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٢درصفحه   

 

۴درصفحه   

 خ�صه ای ازاط�عيه ھای سازمان

  ٣درصفحه 

 انق�ب مجدد يک ضرورت است
 
دوران آن خرافاتی که انق بات را به بدخوئی "

داد، ديرزمانی است سپری  ای مبلغ نسبت می عده
دانند که ھر  امروز ھمه جھانيان می.  گشته است

ت طم انق بی بايد بر پايه يک نياز اجتماعی 
مبتنی باشد که نھادھای فرتوت مانع ارضاء آن 

چنان  اين نياز ممکن است ھنوز آن.  گردند می
چنان برای ھمگان ملموس نباشد که يک  مبرم، آن

موفقيت فوری را تضمين کند، ولی ھر کوششی 
برای سرکوب قھری، آن را مرتباً نيرومندتر به 
جلو خواھد راند، تا زمانی که بندھای خود را 

بار شکست خورديم،  بنابراين، اگر يک.  بگسلد
که دوباره از اول بياغازيم نداريم و  کاری جز اين

تنفس احتماOً بسيار کوتاھی که ميان پايان پرده 
اول و آغاز پرده دوم جنبش به ما ارزانی شده، 
خوشبختانه به ما فرصت کار بسيار Oزمی را 

دھد، فرصت بررسی عللی که ھم وقوع قيام  می
ناپذير  اخير و ھم شکست آن را اجتناب

(ساخت می فريدريش   –انق ب و ضدانق ب " 
 )انگلس

آنچه که تا به امروز، بشريت را تا به اين مرحله 
ھای  از پيشرفت و تکامل رسانده است، دگرگونی

ديگر،  عبارت سريع و جھشی جوامع انسانی يا به
چيزی ثابت و  .  انق بات در طول تاريخ است

چيز در حال  ھمه.  تغييرناپذير وجود ندارد
ای  ھيچ جامعه.  حرکت، تغيير و تکامل است

تواند پيشرفت و تکامل داشته باشد، مگر  نمی
که تغييرات کمی و پيوسته را پشت سر بگذارد  آن

وار و کيفی تن دھد، تا راه را  و به تغييری جھش
اکنون .  تر بگشايد ای عالی برای گذار به مرحله
ھای حاکم بر تکامل جامعه  ديگر درک قانونمندی

و به نظر   –اگر حوزه پولی يورو از ھم بپاشد "
 –تر درباره آن فکر کنيم  آيد که بايد بيش می

معتقدم دليلش اين نخواھد بود که يونان نامعقول 
 ." بوده است

اين کلمات يانيس فاروفاکيس، در مصاحبه با بی 
) مستقل(فاروفاکيس .   فوريه است۵بی سی در 

وزير دارايی در کابينه جديد يونان است که حزب 
 ژانويه ٢۵سيريزا پس از پيروزی در انتخابات 

 . تشکيل داده است٢٠١۵
گراست که در  سيريزا، ائت فی از احزاب چپ

 توانست ٢٠١۵ ژانويه ٢۵انتخابات روز يکشنبه 
 کرسی يونان را نصيب ٣٠٠ کرسی از ١۴٩

اين پيروزی چشمگير محصول شرايط .  خود کند
ھای  ھا اجرای برنامه کنونی يونان پس از سال

رياضت اقتصادی و اعتصابات، اعتراضات و 
تظاھرات متعدد کارگران و مردم يونان و 

 .ھای انتخاباتی اين حزب بود وعده
ای شديد است  بحران اقتصادی در يونان به اندازه

ھای   تاکنون تنھا با کمک وام٢٠١٠که از سال 
اما .  خارجی توانسته خود را سر پا نگاه دارد

ھا از سوی بانک مرکزی  شرط واگذاری اين وام
المللی پول  اروپا، کميسيون اروپا و صندوق بين

اجرای برنامه سياست )  موسوم به ترويکا(

 آھن بافق  محاکمه کارگران معدن سنگ
 بر متن گسترش اعتصابات کارگری

 پيروزی کوبانی پيروزی تمامی نيروھای مترقی منطقه است
 
 

 معنای حق حيات زنان سرپرست خانوار و 
 شان در حکومت اس�می کودکان

  ۶درصفحه 

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ۶٨٧شماره    ٩٣نيمه  دوم  بھمن  –سال سی و ششم 

 يونان بر سر دوراھی خروج يا ماندن در اتحاديه اروپا

 آب در خوابگه مورچگان ريخته اند
 

محمد رضا رحيمی معاون اول احمدی نژاد در دولت ھای نھم و دھم به جرم دزدی، اخت س و فساد مالی 
 ميليارد و ٢ روز حبس، ٩١ سال و ۵که تنھا يک فقره آن اخت س چند ميلياردی در بيمه ايران بوده، به 

رحيمی پيش تر در دادگاه بدوی .   ميليون تومان رد مال و يک ميليارد تومان جريمه نقدی محکوم شد٨۵٠
 سال حبس ھمراه با جرايم نقدی فوق محکوم شده ١۵ دادگاه کيفری استان تھران به ٧۶از سوی شعبه 

 ٩١ سال و ۵ ديوان عالی کشور به ١١ سال زندان او در مرحله تجديد نظر از طرف شعبه ١۵حکم .  بود
 سال حبس رحيمی بازتاب ١۵در آبان ماه گذشته، وقتی محکوميت .  روز حبس تعزيری تقليل يافت

 به نقل از وکيل محمد رضا رحيمی نوشت، اين ٩٣بيرونی يافت، سايت کلمه در تاريخ سوم آبان 
.  فقره موارد اتھام وی است۵٠ تا ۴٠محکوميت معاون اول احمدی نژاد، تنھا مربوط به گوشه ای از 

روزنامه دولتی ايران پيش تر تاييد کرده بود که معاون :  ع وه بر اين، سايت فوق در ھمان تاريخ نوشت
اينکه طی چه پروسه ای به .   سال حبس محکوم شده است١۴اول دولت دھم در دادگاه تجديد نظر به  ھواداران سازمان و اط�عيه پيام 

 به مناسبت
 

چھل و چھارمين سالگرد 
 رستاخيز سياھکل

 
 پيام تبريک 

 سازمان راه کارگر
 به مناسبت سالگرد سياھکل

 

چھل و پنجمين سالروز 
 حماسه سياھکل گرامی باد
٨درصفحه   

٨درصفحه   

١٢درصفحه   

١٠درصفحه   

٩درصفحه   
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١از صفحه   

 انق�ب مجدد 
 يک ضرورت است

بشری، تا به آن درجه مقبوليت يافته است که 
داند که بر  ھر کس باکمی آگاھی علمی می
ومرج حاکم  جامعه نيز ھمچون طبيعت، ھرج

تکامل تاريخ قانونمند است و تکامل .  نيست
اجتماعی ازقوانينی مادی و عينی تبعيت 

 . انق ب، برخاسته از اين قوانين است. کند می
انق بات اجتماعی ھستند که بشريت را از 

اش  وار به جايگاه کنونی مرحله زندگی گله
سراسر تاريخ بشريت مملو است .  رسانده اند

ويژه از دورانی که  از انق بات اجتماعی و به
طبقات بر پھنه تاريخ ظاھر شدند، انق بات 

 .سياسی
اگر فقط دوران گذار از فئوداليسم به 

داری و دوران سلطه اين شيوه توليد  سرمايه
تا به امروز مدنظر قرار گيرد، صدھا انق ب 

تمام اين .  داده است در سراسر جھان رخ
انق بات از نياز اجتماعی به تحول، از 
ضرورت جبری و قانونمند پيشرفت و تکامل 
بشريت در جريان حرکت بالنده تاريخ 

 .اند برخاسته
تواند، نياز و ضرورت انق ب  تنھا کسی می

را نفی کند که منافعش در حفظ نظمی است 
شده، به گذشته تاريخ  که دوران آن سپری

بشريت تعلق دارد و انق ب منافع و 
 .افکند موجوديت او را به خطر می

لذا نبايد تعجب کرد که حتا امروز در 
داری که  ترين کشورھای سرمايه پيشرفته

طبقات حاکم آن زمانی با انق بات بورژوايی 
پيروزمند خود بر اريکه قدرت نشستند، 

. گرا باشند و انق ب را نفی کنند اکنون، قانون
چراکه قانون، تبلور اراده طبقه حاکم و 
پاسدار منافع آن است، انق ب اما ، طبقات 

کشد و  حاکم را از اريکه قدرت به زير می
ھا را نفی و نابود  منافع اقتصادی و سياسی آن

 .کند می
پردازان  طبقات مرتجع زائد تاريخی و نظريه

ھا، صرفاً از طريق نھادھای  خوار آن جيره
تحميق معنوی و اشاعه آگاھی کاذب از 
طريق اشکال مختلف آگاھی اجتماعی، 

کنند، بلکه به اتکای  انق ب را نفی نمی
نيروی قھر و سرکوب دستگاه دولتی به 

کوشند  خيزند و می مقابله با انق بات برمی
 .پيروزی انق بات را به تأخير اندازند

لذا در سراسر تاريخ، در کنار انق بات 
پيروزمند، انق بات فراوانی ھم وجود داشته 

وجود،  بااين.  اند رو شده که با شکست روبه
تجارب تاريخی نشان داده است که اگرچه 

تواند روند پيشرفت و  شکست انق بات می
ای به  تکامل اجتماعی و تاريخی را لحظه

تواند راه انق ب و  تأخير اندازد، اما نمی
پيشرفت را سد کند و سرانجام، با تجديد 

گشايد   است که تاريخ راه خود را می انق بات
 . تازد پيش می و به

 در ايران يک نمونه از ١٣۵٧انق ب سال 
 .خورده است ھای شکست اين انق ب

انق ب در ايران، برخاسته از نيازھای عينی 
ھا انسان  اين انق ب ميليون.  جامعه ايران بود
ای  سازی به عرصه مبارزه را برای تاريخ

ھا کارگر و زحمتکش بپا  ميليون.  فعال کشاند
ای را که در دوران  خاستند تا نظم ستمگرانه

رژيم سلطنتی بر ايران حاکم بود، دگرگون 
به ستم، اختناق، بی حقوقی پايان بخشند .  کنند

ھای  ای را بنا نھند که در آن انسان و جامعه
آزاد و برابر، در آزادی، رفاه و خوشبختی 

ھا کارگر و  خواست ميليون.  زندگی کنند
زحمتکش که اعتصابات بزرگی را در 
سراسر ايران سازمان دادند، در تظاھرات و 

فشانی و قھرمانی  قيام شرکت کردند و جان
نظيری در برابر نيروھای سرکوب و  بی

مسلح رژيم شاه از خود نشان دادند، چيزی 
عزم استوار .  توانست باشد جز اين نمی

ھای ميليونی به دگرگونی نظم موجود به  توده
گری نيروھای  ای بود که تمام وحشی درجه

سرکوب و مسلح رژيم سلطنتی شاه نتوانست 
مانع از تداوم مبارزه برای سرنگونی اين 

 . رژيم گردد
اما چه شد که از درون اين انق ب و 
سرنگونی رژيم سلطنتی، ارتجاعی ھارتر از 
رژيم شاه سر برآورد، قدرت سياسی را به 

تنھا توانست  روند، نه چنگ آورد و در يک
آنچه را که توده مردم در جريان انق ب به 

ھا باز پس گيرد و  دست آورده بودند، از آن
انق ب به شکست قطعی بيانجامد، بلکه 

تر از دوران رژيم  ای پايين جامعه را به نقطه
 سلطنتی سوق دھد؟  

شرط ھر انق ب پيروزمند، انتقال قدرت  پيش
سياسی از يک طبقه حاکم مرتجع، زائد و 
ستمگر به طبقه مترقی، انق بی و ستمديده 
است که رسالت اجتماعی و تاريخی برای 

اين، .  دگرگونی نظم موجود را بر عھده دارد
فقط طبقه کارگر ايران بود که چنين نقش و 

طبقه کارگر در .  رسالتی بر عھده داشت
مقياسی ميليونی در اين انق ب حضور 

ترين اعتصابات اقتصادی و  بزرگ.  داشت
 نفت با  کارگران صنعت.  سياسی را برپا کرد

اين .  اعتصابات خود کمر رژيم را شکستند
ھا  کارگران و زحمتکشان بودند که در ده

تظاھرات و راھپيمايی، سنگربندی خيابانی و 
اما .  قيام مسلحانه، حضوری فعال داشتند

ديکتاتوری عريان شاه مانع از آن شده بود 
عنوان يک طبقه متشکل  که طبقه کارگر، به

و آگاه، با صف و سياست مستقل به انق ب 
ھای مرتجع و  لذا در برابر گروه.  روی آورد

ضدانق بی اپوزيسيون بورژوايی و دستگاه 
روحانيت که خود را طرفدار انق ب جا زده 

يافتگی و امکانات وسيع  بودند، از سازمان
المللی برخوردار بودند و توسط  داخلی و بين
دار داخلی و امپرياليسم جھانی  طبقه سرمايه
شدند، ابتکار عمل را از دست  حمايت می

در جنبش عمومی خلقی فرورفت و .  داد

اجازه داد با سرنگونی رژيم سلطنتی 
شان سرکوب  مرتجعين جديدی که وظيفه

انق ب بود، قدرت سياسی را به دست 
ھای بعدی طبقه کارگر و  ت ش.  بگيرند
ھای زحمتکش برای جبران اين خطا،  توده

 به طول ۶٠در جريان تحوOتی که تا سال 
انجاميد، بدون نتيجه ماند و انق ب به شکست 

 .قطعی انجاميد
شکست انق ب به اين معناست که آن 
نيازھای ضروری تحول اجتماعی و تاريخی 
در ايران و آن مطالبات و اھدافی که 
کارگران و زحمتکشان در انق ب داشتند، 

لذا از آنجايی انق ب برای .  تحقق نيافت
حسب  گويی به اين نيازھا رخ داد، به پاسخ

يک ضرورت تاريخی، وقوع يک انق ب 
 .مجدد، امری ناگزير خواھد بود

سلطه جمھوری اس می بر ايران، آنچه که 
تر به تحوOت  به بار آورده است، نياز مبرم

انق بی و تشديد تضادھايی است که خود را 
 .اند ھای متعدد به نمايش گذاشته در بحران

بحران اقتصادی که بازتاب تضادھای Oينحل 
داری و گنديدگی آن است،  شيوه توليد سرمايه
باری برای کارگران و  عواقب فاجعه

. ھای وسيع زحمتکش به بار آورده است توده
گاه، شرايط معيشت کارگران ھمچون  ھيچ

. تحمل نبوده است امروز وخيم و غيرقابل
تقريباً عموم کارگران زيرخط فقر رسمی 

شده از سوی مؤسسات دولتی زندگی  اع م
دستمزد کارگران مطلقاً جوابگوی .  کنند می

. ھا نيست حتا تأمين حداقل ھزينه زندگی آن
ھا کارگر به صفوف ارتش بيکاران  ميليون
متجاوز از ھشت ميليون تن از .  اند شده پرتاب

توأم با رکود اقتصادی، .  مردم ايران بيکارند
ھای تورم دورقمی، زندگی را بر  نرخ
ھای وسيع مردم ايران دشوار و  توده

فقط، ھزينه .  تحمل کرده است غيرقابل
بھای مسکن خانوارھای زحمتکش،  اجاره

ھا را  بيش از نيمی از دستمزد و حقوق آن
 ميليون تن از مردم زحمتکش ١١.  بلعد می

نشين و تھيدست در فقر  عنوان حاشيه ايران به
صدھا ھزار .  برند و ف کت عظيم به سر می

وسال کارگران و  سن تن از فرزندان کم
 .زحمتکشان، کودک کار و خيابانی ھستند

ھا تن از  زير فشار فجايع نظم موجود، ميليون
بين .  اند مردم ايران به مواد مخدر معتاد شده

 ھزار تن به اتھام بزھکاری ٣٠٠ تا ٢٠٠
ھای  روزه چوبه اند، ھمه ھا را انباشته زندان

فقر و گرسنگی سراسر جامعه .  دار برپاست
که اکثريت  درحالی.  ايران را فراگرفته است

بسيار بزرگ مردم ايران در فقر و بدبختی 
ای از سرمايه  سابقه برند، حجم بی به سر می

و ثروت، در دست گروھی اندک 
دار، مالک و سران و مقامات  سرمايه

در طول .  حکومت اس می متمرکزشده است
گاه شکاف فقر و  صد سال اخير، ھيچ يک

ثروت در جامعه ايران ھمچون امروز عميق 

٧درصفحه   
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 يونان بر سر دوراھی خروج يا ماندن در اتحاديه اروپا

ھايی که طی  سياست.  رياضت اقتصادی بود
ھای اخير توليد ناخالص داخلی يونان را بيش  سال
درصد و درآمد سرانه يونان را طبق آمار  ٢۵ از

 ھزار دOر ٢٨المللی پول از بيش از  صندوق بين
 ھزار دOر در سال کاھش و ٢٢در سال به حدود 
 . تنزل داده است٣۵يونان را به رتبه 

ھای ديکته شده  از ديگر شرايط اجرای اين برنامه
از سوی ترويکا، قطع يا کاھش شديد بودجه 

در .  بسياری از خدمات رفاھی اجتماعی بود
نتيجه اين سياست، بودجه بسياری از خدمات 
رفاھی دولتی قطع شده است؛ سيستم آموزشی و 

 / ۵در حدود .  بھداشتی تقريباً مضمحل شده است
 درصد جمعيت به خدمات پزشکی مورد نياز ۶

دسترسی ندارند؛ کاھش شديد بودجه به کمبود 
کارکنان بخش بھداشت انجاميده است؛ برخی از 

ھای بزرگ کشور معالجه سرطان را  بيمارستان
به دليل گرانی داروھا از برنامه درمانی خود 

اند؛ برخی از مراکز خدماتی و  حذف کرده
ھا فاقد وسايل مورد نياز اوليه مانند  بيمارستان

ک سھای درس فاقد .  دستکش جراحی ھستند
مرگ و مير کودکان به شدت رو .  بخاری ھستند
 .به افزايش است

تعديل نيروی انسانی به ويژه در بخش دولتی، 
 نزديک به ٢٠٠١نرخ بيکاری را که در سال 

/  ٨ درصد بود، به ١١  درصد و در ميان ٢۵ 
حداقل .   درصد رسانده است۶٠جوانان تقريبا به 

 درصد کاھش ٢٢"  ترويکا"دستمزد بنا به فرمان 
نزديک .   يورو رسيده است۵٨۶و به 

ھای آتن ورشکست  درصد از مغازه ٢۵ به
 ميليون نفر، يعنی بيش از يک سوم ٣ /  ٩.  اند شده

در تحقيقی .  کنند جمعيت زير خط فقر زندگی می
 درصد گفتند که درآمدشان آن اندازه ۴٧متأخر، 

 درصد ۵۵.  نيست که معاش خانواده را تأمين کند
اند،  گويند از خانواده يا دوستان قرض گرفته می

اند تا خود را  شان را گرو گذاشته يا فروخته وسايل
نرخ خودکشی بيش .  سر پا  نگه دارند

 .درصد افزايش يافته است ۴٠ از
ھا در  در نتيجه اين شرايط، بسياری از يونانی

اين کشور در .  اند جستجوی کار مھاجرت کرده
 از نظر کاھش جمعيت در اروپا در ٢٠١٢سال 

سال گذشته تعداد مھاجران .  رده سوم قرار داشت
 . ھزار نفر رسيد۵٢به 

، تا ١٩۶٧از زمان حکومت سرھنگان در سال 
داران بخش حمل و نقل،  سال گذشته، سرمايه

ھا ھيچ مالياتی پرداخت  سازندگان و مالکان کشتی
گذشته از آن، بر اثر فرار گسترده .  کردند نمی

مالياتی، نرخ گردآوری ماليات بر درآمد و ثروت 
. در اين کشور زير ميانگين اتحاديه اروپا است

مدرسه بازرگانی بوث "طبق تحقيقی توسط 
ھای  که گزارشات بانکی را با دريافت"  شيکاگو

، ٢٠٠٩مالياتی مقايسه کرده است، در سال 
 ميليارد يورو را از ديد اداره ٢٨خودکارفرمايان 

. اين تنھا قشرمتوسط نبود.  ماليات پنھان کردند
طبق اط عاتی که توسط مقامات فرانسوی افشا 

/  ۵ ثروتمند يونانی ٢٠٠٠شد، در حدود   ١ 
ھای بانکی يونان  ميليارد يورو را در حساب

 .اند ذخيره کرده
ھا، وعده داده شد  در برابر اجرای اين سياست

ھايی به اين کشور  برای خروج از بحران، وام
ھايی که ظاھراً برای  وام.  پرداخت خواھد شد

کمک به رونق اقتصادی پرداخت شدند، اما در 
ھايی قرار گرفتند که  اصل در اختيار بانک
ھا آلمانی، فرانسوی و  صاحبان يا سھامداران آن

از کشورھای ديگرند و مردم با پرداخت انواع  يا 
ھا را  ھا و بھره ھای تازه بايستی اين وام ماليات

ھا، کشور را به  اين سياست.  کردند بازپرداخت می
جايی رساند که اکنون تا خرخره در يک بدھی 

 . ميليارد يورويی فرو رفته است٢۴٠ھنگفت 
پس جای تعجبی ندارد که سيريزا و رھبر اين 

قطع برنامه "ی  حزب، الکسيس سيپراس، با وعده
از .  در انتخابات پيروز شد"  رياضت اقتصادی

 ھزار شغل در ٣٠٠ھای حزب، ايجاد  جمله وعده
بخش خصوصی، دولتی و رفاھی، اولويت 
استخدام جوانان بيکار و بيکاران طوOنی مدت 

 ۵٨٠ سال، افزايش دستمزد ماھانه از ۵۵باOی 
ھای   يورو، توقف کسر بودجه٧۵١يورو به 

به (بازنشستگی و پرداخت يک ماه حقوق سال 
 ٧٠٠به بازنشستگان با درآمد زير )  عنوان عيدی

يورو، اجرای سياست مالياتی مناسب، برق 
 ھزار خانوار فقير، دادن ٣٠٠مجانی برای 

ھای فاقد  سوبسيد غذايی به ھمان تعداد از خانواده
درآمد، تغيير ماليات بر سوخت گرمايی، 

ھايی برای ارائه خدمات بھداشتی رايگان  برنامه
ھای  و بيمه پزشکی به بيکاران و اجرای برنامه

 .راديکال ديگر بود
ای که سيريزا به مردم داد  ترين وعده اما مھم

ت ش برای بخشوده شدن بخش عظيمی از بدھی 
ک ن يونان و تغيير شرايط بازپرداخت اين 

 درصد توليد ناخالص ١٧۵ست که  ھايی وام
 . دھند داخلی يونان را تشکيل می

ھا با شرکت در اين انتخابات و دادن رأی  يونانی
به سيريزا، نه تنھا سياست نئوليبرالی، بلکه 
ھمچنين سيستم سياسی فاسد، تبھکارانه و قيم 

ای را رد کردند که بيش از چھار دھه  مآبانه
و "  دمکراسی نوين"کار  توسط احزاب محافظه

بر کشور "  پاسوک"حزب سوسيال دمکرات 
زيرا يونان از نظر فساد، يکی از .  حاکم بود

بدترين کشورھای اتحاديه اروپاست و مبارزه با 
 .ھای اين حزب بود فساد از ديگر وعده

گرچه سيريزا، با آرای چشمگيری در انتخابات 
پيروز شد، اما برای تشکيل دولت نتوانست به 
اکثريت مطلق پارلمان دست يابد و به ناچار به 

حزب .  ائت ف با احزاب ديگر روی آورد
توانست يکی از متحدين  کمونيست يونان که می

آن باشد، پس از انتخابات اع م کرد که ھمکاری 
با حزب سيريزا برای حزب کمونيست ناممکن 

خيابان يک طرفه "است زير اين حزب در 
در نتيجه سيريزا .  کند حرکت می"  اتحاديه اروپا

گرا اما ضد  برای تشکيل دولت با حزب راست
ائت ف "  يونانيان مستقل"ی  رياضت اقتصادی

گرای کنونی يونان  ی عمدتاً چپ کرد و کابينه
 . تشکيل شد

اکسيس سيپراس، نخست وزير کنونی يونان، پس 
از انتخابات در نطق پارلمانی خود مجدداً بر 

ھا،  اما در انجام اين وعده.  ھايش تأکيد کرد وعده
داران و  از سويی با مقاومت و مخالفت سرمايه

اليگارشی مالی، احزاب ھوادار رياضت 
ھای يونان مواجه است و از  اقتصادی و رسانه

سوی ديگر با مقاومت و فشار اتحاديه اروپا و 
 .بانک مرکزی اروپا

در واکنش به نتيجه انتخابات يونان و اعمال فشار 
ھای  بر دولت جديد و واداشتن آن به رعايت توافق
 ١١پيشين، بانک مرکزی اروپا تصويب کرد از 

ھای تجاری يونان در صورت نياز  فوريه، بانک
به استقراض کوتاه مدت پول به منظور تامين 

توانند با گرو گذاشتن اوراق  نقدينگی Oزم، نمی
قرضه دولتی يونان از بانک مرکزی اروپا پول 

در نتيجه اين تصميم، بانک مرکزی .  قرض کنند
ھای  يونان، به تنھايی مسئول تامين نياز بانک

يونان به نقدينگی اضطراری است و در صورت 
تواند از حمايت بانک  بروز مشک ت، نمی

 ۵۴با اين حرکت .  مرکزی اروپا برخوردار شود
ميليارد يورو نقدينگی که قرار بود در اختيار 

 .دھندگان يونان قرار گيرد، قطع خواھد شد وام
ھفته گذشته وزير دارايی يونان، فاروفاکيس، به 
چند کشور اروپايی سفر کرد تا توافق سران 

ھا،  سياسی و اقتصادی اروپا، برای کاھش بدھی
تعليق بازپرداخت، اخذ وام موقت برای تأمين 

 و مذاکره بر سر ٢٠١۵نقدينگی Oزم تا ماه مه 
يکی از   .شرايط جديد بازپرداخت را جلب کند

/  ۵پيشنھادات فاروفاکيس آن بود که کاھش   ۴ 
درصدی کسری بودجه نسبت به توليد ناخالص 

 درصد ١ /  ۵داخلی که مورد نظر ترويکاست به 
ھای رفاھی و  تقليل يابد تا تفاوت آن در بخش

در مورد .  گذاری شود رونق اقتصادی سرمايه
ھا، طبق طرح کابينه   آن ھا و بھره بازپرداخت وام

جديد يونان، بازپرداخت قروض کشور به رشد 
پيوند .  اقتصادی وابسته گردد و نه به بودجه يونان

ھا به متغيرھای  ھای دولت دادن بھره به وام
اقتصادی مانند صادرات خالص يا رشد توليد 

ھای پيشنھادی  حل ناخالص داخلی، يکی از راه
به اين ترتيب .  بسياری از اقتصاددانان است

بدھکاران طی دوران سخت اقتصادی به 
پردازند و در زمان رونق،  تر می طلبکاران کم

 .تر بيش
ھای بروکسل و برلين حاکی از  تاکنون واکنش

عدم ع قه به سازش با دولت جديد يونان بوده 
 .است

گرچه سيريزا قبل و بعد از انتخابات بر تمايل 
خود به ماندن در حوزه پولی يورو و اتحاديه 
اروپا تأکيد کرده است، واقعيت آن است که يونان 

تواند ھم در اتحاديه اروپا بماند وھم سياست  نمی
ھای نئوليبرال  مستقل خود را برخ ف سياست

در نتيجه يا بايستی .  حاکم بر اروپا در پيش گيرد
در اتحاديه اروپا باقی بماند و شرايط سابق 

ھا را به شکلی تعديل شده  بازپرداخت بدھی
. رعايت کند، يا از اتحاديه اروپا خارج شود
ع وه بر اتحاديه اروپا، سيريزا در صورتی که 

تری دست بزند، بايد  بخواھد به اص حات عميق
ھای بين  نامه از ناتو و تعدادی ديگر از پيمان

يونان در ميان اعضای ناتو، .  المللی خارج شود
دومين ھزينه نظامی برحسب درصد توليد 

ھای  يکی ديگر از وعده.  ناخالص داخلی را دارد

١از صفحه   

٩درصفحه   



 ۴ ۶٨٧ شماره  ٩٣نيمه دوم بھمن      ۴

٣از صفحه   

 آھن بافق بر متن گسترش اعتصابات کارگری محاکمه کارگران معدن سنگ

به "  اخ ل در نظم"و "  اغتشاش"اتھاماتی چون 
محاکمه کشانده و حتا سازمان دھندگان اعتصاب 

 محاکمه دادگاه جزائیدر پتروشيمی رازی را در 
 .  محکوم ساخته استش قو به زندان و 

گرچه احضار، محاکمه و حبس کارگران مبارز 
ای نبوده و پيش از آن نيز  سابقه و آگاه امر بی

زاده، شاھرخ  کارگرانی چون بھنام ابراھيم
ھا تن از  زمانی، محمد جراحی، رضا شھابی و ده

اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد و 
تپه به دادگاه احضار و  سنديکای کارگران ھفت
ھای طوOنی مدت محکوم  محاکمه وبخشاً به حبس

ھای  اند و کماکان در زندان و زير شکنجه شده
جسمی و روانی قرار دارند، اما در دوره حسن 
روحانی، پديده احضار و محاکمه و بازداشت 
کارگران مبارز مورد اعتماد توده کارگران، ابعاد 

کارفرما .  خود گرفته است تری به وسيع
ای که باکارگراخت ف پيداکند،فوراً   برسرھرمسأله

در تشخيص .  کند  به دستگاه قضائی شکايت می
اخت ف ميان کارگر و کارفرما، اکنون حتا ھمان 

بند گذشته، يعنی نظارت و  شرايط و معيارھای نيم
تشخيص مراجع حل اخت ف نيز رعايت 

ست کارفرما يا مديرعامل کارخانه  کافی.  شود نمی
به کارگر مبارزی اتھامی وارد سازد و به دادگاه 

درنگ کارگر را  شکايت کند تا دادگاه نيز بی
شکايت کارفرما .  احضار و تھديد و محاکمه کند

از کارگران مبارز، احضار فوری اين دسته از 
کارگران به دادگاه و ارعاب و تھديد علنی، 

ھا اکنون به يک شيوه عمومی  اخراج و حبس آن
با اين .  و سرتاسری طبقه حاکم تبديل شده است

وجود، سرکوب و احضار و تھديد و محکمه نيز 
نه فقط کارگران معترض را مرعوب نساخته و 
از اعتراض و اعتصاب باز نداشته است، که گاه، 
خود، سبب اعتراض و اعتصاب و ادامه آن تا 
آزادی، منع پيگرد و بازگشت به کار 

جنبش کارگری در .  شدگان نيز شده است بازداشت
ھای  يک سال اخير، در اين زمينه شاھد نمونه

ھای بارز آن  يکی از نمونه.  متعددی بوده است
 کارگر ۵٠٠٠آھن بافق و اعتصاب  معدن سنگ

اين معدن است که اين روزھا دستگاه قضايی 
سرگرم احضار و محاکمه فعاOن اين اعتصاب 

آھن بافق، در  اعتصاب معدن سنگ.  است
 درصد سھام اين ٢٨/  ۵اعتراض به واگذاری 

 ارديبھشت ٢٧معدن به بخش خصوصی که در 
 تير، زمانی ۴ روز در ٣٩آغاز شد و پس از 

پايان يافت که مسئولين دولتی واگذاری سھام اين 
معدن را تلويحا منتفی اع م کردند و دو ماه 
مھلت خواستند تا به اين موضوع و ساير 

رغم اين  به.  مطالبات کارگران رسيدگی کنند
ھا اما دولت در تدارک سرکوب کارگران  وعده
و )  مديرعامل معدن(بدنبال شکايت کارفرما .  بود

 فعال اعتصاب دوتن از ١٨صدور حکم بازداشت 
اين کارگران درست در آستانه پايان مھلت دو 

 مرداد بازداشت شدند و روز بعد ٢٨ماھه، روز 
نيروھای سرکوب گارد ويژه در معدن مستقر 

ھای   کارگر ديگر در يورش٧روزھای بعد .  شدند
اين اقدام .  شبانه بازداشت و به دادگاه سپرده شدند

 کارگر ۵٠٠٠نه فقط اعتراض و اعتصاب دوم 

توان به اعتراضات و اعتصابات متعدد ديگر  می
وصنعت  از جمله اعتصاب کارگران کشت

کارون، کارگران پتروشيمی مھاباد، کارگران 
آباد،  سازی چادرملو، معدن مس خاتون گندله

سنگ  وفاض ب اھواز، ذغال کارگران اداره آب
سنگ چشمه پودنه  طرزه در شاھرود، ذغال

کرمان، کمپرسورسازی تبريز، فوOد و چدن 
دورود، معدن سنگرود، سيمان سپاھان اصفھان، 
ايران تاير، ايران خودرو، سايپا و پارس خودرو 

 .در ھمين يک ماه اخير اشاره کرد
سنگينی فشارھای اقتصادی و معيشتی بر دوش 

ھای کارگری، تحمل و  کارگران و خانواده
. شکيبايی طبقه کارگر را به انتھا رسانده است
برای تامين نان و غلبه بر گرسنگی، برای سير 
کردن شکم و برای رھايی از شرايط دشوار و 
تحميلی، راھی جز مبارزه در برابر کارگران 

چنين است که به اعتصاب .  باقی نمانده است
کنند،  ھا را خاموش می آورند، ماشين  روی می

اندازند، راھی خيابان  تجمع و اعتراض راه می
آميز خود را ھر روز  شوند و خروش اعتراض می

خروشی که ستون فقرات طبقه .  سازند رساتر می
 .حاکم ودولت اين طبقه را به لرزه انداخته است

روحانی و مجموعه اعضای کابينه وی که مجری 
ھای انحصارات مالی  وچرای سياست چون بی
داران داخلی است، تامين کار  المللی و سرمايه بين

تر را،  تر و کارگر ھر چه خاموش ھر چه ارزان
. ھای خود قرار داده است در سرلوحه برنامه

ھای  برای تحقق اين برنامه که جزء خواست
ھا و ترفندھا  محوری سرمايه است، انواع سياست

حقوقی  بی.  کار بسته است را عليه طبقه کارگر به
محض و بدترين شرايط کاری را بر کارگری که 
برای زنده ماندن راھی جز فروش نيروی کار 

تا کارگر برای .  خويش ندارد، تحميل کرده است
تھيه يک لقمه نان به ھر خفتی تن دھد، وحشيانه 

روحانی اگرچه .  استثمار شود و دم برنياورد
العاده  توانسته است کار ارزان و حتا کار فوق

ارزان را محقق سازد، اما در خاموش ساختن 
کارگران توفيقی نداشته و با شکست قطعی 

 .روبرو شده است
ترين  رحم ترين و بی کابينه روحانی که راست

کند، با اجرای  جناح بورژوازی را نمايندگی می
ھای اقتصادی نئوليبرال،  تر برنامه گسترده
سازی بيش  ھا و محروم نظر از محدوديت صرف

ھای قانونی در زمينه  از پيش کارگران از حداقل
نظر از  حقوق کار و تامين اجتماعی، صرف

تغيير قوانين و وضع مقررات جديد به زيان 
حقوقی  نظر از تشديد بی وعليه کارگران و صرف

ی ارعاب و  و استثمار طبقه کارگر، به حربه
سرکوب علنی و مستقيم کارگران نيز متوسل شده 
و دستگاه امنيتی و قضايی را در ابعاد 

تری عليه اعتصاب و سازماندھندگان آن  گسترده
ھا کارگر مبارز و  ده.  وارد معرکه ساخته است

فعال اعتصاب را در سرتاسر ايران، در معدن 
اکريل اصفھان،  آھن چادرملو، در پلی سنگ

سيمان استھبان و فراپاکس، سيمان لوشان، 
آھن اردبيل،  پاOيشگاه آبادان، کاشی گي نا، ذوب
آھن بافق و  پتروشيمی رازی، معدن سنگ

بسياری از واحدھای ديگر به دادگاه احضار و به 

، اعتراضات و ٩٣تر شدن پايان سال  با نزديک
اعتصابات کارگری نيز از گسترش بيشتری 

ھای کارگری  برخوردار شده و تقريبا تمام بخش
روند فزاينده و پرشتاب .  را در بر گرفته است

اعتصابات و اجتماعات اعتراضی کارگری از 
اول سال جاری تاکنون، بيان روشنی از تشديد 
نارضايتی کارگران از اوضاع و شرايط حاکم، 
مقاومت در برابر تعرض سرمايه، مبارزه برای 
بھبود شرايط کار و زندگی و تغيير وضع موجود 

سابقه اعتصابات و  تعدد و گسترش بی.  است
تجمعات و ديگر اشکال مبارزه کارگری و 
صدای اعتراض طبقه کارگر که از معادن 

آھن گرفته تا صنايع  سنگ و مس و سنگ ذغال
آھن و  سازی، ذوب خودروسازی، فوOد، لوله

شود،  وصنعت و در ھمه جا ديده و شنيده می کشت
داران و دولت  موجب ھراس و وحشت سرمايه

روزی نيست که کارگران . ھا گشته است حامی آن
اين کارخانه يا آن معدن دست به اعتصاب و 

گرچه خبر بسياری از اين .  اعتراض نزنند
اعتصابات و اعتراضات، سانسور و به عمد در 

شوند،  ھای رسمی منعکس نمی مطبوعات و رسانه
ھا در  اما حتا اخبار انتشار يافته در اين رسانه

ھمين نيمه اول بھمن ماه نيز حاکی از حجم بسيار 
از .  ست باOی اعتصابات و اعتراضات کارگری

جمله اعتصابات و اعتراضات کارگری در ھمين 
 .توان به موارد زير اشاره کرد بازه کوتاه می

درپی بيش از  اعتصابات و تجمعات اعتراضی پی
 کارگر کارخانه لوله و نورد صفا در ساوه ١٠٠٠

 ماه ١۶ ماه حقوق معوقه و ۴با خواست پرداخت 
 کارگر پيمانی ١٢٠٠حق بيمه، اعتصاب 

 بھمن آغاز شده و به ١٣سازی اھواز که از  لوله
مدت چند روز ادامه داشته است، با خواست 
تعيين وضعيت شغلی و پرداخت دو ماه حقوق 

 کارگر کارخانه قند ورامين به ۴٠٠معوقه، تجمع 
مدت چند روز متوالی در محوطه کارخانه در 
اعتراض به تعطيلی اين واحد و خواست تعيين 

تجمع کارگران فوOد .  وضعيت و تضمين شغلی
برای ششمين (البرز در مقابل فرمانداری تاکستان 

ھا  در اعتراض به اخراج)  بار در ظرف يک ماه
. و قراردادھای موقت و خواست پرداخت دستمزد

آھن اردبيل در  تجمع سه روزه کارگران ذوب
برابر استانداری، در اعتراض به نامشخص بودن 

.  ماه حقوق٨وضعيت شغلی و عدم پرداخت 
اعتصاب چند روزه کارگران سيمان تجارت 
مھريز در اعتراض به بدرفتاری و اھانت مديران 

تجمع اعتراضی کارگران .  نسبت به کارگران
 کيلومتری ٢۵آھن آنومالی شمالی در  معدن سنگ

بافق در مقابل درب ورودی معدن با خواست 
اعتصاب سه روزه کارگران .  استخدام رسمی

معدن کوشک با خواست پرداخت سه ماه حقوق 
. معوقه و بازگشت به کار کارگران اخراجی
اجتماع اعتراضی کارگران مجتمع صنعتی 
اسفراين با خواست پرداخت دو ماه حقوق 

ای کارگران برق  اعتصاب يک ھفته.  افتاده عقب
ھای زير مجموعه شرکت  از شرکت(تکاب نيرو 
با خواست پرداخت مزايا، )  ای تھران برق منطقه

 ميليون ٣پاداش و سختی کار که ھر کارگر مبلغ 
ھا  ع وه بر اين.  تومان از اين بابت طلبکار است

  ۵درصفحه 



 ۵ ۶٨٧ شماره  ٩٣نيمه دوم بھمن      ۵

 آھن بافق بر متن گسترش اعتصابات کارگری محاکمه کارگران معدن سنگ
آھن بافق گرچه جزء بسيار کوچکی از  سنگ

ھاست، اما کسی نبايد اعتراض  اين واگذاری
معترضين به اين .  و با آن مخالفت کند

سياست بايد محاکمه و مجازات گردند تا راه 
بر اعتراضات و اعتصابات مشابه مسدود 

 ماه بعد از اعتصاب ۵چنين است که !  شود
آھن بافق،  کارگران معدن سنگ

سازماندھندگان اين اعتصاب يکپارچه، به 
در "   اخ ل در نظم"و "  اغتشاش"اتھام 

 .شوند دادگاه سرمايه محاکمه می
ھای دولت روحانی  رغم اين شمشيرکشی علی

آھن  به روی کارگران مبارز معدن سنگ
بافق، کارگران اين معدن ھنوز ھم قادرند 
جلوی اين روند را بگيرند و دولت را عقب 

امروز ھر کارگر معدن بافق اين را .  برانند
 ماه پيش کارفرما، ۵داند که اگر  می

مديرعامل، فرماندار و استانداری يزد ھمگی 
در برابر کارگران عقب نشستند، اگر دستگاه 
قضايی در برابر کارگران کوتاه آمد و وعده 

 کارگر بازداشت شده و ٩منع پيگرد قضايی 
 درصد سھام معدن به ٢٨/  ۵لغو واگذاری 

بخش خصوصی داده شد، اگر کارگران 
بازداشتی آزاد و به سر کارھای خود 
بازگشتند، تنھا و تنھا نتيجه اتحاد و اعتصاب 

ھای  يکپارچه کارگران و خواباندن چرخ
در حال حاضر نيز اگر بخواھند .  توليد بود

رفقای کارگر خود را از پيگرد دستگاه 
قضايی و امنيتی رھا سازند و دست اين 

ھا را از دخالت در امور زندگی و کار  ارگان
رفقای خود کوتاه کنند و اگر بخواھند دولت 

نشينی سازند، بار ديگر بايد  را وادار به عقب
به مؤثّرترين شکل مبارزه متوسل شوند و 
متحد و يکپارچه توليد را متوقف سازند و تا 

يک از  ھای خود به ھيچ تحقق کامل خواست
ھای طرف مقابل که ھمگی پوچ و  وعده

. اند، اعتماد نکنند توخالی از کار درآمده
توانند و  آھن بافق می کارگران معدن سنگ

بايد متشکل شوند و مبارزات خود را مستقل 
ھای  از عوامل کارفرما و عناصر و تشکل

وابسته به رژيم که خود را ھمراه کارگران 
دھند و گاه در صفوف مقدم  نشان می

شوند تا در موقع  اعتصاب نيز ظاھر می
مناسب سر اعتصاب را به سنگ بکوبند، 
اعتصابات و اعتراضات متشکل خود را 

آھن بافق  کارگران معدن سنگ.  سازمان دھند
ی  بايد بدانند که تنھا با برافراشتن دوباره

پرچم مبارزه و پرچم اعتراضی که در دو 
 روز بر فراز ۵۵درپی به مدت  اعتصاب پی

توانند دولت را به  معدن به اھتزاز درآمد می
نشينی وادار ومطالبات خود ار محقق  عقب
 .سازند

اخت ف ميان کارگر و کارفرما نقش 
کند، يا به عبارت ديگر  گرانه ايفا می ميانجی

از کانال مديرعامل و کارفرما وارد قضايا 
کشيد، اکنون  شد و بر نقش خود پرده می می

ی نازک حائل را  ھا و پرده کاری اين م حظه
واسطه وارد  نيز کنار زده، مستقيم و بی

صحنه شده است و ھر اعتصاب کننده و 
گر اعتصاب را به دادگاه و زندان و  سازمان

محاکمه .  کند حبس و اخراج تھديد می
کارگران مبارز معدن بافق اين بار به 
شکايت دولت، نه فقط ترس و وحشت رژيم 
از گسترش اعتصابات کارگری از نوع 

آھن  اعتصاب يکپارچه کارگران معدن سنگ
دھد، بلکه در عين حال  بافق را نشان می

ست در راستای منکوب ساختن و  ت شی
زھرچشم گرفتن از کارگرانی که به خود 

ھای محوری  اند با يکی از سياست جرات داده
روحانی يعنی واگذاری صنايع و معادن به 
ثََمن بَخص به بخش خصوصی مخالفت کنند 

سياستی که ديکته !  و در برابر آن بايستند
المللی پول و  شده بانک جھانی و صندوق بين

 ناپذيری از سياست  جزء مھم و تفکيک
اقتصادی نئوليبرال است، با اخراج و 
بيکارسازی وسيع کارگران عجين است و 
زدن از مزايا و حقوق اجتماعی کارگران، 
کاھش ھزينه توليد به بھای انجماد يا کاھش 
دستمزدھا و تعرض سرمايه به حقوق اوليه و 

 .معيشت کارگری از مختصات آن است
اعتصاب يکپارچه و شکوھمند کارگران 
معدن بافق در اساس، اعتراض جدی نسبت 
به اين سياست و مخالفت آشکار با آن بوده 

سياستی که مورد تاييد ھمه نھادھای .  است
ھای  ست، از مجلس و کابينه و جناح حکومتی

جمھور و  رنگارنگ حکومتی گرفته تا رئيس
سياستی که از دوره !  رھبر کل نظام

رفسنجانی به اجرا گذاشته شد، در دوره 
خاتمی با جديت بيشتری دنبال شد و 

نژاد افتخارش اين بود که  احمدی
ھا تنھا در ظرف يک سال  سازی خصوصی
ی رياست جمھوری وی، از مجموع  از دوره

 سال قبل از آن ١٠سھام واگذار شده در 
بيشتر بوده است و اکنون در دوره روحانی 

ھای عرضه شده برای واگذاری به  شرکت
لحاظ ميزان سھام و ارزش آن چند ده برابر 

 سال گذشته سابقه ١٠شده و در تمام طول 
بنابر اين گزافه نيست اگر گفته .  نداشته است

ھای سياست اقتصادی  شود يکی از شاه بيت
سازی و مخالفت با آن  روحانی خصوصی

معدن .  مخالفت با دولت و يا کل نظام است

که اجتماعات اعتراضی  معدن بافق، بل
ھای دستگيرشدگان و  روزی خانواده شبانه

انبوھی از کارگران و زحمتکشان شھر بافق 
کارگران و زحمتکشان .  را در پی داشت

شھر بافق با تجمع در برابر فرمانداری اين 
شھر، ضمن حمايت از کارگران اعتصابی، 
. خواستار آزادی کارگران زندانی شدند

 کارگر معدن بافق ۵٠٠٠اعتصاب يکپارچه 
و حمايت پرشور اکثريت مردم اين شھر از 
مطالبات کارگران اعتصابی، ايستادگی 
متحدانه کارگران در برابر تھديد و ارعاب و 

گرانه از يک سو، و ترس  اقدامات سرکوب
رژيم از گسترش اعتصاب و تسّری آن به 
ديگر واحدھا و معادن منطقه، دولت را به 

مديرعامل معدن در .  نشينی وادار کرد عقب
ای به شورای تامين شھر بافق در دوم  نامه

روز .  شھريور از شکايت خود انصراف داد
شھريور يعنی در شانزدھمين روز دور  ١٢

دوم اعتصاب کارگران معدن بافق و به دنبال 
ورود جمعی از مقامات دولتی و امنيتی 
استان يزد و شھر بافق به معدن و مذاکره با 
کارگران اعتصابی، با وعده لغو 

سازی معدن، رسيدگی به ساير  خصوصی
مطالبات کارگران، آزادی کارگران زندانی و 

ھا، کارگران معدن بافق  منع پيگرد قضايی آن
کارگران .  نيز به اعتصاب خود پايان دادند

بازداشتی آزاد و به سر کارھای خود 
 !بازگشتند
 ماه پس از آخرين اعتصاب ۵حدود 

کارگران معدن بافق، نه فقط تجديد نظر 
قطعی در تصميم دولت مبنی بر واگذاری 

شود و اين  معدن به بخش خصوصی ديده نمی
موضوع کماکان در پرده ابھام قرار دارد، 
بلکه فعاOن اعتصاب نيز دوباره به دادگاه 

. اند احضار و به محاکمه کشانده شده
 بھمن از ١٣خبرگزاری دولتی ايلنا روز 
 کارگر ياد ٩برگزاری اولين جلسه دادگاه 

طبق اين گزارش، قاضی .  شده خبر داد
 کارگر، در ٩ی اين  رسيدگی به پرونده

نخستين جلسه رسيدگی به اتھامات، به 
کارگران گفته است اگرچه کارفرما شکايت 

ھا با شکايت  خود را پس گرفته است، اما آن
وقتی !  اند فرمانداری به دادگاه احضار شده

که کارگران احضار شده پس از نخستين 
کنند تا  جلسه دادگاه به فرمانداری مراجعه می

از دOيل شکايت فرماندار باخبر شوند، 
گويد، او  فرماندار در پاسخ به کارگران می

از کارگران شکايت نکرده، بلکه دولت از 
 .ھا شکايت نموده است آن

بدين ترتيب اگر پيش از اين، کارگران مبارز 
و سازماندھندگان اعتصاب، با شکايت 
مديرعامل و کارفرما به دادگاه احضار و 
بازداشت و محاکمه و حبس و اخراج 

کرد که در  شدند و دولت چنين وانمود می می

۴از صفحه   

 زنده باد سوسياليسم 



 ۶ ۶٨٧ شماره  ٩٣نيمه دوم بھمن      ۶
۵از صفحه   

 آب در خوابگه مورچگان ريخته اند
لجبازی ھا و آبروريزی ھای گاه و بيگاه شما را 

رحيمی در نامه خود ھمچنين از .  می خورد
نام برده است "  جابر ابدالی"سرمايه داری به اسم 

برخی نمايندگان مجلس و مقامات "که از سوی 
به او معرفی شد و سرمايه "  قضايی و اجرايی

 ٢٠٠دار مورد نظر نيز مبلغ يک ميليارد و 
ميليون تومان جھت کمک به نمايندگان 
اصولگرای مجلس ھشتم اختصاص داد و مبلغ 

 نفر از کانديداھای ١٧٠قريب "فوق نيز، به 
 .پرداخت شده است" مجلس ھشتم

ادعاھای معاون اول احمدی نژاد تا ھمين جا نيز 
از محدوده فساد اقتصادی نھادينه شده در 
جمھوری اس می فراتر رفته و رسوايی فساد 
. سياسی حاکم بر نظام را نيز آشکار کرده است
اگر تا ديروز، تمام نگاه ھا متوجه دخالت ھای 
شورای نگھبان و سپاه پاسداران در مھندسی 
کردن نمايش ھای انتخاباتی جمھوری اس می 
بود، ھم اينک با ادعای رحيمی مبنی بر اينکه 

ديگر متھم اصلی پرونده اخت س "  جابر ابدالی"
بيمه ايران از طرف برخی نمايندگان مجلس، 
دولت و مقامات قضايی به او معرفی شد، تا با 
اھدای پول ھای به غارت رفته از صندوق بيمه 
ايران، انتخابات مجلس ھشتم به نفع نمايندگان 
منتخب شورای نگھبان مھندسی گردد، خود دليل 
روشنی بر فساد سياسی حاکم بر مجموعه ھيئت 

فسادی که عمدتا و به طور .  حاکمه ايران است
اخص نھادھای زير نظر خامنه ای بدان آلوده اند، 

" ولی فقيه"اما به دليل امنيت آھنينی که توسط 
پيرامون آنھا کشيده شده است، از ھرگونه 
بازرسی و نظارت ھمين نھادھای به اصط ح 

 .  کنترلی جمھوری اس می نيز معاف ھستند
در نظام فاسد جمھوری اس می، محمد رضا 

" جابر ابدالی"رحيمی و سرمايه دارانی ھمانند 
نمونه ھايی که ھر از .  تنھا مشتی از خروارند

چندگاھی در جدال و کشمکش ھای درونی ھيئت 
حاکمه ايران رسانه ای و بعضا قربانی مدار 
قدرت اقتصادی و سياسی دزدان و تبھکاران 

اينکه جھانگيری معاون .  اصلی نظام می شوند
اول حسن روحانی اذعان کرده، فساد در زمان 
شاه نيز اينگونه و در اين ابعاد نبوده است، چيزی 
جز بيان اين حقيقت محض نيست که مجموعه 
ھيئت حاکمه ايران در گرداب فساد سياسی و 

فسادی که ھمانند .  مالی عظيمی غوطه ور است
اين که .  خوره تمام کالبد نظام را فرا گرفته است

سايت ھا، نھادھا و ارگان ھای مختلف جمھوری 
اس می مدام ھمديگر را به دزدی و فساد متھم 
می کنند، اين نيز بيانگر اين حقيقت است که در 
نظام جمھوری اس می مجموعه ای از دزدان، 
فاسدان و اخت س گران در کنار ھم و در توافق 
با ھم قرار گرفته اند، تا حاصل رنج و ت ش 
کارگران و توده ھای مردم ايران را به غارت 

 . ببرند
در رژيمی که اختناق و سرکوب در آن نھادينه 
شده است، در رژيمی که ھر گونه فعاليت سياسی 
نيروھای مخالف نظام و حتا تحرکات سياسی 
عناصر منتقد درون نظام ھم، به شدت سرکوب و 
کنترل می شود، اينکه سرمايه داران فاسدی 

چگونه توانسته اند با پول و "  جابر ابدالی"ھمانند 
دادن رشوه دست کم دو سوم نمايندگان مجلس 
ھشتم را بخرند، از جمله پديده ھای نادری ست 
که فقط در جمھوری اس می به امری ممکن و 

در واقع فاضل .  بسيار عادی تبديل شده است

 سال حبس و از پرده ۵محکوميت رحيمی به 
برون افتادن رسوايی ھيئت حاکمه ايران، انگار 
که آب در خوابگه مورچگان ريخته باشند، ھمه 
. نھادھای جمھوری اس می به جان ھم افتاده اند
ھر کدام به نحوی ت ش می کنند تا خود را از 
آلودگی ھای فساد حاکم در باOترين نھادھا و 

ھمه به تکاپو .  ارگان ھای حکومتی مبرا سازند
" کی بود، کی بود، من نبودم"افتاده اند و با شعار 

زمين و زمان را به ھم می بافند تا نه تنھا خود و 
نھاد مربوط به خود را از رحيمی و فساد مالی و 
سياسی صورت گرفته مبرا سازند، بلکه ت ش 
می کنند تا پرونده فساد مالی گسترده رحيمی را 
به ديگر نھادھای جمھوری اس می متصل 

 . سازند
احمدی نژاد که قول داده بود در صورت اثبات 
اتھامات معاون اول خود به تلويزيون بيايد و از 
مردم عذرخواھی کند، به يکباره دچار آلزايمر 
شد و زودتر از ھمه بند ناف خود و کابينه اش را 

 بھمن ۵او در تاريخ .  از پرونده رحيمی جدا کرد
 با صدور بيانيه ای در واکنش به ٩٣ماه 

محکوميت معاون اول خود، ضمن تشکيک در 
تمام ماجرای آقای رحيمی حتا :  اتھامات او نوشت

با فرض صحت اتھامات و قبول رسيدگی قانونی 
 و قبل از آن و ٨۶و صحيح، مربوط به سال 

دوره رياست ايشان بر ديوان محاسبات کشور، 
وابسته به مجلس شورای اس می و پيش از 
شروع ھمکاری و حضورشان در دولت نھم بوده 
است و در آن زمان، چنين مسائلی مطرح نبوده 

اصوO اين موضوع، ھيچ ارتباطی با دولت .  است
و حتا دوره خدمت ايشان در دولت نھم و دھم 

 . ندارد
تعدادی از نمايندگان به اصط ح اصولگرای 
مجلس از جمله علی رضا زاکانی دبير کل 
جمعيت رھپويان انق ب اس می و محمد دھقان 
عضو ھيئت رئيسه مجلس نه تنھا حساب 
اصولگرايان را از پرونده فساد مالی رحيمی جدا 
کردند، بلکه با منتسب کردن رحيمی به 

به شکل حيرت "  اص ح طلبان"رفسنجانی و 
آوری سعی دارند تا گريبان بيش از دو سوم 
نمايندگان به اصط ح اصولگرای مجلس ارتجاع 
را که به گفته وکيل رحيمی و نيز طبق ادعای 
خود رحيمی، پای شان در پرونده فساد سياسی و 
اقتصادی معاون اول احمدی نژاد گير است، رھا 

 )٢. (سازند
محمد رضا باھنر، نايب رئيس مجلس اس می نيز 
که خود از جمله نمايندگانی ست که از پول ھای 

به نمايندگان مجلس سھمی "  جابر ابدالی"اھدايی 
 بھمن به ١٣عايدش شده است، در نشست خبری 

اينکه برای آقای رحيمی حکم :  خبرنگاران گفت
صادر شده است و بايد بر اين اساس دوران 
محکوميت خود را طی کند، جزو روند دادرسی 
است و ما در مورد آن نه حرفی می زنيم و نه 

 . دخالتی داريم
محمد رضا رحيمی که تا ھمين يک سال و نيم 
پيش بعد از مقام رياست جمھوری، فرد اول 
اجرايی نظام بود، وقتی با بی مھری ھمپالگی 
ھايش مواجه شد، دو روز بعد از بيانيه احمدی 

فراموش :  نژاد، طی نامه سرگشاده به او نوشت
کرده ايد که رحيمی محکوم امروز، چوب 

 سال ۵ سال به ١۴يکباره محکوميت رحيمی از 
از جمله کرامات و الطاف   حبس تقليل يافت،

جمھوری اس می است که فقط و فقط در مواجھه 
با فساد و دزدی ھای عناصر بانفوذ درون ھيئت 

وگرنه، دستگاه .  حاکمه به نمايش گذاشته می شود
قضايی جمھوری اس می در قربانی کردن افراد 
غيرخودی ھمانند فاضل خداداد و مه آفريد امير 
خسروی، با دست و دل بازی غير قابل تصوری 
بی ھيچ درنگی قادر است حکم اعدام را از توبره 

  .سيستم قضايی اش بيرون بکشد
موضوع گسترش فساد مالی در باOترين نھادھای 
جمھوری اس می اگرچه امر تازه ای نيست و 

سيستم "اين پديده از مدت ھا پيش به صورت يک 
خوره به جان نظام افتاده "، ھمچون "شکل گرفته

(است ، اما محکوميت رحيمی آنھم در مقام )١" 
معاون اولی رياست جمھوری، خود به تنھايی 
تمام کثافات و گنديدگی نھادينه شده در ھيئت 

برای .  حاکمه ايران را بر کف جامعه ريخت
عموم توده ھای مردم ايران و ھمه آنھايی که با 
ماجراھای دو دوره رياست جمھوری احمدی نژاد 
و حمايت بی دريغ شخص خامنه ای و شورای 
نگھبان در گماشتن احمدی نژاد بر باOترين مقام 
اجرايی کشور آشنايی دارند، محمد رضا رحيمی 
. نيز عنصری آشنا و شناخته شده برای آنان است
محمد رضا رحيمی، در سال ھای پيش تر 

او سپس از طرف اکثريت .  استاندار کردستان بود
مجلس ھفتم، به رياست نمايندگان اصولگرای 

که يکی از نھادھای "  ديوان محاسبات کشور"
تنھا چند سال .  مبارزه با فساد است، انتخاب شد

ولی "بعد، وقتی احمدی نژاد به عنوان نورچشمی 
بر مسند رياست جمھوری نشست، رحيمی "  فقيه

نيز ابتدا به سمت معاون حقوقی و پارلمانی 
احمدی نژاد منصوب شد و سپس به جايگاه 

مقامی .  معاون اول رياست جمھوری ارتقا يافت
که مطابق قوانين جمھوری اس می اگر برای 

افتاد، معاون  ھا اتفاقی می نژاد در آن سال احمدی
اول او، يعنی شخص رحيمی تا برگزاری 

جمھوری  انتخابات بعدی عم  در مقام رياست 
لذا، خود بخوان حديث مفصل .  نظام ابقاء می شد

 .از اين مجمل
پرونده فساد مالی محمدرضا رحيمی و رسانه ای 

زمانی که .   باز می گردد٨٨شدن آن، به سال 
 ھزار ميلياردی مه آفريد ٣موضوع اخت س 

اميرخسروی، به عنوان بی سابقه ترين و رکورد 
شکن ترين مفاسد اقتصادی جمھوری اس می 
. برم  شد، پرونده بيمه ايران نيز رسانه ای شد
اھميت پرونده بيمه ايران و جنجالی که از ھمان 
ابتدا بر سر آن در گرفت، وجود رد پای يک مقام 

ر در اين   -ارشد دولت احمدی نژاد تحت عنوان م
در ھمان زمان مقامات قضايی .  پرونده بود

جمھوری اس می ادعا کردند، تقريبا ھمه 
به جز "  حلقه فاطمی"اعضای شبکه مربوط به 

با .  معاون اول رياست جمھوری دستگير شده اند
برم  شدن نام معاون اول دولت ھای نھم  و دھم 
در راس اين شبکه، احمدی نژاد در واکنش به اين 

"رسوايی بزرگ اع م کرد اگر ثابت شود که : 
رحيمی حتا يک لایر ھم اخت س کرده، من به 
تلويزيون آمده و ضمن عذرخواھی اع م می کنم 

حال با ".  که شايستگی اين َسَمت را ندارم
  ٧درصفحه 



 ٧ ۶٨٧ شماره  ٩٣نيمه دوم بھمن      ٧

۶از صفحه   

آب در خوابگه مورچگان 
 ريخته اند

خداداد، شھرام جزايری، مه آفريد اميرخسروی، 
بابک زنجانی، پديده شانديز، جابر ابدالی و 
ماجرای زمين خواری تعدادی از عناصر اجرايی 
جمھوری اس می که از جمله جديدترين فساد 
برم  شده در نظام جمھوری اس می است، 
صرفا نمونه ھايی ھستند که ھرازگاھی در 
گردونه کشمکش ھای درونی ھيئت حاکمه ايران، 
ماجرای شان لو می رود و عمدتا ھم قربانی 

وگرنه، .  تسويه حساب ھای درونی نظام می شوند
چه کسی است که نداند تحت لوای به ظاھر 
خصوصی سازی، بخش بزرگی از صنايع، 
کارخانجات، معادن، مخابرات و مجموعه 
سرمايه ھای ملی کشور که حاصل دسترنج 
کارگران و توده ھای زحمتکش مردم ايران 
است، به عناصر و نھادھای خودی درون نظام 

 . واگذار شده است
اگر در رژيم شاھنشاھی، سرمايه ھای کشور 

مشخص و "  ھزار فاميل"توسط يک مجموعه 
شناسنامه دار به غارت می رفت، در نظام 

" خودمانی سازی"جمھوری اس می از قَبَل اين 
ھا، موجی از سرمايه داران فاسد و بدون 
شناسنامه شکل گرفته اند که به دليل موقعيت شان 
در نھادھای نظامی و سياسی ھمواره از يک 

پرونده زمين .  مصونيت آھنين برخوردار بوده اند
خواری ھای ک ن برادران Oريجانی  و فساد 

سپاه پاسداران،  "  برادران قاچاقچی"گمرکی 
نمونه ھايی از اين فساد مصونيت يافته در درون 

وقتی پرونده اخت س سعيد مرتضوی .  نظام است
در تامين اجتماعی رو شد، وقتی زد و بندھای 
مرتضوی با بابک زنجانی برم  و در پی آن پای 
برادران Oريجانی نيز به درون اين پرونده کشيده 
شد، بازھم اين فساد نھادينه شده نظام، به زير 

 . سايه مصونيت آھنين خزيده شد
برم  شدن ابعاد واقعی چپاولگری ھای بی حد و 
حصر خامنه ای و نھادھای زير مجموعه اش تنھا 
با سرنگونی اين نظام به دست توانای کارگران و 
عموم توده ھای مردم ايران و برقراری يک 

اما،ترديدی .  حکومت شورايی متحقق خواھد شد
نيست که تا آنزمان فرابرسد، در پی تشديد 
کشمکش ھای کنونی ھيئت حاکمه، پرونده ھای 
قطورتری از فساد حاکم بر جمھوری اس می 

درآن روز به جای آب، .  رسانه ای خواھندشد
 . سي ب در خوابگه مورچگان ريخته خواھد شد

اسحاق جھانگيری معاون اول روحانی در   -)١( 
 در جلسه ستاد ھماھنگی ٩٣ فروروين ٢۶

امروز فساد به :  مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت
او .  صورت سيستمی در حال شکل گيری است

 در ھمايش ٩٣ ارديبھشت ٢٩ھمچنين در تاريخ 
ملی قدردانی از نخبگان علمی و فرھنگی اع م 

امروز فساد مانند خوره به جان نظام افتاده :  کرد
 . است
 به نقل ٩٣سايت کلمه در تاريخ سوم آبان   -)٢(

پای :  از محمد رضا نادری، وکيل رحيمی نوشت
 نماينده اصولگرای مجلس در اين ١٨٠ تا ١٧٠

پرونده فساد سياسی و اقتصادی گير است که 
 .رحيمی به آن ھا پول داده تا ھزينه انتخابات کنند

 

٢از صفحه   

خواری  فساد، دزدی، رشوه.  نبوده است
. سرتاپای دستگاه دولتی را فراگرفته است
مردم ايران زير يوغ استبداد دولت دينی و 

ترين  ديکتاتوری عريان طبقه حاکم از ابتدايی
ھای سياسی  حقوق دمکراتيک و آزادی

ھا ھزار تن  جمھوری اس می ده.  اند محروم
خواه و سوسياليست را کشتار  از مردم آزادی

ھا ھزار   سال ده٣۶در طول اين .  کرده است
زنان ايران .  ھا به بند کشيده است تن را سال

ترين حقوق انسانی خود  حتا از ابتدايی
ستمی که در دوران .  اند محروم شده

شود، در  جمھوری اس می برزنان اعمال می
ھای پس از انق ب مشروطيت  تمام سال

 .سابقه است بی
با اين اوصاف، روشن است که جمھوری 
اس می تمام تضادھای جامعه موجود را به 

نارضايتی .  منتھا درجه تشديد کرده است
ای از وضع موجود به حداکثر رسيده  توده
آوری  تمام شرايط عينی برای روی.  است
ھای کارگر و زحمتکش به انق بی مجدد  توده

تأخيری که تاکنون در وقوع اين .  فراھم است
داده، جامعه ايران را به قھقرا  انق ب رخ

تواند دوام  اين وضع نمی.  سوق داده است
انق ب بيش از ھر زمان ديگر نياز .  آورد

 .مبرم جامعه است
 اگرچه به شکست ١٣۵٧انق ب سال 

بھايی به طبقه  ھای گران انجاميد، اما درس
کارگر ايران داد و تجارب ارزشمندی از 
خود برجای نھاد که در انق ب آتی فراموش 

 .نخواھد شد
اين انق ب به ھمگان آموخت که اگر رھبری 

جنبش و انق ب در دست طبقه کارگر نباشد 
و اين طبقه به طبقه حاکم تبديل نشود، 

 .ی محتوم انق ب خواھد بود شکست، نتيجه
ھای مردم ايران  شکست انق ب به توده

آموخت که زودباوری و اعتماد ناآگاھانه را 
کنار بگذارند و به خودشان و به ابتکار 

 .شان اعتماد و اتکا کنند عمل
انق ب نشان داد که اشکال موثر مبارزه 
برای سرنگونی نظم موجود، اعتصابات 
عمومی اقتصادی، اعتصابات عمومی 
 –سياسی، اعتصابات تلفيقی اقتصادی 

سياسی، اعتصابات سياسی سرا سری، 
ای،  ھا و تظاھرات توده راھپيمايی

ھای متحرک و قيام مسلحانه  باريگادبندی
 . ای خواھد بود توده

ھای اعتصاب را برای  انق ب، نقش کميته
ھا به  رھبری جنبش، ارتقاء و تبديل آن

ھای کارخانه و کنترل  شوراھا، کميته
 .کارگری نشان داد

شکستن دستگاه  انق ب، ضرورت درھم
بوروکراتيک ماشين دولتی را   –نظامی 

انق ب سال .  برای پيروزی انق ب نشان داد
تر آشکار ساخت  ، با وضوح ھرچه تمام۵٧

که شوراھا در ايران، يگانه وسيله برای 
اعمال اتوريته و حاکميت طبقه کارگر و 

 .ھای زحمتکش خواھد بود توده
طبقه کارگر در انق بی که در پيش است، 

کار خواھد بست تا  تمام اين تجارب را به
ھای زحمتکش مردم ايران يک انق ب  توده

پيروزمند داشته باشند و به تمام مطالبات 
 .رفاھی، اجتماعی و سياسی خود دست يابند

 

 انق�ب مجدد يک ضرورت است
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 چھل و پنجمين سالروز حماسه 
 سياھکل گرامی باد

 بر بام ھای ناشناس
 در معابر بی نام

 .اين خوِن گرِم جواِن رفقاست
 ای گرم ترين آفتاب
 بر شانه مان بتاب

 ای تفنگ
 .يار باش که می رويم فتح کنيم فردا را

 )        خسرو گلسرخی(
                                                                                                                                                                

 بھمن، سالروز رستاخير سياھکل را به پويندگان راه آزادی و ١٩
 رزمنده دلير با شليک ١٣ سال پيش ۴۵.  سوسياليسم شادباش می گوييم

گلوله ھای خود سکوت گورستانی نظام ستم شاھی را درھم شکستند، و 
آنھا در شرايطی به اقدام مسلحانه  .  خشم فروخفته مردم را فرياد زدند

روی آوردند که حاشيه نشينان صحنه سياست آيه ياس می خواندند يا 
در .  راھی برای برون رفت از وضعيت دشوار مبارزه پيدا نميکردند

چنين شرايطی بود که ققنوسان جوان چپ با تاسی از گفتمان چيره در 
"  شرايط عينی"در آن دوران، و باور به حضور "  مشی مبارزه"پيوند با 

آنھا با .  را جبران کنند"  غياب عنصر تاريخی پيشاھنگ"ت ش می کنند 
مداخله گری و با درک نقش فعال عنصر ذھنی و با اتخاذ مشی مبارزه 
مسلحانه و با ايثار جان ھای شيفته خود در جھت تکوين اين شرايط دست 

 .به اقدام می زنند 
ما  اکنون در شرايطی به سر می بريم که چپ در زير آوار ناشی از 

برای ...)  فروپاشی بلوک شوروی، انق ب بھمن(شکست ھای سھمگين
شرايطی که در آن جستجو برای برون .  بقای ھويت خود ت ش ميکند

رفت از موقعيت کنونی به مراتب دشوارتر و وظايفی که پيشاروی ما 
-قرار دارد سخت پيچيده تر از ھر زمانی است که جنبش چپ با آن روبه

در اين شرايط چپ بيش از ھر زمان ديگر نياز دارد که .   رو بوده است
دستگاه مفھومی خود را با روح انق بی رزمندگان سياھکل و با اتکا به 
دانش مبارزه طبقاتی صيقل دھد تا با آمادگی بيشتر در نبردھای پيشارو 

يادبود رستاخيز سياھکل اگر نخواھد به يک امر آيينی .  انجام وظيفه کند
تبديل شود و پاسداری از سنن انق بی ياران اگر نخواھد به يک امر 
فرمايشی تبديل شود، راھی جز خانه تکانی و تجديد آرايش چپ وجود 

 .  ندارد
سازمان ما سالروز رستاخيز سياھکل را به رفقای فدايی شادباش و تھنيت 
ميگويد و از آنھا دعوت ميکند که دوشادوش ساير گردانھای چپ ضمن 
پاسداری از سنن انق بی فدايی و برافراشتن پرچم انق بی سياھکل، برای 
ترسيم سيمای يک چپ جديد باورمند به سوسياليسم که ارزش ھای 
دموکراسی، اکولوژی و فمينيستی را جزء Oينفک ھويت خود می داند به 

 .سھم خود ت ش کنند
 
 

 جاودان باد ياد و خاطره رزمندگان سياھکل
 زنده باد آزادی، زنده باد سوسياليسم
 روابط عمومی سازمان راه کارگر

 ١٣٩٣  بھمن ١٩
 

پيام تبريک بمناسبت چھل و چھارمين 
 سالگرد رستاخيز سياھکل

 
 رفقای کميته اجرائی سازمان و رفقای تلويزيون دموکراسی شورائی

 )اقليت(ما ھواداران سازمان فدائيان 
  را به شما و ھمه رفقای ۴٩ بھمن١٩سالروز حماسه خونين سياھکل در 
وبا تجليل از ھمه رفقای جان باخته   سازمان تبريک و شادباش می گوييم

تا تحقق آرمان ھای شريف   سياھکل بار ديگر بر اين پيمان پا می فشاريم که
و تا تحقق   وانسانی شھدای سياھکل، تا انھدام کامل نظم پوسيده سرمايه

 وبر اين باور يقين داريم که رژيم حاکم را.  سوسياليسم يک دم از پا ننشينيم
 . سرنگون وبر خرابه ھای آن حکومت شوارئی برپا خواھيم کرد

 
 حکوت شورائی -کار، نان ،ازادی 

 زنده باد سوسياليسم
 .پيروز باشيد

 ھسته مقاومت شھيد بھروز دھقانی
٩٣ /١١/ ١٣ 

 

 چھل و چھارمين سالگرد رستاخيز
 سياھکل گرامی باد

 
سالی که زنگ بزرگ خون به صدا درآمد و طوفان شکوفه داد آنان به 

 نابودی ستم برخاستند چرا که نان و آزادی را برای ھمه می خواستند
 

 کارگران و زحمتکشان
سال از تولد سازمان چريکھای فدايی خلق و مبارزه بی امان   ۴۴بيش از 

در طول اين سال ھا ھزاران تن از .  داری می گذرد بر عليه نظام سرمايه
رفقای فدايی به دست ج دان سرمايه اعدام، شکنجه و به حبس ھای طويل 
المدت محکوم شدند يا در نبردی رو در رو با مزدوران شاه و شيخ جان 

 .باختند و در اين راه از مرگ نھراسيدند
برغم تمامی ددمنشی ھای دو نظام ضد کارگری سلطنتی و جمھوری 
اس می رفقای فدايی فرياد برآوردند تا سرمايه داری ھست تا نابرابری 
ھست ما کمونيست ھا به مبارزه خود ادامه خواھيم داد و در اين راه اگر 
رفيقی بر خاک افتد رفقای ديگری پای در راه او خواھند گذاشت و ھيچ 

 وقت پرچم مبارزه برای سوسياليسم بر زمين نخواھد ماند
 

 کارگران و زحمتکشان
امروز جمھوری اس می در بدترين شرايط سياسی و اقتصادی خود قرار 
گرفته و در عرصه جھانی اعتبار سياسی و اقتصادی خود را از دست داده 
و لذا با تکيه بر نيرو ھای سرکوبگر خود فشار فزاينده ای بر طبقه کارگر 
ايران وارد می سازد و مدام دستمزدھا کاھش می يابد، مزايای ناچيز 
کارگران ماه ھا و گاه سال ھا به تعويق می افتد، سطح معشيت مردم تنزل 
می يابد و ھر کارگر معترضی به سادگی اخراج و فعالين کارگری دستگير 

 .و زندانی می شوند و عموم کارگران با فقر مطلق رو به رو ھستند
 

 رفقای کارگر
با استفاده از تجارب )  اقليت(ما جمعی از کارگران ھوادار سازمان فدائيان 

ساله سازمان با تشکيل ھسته ھای مخفی و نيمه مخفی برای آشنايی   ۴۴
طبقه کار گر با روح انق بی مارکسيسم ت ش کرده و خواھيم کرد زيرا 
معتقديم طبقه کارگر عليه کسانی که به او ستم روا می دارند مجبور به 

دير يا زود اين امر محقق خواھد شد و با مبارزه طبقاتی ھمه .  مبارزه است
 .چيز روشن و آتش نبرد طبقاتی شعله ور خواھد شد

 
 جاودان باد ياد و خاطره شھدای سياھکل
 سرنگون باد رژيم جمھوری اس�می

 برقرار باد حکومت شورائی
 ھسته مقاومت شھيد بھروز دھقانی 

 تبريز -)اقليت(جمعی از ھواداران سازمان فدائيان 
٩٣ /١١ /١٧ 
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يونان بر سر دوراھی خروج يا ماندن در 
 اتحاديه اروپا

 خ�صه ای از اط�عيه ھای سازمان
 
عنوان اط عيه سازمان است که در "  سرنگون باد جمھوری اس�می دشمن بزرگ کارگران ايران"

در .   بھمن و در واکنش به اعتراضات کارگری و محاکمه کارگران توسط دولت انتشار يافت١۴تاريخ 
در اين روزھا و در حالی که مقامات رژيم فاسد جمھوری اس می با : "بخشی از اط عيه آمده است

اند که مردم از  کرده“  فجر دھه”ھای  صدھا ميليارد تومان پول مردم، خود را مشغول برگزاری جشن
برند، کارگران در اقصا نقاط کشور فرياد اعتراض خود را با  نام می“  دھه زجر”آن به عنوان 

سابقه عليه  ھم در ابعادی کم ھا و يا در برابر مراکز دولتی، آن اعتصاب، تظاھرات و تجمع در کارخانه
 ". اند نظم موجود بلند کرده

اط عيه سپس با برشماری تعدادی از اعتراضات کارگری، واکنش جمھوری اس می به اعتراضات 
در معدن سنگرود نيروی انتظامی وارد عمل شد تا اعتصاب : "کشد گونه به تصوير می کارگری را اين

 کارگر به جرم سازماندھی ۶در کارخانه سيمان سپاھان کارفرما با شکايت از .  کارگران را پايان دھد
رغم  آھن بافق نيز به در معدن سنگ.  ھا شد  ميليارد لایر غرامت از آن١٠اعتصاب خواستار دريافت 

ھای  ھای کارگران، نه تنھا ھيچ کدام از خواست ھای دولت برای تمکين در برابر خواست وعده
 . کارگر را به دادگاه کشاند١۵کارگران تحقق نيافت که دولت 

 ".اين است پاسخ حکومت اس می به کارگران
"در بخش پايانی اط عيه نيز چنين آمده است حکومت اس می حکومت نيرنگ و دروغ، حکومت : 

ست و تا وقتی که نظام  ريا و فساد و حکومت زور و زر است و تا وقتی که اين حکومت باقی
 .داری بر ايران حاکم است، سرنوشت ديگری برای کارگران و زحمتکشان وجود ندارد سرمايه

ضمن حمايت ازاعتصابات،مبارزات و مطالبات کارگران درسراسرايران، ھمه )  اقليت(سازمان فدائيان
 .کارگران را به اتحاد و تشديد مبارزه عليه نظم موجودفراميخواند

داران در به محاکمه کشاندن کارگران اعتصابی  اقدامات دولت و سرمايه)  اقليت(سازمان فدائيان 
راقوياً محکوم ميکند وضمن تأکيد بر حق اعتصاب و اعتراض کارگران ، خواستار تامين يک زندگی 

 ".انسانی برای تمامی کارگران و زحمتکشان ايران است
 

انتشار داد که "  در غم جان باختن کارگران عسلويه"ای با عنوان   بھمن نيز سازمان اط عيه١۶روز 
اتوبوسی که قرار بود .  داری در عسلويه فاجعه آفريد بار ديگر نظام سرمايه: "شود گونه آغاز می اين

 ". صبح به محل کار برساند، به اتوبوس مرگ کارگران تبديل شد۵کارگران را 
سازمان : "يابد گونه ادامه می اط عيه سپس به بررسی چگونگی بروز حادثه و علت آن پرداخته و اين

داران در ھزينه کردن  ما بارھا نسبت به افزايش حوادث ناشی از کار ھشدار داده و به خست سرمايه
سازمان ما بارھا توضيح داده که چرا .  برای س متی و ايمنی کارگران اعتراض کرده است

داران برای جان کارگران ارزش قائل نيستند و نقش حکومت در بدتر شدن وضعيت ايمنی  سرمايه
 .باشد کارگران و افزايش حوادث ناشی از کار چه می

استفاده از اتوبوسی فرسوده و فاقد امنيت برای جابجايی کارگران عسلويه يک بار ديگر اين واقعيت را 
ھای کشور آمارھا حاکی از دو برابر شدن  قدری عميق است که در برخی از استان فاجعه به.  فرياد زد

 .سال اخير است تعداد کارگران جان باخته در طی يک
 درصد حوادث ناشی از کار قابل ٩٨المللی کار  ياد داشته باشيم که براساس تحقيق سازمان بين به

داران برای کسب سود بيشتر و خساست در  ماند طمع سرمايه چه که می پيشگيری ھستند، بنابر اين آن
 . اختصاص ھزينه برای ايمنی کارگران است
ی عسلويه، بر رسيدگی و تامين  ھای کارگران جان باخته سازمان ما ضمن ھمدردی عميق با خانواده

ھايی که در اثر حوادث ناشی از کار دچار  قيدوشرط تمامی نيازھای کارگران و خانواده فوری و بی
 .شوند تاکيد دارد لطمه می

داری را عامل اين جنايت و ديگر  تمامی دستگاه حکومتی و نظام سرمايه)  اقليت(سازمان فدائيان 
داند و معتقد است تا زمانی که در به روی اين پاشنه بچرخد تغييری در وضعيت  جنايات مشابه می

 .ايمنی کارگران رخ نداده و سال به سال وضعيت بدتر خواھد شد
برای مقابله با اين وضعيت وتغييرريشه ای آن، تمامی کارگران را به اتحاد و )  اقليت(سازمان فدائيان 

 ".خواند داری و رژيم سياسی پاسدار آن فرا می مبارزه عليه نظام سرمايه
 

ھای نظامی، بستن تمام  سيريزا کاھش بودجه
ھای نظامی خارجی در يونان و خروج از  پايگاه

با توجه به مخالفت و مقاومت بسياری .  ناتو بود
داران داخلی و  از سران نظامی، سرمايه
ھايی بسيار دشوار  کشورھای اروپايی، وعده

 .برای تحقق
 درصد ٢تر از  توليد ناخالص داخلی يونان کم

دھد، اما  اقتصاد حوزه مالی يورو را تشکيل می
ای و حتا خروج آن از  موفقيت يونان به ھر درجه

داران را به ھراس    ھا و سرمايه   اتحاديه اروپا، دولت 
انداخته است؛ ھراس از سرايت اين الگو به ساير  

بخشيدن به مردم و احزاب    کشورھا و الھام  
 .گرای ضد رياضت اقتصادی   چپ 

  ٢۴ برای نمونه در اسپانيا نرخ بيکاری نزديک به  
/  ٨ درصد، ميزان قروض    درصد توليد  ٩۶  

/  ٨ ناخالص داخلی، کسر بودجه   .  درصد است ۶  
مردم اسپانيا حوادث يونان را به دقت دنبال  

در آن جا کشمکش مشابھی ميان حزب  .  کردند   می 
و حزب  "  پودموس "ضد رياست اقتصادی  

. در جريان است "  مردم "گرای دولت حاکم    راست 
تر از يک سال پيش تشکيل شده    پودموس که کم 

ای در فضای سياسی اسپانيا يافته    است، نقش برجسته 
رود با عروج    ھا انتظار می   طبق نظرسنجی .  است 

اين حزب، حاکميت سيستم دو حزبی از ھنگام مرگ  
از حزب  "  پابلو ايگلسياس . "فرانکو تاکنون پايان يابد 

پودموس اع م کرد پيروزی سيريزا آغاز توانمندی  
. ست   پاسخ شھروندان به برنامه رياضت اقتصادی 

/  ٧ ايرلند با نرخ بيکاری    درصد، بدھی بر  ١٠  
/  ٨ حسب توليد ناخالص داخلی    درصد و  ١١۴  

/  ٧ کمبود بودجه   جری  .   درصدی روبروست ۵  
(فن   شن "آدامز رئيس   شاخه نظامی ارتش  " 

گفت، پيروزی سيريزا  )  جمھوريخواه ايرلند شمالی 
دورنمای واقعی تغيير دمکراتيک را نه تنھا به  "

روی مردم يونان، بلکه به روی حقوق شھروندان  
 ."گشايد   در سراسر اتحاديه اروپا می 

بندی بايستی گفت، ھر چند سيريزا را    در جمع 
توان جناح چپ سوسيال دمکراسی اروپا قلمداد    می 

 برپايی انق ب اجتماعی و براندازی    کرد که ھدف 
کند، اما موفقيت    داری را دنبال نمی   سيستم سرمايه 

تواند    ھايش می   اين حزب در تحقق برخی از وعده 
بھبودی نسبی در وضعيت رفاھی و معيشتی  

نکته مثبت ديگر آن  .  کارگران يونان به ھمراه آورد 
ای به    است که دستاوردھای سيريزا جان تازه 
بخشد، در    مبارزات ضد نئوليبراليستی کنونی می 

کند و به آنان اميد    ميان مردم تحرک جديدی ايجاد می 
توانند بر    دھد در صورت اعتراض و مقاومت می   می 

ھای حاکم تأثير    ھای سياسی و اقتصادی دولت   برنامه 
 .بگذارند 

 

٣از صفحه   

 :تصحيح و پوزش 
 

" ھای ميليتاريستی رژي�م ب�ه ھ�زي�ن�ه م�ردم پيشبرد سياست"  در مقاله  ۶٨۶نشريه کار شماره 
ھای نظام�ی و م�ذھ�ب�ی  ای که طبق آن ھر ساله بر بودجه بودجه" ی   ستون اول جمله٨صفحه 

ج�م�ل�ه درس�ت چ�ن�ي�ن .  اشتباھی رخ داده اس�ت" شود ھای نظامی کاسته می افزوده و از بودجه
ھای  ھای نظامی و مذھبی افزوده و از بودجه ای که طبق آن ھر ساله بر بودجه بودجه: ""است

 ".شود رفاھی کاسته می



 ۶٨٧ شماره  ٩٣نيمه دوم بھمن      ١٠

 
 

١٠ 

١١درصفحه   

 پيروزی کوبانی پيروزی تمامی 
 نيروھای مترقی منطقه است

معنای حق حيات زنان 
 سرپرست خانوار

  و 
 شان در  کودکان

 حکومت اس�می
 

چه که مقامات جمھوری اس می  برخ ف آن
" افزايش تعداد زنان سرپرست خانوار"گويند  می

فقر زنان "چه که معضل است  معضل نيست، آن
، فقری که جمھوری "سرپرست خانوار است
ھا تحميل  داری به آن اس می و نظام سرمايه

 .کرده، بنابر اين نتيجه نيز روشن است
ھا مقامات حکومتی جدا از اين  در تمام اين سال

که به چه جناحی وابسته باشند، تنھا از وخامت 
اين گروه از جامعه سخن گفته و از اقداماتی که 

چه که  اما آن.  انجام شده و يا قرار است انجام شود
چه که خود اين مقامات نيز به آن  پيداست و آن
تر شدن  کنند تنھا افزايش و بزرگ اعتراف می

معض ت اين گروه و تعدادشان در طول اين 
پس سوال اينجاست که جمھوری .  ھاست سال

اقتدار و "اس می با اين ھمه ادعا در 
ھای جھان را  که تمامی دولت"  داری حکومت

و ھمه عاجزانه از اين "  شگفت زده کرده"
شان  راه حلی برای مشک ت"حکومت تقاضای 

تر آن که چه  چه کرده است؟ و مضحک"  دارند
خواھد به ديگر کشورھا صادر  چيزی را می

کنند؟ فقر، بيکاری و اعتياد که سراسر جامعه را 
فقر "در بر گرفته، يا شايد ھم چگونگی مبارزه با 

 !را؟" زنان سرپرست خانوار
فقر "برگرديم به موضوع اين يادداشت يعنی 

رضا نوروزی مديرکل ".  زنان سرپرست خانوار
ھای اجتماعی کميته امداد در روزھای  حمايت

ای در مورد وضعيت و تعداد  گذشته مصاحبه
زنان سرپرست خانوار تحت پوشش اين کميته با 
خبرگزاری ايلنا داشته و طبق روال از معض ت 

او در اين .  اين گروه از جامعه سخن راند
"مصاحبه گفت در حال حاضر حدود يک : 

ميليون و پنجاه و سه ھزار زن سرپرست خانوار 
 ".تحت پوشش کميته امداد قرار دارند

اما براستی تعداد زنان سرپرست خانوار و 
ھا چيست؟ آيا حکومت توانسته است  معض ت آن

ھا بکاھد يا برعکس عامل  دردی از دردھای آن
مھمی در گسترش معض ت اين گروه بزرگ از 

 !جامعه است؟
ماه سال گذشته عادل آذر رئيس سازمان  در دی

که در  در ھمايشی با بيان اين"  مرکز آمار ايران"
 درصد از ١٢ سرپرست ٩٠سرشماری سال 
اند به روند رو به افزايش تعداد  خانوارھا زن بوده

ھا  زنان سرپرست خانوار براساس سرشماری
"تاکيد کرده و گفت بينی  براين اساس پيش: 

کنيم تا سه سال آينده آمار زنان سرپرست  می
بنابر اين با توجه به ".  درصد برسد١۵خانوار به 
 ھزار خانوار در سال ١١٠ ميليون و ٢١وجود 
، تعداد زنان سرپرست خانوار در اين سال دو ٩٠

ميليون و پانصد ھزار بوده است که با توجه به 
 بايد به سه ٩٣پيش بينی مرکز آمار در سال 

البته .  ميليون و يکصد و پنجاه ھزار رسيده باشد
بايد در ھمين ابتدا بر اين نکته انگشت گذاشت که 

ھا ھزار نفر  کوبانی بر پا شد و حتا در مواردی ده
را گرد آورد، مردم را از سراسر جھان به 
ھمدردی و حمايت از کوبانی برانگيخت و دولت 
آمريکا را مجبور ساخت تا برای حمايت از 

البته عامل مھم ديگری .  کوبانی واکنش نشان دھد
نيز در اين سياست آمريکا نقش داشت و آن اين 

توانست از  بود که شکست داعشيان در کوبانی می
نظر سياسی برای آمريکا و در مقابله با داعش 
يک امتياز باشد و از اين جھت سياست آمريکا با 

در واقع آمريکا بر .  سو بود مقاومت کوبانی ھم
روی طرف برنده شرط بست، آن ھم طرفی که 

تفاوتی  افکار عمومی جھان را با خود داشت و بی
توانست برای آمريکا و در برابر  در برابر آن می

. ی زيادی داشته باشد افکار عمومی جھان ھزينه
از سوی ديگر مقاومت کوبانی و تاثيری که در 
مردم جھان گذاشت دست مرتجعين منطقه را در 

 .حمايت آشکار از داعش بست
معنای  البته پيروزی کوبانی و شکست داعشيان به

 ٣۵٠ھنوز تعداد زيادی از .  پايان کار نيست
روستای کوبانی در اختيار نيروھای داعش قرار 
دارند، اما حتا آزادسازی تمامی روستاھای 

تا .  کوبانی نيز به معنای پايان کار نخواھد بود
زمانی که منطقه بويژه سوريه و عراق در آتش 

سوزد، خطر تھاجم نظامی،  جنگ و بحران می
 .کند ُکردستان سوريه از جمله کوبانی را تھديد می

اش با معض ت  ھای ُکردستان سوريه و کانتون
فقر، بيکاری و اقتصاد .  بسياری روبرو ھستند

اگرچه در .  ضعيف يکی از اين مشک ت است
ساختار سياسی تغييرات مھمی بوجود آمده اما اين 
امکان ھنوز بوجود نيامده که اين تغييرات در 
زندگی مردم ُکردستان در معيشت، آموزش و 
بھداشت خود را نشان دھد و صد البته جنگ و 

اگرچه .  ويرانی عامل مھمی در اين تاخير است
مقاومت کوبانی و نقش زنان در آن، افکار 
بسياری از مردم ُکردستان سوريه را دچار 
دگرگونی ساخت اما ھنوز تفکرات ارتجاعی 

ای و مذھبی نسبت به زنان در ُکردستان  عشيره
ھا  اگرچه تشکيل کانتون.  سوريه وجود دارد

معنای تغييرات ساختاری در مناسبات  ھرگز به
ھا و در  اقتصادی نبوده و نيست، اما وجود کانتون

ھمين حد نيز برای نيروھای ارتجاعی منطقه 
چون دولت ترکيه غيرقابل پذيرش است، بنابر  ھم

ھا و خطری که از اين بابت  اين دشمنی آن
کند يکی ديگر از معض ت  ھا را تھديد می کانتون

 .ُکردستان سوريه است
ی اين معض ت، مقاومت کوبانی  رغم ھمه اما به

ھا در به  يک درس بزرگ دارد و آن نقش توده
شکست کشاندن نيروھای ارتجاعی، اين 

ست برای تمامی مردم منطقه که چگونه  درسی
مردمانی با کمترين امکانات اما متحد توانستند در 

ھای  برابر مشتی جنايتکار وحشی با س ح
گر  مقاومت کوبانی بيان.  پيشرفته مقاومت کنند

ھاست و اين درس را نبايد فراموش  قدرت توده
کرد، بويژه کارگران و زحمتکشان ايران که با 

 .داعشی از نوع ديگر در تقابل ھستند

ھا بپيوندند توسط مرزبانان، حتا با  از مرز به آن
ھای دارويی و غذايی،  جلوگيری از ارسال کمک

کار  ی امکانات خود را برای سقوط کوبانی به ھمه
ی مرتجعان منطقه  اما براستی چرا ھمه.  بسته بود

 !کمر به نابودی و شکست کوبانی بسته بودند؟
ی  ھای سه گانه واقعيت اين است که تشکيل کانتون

جزيره، کوبانی و عفرين در کردستان سوريه که 
شود، خاری  مناطق شمالی اين کشور را شامل می
کردھای .  در چشم مرتجعين منطقه بوده است

ساکن شمال سوريه در زمان اقتدار حافظ اسد و 
سپس بشار اسد ھمواره با سرکوب و فشار دولت 
مرکزی روبرو بوده و از بسياری از حقوق 
ابتدايی محروم بودند، حتا برخی فاقد ھرگونه 

با شروع .  بودند)  مانند شناسنامه(ی ھويت  برگه
بحران داخلی و سپس جنگ داخلی در سوريه، 
دولت بشار اسد مجبور به تخليه مناطق شمالی شد 
و اين فرصت مناسبی بود برای ُکردھای سوريه 

 و نيز يک  تا برای کسب حقوق از دست رفته
گونه  زندگی بھتر خود را سازماندھی کنند و اين

 .ھای ُکردستان سوريه شکل گرفتند بود که کانتون
ھا شکلی متفاوت از ساختار قدرت را  کانتون

نمايش گذاشتند، تحولی راديکال نسبت به  به
ساختارھای سنتی منطقه و صد البته دمکراتيک 
که با ساختار قدرت در کشورھای مرتجع منطقه 
از ترکيه و ايران تا کشورھای عربی متفاوت 

عنوان يک الگو  توانست به شکلی که می.  بود
برای مردم منطقه مطرح شود و از ھمين رو 
نيروھای مرتجع منطقه به دشمن شماره يک 

 .ھا تبديل شدند کانتون
گيری داعش بھترين فرصت برای  قدرت

نيروھای ارتجاعی منطقه بود تا به حيات 
چه را که   اما آن.  ھا خاتمه داده شود کانتون

ھايی بود که در  فراموش کرده بودند، قدرت توده
ھا متشکل و مسلح شده و نيز احزابی با  کانتون

توانستند در سازماندھی و  ای که می پايگاه توده
ھدايت مقاومت در چنين شرايطی نقشی موثر ايفا 

 .کنند
پيروزی کوبانی و شکست داعشيان بيش از ھر 

. ی مقاومت مسلحانه مردم کوبانی بود چيز نتيجه
ويژه نقش زنان کوبانی  اش و به کوبانی با مقاومت

ای متفاوت از آن چه که  در اين مقاومت چھره
شد به جھانيان ارائه  تاکنون از منطقه شنيده می

ھا انسان را در سراسر  داد و توانست ميليون
ست که  طبيعی.  جھان به تحسين و حمايت وادارد

اگر اين مقاومت نبود، اتفاقات بعدی نيز که در 
چون بمباران  حمايت از کوبانی صورت گرفت ھم

ھای آمريکايی و  مواضع داعش توسط جنگنده
ارسال کمک از طريق ھوا برای کوبانی و يا 
موافقت ترکيه با عبور تعدادی محدود پيشمرگه 

ھای پيشرفته،  از ُکردستان عراق با مقداری س ح
 .داد ھرگز رخ نمی

مقاومت کوبانی و تاثيری که اين مقاومت در 
ھا و خبرھا در سراسر  ی انتشار عکس نتيجه

جھان گذاشت، ھمراه با تظاھرات متعددی که در 
بسياری از کشورھای اروپايی در حمايت از 

١٢از صفحه   



 ١١ ۶٨٧ شماره  ٩٣نيمه دوم بھمن      ١١
١٠از صفحه   

 معنای حق حيات زنان سرپرست خانوار و 
 شان در حکومت اس�می کودکان

 ھزار تومان زندگی کند، تنھا حقوق مدير ١۴۴و 
 در ماهمعمولی يک کارخانه يا سازمان دولتی 

چھار برابر اين رقم است و اين تازه جدا از 
ھای  خواری ھا و رشوه ھا و البته دزدی پاداش

 .معمول در دولت است
شان برای  البته گروھی از اين زنان و يا کودکان

رھايی از مرگ ناشی از گرسنگی مجبور به تن 
شوند از جمع کردن زباله تا  دادن به ھر کاری می
طور که در يک گزارش  ھمان(صاف کردن ميخ 

) تلويزيون جمھوری اس می به تصوير آمده بود
ھا را از  تواند آن اما ھيچ کدام از اين کارھا نمی

نابودی از فقر و گرسنگی نجات دھد و برای 
ھا، نجات از اين روزھای  ھمين تنھا آرزوی آن

مرگ بر حکومت و .  ماند طوOنی و سياه باقی می
 .نظامی که مسبب چنين فجايعی است

ھايی گفتيم که تحت  البته تا اينجا ما از خانواده
پوشش يکی از مراکز دولتی قرار دارند، بسياری 

ھا ھستند و  ھا حتا فاقد ھمين حمايت از خانواده
حتا .  ھا ھمان يارانه است تنھا منبع درآمد آن

 درصد از زنان سرپرست خانوار ١٨وضعيت 
که شاغل ھستند نيز روشن نيست و مشخص 

ھا تا چه حد پاسخگوی  نيست که درآمد آن
بدون ترديد در .  باشد ھا می نيازھای معيشتی آن

ھا نيز تنھا گروه اندکی باOتر از خط فقر  بين آن
 .کنند زندگی می

ترين  معضل اقتصادی و معيشتی اگرچه بزرگ
شان  ھای معضل اين گروه از زنان و خانواده

بسياری از .  ھا نيست باشد اما تنھا مشکل آن می
کنند که عموما  ھا در حاشيه شھرھا زندگی می آن

دزد "جوانان آن بيکار، معتاد و در بھترين حالت 
شان  محروميت فرزندان.  باشند می"  بدون اعتياد

از تحصيل تنھا يکی از نتايج اين وضعيت 
 .اقتصادی است
بار زنان سرپرست خانوار و  وضعيت فاجعه

ی روشن از معض ت  شان يک نمونه فرزندان
ست که نتيجه و محصول نظام  بزرگ اجتماعی

. باشد داری و حکومت اس می می سرمايه
معضلی که با توجه به وضعيت اقتصادی، 

ھای  ھای اقتصادی حکومت و بحران سياست
انداری برای بھبود  سياسی و اجتماعی ھيچ چشم

آن وجود ندارد، به ھمان گونه که در ساليان اخير 
 .تنھا بدتر و بدتر شده است

حق داشتن يک زندگی انسانی، حق داشتن غذا، 
درمان، بھداشت، پوشاک، آموزش، امکانات 
ورزشی و تفريحی و بسياری از ديگر نيازھای 

ھا از جمله زنان  انسانی حق تمامی انسان
ست که بار سرپرستی خانوار را در  محرومی

کشند و حق تمامی اعضای  ايران بر دوش می
 .شان ھای خانواده

برای اين حق بايد جنگيد، برای اين حق بايد 
 .مبارزه کرد

   

تا تصوير .  تر شويم اما بياييم کمی در ارقام دقيق
تری از وضعيت معيشتی زنان سرپرست  دقيق

خانوار بدست آوريم و ببينيم تا چه حد آمار رئيس 
 !!سازمان مرکز آمار به واقعيت نزديک است؟

ھای معاون  طور که در باO و براساس گفته ھمان
 ٨٢روحانی و رئيس مرکز آمار ايران آمد 

درصد از اين زنان بيکار ھستند و بنابر اين تنھا 
منبع معاش آنھا مستمری کميته امداد يا بھزيستی 

اين را ھم تاکيد کنيم که بسياری .  ھاست و يارانه
تحت )  حتا بيکاران(از زنان سرپرست خانوار 

ھا  پوشش ھيچ کدام از اين دو نھاد و يا شھرداری
ھای  ی نوروزی مديرکل حمايت گفته به.  نيستند

عنوان  اين کميته به"اجتماعی کميته امداد، 
ترين نھاد خدمات دھنده به زنان سرپرست  بزرگ

ھا را   ھزار نفر از آن۵٣خانوار يک ميليون و 
، بنابر اين "تحت پوشش قرار داده است

ست که بسياری از زنان سرپرست خانوار  طبيعی
از جمله بيکاران از دايره دريافت مستمری 

اما در اين مرحله و برای .  بيرون افتاده باشند
ھای  راحتی کار ابتدا زنانی را که از سوی ارگان

کنيم،  کنند بررسی می دولتی مستمری دريافت می
 درصد ٨٢با اين فرض که اين گروه بخشی از 
 .زنان بيکار سرپرست خانوار ھستند

ی مدير کل کميته امداد خراسان شمالی و  گفته به
ھای يک  خانواده)  ٩٣(براساس اب غ سال جديد 

 ھزار تومان، ۶٠ ھزار تومان، دو نفره ۵٣نفره 
 ھزار ٨٢ ھزار تومان، چھار نفره ٧١سه نفره 
 ھزار تومان ١٠٠ نفره به باO ۵تومان و 

رئيس سازمان .  کنند مستمری دريافت می
بھزيستی کشور نيز ميزان مستمری پرداختی از 

 ھزار تومان تا حداکثر ۵٧سوی اين سازمان را 
 . ھزار تومان اع م کرد١٢٠

بنابر اين زن سرپرست خانوار يک نفره با 
 ھزار تومان، دو ٩٨مستمری و يارانه در ماه 

 ھزار ٢٠۶ ھزار تومان، سه نفره ١۵٠نفره 
 نفره ۵ ھزار تومان و ٢۶٢تومان، چھار نفره 

 ھزار تومان درآمد خواھند داشت و اين ٣٢۵
معنای آن است که بين درآمد زنان سرپرست  به

خانوار با خط فقر دريايی فاصله وجود دارد و 
حتا آمارھای رئيس سازمان مرکز آمار ايران با 

". فاجعه"واقعيت بسيار فاصله دارد و اين يعنی 
در حالی که يک زن سرپرست خانوار با سه 

 بايد با درآمدی برابر با سه ميليون در سالکودک 

 .کدام از اين آمارھا، آمارھای دقيقی نيستند ھيچ
 درصد از زنان سرپرست ٨٢ی وی  گفته به

خانوار بيکار ھستند که در روزھای اخير 
موOوردی معاون روحانی نيز ھمين رقم را تاييد 

بنابر اين تا اينجا ما دو ميليون و پانصد و .  کرد
ھشتاد و سه ھزار زن سرپرست خانوار داريم که 
بيکار ھستند و جالب توجه اين که از آمار رسمی 

!!! کل بيکاران کشور اين رقم بيشتر است
 درصد زنان سرپرست خانوار ۵۵ی وی  گفته به
 درصد تنھا سواد ابتدايی دارند که ١٩سواد و  بی
ھا  شک عاملی مھم در فقر و بيکاری آن بی
 .باشد می

اما اين زنان چگونه در حکومت اس می که 
مردان خودبخود سرپرست خانوار محسوب 

ی  اند؟ به گفته شوند، سرپرست خانوار شده می
مقامات دولتی برخی از اين زنان دارای ھمسر 

شان قادر به تامين معاش  ھستند اما ھمسران
بنابر اين يا ھمسرشان بيمار است .  خانواده نيستند

و يا در زندان که به معنای وجود مشک ت بيشتر 
و حتا مضاعف برای اين گروه از زنان 

 .باشد سرپرست خانوار می
گروه ديگری از اين زنان نيز به دليل فوت 

ی  گفته به.  اند ھمسرشان سرپرست خانوار شده
اش  رئيس سازمان مرکز آمار دليل عمده

ای است و البته او خود را به عمد  تصادفات جاده
ھا به  زند که بخش بزرگی از آن به فراموشی می

. اند شان سرپرست خانوار شده دليل اعدام ھمسران
يکی از دOيل باO بودن آمار زنان سرپرست 

چون سيستان و  ھايی ھم خانوار در استان
بلوچستان که باOترين آمار زنان سرپرست 
خانوار را دارد اعدام و يا قتل مردان بلوچ توسط 

بخش ديگری از اين زنان .  حکومت اس می است
اند  شان جدا شده نيز زنانی ھستند که از ھمسران

 سال ١٨ھا، حتا نوجوانان کمتر از  که در ميان آن
ھای  ی مديرکل حمايت گفته به.  نيز حضور دارند

اجتماعی کميته امداد ھزار نفر از اين نوجوانان 
زير پوشش کميته امداد ھستند که يا پدر و 

در !!  اند اند و يا ط ق گرفته مادرشان فوت کرده
نھايت گروه ديگری از زنان ھستند که ھرگز 

ی ھمين فرد، بيش از  گفته به.  اند ازدواج نکرده
ھا تحت حمايت کميته امداد   ھزار نفر از آن٣۵٠

ھا در آمار زنان  قرار دارند که گويا بخشی از آن
 .اند حساب نيامده سرپرست خانوار به

نکته مھم ديگر وضعيت معيشتی زنان سرپرست 
ی رئيس سازمان مرکز آمار  گفته به.  خانوار است

ايران در ھمايشی که در باO به آن اشاره شد، 
 ٩متوسط درآمد زنان سرپرست خانوار در سال 

 ھزار تومان است که در اين ميان ٩٠٠ميليون و 
 ١۴زنان سرپرست خانوار در استان تھران با 

 ھزار تومان درآمد باOترين و ۵٠٠ميليون و 
زنان سرپرست خانوار استان سيستان و 

 ھزار تومان ٣٠٠ ميليون و ٣بلوچستان با 
اند که خود وی از اين رقم  کمترين درآمد را داشته

 .برد نام می" فاجعه"عنوان  به

ستم و تبعيض بر پايه 
 جنسيت ملغا بايد گردد



 ۶٨٧ شماره  ٩٣نيمه دوم بھمن      ١٢

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

١٢ 

١٠درصفحه   

مردمانی که چھار ماه سخت را پشت سر گذاشته 
بودند، س ح بر دوش، قطار فشنگ بر کمر، 

 در دست، آواز خوانان پايان  کوبان، دست پای
ی کوبانی و شکست وحشيان داعشی را  محاصره
ی دوستداران کوبانی در جھان اع م  به ھمه
 .کردند

اشک غرور، فرياد پيروزی، ياد رزمندگان 
ھايی پايدار که سر نھادند  خون خفته، ياد انسان به

چه که داشتند،  اما عقب ننشستند، برای حفظ آن
برای حفظ کوبانی، برای حفظ کانتون و برای 

 .آزادی
شھری کوچک که از سه طرف توسط داعشيان و 
از طرف ديگر از سوی ارتش مزدور ترکيه 
محاصره شده بود، به پيروزی رسيد و آرزوی 
شکست را در دل دشمنان خود از جمله دولت 

دار و جنايتکار ترکيه و ديگر مرتجعين  سرمايه
کوبانی پيروز شد تا سرمشقی .  منطقه گذاشت

باشد از مبارزه و اتحاد مردمان برای رسيدن به 

کوبانی با کانتون و مردمانی که فارغ از .  ھدف
ای به مقاومت  ھر گونه اخت فات مذھبی و عشيره

 .برخاسته بودند
در حالی که ارتش مزدور عراق در موصل و 
ديگر مناطق به راحتی در برابر داعشيان پا به 

ی آمريکايی را  ھای پيشرفته فرار گذاشته و س ح
به داعشيان تقديم کرده بود، اين زنان، مردان و 

ھای  جوانان دOور کوبانی بودند که با س ح
ھای پيشرفته  ھا و س ح ابتدايی در برابر تانک
 .داعشيان مقاومت کردند

 دولت مرتجعی انتظار اين مقاومت  در ابتدا ھيچ
تنھا سه ھفته ( اکتبر ٧اردوغان روز .  را نداشت

و در حالی که )  پس از محاصره کوبانی
توانست رضايت خود را از محاصره کوبانی  نمی

"پنھان کند، اع م کرد کوبانی در آستانه سقوط : 
او با بستن راه ارسال س ح به مدافعان ".  است

کوبانی و قتل مبارزانی که قصد داشتند با عبور 

ھای  نامgه          ))))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 
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60068  Frankfurt 
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Sepehri 
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 :ھلند
Postbus  23135 
1100  DP 
Amsterdam Z.O 
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ھای مالی خود را به ش�م�اره حس�اب  کمک

بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھ�م�راه 
ھ��ای  ک��د م��ورد ن��ظ��ر ب��ه ي��ک��ی از آدرس

 . سازمان ارسال کنيد
:شماره حساب  

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

 :نشانی ما برروی اينترنت
http://www.fadaian-minority.org 
http://74.91.172.230/ 
 

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

 :) ا����(��ز
�ن 	�ا���ن گير  شماره پيام
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برروی  ماھواره ياه ست   برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورايی از کانال تلويزيونی ديدگاه
(Yahsat) شود   پخش می . 

 : ھای تلويزيون دمکراسی شورائی بدين قرار است ساعات پخش برنامه
 

:روزھای 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   
 

و    اگربه تلويزيون ماھواره ای دسترسی نداريد، ميتوانيد از طريق آدرس اينترنتی سايت ديدگاه
 : جی ال ويز به طور زنده و ھمزمان برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورايی را مشاھده کنيد

http://www.didgah.tv/fa 
 

:مشخصات ماھواره ای کانال تلويزيون ديدگاه  
  درجه ی شرقی۵٢ / ۵  ماھواره ياه ست

٧ / ٨:اف ای سی-٢٧۵٠٠:سيمبلريت -عمودی: پو�ريزاسيون -١٢٠٧٣:فرکانس  
٠٠۴۵٣۶٩٩٢١٨٧: شماره تلفن برای تماس با تلويزيون دمکراسی شورايی  

 
 com.gmail@tv.shora:  آدرس ايميل

 com.tvshora://http: آدرس تلويزيون دمکراسی شورايی در اينترنت
 

  I.S.F / P. B. 398 / 1500 Copenhagen V. / Denmark: آدرس پستی

 پيروزی کوبانی پيروزی تمامی 
 نيروھای مترقی منطقه است


