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هفته گذشته در مشـهـد اجـراي             
حكم قطع دست دو زنداني به بـجـرم     

به تأييد مقامات قضايي جمهوري اسالمي رسيـد  “  سرقت” 
در شيراز و آبـادان هـم     .  عام به اجرا گذاشته شد و در مالء

نفر ديگر از جانب دادستاني عمـومـي     7حكم قطع دست 
همچنين در طول يكـسـال   . شهر صادر شده و در راه است

گذشته تا االن قطع دست پنج زنداني در اصفهان تـوسـط   
 . مزدوران دولت اعتدال به اجرا درآمده است

اين آدمها به جرم دزدي توسط دزدان رسمي و قانوني      
عام و مطابق رسوم داعش دسـت و     دولت اعتدال در مالء

داليـل تـوسـل جسـتـن          .  انگشتانشان بريده شده اسـت 
جمهوري اسالمي به چنين وحشيگري قانوني البته معلـوم  

رژيمي كه جز با توسل به رعب و جنايـت آشـكـار       .  است
نميتواند به حيات ننگين خود در ميان موجي از كـيـنـه و      

اين رژيم همراه چماق استبـدادش،  .  انزجار مردم ادامه دهد
از مردم، بيكار و قاتل و دزد و فاحشه و معتاد و كـارتـن       
خواب ميسازد و بعد به صليبشان ميـكـشـد؛ جـمـهـوري         
اسالمي و دستگاه دولتي اش با تداوم و بازتوليد اين رسوم 
و قوانين ارتجاعي در صدد است تا با لـه كـردن و فـرو          
كوفتن ارزشها و معيارهاي انساني، حاكميت وحشي تريـن  

اينهـا آمـده انـد تـا           .  مدافعان سرمايه داري را حفظ كند
اينگونه امنيت و آسايش و حرمت شهروندان جامعه را در     
پيشگاه امنيت سرمايه و منزلت سرمايه داران ملي و بـيـن   
المللي سالخي كنند و به دار بكشند؛ اينها آمـده انـد تـا        
ضامن شكوه مالكيت سرمايه، كفيل استـبـداد و ارعـاب        
دولتي باشند؛ تمام هنر يك عده چاقوكش و لمپن كـه در    
مجلس و دولت لم داده اند و هر روز مشغول وضع قوانيـن  
دفاع از مالكيت سرمايه بر عليه كارگران، زنان و اكثـريـت   
شهروندان آن جامعه اند همين اسـت؛ ريـس جـمـهـور          
مشعوف، هواخواه نظم و امنيت و عدالت اين جـمـهـوري،    

! بلـه .  براي خدمت به اين امر نشĤن شده و حقوق ميگيـرد 
. دولت اعتدال مبناي يك ميثاق جديد در اين رژيم اسـت   

 3صفحه . ...            زندانها بايد بمانند! استبداد بايد بماند

!كارگران جهان متحد شويد 	

سر دسته سارقين  رسمي  
 ! و قانوني، دولت است

اينروزها بحث مذاكرات، لغـو        
تحريمها، گراني و تورم، و باالخره 
انتخابات مـجـلـس، در مـيـان            
. حكومتي ها به شدت داغ اسـت     

هر مسئله اي كـه بـا زنـدگـي           
ميليونها انسان در اين جامعه گـره  
خورده بخشي از كمپين انتخاباتـي  

كمپيـن  .  جناح هاي حكومتي است
هايي كه حول محـور مـذاكـرات      

هسته اي در جريـان اسـت، نـه        
فريبكارانه و رياكارانه كه  وقيحانه 

ريا و فـريـب عـنـاويـن            .  است
سخاوتمندانه اي براي رويكرد اين 
. روزهاي مقامات حكومتي اسـت   

وقاحتي كه بر روي تداوم خفقان و 
سكوت مردم، حساب بـاز كـرده       

 . است
براي عالقمندان به اصالحات      

و دمكراسي اسالمي در ايـران، و    
تماشاي توان دولت اعـتـدال در       

اجراي حكومت با تدبـيـر، خـوب      
است يكي از محورهـاي بـحـث      
امروز جناح هاي درون حكومـتـي   
را، از زبان يك چهـره شـاخـص      

 . اصالحات  فقط بازخواني كنيم
 2صفحه 

 “مذ اكرات هسته اي”بركت     

 
 
 
 
 
 

رفسنجاني و اظهارات او درباره     
عواقب سياستهاي احمـدي نـژاد     
واكنشهاي وسيعي را بـهـمـراه        

ايشان در نشست خود در   .  داشت
دزفول  با اشاره به نقديـنـگـي و      
افراط در انتشار اسكناس و وعـده  
به مردم، آنرا به اشـاعـه مـرض      
. هاري در جامعه  تشـبـيـه كـرد      

رفسنجاني و احمدي نژاد هـيـچ     
كدام سابقه درخشاني از رعـايـت     
ادب و اصـول بـهـداشـتـي در            

امـا  .  سخنراني را پشت سر ندارنـد 
نسبت دادن مـرض هـاري بـه        
كارگر و زحمتكش آن جـامـعـه        
ناشي  از افراط در توزيـع  پـول       
خزانه ، علي القاعده بايد از فـكـر   
شده ترين عبـارات در زنـدگـي        

دلسوزتـريـن   .  سياسي ايشان باشد
شخصيت رژيم در دل سـخـت       
ترين كشمكها دين خود را بـراي  

لگد به كارگـر  .  حكومت ادا ميكند
رفسنجاني و احمدي نـژاد،  .  ميزند

هر  دو از ماندگارترين چهره هاي 
سياست در ايـران بـه حسـاب          

روبـاه  ” هر دو،  يـكـي         .  ميايند
مـرد  ” و ديگري    “  سياست ايران
دو رقيب آشـتـي     “  سياست ايران

يكـي زيـر     .  ناپذير لقب گرفته اند
و ديگري زيـر  “  سازندگي” تابلوي 
دو قـطـب     “  پوپوليـسـم  ” تابلوي 

كشمكشهاي ايران را اشغال كرده 
از خرده فرمايشات  و اختالف .  اند

صد من يك غاز در مـورد امـام       
زمان كه بگذريم، شباهت و هـم    
خطي اينها در ساختن و سـعـادت   
حكومت سرمايه در ايـران اسـت     
 . كه  بايد نظر را به خود جلب كند

درست در گرماگرم  دادگاههاي     
افشاگري و احـكـام قضـايـي           
دربرگيرنده  نزديكترين ياران آنها 

ــان            ــم ــه ــت ــف اول م در ردي
 4صفحهاختالسهاي سرسام آور؛  

 آذر مدرسي

 !سياستمداران هار       

 مصطفي اسدپور

رفراندمي كه توسط  2015ژوئيه  5
حزب چپ گراي سيريزا فراخوانـده  
شد و به اجر درآمد، سرانـجـام در     
فضايي شورانگيز و ملتهب هم در   
يونان، هم در مـيـان مـردم و            

و .  حكومت در كشورهاي اروپايـي 
بخصوص در صف هيئت حاكـمـه   
آلمان و شخص خانم مركل كه بر 
صندلي رياست اتـحـاديـه اروپـا         

مردم .  نشسته است، به پايان رسيد
در كشورهاي اروپايي با شوق و در 
حمايت از مردم و دولت چپ گراي 

يونان، و حكومت ها با نـگـرانـي،     
چشم براه نتيجه ايـن رفـرانـدم        

 . بودند
اتكا به راي مستقيم مـردم بـراي     
مقابله با قدرتهاي مطلقه در اروپـا،  
زدن دست رد به سـيـنـه قـدرت       
بانكها و سيستم به اتكا راي مردم، 

 4صفحه ...            در اولين قدم 

 !يونان تشنه كمونيسم
 در حاشيه رفراندوم در يونان

 ثريا شهابي
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عباس عبدي از چـهـره            
هاي سرشناس اصالح طلبان، 

و “  بحران هسته اي” از بركات 
به نتيجه نـرسـيـدن سـريـع        
مذاكرات بـراي جـمـهـوري         
اسالمي و حفظ موقعيت دولت 

 : اعتدال ميگويد
دانم تـا آن مـوقـع         من نمي” 
، بـحـث     )  انتخابات مجلس(  

شـود يـا        اي ما حل مي هسته
كننـد   خير چون برخي فكر مي

اي مـا حـل        اگر بحث هسته
نشود به ضرر دولت خواهد بود 
در حالي كه برعكس و به نظر 
من اين به نفع دولـت اسـت،     
منظور من از دولت وزير و وزرا 
نيست بلكه جريان سياسي آن 

اي    است لذا اگر بحث هسـتـه  
حل نشود بهترين شعاري كـه  
مي تواند براي انتخابات داشته 

اي    باشند همين موضوع هسته
است و تمام موارد را نيز گردن 
مجلس و نمايندگان مـوجـود     

و آن زمـان ايـن       .  اندازند مي
گيرد و ايـن   شعار به شدت مي

چيزي است كه كمتر بـه آن      
دو سال اسـت    .  شود توجه مي

كه دولت با اين وضـع امـور       
خود را گذرانده است اما ممكن 
است قيمت بنزين زياد شود يا 
چهار مشكل ديگر هم پـيـش   
بيايد، اما خيلي مساله حـادي    
نخواهد بود و هـر چـه ايـن        
مشكالت بيشتر شود بيـشـتـر    

توان حل آنها را بـه ايـن        مي
در انتخابات .  مذاكرات ربط داد

يقين داشته باشيد كه اين شعار 
.... و   .  به نفع دولت خواهد بود

تقريبا مطمئن هسـتـم اگـر        
مذاكرات به نتـيـجـه نـرسـد        

گير شود همين  شعاري كه همه
شعار خواهد بود و تمام رقبـاي  
انتخاباتي نيز روي هـمـيـن        

 .“دست خواهند گذاشت

ريا و فريـب  .  درست است     
مدال نچسـبـي بـه سـيـنـه           
. حكومت وقيح اعتـدال اسـت    

جنگ ايران و عراق، بـحـران     
هسته اي، مذاكرات هسته اي، 
جدال با شيطان بزرگ، آشتـي  
با شيطان بزرگ، امنيت و نـا      
امني منطقه، همـه و هـمـه        
بركاتـي بـراي جـمـهـوري          

ديروز بـركـت     .  اسالمي است
خـطـر   ” و “  بحران هسته اي” 

و فضاي جنگـي قـرار     “  جنگ
بود جامعه را در هـراس از          

امروز .  نابودي به تمكين بكشد
و “  مذاكرات هسته اي” بركت 

كش و قوس هـاي آن قـرار       
است مردم محروم و به تنـگ  
آمده از گراني و فقر و استبـداد  
را در انتظار و اميد به بهبود و   
اضافه شدن چـنـدر غـاز بـه         
. درآمدشان ساكت نـگـاه دارد    

تازه اينهم كافي نيست بـايـد     
بازي مذاكرات را تا آنجا كـش  
داد كه كشمكش دروني جنـاح  
ها به نفع جناح تدبير و اعتدال 

 . پايان پيدا كند
بيش از يكسال است آينده      

جامعه، رفاه و آسايش و آزادي 
ميليونها انسان را به لبخندهاي 
رد و بدل شده ميان ظريف و   
جان كري و قدم زدن هايشان 

بيش از يكـسـال   .  گره زده اند
است كه خود حكومتي ها بـا    

و “  دگرانديشان” همرامي خيل 
و ميـديـاي دسـت      “  ليبرالها” 

راستي و كارشناسـان غـربـي      
جامعه را بـراي نـجـات از            
فالكت و دستيابي به رفـاه و      
سـرســوزنــي آزادي، حــوالــه      
لبخندها و ناز و كرشمه هـاي    
بيشتر آقاي ظريف و بازي شل 

مـذاكـرات   ” كن سفت كـن      
تـالش  .  ميـدهـنـد   “  هسته اي

همه شان از رئـيـس دولـت        
تا طيف توده“  تدبير و اعتدال” 
اكثريت و جمهوريخـواهـان     -

محدود كـردن    ....  رنگارنگ و 
دامنه اعتراض مردم به اصالح 

ايـن را    .  و تعديل نظام اسـت   
ديگر خودشان به چه زبـانـي     

 ! صراحتا اعالم كنند
سياست ايجاد و اسـتـفـاده از      
فاكتور هراس از حـاد شـدن       
مجدد كشمكـش، هـراس از       
تشديد فضاي جنگي، هـراس    

يـك  ....  از تشديد تحريمها و   
ركن حاكمـيـت جـمـهـوري        
اسالمي ايران از روز تولد تا به 

ابـزار و    .  امـروز بــوده اســت     
سياستي كه قرار است بـا آن      
طبقه كارگري كه براي رفاه و 
آزادي روزانه در جدال است را 
تماما به اميد قدرتمندتر شـدن  

، اميد به بهبـود  “ اعتدال” جناح 
در آينده اي نه چندان نزديك، 
به تن دادن به دولتي كـه پـز     
تامين  ثبات و امنـيـت را در       
. خاورميانه گرفته است، بكشاند

ديگر به چه زباني صـراحـتـا      
بگويند كه كش دادن هـردو،    
مناقشه هسته اي و هم رفـع    
. مناقشه، از بركات نظام اسـت 

اين جنگ سرد نظام، با مردمي 
است كه نان و آزادي شان در   

بـه ايـن     .  گرو حكومت اسـت 
جنگ بايد در قـد و قـواره           

نبايد اجازه .  خودشان پاسخ داد
داد بيش از اين مـحـرومـيـن     
جامعه را پشت جراغ سـبـز و     
قرمز مذاكرات و قهر و آشتـي  
هاي طرفين معطل و به فقر و 

 . بي حقوقي محكوم كنند
نبايد بيش از اين به اينها اجازه 

بحران ” داد جامعه را در منگنه 
نگاه دارند و زندگي “  هسته اي

ميليونها انسان،  اميد به بهبـود  
معيشت، سرسوزني آزادي را     
دستمايه جنگهاي درونـي و      
تصفيه حسابهاي جـنـاحـي و      

 .تحكيم موقعيت خود كنند
بايد هر ادعاي دولت اعتدال به 
رفاه و آزادي را بـه فشـاري       

عليه حاكميت و مطالبه رفاه و   
. آزادي همين امروز تبديل كرد

بايد در مقابل سياست انتظار و 
سكون با پرچم و مطالبه  رفاه 
و آزادي و امنيت همين امروز، 

 . سدي بست
بايد اين حـكـم را كـه               

زندگي مرفه، بدون هـراس از    
خطر جنگ يـا فـقـر، آزادي        
بـدون هـراس از زنـدان و            
شكنجه حق ابتـدايـي مـردم      
است، اين حكـم را كـه بـا          
مذاكرات هسته اي يـا بـدون     
مذاكرات هسته اي، تـامـيـن      
زندگي شايسته انسـان قـرن       
بيست و يك وظيفه دولـت و    
حاكميت است را بـايـد بـر          
سردرخانـه دولـت روحـانـي         

 . كوبيد
 

بايد اين حكم را كـه بـا            
جلب سرمايه يا بدون جـلـب     
سرمايه، با تحريم يـا بـدون       
تحريم، تامين زندگي متناسـب  
با استاندارد دنياي امروز وظيفه 
دولت است، را در مـقـابـل          
شيادي و وقت خريدن هـاي    
روحاني و شيفتگانش گذاشـت  
. و اجراي آن را تحميـل كـرد    

بايد صفي متحد و قدرتمند را   
براي مقابله، نه فقط با تبليغات 

اينها كه براي مبارزه  هر روزه  
براي رفاه، آزادي و بـرابـري       

 .  سازمان داد
باال رفتن اتوماتيـك حـداقـل      
دستمزد به تـنـاسـب تـورم،         

 30برقراري فوري حـداكـثـر      
روز    5( ساعت كار در هفـتـه     

، پرداخت بـيـمـه    ) شش ساعته
بيكاري معادل حداقل دستمزد 
به همه افراد فاقد شغل بـاالي  

سال، برابري كامل و بـي     16
قيد و شرط زن و مرد، آزادي   
كامل و بي قيد و شرط انتقـاد  
به كليه جـوانـب سـيـاسـي،          
فــرهــنــگــي و اخــالقــي و       

ايدئولوژيكي جامعه، آزادي بي 
قيد و شرط عـقـيـده، بـيـان،        
اجتـمـاعـات، مـطـبـوعـات،          
تظاهرات، اعتصاب، تحـزب و    
تشكل، امروز مهمترين مطالبه 
فوري طبقه كـارگـر و تـوده        
وسيعي از مردم محرومي است 
كه بيش از سـه دهـه اسـت        
براي آزادي و رفاه و بـرابـري   

 . ميجنگند

سم یا و ده باد  ی                        ز وری اسال  گ  

 ...مذاكرات ”بركات  
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واقــعــا مــيــدان مــانــور           
رفسنجاني و احـمـدي نـژاد        

عرف متعـارف  .   تماشايي است
كرايه اي ترين رسانـه هـاي     
دنياي ژورناليسم نوكر حـكـم     

“ شارالتـان ” ميكرد كه  با مهر 
خود را از اين دو دور نـگـه         

تماشايي تر از همه چيـز  .  دارند
آنجاست كه روساي كـثـيـف      
ترين دولتهاي تـاريـخ ايـران      
ناگهان در لباس مـنـجـيـان       
مدلهاي اقتصادي نجات جامعه 
در آغوش گرم رسانـه هـا و       

 !      سياست ايران گم ميشوند
در جمـع مـردم دزفـول             

رفسنجاني از دلسـوزي بـراي     
مردم و مشكالت جوانـان در    
مقابل بيكاري و خطر اعتـيـاد   

بي جهت .  سخن پراكني ميكند
نبايد وقت خود را تلف كرد و   
از نتايج درخشان و مـدبـرانـه      
اقتصاد سـازنـدگـي جـنـاب          

اما بـالخـره   .  رفسنجاني پرسيد
كسي بايد پيدا شود چرتكه اي 

كـدام  .  را بدست ايشان  بدهـد 

پوپوليسم؟ كدام پولهـا، كـدام     
اعانات؟ ميشـود بـراي يـك        
كارگر دزفولي تـوضـيـح داده      
شود كدام افراط و در كـجـاي   
زندگي او؟ در ميدان كالـشـي   
سياست ايران ديـگـر دوران       
ســروري مــنــحــصــر بــفــرد     
. رفسنجاني بسر رسيده اسـت   

شخص رفسنجاني ميتوانـد از    
پذيرش اين واقعيـت طـفـره      
برود، اما نميتواند فقر و فالكت 
بيشتر در پـروسـه دو دوره           
رياست جمهوري احمدي نـژاد  

از ايشان انتظـار  .  را منكر گردد
ميرود آنقدر بفهمد كه گراني و 
تورم هـمـه آن رقـم هـاي           
افراطي كذايي را از جـيـب         
كارگر و زحمتكش جامعه محو 

رفسـنـجـانـي در       .  كرده است
صندلي مجلس خبركان حقوق 
ماهانه چربي را از جمله بـراي  
مطالعه آمار بيكاري و دامـنـه     
فقر و بي مسكنـي دريـافـت      

اين روبـاه پـيـر      .   داشته است
ديگر به كاهدان ميزند وقـتـي   
بعد از چهار سال و با بـيـرون     
افتادن پته يارانه ها و نـتـايـج    

نهايي آن پاي اعانه را بمـيـان   
 . مي كشد

هار به مـعـنـاي دقـيـق             
حمله كور و ” كلينيكي بيماري 

برازنـده  “  خشن و توام با ترس
طبقه سرمايـه دار ايـران و         
. سياستمداران اسالمـي اسـت    

مضحك تر از اين نـمـيـتـوان     
سراغ گرفت كـه كـارگـر در        

بقول رفسنجانـي  ( ايران از سر 
) در شروع سازندگـي كـذايـي     

مورد حـملـه   “  فرهنگ صدقه” 
يازده دولت اسـت    .  قرار بگيرد

را “  كـار ” يكي پس از ديگري 
از كارگر مي دزدند، اول و آخر 
قوانين شان را اخراج تشكـيـل   
داده است، كارگر را با باطوم از 

تخم .   كارخانه بيرون كرده اند
دو زرده مشترك نمايـنـدگـان    
كارفرما و دولت از نيمـه زيـر     
خط فقر باالتر نرفـتـه اسـت،      
رونق شان بـا مـحـرومـيـت        
كارگران و بحرانشان را با خانه 
خرابي كارگران معـنـي شـده      
است، ناجيان نظم و سازندگـي  
شان  دست مافيا را از پشـت    

منجيـان نـجـات      .  بسته است

كارگر در ميان آنها قـانـونـي      
شدن كار كودكـان و ركـورد       
پايين امدن سن تن فروشي را 

سـي  .  به ارث گذاشتـه اسـت    
سال است با تورم، با گراني، با 
يارانه ها رسما به جيب بـري    

 . مشغولند
سي ساله اخير در ايـران           

پروسه عجين شـدن طـبـقـه       
بورژواي ايراني با دولت حامـي  

در طـي ايـن     .  منافع آنهاست
سالها بتدريچ ولي با قدمـهـاي   
استوار طبقه سرمـايـه دار در       
شهرها، يكي پس از ديـگـري   

ثروت هر يـك  .  سربر آورده اند
نه باد آورده بلكه توسط كارگر 
خاموش و نيازمندي است كـه  
دولت براي سوداهـاي بـهـره      
كشانه به بازار كـار سـرازيـر        

انتظار انسانيـت از    .  كرده است
سرمايه داري مبتني بـر سـود     

حاصل از استـثـمـار كـارگـر         
. بيهوده است، فريبكارانه اسـت 

حتي در همين چهارچوب براي 
سرمايه در ايران، هر اثـري از    

در .  شرافت رخت بر بسته است
ايران موج بزرگ از تـحـرك     

. سرمايه در جـريـان اسـت         
احمدي نژاد و رفسنجاني اليق 
ترين فرزندان تاريخ بـورژوازي  

در عمق تباهـي  .  ايران هستند
كه بر پا داشته اند اما مـدعـي   

خـود را    .  اند، جوالن ميدهنـد 
صاحب منحصر بفرد آب و گل 

ژورناليزم و مـحـافـل    .  ميدانند
كارشناسان به يك آبـريـزگـاه    
شباهت پيدا كرده است  كـه      
هر چه از راه رسد را بايد چشم 
. بسته تيتر بزند و عرضه بـدارد 

خطاب هار به طبقـه كـارگـر      
انعكاس رفتـاري اسـت كـه        
كارگر در كف كارخانه  و در     
. خيابانها با آن مـواجـه اسـت     

عاليجناب ما دارند حرف دهان 
گروه ضربت در هنگام حـملـه   

 . به كارگران بيكار ميگذارند
      
راســتــي، آيــا مــيــتــوان          

درخواست كرد  صورت جلسـه  
بازجويي فعالين كـارگـري در     
زندان اوين را هم به هـمـراه     
افتخارات روساي جمهوري  در 
سازندگي و حمايت از مـردم      

 محروم منتشر شوند؟ 

 ...سياستمداران هار  

   
   

تصوير رژيـم اسـالمـي             
بعنوان حكومتي كه ميتواند هر 
ــد در دل           ــواه ــخ ــان ب زم
شهروندان ترس مرگ بياندازد 

بشرطـي كـه     .  بايد برجا بماند
همه اين ابزارها در خـدمـت       
ــورژوازي ايــران و         اردوي ب
دولتش قـرار بـگـيـرد كـه            
هدفشان بازگشت رژيم ايـران  
به صحنه توليد و تـجـارت و     

به .  ديپلماسي بين المللي است
نظر اينها اين فرمـول بـقـاي      
بورژوازي ايران و دولـتـش را     
براي يك دوره ديگر تضميـن  

كل بورژوازي ايران از   .  ميكند
دار و دستـه خـامـنـه اي و           
روحاني و رفسنجاني و احمدي 
نژاد گرفته تا ليبرالها و تـوده      
اي ها و ملي مذهبـي هـا و       
مشروطه خواهان هـمـراه بـا      

بلندگوهاي تبليغي در رسـانـه     
هايشان زير خـيـمـه دولـت         
اعتدال در راستاي ايـن امـر       
مشغول جويدن ناخن هايشـان  

اما براسـتـي كـه هـيـچ          .  اند
چاقوكشي در ايران نـاگـهـان      
. منتسكيو يا ولتر نشده اسـت   

بحث بر سر تجديد آرايش كل 
بورژوازي ايران بر مبناي يـك  
پالتفرم وسيع تر و  ائـتـالفـي    
بمنظور بقا در مقابل كارگـران،  
زنان و جبهه آزاديخـواهـي و     

 . برابري طلبي است
بي ربطي بورژوازي ايـران       

و دولت اعتدال به معـضـالت   
حاد گريبانگير جامعه، اوج يك 

بـه  .  ورشكستگي سياسي است
صـدا درآمـدن كـوس ايــن          
ورشكستگي، فراخواني اسـت    
به كمونيستها و طبقه كـارگـر   
كه براي تعيين تكليف بر سـر  
مسايل گريبانگير وارد عـمـل     

ــد  ــون ــاع     .  ش ــت اوض ــام وخ
اقتصادي، بيـكـاري، از هـم        
گسيختگي كامل بهداشـت و    
خدمات عمومي، چاره جـويـي   

دستـمـزدهـا    .  فوري مي طلبد
بايد فورا افزايش يابند، كمبـود  
مايحتاج و وسـايـل ضـروري      
زندگي سريعا رفع شـود، بـه       
ميليونها نفر انسانـي كـه بـه        
بيكاري محكوم شده اند بـايـد   
امكان كار داد و بيمه بيكـاري  

درآمــدهــاي ارزي   .  پــرداخــت
كشور از خريدهاي تسليحاتـي  
و حسابهاي بانـكـي دزدكـي      
دالالن و مقامات حكومتي سر 
در مي آورد، در حاليكه تنگناي 
ارزي كارخانه ها و صنايـع را    
در ركود و تعطيل نگه داشـتـه   

يك بودجه عظيم دولتي .  است
براي تغذيه و گسترش دستگاه 
هاي سركوب و تحميق هـدر    

در حاليـكـه از     .  داده مي شود

آموزش و بهداشت و خـدمـات   
به .  عمومي عمال خبري نيست

جيب تجار با ارقامي نجـومـي   
پول ريختـه مـي شـود، در          
حاليكه دستمزد رسمي كارگـر  
هزينه يك وعده غذا در روز را 

سـاعـات   .  نيز كفاف نمي دهد
كار هفتگي كارگر به نـحـوي   

سـاعـت و        50خرد كننده به 
بيشتر كش داده مي شـود، در    
حاليكه به ازاي هر ده كـارگـر   

نفر در بيكاري  3شاغل حداقل 
به ايـن    .  نگه داشته شده است

. اوضاع بايد سريعا خاتمـه داد   
مطالبات اقتصادي و رفـاهـي     
كارگران بايد عروج كـنـد و       

بايد نشĤن داد كه .  رسميت يابد
دوره گذشته اسـت؛ دوره اي      
كه اينها با قمه و شـالق و        
 . اسيد و عربده مرعوب ميكنند

طبقه كارگر طرف ديـگـر        
مبارزه سياسي و اجـتـمـاعـي       

 . حاضر است
تحوالت بعدي را تـنـهـا           

كشمكشـهـاي جـنـاحـهـاي         
ــورژوازي و دولــت هــاي         ب
رنگارنگ آن تعيين نـخـواهـد    

اين تحوالت ميتـوانـد و     .  كرد
بايد مهر و نشـان مسـتـقـل         
كارگران و كمونيست ها را بـر  

 .  خود داشته باشد
بايد از حاال براي به زيـر         

كشيدن عاملـيـن سـه دهـه         
استبداد و سركوب و بربـريـت،   
مسببين فقـر و فـالكـت و          
توحش در ايران، نقشه كشيـد،  
سازمان ساخت و سنگر هـا را    

 .محكم كرد

ر و  ید و آن را ت وا ی را  ت ت  حک

ید  .پش 
ید سا ان  ت کار د ت را   !حک

 ...سارقين سردسته  
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خواب را بر چشمان قدرتهـاي  
اين بـيـش   .  اروپايي حرام كرد

از تاثيرات اقتـصـادي بسـتـه       
پيشنهادي و محتواي مذاكرات 

جايي كه دولـت هـاي     .  است
اروپايي، از بريتانيا تا آلمـان و    
فرانسه،  با حساب باز كردن و 
تكيه بر بي قدرتـي مـطـلـق       
محكومين،  دست راستي ترين 
سياست هاي اقتصادي را بـه    
اجرا در ميĤورند، راي نه مـردم  
يونان در اين رفراندم قد علـم  
كــردن صــريــح و شــفــاف       
محكومين و شـيـپـور اعـالم       
حضور نيرويي از پايين اسـت    
. براي دخالت در سرنوشت خود

اين روند مستقل از نتيجه آن   
و مستقل از رهبري آن، مـهـر   
خود را بر آينده اروپا، اتحـاد و    

در مـقـابـل    .  گسيختگي آن زد
اين واقعيت است كـه قـدرت     
هاي اروپايي و بـانـك هـا          
سراسيمه به انواع تهديد ها  و   
خط و نشان كشيدن ها علـيـه   

 .  مردم يونان متوسل شده اند
اين رفراندم كه بـر سـر            

قبول يا رد بسته پيشـنـهـادي    
اتحاديه اروپا، كه در يك كالم 

مــعـاملــه   :  عـبـارت اسـت از       
پول ميـدهـيـم در      ” دوطرفه  

مقابل برنامه تحميل فـقـر و       
محرميت بيشتري به مردم را   

، معامله اي كه “ فورا اجرا كنيد
توسط دانشگاهيان و اقتـصـاد   

عنوان شيك “  با وجدان” دانان 
دارد،  با “  اصالحات اقتصادي” 

راي منفي مردم يونان به پايان 
مردم يونان، علـيـرغـم    .  رسيد

كمپين ترس و وحشتـي كـه     
قدرت هاي اقتصادي عليه آنها 
براه انداختند و آنها را در لـبـه   
پرتگاه ناروشن اقتصادي قـرار  
دانند، مقاومت كردند و  بـه        
سينه همگي شان دسـت رد      

مقاومتي كه در سـراسـر   .  زدند
جهان با احـتـرام از طـرف          
محرومين مواجه،  و با خشم و 
كينه قدرت هاي اقـتـصـادي      

 . روبرو شد
متخصصين،  قبـول ايـن          

پيشنهاد را تنها راه برون رفـت  
از بحران اقتصادي و مـالـي       
يونان و تنها راه جلوگيـري از    
ورشكستگي كامل دولت يونان 

در جـهـان     .  اعالم كرده انـد   
سرمايه، جايـي كـه پـول و          
سرمايه و همه امكانات تولـيـد   
ملزومات حيات آدمـيـزاد در       
دست اقليتي است، ايـن يـك     

كـلـيـد رشـد       .   واقعيت است
اقتصادي يونان در حال حاصر 
نه در دست دولت محلي كـه    

شـامـل   ( در دست  تروئيـكـا     
نمايندگان بانك مركزي اروپا، 
صندوق بين المللـي پـول و       

 . است) اتحاديه اروپا
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پول ” ژوئيه،  در منگنه و فشار 
مي دهيم تا  سطـح زنـدگـي      
مردم  را پايين و پا يين تـر و    

، به اين “ به قعر ممكن برسانيد
انتخاب نه گفتند و دسـت رد    
محكمي بر سـيـنـه تـعـرض        

سرمايه زدند و آهنگ گسترش  
فقر و فالكت بيشتر را كـنـد       

 . كردند
تــاثــيــرات ســيــاســي و          

اجتماعي اين رفراندم، بر يونان 
و بر اروپا امـا از تـاثـيـرات           
اقتصادي بي ترديد بـيـشـتـر       

اين رفـرانـدم ضـربـه         .  است
بزرگي به موقعيت اتحاد اروپـا   
و جايگاه آلمان در آن زد و       
روند خال رهبري در صـفـوف     
. بورژوازي اروپا را تسريع كـرد 

آيا يونان در اتحاد اروپا بـاقـي   
خواهد ماند يا نه؟ آيا اسپانيا، و 
ديگر اعضا اتحاد اروپا، تـحـت   
تاثـيـر رويـدادهـاي يـونـان           
تحوالت مشابـه را تـجـربـه         
نخواهند كرد؟ آيا آمريـكـا از     
خال رهـبـري در صـفـوف           
بورژوازي اروپا، با استـفـاده از     
شكاف هاي جـانـبـي چـون         
شكاف با روسيه و چين يا اين 
و آن كشـور غـيـراروپـايـي،        
استفاده نخواهد كرد و تـالش  

نخواهد كرد كه موقعيت خـود  
در اروپا را تقويت كند؟ همه و   
همه سوالهاي بازي است كـه    
آينده اروپاي واحـد، دامـنـه        
رقابت ها در صفوف بورژوازي 
اين كشورها در هـالـه اي از       

آنـچـه كـه      .  ابهام فرو ميبـرد 
مسلم است اين واقعيت اسـت  
كه تناقضات بورژوازي غـرب    
كه دو دهه پس از جنگ سـرد  
به قيمت تخريب خاورميانه و   
تراشيدن انواع محور هاي شـر  
الينحل مانده بود، براي پاسـخ  
گرفتن به خانه خود بازگشـتـه   

بورژوازي غرب پيروز بر .  است
شرق، در تنگناي فقدان مـدل  
رشد اقتصادي و  در بن بست، 
از طرف مردم محـروم و بـه       
تنگ آمده از سيـاسـت هـاي      
رياضت اقتصادي، مورد تعرض 

 . قرار گرفته است
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مردم يونان حق داشتند كه بـه  
رياضت اقتصادي بيشتـر، بـه     
تحميل حقارت و  تحـكـم و     
سروري تروئيكا و قدرت هـاي  
بزرگ اقتصادي، چون آلـمـان،   

ايــن پــيــام،   .  نــه بــگــويــنــد  
شورانگيزترين وجه تقابل مردم 
يونان با قدرت هـاي بـزرگ       
ــورژوازي         ــادي و ب ــص ــت اق

 . انحصاري است
     

با اين وجود طرح رفرانـدم       
از طرف دولت يونان، راه حلـي   
است كه قبل از هرچيز  قدرت 
دولت چپ گـرا در رهـبـري        
.  جامعه را به زير سـوال بـرد      

دولت يونان مي توانست مردم 
فاقد پول و سـرمـايـه را در          
تنگناي فشار اتحاديه اروپـا و    
صندوق بين المللي پول، كـه    
همه قدرت مالي را در اختـيـار   
دارند، به پاي رفراندم و راي     

اين دولت ميتـوانسـت   . نكشاند
روند اوضـاع را بـه سـيـر             
خودبخودي و مكانيـزم هـاي     

 .  غيرقابل پيش بيني،  نسپارد
اين رفراندم در اولين قـدم       

خود،  سرنوشت جامعه را بـه      
يك زورآزمايي بشدت نابـرابـر   

زور آزمايي بين مـردم    .   سپرد
ترسيده و مـرعـوب شـده از        
قدرت كشتار ماشين سرمايه و 
پول، با صاحبان اين امكـانـات   
به نفع دولت هم كه به پايـان  
رسيده باشد، حاصل آن تنـهـا   
گذاشتن محرومان در چنگـال  
جدالهاي عميق تري است كـه  
بدون يك رهبري منـسـجـم،    
قاطع و مصمم، ميتواند به بـرد  

 . محرومان نيانجامد
دولت يونان روزي كه بـه       

قدرت رسيد با اعتماد عميق و   
عظيمي كه در يونان پشت سر 
داشت و با حمايت وسيعي كـه  
در سراسر جهـان در مـيـان        
جريانات چپ و كمونيسـت و    
پيشرو و همينطور طبقه كارگر 
داشت ميتوانست با قدرت بـه    
هر اقدام خالف جرياني دسـت  

هــمــه از او قــبــول       .  بــزنــد
از جمله مي توانست .  ميكردند 

با زدن زير همه قروض دولـت  
قبلي و مصادره سرمايه هـا و    
عالوه بر ديپلماسي و مـذاكـره   
با اتحاديه اروپا اساسا تكيـه و    
سرمايه گذاري بـر حـمـايـت       
جنبش هاي مترقي در سراسـر  
جهان قادر بود يونان را زير و   

كاري كه يك دولـت    .  رو كند
كارگري با اعتماد بـه نـفـس      

 .ميكند
ــت             ــت دول ــن خصــل اي

چپگرايي است، كـه نـقـشـي       
بيش از يك گـروه فشـار و         
رهبري مقاومت، بـراي خـود     

اطـالق دولـت     .   قائل نيسـت 
ماركسيست ها، به يك دولـت  
چپگرا، بيش از آنكه چيزي در   

مورد ماركسيسم و انـقـالب       
كارگري مورد نظـر مـاركـس      
بگويد، اعالم كمونيست نبودن 
و داعيه انقـالب اقـتـصـادي       

هـيـچ دولـت      .  نداشتن اسـت 
جديد بورژوايي تازه به قـدرت  
رسيده، اسالمي و غيراسالمي، 
اين گونه سرنوشت پيـشـروي،   
حفظ قدرت و پـيـاده كـردن      
آمال و آروزهاي طبقاتي خـود  
را به قمار برد و بـاخـت يـك      

 . رفراندم گره نمي زند
اين ها روشي اسـت كـه          

يك حزب كمونيستي كه تنهـا  
و تنها بر پارلمان و مذاكـره و    
مناسبات با بورژوازي اعـمـال     
قدرت نمي كنند، ميتـوانـد در     
روزهايي چون روزهـاي بـه       
قدرت رسيدن سيريـزا بـكـار      

 . ببرد
اين گره گاهي است كه در     

دل آن نياز بـه يـك حـزب        
كمونيستي، كه بـخـواهـد و        
اشتهاي آن را داشته باشد كـه  
در چنيـن روزهـايـي قـدرت         
سياسي را بگيرد بييش از پيش 

 . احساس ميشود
    

اروپا از يونان و اسپانيـا تـا         
بريتانيا و فرانسه، از ايتالـيـا و     
تركيه تا آلمان، تشنه كمونيسم 
و اعمال قدرت طبقه كـارگـر     

اروپا تشـنـه انـقـالب         .  است
اقتصادي ـ سياسي است كـه    
بورژوازي در تنگنا و بن بسـت  
را با خلع يد كامل از قدرت و   
با اشتراكي كردن تـولـيـد و        
تبديل توليد نه براي سود كـه  
براي رفع نيـازهـاي تـولـيـد        
كنندگان، با سوسياليسم بـراي  

 . هميشه به زير بكشد

حكمتيست  حزب   نشريه هفتگي 

رسمي(  )خط 

www.hekma st.com 
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