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با نزديک شدن دوره ھای پنجم و دھم انتخابات 
خبرگان و مجلس شورای اس-می، تنش ھای 
درونی جمھوری اس-می نيز بيش از پيش 

اگرچه بروز و تشديد .  بازتاب بيرونی يافته اند
تضادھای درونی رژيم در ماه ھای نزديک به 
ھر دوره انتخاباتی به يک امر ذاتی اين نظام 
تبديل شده است، اما اينبار ظاھرا به دليل اھميتی 

دوره پنجم خبرگان رھبری برای "  انتخابات"که 
دو جناح اصلی ھيئت حاکمه ايران دارد، دامنه 
تنش ھای موجود تا حدودی گسترده تر از دوره 

درک و فھم اين مناقشات ھم .  ھای پيشين است
فقط با يک نگاه .  چندان امر پيچيده ای نيست

سطحی و گذرا به رسانه ھا و سايت ھای وابسته 
به جمھوری اس-می به راحتی می توان عمق 
شکافی را که ھم اکنون در ھرم قدرت ميان باند 

رفسنجانی نمايان   -خامنه ای و جناح روحانی 
ترديدی نيست که اين .  شده است، دريافت

" انتخابات"کشمکش ھا در روزھای نزديک به 
شديدتر و چه بسا با روشن شدن ميزان ابعاد رد 

" اعتدال گرايان"ص-حيت مجموعه کانديداھای 
ابعاد بازھم وسيعتری به خود "  اص-ح طلبان"و 

 .  بگيرد
با اين ھمه، آنچه در طی ھمين ھفته ھای گذشته 
شاھدش بوده ايم، آتش بی امان توپخانه طرفداران 

است که از ھر سو و بی "  ذوب در و^يت"
محاباتر از دوره ھای گذشته به سمت کابينه 
روحانی و حاميانش و به طور اخص شخص 
رفسنجانی رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام 

به جرأت می توان گفت که ھمه .  شليک می شوند
عناصر مطرح و شناخته شده  جناح  موسوم به 

از اعضای شورای نگھبان گرفته "  اصولگرايان"
تا رئيس قوه قضائيه، از خطيب ھای نماز جمعه 
گرفته تا فرماندھان سپاه و ارتش، از نمايندگان 
خامنه ای در حوزه ھای سياسی و نظامی تا 

به ھمراه "  دلواپسان"مجموعه عناصر موسوم به 
نمايندگان عضو جبھه پايداری ھمه به صورت 
يک تن واحد و شبانه روزی نسبت به خطر 

به "  بی بصيرت"و ورود عناصر "  افراد نفوذی"
. مجلس خبرگان رھبری ھشدار می دھند

برای کارگران اين بحران 
 تنھا يک راه حل دارد

 
بر دامنه بحران اقتصادی روز به روز افزوده 

رغم بلند بودن ديوار حاشا،  شود تا جايی که به می
ديگر ھيچ جايی برای کتمان رکود عميق 

ای که حتا مقامات کابينه  گونه اقتصادی نمانده، به
روحانی و نھادھای مربوط به کابينه نيز مجبور 

گزارش اخير بانک مرکزی .  اند به اعتراف شده
 يک ٩۴ھای اقتصادی بھار سال  از شاخص

 .نمونه از اين اعترافات است
ھای اقتصادی  ماه، شاخص بانک مرکزی ششم دی

 را البته به صورتی ناقص ٩۴سه ماھه اول سال 
براساس اين گزارش، توليد ناخالص .  منتشر نمود

 ٢١۵٧٩٣۴ از ٨٣ھای ثابت سال  داخلی به قيمت
 ميليارد لایر در سال ٢٠٧۵۶٩٩ميليارد لایر به 

در اين گزارش البته درصد .   رسيده  است٩٣
 ٩۴توليد ناخالص داخلی در سه ماھه اول سال 

نامشخص است، اما از ديگر آمارھای ارائه شده 
توان دريافت  از جمله کاھش توليدات صنعتی می

 ٩۴که روند کاھش توليد ناخالص داخلی در بھار 
و البته باز شکی نيست که .  ادامه يافته است

 به ٩۴کاھش توليد ناخالص داخلی در طول سال 

روز نھم دی ماه، رھبر حکومت اس-می، 
رانی غّرائی به مناسبت مي-د محمد، پيامبر  سخن

وی که در ديدار با مسئو^ن .  مسلمانان ايراد کرد
که "  سفرای کشورھای اس-می"نظام و جمعی از 
در "  کنفرانس وحدت اس-می"در ارتباط با 
گفت، از جايگاه به  بردند، سخن می تھران بسر می
به چند "  رھبر مسلمانان جھان"زعم خود 

 . موضوع اشاره کرد
. بود"  اس-م"ای  رانی خامنه ترين محور سخن مھم

دنيای پر از ظلم و تبعيض و "وی ضمن اشاره به 
تلويحاً ت-ش نمود اس-م را از تبعيض "  خشونت

ای با ذکر  خامنه.  و ظلم و خشونت مبّرا جلوه دھد
با ظھور اس-م و و^دت و بعثت پيامبر، "اينکه 

روح زندگی و معنويت واقعی در جھان دميده 
ت-ش برای "را به "  دنيای اس-م"شده است، 

ای با  خامنه.  فرا خواند"  دميدن روح واقعی اس-م
اکنون نوبت دنيای "گفت، "  تمدن غرب"حمله به 

اس-م است تا درجھت برپايی تمدن نوين اس-می 
 "!حرکت کند

رھبر حکومت اس-می، گيريم که در اوھام و 

ھا و شھرھای کردنشين جنوب شرقی اين  يک ماه از لشکرکشی نظامی رژيم ارتجاعی ترکيه به استان
باران مردم کرد با توپ و تانک، ويران کردن مراکز  نظامی  در چندين شھر، گلوله کشور، اع-م حکومت

مسکونی، کشتار مردم غيرنظامی، آوارگی صدھا ھزار تن از ساکنين اين شھرھا و بازداشت گروه 
 .گذرد کثيری از مردم، می

ھا ھزار نيروی نظامی، به  کرد که با گسيل ده ھای ترک، ادعا می که اردوغان، سردسته شوونيست درحالی
را "  امنيت"اين شھرھا، "  سازی پاک"آرامی در شھرھای منطقه کردستان پايان خواھد بخشيد و با  نا

برقرار خواھد کرد، مقاومت و مبارزه مردم، در اشکال مسلحانه و غيرمسلحانه ھمچنان در سور، 
گری ارتش ترکيه، مردم  رغم وحشی به.  سلوبی، جزيره، سيزر، ديار بکر و ديگر شھرھا ادامه دارد
 .اند کردستان ترکيه در تعدادی از شھرھا، خودمختاری اع-م کرده

، »شرناق« در استان »جزيره«نظامی در منطقه   شبه١٧٩"  ماه اع-م کرد  دی١٢ارتش ترکيه در بيانيه 
اما بر طبق "  اند  شده ، کشته»دياربکر« استان »سور« نفر در منطقه ۵۵ و »سيلوپی« نفر در شھر ٢٧

 نفر رسيده و ١٨٥اند به حدود  آمار واقعی تنھا رقم غيرنظاميانی که توسط ارتش ترکيه به قتل رسيده
تعداد تلفات نظاميان ارتش ترکيه نيز به حدود .  اند باخته ک جان.ک.ھای پ  تن از پارتيزان٢٠٠نزديک به 
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اصولگرايان و طيف طرفدار بی چون و چرای 
خامنه ای در بيان الفاظ تند و تيزی که استفاده می 
کنند، تا بدانجا پيش رفته اند که مدام از بروز فتنه 

" فتنه رفسنجانی"يا "  ٩۴فتنه "بزرگتری به نام 
البته آنان روحانی و کابينه اش را .  ياد می کنند

نيز از اين حم-ت بی نصيب نکرده و در اظھار 
نظرھای پراکنده با کمی تعامل از حسن روحانی، 

اص-ح "و "  اعتدالگرايان"خاتمی و مجموعه 
فتنه "حکومتی نيز به عنوان بازيگران "  طلبان
گرچه سيبل اين حم-ت فع- و .  نام می برند"  ٩۴

تا اين لحظه به گونه ای حساب شده روی ھاشمی 
 .  رفسنجانی و خاندان او متمرکز شده است

علی سعيدی، نماينده خامنه ای در سپاه پاسداران 
و يکی از چھره ھای شاخص مخالف رفسنجانی 
و منتقد دولت روحانی در سخنانی کنايه آميز 
نسبت به اظھار نظر رفسنجانی در مورد کانديدا 
شدن حسن خمينی برای مجلس خبرگان که 

نام برده بود، "  ع-مه"ھاشمی از او  بعنوان 
کسی که از يک طلبه : "واکنش نشان داده و گفت

يک ع-مه می سازد، اگر در راس مجلس 
خبرگان قرار گيرد چه کاری با انق-ب می کند و 

صادق ^ريجانی رئيس ".  بنده واقعا نگران ھستم
ع-مه تراشی در حوزه "قوه قضائيه نيز با بيان 

سعی "  نظارت بر رھبری"و اينکه با طرح "  ھا
حرکات :  دارند جامعه را دو قطبی کنند، گفت

 .بوداری با زيرکی در حال شکل گيری است
مسعود جزايری معاون ستاد نيروھای مسلح نيز 
در واکنش به اظھار نظر ھاشمی رفسنجانی که 
طی مصاحبه ای با روزنامه آرمان از ايده 

در نظام جمھوری اس-می "  رھبری شورايی"
دفاع کرده بود، با بيان اينکه ھمواره عده ای در 
داخل بر طبل مخالفت باعالی ترين عنصر نظام 
يعنی مدل رھبری مبتنی بر و^يت مطلقه فقيه می 
کوبند و يا با توطئه افکنی مخفيانه به دنبال مقابله 
: با آن ھستند، ضمن ھشدار به ھاشمی اع-م کرد

نظام در برخورد با اشخاصی که بنا به "
سوابقشان برای خود مصونيت قائل ھستند و عليه 
انق-ب مشغول توطئه چينی ھستند، تعارف 
نخواھد کرد و بدون ترديد بايد با آنھا برخورد 

 ". جدی شود
در ميان انبوه حم-تی که اين روزھا به سمت 
دولت روحانی و رفسنجانی جاری شده است، 
آتشبار خمپاره ھای حسن فدايی، دبير کل جمعيت 
ايثارگران انق-ب اس-می بسيار شديدتر از 
ديگران بر سنگر رفسنجانی بعنوان محور ايجاد 

در جامعه شليک "  التھاب، ناامنی و ترديد افکنی"
 ديماه طی نامه ۶حسن فدايی در تاريخ .  شده است

ای سرگشاده و مطول ضمن کنکاش در زندگی 
ھاشمی از "  توبه"سياسی رفسنجانی، خواستار 

شده "  قطار انق-ب"و بازگشت او به "  فتنه گری"
حسن فدايی در اين نامه ھمچنين نسبت به .  است
واکنش نشان داده و از "  رھبری شورايی"ايده 

و "  مستند سازی برای دشمن"رفسنجانی بعنوان 
 . نام برده است" بازيگر بزک کردن آمريکا"

در کنار ھجوم بی وقفه و حم-ت گسترده 
در و^يت که با "  ذوب شدگان"و "  اصولگرايان"

ھدف ترغيب شورای نگھبان به رد ص-حيت 
 –گسترده افراد و طيف منتسب به روحانی 

رفسنجانی صورت می گيرد، جناح مقابل اما، تا 
. اين لحظه در واکنشی نسبتا انفعالی بسر می برد

رھبری "موضع گيری رفسنجانی در مورد ايده 
" نظارت بر رھبری"و طرح موضوع "  شورايی

به رغم اينکه سخنان تازه ای نبوده، اما اينبار با 
توجه به حساسيت موضوع و آنھم در ماه ھای 

اسفند ماه ھمانند آبی که در "  انتخابات"پيش از 
خوابگه مورچگان ريخته باشند، نمايندگان و 
نھادھای زير مجموعه خامنه ای را به واکنش 

از اين مورد .  ھای تند و تيز واداشته است
استثنايی که بگذريم، در مقابل ھجوم لجام گسيخته 
اصولگرايان، موضع  روحانی و عقبه اش 

تاکنون عمدتا "  اص-ح طلبان"رفسنجانی و 
انفعالی و صرفا بر حضور بيشتر کانديداھا جھت 
ثبت نام، دعوت شورای نگھبان به رعايت اجرای 

و مھمتر از ھمه ترغيب "  انتخابات"در "  قانون"
مردم به حضور در پای صندوق ھای رای 

مواضعی که عمدتا در سخنان .  خ-صه شده است
رفسنجانی، حسن روحانی و وزير کشور کابينه 

و "  قانونی"اش با کمی چاشنی تھديد مقابله با بی 
زياده روی شورای نگھبان در رد ص-حيت ھای 

و "  اعتدالگرايان"فله ای کانديداھای منسوب به 
اما، ھمين موضع .  بيان می شود"  اص-ح طلبان"

آنان در استقبال از حضور بيشتر داوطلبان ثبت 
نيز با واکنش منفی صادق "  انتخابات"نام در 

. ^ريجانی، جنتی و محمد يزدی مواجه شده است
جنتی به عنوان رئيس شورای نگھبان از ازدياد 
کانديداھا ابراز نگرانی کرده و يزدی به عنوان 
رئيس مجلس خبرگان و نيز عضوی از شورای 
نگھبان  با اشاره به  حضور زياد کانديداھا اع-م 

اھداف ديگری را "کرد، به نظر می رسد که آنان 
 ".  دنبال می کنند

در واقع به ھمان نسبت که خامنه ای و نھادھای  
منسوب به او برای حذف رقيب و جلوگيری از 
ورودشان به مجلس خبرگان رھبری و مجلس 
شورای اس-می با شدت و حدت ھرچه بيشتری 
برنامه ريزی می کنند، در عوض به نظر می 

رفسنجانی و صد البته   -رسد که جناح روحانی
حکومتی تقريبا به شرايط "  اص-ح طلبان"

آن ھا با تمکين به شرايط .  موجود تن داده اند
موجود و پذيرش حفظ ھمين اندازه از نيروھای 
خود در قدرت و بعضا فرستادن چند نفری بيشتر 
به مجلس خبرگان و يا مجلس ارتجاع اس-می دل 
خوش کرده و عم- سياست حفظ شرايط موجود 
و پيشبرد استراتژی صبر و انتظار را تا مرگ 

در اين ميان اما، .  خامنه ای در پيش گرفته اند
آنچه برايشان از اھميت به سزايی برخوردار 
است و به شدت بر آن تاکيد دارند، گرم کردن 

و کشاندن مردم به پای صندوق "  انتخابات"تنور 
سياستی که طی دو دھه گذشته .  ھای رای است
و با ايجاد توھم در "  اص-ح طلبی"تحت عنوان 

ميان توده مردم بيشترين سھم را در حفظ نظام 
سياستی که در اين .  جمھوری اس-می داشته است

 . دوره نيز با حدت و شدت بيشتری دنبال می شود
اينکه اخت-فات دو جناح اصلی حکومت جدی 

اينکه ھر يک .  است، ھيچ ترديدی در آن نيست

از طرفين دعوا بر سر منافع خود و سھم بری 
بيشتر از قدرت جھت چپاول و غارت دسترنج 
کارگران و زحمتکشان حاضرند ھمديگر را لجن 
مال کنند، بروی ھم شمشير بکشند و حتا يکديگر 

با .  را بدرند، ھيچ شک و ترديدی در آن نيست
وجود اين و به رغم کام- جدی بودن اين نزاع ھا 
و اينکه تشديد اين تضادھا بعضا می تواند 
جمھوری اس-می را از درون تھی و تضعيف 
کند و اين به نفع توده ھای تحت ستم ايران است، 
اما در اين ميان آنچه مھم است و نبايد به 
فراموشی سپرده شود، اين است که از قَبَل اين 
جنگ و نزاع و تشديد تضادھای درونی ھيئت 
حاکمه ايران، مردم دچار اين توھم نشوند که با 
روی کار آمدن اين جناح يا آن جناح و يا با تغيير 
ترکيب نمايندگان مجلس خبرگان يا مجلس 
شورای اس-می تغييری در وضعيت کارگران و 

دل خوش کردن .  توده مردم ايران رخ خواھد داد
به چنين توھمات ويرانگری که اين روزھا با 
زيرکی تمام از طرف روحانی، رفسنجانی و 

حکومتی و "  اص-ح طلبان"مجموعه طيف 
نمايندگان سياسی آنان در خارج از ايران به شدت 
تبليغ و ترويج می شود، ھمان فريب سياسی 
مجموعه گرايش اص-ح طلبی برای بزک کردن 

 . نظام ارتجاعی جمھوری اس-می ست
گرم کردن تنور انتخابات فرمايشی و کشاندن 
مردم به پای صندوق ھای رای با توھم اينکه اگر 

رفسنجانی و يا   –تعداد بيشتری از طيف روحانی 
به مجلس خبرگان و يا مجلس "  اص-ح طلبان"

شورای اس-می راه يابند، شرايط جامعه تغيير 
خواھد کرد ھمان بازی سياسی ھميشگی طيف 

است که در ھر دوره انتخاباتی "  اص-ح طلبان"
 . بر طبل آن می کوبند

 سال گذشته توده ھای مردم ايران ھرچند ٣٧طی 
سال، يک بار و به تناوب شاھد حضور برتر دو 

ھيئت حاکمه "  اص-ح طلب"و "  اصولگرا"جناح 
در تمام .  در قوای اجرايی و قانون گذاری بوده اند

اين دوره ھا برای مردم ايران ھمواره در بر 
کارگران و توده ھای .  ھمان پاشنه چرخيده است

زحمتکش مردم خود به عينه شاھد بوده و تجربه 
کرده اند که با روی کار آمدن ھر کدام از جناح 
ھای حاکميت نه تنھا تغيير و بھبودی در وضعيت 
آنان حاصل نشده، بلکه سال از پی سال اوضاع 

کارگران و توده .  برای آنان وخيم تر ھم شده است
مردم ايران ع-وه بر تجربه قدرت گيری 

در دوره ھای "  اص-ح طلبان"و "  اصولگرايان"
گذشته، ھم اکنون دو سال و نيم است که روی 

و حضور طيف "  تدبير و اميد"کار آمدن دولت 
. به اصط-ح اعتدالگرايان را نيز تجربه کرده اند
ھمه اين طيف ھای رنگارنگ به رغم وجود 
تضاد منافع و کشمکش ھای غير قابل انکاری که 
با ھم دارند، به رغم پرونده سازی و افشاگری 
عليه يکديگر، در يک چيز مشترک اند و آن حفظ 
و استمرار ھمين نظام منحط سرمايه داری و 

نظامی که تمام بنيان .  دينی حاکم بر ايران است
اش بر ستم و سرکوب، دزدی و چپاول، زندان و 
کشتار، سلب آزادی ھای دمکراتيک، استثمار 
شديد کارگران و بی حقوقی محض زنان و آحاد 

بارھا ديده ايم و .  مردم ايران پايه ريزی شده است
شاھدش بوده ايم در آن ھنگام که  توده ھای وسيع  

٧درصفحه   
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٧درصفحه   

جدا از کاھش بھای .  روند خود ادامه داده است
جاری تاکنون و اھميت  نفت و گاز از بھار سال

اين رشته در توليد ناخالص داخلی، واقعيت اين 
ويژه  ھای اقتصادی به است که در ساير بخش

ست  صنعت و مسکن رکود شديدتر شده و طبيعی
که در اين شرايط با کاھش توليد ناخالص داخلی 

 .روبرو باشيم
ھای  براساس اين گزارش شاخص توليد کارگاه

 نسبت به بھار ٩۴بزرگ صنعتی در بھار سال 
در .   درصد کاھش داشته است۴/  ٢، ٩٣سال 

ھای صادر  بخش مسکن نيز شاھد کاھش پروانه
ھايی که مراحل ساخت را  شده و نيز ساختمان

 ١٣/  ٢ به ترتيب ٩٣کنند نسبت به بھار  طی می
صادرات نفتی نيز از .   درصد ھستيم۶/  ٩و 

 به ٩٣ ميليون د^ر در بھار سال ١٧۵٠٨
صادرات .   کاھش يافت٩۴ در بھار سال ١٠۶٣٣

و واردات نيز در اين گزارش با ) نفتی و مجموع(
ی ديگر از  اند که يک نشانه کاھش روبرو بوده

 .کمتر شدن تحرک اقتصادی و تشديد رکود ھستند
ی  رغم کاھش توليد ناخالص داخلی که نتيجه اما به

مستقيم تشديد رکود است، ما شاھد افزايش 
براساس اين گزارش، نقدينگی از .  نقدينگی ھستيم

 به ٩٣ ھزار ميليارد لایر در بھار سال ۶۶۵٣
 ٩۴ ھزار ميليارد لایر در بھار سال ٨١۶۶

در طی اين مدت پايه پولی نيز از .  افزايش يافت
در .   ھزار ميليارد لایر رسيد١٣١٧ به  ١١۵٩

) ٩٣ به نسبت بھار سال ٩۴بھار سال (اين مدت 
چنين شاھد افزايش بدھی دولت به سيستم  ھم

، کاھش )ھا بانک مرکزی و ديگر بانک(بانکی 
درآمدھای دولت، افزايش بدھی بخش غيردولتی 

ھا، و بويژه کاھش شديد شاخص سھام و  به بانک
شاخص قيمت سھام از .  ارزش بازار سھام بوديم

 در بھار ۶٣٨١١ به ٩٣ در بھار سال ٧٢٩۶٩
در طی اين مدت ارزش جاری .   رسيد٩۴سال 

 ھزار ميليارد لایر به ٣۴٨۴بازار سھام نيز از 
شاخص کل .   ھزار ميليارد لایر رسيد٢٧٩٣

فرابورس و ارزش بازار فرابورس نيز در طی 
اما ديگر نکته مھم که .  اين مدت کاھش يافتند

تواند نمايی روشن از عمق بحران رکود  می
. تورمی باشد، ارزش معام-ت بورس است
ارزش سھام مورد معامله بازار بورس در بھار 

 ھزار ميليارد لایر بود که در بھار ٢٣٧، ٩٣سال 
 ھزار ميليارد لایر ٨٩ با سقوط شديد به ٩۴سال 
 .رسيد

اين آمارھا که ھمه به زبان دولت بيان شده است، 
گر چيزی جز تشديد رکود نيستند، اگرچه  بيان

تورمی را بيان   -ھرگز ابعاد بحران رکود 
در حالی که تنھا يکسال و نيم به پايان .  کند نمی
جمھوری روحانی باقی   ساله رياست۴ی  دوره

مانده است، در طول اين مدت نه تنھا بھبودی در 
طور که  که ھمان وضعيت اقتصادی رخ نداده، بل

تر  دھند بحران عميق حتا آمارھای دولتی نشان می
جای کار روحانی مانند  بنابراين تا اين.  شده است

اس-ف خود جز دروغ چيزی تحويل مردم نداده 
 .است

ای که حتا  گونه بيکاری ابعادی ھراسناک يافته به
مقامات جمھوری اس-می نيز از ابعاد آن به 

بسياری از مراکز و کارخانجات .  اند وحشت افتاده
صنعتی تعطيل شده و يا به صورت نيمه تعطيل 

انجمن "ی رئيس ھيات مديره  گفته به.  اند درآمده
تخصصی صنايع ھمگن نيرو محرکه و قطعات 

ھا در حوزه  ، بيش از نيمی از کارخانه"خودرو
سازی تعطيل شده و يا با ظرفيت کمتر از  قطعه
رئيس خانه صنعت، .  کنند  درصد کار می٣٠

 ٣٠معدن و تجارت اصفھان نيز از تعطيلی 
درصد از واحدھای صنعتی استان اصفھان خبر 

 درصد از واحدھای صنعتی ٢١"گويد  داده و می
براساس ".  کنند  درصد کار می٢۵نيز زير 

گزارش تھيه شده از سوی خبرگزاری تسنيم 
وابسته به سپاه پاسداران، حدود نيمی از صنايع 
استان فارس با مشکل روبرو ھستند و در طول 

 ھزار کارگر اين ١١سال گذشته حدود 
 .اند کارخانجات از کار اخراج شده

اخراج کارگران در اثر تعطيلی کارخانجات در 
ست که اثری از ايجاد کارخانجات جديد  حالی

نبوده و به ندرت شاھد تاسيس واحد توليدی 
ھايی که با  حتا بيشتر پروژه.  جديدی ھستيم

 گزاری دولت آغاز شده بودند، به دليل  سرمايه
پاشايی فام معاون .  اند فقدان بودجه تعطيل شده

مرکزی با اشاره به ھمين موضوع  اسبق بانک
"گويد می  اقتصاد بدون ھيچ ٢٠١۵در سال : 

تر شد و اين به ھيچ وجه ع-مت  انباشتی ضعيف
مرکزی نيز  براساس گزارش بانک".  خوبی نيست

آ^ت و  اعم از ماشين(تشکيل سرمايه ثابت 
در بخش خصوصی و دولتی از سال )  ساختمان

 به اين سو ھر ساله با کاھش روبرو بوده ٩٠
حا^ ديگر مقامات جمھوری اس-می اين .  است

 ميليون بيکار ١٠جا و آن جا اعتراف به وجود 
ست که براساس آمارھای  اين در حالی.  کنند می

رسمی ميزان بيکاری در ايران کمی بيش از دو 
اما واقعيت احتما^ وجود بيش از .  ميليون است

توان با يک   ميليون بيکار است و اين را می١٠
حساب سرانگشتی از ميزان جمعيت و  جمعيت 

 ميليون ١٠براين اساس بيش از .  فعال دريافت
نفر از افرادی که در سن کار قرار دارند، در 

 .ھيچ کجای آمار قرار ندارند
در اين ميان تنھا اميد جمھوری اس-می برداشته 

طور که بارھا در  اما ھمان.  ھاست شدن تحريم
حل بحران عميق  نشريه کار تحليل کرديم، راه

اين .  ھا نيست تورمی در رفع تحريم  –رکود 
ست که اکنون مقامات جمھوری  موضوعی

ھا  اس-می نيز با نزديک شدن به زمان رفع تحريم
المللی  ھای بين حتا سازمان.  کنند به آن اعتراف می

داری تاثير رفع کامل  وابسته به نظام سرمايه
ھا را مقطعی دانسته و معتقدند تا تغييرات  تحريم

توان  ساختاری در ايران صورت نگيرد، نمی
انداز بلندمدتی از رشد اقتصادی در ايران  چشم
اين موسسات از جمله بر ساختار قدرت .  داشت

ھای سياسی و اجتماعی ايران و  سياسی و بحران
 .ای تاکيد دارند  منطقه نيز بحران

اين که کابينه روحانی در طول دو سال و نيم 
نتوانسته است از عمق بحران بکاھد و برعکس 

ی چيزی نيست جز  بر عمق آن افزوده شده، نشانه
داری ايران در حل بحران  ناتوانی سيستم سرمايه

تر شده و ابعاد  و باز اگر ھر آينه بحران عميق
تر شدن سيستم  جديدی يافته، موجب ناتوان

داری حاکم بر ايران در حل بحران شده  سرمايه
توان به ورشکستگی مالی  برای نمونه می.  است

دولت و بيکاری به عنوان دو نمونه مھم اشاره 
داری حاکم بر  کرد و نشان داد که سيستم سرمايه

 .ايران قادر به حل بحران نيست
ھاست که بدھی انباشته شده بخش دولتی و  سال

اما .  ھا در حال افزايش است خصوصی به بانک
دولت صدھا ھزار .  اين، تنھا بدھی دولت نيست

ميليارد تومان به سازمان تامين اجتماعی و 
پيمانکاران بدھکار است و از نظر مالی قدرت 

ھای عمرانی را که در اقتصاد ايران  اجرای طرح
تواند به عنوان يک محرک اقتصادی عمل  می

در روزھای گذشته وزير اقتصاد .  کند، ندارد
 ھزار ميليارد تومانی دولت ۵۴٠کابينه از بدھی 

سخن گفت و نوبخت سخنگوی دولت سه ماه پيش 
بينی  اعتراف کرد که تنھا نيمی از درآمدھای پيش

ست که  بديھی.  شده در بودجه تحقق يافته است
دولت با کاھش درآمد اول از ھمه به سراغ کاھش 

وزير بھداشت نيز با اع-م .  بودجه عمرانی برود
که پولی در بساط نيست، از توقف طرح  اين

چنين در روزھای اخير اخبار  ھم. س-مت خبر داد
متعددی در مورد ناتوانی دولت در پرداخت 

 .حقوق کارکنان دولت منتشر شده است
ھا  نکته مھم اين است که حتا در زمانی که تحريم

آغاز نشده بود و جمھوری اس-می نفت را تا 
فروخت، شاھد افزايش   د^ر می١۴٠ای  بشکه
ھای دولت، افزايش نقدينگی و نيز افزايش  بدھی

بيکاری، رکود و نرخ تورم بوديم که نشان 
دھد ريشه معض-ت اقتصادی ايران در جای  می

 .ست ديگری
اکنون نيز با کاھش فاحش درآمدھای دولت،   ھم

صورت واقعی ورشکسته بوده و اساسا  دولت به
در .  ھای خود نيست قادر به بازپرداخت بدھی

تر است که بگوييم اگر درآمد دولت در  واقع دقيق
ھا با^ رود، باز اين مقدار  اثر رفع تحريم

ھای دستگاه عظيم بوروکراسی و  گوی ھزينه پاسخ
نظامی آن نيست، چه رسد به بازپرداخت 

 .ھا بدھی
سابقه يافته  ست که ابعادی بی بيکاری نيز معضلی

رزاقی اقتصاددان نزديک به حاکميت از .  است
بيکاری .   ميليون بيکار سخن گفته است١۵وجود 

اگر چه در تمامی )  ارتش ذخيره بيکاران(
داری وجود دارد و در واقع  ھای سرمايه نظام

جزئی از اين مناسبات است، اما بيکاری در 
ايران موضوعی فراتر از نياز اين مناسبات به 

در ايران ھم اکنون .  ارتش ذخيره بيکاران است
بيکاری به يک معضل بزرگ اجتماعی تبديل 

ھا  تر شدن بحران در طول اين سال شده و با عميق
نه برداشتن .  بر ميزان آن نيز افزوده شده است

گذاری خارجی در  ھا و نه حتا سرمايه تحريم
تواند  محدوده صنايع نفت و گاز و پتروشيمی نمی

تنھا رشد با^ی اقتصادی .  چاره اين معضل باشد
آن ھم دو رقمی که نتيجه افزايش توليد باشد 

آن ھم   -تواند قدرت جذب اين نيروی بيکار را  می
فراھم   -در يک بازه زمانی طو^نی مث- ده ساله 

و اين چيزی است که جمھوری اس-می و .  آورد
داری ايران ھرگز قادر به تحقق آن  نظام سرمايه

 .نيستند
ھم اکنون نيز با توجه به وضعيت اقتصادی 

ھای خود را در  داران سرمايه کشور، سرمايه
 يککنند که  گذاری می ھايی سرمايه بخش

 سه زود بازده باشد و دوسودآوری آن با^ باشد، 
يا (به بخش )  يا کا^(قابل انتقال از يک بخش 

خصوصياتی که .  ديگر باشد)  کا^ی

١از صفحه   

 برای کارگران اين بحران تنھا يک راه حل دارد
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 ای، خ�فت اس�می و امپرياليسم آمريکا خامنه
متاثر شده بود، شعری در "  حارث بن صامت"

سرايد ومحمد يکی از افراد قبيله  مذمت محمد می
کند تا پنھانی و به صورت  وی را مامور می

"   )  ۶(.آميزی او را به قتل برساند توطئه " عصماء 
آور بود، پس از جنگ بدر  که زنی شاعر و زبان

ای از يھوديان به فرمان محمد، و  عام عده و قتل
زبان به انتقاد از اس-م "  ابوعفک"ھمچنين کشتن 

سرايد  گشايد و اشعاری نيز در ھمين مورد می می
ُعميربن "را بنام "  مومنان"که محمد يکی از 

ُعمير شبانه به .  کند مامور کشتن وی می"  عدی
) ٧(.رساند رود و  او را به قتل می خانه آن زن می

از "  رفاعته ابن قيس"مورد ديگر شخصی بنام 
را "  قيس"ھاشم که طايفه ديگری بنام  طايفه بنی

کرده که محمد  به مخالفت با محمد تحريک می
را مامور "  عبدهللا بن ابی حدرد"شخصی بنام 

را بکشد و سر او را بياورد "  رفاعه"کند که  می
اين دستور را تمام و کمال اجرا "  عبدهللا"که 
")  ٨(.کند می نيز از شعرای "  حويرث بن نفيذ 

معروف وقت بود که محمد افتخار کشتن او را به 
علی سپرد و او اين شاعر جسور را با حيله و 

 نمونه ديگر شاعری بنام )٩(.توطئه به قتل رساند
وی که اشعاری در .  است"  کعب ابن اشرف"

اعتراض وعليه خشونت مسلمانان سروده بود، 
محمد کسانی را فرستاد .  خشم محمد را برانگيخت

که با توطئه او را کشتند و سر او را برای محمد 
 ) ١٠(.بردند

ھا و ترورھا در دوران ده ساله  از اين نمونه قتل
اين تنھا .  حاکميت محمد در مدينه فراوان است

ای از کتاب پر ورق حکومت پيامبر  صفحه
و مگر جز اين است که ھر حاکم !  مسلمين است

مسلمانی که بدين شيوه رفتار نمايد او در واقع به 
! سنت پيامبر عمل کرده است ؟ ھر جا که باشد

خواه در ايران، تحت حاکميت جمھوری اس-می، 
يا عربستان و سومالی و الجزاير و يا در منطقه 

 !تحت خ-فت داعش
بيھوده نيست که شاعر خلق، کمونيست رزمنده 

پور را روز روشن از مراسم  سعيد سلطان
ربايند و در زندان به قتل  اش می عروسی

بيھوده نيست که رھبران شوراھای !  رسانند می
ھا را سر به نيست  دزدند و آن خلق ترکمن را می

بيھوده نيست که عبدالرحمن قاسملو !  کنند می
دبيرکل حزب دموکرات کردستان ايران را 
دروين پايتخت اطريش پای ميز مذاکره به گلوله 

ھای  ھای موسوم به قتل و اگر که در قتل!  بندند  می
ربايند و  ای پوينده و مختاری را می زنجيره

ھا و  سازند، اين اجسادشان را در بيابان رھا می
ھا نمونه قتل مخالفين در داخل و خارج کشور  ده

ھمه به معنی آن است که قتل سياسی، توطئه و 
ترور مخالفين و منتقدين، امری اس-می و سنت 

ای حاکم وقت  گفتن ندارد که خامنه.  ست محمدی
داند که حتا  ھا آگاه است و می ايران به تمام اين

تواند جز اين، چھره ديگری  چه بخواھد، نمی چنان
 .از اس-م ترسيم کند

ای در سخنانی که  ^زم به ذکر است که خامنه
بود و در حضور "  دنيای اس-م"مورد خطابش 

شد و  برخی سفرای کشورھای اس-می بيان می
بايستی  بدين لحاظ، ^اقل به خاطر حفظ ظاھر، می

گذاشت که مسلمانان و   می جايی ھم برای آن
کشورھای اس-می، فارغ از اينکه اھل چه 

ای ھستند، سنی ھستند يا شيعه، با درک و  فرقه
ت-ش برای دميدن روح "فھم و اعتقاد خود به 

و "  اھداف بزرگ"برخيزند و به "  واقعی اس-م

اند،  شمار آنان را بالغ بر صد ھزار نفر ذکر کرده
 ھزار تن از ۶٠عام نکردند و  قتل"  جلو^ء"در 

گرفته شده را به "  غنيمت"زنان و دختران به 
مگر در زمان خ-فت )  ٣(دارالخ-فه نفرستادند؟

عثمان و به فرمان وی، گرگان و طبرستان و 
سيستان به خون کشيده نشد و مگر پس از تسليم 

تمام مردم شھر، به جز يک "  تميشه"مردم شھر 
 مگر مسلمانان پس )۴(نفر را از دم تيغ نگذراندند؟

از فتح شوشتر و غارت اموال مردم شھر، تمام 
کسانی را که اس-م نياوردند، گردن نزدند؟ مگر 
در ھمين جمھوری اس-می، مردم سنندج و قارنا 

^تان کشتار نشدند؟   و ترکمن صحرا و قه
مگرزنان سنگسار نشده اند؟ مگرزنان زندانی 
مورد شکنجه و تجاوز جنسی قرارنگرفته اند؟ 
مگر به دختران باکره ، پيش ازاعدام تجاوز 

گذار و رھبر  نکرده اند؟ مگر خمينی بنيان
ھای نخست به  حکومت اس-می در ھمان سال

قدرت رسيدن جمھوری اس-می، به منظور تاکيد 
ملحدين و "بر ضرورت اعمال خشونت و کشتار 

بنی " تن از قبيله ٧٠٠، به گردن زدن "منافقين
امر رسول "با دست و شمشير علی و به "  قريظه

استناد نکرد و به تأّسی از پيامبر اس-م "  هللا
ھزاران نفر را به کام مرگ نفرستاد؟ و مگر ھم 
 ۶او فتوای قتل ھزاران زندانی سياسی را در 

 صادر نکرد؟ مگر جز اين است که ۶٧مرداد 
" ح-ل"ريختن خون مشرکان و کافران در اس-م 

به صراحت "  التوبه"است و مگردر قرآن سوريه 
مشرکان را در ھر کجا بيابيد "قيد نشده است که 

شان کنيد و  ھا را بگيريد و محاصره بکشيد و آن
ھا کمين بگيريد اما اگر توبه  از ھمه سو بر آن

کردند و نماز گزاردند و زکات دادند، راه را بر 
" آنان باز بگذاريد که خدا آمرزگار و رحيم است

 )۵(؟

تاريخ اس-م در ايران و در تمام کشورھای 
مسلمان شده به ضرب شمشير، مشحون از کشتار 

ريزی توسط پيشوايان و حاکمان مسلمان  و خون
ھای  ھا و شاخه اعم از شيعه، سنی يا ديگر فرقه

ھا، محمد  م-عمرھا، ابوبکر البغدادی.  آن است
ھا  ملک استحاق)  رھبر النصره(ھا  الجو^نی

رھبر (ھا  احمد گورانی)  ھای پاکستان رھبر سلفی(
ھا،  ای ھا، خامنه ھا، خلخالی ، خمينی)الشباب

ھا، ھمه  ھا و امثال اين رفسنجانی و مصباح يزدی
ھای پيامبر و احکام  مسلمان و پيرو سنت

ھای فجيع و اقدامات  کشتارھا و قتل.  اند اس-م
جنايتکارانه داعش و خ-فت اس-می آن، مبتنی 

که کشتار  چنان!  ھا و احکام است بر ھمين سنت
ھزاران نفر از مبارزان، انق-بيون و 

ھای ايران در جمھوری اس-می نيز که  کمونيست
را مورد خطاب "  دنيای اس-م"رھبر کنونی آن 

ست،  دھد و در رؤيای خ-فت اس-می قرار می
 .ھاست ھا، احکام و سنت تداوم ھمين روش

فقط در کشتارھای   -و محمد پيامبر آن  -اس-م 
ھای گروھی يھوديان، مسيحيان،  جمعی و قتل

پرستان و مشرکان نيست که  کافران، منافقان، بت
اش قطور و دستش پراست ، بلکه در  پرونده
ھا و ترورھای فردی و پنھانی  ھا، قتل توطئه

يک .  مخالفين و منتقدين خود نيز يد طو^ئی دارد
"است"  ابو عفک"نمونه، قتل پنھانی  " ابوعفک. 

آميز شخصی به نام  که از ترور پنھانی و توطئه

فرمان صادر "  دنيای اس-م"خيا^ت خويش برای 
دانست، دنيای اس-می که  کرد، اما اين را می می

بايد به فرمان وی لبيک بگويد، دنيای ديگری جز 
ھمين وضعيت و شرايطی که در عربستان و 
سومالی و عراق و ترکيه و پاکستان و سوريه 

ست،  وايران و يمن و افغانستان و امثال آن جاری
کند  نيست، و کسی برای اين تُّرھات تره خرد نمی

که فرمايشات رھبر مسلمانان جھان   وخ-صه اين
از چھار ديواری شيعيان ذوب در و^يت فراتر 

اميدی به "رود، فورا اضافه کرد که  نمی
و سرانجام "سياستمداران دنيای اس-م نيست 

علمای دين و روشنفکران "  دست به دامان
" در ميان امت اسامی"  شد تا "  راستين

 !روشنگری کنند
خوش اقبال "  رھبر"توان يک  ای را نمی خامنه

جھان اس-م خواند چرا که وی زمانی برای 
خريدن آبروی نداشته اس-م به ت-ش برخاسته 

ھای  دھنده فرقه است که جنايات فجيع و تکان
گرايان، به ويژه دولت اس-می  گوناگون اس-م
، تبعيض و ستم و خشونت )داعش(عراق و شام 

ھمزاد با آن را بيش از پيش در چشم جھانيان 
ی گردن زدن   اقدام وحشيانه.  پديدار ساخته است

گرفتن "  غنيمت"غير مسلمانان و اسرای جنگی، 
زنان و دختران و فروش و تجاوز به آنان در 

ھای  خ-فت اس-می داعشيان و دار و دسته
گرای مشابه آن، چنان نفرت و انزجاری را  اس-م

در ميان مردم متمدن جھان برانگيخته است، که 
روح واقعی "پيرامون "  آيه"ھزاران سخن و 

ای تغيير در  ذره"  تمدن نوين اس-می"و "  اس-م
بشريت مترقی از ارتکاب چنين .  کند آن ايجاد نمی

. کند  جناياتی، به شدت احساس شرم و بيزاری می
شرمی که عرق آن، حتا بر پيشانی بسياری از 

 .عادی نيز نشسته است" مسلمان"مردم مذھبی و
دم "  دميدن روح واقعی اس-م"ای که از  اما خامنه

زند تا به خيال خود، اس-م را از ظلم و  می
تبعيض و خشونت مبرا جلوه دھد، آگاھانه از 

داند که  او می.  کند ورود به عمق ماجرا پرھيز می
تواند اقدامات داعش به تأّسی از پيامبر و  نمی

سران و صدر اس-م، از نوع اعدام در م-ءعام و 
ھا و اسرای جنگی،  گردن زدن غيرمسلمان

غارت اموال و به بردگی بردن زنان و فروش و 
ھا را، زير سوال ببرد و در عمق  تجاوز به آن

فھمد که خ-فت اس-می  وجود خود اين را می
ست که  ی تقريباً ھمان چيزی داعش، الگو و نمونه

در زمان پيامبر مسلمين و خلفای اس-م جاری 
به راستی مگر در حيات پيامبر اس-م .  بوده است

و پس از "  قريظه بنی" يھودی  و در جنگ با قبيله
ھا به دستور محمد و در حضور وی  تسليم آن

 نفر را با شمشير ٩٠٠ تا ٧٠٠علی و زبير گردن 
ھايی که از قبل آماده  نزدند و آنان را به گودال

عام مردان  شده بود نيفکندند؟ مگر پس از قتل
قبيله، زنان و کودکانشان را که به اسارت 
مسلمانان درآمده بودند، در بازار بردگان 

مگر در خ-فت ابوبکر، لشکريان )  ١(نفروختند؟ 
ھزاران تن از اسيران را گردن "  اليس"اس-م در 

) ٢(نزدند و زنان و دختران را به بردگی نبردند؟ 

" سعدبن وقاص"مگر سپاه اس-م به فرماندھی 
پس از فتح مدائن به اذن عمر خليفه مسلمين، 
مردمی که شھر را ترک کرده بودند و برخی 

١از صفحه   

  ۵درصفحه 



 ۵ ٧٠٨ شماره  ٩۴نيمه اول دی     ۵

 ای، خ�فت اس�می و امپرياليسم آمريکا خامنه
نيز در آن حضور داشتند، توسط سپاه و قشونی 

ھای مسلح و چاقوکشان  از لباس شخصی
بنابراين .  خور، از کف خيابان برچيده شد سانديس

بايستی  ای به مناسبت اين روز، می نطق خامنه
کرد و  ھا را نيز تامين می رضايت اين گروه

شعارھای فراموش شده حکومتی را چه در 
  ارائه چھره  و چه در زمينه"  استکبار"ضديت با 

قابل تحملی از اس-م برای جھانی کردن و تعميم 
دادن نمونه جمھوری اس-می به تمام دنيای اس-م 
و با^خره در باب رھبريت دنيای اس-م و رؤيای 

کم  ساخت يا دست خ-فت اس-می را زنده می
شدگان در و^يت را بدان نوازش  گوش ذوب

 !داد می
که اشاره شد، زمانی طرح   ای اما چنان خامنه

دعاوی بزرگ به سرش زده است که چرخ زمانه 
از يک سو، !  چرخد چندان به سود جناح وی نمی

دستی که به ع-مت تسليم با^ رفت، به سوی 
شيطان "و "  استکبار"التماس و استعانت از 

ی ناجی  دراز است و نرمش قھرمانانه"  بزرگ
دنيای اس-م، جايی برای حتا لفاظی برجای 

از سوی ديگر افشاء ماھيت باندھا .  نگذاشته است
گرای گوناگون به ويژه داعش و  ھای اس-م و فرقه

اش به  دھنده خ-فت اس-می آن و جنايات تکان
تأّسی از رسول هللا، سيمای کثيف و ننگين ھرچه 

ست را در انظار جھانيان  اس-م و خ-فت اس-می
ست عبث  برم- ساخته و قلب چھره اس-م کاری

 .فايده و بی
 

 ھا زيرنويس
 ١٠٨٠-١٠٩٣تاريخ طبری ص    – ١
خالد فرمانده لشکر اس�م در جنگ با مردم   –  ٢
ھا پيروز شود  نذر کرده بود اگر بر آن"  اليس"
شان در رود جاری  ھا را بکشد که خون قدر آن آن

پس از پيروزی و اسير کردن مغلوبين، .  شود
چند گروه را تعيين کرد که به مدت يک روز و 
يک شب گردن اسيران را زدند و خون در 

بر رود آسياھا بود و سه .  ھا جاری شد  جوی
روز پياپی با آب خون آلود قوت سپاه را که 
. ھيجده ھزار کس يا بيشتر بودند، آرد کردند

خالد در اين جنگ ھفتاد ھزار تن را بکشت 
 )١۴٩٠ – ٩۵تاريخ طبری، ص (
کوب  دو  قرن سکوت،  عبدالحسين زرين  –  ٣

 ۵٠- ۵٣ص 
حمله اعراب به کرگان به فرماندھی   –  ۴
، عبدهللا )پسر عمر(که عبدهللا "  سعيدبن عاص"
، حسن و )پسر زبير(، عبدهللا )پسر عباس(

حسين پسران علی، در راس لشگريان بودند، با 
ھا  پس از مدت.  مقاومت شديد مردم روبرو گرديد

سعيدبن "مقاومت، مردم گرگان امان خواستند و 
امان داد و سوگند خورد، يک تن از "  وقاص

مردم گرگان تسليم شدند !  مردم را نخواھد کشت
ھمه مردم شھر را به قتل "  سعيدبن وقاص"و 

شکنی  رساند به جز يک نفر و در توجيه پيمان
خود گفت، من قسم خورده بودم يک تن از مردم 

 )٢١١۶- ١٧تاريخ طبری، ص! (را نکشم
فاقتلوا المشرکين حيث و جد تموھم و "  –  ۵

خذوھم و احصروھم و اقعد و الھم کل مرصد، 
فان تابوا وا قاموا الصواۀ و اوتوالذکوۀ مخلوا 

 "سبيلھم، ان هللا غفور رحيم
باقر مومنی، نخستين   –  ١٠ و ٩ و ٨ و ٧ و ۶

ترورھای فردی سياسی و کشتارھای جمعی در 
 .جامعه مدنی اس�می

 

گاه مخالفتی با رژيم حاکم بر ايران به  آمريکا ھيچ
کدام رژيمی .  خاطر اس-می بودن آن نداشته است

بھتر از جمھوری اس-می می توانست 
ھا، انق-بيون و طبقه کارگر ايران را  کمونيست

سرکوب و قلع و قمع کند؟ به ھمين دليل 
که اخت-فاتی با  رغم آن امپرياليسم آمريکا به

گاه  جمھوری اس-می داشته است، اما ھيچ
اساس مسئله نه .  درصدد براندازی آن نبوده است

دين و اس-م، بلکه منافع اقتصادی و سياسی است 
و اگر دولت آمريکا با جمھوری اس-می 
. اخت-فاتی دارد، بر سر ھمين مساله است

که   –ست رژيم اندکی سرکيسه را شل کند  کافی
بخشاً کرده است و بيشتر از اين ھم شل خواھد 

امپرياليسم آمريکا ھيچ مشکلی با   –کرد 
جمھوری اس-می، احکام اس-می و قوانين و 

 .مقررات جاری آن ندارد
اما در موضوع شيعه و سنی و دامن زدن به 

دانند که پيش  اخت-فات ميان اين دو نيز ھمگان می
گرای  از روی کار آمدن دولت دينی و شيعی
ھای  اس-می در ايران، ھيچ اثری از جنگ

اين .  ای شيعه و سنی در اين منطقه نبود فرقه
جمھوری اس-می بود که در صدد صدور 

ھای  بر آمد و با سياست"  انق-ب اس-می"
جويانه و پان اس-ميستی خود در  مداخله

ھای  کشورھای منطقه و ايجاد و تقويت گروه
گرای شيعی، بر اين اخت-فات دامن زده  اس-م
 .است
ھای امپرياليستی از جمله و  ست که قدرت بديھی

به ويژه امپرياليسم تجاوزگر آمريکا ھرجا 
شان اقتضاء کند، از سياست اخت-ف  منفعت

بيانداز و حکومت کن استفاده نموده و خواھند 
ھای  که يورش نظامی قدرت چنان.  نمود

امپرياليستی به سر کردگی امپرياليسم آمريکا به 
عراق، سرکوب خونين مردم و بعدا روی کار 
آوردن يک دولت شيعی دست نشانده آمريکا و 
طرفدار جمھوری اس-می که سرکوب و 

ھا از مداخله در امور کشور،  سازی سنی محروم
ھای آمريکا و  دستورکارنخست آن بود، دولت

جمھوری اس-می ھر يک به نحوی بر اخت-فات 
چه .  سنی و شيعه در اين کشور دامن زدند

ست که نداند داعش از درون سرکوب  کسی
ھای  ھا توسط دولت شيعی مالکی و دولت سنی

ارتجاعی و امپرياليستی حامی آن، ايران و 
آمريکا سر برآورد؟ و مگر جمھوری اس-می در 

ھای  ھمين لحظات سرگرم دامن زدن به جنگ
ای در يمن و عراق و سوريه و ھر  مذھبی و فرقه

جا که دستش برسد نيست؟ و مگر دو رقيب 
ھای عربستان سعودی و  اصلی منطقه يعنی دولت

جمھوری اس-می، يکی با اعدام روحانی شيعه 
طرفدار و^يت فقيه و جمھوری اس-می و 

گری  ديگری با به آتش کشيدن سفارت و کنسول
ھای موجود ميان  ھا و تنش رقيب، بر اخت-ف

 زنند؟ شيعه و سنی دامن نمی
ای در سالگرد حادثه  باز گرديم به نطق خامنه

يوم " که طرفداران و^يت آن را ٨٩ دی ٩روز 
 دی روزی است که بساط ٩.  اند خوانده"  هللا

و "  سبزھا"  خيابانی ائت-ف دار و دسته
ھايی از مردم  طلبان و رفسنجانی که بخش اص-ح

اختيار تمدن بزرگ  که بی  -"  تمدن نوين اس-م"
کند  شاھنشاھی و آريامھری را در ذھن تداعی می

ای حتا از  اما سخنان خامنه!  عمل بپوشانند جامه  –
يک تعارف خشک و خالی ھم در اين مورد بری 
بود، چرا که اس-م شيعی و جمھوری اس-می با 

که اس-م سنی  چنان  –کسی تعارف ندارد 
 –عربستان سعودی وامثال آن نيز چنين است 

ای از ھمه مسلمانان جھان خواست که  خامنه
. جمھوری اس-می را الگوی خويش قرار دھند

ای جمھوری اس-می را يک نمونه از  خامنه
. خواند"  اھداف بزرگ"امکان رسيدن به 

"دنيای اس-م"ای که به تمام  نمونه " قابل تعميم" 
 !است

که جمھوری اس-می يا به  ای در حالی علی خامنه
عبارتی اس-م شيعی را نمونه قابل تعميم برای 

داند و از مسلمانان جھان  ھمه دنيای اس-م می
خواھد، جمھوری اس-می را الگوی خويش  می

ھا با اصل اس-م  آمريکايی"گويد  قرار دھند می
برپايی "و برای جلوگيری از "  مخالف ھستند

و ايجاد تفرقه در ميان "  تمدن نوين اس-می
مسلمانان، موضوع شيعه و سنی را مطرح 

دشمن "چنين مدعی شد که  ای ھم خامنه.  اند ساخته
ھا با ھر  آن"و "  گرائی است آمريکا، اس-م

مسلمانی که بخواھد بر اساس احکام و قوانين 
اس-م زندگی و برای آن مجاھدت کند، مخالف 

 ."ھستند
ھا با اصل اس-م مخالف ھستند،  اينکه آمريکايی

. ست که واقعيت ندارد ربطی به کلی حرف بی
اظھار لحيه ای بيش نيست و کسی ھم آن را نه 

اين را، رابطه .  کند گيرد و نه باور می جدی می
حسنه چندين و چند ساله آمريکا با عربستان 
سعودی، پاکستان، افغانستان و کشورھای اس-می 

سرمايه، .  ھا نشان داده است ديگری نظير اين
خصوصا از نوع امپريالستی آن، اساسا با دين 
اس-م يا ھرگونه دين و مذھب ديگری ماھيتا 

برعکس، .  تواند خصومتی داشته باشد وندارد نمی
دين و مذھب که مالکيت خصوصی را مقدس 

داری  داند، ھمواره به ياری و خدمت سرمايه می
صاحبان سرمايه شتافته است و امپرياليسم از دين 

داشتن  به مثابه ابزار انقياد و در ناآگاھی نگاه
اما اينکه گفته .  ھای مردم سود جسته است توده
با ھر مسلمانی که بخواھد "  ھا آمريکايی"شود  می

بر اساس احکام و قوانين اس-م زندگی و برای آن 
مجاھدت کند، مخالف ھستند، اين ھم مغلطه است 

دولت امپرياليستی .  و دست کم حرف دقيقی نيست
ھمواره دنبال منافع !)  ھا و نه آمريکايی(آمريکا 

اقتصادی و سياسی خويش است، ھرجا و به ھر 
اگر منافع امپرياليسم !  طريقی که ممکن گردد

آمريکا ايجاب کند، نه فقط با تمام وجود از 
ھای ارتجاعی و اس-می با تمام قوانين،  دولت

احکام و مقررات جاری در آن نظير عربستان 
ھای  کند، که حتا گروه سعودی حمايت می

گرايی امثال القاعده را نيز در دامان خود  اس-م
و باز .  کند  دھد و از آن پشتيبانی می پرورش می

گرا و  ھای اس-م اگر اين منافع ايجاب کند با گروه
دست پروردگان خويش از قماش القاعده و داعش 

در مورد خود جمھوری اس-می !  افتد می نيز در
امپرياليسم .  نيز وضعيت بر ھمين منوال است

۴از صفحه   



 ۶ ٧٠٨ شماره  ٩۴نيمه اول دی     ۶

 جنبش کردھای ترکيه برای برقراری خودمختاری
توانند  تر نمی خواھند و دقيق ھا ھستند، لذا نمی آن

ھای  ثانياً، دولت.  از تجزيه اين کشورھا دفاع کنند
خاورميانه يک پای مسئله ھستند که به سادگی از 

به عبارت .  کنند ھای بزرگ تبعيت نمی قدرت
ديگر، شرايط کنونی، بسيار متفاوت از اوضاع 
جنگ جھانی اول و شکست امپراتوری عثمانی 

ھايی که کردھا بخشی از جمعيت  دولت.  است
دھد، نظير ترکيه،  ھا را تشکيل می کشور آن

ھا عراق و  جمھوری اس-می ايران، رژيم
ھای خود  ی رقابت سوريه، گرچه ھمواره درنتيجه

از اين يا آن بخش کردھای ساکن يکی از اين 
که پای  کنند، اما وقتی کشورھا حمايت کرده و می

تشکيل يک کشور مستقل کرد در ميان باشد، ھمه 
ع-وه بر اين، .  ھا ، عليه کردھا متحدند اين دولت

اند و با  ھای عربی منطقه نيز يک پای نزاع دولت
ھا را بخشی از  ھر تجزيه عراق و سوريه که آن

دانند، به مخالفت  ھای عربی می سرزمين
بنابراين ^اقل در اوضاع کنونی، .  خيزند برمی

 .امکان تشکيل يک کشور مستقل کرد وجود ندارد
اما با تمام اين اوصاف، رژيم ترکيه از سرکوب 
و کشتار کردھای ساکن اين کشور دست 

شوونيسم ترک از ھمان آغاز تشکيل .  بردارنيست
وحقوقی برای کردھای  جمھوری ترکيه، ھيچ حق

 ميليون برآورد ٢٠ساکن اين کشور که حدود 
ھای اين مردم  شوند، قائل نبوده و مکرر جنبش می

ھا ھزار تن را کشتار  ستمديده را سرکوب و ده
ھمه،  مبارزات اين مردم  بااين.  کرده است

. ھمواره به اشکال مختلف ادامه داشته است
مبارزاتی که از سه دھه پيش تحت رھبری حزب 

در جريان بوده .  ک.ک.کارگران کردستان، پ
ھای  جنبش.  است، بخشی از اين مبارزات است

اخير مردم کردستان ترکيه و مبارزات حزب 
ھا که ادامه ھمين مبارزات است،  دمکراتيک خلق
ای رسيده است که مردم ساکن  اکنون به مرحله

برخی شھرھا، مستقل از خواست دولت ترکيه، 
رغم  به.  اند خودمختاری را اع-م و برقرار کرده

که رژيم سرکوبگر ترکيه برای درھم شکستن  اين
مقاومت مردم کرد و برچيدن خودمختاری به 
لشکرکشی نظامی متوسل شده است، اما اکنون 

سادگی  ای نيست که بتواند به گونه ديگر اوضاع به
مردم را مرعوب و رکود را بر جنبش اعتراضی 

 .کردھا حاکم سازد
شعار خودمختاری و ت-ش برای برقراری آن  

تواند ھم  در شھرھای منطقه کردستان، می
ای  محرکی برای رشد و گسترش مبارزات توده

ھا باشد، و ھم مانعی است بر سر راه ت-ش  کرد
 –ھای ترک، برای ايجاد دوقطبی کرد  شوونيست

 . ترک
پوشيده نيست که طبقه حاکم شوونيست ترکيه 

طلبی  ت-ش خواھد کرد خودمختاری را تجزيه
معرفی کند تا از طريق آن به جو ناسيوناليستی 
دامن بزند، اما حمايت و پشتيبانی کارگران و 
زحمتکشان ترکيه از مبارزات و مطالبات مردم 
کرد و محکوم کردن اقدامات سرکوبگرانه دولت 

ھای  دھد که اين ت-ش شوونيست ترکيه،  نشان می
 .  ای در پی نخواھد داشت ترک، نتيجه

يک وجه مھم ت-ش مردم کرد برای برقراری 
خودمختاری، پيوند و اتحاد با جنبش طبقه کارگر 

ھای زحمتکش مخالف رژيم  ترکيه و توده
. مذھبی حاکم بر اين کشور است  –بورژوائی 

تر باشد، ميزان  ھرچه اين پيوند و اتحاد مستحکم
حال،  درجه  درعين.  موفقيت بيشتر خواھد بود

که دامنه اقدامات سرکوبگرانه خود را عليه 
چراکه بورژوازی .  کردھای ترکيه تشديد کند

شدت  شوونيست ترک و در رأس آن اردوغان به
از تحو^تی که در منطقه خاورميانه در جريان 

ھايی که کردھای سوريه به دست  است و پيروزی
ويژه پس از مقاومت  به.  اند اند، نگران آورده

کردھای سوريه در برابر داعش و بيرون راندن 
گرای ارتجاعی از کوبانی و تل  اين گروه اس-م

نقش مھمی در آن .  ک.  ک.  ابيض که نيروھای پ
ايفا نمودند، رژيم ترکيه شديداً احساس خطر 

 .کند می
 کردھای سوريه، تأثير مستقيمی بر  پيروزی

 ترکيه برجای گذاشت و به اعت-ی  ھای کرد توده
ھا نيز خواھان  آن.  ھا انجاميد  مبارزات آن

خودمختاری و برقراری نوع سيستم خود 
اين مطالبه مردم .  مديريتی کردھای سوريه شدند

وحقوقی برای  کرد، برای رژيمی که ھيچ حق
لذا به .  ناپذير بود مردم کرد قائل نيست، تحمل

ھا را با سرکوب و کشتار  روال گذشته پاسخ آن
 .داد

تر شدن  رژيم ترکيه از آن بيم دارد که با بحرانی
اوضاع منطقه خاورميانه، مداخله و رقابت 

ھای جھانی و اعت-ی مبارزات کردھای  قدرت
ترکيه به درجه  يک جنگ داخلی، در جريان 

ھای جھانی بر سر تقسيم مجدد  نزاع قدرت
بازارھای خاورميانه، اوضاع به نحوی پيش رود 

ھای بزرگ جھان بر سر ايجاد يک  که قدرت
کشور جديد، متشکل از کردھای چھار کشور 
. ترکيه، عراق، ايران و سوريه، به توافق برسند
گرچه اين امکان در شرايط کنونی نامحتمل 

اکنون مناسبات  است، اما پوشيده نيست که ھم
نزديکی ميان کردھای عراق و سوريه با دولت 

روسيه در جريان ديدار اخير .  آمريکا وجود دارد
داری از کردھا  دميرتاش با پوتين، تمايل به جانب

اتحاديه اروپا نيز از گذشته، .  را نشان داده است
لذا چنانچه .  مناسبات نزديکی با کردھا داشته است
ای وسعت  بحران منطقه خاورميانه به درجه

ھای  بگيرد که ترکيه را نيز به گرداب جنگ
تواند به واقعيت تبديل  داخلی بکشد، اين امکان می

 . گردد
بنابراين، رژيم ترکيه با اقدامات سرکوبگرانه 

اکنون در ت-ش است، تا  خود عليه کردھا از ھم
ای اعت- يابد که  اجازه ندھد، اين جنبش به مرحله

کنترل آن از دست برود و اوضاع ترکيه به چنان 
ھای جھانی  ای از بحران برسد که قدرت مرحله

 .حلی برای آن ارائه دھند مداخله کنند و راه
دولت ترکيه که عضو پيمان ناتو و متحد آمريکا 

داند که در اين  و اتحاديه اروپاست، عجالتاً می
سرکوبگری از حمايت رسمی  و يا ^اقل سکوت 

ھا برخوردار است و اوضاع  اين قدرت
خاورميانه نيز ھنوز به آن درجه از بحران 

ای به  ھای جھانی و منطقه نرسيده است که قدرت
توافقاتی برای تغيير در جغرافيای سياسی 

 .خاورميانه دست يابند
ھمانگونه که اشاره شد، تشکيل يک کشور از 
کردھای منطقه خاورميانه ^اقل در شرايط کنونی 

ھای بزرگ  چراکه او^ً قدرت.  ممکن نيست
ھای مستقر و تماميت ارضی  جھانی از دولت

کنند و متحد  کشورھای خاورميانه حمايت می

 . تن رسيده است٢٠٠
اقدامات سرکوبگرانه رژيم ترکيه عليه حزب 

ھا که از مطالبات مردم کرد دفاع  دمکراتيک خلق
اکنون تعدادی از  ھم.  کند، نيز تشديد شده است می

. برند  می اعضای اين حزب، در زندان به سر
سازی برای بازداشت رھبر اين حزب،  پرونده

پس از دفاع وی از خودمختاری کردھای ترکيه، 
 .تشديد شده است

الدين دميرتاش در يک  چند روز پيش ص-ح
ترين  عنوان بزرگ سخنرانی گفت که کردھا به

اقليت قومی ترکيه بايد در مورد کسب 
خودمختاری و يا زندگی تحت خودکامگی يک 

گيری با واکنش  اين موضع.  فرد تصميم بگيرند
رو گرديد که وی را خائن  شديد اردوغان روبه

او در يک برنامه تلويزيونی .  خطاب کرد
آميز خواند و تھديد  اظھارات دميرتاش را تحريک

کرد که مردم و قانون اساسی ترکيه درس خوبی 
در پی .  ھا خواھند داد به حزب دمکراتيک خلق
ای به اتھام اقدام عليه  آن، دادستانی ترکيه پرونده

 .قانون اساسی تشکيل داده است
ھا از ھنگامی آغاز گرديد و  موج جديد درگيری

. ک.  بس ميان دولت ترکيه و پ به دو سال آتش
آيی  ک پايان بخشيد، که  در جريان گرد ھم

جوانان سوسياليست برای کمک به کوبانی در 
 تن ٣٣سوروش ، ، درنتيجه انفجار يک بمب، 

دولت ترکيه ادعا کرد که اين .  جان باختند
اما .  گذاری توسط داعش صورت گرفته است بمب

اقدامات نظامی و سرکوبگرانه دولت ترکيه 
گذاری  ازاين کشتار، نشان داد که اين بمب پس

شده،  ريزی حساب آغازی بر اجرای يک برنامه
پس از شکست حزب عدالت و توسعه اردوغان 
در انتخابات ژوئيه بود که مستقيم و غيرمستقيم 

لذا اين ادعای دولت .  در آن نقش داشته است
. ترکيه که کشتن دو مأمور امنيتی ترکيه توسط پ

بس خاتمه  گذاری، به آتش در پی اين بمب.  ک.  ک
 .پايه و اساس بود داد، بی

پس از کشتار سوروش، دولت ترکيه اقدامات 
را تشديد کرد و .  ک.  ک.  نظامی عليه پ

ھای نظامی اين حزب را در شمال عراق  پايگاه
اما اقدامات دولت ترکيه، تنھا به .  بمباران کرد

محدود نشد، .  ک.  ک.  عمليات نظامی عليه پ
موج دستگيری جريانات چپ و کمونيست، فعالين 

نگاران و  روزنامه.  ک.ک.کرد طرفدار پ
. ھای مخالف، تشديد شد تعطيلی روزنامه

تظاھرات صلح مخالفان اردوغان در ماه اکتبر 
گذاری پاسخ گرفت که در  در آنکارا نيز، با بمب

 .جريان آن حدود صد تن از مردم به قتل رسيدند
اردوغان در جريان تمام اين اقدامات در ت-ش 
بود با دامن زدن به جو ناامنی، ايجاد ھراس در 

ھايی از مردم ترکيه و ترس از  ميان بخش
وخامت اوضاع اقتصادی، به نفع خود در جريان 

برداری کند و شکستش را  انتخابات مجدد؛ بھره
از اين بابت موفق شد و توانست با .  جبران نمايد

انتخابات اول نوامبر، اکثريت ^زم را برای 
تشکيل کابينه و نيز اقدام بعدی که ھنوز به انجام 
نرسيده است، تغيير در قانون اساسی ترکيه و 

جمھور؛  متمرکز کردن تمام قدرت در دست رئيس
 .کسب کند

اين پيروزی در انتخابات، به اردوغان امکان داد 

١از صفحه   

٧درصفحه   



 ٧ ٧٠٨ شماره  ٩۴نيمه اول دی     ٧

٢از صفحه   

 تشديد نزاع ھای درونی ھيئت حاکمه و تاثير آن بر 
 انتخابات اسفند ماه

. گذاری در بخش صنعت فاقد آن است سرمايه
ھا  کاھش تشکيل سرمايه ثابت در طول اين سال

که در گزارش بانک مرکزی نيز منعکس شده 
 .يکی از نتايج روشن ھمين موضوع است

ھای اقتصادی  ترين موضوع در سياست اما مھم
جمھوری اس-می اين است که نوک تيز اين 
سياست، زندگی و معيشت کارگران و زحمتکشان 
را نشانه رفته است و اين را به خوبی در 

ھای جمھوری اس-می از جمله در سه  سياست
 و برنامه ٩۵بودجه سال .  توان ديد سال اخير می

. ھا ھستند ششم توسعه نيز از جمله اين سياست
براساس برنامه ششم توسعه قرار است سن 
بازنشستگی برای کارگران با^ برود و بھانه ھم 
آن است که سازمان تامين اجتماعی که بيش از 

اش توسط دولت  صد ھزار ميليارد تومان سرمايه
بلوکه شده و دولت حاضر به پرداخت آن نيست، 

يا قرار است کارگران .  با بحران مالی روبروست
ی با^ بودن نرخ   سالگی به بھانه٢٩تا سن 

ماھيت روحانی و ھمه آنھايی که با نام 
عم- پايه ھای اين نظام آدمکش را "  اص-حات"

محکم تر کرده و به استمرار آن قوام بخشيده اند، 
ذکر نمونه ھايی از اينگونه .  کام- روشن است

سخنان روحانی و عقبه اش برای افشاگری 
آندسته از کسانی ست که ھنوز بر اين توھمات 
دل بسته اند و با تبليغات شبانه روزی به چشم 

" اص-ح نظام"توده ھا خاک می پاشند تا با توھم 
يک بار ديگر توده ھا را به پای صندوق ھای 

 . رای بکشانند
مگر از يک سوراخ چندبار بايد گزيده شد؟ پس 

اص-ح "نبايد اجازه داد تا يکبار ديگر مجموعه 
از کانال عبور از  تضادھا و کشمکش "  طلبان

موجود در ھيئت حاکمه ايران توھم حضور در 
پای صندوق ھای رای را در ذھنيت توده ھا جا 

ترديدی نيست شکاف درون ھيئت .  بياندازند
حاکمه و نزاع ھای درونی آن می تواند بستر 
مناسبی برای تشديد مبارزات کارگران و حضور 
اعتراضی مردم در خيابان ھا جھت کسب 

از اين شکاف و نزاع ھای .  مطالبات شان باشد
درونی بايد در پيشبرد امر مبارزه با کليت نظام 
جمھوری اس-می سود برد، نه اينکه با 
خيالپردازی و توھم اص-ح نظام وارد بازی در 

 .  بساط اين جناح يا آن جناح رژيم شد
افشای مداوم و پيگير سياست توھم پراکنی مبتنی 

و گرايش "  اص-ح طلبان"بر اص-ح نظام که 
مبلغ و مروج اصلی آن ھستند و "  اص-ح طلبی"

ھمواره با ھمين ترفند در جامعه و بخصوص در 
ميان اقشار مرفه خورده بورژوازی موج 
انتخاباتی راه می اندازند، نخستين گام جھت بسيج 
ھمگانی کارگران و آحاد مردم ايران برای مقابله 
و مبارزه با کليت نظام سرمايه داری حاکم بر 

 . ايران است
 

مردم برای مبارزه با اين رژيم جنايتکار و 
آدمکش در خيابان ھا حضور می يابند، چگونه 
ھمه جناح ھای رنگارنگ ھيئت حاکمه برای 
سرکوب و کشتار مردم ھم رای و ھم صدا می 

برای اثبات اين امر ھيچ نيازی نيست تا به .  شوند
واکاوی عملکرد جناح ھای مختلف رژيم به دوره 

عملکرد ھمين دولت به .  ھای گذشته باز گرديم
اصط-ح تدبير و اميد و کابينه امنيتی اش حی و 

فقط کافی ست به .  حاضر پيش روی ماست
سخنان ھفته پيش روحانی توجه کنيم که با چه 

.  ياد کرده است٨٨ دی ٩عباراتی از واقعه 
 طی سخنانی در ٩۴ دی ماه ۶روحانی در 

 به عنوان روز ٨٨ ديماه ٩حضور خامنه ای از 
دفاع ملت از خاندان رسالت، دفاع از نظام، "

. ياد کرد"  قانون و دفاع از و^يت فقيه و ولی فقيه
چھره واقعی روحانی را بايد در ھمين کلمات و 
جم-ت ديد، نه آن چھره ای که با نمای شعارھای 

 فقط  ٨٨ دی ٩اگر روز.  انتخاباتی ظاھر می شود
روز برآيند سرکوب اعتراضات توده ھای 
مردمی بود، سخنان روحانی آنچنان تعجب بر 

 دی ٩اما، فراموش نبايد کرد که .  انگيز نبود
ع-وه بر سرکوب توده ھای معترض، روز بسيج 
و سازماندھی سرکوبگران حکومتی جھت فراھم 

موسوی و کروبی "  حصر خانگی"کردن مقدمات 
روزی که طرفداران خامنه ای با شعار .  بود

موسوی و کروبی اعدام بايد گردند، به خيابان ھا 
روحانی که در شعارھای انتخاباتی خود .  ريختند

موسوی و "  حصر خانگی"قول آزادی و شکستن 
کروبی را داده بود اکنون پس از دو سال و نيم از 
روی کار آمدنش با وقاحت تمام با چنين تعابيری 

 . دی ياد می کند٩از 
البته برای نيروھای سياسی مبارز و مردم آگاھی 
که در توھم شعارھای تبليغاتی طيف ھای 

نيستند، "  بنفش"و "  سبز"و "  اص-ح طلب"

۶از صفحه   

٣از صفحه   

 برای کارگران اين بحران تنھا يک راه حل دارد

 جنبش کردھای ترکيه برای
  برقراری خودمختاری

 درصد از ٧۵بيکاری در ميان جوانان، تنھا 
ھمان سياستی که .  حداقل حقوق را دريافت کنند

پيش از اين توسط اس-ف روحانی به اشکال 
چون خارج  ھايی ھم ديگری اتخاذ شد، سياست

 .ھای زير ده نفر از قانون کار کردن کارگاه
بنابر اين در حالی که مشک-ت اساسی اقتصادی 
در جای خود باقی است و در حالی که ھيچ کدام 

ھای اقتصادی حتا مرھمی بر اين  از سياست
گذارند، تنھا نتيجه  زده نمی اقتصاد بحران

ھای اقتصادی دولت جمھوری اس-می  سياست
برای کارگران و زحمتکشان فقر بيشتر، بيکاری 
بيشتر و زير پا گذاشتن ھر چه بيشتر حقوق 

 .ھاست آن
اگر دليلی برای سرنگونی جمھوری اس-می و 

داری حاکم ^زم است، ھمين يک  مناسبات سرمايه
بخش  تنھا سوسياليسم نجات.  ست دليل کافی

 .کارگران و زحمتکشان ايران است
   
 

وسعت خودمختاری نيز وابسته به رشد و اعت-ی 
مبارزات سرتاسری کارگران و زحمتکشان 

حمايت و پشتيبانی اخير .  ترکيه خواھد بود
ھای کارگری ترکيه از مبارزات مردم  اتحاديه

شھرھای کردنشين و محکوم کردن اقدامات 
ای مردم  سرکوبگرانه رژيم ترکيه، تظاھرات توده

برخی شھرھای بزرگ در پشتيبانی از اين 
مبارزات، نشانه تحکيم اين اتحاد و ھمبستگی 
ميان طبقه کارگر و جنبش سرتاسری ترکيه با 
مبارزات مردم کرد و شھرھا و مناطقی است که 
در برابر يورش سرکوبگرانه رژيم ترکيه 

 . کنند مقاومت و مبارزه می
اين حق مسلم کردھای ترکيه است که خواھان 

ھا و  برافتادن تمام تبعيضات، نابرابری
از .  ھای طبقه حاکم و دولت آن باشند ستمگری

ای برخوردار  يک خودمختاری وسيع منطقه
دھی  شوند، امور داخلی خود را خودشان، سازمان

و اداره کنند، به زبان خود تحصيل کنند و در 
محل کار، مجامع عمومی و ادارات دولتی از آن 

اين را ھم نبايد فراموش کرد که  .  استفاده کنند
ھای مردم  پيروزی قطعی و نھايی جنبش توده

کرد و رھائی از يوغ اسارت و ستم بورژوازی 
شوونيست حاکم بر ترکيه، اتحاد با جنبش طبقه 
کارگر برای سرنگونی طبقه حاکم و برقراری 

 .نظمی سوسياليستی، خواھد بود
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 ٨ ٧٠٨ شماره  ٩۴نيمه اول دی     ٨

 سوانح کار يا قتل عمد کارگران؟

" عدم وجود فرھنگ ايمنی"و "  عامل انسانی"
حتا زمانی که در کارگاه يا .  شود تکيه می
ای حوادث کار به فاصله چند ھفته يا چند  کارخانه

 درصد ٣٠ تا ٢٠در حدود .  شوند ماه تکرار می
اند که مسئول بروز حوادث  موارد اين کارگران

گويی مصون  شناخته شده و کارفرما از پاسخ
 .ماند می

پس اغراق نيست اگر اکثر حوادث کاری در 
 . عمدی کارگران ناميده شود ايران، قتل

گذشته از آن در ايران، ھنوز آمار دقيقی در 
ھای  مورد مرگ و ميرھای مرتبط با بيماری

اگر به .  جسمی و روانی ناشی از کار وجود ندارد
اين موارد، آمار حوادث بخش غيررسمی اقتصاد 

 .گردد را نيز بيفزاييم، ابعاد فاجعه چند برابر می
کند آن است  تر می چه وضعيت را باز ھم وخيم آن

که در بسياری موارد، مرگ کارگر ھمراه با از 
يعنی .  شود آور خانواده ھمراه می دست رفتن نان

تری فرو  ھای کارگر در فقر باز ھم بيش خانواده
در صورت معلوليت و نقص عضو .   روند می

شود، زيرا مخارج  اوضاع از اين ھم بدتر می
 افزوده  ای پزشکی و دارويی ھم به ھزينه خانواده

در .  آورش قادر به کار نيست شود که ديگر نان می
 درصد قراردادھای کار ٨٠حال حاضر، بيش از 

کشور موقتی و خارج از ضوابط قانون کار 
است، يعنی صدھا ھزار کارگر فاقد بيمه در 

ھای  صورت بروز حوادث کار، از ھمين حمايت
گرچه با توجه .  اند ای يا دولتی محروم ناچيز بيمه

به وضعيت بيمه و امکانات پزشکی دولتی در 
ايران، حتا کارگرانی ھم که تحت پوشش بيمه 
قرار دارند، در صورت نقص عضو و معلوليت 

شوند  با چنان مشک-ت پزشکی و مالی روبرو می
ھايشان را  که در بسياری از موارد خانواده

گزارشات در اين زمينه نيز به .  کند مت-شی می
 .شود ھا يافت می وفور در رسانه

کارگران با وجود آگاھی به خطرات به علت نبود 
امنيت شغلی تحمل شرايط ناامن را بر بيکاری 

اين ھمه با وجود سرکوب و .  دھند ترجيح می
.  است  ھای مستقل کارگری ممنوعيت تشکل

توانند از حق  تشک-تی که در صورت وجود می
زندگی و س-مت کارگران دفاع کنند و 

داری جمھوری  کارفرمايان و دولت سرمايه
اس-می را وادارند ايمنی در محيط کار را تأمين 

 .و رعايت کنند
اگر بروز درصدی از حوادث کاری 

ناپذير است، اما دليلی وجود ندارد که پس  اجتناب
شان  ھای از بروز اين حوادث کارگران و خانواده

 . با فقر و ف-کت روبرو شوند
رو، به جز برقراری کنترل کامل و  از اين

ھا و  سازمان يافته بھداشتی بر ايمنی کليه کارخانه
ھا، ^زم است يک سيستم تأمين اجتماعی  کارگاه

فراگير برقرار شود، بيمه بيکاری، سوانح، نقص 
عضو، جراحت، کھولت، فرسودگی، امراض 
ناشی از حرفه و ازکارافتادگی وضع شود و در 
صورت بيکاری يا ازکارافتادگی حقوق مکفی به 

ع-وه .  ھايشان پرداخت شود کارگران و خانواده
بر آن کارگران به خدمات درمانی و بھداشتی 

 . رايگان دسترسی داشته باشند
داری و دولت  امری که با وجود نظام سرمايه

تأمين و .  جمھوری اس-می تصورناپذير است
ھای کارگر و زحمتکش به چنين  دسترسی توده

امکانات رفاھی تنھا با سرنگونی رژيم جمھوری 
اس-می و برقراری يک حکومت شورايی ميسر 

 .است

براي رفت و برگشت كاركنان خود وسيله نقليه 
 ".مناسب در اختيار آنان قرار دھد

را ھزينه "  وسيله نقليه مناسب"کارفرمايان ھزينه 
کنند و از تھيه وسايل نقليه  تلقی می"  نا^زم"

ای،  اما تصادفات جاده.  زنند مناسب سر باز می
تنھا حوادثی نيستند که جان و س-مت کارگران را 

 . اندازند به خطر می
 ثانيه، يک ١۵طبق آمار سازمان جھانی کار، ھر 
ھای ناشی از  کارگر، بر اثر حوادث يا بيماری

 کارگر دچار ١۵٣ ثانيه ١۵ھر .  ميرد کار می
در حالی که طبق تحقيقات .  شوند حادثه کاری می

ھا و   درصد حوادث در صورت وجود لباس٩٨
ھای دقيق و  ابزار مناسب کار، بازرسی

 .ھای ^زم قابل پيشگيری ھستند آموزش
ست، اما در کشورھايی  اين ميانگين آمار جھانی
کشورھايی که .  تر است مانند ايران وضعيت وخيم

دولت بر ھمان حداقل قوانين مربوط به ايمنی در 
حوادث .  محيط کار نظارت دقيق و مناسبی ندارد

بخش ساختمان، ھمواره در رأس اخبار سوانح 
نگاھی به آمار اين بخش، برای .  کاری قرار دارد

در حالی که آمار .  ست درک ابعاد فاجعه کافی
 درصد است، آمار ايران به گفته ١٧جھانی 

.  درصد است۵٠مقامات رسمی در حدود 
حوادثی که روزانه به مرگ و مصدوميت و 

 .انجامند معلوليت تعدادی از کارگران می
 دی روابط عمومی اداره کل ۶به گزارش 

 کارگر تا ٢۴٣پزشکی قانونی استان تھران، 
پايان آبان ماه بر اثر حوادث کار جان خود را از 

 مورد ١٩٠٠ مورد مرگ و ٧٠.  اند دست داده
مصدوميت در استان اصفھان تا اوايل دی ماه، 

 مرگ در استان مازندران در شش ماھه اول ۵٠
 مورد مرگ در استان کرمانشاه تا آبان ٣٢سال، 
 ... ماه و

ست از آماری که از سوی يک  ای اين تنھا گوشه
آمار واقعی بسيار .  نھاد رسمی اع-م شده است

موارد بسيار ديگری وجود دارند که .  با^تر است
شوند، شکايتی  به د^يل مختلف گزارش نمی

 . شود ای گشوده نمی گيرد و پرونده صورت نمی
ای که  داری، تنھا انگيزه در نظام سرمايه

دارد  گذاری وامی داران را به سرمايه سرمايه
ھای مختلف  کسب سود و افزايش آن به شيوه

جويی  يکی از اين شيوھا، حداکثر صرفه.  است
ھای مربوط به ايمنی و س-مت  در ھزينه

ھای  داران ھزينه از نظر سرمايه.  کارگران است
اگر در .  شود اين بخش، ھزينه سربار تلقی می

داری مبارزات  کشورھای پيشرفته سرمايه
ھای کارگری مانع  کارگران و وجود تشکل
داران در عدم رعايت  بزرگی بر سر راه سرمايه

ست، اما در ايران، کارفرمايان فارغ  موارد ايمنی
از چنين قيد و بندھايی با ھمدستی دولتی که به 

ھای کار اھميتی نداده و بر  بازرسی ايمنی محيط
بندند، ايمنی کارگران را به ھيچ   می کمبودھا چشم

اند که تاوان سودجويی  گرفته و اين کارگران
کارفرمايان و دولت حامی آنان را با جان و 

با وجود اين، ھر زمانی .  پردازند س-مت خود می
که سخن از علل بروز حوادث کاری است، بر 

١٠از صفحه   

٩درصفحه   

در حالی که موج بيماری آنفو^نزا گسترش  و 
آمار قربانيان آن در شھرھای مختلف ايران سير 
صعودی يافته است، مسئو^ن جمھوری اس-می 
از اط-ع رسانی دقيق سرباز زده و با اظھارات 
ضد و نقيض به ترس و اضطراب عمومی دامن 

برای نمونه، از سويی رئيس دانشکده .  می زنند
ی علوم پزشکی نيشابور، آمار مبت-يان را تنھا 
سه نفر و آمار مرگ و مير ناشی از اين بيماری 

کند، مردم  را تنھا يک نفر اع-م کرده و تأکيد می
ھای اجتماعی توجه نکنند، اما از  به شايعات شبکه

ھا ی اين شھر به دليل شيوع  سوی ديگر مدرسه
 . آنفو^نزا تعطيل می شوند

در ھمين رابطه، اوايل دی ماه، رئيس مرکز 
ھای واگيری وزارت بھداشت که  مديريت بيماری

تأکيد می کند، ”  تحت کنترل بودن وضعيت”بر 
 نفر از ابتدای مھرماه ١٩٠از ابت-ی ھزار و 

اين در .   بيمار خبر می دھد١١٢تاکنون و مرگ 
 آذر، ١٥حالی است که وزير بھداشت در تاريخ 
 نفر ٢٢آمار مرگ افراد به دليل آنفو^نزا را 

اگر فرض را بر اين بگذاريم که .  اع-م کرده بود
اين دو آمار صحت دارند، پس ادعای تحت کنترل 
بودن اين وضعيت، تنھا يک دروغ است که 
 .مسئو^ن جمھوی اس-می تحويل مردم می دھند

اين وضعيت نه تنھا راه را برای شايعه سازی در 
مورد علل بروز اين بيماری از جمله، 
گودبرداری زيرگذرھای کرمان و نفوذ به 
قبرستان جزاميان، باز کرده، بلکه دامنه ی اين 

ھای خانگی درمان آن نيز کشيده  شايعات به روش
يکی از د^يل گسترش چنين شايعاتی .  شده است

اين است که عموم مردم که در خطر ابت- به اين 
بيماری قرار دارند، نه با توضيحات مسئو^ن 

شوند و نه به سيستم درمانی کشور اعتماد  قانع می
 . دارند

 که در حال حاضر در H1N1آنفو^نزای نوع 
ايران شيوع پيدا کرده، نوعی از آنفو^نزای 
خوکی  و زيرمجموعه ای است از آنفو^نزای 
اسپانيايی که از زمان جنگ جھانی اول در ابعاد 
جھانی بروز کرده و تا کنون طی سه موج جھانی 

به .  ھا انسان منجر شده است به مرگ ميليون
ھمين دليل اين بيماری از سوی کشورھايی با 
سيستم درمانی و بھداشتی پيشرفته و نيز ارگان 

المللی بھداشتی بسيار جدی  ھا و نھادھای بين
گرفته شده و دستورالعمل ھای دقيقی برای 
پيشگيری، مبارزه و درمان آن وضع گرديده 

 از ٢٠٠٦از نظر خطر سرايت، در سال  .  است
سوی اتحايه ی اروپا، ويروس اين بيماری در 

 اع-م شده که از اين نظر، قابل ٣گروه ريسک 
، C، ھپاتيت Eمقايسه با ويروس ھای ھپاتيت 

اين درحالی است که .  ايدز و تب زرد می باشد
کند که اين  وزير بھداشت در آذر ماه اع-م می

يک سرماخوردگی معمولی است که ھر ساله با 
آغاز فصل سرما شايع شده و به مرگ  و مير 

 . منجر می گردد
ھمچنين در امر تجھيزات ايمنی و محافظت و 
تر  پيشگيری با سھل انگاری و يا به عبارتی دقيق

اعتنايی مسئولين جمھوری اس-می به جان  بی

نقش رژيم جمھوری 
اس�می در افزايش 

 قربانيان آنفوMنزای خوکی



 ٩ ٧٠٨ شماره  ٩۴نيمه اول دی     ٩

نقش رژيم جمھوری اس�می در 
 افزايش قربانيان آنفوMنزای خوکی 

 خ�صه ای از اط�عيه ھای سازمان
 

اش در تھران از ميان   در منزل مسکونی١٣٩۴ دی ماه ١٣مادر بھکيش صبح روز يکشنبه 
مادر بھکيش، مادری از تبار فداييان از "به ھمين مناسبت سازمان ما تحت عنوان .  ما رفت

مادر بھکيش از :  اط�عيه ای صادر کرده است که اين چنين آغاز می شود"  ميان ما رفت
 فرزند ۵جمله مادران گرانقدری از تبار فدائيان بود که رژيم آدمکش جمھوری اس-می 

، محسن، )اشرف(، زھرا )کاظم(رفقا محمدرضا .  د^ور و داماد برومندش را از او گرفت
داماد مادر بھکيش )  اسکندر(محمود و محمدعلی از جمله فرزندان و رفيق سيامک اسديان 

داری  امان با نظام سرمايه ای بی  در مبارزه۶٧ تا ۶٠ھای  قھرمانانی که طی سال.  بودند
 .جمھوری اس-می و در راه آزادی و سوسياليسم جان باختند

در فراز بعدی اين اط-عيه در مورد جايگاه مبارزاتی و تاريخ و نحوه جانباختن اين رفقا 
ھای فدايی  عضو کميته مرکزی سازمان چريک)  کاظم(رفيق محمدرضا :  چنين آمده است

عضو کميته اجرايی سازمان در )  اشرف( و رفيق زھرا ۶٠در اسفند ماه )  اقليت(خلق ايران 
 با رگبار پاسداران و نيروھای امنيتی ۶٢داخل و عضو مشاور کميته مرکزی، در شھريور 

 ۶۴ دستگير و در ارديبھشت ۶٢رفيق محسن در شھريور .  جمھوری اس-می از پای درآمدند
 سال ۵ دستگير و پس از تحمل ۶٢رفقا محمود و محمدعلی نيز در تابستان .  اعدام گرديد

 ۶٧زندان سرانجام با فرمان خمينی جنايتکار در کشتار جمعی زندانيان سياسی در تابستان 
عضو کميته مرکزی سازمان و ھمسر )  اسکندر(رفيق کبير سيامک اسديان   .حلق آويز شدند

 در پی انجام يک ماموريت سازمانی در آمل، ۶٠رفيق اشرف بھکيش نيز در مھر ماه 
 .شناسايی و با رگبار مزدوران سرمايه جان باخت

اط-عيه پس از نقل فرازھايی از سخنان مادر بھکيش به ويژگی ھای اين مادر گرانقدر  
 عزيز مبارز و ۶او به رغم اندوه سنگينی که در غم از دست دادن :  پرداخته و می نويسد

او در .  نشانی قبر دخترش زھرا، اما ھرگز از پای نيفتاد د^ورش داشت، خصوصا اندوه بی
ھای جور و شقاوت جمھوری اس-می ھميشه با اميد به سرنگونی اين نظام  ھمه اين سال

اش ھمواره  آدمکش و محاکمه سران جنايتکارش قامت راست کرد و در اين مسير خانه
 . بود۶٠محيطی گرم و صميمانه برای مادران خاوران و ديگر مادران جانباختگان دھه 

:  اين چنين خاتمه می يابد"مادر بھکيش، مادری از تبار فداييان از ميان ما رفت"اط-عيه 
سازمان فدائيان اقليت، ضمن ادای احترام و گراميداشت ياد و خاطره گرانقدر مادر بھکيش، 
فقدان اين عزيز از دست رفته را به ھمه دوستان و بازماندگان اين مادر د^ور و بردبار، 

 .گويد خصوصا فرزندان او تسليت می
 

ای  ، تشکي-ت خارج کشور سازمان، اط-عيه)١٣٩٤ آذر ٢٧برابر با   (٢٠١٥ دسامبر ١٨
در ھمبستگی با مبارزات خلق مردم ستم کرد در ترکيه و محکوم کردن اقدامات 

 .سربکوبگرانه و جنايتکارانه رژيم ترکيه انتشار داد
طی ھفته ھای اخير، حم-ت دولت ترکيه عليه مبارزات ضد :  در اين اط-عيه آمده است

دولت سرکوبگر ترکيه .  دولتی در اين کشور به ويژه در ماطق کرد نشين شدت گرفته است
 ھزار نيروی پليس ضد ١٠ع-وه بر کشتار و خشونت عليه معترضين با اعزام بيش از 

شورش، مناطق کردنشين را ميليتاريزه کرده و برای چند مين بار طی سال جاری قوانين منع 
موجی از اعتراضات عليه اين اقدامات .   رفت و آمد و حکوت نظامی اع-م کرده است
 . سرکوبگرانه در سراسر ترکيه به راه افتاده است

 ٤٠٠بيش از )  آبان و آذر(در نتيجه اين اقدامات جنايتکارانه، طی ماه ھای نوامبر و دسامبر 
مقاومت جوانانی که در مقابل .  تن در شھرھای دياربکر، جيزره و سيلوپی کشته شده اند

حم-ت پليس در شھرھای منطقه جنوب شرقی ترکيه سنگر بندی کرده بودند، وحشيانه 
ع-وه بر اين، اعتراضات و تظاھراتی که در .   سرکوب  و تاکنون ده ھا تن کشته شده اند

شھرھای استانبول و آنکارا عليه جنايات وحشيانه پليس و دولت ترکيه  و برای صلح برپا شده 
 .بود، به خاک و خون کشيده شد

اط-عيه سپس به اقدامات سرکوبگرانه دولت ترکيه عليه جريانات چپ و کمونيست و نيز 
دستگيری و کشتار منتقدين سياسی، روزنامه نگاران و وک-ی مترقی در سراسر ترکيه اشاره 

اين اقدامات، ناشی از ھراس دولت ترکيه  از گسترش مبارزات و :  گيرد کند و نتيجه می می
 .اعتراضات ضد دولتی در شرايط کنونی منطقه است

ضمن پشتيبانی از )  اقليت(تشکي-ت خارج کشور سازمان فدائيان :  گويد اط-عيه در پايان می
 .ھای مردم ترکيه ، جنايات دولت اين کشور را شديدا محکوم می کند مبارزات انق-بی توده

 

در حالی که وزير بھداشت .  ھا مواجه ھستيم انسان
کند که برای آنفو^نزا نياز به ماسک  اع-م می

نيست و يک پرستار معترض به نبودن تجھيزات 
ايمنی، اخراج می شود، سيد محمد رضايی ثانی، 

 بھمن نيشابور، جان خود ٢٢پرستار بيمارستان 
را در اثر تماس با بيماران آنفو^نزايی در حين 

 . کار از دست می دھد
 طبق H1N1از اين نظر نيز ويروس  

 قرار ٣المللی در سطح ايمنی  استاندارھای بين
دارد که به اين معناست که تنھا کادر درمانی 
متخصص که دوره ھای مخصوص ديده اند، 

ھای ويژه ی اين بيماران  اجازه ی ورود به بخش
ھا و  و درمان و مراقبت از آنان را دارند، بخش

ھا بايد از تجھيزات مخصوص برخوردار  اتاق
ھا نيز در اين  بوده  و برای کارکنان آزمايشگاه

رابطه دستورالعمل ھای ايمنی دقيقی تعيين شده 
 . است

ھا به ويژه از اين جھت دارای اھميت  اين اقدام
ھستند که امکان پيشگيری از ابت- به اين ويروس 
از طريق واکسينه شدن در حال حاضر وجود 

ای است که موج جھانی  اين تجربه.  ندارد
.  اثبات کرد٢٠٠٩آنفو^نزای خوکی در سال 

دليل اين امر اين است که ويروس اين بيماری 
قادر به تغييرات يا موتاسيون ژنتيکی است و 

از آنجايی .  ھمواره با ترکيبی جديد بروز می کند
که ويروس اين بيماری از طريق تنفسی، تماس 
جسمی و نيز تماس با اشيايی که فرد بيمار لمس 

ھای  کرده، منتقل می گردد،  مھمترين اقدام
پيشگيری، رعايت نظافت و بھداشت و نيز 

ھمچنين، درمان اين .  استفاده از ماسک می باشند
بيماری تنھا در مراحل اوليه ی آن با داروھای 

در غير اين صورت، .  پذير است خاصی امکان
تنھا درمان عمومی استراحت، عدم انجام کارھای 
جسمی سخت، تغذيه ی کافی با غذاھای پر کالُری 
و نوشيدن فراوان برای تقويت سيستم ايمنی بدن 

 . می باشد
توان گفت  با توجه به شرايط شيوع اين بيماری می

که در کشوری مانند ايران با نظام سرمايه داری 
ھا ی جامعه در دست گروھی کوچک  که ثروت

انباشته شده و امکانات درمانی در شھرھای 
بزرگ تمرکز يافته است، اکثريت جامعه به ويژه 
در مناطق محروم کشور، که امکان مراجعه ی  
سريع به پزشک و درمانگاه ندارند، و نيز اقشار 
زحمتکش و فقير جامعه که از امکانات درمانی 
کافی، تغذيه ی مناسب و امکان استراحت جسمی 
برخوردار نيستند، بيشترين قربانيان اين بيماری 

 . را تشکيل می دھند
ھمچنين عدم اط-ع رسانی صحيح و کافی 
مسئو^ن جمھوری اس-می که ابراز ھر گونه 
نارسايی را دليل ديگری برای افزايش نارضايتی 
و تھديدی در جھت از دست دادن کنترل جامعه 
می دانند، علت ديگری است که سد راه آگاھی 
عمومی از تخمين صحيح وضعيت شيوع، شرايط 

ھای پيشگيری  ابت- به اين بيماری خطرناک و راه
 . و درمان آن شده است

٨از صفحه   

 :تصحيح و پوزش 
 مقال£ه ک£ارگ£ران پ£ت£روش£ي£م£ی، ٧٠٧کار شماره 

پيشتازان پ£رول£ت£اري£ای ص£ن£ع£ت£ی، ص£ف£ح£ه اول 
 آب£ان، ١٩ستون سوم  سطر سي£زدھ£م ب£ه ج£ای 

 مھر آمده است که بدين وسيل£ه اص£-ح م£ی ١٩
 .گردد

زنده باد 
 سوسياليسم



 ٧٠٨ شماره  ٩۴نيمه اول دی     ١٠

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

١٠ 

 سوانح کار يا قتل عمد کارگران؟
 – دی ماه در محور دزفول ۶روز يکشنبه 

شوشتر بر اثر تصادف يک دستگاه کمپرسی و 
 ١٣کشته و )   مرد١ زن و ٣( نفر ۴يک وانت 

شدگان  کشته.  زخمی شدند)   مرد٢ زن و ١١(نفر 
و مصدومين حادثه، کارگران کشاورزی بودند که 
از شھرک شرافت شوشتر به سوی محل کار خود 

ھای کشاورزی واقع در جاده دزفول  در زمين
 .رفتند می

ست که در آن  ھايی استان خوزستان يکی از استان
کارگران مزارع کشاورزی به وسيله وانت جابجا 

 وقوع حوادث رانندگی برای .می شوند
خودروھای وانت حامل کارگران مزارع در 
شمال خوزستان تاکنون چندين قربانی به دنبال 

سرويس "اما استفاد از اين نوع .  داشته است
در آذر .  محدود به استان خوزستان نيست"  تردد
 کارگر زن در ١٨، تصادف وانت حامل ٩٣ماه 

 مجروح بر جای ١۴ کشته و ١استان خراسان، 
مرگ و مصدوميت کارگران بر اثر .  گذاشته بود

در .  چنين سوانحی، محدود به اين کارگران نيست
 کارگر ١۵بھمن ماه سال گذشته نيز وانت حامل 

در دی ماه .  تپه دچار حادثه شد بر شرکت ھفت نی

ھمان سال نيز واژگونی يک دستگاه وانت منجر 
 ٧تپه و مصدوميت  به کشته شدن دو کارگر ھفت

 .تن ديگر شده بود
به جز وانت، استفاده از وسايل نقليه فرسوده در 

ھای ناامن ايران بارھا و بارھا به مرگ و  جاده
برای مثال .  مصدوميت کارگران منجر شده است

در منطقه ويژه عسلويه با وجود ھشدارھای متعدد 
خيز بودن تردد با  کارگران نسبت به حادثه

چنان به  ھای فرسوده، کارفرمايان ھم اتوبوس
ھا   درصد آن٩٠استفاده از اين خودروھا که 

و کارگران با جان .  دھند اند، ادامه می فرسوده
در يک مورد، در .  پردازند خود ھزينه آن را می

 کارگر و ۶ حادثه رانندگی به مرگ ٩٣بھمن ماه 
 کارگر ديگر ٢٢راننده اتوبوس و مصدوميت 

پيش از آن ھم در دی ماه، واژگونی .  منجر شد
 نفر انجاميده ٢١اتوبوس کارگران به مصدوميت 

 .ست اين فھرست طو^نی. بود
 قانون کار جمھوری ١۵٢گرچه طبق ماده 

درصورت دوری از كارگاه وعدم "اس-می، 
تكافوی وسيله نقليه عمومی، صاحب كار بايد 

  ٨درصفحه 

برروی  ماھواره ياه ست   برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورايی از کانال تلويزيونی ديدگاه
(Yahsat) شود   پخش می . 

 : ھای تلويزيون دمکراسی شورائی بدين قرار است ساعات پخش برنامه
 

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

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

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

. صبح به وقت اروپای مرکزی خواھد بود٧ ساعت   
 

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

http://www.didgah.tv/fa 
 

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

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

 
 com.gmail@tv.shora:  آدرس ايميل

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

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

ھای  نام}ه          ))))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 ش£م£اره حس£اب  کمک
بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھ£م£راه 

ھ££ای  ک££د م££ورد ن££ظ££ر ب££ه ي££ک££ی از آدرس
 . سازمان ارسال کنيد

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

 :نشانی ما برروی اينترنت
http://www.fadaian-minority.org 
http://74.91.172.21/ 
 

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

 :ای ميل تماس با نشريه کار
kar@fadaian-minority.org 

KAROrganization 
 Of Fedaian  (Aghaliyat)  
No 708 January 2015          


