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اول ماه مه روز اتحاد بين المللی کارگران 
 خجسته باد

 ٩١ارزيابی از جنبش کارگری در سال 
 ٩٢وچشم اندازآن درسال 

 
ھا و فشارھای   چه به لحاظ تشديد محدوديت٩١جنبش کارگری ايران در سال 

بار اقتصادی و  سياسی و چه به ويژه از لحاظ شرايط کار و وضعيت وخامت
تر  ھای قبل ِمعيشتی تحميلی بر کارگران، با شرايط دشوارتری نسبت به سال

 مقدم بر ٩١رو ارزيابی از جنبش کارگری در سال  از اين. از آن روبرو بود
ھای  ھر چيز مستلزم آن است که اين شرايط اقتصادی و معيشتی و دشواری

ناشی از آن را مورد بررسی قرار دھيم، آنگاه برپايه استنتاج از آن، يک 
ارزيابی از جنبش کارگری در سالی که گذشت بدست دھيم و تا آنجا که ممکن 

 . نيز ترسيم کنيم٩٢انداز آن را در سال  است چشم
ھای  گردد، يورش جا که به شرايط اقتصادی و معيشتی کارگران برمی تا آن

دار و دولت اين طبقه عليه طبقه کارگر و  پی در پی و فزاينده طبقه سرمايه
سطح معيشت کارگری از ھمان آغاز سال نود و يک، کارگران را در 

امواج . معرض شديدترين فشارھای اقتصادی و تنگناھای معيشتی قرار داد
ّ آغار گشته بود، با شدت و حدت بيشتری در ٩٠بلند گرانی که از اواخر سال 

مبارزه طبقاتی پرولتاريا در مقياس جھانی، 
تری به خود می  پيوسته دامنه و ژرفای بيش

در حالی که بحران اقتصادی جھانی . گيرد
المللی  چنان ادامه دارد و بورژوازی بين ھم
تر بر  کوشد بار اين بحران را ھر چه بيش می

ی کارگران قرار دھد، طبقه کارگر در  گرده
تر از مبارزه  تر و اشکالی تعرضی ابعادی وسيع

ھای آن برخاسته  به مقابله با بورژوازی و سياست
 .است

تمام ت]ش بورژوازی برای غلبه بر بحران و 
مھار مبارزه طبقاتی تاکنون به شکست انجاميده 

اين واقعيت که مبارزه طبقاتی تمام نظم . است

موجود را از ھم اکنون مورد تھديد قرار داده، 
چنان آشکار و انکارناپذير است که سخنگويان و 

داری نسبت به عواقب  پردازان نظم سرمايه نظريه
 .دھند وضع موجود ھشدار می
ای تحت   مارس مقاله٢۵مجله آمريکايی تايم در 

چگونه مبارزه طبقاتی به : انتقام مارکس"عنوان 
انتشار داد و مايکل شومان " دھد جھان شکل می

تصور بر اين : "نويسنده اين مقاله از جمله نوشت
با . بود که کارل مارکس مرده و مدفون است

فروپاشی اتحاد شوروی و جھش بزرگ چين به 
زمينه  داری، کمونيسم در پس سوی سرمايه

 ھای بزرگ طبقه کارگر جھانی در مبارزه طبقاتی گام

٢در صفحه   

١٢درصفحه   
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 حکم اعدام پنج زندانی سياسی عرب خوزستان
  و پيوند آن با مسئله ملی

 
 ... و حکايت ھمچنان باقی ست٢آلماتی 

 ای قرار نيست معجزه
  رخ دھد

 
ی کشور  با آغاز سال جديد، اقتصاد بحران زده

بار ديگر با موج جديدی از گرانی کاdھای 
صدا درآورد و اين  ھا را به ضروری مردم زنگ

سوال را در برابر مردم نگران از گرانی، تورم 
و بيکاری قرار داد که ديگر چه کاdيی را بايد از 

ھا حذف کرد؟ و آيا مگر  سبد خريد و ھزينه
چيزی برای برداشتن از اين سبد مانده است؟ تا 
ديروز مساله اين بود که گوشت از سفره 
کارگران و زحمتکشان پرکشيده و رفته است اما 

زمينی و پياز  با اين وضعيت گويا قرار است سيب
ترين نيازھای  و روغن نيز که از جمله ضروری

ترين غذاھا ھستند از اين  ھا برای تھيه ساده آن
پيازی که در فروردين ماه . سفره به پرواز درآيند

آمار بانک ( تومان بود ۶٢١سال گذشته کيلويی
، در )٩١مرکزی از خرده فروشی در فروردين 

 پياز در   تومان و در اوج گرانی١٠١٠مھرماه به 
 ١٨٠٠اواخر بھمن که خود رکوردی جديد بود به 

فروشی رسيد، اما  ھای خرده تومان در مغازه
 تومان نيز ٣۶٠٠يکباره در فروردين امسال تا  به

باd رفتو رکوردی غيرقابل تصور از خود 
حتا با رسيدن پياز بھاری .جای گذاشت به

محصول جنوب به بازار، ھنوز اين کاd در 
 تومان به دست ٢۵٠٠بسياری از شھرھا کيلويی

زمينی نيز که در فروردين  سيب. رسد مردم می
 تومان ٧٨٠ تومان ودر مھرماه ۶۴٢سال گذشته

 تا ١٨٠٠بود، در فروردين ماه امسال به 
ھايی  فرنگی و ميوه از گوجه. تومان رسيد٢۵٠٠
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١از صفحه   

 ٩٢ وچشم اندازآن درسال ٩١ارزيابی از جنبش کارگری در سال 

افزايش جھشی و . سال نود و يک ادامه يافت
ھا از جمله مواد خوراکی که  افسار گسيخته قيمت

منابع حکومتی ميانگين آن را در فروردين ماه 
 درصد اع]م کردند، در برابر افزايش ناچيز ٣٧
 درصدی حداقل دستمزدھا، قدرت خريد ١٨و 

 ۵٠کارگران را در ھمان آغاز سال بيش از 
اما اين ھنوز آغاز سال و آغاز . درصد کاھش داد

روند افزايش روزانه قيمت کاdھا و . ماجرا بود
خدمات مورد نياز کارگران که در چند نوبت با 
افزايش جھشی نيز ھمراه بود، تا پايان سال ادامه 

دار در تھاجم بيرحمانه به  طبقه سرمايه. يافت
سطح معيشت کارگران حتا نان خالی را نيز از 
سفره کارگران ربود و خانوارھای کارگری را به 
اعماق فقر و ف]کت و تنگدستی غير قابل 

ترين مواد  تورم اصلی. تصوری سوق داد
در حاليکه به .  درصد رسيد۶٢خوراکی به 

اعتراف حتا منابع حکومتی يک کارگر بايد dاقل 
يک ميليون و ھشتصد ھزار تومان دستمزد 

اش را  گرفت تا بتواند نيازھای خود و خانواده می
ھا و در مرز خط فقر تأمين  ھم در اندازۀ حداقل آن

 ھزار ۴٠٠کند، اما دستمزدھای کارگری زير 
تومان تعيين شده و از يک چھارم خط فقر ھم 

توانست  کمتر بود به نحوی که کارگر با آن نمی
اش را  حتا فقط نيازھای خوراکی خود و خانواده

 درصدی، ۶٠تورم افسار گسيختۀ . تأمين کند
کاھش مداوم ارزش لایر و سقوط متجاوز از 

 درصدی آن تا پايان سال، نه فقط قدرت ٣٠٠
خريد و در نتيجه سطح معيشت کارگران و 

العاده کاھش داد و  خانوارھای کارگری را فوق
آنان را به فقر و ف]کت دھشتناکی سوق داد، بلکه 

ھای  ًاصوd روند ادامه حيات کارگران و خانواده
. کارگری را در معرض خطر جدی قرار داد

تھاجم سرمايه عليه طبقه کارگر و شرايط بسيار 
دار بر  سخت اقتصادی و معيشتی که طبقه سرمايه

کارگران ايران تحميل نمود، تأمين معاش و 
چگونگی تأمين آن را به مشغلۀ دائمی و روزانه 

ھای اصلی کارگران  کارگر و به يکی از مشغله
ای بر  تبديل کرد و تأثيرات منفی و بازدارنده

 .مبارزات کارگری برجای گذاشت
 فقط ار لحاظ ٩١ البته طبقه کارگر ايران در سال 

شرايط معيشتی و از ناحيه کاھش قدرت خريد 
جنبش کارگری ايران در حالی . تحت فشار نبود

دار موج  وارد سال نود و يک شد که طبقه سرمايه
سھمگين ديگری از اخراج و بيکارسازی را بر 

انبوھی از کارگران که . طبقه کارگر تحميل کرد
ھا و  پس از پايان تعطي]ت نوروزی به کارخانه

واحدھای توليدی مراجعه نمودند با درھای بسته 
صدھزار ) ٩٠سال (تر  سال قبل. مواجه شدند

موج جديد اخراج و . کارگر اخراج شدند
بيکارسازی که درست پس از پايان تعطي]ت 

 ٩١نوروزی آغاز شد، بی وقفه تا پايان سال 
گرچه آمار دقيقی در مورد تعداد . ادامه يافت

کارگران اخراجی انتشار نيافت اما در ھمان ماه 
آغازين سال، سايت حکومتی ايلنا اع]م کرد به 

 ٣٠علت وضعيت بحرانی واحدھای توليدی 

با توجه به . اند درصد کارگران آن اخراج شده
ھا و تعطيلی و توقف پی  ّحدت و گستردگی اخراج

ھا، شمار کارگران اخراجی  در پی کارخانه
ًاحتماd از صد ھزار نفر ھم گذشت و بدين ترتيب 
صف ھشت ميليونی بيکاران يا ارتش ذخيره کار 

در . تر ساخت تر و متراکم را بيش از پيش سنگين
 که سال حمايت از کار و توليد نام ٩١سال 

گذاری شده بود، توليد به قھقرا رفت و با رکود 
ناگفته روشن است که . شديدتری مواجه گرديد

ھا و بيکارسازی گسترده کارگران نيز  اخراج
تأثيرات مخربی بر مبارزات کارگران بر جای 

ھا  چرا که تحميل بيکاری بر ميليون. گذاشت
کارگر و محکوم ساختن بخشی از طبقه کارگر به 
بيکاری اجباری، فشار کار و استثمار کارگران 

که فشار  در حالی. کند شاغل را تشديد می
ای که ارتش ذخيره کار به وسيله رقابت  فزاينده

سازد و آن را به  خويش به بخش شاغل وارد می
فرسا و قبول تحمي]ت و شرايط  کار طاقت

کند، کار بی اندازۀ بخش شاغل  کارفرما وادار می
طبقه کارگر نيز، صفوف دخيره را متورم 

محکوم ساختن بخشی از طبقه کارگر . سازد می
فرسای  به بيکاری اجباری با توسل به کار طاقت

اين، اگر چه قاعده . بخش ديگر و برعکس
ست، اما جنبش  داری عمومی نظام سرمايه

ھای   بيش از سال٩١کارگری ايران در سال 
دار در  طبقه سرمايه. گذشته از آن در رنج بود

 شرايط بازھم دشوارتری را که تنھا با ٩١سال 
داری قابل مقايسه است بر کارگران تحميل  برده
از عموميت بخشيدن به قراردادھای سفيد . کرد

امضا و موقت و پيمانی گرفته تا ساعات کار 
اضافی، کار در روزھای تعطيل، دستمزد ناچيز 

ای از  و عدم پرداخت به موقع آن و تا حذف پاره
وری و ساير  مزايای کارگری مانند پاداش بھره

مزايای شغلی و در مواردی حتا قطع ناھار 
 .کارگران، ھمه به زيان کارگران رقم خورد

دار و دولت پاسدار منافع  تعرضات طبقه سرمايه
اين طبقه عليه طبقه کارگر و حقوق کارگران 

. ھا محدود نشد ايران در سال نود و يک به اين
دولت ارتجاعی و ضد کارگری حاکم، مذبوحانه 
ت]ش نمود از طريق تغيير قوانين و يا تصويب 
قوانين جديد، استثمار و بی حقوقی کارگران را 

توان  بيش از پيش تشديد نمايد که در اين مورد می
به دو نمونه برجسته يعنی ت]ش رژيم برای تغيير 

. قانون تأمين اجتماعی و قانون کار اشاره نمود
نژاد به  سعيد مرتضوی که از طرف احمدی

رياست سازمان تأمين اجتماعی منصوب گرديد، 
درصدد برآمد قانون تأمين اجتماعی را تغيير دھد 

نويس به اصط]ح اص]حی آن را نيز تھيه  و پيش
اساس تغييرات مورد نظر دولت در راستای . کرد

ھای نئوليبرالی بانک  تحقق کامل اھداف و سياست
المللی پول و مبتنی بر  جھانی و صندوق بين

ھای دولت است که از  کاھش حجم و مسئوليت
سازی درمان و  توان به خصوصی جمله می

بھداشت و تأمين اجتماعی، محدود ساختن 
امکانات اجتماعی و درمانی، و محروم سازی 

ھای تأمين اجتماعی و درمانی  کارگران از حداقل
مورد ديگر، قانون کار است . موجود اشاره کرد

که از طرف دولت تحت عنوان dيحه اص]ح 
 برای تصويب به مجلس ١۴/٩/٩١قانون کار در 

تغييرات مورد . ارتجاع اس]می تحويل داده شد
نظر دولت که در اين dيحه به آن اشاره شده 
است، شامل بندھای زيادی از قانون کار فعلی 

شود که ھمگی در جھت تشديد استثمار و  می
حقوقی کارگران و افزايش بيش از پيش  بی

اختيارات کارفرما در تعيين و تحميل شرايط کار 
گرچه مجلس ارتجاع از . و اخراج کارگران است

بيم اعتراضات کارگری و گسترش آن به 
ھا، حتا وارد بحث در مورد اين  خيابان

ھا نشده است، اما نفس تھيه و تحويل آن  نويس پيش
ھای مذبوحانه  به مجلس، به روشنی از ت]ش

دار و دولت آن برای تحميل  طبقه سرمايه
چه که اکنون ھست را بر  شرايطی بدتر از آن

 .سازد طبقه کارگر ايران برم] می
دار و رژيم سياسی پاسدار منافع اين  طبقه سرمايه

طبقه، ھمپای اين تعرضات و تھاجم گسترده به 
سطح معيشت و حقوق کارگران، اقدامات 

امنيتی خود -گرانه و فشارھای سياسی سرکوب
ھا و  عليه کارگران آگاه و پيشرو و عليه تشکل

بازداشت و . ھای کارگری را نيز افزايش داد جمع
اخراج رھبران و فعاdن سنديکای کارگران 

رانی تھران و حومه و  شرکت واحد اتوبوس
گرد و  تپه، پی سنديکای کارگران نيشکر ھفت

ارعاب کارگران پيشرو و فعاdن کارگری، تشديد 
ھای جسمی و روحی عليه  تھديدات و شکنجه

سازی عليه کارگران  کارگران زندانی، پرونده
ھا، يورش  زندانی و صدور احکام سنگين عليه آن

وحشيانه به مجمع عمومی کميته ھماھنگی برای 
ھای کارگری و بازداشت و  کمک به ايجاد تشکل
 نفر از فعاdن اين کميته، ۶٠ضرب و شتم حدود 

تحت فشار قرار دادن کارگران پيشرو و فعاdن 
کارگری و سنديکائی به منظور وادار ساختن 

ھا به اعترافات ساختگی و دروغين و يا ترک  آن
صحنۀ مبارزه و فعاليت کارگری و سنديکائی، 
احضار و بازداشت مکرر فعاdن کارگری در 
تھران، سنندج و برخی شھرھای ديگر، بدرفتاری 
با کارگران زندانی و نگھداری آنان در شرايطی 
بسيار نامناسب و غير استاندارد و غير بھداشتی 

ھای  به نحوی که اکثر کارگران زندانی به بيماری
اند و در عين حال ممانعت از  متعددی مبت] شده

معالجه کارگران زندانی که نياز به مرخصی و 
ھای پزشکی و درمانی در بيرون از  مراقبت

ھا و اعمال  زندان دارند، ايجاد انواع مزاحمت
تھديد و فشار عليه خانواده فعاdن کارگری و 

ھا،  سنديکائی و حتا ربودن و ضرب و شتم آن
ت]ش بی وقفه رژيم و عوامل آن برای نفوذ در 

ھای فعاdن کارگری  ھای کارگری و تشکل تشکل
به منظور ايجاد نفاق و چند دستگی در ميان 

ھا، تنھا  کارگران و از ھم پاشاندن کامل اين تشکل
ای از اقدامات ضد کارگری و فشارھای  شمه

۴در صفحه   

 زنده باد استق.ل طبقاتی کارگران 
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 اول ماه مه روز اتحاد بين المللی کارگران

                   خجسته باد
 
 

 !رفقای کارگر
روزی که کارگران جھان  دست در دست ھم، وحدت طبقاتی و يگانگی مبارزاتی . اول ماه مه روز اتحاد و ھمبستگی بين المللی کارگران فرا رسيده است

روزی که کارگران جھان، به عنوان يک طبقه واحد با به اھتزار در . شان را عليه استثمار و تمامی نابرابری ھا، اجبارھا، بيداد و ستم به نمايش می گذارند
 .آوردن پرچم ھای سرخ مبارزاتی، آگاھی، بيداری و اتحاد بين المللی شان را در مقابل طبقه سرمايه دار جھانی جشن می گيرند

در . ست اول ماه مه، روز نبرد مشترک و ھمبستگی طبقاتی کارگران جھان عليه استثمارگران  و روز پيکار مشترک و يگانگی کارگران عليه خصم طبقاتی
 يکی نيروی رھايی و آزادی و ديگری نيروی استثمار،. يکی جھان کار و ديگری جھان سرمايه. اين نبرد عظيم، دو جھان در مقابل ھم صف آرايی می کنند

 . ستم و بردگی
د و يکپارچه در کشاکش ھر روزه اين نبرد جھانی است، که کارگران دريافته اند در مقابل دشمن واحد، در مقابل طبقه سرمايه دار جھانی، خود نيز بايد متح

خود نيز بايد متشکل شوند، متحدانه به مبارزه برخيزند و به عنوان يک طبقه واحد، اتحاد و ھمبستگی ارتش بزرگ نيروی کار را عليه جھان . باشند
 . سرمايه، جھان ستم و بردگی سازماندھی کنند

سيستمی که در آن ثروت . طبقه کارگر، بر اساس خصلت طبقاتی و بنا به رسالت تاريخی خود، برای ايجاد يک سيستم اجتماعی سوسياليستی مبارزه می کند
طبقه کارگر می خواھد ابزار . توليد شده توسط نيروی کار مشترک، صرف آزادی، رفاه و تعالی ھمه آحاد جامعه باشد، نه متعلق به يک مشت افراد ثروتمند

کارگران می خواھند از تقسيم بندی جامعه به طبقات استثمارگر . توليد و ماشين آdت کار و تمامی منابع ثروت جامعه، دارايی مشترک ھمه زحمتکشان باشد
آنان می خواھند ثمره کار، ت]ش و دست آوردھا فکری بشری، برای ارتقاء و تعالی جمعيت کثيری از انسان . و استثمار شده، فقير و ثروتمند رھايی يابند

 . ھايی که کار می کنند، باشد، نه به عنوان ابزاری برای اعمال سرکوب و ستم بر کارگران و توده ھای زحمتکش مورد استفاده قرار گيرد
جلوه ای از نمايش . اول ماه مه، روز اتحاد و ھمبستگی بين المللی کارگران، نمادی از مبارزه طبقه کارگر برای پی افکندن يک چنين جامعه ای است

 . مبارزاتی و ھمبستگی جھانی رژه گردان ھای ارتش کار در مقابل نيروی سرمايه است
م حاکميت کارگران ايران نيز که خود گردانی از اين ارتش بزرگ نيروی کار و جزئی جدا ناپذير از پرولتاريای جھانی ھستند، در اول ماه مه بايد به رغ

رژيم اختناق و سرکوب، به طرق گوناگون و با دست کشيدن از کار، ھمبستگی مبارزاتی شان را با کارگران سراسر جھان، برای سرنگونی نظام 
 . داری و استقرار يک جامعه نوين کمونيستی متشکل از انسان ھای آزاد و برابر و رھا شده از ھر گونه ستم و استثمار، نشان دھند سرمايه

 
 !رفقای کارگر

وخامت اوضاع معيشتی و شرايط اسفباری که . بيش از سه دھه است که جمھوری اس]می بر گلوی کارگران و توده ھای مردم ايران چنگ انداخته است
نايتکار و رژيم سرمايه داری حاکم بر ايران طی سال  ھای اخير به طبقه کارگر تحميل کرده است، اساسا قابل مقايسه با ھيچ دوره ای از حاکميت  رژيم ج

 . ضد کارگری جمھوری اس]می نيست
به موازات . ھم اکنون بحران اقتصادی و گرانی لجام گسيخته بيش از ھر زمان ديگری معيشت توده ھای کارگر را با خطر جدی مواجه ساخته است

در . تفشارھای اقتصادی، افزايش استثمار ، بيکاری ، فقر و ف]کت تحميل شده بر طبقه کارگر، اختناق و سرکوب رژيم ديکتاتوری عريان تشديد شده اس
بسياری از کارگران آگاه و فعالين کارگری به خاطر دفاع از . طی يک سال گذشته، دستگيری و بازداشت کارگران پيشرو و فعالين کارگری ادامه يافته است

منيتی رژيم منافع طبقاتی کارگران، به خاطر  ايجاد تشکل ھای مستقل کارگری و به خاطر مبارزه برای افزايش دستمزد مورد تھديد، آزار و اذيت ماموران ا
اما، به رغم اين ھمه فشار، به . تعدادی از آنان نيز بازداشت و ھم اکنون در زندان ھا تحت آزار و شکنجه ھستد. سرمايه داری حاکم بر ايران قرار گرفته اند

ده است، رغم اين ھمه سرکوب و بگير و ببند، نه تنھا طبقه کارگر ايران از مبارزه برای تحقق مطالبات اقتصادی، اجتماعی و سياسی خود عقب نشينی نکر
 خود نيز نه تنھا مرعوب تھديدھا و سرکوب ھای آشکار و نھان نيروھای پليسی و امنيتی پاسدارسرمايه نشده ، بلکه بر آگاھی طبقاتی و خوی مبارزه جويی

وقوع صدھا تحصن، راھپيمايی، تجمع اعتراضی در مقابل مراکز دولتی، ايجاد راه بندان و اعتصابات کارگری در مراکز توليدی گويای رشد . افزوده است
 . و ارتقاء مبارزات طبقه کارگر ايران طی يک سال گذشته است
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. داری، اين رژيم را با بحران ھای اقتصادی و اجتماعی شديدی مواجه کرده است ناتوانی جمھوری اس]می در پاسخ گويی به  معض]ت جامعه سرمايه
بروز . تعميق بحران ھای اقتصادی، اجتماعی جمھوری اس]می طی چند سال گذشته، بحران سياسی ژرف و عميقی را در ھيئت حاکمه دامن زده است

سی درگيری ھا و کشمکش ھای dينحل جناح ھای مختلف درون حاکميت و بازتاب بيرونی آن، صرفا بيانی از تعميق بحران ھای اقتصادی، اجتماعی و سيا
نظامی که در ھمه جھات به بن بست رسيده و راه حلی برای بحران ھای اقتصادی، اجتماعی و سياسی موجود . نظام سرمايه داری حاکم بر ايران است

 .  ندارد
بحران ھای رژيم تشديد و تضادھای درونی ھيئت حاکمه باز ھم . ، سال آرامی برای جمھوری اس]می نخواھد بود٩٢با اين اوصاف روشن است که سال 

ھم اکنون بسياری از مراکز توليدی . سياست ھای جمھوری اس]می در تمام عرصه ھای داخلی و بين المللی با شکست مواجه شده است. تر خواھد شد عميق
در چنين وضعيتی، . ميليون ھا کارگر و زحمتکش زير خط فقر زندگی می کنند.  درصد فعاليت دارند٥٠کام] متوقف و بسياری ديگر نيز با ظرفيت زير 

طی سال ھای اخير، مبارزه برای ايجاد تشکل ھای مستقل . تشديد مبارزه طبقاتی و گسترش مبارزه برای بقاء و ادامه حيات امری اجتناب ناپذير خواھد شد
به رغم انبوه مطالبات تلنبار شده . کارگری و مبارزه برای افزايش دستمزد از جمله مطالباتی بوده اند که کارگران ايران ھمواره برای آن جنگيده اند

 .  گرددھای مستقل برخوردار تواند از آزادی برپائی تشکل ھای سياسی يکی از مسائل مھم برای طبقه کارگر است که بدون آن نمی کارگران، مسئله آزادی
وضوعاتی که طبقه کارگر ايران اگرچه برای براندازی نظام سرمايه داری و برقراری سوسياليسم مبارزه می کند، اما نمی تواند تا تحقق اين امر نسبت به م

در وضعيتی که کارگران ايران زير چرخ دنده ھای پرشتاب . ھم اکنون و به صورت روزانه بقاء و تداوم زندگی آنان را تھديد می کند، سکوت نمايد
آنچه مسلم . لکوموتيو گرانی در حال له شدن ھستند، مبارزه برای افزايش دستمزد و بھبود شرايط زندگی، مبارزه ای برای ادامه حيات و بقاء کارگران است

و لذا، آزادی ايجاد تشکل ھای مستقل کارگری . است، مبارزه برای افزايش دستمزد با مبارزه برای آزادی تشکل ھای مستقل کارگری گره خورده است
 .افزايش دستمزد از جمله مطالبات فوری ھستند که در اول ماه مه امسال نيز در صدر مطالبات کارگران قرار دارند 

  ٧درصفحه  
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  ٩١ارزيابی از جنبش کارگری در سال 
 ٩٢وچشم اندازآن درسال 

افزايش دستمزدھا، از طريق تھيه طومار و 
اگرچه از ھمان .  ھزار امضا بود٣٠آوری  جمع

ًآغاز کام] روشن بود که دولت ارتجاعی و ضد 
کارگری حاکم و وزارت کار آن از طريق طومار 
اعتراضی به خواست کارگران پاسخی نخواھد 
داد، اما اين اقدام در ھر حال توانست مسئله 
کارگران و ضرورت افزايش دستمزد کارگران 
را تا حدی در مقياس تمام جامعه مطرح سازد و 
در عين حال حامل اين نتيجه باشد که تاکتيک 

تواند مؤثر واقع  طومار اعتراضی زمانی می
تر و  ھا و اشکال عالی گردد که با تاکتيک

مؤثرتری از مبارزه، مانند اعتصاب و تجمعات 
 .اعتراضی و خيابانی تلفيق گردد

 نيز  بخش عمده مطالبات و ٩١اگرچه در سال 
ھای اعتراضی کارگران  شعارھائی که در حرکت

مطرح شد، مانند پرداخت دستمزدھای عقب 
افتاده، مخالفت با توقف و تعطيل کارخانه، راه 
اندازی کارخانه و بازگشت به کار، تضمين شغلی 

ست اقتصادی که خصلت  ھا مطالباتی و امثال اين
دفاعی دارند، اما کارگران درجريان اعتراضات 

دارھم سردادند،  خود حتا شعارمرگ برسرمايه
ای خواستار افزايش دستمزدھا  درابعاد گسترده

کاران خويش  شدند، خواستار بازگشت به کارھم
ھای سنديکائی اخراج  شدند که به خاطرفعاليت

ھای کارگری  اند و باdخره حق ايجاد تشکل شده
ھای مھم کارگران در  کماکان يکی از خواست

 . بود٩١سال 
ع]وه بر اين، آن دسته از کارگران پيشرو و 

اند خود را متشکل سازند و  فعاdنی که توانسته
ھای  اند، نه فقط خواست ھائی نيز ايجاد کرده تشکل

صنفی و اقتصادی آن بخش از کارگرانی را که 
گيری نمودند، بلکه  کنند مجدانه پی نمايندگی می

ھای خود  ای در دفاع از ديگر کارگران و ھم طبقه
و طرح مطالبات سياسی نيز فعال بودند، نسبت به 
مسائل سراسری و عمومی جامعه و حتا در مورد 
مسائل کارگری در ساير کشورھا نيز به 

گيری پرداختند و در اين مورد توانستند  موضع
ھائی را نيز ولو در حد صدور بيانيه و  اتحاد عمل

اين عملکرد . گيری مشترک سازمان دھند موضع
توان در سنديکای  ای می را به نحو برجسته

رانی تھران و  کارگران شرکت واحد اتوبوس
که اين سنديکای  رغم اين علی. حومه مشاھده کرد

کارگری از ھمه سو تحت فشار قرار گرفته و 
بسياری از رھبران و فعاdن آن بازداشت و 

گرد  زندانی و شکنجه شده و يا اخراج و تحت پی
دائمی قرار دارند، اما سنديکای کارگران شرکت 
واحد به فعاليت خود در زير سرنيزه ادامه داده 

اقدامات اخير سنديکا را که در تجمعات . است 
اعتراضی در برابر شعبات مختلف اداره کار در 

 تن از ٢٠٠تھران و از جمله تجمع اعتراضی 
رانندگان اين شرکت در برابر وزارت کار و 

 تن آن را ٢٠٠٠تسليم طومار اعتراضی که 
امضا کرده بودند، انعکاس يافت بايد تکان و 
تحرکی در راستای ايجاد يک ارتباط و پيوند 
فعال و ارگانيک سر با بدنه سنديکا به حساب 

کاری  آورد که رويکردی اميدوار کننده در ادامه
ع]وه بر . و بقاء فعال سنديکاست

ھای متعدد و مستقل فعاdن سنديکای  گيری موضع
کارگران شرکت واحد از جمله رضا شھابی، 
داوود رضوی، ھمايون جابری و علی اکبر 

ھای به موقع  گيری نظری و ع]وه بر موضع
سنديکای کارگران شرکت واحد نسبت به مسائل 

کارگر نه فقط چيزی ندارد که در اين رو در 
روئی طبقاتی بخواھد آن را از دست بدھد، بلکه 
او برای زنده ماندن و نمردن از گرسنکی ناگزير 

جاست که در  در اين. ست از اين رو در روئی
واقع روی ديگر تشديد فشارھای اقتصادی و 

 !شود معيشتی پديدار می
قابل ذکراست که به رغم تمام اقدامات ضد 

ای که طبقه  کارگری و تعرضات و موانع عديده
حاکم چه در عرصه اقتصادی و معيشتی و چه 

ھای سياسی و اجتماعی بر سر راه  در عرصه
رغم اثرات  مبارزه طبقه کارگر ايجاد نمود، و به

منفی و بازدارنده اين اقدامات و تعرضات بر 
مبارزات کارگری، اما اين اقدامات و تعرضات 
ّباز ھم نتوانست سد غير قابل عبوری در برابر 
مبارزات طبقه کارگر و جنبش کارگری ايجاد 

رغم تمام اين مشک]ت  طبقه کارگر ايران به. کند
ھا، عليه اين تعرضات و برای  و دشواری

يابی به مطالبات خود در صدھا مورد و در  دست
از . اشکال متنوعی دست به اعتراض زد

ھای توليد گرفته تا  اعتصاب و خواباندن چرخ
برپائی تجمعات اعتراضی در برابر کارخانه و يا 
در مقابل ادارات و مراکز دولتی مانند ادارات 
کار، دفتر رياست جمھوری، مجلس شورای 

از انجام . ھا ھا و فرمانداری اس]می، استانداری
پيمائی گرفته تا بستن خيابان و  تظاھرات و راه

 کارگر ١٢٠٠اعتصابات مکرر . بندان ايجاد راه
 ۶٠٠کارخانه نورد لوله صفا، اعتصابات مکرر 

 و تجمعات ٢ و ١کارگر صنايع فلزی شماره 
مکرر اين کارگران در برابر استانداری تھران و 

ھا، تجمعات اعتراضی و  مسدود ساختن  خيابان
 کارگر شھاب خودرو در مقابل ۶۵٠مکرر 

کارخانه و سپس در تھران در مقابل وزارت کار، 
دفتر رياست جمھوری و مجلس شورای اس]می، 

ُ کارگر نی بر کشت و صنعت ٢٠٠٠اعتصاب 
 تن از ۵٠٠کارون شوشتر و سپس تجمع 

کارگران به نمايندگی از کارگران اعتصابی به 
مدت يک ھفته در برابر ادارات مختلف دولتی در 
تھران از جمله در برابر دفتر رياست جمھوری، 

ُ کارگر نی بر ١٠٠٠اعتصاب سه روزۀ حدود 
 کارگر ٣٠٠تپه و پيوستن  کشت و صنعت ھفت

اين مجتمع به نمايندگی از کارگران اعتصابی، به 
ُتجمع اعتراضی کارگران نی بر کشت و صنعت 
کارون شوشتر در برابر دفتر رياست جمھوری 

، ١۶، ١۵در تھران، اعتصاب کارگران فازھای 
 عسلويه و کارگران پتروشيمی منطقه ٢١ و ٢٠

پيمائی شش کيلومتری  ماھشھر، اعتصاب و راه
 کارگر کاشی گي]نا از محل ٢٠٠متجاوز از 

کارخانه به سمت رودبار و سپس برپائی تجمع 
در برابر فرمانداری اين شھر، تجمعات 
اعتراضی کارگران شرکت واحد از جمله تجمع 

 نفر از رانندگان شرکت واحد در ٢٠٠اعتراضی 
ھائی از اعتصابات،  برابر اداره کار، تنھا نمونه

ھای اعتراضی کارگران در  تجمعات و حرکت
 .باشد  می٩١سال 

 ھمچنين شاھد ٩١جنبش کارگری ايران در سال 
فعاليت برخی از فعالين مستقل کارگری برای 

ای کارگری به منظور  اندازی يک جنبش توده راه

داری حاکم عليه کارگران و  سياسی رژيم سرمايه
ست که  بديھی. جنبش کارگری ايران بوده است

گرانه و ضد کارگری نيز به  اين اقدامات سرکوب
سھم خود خسارات و لطمات زيادی را بر فعاليت 
کارگران وارد ساخته و موانعی ھرچند قابل 

 ناگفته .عبور را در اين مسير ايجاد کرده است
يابی کارگران و   روشن است که عدم تشکل

ھای طبقاتی   محروميت طبقه کارگر از تشکل
ترين   خود، ازعوامل بسيار مھم وچه بسا مھم

عاملی بوده است که طبقه حاکم توانسته است اين 
انگيز و برده واررا برکارگران   وضعيت اسف
 .ايران تحميل کند

ست که تعرضات و فشارھای طبقه حاکم   بديھی
عليه طبقه کارگر به ويژه در عرصه اقتصادی و 

ای بر مبارزات  معيشتی تأثيرات بازدارنده
وقتی که دستمزد ماھانه . گذارد کارگران می

اش کافی نيست و در  کارگر برای گذران زندگی
شود،  واقع در ھمان چند روز اول ماه تمام می

کارگر مدام در فکر اين است که چگونه و از چه 
ھای زندگی خود و  تواند ھزينه راھی بايد و يا می

اين موضوع مستقل از . اش را تأمين کند خانواده
ارادۀ کارگر، نه فقط به مشغلۀ ذھنی وی تبديل 

شود بلکه در عمل نيز کارگر برای تأمين  می
اش به ھر دری  ھای زندگی خود و خانواده ھزينه

کاری گرفته تا کار دوم و سوم  از اضافه. زند می
نظر  و غيره و با زدن از سفره غذائی و صرف

کردن اجباری از بسياری از امکانات زندگی، 
روزگار را ولو در فقر و ف]کت و تنگدستی 

اما اين ھنوز يک روی . کند مفرط سپری می
قضيه است و يک نتيجه از وضعيت وخيم 

ست که  اقتصادی و معيشتی کارگر است و زمانی
فنر فشارھای اقتصادی و معيشتی ھنوز تا انتھا 

اين فشارھا اگر از حد معينی . فشرده نشده است
تواند اثرات  می -که رفته است -فراتر رود،

وقتی که روند افزايش . معکوسی برجای بگذارد
کند و وضعيت  ھا و نرخ تورم ادامه پيدا می قيمت

تر  اقتصادی و معيشتی کارگر پيوسته وخيم
ِشود، فشارھای معيشتی فزون از حد تحمل  می ِ

اش را تا حد مرگ  کارگر، گلوی کارگر و خانواده
تشديد فشارھای اقتصادی و . فشارد و نيستی می

اش  بار کارگر و خانواده معيشتی، وضعيت ف]کت
در چنين . کشاند بار می را به وضعيتی ھ]کت

کاری و کار دوم و سوم ھم  حالتی حتا با اضافه
توان کاری از پيش برد، چرا  اگر پيدا شود، نمی

العاده باd و دستمزدھای واقعی  ھا فوق که قيمت
ھای  بسيار پائين است و شکاف درآمدھا و ھزينه

خانوار کارگری به حدی بزرگ و عميق است که 
کاری و يا کار دوم و سوم ھم  با چند ساعت اضافه

ھا برآمد و اين شکاف را  توان از پس ھزينه نمی
به عبارت ديگر فنر فشار اقتصادی و . پر کرد

معيشتی تا انتھا فشرده شده و ديگر جائی برای 
فنر تحمل فشارھای . ماند فشار بيشتر باقی نمی

شود  اقتصادی و معيشتی از ھم گسسته و پاره می
و در اين حالت ھيچ راه ديگری برای کارگر 

ماند جز آنکه نسبت به وضعيت موجود  باقی نمی
و برای تغيير آن به نبردی سرنوشت ساز برخيزد 

! دار بيرون بکشد و حق خود را از حلقوم سرمايه

٢از صفحه   

  ۵درصفحه 



 ۵ ۶۴٣ شماره  ٩٢نيمه  دوم فروردين      ۵

 ٩١ارزيابی از جنبش کارگری در سال 
 ٩٢وچشم اندازآن درسال 

ھای موجود  کارگران پيشرو و آگاه و تشکل
کارگری ايجاد کرد، اما نتوانست جلوی 

جنبش کارگری . اعتراضات کارگری را بگيرد
ھای  در سال نود و يک به ويژه آنجا که به تشکل

ھای فعاdن کارگری  موجود کارگری و تشکل
ھا برای  گردد و تا آنجا که به ت]ش آن برمی
ھا و آگاھی  گيری يابی کارگران، به موضع تشکل

تر از  گردد، نسبت به سال قبل ھا برمی رسانی آن
 .ھايی به جلو برداشت آن گام

بدون شک اعتراضات کارگری در اشکال متنوع 
ادامه خواھد يافت و از ) ٩٢(خود در سال جاری 

رشد و گسترش بيشتری نيز برخوردار خواھد 
جامعه ايران از لحاظ سياسی بسی ناپايدار . شد
بحران مناسبات خارجی جمھوری . نمايد می

اس]می و نيز بحران اقتصادی و سياسی آن رو 
 .به تشديد است

ھای درونی ھيئت حاکمه که پاسخی  کشمکش
ھای موجود ندارند، بيش از پيش  برای حل بحران

تر  ھای حکومتی نيز عميق افزايش يافته و شکاف
العاده تشديد  تضادھای طبقاتی فوق. شده است

روند فزاينده . اند گشته و به مرحله حادی رسيده
فقر و ثروت . تورم و گرانی ادامه دارد

تر از ھر زمان ديگری در دو قطب  مشخص
با تعيين دستمزدھای . جامعه متراکم شده است

تر از يک   ھزارتومان و پائين۵٠٠کارگری زير
چھارم خط فقر، طبقه حاکم ھستی کارگران و 

طور مستقيم و جدی  ھای کارگری را به خانواده
کارگران برای بقا . در معرض خطر افکنده است

و حيات خود و برای نمردن در ف]کت و 
گرسنگی، راه ديگری ندارند جز آنکه به مبارزه 

جامعه، آبستن . ای جدی و ھمه جانبه برخيزند
تواند به  ت]طماتی که می. ست ت]طمات سياسی

طبقه کارگر بايد . سود جنبش کارگری تمام شود
خود را آماده سازد که از آن به سود خود و 

برداری  اش عليه نظم موجود بھره تعميق مبارزه
 .کند

کارگرصادرکرده بود، متأسفانه دراين اتحاد عمل 
بايد اظھار اميدواری کرد که . ھا غايب است

جنبش کارگری دراول ماه مه سال جاری شاھد 
ھای کارگری و   اتحادعمل گسترده تشکل

 .تشکلھای فعا8ن کارگری باشد
ھای  گيری ھا و موضع افزون بر اين اط]عيه

مشترک سنديکای کارگران شرکت واحد با 
نظر از  ھای ديگر و نيز صرف تشکل

ھای متعدد کارگران پيشرو و فعاdن  گيری موضع
کارگری مانند رضا شھابی، شاھرخ زمانی، 
محمود صالحی و علی نجاتی، درزمينه ھای 
مختلف منجمله درمورد تشديد فشار برکارگران 

ھا ويا زمينه افشای   زندانی وخواست آزادی آن
ھای وابسته به رژيم که ھر ساله  ماھيت تشکل

اعضای آن تحت عنوان نمايندگان کارگران ايران 
شوند، سنديکای  به سازمان جھانی کار اعزام می

تپه نيز پی از مدتی وقفه در فعاليت  کارگران ھفت
 ١۴ای در  ًسنديکائی، اخيرا با صدور اط]عيه

، خواستار آزادی کارگران زندانی ٩٢فروردين 
تر  تواند نويد بخش حضور فعال شد که اين نيز می

 ٩٢تپه در سال  و مجدد سنديکای کارگران ھفت
 .باشد

بندی از مبارزات  در پايان اگر بخواھيم يک جمع
کارگری و جنبش کارگری در سال نود و يک 

رغم تشديد  دست دھيم بايد بگوئيم که علی به
العاده فشارھای اقتصادی و معيشتی بر دوش  فوق

ھای  ھا و بيکارسازی رغم اخراج کارگران، علی
رغم بازداشت و زندان و  وسيع و گسترده و علی

احضار فعاdن کارگری و سنديکائی و تشديد 
فشارھای سياسی و تھديدات امنيتی، کارگران 
ايران در صدھا مورد و در اشکال مختلفی برای 

يابی به مطالبات خود، برای بھبود شرايط  دست
کار، عليه وضعيت موجود و برای تغيير آن 

طبقه حاکم و رژيم سياسی . دست به مبارزه زدند
 موانع و ٩١پاسدار منافع آن اگر چه در سال 

ھای زيادی را بر سر راه فعاليت  محدوديت

نويس قانون  کارگری به ويژه در اعتراض به پيش
تأمين اجتماعی و قانون کار و ھمچنين در مورد 
تعيين حداقل دستمزدھا، سنديکای کارگران 
شرکت واحد در چندين مورد نيز با برخی ديگر 

ھای کارگری اقدام به صدور اط]عيه و  از تشکل
توان به  گيری مشترک نمود که می موضع

اط]عيه مشترک سنديکای شرکت واحد با چھار 
ھای؛ اتحاديه نيروی کار  تشکل ديگر به نام

ای، سنديکای کارگران فلزکار مکانيک،  پروژه
ھيأت مؤسس سنديکای کارگران نقاش و کانون 

 اشاره ٩١مدافعان حقوق کارگر در سيزده آذر 
سوزی در  در اين اط]عيه به حادثه آتش. کرد

يک کارخانه توليد پوشاک در بنگ]دش که منجر 
 کارگر شد اشاره ٢٠٠به کشته شدن بيش از 

داران که  شده، ھمچنين از سود پرستی سرمايه
برای جان کارگران و نيروی کار ارزشی قائل 

ھای  نيستند و باdخره از ضرورت ايجاد تشکل
قدرتمند کارگری که بتوانند در برابر 

يا . داران بايستند، سخن به ميان آمده است سرمايه
توان به اط]عيه مشترک سنديکای کارگران  می

شرکت واحد با دو تشکل ديگر، اتحاديه نيروی 
ای و کانون مدافعان حقوق کارگر در  کار پروژه

 پيرامون مرگ ستار بھشتی کارگر ٩١ آبان ١۴
وب]گ نويس اشاره نمود که در آن از رفتارھای 

ھای جمھوری اس]می  غير انسانی در زندان
انتقاد به عمل آمده و امضا کنندگان اط]عيه 

گيری و مشخص شدن آمران و  خواستار پی
توان  و باز می. اند عام]ن مرگ ستار بھشتی شده

از اط]عيه مشترک سنديکای کارگران شرکت 
ھای ھيأت مؤسس  واحد با پنج تشکل ديگر به نام

سنديکای کارگران نقاش و تزئينات ساختمان، 
ای، سنديکای کارگران  اتحاديه کارگران پروژه

فلزکار مکانيک، اتحاديه آزاد کارگران ايران و 
 ياد ٩١کانون مدافعان حقوق کارگر در دی ماه 

 کارگر افغان در ۵نمود که در آن به کشته شدن 
حين انجام کار در خاک سفيد تھران پارس، کشته 
شدن کارگران معدن ذغال سنگ طبس و مصدوم 

سوزی مدرسه   نفر در جريان آتش٣٧شدن 
روستای شين آباد در پيرانشھر که دو تن از آنان 

در اط]عيه نسبت . فوت کردند اشاره شده است
به کشته شدن کارگران و کودکان اعتراض شده 
در عين حال از کارگران خواسته شده است برای 

ھای خود را ايجاد  درمان دردھای مشترک تشکل
امضا کنندگان اط]عيه در پايان اط]عيه . کنند

ای بھتر،  برای رسيدن به آينده"اند  خود نوشته
ای جز وحدت و  برای زندگی و کار، چاره

پس پيش به . تشکي]ت و اتحاد سراسری نداريم
 "سوی تشکل مستقل و سراسری کارگران ايران
رانی   سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس

 ٩١تھران و حومه که در اول ماه مه سال 
ًمستق= قطعنامه مجزائی صادرنموده بود، اکنون 

ھای   به شکل آشکاری به سوی اتحادعمل
گيری نموده و پای ثابت اين اتحاد   کارگری سمت

شکر ھفت   اما سنديکای کارگران نی. ھاست  عمل
 با سه جريان٩١تپه که دراول ماه مه سال 

اتحاديه کارگران پروژه ای،ھيئت موسس ( 
کارگران نقاش ساختمان و کانون مدافعان حقوق 

قطعنامه مشترکی به مناسبت روز ) کارگر

۴از صفحه   

 خجسته باد اول ماه مه
المللی کارگران  روز ھمبستگی بين  



 ۶ ۶۴٣ شماره  ٩٢نيمه  دوم فروردين      ۶
١از صفحه   

 .عمومی برپا گرديد ھای بزرگ طبقه کارگر جھانی در مبارزه طبقاتی گام
 شاھد تظاھرات بسيار ٢٠١٢اسپانيا در اکتبر 

. ای در شھرھای مختلف اين کشور بود گسترده
 ٢اعتصاب عمومی روز ھمبستگی نيز که حدود 

ميليون کارگر به اعتصاب و تظاھرات روی 
ترين اعتصابات و تظاھرات  آوردند، يکی از مھم

. کشورھای اروپايی در يک سال گذشته بود
ع]وه بر اين، اسپانيا در اين يک سال اعتصابات 

ای داشته است که از نمونه  متعدد رشته
ھا اعتصاب، تظاھرات و  ترين آن برجسته

 ھزار کارگر معادن آستوری بود که ٨پيمايی  راه
کارگران . در معرض اخراج قرار گرفته بودند

معادن آستوری پس از سه ھفته اعتصاب و 
درگيری و زد و خورد با نيروھای سرکوب، 

 ۴٠٠پيمايی  ھا و سنگربندی، يک راه بستن جاده
اين . کيلومتری را به سوی مادريد سازمان دادند
ھای  مبارزه قھرمانانه از حمايت گسترده توده

 .کارگر در سراسر اسپانيا برخوردار گرديد
ھای اسپانيا نيز در اعتراض  کارکنان بيمارستان

سازی امکانات درمانی و بھداشتی  به خصوصی
در اعتصاب . مردم، چندين اعتصاب برپا نمودند

ماه سپتامبر متجاوز از ده ھزار تن شرکت 
 ساعته ديگر نيز در ماه ٢۴دو اعتصاب . کردند

 .دسامبر برپا گرديد
کارگران پرتغالی در روز ھمبستگی تظاھرات 

ھا ھزار نفر در آن  ای برپا کردند و ده گسترده
ترين اعتصاب عمومی  اما بزرگ. شرکت نمودند

 برپا گرديد ٢٠١٣کارگران پرتغالی در مارس 
 ميليون نفر دست از کار ١ / ۵که متجاوز از 

 ھزار نفر در ٨٠٠کشيدند و فقط در ليسبون 
ھای آن شعار  تظاھرات عليه ترويکا و سياست

 .سر دادند
اعتصابات و اعتراضات به اين کشورھا محدود 

در فرانسه و ايتاليا به جز اعتصاب روز . نشد
ھمبستگی، کارگران اعتصابات و تظاھرات 

در فرانسه مبارزه . متعددی را سازمان دادند
سازی به اشغال کارخانه توسط  کارگران ماشين

کارگران برای مقابله با اخراج و تعطيل نيز 
در آلمان، بلژيک و ديگر کشورھای . انجاميد

ای رخ  اروپايی نيز اعتصابات گاه مھم و برجسته
 .داد

در بخش شرقی اروپا در کشور بلغارستان، 
اعتصاب عمومی سراسری و تظاھرات برپا 

ھای  گرديد که به لحاظ نتايج و مطالبات توده
 .کارگر و زحمتکش منحصر به فرد بود

 با يک رشته اعتصابات در ٢٠١٣سال 
ترين  در ماه فوريه مھم. بلغارستان آغاز گرديد

اعتصابات، اعتصاب ھزاران کارگر صنايع دفاع 
در اعتراض به طرح دولت برای 

مبارزات . سازی اين مؤسسات بود خصوصی
ھنگامی ابعادی سراسری به خود گرفت که بھای 
ًگاز و برق شديدا افزايش يافت و 

 درصد افزايش ١٠٠ تا ۵٠ھايی با  حساب صورت
کارگران و . برای مردم بلغارستان فرستاده شد

زحمتکشانی که زير فشار بحران اقتصادی، فقر 
و بيکاری قرار داشتند، ديگر تاب و تحمل اين 

وضعيت . زورگويی بورژوازی را نداشتند
ای وخيم بود که  ھای زحمتکش به مرحله توده

اخباری از خودسوزی مردم فقير در چند مورد 
مردم با تجمع در مقابل ادارات، . انتشار يافت

ھا را آتش زدند و درگيری و  حساب صورت

دست از کار کشيدند و نمايشی قدرتمند از اتحاد و 
ھمبستگی کارگری را در مخالفت با بورژوازی 

 .ھای ارتجاعی آن برپا کردند و سياست
ترين اين اعتراضات در اسپانيا و پرتغال  گسترده

 ميليون کارگر و ٢ًدر اسپانيا حدودا . بود
پيمايی و  زحمتکش در سراسر اين کشور راه

صدھا ھزار تن در پرتغال به . تظاھرات کردند
 شھر کوچک ١٠٠در فرانسه در . ھا آمدند خيابان

در يونان اعتصاب . و بزرگ تظاھرات برپا شد
در . عمومی بار ديگر کشور را تعطيل نمود

 ساعت دست از کار ٨ تا ۴ايتاليا کارگران 
در اين کشور تظاھرات به درگيری و زد . کشيدند

در . و خورد با نيروی سرکوب پليس انجاميد
آلمان متجاوز از صد اقدام اعتراضی در 
ھمبستگی با پرولتاريای ديگر کشورھای اروپايی 

در ديگر کشورھای اروپايی نيز . سازمان داده شد
اعتصابات و تظاھرات در سطحی محدودتر برپا 

 .گرديد
 نوامبر، يک روز تاريخی در مبارزات ١۴

ای  نمونه يک چنين مبارزه. طبقاتی کارگران بود
 .ی گذشته ديده نشده بود در چندين دھه

چه اين مبارزه کارگران اروپايی را در اين  آن
ًروز برجسته ساخت، نه صرفا افزايش روحيه 

جويی کارگران، بلکه اتحاد و  رزمندگی و مبارزه
ھمبستگی عملی کارگران سراسر قاره اروپا بود 

. داد که رشد و ارتقای آگاھی طبقاتی را نشان می
ی مشترک خود در اين روز  کارگران با مبارزه

در عمل نشان دادند که آگاھند نفع طبقاتی واحدی 
ھا واحد است و تنھا با مبارزه  دارند، دشمن آن

توانند بورژوازی را سرنگون و نظم  مشترک می
 .داری را براندازند طبقاتی سرمايه

اين تقويت روحيه ھمبستگی در عرصه پيکار 
طبقاتی، بر بستر شرايطی شکل گرفته است که 

داری حاکم است و به  اکنون در جھان سرمايه
ھا کارگر را به  ويژه در دو، سه سال اخير ميليون

ھای حاکم  ای آشکارا رو در رو با رژيم مبارزه
 .داری سوق داده است سرمايه

مبارزات قھرمانانه و پيگيرانه کارگران يونانی و 
ھای کارگران  پيمايی اعتصابات، تظاھرات و راه

فرانسوی، مبارزات کارگران ايتاليايی، اسپانيايی 
تر از ھميشه  و پرتغالی در چند سال اخير برجسته

 .بوده است
در يونان که کارگران زير شديدترين فشار 

ھای ارتجاعی بورژوازی داخلی و  سياست
اتحاديه اروپا، بانک مرکزی اروپايی و (ترويکا 

قرار دارند، تا جايی که ) المللی پول صندوق بين
ًھا عم] به نصف کاھش  دستمزد و حقوق آن
 درصد و برای جوانان ٢۴يافته، نرخ بيکاری 

 درصد است، اعتصابات و تظاھرات مداومی ۵۵
اعتصابات عمومی . در جريان بوده است

سراسری در اين يک سال نيز پيوسته رخ داده 
ی نوامبر،   ساعته۴٨در اعتصاب عمومی . است

سراسر کشور تعطيل گرديد و تنھا در آتن 
در . متجاوز از نيم ميليون تظاھرات برپا کردند

 دسامبر که به درگيری ٢۶اعتصاب عمومی 
کنندگان و پليس ضد  ای ميان تظاھرات گسترده

ھا ھزار تن در تظاھرات  شورش انجاميد، ده
در طول دو ماه، سه اعتصاب . شرکت کردند

ھای جيمز بوند و وردھای  انگيز فيلم شگفت
چنين به نظر . منحرف کيم يونگ اون، فرو رفت

رسيد، ستيز طبقاتی که به باور مارکس  می
کننده مسير تاريخ است، در عصر شکوفايی  تعيين

قدرت . تجارت آزاد و تصدی آزاد ناپديد گردد
ترين نقاط کره  سازی که دوردست فراگير جھانی

ھای سودآور سرمايه مالی،  زمين را در حلقه
مرز مرتبط  سپاری و توليد صنعتی بی برون

ساخته است، برای ھمگان از معلمان فنی دره 
کون گرفته تا دختران مزارع چينی،  سيلی

ای را برای ثروتمند شدن  ھای گسترده فرصت
رسيد که  چنين به نظر می." آورد فراھم می

ارتقای ھمگان به  –ی خود  داری به وعده سرمايه
چنين . کند عمل می –ھای ثروت و رفاه  بلندی

اما با گرفتار شدن اقتصاد جھانی . انديشيديم می
در بحرانی درازمدت و کارگران سراسر جھان 
زير فشار بيکاری، قرض و درآمدھای راکد، نقد 

داری را مبنی بر اين  ی مارکس از سرمايه گزنده
گر است، به  ًکه سيستم ذاتا ناعادdنه و خودتخريب

مارکس اين نظريه را . توان کنار نھاد سادگی نمی
پرداخت نمود که با تمرکز ثروت جھانی در دست 

ھا را  ًداری جبرا توده گروھی آزمند، نظام سرمايه
ھای اقتصادی و تشديد  کند و باعث بحران فقير می

 .گردد ستيز ميان طبقات ثروتمند و کارگران می
دھد که  ای قطور از اتفاقات نشان می پرونده

آور است که به  تأسف. ًاحتماd او حق داشت
توان يافت که نشان  راحتی آمارھايی را می

دھد، ثروتمندان، ثروتمندتر، اما طبقه متوسط  می
 !و فقرا، نه

يک تحقيق انستيتوی سياست اقتصادی ماه 
دھد که متوسط  سپتامبر در واشنگتن نشان می

درآمد ساdنه يک کارگر مرد که تمام وقت کار 
 دdر بود که ۴٨٢٠٢، ٢٠١١کند، در سال  می
 و ١٩٨٣ھای  بين سال.  است١٩٧٣تر از سال  کم

 درصد ۵ درصد از افزايش ثروت به ٧۴، ٢٠١٠
از ثروتمندترين تعلق گرفت، و حال آن که 

ترين بخش مردم،   درصد پايين۶٠درآمدھای 
 .کاھش يافت

کند،  آمارھائی را که نويسنده تايم به آن استناد می
البته مختص آمريکا نيست، بلکه اوضاع در 

با . عموم کشورھای جھان بر ھمين منوال است
ھای اخير،  تر شدن بحران اقتصادی در سال عميق

تر  ھای کارگر وخيم شرايط مادی و معيشتی توده
تر شده  شده و توأم با آن نيز شکاف طبقاتی ژرف

ست که تحت يک چنين شرايطی  طبيعی. است
مبارزه طبقاتی کارگران عليه بورژوازی و نظم 

 .داران نيز اعت] يابد و تشديد شود طبقاتی سرمايه
 تا به ٢٠١٢در طول يک سالی که از ماه مه 

آسايی به  ھای غول گذرد، اين مبارزه گام امرز می
کارگران سراسر جھان در . پيش برداشته است

ھزاران مورد به اشکال متعددی از اعتراضات 
در اين يک سال، تظاھرات و . متوسل شدند

ھا تن در آن  اعتصاباتی برپا گرديد که گاه ميليون
ترين رويداد  در اين ميان برجسته. شرکت داشتند

مبارزاتی جنبش کارگری، اعتصاب و تظاھرات 
 نوامبر ١۴زمان و گسترده کارگران در  ھم

در . ، روز ھمبستگی عليه رياضت بود٢٠١٢
 کشور اروپايی ٢٣ھا تن در  اين روز ميليون

٧درصفحه   
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ھای بزرگ طبقه کارگر  گام
 جھانی در مبارزه طبقاتی

. کارگران معادن اعتصابات متعددی داشتند
کاران پ]تين يکی از اين  اعتصاب معدن
کارگران معدن پ]تين برای . اعتصابات بود

ای برپا  افزايش دستمزد يک اعتصاب چند ھفته
داران اما نيروی مسلح خود را  سرمايه. کردند

ھا گسيل  برای مقابله با کارگران و مطالبات آن
ھا کارگران را به گلوله بستند و قتل  آن. کردند

 ٣۴عام ماريکانا را آفريدند که در جريان آن 
 تن مصدوم شدند و ٨٠کارگر به قتل رسيدند، 

بورژوازی . کارگر نيز بازداشت شدند٢٧٠
گری، اما نتوانست  آفريقای جنوبی با اين وحشی

شان  کارگران را از مبارزه برای تحقق مطالبات
کشتار کارگران معادن پ]تين لونومين، . بازدارد

موج وسيعی از مبارزات کارگران معادن را در 
پی داشت و زير فشار اين مبارزه، رژيم آفريقای 
جنوبی ناگزير به آزاد کردن کارگران بازداشتی 

 .شد
در شمال آفريقا کارگران مصری در اين يک 

ھای  سال جھش بزرگی در مبارزه داشتند و گام
تر  در اين يک سال کم. بزرگی به پيش برداشتند

ای بدون اعتصاب و تظاھرات سپری گرديد  ھفته
در ژوئيه .  ھزار اعتصاب رخ داد٢و حدود 

 ھزار کارگر نساجی محله ٢٠، بار ديگر ٢٠١٢
که پيشروترين بخش کارگران مصری ھستند، به 

کارگران . حربه اعتصاب متوسل شدند
سعيد، اعتصاب عمومی برپا کردند و نقش  پرت

در ھيچ . فعالی در قيام اين شھر بر عھده گرفتند
چون مصر اين ھمه  کشوری از جھان ھم

اعتصاب و تظاھرات در اين دوره رخ نداده 

.  شھر اين کشور را فرا گرفت٣۵تظاھرات 
اعتصاب عمومی سراسری به ھمراه تظاھرات 

ھای گسترده با نيروھای  ای که به درگيری توده
سرکوب انجاميد، چنان وسعت گرفت که باdخره 
کابينه ارتجاعی دست راستی ناگزير به استعفا 

 سازی و  ًگرديد و عجالتا اجرای طرح خصوصی
 . برق و گاز، متوقف گرديد افزايش قيمت

با سقوط کابينه و وعده برگزاری انتخابات جديد، 
گرچه از دامنه و ابعاد تظاھرات کاسته شد، اما 

. چنان ادامه دارد مبارزات در شرايط بحرانی ھم
يکی ديگر از نقاط برجسته مبارزات کارگران و 

ھا در جريان  زحمتکشان بلغاری، مطالبات آن
توقف . اعتصاب و تظاھرات بود

سازی، ملی کردن  خصوصی
 سال گذشته و الغای ٢۴ھای  سازی خصوصی

قراردادھا و امتيازات اين دوره، برپايی يک نظام 
سياسی جديد که ديگر احزاب نتوانند اقدامات 

ھای گذشته را تکرار کنند، تدوين قانون  کابينه
ھای دخالت مستقيم  اساسی جديد که در آن مکانيسم

مردم در مسايل حکومتی تأمين و تضمين شده 
باشد، لغو مصونيت نمايندگان و برقراری اصل 

 .فراخوانی
دھد که مردم  اين مطالبات، آشکارا نشان می

بلغارستان خواھان برقراری يک حکومت 
کارگری ھستند که وسايل توليد را از تملک افراد 
خصوصی خارج نمايد و به تملک جامعه 

 .درآورد
ترديدی نيست که با پيشرفت مبارزه طبقاتی، 
کارگران اروپای غربی نيز ھمين مطالبات را به 

تر به برنامه عمل  ًشکلی آشکار و احتماd کامل
چرا که اين . مبارزاتی خود تبديل خواھند کر

ای عليه  مبارزات نيز در ذات خود، مبارزه
. ست داری سرمايه و برای برانداختن نظام سرمايه

طلبد تا رشد و اعت]ی مبارزات و تشديد  زمان می
ای بيانجامد که طبقه  مبارزه طبقاتی به نقطه

داری را به خواست  کارگر سرنگونی نظم سرمايه
 .فوری و مبرم خود تبديل نمايد

ای که در اروپا در جريان بوده است، در  مبارزه
ھای ديگر جھان نيز در ابعاد و  کشورھا و قاره

 .وسعت ديگری رخ داده است
ترين مبارزات کارگری در  در قاره آسيا، مھم

 .اندونزی، ھند و بنگ]دش رخ داد
ھای  در ماه دسامبر، ده ھزار کارگر نساجی

بنگ]دش در منطقه صنعتی داکا، يک اعتصاب 
رژيم حاکم بر اين کشور نيروھای . برپا کردند

سرکوب خود را به مقابله با کارگران فرستاد که 
در اکتبر . به يک درگيری گسترده منجر گرديد

 ميليون کارگر اندونزی ٢ نيز حدود ٢٠١٢سال 
برای افزايش دستمزد و ديگر مطالبات خود دست 

ترين اعتصاب  اين بزرگ. از کار کشيدند
کارگری اندونزی، پس از سرکوب و کشتار 

ھای اندونزی توسط  گسترده کارگران و کمونيست
 .رژيم سوھارتو بود

ترين و در عين حال  در قاره آفريقا يکی از مھم
. بارترين مبارزت در آفريقای جنوبی رخ داد خون

 ٢٠١٢در طول يک سالی که از اول ماه مه 
گذرد، کارگران آفريقای جنوبی به ويژه  می

۶از صفحه   
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به رغم موانعی که رژيم ارتجاعی . است
المسلمين بر سر راه تشکل و مبارزات  اخوان

کارگران ايجاد نمود، کارگران مصری در بطن 
اين مبارزات با سرعت باورنکردنی به 

برخی . اند ھای مستقل خود شکل داده تشکل
 ميليون کارگر ٢ھا حاکی از متشکل شدن  گزارش

اين . در دو تشکل مھم سراسری اين کشور است
پيشرفت مبارزه طبقاتی کارگران مصری و نقش 
برجسته طبقه کارگر، نه فقط عامل مھمی در 
تداوم انق]ب مصر بوده است، بلکه به ويژه از 

تواند به الگويی  آن جھت حائز اھميت است که می
برای کارگران سراسر منطقه خاورميانه و شمال 

 .آفريقا تبديل شود
مبارزات در قاره آمريکا و نيز استراليا نيز در 

ای محدودتر ادامه داشته  ھمين دوره با دامنه
مبارزات جھانی طبقه کارگر در فاصله . است

گذرد، به   می٢٠١٢يک سالی که از اول ماه مه 
دھد که پرولتاريای جھانی در  وضوح نشان می

ھای بزرگی در جھت آگاھی، تشکل  اين مدت گام
و ھمبستگی به پيش برداشته، مبارزات اين طبقه 

ای ھمراه بوده، روحيه  با اعت]ی پيوسته
تر شده است و با  جويی کارگران برجسته مبارزه

اين دستاوردھا به استقبال برگزاری اول ماه مه 
داری راھی برای  جھان سرمايه. رود  می٢٠١٣

فقط طبقه . بست و بحران ندارد خروج از بن
ست که  کارگر و انق]ب سوسياليستی جھانی

بست موجود را در ھم بشکند و  تواند بن می
داری آفريده  بشريت را از فجايعی که نظم سرمايه

 .نجات دھد
 

 ! رفقای کارگر
به رغم حاکميت رژيم سرکوب واختناق در ايران، با صفوف به ھم فشرده برای برگزاری باشکوه تر 

مبارزه عليه نظام . مراسم اول ماه مه، حول شعارھای آزادی تشکل و افزايش دستمزد ت]ش کنيم
سرمايه داری حاکم بر ايران را شدت بخشيم و با تمام توان و امکانات به ھر شکلی که می توانيم در 
ھمبستگی عملی با کارگران تمام کشورھای جھان، شکوه پر قدرت گردان ھای به ھم پيوسته نيروی 

 . کار عليه نيروی سرمايه را به نمايش بگذاريم
 

 !رفقای کارگر
فرا رسيدن روز اول ماه مه، روز ھمبستگی بين المللی کارگران سراسر جھان ) اقليت(سازمان فدائيان 

را تبريک می گويد و بار ديگر بر وحدت طبقاتی و تشديد مبارزه برای سرنگونی جمھوری اس]می، 
 .برقراری حکومت شورايی کارگران و زحمتکشان و گذار به سوسياليسم تاکيد می ورزد

 

 زنده باد ھمبستگی بين المللی کارگران
 برقرار باد حکومت شورائی -سرنگون باد رژيم جمھوری اس.می

 نابود باد نظام سرمايه داری
 زنده باد سوساليسم -زنده باد آزادی

 )اقليت(سازمان فدائيان 
 ١٣٩٢ارديبھشت 
 

 حکومت شورائی  –آزادی  -نان -کار

 اول ماه مه روز اتحاد بين المللی کارگران
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 ای رخ دھد قرار نيست معجزه

او رکود در بازار مسکن را نيز !! بينی کرد پيش
اين : "ثباتی دانسته و گفت  ی ھمين بی نتيجه

اند و به  فروشندگان ھستند كه بازار را راكد كرده
دليل ترس از آينده و انتظارات تورمی خود ، 

 ".كنند شان اقدام نمی نسبت به فروش واحدھای
که حدود چھار و نيم ميليون نفر  وی با بيان اين

: اند، گفت نام کرده برای دريافت مسکن مھر ثبت
 ھزار ٢٠٠آمار تحويل مسکن مھر به سختی به "

از سوی ديگر در ھمين دوره ... رسد  واحد می
 ھزار ازدواج ٧٠٠ تا ۶٠٠زمانی ھر سال بين 
حال با توجه به ضريب . صورت گرفته است

بينيم که توليد مسکن اص]  استھ]ک و تخريب می
براساس گزارش ". جوابگوی اين تقاضا نيست

و (مرکز آمار ايران نيز قيمت فروش زمين 
 نسبت ٩١در تھران و در پاييز ) ھای کلنگی خانه

.  درصد افزايش داشته است٨٢به سال قبل 
براساس اين گزارش قيمت مسکن نيز طی اين 

 . درصد افزايش يافته است۵٣مدت 
 فروردين از قول نھاونديان ١٩روزنامه جام جم 

رييس اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران 
قدرت خريد پول ملی به نصف يا حتا :"نويسد می

وی در ادامه با تشريح ". ثلث کاھش يافته است
: گويد انداز اقتصاد ايران در سال جاری می چشم

در حال حاضر کشور شاھد تکانه تورمی "
ای است که بر اين اساس در سطح  سابقه بی

پيش ".ھا شاھد جھش بزرگی ھستيم عمومی قيمت
از اين احمد توکلی نماينده مجلس و رئيس سابق 

ھای مجلس نيز در جريان يک  مرکز پژوھش
 ٢٩سخنرانی در انجمن اقتصاددانان در تاريخ 

 ١١٣ديماه از کاھش ارزش پول ملی به ميزان 
ست که  طبيعی.  ماه خبر داده بود١٠درصد طی 

کاھش ارزش پول تنھا به ارزھای خارجی 
محدود نخواھد ماند و با سرعتی کم و گاه زياد 
اين کاھش خود را در باd رفتن بھای کاdھای 

ابتدا به سرعت کاdھايی . دھد  ديگر نشان می
مانند کامپيوتر که ارتباط مستقيمی با ارزھای 

شوند و در ادامه به ديگر  خارجی دارند متاثر می
ھا که ھيچ ارتباطی با ارز خارجی  کاdھا، حتا آن

يابد که مواد  به صورت مستقيم ندارند، تسری می
غذايی و محصوdت کشاورزی توليد داخل نيز 

وقتی که ارزش پول داخلی . ھاست يکی از آن
گاه برای  شود، آن يابد و دdر گران می کاھش می

زمينی به کشوری  مثال صادرات پياز و سيب
شود، فروش اين کاdھا با  مانند  عراق جذاب می

دdر، دdری که بين ارز مرجع و ارزی که در 
 ٣ی  شود يک فاصله بازار خريد و فروش می

برابری وجود دارد، برای صادرکننده سود 
گاه  آن. آورد ھمراه می سرشاری را به

کنند،  دارانی که در اين بازار فعاليت می سرمايه
آورند و نتيجه اين  به اين دسته کاdھا ھجوم می

طور که در باd  يکباره پياز ھمان شود که به می
 تومان در ١٨٠٠آمد در بھمن ماه سال گذشته به 

رسد، يعنی درست بعد از ماه  خرده فروشی می
شدت  شھريور و مھر سال گذشته که قيمت ارز به

 . افزايش يافت

ھشدار رئيس انجمن توليدکنندگان جوجه يک 
 و ٩٠ی احتمال تکرار بحران سال  روزه درباره

شدن   در صنعت مرغ که منجر به گران٩١
ی ديگر  بار گوشت مرغ گرديد يک نمونه فاجعه

وی خواستار تعيين . از وضعيت کنونی است
قيمت خريد تضمينی برای جوجه يک روزه و 

ميزانی شد که توليدکنندگان بتوانند  گوشت مرغ به
صورت  ی کاری بدھند، چرا که در غيراين ادامه

. ی توليد نخواھند بود واحدھای فوق قادر به ادامه
 ٣٠ تا ١٠وی در سخنان خود از جمله به افزايش 

درصدی قيمت سويا و ذرت در ظرف تنھا يک 
 .ماه اخير اشاره کرد

 ٩١ماه سال   بھمن٢٨خبرگزاری مھر در تاريخ 
 ھزار چک در ٧۵ تا ٧٠روزانه : "نويسد می

خورد که برای خود رکوردی  کشور برگشت می
آمار زندانيان نيز .  محسوب می شود٩١در سال 

 ".حاکی از افزايش تعداد زندانيان چک است
عنوان مشتی از خروار  مواردی که بيان شد به 

دار و فراگير گرانی و عمق  گر موج ادامه نشان
باشدکه امروز تمامی ارکان  بحران اقتصادی می

 .داری ايران را در بر گرفته است نظام سرمايه
با اين توضيحات اما سوال اين است کھآيا 

ای در جمھوری اس]می رخ بدھد  تواند معجزه می
انگيز تورم، گرانی و  تا جلوی اين شتاب وحشت
ھم در حکومتی که  بيکاری گرفته شود؟ آن

. سرتاپای آن غرق در بحران و فساد است
يابی  اش برای دست ھای پرورده حکومتی که دست
جمھوری و خيمه زدن بر پول  بر صندلی رياست

اکنون يکديگر را به باد فحش  نفت از ھم
مگر جمھوری اس]می و مناسبات !! اند؟ گرفته

داری عامل اين وضعيت وخيم اقتصادی  سرمايه
با کدام برنامه و با کدام تحول اقتصادی ! نيستند؟

با وعده ! قرار است جلوی اين شتاب گرفته شود؟
توان جلوی  وعيد و شعارھای توخالی که نمی

شد که بايد  اگر می. بحران اقتصادی را گرفت
 سال کاری برای ٨نژاد در اين  تاکنون احمدی

که وضع  کرد نه آن اقتصاد بحران زده کشور می
و باز مگر . ی وحشتناک برساند را به اين مرحله

نژاد  ھای اقتصادی دولت احمدی نه اين که سياست
ھای قبل از  ھای دولت ی سياست چيزی جز ادامه
ھای حکومتی از جمله  ی جناح او نيستند و ھمه

اما حاd که ! اند؟ ھا بوده ای پشت اين سياست خامنه
وضع به اين نقطه رسيده ھمه يا بدنبال اين ھستند 

گردن يکديگر  که وضعيت کنونی اقتصادی را به
بيھوده نيست . گردن دشمن خارجی انداخته و يا به

ترين  جمھوری مھم که تمامی کانديداھای رياست
شانرا به وضعيت وخيم  شعار تبليغاتی

اما واقعيت اين است . اند اقتصادياختصاص داده
ديگر نداشته و  ھا فرقی با يک کدام از آن که ھيچ
ھا با مختصر  ی آن ھای اقتصادی ھمه سياست
ھايی که البته ھيچ دردی را از کارگران و  تفاوت

ی آن  نمونه. کند، مانند ھم است زحمتکشان کم نمی
ی  سياست اقتصادی نئوليبرال است که ھمه

ھای حکومتی در پيشبرد آن سھيم بودند و  جناح
ھا يکی از جوانب برجسته آن است  حذف يارانه

که تاثير مھمی در تشديد رکود اقتصادی و 
ی ديگر بودجه  نمونه. افزايش تورم گذاشت

رغم تمام دعواھايی که  ی کشور است که به ساdنه

گذريم که به  چون پرتقال و سيب نيز می
 . ھزار تومان نيز رسيدند۶ تا ۵ھايی بين  قيمت

ھا ديگر توانی برای کارگران و  افزايش قيمت
ھا با خود  آن.زحمتکشان باقی نگذاشته است

ھا به ھمين  گويند کاش افزايش قيمت می
کاdھامحدود بود، اما مگر چنين چيزی ممکن 

اکنون تمامشواھد و حتا صداھاييکه از  ھم! است؟
ای جمھوری اس]می و از زبان  مراکز رسانه

آور چيزی  رسدپيام گوش می مقامات حکومتی به
تر کارگران در  جز گرانی و فقر بيشتر و ھولناک

تر از سال  ريخته اقتصادی ورشکسته و درھم
 .باشند گذشته نمی

دفتر کل نظارت "مھدی سليمان جاھی سرپرست 
روز " بر دارو و مواد مخدر سازمان غذاو دارو

ای با خبرگزاری   فروردين در مصاحبه٢٢
که ديگر ارز مرجع به ھيچ  با بيان اين" ايسنا"

کاdيی اختصاص نخواھد يافت، از دو برابر شدن 
 ٣٠ تا ٢٠قيمت داروھای وارداتی و افزايش 

روزنامه . درصدی داروھای توليد ايران خبر داد
 ٢۴در گزارشی که روز شنبه " تھران امروز"

فروردين به چاپ رساند، افزايش قيمت داروھا 
را بيشتر دانسته و افزايش داروھای ساخت داخل 

 فروردين ٢١روز .  درصد اع]م نمود۵٠را 
حسن امامی رضوی معاون وزارت بھداشت نآآنيز

 ٩٢ھای درمانی سال  در ارتباط با تصويب تعرفه
وگو با  ھا در گفت از افزايش اين تعرفه

ھای جديد  با تعرفه. خبرنگاران خبر داده بود
ھای  ھزينه تنھا يک روز تخت در بيمارستان

ھای ويژه مانند سی  و نه در بخش(خصوصی 
ھم بدون ويزيت دکتر و دارو به  آن) سی يو

بدين ترتيب در طی . رسد ھفتصدھزار تومان می
دو مرحله و در کمتر از ھشت ماه ھزينه تخت 

 درصد و تخت ۶٩بيمارستان خصوصی 
با .  درصد افزايش يافت۵٣ھای دولتی  بيمارستان

اين حساب اگر کارگری که حداقل دستمزد 
بخواھد ) و چه بسيارند از اين کارگران(گيرد  می

ھمسر و يا فرزندش را در يک بيمارستان 
 روز بستری ٢خصوصی بستری کند، تنھا ھزينه 

با . شدن برابر با سه ماه دستمزد او خواھد بود
توان خيلی راحت حساب کرد که  اين ترتيب می

ھزينه يک بيماری و بستری شدن در بيمارستان 
خصوصی ھمراه با پول دکتر، ھزينه اتاق عمل، 
دارو و ديگر مخارج معمول، برای کارگر از 

 !!دستمزد يک سال نيز ممکن است تجاوز کند
 فروردين ١٧روزنامه قانون روز شنبه 

ای با يک کارشناس مسکن و عضو  مصاحبه
وی در . ھيات علمی دانشگاه تھران، انتشار داد

که قيمت ارز در سال  اين مصاحبه با بيان اين
 درصد افزايش يافت اما مسکن حدود ٢٠٠گذشته 

 درصد از اين افزايش قيمت را جذب ۴٠ تا ٣٠
بينی کرد که در صورت پايدار  کرده است، پيش

ماندن بھای ارزھای خارجی، قيمت مسکن در 
.  درصد افزايش پيدا کند١۵٠سال جاری حداقل 

وی مدعی شد که در صورت افزايش بھای 
توان وضعيت بازار مسکن را  کنونی ارز نمی

٨ 

١از صفحه   

٩درصفحه   

 زنده باد سوسياليسم 
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 ای رخ دھد قرار نيست معجزه
ھا  ای جز فقر بيشتر برای آن دھد که باز نتيجه می

رکود اقتصادی در . بدنبال نخواھد داشت
ست که دولت ھم به دليل ناتوانی مالی و ھم  حالی

آور، نه قادر به  به دليل وجود نقدينگی سرسام
ای مشخص برای  مقابله با تورم است و نه برنامه

 و ٩٢ی  ی بودجه اين کار دارد که dيحه
پيشنھادات و نظراتی که در کميسيون تلفيق 

 . روشن آن ھستند مجلس حول آن مطرح شده بيان
انداز  شود که چشم با اين ترتيب مشخص می

مراتب بدتر از   حتا به٩٢اقتصاد کشور در سال 
ی تشديد بحران   خواھد بود و در نتيجه٩١سال 

ويژه گرانی نيازھای  اقتصادی، افزايش تورم و به
ضروری مردم، وضعيت معيشتی کارگران و 

حکومت . تر خواھد گشت زحمتکشان وخيم
اس]می نه راه حلی برای بحران کنونی دارد و نه 

. ای ارايه کند قادر است برای مقابله با آن برنامه
ی خود بر  ھا سلطه حکومت اس]می در طول سال

کشور ثابت کرده است که نه حق معاش برای 
حکومتی که . کارگران قايل است و نه حق زندگی

شان  ھای اش کارگران و خانواده ی قدرت در سايه
از تحصيل، بھداشت، درمان، تفريح و خ]صه 

حکومتی که . اند  محروم شده ھر نياز انسانی
ھرگزنسبت به فقر و ف]کتيکه به اکثريت بزرگی 
از جامعه تحميل کرده، احساس مسووليتی نکرده 

ھای مصنوعی، تبليغ  و تنھا با ايجاد بحران
تر از ھمه با  ی خود و مھم ايدئولوژی پوسيده

ی حکومت داشته  سعی در ادامه س]ح و سرنيزه
رھايی از اين وضعيت اقتصادی، تغييراتی . است

طلبد که جمھوری اس]می در ھيچ  اساسی می
 .شکل و شمايل خود قادر به انجام آن نخواھد بود

 

. ناچيزی از اين افزايش را جبران خواھد کرد
چنين تاثير خود را در  گران شدن ارز دولتی ھم

گران شدن مواد مورد نياز واحدھای توليدی و 
ای جز  کشاورزی خواھد گذاشت که باز نتيجه

بسياری از . گران شدن کاdھا بدنبال نخواھد آورد
صنايع کشور به صورت مستقيم وابسته به 
واردات مواد اوليه ھستند و باd رفتن ھزينه 
ريالی واردات، گران شدن کاdھا را بدنبال 

آيد کام]  حتا کاdھايی که به نظر می. خواھد آورد
توليد داخل ھستند مانند مثالی که در مورد پياز و 

زمينی زده شد نيز متاثر از اين وضعيت  سيب
 .خواھند شد

از سوی ديگر ما با يک بحران اقتصادی عميق 
ھا نيز  ای که حتا حکومتی گونه روبرو ھستيم، به

به عدم رشد اقتصادی و يا حتا رشد منفی اقتصاد 
سعيد لي]ز . اند در سال جديد اعتراف کرده

طلباناز جمله  اقتصاددان نزديک به اص]ح
 درصدی اقتصاد ۴ تا ٣ست که  رشد منفی  کسانی

آخوند . بينی کرده است ايران در سال آينده را پيش
مصباحی مقدم نيز که رياست کميسيون برنامه و 
بودجه و کميسيون تلفيق مجلس را برعھده دارد 

وگو با خبرگزاری   فروردين در گفت١٨روز 
نرخ رشد اقتصادی صفر و يا زير : "ايلنا گفت

تاثير مستقيم رشد منفی ".  صفر و منفی است
اقتصادی در زندگی کارگران و زحمتکشان خود 
را بيش از ھر چيز در افزايش بيکاری نشان 

خواھی در بودجه شکل  عموما بر سر سھم
ويژه  ای تصويب و به گيرد، در نھايت بودجه می

شود که ريشه در ھمان سياست اقتصادی  اجرا می
ی  ھا که وظيفه تمامی اين بودجه. نئوليبرال دارد

اصلی آن تامين نيازھای مالی نظام حاکم و 
تزريق درآمدھای نفتی به اقتصاد به نحوی که 

باشد،  ی آن را ببلعند می داران ھمه سرمايه
حاصلی جز تشديد بحران اقتصادی، افزايش تورم 

ی طبقاتی  و بيکاری و در نھايت افزايش فاصله
 .ھمراه نداشته است به

ی بحران  دھنده البته بودجه از سويی بازتاب
کرد بودجه عمرانی  عمل. باشد اقتصادی نيز می

. باشد ی آن می ھای اخير يک نمونه در بودجه سال
بودجه عمرانی نقش مھمی در رونق اقتصادی، 

ھای اقتصادی، و در نھايت ايجاد  ايجاد زيرساخت
ھای  تواند ايفا کند، اما ھمواره بودجه شغل می

ويژه بودجه  عمرانی در قياس با حجم بودجه به
با اين وجود به ھمين . جاری بسيار ناچيز ھستند

شود، در سال  ميزان بودجه عمرانی نيز عمل نمی
 ھزار ميليارد تومان بودجه عمرانی ٣۴ از ٩٠

 ھزار ميليارد تومان آن ھزينه شد و در ١٠تنھا 
 ھزار ميليارد تومان تنھا ٣٨سال گذشته نيز از 

کرد  اما عمل.  ھزار ميليارد تومان تحقق يافت١۵
ی  به گفته.تر است کل بودجه باز از اين ھم مھم

مصباحی مقدم رئيس کميسيون تلفيق مجلس، بين 
ميزان بودجه مصوب سال گذشته با عملکرد آن 

که رقمی ( درصد اخت]ف وجود دارد ۴۵
 ١۶۴ی وی از بودجه  ، به گفته)سابقه است بی

 ١٠٠ھزار ميليارد تومانی سال گذشته تنھا حدود 
با توجه به . ھزار ميليارد آن تحقق يافته است

شک  انداز آن، بی شرايط اقتصادی کنونی و چشم
 نيز شاھد ٩٢ھمين معضل را در بودجه سال 

 با ٩١کرد بودجه سال  اگر عمل. خواھيم بود
 درصد اخت]ف دارد، بيش از ۴۵بودجه تصويبی 

ی بحران عميق اقتصادی  دھنده ھر چيز بازتاب
است که حتا از نظر مالی نيز دولت را با 

ی قادری  گفته به. ورشکستگی روبرو ساخته است
سخنگوی کميسيون تلفيق مجلس، دولت از 

تفاوت فروش ارز به نرخ مرجع با نرخ  مابه
ھای پايانی سال گذشتھبرای  ای در ماه مبادله

 .پرداخت حقوق بازنشستگان استفاده کرده است
، يکی از مسايلی که ٩٢در ارتباط با بودجه سال 

ھای حکومتی بر آن توافق دارند  امروز ھمه جناح
ی  گفته به. باd رفتن قيمت دdر در بودجه است

سخنگوی کميسيون تلفيق مجلس اس]می، پيشنھاد 
 ٢۵٠٠دولت تک نرخی کردن دdر و تعيين 
اگرچه . تومان برای ھر دdر در بودجه است

ھيچ عنوان قادر به تک نرخی کردن ارز  دولت به
و جمع کردن بازار غيررسمی ارز نيست، اما 
حذف ارز مرجع و جايگزين شدن ارز 

اش گران  ترين نتيجه اصط]ح مبادdتی، مھم به
شدن کاdھای ضروری برای کارگران و 

چرا که بخش مھمی از ارز . زحمتکشان است
 تومانی به کاdھای اساسی اختصاص ١٢٠٠

دولت برای جبران اين موضوع پيشنھاد . يافت می
کرده است تا ميزان سوبسيدھای دارو و نان از 

 ھزار ميليارد ٢٣ ھزار ميليارد تومان به ١٣
افزايش يابد که در ٩٢تومان در بودجه سال 

جريان عمل و در بھترين حالت تنھا درصد 

٨از صفحه   

 

            حکومت شورائی، 
 آلترناتيو کارگران و زحمتکشان است

 
 

 !مردم مبارز ايران! کارگران و زحمتکشان
 
برای کسب قدرت سياسی و استقرار يک حکومت شورائی، مبارزه خود را برای سرنگونی  

 .جمھوری اس]می تشديد کنيد
 .کنند ھای کارگر و زحمتکش مستقيما از طريق شوراھا حکومت می در يک دولت شورائی، توده

 .ترين شکل دمکراسی است ترين و کامل حکومت شورائی عالی
در دمکراسی شورائی سيستم انتصابی مقامات وجود نخواھد داشت و کليه نھادھا، مقامات و 

 .مناصب انتخابی است
در دمکراسی شورائی نمايندگان موظفند به موکلين خود حساب پس دھند و ھر لحظه که انتخاب 

 .ھا بر گزينند ھا را معزول و نمايندگان ديگری را به جای آن توانند آن کنندگان اراده کنند، می
در دمکراسی شورائی حقوق نمايندگان و مقامات دولتی از متوسط دستمزد يک کارگر ماھر تجاوز 

 .نخواھد کرد
 .در دمکراسی شورائی قضات نيز انتخابی و قابل عزل خواھند بود

ترين ارگان دولت شورائی، کنگره سراسری شوراھای نمايندگان کارگران و زحمتکشان شھر  عالی
 .و روستا خواھد بود

 
سرنگونی جمھوری اس]می و برقراری يک حکومت شورائی ) اقليت(ھدف فوری سازمان فدائيان 

 .در ايران است
 
 

 حکومت شورائی -آزادی  -نان  -کار



 ۶۴٣ شماره  ٩٢نيمه  دوم فروردين      ١٠

١٢از صفحه   

١٠ ١٠ 

 حکم اعدام پنج زندانی سياسی عرب خوزستان
  و پيوند آن با مسئله ملی

١١در صفحه   

 و حکايت ٢آلماتی 
 ...ھمچنان باقی ست

 
ھ�ي�ئ�ت ن�م�اي�ن�دگ�ی دول�ت ج�م�ھ�وری اس�]م�ی ب��ه 
رياست سعيد جليلی، دبير شورای امنيت مل�ی اي�ن 
رژي��م ب��رای دوم��ي��ن ب��ار پ��ي��اپ��ی ب��ه آل��م��ات��ی در 
قزاقستان رفت تا با نمايندگ�ان پ�ن�ج کش�ور عض�و 
دائمی شورای امنيت سازمان ملل متحد ب�ه ع�]وه 
آلمان بر سر پرونده اتمی خود چانه زنی ب�ک�ن�د و 

رياست گروه . مذاکرات بی پايان را پيگيری نمايد
 بر عھده ی کاتري�ن اش�ت�ون ب�ود ک�ه خ�ود ۵ + ١

نماينده ی عالی اتحادي�ه اروپ�ا در ام�ور خ�ارج�ی 
 + ١دور تازه مذاکرات جمھوری اس]می و . ست

 ١٣٩٢ فروردين ١٧ و ١۶ در آلماتی روزھای ۵
در حالی انجام شد که کمی بيش از يک م�اه پ�ي�ش 

، دو ط�رف ١٣٩١ اسفند ٩ و ٨از آن، روزھای 
در ھمين شھر نشست داشتند و طبق معمول ب�دون 

. نتيجه ی ملموسی يکديگر را ت�رک ک�رده ب�ودن�د
اگ�ر در دور پ�ي�ش�ي�ن آن�ان ب�ی دل�ي�ل خ�اص�ی از 
مذاکرات اب�راز رض�اي�ت ک�رده ب�ودن�د، اي�ن ب�ار 
رضايت از مذاکرات ک�م�اب�ي�ش ي�ک ج�ان�ب�ه و از 

 .سوی جمھوری اس]می بود
 + ١ھر چند مذاکرات اتمی جمھوری اس]می ب�ا 

 پشت درھای بسته و در چ�ارچ�وب دي�پ�ل�م�اس�ی ۵
ّسری صورت می گي�رن�د و ب�ه ھ�م�ي�ن ج�ھ�ت ب�ه 
مردم و افراد مستقل از دولت ھا اج�ازه داده ن�م�ی 
شود تا با آگاھی از ري�ز و م�ف�اد م�ذاک�رات ن�ظ�ر 
مستدلی داشته باشند، اما ادامه دار بودن آن ھا در 
بيش از ده سال گ�ذش�ت�ه و ب�دت�ر ش�دن رواب�ط دو 
طرف نشان می دھد که اين مذاکرات در م�ج�م�وع 
نتيجه بخش نبوده اند و گويا قرار است يک عام�ل 
درونی که می تواند پيشرونده و م�ث�ب�ت ي�ا ع�ام�ل 
خارجی فاجعه بار و زيان آور، مسئله ی ات�م�ی و 

قيام م�ردم اي�ران . کل اخت]فات طرفين را حل کند
عليه جمھوری اس]می و سرنگونی آن م�ی ت�وان�د 
يک رشته از مسائل و از جمله مسئله ی ات�م�ی را 
به شرطی که خود مردم ب�ر س�رن�وش�ت�ش�ان ح�اک�م 

ع�ام�ل ب�ي�رون�ی دي�گ�ر ک�ه . شوند حل و فصل کند
برای م�ردم ف�اج�ع�ه ب�ار خ�واھ�د ب�ود، م�ی ت�وان�د 
دخالت نظامی امپرياليستی يا يورش ن�ظ�ام�ی ي�ک 

 .دولت جنگ طلب مانند اسرائيل باشد
با برخی از گفته ھا و رويدادھای پيش از نش�س�ت 

 می ش�د پ�ي�ش ب�ي�ن�ی ک�رد ک�ه م�ذاک�رات ٢آلماتی 
 بی نت�ي�ج�ه پ�اي�ان م�ی ۵ + ١جمھوری اس]می و 

 پيش از نش�س�ت ۵ + ١دستگاه ھای تبليغاتی . يابد
مدام بر اين نکته انگشت می گذاشتند ک�ه ت�وانس�ت�ه 
اند با تحريم ھای خود اقتصاد ايران را فلج نماي�ن�د 

. و ميلياردھا دdر از منافع اقت�ص�ادی آن ب�ک�اھ�ن�د
برخی از رسانه ھای جمھوری اس]می نيز چن�ي�ن 
ًاع]م می کردند که اتفاقا با اين ت�ح�ري�م ھ�ا دول�ت 
ھ��ای اروپ��اي��ی و آم��ري��ک��ا دس��ت خ��ود را از 

اين رسانه ھا در . بازارھای ايران کوتاه نموده اند
غلو تا آن جا پيش رفتند که بگوي�ن�د ع�ل�ت ب�ح�ران 

نک�ت�ه ی ! اقتصادی در اروپا و آمريکا ھمين است
مشترک در تبليغات ھر دو طرف به ھر حال اي�ن 
است که آن ھا ھ�ر اخ�ت�]ف�ی داش�ت�ه ب�اش�ن�د خ�ود 
خوب می دانند که نظم ھای اقتصادی اشان جزئی 

. dيتجزا از يکديگرند و ھر دو به ھ�م ن�ي�ازم�ن�دن�د
اما در حال حاضر اخت]فات س�ي�اس�ت خ�ارج�ی و 
مسئله اتمی دست باd را دارد و ھ�م�ي�ن م�وض�وع 

ت�ي�م�س�ار . استقرار جمھوری اس]م�ی آغ�از ش�دن�د
م��دن��ی ک��ه عض��و ج��ب��ھ��ه ی م��ل��ی و اس��ت��ان دار 

 ١٣۵٨خوزستان بود با ھمان خشونتی در خرداد 
به اين مطالبات ب�رخ�ورد ک�رد ک�ه دول�ت م�ح�م�د 

 به اع�ت�راض�ات م�ردم ١٣٨۴خاتمی در فروردين 
در اھواز و ماھشھر و چند شھر ديگر خ�وزس�ت�ان 

در س�ال . پاسخ داد و منجر به کشتار ده ھا نفر شد
دي�ده . ھای اخير نيز در بر ھمان پاشنه می چرخ�د

بان حقوق بشر حدود يک سال پ�ي�ش اع�]م ن�م�ود 
 دس�ت ک�م ٢٠١٢ ت�ا ژوئ�ن ٢٠١١که از ماه مه 

 س�ال�ه ١۶يازده عرب تبار ايرانی و يک نوجوان 
در زندان کارون به ات�ھ�ام ارت�ب�اط ب�ا گ�روه ھ�ای 
مسلح که به نيروھای امنيتی حمل�ه ک�ردن�د، اع�دام 

فعاdن حقوق بشر نيز به ديده بان گفتن�د ک�ه . شدند
در ھمان بازه، شش نفر دي�گ�ر زي�ر ش�ک�ن�ج�ه در 
زن��دان ھ��ای ج��م��ھ��وری اس��]م��ی در س��راس��ر 

 .خوزستان جان باختند
مطالبات ملی در ايران، چه در خوزستان، چه در 
کردستان يا بلوچستان مطالبات واق�ع�ی و م�وج�ود 

ھر چند برخی از گروه ھ�ا ي�ا کس�ان�ی ک�ه . ھستند
اين مطالبات را مطرح می کنند از سوی ديگر بام 
افتاده اند و قضيه را به چندين سده ی پيش از اي�ن 
می کشانند و به تغيي�ر و ت�ح�وdت ت�وج�ھ�ی ن�م�ی 
کنند، اما يک رشته م�ط�ال�ب�ات ب�رح�ق ان�د و ب�اي�د 

ھ�م�ان گ�ون�ه ک�ه رژي�م پ�ي�ش�ي�ن در . پاسخ بگيرند
ايران نه می خواست و ن�ه م�ی ت�وانس�ت ب�ه اي�ن 
مطالبات پاسخ دھد، تج�رب�ه ی ب�ي�ش از س�ه دھ�ه 
جمھوری اس]می نيز نشان می دھد که اين رژي�م 
نيز ھمانگونه عمل می کند و وحشگيری را ب�ي�ش 

 .از گذشته کرده است
پاسخ به مسئله ی ملی با ع�ط�ف ب�ه اي�ن واق�ع�ي�ت 
اجتم�اع�ی م�ي�س�ر اس�ت ک�ه م�ل�ل و م�ل�ی گ�راي�ی 
مفاھيمی ھستند که با پي�داي�ش دول م�درن م�ط�رح 
شدند و نمی توان با کشيدن مصن�وع�ی ع�ق�رب�ه ی 
ساعت به صدھا سال پ�ي�ش پ�اس�خ�ی ب�رای آن ھ�ا 

ھيچ چيزی برای يک مل�ت پ�وچ ت�ر از آن . يافت
نخواھد بود که ملی گرايی را بر رأس تمام آرم�ان 

امروز مسئله م�ل�ی ن�ب�ايس�ت�ی . ھای خود قرار دھد
در برابر مسائل بزرگ مبارزات اجتم�اع�ی ق�رار 

گرايش ھايی که خود را حافظ س�ن�ت ھ�ای . بگيرد
کھن می دانند کمکی به تحقق مطالبات م�ل�ی ن�م�ی 
ک��ن��ن��د و ظ��رف��ي��ت ف��راوان��ی دارن��د ک��ه خ��ود ب��ه 

 .ارتجاعی در برابر ارتجاع حاکم تبديل گردند
 

ای قرار داده است تا از  بورژوازی ملت را وسيله
ط��ري��ق آن م��ردم ي��ک کش��ور را ب��ه ص��ورت��ی 
مص��ن��وع��ی در ي��ک چ��ھ��اردي��واری ب��ه ن��ام م��رز 
محصور کرده و از منافع طب�ق�ه ای خ�اص و در 
اقليت که امروز در تمام کشورھای جھان طبقه ی 

دولت ھا با اين ت�رف�ن�د . سرمايه دار است دفاع کند
می خواھند فقط سلطه گری خود را نشان دھ�ن�د و 

. شيره ی جان کارگران و زحمتکش�ان را ب�م�ک�ن�د
ھای ساکن ايران نيز فقط می توانند در اتحاد  مليت

با طبقه کارگر و در چارچوب اتحادی داوط�ل�ب�ان�ه 
به مطالبات خود دست ي�اب�ن�د و از اي�ن م�خ�م�ص�ه 

 . نجات يابند
 

آلبوشوکه پنج زن�دان�ی س�ي�اس�ی ع�رب خ�وزس�ت�ان 
ھستند که ب�ه ع�ل�ت ف�ع�ال�ي�ت ھ�ای خ�ود ب�ه ات�ھ�ام 

اقدام عليه ام�ن�ي�ت "و " ، تبليغ عليه نظام"محاربه"
س�ازم�ان ع�ف�و ب�ي�ن ال�م�ل�ل . محکوم شده اند" ملی

 فروردين خ�واس�ت�ار ل�غ�و م�ج�ازات اع�دام ۶روز 
کاترين اشت�ون، ن�م�اي�ن�ده ع�ال�ی ات�ح�ادي�ه . آنان شد

اروپا در امور خارجی در بھمن ماه س�ال گ�ذش�ت�ه 
خواسته بود که اج�رای ح�ک�م اع�دام پ�ن�ج زن�دان�ی 

او گفته بود که ب�ر اس�اس . گردد" متوقف"سياسی 
اي�ن ف�ع�اdن اق�ل�ي�ت ع�رب "گزارش ھای رس�ي�ده 

ناعادdنه محاکمه و به اعتراف دروغ وادار ش�ده 
البته انتظار اين که دستگاه قضائی جمھوری ." اند

اس]می کسانی را به ويژه در رابطه ب�ا ات�ھ�ام�ات 
سياسی عادdنه محاک�م�ه ن�م�اي�د، ان�ت�ظ�اری ع�ب�ث 

خواسته ی اصلی نه توقف که لغو م�ج�ازات . است
 .اعدام آنان و بقيه زندانيان بايد باشد

ديوان عالی جمھ�وری اس�]م�ی ح�ک�م اع�دام پ�ن�ج 
 ١٣٩١ دی ٢٠فعال ع�رب خ�وزس�ت�ان را روز 

تأييد نمود و از آن پ�س آن�ان در ان�ت�ظ�ار اج�رای 
 ٢قاضی بيدادگاه اس�]م�ی ش�ع�ب�ه ی . حکم ھستند

اھواز که محمدباقر م�وس�وی ن�ام دارد در اواخ�ر 
 حکم اعدام اين پن�ج ن�ف�ر را ص�ادر ١٣٩١خرداد 

کرد و يک نفر ديگر را به نام رحمان عساکره ب�ه 
ک�ام�ل آل�ب�وش�وک�ه . بيست سال زندان محکوم نمود

که از نزديکان اين زندانيان است به فعاdن حقوق 
 اس�ف�ن�د ١٢بشر خبر داد که ھر شش نفر از روز 

 در اع��ت��راض ب��ه ح��ک��م خ��ود دس��ت ب��ه ١٣٩١
اعتصاب غذا زده اند و پ�س از چ�ھ�ارده روز ب�ه 
پ��ي��ش��ن��ھ��اد خ��ان��واده ھ��ا اع��ت��ص��اب خش��ک را ب��ه 

 .  اعتصاب تر تبديل کردند و آب و شير نوشيدند
ب��ر اس��اس گ��زارش ف��ع��اdن ح��ق��وق بش��ر اي��ران، 
محمدعلی عموری نژاد کارشناس شي]ت و م�ع�ل�م 
مدرسه، ھاشم شعبانی نژاد دانشجوی ک�ارش�ن�اس�ی 
ارشد علوم سياسی دانشگاه اھواز و دب�ي�ر ادب�ي�ات 
ع��رب، ھ��ادی راش��دی ک��ارش��ن��اس ارش��د ش��ي��م��ی 
کاربردی و آم�وزگ�ار، ج�اب�ر آل�ب�وش�وک�ه س�رب�از 
وظيفه و برادرش مختار آلبوشوکه، کارگر س�ن�گ 

خانواده ھای م�ح�ک�وم�ان ب�ه م�رگ . تراشی ھستند
در بيدادگاه اس]می به قاضی گ�ف�ت�ن�د ک�ه ھ�م�ه ی 

اع�ت�راف . آنان زير شکنجه به اعت�راف اف�ت�اده ان�د
گيری زيرشکنجه از نظر قوانين بين المللی ب�رای 
صدورحک�م آن ھ�م ح�ک�م م�رگ ف�اق�د ھ�ر گ�ون�ه 
ارزش قضائی س�ت، ام�ا در ج�م�ھ�وری اس�]م�ی 
پليس سياسی و ق�اض�ی اس�]م�ی ب�ه اي�ن ق�وان�ي�ن 
وقعی نمی نھند و انس�ان ھ�ا را ب�ا ش�ک�ن�ج�ه ھ�ای 
بدنی و روحی به اعتراف وامی دارند ت�ا ب�ت�وان�ن�د 

 .حکم مرگ آنان را توجيه نمايند
دستگاه قضائی جمھوری اس]می ب�ار دي�گ�ر پ�ن�ج 

اي�ن . فعال سياسی را به اعدام محکوم ک�رده اس�ت
در حالی ست که ب�ر خ�]ف ادع�ای رژي�م، ھ�ي�چ 
سندی مبنی بر اقدامات خشونت آم�ي�ز آن�ان ع�ل�ي�ه 
جمھوری اس]می وجود ندارد و آنان مرتکب قت�ل 

جمھوری اس]م�ی از . يا اقدامی از اين نوع نشدند
بدو پيدايش خود ب�ا دس�ت�گ�ي�ری، ح�ب�س، ش�ک�ن�ج�ه 
کشتار و اعدام به مطالبات ملی ب�رخ�ی از م�ل�ي�ت 
ھای ساکن ايران پاسخ داده اس�ت و ھ�م�گ�ان م�ی 
دان��ن��د ک��ه اي��ن اق��دام��ات از ھ��م��ان روز ن��خ��س��ت 
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 ... و حکايت ھمچنان باقی ست٢آلماتی 

 خ.صه ای از
  اط.عيه ھای سازمان

 
 

 فروردين ماه سازمان ما اط]عيه ١٦در تاريخ 
برای آزادی کارگران درب�ن�د، "ای تحت عنوان 

در اي�ن . ص�ادر ک�رد" مت�ح�دان�ه م�ب�ارزه ک�ن�ي�م
اط��]ع��ي��ه ض��م��ن اش��اره ب��ه وخ��ام��ت اوض��اع 
معي�ش�ت�ی ک�ارگ�ران و دس�ت�گ�ي�ری ت�ع�دادی از 

: فعالين کارگری در اسفندماه گذشته آم�ده اس�ت
 سال سرن�وش�ت س�ازی ب�رای ط�ب�ق�ه ٩٢سال "

س��ال��ی ک��ه در ع��رص��ه . ک��ارگ��ر اي��ران اس��ت
س�ي��اس�ی ن��وروزش ب��ا دس�ت��گ�ي��ری ت�ع��دادی از 
فعاdن کارگری در روزھای پايانی اس�ف�ن�د م�اه 

شد و در عرصه اقتصادی نيز، ب�ا ” نو“گذشته 
تعيين يک حداقل دستمزد بخور و ن�م�ي�ر، چش�م 
انداز تھی تر شدن ھرچه بيشتر سفره کارگ�ران 

 ."و زحمتکشان ايران رقم خورد
در اين اط]عيه ھمچنين از دستگ�ي�ری ف�ع�ال�ي�ن 
کارگری به عنوان موج جدي�د تش�دي�د س�رک�وب 

فشار مض�اع�ف : در جامعه ياد شده و آمده است
بر زندانيان سياسی، طوdنی ترشدن زم�ان ب�ی 
خبری و ب]ت�ک�ل�ي�ف�ی دس�ت�گ�ي�رش�دگ�ان، ي�ورش 
ماموران امنيتی جمھوری اس�]م�ی ب�ه ف�ع�ال�ي�ن 
کارگری و دستگيری تعدادی از اعضای کميته 
ھماھنگی ب�رای ک�م�ک ب�ه اي�ج�اد تش�ک�ل ھ�ای 
کارگری از جمله غالب حسينی، خالد حس�ي�ن�ی، 
بھزاد ف�رج ال�ھ�ی، وف�ا ق�ادری،ع�ل�ی آزادی و 
حامد محمود نژاد در روزھای پايانی اسف�ن�دم�اه 
، نمونه ھايی از م�وج ج�دي�د ت�ھ�اج�م و تش�دي�د 

سرکوب و ت�ھ�اج�م�ی . سرکوب در جامعه است
که بيش از ديگر ن�ي�روھ�ای اج�ت�م�اع�ی، ط�ب�ق�ه 
کارگر و عناصر فعال کارگری را در ب�رن�ام�ه 

 .عمل خود قرار داده است
اط]عيه در فرازی ديگر با اشاره به بی خبری 
از وض��ع��ي��ت ک��ارگ��ران ب��ازداش��ت ش��ده ب��ر 
ضرورت تشديد مبارزه برای آزادی ک�ارگ�ران 

از : دس��ت��گ��ي��رش��ده ت��اک��ي��د ک��رده و م��ی گ��وي��د
دستگيری فعالين کارگری بيش از ب�ي�س�ت روز 

طی اين مدت و به رغم ت�ج�م�ع�ات . گذشته است
اعتراضی خانواده ھای دستگي�ر ش�دگ�ان اخ�ي�ر 
در مقابل دادستانی و بيدادگ�اه ان�ق�]ب س�ن�ن�دج، 

. ھنوز ھيچ خ�ب�ری از س�رن�وش�ت آن�ان ن�ي�س�ت
برای رھائ�ی ب�ازداش�ت ش�دگ�ان اخ�ي�ر و ت�م�ام 
کارگران زندانی بايد ت]ش و مبارزه م�ت�ح�دان�ه 

م��ق��اب��ل��ه م��ؤث��ردرب��راب��ر .س��ازم��ان داد ای را
تھاجمات و تعرضات ط�ب�ق�ه ح�اک�م درع�رص�ه 

اق��ت��ص��ادی و س��ي��اس��ی، مس��ت��ل��زم م��ب��ارزه  ھ�ای
 . متحدانه کارگران و زحمتکشان است

در ف��رازھ��ای پ��اي��ان�ی اي��ن اط��]ع��ي�ه ن��ي�ز م��ی 
ضمن دف�اع از ) اقليت(سازمان فدائيان : خوانيم

مطالبات ب�ر ح�ق ک�ارگ�ران اي�ران، خ�واس�ت�ار 
آزادی فوری و بی قيد و ش�رط ھ�م�ه زن�دان�ي�ان 
سياسی و به طور اخ�ص ک�ارگ�ران و ف�ع�ال�ي�ن 

 .کارگری دربند است
ض��م��ن ح��م��اي��ت از )اق��ل��ي��ت(س��ازم��ان ف��دائ��ي��ان 

تج�م�ع�ات اع�ت�راض�ی خ�ان�واده ھ�ای دس�ت�گ�ي�ر 
شدگان، خواھان گسترش اقدامات اعتراض�ی و 

اي�ران  تشديد مبارزات کارگران وزحمت�ک�ش�ان 
گ��ر و ض��د ک��ارگ��ری   ع��ل��ي��ه رژي��م س��رک��وب

 .ست جمھوری اس]می

 

 ب��ه ٢آن چ�ه از م��ذاک�رات دو روزه ی آل��م�ات��ی 
 ۵ + ١بيرون درز کرد حاکی از آن بود که گروه 

به جمھوری اس]می پيشننھاد کرده است که غ�ن�ی 
سازی اورانيوم را در فردو تعليق نمايد ت�ا ب�ت�وان�د 

غ�ن�ی ش�ده ب��رای  % ٢٠ب�ا اي�ن ش�رط اوران�ي�وم 
. راکتور تحقيقاتی اميرآباد را در ايران ن�گ�اه دارد

 به جمھوری اس]می اع]م ک�رد ک�ه ۵ + ١گروه 
فقط در اين صورت ب�رخ�ی از ت�ح�ري�م ھ�ا م�ان�ن�د 
تحريم ط] برداشته خواھد شد و شورای امني�ت و 
اتحاديه ی اروپا برای تحريم ھای ديگر تصمي�م�ی 

ًظاھرا ھيئت نمايندگی ج�م�ھ�وری . نخواھند گرفت
اس]می از دادن پاسخ قاطع به اين پيش�ن�ھ�ادھ�ا ک�ه 

ھم نام�ي�ده " ۵ + ١بسته ی پيشنھادی جديد گروه "
شد، سرباز زده است به طوری ک�ه م�اي�ک�ل م�ان، 
سخنگوی مسئول ديپلماسی اتحاديه اروپا گفت ک�ه 

 ۵ + ١از رويکرد ايران به پ�ي�ش�ن�ھ�ادھ�ای گ�روه 
چندی پيش، خاوير س�وdن�ا، . دچار ابھام شده است

نماينده سابق اتحاديه اروپا در امور خ�ارج�ی ن�ي�ز 
او گ�ف�ت�ه ب�ود ک�ه . يک چنين موضع گيری داش�ت

سعيد جليلی فقط ي�ک پ�ي�غ�ام رس�ان اس�ت و ف�اق�د 
 .اختيار برای پيشبرد جدی مذاکرات است

 اع�]م ش�د، ٢ھمين که شکست مذاکرات آل�م�ات�ی 
يک رشته موضع گيری ھای کمابيش تھدي�د آم�ي�ز 

ج�ان ک�ری، وزي�ر ام�ور . ديگر نيز آغاز گ�ردي�د
خارجی آمريکا بار ديگر اع]م ک�رد ک�ه ف�رص�ت 
مذاکرات ھسته ای ب�ا اي�ران ن�ام�ح�دود ن�ي�س�ت و 
دولت اسرائيل نيز با سوء استفاده از تھديدات ک�ره 
شمالی اع]م کرد که اگر به جمھوری اس]می ھ�م 
بيش از اين فرصت داده شود مانند اين کش�ور ب�ه 
ي�ک ت��ھ�دي��د ج�دی در م��ن�ط�ق��ه و ب�ه وي��ژه ب��رای 

 .اسرائيل تبديل خواھد شد
گفته شده است که کاترين اشتون و س�ع�ي�د ج�ل�ي�ل�ی 
فرصت نکردند تا در م�ورد زم�ان و م�ک�ان دور 

زمان و . بعدی مذاکرات گفت و گو و توافق نمايند
مکان دور بعدی زياد اھميتی ندارد، ات�ف�اق�ات�ی ک�ه 

 اف�ت�اد ب�ه ت�ن�ھ�اي�ی ٢در مدت کوتاه بعد از آلمات�ی 
نشان می دھد که مکان ھر جا و زم�ان ھ�ر وق�ت 
باشد، نمی توان گشايشی بر ب�ن بس�ت پ�رون�ده ی 

خ�ب�رگ�زاری . اتمی جمھوری اس]می تصور ک�رد
 ١٣٩٢ ف�روردي��ن ٢٠ج�م��ھ��وری اس��]م��ی روز 

اع]م کرد که يک کارخانه ی توليد کيک زرد ب�ا 
نام شھيد رضايی نژاد ک�ه در اردک�ان ي�زد ق�رار 
دارد و دو معدن اورانيوم در کوير ي�زد ب�ه ب�ھ�ره 

يک روز پيش از آن اع]م شد . برداری رسيده اند
که نمايندگان کنگره ی آم�ري�ک�ا در پ�ی ش�ک�س�ت 

 در پی آن ھستند تا تحريم ھ�ای ٢مذاکرات آلماتی 
 .اقتصادی را عليه ايران تشديد نمايند

است که اخت]فات و تضادھای دو ط�رف را ح�اد 
 .نموده است

 را ٢يک اتفاق ديگر که شکست مذاکرات آلماتی 
نشان می داد موضع گ�ي�ری آژان�س ب�ي�ن ال�م�ل�ل�ی 
ان��رژی ات��م��ی ب��ود ک��ه س��ه روز پ��ي��ش از آغ��از 
مذاکرات، ايران را دوباره مت�ھ�م ب�ه ت�]ش ب�رای 

يوک�ي�و آم�ان�و، م�دي�ر . ساختن اسلحه ی اتمی نمود
 فروردين به خ�ب�رگ�زاری ١٣کل اين آژانس روز 

ب�م�ب " ًاح�ت�م�اd"ھا گفت که ج�م�ھ�وری اس�]م�ی 
او در گ��ف��ت و گ��وي��ش ب��ا . ات��م��ی م��ی س��ازد

" م�ط�م�ئ�ن ن�ي�س�ت"آسوشيتدپرس افزود که آژانس 
ول�ی اط��]ع��ات��ی دارد ک��ه نش��ان م��ی دھ��د اي��ران 

. فعاليت ھايی در رابطه با اسلحه اتمی کرده اس�ت
وقتی که مسئول يک نھاد بين المللی با واژه ھ�ای 
اين چنينی يک عض�و خ�ود را زي�ر ض�رب م�ی 
گيرد، دليل ديگری به جز اعمال فشار بر آن نم�ی 

 .توان جست و جو کرد
 ش��ام��ل پ��ن��ج کش��ور عض��و دائ��م��ی ۵ + ١گ��روه 

. شورای امنيت سازمان ملل متح�د و آل�م�ان اس�ت
ھر چند رياست اين گروه بر عھده ی ن�م�اي�ن�ده ی 
عالی اتحاديه اروپا در ام�ور خ�ارج�ی س�ت، ام�ا 
ًنفس حضور چين و روسيه در اين گروه که ف�ع�] 
نفعی برای تضعيف بيش ت�ر ج�م�ھ�وری اس�]م�ی 
ندارند و حتا از آن حمايت ني�ز م�ی ک�ن�ن�د ب�ه اي�ن 
رژيم امکان می دھد ک�ه در م�ذاک�رات ھس�ت�ه ای 
دست به يک رشته مانور و گ�اھ�ی ب�ل�وف ب�زن�د، 
بدون آن که نگرانی جدی از ب�اب�ت آن ھ�ا داش�ت�ه 

قدرت ھای غربی در چ�ارچ�وب م�ذاک�رات . باشد
ھسته ای می خواھند تا آن جايی که می توان�ن�د از 
بلندپروازی ھای جمھوری اس�]م�ی ب�رای ت�ب�دي�ل 
شدن به يک قدرت منطقه ای تمام عيار جلوگي�ری 
نمايند و به ھمين خاطر در جھت ت]ش برای ع�دم 
دستيابی اش به س]ح اتمی با ابزارھای مختل�ف و 
از ج�م�ل�ه ت�ح�ري�م ھ�ای اق�ت�ص�ادی ب�ه ج�م�ھ�وری 

ج�م�ھ�وری اس�]م�ی ک�ه . اس]می فشار می آورن�د
اصلی ترين فن آوری ھای اتمی خود را در آغ�از 
از خود اين قدرت ھا و ب�ه وي�ژه ف�رانس�ه گ�رف�ت�ه 
است، خودش خوب می داند ک�ه ح�ت�ا اگ�ر روزی 
دو سه ک]ھک ھسته ای ھم بسازد ھرگز ن�خ�واھ�د 
توانست در برابر زرادخانه ی اتمی اين قدرت ھ�ا 
ُو حتا قدرت اتمی خردی مانند اسرائيل ي�ک روز 

اما اين رژيم ع�ج�ال�ت�ا قص�دی ب�رای . مقاومت کند
حل و فص�ل مس�ائ�ل م�ورد اخ�ت�]ف ن�دارد و در 

کوشد با توجه به وضع�ي�ت ن�ابس�ام�ان و  نھايت می
به شدت بحرانی خود چه از لحاظ س�ي�اس�ی و چ�ه 
اق��ت��ص��ادی از ھ��م��ان ق��درت ھ��ا در چ��ارچ��وب 
مذاکرات ھسته ای امتيازاتی را بگي�رد و اوض�اع 

 .خود را اندکی ھم که شده بھبود بخشد

 رژيم جمھوری اس.می را بايد
  با يک اعتصاب عمومی سياسی

  و قيام مسلحانه برانداخت
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��ن برای ارتباط با  (ا
	�ز��ن �� ھای خود  نامه   )���ا

 . ھای زير ارسال نمائيد را به يکی از آدرس

ھای مال�ی خ�ود را ب�ه ش�م�اره حس�اب  کمک
بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھمراه ک�د 

ھ�ای س�ازم�ان  مورد نظر ب�ه ي�ک�ی از آدرس
 . ارسال کنيد

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

��ن  فکس  شماره (ا
	�ز��ن ��  )          ���ا

٠٠۴۴٨۴۵٢٨٠٢١٩٩ 

 :نشانی ما برروی اينترنت

http://www.fadaian-minority.org 

http://71.18.109.83/   

 : E-Mailپست الکترونيک 

info@fadaian-minority.org 

��ن گير  شماره پيام (ا
	�ز��ن ��  :) ���ا

 در اروپا                
0031(0)618622401 

 
 :ای ميل تماس با نشريه کار

kar@fadaian-minority.org 
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 ھای تلويزيونی  دمکراسی شورايی غاز پخش برنامه   آ
          

. ھ�ای خ�ود را آغ�از ک�رده اس�ت پخش برنام�ه)  نوامبر۵( آبان ١۵تلويزيون دمکراسی شورايی از روز 
ست که پيش از اين راديو دمک�راس�ی ش�وراي�ی آن را  ی راه و مسيری تلويزيون دمکراسی شورايی ادامه

 .باشند پيموده و مخاطبان راديو با آن آشنا می
 ساع�ت در ھ�ف�ت�ه ۴ھای تلويزيون دمکراسی شورايی از طريق کانال تلويزيونی انديشه و به مدت  برنامه

 .باشد ھا می شود که دو ساعت آن زنده و دو ساعت ديگر تکرار برنامه پخش می
 

 :قرار است ھای تلويزيون دمکراسی شورايی بدين ساعات پخش برنامه
 

 :ھای تلويزيون دمکراسی شورايی دوشنبه و چھارشنبه ھر ھفته برنامه
  به وقت ايران٢٢ : ٣٠ساعت 
  به وقت اروپای مرکزی٢٠

 آنجلس  به وقت لس١١
 

 .شود استارت پخش می برد و تله ساعت از ماھواره ھات ھا به مدت يک اين برنامه
ونيم ظھر به وق�ت اي�ران، س�اع�ت   شنبه ھر ھفته ساعت دوازده۵ شنبه و ۴ھا در روزھای  تکرار برنامه

 .آنجلس خواھد بود ده صبح به وقت اروپای مرکزی و ساعت يک نيمه شب به وقت لس
ط�ور  توانيد از طريق آدرس اينترنت�ی س�اي�ت ان�ديش�ه ب�ه ای دسترسی نداريد، می اگر به تلويزيون ماھواره

 :ھای تلويزيون دمکراسی شورايی را مشاھده کنيد زمان برنامه زنده و ھم
 

com.andishehcomwww. 

 :ای کانال تلويزيون انديشه مشخصات ماھواره
North America :Galaxy 25 Frequency:12090 Horizontal Symbol Rate :20000 3/4  

Europe ,Middle East :Hot Bird 8 ,Frequency :10723 Symbol Rate:29900 3/4  
 
 

 
 

 حکم اعدام پنج زندانی سياسی عرب خوزستان
  و پيوند آن با مسئله ملی

گزارش تازه ی سازمان عفو بين ال�م�ل�ل ک�ه روز 
 منتشر شد حاکی از آن است ١٣٩٢ فروردين ٢٠

که  چي�ن، اي�ران، ع�راق، ع�ربس�ت�ان س�ع�ودی و 
اياdت متحده ی آمريکا پنج کشوری ھستند ک�ه ب�ه 
ت��رت��ي��ب م��ق��ام اول ت��ا پ��ن��ج��م اج��رای م��ج��ازات 

 مي]دی داشته ٢٠١٢ضدانسانی اعدام را در سال 
بر اساس آمار اين تشکل بين المل�ل�ی دف�اع از . اند

ح�ق��وق بش�ر ک��ه ب�رای ل��غ�و م��ج��ازات اع��دام ھ��م 
 ٣١۴ًمبارزه می کند، جم�ھ�وری اس�]م�ی رس�م�ا 

عفو ب�ي�ن .  اعدام کرده است٢٠١٢نفر را در سال 
الملل می گويد که اگر به اين رقم تعداد اعدام ھای 
تأييد نشده را ني�ز ب�ي�اف�زاي�ي�م آن گ�اه ت�ع�داد اع�دام 

ب�ه ع�ب�ارت . بي�ش ت�ر خ�واھ�د ب�ود % ٢۵شدگان 
ديگر جمھوری اس]می برای ح�ف�ظ ج�و رع�ب و 
وحشت در جامعه بيش از ي�ک ن�ف�ر را در روز 

 .اعدام می کند

ھ��ر چ��ن��د ج��م��ھ��وری اس��]م��ی در س��ک��وی دوم 
کشورھای مجری اعدام قرار دارد، اما م�ی ت�وان 
اي�ن رژي��م ض��دبش��ری را ب��رای اع��دام زن��دان��ي��ان 

به ع]وه در . سياسی، در سکوی نخست قرار داد
جمھوری اس]می حکم اعدام به وحشيانه ت�ري�ن و 
ًدردآورترين شکل يعن�ی ع�م�دت�ا از ط�ري�ق ح�ل�ق 
آويز اجراء می گردد و برخی از اين احکام برای 
ايجاد ترس حداکثری در م]ء ع�ام و در حض�ور 

 .کودکان خردسال اجراء می گردند
ًاخيرا برخی از تشک]ت دفاع از حقوق زن�دان�ي�ان 
و بشر و ھمچنين برخی از م�ق�ام�ات خ�ارج�ی از 
جمھوری اس]می خواسته اند که حکم اع�دام پ�ن�ج 

. زندانی سياسی عرب خوزستان را اج�راء ن�ک�ن�د
محمد علی عموری، ھادی راشدی، ھاشم شعب�ان�ی 
ن�ژاد و دو ب��رادر ب��ه ن�ام ھ�ای ج��اب�ر و م�خ��ت��ار 

  ١٠درصفحه 


