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تن از كارگران يك معدن در شمال كنيا بـه   36
طرز وحشيانه اي هدف حمالت تروريستي گروه 

نـفـر از ايـن         32. اسالمي الشباب قرار گرفتند
تـن   4كارگران از ناحيه سر هدف قرار گرفته و 

مـقـامـات    .  از قربانيان هم گردن زده شده انـد   
اين ”: پليس و نيروهاي امنيتي كنيا اعالم كردند

كارگران در حال استراحت بودنـد كـه هـدف        
. “ گلوله گروهك تروريستي الشباب قرار گرفتند

اين فاجعه، مشابه كشتار بيرحمانه هفته پـيـش   
مسافر اتوبوسي است كه به سمت نايـروبـي    28

كرد و شبه نظاميان الشبـاب   پايتخت حركت مي
شاخه افريقايي القاعده مسئوليت آن را بر عهده 

پيش از اين نيز اين گـروه هـمـراه بـا         .  گرفت
آدمكشان بوكوحرام صدها نفر را در شـرق و        

از ربـودن    .  غرب آفريقا كشتار كـرده بـودنـد       
كودكان مدرسه اي تا به گلوله بستن مسافريـن  
بي خبر در اتوبوس ها تا سر بريدن عادي ترين 

به بشـريـت     “  قهرمانانه”مردم عادي و همچنان 
متحير اطمينان خاطر مـي دهـنـد كـه ايـن            

 ! ادامه خواهد يافت“ مبارزه”
سال است كه آفريقا صحنه جـنـگ هـاي         20

سال اسـت   20.  مذهبي، قومي و قبيله اي است
 20.  كه سناريوي سياه در رواندا حـاكـم اسـت     

سال است كه هر روز مذهبي، قومي، طايفه اي   
از نو ساخته و پرداخته مي شود و به جان بغـل  

هاي رايج تاريخي در   تحليل. دستي اش مي افتد
غرب پيرامون اين نوع فجايع در قـاره سـيـاه        

رسـانـه هـا و        “  شوكه شدن” جملگي حاكي از 
سـيـاهـان    “  فرهنگـي  بي”ميدياي غربي در برابر 

و كـنـايـه بـه         اي است از گوشه مجموعه.  است
ها و گذاردن بار مسئوليت مشـكـالت      آفريقائي

 به گردن خودشان؛ “ قاره سياه”
جامـعـه بـيـن       ” اي مستقل از  اگر آفريقا جزيره

سنت ” غرب بود و آن جنايت ادامه يك “  المللي
. بود شايد ميتوانست فرامـوش شـود    “  آفريقايي

شايد ميشد تحقيرشان كرد؛ بمبارانشان كرد؛ و   
در پشت ديوار بلند مدنيت و دموكراسي غربـي  

“ حكام بـومـي  ” نظاره گر له شدنشان زير دست 
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سي درصد قيمت نان با يك چرخش قلم افـزايـش     
! “ عده اي خواستند و دولت هم توافـق كـرد    ” يافت، 

امـيـد   ” اين توجيه دولتي است كه خود را مـنـشـا      
منشـا  ” دولتي كه خود را !   نام گذاشته است“  جامعه

اعتدال و برادري و كمك به هم نوع و مدعي احيـاي  
 ! ميداند“ اخالق

 
جا دارد تمام جهان به تماشاي اعـتـدال بـورژوازي      
ايران بنشينند و به حال نسلهاي امروز و آينده اشك 

اين تمام اعتدال بورژوازي ايران اسـت كـه       .  بريزند
آقاي روحاني در كمال وقاحت و با افـتـخـار اعـالم       

با اين تفاوت كه هر ميزان بردگان جامعه بـه  .  ميكند
اين اعتدال گردن نهند، خنجري كه بر قلب بشريـت  

معتدل تريـن  .  فرورفته است، بيشتر فرو خواهد رفت
آنها عليه طبقه كارگر از گرگ هار هزار بار درنده تـر  

و رياكاري و دروغ و حقه بـازي بـورژوازي از       .  است
همه نوع آن و حتي از نوع اعتدال آقاي روحاني روي 

 . هر جانور درنده اي را در دنيا سفيد كرده است
برادري آنها و اخالق و شرافت آنها همين اندازه قـد    

اين زبان كساني است كه شب و روز همـراه  .  ميدهد
همكاران و مستخدمين بورژوازي ايران در مجلس و   

جلسه مـيـگـيـرنـد،      ...  بيت رهبري و اتاق بازرگاني و

بحث و مشورت ميكنند و راه و چاه جنـايـات خـود      
عليه طبقه كارگر و زبان و قانون آنرا تعيين ميكننـد  
و از طريق بلندگوها و سخنگويان خود به نام اخـالق  

روحـانـي   .  و تعامل و برادري به جامعه ابالغ ميكننـد 
هزار بار راست ميگويد و كسي كه فكر ميـكـنـد در      
ميان اين حاكميت نور اميدي نخفته است و دنـبـال   
عروج نجات دهنده اي است، اگر حقه باز و بخشي از 

ايـن كـاله     .  دستگاه فريب آنها نباشد، سفيه اسـت   
برداري آشكار و حقه بازي سران دولتي اسـت كـه       
خرج روزانه دستگاه تحميق و فريـب آن سـر بـه          

برد سرمـايـه و       -دولتي كه براي برد .  آسمان ميزند
اجراي تعهدات امثال روحاني به آن به قيمت تحميل 
تباهي و سياهي بيشتر بر زندگي دههـا مـيـلـيـون        
خانواده كارگري و انسان محروم حاضر است دسـت    
در سفر خالي آنها ببرد و داشتن نان خالي را هم بـر  

سالها است كـه بـر اسـاس آمـار           .  آنها روا نميدارد
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جمهوري اسالمي ايران حاضر نشد پدوفيلي 
 ! قانوني در ايران را افسار بزند

 ثريا شهابي

 نان تان را هم ميگيريم
 خالد حاج محمدي

چقدر، چند درصد، تا كي؟  بـا رهـا       .  نان گران شد
شدن قيمت نان رسما حكومت حـاكـم بـر ايـران           
مسئوليت زندگي طبقه محروم در ايران را به باد هوا 

تا اينجا دولت مسئوليت تامين شغل را .  سپرده است
به زور قانون كار و سـركـوب   .  از خود سلب كرده بود

رسما تالش هر كارگر و زحمتكشي بـراي ذره اي        
آزادي و شـادي و        .  بهبود ممنوع اعالم شده بـود   

حرمت شهروندي سرشان را بخورد، از امروز رسـمـا     
دولت عرضه تامين شكم سير ميليونها زن و مـرد و    

 ! كودك آن جامعه، فقط با نان خالي را ندارد
اين حكومت شماست، سياست شماست، بحران !  تف

شماست، اين جامعه شما و اين بيست ميليون انسان 
 چرا گورتان را گم نميكنيد؟! زير خط فقر شماست

يكي نيست يقه حضرات را بگيرد و بپرسد چرا مردم 
را مجازات ميكنيد؟ كسي براي قازورات غني سـازي   

شما تره خرد نكرد، سي سال مجاهدت قدرت منطقه 
ره بچايي نبرد، امام و تدبير و تيم و سياست مذاكـره  
تان شكست خورد، چـرا تـالفـي را سـر مـردم                
درمياوريد؟ سي سال است كه براي گـردش چـرخ       
صنعت رياست جمهور و دولت و مجلس مياوريـد و    
ميبريد، در مقابل نيشهاي تا بنـاگـوش بـاز شـمـا          
سرمايه جهاني شانه باال مياندازد چرا به مردم لـگـد   
ميزنيد؟ كسي به شما، به سياستتان، به قانونتان، بـه  
افساري كه بدهان تندروهايتان زده ايـد اعـتـمـاد         
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ارجاع به كاهش قيمت نفت را فقط ميتوان بحساب 
مـيـشـود    .  شوخ طبعي شترمابانه حضرات گذاشـت 

پرسيد مگر قرار بود قيمت بشكه نفت هم بر اساس 
مصالح بودجه رقم بخورد؟ مگر شما مسئول كسـر    
بودجه نيستيد؟ در زمان گراني سرسام آور قيـمـت   
نفت سهم كارگر دستمزد زير خط فقر باقي مـانـد     
ولي حقوق و دزديهاي كاربدستاني كه هنرشـان از    
ورشكستگي و فقر و بحران فراتر نرفته است سر به 

سي سال است نخواستيد يك قانون . فلك زده است
نيمبند براي اخذ ماليات از درآمدها و ثـروتـهـاي      

چرا براي جبران كسر بـودجـه   .  افسانه اي بگذرانيد
سراغ انگلهاي جامعه در مجلس، جمـاران، دولـت،     
گردانندگان اوين، فيضيه قم، مديران بلـبـل زبـان      

 رشد اقتصاد و توسعه نميرويد؟ 
 

وضعيت .  جمهوري اسالمي يك بليه آسماني نيست
سياه موجود سرنوشت از پيش رقم خورده كسي از 

در همـان سـرزمـيـن       .  محرومان آن جامعه نيست
وجود اين حكومت منبع سرشـاري از بـركـت و          

اين يك حـكـومـت سـرمـايـه         .  سعادت بوده است
داريست كه سهم كارگر در تمام شئونات زنـدگـي     
حتي در امكان استنشاق هوا به سود حاصـل كـار     

زندگي كارگر يـك حـق       .  طبقه  گره خورده است
 .است كه بايد تحميل كرد و بكرسي نشاند

 
هيچ كس باندازه خود جمهوري اسالمي به عـمـق     

ايـن  .  تعرض خود به مردم زحمتكش واقف نيسـت 
مقامات براي چنين روزي و اعالم گراني نان سبك 

مشق توجيهات و   .  سنگين كرده و نقشه ريخته اند
فريبكاريهايشان را از مدتها قبل بارها و بارها نوشته 

اينها خوب ميدانند كه طوفان درو .  و مرور كرده اند
پليس ضد شورش از قبل بسيج شـده  .  خواهند كرد

اما در عين حال متن فرمان عقب نشيني در   .  است
. مقابل موج اعتراضي را نيز در كشو ميز آماده دارند

تعرض جمهوري اسالمي نه از سر قدرت بلكه از سر 
اميد اين .  فرار رو به جلو است.  فرصت طلبي اوست

رژيم اينستكه  فضاي حاشيه شكسـت مـذاكـرات      
هسته اي را هر چه بيشتر به نفع خود مورد بـهـره   

 .برداري قرار دهد
*** 

 
مذاكرات ناكام اتمي،  جمهوري اسالمي را در دو     

جـمـهـوري    .  راهي تعيين كننده اي قرار داده است
اسالمي شش ماه ديگر فرصت يافته است كه پاسخ 
دهد آيا به شروط طرف مقابل با رهبري آمـريـكـا      
براي بازديد  مراكز اتمي و نظامي خود تن بدهد يا 

پاسخ رژيم و واكنش امريكا هر چه كه بـاشـد   .  خير
يك تعيين تكليف پايه اي براي يك دوره طـوالنـي   

امروز كشمكشها از .  سرنوشت آن جامعه خواهد بود
پشت ميزهاي مذاكره به فضاي جامعه منتقل شده 
و هر طرف سعي دارد صورت مسالـه، سـواالت و       
پاسخهاي خود را اساسا در ذهن طبقه كـارگـر و       

 . توده هاي مردم  قابل قبول و طبيعي نشان دهد
پروپاگاند سياسي امريكا و متحدانش، خونسردي و   

ده سال پس از   .  حق بجانبي آنها نفرت انگيز است
حمله به عراق، با دنيايي سند در زمينـه پـرونـده      
سالحهاي شيميايي كه سراسر يك خيـمـه شـب      
بازي بيشتر نبود، ده سال پس از عـظـيـمـتـريـن         
تراژديهاي انساني تحت عنوان رهايي از ديكتاتوري 
صدام، پس از مهندسي انهدام تمـام عـيـار يـك         
جامعه؛ اكنون امريكا رو به مردم ايران با سناريو و   
استداللهاي مشابه منـت مـيـگـذارد و احسـاس            
مسئوليت اخالقي در مقابل ايرانيان و سـتـمـهـاي     

صفحات كـارگـري در     !  دولت حاكم را برخ ميكشد
رسانه هاي دولتي امريكا هر روز از انعكاس خـبـر     
قيمت روز تخم مرغ و نان بربري غافل نميماند تـا    

را در ذهن مخـاطـب   “  رهايي” ناتواني اين طبقه در 
گستاخي و خونسردي سياستمـداران  .  رسوب دهند

و رسانه هاي اين كشورها در بي ارزشـي كـار و         
زندگي و سرنوشت ميليونهـا كـارگـر عـراقـي و            
فلسطيني در نتيجه بمباران ارتـش خـود و هـم          

بـي  .  پيمانانشان روي هيتلر را سفيد كـرده اسـت    
اعتنايي طبقه كارگر ايران به نسخه هـاي رهـايـي      
بخش امريكايي، بيهودگي ميليـونـهـا دالر بـراي         
بازاريابي اپوزيسيونهاي كرايه اي، همگي را بايد از   
فصلهاي درخشان آگاهي و هوشياري طبقه كارگـر  

در سراپاي ارجاع امريكـا و    .  در ايران بحساب آورد
دول غربي به كارگر ايراني بوي تعفن شـديـدي از     
راسيسم، تحقير، بوي خون و جنگ و نابـودي بـه     

مقابله با سياستهاي امريكا بايد كـل    .  مشام ميرسد
طبقه كارگر در   .  فضاي كارگري در ايران را پر كند

ايران نيازي به دفاع امريكا از حقـوق بشـر خـود        
 . ندارد

“ دمكراتيك” جمهوري اسالمي در كاملترين هيبت 
و با باز گذاشتن مواضع انتقادي تمام تالش خود را 
بكار بسته است كه طبقه كارگر و توده مردم را در   
. صورت مساله كشمكش با امريكا شـريـك كـنـد        

لودگي حضرات زمانيكه همه كشمكش را به چـنـد   
مركز سانتريفوژ و آنهم به قصد تامين بـرق ارزان      
براي مردم فقير كشور عزيز تنزل ميدهند، قبل از   

ي حضرات “جنگ با امريكا”. هر چيز تهوع آور است
براي مردم بمعناي خفه كردن هر حركت و سـلـب   

تـاوان  .  هر گونه حقوق فردي و اجتماعي بوده است
كشمكش با امريكا بر سر تحكيم موقعيت حكومـت  
اسالمي در منطقه را مرم بـا انـزوا و مـحـاصـره            

كشمكش با امـريـكـا بـراي       .  اقتصادي پرداخته اند
دولت و سرمايه داران فرصت طاليي براي سركـوب  
طبقه كارگر و عقب راندن تمام هستي و موجوديت 
. اجتماعي و روحي و جسمـي شـان بـوده اسـت          

كشمكـش بـا     ” زير پرچم “  اقتصاد خودي” ساختن 
اسم رمز برپايي يك استثمار سوپر ارتجاعي “  امريكا

غرق در قراردادهاي موقت و دستمزدهاي زير خـط  
هم امريكا و هم تـك تـك       .  فقر هموار شده است

سردمداران حكومت بر محتواي حقير تاسـيـسـات    
در آغاز مذاكرات بـرگ بـرنـده        .  هسته اي واقفند

جمهوري اسالمي نه آمادگي براي سازش در زمينه 
هسته اي بلكه در معرفي بازار كار تسليم شـده و      

. بجايي نرسـيـد  .  ارزان طبقه كارگرايران استوار بود
ورشكستگي اقتصادي جمهوري اسالمي امريكـا را    
براي كسب امتيازات بزرگتر سياسي  وسوسه كرده 

 . است
تا آنجا كه به جمهوري اسالمي مربوط بـاشـد امـا      
اهميت پاسخ  به شروط امريكا رو به داخل، رو بـه    
طبقه كارگر است كه دو راهي تعيين كـنـنـده را        

با پاسخ منفي، جمهـوري اسـالمـي      .  شكل ميدهد
سرسختي در   ” نميتواند به تكرار دوره  احمدنژاد و 

و اگر در مقابل فشارها .  اميدوار باشد“  مقابل امريكا
تن به تسليم بدهد پيامدهاي يك پاسـخ مـثـبـت       
عميقتر از آنست كه با روحاني و لفت و لعاب حول 

 . قابل كنترل باشد“  تعامل”عبارت 
 

نسخه روحاني براي طبقه كارگر منحصر به عبـارت  
بحث بـر سـر       .  تعامل در سياست خارجي  نيست

يكدوره طوالني از استثمار طبقه كارگر بـر اسـاس     
دستاوردهايي است كه برادر احمدنژاد در عـقـب       

دوره اي   .  نشيني طبقه كارگر متحقق ساخته است
كه كارگران دسته دسته در مناطق آزاد سـرمـايـه    
هاي خارجي بدون مزاحمت هر گونه قانون كـار و    

“ كسب و كـار   ” زبان درازي آيت اهللا هاي گمراه به 
 . بپردازند

طبقه كارگر در ايران در راس دهها ميليون انسـان    
زحمتكش به موقعيتي سوق داده شده اسـت كـه     
بتواند روندهاي سياسي را بسرعت تحت تاثير قـرار  

آلترناتيوهاي ساخته و پرداختـه دولـتـهـاي       .  دهد
دو قطبي احمدنژاد و   .  درگير براي كارگر سم است

روحاني، دو قطبي مماشات و يا تخاصم با امـريـكـا    
دامي است كه براي دور شدن از واقعيتي كه جلوي 

در كشـمـكـش مـيـان          .  پاي كارگر قرار داده انـد 
جمهوري اسالمي و امريكا بطريق اولي هيچ اثري از 

در يك زميـنـه   .  منافع طبقه كارگر بچشم نميخورد
سياسي بدور از اين سموم كارگـران مـيـتـوانـنـد         

طبقه .  بسرعت كل صحنه را به كنترل خود درآورند
كارگر قدرت عظيمي را در آن جامعه در زير پرچم 

خواستهاي برحق و ساده براي تـامـيـن    .  خود دارد
زندگي پرچم مترقي و واقعي اتحاد توده هـر چـه     
وسيعتري است، مراكز كارگري و سنتهاي تشـكـل   
كارگري ميتواند بستر اتحاد فوري توده هـر چـه       
وسيعتري گردد، و اولين بارقه اعتراض كارگري زير 

 . پاي ترديدها و تفرقه ها را جاروب خواهد كرد
 

در فضاي پر تالطم سياسي امروز فصل تازه اي از     
هيچ وقت .  زندگي كارگر در حال شكل گيري است

. طبقه كارگر به اين اندازه انبان انفجار نبوده اسـت 
هيچ وقت به اين اندازه جامعه تشنـه و پـذيـراي        

هيچ گاه به ايـن    .  طاليه داران كارگري نبوده است
اندازه هر تك اعتصاب كارگري بر سر خواست ساده  
دستمزد در اعماق جامعه به پژواك اميد تـبـديـل      
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بخش بزرگي از طبقه كارگر ايران چند مرتبه زيـر    
خط فقر زندگي ميكند؛ بخشهايي از آن در تـالش  
روزانه براي حقوق معوقه شان هستنـد؛ گـوشـت،      
ميوه و سبزي و بسياري از اقـالم اسـاسـي زنـده         
ماندن از سفره آنها كنار رفته است و امروز نان هم 

طبقه كارگري كه تفريح و   .  به زور بايد تامين شود
شادي و بسياري از ابتدائي ترين نيازهاي بشـر در    

طبقه حاكم، ديگر به آرزويي دور از “  اعتدال” سايه 
تناقض بزرگ اين است .  دسترس تبديل شده است

كه جناب روحاني مدعي است دولت كمبود بودجه 
ندارد، اعالم فرموده است كه كل هزينه هاي دولت 
در سال آتي تامين است، پول روسـاي دولـت و         
مجلس و دستگاههاي عريض و طويل اطالعاتي و   
دادگاه و بيت رهبري و نيروي وسيع انتـظـامـي و      
همه مواجب بگيرانش مثل هميشه آماده و تاميـن  
است، و از طرفي هم، نان سفره بخش اعظم جامعه 

تناقض اين است .  هم از خون آنها گرانتر شده است
كه در اين جامعه همه چيز از پول و امـكـانـات و      

بـه وفـور     ...  ثروت و نان و گوشت و ميوه و ماهي و
موجود است؛ اينجا نه قحطي آمـده اسـت و نـه          

اما نمايندگان طبقه حاكمه و .  كمبودي وجود دارد
توقع شان اين است كه سود و امكانات بيشتـر بـه     
هر قيمتي بايد تامين شود و الاقل فكر ميكننـد و    
بر مبناي محاسبات خود چرتكه انداخته انـد كـه     

گـرانـي نـان      . طبقه كارگر ميتواند تامين شان كند
اعالم جنگي عليه گرسنگان جامعه است؛ عـلـيـه      
همان دهها ميليون انساني است كه روحاني و همه 
همكارانش به آن فراخوان ميدهند و تالش ميكنند 

طبقه اي كه قرار است به اميـد  .  ساكتش نگهدارند
پيشرفت آرزوهاي حاكمين، زندگي و هستي خـود  
را فدا كند، زور بزند و گرسنگي را با جان بخـرد و    
يك دقيقه چرخ توليد امكانات و ثروت را مـعـطـل    

تالش ميكنند طبقه كارگر قانع شود كه هـر  .  نكند
چه زنجير بردگي بر دست و پاي او سنگـيـن تـر      

قـرار  .  شود وضع بهتري خواهد داشت اما در آينده
است با اجراي پروژه هاي آنها از جهاد اقتصادي تـا  
باال بردن قدرت اقتصادي و توان رقابت تـولـيـدات    
ايراني و به همت طبقه كارگر و به رهبري جـنـاب   
روحاني اين دردانه بورژوازي ايران فردا وضع كار و 

اما .  معيشت و اقتصاد اين طبقه هم بهبود پيدا كند
اين چرنديات حتي نزد متوهم ترين آدم آن جامعه 

خانواده بزرگ كـارگـري ايـران      .  پشيزي نمي ارزد
نسل اندر نسل شاهد اينگونه ادعـاهـا، ايـنـگـونـه         
كالهبرداري ها و اينگونه حقه بازي هاي بورژوازي 

طبقه كارگر ايران شاهد است كـه هـر     .  بوده است
ميزان سرمايه بزرگتر ميشود، هر مـيـزان مـراكـز       
توليدي و صنعتي و خدماتي بيشتر سـود كسـب       
ميكنند، هر ميزان امكانات بيشتر توليد مـيـشـود،    

افزايـش  .   سهم سازندگان آن كمتر و كمتر ميشود
تعداد بيكاران و پيوستن وسيع كارگران اين جامعه 
به خيل گرسنگان، افزايش ابعاد اعـتـيـاد و تـن           
فروشي و كودكان كار در همه شهرهاي ايران و در 
ميان طبقه كارگر، افزايش ابعاد خود كشي و هـزار  
مصيبت ديگر اجتماعي در كنـار رشـد عـظـيـم          
اقتصادي و ثروت و امكانات جامعه شاهد اين مدعا 

دولت ايران مانند تمام دولتهـاي بـورژوايـي      .  است

دنيا هيچ ترمزي در ميزان ميل بـه تـعـرض بـه           
. معيشت طبقه كارگر و اقشار پايين جامعه را ندارد

هيچ دولت بورژوايي در دنياي امروز، بهـداشـت و     
درمان و رفاه عمومي جامعه امرش نيست؛ مخفـي  
شدن در پشت اين ادعاها براي بسيج و كور كـردن  
و فريب نيروي كار آن جامعه و وادار كردنـش بـه     

سد كردن در مقابل تعرض و توحش .  سكوت است
اين جانيان وقتي ممكـن اسـت كـه حـكـومـت             

ايـن  .  شوندگان بيش از اين قبول نكنند و نپذيرنـد 
يا سد بستن و لگام زدن بـه    !  تنها راه ممكن است

تعرض آنها يا باز هم چوب حراج زدن به دستمزد و 
بدون ترديد مـيـتـوان      .  جان و هستي طبقه كارگر

جلو اين توحش افسار گسيختـه دولـت اعـتـدال         
ميتوان آنـهـا را از ايـن          .  جناب روحاني را گرفت

تعرض نه تنها در زمينه گراني نان كه در بـقـيـه        
طبقه كارگـر ايـران     .  برنامه هاي آنها پشيمان كرد

جمهوري اسالمي بيـش از    .  توان و قدرت آنرا دارد
آنـهـا   .  هر نيرويي بر اين توان و قدرت واقف اسـت 

نگران عكس العمل اين طبقه در كل پروژه و طرح 
... هاي خود از گراني تا بيكاري و اسـتـبـداد و            

به همين دليل يك ماه است بحث افزايش .  هستند
قيمت نان را سر زبانها انداخته اند و همـزمـان بـا      
افزايش آن جناب كاتب به عـنـوان سـخـنـگـوي         
كميسيون برنامه و بودجه مجلس را جلو انداخـتـه   

 17اند تا اعالم كند كه امسال قرار است با افزايش 
درصد مزد كارمندان، حداقل دستمزد طبقه كارگر 

ميخواهند جـواب  .  هم به همين ميزان افزايش يابد
نارضايتي طبقه كارگر و اقشار كم در آمد جامعه از 
گراني نان و اجاره خانه و برق و ارقام ديگري كـه    
در راه است را با وعده افزايش دستمزد در اسفـنـد   

وعده هاي توخالي كه هر سـال پـر از       .  ماه بدهند
از هـم    .  رياكاري و دروغ و كالهبرداي بوده اسـت   

اكنوان تا اسفند ماه بخش جدي از دستمزد كنوني 
را با افزايش قيمت نان و دهها برنامه ديگر ميزننـد  
و فردا با افزايش چند درصدي دستمزد قرار اسـت  

مقابله با اين تعرض در   .  جامعه را ساكت نگهدارند
اما اينكه چقدر ايـن    !  توان طبقه كارگر ايران است

طبقه ميتواند نيروي خود را گرد آورد و به تحركي 
سراسري عليه اين توحش دست زند، اينكه چقـدر  
رهبران و فعالين كارگري در مراكز اصـلـي و آن       
جايي كه قدرت اقتصادي جامعه و شـريـان هـاي      
اصلي آنرا در دست دارند، تكاني بخورد و سـدي      

قطعا اگر اين اتـفـاق     .  ببندند، مسئله ديگري است
بيفتد نه تنها گراني نان كـه بـخـش زيـادي از             
مطالبات اين طبقه از جمله افزايش هـم اكـنـون        
دستمزدها، بيمه بيكاري مكفي و تـامـيـن يـك           
زندگي در شان انسان براي كل ايـن طـبـقـه و           
تحميل آن به طبقه حاكم و دولت آقاي روحـانـي     

قرار نيست اين طبقه تا اسفنـد مـاه     .  ممكن است
منتظر بماند و چشم به راه نگاهي مثبت به زندگي 
خود از جانب كساني باشد كه روزانه براي فريب او 
و براي محكم كردن زنجيـر بـردگـي اش پـول           

مسئله ديگر جواب فـوري بـه پـديـده           .  ميگيرند
گرسنگي است كه امروز باالي سر ايـن جـامـعـه       
ميچرخد و زندگي دهها ميليون انسان را به تباهي 

گراني نان تعرضي ديگر از جـانـب       .  كشانده است
اگـر در    .  طبقه حاكمه به اين ميليونها انسان است

تهران، شيراز، اصفهان، مشهد، تبريز و سنندج در   
اعتراض به گراني نان، دهها هزار انسـان تـجـمـع       
كنند و چهار انبار گندم و آرد و بقيه امكانات مورد 
احتياج خود را از انبارهاي دولتي و غيـر دولـتـي      
بيرون بكشند و ميان مردم تقسيم كنـنـد، دولـت      
آقاي روحاني و كل هيئت حاكمه ايران مـجـبـور      

اگر كمونيستها و   .  است تصميم خود را پس بگيرد
آدمهاي با نفوذ و انقالبي در محالت شهرها ايران و 
در اعتراض به اين توحش توده مردم نـاراضـي را       
جمع كنند و متحد انه حركـتـهـاي مـوثـري راه          
بيندازند، الگويي از كار و مبارزه و جواب به مسـلـه   
گرسنگي را در مقابل جامعه قـرار داده انـد كـه          

جواب گرسنگـي  .  بعنوان راه حل، قابل تكثير است
امروز انساني كه ديگر قادر به خريد نان، آنهـم در    

نيست، نبايد موكول به آينده شود و امروز  21قرن 
مسـئلـه بـه      .  بايد طرح يك راه عملي را كشـيـد    

سادگي اين است كه بورژوازي ايران به ميزان سود 
و سرمايه خود راضي نيست و فكر ميكند جامعه و   
طبقه كارگر را ميتواند هنوز هم به عقب بـرانـد و     
سود بيشتري را با تعرض به زندگي زير خط فقر او 

عده اي كه امروز در قامت حاكميت و   .  ممكن كند
جمهوري اسالمي، بورژوازي ايران را نمـايـنـدگـي     
ميكنند، بر اساس همه فاكتورهاي حسـاب شـده       
خود فكر ميكنند ميتوان دهها ميليون كـارگـر و       
خانواده هاي آنها را بيش از اين هم به خاك سيـاه  
نشاند و از ماحصل آن توان اقتصادي و مالي و قطر 
كيف پول اقليتي مفت خور و صاحب سرمـايـه را     

اينكه اين تعرضات در چـه قـالـب و        .  افزايش داد
تحت چه نام و بهانه اي از تحريم اقـتـصـادي تـا       
اقتصاد مقاومتي و چه چرنديات ديـگـري صـورت      

اگر تا ديروز و حتي هـم  .  ميگيرد، امر ديگري است
اكنون هم تحريم اقتصادي ايران بهانه اي بود براي 
تعرض به طبقه كارگر، البد از فردا كاهش قيـمـت   
نفت در رقابت قدرتهاي جهاني و منـطـقـه اي و        
. كاهش درآمد نفتي ايران بهانه اي ديگر خواهد بود

اما در تمام اين مقاطع طبقه كارگر و نيـروي كـار     
آن جامعه، همراه با اقشار كم درآمد زيـان جـدي     
مي بينند و عده اي نه تنها سرمايه و امكانـاتشـان   
لطمه اي نمي خورد بلكه قدرت و توان مـالـي و       

اگر امروز در محلـه  .  اقتصادي شان افزايش مي يابد
اي يا شهري، تحركي عليه گراني و فـقـر صـورت      
بگيرد، اگر دهها هزار انسان تـوسـط رهـبـران و         
فعالين آگاه و هوشيار، توسط كمونيست ها جهـت  
مصادره انبارها و سيلوهاي گـنـدم و لـبـاس و             
مايحتاج مردم، بسيج شوند، كل دولت ايـران بـه       

چـنـيـن    .  لرزه مي افتد و ناچارند عقب بنشيـنـنـد   
حركتي در جواب فوري به مسله فقر و گرسنـگـي   
ميتواند تاثيرات شگرفي بگذارد و فضـاي تـعـرض      
بورژوازي به جامعه و طبقه كارگر را يكسـره سـد     

بعالوه روحيه اعتراض و دفاع از حـرمـت و         .  كند
كرامت انسانها و اكثريت عظيمي كـه امـروز بـه          
عنوان كارگر به هستي و نيستي اش چوب حـراج    
زده اند، چنان ميتواند باال گيرد كه توازن قوا را بـه  
درجه زيادي تغيير دهد و به جمهوري اسالمـي و    
جناب روحاني هم بياموزد كه اخالق و فـرهـنـگ      
پيشرو كارگري و انساني هم در اين جامعه زنده و   

 .موجود است

 ...نان تان 



ت    ٤٣حک  ٤ 
 

روشن است كه منظور از اين پديده، رابطه جنسـي  
سال با يكديگر نيـسـت كـه در         18نوجوانان زير 

جوامع فقر زده و مذهب زده بسيار نادر و جنـايـي   
بلكه مسله رابطه .  است و در جوامع غربي آزاد است

. سـال اسـت     18سال با زير  18جنسي افراد بالي 
 17تـا       9رابطه اي كه كودك و دختر بچه هاي   

ساله راُ بخصوص در جوامع فقر زده و مذهـب زده     
 70در معرض سواستفاده جنسي مردان بالغ تا سن 

 . سالگي قرار ميدهد 80و 
قطعنامه سازمان ملل به پديده اي اشاره دارد كـه    
در جوامع غربي و در ميان شهروندان اين جـوامـع   

همـچـنـيـن     .  تحت نام پدوفيلي، جرم سنگين دارد
قطعنامه سازمان ملل به كنوانسيون حقوق كـودك  
و تعهدات آن كه ايران يكي از امضا كنندگـان آن    

كنوانسيوني كه پس از هر فصل .  است، متكي است
و بندي كه در دفاع از كودكان حقـي را مـطـرح        
ميكند با دهها و دهها تبصره آن را به قوانيـن هـر     
كشور، به مذهب و  سنت رايج و امكانات اقتصـادي  
دولتهاي حاكم محدود ميكند و عـمـال آن را از           
دسترسي كودكان جوامع فقر زده، اختنـاق زده و      

 .مذهب زده دور ميكند
 -دليل اينكه سازمان ملل موارد پدوفيلي قانـونـي     

مذهبي در كشورهايي چون ايران را رسما پدوفيلي 
نمي نامد و رياكارانه پا به پاي قوانين ارتـجـاعـي،      
عشيره اي و برده دارانه در هر يك از كشـور هـاي     
عضو خود  از جمله در ايران، به آن ازدواج كودكان 

است كه متن كنوانسيون “  احترامي” ميگويد جهت 
حقوق كودك  در تبصره هايش به مذهب و رسم و 

سنت و محروميت در همه جوامع  و عـمـال در           
. جوامع فقر زده و مـذهـب زده  قـايـل اسـت               

كه براي قوانين و مذهب و رسم و سنت “  احترامي” 
و سياست هاي مالـي قـدرت هـاي حـاكـم در              

 . كشورهاي عضو قايل اند
جمهوري اسالمي ايران در دفاع اش از پدوفـيـلـي    

شرعي در ايران با همان زباني حرف ميزند   -قانوني 
.  كه نويسندگان قطعنامه سازمان مـلـل مـيـزنـد         

رعايت عرف، مذهب، سنت و قـانـون هـمـه دول         
. ارتجاعي عضو سازمان ملل بايد فرض گرفته شـود 

به اين دليل است كه كسي شاهد آن نيسـت كـه     
عليرغم همه نق زدن ها و استفاده هاي سياسي كه 
در اين يا آن مقطع،  اعضا سازمان ملل از پايـمـال   
شدن حقوق كودكان و كارگران و زنـان و سـايـر        
طبقات و اقشار محروم اين و آن جامعه ميـكـنـنـد     
هرگز كسي شاهد تحريم اقتصادي و عـمـلـيـات         

سازمان مـلـل بـه        “  خوش فكر” نظامي عليه اعضا 
خاطر وجود ميليونها كودك خياباني و كودك كار و 
تجاوز و تعرض جنسي به ميليونها ميليون دخـتـر     

 .بچه در جوامع فقر زده و از جمله در ايران نيست
قطعنامه سازمان ملل و مصوبه كلوپ دولـت هـاي     
حاكم در جهان عليه پدوفيلي در جوامـعـي چـون      
ايران، تنها و تنها تحت فشار اعتراض به يـكـي از       
كثيف ترين ستم هاي جنسي دنياي معاصر  يعنـي  
تعرض جنسي به دختران خردسال در كشورهايـي  

اين كنوانسيون هـا و    .  چون ايران صادر شده است
نـه  .  اين قطعنامه ها كمترين قدرت اجرايي نـدارد   

كشتار جمعي كودكان در غزه، نه تعرض جـنـسـي    
 10ساله و      9مردان در  اسالم به دختر بچه هاي 

ساله كه مصوبه سازمان ملـل ريـاكـارانـه  و بـا              
ميگويد، به قـدرت  “  ازدواج” استاندارد دوگانه به آن 

دفـاع  .  نيروهاي عضو سازمان ملل پايان نمي يـابـد  
اين و آن مقام معظم جمهوري اسالمي از پدوفيلي 
قانوني و شرعي در ايران كه  با درس گـيـري از         
پيامبر  پدوفيل  شان عجين است در مقابل تعرض 
قطعنامه بي خاصيت سازمان ملل كـه نسـبـيـت         
فرهنگي يك ركن آن است،  ديالـوگ در كـمـپ        

 .  دوستان است
 

تعرض اسالم و دولت و قانـون آن  بـه زنـان و              
دختران كه از گهواره تا گور و در سـراسـر ايـران        
جريان دارد و بويژه ابعاد دهشتناك تعرض جنسـي  
به دختران خرد سال، تعرضي كه يك ركن بازتوليد 
مذهب و فقر و محروميت ميليوني شهروندان است، 
تنها و تنها توسط يك جنبش قدرتمند از پـاپـيـن    

اين جـنـبـش در ايـران بسـيـار             .  متوقف ميشود
يك كيفرخواست .   قدرتمند، راديكال و وسيع است

اين جنبش، كنار زدن پرده ريا و استاندارد دوگانـه  
دوستان دروغين كودكان و دختر بچه ها در ايـران  

 . و ساير كشورهاي مشابه است
قربانيان پدوفيلي قانوني، مذهبي و شرعي در ايران 
و كشورهاي مشابه، نه آنگونه كه قطعنامه سازمـان  
ملل اعالم ميكند كه گويا  قربانيـان فـرهـنـگ و         
مذهب خودشان اند، كه قربانيان قـدرت طـبـقـه         
حاكمه و نيروي مادي هستند كه از اين مذهـب و    
سنت، سود ميبرند و با هزار ابزار رسمـي و غـيـر        
رسمي آن را هرروز در شكلي و در قماشي جـديـد   

 .بازتوليد ميكنند

 ...جمهوري اسالمي 

 
امروز كه نميتوانند به تباهي كشيدن روزانه زندگي 
مردم اين جغرافياي سياه را مخفي كنند، تـوحـش   
الشباب و بوكوحرام ها را محصوالت طـبـيـعـي و       

فـرهـنـگ    ” توليد داخلي، كشتار و سربريدن را به   
“ جهان نامتمـدن ” اين “  عقب مانده غير قابل درك

 .  نسبت ميدهند
قتل عام كارگران كنيا همچون ساير نقاط آفريقاي 
سياه، مانند آنچه امروز توحش داعش در خاورميانه 
مي كند، نمونه هايي از دنياي سياهي است كه بـه  

غربي زندگي ميليونها انسان را “  متمدن” يمن دول 
 .  به تباهي كشيده است

 
امروز زير سايه بازار آزاد و دمكراسي غربي، زمينـه  
فعال شدن موميايي ترين تعلقات فراموش شده، به 

به بركت تاكتيـك  .  ضرب قدرت و نيرو، آماده است
غـرب  “  آزاديبخـش ” ، نيروهاي “ هرج و مرج خالق” 

در اوكراين، عراق، افغانستان، ليـبـي، سـوريـه و         
به بركت بمب افكنـهـا و     .  خاورميانه فعال شده اند

تانكهاي ناتو، و پول و اسلحه و سازماندهي دنـيـاي   
، اين جنبش هاي پوسيده، خفه شده و “ دمكراسي” 

شـده و بـه قلـه          “  رهـا ” فراموش شده، جملگي   
اين آن دورنماي تـلـخ و     .  صعود كرده اند“  آزادي” 

تاريكي است كه جهان دمكراسي بورژوايي پس از   
. پايان جنگ سرد، در برابر همه ما گشـوده اسـت    

مسئولين و بانيان اوضاع امروز دنيا را نـه در دل        
جريانات ارتجاعي محلي همچون الشـبـاب هـا و        

بوكوحرام ها، جبه النصر ها، القاعده ها و داعشـهـا   
كه بايد جاى ديگر جستجو كرد؛ در غرب در ميان 
دول اروپاى واحد و آمريكا؛ در كينه توزى جـنـگ   
سردى ناتو؛ در معامله جنايتكارانـه سـركـردگـان       
اصلي سرمايه داري جهاني بر سر اوضاع آفريقـا و    
خاورميانه؛ بر سر زندگي ميليونها انسـان در ايـن       

، اين جنگ بازندگان اقتصاد بازار “ سياه” جغرافياي 
آزاد و روبناي ايدئولوژيك آن است؛ اروپايي كه مي 
رود در هيئت جريانات فاشيست و نـتـونـازيسـت،     
آرزوي چيني شدن و كارگر ارزان را مـتـحـقـق           

اينبار داس مرگ را ايدئولوژي بازار بـاالى    .  گرداند
 .  سر مردم جهان گرفته است

دولتهاي غربي و رسانه هاي دستگاهي آنها گوشـه  
هايي از جنايت انواع دسته جـات آدم كـش را           
نشانمان ميدهند تا در خـود غـرب و دنـيـاي               

طبقه كارگر و مردم اين جوامع به افـق    “  متمدن” 
اگر .  سياهي كه به آنها تحميل ميكنند گردن نهند

در افريقاي جنوبي كارگران اعتصابي توسط دولـت  
قتل عام ميشوند، اگر در آفريـقـا در كـنـار بـي            

ويروس ابـوال دسـتـه      “  دنياي متمدن” مسئوليتي 
دسته جان مردم را ميگيرد، اگر در ليبي و سوريـه  
و عراق متحدين دولتهاي غربي در قـامـت انـواع        
باندهاي جنايتكار جان شهروندان را ميگـيـرنـد و      
بازارهاي بردگي و برده فروشي زنان را راه انداختـه  
اند، و اگر در افريقا الشباب كارگران معـدن را در      
كمال خونسردي كشتار ميكند، در خود غـرب و      

وسيعترين تعرض را بـه سـطـح        “  متمدن” دنياي 

معيشت طبقه كارگر و مردم محروم سازمـان داده    
زير سايه دنياي تك قطبي و حاكميت تـمـام     .  اند

غربي و بازار آزاد، ابتدايي تـريـن   “  دمكراسي” عيار 
دستاوردهاي طبقه كارگر و بشريت مـتـمـدن در      
. خود اروپا و آمريكا يك بيك پس گرفته ميشـونـد  

رشد جريانات جنايتكار و انسان كش در آفريقـا و    
خاورميانه ادامه و نتيجه وضعي است كه در خـود    

و امـروز    .  غرب نيز به بشريت تحميل كـرده انـد      
خواهيم ديد كه دنياي بازار آزاد و دمكـراسـي در     
نبود خطر جدي سوسياليسم چه بربريتي را به دنيا 

 .تحميل كرده است
 

اما بطور قطع براي اكثريت عظيم مردم جهان، اين 
بشريت به يك بازگشت به اصـل    .  پايان كار نيست

انساني خود نياز دارد؛ به جهان آزادي و برابري؛ به 
جهان كمون پاريس و انقالب اكتبر، به  دنـيـاي       
سوسياليسم و هويت جهانشمول انسان كه نـقـطـه    
پاياني بر سياهي دنيايي است كه خالقين داعشهـا،  

 .الشبابها و بوكوحرامها برايشان ساخته اند

حكمتيست  حزب  رسمي(نشريه هفتگي   )خط 
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