaد مaaورد نaaظaaر بaaه يaaکaaی از آدرس
 . سازمان ارسال کنيد

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

 
 :نشانی ما برروی اينترنت

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

 
 : E-Mailپست الکترونيک 

info@fadaian-minority.org 

 :) ا����(��ز
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بر    مردادماه، از کانال تلويزيونی ديدگاه١٠ اوت، ١برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورايی از 
ساعات پخش برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورايی .پخش ميشود (Yahsat)روی ماھواره ياه ست 

:بدين قرار است  
 

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

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

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

. صبح به وقت اروپای مرکزی خواھد بود٧ ساعت   
 

اگربه تلويزيون ماھواره ای دسترسی نداريد، مaيaتaوانaيaد از طaريaق آدرس ايaنaتaرنaتaی سaايaت 
و جی ال ويز به طور زنده و ھمزمان برنامه ھای تلويزيون دمaکaراسaی شaورايaی را    ديدگاه

 : مشاھده کنيد
http://www.didgah.tv/fa 

 
:مشخصات ماھوارھای کانال تلويزيون ديدگاه  

  درجه ی شرقی۵٢ / ۵  ماھواره ياه ست
۵ / ۶:اف ای سی-٢٧۵٠٠:سيمبلريت -عمودی: پو�ريزاسيون -١١٧۶۵:فرکانس  

٠٠۴۵٣۶٩٩٢١٨٧: شماره تلفن برای تماس با تلويزيون دمکراسی شورايی  
 

 com.gmail@tv.shora:  آدرس ايميل
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