
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ناشر افکارفرقه دموکرات آذربايجان                     ١٣٩١اردوبهشت  ٩٠دوره پنجم  شماره 

  ! جمهوری فدرال خواست همه ملل و اقوام ايران است          

 در اين شماره
  ٢  ص                      ...                  تحليل هيئت اجراييه

  ٣ ص    ...                                       قطعنامه پلنوم
  ٣ص      ...                           در گذشت پرويز شهرياری

      ٤                                                    ص ...فرخنده باد
  ٥                                             ص....فراز و فرودهای

  ٧                                        ص....جهان در اول ماه مه
  ٨                                          ص....ادمکراسی در اروپ

  ٩                                 ص....نگاهی به تحوالت سياسی
  ١٠                                         ص....مملکت را از گرانی
  ١١                                         ص.....اعالميه راديو فرقه

  ١١                                          ص.... درصدی٣٥گرانی 
   ١٢ص ....                                           دور دوم انتخابات

  ١٣ص....                                        افزايش نرخ بيکاری
  ١٤ص...                                   ما نود و نه درصد هستيم
  ١٥ص....                                   نهم ماه مه روز پيروزی

  ١٥              ص.....                               عارف صفا شعر
  ١٦                                         ص  .....با وعظ و موعظه

 

 برگزاری پلنوم نوبتی فرقه دمکرات آذربايجان
  :پلنوم نوبتی فرقه دمکرات آذربايجان با اهداف زير برگزار شد

برسی گزارش هيئت اجراييه در باره مهمترين حوادث  -1
  ران  و جهان حد فاصل دو پلنوم اي

نقد و بررسی عملکرد فعاليت تشکيالتی و تبليغاتی هيئت  -2
 اجراييه

 قطعنامه پايانی -3
پلنوم در فضايی صميمانه و عزم مشترک شرکت کنندگان برای تدوام 
مبارزه در راه  آزادی  و دمکراسی کشور  و تامين حقوق خلق های 

  .ن  در موقع مقرر تشکيل شدايران از آن جمله خلق غيور آذربايجا
ـ ابتدا رفيق امير علی الهرودی صدر فرقه دمکرات آذربايجان، 
ضمن خوش آمد گويی به حاضرين، گزارش سياسی هيئت اجراييه که 

را در بر می ) حد فاصل دو پلنوم(مهمترين رخدادهای ايران و جهان 
 شرکت کنندگان در. گرفت، به اطالع شرکت کنندگان پلنوم رساند

پلنوم با نقد وبررسی و با تغييراتی جزئی و تکميلی گزارش سياسی 
  .هيئت اجراييه را به اتفاق آرا تائيد کردند

ـ صدر فرقه دمکرات آذربايجان گزارش مشروحی از عملکرد 
. تشکيالتی و تبليغاتی بين دو پلنوم را به اطالع شرکت کنندگان رساند

 آذربايجان در داخل و بنا بر اين گزارش گرايش به فرقه دمکرات
طبق . خارج از کشور نسبت به گذشته رشد چشم گيری داشته است

همين گزارش اين گرايش در ميان مهاجرين به خصوص نسل سومی 
فرزندان و نوادگان فرقه ای ها در مهاجرت . ها بخوبی مشهود است

با گرويدن به تشکيالت، فرقه ادامه دهندگان راه پدران و پدر بزرگ 
  . ود هستندهای خ

 رفيق الهرودی در ادامه گزارشی  از عملکرد تبليغاتی و نشرياتی 
طبق اين گزارش گفته شد عليرغم تمام . فرقه را به پلنوم ارائه داد

مشکالت فنی و مالی که در راه کارهای نشرياتی و تبليغاتی داشته 
ايم، نشريه آذربايجان ارگان کميته مرکزی فرقه بطور مرتب و منظم 

پ و مهمترين رويدادهای ايران و جهان را با انتشار بيانيه، چا
اطالعيه و مقاالت زير پوشش قرار داده و نظرات فرقه دمکرات 

در ارگان فرقه حوادث و . آذربايجان را به اطالع همگان رسانده است
. رويدادهای آذربايجان از جايگاه ويژه ای برخوردار بوده است

ذربايجان در اين مدت فعال عمل کرده همچنين سايت فرقه دمکرات آ
و در ميان ايرانيان داخل و خارج، بخصوص آذربايجانی ها بازديد 

صدرفرقه اضافه کرد که در صدد . کنندگان قابل چشمگيری يافته است
راه اندازی راديوی اينترنتی فرقه هستيم که کارهای مقدماتی آن 

ز به کار کرده صورت گرفته است و هم اکنون به شکل آزمايشی آغا
  .است

  .اين گزارش مورد تشويق و تائيد شرکت کنندگان قرار گرفت
ـ پلنوم با توصيه صدر فرقه و ديگر اعضای هيئت اجرائيه، خواستار 
آن شد تا عده از فعالين و کادرها به ترکيب کميته مرکزی افزوده 

ين پلنوم همچن. پلنوم به اتفاق آرا به اين پيشنهاد رای مثبت داد. شود
چند نفر از اعضای جديد کميته مرکزی را به هيئت اجرائيه انتخاب 

  . نمود
ـ پلنوم در پايان ضمن آرزوی موفقيت و پيروزی برای فرقه دمکرات 

  .آذربايجان با قطعنامه ای به کار خود پايان داد
دبيرخانه کميته مرکزی فرقه دمکرات آذربايجان                

 ١٣٩١شانزدهم ارديبهشت 
  

  فرخنده باد  اول ماه مه روز همبستگی کارگران سراسر جهان 
  !کارگران وزحمتکشان مبارز

  
کارگران . روز يازده ارديبهشت مصادف است با روز جهانی کارگر
ساله و در جهان از آن جمله کارگران و زحمتکشان کشورمان  هر 

حاکمان مستبد . ميدارند هر شرايط ممکن، اين روز را پاس و گرامی
و غارتگر صدای اتحاد کارگران و ديگر مزدبگيران را با منافع و 

به همين خاطر با هر ترفندی  از . بقای خود در تضاد کامل می بينند
جمله سرکوب خشن و دستگيری و زندانی کردن کارگران آگاه و 

تاريخ معاصر .  ميکنند تا جلوی چنين اتحادی را بگيرندمبارز، تالش
اما .  ايران گواه وشاهد دهها نمونه  تلخ و خونين چنين حرکاتی است

در دل اين مبارزات است که طبقه کارگر و ديگر زحمتکشان عليرغم 
هزينه های سنگينی که می پردازند، آبديده تر و آگاهتر به حقوق 

ام های استوارتر و سازمان يافته تر بر واقعی خود می شوند و با گ
     . عليه استثمار و استبداد به مبارزه بر می خيزند

  ٤                                          ادامه در ص
  

  
  

در گذشت پرويز شهرياری دانشمندی برجسته و 
  .مبارزی متعهد

پرويز شهرياری يکی از چهره های کم نظير علمی و فرهنگی و 
سالگی ٨٦ارديبهشت سال جاری در سن ٢٢ی ايران در سحرگاه سياس

  .در بيمارستان جم تهران در گذشت
  ٣                                                      ادامه در ص



  
  
  
  
  

  تحليل هيئت اجرائيه فرقه دمکرات آذربايجان
  در باره حوادث ايران و جهان

  
بحران اقتصادی کشورهای جهان را در چنگ خود گرفته 

آمريکا، قدرتمندترين دولت جهان هم با بحران اقتصادی . است
اين بحران، . دست به گريبان استو هم با بحران سياسی

اين بحران در وهله . اروپای غربی را نيز به هم ريخته است
اول وضعيت شهروندان کشورهای رشد يافته را دشوار کرده 

امتيازاتی که آنها در نتيجه سالهای طوالنی مبارزه به . است
حقوق بازنشستگی و . دست آوردنده بودند، لغو می گردد

بيکاری به طور دائمی در حال .  يابددستمزدها کاهش می
بخش بزرگی از جوانان به اردوی بيکاران می . افزايش است

بحران اقتصادی نه تنها عميق تر می شود، بلکه باز . پيوندند
هم مقياس گسترده تری می يابد و تمام کشورهای جهان را 

  .احاطه می کند
 آمريکا سرکرده امپرياليسم جهانی برای حفظ و نگهداری

حکمرانی خود بر جهان از شيوه های مختلفی استفاده می کند و 
از انجام عمليات نظامی عليه کشورهايی که در برابر آمريکا 

تالش می کند در اروپا . سر تعظيم فرود نمی آورند، نمی گذرد
سيستم دفاع موشکی مستقر نمايد و بدين ترتيب در مناسبات با 

  .روسيه نارضايتی به وجود می آيد
ر ميان کشورهايی که سرتعظيم در مقابل آمريکا فرود نمی د

دولت . آورد، دولت ايران نيز موقعيت مخصوص خود را دارد
روابط ) ١٩٧٩فوريه (١٣٥٧ايران پس از انقالب بهمن 

بيش از سی سال است که . ديپلماتيک با آمريکا را قطع کرد
بدين . مناسبات ميان دو دولت در حالت وخيمی باقی مانده است

ترتيب احتمال جنگ ميان دو کشور حالت اجتناب نا پذيری به 
آمريکا چگونگی استفاده ايران از انرژی اتمی . خود می گيرد

را رد می کند و در همين ارتباط تمايل خود به آغاز عمليات 
بنا بر اين آمريکا و . نظامی عليه ايران را اعالم می کند

کانون جنگ در خاورميانه اسرائيل خود را همانند آفرينندگان 
اگر چنين جنگی آغاز شود، منطقه با فاجعه . نشان می دهند

  .بزرگی مواجه خواهد گرديد
ايران يکی از بزرگترين دولتهای منطقه است و صاحب قدرت 

وليکن بودجه ای که برای ايجاد چنين . نظامی وسيعی است
ای قدرتی هزينه می شود، بايد در راه ايجاد رفاه برای خلقه

استفاده از انرژی «دولت ايران زير نام . ايران هزينه کرد
شرايط را برای تبديل ايران به ميدان جنگ آماده می » اتمی
ميلياردها دالر حاصل از فروش نفت بايد در راه توسعه . کند

قدرت صنعتی ايران بايد گسترش . اقتصادی کشورهزينه شود
انات اقتصادی ساخت و احداث واحدهای صنعتی هم امک. يابد

کشور را متنوع می سازد و هم برای اهالی کشورمحل های 
دولت ايران به جای اينکه سياست توليد . کار تامين می گردد

محصوالت صنعتی و صدور آنها به کشورهای ديگر را در 
پيش گيرد، برای تامين نيازمنديهای کشور به سياست واردات 

نه . ردات می گرددالويت می دهد و ميلياردها دالر صرف وا
تنها واردات محصوالت صنعتی بلکه واردات محصوالت 
غذايی و کشاورزی بخش اعظم واردات را را تشکيل می 

بدين ترتيب اقتصاد کشور به طور کامل وابسته به واردات .دهد
امروز اساس اقتصاد ايران نه توليد بلکه تجارت . می شود

جهانی تبديل گرديده ايران به بازار بزرگی برای اقتصاد . است

حقوق شاغلين . در صد جوانان بيکار هستند٥٠در نتيجه . است
. حد اقل حقوق ها زير خط فقر است. در سطح پايين قرار دارد

. بخش بزرگی از جوانان در فقر و ناکامی به سر می برند
  .تعداد کودکان ولگرد به طور دائم در حال افزايش است

ا تحت فشار مشکالت اقتصادی شهروندان کشور ايران نه تنه
هستند، عالوه بر اين  در معرض فشارهای سياسی قرار 

ارگان های حاکم برای حفظ حاکميت خود از روش های . دارند
آزاديهای . سرکوب سياسی در مقياس گسترده استفاده می کنند

بيان، قلم، گردهمايی، فعاليت تشکلها و سازمان ممنوع شده 
ور ايران که دارای تمدن بزرگی در يک کالم بر کش. است

است و در مقياس تاريخی يکی از مراکز تمدن دنيا است، 
کشور با قوانين قرون . ديکتاتوری تمام عيار حکومت می کند

زنان که نيمی از جامعه  را تشکيل . وسطايی اداره می شود
می دهند، از حقوق انسانی محروم گرديده اند و زن به 

  .شده استموجودی بی حقوق تبديل 
فرقه دمکرات آذربايجان با سازمانهايی که در راه برقراری 
. يک نظام دمکراتيک در کشور مبارزه می کنند، هم رای است

در کشور چند مليتی ايران ضمن بر قراری آزادی و دمکراسی 
نظام . بايد حق تعيين سرنوشت ملتها به رسميت شناخته شود

خلقهای .  تبديل شودحکومتی ايران بايد به يک دولت فدرال
ساکن ايران بايد حق شرکت در اداره منطقه مسکونی خود را 

و بايد از حق تحصيل به زبان مادری و شرايط . به دست آورند
  .مناسب برای رشد فرهنگی ملی خود بر خوردار باشند

آذربايجان در مبارزاتی که ابتدای قرن بيستم برای تبديل ايران 
ز گرديد شرکت تعيين کننده به يک کشور دمکراتيک آغا

و نقش ويژه ای در سرنگونی سلطنت مطلقه و استقرار . داشت
جنبش ستارخان، . قوانين مشروطه برای اداره کشور ايفا نمود

قيام شيخ محمد خيابانی و نهضت پيشه وری در مبارزه برای 
  .آزادی ايران نقش ويژه خود را داشته اند

لقهای ساکن ايران شرکت در مبارزه عليه ديکتاتوری تمام خ
پيروزی در اين مبارزه به دمکراتيک شدن کشور . داشتند

مبارزه برای دمکراسی تنها يک . ايران منتهی خواهد گرديد
مبارزه سياسی نيست، بلکه در عين حال مبارزه ای است برای 

  .دستيابی به عدالت اجتماعی
فرقه دمکرات آذربايجان مثل هميشه باز هم يکی از 

طی سالهای . نهايی است که در اين مبارزه شرکت داردسازما
مهاجرت که فرقه دمکرات آذربايجان در حفظ و نگهداری خود 
. کوشا بود، صفوف آن با نسلهای دوم و سوم جايگزين می شود

ارگان مرکزی فرقه به شکل ماهيانه منتشر می گردد 
کميته مرکزی فرقه . درسايت فرقه نيز درج می شود.و

سايت خود ) ٢٠٠٤ژانويه (١٣٨٢ذربايجان از ديماه دمکرات آ
را تاسيس نمود وبدين وسيله نقش خود در مبارزات خلقهای 
ايران را ايفا می کند و خط ومشی سياسی خود را به طرفداران 

سايت فرقه هم در . خود و ديگر خوانندگان ارائه می دهد
 گروه اروپا و آمريکا و هم در ايران و از جمله در آذربايجان

فرقه ما مثل . بزرگی از خوانندگان را به خود جلب نموده است
هميشه باز هم خط مشی سياسی خود را در ميان مردم منتشر 

  .می کند و اين عمل هميشه ادامه خواهد داشت

٢

  کرات آذربايجانناشر افکارفرقه دم              ١٣٩١ارديبهشت ٩٠شمارهدوره پنجم



 
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٣ 

  کرات آذربايجانناشر افکارفرقه دم               ١٣٩١ارديبهشت ٩٠شمارهمدوره پنج

قطعنامه پلنوم کميته مرکزی فرقه دمکرات 
  آذربايجان

  
شرکت کنندگان در پلنوم، پس از استماع گزارش هيئت 
اجرائيه و نظرات حاضرين و تصويب و تحليل سياسی 

  :هيئت اجرائيه تاکيد  می کنند که
 کشورهای سرمايه داری را در هم ، بحران اقتصادی-١

دولتهای امپرياليستی به سرکردگی . پيچيده است
امپرياليسم آمريکا شهروندان خود را از امتيازاتی که 
دست آورد مبارزات سالهای طوالنی آنها بود، محروم 

تعداد بيکاران بی وقفه در حال افزايش است و . می کنند
  .يم تر می شودوضعيت مادی اهالی وخ

 شعله های جنگ که بر آمدها ز ماهيت امپرياليسم -٢
در افغانستان جنگ . است، خاموش نمی شود

سياست جنگی تجاوزکارانه . تجاوزکارانه ادامه دارد
آمريکا ايران را با احتمال عمليات جنگی تهديد می کند 
و بدينترتيب در پی کانون عمليات نظامی جديد در 

 .منطقه است
ولت ايران بيش از سی سال است که به سياست  د-٣

ماجراجويانه خود در برابر آمريکا ادامه می دهد و بدين 
ترتيب شرايط مناسبی برای تشديد وخامت اوضاع 

 .منطقه ايجاد می کند
 هرچند که کشور ايران دارای ثروت های طبيعی -٤

سرشاری است، ولی توان اقتصادی آن در سطح پائينی 
ر عين حال اقتصاد ايران در وضعيت د. قرار دارد

اکثر مايحتاج کشور توسط واردات از . وابسته است
اين امر صنايع توليدی را . خارج کشور تامين می گردد

به شکل مستمر تضعيف نموده و سبب تعطيل شدن آنها 
 .می گردد

 در کشور ايران که اقتصاد آن به طور روز افزون -٥
 دائما در حال افزايش وابسته به واردات است، بيکاری

سطح زندگی اکثريت اهالی بی وقفه در حال تنزل . است
ميزان فقر در حال افزايش است و بدين ترتيب . است

 .تضاد ميان مردم و حاکميت در حال گسترش می باشد
 گسترش تضاد ميان خلق و حاکميت به محدوديت -٦

آزادی و دمکراسی منجر می شود و آزاديهای بيان، قلم، 
. دهمايی و فعاليت های سازمانها از بين می رودگر

بدين ترتيب مبارزه برای آزادی و دمکراسی در اشکال 
 .مختلف ادامه می يابد

مبارزه برای آزادی و دمکراسی از چارچوب های ملی 
خارج شده و تبديل به مبارزه ای در مقياس جهانی 

مبارزاتی که در شکل های متفاوت در . گرديده است
آمريکا و کشورهای عربی جريان دارد و منجر اروپا، 

. به کنار زدن ديکتاتورها از صحنه سياسی می گردد
مبارزه ای که اساس همه . اين نيز منطق مبارزه است

اين تغييرات را تشکيل می دهد، انهدام سيستم اجتماعی 
. کهن و ايجاد سيستم اجتماعی نوين را مطالبه می کند

کن ايران در صفوف مقدم در اين مبارزه، خلقهای سا
بدون شک در قرن بيست و . خلقهای جهان قرار دارند

يکم مبارزه خلقها  عليه ديکتاتوری نقش تعيين کننده ای 
  .خواهد داشت

  ١٣٩١ ارديبهشت ١٦
  )٢٠١٢مه  ماه ٥(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

در گذشت پرويز شهرياری دانشمندی برجسته و 
  .مبارزی متعهد

پرويز شهرياری يکی از چهره های کم نظير علمی و فرهنگی و 
 سالگی٨٦ارديبهشت سال جاری در سن ٢٢سياسی ايران در سحرگاه 

  .در بيمارستان جم تهران در گذشت
در کرمان و در يک خانوده زحمتکش ١٣٠٥شهرياری در سال 
پدرش دهقانزاده ای بود که روی زمين های . زرتشتی متولد شد
پس از مرگ پدرش سرپرستی خانواده به . اربابی کار ميکرد

 در ١٣٣٢وی در سال . افتاد) گلستان شهرياری(دوش مادرش 
رشته رياضی از دانشکده علوم دانشگاه تهران و دانشسرای 

پس از آن به به تدريس رياضی در . عالی فارغ التحصيل شد
  .دبيرستانهای ايران و دانشکده فنی و تربيت معلم پرداخت

 به فعاليت سياسی روی آورد و ٢٠شهرياری در سالهای دهه 
وی . ه ايران پذيرفته شد  به عضويت حزب تود١٣٢٤در سال 
پس از . برای نخستين بار بازداشت و زندانی شد١٣٢٨در سال 

آن نيز به دليل ديدگاههای سياسی اش در دوران پيش از انقالب 
همزمان با يورش ١٣٦٢پس از انقالب در . بارهابه زندان افتاد

  .به حزب توده ايران دستگير و يک سال در زندان به سر برد
ی دارای فعاليت علمی و فرهنگی بی شماری پرويز شهريار

، "انديشه ما"، "وهومن"از جمله سالها سردبير نشريه . است
  .بود" چيستا"و " دانش و مردم"، "سخن علمی"

از دکتر پرويز خانلری، وزير ١٣٤٥شهرياری در سال 
آموزش و پرورش وقت ايران، نشان درجه يک علمی دريافت 

چهره "ه عنوان ب١٣٤٨وی همچنين در سال . کرد
  .در رشته رياضيات بر گزيده شد" ماندگارعلمی

چندين کتاب ١٣٥٢تا ١٣٣٥پرويز شهرياری در فاصله سالهای 
وی همچنين با ترجمه شمار زيادی کتاب . رياضی تاليف کرد

رياضی نقش برجسته ای در پرورش فکری دانش آموزان و 
  .دانشجويان ايرانی در اين رشته علمی داشت

 پرويز شهرياری هزاران اثر ارزنده بويژه درعرصه از استاد
  .رياضات به يادگار مانده است

فرقه دمکرات آذربايجان فقدان جبران ناپذيراين شخصيت 
ارزنده و بزرگ را به بازماندگان او، جامعه علمی ايران و 

  .ياران  و همرزمانش صميمانه تسليت می گويد
  

 



  
  
  
  
  

   کارگران سراسر جهان فرخنده باد  اول ماه مه روز همبستگی
  !هم ميهنان گرامی

  
.  طبقۀ کارگر چرخ صنايع کشور را به حرکت در مياورد

انقالب صنعتی در اروپا در شکل گيری طبقۀ کارگر نقش 
با گذر زمان و پيشرفت صنعت، تضاد . اساسی بازی نمود

شکل آشتی ناپذير ) کارگر و سرمايه دار(ميان کار و سرمايه 
کارگران اکثريت . عه به دو بخش تقسيم گرديدجام. بخود گرفت

توليد کنندگان . و سرمايه داران اقليت جامعه را تشکيل دادند
آنها . نعمات مادی استفاده از اين نعمت ها کمتر بهره مند شدند

در شرايطی سخت و طاقت فرسا کار ميکردند و مزد کمتر در 
رای دست اين امر کارگران را وادار نمود ب. يافت می نمودند

اعتصاب يکی از . يابی به حقوق حقۀ خود مبارزه کنند
کارگران آمريکا . موثرترين   شيوه های مبارزه طبقاتی است

در شيکاگو از اين اسلحه استفاده کردند و مورد هجوم پليس 
در اين حمله عده زيادی از کارگران کشته و . قرار گرفتند
برگزاری . گذرداز آن تاريخ بيش از يک قرن مي. زخمی شدند

جشن اول ما مه به پاس مبرزات کارگران شيکاگواز همين 
اکنون دو طبقۀ .  تاريخ آغاز گرديد و همچنان ادامه دارد

صاحبان . سرمايه دار و کارگر در مقابل هم قرار گرفته اند
. سرمايه حاضر نيستند از تملک ابزار توليد صرف نظر کنند

واقعی نعمات مادی در کارگران نيز بعنوان توليد کننده  
کشور، ميخواهند تا مالکيت ابزار توليد در اختيار دولت  ملی 

و دولت هم بعنوان نماينده جامعه غير طبقاتی، . قرار گيرد
ثروت ملی را در ميان اعضاء جامعه بشکل عادالنه تقسيم 

چنين جامعه . يعنی هرکس در برابر کار خود مزد بگيرد. نمايد
در اين .  بخشی از اروپا و آسيا پديد آمدای در قرن بيستم در

. جوامع ثروت ملی در دست آفرينندگان آن قرار گرفت
بيکاری، بی خانمانی، بی سوادی و عقب ماندگی تاريخی و 

اين کشورها عليرغم تمام . فرهنگی تقريبا ريشه کن شد
مشکالتی که از گذشته به ارث برده بودند و نيز جهان سرمايه 

حميل ميکرد بطور اعجاب آوری رشد و داری به آنها ت
اما گياهان هرز و خودرو که سالها در اين . پيشرفت کردند

جامعه جا خوش کرده بودند و منتظر فرصت مناسبی برای 
خشکاندن نهال نوپای حاکميت مردم بودند بر اساس غفلت های 

بدين .  ايجاد شده جان گرفتند و به خشکاندن مزرعه نائل آمدند
طبقۀ کارگر  از » دمکراسی خواهی« ميان هياهوی ترتيب در 

قدرت سياسی برکنار گرديد و دو باره ثروت در دست سرمايه 
بدين . متمرکز شد) گياهان هرز و خودرو(» نوبنياد«داران 

طريق سرمايه داری خود را پيروز قرنی دانست که با 
  .انقالبهای ملی و طبقاتی شروع شده بود

آغاز قرن . ه داری چندان دوام نياورد  اما  شادی جهان سرماي
بيست و يکم، آغاز بحران ساختاری و همه جانبه نظام سرمايه 
داری بويژه در کشورهای صنعتی بزرگ مانند آمريکا و 

اين  بحران که ازذات نظام سرمايه داری . اروپای غربی بود
سطح توليدات . نشات می گيرد، رفته رفته عميق تر شد

و هر روز که . و اين سير نزولی ادامه داردصنعتی پائين آمد 
به طبع  . ميگذرد در آمد هنگفت صاحبان سرمايه کمتر ميگردد

  در آمد کارگران نيز بشکل محسوس تنزل ميابد و زندگی برای  
  

  
  

مبارزه ميان کار و سرمايه . ثروت آفرين  مشکلتر ميگردد
نی جهان سوم بعنوان ذخيره نيروی انسا. گسترش پيدا ميکند

و . پشت سر طبقۀ کارگر کشورهای صنعتی قرار ميگيرند
صاحبان سرمايه های متروپل نيز از پشتيبانی صاحبان سرمايه 

بدين طريق نيروی کار .  داری جهان سوم برخوردار ميشوند
جهانی بر عليه نيروی سرمايه جهانی متشکلتر و نيرومندتر 

داليل اين مبارزه گرچه ممکن است ب. وارد ميدان می شود
شرايط جهانی راه طوالنی را درپيش داشته باشد، اما بطور 

بی جهت نيست که از هم اکنون . حتم تاثير گذار خواهد بود
بسياری از متفکران نظام سرمايه داری معتقد به اصالحات 

اما  .  ريشه ای اما ميانه برای برون رفت از اين بحران  هستند
نند که تنها راه حل بحران خود اين متفکرين هم شايد بخوبی بدا

نظام سرمايه داری تمکين به خواست زحمتکشان  يعنی  ملی 
کردن ابزار توليد و از ميان برداشتن اليگارشی مالی و صنعتی 

در غير اينصورت تضاد بين کار وسرمايه تشديد خواهد . است
و نيروی عظيم زحمتکشان در برابر سرمايه جهانی قدعلم . شد

تغيير وضع موجود و ايجاد عدالت  اجتماعی  و برای . ميکنند
در اين مبارزه طبعا اقشار و . در جهان مشترکأ مبارزه ميکنند

اليحه های ديگر جامعه که از نظام موجود زيان ديده اند به 
  . ياری کارگران و زحمتکشان خواهند آمد

  
  !نيروهای ملی و انقالبی و آزاديخواهان کشور

  
ن ميهنمان در حالی به استقبال بر امسال کارگران و زحمتکشا

گزاری روز جهانی کارگر می روند که شرايط  کشور بس 
تورم و بيکاری و گرانی سرسام آور عرصه را .  بحرانی است

بر زندگی زحمتکشان، بخصوص کارگران هرچه بيشتر تنگتر 
آغاز سال جاری که به ادعای رهبر جمهوری . کرده است

به (نامگذاری شده است » دی ملیحمايت از تولي«اسالمی سال 
بيش از سی درصد ) نوشته روزنامه های مجاز کشور

کارگران کار خود را از دست داده اند و بسياری از بنگاههای 
نرخ تورم در آغاز .  توليدی تعطيل و يا نيمه تعطيل شده اند

سال جديد رکود شکنی کرده و به باالی چهل در صد نسبت به 
ميت با توجه به نا رضايتی عمومی که در حاک. قبل رسيده است

جامعه، بخصوص در ميان زحمتکشان می بيند تمام توان خود 
را بکار بسته است تا از تجمع کارگران و ديگر زحمتکشان در 

اين وظيفه تک تک . روز جهانی کارگر جلوگيری کند
. نيروهای آزاديخواه است که بر عليه توطئه رژيم مبارزه کنند

ای رسيدن به آزادی و دمکراسی بايد پيوند بدون شک بر
مبارزات ملی و قومی با خواست زحمتکشان کشور تامين 

امر مهمی که تا کنون از ديد بسياری از مبارزان و . گردد
  . آزاديخواهان ناديده و يا کمتر به آن بها داده شده است

  
  پيش بسوی برگزاری هرچه با شکوهتر جشن اول ماه مه

  قۀ دمکرات آذربايجان کميته مرکزی فر
 ١٣٩١ماه مه       اول 

 

۴ 

  کرات آذربايجانناشر افکارفرقه دم             ١٣٩١ ارديبهشت ٩٠شمارهدوره پنجم



  
  
  
  
  
  

  فراز و فرودهای
   برگزاری مراسم اول ماه مه در ايران

  
بزرگداشت اول ماه مه روز همبستگی زحمتکشان سراسر 
  .جهان در ايران با فراز ونشيب های زيادی روبرو بوده است

ی اول ماه مه، روز جهانی کارگر، با تحرکات و  تاريخچه 
های  در دهه. های کارگری در قرن نوزدهم مرتبط است اليتفع

ها و  آخر اين قرن هم اروپا و هم آمريکا شاهد اعتصاب
 ٨های مختلفی، از جمله  های کارگری برای خواست اعتراض

  .ساعت کار در روز بودند
نتيجه نبود، اما در  ها بی هايی از اروپا اين تالش در بخش

. مانع از تحقق خواست يادشده شدآمريکا مقاومت کارفرمايان 
از اين رو فدراسيون سنديکای صنعتی و تجاری اين کشور در 

 خود انجام جنبشی گسترده و عمومی را ١٨٨۴ سال  کنگره
شدن ساعات اجباری کار روزانه کارگران  برای محدود
 .تصويب کرد

ازا کشيد و ر ماه به د١٨تدارک عملی اين جنبش نزديک به 
های کارگری و سوسياليستی به  ها و تشکل مانبسياری از ساز

سرانجام، در چارچوب . همکاری و همگامی با آن جلب شدند
 ٨کردن خواست محدودسازی ساعات کار کارگران به  عملی

ساعت در روز، به کارفرمايان اولتيماتوم داده شد که اگر تا 
 به اين خواست گردن نگذارند، در اين روز ١٨٨۶اول ماه مه 

 .تصاب کارگران مواجه خواهند شدبا اع
اعتنايی کارفرمايان به اين خواست، روز اول ماه مه  با بی
 هزار کارگر آمريکايی دست به ٣۵٠ نزديک به ١٨٨۶

اعتصاب زدند که حمالت و سرکوب پليس و بازداشت، 
. محاکمه، زندان و اعدام شماری از کارگران را به دنبال داشت

 ١٨٨٩ارگری آمريکا از سال به رغم اين ناکامی، جنبش ک
 ساعت کار روزانه را ٨مجددًا تالش و فعاليت برای تحقق 

» ها المللی سوسياليست  بين کنگره«آغاز کرد و در همين سال 
يا انترناسيونال دوم، تصويب کرد که روز اول ماه مه، روز 

  .جهانی کارگر ناميده شود
اول ماه به هايی که به تثبيت روز  ها و اعتصاب گرچه فعاليت

 ساعت کار در ٨عنوان روز کارگر انجاميدند عمدتًا با تحقق 
  ای که از تعيين اين   دهه١٢روز مربوط بودند، ولی در طول 

ها و  گذرد، مبارزه و تالش کارگران به عرصه روز می
 .های متفاوتی کشيده شده است خواست
 اری، درمانی و بازنشستگی، قانونهای ک حق تشکل، بيمه

 که بهتر مدافع حقوق کارگران باشد، تعيين يا افزايش کاری
  های گيری حداقل دستمزد، مشارکت کارگران در تصميم

  ها،برابری حقوق زنان و مردان در محيط  ها و کارگاه کارخانه
  مالی زنان، ط بهتر برای اشتغال و استقالل کار و ايجاد شرای

های  بهدفاع از امر صلح و مخالفت با جنگ، اعتراض به جن
شدن و هدايت اين روند به مسير و مجرايی  منفی جهانی

ها و  اند که تشکل هايی بوده  خواست از جمله... تر و  عادالنه
نمايندگان کارگران در گوشه و کنار جهان به ويژه در مراسم و 

و برای تحققشان فعاليت  های اول ماه مه بر آنها تاکيد  برنامه
 .اند کرده

   رسمی جهان تعطيلرکشو بيش ازهشتاد درروز اول ماه مه 
   و جشن و سخنرانی  است که معموًال با راهپيمايیاعالم شده

   
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

 از زمره .شود برای بهبود بيشتر وضعيت شاغالن همراه می
. کشورهايی که روز اول ماه مه را تعطيل اعالم نکرده است

 .جمهوری اسالمی ايران است
 ماه مه در ايران با فراز و نشيب های برگزاری جشن اول

 تقريبًا سی سال پس از تصويب اين .زيادی روبرو بوده است
روز به عنوان روز جهانی کارگر اولين گردهمايی به مناسبت 

» شورای مرکزی فدراسيون سنديکای کارگری«اين روز را 
ی  به رغم رشد محدود طبقه.  برگزار کرد١٣٠٠در سال 

 هزار کارگر و ٨شده  ، فدراسيون يادن زمانآکارگر در ايران 
 سنديکا گرد آمده بودند نمايندگی ١۶کارکنان اداری را که در 

 .می کرد
 کم و بيش ١٣١٠ تا ١٣٠٠های  برگزاری اول ماه مه در سال

 شهرهای مختلف ايران شاهد ١٣٠٨سال . ادامه داشت
اعتصاب . سابقه اين مراسم بودند برگزاری گسترده و بی

اين . ای بخشيد ران صنعت نفت نيز به اين روز بعد تازهکارگ
 شناخته  کارگران با اعتصاب خود در آبادان خواهان به رسميت

 های خود، تعيين حداقل دستمزد و به رسميت شدن تشکل 
  .شناختن روز اول ماه مه به عنوان روز کارگر شدند

که » مقابله با مرام اشتراکی«با تصويب قانون ١٣١٠ از سال 
به قانون سياه معروف شد، توسط رضا شاه تعقيب و پيگرد 
. فعاالن کارگری و گروههای چپ شدت وشتاب بيشتری گرفت

بر همين اساس، برگزاری اول ماه مه  و تالش کارگران برای 
  .دستيابی به حقوق بيشتر با مشکالت و موانع سختی مواجه شد

يک  و برقراری ١٣٢٠با سقوط حکومت رضاشاه در سال 
 مساعدی  های پس از آن، زمينه پايدار در سال  دموکراسی نيمه

به . های کارگری به وجود آمد برای بسط و گسترش تشکل
عالوه، اين دوران با رشد صنايع و افزايش کمی شمار 

 .کارگران ايران نيز همراه بود
بر اين اساس، برگزاری اول ماه مه و تالش و تکاپوی 

ه حقوق و شرايط کاری بهتر نيز کارگران برای دستيابی ب
جشن اول ماه مه در تهران در . شدت و حدت بيشتری يافت

» شورای متحدٔه مرکزی سنديکاهای کارگری« که ١٣٢۵سال 
آن را تدارک و برگزار کرد، بزرگترين جشن کارگری در 
 .تاريخ معاصر ايران تا آن زمان بود

ت داشتند،  هزار نفر شرک٨٠در اين جشن که در آن نزديک به 
شادمانی از پايان جنگ جهانی دوم و نيز تاکيد بر لزوم تحقق 

مسکن . های کارگران در آن برجسته بود شماری از خواست
های  بهتر، اعمال نظام حداقل دستمزد، افزايش سهميه

  رسميت شناخته شدن اتحاديه، و تصويب يک  بندی ، به جيره
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های   از جمله خواستت ساعت کار روزانه، و هشقانون کار
اندکی بعد . مطرح در تظاهرات تهران و ديگر شهرها بودند

ها، اولين قانون کار در ايران از تصويب  ازاين مراسم و برنامه
  .تگذشمجلس شورای ملی 

که حکومت ملی به ١٣٢٥در آذربايجان بخصوص در سال 
اول ماه مه با رهبر فرقه دمکرات آذربايجان حاکم بود روز 

کارگران و زحمتکشان . شکوه هرچه بيشتر برگزار گرديد
آذربايجانی در تاريخ ايران برای اولين بار بدون هراس از 
تعقيب پليس و يا ترس از بيکار شدن توسط کارفرماها به 
خيابانها آمدند و خواسته های خود را آزادانه بگوش دولت خود 

 .مختار ملی رساندند
، نه تنها اين قانون ملغی شد، بلکه ١٣٣٢ مرداد ٢٨با کودتای 

های کارگران و احزابی که خود را مدافع حقوق آنها  تشکل
دانستند نيز به شدت زير سرکوب و فشار قرار گرفتند و  می

روز اول ماه و برگزاری . آنها را منحل اعالم کردکودتا دولت 
 .قرار گرفتمراسم آن نيز در محاق تعطيل 

 در جنبش ١٣٣٢ تا ١٣٢٠ی  نسلی که در فاصلهبا اين همه 
کارگری ايران نقش و سهمی داشت، در دوران پس از کودتا 

های بعدی   را به نسلو اندوخته خودنيز تالش کرد تجارب 
انتقال دهد و برگزاری ماه مه را ولو به صورت مخفی و در 

حکومت بعد از چند سال . ابعاد کوچک هم که شده تداوم بخشد
 زير فشار افکار عمومی جهان و مبارزات و شاهضا محمد ر

ابتدا . اعتصابات کارگری مجبور شد روز کارگر را بپذيرد
.  اسفند تولد رضا شاه را بعنوان روز کارگراعالم کرد24روز 

پس از آنکه اين روز با اعتراض افکار عمومی ايران وجهان 
 و مقاومت کارگران در مقابل آن روبرو شد، تن به پذيرش

 برای اما. روز يازدهم ارديبهشت ماه به عنوان روز کارگر داد
از حضور کارگران و محافل کارگری در آن که مانع 

. برگزاری اين روز شود، خود ابتکار عمل را در دست گرفت
بدين ترتيب روز اول ماه مه مبدل شد به مراسمی شاهانه بدون 

سميت آنکه حقوق کارگران، از جمله حق تشکل آنها را بر
 .شناخته شود

 کارگران ايران و به ويژه کارگران صنعت نفت نقش
اين نويد را برای طبقه کارگر  ، ١٣۵٧ انقالب سال پيروزیدر

  ايران بوجود آورد که دوران سياه رنج و مشقت های کارگران 
و از اين پس  زحمتکشان  . و زحمتکشان پايان يافته است

  و مدنی در وضعيت  حقوق اجتماعی، صنفی کشور به لحاظ 
 انقالب که  اول سالچند در .خواهند گرفتکيفی متفاوتی قرار 

گام های مثبتی  در اين .  نداشتندهنوز اقتدارحاکمان کنونی 
 احزاب و ،های کارگری  تشکلزمينه، از جمله آزادی 

و توجه به اقتصاد ملی و غير وابسته و های مدافع آنها  گروه
  از همين رو .  کشور برداشته شدکوتاه کردن دست چپاولگران

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

برگزاری اول ماه مه نيز در اين سالها ابعاد و تنوع گسترده ای 
بزرگترين تظاهرات و گردهمايی های کارگری در . داشت

   .تاريخ معاصر ايران هم درهمين سالها برگزار گرديد
در . ماههای اول انقالب مصادف بود با روز جهانی کارگر

  خيابان های تهران، تبريز و ٥٨ يازدهم ارديبهشت سال روز
ديگر شهرهای کوچک و بزرگ کشور با رژه کارگران 
. سراسر کشور نويد اززندگی تازه ای برای زحمتکشان ميداد

  خبرنگاران بزرگترين خبرگزاری های جهان و نمايندگان 
سازمانهای کارگری جهانی در خيابانهای شهرهای بزرگ و 

ان شاهد راهپيمايی عظيم کارگران و زحمتکشانی کوچک اير
  بودند، که با عزمی راسخ در دفاع از انقالب و دستاوردهای 

تشکل های کارگری با حمل . آن به ميدان آمده بودند
پالکاردهايی خواهان آزادی بی قيد و شرط سنديکاهای 
کارگری، تصويب قانون کاری مترقی و رفع ستم استثمار شده 

  .بودند
همين سالها بود که يکی از برجسته ترين مبارزات طبقه در 

کارگر ايران  بر عليه طرح قانون کار ارتجاعی ارائه شده از 
سوی وزارت کار وامور اجتماعی به وزارت احمد توکلی 

در اين مبارزه که شروع يورش نيروهای . شکل گرفت
ارتجاعی و حاميان نظام سرمايه داری به دستاوردهای انقالب 

احمد . د، تشکلهای کارگری و طبقه کارگر پيروز ميدان شدبو
توکلی  و متحدانش زير فشار اعتراضات فراگير مجبور به پس 

  .گرفتن طرح قانون کار ضد کارگری خود شدند
  فضای ناشی از جنگ با عراق و به ويژه محدودشدن فزاينده 

و يورش به تشکلهای های شکل گرفته در اثر انقالب  آزادی
، عمَال ل کارگری و احزاب و سازمانهای ترقی خواهمستق

جدی روبرو فعاليت مستقل کارگران را با مشکالت و موانع 
 حکومتی   در نتيجه برگزاری اول ماه مه نيز بيشتر جنبه.کرد

تا آغاز . يافت و کمتر امکان برگزاری مستقل آن به وجود آمد
ولت نيز ها وابسته به د دوران دولت محمد خاتمی، حتی تشکل

چندان در برگزاری روز کارگر استقالل و قدرت مانور 
 ٧۶های  تنها در دوران دولت اصالحات، يعنی در سال. نداشتند

 بود که شرايط مساعدتری برای برگزاری بهتر روز ٨۴تا 
رسمی به  کارگر چه از سوی نهادهای دولتی يا نهادهای نيمه

آغاز دولت با به پايان رسيدن اين دوران و . وجود آمد
های غيرمستقل نيز  ها برای تشکل نژاد عمال محدوديت احمدی

فزونی يافت و برگزاری روز کارگر هم با مشکالت و موانع 
 .ای روبرو شد تازه

های اخير نيز  ها، در سال گيری ها و سخت به رغم همه دشواری
 کارگران ولو با افت و خيز ادامه يافته است  ها و مبارزه تالش

 با اشکالی هرچند محدود و در خفا برگزار اه مه نيزو اول م
 .می شود
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پيش شرط استقرار دمکراسی واقعی در ايران احقاق 
 دهنده کشور می باشد حقوق ملل و اقوام تشکيل 



  
  
  
  
  

  جهان در اول ماه مه
با توجه به بدتر شدن وضعيت اقتصادی جهان، 
مراسم برگزاری اول ماه مه در اروپا، و آمريکا به اعتراضات 

  .توده ای و در گيری با پليس انجاميد
نفر را به  دهها هزار آلمانبزرگترين سنديکاهای 

هزار نفردر منطقه برلين ـ ٢٥بيش از . خيابانها کشاندند
سازماندهندگان . کرايسبرگ، در اين اعتراضات شرکت کردند

اين اعتراضات قصد داشتند اين تظاهرات را در مرکز شهر به 
اما پليس آلمان مانع ورود آنها به مرکز شهر .پايان برسانند

سنگ و بطری آتش زا به در جواب تظاهرکنندگان با . گرديد
  .در گيری با پليس پرداختند

 مراسم روز اول ماه مه بيش از فرانسهدر 
بزرگترين اين اعتراضات . هزار نفر را به خيابانها آورد٣٠٠

همزمان با اين تظاهرات که از طرف . در پاريس شکل گرفت
سنديکاهای کارگری سازمان داده شده بود، نيکالی سارکوزی 

که از طرف حزب او سازمان داده شده بود، در ميتينگی 
مستقيما از سنديکاههای کارگری درخواست کرد که دست از 

مشکالت «مبارزه بردارند و تالش خود را متوجه 
اما رهبران بزرگترين سنديکاههای . نمايند» !زحمتکشان

کارگری يکبار ديگر مخالفت خود را با سياستهای اجتماعی 
عالم نمودند که از کانديداتوری او سارکوزی بيان کردند و ا

  .حمايت نخواهند کرد
 بر اثر زد و خورد بين پليس و ايتاليادر 

در متينگ شهر تورين، .تظاهرکنندگان دهها نفر مجروح شدند
پس از آنکه . سخنرانی شهردار شهر باعث خشم مردم گرديد

تظاهرکنندگان عليه دولت شعار دادند، پليس با باطوم و 
  .ب پاش به متفرق ساختن آنها اقدام کردماشينهای آ

 خيابانهای آتن شاهد تظاهرات با شکوه يوناندر 
ساعته کارکنان ترانسپورت عمومی ٢٤مردم بود، که اعتصاب 

در آستانه انتخابات پارلمانی که . شکوه بيشتری به آن داده بود
بايد در روز يکشنبه همين هفته انجام گيرد، بزرگترين 

نان از مردم خواسته اند عليه احزابی که از سنديکاههای يو
برنامه های اتحاديه اروپا و صندوق بين المللی پول حمايت می 

  .کنند، موضع بگيرند
هزار نفر در مراسم اول ماه ٢٠٠ بيش از اسپانيادر 

تظاهرکنندگان خواهان حفظ حق کارو تامين . مه شرکت کردند
ا با سياستهای آنها همچنين مخالفت خود ر. اجتماعی شدند

دولت ماريوراخويا، در مورد افزايش مالياتها، کاهش دستمزد 
  .و خصوصی سازی اعالم کردند

 در جريان مراسم اول ماه مه، زوريخ سوئيسدر 
بيش از بيست نفر از تظاهرکنندگان چپ گرا دستگير 

پليس با استفاده از گاز اشک آور و ماشينهای آبپاش به .شدد
در مقابل جوانان . نندگان پرداختمتفرق ساختن تظاهرک

با اين حال، . معترض با سنگ و بطری به مقابله بر خواستند
مراسم رسمی اول ماه مه، که بيش از دوازده هزارنفر در آن 

  .شرکت داشتند، در زوريخ به آرامی برگزار شد
 بيش از ده هزار نفر در مراسم ورشو لهستاندر 

ليبرالها، آنارشيستها . روز همبستگی زحمتکشان شرکت نمودند
و ناسيوناليستها با شعارهای مشترک در اين تظاهرات شرکت 

خواسته اساسی آنها تامين حقوق بازنشستگی مناسب . داشتد
  .بود

  
  
  
  
  
  
  

 يکی از شرکت کنندگان ـ پرتقالدر تظاهرات اول ماه مه 
ما کارگران ساده ديگر از هيچ «: آرمينو کارلوس می گويد

چيزی . ، نه از دولت و نه از بر خورد پليسچيز نمی ترسيم
ما بخاطر حق کار، دستمزد مناسب . برای از دست دادن نداريم

ما می خواهيم که از تامينات . و بيمه درمانی مبارزه می کنيم
اجتماعی بهره مند باشيم و آينده شايسته ای برای فرزندان خود 

  .»تامين کنيم
 ماهمه  اعتصاب عمومی در روز اولآمريکادر 
مراسم اول » وال استريت را اشغال کن«جنبش . برگزار گرديد

صدها نفر معترض در خيابانهای . ماه مه را سازمان داده بود
نيويورک، لوس آنجلس، آکلند، شيکاگو، آتالنتا و ديگر 

در بيانيه ای که در سايت . شهرهای بزرگ راهپيمايی کردند
حضور ما در «:هجنبش وال استريت منعکس شده، آمده است ک
حضور ما در . اينجا برای برگزاری جشن اول ماه مه است

اينجا برای نشان دادن توان مردمی است که بخاطر يک هدف 
ما زحمتکشان آمريکايی، همبستگی خود . واحد متحد شده اند

  .»را با تمامی زحمتکشان جهان اعالم می داريم
 که نرخ بيکاری بخصوص در ميان ترکيهدر 

در صد بااليی دارد، مراسم روز اول ماه مه با جوانان 
برخورد و درگيری با پليس انجاميد که در نتيجه دهها نفر 

يکی از شرکت کنندگان در مراسم با شکوه اول . صدمه ديدند
ما را از کار بيکار ميکنند، ماهها «:ماه مه در آنکارا می گويد

 ماليات دستمزد ما را نمی پردازند، هم زمان با رشد بيکاری،
  .»بر درآمد زحمتکشان نيز افزايش می يابد

 صدها هزارنفر در سراسر کشور روز کوبادر 
در اين مراسم . همبستگی جهانی زحمتکشان را گرامی داشتند

کشور جهان حضور ٥٠تشکيالت کارگری از ١٣٥نمايندگان 
  .داشتند

هزار نفر در مراسم همبستگی ٢٥ بيش از تونسدر 
  . متکشان شرکت نمودندبين المللی با زح

 اول ماه مه لبنانزير پرچم سرخ، حزب کمونيست 
  .در پايتخت کشور، بيروت برگزار گرديد

 در بغداد مراسم روز اول ماه عراقکمونيست های 
حزب کمونيست کردستان عراق نيز . مه را برگزارکردند

متينگ با شکوهی به همين مناسبت در شهر اربيل برگزار 
  .کرد
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اين حق کودکان 
آذربايجانی است که 
به زبان مادری خود 
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  دمکراسی در اروپا اشکال گوناگونی دارد
  

  
سرمايه داری برای تحکيم پايه .  اروپا مهد دمکراسی در جهان است
انتخابات در اروپا يکی از . ندميزهای قدرت خود دست به مانور

اشکال دمکراسی است که حکومت قدرتمندان از آن به نفع خود 
ياست جمهوری در فرانسه نشان داد که انتخابات ر. استفاده ميکنند

مردم بدون اعمال . دمکراسی در اين کشور پايه های محکمی دارد
دور اول انتخابات رياست . نفوذ به نامزدهای دلخواه خود رای ميدهند

جمهوری در فرانسه هيچ يک از نامزدها نتوانستند رای باالی پنجاه 
ات به دوره دوم کشانده بنابراين انتخاب. يک در صد را بدست بياورند

فرانسوا اوالند نامزد حزب سوسياليست در دور دوم با اخذ رای . شد
پنجاه و دو درصد بر رقيب خود سارکوزی رئيس جمهوری وقت 

در تظاهرات عمومی هواداران هر يک از دو نامزد با . پيروز شد
خبر شکست سارکوزی . شور وشوق از نامزد خود دفاع ميکردند

و بسياری از زنان شرکت کننده .  را پريشان خاطر نمودهواداران او
در گردهمايی پس از شکست سارکوزی با چشم گريان مقام او را 

انتخابات در فرانسه در عين حال اين واقعيت را نشان . گرامی داشتند
داد که سرنوشت مردم فرانسه با سيستم سرمايه داری هنوز هم گره 

رانی، بحران اقتصادی، نظام بنابراين بيکاری، گ. خورده است
در اين . قرار نمی دهد» تهديد«سرمايه داری را در فرانسه مورد 

انتخابات از امکانات دولتی و مالی برای کشاندن مردم به پای 
مردم واقعأ با خواست خود در انتخابات . صندوقهای رای استفاده نشد

اتی انتخاب. شرکت کردند و رئيس جمهور خود را انتخاب نمودند
. ديگر نيز چهار ماه پيش در شرق اروپا  در روسيه  برگزار گرديد

رسانه های . در اين انتخابات پنج نفر  نامزد رياست جمهوری بودند
گروهی و دستگاه های تبليغاتی شبانه روز به تبليغ يکی از اين پنج 

چهار نامزد ديگر از امکانات رسانه های . نامزدها مشغول بودند
 راديو و تلوزيون نمی توانستند به اندازه کافی  استفاده گروهی بويژه

والديمير پوتين نخست وزير وقت شب و روز در تلويزيون . کنند
که در . های روسيه  ظاهر ميشد و به مردم وعده های تو خالی ميداد

صورت انتخاب شدن به رياست جمهوری، وضع شهروندان بهبود 
نات وسيع حکومتی استفاده نمود بدين ترتيب او از امکا. خواهد يافت

و با اخذ شصت و سه درصد رای برای سومين بار تکيه به کرسی 
. چهار ماه از انتخابات والديمير پوتين ميگذارد. رياست جمهوری زد

در اين مدت بارها اوپوزيسيون به خيابانها آمدند و عليه تقلب در 
وان رياست هفتم ماه مه پوتين رسمأ به عن. انتخابات شعار دادند

در روز برگزاری مراسم سوگند، باز هم . جمهوری شروع بکار کرد
  . هزاران نفر به خيابانها آمدند و تقلب در انتخابات را محکوم نمودند

کشورهای فرانسه و روسيه يکی در غرب و دومی در 
در هر دو کشور نظام سرمايه داری برقرار . شرق اروپا واقع اند

راسی سرمايه داری بشکل واقعی تثبيت در غرب اروپا دمک. است
. در روسيه دمکراسی شکل کاريکاتور بخود گرفته است.  شده است

زيرا روسيه بطور اخص، اسالوها . اين نيز امری تصادفی نيست
بطور اعم، ديرتر از غرب اروپا با فرهنگ سرمايه داری آشنائی پيدا 

. کرده استروسيه را چهار صد سال حکومت فردی اداره . کرده اند
انتخابات در اين کشور برگزار . و اکنون نيز اين سنت ادامه دارد

در انتخابات . ليکن قدرت دردستان يک فرد متمرکز است. ميگردد
در دور اول . اخير رياست جمهوری ابتدا پنج نامزد شرکت داشتند

انتخابات پوتين رهبر حزب حاکم با بدست آوردن بيش از شصت و 
مخالفان پوتين .   رياست جمهوری برگزيده شدسه درصد آرا، به

اين سومين بار است که . نتيجه انتخابات را ناشی از تقلب دانستند
 در ١٣٩١. پوتين در انتخابات رياست جمهوری شرکت ميکرد

روسيه کودتای نظامی رخ داد بوريس يلتسين يکی از رهبران حزب 
   را رئيس کمونيست شوروی در راس اين کودتا قرار گرفت و خود

  
اتحاد شوروی توسط وی متالشی شد و . جمهوری روسيه اعالم نمود

  يلتسين هم در دور اول و هم در . به پانزده کشور جداگانه تقسيم گرديد
ولی . دوم انتخابات رياست جمهوری با تقلب مقام خود را حفظ نمود

پيری و بيماری به اوامکان نداد تا آخر در پست رياست جمهوری 
بماند مسؤليت را در اواخر قرن بيستم به والديمير پوتين نخست باقی 

او نيز هشت سال متوالی مقام رياست . وزير وقت محول نمود
پوتين نيز برای حفظ قدرت در دستان خود، . جمهوری حفظ کرد

رياست جمهوری را به يکی از دستياران خود يعنی دميتری مدودوف 
کومت قرار گرفت و بعد از او چهار سال در راس ح. واگذار نمود

. چهار سال مقام رياست جمهوری را به والديمير پوتين باز پس داد
هم در سالهای انتخابات پوتين و هم در سالهای انتخابات بعدی رای 

پوتين بار سوم مقام رياست . واقعی مردم در نظر گرفته نشد
اين نشان ميدهد که دمکراسی در .  جمهوری را از آن خود ساخت

ما ديديم که در فرانسه هم  در دور اول . روپا اشکال گوناگونی داردا
و هم در دور دوم دو رقيب در حدود سه ويا چهار درصد اختالف 

نامزد سوسياليست ها که برای اولين بار بود در . رای داشتند
انتخابات شرکت ميکرد، سارکوزی، رئيس جمهور پيشين را با چهار 

در روسيه پنج نفر از رقبای پوتين با . ددرصد آرای بيشتر شکست دا
بدست آوردن هفده درصد، نه درصد، هفت درصد و پنج درصد 

خود اين رقم نشان ميدهد که دمکراسی در . »شکست خوردند«
و دستگاه حاکمه با سؤ  . روسيه شکل واقعی بخود نگرفته است

ه همانطور ک. ادامه ميدهد» پدران خود را«استفاده از دمکراسی راه 
والدمير پوتين توانست با استفاده از تقلب و امکانات دولتی هشت 
سال رياست جمهوری را حفظ و برای ادامه حفظ قدرت اين پست را 
به معاون خود ديمتری مدودف واگذار و اين بار برای يک دوره 
شش ساله برای بار سوم رئيس جمهور شود، ميتوان پيش بينی کرد 

ام رياست جمهوری را بدست خواهد که برای بار چهارم نيز مق
ب  بيش از دو دهه . گ. بدين ترتيب سرهنگ دوم ک.  گرفت

  . فرمانروائی بزرگترين کشور جهان را در اختيار خود خواهد داشت
به . جامعه سرمايه داری در غرب اروپا به قدرت  رسيد

دهقان و کارگر از آزادی سياسی . نظام ارباب رعيتی پايان داد
بازار بشکل آزاد در دست سرمايه داران قرار . شدندبرخوردار 

بيش از چهار صد سال است که سرمايه داری در غرب اروپا . گرفت
ريشه دوانده و صاحبان سرمايه هم ثروت و هم قدرت را در دست 

اين قدرت سياسی است که پايه های اقتصادی سرمايه . گرفته اند
ه داری در قرن نوزدهم ولی نظام سرماي. داری را استحکام می بخشد

در اوائل قرن بيست انقالب ضد سرمايه داری . به روسيه راه يافت
. پيروز شد و اين نظام تا آخر قرن بيست به موجوديت خود ادامه داد

در اواخر قرن بيست اين نظام اجتماعی نيز از طريق کودتای نظامی 
لی سرنگون گرديد و سرمايه داری قرن نوزدهم در اين کشور مستو

را » نوبنياد«غير قانونی ميخواهد جامعه » نوزاد«حاال اين . گرديد
و ثروت باد آورده گروه . بشکل دمکراسی در غرب اداره کند

. کوچکی از طبقات حاکمه را تحت حمايت سياسی خود قرار دهد
ولی نظام سرمايه داری گرچه در آن  آزاديهای دمکراتيک برقرار 

 سرمايه داری مرحله از صورت .گرديده است رو به زوال است
بندی اجتماعی است که در آغاز پيدايش خود جنبه مترقی داشت ولی 
در سالهای پايانی خود و به زنجيری مبدل شده است که حرکت به 

روسيه يکی از حلقه های پوسيده اين زنجير . جلو را مانع ميشود
يت است که مردم آن صرفنظر از عقايد گونا گون سياسی، اين واقع
اين . را درک و برای سرنگونی نظام ضد ملی حاکم مبارزه ميکنند

مبارزه در انتخابات دوما و رياست جمهوری خود را بشکل آشکارا 
  .        نشان داد
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  نگاهی به تحوالت سياسی و اجتماعی در کشور های خاورميانه

ريقا با در طول سه سال گذشته کشورهای عربی خاورميانه و شمال آف
تحوالت بسيار عميق و تاريخ سازی مواجه بوده و می باشند که ناشی 
از روند مبارزات مردمی اين کشورها برعليه رژيم های استبدادی و 

بررسی علل و عوامل وقوع اين . خود کامه حاکم بر آن جوامع است
حوادث و انقالب ها در کشورهای عربی نشاندهنده اين حقيقت است 

فاوتهايی که ميان هر کدام از اين کشورها از جهت که عليرغم ت
ويژگيهای اجتماعی و اقتصادی وجود داشته است ريشه ها و عوامل 
مشترکی را می توان نام برد که وجه مشترک و خصوصيات عام اين 

از جمله مهمترين اين عوامل . جنبش ها را کاراکتريزه می نمايد
 نسبت به بی عدالتی های ميتوان به نارضايتی عميق توده های مردم

اجتماعی و اقتصادی که سبب به وجود آمدن دره عميقی از فقر برای 
اکثريت توده های مردم اين کشورها از يک سو و ثروت بی حد و 
مرز برای عده کمی از اهالی آن جوامع از سوی ديگر می باشد، نام 

 عواقب اين نوع سياست ها عبارت بوده است از تشديد فقر و. برد
محروميت، بيکاری، ناهنجاريهای اجتماعی مختلف، عدم وجود 
فرصت های برابر برای حق کار و فعاليتهای شغلی و اقتصادی 

خصوصيت ديگری که وجه مشترک و عام آن جوامع را . است
تشکيل ميدهد عبارت است از شيوه حکومتگری عميقا استبدادی که 

گيری در عرصه بر اساس آن تمامی اهرمها و مراکز مهم تصميم 
سياست و اقتصاد جامعه را بطور انحصاری در اختيار گروه بسيار 
محدودی از رهبران آن کشورها و حاميان و نزديکان آنها قرار داده 

که در نتيجه اين رژيم ها برای حفظ قدرت و حاکميت خود . است
سياست سرکوب شديد آزاديها و حقوق دمکراتيک مردم را به شدت و 

ام و تمام به سياست اصلی در درون جوامعشان تبديل با خشونت ت
کرده بودند و هر کدام از آن رهبران و رژيم ها با بر گذاری 
انتخابات فرمال و از قبل طرح ريزی شده به نفع خود دهها سال بر 

البته اکثر کشورهای عربی از . اريکه قدرت سياسی تکيه زده بودند
ای زير ساختهای ناقص و نا جهت رشد تاريخی اقتصاد و سياسی دار

کارآمد و مخدوش بوده اند که نتوانسته است زمينه مناسبی را برای 
. رشد موزون و مترقيانه اقتصادی و سياسی دمکراتيک فراهم نمايد

اکثر اين کشورها مانند کشورهای حوزه خليج فارس، ليبی و الجزاير 
ايی هم دارای منابع غنی و سرشار نفت و گاز می باشند و کشوره

مثل مصر و سوريه در حد و مقداری که تاثير گذار بر در آمد ملی و 
اين کشورها . دولتی آنها بوده است، دارای نفت و گاز می باشند

بخصوص در سالهای بعد از جنگ دوم جهانی با فروش نفت و گاز 
به پولهای کالنی دست يافتند ولی ثروت نفتی آنها موجب تحول 

چراکه . ورها و بهبود وضع اقتصادی نگرديدسياسی مثبت در آن کش
توسعه اقتصادی آنها متفاوت از الگوهای کالسيک توسعه اقتصادی 

يعنی تحولی . در اروپا و برخی کشورهای ديگرجهان سومی بود
آگاهانه و روشمند با هدف گذار از جامعه ای با فرهنگ و اقتصادی 

برعکس . شرفتهسنتی به جامعه ای مدرن و دمکراتيک و اقتصادی پي
آن کشورها با استفاده از پول نفت خريدن ظواهر مدرنيته از قبيل 
نوسازی شهرها و تاسيس پل ها و آسمان خراشهای عظيم و اتوموبيل 
های آخرين مدل و خانه های اشرافی پرداخته و موفق به انجام زير 

پول های بدست آمده از فروش . ساختها، برای جوامع خود نگرديدند
م مدرنيزاسيون سياسی و هم رشد اقتصادی را دراين کشورها نفت ه

اين يک حقيقت مسلم است که دولتها در هر . به تاخير انداخته است
کشوری برای تامين بودجه مورد نياز خود احتياج به منابع تامين 

در کشورهايی که دارای منابع طبيعی برای فروش . بودجه دارند
دريافت ماليات ها و عوارض ديگر از نيستند دولتها ناچار متکی به 

يعنی برای اينکه دولت ثروتمند باشد، بايد . اقتصاد جامعه خود هستند
تا دولت بتواند . جامعه ثروتمند گردد و اقتصاد رشد يافته داشته باشد

دولتی که از مردم ماليات دريافت می . ماليات بيشتری دريافت کند
قداماتی را از قبيل مديريت کند در ازای آن مجبور است مزايا و ا

خوب، شفافيت در عملکرد سيستم اداری دولت، ارائه خدمات خوب 

و پاسخگو و به حد اقل رساندن فساد اداری و زمينه سازی برای 
رشد اقتصادی مبتنی بر رقابت مفيد و واقعی بخشهای مختلف 

 همين فرايند تا حدود زيادی به تامين آزادی. اقتصادی را تامين نمايد
که برای نمونه . ها و دمکرسی در جامعه نيز کمک خواهد کرد

ميتوان به کشورهايی مانند هندوستان ـ برزيل ـ شيلی و ترکيه و 
اين کشورها عليرغم آنکه . کشورهای جنوب شرقی آسيا اشاره کرد

نفتی برای فروش ندارند ولی از نظر رشد اقتصادی و ثروت ملی و 
ولی برعکس کشورهای . ار گرفته انددر آمدها در موقعيت بهتری قر

نفت خيز از نظر اقتصادی چيز زيادی از مردم نمی خواهند و از 
اين دولت ها به . نظر سياسی چيز زيادی را به مردم خود نمی دهند

نوع خاصی از دربارهای مستبدی که قدرت سياسی و اقتصادی 
نين وضعيتی خواه نا خواه وجود چ. جامعه را بلعيده اند، تبديل شده اند

در يک مقطع زمانی معين منجر به بوجود آمدن انفجارهای اجتماعی 
يعنی آن چيزی که در کشورهای عربی اتفاق . و انقالبها خواهد شد

از نظر تاريخی در چند دهه گذشته صحنه سياسی و . افتاده است
اجتماعی کشورهای عربی بيشتر به يک کوير سياسی شباهت داشته 

ه بدون داشتن احزاب سياسی واقعی، بدون کشورهايی ک. است
مطبوعات آزاد و نبودن امکان دگرانديشی تنها زمينه را برای فعاليت 
مساجد آماده نمودند و همين مساجد در اين کشورها تبديل به امکانی 
شد برای بحث و گفتگوهای سياسی، که دولتها نميتوانستند از فعاليت 

نجر به تشکيل احزاب و در نتيجه م.  آنها جلوگيری نمايند
... سازمانهايی مانند اخوان المسلمين ـ حماس ـ حزب اهللا و القاعده 

اين سازمانها در کشورهايی اسالمی تنها به انجام تبليغات .گرديد
نپرداختند بلکه آنها با استفاده کردن از کمک های مالی کشورهايی  

دارک خدمات مانند عربستان سعودی، امارات و ايران، فعاالنه در ت
اجتماعی به توده های مردم مانند کمک های دارويی و تامين کار و 
اسکان آنها پرداختند و بدينوسيله توانستند پايگاه اجتماعی خود را  
گسترش دهند و در ساختار ترکيب سياسی نيروها در کشورهای 

مانند کشورهای مصر ـ . عربی در موقعيت بهتری قرار گيرند
يکی ديگر از داليل تقويت . تونس ـ عراق و ديگر کشورهاـ ليبی ـ سوريه 

موضع اسالم گراها در کشورهای عربی عبارت است از الينحل ماندن 
بخصوص . مسئله اشغال سرزمين های عربی از سوی اسرائيل می باشد

اشغال قسمت شرقی شهر بيت المقدس که ماهيت اين جنگ و اختالفات را با 
در بعضی از اين .  مقدس و دينی ارتقاء داده استاسرائيل تا حد مبارزه ای

کشورهامانند مصر و ليبی و حتی تا حدودی تونس ـ يمن و عراق جامعه از 
مثل کشتار . سکوالريسم وتساهل و قانون مداری فاصله بيشتری می گيرد

مسيحيان در مصر، عراق وسوريه و همچنين دامن زدن به جنگهای مذهبی 
 تشيع و تاکيد اخوان المسلمين و جريانهای سلفی بر ميان پيروان اهل سنت و

تدوين قانون اساسی در کشورهای مختلف عربی بر اساس قوانين و احکام 
اسالم، زمينه را بر اعمال نوعی ديگر از ديکتاتوری که مغايرت کامل با 
اهداف انقالب در کشورهای عربی و همچنين رعايت حقوق بشر در زمينه 

جهان عرب امروز .اقليتهای ملی و دينی را دارد می باشدتامين واقعی حقوق 
ميان دو گرايش، يعنی اقتدارگرايی اسالمی از يک سو و طرفداران بوجود 

که در نتيجه می تواند جو . آمدن جوامع ليبرال و سکوالر گرفتار آمده است
سياسی آکنده از خشونت و ادامه تشديد بحرانهای سياسی را به همراه داشته 

در نتيجه زمينه خطرناکی را برای مداخله نيروهای ذينفع خارجی . باشد
هم اکنون  جبهه ای متشکل از روسيه ـ چين ـ ايران ـ . فراهم نموده است

سوريه و عراق در مقابل جبهه ای به رهبری آمريکا و با شرکت اتحاديه 
اگر کشورهای .عرب خليج فارس و ترکيه در مقابل همديگر قرار گرفته اند

ربی و مردم آنها نتوانند با درايت سياسی و الويت دادن به منافع ملی خود ع
مشکالت سياسی و اجتماعی خود را حل کنند، به گروگانی بی اراده در 
دستهای نيروی مداخله گر خارجی که تنها وتنها در پی تامين منافع خود می 

ان شيعه و بعالوه پروسه شروع جنگهای مذهبی مي. باشند، تبديل خواهند شد
سنی ميتواند به خطرناکترين پديده ای تبديل شود که برای مدت زمانی 
طوالنی جنگ های سرد و گرمی را به خلقهای ساکن در کشورهای اسالمی 

فقط آگاهی و هوشياری توده ها و سياستمداران مترقی آنهاست . تحميل نمايد
 .که ميتواند راه گشای حل اين بحران ها باشد
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  کت را از گرانی و بيکاری نجات دهيدممل
اعتراضات مردم درباره افزايش قيمت ها باالخره 
بگوش مقامات بلند پايه مذهبی و سياسی جمهوری اسالمی 

اين شکايات آنان را وادار کرد تا به وضعيت دشوار . رسيد
تيتر اين نوشته را از . زندگی مردم در کشوراعتراف نمايند

به عاريت ) ٠٤/ ٠٢/ ١٣٩١(ی روزنامه جمهوری اسالم
به نوشته روزنامه جمهوری اسالمی، آيت اهللا . گرفته ايم

گلپايگانی مرجع تقليد در جواب نامۀ يکی از مؤمنان با تاکيد 
بر مدريت صحيح مسئوالن در بر طرف کردن درد و غصه 

آيت اهللا گلپايگانی خطاب به :  مردم، ياد آور شده است
ای سياسی و باندی و حزبی را دعواه: "مسئوالن می گويد

در ." کنار بگذاريد و مشکل گرانی و بيکاری را بر طرف کنيد
حاجی آقا شما را به : "يکی از همين نامه ها نوشته شده است

امام زمان قسم می دهيم به مسئوالن بگوييد فکری برای مسئله 
آيت اهللا گلپايگانی در رابطه با ". گرانی و بيکاری مردم کنند

به اميد اين که انشاهللا : "امه ها به مسئوالن تذکر ميدهداين ن
مسئوالن مربوطه با تدبير و مدريت صحيح بتوانند بيشتر به 
درد و غصه مردم توجه کنند و مملکت را از مشکل بزرگ 

مسئوالن : "او توصيه می کند". گرانی و بيکاری نجات دهند
ردم شريف و به فکر م... قدر مردم هميشه در صحنه را بدانند

  ". ايران باشند
دشواری زندگی مردم را وادار می کند تا به مراجع 
تقليد رجوع کنند و از آنها استمداد بخواهند تا بلکه روی 
سياست های ضد ملی حکومت تاثير گذارند و بدين طريق  از 

اما مردم بايد بدانند که . گرسنگی، گرانی و بيکاری نجات يابند
د  قدرت سياسی و اقتصادی  را در سی سال است مراجع تقلي

در اين سه دهه هيچگونه اقدام عملی برای تغيير . دست دارند
در اين . سيستم اجتماعی و نظام اقتصادی کشورانجام نداده اند

سالها  زير چتر حمايت همين مراجع عاليقدر تقليد، صاحبان 
طبيعی است اين ثروت ها بوسيله . ثروت، ثروتمندتر شده اند

. ار بی رحمانه ميليونها زحمتکش کشوربدست آمده استاستثم
جالب است مراجع تقليد به دنبال اعتراضات شديد مردم به 
همين ثروتمندان توصيه می کنند که قيمت کاالهای مصرفی را 
بيش از اين باال نبرند و کاری انجام دهند که مردم بتوانند از 

  . امکانات شغلی استفاده نمايند
يعنی . ايران متکی بر بازار آزاد استنظام اقتصادی 

صاحبان کارخانه ها . دولت بر امور اقتصادی دخالت نمی کند
در عين .  محصوالت توليدی خود را در بازار عرضه می کنند

يه داران سازشکار محصوالت مصرفی را از خارج حال سرما
اکثريت مطلق مردم با . وارد و به قيمت دلخواه می فروشند

اغلب .  فروش نيروی کار زندگی خود را تامين می کنند
محصوالت کارخانه های داخلی نميتوانند در مقابل کاالهای 
خارجی رقابت کنند و بدين سان اين کارخانه ها ورشکست 

کارگران از کار برکنار ميگردند و مرتبأ اردوی ميشوند و 
بدين طريق کارگر از در آمد محروم . بيکاری افزايش ميابد

وضع . ميشود و زندگی او و خانواده اش مختل ميگردد
اقتصادی در ايران به حدی مشکل آفرين شده است که رئيس 

. کند» درک«جمهوری نيز مجبور شده است اين مشکالت را 
در اين مورد ) ١٣٩١/٠٢/٠٢(وری اسالمی روزنامه جمه

  . مينويسد رئيس جمهور باالخره گرانی ها را پذيرفت

گرانی و بيکاری بحدی رسيده است که عالوه بر روحانيون 
مراجع تقليد حتی  رئيس جمهور نيز مجبور شده است که 

: خبرنگار اين روزنامه مينويسد. افزايش قيمت ها را بپذيرد
های پايانی هفته گذشته با استانداران رئيس جمهور در روز

جلسه داشته و ضمن تاکيد بر اجرای مرحله دوم هدفمندی 
يارانه ها در سال نود و يک از آنان خواسته است تا نظارت 

وزير صنعت و معدن و .  بيشتری بر بازارها داشته باشند
تجارت به معاونان خود دستور داده است که با گرانی و گران 

سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد . له کنندفروشی مقاب
.  کنندگان نيز مجبور شده اند با گران فروشی مبارزه کنند

لبنيات نيز يکی از کاالهايی است که قيمت آن گرانتر شده 
در جلسه دست اندر کاران مصرف کننده و توليد کننده، . است

اين اما .  تومان مقرر گردد٦٣٠قرار بر اين شد که قيمت شير 
قيمت در عمل رعايت نشد و بعد از اين نيز رعايت نخواهد 

بازار نيز در دست . زيرا بازار قيمت ها را تعيين می کند. شد
سرمايه داران است که ثروت کالن را از طريق خريد فروش 

قيمت گذاری تنها در نظامی مورد اجرا است . بدست مياورند
ه خصوصی در که اقتصاد در دست دولت قرار گيرد و سرماي

  . آن دخالت نداشته باشد
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  اطالعيه
  فيرقه راديوسی

  
فعاليت )  فيرقه رايوسی  ( راديوی فرقۀ دمکرات آذربايجان

  .خود را از سر گرفته است
( بدينوسيله آغاز فعاليت مجدد راديوی فرقۀ دمکرات آذربايجان 

را به اطالع ملت آذربايجان و ديگر ملتهای ) فيرقه راديوسی 
  .ساکن کشور کثيرالملۀ ايران می رسانيم

هر هفته، ) فيرقه راديوسی ( راديوی فرقۀ دمکرات آذربايجان 
به وقت ( ٣٠/٢٠الی ٣٠/١٩عه ها، به وقت ايران، از ساعتجم

برنامه خواهد داشت و ) ١٨الی ١٧اروپای مرکزی از ساعت 
تکرار اين برنامه را، يکشنبه ها، به وقت ايران، ساعت 

الی ٩اروپای مرکزی ( قبل از ظهر ٣٠/١٢الی ٣٠/١١
  بشنويد توانيدمی) صبح ١٠



  
 

  
  
  
  
  

  

   درصدی مواد غذائی در تهران٣٥گرانی 
بانک مرکزی ايران اعالم نموده است که قيمت مواد 
غذائی در تهران نسبت به سال گذشته بيش از  سی و پنج 

 چهل منابع غير دولتی اين رقم را. (درصد افزايش داشته است
بنابه .) ويک در صد و گروهی پنچاه در صد بر آورد کرده اند

گزارش خبر آنالين بيش از سی درصد درآمد ساالنه هر 
اين درحالی است . خانواده، صرف تهيه مواد خوراکی ميشود

که ايران به لحاظ ثروتهای طبيعی، يکی از کشورهای ثروتمند 
 ثروت طبيعی، و در صورت استفاده بهينه از اين. منطقه است

نه تنها مردم کشور می توانند به مواد خوراکی ارزان قيمت و 
با کيفيت باال دست رسی داشته باشند، بلکه امکان صادرات 

اما بر . محصوالت کشاورزی به ديگر کشورها نيز ميسر است
اساس آمارهای موجود، اکثريت مردم کشور زير خط فقر 

شش کند تا از پتانسيل دولت به جای آنکه کو. زندگی می کنند
موجود در کشور به سود بهبود وضع زندگی مردم سود جويد 

هرگز در اين . و در راستای رشد اقتصادی کشور عمل کند
در آمدهای ارزی بجای اينکه برای . راستا گام بر نداشته است

رشد و پيشرفت در عرصه صنايع ـ کشاورزی و خدمات در 
صرف . مصرف شودجهت بهبود زندگی توده های مردم 

هزينه های بی ثمر و بلند پروازانه و غير بازده از يک سو و 
اختالس ها و رانت خواری های بی شمار از سوی ديگر می 

سالهاست  دروازه های ايران  برای واردات اجناس . شود
بخش بزرگی از اين واردات از . خارجی نا مرغوب باز است

توسط عناصر ذی طريق غير قانونی و بدون نظرات گمرک، 
در نتيجه هم بنگاههای توليدی و هم . نفوذ صورت می گيرد

بخش کشاورزی که قادر به رقابت با اجناس وارداتی نيستند، 
  . از گردونه خارج و ورشکست می شوند

طبق اعتراف خود دست اندرکاران رژيم، ساالنه 
به . ميلياردها دالر برای واردات مواد غذائی پرداخت ميشود

دم رقابت توليدات کشورزی با کاالهای مشابه وارداتی علت ع
خارجی، روستايان بيکار و مجبور به ترک روستا و جهت 

بدين ترتيب . جستجوی کار به شهرهای بزرگ کوچ می نمايند
روستاها خالی از سکنه ميشوند و توليدات کشاورزی هرسال 

هم کوچ دهقانان به شهرها . نسبت به سال قبل کمتر ميشود
مچنين ورشکستگی کارخانه های توليدی به تعداد ارتش وه

افزايش بيکاران و کم بود و گرانی مواد .  بيکاران می افزايد
غذائی تاثير منفی بيشتری در زندگی روزمره بخش عظيمی از 

در نتيجه دامنه فقر وسعت ميابد و ميليونها . مردم داشته است
رايط جوانان در اين ش.  شهروند زير خط فقر قرار ميگيرند

جوانان تحصيل . بيش از همه از بيکاری آسيب پذير هستند
کرده نه تنها  نمی توانند مطابق تخصص خود  کار پيدا کنند، 
بلکه پيدا کردن هر نوع کار ديگری برای آنان مشکل 

  . سازاست
مردم ايران سی وسه سال قبل به خيابانها آمدند و 

ومت انقالبی را بساط سلطنت استبدادی را برچيدند و حک
با . تا در زندگی آنها تغيير کيفی بوجود آيد. سرکار آوردند

  گذشت چند سال از انقالب و تحوالت ناشی از جنگ و غيره 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

دستاوردهای انقالب  با سرکوب نيروهای ارتجاعی و ضد 
  .ونتيجه آن شد که امروز در کشور می بينيم. انقالب واقع شد
در کشورهای عربی نيز نشان داد که صرفا با انقالبهای اخير 

بر اندازی حکومت موجود، مردم نميتواند به آزادی و زندگی 
زمانی که انقالب با تغيير رژيم سياسی به .  مرفه دست يابند

پايان ميرسد چنانچه نيروهای انقالبی و نمايندگان زحمتکشان 
 پی خواهد نتوانند در حاکميت تاثير گذار باشند، نه آزادی را در

انقالب ايران . داشت و نه به سازندگی جامعه خواهد پرداخت
اين مدل در کشورهای عربی . حکومت دينی را سرکار آورد

در انتخابات تونس و . بعد از سی سال مجددأ پياده می شود
انقالب . مصر مذهبيون اکثريت مطلق را بدست آورده اند
. ی گذاشتايران شصت هزار شهيد و صد هزار زخمی برجا

جنگ . انقالب در کشورهای عربی هزاران قربانی گرفت
داخلی در سوريه بيش از نه هزار انسان را به گام نيستی 

قيام کنندگان ليبی سرهنگ قذافی را کشتند . کشانده است
در اين جنگ ستيزی نيروی هوائی . وخانواده آنرا نابود کردند

نفت خيز ليبی به اکنون کشور . ناتو نقش تعيين کننده ای داشت
طوايف و قبايل . يک قبرستان ويران شده تبديل شده است

تنها . اراضی نفت خيز ليبی را بين خود تقسيم  کرده اند
کشورهايی که در منطقه در آنها انقالب رخ داده است و از 

در آمد نفت در . ثروت نفت برخودارند ايران و ليبی است
در ليبی . رف نمی شودايران برای سير شدن شکم ايرانيان مص

تفاوتی که در اين دوکشور وجود .  نيز اين سناريو تکرار شد
دارد اين است که در ايران بعد از انقالب خال قدرت بوجود 

مردم ايران برای آن انقالب کردند تا به رفاه و آزادی . نيامد
وضع زندگی  مردم اين کشور . اما در ليبی چنين نبود. برسند

قذافی در آمد نفت و گاز را ميان . رديدثروتمند بدتر گ
ده ها هزار کارگر خارجی در اين . شهروندان تقسيم ميکرد
. يک پارچگی ليبی تامين شده بود. کشور مشغول کار بودند

حاال مردم انقالب ليبی زير فشار نا امنی و گرسنگی رنج می 
انقالب زمانی . هر خيزش سياسی را نميتوان انقالب ناميد. برند
هوم واقعی بخود ميگيرد که تحوالت ريشه ای در اجتماع مف

به قول ابو نصر فارابی مدينه ضروريه را بوجود . بوجود بيايد
چنين انقالبی در دهه دوم قرن بيستم در روسيه پيروز . بياورد
بعد از هفتاد سال اين مدينه ضروريه در روسيه فرو . شد

به رشد گذاشت در اين مزرعه رو) گياه هرز(» نوابت«. پاشيد
مردم روسيه . و رمق گياه حاصل خيز را مکيد و  آنرا خشکاند

که نتوانستند و يا نخواستند گياه هرز را نابود کنند حاال مبتالی 
  . سزای غفلت عمل خود شده اند

 هم اکنون مردم کشورهای خاورميانه و شمال آفريقا 
که خواهان تحول اساسی در سرنوشت کشور و رفاه جامعه 

گويی تاريخ . ده اند با دشواريهای جديدی روبرو شده اندبو
سرنوشت آنان با سرنوشت مردم ايران بطور . تکرار می شود

  . عجيبی گره خورده است
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  دور دوم انتخابات مجلس شورای اسالمی ايران
روز جمعه پانزدهم ارديبهشت ماه انتخابات ميان 

مجلس . می شوددوره ای مجلس شورای اسالمی بر گزار 
شورای اسالمی ايران مرکب از دويست و نود نماينده می 

درانتخابات اسفند ماه سال گذشته دويست و بيست و پنج . باشد
انتخاب شصت و پنج نفر ديگربه . نماينده وارد مجلس شدند

  . دور دوم کشيده شد
اکنون دست اندرکاران حکومت، مردم را دعوت 

ان دوره ای بشکل فعال شرکت کرده اند تا در انتخابات مي
  . تا به اصطالح دين ملی خود را ادا نمايند. نمايند

. پارلمانتاريزم در ايران بيش از يک قرن سابقه دارد
ايران در ميان کشورهای آسيا اولين کشوری است که سيستم 

اما بعلت عقب ماندگی . پارلمانتاريزم را تجربه کرده است
کمان مستبد، مجلس نتوانسته اقتصادی و اجتماعی کشور و حا

بعد از کودتای . است به شکل واقعی، به وظايف خود عمل کند
اسفند ماه هزار سيصد نود و نه، قوه مقننه و قوه قضايه تحت 

از آن پس هر اليحه ای که .  تاثير قوه مجريه قرار گرفت
دولت به مجلس ارايه ميکرد، بدون چون چرا مورد تصويب 

بعد ازسقوط رضا شاه و تغيير نسبتا . رفتنمايندگان قرار ميگ
دمکراتيکی که در فضای کشور ايجاد شده بود، مجلس شورای 

بعد از کودتای . ملی  چند سالی کم و بيش مستقل عمل می کرد
بيست و هشت مرداد سال سی و دو اوضاع کشور به سود 

محمد رضا پهلوی که با . استبداد و بر عليه مردم دگرگون شد
. رياليستهای آمريکا و انگليس به قدرت برگشته بودحمايت امپ

آزادی های دمکراتيک راسرکوب و مجلس را تحت قيادت 
يک بار ديگر مجلس مانند دوران رضا شاه پدر .  خود در آورد

 ١٣٥٧بعد از پيروزی انقالب . از استقالل محروم گرديد
و دوباره پارلمانتاريزم جايگاه خود را در ميان مردم پيدا کرد 

بعنوان  يک ارگان قانونگزار از آزادی عمل نسبی برخوردار 
مردم با آزادی بيشتری در انتخابات شرکت ميکردند و . گرديد

مجلس بعد از انقالب . به نامزدهای دلخواه خود رای ميدادند
برخالف سالهای حکومت پهلوی از حق آزادی بحث و بررسی 

ی مجلس فضا. لوايح و تصويب قوانين برخوردار گرديد
شورای اسالمی دوره ششم که اکثريت آن را اصالح طلبان 

تا جايی .تشکيل ميدادند  از آزادی های بيشتری برخوردار بود
که در پاره ای از مواقع نظر مجلس با نظرشورای نگهبان 

اصالح طلبان  . در تقابل قرار می گرفت) نماينده ولی فقيه(
يند شورای نگهبان قوانينی را به تصويب ميرساندند که خوشا

. و جهت اصالح به مجلس برگردانده ميشد. قرار نمی گرفت
در اين باره مجمع تشخيص مصلحت نظام نقش ميانجيگری را 
به عهده ميگرفت و قوانينی که مجلس و شورای نگهبان بر سر 
آن به توافق نرسيده بودند، بررسی  و اغلب به نظريات 

ز پايان حکومت بعد ا. نمايندگان مجلس صحه ميگذاشت
اصالح طلبان و سرکار آمدن احمدی نژاد، محافظه کاران 

بدين سان هم مجلس . اکثريت  مجلس را در اختيار خود گرفتند
هم دولت در يک راستا قرار گرفتند و محافظه کاران قوای 

  .مقننه و مجريه را به انحصار خود در آوردند
با اين همه مجلس در جمهوری اسالمی تا حدودی 

وزرای دولت را . ر تصويب قوانين استقالل عمل داردد
با رئيس قوه مجريه در روياروی قرار . استيضاح ميکنند

همه اين اختالفات ميان جناح های محافظه کار بر سر . ميگيرد
دولت و مجلس . تقسيم قدرت و ثروت کشور جنبه اصولی دارد
نظام موجود . در کليت خود هر دو خدمت گزار نظام اند

بنای نظام اجتماعی است که به طبقاتی گوناگون تقسيم شده رو
نظام . هر طبقه در اين نظام منافع خواست خود را دارد. است

حاکم در اين جامعه طبقاتی نمی تواند ميان طبقات استثمار 
بنابراين اين نظام نيز . کننده و استثمار شونده توازن ايجاد نمايد

.  طبقه استثمارگراز لحاظ ماهوی نظامی است متکی به
اختالف در ميان قوای سه گانه از پايگاه طبقاتی آنها  سرچشمه 

که هر جناح خواهان سهم بيشتری برای خود قائل .ميگيرد
روزنامه کيهان برای سر پوش گذاشتن به اين اختالفات . هستند

آنرا بگومگوها و گله گزاريهای مسئوالن سه قوه از يک ديگر 
 بعنوان سخنگوی مقام رهبری به اين روزنامه. می نامد

مسئوالن سه قوه توصيه می کند که کنار هم بنشينند  ميزان 
اين روزنامه . درست اين گله ها و انتقادها را ارزيابی کند

روی اين اصل تکيه ميکند که اين بگومگوها غير قابل توجيه 
لذا نه تنها مردم را آزرده خاطر ميکند . و تنش آفرين است

البته به نظر اين . اکی برای دشمنان خواهد بودهمچنين خور
ليکن اظهارات تند،  تيز و علنی . روزنامه زيان آور است

سران قوا عليه يک ديگر به حدی شدت يافته است که کيهان 
نويسان با ناراحتی توصيه ميکنند که سران قوا در محافل 
خصوصی و جلسات کارشناسی بنشينند و اين اختالفات را حل 

کيهان با اين بيان از مخالفين احمدی نژاد . ل نمايندو فص
جانبداری ميکند به احمدی نژاد پاسخ ميدهد که بنظر او  قوه 
قضايه متهمين پرونده فساد بانکی را مورد رسيدگی دقيق قرار 

به نظر کيهان نويسان رئيس جمهور بايد بداند که . نداده است
نقشۀ حلقه انحرافی در چند تن از متهمان پرونده فساد بانکی از 

  . اين فساد کالن پرده برداشتند
احمدی نژاد مجلس را متهم می کند که به بهانه 

علی . نظارت، مجلس در کار اجرايی کشوردخالت ميکند
الريجانی رئيس مجلس نيز اظهار داشت که پای بندی به قانون 

آيت اهللا آملی الريجانی رئيس قوه قضايه نيز . ضرورت دارد
  همه متهمان به دادگاه نيامده اند اما دستگاه اجرائی گفت که

اين بگومگوها که . بايد بپذيرد که درون آن فساد رخ داده است
بقول کيهان از تريبونهای علنی وجلوی چشم مردم صورت 
ميگيرد ميتواند آسيب های بعضأ جبران ناپذيری در پی داشته 

کنند که به نظر کيهان نويسان  مسئوالن تصور مي.  باشد
مشکالت را  ميتوان صرفأ از طريق عمليات روانی و حاشيه 

  . سازی های پی در پی  حل کرد
بسيار از : از مردم مينويسد» نمايندگی«کيهان با 

کسانی که در اين دو روز با کيهان تماس گرفته اند عقيده 
داشتند مسئوالن اگر قدمی برای حل مشکالت آنها بر نمی 

هر روز با راه انداختن يک نزاع جديد کام دارند الاقل نبايد 
  . آنها را تلخ کنند

اختالفات در داخل سه قوا چنان شدت يافته است که 
که اين رفتار با اقتضائات شرايط . کيهان نويسان هشدار ميدهند

حساس کنونی کشور بويژه الگو بودن ايران در بيداری 
تا اسالمی در منطقه و همچنين ضرورت حفظ اجماع ملی  

 . مذاکرات بغداد و مذاکرات ما بعد آن، تعارض جدی دارد
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  ..,,دور دوم انتخابات
به نظر ميرسد برخی دست ها و ... کيهان ادامه ميدهد

جريانهای خاص در داخل نيز هدفی جز تنش آفرينی و به هم 
  . ريختن آرامش جامعه برای خود قائل نيستند
ه طوفانی است در با اين هشدار ميتوان پی برد چ

رهبر انقالب نيز در اين مورد موضع گيری کرده و به . دريا
تاريخ بشر بر سر يک پيچی «رسيده است  که » نتيجه « اين 

بشريت از همه . بزرگ تاريخی و در آستانه تحولی عظيم است
مکاتب و ايديولوژيهای مادی اعم از مارکسيسم، ليبرال 

بور کرده و در آغاز دوران دمکراسی و ناسيوناليسم سکوالر ع
جديدی است که بزرگترين نشانه آن توجه ملت ها به خدای 
متعال، استمداد آنها از قدرت اليزال الهی و اتکای ملت ها به 

  . »وحی است
با اين بيانات ميتوان حدث زد که اعمال قدرت آقايان با بن 

بی جهت نيست که رهبر انقالب در سخنان . بست روبرو است
افزايش :  ميگويد١٣٩١ر روزهای آغازين سال خود د

! عزيزان من«. اختالفات باعث اميدواری دشمن ميشود
در سراسر کشور، امروز ما احتياج داريم ! خواهران! برادران

 اگر ... به اتحاد و يک پارچگی، بهانه های اختالف زياد است
 
 
 
 
 

 
 
  
  
  

ل  مسائل سياسی، مسائ-منازعه کنيم، سر مسائل گوناگون
 دست به يقه شويم، دشمن ما جری -اقتصادی، مسائل شخصيتی

يک مقدار از جراتی که دشمن در سالهای گذشته پيدا . ميشود
دلها را به « در چنين شرايطی » ...کرد، به خاطر اختالف بود

هم نرم کنيد، برخوردها نسبت به يک ديگر مهربانانه تر 
ولها مقاله خود را و نقل ق» نصايح«کيهان در پايان اين . »کنيد

مردم اکنون در انتظارند تا ببينند « . با اين جمله تمام می کند
مسئوالن چه زمانی به اين توصيه های حکيمانه گوش فرا 

بر خالف ادعای کيهان نويسان اختالفات درونی . خواهند داد
وبا نصايح قابل حل . در دستگاه های حاکمه پايه عينی دارد

ی دولت منافع طبقات حاکمه را مورد در جامعه طبقات. نيست
حق طبقات محکوم و مظلوم در چنين . حمايت قرار ميدهد
اعتراضات مردم عليه سياست ستمگرانه . جامعه پايمال ميشود

و اين اعتراضات در سطح حکومتی . طبقه حاکمه شدت ميابد
و تمام ارگانها از جمله نمايندگان مجلس را . منعکس ميگردد
بدين .  هم انتخاب شده باشند، در بر ميگيردهر جند فرمايشی

ترتيب نه تنها ميان دولت و ملت بلکه ميان جناح های حکومتی 
و در نتيجه ثبات سياسی کشور به هم . نيز اختالفات شدت ميابد

چنانکه چنين اختالفاتی در جهان عرب نهايتا به  . ميخورد
  .   درگيری ميان حکومت و ملت منجر شد

 
 

**************************************  
  

 

  
  افزايش نرخ بيکاری

  
:  می نويسد١٣٩١سايت کلمه در تاريخ چهارم ارديبهشت 

در سال گذشته صد هزار کارگر بعلت واردات غير مجاز 
و بی رويه و اجرای بی ضابطه هدفمند کردن يارانه و بی 

اين . کفايتی مسئوالن اقتصاد کشور از کار اخراج شدند
زمانی ارائه ميشود که دولت مدعی است که دو رقم 

اين ادعا با .   ميليون شغل در سال گذشته ايجاد شده است
وضعيت بحرانی واحدهای توليدی و افزايش تعداد اخراج 

کارشناسان اقتصادی افزايش . کارگران مغايرت دارد
. نرخ بيکاری را بيش از بيست درصد اعالم ميکنند

 اخبار فروانی از اخراج و رسانه های گروهی هر روز
گرانی . بيکاری کارگران واحدهای مختلف منتشر ميکنند

هر . لجام گسيخته کارگران را زير خط فقر قرار ميدهد
. روز احتياج کارگران به مايحتاج زندگی دچار ميشوند

بحران  واحدهای توليدی را : دبير کل خانه کارگر ميگويد
ته صد هزار کارگر چنانچه در سال گذش. فرا گرفته است

زنان . در بيش از يک هزار واحد توليدی اخراج شدند
  در بسيار واحدهای . بيکار دو برابر مردان بيکار هستند

  بزرگ قاليبافی دو سوم مزد مصوب شورای عالی کار را
  

  
  اما به دليل ترس از دست دادن شغل از . در يافت ميکنند

خواستار رئيس خانه کارگر . شکايت صرف نظر ميکنند
آن است که تعداد بازرسين کار در واحدهای توليدی 

يک . اما مجلس زير بار اين پيشنهاد نميرود. افزايش يابد
به دليل وضعيت بحرانی : کارشناس اقتصادی ميگويد

واحدهای توليدی و  افزايش نرخ بيکاری نرخ خط فقر به 
به نظر اين . هشت صد هزار تومان رسيده است

آمارهای اشتغال زا از سوی دولت جنبه کارشناس ارائه 
نرخ بيکاری در . و اين آمارها جعلی است. سياسی دارد

شرايطی در حال گسترش است که رهبر انقالب از دست 
اندرکاران اقتصادی خواسته است که از کار و توليدی 

اما برخالف خواست رهبر واردات . ملی حمايت شود
در . ن ادامه داردکاالهای بی رويه به داخل کشور همچنا

چنين شرايطی است که  توليدات ملی و اقتصاد ملی به 
کشور به بازار سرمايه های بين . نابودی کشانده ميشود
تعداد بيکاران افزايش ميابد وضع . المللی مبدل ميشود

تا کی اين وضع ادامه خواهد .  زندگی مردم بدتر ميگردد
  داشت؟ 
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  ما نود و نه درصد هستيم
  

حاميان جنبش وال استريت در شهر سانفرانسکو 
در اين تظاهرات شعارهای ضد . تظاهراتی راه انداختند

يک درصد : آنها می گفتند. سرمايه داری سر می دادند
. اهالی آمريکا ثروت همه مردم را از آن خود ساخته است

بنابراين بايد اين يک درصد از قدرت اقتصادی و سياسی 
ت دقيق تر اين سيستم سرمايه داری بعبار. کنار رود

پليس سانفرانسيسکو عليه تظاهر کنندگان . سرنگون گردد
. و تظاهر کنندگان را سرکوب نمود. دست به حمله زد

تظاهر کنندگان در مقابل ساختمان محل برگزاری جلسه 
و آنها . ساالنه سهامداران  بانکی آمريکا جمع شده بودند

پليس .  آمريکا شعار ميدادندعليه بی عدالتی های حاکم بر
در . با اقدام بی رحمانه، جلوی اين تظاهرات را گرفت

جريان اين حمله بيست و چهار نفر دستگير و به پليس 
به گفتۀ پليس پانزده نفر از تظاهر . منطقه برده شدند

کنندگان جزء کسانی بودند که سعی داشتند جلسه 
در جريان اين . سهامداران بانکی آمريکا را مختل نمايند

تظاهرات صدها تن از اعضای اتحاديه ها و روحانيون 
تظاهر کنندگان مقابل ساختمان بورس . نيز حضور داشتند

در منظقه مالی شهر سانفرانسيسکو تجمع کرده و 
. نمادهايی در دست داشتند که در آن نمادها نوشته شده بود

نود و نه درصد پيروز خواهد شده و يک درصد را « 
رونق برای مردم، «: آنها شعار ميدادند. »ون ميکندسرنگ

تظاهر کنندگان آمريکائی می گفتند » مرگ بر بانکداران
  . بگذاريد تا وارد ساختمان شويم

بحران اقتصادی آمريکا که از حدود چهار سال 
پيش آغاز شده، تاکنون باعث از دست رفتن بسياری از 

ع بانکهای در واق. خانه های  مردم اين کشور شده است
آمريکائی برای مقابله با اين بحران اقدام به مصادره خانه 
های مردمی ميکنند که از باز پرداخت بدهی خود به 

اين امر خشم نارضيان را بر انگيخته .بانک ها عاجزند
  .است

در کشور ثروتمند آمريکا شصت ميليون نفر 
چهل و چهار ميليون نفر . سرپناهی برای زيستن ندارند

بحران مالی که . کائی زير خط فقر زندگی ميکنندآمري
ازچهار سال قبل آغاز گرديد، نخست گريبانگير همين 

.  بسياری از همين بانکها ورشکست شدند. بانکها شد
دولت آمريکا به حساب ماليات دهندگان و با پرداخت 
صدها ميليارد دالربه موسسات مالی از جمله بانکها از 

اکنون نيز بيرون راندن .  کردورشکستگی آنها جلوگيری
  . مردم  از خانه های خود شکل وسيعی بخود گرفته است

  
  

  

  
پليس صاحبان اين خانه ها را که در مقابل بانک ها تجمع 
کرده بودند، سرکوب کردجنبش نود و نه درصدی برای 

جان . بازگرداندن خانه های مصادره شده، مبارزه ميکند
مريکا در مصاحبه شبکه بوهنر رئيس مجلس نمايندگان آ

امروز آمريکا به مرحله ای . تلويزيونی فاکس نيوز گفت
رسيده که بحران اقتصادی، بيکاری و تورم زندگی را بر 

او تصريح کرد که . مردم بسيار سخت کرده است
برخالف وعدهای اوباما بحران مسکن در آمريکا همچنان 

  . ادامه دارد
در اين . مهوری استآمريکا درآستانه انتخابات رياست ج

انتخابات جمهوريخواهان بحران مسکن را به يکی از 
. بزرگترين حربه ها عليه دموکرات ها تبديل نموده اند

آنها ميخواهند با تحريک مردم آمريکا عليه دمکرات ها، 
به هدف خود که تسخير کرسی رياست جمهوری است 

 تا بدين وسيله در تحکيم موقعيت يک درصدی. نايل آيند
حزب جمهوريخواهان، حزب . ها بيشتر قرار گيرند

اين حزب برخالف حزب . اليگارشی مالی و صنعتی است
دمکرات، هميشه سنگينی بار ماليات را بيشتر بر دوش 

  . شهروندان عادی آمريکا ميگذارند
اين مثال معروف را » ماهی از سر گنده گردد نی زدم«

رمايه داری س. ميتوان در مورد آمريکا نيز بکار گرفت
فساد اين .  نيز مانند ماهی از سر در حال گنديدن است

گنديدگی همه تارپود سرمايه داری را در بر گرفته و 
شرايط را برای تغيير ماهيت اين نظام پوسيده فراهم کرده 

زيرا تضاد ميان کار و سرمايه در طول سالهای .  است
دی اخير به تضاد ميان يک درصدی ها با نود و نه در ص

  .ها  فرارويئده است
 قانونمندی رشد اجتماعی يا بشکل مرحله تکامل و يا 
بشکل جهش های انقالبی نظام اجتماعی را مورد تغيير و 

قرن بيست و يک، قرنی است که . تحول قرار ميدهد
تکامل اجتماعی  توام با تکامل انقالبی در راستای حل 
ر تضاد نود و نه در صدی ها با يک درصدی ها قرا

اين قانونمندی در آمريکای التين از باال و . گرفته است
در غرب . در کشورهای عربی از پائين شروع شده است

نيز به شکل مسالمت آميز از پائين آغاز ) اروپا، آمريکا(
دليل آن اين است که همه مردم جهان زير فشار . گرديده

بنابراين جبهه ای . استثمار يک درصدی ها رنج ميبرند
ل از نود ونه درصد مردم جهان، آگاهانه خواهان متشک

تغيير ماهوی جامعه ای هستند که به استثمار شديد از 
  .           انسان متکی است
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  نهم ماه مه روز پيروزی
 

مردم اروپا هر سال نهم ماه مه را بعنوان روز پيروزی جشن 
امپراطوری آلمان در جنگ جهانی اول شکست . ميگيرند
.  ناسيوناليست های آلمان از اين شکست ناخرسند شدند.خورد

در سالهای هزار و نه صد و سی ناسيونال سوسياليستها در 
فوق «با شعار آلمان . صحنه سياست آلمان ظهور پيدا کردند

جوانان اين کشور را دور هم جمع کردند به يک » همه ملتها
 هزار نوصد  سی و سه حکومت. قدرت سياسی مبدل گرديدند

در . بدون مانعه دردست ناسيونال سوسياليستها قرار گرفت
عرض هفت سال تمام اروپا از فرانسه گرفته تا لهستان تحت 

هيتلر با استفاده از . اشغال نيروی های آلمانی قرار گرفت
او ميخواست با . به اتحاد شوروی حمله برد» مناسب«موقعيت 

 و سروری بر اين حمله برق آسا شوروی را به زانو در آورد 
اما هيتلر در اين محاسبه  اشتباه . جهان را از آن خود سازد

. حمله ارتش آلمان در نزديکی مسکو متوقف شد. کرده بود
آلمانها مجبور شدند تحت فشار ارتش شوروی عقب نشينی 

. و شکست نهائی آلمانها نيز از همينجا آغاز گرديد.  کنند
گرچه شهر . اد رخ داددومين شکست آلمان در جبهه استالينگر
اما ارتش شوروی . استالينگراد به شهر ويرانه مبدل گرديد

توانست اين شهر  را محاصره کند و ارتش آلمان را مجبور به 
سومين بار  آلمانها در جبهه  کورسک شکست . تسليم نمايد
و اين شکست موجب آن شد که آلمانها پشت سر هم . خوردند

نشينی تا  آوريل چهل و پنج ادامه عفب نشينی کنند و اين عقب 
داشت و نهايت آلمانها در برلين  در مقابل ارتش شوروی تسليم 

در همه اين سالها شوروی ها يک تنه با آلمانها می . شدند
آمريکا و انگليسها حاضر نشدند در غرب اروپا جبهه . جنگيدند

م آنها تنها زمانی اقدام به باز کردن جبهه دو. دوم را باز کنند
. نمودند که  ارتش شوروی در خاک آلمان مشغول جنگ بود

با اين همه ارتش آلمان در جبهه غرب به نيروی متفقين حمله 
چرچيل در ژانويه چهل و پنج از . برد و آنها را عقب راند

استالين خواست حمله ارتش شوروی در اسرع وقت آغاز 
از ارتش و بدين وسيله آلمانها مجبور شدند نيروی عظيم . گردد

راه برای . خود را از جبهه غرب به جبهه شرق منتقل نمايند
بدين ترتيب . پيشروی نيروهای متفقين در غرب باز گردد

آلمان با شکست روبرو شد و در اين شکست ارتش شوروی 
از اين تاريخ هر سال نهم ماه مه در . نقش تعيين کننده ايفا نمود

افع بعنوان جشن شوروی و اکنون در کشورهای مشترک المن
ياد بود  اين  روز  ضرورت تاريخی . سرور برگزار ميگردد

زيرا مردم اروپا هشتاد و شش سال است بدون جنگ و . دارد
با اين همه کابوس . درگيری نظامی بشکل آرام  زندگی ميکند

وارثين هيتلر . جنگ در سراسر دنيا در حال حرکت است
و عراق را به ويرانی افغانستان . يوگسالوی را ويران کردند

آمريکا بعنوان . و اکنون هم ايران در نوبه است. مبدل نمودند
تنها ابرقدرت جهان ايران را مورد تهديد قرار ميدهد که اگر 
خواستهای او عملی نشود حاضر است ايران را نيز ويران 

ولی بايد آمريکا و هم پيمانان آن بفهمند که شکست آلمان . نمايد
درس عبرتی است برای همه دولتهای که در جنگ جهانی 

ميخواهند با توسل به جنگ به  اهداف جهانخارانه خود دست 
 .  يابند
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  ا عارف صف
  آالجاق قوينونا آل سحر منی 

  منيم نيسگيليمين سونو گورونمور 
  هارايا آپارير نيسگيللر منی؟

  اوره گيم ائله بيل سوسور دويونمور،
  .بوغور گئجه گوندوز درد، قهر منی

   ***             
  کونلوموز هر کسه آچا بيلميرم،

  دنيادان بير يوللوق کوچه بيلميرم،
  .بيلميرمداغالرين باشينا اوچا 

  .سالير کمندينه دره لر منی
   ***                

  عارف، بير گون کونلوم آچيالجاقدير، 
  اوستومه شفقلر ساچيالجاقدير، 
  بو باغلی قاپيالر آچيالجاقدير،
  آالجاق قوينونا آل سحر منی

٢٠١٢  
  

  آختاريرام

  جدان آختاريرامويبير 

  گونش کيمی لکه سيز،

  . تميز–قيزيل کيمی تر 

  .جدان آختاريرامير وبي

  .آنا سودو تک تميز

  اونون همدمی اولسون 

  . ايشيميز، عماليميز

  بير وجدان آختاريرام 

  حقيقتين سيرداشی، 

  . سعادتين يولداشی

  بير وجدان آختاريرام 

  آخار سوالر تک دورو، 

  يره، گويه سيغماسين

  .اونون مردليک قورورو

  جدان آختاريرام يبير و

  آزادليغين همدمی 

  سيلسين اوره گيميزدن   

  بو نيسگيلی بو قمی

٢٠١٢  



 
 
 

 

 
 

 

با وعظ و موعظه نميتوان جلوی گرانی را گرفت
  
  

  
  

گرانی عمده . مردم ايران با مشکالت عديده روبرو است
ترين مشکلی است که حل آن با وعظ و موعظه امکان 

رسانه های گروهی ايران در مورد اين . پذير نيست
مشکل قلم فرسائی ميکنند و راه های متعددی را برای حل 

جامعه مدرسين حوزه علميه قم . اين مشکل  ارائه ميدهند
يس جمهور نوشته و از وی خواسته است با نامه ای به رئ

بهره گيری از نظارت کارشناسان اقتصادی جلوی گرانی 
اين نامه را آيت هللا يزدی . ها و افزايش قيمت ها را بگيرد

در . رئيس شورای عالی جامعه مدرسين امضا کرده است
با . اين نامه خطاب به محمود احمدی نژاد گفته ميشود

برای جناب عالی و همه خدمت سالم و آرزوی موفقيت 
گزاران به نظام مقدس جمهوری اسالمی به اطالع 

گزارشهای واصله و شواهد موجود طی چند ماه . ميرساند
اخير موج نسبتأ عظيمی از گرانی متوجه کاالهای اصلی 

و مشکالت و . مورد نياز مردم شريف ايران شده است
. نارضايتی در حدی گسترده را بوجود آورده است

نيز نسبت ... بطوری که مراجع  معظم تقليد و علما اعالم
  . به اين مسئله ابراز نگرانی فرمودند

نارضياتی گسترده مردم از وضع موجود آيت اهللا يزدی 
را ناراحت نموده و از  رئيس جمهور ميخواهد نگرانی 
های مراجع تقليد را با نظارت به قيمت ها از ميان بر 

 تنها مشکالت و نارضياتی مردم آيت اهللا يزدی را. دارد
به نظر او چنانچه گرانی ها تداوم پيدا . نگران نمی کند

کند بيم آن ميرود که اقشار آسيب پذير و مستضف جامعه 
روحانيون . با معضالت جدی مواجه شود... اسالمی

همچون آيت اهللا يزدی سی سال است در راس قدرت 
 خود ايشان بقول. سياسی و اقتصادی ايران قرار دارند

اقشار آسيب پذير جامعه که صاحبان اصلی انقالب هستند 
اقشار . بار سنگين مشکل گرانی را بردوش گرفته اند

آسيب پذير چند درصد اهالی هفتاد ميليونی ايران را 
آنها يعنی نود ونه درصد اهالی هفتاد . تشکيل ميدهند

ميليونی ايران در برابر يک درصد صاحبان قدرت و 
سرمايه داری وابسته ثروت و . رار گرفته اندثروت ق

. قدرت کشور را در دست خود قبضه نموده است
  ثروتمندان ايران و نظريه   

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بيش از . را با قيامهای مسلحانه بگوش جهانيان ميرسانند
يک سال است جهان عرب را جوش و خروش انقالبی 

 يا پا به فرار گذاشتند قدرتمندان ديکتاتور. فرا گرفته است
محمد رضا شاه . و يا پشت ميله های آهنين بسر ميبرند

ديکتاتور بيش از سی سال قبل  با چنين سرنوشتی روبرو 
  .گرديد

 نظريه پردازان جامعه سرمايه داری وابسته ايران 
نميتوانند ميلويونها انسانی آسيب پذير و مستضف را با 

 در تبعيت از صاحبان و آنها را. وعظ موعظه آرام کنند
جامعه مدرسين . ثروت و قدرت يک درصدی نگاه دارند

حوزه علميه قم در پايان نامه خود از رئيس جمهور تشکر 
می کند و اقدامات اخير دولت را در ارتباط با نظارت و 

بدين وسيله . مهار اين گرانی ها مورد تاييد قرار می دهد
  ...وشش ميگذاردجامعه حوزه علميه قم روی واقعيت ها پ
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پردازان آنان بدرستی ميفهمند که با جلوگيری از باال رفتن 
قيمت ها نميتوان خصلت درندگی صاحبان سرمايه را 

سرمايه بحساب استثمار ميليونها انسان بدست . تغيير داد
در آمريکا . ميايد و در دست گروه کوچک متمرکز ميشود

راتيک امکان ميدهد مردم به و اروپا آزاديهای دمک
خيابانها بيايند و اعتراض خود را عليه صاحبان يک 

متحصن . چادر بزنند. درصد صاحبان سرمايه بيان نمايند
و سرنگونی . و اعتراضات خود را بيان کنند. شوند

مردم ايران از چنين . صاحبان سرمايه را خواستار شوند
آنان به خيابانها به و بنابراين آمدن . آزادی برخودار نيستند

معنای آن است که ماشين قدرت بکار افتد و ده ها انسان 
و ده ها و صدها نفر از . بی گناه را به خاک و خون بکشد

معترضين در سياه چالهای زندان مخوف مورد شکنجه 
  . جسمی و روحی قرار گيرند

در يک . جهان به دو قطب ثروت و فقر تقسيم شده است
و . دم با فشار سياسی روبرو نيستندقطب رشد يافته مر

در قطب ديگر . نظرات خود را بشکل آزادانه بيان ميکنند
  آزادی بيان وجود ندارد، مردم اعتراض خود

 
 اميرعلی الهرودی: باش رداکتور

  قزئت تحريريه هئيتی طرفيندن نشر اولونور
  زادديرقزئتين آرتيريب، ياييمی آ
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