
در طول هفته، رئيس جمهور سابق و فـعـلـي    
اين دو در اثـبـات       .  مستقيما سر شاخ شدند

حقانيت و برتري خود بر رقـيـب، حـاشـيـه        
گويي سياسي را كنار گذاشته و مستقـيـا سـر      

يكي، از اسكله هاي غير قانـونـي   :  اصل رفتند
برادران قاچاقچي سـپـاه پـرده بـرداشـت و            
ديگري مچ كساني كه بـه اسـم مـبـارزه بـا              
استكبار، بيت المال غارت كرده انـد را بـاز         

 ...  كرد 
سيار خوب، حرف مفـت و رسـانـه هـاي           ب

مشتري اين حرفها زيادند، شما ميتوانيد پيـچ  
راديو و يا صفحه تلوزيون را ببنديـد، دنـبـال      

در .  كاش به اين سادگي بـود .  كار خود برويد
ادامه صحنه محمود احمدي نـژاد و سـيـد          
حسن روحاني با سـمـاجـت هـنـوز  پـاي               
ميكروفون ايستاده اند و با نيشهاي تا بناگوش 

و شـجـاعـت و        “  افشاگـري ” باز، بخاطر اين 
تدبير نهفته در آن، بر سر ملت و دمكراسي و   

و در   !  عدالت و حقيقت منت مـيـگـذارنـد      
حاليكه از غرور باد كرده اند از شمـا و هـمـه        
شهروندان جامعه حمايت و راي مـطـالـبـه           
ميكنند، صبر و انتظار و اميد را پيش پـايـتـان      

با ديدن اين صحنـه پـوزخـنـد       !  قرار ميدهند
ميزنيد،  به جوش مياييد، زمين و زمان را بـه    
ناسزا ميگيريد؟ هر چه هست اما اجازه نداريد 
خسته شويد و حساسيت سيـاسـي خـود را        

در مقابل چشمان نـابـاورتـان    .  بكنار بگذاريد
بدنبال سالها از اين نمايشات، هنوز هم رسانه 
و خبرنگاران بجاي خود؛  جريانات سيـاسـي    
پيدا ميشوند كه در زير و رو كردن  اين جدلها 

 . براي خود بازار گرمي ميكنند
در دنياي سياست پديده كشـمـكـش مـيـان        

جناحهاي حكومتي،  دروغ به مردم، جـنـگ     
زرگري ميان احزاب و جنـاحـهـا، ادعـاهـاي        
دروغـيـن، ادعـاهــا و وعـده هـاي سـراپــا                 
فريبكارانه، استـفـاده از مـردم در تصـفـيـه               
حسابهاي باالييها، سـيـاسـتـمـداران دزد و          

كل مبناي نظام .  كالشي و امثال آن كم نيست
سرمايه داري حتي در آبرومندتريـن نـمـونـه       
هاي خود چيزي جز محـدود كـردن دامـنـه         

. دخالت مردم در سرنوشت خـود نـيـسـت      
مردمي كه همه دخالتشان در اداره جامعـه بـه     
يك كارناوال انتخاباتي نزول ميكند كه در آن   
از طرف احـزاب و رسـانـه هـاي هـر چـه                 
محدودتر،  ديكته مـيـشـود؛ مـردم بـه چـه             
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در تاريخ زندگي دو قرن اخير بشـر، مـيـتـوان       

دو :  انگشت روي جنايات بـزرگـي گـذاشـت      
جنگ جهانى، فاشيسم هيتلــرى، كـوره هـاى     
آدم سوزى، هيروشيما، جنگ ويتنـام، جـنـگ      

اينها هـمـه   .  ايران و عراق و جنگ سوريه و غيره
و ذهن انسان امـروز حـك شـده          “  سايك” در 

است؛ هم جانيان و هم قربانيانش را با اسـم و      
اما جنگ و جنايتي پـنـهـان،    .  رسم مي شناسند

اعالم نشده و بمراتب وسيع تر و دائمي تر بـر    
بستر جامعه سرمايه داري در جريان اسـت كـه     
تنه به اين نمونه هاي برجسته جنايت در تاريخ 

 . مي زند و مو بر اندام آدم سيخ مي كند
“ سومـا ” ماه مه، معدن زغال سنگ  13سه شنبه 

در غرب تركيه منفجر شد و هـمـراه بـا خـود         
. صدها كارگر و برده مزدي اين معدن را بلعيـد 

بخشي را زنده بگور و بخش ديگري را روانـه    
خانه ها و خانواده ها را از هـم        .  گورستان كرد

پاشيد؛ شادي ها را به غم و غصه تبديل كرد؛ و 
دولتي كه از سـه    .  بار ديگر وجدان دنيا را آزرد

“ طرح بازرسي ايمني معدن سوما” هفته قبل با 
مخالفت كرده بود، فورا و از ترس اعتـراض و    
با هدف كنترل و آرام كـردن اوضـاع، پـرچـم         
كشور را نيمه افراشته نگـه داشـت؛ اردوغـان        
سردسته دزدهاي آنكارا،  زره بـه تـن كـرد و          
همراه با عبداهللا گل جناب ريس جمهور و همه 
ايدولوگ ها و چـمـاقـداران ريـز و درشـت              
بورژوازي تركيه به محل حادثه تشريف فـرمـا     

سناريو اين بود كـه بـا رژه در مـيـان             .  شدند
بازماندگان قربانيان، با نمايش هـم دردي بـا       
كارگران مانيسا، چهره كريه خـود را بـعـنـوان         

 . مسببين اين قتل عام مخفي كنند
اما پرچم اردوي اين جانيان از دور پيدا و قابـل  

مسولين و مسببـيـن مـرگ آن        .  تشخيص بود
. صدها كارگر، انگشت نشـان و هـو شـدنـد          

ماشين حمل اردوغـان مـورد حـملـه مـردم            
خشمگين قرار گرفت و عاملـيـن قـتـل عـام          
معندنچيان به سرعت چهره واقعي خود را بـر    

پليس، مشاورين و آجـودان هـاي     .  مال كردند
دولت،  مردم معترض در محل را  زير مشت و 

معلوم شد كه نهاد دولـت، ايـن       .  لگد گرفتند
انگل جامعه و اين دستگاه مخوف و مـحـافـظ    
نظم و نظام، دوست كيسـت و وظـيـفـه اش           
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، “افشاگري”  جمهوري 
 !جمهوري الطعاالت

 مصطفي اسدپور

ظاهرا مسئله بر سـر تـوافـقـات       :  آذر مدرسي
ژنو، آشتي دولت روحاني با شيطان بـزرگ و    

دول غربي و موقعيت جمهوري اسالمـي در    
موقـعـيـتـي كـه ظـاهـرا            .  اين توافقات است

، “ پايداري” ، اساسا جبهه “ اصولگرايان تندرو” 
اما اين فقط ظاهر قضـيـه     .  به  آن معترض اند

هر دو طرف ميدانند كه دعوا بـر سـر       .  است
توافقات ژنو و نتايج آن نيست؛ كل بورژوازي 
ايران توافق دارد كه بـراي بـيـرون آمـدن از           
وضعيت اقتصادي بايد به درجه اي تشنج بـا    

در انتخابات رئيس .  آمريكا و غرب را كم كرد
جمهوري بخش اعظم بورژوازي ايران راه حل 
روحاني و رفسنجاني را بـراي بـرون رفـت          
بورژوازي ايـران از مـوقـعـيـت نـابسـامـان               

 . اقتصادي، قبول كردند
اين نياز كل بورژوازي ايران بود و روحـانـي       
منتخب بخش وسيعي از بـورژوازي ايـران         
براي جواب دادن به اين نـيـاز و بـهـتـريـن           

. انتخاب براي كل بـورژوازي ايـران اسـت         
خامنه اي بعنوان رهـبـر و سـكـان دار ايـن              

دعـوا  .  سياست ظاهر شد و به آن لبيك گفـت 
اساسا يك دعواي سياسـي بـر سـر سـهـم،            

دخالت و نقش سياسي جناح هاي مختلـف  
امـروز  .  در حاكميت جمهوري اسالمي است

مسئله توافقات ژنو اين بهانه را بدسـت داده    
كه اصولگراياني كه در انتـخـابـات ريـاسـت        
جمهوري بازنده كشمكشهاي درونـي رژيـم     
بودند، موقعيت ضعيف خـود را هـر چـه            

كشمكـش جـنـاح هـا         .  سريعتر ترميم كنند
وقت از جانب هيچيك از جناح ها خاتمه  هيچ

از همان لحظه سر كـار    .  يافته اعالم نشده بود
آمدن روحاني و پـروسـه تشـكـيـل دولـت،           
مجلس كه اساساً دست اصولگـرايـان اسـت      

انواع بـازخـواسـت هـا         .  دعوا در جريان بود
. وافشاگري ها از همان روز اول در جريان بود

ادامه آن اصطكاك امروز تحت عنوان مخالفت 
با اسالمي شدن جمهوري اسالمـي يـعـنـي       
چيزي كه اصولگرايان به آن پـايـبـنـد انـد و          
معتقدند كه دولت روحاني در مـقـابـل ايـن       
پديده كوتاه آمده؛ اين امكان را فراهم آورده كه 

. فشار بيشتري روي جناح دولـت بـيـاورنـد      
ظاهراً جناح تضعيف شده  امروز بـهـانـه اي      

دفاع از ايران قوي و هسـتـه     ” پيدا كرده كه در 
بتواند حساب هاي قديمي و سـيـاسـي      “  اي

 4صفحه . ...          خود را تصفيه كند

 محور اختال فات اخير بين جناح هاي رژيم
 تلخيصي از مصاحبه راديو نينا با  آ ذ ر مدرسي

پس از توافق نامه هسته اي دولـت  :  راديو نينا
در نشست ژنو، بهـانـه    5+ 1روحاني با گروه 

اي بيش آمد كه اختالفات بين جنـاح هـاي     
“ پايداري” اخيرا هم جناح .  رژيم شدت بگيرد

كه اساسا طرفداران احمدي نژاد هستند تمـام  
مفاد اين توافقنامه را زير سوال برده اند و آن را 

دولت روحاني مـدعـي     .  ضعيف شمرده اند
است كه اين توافقنامه براي از ميان برداشـتـن   
تحريم ها و كم كردن فشار اقتصادي مـفـيـد      

جناح مقابل بر اين بارو است كـه بـا       .  است
امضاي اين توافقنامه ضعيف ايران مـجـبـور    
است امتيازات زيادي در ازاي لغو اين تحريم 

هـاي گـروه      و از جمله نگراني.  ها واگزار كند
هم ممنوعيت حق غـنـي سـازي        “ دلواپس”

در اين توافق نامه قرار اسـت  .  هسته اي است
كه پرونده اتمي ايران حل و فصـل شـود و           

پـايـه ايـن      .  تحريم ها به طور كامل لغو شـود 
كشمكشهاي اخير بين جـنـاح هـاي رژيـم         

 چيست؟
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چگونه بايد فكر كنند و  از ميان راه حـلـهـاي      
 . آنها يكي را بيشتر بپسندند

اين سيستم مبناي تغديه يك ماشـيـن پـركـار       
رياكاري و فريب سيسـتـمـاتـيـك اكـثـريـت           
زحمتكش جامعه، ابزار تداوم نابرابري و ابـزار  
توجيه ماشيني  است كه اين اكـثـريـت را بـه         

هر چه بود اما در   .  رضايت و تسليم وادار كند
مقابل حكومتهاي سركوبگر همينقدر از تظاهر 
به حفظ احترام به راي شهروندان يـك درجـه     

امـروز از دوران      .  ارزشمند بحساب مـيـامـد     
طاليي دمكراسي چيز زيادي باقـي نـمـانـده       

االن دوره اي است كه جرج بـوش  و      .  است
شركا پدرخوانده دمكراسي جهاني از آب در     

به همت  اين پدر خوانده هـا بـراي       .  آمده اند
حكومتهاي اسراييل و عـربسـتـان و عـراق             
مشروعيت و احترام دست و پا ميشود؛ و حاال 
نوبت جمهوري اسالمـي اسـت تـا از ايـن             

مسخره آنجاسـت كـه     .  بركات بهره مند گردد
ميخواهند يك حكومـت سـرمـايـه داري و           
سودپرستي زمخت ضربدر ماشين سـركـوب     
وحشي و سراسر عفونت مذهبي را مستقيـمـا   
به قربانيان اين حكومت، مردم زحمتكش در   
زرورق دمكراسي و حـكـومـت پـارلـمـانـي          

 !بفروشند
ديگر “  برادران قاچاقچي” سوال ساده اينستكه 

چه مقوله اي است؟ گيريم خرج و دخل سپاه 
پاسداران با حساب و كتاب دلـخـواه ايشـان        
باشد، چه گلي به سر كارگر زده ميشود؟ چـه    
به مردم ميرسد؟ مثال آنقدر كه زير نظر رئيـس  
جمهور خرج زندان اوين و دستگاه تعقيب و   
شكنجه مخالفين ميگردد خيلي بـراي عـامـه      
بركت بهمراه داشته است؟  سـودهـايـي كـه         
سرمايه دار بخاظر مصوبات وكالي مـحـتـرم      
مجلس باال ميكشد قـاچـاق نـيـسـت پـس           
چيست؟ در دوره خـود ايشـان سـردسـتـه              
شكنجه گران، وزير امور بيمه هاي اجتمـاعـي   
شد و در يك قاصله كوتاه دويست ميليـارد را    
باال كشيد، خود احمد نژاد سركرده جماعتـي  

در دوره   .  شد كه اين جناب محاكـمـه نشـود     
ايشان يارانه هاي مردم از سفره ها حذف شـد،  
ايشان قاچاقچي نيست پـس چـيـسـت؟ در         
قاموس اينها تازه بايد مردم راه بيافتنـد چـنـد      
سالي دنبال اينها تا شايد انشا اهللا محارج سپـاه  
از اسكله ها علني باشد و قانوني باشـد، تـازه     
همه ميدانند كه خود ايشان از دهها سال پيـش  
. شريك و مطلع از اسرار همان فافله بوده است

به غير از اين ميشود پرسيد تكليف و سرانجام 
افشاگري ها و  كشمكشهايش با خامنـه اي و      
شركا به كجا رسيد؟ همه چيز بكنار آيا واقـعـا     

در كشورهاي درست و حسابي تر بـورژوايـي   
قاعده بازي خيلي بهتر از جمهوري اسـالمـي   
است؟ آيا مردم ايران بايد آب از دهانشـان راه    

 بيافتد كه به آنجا برسند؟
نكبت اين حكومت و سرمايه تاوان سختي را   

ظرفيتهـاي ايـن     .  از مردم در ايران گرفته است
حكومت براي تحميل بيحقوقي هاي بيشـتـر   
بر كارگر و مردم زحمتكش هنوز به تـه ديـگ     

امـا،  شـايـد بـعـنـوان يـك                .  نرسيده اسـت 
در دست ايـنـهـا    “  دمكراسي”دلخوشي،  ابزار 
 . كارساز نيست

اينها بي جربزه تر از آنند كه سر سوزني را بـه      
اينها زماني به افشاي دزدي و .  ريسك بسپارند

قاچاق افتاده اند كه مملكت در مـنـجـالب        
آقازاده ها، نورچشمي ها، باندها، بـنـيـادهـاي     
ريز و درشت، قاچاق رسـمـي ويسـكـي تـا            

اينها بيشـتـر از     .  داروي سرطان غرق شده بود
آنكه بگويند مخفي ميكنند، بيشتـر از آنـكـه        

. طرف مقابل را بزنند، زير بغلش را ميگيرنـد 
اينها روي سر هم داد ميزنند تـا دو سـاعـت          
بعدتر زير عباي امام جمع شوند و نماز اتحـاد  

اينها يكشبه طرفدار آزادي اجتماعي، .  بخوانند
طرفدار برابري زن و مرد، طرفدار حق تشكـل  
كارگري ميشوند تا دو روز بـعـدتـر قـانـون            
اساسي شان را برگرده سركوب مـحـكـم تـر         

اينها آنقدري زبانشان را دراز ميكنند كـه  .  كنند
در استفسار مشترك شب قبل از جانـب اداره    

پـز  .  امنيت ملي چراغ سبز داده شـده بـاشـد     
قانون و مردمساالري اينها تا آنجا قد مـيـدهـد    

در سايه، قالده شـده    “  بچه هاي حزب اهللا” كه 
اختالف دارند، ميخواهند از ابـزار مـردم     .  اند

در خدمت تصفيه حسابهايشان بهره ببرند، اما  
. بيش از هر چيز از مردم ميترسند و بـيـزارنـد   

حقوق مردم و حقيقت و شرافت  براي اينـهـا   
بيشتر از يك بازيچه، يك سرگرمي، يك تفرج 
يك بازيگوشي، يك قايم باشك بازي علني و   

خاتمي و سپس احمـدنـژاد و     .  رسمي نيست
سپس جريان سبز هر يك به سهم خود عـمـر     

البـد  .  بيشتري براي اين حكومت خـريـدنـد   
مصلحت ( هستند از اپوزسيون كه مايل باشند 

كه با طـنـاب رئـيـس         )  و افقشان ايجاب كند
جمهور جديد هم بـخـت خـود را در چـاه             

مژده به اين اپوزسيون و   .  دمكراسي  بيازمايند
رسانه ها كه بازار گرمي پـيـش رو خـواهـنـد          

 . داشت
اما  كارگر و زحمتكش چاره اي نـدارد جـز         
اينكه  خود را نه بـراي اصـالح جـمـهـوري          
اسالمي، بلكه براي نابودي كل حكـومـت و     

 .مناسبات سرمايه داري بستر آن،  آماده كند

 ...كارگران ما 
هنوز يكروز از اين تعرض وحشـيـانـه رژيـم         
تركيه نگذشته بود كه اردوغان بيشرمانه و در     

ايـن  ” دفاع از عملكرد دولتش اعالم كرد كـه    
حوادث امري طبيعي اند و كـار در مـعـدن          

وي با حمـاقـت   .  “ نميتواند بدون حادثه باشد
بي نظيري اين فاجعه را كمپين تبليغاتي عليـه  
دولت اش خواند و براي اثبات ادعاي خـود    
نمونه هايي از فجايع معادن زغال و سـالخـي   
معندچيان در كشورهاي اروپايي آنهم در قـرن  

مهم نيسـت ايشـان كـودن        .  را يادآور شد 19
است يا رياكار اما اين يعني اعتراف به قتـل و    

ياوه !  يعني كارگران ما مفت هستند!  آدم كشي
گويي هاي نخست وزير دولـتـي كـه جـاده         
صاف كن طرح هاي بانك جهاني و صنـدوق  
بين المللي پول است و سالهاست كـفـش و     
كاله كرده به اروپاي واحد بپيوندد  از لـحـاظ   
عدم رعايت مقررات ايمني محـيـط كـار در        
سطح اروپا، ركورد را شكسته و طبق گـزارش    
سازمان جهاني كار رتبه سوم جهان را به خـود    

دولتي كه زير سايه اش .  اختصاص داده است
هر روز و بطور متوسط طبق آمارهاي رسمـي،  
سه كارگر طعمه حوادث ناشـي از كـار مـي          
شوند بيانگر اين واقعيت است كه كارگر بـي    
ارزش و مفت تر از آن است كه براي امـنـيـت    

اوضاع بحدي گند است كـه    .   اش خرج كرد
حتي صداي اوزگور اوزل نماينده پارلمان، را   

ما ديگر از شركت در مراسم تدفين “ :  در آورده
 ! گردنت خاكشير. “معدنچيان خسته شده ايم

مستقل از خواست تأمين امنيت كارگراني كـه  
بايد تا عمق دو كيلومتري به زير زمين بروند، 
مستقل از اينكه چرا اصال مسـلـه نـظـارت و         
كنترل ايمني در محل كار در دسـت كـارگـر        
نيست؛ و به عالوه اينكه چرا كارگر حق ندارد 
كميسيون كارگري تشكيل دهد و از تخصص 
متخصصين امر ايمني در محيط كار استـفـاده   
كند؛ اما سؤال اساسي تر اين است كه چرا كـار  
در معادن و چند كيلومتري زمين را قـدغـن       
نمي كنند و استخراج مواد اوليه را بـه گـردن     
ماشين آالت پيشرفته و دستاوردهاي عـظـيـم      
تكنيكي نمي گذارند؟ چرا در قرن بيسـت و    
يكم هنوز هم بايد دستان انسـان، رگـه هـاي        
زغال سنگ در اعماق را جابجا كند و طنين كر 
كننده و وحشتناك تسمه نقاله حـمـل زغـال        
سنگ به بيرون را تحمل كند؟ چرا تكنولـوژي  
ميتواند تا اعماق مغز استخوان انسان رسـوخ    
كند اما نميتواند زغال استخراج كند؟ چگونـه  

فروند هواپيماي بدون سرنشـيـن    12است كه 
ساخت يـك شـركـت         -پهپاد    -جاسوسي 

تركيه اي به زودي بـراي بـهـره بـرداري در           

اختيار ارتش اين كشور قرار خواهد گرفت امـا  
حفر معادن بدون دسـتـان انسـان مـمـكـن             

 نيست؟ 
مي گويند اينكار ممكن نيـسـت، پـيـچـيـده         

اما مثل سگ دروغ مي گويند و .  است، و غيره
كالشي مي كنند؛ اين كار ممكـن اسـت امـا        

سرمايه دار فكر ميكنـد اگـر     .  خرج بر ميدارد
بخواهد اين اصول را رعايت كنـد از جـيـب        

حـقـيـقـت     .  گشاد و سود كالن اش زده است
اينست كه براي سرمايه دار هر چقدر دستگـاه  

تر، به همان انـدازه نـيـز      “  اقتصادى” ارزانتر و 
مرغوبتر است؛ و چه كسي بهـتـر از كـارگـر         

برده اي كه با !  ارزان؛ اين كاالي بصرفه و مفت
حداقل دستمزد، در نا امن ترين محيط كاري، 
با اتكا به فقر و سالح سركوب مجبور به كـار    
در اعماق زمين ميشود، كسي كـه نـاچـار از          
بيگاري در ساحـت نـامـقـدس بـورژوازي،          

براي بـورژوازي و    “  دستگاه” اين !  آري.  است
 !تر است“ اقتصادى”سرمايه به صرفه تر و 

با فاجعه اخير، پته هر آنچه لجـن سـرمـايـه و         
خود كارگـران  .  صاحبان توليد بود بر آب افتاد

معدن مي گويند كه تعدادي از معدنچيان زيـر  
سن قانوني به كار گماشته شده بودند؛ چيزي 

تـعـداد   .  كه طبق قانون كار تركيه ممنوع است
ديگري از كـارگـران جـانـبـاخـتـه شـامـل                  
بازنشستگاني هستند كه براي تامين مايحتـاج  
. خود و خانواده، بار ديگر مجبور به كار شدند

معلوم شد كه در حوزه كار ارزان، زنـدگـي و       
جان كارگران نزد دولت و صاحـبـان مـعـدن       
پشيزي ارزش ندارد؛ خودشان ميگوينـد كـه     
ارزشي ندارد و تا ميتوان و رمقي در آن بـاقـي     
است بايد از آن كار كشيد و هر وقت هم از كار 

اين جنگي است عليه .   افتاد دور اش انداخت
! عليه طبقه كـارگـر  :  بخش مشخصي از جامعه

اين را انگيزه سود و انباشت سرمايه بيشتـر از    
گرده نيروي كار حراج و ارزان كارگر به ثبوت 

اينها البته تا هميـن حـاال يـك        .  رسانده است
تودهني از جانب كارگران و مردم آزاديـخـواه     

بدنبال اين وقايع اتحاديه هـا  .  تركيه خورده اند
و تشكل هاي كـارگـري تـركـيـه دسـت بـه              

شواهد حاكـي اسـت كـه از          .  اعتصاب زدند
آنكارا تا استانبول اعتراضات و اعتصابات عليه 

و ياوه گـويـي هـاي دولـت،           “  سوما” فاجعه 
شكافتـن و    .  سراسر تركيه را در بر گرفته است

در هم كوبيدن ديوار ريـاكـاري بـورژوازي و        
همزمان بيرون كشيدن حقيـقـت پشـت آن،        
شرط اول و اساسي در سازماندهي يك صـف  
مستقل از طبقه كارگر و بشـريـت آزاديـخـواه       

 . تركيه، در برابر دولت و سرمايه داران است

وید د  ھان  ان   !کار
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ماه مه صدها كارگر معدن ذغـال   13سه شنبه 
سنگ در اثر انفجار معدن مانيـسـا در غـرب         

  800حـدود       .  تركيه زير آوار مدفون شـدنـد  
كارگر در عمق دو كيلومتري زميـن در ايـن       

تاكنون كم تر از    .  معدن مشغول بكار بوده اند
.  نصف اين جمعيت كارگري نجات يافته اند

كارگران در دو كيلومتري عمق زمـيـن مـي        
ميرند تا سرمايه داران در ناز و نعمت زندگـي  

چه دنياي وارونه اي؟ از فردا اظـهـارات   .  كنند
مقامات دولتي و كارفرماها در تـوجـيـه ايـن       

شـايـد پـرچـم       .  جنايت شـروع مـي شـود       
بورژوازي ملي تركيه هم نيمه افراشته شـود،    
چرا كه دولت اردوغان و كارفـرمـاي مـعـدن       

. صدها برده مزدي خود را از دست داده انـد   
كارگراني كه سال ها در عمق زمين جان كنده 

فـردا  !  اما آنها راچه بـاك   .  و تجربه آموخته اند
فرزندان كارگران جديد واحتمـاال فـرزنـدان      
جوان كارگران قرباني را در واگن هاي تعميـر  

معدن دوبـاره  .  شده به عمق زمين مي فرستند
به كار مي افتد و بر جنازه سوخته و مـدفـون       
شده صدها كارگري كـه تـا ديـروز در ريـه             
هايشان خون سيـاه آغشـتـه بـه ذغـال مـي               

تـنـهـا    .  چرخيد، سرمايه و سود توليد مي كند
روز از اول مه گذشته و شايد هـمـه و يـا         13

تعدادي از همين كارگران قـربـانـي در ايـن         
شـعـار   .  مارش كارگري شـركـت داشـتـنـد         

اتحاد اتحـاد، كـارگـران      ” كارگران در اين روز 
و اكنون دو روز از اين جـنـايـت      !  بود“  اتحاد

سرمايه داري و فاجعه انساني مي گذرد، اما از 
كجايند ميليون ها كارگر .  اتحاد خبري نيست

عضو سنديكاها و اتحاديه هاي كارگري تركيه 
كه مملكت را روي سرشان بگذارند، مـيـدان   
تقسيم استانبول را به تصرف خود در بياورند 

 .و شعار اول مه شان را عملي كنند
مرگ يك معدنچي يعني مرگ يك خـانـواده     

كجايند آن ده ها ميليـون خـانـواده      .  كارگري

هاي كارگري تركيه از شمال تا جـنـوب و از       
شرق تا غرب، در پاسخ زجه هاي رفـقـايشـان    
 !در اعماق زمين، زمين را زير پايشان بلرزانند

كجايند آن طبقه كارگر بين المللي از شمال تا 
جنوب و از شرق تا غرب جهان  در اعتـراض  
به اين جنايات آشكار سرمايه و سود، شعار و   

را سـر    “  كارگران جهان متحد شـويـد    ” فرياد 
 !بدهند و گوش فلك را كر كنند

كجا است آن دادگاه بين المللي كارگري كـه    
جانيان كشتـار ديـروز صـدهـا كـارگـر در               

كارگر معادن زونـگـولـداغ       270بنگالدش،
تركيه و كشتار امروز صدهـا كـارگـر مـعـدن          
مانيسا را به محاكمه بكشند و به جرم جنايـت  

 !عليه بشريت محكوم كنند
تا درب بر اين پاشنه بچرخد ما شاهد باز هـم    
دفن شدن  دستجمعي كارگران در زير زمين، 
مدفون شدن زير آوار شركت ها و كارخانه ها، 
افتادن از داربست و قطع دست و پا  و بيمار و 
معلول شدن در محيـط هـاي نـا امـن كـار              

همزمان با انباشت سرمايـه تـل     .  خواهيم بود
هاي اجساد كارگران هم نسـل پشـت نسـل        

اين كار و زندگي شايسته .  انباشته خواهد شد

طبقه كارگر، توليد كنندگان هـمـه نـعـمـات        
بايد عليه اين دنـيـاي     .  جوامع بشري، نيست

وارونه برخاست، متحد شد، متشـكـل شـد،      
بـايـد   .  اعتراض و اعتصاب و انـقـالب كـرد     

بجاي مدفون شدن رفقاي ما، نظام سـرمـايـه      
داري با دولت و كارفرماها و سيستم قضايي و 

تنها فرياد اعتراض .  نظامي اش را مدفون كرد
طبقه كارگر تركيه و ديگر همسرنوشتان بـيـن   
المللي اش مي تواند قلب دردمند خـانـواده   
هاي كارگران معدنچي قرباني را تسـكـيـن        

اين خانواده ها منتظر پيام هاي تسليـت  .  دهد
! رفـقـا  ” اينـكـه     .  نيستند، منتظر يك اقدام اند

يك اعتراض و اقـدام عـمـلـي        !   “ كاري كنيد
ميليون ها خانواده كارگري در تـركـيـه و در        
جهان در اعتراض به اين جـنـايـت و جـرم           

 !آشكار عليه طبقه كارگر
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همانطور كه گفتم جـنـاح هـاي جـمـهـوري           
اسالمي توافق دارند كه براي سـر و سـامـان        
دادن به وضعيت نابسامان اقتصاد بايد ايران را 
وارد بازار جهاني كرد، ايران بايد بـتـوانـد بـه       
عنوان يك بخشي از بازار جهاني فعل و انفعال 
داشته باشد و بورژوازي ايران بتواند بـعـنـوان    
يك بخشي از بورژوازي جهاني سـوخـت و       

اما اين امر بدون كم كـردن  .  سازي داشته باشد
درست است كـه    .  تشنج با غرب ممكن نبود

ايران در دوره گذشته توانسته بود از شكـافـهـا    
ميان قدرتهاي اقتصادي، اتكا به اين قـطـبـهـا       
مانند چين و روسيه جايي را براي خـود بـاز       
كند، بتواند اقتصادش را سر پا نگه دارد و بـه    
درجه اي فشارهاي غرب از جمله تحريم هاي 
اقتصادي كه عليه ايران اعالم شد را پس بزند، 
اما هنوز غرب در بازار و اقـتـصـاد جـهـانـي            
اتوريته اصلي است و بازار دنيا را در دسـت        

از اين زاويه رابطه جمهوري اسالمي بـا    .  دارد
چين و روسيه و هند و بخشي از كشـورهـاي       
امريكاي التين جوابگو نـبـوده و بـورژوازي        
ايران بايد مناسبات خود با غرب را بـهـبـود        

حتي اصولگرايان اين نياز را تشخيص .  بخشد
ميدهند و بر سـر ايـن اخـتـالف اسـاسـي               

دعوا بر سر اين است كه رهبري ايـن  .  نداشتند
شيفت دست كدام جناح باشد و در عين حال 
بازتاب اين پروسه  در روبناي سياسي بـه چـه     

اينكه اگر تـوافـقـات بـه         .  شكلي خواهد بود
نتيجه نرسيد روبناي سياسـي و فـرهـنـگـي          
جامعه كه ظاهراً امروز دارد شـعـار مـرگ بـر         
آمريكا را كنار ميگذارد و جامعـه در مـقـابـل         
فشارهاي فرهنگي و قوانين اسالمي مـانـنـد      
حجاب مقاومت ميكند چـه خـواهـد شـد؟         

بيانگر “  بدحجابي” تظاهرات بسيجي ها عليه 
اين نگراني از انفجار غير قابل كنترل جـامـعـه    

 . عليه حجاب است
براي بورژوازي ايران راه برگشتي وجود ندارد 

. و اينرا ولي فقيه هم تشـخـيـص داده اسـت        
تائيد و اعالم رسمي توافق با ايـن جـهـت از        
طرف خامنه اي  و اعالم اينكه اين پروسـه بـه     
رهبري ولي فقيه پيش ميرود مـوقـعـيـت بـه        

 -مراتب باالتـري را بـه جـنـاح روحـانـي              
اعتماد بنـفـسـي كـه امـروز          .  رفسنجاني داد

دولت روحاني از خودش نشان ميدهد، خـط  
و نشاني كه براي اصولگرايـان مـيـكـشـد و          
ميگويد  در پروسه اي كه حتي خود ولي فقيه 
اين اجازه اش را داده، اخالل ايجاد نـكـنـيـد،     

همه از موقعيت مناسبي كه روحـانـي و     ...  و 
. جناحش در آن قرار گرفته اند، ناشي ميـشـود  

وضع به جايي رسيده كه اصولگراياني مانـنـد   

كيهان شريعتمداري كه بي محابا به هر جريـان  
ها نبود، ميتاخـت و      و دولتي كه هم جهت آن

هـا     كسي از زير تيغ اتهامات و فحاشي هاي آن
جناحي كه هـمـيـشـه     . جان سالم به در نميبرد

شمشير را از رو مي بست، امروز به فراكسيون 
اصولگـرايـان   ” .  ها تبديل شده اند“  دلواپسيم”

، سپاه و بسيج و جبهه پايداري، از نظـر  “ تندرو
سياسي و ايدولوژيك حمايت خامنه اي را از     
دست داده اند و در مقابل جناح رقـيـب در       

در .  موقعيت  ضعيفتري قـرار گـرفـتـه انـد           
حاليكه جناح روحاني و رفسـنـجـانـي زمـام        

انـد و عـلـيـرغـم             حكومت را بدست گرفته
غرولندها كراشان را ميكنند، در دوره اي كـه      
اصالح طلبان خودشان را براي انـتـخـابـات       
مجلس دهم آماده مي كنند و اعالم ميكنند كه 
بايد مجلس دهم را تماما اختيـار بـگـيـرنـد؛        

، فقط جناح روحاني و يا اصلح “ دلواپسي ها” 
طلبان بلكه از طرف بخشي از اصـولـگـرايـان     
مورد تعرض اند و گاها بـه سـخـره گـرفـتـه           

امروز ميان اصولگرايان بحث بر سـر  .  ميشوند
اين است كه مسن ها كنار روند و رهبري را بـه  

اوصلـگـرايـان خـود را         .  جوانان واگذار كنند
براي شرايطي آماده ميكنند كـه اگـر پـروسـه         
آشتي يا حداقل آتش بس با غرب موفق نشود 
و رابطه ايران با غرب كماكان مـثـل گـذشـتـه        
متشنج شود، امري كه به نظر غـيـر مـمـكـن        
ميرسد، اينها دوباره شانس بروي كار آمدن را   

 . داشته باشند

در ابتداي انتخاب روحاني در   :   آذر مدرسي
ميان بخش وسيعي از مردم توهمي به بهـبـود   
وضعيت اقتصادي و كـم شـدن فشـارهـاي           

اما در همان .  فرهنگي و سياسي وجود داشت 
دوره ما خيلي صريح گفتيم كه تـوهـمـي كـه       
جامعه ايران به روحاني دارد، كه گـويـا رفـع        
تحريم ها باعث رونق اقتصادي و رفاه خواهـد  

آور آزادي هاي سياسي  شد، اينكه روحاني پيام
اي از آزادي  خواهد بود و يا اينكه زنان به درجه

دست پيدا كنند، و بـاالخـره ايـنـكـه بـراي             
ها بـايـد بـه  دولـت              متحقق شدن همه اين

روحاني  وقت و فرصت دارند كـه ايـران را         
كند، به زودي فرو خواهد ريخت و    “  درست”

ماه عسلي كه روحاني نقشه اش را كشـيـده         
گفتيم جامعـه  .  است خيلي سريع تمام ميشود

به سرعت از اين توهم و روحاني عبور خواهد 
امروز با اين واقعيت روبرو هستـيـم كـه      .  كرد

اين توهم و اميد به دولت بـه درجـه زيـادي          

شكسته و بخش اعظم طبقه كـارگـر و مـردم        
متوجه شده اند كه جمهوري اسالمي ميتوانـد  
به بهشتي براي بورژوازي مـعـمـم و مـكـال          
تبديل شود، بـازار ايـران مـيـتـوانـد بـراي                
سودآوري رونق بگيرد ولي اين هيچ ربطي به 
بهبود وضعيت اقتصادي مـردم و بـدسـت          

مـردم  .  آوردن آزادي هاي سيـاسـي نـيـسـت       
متوجه شدند كه ممكن اسـت دشـمـنـي بـا          
آمريكا كم شود و شعار مرگ بر آمريكا از روي   
در و ديوار شهر پاك شود، يا  به جاي آخـونـد   
عمامه به سر فوكول كراواتيها بيايند و برونـد،  
ممكن است زنان بوروكرات چند صندلي در   
مجلس و دولت و مديريت كسب كننـد امـا     
اين به هيچ عنوان نه به معني رفاه بيشتر بخش 
اعظم مردم اين جامعه است و نه بـه مـعـنـي         

امروز تـوهـم   .  آزادي هاي سياسي بيشتر است
به روحاني به عنوان دريچه اميد در حال فـرو    

امروز بحث بر سر اين است كـه  .  ريختن است
روحاني هم مثل خاتمي است و تنها مشغـول  

. رتق و فتق و بهبود وضع بااليـي هـا اسـت       
فقر، گراني، خفقان و اعدام، بيحقوقي زن و     

از ايـن    .  زندان هنوز سر جاي خود باقي است
زاويه رابطه مردم با جمهوري اسالمي هـمـان     
رابطه اي است كه در سي و چند سال گذشتـه  

رابطه  حكومتي كه بـا اتـكـا بـه         .  داشته است
سركوب سر پا است و مـردمـي مـتـنـفـر از             

 . حاكميت و خواهان رفتن آن
قابل پيشبيني بود كه شكاف جناح ها و وعده  

امكانـي را بـراي       “   اعتدال” وعيدهاي دولت 
مردم و براي تحميل مطالبات خـودشـان بـاز      

وقتي به همديگر ميگويند كه شـمـا     .  مي كند
دروغ مي گوئيد كه  در دوره احـمـدي نـژاد      
اقتصاد ايران ورشكسته بود و اينرا با آمار ثابت 
ميكنند، وقتي خودي هاي شان مـيـگـويـنـد        
دولت دروغ ميگويد و همين امروز در جامعه 
پول و ثروت هست، وقتي همـديـگـر را بـه         

متهم مي كنند و دسـت هـم را رو             “  فساد” 
ميكنند،  براي مردم راحت تر و مـمـكـن تـر       
است كه با اتكا به همين فضا اعالم كنند كه ما 

وقتـي  !   فقر و گراني و تورم را قبول نمي كنيم
روحاني  در روز كارگر با رياكاري كامل اعالم 
ميكند كه تشكل هـاي مسـتـقـل كـارگـري             
ميتوانند ايجاد شوند،  فرصت و امكاني را باز 
ميكند كه جامعه مطالبات خودش را هـر چـه     

وقتي خود دولت و مجلـس  .  بيشتر پيش برد
بحث بيمه هاي اجتماعي را طرح ميـكـنـنـد،      
ميتوان خواست بيمه بيكاري براي تمام افـراد  

سال را با قدرت و از مـوقـعـيـت            16باالي 
وقتي تشكل هـاي زرد      . مناسبتري طرح كرد

دولتي مي گويند كه حداقل دستمزدهايي كـه  

اعالم شده زير خط فقر است و حتي متناسب 
با قوانيني كه خود جمهوري اسالمي تعـيـيـن    
كرده نيست؛  ميتوان ه در مراكز تولـيـدي، از     
مراكز بزرگ صنعتي مانند نفت و پتروشيمـي  
تا ساير مراكز صنعـتـي، كـارگـران مـجـامـع            
عمومي خود را برپا كنند و خـواهـان اضـافـه       

امروز ميتوان نمونه هـايـي از     .  دستمزد شوند
اين تحرك از پايين و استفاده از موقـعـيـت را      

از تحركي كه عليه حجاب راه افتـاده؛ از    .  ديد
بحث هاي جدي كه در رابطه با موقعيـت زن    
در جامعه و ضـرورت بـهـبـود وضـعـيـت                
اقتصادي او در مقابل ترهات ولي فـقـيـه راه        
افتاده  نشان دهنده  فشار اين جنبش از پايين و 

يـك  .  تالش بااليي ها براي كنترل آن اسـت     
نمونه ديگر اعتراض بـه تـعـيـيـن حـداقـل            

اعتراض به ايـن مـوضـوع و        .  دستمزدها بود
فشار ازپايين چنان زياد است كه حتي تشـكـل   
هاي زرد دولتي را ناچار ميكـنـد بـه حـرف         
بيايند و اعالم كنند ما هيئت سه گانه تعـيـيـن    
دستمزد را برسميت نميشناسيم و از تصميـم  

ايـن هـا     .  غير قانوني دولت پيروي نميكنيـم 
نشان مي دهد كه صحنـه دارد عـوض مـي          

 . شود
امروز جامعه ايران نشان ميدهد كه ميتوانـد از    
فرصت هايي كه در مقابلش باز شده استـفـاده   

قطعاً اينطور نيست كه اين كشمكش هـا    .  كند
اما در وسط جـنـگ     .  فوري به پيروزي برسند

بااليي ها ميتوان از طريق طرح اين مطالبات و 
بسيج بخش هر چه وسيعتري از طبقه كارگـر،  
زنان و جواناني كه از فقر و استبداد و گـرانـي،   
از بيحقوقي و خفقان ارتجاع اسالمي به تنـگ  
آمده اند، سدها و سنگرهايي را بـراي جـدال       

ميتوان از امروز خـود را بـراي        .   نهايي بست
جنگ نهايي با  كليت جـمـهـوري اسـالمـي        

امروز اين امكان بـراي بـخـش        .   سازمان داد
وسيعي از جامعه وجود دارد و نـبـايـد از آن          

 . غافل بود
اين دست رهبران و فعالين و كمونيست هـاي  
آن جامعه را ميبوسد كه در هر محل و مركـزي  
و با هر ابتكاراتي ميتوانند بـه پـيـشـواز ايـن          
سنگربندي و تحميـل عـقـب نشـيـنـي بـه              

 . جمهوري اسالمي بروند
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ی قالب کار ده باد ا  ز

فكر ميكنيد از شكاف امروز بـيـن     :  راديو نينا
جناح ها، ميتوان به نفع پيشروي طبقه كارگر و 
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 ...محور اختالفات 


