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 خالصه ای از اطالعيه ها
۴درصفحه   و بيانيه های سازمان  

٣درصفحه   

، “شيطان بزرگ”مذاکره با   
“وحدت ملی”   

  و دعوا برسر سهم 
راد         علی رغم تاکيدات وتوصيه های مکرر اف
ز             ي ره سرشناس حکومتی برحفظ وحدت و پ
ار              وجود و اظه از اختالف ونزاع، شواهد م
ی،                 ت اح های حکوم نظر افراد وابسته به جن

ات است             الف د اخت دي ه و تش . حاکی از ادام
د از ارجاع                    ع ژه ب شرايط حساس وخود وي
ه          رسمی پرونده هسته ای جمهوری اسالمی ب
شورای امنيت سازمان ملل وتشديد فشارهای     
سياسی دولت آمريکا و سه کشور اروپائی بر        
جمهوری اسالمی، گرچه گاه براين اختالفات      
ر             وث سايه افکند يا در کاهش بروز علنی آن م
ه                  ر ادام وانست راه راب ت اه ن افتاد، اما هيچگ

دد                ن ب ازعه ب ن د اختالف وم وحدت  ” .   وتشدي
بحث           “   ملی درعين آنکه به يک موضوع وم

ای               دی ه ن روه ب ل وگ اف ح م در درون م ه م
ن موضوع                ا اي حکومتی مبدل شده است، ام
نيز نتوانسته است جدال های درونی ودعوا            

 .برسر سهم و قدرت را بخواباند
ه             ژاد ک حزب بی نام ونشان و دولت احمدی ن
ه           در عرصه سياست داخلی بااستفاده از حرب
زور و عوام فريبی توانسته بوداکثريت پست         
ها ومناصب مهم وکليدی را به چنگ آورد و          
د،            ن بر بالتکليفی های اوليه کابينه اش غلبه ک
اذ                       خ ا ات ز ب ي است خارجی ن در عرصه سي
ا             ج ن ه دراي سياستی متفاوت از دولت پيشين ک
راه                   م ی ه ب ري جال وعوام ف نيز باهياهو وجن

 جمهوری اسالمی و ماکياوليسم 

نيم چرخشی به چپ: ايتاليا  

از آغاز روی کار آمدن جمهوری اسالمی               
ايران تا کنون بيش از بيست و هفت سال می           

حاصل اين سال ها از يک طرف                   .  گذرد
بيکاری، گرسنگی، فقر، آوارگی و ويرانی            
برای مليون ها نفر از مردم زحمتکش ايران          
و از طرف ديگر زندان، سرکوب، شالق،              
شکنجه و اعدام برای صدها هزار نفر از                  
جوانان، دانشجويان، کارگران، زنان و ديگر       
انسان های مبارز وپيکارگر راه آزادی و                 
سوسياليسم و در يک کالم  مرگ و کشتار و            

 . ويرانی برای مردم ايران بوده است
در اين سال ها، جمهوری اسالمی ايران به              
انحاء مختلف با ترفندها و دسيسه های                         
گوناگون که بر خاسته از اعتقادات و                            

 از بيستم تا بيستم
 مروری بر مبارزات کارگری

  طی يک ماه گذشته

 داران در برابر مبارزه مشترک  دولت سرمايه
 کارگران و دانشجويان فرانسه به زانو درآمد

 
ناپذير خود بر ضد قانون      ی قاطعانه و خستگی    کارگران، جوانان و دانشجويان فرانسه به مبارزه       

ی  ی دولت و اتحاديه        وقفه های بی   تالش.   ادامه دادند     CPE يا      »نخستين قرارداد استخدام     «
کشی، شکستن اتحاد جنبش کارگری و دانشجويی و                       برای وقت   )  MEDEF(کارفرمايان    

آموزان دبيرستانی با شکست       افکنی در ميان سنديکاهای کارگری، دانشجويی و دانش              اختالف
سياسی تبديل    –نمود به يک بحران ژرف اجتماعی  بحرانی که در ابتداء اجتماعی می. مواجه شد 

 .گشت
 به اطالع خوانندگان رسيد تظاهراتی که برای            »کار«ی پيشين نشريه         همانگونه که در شماره    

 مارس تدارک ديده شده بود از اهميت فراوانی برخوردار بود، چرا که اين                       ٢٨شنبه   روز سه 

راديکال تر ودر کشورهای اروپائی به                      
استثناء مورد فرانسه، بطئی تر انجام می                  

 .گيرد
پس از انتخابات اسپانيا که به برکناری                       
احزاب جناح راست به رهبری ازنا و به                    
قدرت رسيدن حزب سوسياليست در اين                   
کشور انجاميد، نوبت به ايتاليا رسيد که بلوک       
دست راستی تحت رهبری برلوسکونی از              

 .رأس قدرت سياسی کنار زده شود
در ايتاليا نارضايتی واعتراض نسبت به                   

تحوالت سياسی که در کشورهای مختلف                
جهان در حال شکل گيری است، نشان ازاين           
واقعيت است که در نتيجه مبارزه و مخالفت           
توده های کارگر و زحمتکش، راست ترين             
احزاب بورژوائی که در پی فروپاشی بلوک          
شرق وتعرض گسترده بورژوازی در رأس          
دستگاه دولتی کشورهای سرمايه داری قرار        
گرفته بودند، يکی پس از ديگری کنار زده              

 .می شوند
اين روند تحول اوضاع سياسی،                                      
درکشورهای آمريکای التين به شکلی                       

٨ 

 زلزله لرستان و تناقض گوئی های مقامات رژيم



٢ 
 ١از صفحه 

  ۴٧۵  شماره ٨۵نيمه  دوم فروردين  

٧درصفحه   

و دعوا برسر سهم “ وحدت ملی”، “ شيطان بزرگ”مذاکره با   
د    . بود، توانست جناح های رقيب را ايزوله کـن

ود             ی ـخ اـئ دولت جديد نه تنها می خواست تواـن
ه       را در برابر ناتوانی و زبونی دولت پيشين ـب
ت،         رخ جامعه بکشد، بلکه همچنين می خواـس

چــهــره ای   “   اســتــکــبــار جــهــانــی    ” در بــرابــر      
د            “   راديکال”  ـن وه ـک ـل ر ـج ذـي ن  .   و سازش ناـپ اـي

ه آوردن                  ـن ه صــح ا ـب هدف اوليه می بايست ـب
ن                  رـي ـت اـه اآـگ ج وـن ـي اه و بـس هرچه وسيع تر سـپ
ون                      ی ـچ اـئ ارـه ـع ن ـش ـي زـئ ا ـت افراد جامعه و ـب
ان و در                 ـه ح ـج ـت جهانی بودن دين واسالم و ـف
يــک کــالم بــازگشــت بــه آرمــان هــای پــان                    
دن در                      ـي ی و دـم ـن ـي ـم ی روح اهللا ـخ ـت اسالميـس

ار ” شيپور   د              “   استکـب ی ـش ر ـم ـس ـي زی ـم ـي ـت . ـس
وب                    ـک ـن ر ـم ال، اـم ن ـح ـي ه درـع موضوعی ـک
ن راه             ـت ساختن مخالفين و تضعيف  رقبا و بـس
ر                 وـث انتقاد بر آنان را تسهيل نمود و در آن ـم

ران در                   .   واقع شد  ـح ـنش وـب اد ـت ـج ه اـي را ـک ـچ
وان ـيک                ـن ه ـع سياست خارجی که در آغاز ـب
رار                اد ـق ـق ـت ورد اـن نقطه ضعف احمدی نژاد ـم
طـه                 ـق ه ـن ال ـب ـم می گرفت، طولی نکشيد که ـع

 .قوت وی تبديل شد
امــا مــوضــوع مــذاکــره بــا آمــريــکــا، در ايــن               

ر            “   استکبار”  د وآن را زـي ـن ستيزی رخنه افـک
ی       .   سئوال برد  الـم وری اـس ـه طرح مذاکره جـم

ی                 اـن ـج وـسط الرـي ار ـت با  آمريکا که نخستين ـب
د،                  ی ـش ـن ـل م ـع ت رژـي ـي دبير شورای عالی امـن
اعتراضات شديدی را در ميان بسيج و ـحزب      

. اهللا و ساير حاميان رئيس جمهور برانگيـخت       
ه             ن ـک ر اـي ی ـب توضيحات بعدی خامنه ای مبـن
ود،         مذاکره صرفا حول مسائل عراق خواهد ـب
ر اصـل                 م ـب ری ـه ـي کسی راقانع نساخت و تاـث

داـشت    ا               .   قضايا ـن و ـب ـگ ـت ـف ره وـگ ذاـک صـرف ـم
ت در           “ شيطان بزرگ ”  اد از دوـل ، زمينه انتـق

ايــن عــرصــه وســايــر عــرصــه هــا رافــراهــم              
ان      ” احمدی نژاد رئيس    .   ساخت ـه ام القرای ـج
ه              “   اسالم ظ ـب ـف ال وـل که هر روزه در عالم خـي

و آمــريــکــا مــی رفــت و         “   اســتــکــبــار” جــنــگ   
ن                  ـي ل را از روی زـم ـي راـئ روزی چند بار اـس
ت از                 ـي ـع ـب ز ـت محو ونابود می کرد، عجالتا ـج
ه               ـن زـي وـشی ـگ اـم واليت فقيه و جز سکوت وـخ
ای                  رـه وپ و تـش ه ی ـت يـل ديگری نداشت و فـت

 . توخالی خود را پائين کشيد
ی   ”  ـن ژاد          “ فرزندان خمـي دی ـن ـم رزم   ” ، اـح ـم ـه

رار داده و              “   بسيجی طـاب ـق خود را مورد ـخ
ا                        ره ـب ذاـک رت از ـم ـي ـهت و ـح راز ـب ضمن اـب

ه        ـک ان     ” آمريکا، نگرانی خود را از ايـن ـي وـل ـت ـم
ســيــاســت گــزاری کشــور دچــار چــرخــش و               

ی           دـت ـي ـق ای            ”   تشکـيک ـع ان ـه ه آرـم ت ـب ـب نـس
الم                 د، اـع ـن اـش ده ـب ی ـش الـم خمينی وانقالب اـس

ور از                 .   داشتند ـب ا را ـع ـک رـي ا آـم آنها مذاکره ـب
ن      ه        ” پررنگ ترـي وـع ـن ـم طـوط ـم اـست    “   ـخ ـي ـس

ی            ـت وضـع آـش خارجی نظام اسالمی وخالف ـم
ی   ” ناپذيری در برابر     اـن ه   “   استکبار جـه ـت دانـس

مــذاکــره بــا    “   نــنــگ” وتصــريــح کــردنــد کــه          
ه      ”  اـن د       “   معاويه ها و يزيدهای زـم ـن واـه ـخ را ـن

 !پذيرفت
ور                       ـه ـم ـيس ـج داران رـئ ر طـرـف ـگ ان دـي ـي در ـم
ی                  ـت ارضـاـي ای ـن ه ـه ـم ـغ واصول گرايان نيز ـن

روغ ـيک عضـو            .   وانتقاد باال گرفت   اد اـف ـم ـع
آبــاد ” مــجــلــس ارتــجــاع وعضــو فــراکســيــون           

ا را                   “   گران ـک رـي ا آـم ره ـب ذاـک رش ـم ذـي نفس ـپ
روع                  امـش ه حضـور ـن دن ـب ـي ـش ـخ مشروعيت ـب
راق                ال ـع ـغ ن اـش ـت اـخ آمريکا و به رسميت شـن

وی هــمــچــنــيــن احــمــدی نــژاد را کــه           .   دانـست 
روی آورده و    “   رفتارهای هيجانی ” صرفا به   

اری        ”به   ـت اـخ الن و ـس ی  “   مسائل فکری و ـک ـب
ن                 رار داد و در اـي توجه است، مورد انتقاد ـق

 .داد! “تذکر”زمينه به وی 
ه ای و                       ـن اـم ان ـخ ـک زدـي ه از ـن وری ـک ناطق ـن
ارز          ـب اعضای شناخته شده جامعه روحانيت ـم
ـخـيص                 ع تـش ـم ـج ت، در ـم واصول گرايان اـس
ای                        اـست ـه ـي اد از ـس ـق ـت ه اـن ظـام ـب مصلحت ـن

ردازد            ی ـپ ژاد ـم ان         .   احمدی ـن رـي ز ـج ـي وی ـن
ران و          دـي حذف، تصفيه وجايگزينی گسترده ـم

دربــان ” مــقــامــات دولــتــی کــه حــتــا تــا حــد                    
هم تعميم يافته است “   وسرايداری يک مدرسه  

ا        .   را مورد انتقاد قرار می دهد      ز ـب ـي نامبرده ـن
عــطــف تــوجــه بــه شــرايــط حســاس پــس از                  
ه             ی ـب الـم وری اـس واگذاری پرونده اتمی جمـه

دت  ” و   “   انسجام ملی ” شورای امنيت، بر     وـح
وی خطاب به گروه های     .   تاکيد می کند  “   ملی

د در              ٩۵معتقد به نظام واشاره به اين که شاـي
در صد مسائل مشترک هستند می گويد، نبايد        

ات   ” به پنج درصد     رـق ـت ر          “   مـف رـس د و ـب ـي ـب چـس
مــوضــوعــات بــی ربــط بــه جــان هــم افــتــاد                   

ود             ـم ـيف ـن د وتضــع اطـق   .   وهمديگر را کوبـي ـن
م          ” نوری سپس می گويد      ـن ی ـک ه ـم بنده توصـي

ار                         ـن ه را ـک ـي وای ارـث ج در صـد و دـع اين پـن
د         .   بگذاريم واـه زيرا کسی آمده است که می ـخ

ار      .   کل ارث  را ببرد     فعال دعوای ارثيه را کـن
ی    .   بگذاريم تا وحدت به وجود آيد      در منافع مـل

م        وـي ه ـش ارـچ ـپ ور                .   يـک ـب ه ـع ه ـک ردـن د از ـگ ـع ـب
ت               ـب ان صــح ودـم م ـخ کرديم، بنشينيم وسر سـه

 !“کنيم
ح و              وضــي اين نقل قول ها، فارغ از هرگونه ـت
تقسيری وضعيت درونی جناح های حکومتی      
ه دـست                 ر ـب رـس ومنازعات بی انتهای آنان  ـب
ی            آوردن سهم بيشتر از قدرت را به نمايش ـم

 .گذارد
ده       “   اصالح طلبان ” در ميان    ده ـش و جناح راـن

دی           ـم از حکومت نيز گرچه طرح انتقاد از اـح
ازه        نژاد و سياست های دولت وی موضـوع ـت
ن               ا، اـي ـک رـي ا آـم ای نيست، اما طرح مذاکره ـب
ذاکــره                         يــز از ـم ن ـن ـيش از اـي اح را کــه ـپ ـن ـج
رد، در              ی ـک ونرمش در برابر آمريکا دفاع ـم
ه آن                اـخت و ـب بيان انتقادات خود جری تر ـس
ری                     دـت ـن ن ـت ـح ا ـل اداـتش را ـب جرات داد تا انتـق

ی     .   عنوان کند  سازمان مجاهدين انقالب اسالـم
خ                ارـي ه ای در ـت ـي اـن ، ٨۵/   ١  / ١٨باصدور بـي

ت  وی را              رئيس جمهور و سياست های دوـل

رار داد          ه ـق مـل ه          .   شديدا مورد ـح ـي اـن ـي ن ـب در اـي
ال              ه ـس ودـج ه ـب ـح افشاگرانه که به بررسی الـي

 اختصاص يافته است، از سطحی نگری،       ٨۵
ری        عوام زدگی، اقدامات نسنجيده وتصميم گـي
ور               ـه ـم ـيس ـج های سطحی وعوام فريبانه  رـئ

ای  ” .   ودولت، به سختی انتقاد شده است      سفرـه
ه و                  واـن ـت دون پـش ه ـب ورـک ـه ـم گروهی رئيس ـج
برنامه است و وعده های پر هزينه ای را نيز   
ه                  ودـج الل در ـب ـت وـجب اـخ به دنبال داشته وـم
ـيس              ار رـئ ـي ـت ه دراـخ ودـج های استانی شده و ـب
د              ـن ه ـچ جمهور را ذيل رديف های گوناگون ـب

اد         “   برابر رسانده است   ـق ـت راض واـن ـت ورداـع ـم
ان،              .   قرار گرفته اـست     ازـم ن ـس ه اـي ـي اـن ـي در ـب

اه    رشدهای باالی صددرصدی بودجه های سـپ
ه        ٩/۴وبسيج در برابر رشد       ودـج  درصـدی ـب

ه  ۴/١بهداشت وسالمت، رشد     درصدی بودـج
ه                   ودـج ردرصـدی ـب د صــف ی و رـش دـن تربيت ـب
آموزش وپرورش وباالخره شناسائی سازمان     
ه                ج ـب ـي اوـمت بـس ـق بسيج سازندگی و نيروی ـم
دا                  دـي ی، ـش راـن ـم ای ـع عنوان مجری طـرح ـه

 .مورد انتقاد قرار گرفته است
ی                 ـم ده اـت روـن اع ـپ شرايط حساس پس از ارـج
م          جمهوری اسالمی به شورای امنيت، به رـغ
ز از          تمامی توصيه های وحدت طلبانه وپرهـي
ی                  اـم ـج دت وانـس ه وـح رـچ زاع، ـگ الف وـن اخـت
اد                      ـج ی اـي ـت وـم ـک ای ـح دی ـه ـن ـب روـه ان ـگ درمـي
وی                 ـگ ـت ـف ای ـگ ه ـه ـن نکرد، اما فراهم شدن زمـي

ی داـشت                     ا را در ـپ ـک رـي ت آـم ا دوـل . رسمی ـب
د               ـي ی رـس درست اما در لحظاتی که به نظر ـم
رد،               ـي ی ـگ ود ـم اين مذاکرات جنبه عملی به ـخ
ن           ـي زلمی خليل زاد سفير آمريکا در عراق چـن
ت                 ل دوـل ـي ـک ظـر تـش ـت اعالم کرد که آمريکا مـن
وری                      ـه ـم ا ـج ره ـب ذاـک ان ـم ا زـم عراق اـست ـت
ه                   اـست ـک ـج ـن ب اـي اـل د وـج ـن اسالمی رااعالم ـک
ان                    ازرـس ره از ـب ـف ج ـن ـن روه ـپ همزمان يک ـگ

 وارد   ٨۵/١/١٨انــرژی اتــمــی روز جــمــعــه          
تهران شدند که البرادعی مدير کل آژانس بين        
ز ظـرف               ـي ل ـن ـل المللی انرژی اتمی سازمان ـم
ای                      ت ـه ورـي اـم ه ـم ـهت اداـم د روز در ـج چـن
طـع                  ـق ا در ـم دد، ـت وـن پيشين خود به آنها می پـي
فرصت يک ماهه شورای امنيت به جمهوری       
م            اری رژـي ـک ـم اسالمی، شايد بتواند حداکثر ـه
ل                          طــي ـع وده و ـت ـم ب ـن ـل ی را ـج ـم با آژاـنس اـت
ل               ـي ـم ـح م ـت فعاليت های غنی سازی را بر رژـي

 .    نمايد
وز          “   باشيطان بزرگ” مذاکره   ـن ه ـه بی آن ـک

رسما عملی شده باشد، عواقب خود را در پی         
ل              ـم ـع ـکس اـل داشته است وقطعا در محدوده ـع
وک            ه ـن ها، انتقادها و اعتراض های کنونی ـک
ی            اـق تيز آن متوجه دولت احمدی نژاد است، ـب

ع               .   نخواهد ماند  ـم ـج وی عضـو ـم ـب رتضـی ـن ـم
ی           الـم تشخيص مصلحت وقائم مقام جامعه اـس
ای           مهندسين از احتمال شکل گيری ائتالف ـه

وع             جديد در ميان اصول گرايان متفاوت از ـن
د         ی دـه ان      ” .   قبلی  خبر ـم ـب ز   “   اصـالح طــل ـي ـن

ان                      ازگـشت آـن اده و از ـب ـت و اـف اـپ ـک سخت به ـت
ارـکت و         .صحبت می شود  ه مـش ـه دبير کل جـب
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: ايتاليا ١از صفحه   
 نيم چرخشی به چپ

جز ادامه همان نئوليبراليسم اقتصادی احزاب       
 .جناح راست ندارند

پس اگر وضع بر اين منوال است و احزاب              
جناح چپ بورژوازی نه فقط قادر به حل                   
بحران اقتصادی مزمن موجود نيستند، بلکه          
به رغم شکست سياست نئوليبراليسم جناح              

اند، چرا      راست، ادامه دهنده همين سياست          
توده های کارگر و تهی دست که يکی از                    
جوانب مهم مبارزه آنها در لحظه کنونی                    
مخالفت ومبارزه با سياست های اقتصادی              
موسوم به نئوليبراليسم است وبر همين اساس        
احزاب جناح راست را از رأس قدرت                        
سياسی به زير می کشند، به احزاب جناح                 
چپ بورژوازی رای می دهند که بازهم                    

 همان سياست را پيش خواهند برد؟
ممکن است که در بخش هائی از طبقه                         
کارگر توهم به تغيير سياست ها درهمان                   

های چند دهه پيش سوسيال            محدوده سياست  
دمکراسی وجود داشته باشد، اما اين مسئله،           
علت اصلی نيست، بلکه سطح مبارزه طبقه            
کارگر و راديکاليسم جنبش کارگری به ويژه         
در کشورهای پيشرفته تر سرمايه داری                    
هنوز به آن درجه نرسيده است که از مرحله           

از اين   .  پارلمانی و ترديونيونی فراتر رود          
رو گزينش طبقه کارگر در اين مرحله هنوز          

اما اين، يک     .  گزينشی ميان بد وبدتر است        
مرحله انتقالی در جريان رشد جنبش                            

. کارگری وراديکاليسم اين جنبش است                     
روشن است که ادامه سياست های جناح                    
راست بورژوازی توسط جناح چپ                             
بورژوازی، وضعيت معيشتی و رفاهی                   

تداوم و  .  کارگران را وخيم تر خواهد ساخت       
تشديد بحران اقتصادی مزمن جهان سرمايه          
داری به تشديد هرچه بيشتر تضادها و                        

اين .  توسعه مبارزه طبقاتی خواهد انجاميد           
روند که همراه با اعتالء و راديکاليسم فزون          
تر جنبش کارگری خواهد بود، در بطن خود          
احزابی را که نماينده واقعی منافع واهداف              

در چنين   .  طبقاتی هستند، پديد خواهد آورد         
شرايطی است که مبارزه طبقاتی از محدوده          
های مبارزه قانونی و گزينش ميان بد وبدتر            
فراتر خواهد رفت و دگرگونی تمام نظم                     
موجود به سياست عملی و روز طبقه کارگر          

واضح است که طبقه            .  تبديل خواهد شد       
کارگر ايتاليا وديگر کشورهای اروپائی، پس       
از کنار زدن احزاب جناح راست                                    
بورژوازی، رودرروی سياست های جناح            

اين .  چپ بورژوازی قرار خواهد گرفت              
رودرروئی، ديگر بازگشتی به گذشته                        
نخواهد داشت، بلکه پيشروی در مسيری                 
است که به انقالب اجتماعی کارگری خواهد          

رشد واعتالء جنبش های کارگری          .  انجاميد
جهان واز جمله جنبش کارگری فرانسه، از            
هم اکنون طليعه های نخستين اين تحول را               

آن چه که تا اين لحظه شاهد   . آشکار نموده اند 
. آن هستيم، تنها يک نيم چرخش است                          
 .چرخش کامل به چپ هنوز در پيش است

 
 

های تحت          ها وچپ         ائتالف سوسياليست    
رهبری پرودی را در رأس قدرت قرار                     

 . دادند
همان گونه که اشاره شد، اين تحوالت سياسی    
در ايتاليا، به رغم اين که درماهيت خود،                  
درچارچوب نظم موجوداست، اما درواقع،            
حلقه ای از يک روند عمومی در تحول                      
اوضاع سياسی و راديکاليزه شدن جنبش                  

های    در انتخابات شهرداری    .  کارگری است  
هلند نيز که چند هفته پيش برگزار شد ونتيجه         
آن از هم اکنون وضعيت انتخابات پارلمانی            
سال آينده اين کشور را تا حدود زيادی                         
روشن کرده است، احزاب راست حاکم با                 
يک شکست فاحش روبرو شدند و مردم هلند         
نمايندگان حزب کارگر و سوسياليست را با            
اکثريتی باال به عضويت شوراهای                               

در فرانسه نيز    .  شهرداری ها انتخاب نمودند    
چشم انداز تحوالتی در راستای همين روند،           

 .از هم اکنون گشوده شده است
آن چه که در جريان انتخابات پارلمانی اخير          
کشورهای اروپائی از جمله ايتاليا حائز                     
اهميت است، نه خود اين انتخابات و نه                       
قدرت گيری احزاب به اصطالح سوسياليست     
اين کشورها، بلکه گرايش راديکالی است که        
خود را در صفوف کارگران نشان می دهد              

 .ودر حال تقويت شدن است
احزاب سوسياليست و سوسيال دمکراتی که          
در پی کنار زده شدن احزاب جناح راست                 
بورژوازی، به نام چپ در رأس قدرت                       
دولتی قرار می گيرند، چپ بودن شان ، تنها           
در قياس بااحزاب جناح راست بورژوازی             
است، واال به لحاظ سرشت و ماهيت، تفاوت          

اگر .  چندانی با احزاب جناح راست ندارند            
زمانی اين احزاب، الاقل اين وظيفه و                         
رسالت را داشتند که به عنوان حزب رفرم               
واصالحات اجتماعی مطرح شوند وبرهمين        
مبنا نيز برنامه های رفاهی واجتماعی معينی        
را نيز در چارچوب همين نظام سرمايه                      
داری مطرح می کردند، اکنون اما ديگر                   
مدت هاست که همين نقش را نيز از دست                 

 . داده اند
در اوضاع کنونی جهان، آنها وظيفه ديگری          
ندارند، جز اين که همان سياست های احزاب        
جناح راست بورژوازی را منتها آرام تر                  

اين .  واندکی تعديل يافته تر پيش ببرند                     
واقعيت را هم اکنون احزاب حاکم                                   

در آن  .  سوسياليست به وضوح نشان داده اند       
دسته از کشورهائی که اين احزاب به                           
اصطالح سوسياليست هنوز نقش اپوزيسيون       

ها ايفا می کنند نيز، اينان                  را در پارلمان     
اغلب بی کم وکاست به سياست های جناح                
راست حاکم رای مثبت می دهند وتنها در                 

 .برخی موارد اختالفات جزئی پيدا می کنند
اگر به اصلی ترين مسئله که هم اکنون مورد          
اعتراض جدی طبقه کارگر است، يعنی                    
سياست های اقتصادی، نظری بيافکنيم، می          
بينيم که احزاب جناح چپ بورژوازی                        
موسوم به سوسيال دمکرات، سياست ديگری       

سياست های فوق ارتجاعی ائتالف                               
شووينيست های     -نئوفاشيست ها، ناسيونال     

شمالی، نژادپرستان وخارجی ستيزان به                 
رهبری برلوسکونی، از همان آغاز به قدرت       
رسيدن اين بلوک ائتالفی، چنان وسيع                        
وگسترده بود که به چندين اعتصاب عمومی          

 سال به    ۵در اين دوره که        .  سياسی انجاميد 
درازا کشيد، در نتيجه سياست های ارتجاعی        
بورژوازی، شرايط معيشتی ورفاهی طبقه            

گرچه طبقه  .  کارگر ايتاليا مدام وخيم تر شد         
کارگر در برابر تعرضات پی درپی                             
بورژوازی، مقاومتی قهرمانانه از خود نشان       
داد، معهذا کابينه برلوسکونی برخی از دست       
آوردهای مبارزاتی کارگران را از آنها                     

به رغم تمام فشاری که در اين     . بازپس گرفت 
دوره به طبقه کارگر ايتاليا وارد آمد، اما                    
بورژوازی نتوانست، سرمايه داری ايتاليا را       
از بحران اقتصادی که در آن گرفتار است               

بالعکس اوضاع پيوسته وخيم تر       .  نجات دهد 
نرخ رشد اقتصادی چنان کاهش يافت که       .  شد

. در سال گذشته به زير صفر سقوط کرد                    
 درصد توليد ناخالص      ٣/٨کسری بودجه به      

داخلی رسيد و تراز منفی بازرگانی خارجی          
نرخ .   ميليارد يورو افزايش يافت       ١٠/٣٧به  

. رشد بيکاری نيز همچنان باال باقی ماند                   
گرچه، تقريبا تمام کشورهای اروپائی                        
درنتيجه بحران اقتصادی مزمن وعالج                    
ناپذير موجود با وضعيت وخيم اقتصادی                 
روبه رو هستند، اما وضع ايتاليا به آن حد از           
وخامت گرائيد که اقتصاد دان های                                
بورژوازی، ايتاليا را مرد بيمار اروپا لقب              

 .دادند
با اين وجود و به رغم اعتراضات توده ای               
کارگری، برلوسکونی و احزاب ائتالفی                  
کابينه وی، همچنان در اين چند سال در رأس         
قدرت  باقی ماندند و سياست های ارتجاعی            

لذا بديهی بود که در           .  خود را ادامه دادند       
جريان انتخابات پارلمانی که روزهای نهم و          
دهم آوريل برگزار شد، از رأس قدرت                       

اما در اينجا نيز     .  سياسی به زير کشيده شوند     
مقاومت جناح راست بورژوازی بسيار شديد        

آنها تمام امکانات خود را برای باقی                .  بود
در .  ماندن در قدرت سياسی به خدمت گرفتند       

جريان مبارزات انتخاباتی، برلوسکونی که           
مالک انحصاری مهمترين وسائل ارتباط                 
جمعی در ايتالياست، تالش نمود با بمباران             

 ميليون   ۵٠تبليغاتی شبانه روزی مردم و               
يورو هزينه انتخاباتی، به همراه تمام                           

های وابسته به ائتالف راست          امکانات گروه 
ونيز مافيا وکليسا، موقعيت       “  خانه آزادی     ”

خود را در رأس هرم سياسی ايتاليا حفظ کند،         
اما مردم کارگر و زحمتکش ايتاليا او را به              
همراه گروه ائتالفی اش به زير کشيدند و                  
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٨ازصفحه   

 ١از صفحه 

باورهای سران و رهبران آن می باشد،                      
تالش کرده و می کند تا گل های لبخند و                      
شادی  را از باغ گونه های مردم ايران                        
بزدايد، درخت ديرپای عشق  و زيبايی را در   
سرزمين ايران از ريشه بخشکاند، تا رنج و            

در اين  .  جهالت را ارزانی مردم ايران سازد       
سال ها هر آنچه انسانی بوده، هر آنچه نشان           
از شادمانی و مهر داشته، هر آنچه در                         
راستای دستيابی انسان به آزادی و عدالت                
اجتماعی و ساختن دنيايی بهتربوده، در زير          
سم ضربه های اسب جهالت جمهوری                        

اگر به   .  اسالمی به نابودی کشيده شده اند             
سياست های تا کنونی جمهوری اسالمی و              
هر آنچه که در اين سال های  تباهی و درد                 
بر سر مردم ايران آمده است  کمی با تامل                 
بنگريم؛  از ورای همه ی شعارهايی که                     
سران و کارگزاران جمهوری اسالمی تالش        
کرده و می کنند تا در عرصه ی تبليغات                    
داخلی و نيز در ميان کشورهای اسالمی از             
خود رژيمی با چهره ی بزک کرده مبتنی بر           
اصول و بنيادهای ايدئولوژيک ناب اسالمی         
معرفی کنند، يک ماکياوليسم ريشه دار نهفته         

بررسی عملکرد جمهوری اسالمی و         .  است
اتخاذ تاکتيک ها و استراتژی بيست وهفت              
ساله ی آن، بدون توجه و شناخت از اين                     
سياست ماکياوليستی می تواند ما را از                       
هوشياری الزم و اتخاذ موضع درست و به             
موقع در مقابل حرکت ها و سياست های آتی          

 . آن به دور سازد
جمهوری اسالمی در تمامی اين سال ها در             
واکنش به معضالت و برون رفت از بحران           
های فراگير داخلی و خارجی خود نشان داده          
که به هيچ اصول انسانی و معيارهای بين                 

های -در بنيان .  المللی پای بند نبوده و نيست        
ايدئولوژيک جمهوری       -فکری و سياسی            

اسالمی هيچ اصلی با اصل حفظ قدرت هم               
اگر چه جمهوری   .  سنگ نبوده و نخواهد بود     

اسالمی از همان آغاز با پيشه کردن سياست           
ماکياوليستی به قدرت رسيد، اما کمی بعد اين        
خمينی بود که با تدوين و تئوريزه کردن                     

که در واقع همان          "  مصلحت نظام   "اصل    
حفظ قدرت بود سياست ماکياوليستی خود را          

. در تمام عرصه های نظام نهادينه کرد                      
خمينی در يکی از سخنرانی های خودش                  
برای تدوين سياست های رژيم تا بدان حد                 
پيش رفت که بطور صريح و روشن بيان                  

اگر مصلحت نظام  حکم کند ترک            :"  نمود  
".  نماز و روزه بر همگان واجب خواهد بود          

او معتقد بود با ترک نماز و روزه در جهت              
حفظ قدرت و ماندگاری حاکميت جمهوری             
اسالمی، دوباره فرصت کافی برای اجرای           

اما .  نماز و روزه ی ترک شده خواهيم داشت        
با از دست دادن قدرت و زوال يافتن حاکميت    
جمهوری اسالمی، اسالم و تمامی واجبات             
ديگر در معرض خطر و نابودی قرار                        

و بدين سان ماکياوليسم ناب         .  خواهند گرفت  
هدف "را در پوشش حفظ قدرت و شعار                    

به چراغ راهنمای    "  وسيله را توجيه می کند      
سال های جنون و جنايت جمهوری اسالمی            

بسياری از رفتارهای غير               .  تبديل کرد    
متعارف و عملکرد جنايات آميز  بيست و                 
هفت ساله ی رژيم  تنها بر بستر همين                          

. ماکياوليسم ناب قابل تفسير می باشند                         
رفتارهايی که با هيچکدام از معيارهای                     
انسانی و مناسبات موجود بين المللی سنخيتی        

لذا بر بستر همين      .    نداشته و نخواهد داشت     
بيگانگی و غيرمتعارف بودن با ديگر نظام             
های سرکوبگر جهان در بسياری از موارد            
نه فقط قابل پيش بينی نبوده بلکه  پذيرش آن             

 .ها نيز غير قابل تصور بوده است
اگر چه امروز حمله وکشتار مردم کردستان          
و ترکمن صحرا را باور کرده ايم، اگر چه               
امروز ترورهای سال های نخست به قدرت           
رسيدن جمهوری اسالمی را پذيرا شده ايم،             
اگر چه امروز واقعيت اندوه بار اعدام های             
لجام گسيخته ده هاهزار نفر از بهترين و                    
پاکباخته ترين فرزندان ايران را در سال                   
های نخست دهه شصت گردن نهاده ايم؛ اما            
هنوز نتوانسته ايم قتل عام هزاران زندانی               
سياسی را که  در تابستان شصت و هفت  به             
فرمان مستقيم خمينی صورت گرفت باور               

اما هنوز درچگونگی قتل پوينده و                 .  کنيم
مختاری مانده ايم و در چرائی ترور داريوش     
و پروانه و ده ها شاعر و نويسنده ی ديگر                 

اين ها همه    .  در ذهنمان به تکاپو نشسته ايم         
بر خاسته از فرهنگ ماکياوليتسی جمهوری         

مصلحت "  اسالمی در جهت پاسخگوئی به          
و حفظ قدرت بوده است که بدون                "    نظام

شناخت و تامل روی اين شاخص جمهوری            
اسالمی همواره در معرض خطر و ضربه             

 . پذيری خواهيم بود
اگر امروز مالقات رفسنجانی با مک فارلين،       
فرستاده ويژه آمريکا در سال شصت وپنج که    

ايران و آمريکا معروف          "  کنترا گيت   "به    
اگر .    گشت به فراموشی سپرده شده است            

 جنگ ايران و      ۵٩٨امروز پذيرش قطعنامه      
عراق و سرکشيدن جام زهر توسط خمينی به        
امری معمول تبديل شده و از فردای اين                     
حادثه، هزاران مقاله و تفسير در چرائی و               

اما .  چگونگی آن بر درو ديوار نوشته شد              
فراموش نکرده ايم که پيش از آن کسی بوده            

باشد که حتا بر تصور پذيرش قطعنامه                        
اگر سه سال پيش                .  تاملی کرده باشد          

تئوريسنهای دوم خردادی فقط با طرح                        
موضوع ضرورت مذاکره ميان ايران و                  
آمريکا، پايشان به زندان و بند کشيده شد؛                  
اينک بی آنکه آب از آب تکان بخورد                           
مذاکرات پشت پرده  سفرای ايران و آمريکا           
در افغانستان شکل می گيرد و پس از گذشت          
يک ماه توسط کاندوليزا رايس وزير امور              
خارجه آمريکا افشا می شود و به دنبال آن                
مذاکرات آشکار و علنی سفرای دو کشور                
ايران و آمريکا در عراق يک شبه توسط                   

جمهوری اسالمی توجيه و تئوريزه می                     
گردد؛ همه اين ها  اگر چه در ظاهر می                      
تواند تمام يخ شعارهای ظاهر فريب                             
جمهوری اسالمی ايران مبتنی بر پايبندی                
نظام بر اصول اسالمی وبنيادگرائی آن را               
آب کند؛ اما همه و همه فقط بيانگر روند                     
منطقی سياست جمهوری اسالمی ايران در            

وفاداری به تنها اصل برجسته و پذيرفته شده          
و حفظ قدرت   "  مصلحت نظام "آن در پيشبرد    

شايد در اذهان بسياری تاکتيک ها        .  می باشد 
و سياست های جمهوری اسالمی خشک و              

اما در تمامی اين سال        .  انعطاف ناپذير باشد   
ها رژيم ايران نشان داده است با کمک                        
گرفتن از فرهنک ماکياوليستی خود مبتنی بر       

، در به      "هدف وسيله را توجيه می کند             "  
انجام رساندن تمامی نا ممکن های ضد                       
انسانی و غير متعارف دنيای امروز از                      

. استعداد و توانمندی بااليی بر خوردار است        
جمهوری اسالمی ايران چنانکه در گذشته              
نشان داده است در آينده نيز نشان خواهد داد            

اگر "  مصلحت نظام     "  برای حفظ قدرت و      
الزم باشد به قربانی کردن رهبران خود و                

.  حتا بخشی از نظام نيز تن خواهد داد                          
الريجانی مسئول شورای امنيت و پرونده                
اتمی ايران در آخرين مصاحبه خود قبل از              
تصميم شورای حکام برای فرستادن پرونده          

اگر :  اتمی ايران به سازمان ملل اعالم کرد           
مصلحت جمهوری اسالمی ايجاب کند ما                 
آماده خواهيم بود در سياست و تاکتيک های            
خود در مورد پرونده اتمی ايران تجديد نظر           

با توجه به اين فاکتور و ويژه گی                      .  کنيم
جمهوری اسالمی اگر چه تحليل، پيشبينی و           
بررسی اتخاذ تاکتيک های آن در مواجه با              
شرايط بحرانی  تا حدودی دشوار خواهد بود          
اما بدون توجه و شناخت اين خصلت رژيم              
هرگز قادر به ارزيابی موقعيت رژيم  و                     
اتخاذ تاکتيک های آن نبوده و نخواهيم                        

 .        توانست پيشاپيش به مقابله با آن بر خيزيم
به ظريفی گفتند؛ شنيده ای که خرسی باالی             

: ؟ پاسخ داد  !درخت چنار رفته و تخم گذاشته       
از اين دم بريده هيچ کاری بعيد نيست حتا                  
اگر بشنويم  باالی درخت رفته و تخم گذاشته          

 ".  است
                                                                         
                                                                         

 جمهوری اسالمی و ماکياوليسم 

ده          ن در همين روزها، طاهری خرم آبادی نماي
فارغ از زلزله     -لرستان درمجلس خبرگان که   

ا آن دست و                 ه ب ل ومصائبی که قربانيان زلز
د       ن ن وروزی            -پنجه نرم می ک عطيالت ن از ت

ه                      ل ز وع زل ه وق ود، درواکنش ب ه ب بازگشت
حان             ” :   لرستان گفت  ت ان يک ام رست زلزله ل

ود           والن ب ئ ردم ومس رای م ی ب ه اسخ  “   . ال پ
قربانيان زلزله و قربانيان حکومت اسالمی            
ن               ه اي يعنی توده عظيم کارگر و زحمتکش ب
ه            اشد ک سخنان چه چيزی جز اين می تواند ب
ار                    د ويک ب ن ان ده اي به حکومت اسالمی پ
برای هميشه سرنوشت شان را خود در دست         

 بگيرند؟ 

. . .  زلزله لرستان و   



  ۴٧۵  شماره ٨۵نيمه  دوم فروردين   ۵

 ٧درصفحه 

١از صفحه   

 داران در برابر مبارزه مشترک کارگران و دانشجويان فرانسه به زانو درآمد دولت سرمايه
ی آزمايشی را به دو سال             دوره CPEمانند  

افزايش داده و بدون ارائه دليل دست به                       
 .اخراج بزنند

های بزرگ    هايی که رسانه      بنا به گزارش     
جمهور، وزرای مختلف     منتشر نمودند رئيس   

دولت و نمايندگان پارلمان وابسته به حزب              
 ٩ و    ٨حاکم  در دو روز تعطيل آخر هفته،             

در .  آوريل، جلسات متعددی برگزار کردند         
های کارگری،   سوی ديگر صحنه نيز اتحاديه     

های خود را     آموزی تماس  دانشجويی و دانش   
ی مشترک   ی جلسه  حفظ نموده و در انديشه       

 . آوريل بودند١٠خود برای عصر روز 
   آوريل کاخ رياست            ١٠اما صبح روز             
ای منتشر کرد و از                  جمهوری اطالعيه    

 و حذف       CPE نمودن قانون           »جايگزين«
دوره آزمايشی دو ساله و اخراج بدون ارائه           

وزير  ساعاتی بعد نخست     .  دليل سخن راند     
شخصًا متن کوتاهی را خواند و اعالم کرد               

به عبارت  .   بازپس گرفته شد   CPEکه قانون   
ديگر دولت فرانسه در اين روز در برابر                 
نزديک به دو ماه جنبش متحد اعتراضی                   
کارگران و دانشجويان زانو زد و قانون                     

 .اش را پس گرفت ضدانسانی
ترينشان  با اين حال تشکالت دانشجويی و مهم      

 باشد اعالم کردند که            UNEFکه اتحاديه      
 آوريل دست به تظاهرات خواهد زد       ١١روز  

تا نشان دهند همچنان مراقب تصميمات                     
 .دولتی هستند

های کارگری و        ی مشترک اتحاديه       جلسه
 آوريل در مقر           ١٠دانشجويی که عصر           

 برگزار شد پيروزی جنبش          CGTمرکزی   
. متحد کارگران و دانشجويان را تبريک گفت       

کلود   – و ژان      CGTبرنار تيبو، دبير اول        
 در پايان اين جلسه به           FOمايی، دبير اول       

ها گفتند که اکنون خواهان مذاکره با               رسانه
قرارداد جديد    «نمايندگان دولت هستند تا               

تيبو افزود  .   هم لغو گردد    CNE يا   »استخدام
ی اصلی امسال در روز اول ماه             که مطالبه 

مه، روز جهانی کارگر، لغو اين قانون است           
 به    ٢٠٠۵وزير در اوت           که آقای نخست      

 .تصويب پارلمان رسانده است
پيروزی جنبش متحد کارگری و دانشجويی            

 آسان به دست نيامد در       CPEفرانسه بر ضد    
طی نزديک به دو ماه تظاهرات و اعتراض،         

 نفر را         ٣٠٠٠نيروهای پليس بيش از                  
. دستگير و صدها نفر را زخمی نمودند                     

دستگاه قضايی بورژوازی که برای امور               
گذارد تا   روزمره گاهی دو، سه سال وقت می       

ها   نفر را که در درگيری     ١٧۵ آوريل   ۵روز  
 ۴٣با پليس دستگير شده بودند محکوم کرد و         

پليس يک    .  نفر آنان را به زندان فرستاد                
 را در تظاهرات    SUDکارگر عضو اتحاديه    

 مارس چنان ضرب و جرح کرد که وی            ١٨

 آوريل با شکست مواجه                ۴و تظاهرات        
نه فقط چنين نشد، بلکه نزديک به       .  خواهد شد 

 ٢٨تر از تظاهرات            هزار نفر بيش        ١٠٠
ها آمده و تعداد معترضان را        مارس به خيابان  

 هزار   ١٠٠از سه ميليون به سه ميليون و                
البته آمارگيران وابسته به       (نفر ارتقاء دادند       

کنندگان را يک ميليون تن       پليس تعداد شرکت  
ای در      اعتصابات گسترده   !)  اعالم کردند   

های مختلف توليدی و خدماتی، چه                 بخش
خصوصی و چه دولتی به وقوع پيوستند و               

داران و دولت را شديدًا             بار ديگر سرمايه     
 .نگران نمودند

 آوريل،    ۴آميز      پس از تظاهرات موفقيت         
بحران بيش از پيش رنگ و بوی يک بحران          

از سويی پارلمان    .  سياسی را به خود گرفت       
قانونی را به تصويب رسانده که با تأييد                      

های مختلف دولتی از جمله شورای              ارگان
جمهوری همراه    قانون اساسی و تنفيذ رياست     

ها کارگر،       گشت و از سويی ميليون                  
آموز با        زحمتکش، دانشجو و دانش                

ترين شکلی خواهان     ترين و به گسترده      متنوع
مداخله در امور خود شده و حاضر نشدند                 
دست از مبارزه بشويند مگر اين که قانون                
نخستين قرارداد استخدام بدون قيد و شرط               

 .لغو گردد
 آوريل بار ديگر دولت را      ۴تظاهرات بزرگ   

به تکاپو انداخت و اين بار گروهی از                          
نمايندگان پارلمان وابسته به حزب حاکم                    

UMP)  (        های    مأموريت يافتند تا با اتحاديه
کارگری و دانشجويی تماس حاصل نمايند و          

اين گروه در سه      .  تصميم جديدی اتخاذ کنند     
های کارگری، دانشجويی و         روز با اتحاديه   

آموزی و کارمندان و کادرهای بخش              دانش
دولتی و خصوصی به صورت تک به تک             

وگو کرد و با پاسخی مشترک            ديدار و گفت   
لغو هر چه     :  رو شد     ها روبه     از جانب آن    

در .  تر قانون نخستين قرارداد استخدام        فوری
نتيجه گروه مذکور از اتخاذ هر گونه                            
تصميمی بازماند و توپ را دوباره به زمين             

 !وزير انداخت   دولت و نخست
جنبش ضد قانون نخستين قرارداد استخدام که      

ها کارگر، زحمتکش،       ی ميليون    دربرگيرنده
جوان و دانشجوست هيچ گونه اعتمادی به               
دولت و نمايندگان رنگارنگش ندارد و اعالم         
کرد که در صورت عدم لغو قانون مذکور                
در روزهای آتی به اعتصابات و تظاهرات             

اين جنبش     .  ديگری فراخوان خواهد داد            
 تر شده و به جز لغو قانون                        راديکاليزه

خواهان )  CPE(نخستين قرارداد استخدام          
 CNE يا   »قرارداد جديد استخدام  «لغو قانون   
قانون نامبرده را دولت دو ويلپن          .  هم هست 

در اوت سال گذشته ميالدی به تصويب                      
تر    هايی که کم      رساند و بر اساس آن شرکت       

توانند     نفر کارگر و کارمند دارند می         ٢٠از  

تظاهرات در يک روز غيرتعطيل در نظر              
 مارس که    ١٨گرفته شده بود و با تظاهرات          

روز شنبه يعنی روز تعطيل آخر هفته                         
برگزار شد از اين جنبه تفاوت داشت که به               

های دولتی   ويژه کارگران و زحمتکشان بخش    
بايستی با توقف کار مخالفت      و خصوصی می  

خود را با قانون نخستين قرارداد استخدام                 
 مارس  ٢٨باری، تظاهرات   .  داشتند اعالم می 

در اين   .  تر برپا شد     با موفقيت هر چه تمام        
ها نفر در سراسر فرانسه دست          روز ميليون 

از کار کشيدند و قريب به سه ميليون نفرشان          
ها تظاهرات شرکت جسته و خواهان            در ده  

 .لغو قانون مذکور گشتند
 ٢٨پس از اعتصاب و تظاهرات عظيم                      

هايش به جنب و جوش      مارس، دولت و ارگان   
تری افتاده و در واقع يک رشته مانور و            بيش

از .  ترفند را در دستور کار خود گذاشتند                
وزير به    از نخست   »مديريت بحران «سويی  

از دومينيک دو ويلپن به                (وزير کشور        
سپس گفته شد   .  محول شد )  نيکوال سارکوزی 

که بايد شورای قانون اساسی نظر خود را در       
بعد از اين که     .  مورد قانون جديد اعالم نمايد     

اين شورای نه نفره و ضددمکراتيک اعالم            
کرد که قانون نخستين قرارداد استخدام با                 
قانون اساسی منافاتی ندارد، گفته شد که بايد           

جمهور  منتظر شد تا ژاک شيراک، رئيس              
وی .  فرانسه نيز نظر خود را اعالم نمايد                

توانست يا خواستار به کار بستن قانون               می
جديد گردد يا آن را برای بازخوانی به                         

شيراک راه نخستين را        .  پارلمان بازگرداند  
 را تنفيذ کرد و در             CPEبرگزيد و قانون        

گير  عين حال با توجه به گستردگی و توده               
شدن جنبش اعالم کرد که خواهان تغييراتی            

اين دو بخش   .  شود در دو بخش اين قانون می      
هايی هستند که موجب تولد            در واقع همان     

در قانون نخستين    .  جنبش عظيم کنونی شدند     
ی  قرارداد استخدام چنين آمده است که دوره          

آزمايشی کار از سه ماه به دو سال افزايش                
توانند بدون ارائه      يابد و کارفرمايان می       می

هر دليلی به اخراج کارگران و کارکنان                     
جمهور فرانسه اعالم نمود     رئيس.  دست يازند 

ی آزمايشی به يک     که خواهد خواست تا دوره    
سال تقليل يابد و کارفرمايان هم داليل اخراج         

 .را ذکر نمايند
های شورای قانون اساسی و           پس از اعالن    

داران و دولتشان گمان     جمهور، سرمايه  رئيس
اما .  بردند که جنبش فروکش خواهد نمود              

چنين نشد و هر دوازده اتحاديه کارگران،                
آموزان بار     کارمندان و دانشجويان و دانش        

ديگر متحدانه به يک حرکت اعتراضی جديد        
.  آوريل فراخوان دادند    ۴شنبه    برای روز سه   

های بزرگ دولتی و                 دولت و رسانه         
کردند که با توجه به          خصوصی چنين القاء      

هايش اعتصاب     دخالت مستقيم شيراک و قول     
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٧درصفحه   

 از بيستم تا بيستم
 

 مروری بر مبارزات کارگری
  طی يک ماه گذشته

امروز همگان بر اين نکته واقف اند که                      
اعتراضات توده ای و در راس آن مبارزات           
طبقه کارگر از شدت بی سابقه ای در طول              
حيات جمهوری اسالمی برخوردار گشته                

گسترش اعتراضات به گونه ای است         .  است
که حتا روزهای پايان سال نيز با اعتراضات         

 .کارگران همراه بود
کارگران پتروشيمی خراسان، قطعات                       
فوالدی کرج، تخته سه اليی ساری، ساراول         
کرج، فرنخ و مه نخ قزوين از جمله                               
کارگرانی بودند که در هفته ی پايانی سال                

اما در اين   .  بار ديگر دست به اعتراض زدند      
صنايع پوشش      "ميان حرکت کارگران                  

که برای چندمين بار در طول سال             "  رشت
گذشته به خيابان ها آمده و اعتراض شان را            
بر سنگ فرش های خيابان ها جاری کردند،          

 .از برجستگی بيشتری برخوردار بود
در جريان اين اعتراض و در آستانه ی سال            
نو، نيروی انتظامی جمهوری اسالمی با                  

صنايع "هجوم وحشيانه به کارگران قهرمان         
، چندين کارگر را از ناحيه              "پوشش رشت  

 .دست، پا، سر و گردن مجروح ساخت
کارگران صنايع پوشش رشت که بارها به               
دليل بی توجهی کارفرما و مسئولين دولتی              
در عدم پرداخت حقوق معوقه شان دست به            
اعتراض زده بودند درست يک روز قبل از           

انزلی و آتش     –سال نو، با بستن جاده رشت         
 ماه حقوق     ۵زدن الستيک به عدم پرداخت           

اما در اين ميان     .  معوقه خود اعتراض کردند    
رژيم جمهوری اسالمی، کارفرمای بزرگ           
کارگران ايران، توسط عوامل خود و در                  

 .لباس پليس به کارگران حمله کرد
در حالی در         "  صنايع پوشش    "کارگران     

اعتراض به حقوق عقب افتاده شان آن هم در          
آستانه ی سال نو، يعنی بديهی ترين خواست           
خود چنين وحشيانه مورد هجوم قرار گرفتند         

 نماينده ی مجلس تنها به خاطر                   ٢٩٠که    
تصويب بودجه ای که آن هم در واقع تعيين              
تکليف کردن ُبخور ُبخور های خودشان                    

عالوه بر مبلغ چند    ( هزار تومان    ٧٠٠است،  
برای )  ميليونی حقوق و عيدی و غيره                    

خودشان پاداش در نظر گرفته و به جيب                   
و !!  يعنی برای آن که زحمت کشيدند         .  زدند

 !!چند بار دست شان را باال و پايين بردند
کارگران ايران برای درخواست حقوق عقب        
افتاده شان سرکوب می شوند و حتا به زندان           
می افتند در حالی که از حق تشکل محروم               

آن ها حق ندارند تشکل مستقل خود            .  هستند
. را که منتخب کارگران هستند برپا دارند                

چرا که آن گاه جمهوری اسالمی، کارفرمای         
بزرگ کارگران ايران، قادر به سرکوب                  

. شان، حداقل به اين راحتی نخواهد بود                     
ديگربه سادگی نخواهد توانست اعتراض                

کارگران برای حقوق عقب افتاده شان را                  
ديگر نمی تواند اعتراض             .  سرکوب کند    

کارگران برای افزايش دستمزد را سرکوب           
کند و ديگر نمی تواند به کارگران با زور                  

چرا که کارگران آن       .  چيزی را تحميل کند      
گاه به صورت يک تن واحد به صورت يک           

سنديکای .   در برابر اش قرار دارند               طبقه
مستقل کارگران شرکت واحد نمونه بارز و            

 .برجسته اين مدعا است
اعتصاب کارگران شرکت واحد در دفاع از           
تشکل مستقل خود بی شک دست آورد                        
بزرگی برای طبقه کارگر ايران داشت و                  
نشان داد که چگونه  و تا چه حد سرمايه                      

مانع از ايجاد   !!  داران  و دولت محبوب شان      
 .تشکل مستقل کارگری می شوند و چرا

اين بزرگترين درسی است که طبقه کارگر             
ايران در سال گذشته آموخت و بی شک بايد           

بی .  آن را در مبارزات آينده اش به کار گيرد         
" جمهوری اسالمی   "دليل نيست که دولت             

 . چنين کينه ای ازکارگران شرکت واحد دارد
در حالی که پيش از سال نو کارگران شرکت          
واحد به غير از منصور اسانلو از زندان                   
آزاد شده بودند، منصور حيات غيبی و حسن          

حسن محمدی  .    محمدی مجددا دستگير شدند     
 روز بعد از     ۵ فروردين دستگير و      ١١روز  

در طول اين مدت تالش            .  زندان آزاد شد     
خانواده اش برای پيدا کردن محل زندان وی          
بی ثمر بود و کسی مسئوليت دستگيری وی            

 .را به عهده نمی گرفت
اما منصور حيات غيبی کارگر شرکت واحد          
تنها چند ساعت قبل از سال تحويل و در                      
حالی که تازه از زندان آزاد شده بود، در                    
خيابان و در کنار دختر خردسال اش بار                   

وی در اعتراض به اين         .  ديگر دستگير شد    
 فروردين دست به         ١٢دستگيری از روز         

 ساله وی فاطمه       ٨دختر   .  اعتصاب غذا زد    
 :در غم دستگيری پدر برای او نوشت

 
 سالم بابای عزيز،

خيلی دلم تنگ شده، شبها خوابم نمی بره،             
 .يواشکی برات گريه می کنم

هر وقت که از مامان می پرسم، او ميگه                  
بابات يک مرد زحمت کشه، چون حقشو                  

 .خواسته  توی زندونه
باباجون، هر که حقشو بخواد بايد بره                        
 زندون؟ مگر زندون جای آدمهای بد نيست؟ 

بابا جون، ديشب سربازها ريختند                     ...  
با لگد درها را      .  ما خوابيده بوديم   .  خونمون

باز کردند و با پوتين های ُگنده شون اومدن           
روی لحاف و تشک ها راه رفتند و ما را                   

 .بيدار کردند
آنها سر ما داد می زدند و با چوبهايی که                   

 .دستشان بود ما را می ترسوندند
. ما را با کتک توی يک مينی بوس بردند                 

 .بابايی من خيلی ترسيده بودم
هرچه قدرزور زدم و گريه کردم و تو را                    

 .صدا کردم، تو صدای مرا نمی شنيدی
 

 ٢۵هم چنين سنديکای شرکت واحد روز                  
اسفند در رابطه با ادامه بازداشت اعضای               
سنديکا و برخورد مقامات دولتی با کارگران         
اعتصابی اطالعيه ای منتشر کرد که اين                  

 :گونه شروع می شود
گفتيم که نان نداريم، دندان نشان مان داد؛                  

 .زندان نصيب مان شد، اين گونه نانمان داد
نان شد به قيمت خون، خون مفت مفت اما؛               

 .نان قيمتش نه اين بود، مفتی گران مان داد
در اين اطالعيه سنديکا برخواسته های                      

 .کارگران شرکت واحد تاکيد مجدد کرد
و اين همه در حالی صورت می گيرد که                   

که نقش اش در     "  خانه کارگر "تشکل دولتی    
سرکوب  کارگران شرکت واحد بر همگان             
روشن است به تازگی مدعی طرفداری از               
کارگران اخراج شده شرکت واحد شده و                  
سعی دارد با استفاده از شرايط سخت                           
کارگران اخراجی، دست به از ميان تهی                  
ساختن مبارزه کارگران شرکت واحد زده و          
خود را به عنوان نماينده کارگران جا بزند               

. که البته از اين ديگر مضحک تر نمی شود            
شورای "و     "  خانه کارگر     "نقش کثيف           

در جريان سرکوب کارگران                 "  اسالمی
شرکت واحد چيزی نيست که بتوان از ذهن            

 .   کارگران قهرمان شرکت واحد پاک کرد
در اين ميان، دستگيری و اخراج کارگران              
مبارز به يکی از رايج ترين شيوه های مقابله         

تبديل !!  سرمايه داران و دولت محبوب شان        
در ماه گذشته به غير از کارگران        .  شده است 

شرکت واحد حداقل در دو نمونه ی ديگر                  
) پتروشيمی خراسان و  فوالد آلياژی يزد               (

شاهد اخراج کارگران به دليل شرکت در                  
اعتراضات و يا داشتن نقش در سازماندهی            

 . اعتراضات بوديم
اما مقابله با تشکالت مستقل به تشکل های                

دولت احمدی    .  کارگران محدود نمی شود          
نژاد پس از روی کار آمدن و در اين مدت                 
کوتاه، تمايل قطعی خود را در از بين بردن             
تشکالت مستقل و حتا تشکل های نيمه دولتی         
و به اصطالح قانونی به خوبی نشان داده                  

محدوديت های جديد عليه انجمن های         .  است
اسالمی دانشجويی و دفتر تحکيم وحدت از             

در واقع حذف هر گونه            .  اين نمونه است     
تشکل مستقل و حتا نيمه مستقل، در حالی که          
ضرورت آن از سوی طبقات و اقشار                          
گوناگون اجتماعی بيش از پيش حس می                   
شود، چالش بزرگی را بين دولت از سويی و          
جنبش روبه رشد کارگران و زحمتکشان از           
سوی ديگر بوجود آورده است که بی شک               
نقطه مرکزی اين مبارزات و درگيری ها                 

 .خواهد بود
برای نمونه در حالی که يکی از مهم ترين                
خواسته های کارگران در جريان اعتراضات       
شان باال رفتن دستمزدها است و کارگران به          
حداقل دستمزد ها اعتراض دارند و در واقع           
دستمزدهای تعيين شده پاسخ گوی حداقل                  
نيازهای يک خانواده کارگری نيست؛ اين               
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 ۵از صفحه 

 ٢از صفحه 

 خالصه ای از اطالعيه ها و بيانيه های سازمان ۶از صفحه 
حداقل مزد تعيين شده توسط  دولت نيز در                

حتا و به      .  بسياری جاها رعايت نمی شود          
ويژه توسط شرکت های پيمانی که در مراکز         
و کارخانجات دولتی مشغول فعاليت هستند            

 .مانند شهرداری ها
به تازگی نيز کارفرمايان با توسل به حداقل             
حقوق تعيين شده برای کارگران قراردادی،           
آن ها را از کار اخراج می کنند و در واقع                 
آن ها را مجبور می کنند تا با شرايط بدتری             
با کارفرما قراردادی جديد امضا کنند مثال به         

در اين شرايط   .  صورت پيمانی و يا روزمزد     
و وقتی که کارگران فاقد تشکل هستند،                       
چگونه می توانند از حق و حقوق شان دفاع             

چگونه می توانند از رقابت داخلی                 .  کنند
) به خاطر نرخ باالی بيکاری              (کارگران    

چگونه می توانند از افزايش       .  جلوگيری کنند 
دستمزد حرف بزنند و در عمل آن را به                      
کارفرمايان تحميل کنند وقتی که کارگران               
فاقد تشکل هستند و در عوض کارفرمايان               
زندان و دادگاه و پليس، همه را در اختيار                 

در واقع عدم وجود تشکالت             .  خود دارند   
چه در يک واحد کارگری        (مستقل کارگری    

) و چه به صورت منطقه ای و يا سراسری              
علت اصلی بی نتيجه بودن بسياری از                        
اعتراضات کارگری است و کارفرمايان از           
اين عدم تشکل کارگران نهايت بهره را در              

فراموش .  تشديد استثمار کارگران می برند         
نکنيم که کارگران در صورت تشکل خود و           
تحميل اراده شان به کارفرما و دولت بيش از         
پيش به نقش و قدرت خود پی می برند و اين            
مهم ترين نکته در مبارزه طبقه کارگر است           
و دولت بيش از هر چيز از همين موضوع               

سرمايه داران و دولت شان           .  وحشت دارد  
وحشت دارند که کارگران در جريان عملی            

 خود  اهميت اتحاد و قدرت واقعی      مبارزه به    
 .  پی ببرند

در آخر بايد اشاره کرد که قرارداد اخير                     
وزارت کار با بسيج نيز تنها يک قرارداد                  

در واقع بايد اين روند در             .  معمولی نيست  
وزارت کار را با دخالت هر چه بيشتر                        
نيروی های نظامی و امنيتی در تعيين                         
سياست ها و امور اجرايی مرتبط دانست و              
اين که بعد از اين بايد منتظر انواع روش                   
های جديدی باشيم که منجر به دخالت هر چه          
 .بيشتر نظاميان در مسايل کارگری می گردد

اما سيل خروشان مبارزات کارگری در راه           
هنوز تعطيالت نوروزی در بسياری          .  است

از کارخانجات به پايان نرسيده بود که                         
اين هفته بار   .  اعتراضات کارگری شروع شد   

ديگر کارگران فرنخ و مه نخ قزوين، فرش             
البرز بابلسر، چرم مغان اردبيل، کارگران             
اخراجی منطقه پاکدشت دست به اعتراض             

اول ماه مه زنگ ها را به صدا در می           .  زدند
 . آورد

ات              م مالق دبير کل حزب مؤتلفه اسالمی با ه
يت احزاب                ال ع وديدار می کنند تا پيرامون ف
و                    گ ت ف ی گ ل ع ت ف ا دول ه ب ط ود در راب خ

“  جمهوری اسالمی در گردنه   .   ومشورت کنند 
ه ” اين  .   پرخطری گيرافتاده است   يش   “   گردن ب

ان                   ي اقی درم از آن که بخواهد وحدت  و وف

. . . ، “شيطان بزرگ”مذاکره با   

خ    ”    کارگر شرکت ٧٠٠اجتماع اعتراضی ”  ه ن است جمهوری                 “   فرنخ م ر ري ت ر دف راب “ در ب
 . انتشار داد١٣٨۵ فروردين ٢٠عنوان اطالعيه ای است که سازمان در 

قزوين بارديگر دست به       "  فرنخ مه نخ    " کارگر شرکت       ٧٠٠”  :  در اين اطالعيه آمده است        
اعتراض زدند وقبل از ظهر امروز با تجمع در برابر دفتر رياست جمهوری، خواستار پرداخت                

بيش از سه ماه حقوق،       "  فرنخ مه نخ   "هزار و صد کارگر شرکت         .  مطالبات معوقه خود شدند    
مديريت شرکت به بهانه عدم دريافت وام،         .  عيدی و پاداش آخر سال خود را دريافت نکرده اند            

اين در حاليست که به گفته           .  از پرداخت حقوق و ساير مطالبات کارگران امتناع می ورزد                   
به کارخانه پرداخت شده است و دوما              "  وام بحران  " ميليارد تومان       ٣کارگران اوال تاکنون       

کارخانه توليدات خود را دارد و مديريت می تواند از محل فروش توليدات شرکت دستمزد                              
 “.کارگران را بپردازد

در ادامه اطالعيه چنين آمده است که مديريت شرکت با صدور سه بخشنامه، زمان پرداخت                           
حقوق های معوقه کارگران را اعالم نمود اما هيچگاه به وعده های خود عمل نکرد و کارگران                    

 . با پايان مهلت آخرين بخشنامه، دست  به اعتراض و تجمع زدند
بابلسر در برابر استانداری مازندران      “  فرش البرز ”در اين اطالعيه همچنين به تجمع کارگران          

در اعتراض به انحالل اين واحد وعدم پرداخت يازده ماه حقوق و مزايای کارگران نيز اشاره                       
 .شده است

“ فرش البرز ”و کارگران   “  فرنخ مه نخ  ”در پايان، اطالعيه از اعتراضات ومطالبات کارگران          
 .حمايت نموده وخواستار تحقق فوری مطالبات کارگران شده است

 .برد  آوريل در اغماء به سر می٨تا 
 نه فقط بحران نظم     CPEپيروزی جنبش ضد    

داری را بار ديگر نشان داد        اقتصادی سرمايه 
بلکه اين را هم نشان داد که نظم سياسی                       

برد،  داری هم در بحران به سر می             سرمايه
چرا که پارلمان و نمايندگانی که در آن                        

توانند هر قانونی را که             اکثريت دارند می     
های ديگر مانند      مايلند تصويب کنند، ارگان      

شورای قانون اساسی آن را تأييد و                                 
جمهور هم آن را تنفيذ نمايند، اما وقتی           رئيس

ورزند و با     که مردم با آن قانون مخالفت می         

 . . . داران در برابر  دولت سرمايه
اعتراض و اعتصاب و تظاهرات ميليونی               

شوند و    خواهان دخالت در امور خود می             
کنند، هيچ     برچيدن آن قانون را طلب می               

تواند در   داری نمی  ارگان نظم سياسی سرمايه   
 .برابرش بايستد

پيروزی جنبش متحد کارگران و جنبش                     
دانشجويان و جوانان يک پيروزی بزرگ در       

داران در   يک نبرد عليه قوانين دولت سرمايه      
کارگران و دانشجويانی که             .  فرانسه بود    

اند بدون   ی اين نبرد و پيروزی را کرده تجربه
شک از اين تجربه در جنگ نهايی عليه                     

داری  کليت نظم ستمگرانه و پوسيده سرمايه         
 .استفاده خواهند کرد

د،              ن ادک ج م اي حکومت گران وجناح های رژي
درت ودعوای           بر دامنه جنگ وجدال برسر ق

ا از           .   ارث، افزوده است   اين جنگ وجدال ه
ومت                ک دن ح ار ام ن روز روی ک ي ت س خ ن
ادام                ی شک م اسالمی وجود داشته است و ب
وسط               ی ت ات ق ب زرگ ط دال ب ه در يک ج ک
م                    ن رژي يف اي کل کشان ت ت کارگران و زحم
اح های آن يک سره نشود،                  ارتجاعی وجن

 . وجود خواهد داشت

 :تصحيح و پوزش
 

د                  ”  نشريه کار، مقاله    ۴٧۴در شماره    ن ب ل ح و روشن می ط اره ای    “   مسائلی که پاسخی صري پ
 .اشتباهات تايپی وجود دارد که بدين وسيله ضمن پوزش از خوانندگان اصالح می شود

 
 .درست استاز يک جهت می تواند   ستون يک پاراگراف دوم سطر دوم،  ٨-ص
 .درست استقدرت های امپرياليست    ۵ ستون يک پاراگراف دوم سطر ٨-ص
 .درست استنبابد با آن مخالفت کرد ولو آن که   سطر  به آخر،  ١١ ستون دوم ٨-ص
 .درست استارتجاع ديگر باشد  سطر به آخر،  ٩ ستون دوم ٨-ص
 .درست استقطع اين مناسبات   سطر به آخر،  ۴ ستون دوم ٨-ص
 .درست استدليلی ندارد   سطر به آخر،  ٣ ستون دوم ٨-ص
 .درست استبرعهده گرفتند   سطر به آخر،  ٣ ستون سوم ۶-ص



 
يت   ( برای ارتباط با سازمان فدائيان       ل ه   )   اق ام ن

رای                 ه ب ان داگ های خود را در دو نسخه ج
دوستان و آشنايان خود در خارج از کشور                
ه                  ان را ب ت اي ه ه ام ارسال و از آنها بخواهيد ن

 . يکی از آدرس های زير پست کنند
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P.O.BOX    2488 
Vancouver   B.C 
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کمک های مالی خود را به شماره حساب          
راه           بانکی زير واريز و رسيد آن را به هم
کی از آدرس های                       ه ي ظر ب ورد ن کد م

 . سازمان ارسل کنيد
I. W . A  
6932641 Postbank 
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  ۴٧۵  شماره ٨۵نيمه  دوم فروردين  

 شماره های فکس
سازمان فداييان 

 )اقليت(

 دانمارک

 آلمان 

 سوئيس 

 هلند 

 کانادا

٨ 

۴در صفحه    

ان        ١٠بيش از    رست روز از وقوع زلزله در ل
زومات              ل ن م ري می گذرد، اما هنوز ابتدائی ت
ن                 ان اي ي ان رب ن از ق بهداشتی برای هزاران ت
شان را از             ي واقعه که سرپناه وامکانات زندگ

ده است           م نش راه د، ف وزارت .   دست داده ان
ودن                     ب ه سبب ن ه ب د ک ن بهداشت اقرار می ک
ه          طق امکانات بهداشتی، خطر شيوع وبا درمن
ح             وضي روجرد درت جدی است، و فرماندار ب
ه                   دگی ب کارنامه حکومت اسالمی در رسي
ظر                    ت ن وز م ن ه ه د ک وي قربانيان زلزله می گ
ادهای                   ه وسط ن ن ت گي است ماشين آالت سن
ا          مختلف به مناطق زلزله زده فرستاده شوند ت
اطق                 ن ده در م ر ش ش ت ن ای م وده وان ک ت ب

رد           ع آوری ک م ی را ج ائ ت ن  .   روس ي ن چ م ه
ی و يک           ٢٠٠تقاضای نصب    حمام صحرائ

ا                        ده را داده ت ه ش ت يش ساخ والت پ هزار ت
اطق            ”  ن ی م بتوان بخشی از مشکالت بهداشت

رد روستائی زلزله زده بروجرد را     “ . رفع ک
ذرد،    ١٠بيش از  روزاز وقوع زلزله می گ

والت         اما هنوز قربانيان زلزله، ازداشتن ت
 .وحمام نيز محروم اند
ه         ۵زلزله ای که ساعت      ع  ١١ بامداد جم

ان را                رست عی از ل فروردين منطقه وسي
جر               ن ه م ان لرزاند، به تخريب هزاران خ

کسان        .   شد درمناطقی، روستاها باخاک ي
ل از         .   شدند پيش لرزه هائی که ساعاتی قب

اری            زلزله حادث شده بود، سبب شد بسي
از مردم، مناطق مسکونی شان را ترک           

ا و فضای آزاد           کنند وشب را  در   پارک ه
ه ساعت            .   به سربرند  ل   ۵علی رغم اين، زلز

ی             ان ت وهس بامداد که کانون آن در منطقه ای ک
ه و                  ت ا کش ه ود، ده ميان بروجرد و دورود ب

ذارد         رجای گ ام  .   شمار بسياری مجروح ب ارق
اعالم شده توسط ارگانهای رسمی جمهوری         

اکی از        يش از            ٧٠اسالمی ح ه و ب ت   کش
عالوه بر اين، هزاران    .    مجروح است  ١٢٠٠

دشان                     ع درآم ب ن ه م ی ک ان ي ائ ت راس دام روس
د،                    دن لف ش ه ت ل ز دامداری است، در اثر  زل
اصطبل ها ويران شدند و شبکه آب رسانی و         

ل شد                   خت ه طور جدی م ن ب ن      .   تلف ي در چن
ه               ه ک ل ز شرايطی هزاران تن از قربانيان  زل
خانه و امکانات زندگی شان را از دست داده          
اطق              ن ا وم ه ان اب ي ا، خ ارک ه د، در پ ودن ب
افت کمک های                      ظار دري ت ی در ان ائ روست
ازا                 رم ات گ ان ک ذا، ام ی، غ ان بهداشتی، درم

بيست و چهارساعت از     .   وسرپناه باقی ماندند  
ن               زاران ت وز ه ن ه، ه ت ذش ه گ ل ز وع زل وق
ذا               ا زا و غ رم ازمردم فاقد چادر، امکانات گ
هستند، شب بعد، در شهر دورود ، کودک                
اچار در                   ه ن واده اش ب ان چند روزه ای که خ
ح               ه صب از ب سوز سرما شب را در فضای ب

ی  .   می رساند، از شدت سرما جان می کند        عل

 زلزله لرستان و تناقض گوئی های مقامات رژيم 
ی             ل ل م رغم کمک های بشر دوستانه ی بين ال
ه             ل ز ان زل ي وکمک های مردمی، هنوز قربان
فاقد امکانات ابتدائی اند و اين درحالی است           
دام          که راديو وتلويزيون جمهوری اسالمی م
ه                 ی ب اطمينان می دهند که کار کمک رسان
زلزله زدگان در مراحل پايانی است و تلفات        

د           ٧٠پائين است، تنها    ده ان ه ش ت ر کش و .     نف
حقيقتا در جهنمی که حکومت اسالم بر روی        

اس         ٧٠زمين ساخته است، مرگ      ي ر در ق  نف
 با ساير فجايع چه وزن واهميتی دارد؟

اه                ن ی سر پ وقتی روزانه دهها تن از مردم ب
اشد، از                       ه ای رخ داده ب ل ز ه زل بدون آن ک

د،                    ن اهی جان می ده ن گرسنگی و بی سر پ
ی می              ٧٠مرگ   ت ي م  تن در اثر زلزله چه اه

ه                ت تواند برای سران حکومت اسالمی داش
اه شب            باشد؟ وقتی هزاران کودک بی سر پن
د واز                     ن ذران ا می گ ان ه اب و روز را در خي
د، چه                رن ي گرسنگی، بيماری و سرما می م
ه از             اهميتی دارد که يک نوزاد چند روزه ک
ا             زلزله جان سالم به در برده، از شدت سرم

 خشک شود؟ 
دن                    رسي ه از ن ه ک طق ن در اين حين، مردم م
ه خشم                اهی ب ن کمک،  گرسنگی و بی سر پ
آمده اند، مقابل فرمانداری اجتماع می کنند و        
ده و           خواستار رسيدگی می شوند، بازهم  وع
و                   م در رادي وز ه ن د وه ون ن ی ش د م ي وع
وده            م ب وتلويزيون اعالم می شود که تلفات ک
ه، از            ل واعالم می شود که آسيب ديدگان زلز
چادر، پتو، وسائل گرما زا و غذا برخوردار    
ه      شده اند وامروز پس از نزديک به دوهفته ب
ر                       ا در اث وده ه ک د ک ن ن ناگزير اقرار می ک

ا   ” اما   .   زلزله درمنطقه پخش شده اند     اده ه “ ن
ه               د ک اده ان ت رس ف هنوز ماشين آالت سنگين ن

روشن می  . بتوان کودها را  جمع آوری کرد 
والت و                   وز از ت ن ه ه ل شود که قربانيان زلز

د           ره ان ه ی ب م ب ام ه م ن    .   ح داری اي ان رم ف
ارش داده است            و وزارت   !   امکانات را سف

ا             وع وب بهداشت هشدار می دهد که خطر شي
 .درمنطقه، يک خطر جدی است

ان              ه است ل ز البته نوروزامسال،  قربانيان  زل
ه      . لرستان  تنها نبودند  ل ز هزاران قربانی  زل

وز از                ن ون، ه ن اک بم، از وقوع زلزله دربم ت
دی         .   امکانات اوليه بی بهره اند     دو سال و ان

ان آن                   دگ ان ازم ا ب ذرد، ام از زلزله بم می گ
د               اه ان ن د سرپ اق وز ف ی رغم      .   زلزله، هن عل

دی،         سرازير شدن صدها هزار دالر کمک نق
ی                       ل ل م ن ال ي سی ب انبوهی از کمک های جن
وز                     ن دت، ه ن م وداخلی، پس از گذشت اي
ه، در چادر              ل ز بسياری از بازماندگان آن زل
ات                   ان ک ل ام داق دون ح درس و ب ن ای م ه
ار می               اهی روزگ ی ورف ان ی، درم داشت ه ب

 . گذرانند


