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توافن الکترونیکی



از اعتصابات سراسری رانندگان 
و کامیون داران در ایران حمایت 

می کنیم
رمز موفقیت هر اعتصاب، تشکل، اتحاد و پیوند آن با مطالبات 

سایر زحمتکشان است

مبارزات کارگران، معلمان، دانشجویان، زنان و به طور خالصه کلیه 
دیماه ۹۶  از خیزش  ویژه پس  به  ایران،  و طبقات زحمتکش  اقشار 
اجتماع  راه بندان ها،  پیمایی،  راه  اعتراضات*  اعتصابات،  به صورت 
غیره  و  فرمانداری ها  استانداری ها،  دادگستری،  مجلس،  برابر  در 
تجلی داشته، رو به افزایش است. امری که از طرفی حاکی از گرانی 
سرسام آور و وخیم ترشدن وضع معیشیتی طبقات و اقشار کم درآمد 
نئولیبرالی،  سیاست های  ماهیت  کننده  بازگو  دیگر  طرف  از  و 
اسالمی  جمهوری  سرمایه داری  رژیم  غارت گرانه  و  سرکوب گرانه 
است، که اساس و بنیان نظام اش بر ظلم و زور و تبعیض و چپاول و 

جنایت بنا گشته است.

اکنون ۱۱ روز است که از اعتصاب رانندگان کامیون و کامیون داران 
می گذرد. این اعتصاب از اول خرداد ماه آغاز گردید و به تدریج رو به 

گسترش گذاشت و به اعتصاب سراسری فراروئید.

مطالبات و خواسته های رانندگان و کامیون داران از دولت چنین اند:

افزایش حداقل ۵۰٪ کرایه های داخلی و خارجی. ۱
افزایش سهمیه سوخت ماهیانه، به گونه ای که راننده مجبور به . 2

تهیه گازوییل آزاد نباشد
و . 3 رانندگی  و  راهنمایی  توسط  سپهتن  اجباری  نصب  حذف 

احترام به حریم خصوصی رانندگان
قانون جدید و کاهش درصد نرخ کمیسیون دریافتی . 4 تصویب 

باربری و پایانه ها از رانندگان از ۱4٪ به ٪۷
مستقر کردن دفتر نظارت بر کمیسیون دریافتی از رانندگان در . ۵

 کالن شهرها مانند: تهران، یزد، بندرعباس، 
ً
پایانه ها، مخصوصا

کرمان، بندر امام و ...
ن بر کیلومتر، که در این صورت حق . ۶

ُ
تعیین نرخ کرایه بر اساس ت

 رعایت می شود.
ً
راننده و صاحب بار کامال

مشمولیت . ۷ تصویب  و  اجتماعی  تأمین  بیمه  حق  نرخ  کاهش 
مشاغل سخت و زیان آور برای رانندگان

کاهش نرخ عوارض جاده ای. 8
کاهش نرخ مالیات ساالنه کامیون . ۹

تشکیل فراکسیون حمایت از صنعت بزرگ حمل و نقل جاده ای . ۱۰
در مجلس

نظیر  تهدید سران رژیم×،  به رغم  و کامیون داران  رانندگان  اعتصاب 
اینکه  بر  مبنی  رانندگان  قضائیه،  قوه  رئیس  الریجانی،  آملی  صادق 
»نظام فقط نظاره گر نخواهد بود و به شدت با آنان برخورد می کند«، 
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امپریالیسمآمریکا،تروریست،جاسوس،
ناقضحقوقاساسیانسانهاودشمن

شمارهیکبشریتاست

از  ایران،  از شهرهای  بلکه در بسیاری  تنها فروکش نکرده است،  نه 
یزد، کامیاران،  انزلی، خوی،  بندر  جمله در »نیشابور، خسروشهر، 
ارومیه، حسن  تهران،  اراک، مروست،  تاکستان، کرمانشاه،  قزوین، 
آباد، دلیجان، چرمهین، اصفهان، بندر امام، تبریز، کنگاور، دهگالن، 
پیرانشهر،  قاین،  بیجار، شیروان،  بندرعباس،  آباد،  قهدریجان، علی 
شهرضا، سبزوار، بروجرد، اردبیل، بوکان، مبارکه، نسیم شهر، مهاباد 
و الیگودرز، آمل، قائمشهر، ایالم، خرم آباد، بوشهر، مشهد، کرمان،  
و  رانندگان  دیگر  استقبال  و  حمایت  مورد  همدان.....«  و  ساری 

کامیونداران قرار گرفت و این اعتصابات همچنان ادامه دارد. 

حزب کار ایران )توفان( از مطالبات رانندگان و کامیون داران حمایت 
امنیتی نسبت  به گیروبه بندهای  می کند و هرگونه تهدید و سرکوب و 
به اعتصاب کنندگان را، که نشان از ضعف رژیم تهبکار سرمایه داری 

 محکوم می کند.
ً
جمهوری اسالمی است، شدیدا

طبقات  و  اقشار  دیگر  پیوستن  و  کامیون داران  سراسری  اعتصاب 
عقب نشیني  به  وادار  را  رژیم  سرانجام  اعتصاب،  این  ِبه  زحمتکش 
به  خواهد کرد و هرعقب نشینی، ولو کوچک، روحیه بخش و گامي 
جلو خواهد بود. رشد جنبش کارگری، که ما در طول سال های اخیر، 
به ویژه پس از خیزش قهرمانانه دیماه شاهد آنیم، نیروی بی سابقه ای 
به مبارزات مردم بر ضد رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی خواهد 
آنها را تأمین خواهد کرد. رمز موفقیت  بخشید و رهبری ظفربخش 
هر اعتصاب، تشکل و اتحاد و پیوند آن با مطالبات سایر زحمتکشان 

است و جز این نیست.

پیروز باد مبارزات سراسری رانندگان و کامیون داران ایران!
مردم  دست  به  اسالمی،  جمهوری  سرمایه داری  رژیم  باد  سرنگون 

ایران! •
زنده باد سوسیالیسم، این پرچم رهائی بشریت!

حزب کار ایران )توفان(
جمعه ۱۱خرداد ماه ۱3۹۷ 

یورش وحشیانه به کانون 
نویسندگان ایران

جشن  به  انتظامی  و  امنیتی  مأموران  وحشیانه  یورش 
پنجاهمین سال تأسیس کانون نویسندگان را قویًا محکوم 

می کنیم
یورش  با  انتظامی  و  امنیتی  مأموران   ۱٣۹۷ خرداد  چهارم  جمعه  روز 
وحشیانه به جشن پنجاهمین سال تأسیس کانون نویسندگان ایران، مانع 
از برگزاری آن شدند و ضمن بازداشت اعضا گروه تدارک جشن، اموال 
کانون را به غارت بردند. حزب کار ایران )توفان( این عمل وحشیانه را، 
که نقض ابتدایی ترین حقوق شهروندی و انسانی است به شدت محکوم 
عمیق  بحران  در  که  اسالمی،  جمهوری  سرمایه داری  رژیم  می کند. 
زده  آخر  سیم  به  به سرمی برد،  اجتماعی  و  فرهنگی  اقتصادی،  سیاسی، 
است و برای خروج از این مخمصه راهی جز تشدید سرکوب معترضین 
آزادی خواهانه ای  و  و خفه کردن هر صدای حق طلبانه  قلم ها  و شکستن 
نمی بیند. رژیم کوراندیش و ضدبشر جمهوری اسالمی همان راه سلف 
گورستانی  همان  به  سرانجام  و  می پیماید  را  پهلوی  منفور  رژیم  خود، 
کانون  که  بیانیه ای  از  بخشی  در  اوست.  شایسته  که  شد  خواهد  پرتاب 
نویسندگان ایران در ۵ خرداد ۱٣۹۷ بدین مناسبت انتشارداده است چنین 

آمد:
حقوق  ابتدایی ترین  آشکار  نقض  بیانگر  که  برخوردهایی  »....چنین 
از  ممانعت  به  می توان  میان  آن  از  نیست؛  بی سابقه  است،  شهروندی 
جعفر  محمد  مختاری،  محمد  شاملو،  احمد  یادبود  مراسم  برگزاری 
به  پوینده و علی اشرف درویشیان در سال های اخیر اشاره کرد. یورش 
با حضور جمعی  اعالم عمومی  بدون  و  مکانی خصوصی  در  مراسمی 
از نویسندگان، ناشران، هنرمندان و کنشگران فرهنگی و اجتماعی و قرق 
نشان  آن  اطراف  و خیابان  و کوچه  منزل مسکونی  چندین ساعته ی یک 
رفه 

ُ
از تشدید اعمال سرکوبگرانه ی حکومت جمهوری اسالمی دارد. ط

حکومت  که  می گیرد،  صورت  شرایطی  در  برخوردهایی  چنین  اینکه 
به رسمیت شناختن  اعتراض های مردمی دی ماه گذشته، مدعی  از  پس 
حق اعتراض و تجمع مخالفان و معترضان شده بود. بدیهی ست کانون 
نویسندگان ایران که نیم قرن است در راه سانسورستیزی و دفاع از آزادی 
اندیشه و بیان بی هیچ حصر و استثنا، متحمل رنج ها و زخم های فراوان 
شده و حتی شماری از اعضای فعال و سرشناس خود را از دست داده 
فرهنگی  و  آزادی خواهانه  نقش  ایفای  از  یورش هایی  چنین  با  است، 
گذشته  قرن  نیم  در  که  ماند. سرکوب گرانی  نخواهد  و  بازنمی ماند  خود 
همچنان  اما  کانون  کجایند؟  اکنون  بودند،  بسته  کانون  نابودی  به  کمر 
هست، پنجاه سالگی خود را پشت سر گذاشته، به حیات سرفراز خود 
ادامه می دهد و شادا که با نسل جواِن نویسندگان آزادی خواه روز به روز 

شکوفاتر و شاداب تر می شود.
و  کانون  اموال  غارت  یادشده،  مراسم  به  ایران هجوم  نویسندگان  کانون 
ایجاد مزاحمت برای ساکنان خانه، همسایگان، مدعوین و پیامد آن را، که 
همانا چیزی جز سرکوب آزادی بیان و آزادی گردهمایی نیست، محکوم 
می کند. کانون برگزاری این گونه مراسم و گردهمایی ها را حق اولیه ی هر 
انسان و هر تشکلی می داند و از مجامع فرهنگی و اهل قلم و آزادی خواه 
در سراسر جهان می خواهد به برخوردهای سرکوبگرانه ی حکومت ایران 

اعتراض کنند و به دفاع از کانون نویسندگان ایران برخیزند.« •

شماره ۱۴۳ خرداد ۱۳۹۷
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نظام تقسیمات کشوری، 
جوالنگاه اختالس گران
نگاهی به اعتراضات محقانه مردم کازرون

 این نکته را باید گفت و تکرار کرد که در کشور ما، ایران، هیچ امری از 
امور حاکمیت نیست که از دید مردم زحمتکش و دردمند ایران پوشیده 
به ماند و این می رساند که هر چیزی می تواند دستمایه مخالفت ها و 
شد  باعث  کشوری«  تقسیمات  »نظام  اینبار  شود.  مردم  اعتراضات 
»از  گویا  که  است  این  امر  ظاهر  بیایند.  خیابان  به  کازرون  مردم  تا 
دو سال پیش در شهرستان کازرون موضوعی در خصوص شهرستان 
در  کازرون  نماینده  بین  اختالفاتی  و  شده  مطرح  »کوه چنار«  شدن 
مجلس شورای اسالمی و امام جمعه این شهر بوجود آمده است« که 
باز از قرار معلوم در اثر تحریکات امام جمعه کازرون مردم به خیابان 
نماینده  پارسائی،  بهرام  بنابر  کرده اند.  »ناامنی«  ایجاد  و  ریخته اند 
شیراز در مجلس، ریشه اعتراضات مردم کازرون نه صرف مخالفت 
آنان با این تقسیم کشوری، که »مسایل معیشتی و اقتصادی« است 
و آن را از جنس اعتراضات دیماه ۹۶ ارزیابی می کند. او می گوید: 
به  که  است  اعتراضاتی  همان  ناآرامی ها  این  اصلی  عامل  »معتقدم 
طور کلی در بخش های دیگر جامعه هم می بینیم و شاهدیم که مردم 
اشتغال  اوضاع  همچنین  و  اقتصادی  و  معیشتی  وضعیت  به  نسبت 
اعتراض دارند و به نظر می رسد مردم سعی می کنند با اتکاء به این 

بهانه  صدای خود را به گوش مسئوالن به رسانند...«. اظهارات بهرامی 
بیان واقعیتی انکارناپذیر است، ولی او به شما نمی گوید که  اگرچه 
کجا  از  و  چیست  مردم  اقتصادی«  و  معیشتی  »وضعیت  این  ت 

ّ
عل

منشاء می گیرد. اعتراف او نیمی از حقیقت را بیان می کند. نیمی دیگر 
که او به آن اشاره نمی کند، اهمیت و نقش ویران کننده عوامل رسمی 
متوازن  »توسعه  لوای  تحت  که  است  دولتی  دستگاه  غیررسمی  و 
منطقه ای« از نظام تقسیمات کشوری وسیله ای ساخته اند برای تاراج 
تا  این عناصر حکومتی  ادامه خواهیم دید که  منابع ملی کشور. در 
چه اندازه در وخیم ترشدن اوضاع مملکت نقش منفی و مخربی ایفاء 

کرده اند.
سردمداران نظام اما به این عادت کرده اند که اعتراضات و شورش های 
اعتراضات  دهند.  نشان  خارجی«  »تحریکات  نتیجه  را  مردم 
نابسامان  وضع  از  عمومی  نارضایتی  نماد  واقع  در  خشونت آمیز 
کشور است که از نظم بازار سرمایه  و اجرای سیاست های نئولیبرالی 
هیأت حاکمه منشاء می گیرد. هیأت حاکمه اما نمی خواهد به پذیرد 
نمی توان  اوست.  تنها خود  اجتماعی  این مصائب  بانی  و  باعث  که 
همه ناهنجاری های جامعه را به »تحریکات خارجی« مرتبط دانست 
نهان و آشکار  امپریالیسم و عوامل  و خود را پاک و منزه جلوه داد. 
آنها همیشه به دنبال دخالت  در امور کشورها هستند و از نارضایتی 
آن  به  را  توده ای  اعتراضات  این  گاه  و  می کنند  استفاده  سوء  مردم 
سوئی می کشانند، که منافع خود را در آن تضمین شده به بینند. رژیم 
ایران اما از مردم می خواهد که در برابر این دزدی ها و اختالس ها و 
سوء مدیریت ها و هزاران آالم اجتماعی دیگر سکوت کنند، لب از 
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را  آرامش  او  َبَرد.  بهره  آن  از  مبادا دشمن خارجی  که  نه گشایند  لب 
می خواهد برای حفظ وضع موجود، برای تداوم چپاول، برای حفظ 
بی شرمانه  زجردیده  توده های  از  می توان  چگونه  اما  خود.  قدرت 
خواست که آرام گیرند و فریادشان را در سینه فرو َبَرند! مردم ما دیگر 
تاب تحمل این وضعیت را ندارند، به همین دلیل به خیابان ها هجوم 
می دارند.  ابراز  مختلف  انحاء  به  را  خودشان  نارضایتی  و  می آورند 
آمده اید،  خیابان  و  کوچه  به  چرا  که  گرفت  خرده  نمی توان  مردم  به 
مشکل عمده زحمتکشان ایران نظام فاسد سرمایه داری ایران است، 
آورده  مردم  و  مملکت  این  سر  بر  بالئی  آنچنان  اسالمی  لیبرالیسم 
است، که تنها با سرنگونی آن میتوان از دردها و آالم مردم ما کاست. 
سیاسی،  عرصه های  تمام  در  ایران  مانده  عقب  سرمایه داری  نظام 
اقتصادی، فرهنگی ناتوانی و بی درایتی خود را به اثبات رسانده است. 
نمی توان حقیقت را مسخ شده و واژگون جلوه داد و انتظار داشت تا 
مردم آن را به عنوان واقعیت به پذیرند. کیست که نداند، مسبب اصلی 
نظام سرمایه داری  زور  و  زر  دستگاه  نیست جز  این وضعیت کسی 
و  قربانی مطامع زشت  را  ت 

ّ
مل و  ُملک  ایران که  جمهوری اسالمی 

دست  اختاپوس وار  حاکمه  هیأت  عناصر  است.  ساخته  خود  پلید 
بر منابع عظیم کشور انداخته اند و در این وادی با هم بر سر غارت 

ثروت نیز به رقابت نشسته اند.
نظام تقسیمات کشوری زمینه ای را بوجود آورده است برای اختالس 
برای  را  محرومیت هائی  که  منطقه  و  کشور  منابع  چپاول  و  دزدی  و 
احساس  این  و  می آورد  بار  به  کشور  مختلف  نواحی  و  مناطق 
محرومیت است که مردم را به آشوب و درگیری با نظام می کشاند. در 
نظام تقسیمات کشوری، به آنچه که توجه نمی شود، امر خودگردانی 
حاکمه  هیأت  است.  کشور  درون  سیاسی  واحدهای  کوچک ترین 
ایران از مشارکت مستقیم مردم در تعیین امور زندگی آنها می هراسد 
منحوس  نظام  می شود.  تصمیم سازی  عرصه  به  آنها  ورود  مانع  و 
سرمایه داری ایران نه برای نیازها، انگیزه ها و نقش و نبوغ توده ها در 
فرایند تصمیم سازی و کارائی آنها در امور مربوط به خود آنها اهمیتی 
قائل است و نه اینکه به مردم اعتماد دارد. مردم ایران نیز به درستی 
و  سیاسی  و  حکومتی   

ً
صرفا تقسیماتی  را  کشوری  تقسیمات  نظام 

نامأنوس با عالیق و نیازهای خود می بیند.
تا زمانی که در بر این پاشنه می گردد، »سایه شوم شغاالن« همچنان 
بر کشور و مردم ستمدیده و زحمتکش ما سنگینی خواهد کرد. مردم 
ایران باید به نیروی بنیان شکن خود ایقان و ایمان راسخ داشته باشند، 
باید به دانند که شرط موفقیت و پیروزی در این است که تنها با اتکاء 
این  تداوم  و  مبارزاتی  اشکال  تمامی  از  استفاده  با  خود،  نیروی  به 
کارگر  طبقه  به  قلبی  اعتماد  و  همدلی  و  همبستگی  با  که  مبارزات، 
ایران و اقبال رهبری سیاسی این طبقه همراه است، می تواند سرنوشت 

و آینده خود را رقم زند. آینده از آن زحمتکشان ایران است. •

پیکار متحد مردم کازرون 
علیه گرازهای اسالمی و 

عقب نشینی رژیم
فروردین  از  که  شهرستان،  این  تقسیم  طرح  به  کازرون  مردم  برحق   اعتراضات 
به  ماه  اردیبهشت   2۷ و  پنجشنبه2۶  و  چهارشنبه  روزهای  در  گردید،  آغاز  ماه 
درگیری های شدیدی منجر گشت، که در اثر آن تعدادی کشته، شماری زخمی و 
دهها نفر بازداشت شدند. این اعتراضات شبیه به اعتراضات کشاورزان اصفهان 
است.  حاکم  بحران زده  و  آشفته  نظام  ارتجاعی  سیاست های  و  بی تدبیری  علیه 
مردم به خشم آمده کازرون وقتی پاسخ اعتراضات مسالمت آمیز و آرام خود را با 
سرکوب و گلوله گرفتند، به خشم آمدند و متحد و یکپارچه در »فلکه بنیاد شهید« 
این شهر به پاسگاه نیروی انتظامی حمله کردند و آن را به آتش کشیدند. مردم و 
جوانان خشمگین کازرون همچنین خودروی پاسگاه انتظامی را به آتش کشیدند.
تظاهرات مردم کازرون، که هفته ها ادامه داشت، ریشه در نارضایتی عمومی مردم 
 رنگ سیاسی 

ً
ایران دارد و هر موضوع اجتماعی حتی »غیرسیاسی« می تواند فورا

به خود گیرد و به حریقی علیه کلیت نظام گندیده جمهوری اسالمی بدل شود .
این اعتراضات خودجوش و عمومی، اگر فاقد تشکیالت و رهبری صحیح باشند، 
سرانجام سرکوب و یا در اثر نفوذ عناصر ارتجاعی به کج راه کشیده خواهند شد. 
باید هوشیار بود! ضمن پیکار علیه عفریت داخلی، دشمن خارجی را نیز از یاد 
به  اجتماعی  و عدالت  و دمکراسی  آزادی  استقرار  برای  را  مبارزه  گاهانه  آ و  نبرد 

جلو برد.
اردیبهشت ماه ۹۷ مردم کازرون در  پایانی روز جمعه 28  سرانجام در ساعات 
انتشار خبر مربوط به عقب نشینی  »میدان سیما« دست به تجمع زدند و در پی 
وزارت کشور از طرح تقسیم کازرون،  مردم و جوانان شجاع این شهر به شادی 
پرداختند.  امنیتی  نیروهای  برابر  در  ایستادگی  اثر  بر  پیروزی شان  برای  خیابانی 

جوانان موتور سوار به خیابان آمده و با بوق زدن های ممتد، به شادی پرداختند.
و  سرکوب گر  ریاکار،  رژیم  یک  که  اسالمی،  جمهوری  سرمایه داری  رژیم 
ارتجاعی است، برای خواست های انسان ها هیچ ارزشی قایل نیست و بنابر منطق 
 برای ابناء بشر فقط وظیفه به رسمیت می شناسد و نه حقوق. 

ً
اسالمی اش، اساسا

رژیمی که هیچ گوش شنوا ندارد و ابتدایی ترین حقوق مردم را با چماق و گلوله 
سخن  ممالک  سایر  در  بشر  حقوق  نقض  از  یکباره  به  می دهد،  پاسخ  زندان  و 
ریاکاری  و  بی شرمی  از  کمی  دست  که  بی شرمی،  و  دوگانگی  این  و  می گوید 
امپریالیست ها و صهیونیست ها ندارد، مورد اعتراض برحق مردم قرارمی گیرد. در 
این فضای دود اندود و بر این زمین آلوده است که نیروهای ارتجاعی مدافع قتل 
عام ملت فلسطین به یکباره مدافع حقوق بشر و حقوق مردم کازرون می شوند و 

مذبوحانه می کوشند از این آب گالل آلود ماهی گیرند. 
حزب ما از مبارزه برحق مردم کازرون و سراسر ایران علیه ظلم و ستم و گرانی 
و فقر و بیکاری و پیکار برای مطالبات دمکراتیک و آزادی احزاب و اجتماعات 

 حمایت می کند.
ً
عمیقا

با  همدردی  ابراز  و  اسالمی  جمهوری  رژیم  محکوم کردن  ضمن  ما  حزب 
را  مردمی  و  انقالبی  نیروهای  همه  اخیر  اعتراضات  جانباختگان  خانواده های 
افشای  و  اسالمی  بربرمنش جمهوری  رژیم  علیه  متحد  پیکاری  و  به هوشیاری 
بی امان محافل سرسپرده امپریالیستی و صهیونیستی فرامی خواند. نباید فراموش 
کرد که زندان و اعدام و شکنجه در دستگاه جهنمی ساواک و ساواما دو روی یک 
سکه اند، دفاع بی شرمانه از هر یک از این دو نظام ضدبشر و ناقض حقوق بشر، 

توهین به حقوق بشر است، باید در مقابل آن ایستاد.  •

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی، به دست مردم ایران!
دست امپریالیسم آمریکا از ایران و منطقه کوتاه باد!

زنده باد آزادی! زنده باد سوسیالیسم!
حزب کار ایران )توفان(
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درس هایی از مبارزات کارگری 
سال گذشته

با توجه به شرایط بوجود آمده، بعد از خروج قابل پیش بینی امپریالیسم 
آمریکا از برجام و امکان سوء استفاده دشمنان »ریز و درشت، داخلی 
مبارزات  بررسی  به  نیاز  میهنمان،  مردم  مبارزات  از  خارجی«  و 
کارگری و درس آموزی از آن دو صد چندان شده است. باید مانع آن 
شد که یکبار دیگر طبقه کارگر ایران به چرخ پنجم گاری بورژوازی 
داخلی و یا امپریالیست ها تبدیل گردد. کارگران با حزب و تشکیالت 

مستقل خود همه چیزند و بدون تشکیال ت وحزب هیچ چیز!
در حالی سال ۹۶ را پشت سر گذاشتیم و سال ۹۷ را شروع کردیم 
که زندگی بر کارگران، کشاورزان و زحمتکشان سخت تر گشته است 
سعی  قبل  فربه تراز  شکمی  با  و  گذشته  از  پروارتر  نظام  مسئوالن  و 
انگلی  زندگی  به  بهره کشی  با  کماکان  تا  دارند،  همگان  فریب  در 
هفته ها  روزها،  نام گذاری  فریب،  راه های  از  یکی  دهند.  ادامه  خود 
برای  نیازشان  و  آمده  پیش  مسائل  به  توجه  با  که  می باشد  سال ها  و 
ساختن »افکار عمومی« به آن دست می زنند و به تبلیغ آن می پردازند 
و وانمود می کنند که در جهت حل مسائل و مشکالت اجتماعی قدم 
برمی دارند. ولی هرگز بیالن کاری مسأله تبلیغ شده را ارائه نمی دهند، 
زیرا نام گذاری ها از حد تبلیغ برای فریب و شعار نه خواهد گذشت 
نیز،  امسال  ندارند.  و مردم  امور کشور  انجام  برای  تمایلی   

ً
اساسا و 

اگر  است،  سادگی  ولی  شد،  نام گذاری  پیش،  سال های  همانند 
و  شود  ارائه  شده  طرح  شعار  اجرای  برای  برنامه ای  تا  شویم  منتظر 
امسال  اسالمی  جمهوری  گیرد.  صورت  برنامه  بی  حتی  تالشی  یا 
تاجران   

ً
ولی مطمئنا کرد،  اعالم  ایرانی«  از کاالی  را سال »حمایت 

اسالم عزیز اجازه نه خواهند داد تا تولیدکنندگان خرد و کالن، خودی 
نشان دهند و ثابت کنند که نیاز به واردات بنجل های کشورهای دیگر 
نیست! زیرا اسالم عزیز! هرگز از »مقام تولید« سخن نه گفته است، 

ولی تا به خواهید از تجارت حالل سخن فرسایی کرده است.
باشد،  داشته  مردم مطابقت  روزمره  زندگی  با  باید  واقعی  نام گذاری 
نیازهای واقعی آنها را انعکاس دهد، می بایست با برنامه ریزی درست 
و بجا و اجرای همگانی مادیت یابد، تا در زندگی آنها قابل سنجش 

و لمس شود.
به تشدید مبارزات همگانی کارگران، کشاورزان، معلمان و  با توجه 
… و تالش برای تشکل یابی و طرح خواسته های انسانی برای زندگی 
درخور و شایسته، بهترین نام برای سال ۹۷ تنها میتواند »تشکل یابی 

و مبارزه با هدف و برنامه« باشد.
هنگام  به  فروردین  دوم  روز  از   ۹۶ سال  در  ایران  کارگران  مبارزات 
بازدید حسن روحانی از »کارخانه سیمان باقران« با اعتراض به خاطر 
عدم دریافت ۱2 ماه حقوق عقب افتاده، از طرف کارگران کارخانه، 
از اعتصاب،  از شش هزار مورد  با بیش  پایان سال  تا  و  آغاز گشت 
ایران  نقاط  اقصی  در  اعتراضات،  دیگر  اشکال  و  تجمع  تظاهرات، 
ادامه یافت. یکی از مطالبات کارگران سیمان باقران همانند میلیون ها 
کارگر دیگر عقب افتادن چند ماهه حقوق و مزایایی بوده و هست، که 
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میزان آن چندین برابر زیر خط فقر است.
سبد  رقم  کارگران،  صنفی  انجمن  عالی  کانون  دبیرکل  ابوی،  هادی 
معیشت یک خانواده کارگری 4 نفره را 3 میلیون و۷۰۰ هزار تومان 
اعالم کرده است و بر همین اساس افزایش ۱۹.۵ درصدی دستمزد 
مطرح شد، که باالخره در سال جدید مورد تأیید دولت و کارفرمایان 
قرار گرفت و این در حالی است که خط فقر از مرز4 میلیون تومان نیز 
»قبل از صعود ارزش دالر و یا به عبارتی دیگر قبل از سقوط ارزش 

ریال«، گذشته بود.
است.  داده  رخ  گذشته  سال  در  کارگری  اعتراض  هزار  شش  حدود 
و  اعتصابات  و  راهپیمایی  کارخانه ،  اشغال  شامل  اعتراضات  این 
»آذر  کارگران  اعتراضات  می شود.  اعتراضی  مبارزات  اشکال  دیگر 
آب اراک«، »هپکو«، »هفت تپه«، »فوالد اهواز«، »رانندگان شرکت 
مواضع  دلیل  به  و  خود  صنفی  تشکل  دلیل  به  اتوبوسرانی«  واحد 
سنجیده و اصولی  آنها و تداوم و ایستادگی شان بر مواضع مبارزاتی و 
همیاری همدلی با دیگر کارگران ایران، بیشتر مورد توجه قرار گرفت.
به هنگام برگزاری مراسم روز کارگر سال ۹۶، در داخل محوطه مرقد 
روحانی،  حسن  سخنرانی  هنگام  به  کارگران،  فریب  برای  خمینی 
امروز، روز عزاست  دادند »عزا عزاست  کارگران معترض شعار سر 
نشان  ترتیب  بدین  و  امروز«  فناست  به  رو  کارگر  زندگی  امروز، 
اثر  دیگر  و سرکوب  فریب  و سالح  نخواهند خورد  فریب  که  دادند 
اجرای  جهت  رژیم  سیاست ھای  که  است  حالی  در  این  ندارد. 
اوامر نئولیبرال های بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان 
تجارت جهان، توسط کافرمایان و مدیران دولتی و خصوصی، جهت 
پایین نگه داشتن هر چھ بیشتر دستمزد کارگران، کاهش امنیت شغلی 
قراردادھای  قرارداھای موقت،  و آسان ترکردن اخراج کارگران، بستن 
اعتراضات  گسترش  از  جلوگیری  جهت  شفاھی،  یا  و  سفیدامضا 
کارگری و سرکوب کارگران برای جلوگیری از ایجاد تشکل ھای مستقل 
و یا انتخاب آزادانھ نمایندگان خود، عیان تر از قبل خودنمایی می کند.
فضای  ایجاد  کارگران،  تعلیق  دلیل  به  تپه«،  هفت  »نیشکر  کارگران 
قرارداد  تعدیل   ،۹۵ و   ۹4 سال های  پاداش  پرداخت نشدن  امنیتی، 
تعویض  و  تمدید  عدم  ماهه،   ۶ به  یکساله  از  قراردادی  کارگران 
دفترچه های بیمه، توسط سازمان تأمین اجتماعی، دست به اعتراض 
زدند. کارگران »روغن نباتی قو« به خاطر عدم پرداخت حقوق اسفند 
۹۵ و فروردین ۹۶ و عدم دریافت بخشی از عیدی سال ۹۵، مقابل 
وزارت کار تجمع کردند. کارگران »واحدهای تعمیرات و بهره برداری 
پروژه های فاز ۱2 کنگان« در اعتراض به تصمیم کارفرما و پیمانکار، 

برای کاستن از دستمزدها، به اعتراض دست زدند.

خرداد ۱۳۹۶
اعنراض کارگران »شهرداری دامغان« به عدم پرداخت ۱۰ ماه • 

بسیار  نمایشی  و  نمادین  حقوق خود. کارگران در یک حرکت 

جالب در مقابل فرمانداری تجمع و سفره خالی پهن کردند.
تجمع و اعتراض کارگران پیمانی »فضای سبز شهرداری اهواز« • 

به عدم پرداخت دو ماه حقوق خود.
تجمع اعتراضی کارکنان غیور »شرکت مخابرات استان لرستان« • 
»نیشکر •  و  قو«  »پارس  کارگران  تجمعات  و  اعتراضات  ادامه 

هفت تپه«.

تیر ۱۳۹۶
چراغ های •  با  واحد«  شرکت  »اتوبوسرانی  کارگران  اعتراض 

نخستین  از  نقدی شان  کمک های  کارت  شارژ  عدم  به  روشن 
اعتراضات در تیرماه بود.

عدم •  به  مشهد«  مخابرات  »شرکت  کارگران  اعتراضی  تجمع 
اجرای طرح طبقه بندی مشاغل 

اعتراض کارگران »کارخانه ذوب آهن اردبیل« به عدم پرداخت • 
۱8 ماه حقوق

و •  حقوق  پرداخت  عدم  به  »هپکو«  کارگران  اعتراضی  تجمع 
وضعیت نامناسب معیشتی

تجمع اعتراضی کارگران »شرکت اداره راه داری و حمل و نقل • 
اصفهان« نسبت به عدم پرداخت 8 ماه حقوق 

اعتصاب کارگران »میدان نفتی آذر ایالم« به دلیل عدم پرداخت • 
حقوق معوقه

آنچه در تمامی این مبارزات کارگری به چشم می خورد، عدم • 
که  است  ایران  کارگران سراسر  بین  متشکل  و  تنگاتنگ  ارتباط 
امکان بهره گیری آنها از مبارزات شان را در مقابل کارفرمایان به 

حداقل رسانده است.

مرداد ۱۳۹۶
فوالد •  صنعتی  ملی  گروه  »شرکت  کارگران  اعتراضی  تجمع 

به  که  معوقات خود،  و  پرداخت حقوق  به عدم  نسبت  ایران« 
بازداشت عده ای از کارگران منجر شد.

اعتراض کارگران »بلبرینگ سازی تبریز« به دلیل عدم پرداخت • 
۶ ماه حقوق خود

تجمع کارگران »کارخانه چوب اردکان«• 
ادامه تجمعات، کارگران »روغن نباتی پارس قو« به دلیل تعویق • 

در پرداخت سه ماه حقوق 
اعتراض و اعتصاب کارگران »گروه ملی صنعت فوالد ایران« و • 

کارکنان »اتوبوسرانی« به دلیل عدم پرداخت حقوق های معوق 
شده خود.

تجمع اعتراضات کارگران »شهرداری کهنوج« به عدم پرداخت • 
معوقات خود.

روستایی •  فاضالب  و  آب  »شبکه  کارگران  اعتراضی  تجمع 
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آبادان« نسبت به عدم پرداخت 4 ماه حقوق خود
اعتراض کارگران »معدن زغال سنگ زرند« به پایین بودن حقوق • 

و عدم پرداخت حقوق و حق بیمه
اعتراض و تجمع کارگران »فاز ۱3، 2۰ و 24 عسلویه« و• 
کارگران »فضای سبز یاسوج« و • 
کارکنان »راه آهن اندیمشک« به دلیل عدم پرداخت حقوق.• 

شهریور ۱۳۹۶
آرام  تجمع  به  انتظامی  نیروهای  مأموران  دیگر  بار  ماه  شهریور  در 
کارگران  وحشیانه  اینبار  و  می کنند  حمله  کارگران  مسالمت آمیز  و 
و  می دهند  قرار  شتم  و  ضرب  مورد  را  اراک«  آب  »آذر  و  »هپکو« 
تعدادی از کارگران را زخمی می کنند و نشان می دهند که در قاموس 
نظام مقدس اعتراض به وضعیت بد معیشتی، جرمی است که پاسخ  

به آن سرکوب بی رحمانه است.
اعتصاب کارگران »مجتمع مس گنبد کرمان«• 
تجمع کارگران »پست فشار قوی« مقابل وزارت نیرو• 
اعتراض کارگران »کشتی سازی بحرگستر هرمز«• 
تجمع کارگران »شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس«• 
تجمع بازنشستگان »صنعت فوالد« در مقابل ریاست جمهوری• 
اعتراضات •  جمله  از  اردبیل«  آهن  »ذوب  کارگران  اعتراض 

بیمه،  حق  و  مطالبات  و  حقوق  پرداحت  عدم  به  کارگری 
و  مزایا  حقوق،  پرداخت  عدم  و  خصوصی سازی  به  اعتراض 

دیگر مطالبات کارگران در شهریور ماه بود.

مهر ۱۳۹۶
با پی گیری و ادامه تجمع در مهر ماه توسط کارگران »هپکو« و »آذر 
معوقات  پرداخت  و عدم  معیشتی  نامناسب  به وضعیت  اراک«  آب 
می باشند.  طبقه  پی گیرترین  کارگر  طبقه  که  شد  داده  نشان  خود 
با  و دیگر کارگران  نماندند  تنها  اراک«  و »آذر آب  کارگران »هپکو« 

اعتراضات خود به آنها پیوستند. 
به •  نسبت  اهواز«  سوخت  »جایگاه  کارگران  اعتراضی  تجمع 

نداشتن امنیت شغلی 
تجمع اعتراضی کارگران کارخانه »فوالد ارومیه« نسبت به عدم • 

پرداخت حقوق 
تجمع اعتراضی کارگران »روغن نباتی نرگس شیراز«، به دلیل • 

مطالبات دستمزدهای معوقه سه تا شش ماه خود
تجمع اعتراضی کارگران »کمباین سازی تبریز« • 

آبان ۱۳۹۶
 • ۱4 و   ۱3 »فاز  خستگی ناپذیر  و  مبارز  کارگران  اعتراضات 

عسلویه« نسبت به عدم دریافت ۵ ماه حقوق خود
اعتراضات کارگران »کیش چوب« به دلیل عدم پرداخت 8 تا • 

۱2 ماه حقوق خود و به دلیل عدم رسیدگی به وضعیت شان
اعتراضات کارگران پیمانی »شهرداری کرمانشاه« به دلیل عدم • 

پرداخت سه ماه حقوق خود
در •  تجمع  و  تهران  به  گیالنا«  »کاشی  کارگران  اعتراضی  سفر 

مقابل ساختمان دفتر مرکزی این کارخانه نسبت به بالتکلیفی 
خود و همکارانشان

آذر ۱۳۹۶
شهرداری •  شهری  خدمات  و  سبز  »فضای  کارگران  اعتصاب 

کوار استان فارس« نسبت به عدم پرداخت 4 ماه حقوق
مشکالت •  دلیل  ماهشهر«  بندر  »شهرداری  کارگران  اعتراض 

معیشتی
اعتراضا بازنشستگان »فوالد مبارکه« و • 
»ذوب آهن« نسبت به عدم پرداخت حقوق و معوقات خود • 
تجمع اعتراضی کارگران »نیروگاه برق آبی سی سخت یاسوج« • 

نسبت به عدم پرداخت حقوق و مزایا
نهاد •  مقابل  تایر«  کیان  »کارخانه  کارگران  اعتراضی  تجمع 

ریاست جمهوری در اعتراض به نبود امنیت شغلی 
ادامه اعتراضات کارگران »هفت تپه«• 

دی ۱۳۹۶
کوچه و بازار در بیش از صد شهر کوچک و بزرگ ایران به پا خاستند و 
دیماه را با مطالبات اقتصادی خود آغاز کردند و به سرعت به مطالبات 
تشکیالت  و  رهبری  نبود  دلیل  به  متأسفانه  که  رسیدند،  سیاسی 
ناگفته  رسید.  پایان  به  سرعت  به  اعتراضات  این  کارگری،  قدرتمند 
و  انحرافی  رهبری صحیح، شعارهای  وجود  عدم  دلیل  به  که  نماند 
ضدملی و ضدمیهنی نیز سر داده شد. کارگران با کمی تعمق و تأمل 
در حمایت از مبارزات مردمی اطالعیه مشترکی صادر کردند و در آن 
با اعالم سیاست ها و مطالبات بر حق مردمی عمق تسلط و دانش و 

روحیه انقالبی خود را به نمایش گذاشتند.
اصفهان« •  شهرداری  »اتوبوسرانی  رانندگان  اعتراضی  تجمع 

نسبت به عدم پرداخت حقوق خود 
اعتصاب کارگران »سد گلورد نکا« در اعتراض به عدم پرداخت • 

۵ ماه حقوق خود.
پرداخت •  به عدم  کارگران »کیان کرد مالیر، همدان«  اعتراض 

شش ماه حقوق خود
تجمع اعتراضی کارگران »تراورس لرستان و خوزستان« بطور • 

همزمان نسبت به پرداخت نشدن سه ماه حقوق خود.
تراکتورسازی •  آالت صنعتی  ماشین  کارگران »شرکت  اعتراض 

تبریز« به عدم پرداخت ۱۰ ماه حقوق خود
ادامه اعتراضات کارگران »هپکو« و »نیشکر هفت تپه« نشانی • 
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درخشان از مبارزه متشکل در دی ماه بود.

بهمن ۱۳۹۶

اعتصابات و اعتراضات کارگری در ماه بهمن، »ماه انقالب و • 
شهادت فرزندان خلق ایران« ادامه داشت. 

و •  تهران  اتوبوسرانی  واحد  »شرکت  کارگران  اعتراض  تجمع 
حومه متشکل در سندیکا« در مقابل ساختمان شهرداری تهران 

نسبت به سال ها تعویق در واگذاری منازل مسکونی خود
تجمع کارگران و پیمانکاران »پتروشیمی بندر ماهشهر« • 
اعتصاب و تجمع کارگران »راه آهن زنجان« در اعتراض به عدم • 

پرداخت 2ماه حقوق مقابل ساختمان راه آهن
اعتصاب کارگران »نی ُبر نیشکر هفت تپه« در اعتراض به عدم • 

دریافت حقوق خود
ماه •   8 پرداخت  عدم  به  بروجرد«  »شهرداری  کارگران  تجمع 

حقوق خود 
تجمع اعتراضی کارگران »جنگل بانی چالوس« نسبت به عدم • 

پرداخت چند ماه حقوق در مقابل سازمان جنگل ها چالوس
اعتصاب کارگران شرکت »پرلیت تهران« به عدم پرداخت ۵ ماه • 

حقوق و معوقات 
تجمع کارگران »کارخانه آران سیج شهریار« در اعتراض به عدم • 

پرداخت 8 ماه حقوق 
وضعیت •  تبدیل  به  واکنش  در  شوشتر«  »شهرداری  کارگران 

به  دست  ماه،  بهمن  اوایل  در  پیمانی  به  خود  قراردادهای 
شوشتر  شهرداری  اعتصاب،  این  جریان  در  زدند  اعتصاب 
انضباطی  کمیته  به  تعهدنامه  دادن  برای  را  کارگران  از  گروهی 

احضار کرد و ماهیت ضد کارگری خود را به نمایش درآورد.

اسفند ۱۳۹۶
اعتراض کارگران »گروه ملی صنعتی فوالد اهواز«،• 
ادامه تجمعات اعتراضی کارگران »هپکو« و »نیشکرهفت تپه« • 
عدم •  به  علسویه«  کیسون  »شرکت  کارگران  اعتراض  تجمع 

پرداخت ۶ ماه حقوق خود.
گاز •  و  نفت  صنایع  یوتاتک  »شرکت  کارگران  اعتراضی  تجمع 

بوشهر« به وضعیت معیشتی خود 
به •  نسبت  آهاب«  »شرکت  کارمندان  و  کارگران  اعتراض 

در  شرکت  این  مرکزی  دفتر  مقابل  در  معیشتی شان  مشکالت 
تهران 

فاضالب •  و  آب  »اداره  پیمانکاری  کارگران  اعتراضی  تجمع 
مشکین شهر« نسبت به پرداخت نشدن حقوق معوقه و عیدی 

خود
و •  قزوین«  کنتورسازی  »کارخانه  دو  کارگران  اعتراضی  تجمع 

»صنایع کم مصرف ایرانیان« نسبت به عدم پرداخت حقوق و 
حق بیمه خود مقابل استانداری قزوین.

اعتراض کارگران پیمانکاری »شرکت آزمون فلز« در فاز 22 و • 
24 و فاز ۱۵-۱۶عسلویه به عدم پرداخت چهار ماه حقوق و 

معوقات شان.

پیش  سال های  از  خالی تر  کارگران  سفره  و  رسید  پایان  به   ۹۶ سال 
شد و مشکالت صنفی کارگران کماکان حل نه شده، ولی بزرگ تر از 
آموخته تر و  اما  نمایی می کند، کارگران و خانواده هایشان  قبل، خود 
بر دوش خود  را  نابرابری  و  علیه ظلم  مبارزه  پرچم  قبل  از  آبدیده تر 
از  دست  انسانی  و  الیق  زندگی  یک  به  رسیدن  تا  و  می کنند  حمل 

تالش بر نخواهند داشت.
سال  اول  ماهه  دو  در  کارگری  تجمعات  و  اعتصابات  اعتراضات، 
نامردمی  و  سرکوب  تسلیم  هرگز  کارگران  که  می دهد  نشان   ۹۷
نئولیبرال های  به  رژیم و کارفرمایان دولتی و خصوصی نمی شوند و 
بربادده  ایران  و  خانمان سوز  اوامر  که  داد  نه خواهند  اجازه  وطنی 

امپریالیست ها را به اجرا درآورند.
آنچه در سیر مبارزات سال گذشته کارگران به چشم می خورد، عدم 
وجود تشکالت صنفی در تمامی محیط های کارگری است و اگرچه 
گاه وجود دارد، ولی نبود چنین  چند سندیکا متشکل و دارای رهبران آ
سندیکاهایی در همه محیط های کارگری باعث می شود تا نتیجه های 
دلخواه کارگران به دست نیاید. دیگر آنکه نبود یک اتحادیه سراسری 
وجود  کارگری  مبارزات  در  الزم  تداوم  و  پی گیری  تا  می شود  باعث 
و  سندیکاها  مابین  کمی  ارتباطات  چه  اگر  هم  باز  و  باشد  نداشته 
کارگران رشته های مختلف و یا کارگران یک رشته در شهرهای مختلف 
انجام  مشترک  حرکت های  نادری  موارد  در  حال  به  تا  و  دارد  وجود 
یا از دیگر کارگران پشتیبانی به عمل آورده اند، ولی وجود  داده اند و 
از قبل  اتحادیه مستقل سراسری می تواند کارگران را قدرتمندتر  یک 
در مبارزات رهنمایی کند، تا نتایجی بهتر و بیشتری نصیب کارگران 
شود. سال ۹۷، سال اتحاد و مبارزه متحد کارگران و زحمتکشان!  •

چاره رنجبران وحدت و تشکیالت است!
پیش به سوی ایجاد اتحادیه مستقل سراسری کارگران ایران!
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افتخار بر زنان قهرمان ایران
حاکمیت  پاس  به  جهان،  کشورهای  همه  برخالف  ایران  در  فوتبال 
 یک پدیده ورزشی نیست، یک اقدام 

ً
عفریت جمهوری اسالمی صرفا

آشکار سیاسی است. رقابتی آشکار میان توده مردم و حاکمیت متحجر 
اسالمی است. رقابتی میان ترقی و تحجر است. رقابت و مبارزه ای 
آشکار میان استبداد اسالمی و تالش مردم برای تساوی حقوق زنان 
با مردان ایران است، که آنها را حتی از شرکت در شادی پیروزی تیم 
یا مسابقات باشگاهی در آوردگاه آزادی محروم  ایران و  ملی فوتبال 
می کنند. اما علی رغم همه این تبعیضات وممنوعیت های بی شرمانه، 
زنان ایران به کوری چشم ارتجاع به پیروزی های خیره کننده ای نائل 
آمدند. پیروزی تیم ملی فوتسال زنان ایران بر زنان ژاپن و قهرمان شدن 
در قاره آسیا از این دست است. چه زیبا و با شکوه بود لحظه ای که 
ایران افتخار آفرین شدند و چه تلخ و دردناک  ورزشکاران زن برای 
بود که صدا و سیمای کشور با تقاضای پخش مسابقه مخالفت کرد 
به نشینند. تماشا  به  را  آنان  افتخارآفرینی  نه توانستند  نفر  میلیون ها  و 

 
ً
پیروزی های چشمگیر زنان در رشته های ورزشی مختلف، خصوصا
آسیایی شروع  منطقه ای،  مسابقات  در  با شرکت  بعد  به  نود  دهۀ  از 
شد و پس از سال ها توانستند به بازی هایی در سطح جهانی راه یابند. 

امید و مقاومت در دل دختران و زنان ورزشکار راز پیروزی آنها بود.
چه موانعی بر سر راه پیشرفت ورزش بانوان در ایران وجود داشته و 

دارد؟
اصلی  موانع  تا  است،  کافی  در جامعه  زنان  به وضعیت  نگاهی  اما 
بتوان  آن مواجه هستند،  با  ایران  در  زنان ورزشکار  که  را،  اساسی  و 
برشمرد. الزم به توضیح است که این نگاه از دید تخصصی ورزشی 
و  شغلی  تبعیض های  در  می بایست  را  موانع  اصلی ترین  نیست. 

جنسیتی در قوانین جمهوری اسالمی جستجو کرد. عدم به رسمیت 
عدم حضور  و  کشور  از جمعیت  نیمی  عنوان  به  آنان  شناختن حق 
زنان در بسیاری از رشته های ورزشی در ایران، داستان تبعیضی چهل 
ساله است. تبعیضی که زنان روزانه با پوست و گوشت خود آن را در 
از سه  تمامی عرصه های زندگی تجربه می کنند. ولی سرانجام پس 
به عقب نشینی هایی  وادار  را  تا رژیم  دهه تالش پی گیرموفق شدند، 
هر چند کوچک به کنند و بدین ترتیب زنان اولین امکانات راه یابی به 
میادین ورزشی جهانی را یافتند. پیشرفت ها و موفقیت های ورزشی 
زنان بدون حمایت دولت و باشگاه های دولتی که امکانات مالی یا 
مسئولین  گرفت.  صورت  نداشتند،  و...  خارجی  گران قیمت  مربیان 
را معطوف  و غم خود  هّم  و  امکانات  تمام   

ً
تقریبا دولتی  مقامات  و 

به  تا  فدراسیون ها  می کنند.  مردان  تیم های  وضعیت  به  رسیدگی  به 
آنان  یا  و  می کنند  برخورد  زن  ورزشکاران  با  بی احترامی  با  یا  امروز 
را از شرکت در برخی رشته های ورزشی چون تنیس، شنا، کشتی ... 
اقرار  باید  با تأسف  بین المللی محروم می کنند.  در سطح مسابقات 
کرد که مردان جامعه، یا قوانین حاکم بر جامعه را تأیید کردند و یا 
نمونه  برای  می نمایند.  کمک  روند  این  استمرار  به  خود  سکوِت  با 
و  فوتبال  ملی  تیم  کاپیتان  فوتسال،  ملی  تیم  بازیکن  اردالن،  نیلوفر 
خانم گل دو دوره اول بازی های همبستگی کشورهای اسالمی، که 
همسرش مانع از حضور وی در بازی های گواتماال شد. اما جامعه 
خصوص  این  در  زیادی  اعتراض  ورزشی  عرصۀ  در  خصوص  به  و 
نه کرد. اگر هم چند جمله ای نوشتند و گفتند، بیشتر جنبۀ گله داشت 
و  فشارها  تنها  ناعدالتی.  این  به  نسبت  مصم  و  جدی  اعتراض  تا 
اعتراضات فعاالن زنان باعث گشت تا او به تواند با حکم دادستانی 
شرکت  گواتماال  در   2۰۱۵ جهانی  فوتسال  قهرمانی  مسابقات  در 
کند. نمونه ای دیگر در تبعیض جنسیتی آن است که به زنان حتی حق 
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تماشای مسابقات در استادیوم های ورزشی را هم نمی دهند. تحقیِر 
زنان و دختران در پشت ورزشگاه ها، باعث شد تا برخی زنان به شکل 
پراکنده به شیوۀ خود اقدام به مبارزه با ممنوعیت های رژیم کنند. آنها 
و  به مسئوالن  تا  وارد ورزشگاه ها می شوند،  پسرانه  و گریم  لباس  با 
دولت صدای اعتراض خود را برسانند. در چارچوب قوانین اسالمی 
برخی به رئیس جمهور نامه نوشتند و خواستار لغو ممنوعیت حضور 
اختصاص  پیشنهاِد  برخی  و  شدند  ورزشی  استادیوم های  در  زنان 
از  گذشته  دادند.   را  زنان  به  ورزشی  استادیوم های  از  بخشی  دادِن 
قوانین ضدزن، خالء حاکم در ساختار آموزشی و رشد ورزش زنان 
کمبود  و  دولتی  حمایت  عدم  دبیرستان،  پایان  تا  دبستان  سطح  از 
سرانه های ورزشی، عدم برنامه  ریزی و مدیریت سالم در فدراسیون ها 
و باشگاه ها می توان به جرأت گفت که پوشش اجباری اسالمی خود 
موفقیت های  به  دست یابی  و  زنان  حضور  برای  بزرگ  است  مانعی 
و  مسئوالن  تمرکز  جهانی.  سطح  در  ورزشی  مسابقات  در  بیشتر 
لباس  ضخامِت  و  بلندی  گشادی،  به  معطوف  بیشتر  قانونگذاران 
ندارد.  جهانی  استاندارهای  با  همخوانی  هیچگونه  که  است  زنان 
کفش های  و  لباس  تولید  کنسرن های  تمامی  که  حالیست  در  این 
ورزشی تالش در عرضۀ لباس ها و کفش ها با وزن، جنس   و فرم های 
از  داده شود حتی  آن  ورزشکاران شانس  به  تا  محاسبه شده هستند 
رژیم  وقتی  تا  کنند.  استفاده  خود  ُبرد  برای  نیز  را  ثانیه  هزارم های 
را  جامعه  مختلف  عرصه های  در  زنان  حضور  اسالمی  جمهوری 
تا وقتی جلوی فساد و تنگناهای مالی گرفته نشود، مبارزۀ  نه پذیرد، 
برسمیت  را  مرد  و  زن  حقوق  که  رژیمی  داشت.  خواهد  ادامه  زنان 
نمی شناسد، چه برسد به تساوی این حقوق راضی باشد، رژیمی که 
به عمل می آورد،  از حضور زنان در استادیوم های ورزشی ممانعت 
مایه ننگ است و نمی تواند در افکار عمومی مردم جهان امتیاز مثبتی 
به دست آورد. حسن روحانی، رئیس جمهور منتخب بخشی از مردم 
با تحمیل پوشش اجباری  نماینده نظام اسالمی، که  فریب خورده و 
به  قریب  عام  مالء  در  اعدام  و  سنگسار  اجرای  و  جنسی  آپارتاید  و 
چهاردهه برمسند قدرت تکیه زده و چهره زشتی از فرهنگ کشور ما 
را ترسیم کرده است، نمی تواند و نمی خواهد درهای استادیوم ورزشی 
را به روی زنان ایران باز کند و این خواست ابتدایی را تحقق بخشد. 
به سخنان بزدالنه و کاسب کارانه اخیر وی مبنی بر حضور زنان در 
گاه  استادیوم فوتبال نمی توان دل بست. این وظیفه دختران و پسران آ
جامعه است که با تشکل و سازماندهی، مردم را برای درهم شکستن 
درهای بسته استادیوم فرا به خوانند و از حق حضور زنان در ورزشگاه 
پیکاری  در  مردان  و  زنان  که  باشد  نمایند.  نفری حمایت  هزار  صد 
مشترک برای رسیدن به عدالت اجتماعی، عدالت جنسیتی و آزادی 
و  ایران  تاریخ  در  را  بیشتری  پیروزی های  دور  نه چندان  آینده ای  در 

تاریخ ورزشی جهان به ثبت برسانند. •

گزارش نماینده زاهدان از  فقر 
مردم سیستان

و  سیستان  مردم  درصد   ۷5 مجلس  در  زاهدان  نماینده  گفته  به 
بلوچستان دچار فقر غذایی هستند

نماینده زاهدان در مجلس گفت:
»۷۵ درصد مردم استان سیستان و بلوچستان فقر غذایی دارند، مردم 
روستاهای این استان آب سالم برای خوردن ندارند، نان ندارند و به 
قرار  نامطلوبی  شرایط  در  کنید،  فکر  که  نظر  هر  از  معیشت  لحاظ 
دارند. از هر بیماری که فکر کنید، در این استان هست و این غیرقابل 

کتمان است. 

دچار  که  دیده ام  را  مردم  این  از  فراوانی  تعداد  مشاهداتم  در  من 
را  خوبی  عاقبت  و  هستند  گوارشی  و  استخوان بندی  مشکالت 
نمی توان برایشان متصور شد. حتی در خود شهر زاهدان نیز بالغ بر 
3۵۰ هزار نفر آب سالم لوله کشی ندارند و در خیلی از نقاط خود 

شهر نیز با تانکر آب رسانی می شود.

خب وقتی مردم این استان از نظر تأمین مواد غذایی از امنیت کامل 
گوشت  خوردن  به  رو  مردم  که  نیست  بعید  هیچ  نیستند،  برخوردار 
حیواناتی نظیر گربه و کالغ بیاورند. حاال باز روستاهای بخش زابل 
 بهتری برخوردار 

ً
نسبت به سایر روستاهای استان از وضعیت نسبتا

هستند. برخی روستاهای جنوبی و حوالی چابهار و قصرقند وضعیتی 
به مراتب اسفبارتر از این دارند. این فقر و گرسنگی در حالی است که 
اختالس های چند هزار میلیاردی و حقوق های نجومی و جنگ های 
نیابتی همچنان ادامه دارد و قدرتمداران از این وضعیت باکی ندارند .

مردم  این  فقر  از  کمی  می توان  اختالس کالن  یک  از  گیری  با جلو 
کاست . اما دریغ از مسئولیت« •

شماره ۱۴۳ خرداد ۱۳۹۷
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هفته معلم، هفته همبستگی و 
اتحاد معلمان سراسر ایران

صنفی،  حقوق  احقاق  برای  ما  میهن  زحمتکش  فرهنگیان  مبارزه 
اجتماعی در هفته ها و روزهای گذشته همچنان ادامه دارد و »دولت 
این مشکالت اساسی جامعه، که  تدبیر جهت حل  به جای  تدبیر« 
را  سرکوب  راه  می زنند،  رقم  را  وطن  آینده  و  بعدی  نسل های  آینده 

همچنان ادامه می دهد.

جالبی  ابتکار  با  فرهنگیان  صنفی  تشکل های  هماهنگی  شورای 
برنامه های اعتراضی برای هفته معلم را از تاریخ ۱2 تا 2۰ اردیبهشت 

ارائه داد:

از  دفاع  محیط زیست،  از  صیانت  زندانی،  معلمین  با  »همبستگی 
حقوق دانش آموزان، دفاع از حق تشکل یابی مستقل و آزاد معلمان و 

دفاع از حقوق بازنشستگان«.

در این میان باید تکرار نمود که تشکل یابی مستقل و آزاد، آن سالحی 
و  دارند  اصرار  آن  ضرورت  بر  جامعه  زحمتکش  اقشار  که  است 
فراخوان  پی  در  شود.  می  آن  تحقق  مانع  عامدانه  مجلس  و  دولت 
از  بیش  در  ایران،  فرهنگیان  صنفی  های  تشکل  هماهنگی  شورای 
قزوین،  اراک،  تهران،  جمله  از  کشور،  مختلف  نقاط  از  شهر   3۱
زنجان، کرمانشاه، اصفهان، همایونشهر، شیراز، مشهد، بجنوردی، 

ز، بانه، سنندج، 
ّ

تبریز، رشت، ساری، شه رضا، بیرجند، کازرون، سق
دهگان، میران، مهاباد، دیوان دره، مریوان، مهاباد، خرم آباد، همدان، 
اجتماعات  و  اعتراضات  بیرجند،  و  زاویه  بهبهان،  بندرعباس، 
مسالمت آمیزی صورت گرفت. تجمع معلمین شهر تهران طبق روال 
همیشگی با سرکوب و ضرب و شتم این قشر شریف جامعه توسط 
نیروهای سرکوب »دولت تدبیر« روبرو شد و تعدادی از معلمین از 
عالیه  فالحی،  تقی  محمد  پوره،  حسن  محمد  زولفی،  علی  جمله 
اقدام دوست، نورایی، رسول بداقی، محمد حبیبی )وی فروردین ماه 
امسال به قید وثیقه 2۵۰ میلیون تومانی آزاد شده بود(، علی پیروز و 
امنیت کالنتری ۱۵ خرداد منتقل  به پلیس  چند تن دیگر دستگیر و 
شدند. تعدادی نیز زخمی شدند و گوشی های تلفن همراه معترضین 
توسط نیروی سرکوب ضبط و ربوده شد. مردم کوچه و بازار از خود 

می پرسند، آیا جای معلم در کالس های درس است، یا در زندان؟

واالی  مقام  است  آن  شایسته  که  عقیده اند  این  بر  کوچه بازار  مردم 
معلم حفظ شود و قانون گذاران، مقامات قوه قضائیه و دیگر مسئولین 
بی کفایت، بخاطر 4۰ سال دزدی و فساد روانه زندان ها گردند. در 
این میان باید اذعان داشت که در تجمعات و اعتراضات اردیبهشت 
امسال، حضور معلمان زن که در نظام »مقدس« »هم از فقر می نالند 
و هم از فرق« نقشی بس ارزنده داشت و بسیاری از زنان مبارز در این 

حوادث به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.

 در تمام شهرهای کشور:
ً
شعارها و تراکت های فرهنگیان تقریبا

»بیمه کارآمد حق مسلم ماست«
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»معلم زندانی آزاد باید گردد«
»معلم، کارگر، دانشجو، اتحاد« 

»نان، کار، آزادی، عدالت آموزشی«
کودکان  تمام  حق  عادالنه  و  رایگان  کیفی،  آموزش  به  »دسترسی 

است«

و  همبستگی  قبل،  سال های  با  امسال  تراکت های  و  شعارها  تفاوت 
اتحاد سراسری میان این قشر زحمتکش و واال از تمامی ملیت های 
ایران است، آنچه که می توان با غرور از سرمایه های با ارزش کشور به 
شمار آورد. فرهنگیان با شناخت از درد مشترک، پرچم پرافتخار رزم 
مشترک را برافراشته اند. برای نمونه معلمان مریوان دست نوشته هایی 
در دست داشتند که بر روی آن نوشته شده بود: »ما معلمان مریوان، 
محکوم  را  تهران  در  معلمان  قانونی  تجمع  با  قهرآمیز  برخورد 
می کنیم«. چنین شعارهایی، که وحشت در دل دشمنان مردم انداخته 
است، مشت محکمی هم هست بر احزاب و نیروهای تجزیه طلب، 
که با حیله و تزویر قصد اختالف اندازی بین ملیت ها واقوام ایران را 
دارند و شبانه روز در رسانه هایشان به جای وحدت و اتحاد که ضامن 
می کنند.  پخش  را  پراکندگی  و  نفاق  و  ملی  نفرت  تخم  پیروزی، 
جهانخواران بین المللی و کشورهای مرتجع ضد ایرانی ساالنه صدها 
میلیون دالر در این راه هزینه می کنند، تا به اهداف شوم شان دست 
کشور،  مختلف  نقاط  فرهیخته  فرهنگیان  درایت  و  هوشیاری  یابند. 
و  خواست  نه توانست  هزینه  همه  این  که  است  مثبتی  بسیار  نشانه 
اهداف مردم را به بیراهه برد. این شعارها دست رد بر سینۀ اجنبی و 
یاران و هم صدایان شان است. آیا با چنین تجربۀ ارزشمندی احزاب 
و نیروهای تجزیه طلب و بیگانه پرست به آغوش مردم باز می گردند؟

شرط پیروزی هر ملیتی، هر طبقه و قشر زحمتکشی، در وحدت و 
تشکیالت، درهم صدایی، همدلی و اتحاد با دیگر ملیت ها، با دیگر 

طبقات و اقشار زحمتکش است و نه در جدایی و دشمنی با آنان. 

ایران ) توفان (حامی خواست های به حق  در این عرصه حزب کار 
ایفا  ایران  درآینده سازان  اساسی  نقش  که  است،  فرهنگیان  قانونی  و 

می کنند. •

شوخی نکنید آقایان، جهنم 
زیر پاهای شماست!

یادداشتی از معلم زندانی، محمد حبیبی
است  نوشته   ۱۳۹۵ بهمن   ۱۲ در  را  یادداشت  این  حبیبی  *محمد 

و»جرمش« چنین نوشته هایی است.

اینجا راحله می فروشند. سیزده ساله، بی شناسنامه، بی هویت، ناقابل! دو میلیون 
تومان. »دو میلیون را بده، بچه را ببر، هر جا که خواستی« برادرش می گوید که 
حاال تنها سرپرست اوست. اینجا پسرکی پنج ساله را می فروشند به امید رسیدن 
به سرپناهی. »شوهرم تصادف کرده و زمین گیر است، خودم مریضم و پول دکتر 
می گوید.  مادرش  نکرد«  کمک مان  کسی  رفتیم  جا  هر  نداریم.  چاره ای  ندارم. 
در  کوچک  خانه  یک  اجاره  ازای  در  ناقابل!  گذاشته اند.  را  فروش اش  آگهی 

شهرستان.«
برای  می شوند.  سوار  میلیاردی  پورشه های  که  هستند،  پولدارهایی  بچه  اینجا 
پارتی های آخر شب شان خاویار سرو می کنند، و برای دسرشان، شیرینی و بستنی 

با روکش طال سفارش می دهند. ناقابل! دو میلیون تومان.
اینجا بیمارستان هایی دارد شبیه به وال استریت. بازاری برای خرید و فروش بچه. 
زنهایی می آیند. کودکشان را به دنیا می آورند، برگه ای را امضا می کنند و بچه را 

می فروشند. ناقابل! بین پانصدهزار تا یک و نیم میلیون تومان. 
اینجا بازارهایی دارد برای خرید و فروش حیوان. آدمهایی می آیند تا برای سرگرمی 
روزانه شان، پول خرج کنند. حیواناتی از هر نوع و هر نژاد. ناقابل! از صدهزار تا 

سی میلیون تومان.
آموزش  در خیابان.  که  مدرسه،  در  نه  می بینند.  آموزش  که  دارد  کودکانی  اینجا 
می بینند که از طلوع صبح تا بوق سگ برای ارباب شان کار کنند. کارگرانی که اگر 
خوب کار کنند، قیمت شان بیشتر می شود. قیمت این کودکان برده، ناقابل! از صد 

هزار تا پنج میلیون تومان.
اروپایی  آخر هفته شان مسافرت های  تعطیالت  آموزانی هستند، که  دانش  اینجا 
است. خجالت می کشند که همکالسی هایشان به فهمند برای تعطیالت عید به 

مالزی رفته اند. شهریه این مدارس، ناقابل! بین 2۰ تا 2۵ میلیون تومان در سال.
اینجا آدم هایی هستند که در گور می خوابند. در ساختمان های مخروبه می خوابند. 
در میان لوله های فاضالب می خوابند، تا از سوز سرمای زمستان در امان باشند.

خیابان  گوشه  به  و  می کنند  جمع  را  گورخواب ها  که  هستند  مسئولینی  اینجا 
و  می زنند  یخ  خیابان ها  گوشه  در سرما  می کنند.  را حل  مسئله شان  می فرستند. 
می میرند. بدتر از آنها، اینجا قلم به دستانی داریم، که سرشان را باال می گیرند، 
باد به غبغب شان می اندازند و با بی سوادی تمام می گویند: »شاید گورخواب ها 

خودشان مقصر باشند.«
ناقابل!  آقازاده هایی هستند که آب معدنی های مارک دار نروژی می نوشند.  اینجا 

لیتری شصت هزار تومان.
اینجا کارگرانی هستند، که از صبح تا به شب، آویزان در میان زمین و هوا، بر روی 

داربست ها، با جانشان بازی می کنند، ناقابل! فقط برای چهل هزار تومان.
را  خرج شان  کفاف  ماهانه شان  توجیبی  پول  که  هستند  پولدارهایی  بچه  اینجا 

نمی دهد و معترض اند. ناقابل! ماهانه بین 3۰ تا 4۰ میلیون تومان.
را  زندگی شان  کفاف  بازنشستگی  پول  که  هستند  بازنشسته ای  معلمان  اینجا 
ماهانه  برای  فقط  ناقابل!  می دهند.  نگهبانی  صبح  به  تا  شب  از  پس  نمی دهد. 

ششصد هزار تومان.
اینجا همه، از مسئول و کارشناس و روشنفکر و دانشگاهی و قلم به دست، هر 
روز اندرز می دهند و شما را می ترسانند. از فقر و بدبختی، از روند رو به افزایش 
شکاف طبقاتی. و به شما هشدار می دهند، که ادامه آن، آتشی به پا می کند و همه 

را می سوزاند.
اینجاست که باید سر را باال گرفت، چشم در چشمشان دوخت و با لبخندی بر 
لب چنین گفت: »شوخی نکنید آقایان! جهنم همین جاست. همین لحظه، همین 

اکنون. ناقابل! درست زیر پاهایمان.« •

شماره ۱۴۳ خرداد ۱۳۹۷
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گفتگویی با دکتر فریبرز  رئیس دانا در 
مورد علت نوسانات بهای ارز )بخش پایانی(

درهفته های اخیر نوسانات بهای ارز موجب نگرانی هائی شده است و نرخ دالر 
حتی تا 6000 تومان هم افزایش پیدا کرد. دولت نئولیبرال حسن روحانی هم در 
واکنش به نوسان بازار، ارز را تک نرخی کرد و قیمت آن را 4۲00 تومان اعالم 
نمود. اما درعین حال، سیستم اقتصادی کشور اکنون با فقدان ارز رو به رو شده 
در  گفتگویی  است.  گشته  موجب  جامعه  در  را  نارضایتی هائی  و  ترس  و  است 
این رابطه با دکتر فریبرز رییس دانا، اقتصادان چپ مقیم تهران صورت گرفته که 
در  است.  یافته  انعکاس  ایشان  تلگرام  در صفحه شخصی  صوتی  فایل  یک  در 
این  به افشای مسببین  به نکات مهمی اشاره کرده  و  آقای رییس دانا  این گفتگو 
بحران پرداخته است، که اینک تلخیصی از این گفتگو از نظر خوانندگان گرامی 

می گذرد.
هئیت تحریریه

اردیبهشت ۱۳۹۷

پرسش :بسیار ُخب ! من پرسش سوم خودم را مطرح می کنم. با اجازه 
شما! آیا این وضع نابسامان که قرار است با سیاست تصویب  تک نرخی 
آرام  چیز  همه  آیا  می کند؟  بازگشت  شود  متوقف  تومانی   4200 دالر 

می شود؟ و چرا؟

آرام  چیز  همه  می چرخد،  پاشنه  این  بر  در  که  زمانی  تا  من  نظر  به  نه!  پاسخ: 
نمیشود. زمینه ناآرام ساز است. زمینه اقتصادی چنین است که کسانی در اقتصاد 
و  پیچ  ایران  اقتصاد  دارند.  رت  ارزی  منابع  بازی گرفتن  به  قدرت  که  هستند، 
با یک رکود گسترده  ایران االن  مهره اش توسط دالر روغن کاری میشود. اقتصاد 
روبرو هست. بعضی از واحدهای صنعتی فقط در حد 2۰ درصد کار می کنند. 
شمار زیادی از واحدهای صنعتی تعطیل شده اند. ۵,۷ ، ۵,8 میلیون بیکار وجود 
دارد. آمار دولتی حاال هر چه می خواهد به گویند. حرف من را گوش بدهید شما! 
در یک چنین  دارد.  تورمی وجود  باالست. چشم انداز  بی کاری خیلی  رقم  این 
شرایطی صاحبان قدرت اقتصادی، چه در الیه های ارزی و سرمایه داری مالی و 
بانکی و چه صاحبان فعالیت های پیمان کاری و تولیدی، این ها تصمیم هایشان 
می تواند متحقق بشود. یعنی تحمیل می کنند تصمیم هایشان را به دولت و دولت 
با این تصمیمات هم ساز میشود. کدام یکی از وعده های این دولت توانسته است 
متحقق بشود؟ گفته بود که آزادی های سیاسی را تأمین میکند، که نکرد؛ گفته بود 
که حقوق کارگران را تأمین میکند، که نکرد؛ گفته بود که تورم را کنترل میکند، 
یک دوره کوتاهی تا حدی کنترل کرد فقط با آمارها بازی کرد؛ گفته بود که رفع 
حصر میکند، که نکرد؛ گفته بود که سیاست های مربوط به برجام سیاست های 
بعد از برجام می تواند مشکالت اقتصادی را حل بکند، که نکرد. از همه مهمتر 
این که باالخره معلوم نه کرد این ۱۵۰ میلیارد، 2۰۰ میلیاردی دالری که از جیب 
فعالیت های هسته ای چه شد؟ که در  برای  رفته  اقتصاد  از جیب  بود  رفته  مردم 
این  به پردازد؟  باید  را  میلیارد   2۰۰  -۱۵۰ این  هزینه  کی  شد.  متوقف  برجام 
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شکننده  را  اقتصاد  است،  شده  وارد  ایران  اقتصاد  دوش  بر  که  باری 
تا زمانی  این قیمت  به  آوردن  این قیمت،  ترتیب  این  به  کرده است. 
که آن دالل ها وجود دارند و تقاضا می کنند و درخواست می کنند و 
نیازدارند، مثل یک معتادی که همینطور میزان مصرف اش خودش را 
می کشد باال، آن نیاز را دارند، از یک طرف و از طرف دیگر این که 
دیپلماسی خارجی جواب نداده است و تهدیدهای امپریالیزم آمریکا 
سر جایش هستند. مقابله با امپریالیزم از طریق فقط سیاست ها و یا 
قدرت نظامی جواب نداده است، قدرت نظامی خودش تبدیل شده 
باال  را  ارز  ناگهانی  تقاضای  ارز. خودش  تقاضای  برای  نیاز  به یک 
نظامی  تهدیدهای  وقتی  که  است،  همین  تقاضاها  از  یکی  می برد. 
میشود، هم دولت دلش می خواهد، که بنیه نظامیش را تقویت بکند 
و هم برای تقویت بنیه نظامی اش باید کارایی، تسلیحاتی وارد بکند، 
ایران هزینه های نظامی اش  بی انصاف هم نیستم. همین جا به گویم 
از  داخلی  ناخالص  تولید  به  نسبت  و  کشور  کل  بودجه  به  نسبت 
 
ً
خیلی از کشورها کمتراست. این را به گویم از عربستان سعودی حتما
کمتراست. ولی با وصف این، همان ها هم بر روی اقتصاد دارند تأثیر 
اینکه  برای  خوبی  ابزار  آنها  اینکه  مهمتر  همه  از  می گذارند.  منفی 
جلوی فشارهای امپریالیستی را به گیرد و کاپیتالیزم جهانی را به سر 
مردم  رضایت  اصلی  ابزار  نبوده.  و  نیست  به نشاند،  خودش  جای 

است، همدلی های مردم است.

بهر تقدیر تا زمانی که در بر روی این پاشنه می چرخد، این 42۰۰ 
تومان قابل نگه داشتن نیست. این 42۰۰ تومان یک محاسبه ساده ای 
پشت اش بوده که این ها هم سعی می کنند این را یک شاهکار دانش 
تورم  نرخ  با  داخل  تورم  نرخ  تفاوت  به آورند.  حساب  به  جالینوسی 
در  را  این  بوده،  بوده، ۱۱ درصد   ۱8 درصد 

ً
مثال در هر سال  خارج 

همان  به  کردن  ضرب   ۹۱ سال  در  ارز  قیمت  در  سال۹۱،  قیمت 
تفاوت های  این  که  صورتی  در  تومان.   42۰۰ شده  باالبردن  اندازه 
نرخ ارز باید عاملی باشند برای باالبردن نرخ ارز تا قیمت ارز واقعی 
بشود. صحبت من این است که از آقای رئیس جمهور، که به همه 
میگویند: حقوق دان نیستید، حرف نزنید. آقا! اقتصاددان نیستی این 
آن  نیست،  اقتصاددان  آقای جهانگیری هم  کنار!  به گذار  را  حرف ها 
چی  آوردند،  ملی  اقتصاد  سر  را  بال  این  هم  اقتصاددانای تان  آقایان 
دارید می گوئید؟ این روش فقط برای این است که پایگاه و جایگاه 
خودت شناخته بشود و نه برای تعیین قیمت ارز. این روش در  واقع 
تورم  برای  می کند  پایه ای  می شناسد،  رسمیت  به  را  تحمیلی  تورم 
بعدی. این راهش نیست. اگر نمی توانید قیمت ارز را کنترل بکنید، 
اگر  بازار  تو  ب 

ُ
دادید، خ بازار  به  این هست که دل  برای  یک مقدار 

می خواهید کنترل به کنید، بکنید! اگر می خواهید نه کنید، نکنید! اگر 
می خواهید کنترل نه کنید، اگر بازارگرا هستید، میشود ۶۰۰۰ تومان، 
میشود ۷۰۰۰ تومان، اگر می خواهید کنترل کنید، باید بلد باشید! این 

باید همه جانبه  کنترل  این  باشد،  داشته  مردمی  پشتیبانی  باید  کنترل 
شرایط  در  تبعیض،  شرایط  در  فساد،  شرایط  در  کنترل  این  باشد، 
اعمال قدرت قدرت مداران اقتصادی جواب نمیدهد! نمیتواند بدهد! 
به این ترتیب آن 42۰۰ تومان پا برجا نمی ماند. من خبر دارم، البته 
نه مثل این، حتی جوانها متأسفانه، بعضی از جوانهائی که دل دادن 
 ۱۰۰ دالر ۵۰۰ دالر نگه 

ً
ارز و کی میره، کی میاد و مثال به قیمت 

داشتند، آن هم همه اش باهاش بازی بکنند، آنهم یک مقدار قابل فهم 
 فریب خوردگی، احساسات گذرای 

ً
است، کم درآمدی. ولی معموال

پول پرستانه زمانه است. اما من نه مثل آنها، به سبک خودم در بازار 
حضور داشتم، دوستانم ، شاگردانم خبر آوردند برای من از خیابان 
فردوسی، همان روزی که 42۰۰ تومان اعالم شد، ۶ ساعت بعدش 
پشت پرده ۵۰۰۰ تومن ۵2۰۰ تومن هم می فروختند. بعضی از این 
صراف ها، دالر را ۵۰۰۰ تومن ۵2۰۰ تومن خریدند. نمی شود بهه 
او ّبگوئی 42۰۰ تومن بیا به فروش. اگر می خواهید یک دفعه با باتوم 
ب آن را به گوئید. پس چرا 

ُ
و پلیس به سراغ تعیین قیمت ارز بروید، خ

تمسخر می کردید دولت روحانی را! سال های سال؟ آقایون مشاوری 
که  را  کسانی  می کردید  تمسخر  چرا  هستید،  روحانی  دولت  در  که 
نظارت را می پذیرفتند و طرفدار مقررات انتظام بخش به بازار بودند؟ 
به آنها می گفتید بلشویک هستند! به آنها می گفتید ُپل پوت هستید! 
پس چرا االن که گیرافتادید، چنین می کنید؟ مثل جرج بوش پسر، 
هست که یک دفعه وارد بازار شد، وقتی بحران اقتصادی، آمریکا را 
فرا گرفت. یادم می آید که هوگو چاوز برایش نامه نوشت، گفت: »هی 
می کرد  تمسخر  سال  سالیان  رفیق  همون  ؟«  خبره  چه  اونجا  رفیق! 
همه را. چرا در بازار دخالت می کنید؟ این مهد آزادی است؟ نه آقا! 
را  اقتصاد  پدر  که  واسطه هائی  و  زورگویان  و  دالل ها  آزادی  گرفتن 
آزادی  مردم است.  تأمین  در  واقع  به معنای  این  میارورند.  در  دارند 
دالل ها  خرده  آن  به  را  کرده هایشان  تحصیل  یا.  گرسنه  فقیر،  مردم 
تبدیل کردن شان، یا تبدیل می شوند به مردمی که هیچ آزادئی ندارند. 
از هر آزادی نابرخوردارند. نابرخرداری های عمومی به نابرخرداری 
سیاست ها  این  مختلف،  دالیل  به  ترتیب  این  به  می انجامد.  آزادی 

نادرست هستند و نمی توانند به ثبات برسانند و پا برجا بمانند.

می کنم!  مطرح  شما  اجازه  با  را  آخرم  پرسش  من  پرسش: 
و  افتاده  اتفاق  گذشته  در  که  آنچه  وضعیت،  این  آثار  و  نتایج 
آنچه پیش بینی می شود در اقتصاد و زندگی اجتماعی و امنیت 

ملی چه می تواند باشد؟
پاسخ: به بینید تا آنجا که به قیمت ها مربوط است، این بحران ارزی 
آینده بوجود  حتی سیاست جدید دولت یک فشارهای تورمی را در 
 از سال ۹۶ باالتر می رود. این 

ً
خواهد آورد. سال ۹۷ نرخ تورم حتما

یک.

دوم: این سیاست تک نرخی کردن به منزله تخصیص ارزی کارآمد 

شماره ۱۴۳ خرداد ۱۳۹۷
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در حاشیه سخنان زورگویانه 
و جنگ طلبانه مایک پومپئو، 

وزیرخارجه امریکا
امروز دوشنبه 2۱ مه )3۱  امور خارجه آمریکا،  مایک پومپئو، وزیر 
در  خود  خارجی  سیاست  مهم  سخنرانی  اولین  در  اردییهشت( 
واشنگتن برای اعالم استراتژی تازه آمریکا در قبال جمهوری اسالمی 
مدعی شد که توافق هسته ای به دلیل »نقایص مرگ بارش« جهان را به 
خطر انداخته است. او گفت آمریکا فشار بی سابقه مالی به جمهوری 
اسالمی  جمهوری  اگر  که  داد  هشدار  و  آورد  خواهد  وارد  اسالمی 
این  علیه  تاریخ«  تحریم های  »شدیدترین  نکند،  عوض  را  مسیرش 

کشور وضع خواهد شد.

خود  نفوذ  برجام  زمان  در  اسالمی  جمهوری  اینکه  بیان  با  پمپئو 
اختیار  در  خون«  »پول  توافق  این  گفت:  داده،  افزایش  منطقه  در  را 
آمریکا، سپاه  امور خارجه  بنابر وزیر  قاسم سلیمانی گذاشته است. 
قدس ایران به طور مخفیانه در داخل اروپا عملیات تروریستی انجام 
و  کرد  اشاره  ایران  در  خارجی  و  دوتابعیتی  زندانیان  به  او  می دهد. 
گفت آمریکا تالش می کند زندانیان آمریکایی را به خانه برگرداند. او 
همچنین گفت: جمهوری اسالمی در طول اجرای برجام بزرگ ترین 
حامی تروریسم بوده است و مدعی شد که از القاعده حمایت کرده 
است. سلطنت طلبان و فرقه رجوی و نیروهایی از این دست از این 
سخنان گستخانه و استعماری امپریالیسم آمریکا استقبال می کنند و 

مشوق تحریم اقتصادی و تجاوز نظامی به ایران هستند.

است،  آورده  بوجود  آمریکا  حاکمه  طبقه  که  جدیدی  وضعیت  با 
است.  یافته  افزایش  بود،  نرفته  بین  از  هیچ وقت  که  جنگ،  خطر 
متحده عربی  امارات  اسرائیل،  سعودی،  عربستان  تقویت  به  آمریکا 

بافسادهمهگیردردستگاهحاکمیتبایدباشمشیرتیزانقالب
مبارزهکرد

و عاقالنه نیست. عقل بازار، عقل همان سودجویی است که اقتصاد 
کشور را به اینجا و به بحران کشانید. این به منزله سیاست تخصیص 
منابع عاقالنه و برنامه ریزی شده نیست، به این ترتیب نمی تواند تبدیل 
به شود به نیرویی برای اینکه چرخ نیروی تولیدی را به چرخاند و به این 
این  دیگرش  نتیجه  ب 

ُ
خ بدهد.  را  بیکاری  جواب  نمی تواند  ترتیب 

است که فشار بر روی محرومان و بیکاران و طبقه کارگر، به خصوص 
بخش های آسیب پذیر جامعه، مثل زنان کارگر، مثل جوانانی که قادر 
نیستند کار پیدا به کنند، زیاد خواهد شد. چشم انداز واکنشی نسبت 
اعتصاب هایی  است.  مردم  اعتراض های  هم  آن  دارد،  وجود  این  به 
نارضاریتی هایی که متبلور میشود  بود.  آینده در پیش خواهد  که در 
در فعالیت های متفاوت. شنیدم یکی از علما گفته: این اعتراض به 
زنان برای حجاب ناشی از مشکالت اقتصادیست. ایشون دیگه از آن 
طرف افتاده. بعضی از اقتصاددانان زیاده روی می کنند، هر پدیده ای را 
می خواهند به گویند عامل اقتصادی دارد، بعضی از مارکسیست ها هم 
متأسفانه این کار را می کنند. کی مارکس این را گفته که هر پدیده ای، 
هر کاری بکنیم، ما به ازاء اش بالفاصله یک پدیده اقتصادیست؟ این 
یک تحلیل طبقاتی داشته، حاال همیشه این اقتصاددان هایی که این 
قدر زیاده روی می کردند و هر پدیده ای را می خواستند دالیل عرضه 
به کنند، ما سرزنش  به قول شما، براش پیدا  و تقاضای کسل کننده، 
می کردیم، و حاال یکی از علمای اعالم برجسته گفته، حتی اعتراض 
این خانم ها دلیل اش آن است. نه! این دلیل اش آن نیست. این ها به 
همدیگر مرتبط میشوند. نارضایتی ها به هم پیوستگی پیدا می کنند، 
چسبندگی پیدا می کنند، همدیگر را تقویت می کنند و شرایط را برای 
و  اجرا  برای  زنان  نارضایتی  می کنند.  زیاد  اجتماعی  حضور  ارتقاء 
مخالفت شان با حجاب اجباری یک حق طبیعی است. حق آنهاست 
همان طور که طبقه کارگر حق دارد تشکل داشته باشد، حق دارد از 
حقوق بیمه، درمان و آموزش برخوردار باشد. اقتصاددان اینجا نباید 
را  قدرت  یقه  باید  اقتصاددان  انسانیست.  این حقوق  بکند.  دخالت 

بگیرد، که اینطور منابع را حیف و میل کردند. •

اگر پرسشی دارید من در خدمتم؟
خیلی متشکر! ممنون از فرصت و وقتی که در اختیار من قرار دادید!

من هم از شما متشکرم!

توفان الکترونیکی
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جهت تهیه این اثر با ارزش از رفیق دکتر فروتن  با ما تماس حاصل فرمائید

رد و آذری در ایران 
ُ
و اپوزیسیون خودفروخته ایران و تجزیه طلبان ک

مشغول است، تا یک جنگ تمام عیار در منطقه ایجاد کند. آمریکا 
پایگاه  آمده،  فارس  خلیج  به  زمین  کره  آنسوی  کیلومتر  هزار  ده  از 
نظامی ایجاد کرده، ده هزار سرباز آمریکائی را در قطر مستقر ساخته 
است، ولی این اپوزیسیون خودفروخته ایرانی از دخالت آمریکا در 
در  آمریکا هرگز  نمی کند.  و یمن صحبتی  أفغانستان، سوریه  عراق، 
این سیاست راهبردی خویش تغییری نداده بود، ولی آن را به خاطر 
وجود سوریه، لبنان و فلسطین که پشت جبهه ایران بودند و هستند 
به عقب انداخته بود، ولی اکنون موقع را برای یک حمله جدید و به 
علت شکست در سوریه، در یمن و در بحرین مناسب تشخیص داده 

است.

هیچ ایرانی مترقی و میهن دوستی نمی تواند با خواسته های زورگویانه 
به  باید  ایران  مردم  باشد.  موافق  می دهد  خون  و  جنگ  که  آمریکا، 
دست خود این رژیم جمهوری اسالمی را سرنگون کنند، ولی برای 
مضمونی  از  باید  باشد،  موثر  و  مترقی  انقالبی،  مردم  مبارزه  اینکه 
گردد،  برخوردار  دموکراتیک  و  صهیونیستی  ضد  ضدامپریالیستی, 
تا خط تمایز آن از همان آغاز با حرکت های ارتجاعی و مداخالت 
نخواهند  بار هیچ زورگویی  زیر  ایران  مردم  نمایان گردد.  بی شرمانه 
رفت و در مقابل هرگونه تجاوزی خواهند ایستاد و پوزه متجاوزین را 

به خاک خواهند مالید و جز این نیز نخواهد بود. 

تا  می آوریم،  را  آمریکا  یک جانبه  و  زورگویانه  خواسته های  زیر  در 
ایران  قبال  در  آمریکا  سیاست های  عمق  به  پی  گرامی  خوانندگان 
اتمی  موهومی  بمب  خطر  کننده  ر 

َ
ک تبلیغات  که  دریابند  و  به برند 

ایران فقط بهانه بوده است و آنچه امپریالیسم آمریکا در پی آن است، 
اقتصادی  و  نظامی  سیاسی،  زمینه های  تمام  در  ایران  کامل  تسلیم 
و جز  است  آمریکا  امپریالیسم  بالمنازع  بر سر سلطه  است. سخن 

این نیز نیست.

خواسته های آمریکا از جمهوری اسالمی

وزیر امور خارجه آمریکا گفت هر توافق تازه ای با جمهوری اسالمی 
باید دارای این شرایط باشد:

فعالیت های . ۱ نظامی  جنبه های  همه  باید  اسالمی  جمهوری 
هسته ای قبلی اش را به آژانس اتمی اعالم کند.

کند . 2 قطع  کامل  طور  به  را  غنی سازی  باید  اسالمی  جمهوری 
بستن  شامل  این  نرود.  پلوتونیم  بازپردازی  دنبال  هیچ وقت  و 

کتور آب سنگین هم هست. رآ
اتمی . 3 آژانس  بازرسان  به  بی قیدوشرط  باید  اسالمی  جمهوری 

امکان دسترسی به همه پایگاه ها در نقاط مختلف کشور بدهد.
جمهوری اسالمی باید توسعه برنامه موشکی بالستیک و پرتاب . 4

موشک هایی، که قابلیت حمل سالح هسته ای را دارند، متوقف 
کند. 

همین طور . ۵ و  آمریکا  شهروندان  همه  باید  اسالمی  جمهوری 
شهروندان دیگر کشورهای هم پیمان ما را آزاد کند. 

را . ۶ تروریستی«  »گروه های  از  حمایت  باید  اسالمی  جمهوری 
متوقف کند، از جمله حزب الله لبنان، حماس و جهاد اسالمی.

جمهوری اسالمی باید استقالل عراق را به رسمیت بشناسد و . ۷
اجازه دهد شبه نظامیان شیعه عراق خلع  سالح شوند.

متوقف . 8 را  یمن  از حوثی های  باید حمایت  اسالمی  جمهوری 
کند.

جمهوری اسالمی باید همه نیروهای تحت امرش را از سوریه . ۹
عقب بکشد.

گروه های . ۱۰ دیگر  و  طالبان  از  حمایت  باید  اسالمی  جمهوری 
تروریستی را در افغانستان پایان دهد. 

از . ۱۱ سپاه  قدس  نیروی  حمایت  به  باید  اسالمی  جمهوری 
گروه های تروریستی و هم پیمانان شبه نظامی اش پایان دهد. 

بیشترشان . ۱2 که  تهدید همسایگانش،  به  باید  اسالمی  جمهوری 
هم پیمان آمریکا هستند، پایان دهد. از جمله تهدید ویران کردن 

اسرائیل و پرتاب موشک به عربستان و امارات.

وزیر أمور خارجه امریکا، ُپمپئو در پاسخ به سوالی درباره چارچوب 
جمهوری  علیه  تازه  سیاست های  اعمال  برای  آمریکا  نظر  مورد 
اسالمی ریاکارانه گفت: »در نهایت این مردم ایران هستند که برای 
حکومت جمهوری اسالمی چارچوب زمانی می گذارند. آنها هستند 

که باید رهبرانشان را انتخاب کنند.«

بیشرمی بس است! •

شماره ۱۴۳ خرداد ۱۳۹۷
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جبهه خلق برای آزادی 
فلسطین

و  صهیونیسم  واقعی  ماهیت  از  نمایشی  درغزه،  عام  قتل 
امپریالیسم

خالد  با  فلسطین  آزادی  برای  خلق  جبهه  رسانه ای  کمیته  گفتگوی 
باراکات، نویسنده چپ فلسطینی

ترجمه و تکثیر از روابط بین المللی حزب کار ایران )توفان( 

روی  بر  اسرائیلی  اشغالگر  نیروهای   ،2۰۱8 مه  ماه   ۱4 روز  در 
تظاهرات وسیع فلسطینیان بمناسبت »روز نکبت – فاجعه« و »مارش 
محاصره  شکستن  و   - بازگشت  حق  برای   - بازگشت«  برای  بزرگ 
نوار غزه آتش گشودند و ۶۱ فلسطینی را به قتل رساندند، رفیق خالد 
باراکات، نویسنده چپ فلسطینی، در بحث با کمیته رسانه ای جبهه 

شرکت کرد و گفت:

اشغال  به  پایان دادن  برای  است  قیامی  افتاد،  اتفاق  غزه  در  »آنچه 
فلسطین توسط اسرائیل و برای شکستن محاصره ۱۱ ساله غزه 

اقشار مردمی در فلسطین، نقش خود را در این مبارزه احیا کردند و 
سرنوشت این مبارزه را خود به دست می گیرند، چون شاهد تالش های 
ملی  حقوق  نابودی  برای  عرب  ارتجاع  و  اسرائیل  آمریکا،  مستقیم 

خلق فلسطین هستند«.

باراکات می گوید:

»مردم فلسطین در غزه مسئولیت شکست محاصره غزه توسط اسرائیل 

گسترده  شرکت  با  مردمی  اقشار  نقش  اند.  گرفته  دست  به  خود  را 
غنای  موجب  و  است  داده شده  نشان  مبارزه  این  در  زنان  و  جوانان 
فضا برای توسعه خالقانه اشکال مبارزه، از پرواز بادکنک ها تا پرتاب 
از جمله  انتفاضه،  بازگرداندن نشاط و درس های چندین  تا  و  سنگ 
انتفاضه بزرگی که 3۰ سال پیش تولد یافت و در حال رشد و توسعه 
است، شده است.... تظاهرات وسیع مردمی در غزه و به گلوله بستن 
مردم غیر مسلح، همزمان شد با جشنی برای افتتاح سفارت آمریکا 
این  فلسطینی ها  بیت المقدس.  شهر  فلسطین،  اشغالی  پایتخت  در 
حرکت ایاالت متحده و دولت ترامپ را به عنوان یک حمله مستقیم 

به خود، به ویژه حقوق آنها در پایتخت اشغالی می بینند.«

به گفته باراکات: 

»امروز، مثلث تعرض و تجاوز که مردم فلسطین با آن روبرو هستند، 
همان است که همواره وجود داشته است - امپریالیسم، صهیونیسم و 
رژیم های ارتجاعی عرب. امروز این تعرض، در رابطه ی بین ترامپ، 
نتانیاهو و محمد بن سلمان – محور واقعی شر – متجلی می شود. در 
تقابل با این مثلث است که مردم ما در غزه طی یکماه و نیم گذشته 
و  بازگشت  شعار  تحت  شجاعانه  و  قهرمانانه  تالش های  به  دست 
که  مردمی  وسیع  »مشارکت  اند«....  زده  غزه  محاصره  شکستن 
بمراتب بیش از تعداد »طرفداران جناح ها« است، نشان دهنده خشم 
عمومی و مقاومت علیه محاصره غزه و تمام اجزا و شرکا در این امر، 
به ویژه نقش کثیف تشکیالت خودگردان فلسطین در رام الله است، 
تشکیالتی که مردم غزه را با هدف ایجاد انفجار داخلی و تجزیه و 
توده  درعوض  اما  است.  قرارداده  فشار  تحت  مقاومت  سالح  خلع 
مردم این را به موج قیام علیه دشمن واقعی تبدیل کرده و اصول پایه ای 

آرمان فلسطین- بازگشت و رهایی- را اعتال بخشیده داده  است«.
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باراکات اظهار میدارد که:

مقاومت  پایه  که  توده هاست،  خرد  منعکس کننده  جنبش،  »این 
داشته  یاد  به  اگر  می دهند.  تشکیل  را  فلسطین  مردمی  و  مسلحانه 
فداکاری های  از  پس  در سال های 2۰۰۹، 2۰۱2، 2۰۱4،  باشید، 
برداشته  محاصره  که  بود  قرار  فلسطینی،  توده های  قهرمانی  و  بزرگ 
و  شدیدتر  محاصره  جنگ،  و  تجاوز  هر  از  پس  حال،  این  با  شود. 
در  که  مصری«،  »تضمین های  اصطالح  به  است.  شده  وحشیانه تر 
اسرائیل  و  نبودند  بیش  توخالی  داده شد، وعده های  پایان هر جنگ 

هرگزهیچ یک از آنها را عملی نکرد«.

باراکات خاطرنشان می کند که:

»جامعه  اصطالح  به  نقش  که  است،  این  جهان  به  امروز  ما  »پیام 
جهانی«، به ویژه نقش آمریکا و اروپا - یعنی قدرت های امپریالیستی 
را، که مسئول تحکیم و تداوم صهیونیسم و استعمار در منطقه هستند، 
افشا کند. ما همچنین بر اهمیت افشای دروغ پراکنی های رسانه های 
مسئله  برسر  مبارزه  می کنند  تالش  که  غرب،  رسمی  و  وابسته 
بیت المقدس را به مسئله رقابت مذاهب تبدیل کنند و قتل عام در غزه 
کید می کنیم. عالوه بر این، این مسئله مهم  را »درگیری« به نامند، تأ
است، که نباید برای به ظاهر مورد خوشایند و قابل قبول قرارگرفتن 
توسط همین رسانه ها، دیدگاهی نادرست در مورد آرمان فلسطین، با 
به حداقل رساندن اصول و خواست هایی که ده ها هزار فلسطینی هم 
دست  صهیونیستی  ارتش  سربازان  گلوله های  آتش  مقابل  در  اکنون 
آنها مبارزه می کنند،  برای  به تظاهرات می زنند و ۷۰ سال است که 

ارائه شود. 

همانطور که خودگذشتگی زیادی در این مبارزه وجود دارد، همانطور 
هم ما شاهد همبستگی ملی و اجتماعی هستیم. ممکن است به نظر 
برسد که مردم ما در غزه امروز به تنهایی مبارزه می کنند، اما جوامع 
فلسطینی چه در لبنان و سوریه و اردن، چه در تبعید و یا آواره در هر 
گوشه جهان، چنین احساسی را ندارند. موج مقاومت توده ای جدید، 
با یک وحدت توده ای، نه با وحدت ظاهری و رسمی، همراه است. 
این وحدت عظیم عاطفی که فلسطینیان آنرا احساس می کنند، باید 

به یک وحدت عمل مادی تبدیل شود.

برای مثال در این هفته، ما شاهد فراخوان متحد برای عمل در اکثر 
توسط  خودجوش،  اقدامات  شاهد  ما  بوده ایم.  فلسطینی  جوامع 
بنابر این، مردم  فلسطینی ها از جریان های مختلف سیاسی هستیم. 

فلسطین، برخالف گزارش رسانه های وابسته، از هم جدا نیستند.

آنچه امروز در غزه اتفاق می افتد نیز یک تودهنی و انتقاد صریح به 
سرمایه داران فلسطینی در رام الله است. در اینجاست که ما ماهیت 

تناقضات درونی خلق فلسطین را می بینیم. ۹۹ درصد از فلسطینی ها 
در تضاد با یک درصد از فلسطینیانی که سعی دارند به نمایندگی از 
آنها سخن به گویندقرار دارند، در حالی که برای منافع حقیرخودشان 

چانه میزنند.

فلسطینی ها امروز با چالش های بزرگ مواجه هستند اما این اولین بار 
در تاریخ مبارزه آنها نیست که با چنین وضعی روبرو می شوند. این 
بخشی است از آنچه تمام مردم منطقه آنرا تجربه می کنند - استیال 
و تشدید تعرض توسط آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی و تالش 
برای تغییر مبارزه ضداستعماری میان مردم عرب و اسرائیل به سوی 

ایجاد اختالف میان مردم عرب و ایران.

خروج ترامپ از توافقنامه هسته ای ایران - تالشی تازه برای حمله به 
ایران - نشان می دهد، که ایاالت متحده حتی به حرف خودش هم 
احترام نمی گذارد و هر قراردادی را در زمان مناسب و با خوشحالی و 
هر زمان که منافع اش ایجاب کند، نقض خواهد کرد. ترامپ نه تنها 
و  اروپا  سرمایه داران  منافع  بلکه  می کند،  تهدید  را  ایران  مردم  آینده 

آمریکا را هم تهدید می کند.

در این زمینه و به دلیل این واقعیت ها، امروزه الزم است که یک جبهه 
با یک  باشد،  قهرآمیز  مقاومت  مقاومت ملی، که دربرگیرنده  متحد 
آمده  بدست  توده ای  مشارکت  طریق  از  که  ملی،  متحد  استراتژی 
است، ایجاد شود. مشارکت آزاد در مبارزه آزادی بخش وظیفه و حق 

مردم فلسطین است.

امروز از همه فلسطینیان خواسته می شود تا مسئولیت خود را به عهده 
به گیرند و اولین وظیفه بازپس گیری اعتبار از مقاماتی است که خود 
مردم  نام  به  می کنند  تالش  و  می زنند  جا  فلسطین  مردم  نماینده  را 
برای  فضائی  باید  کار  این  انجام  برای  کنند.  امضا  قرارداد  فلسطین 
و  مشارکت  وسیع ترین  همچنین  و  فلسطینی ها  مشارکت  وسیع ترین 

اتحادهای عربی و بین المللی ایجاد کنیم.« •

۱۶ ماه مه 2۰۱8

تجاوزگراناستعمارگربایدخاکعراق،افغانستان،لیبی،
سوریهویمنرابیقیدوشرطترککنند

صهیونیسمدشمنبشریتوقاتلملتفلسطیناست
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از انتشارات حزب کار ایران )توفان(
جهت تهیه این اثر با ما تماس حاصل فرمائید

گزارشی از سالگرد تولد کارل 
مارکس در شهر تریر آلمان 

پنجم مه سال 2۰۱8 شهر کوچک ترِیر Trier، واقع در استان راینلند 
فالس آلمان، زادگاه کارل مارکس، شاهد برگزاری مراسمی با هدف 
ایران  فعالین حزب کار  بود.  تولد وی  از دویستمین سالگرد  تجلیل 
) توفان( در این مراسم حضور فعال داشتند. بزرگداشت دویستمین 
سالگرد تولد کارل مارکس با صدها اما و اگر از طرف سیاستمداران 
»حزب  را  آن  هزینه  و  مراسم  این  ابتکار  شد.  برگزار  مسئولین  و 
وزن  به  مارکس  کارل  تندیس  بود.  گرفته  عهده  به  چین«  کمونیست 
ن و سیصد گرم و به بلندی ۵،۵ متر در میدان زیمئونس پالتز، 

ُ
دو ت

اما در نزدیکی خانه محل تولدش  آنچنان بزرگ،  نه  از میادین  یکی 
پلیس محاصره کرده  را  میدان  اطراف  و در وسط میدان نصب شد. 
بود و تمامی افرادی را که قصد حضور در این مراسم داشتند، کنترل 
بودند.  پوشانده  رنگ  قرمز  پارچه ای  با  را  تندیس  سرتاسر  می کرد. 
از  تن   ۱۵۰۰ مارکس  کارل  چشمان  برابر  در  و  تندیس  روبروی  در 
 دعوت شده بودند، حضور 

ً
 حزبی، که رسما

ً
مقامات دولتی و احیانا

داشتند. تنی چند از جمله نماینده »حزب کمونیست چین« شهردار 

با  نمایندگان شهر و دو سه تن دیگر  از  استان، یکی  استاندار  شهر، 
سخنرانی های خسته کننده خود از او »تجلیل« کردند.

پشت جایگاه ویژه مهمانان رسمی، بیش از ۱۰۰۰ نفر از شهرهای 
تا   2۰۰ حدود  راست  سمت  در  داشتند.  حضور  آلمان  مختلف 
3۰۰ تن از احزاب چپ آلمان، از جمله حزب کمونیست آلمان با 
شرکت کنندگان  جمعیت  انتهای  در  بودند.  ایستاده  سرخ  پرچم های 
تراکت های  و  با شعارها  از مخالفین مارکس  تعدادی  نیز  غیررسمی 
 
ً
نسبتا و  آفتابی  ایجاد می کردند. در هوای  گاه گداری مزاحمت  خود 

داغ تمامی مردم با دوربین های در دست منتظر پرده برداری از تندیس 
این آموزگار بزرگ بودند. سخنگویان همگی از کارل مارکس، نه به 
تئوری  در  که  جهان،  کمونیست های  و  زحمتکشان  آموزگار  عنوان 
یک  عنوان  به  بلکه  نهاد،  استثمار  بدون  جهانی  راه  در  قدم  عمل  و 
جای  به  خود  از  فلسفی  اثر  چند  که  ترِیر،  شهر  فرزند  و  فیلسوف 
گذاشته است و با کمک مالی و همیاری رفیق وهمرزمش انگلس به 
شهرت بی نظیری قائل شد، معرفی گردید. پس از پایان سخنرانی های 
بی محتوا، همزمان که پرده سرخ رنگ از پیکر کارل مارکس گشوده 
می شد، تمامی مردم از این صحنه به یادماندنی، عکس می گرفتند و 
یا فیلمبرداری می کردند. شاید قصد آن داشتند که به فرزندانشان و به 

نسل های آینده هدیه دهند.
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گشت و گذاری در فیسبوک پاسخ 
به یک پرسش

پی گیرترین  و  مردمی ترین  کنونی  در شرایط  روسیه  نظرم  به  پرسش: 
در  که  را  نقشی  و  است  خاورمیانه  در  ملل  و  صلح  مدافع  کشور 
حمایت از ممالک ضعیف ایفا می کند، بی همتاست. انتقاد به روسیه 
به خاطر برخی از ضعف ها یا اشتباهات اش در شرایط کنونی به نفع 
جنبش صلح و خلق های منطقه نه خواهد بود. دفاع روسیه از سوریه 
و در هم شکستن داعش بسیار مثبت است. حزب شما در اینباره چه 

می گوید؟ آیا از روسیه در مقابل آمریکا دفاع می کند یا خیر؟

پاسخ: باید قبل از هر چیز ماهیت صلح طلبی نیروهای امپریالیستی 
ضعف  یا  و  تدافعی  موضع  در  خود  نفوذ  مناطق  حفظ  برای  که  را 
هستند و در شرایط کنونی از درگیرشدن با امپریالیست های غربی، به 
سرکردگی آمریکا اجتناب می ورزند، دقیق تر روشن کنیم، تا مدافعین 
 ضدامپریالیستی به توانند بطور صحیح از این 

ً
صلح و نیروهای واقعا

شکاف ها سود به جویند، بدون اینکه به زائده و پیاده نظام آنها، مثال 
روسیه و چین و یا سایر دولت ها تبدیل شوند. 

یکم اینکه، شما روسیه را »مردمی ترین کشور درخاورمیانه« و مدافع 
سرسخت ملل می دانید !! اما فراموش می کنید که همین روسیه در چند 
سال اخیر به رهبری پوتین و برای اطمینان از مرزها و حوزه نفوذ روسیه 
به دنبال تضمین یک پارچگی بیشتر سیاسی - نظامی با امپریالیسم 
آمریکا و اتحادیه اروپا بود. با همین هدف امپریالیستی بود که پوتین 
پایگاه های نظامی روسیه و خطوط تدارکاتی را برای نیروهای نظامی 
آمریکا و اتحادیه اروپا درگیر در حمله و اشغال افغانستان باز کرد و 

از انتشارات حزب کار ایران )توفان(
جهت تهیه این اثر با ما تماس حاصل فرمائید

سه مسئله نظر ما را به خود جلب نمود. شاید نیمی از شرکت کنندگان 
غیر دعوتی را خارجیان و به خصوص زنان و جوانان تشکیل می دادند. 
و  همسایگان  حضور  می خورد،  چشم  به  هم  خیلی  که  دیگر  نکته 
اهالی این میدان بود، که با پنجره های باز، با دوربین های در دست 
و  این مراسم  برگزاری  از هر طرف شاهد  بی نظیری  با خوشحالی  و 
پرده برداری از فرزند شهرشان بودند. نکته دیگر، بر روی تراکت هایی 
که توسط احزاب حمل می شد، چیز روشنی و ندای خاصی به چشم 

نمی خورد. 

حزب کار ایران ) توفان( تنها حزبی بود که بر روی تراکت هایش نه 
فقط عکس مارکس، بلکه در کنار او تصاویر انگلس، لنین و استالین 
کارل  تندیس  کنار  در  که  بود  موردی  تنها  این  و  بود  بسته  نقش  نیز 
مارکس نظر بسیاری از شرکت کنندگان را به خود جلب نمود. به جز 
یک تن که با دیدن عکس استالین در کنار مارکس به فعالین حزب 
کار ایران )توفان( پرخاش نمود، بقیه شرکت کنندگان و به خصوص 
خبرنگاران و عکاسان دستگاه های فیلم برداری را متوجه تصاویر چهار 

تن کرده بودند و تعدادی نیز با دیدن این تصاویر دست می زدند.

و  فقر  از  بشریت  نجات  برای  او  آنچه  و  مارکس  ارزشمند  خدمات 
استثمار به جای نهاده است، ارزشی جاودانه دارد. گرچه مارکس از 
دست  در  را  قدرت  ماه  دو  شهر  آن  در  پرولتاریا  که  پاریس،  کمون 
که  کرد  ثابت  کمون  که  بود  آن  بر  ولی  نمود،  پشتیبانی  داشت، 
دولتی  ماشین  نیست  قادر  ابزار الزم  بدون  و  سادگی  به  کارگر  طبقه 
علیه  مبارزه  در  پرولتاریا«  »حزب  نقش  برای  لذا  آورد.  چنگ  به  را 
بورژوازی اهمیت ویژه و اساسی قائل بود. مارکس و همینطور همرزم 
او انگلس بر این باور بودند که حاکمیت حزب کمونیست در دولت 
حزب اش  از  پرولتاریا  زیرا  پرولتاریاست  حاکمیت  همان  پرولتاریا 

جدا نیست. •
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مخالفتی با تحریم های اتحادیه اروپا و آمریکا علیه ایران نکرد. پوتین 
آمریکا  به هجوم  اقتصادی طوالنی روسیه و بغداد،  علی رغم روابط 
بر  »نظارت«  قدرت  پنج  به  او  داد.  در  تن  عراق  وحشیانه  اشغال  و 
مذاکرات صلح بین فلسطین و اسرائیل پیوست و با حمایت یک جانبه 
به  با رژیم صهیونیستی همراه شد. هم روسیه و هم چین  واشنگتن 
خاطر منافع اقتصادی و تجارت با غرب حتا به بمباران لیبی، تحت 
عنوان »منطقه پروازممنوع« و »دخالت بشردوستانه« چراغ سبز نشان 
دادند و در این فاجعه سهیم شدند. طبیعی است آنها که دل در گرو 
»چین سوسیالیسم و روسیه ضدامپریالیست بورژوازی ملی« دارند، 
بل  دو کشور  این  امپریالیستی  ماهیت  از  ناشی  نه  را  چنین سیاستی 
از اشتباهات آنها برمی شمارند!!! و به ماستمالی کردن آن می پردازند.

مراد ازاین اشاره کوتاه این است که در مورد صلح خواهی روسیه و یا 
چین نباید غلو شود، ضمن اتخاذ تاکتیک های صحیح و هدف گرفتن 
امپریالیسم آمریکا، به عنوان دشمن عمده بشریت در شرایط کنونی، 
ماهیت  حال  عین  در  داریم  وظیفه  است،  درستی  سیاست  که 
را  ضعیف  ممالک  بزنگاه ها  سر  که  را  امپریالیست ها  صلح طلبی 
قربانی منافع خود می کنند، افشا سازیم. صلح خواهی را در سرشت 
نظام سوسیالیستی تبلیغ کنیم و آنها که مردم را به دنباله روی دعوت 
می کنند و ماهیت واقعی نزاع کنونی را کتمان می سازند، رسوا سازیم. 
هار  سیاست های  علیه  دارند  حق  روسی  زحمتکشان  و  کارگران 
نئولیبرالی، که حیات شان را هدف گرفته است، مبارزه  سرمایه داری 
سرمایه داری  نظام  کارگر  طبقه  واقعی  حزب  رهبری  تحت  و  کنند 

روسیه را براندازند و سوسیالیسم را مستقر سازند.

دوم اینکه نتانیاهو، نخست وزیر رژیم متجاوز و صهیونیست اسراییل، 
قبل از این رویارویی مستقیم با نیروهای ایرانی و بمباران پایگاه های 
سوریه، برای شرکت در جشن هفتاد و سومین سالگرد پیروزی ارتش 
سرخ بر آلمان نازی، به مسکو سفر کرد و مورد استقبال گرم پوتین 
نشست!!!!.  روسیه  ارتش  رژه  تماشای  به  وی  کنار  در  و  گرفت  قرار 
توسط  فلسطینی،  جوانان  اخیر  کشتار  پوتین  آیا  است:  این  پرسش 
بوده و  نفر  از ۹۰  صهیونیست ها را، که طبق رسانه های غربی بیش 
صدها مجروح به جای گذاشته است، محکوم کرده است؟ آیا دولت 
روسیه بمباران های چند سال اخیر در سوریه را، که به بیش از ۱2۰ 
است؟  کرده  محکوم  است،  مورد   2۰۰ به  قریب  ناظران  گفته  به  و 
توسط  سوریه  رژیم  متحد  اسالمی،  جمهوری  نیروهای  بمباران  آیا 
اسراییل تصادفی بوده و نخست وزیر اسرائیل در دیدار با پوتین سخنی 
آیا اسراییل خبر نداشت که  در مورد طرح بمباران اش نگفته است؟ 
پایگاهای  به  و اسراییل قصد حمله  از برجام خروج می کند  آمریکا 
ایران و سوریه را دارد؟ به نظر ساده انگارانه است هر آئینه تصور شود 
روسیه  که  است  این  واقعیت  بود.  بی خبر  داستان  این  از  روسیه  که 

گاهانه  موافق تضعیف نقش ایران در سوریه است و از همین روی آ
برای منافع اش در قبال حمله نظامی اسراییل، علیه نیروهای ایرانی در 
خاک سوریه سکوت کرده است. روسیه خواهان ایرانی در سوریه، که 
تحت کنترل او باشد و به تواند آن را مهار کند، است. نباید فراموش 
جمهوری های  و  روسیه  یهودی  اتباع  میلیون  سه  به  قریب  که  کرد 
به اسرائیل مهاجرت  از فروپاشی اتحاد شوروی  شوروی سابق پس 
کرده اند و روسیه بارها گفته است که متعهد به حفظ امنیت اسرائیل 
می باشد. بسیاری از این یهودیان در مناطق شهرک نشین های تارانده 
 می دانید که رژیم صهیونیستی 

ً
شده فلسطینی مستقر شده اند. حتما

است  نه پیوسته  روسیه  علیه  اقتصادی  تحریم های  به  هم  اسرائیل 
آیا   . دارد  روسیه  با  چربی  و  گسترده  اقتصادی  و  سیاسی  روابط  و 
قبال  در  منافع اش  خاطر  به  روسیه  که  است  نشده  سبب  همه  اینها 
رژیم آپارتاید و اشغالگر اسراییل و بمبارن های اخیر چشم به بندد؟ 
با متجاوزین صهیونیست و هارترین رژیم در خاورمیانه،  هم دستی 
است  ننگ  مایه  است،  منطقه  خلق های  تمام  برای  جدی  خطر  که 
اما  نیست!  جزاین  و  می تراود  روسیه  امپریالیستی  ماهیت  از  این  و 
شرایط  در  دشمن  اردوی  یا  و  امپریالیست ها  تضادهای  از  استفاده 
مشخص سیاسی، جهت تضعیف و به عقب راندن دشمن بزرگ تر و 
خطرناک تر و دفاع از استقالل ملی و تمامیت ارضی ممالک تحت 
تعرض سیاستی صحیح می باشد و حزب پرولتاریا نمی تواند نسبت 
شرلیط  در  ما  حزب  روی  این  از  باشد.  بی تفاوت  نزاعی  چنین  به 
مشخص سوریه نقش روسیه در درهم شکستن قوای متجاوز و مافوق 
ارتجاعی داعش را، که به مثابه پیاده نظام غرب برای سرنگونی رژیم 
سوریه به خاک این کشورگسیل شدند، مثبت ارزیابی می کند. بحث 
نظری در مورد ماهیت امپریالیستی یا سرمایه داری روسیه و چین را 

می توانید از طریق لینک های زیر دنبال کنید: •

http://www.toufan.org/Toufan20%eletro-

niki/T-E20127%-.pdf 

http://www.toufan.org/Toufan20%eletro-

niki/T-E129-.pdf 

http://toufan.org/Ketabkhaneh/Hezb20%Tideh20%
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پرسش و پاسخ در تلگرام
پرسش: آیا درست است که آمریکا به لحاظ اقتصادی، تکنولوژی و 
فن آوری به لحاظ در اختیار داشتن حربه دالر به مثابه ارز مبادالتی 
بر جهان مسلط است و به همین دلیل هرگاه قصد تحریم کشورها با 

توجه به قدرت آمریکا ناچار به اجرای فرامین او هستند؟
منافع  در  ریشه  به طور عمده  کنونی  و تضادهای  پاسخ: درگیری ها 
و تضاد های اقتصادی کشورها )صدور کاال و چنگ اندازی بر مواد 
اتحادیه  چین،  آمریکا،  میان  بویژه  انرژی زا(.  خصوص  به  معدنی، 
اروپا، هند، ژاپن و روسیه دارد. این را هم اضافه کنیم که علل وقوع 
جنگ های اول و دوم جهانی نیز ریشه در همین مسائل بویژه تقسیم 
و  شدت  و  کنونی  مناقشات  با  رابطه  در  البته  داشتند.  جهان  مجدد 
حدت آن، نباید فشار اسرائیل و نقش البی بسیار قوی صهیونیست ها 
را در حزب جمهوری خواه آمریکا و به طریق اولی ترامپ و تیم اش 

از دیده فروگذارد.
دو  مبنای  بر  که  داخلی کشورها،  ناخالص  تولید  اول:  بندی  رده  در 
مولفه قیمت کاالها و قدرت خرید محاسبه می شود، آمریکا در رده 

نخست، چین دوم، ژاپن سوم و آلمان چهارم قرار دارند.
در رده بندی دوم: تولید ناخالص داخلی، که بر حسب برابری قدرت 
و  و هند  دوم  آمریکا  رده نخست،  در  خرید محاسبه می شود، چین 
ژاپن و آلمان سوم هستند. فراموش نکنیم که قدرت اقتصادی واقعی 

کشورها به طور عمده به حجم صدور کاال بستگی دارد. 
در این رابطه در رده بندی صادرات کاال :

چین با 2۷/2 ترلیون دالر رتبه اول• 
اتحادیه  اروپا و در راسش آلمان با 2۵/2 ترلیون دالر در رتبه • 

دوم

آمریکا با ۵۹/۱ ترلیون دالر در رتبه سوم قرار دارند.• 
فناوری های  و  تکنولوژی  و  صنایع  از  بسیاری  در  آمریکا  گرچه 
گوناگون حرف اول را می زند، ولی در برخی از رشته های مهم، نظیر 
اتومبیل سازی، صنایع ظریفه، فناوری تولید انرژی جایگزین و ... از 

اروپا، چین و ژاپن عقب افتاده است.
به دیگر سخن، به خاطر همین عقب افتادن از قافله است که ترامپ 
شمشیر را از رو بسته است و می خواهد با جبران مافات این فاصله 
را هرچه سریع تر به پیماید، که البته موفقیت هایی هم داشته است. از 
این منظر ترامپ و تیم اش به عنوان نماینده سرمایه داری امپریالیسم 
بر خالف  تعرفه های گمرکی -  با وضع کردن  که  دارند  آمریکا، حق 
سازمان  نئولیبرالی  سیاست های  چارچوب  در  خود  که  قواعدی 
تجارت جهانی به سایر کشورها حقنه کردند و اقتصاد برخی از آنها 
را به تباهی کشاندند - به چین و اروپا اعالم جنگ اقتصادی کنند و 
 به سیاست حمایت از تولید داخلی روی آورند. او باید مشکل 

ً
عمال

ایران در منطقه را آنچنان بزرگ جلوه دهد و برجام را به خاطر »ادامه 
فعالیت های سالح هسته ای ایران«! زیر سوال به برد و حتی آن را لغو 
خاورمیانه  کشورهای  به  اسلحه  دالر  میلیارد  صدها  به تواند  تا  کند، 
تا  کند،  تحریم  را  روسیه  به زند،  اقتصادی  لطمه  اروپا  به  به فروشد، 
فرکینگ گران  گاز  و  به گیرد  را  اروپا  به  این کشور  گاز  فروش  جلوی 

خود را به فروشد و...
با توجه به شرایط فوق نمی دانیم که قدرت های اقتصادی نظیر چین 
و اروپا و هند و... تا کی و تا کجا در مقابل شانتاژها و زورگویی های 
آمریکا تمکین خواهند کرد؟ مخالفت اروپا، چین، روسیه در رابطه با 
لغو برجام، مقاومت و تمهیدات اروپا برای حفظ منافع شرکت های 
با  رابطه  در  اروپا  و  چین  مقاومت  تحریم ها،  با  رابطه  در  خود 
تعرفه های گمرکی ترامپ و... حاکی از سرپیچی آن ها در مقابل این 

شماره ۱۴۳ خرداد ۱۳۹۷
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سرنگونبادرژیمسرمایهداریجمهوریاسالمی،

بهدستمردمایران

زورگویی هاست.
اما آنچه مربوط به وابسته بودن تجارت جهانی به دالر آمریکا می شود، 

مایلیم به چند نکته اشاره کنیم.
اول جوالی ۱۹44 در »برتن وودز« 44 کشور جهان ارزش برابری 
نشست  این  در  اسکروایت«  »هاری  کردند.  معین  دالر  با  را  ارزها 
پیشنهاد استفاده از دالر را، بمثابه ارز تجارت بین المللی،عرضه کرد 
نس 3۵ دالر 

ُ
ا به قرار هر  و در عین حال قرار شد که آمریکا طال را 

پشتوانه آن قرار دهد. اما در سال ۱۹۷۱ نیکسون، رییس  جمهور وقت 
آمریکا، خودسرانه پشتوانه برابری هر اونس طال با 3۵ دالر را ملغی 
کرد و به این ترتیب دالر از پشتوانه ساقط وبه کاغذی سبز تبدیل شد.
نکته اشاره کنیم که حجم تجارت  این  به  نیست در همین رابطه  بد 
جهانی در طول حیات ۷۰ ساله سازمان تجارت جهانی 34۵ برابر 
شده است. در عین حال افزایش حجم دالر در سطح جهان به آمریکا 
کند.  وارد  می کند،  کاال صادر  که  مقداری  از  بیش  می دهد،  امکان 
این کشور  تاکنون کسری طراز تجاری  از سال ۱۹۷۱  ترتیب  این  به 
به عنوان  اینکه دولت آمریکا   

ً
به 8 ترلیون دالر رسیده است. مضافا

بزرگ ترین بدهکار جهان، ۱۹ ترلیون دالر بدهکار است. و چین با 
2/۱ ترلیون دالر بزرگترین طلبکار دولت آمریکا به شمار می آید. اما 
علی رغم این امروز هزینه نظام این کشور ۶2۰ میلیارد دالر، ٪4۰ 

هزینه های نظامی کل جهان است.
از اینرو بسیاری از کشورها به فکر ایجاد نظام پولی دیگر افتاده اند.

امروز  کرد.  تأسیس  را  اروپا  مرکزی  بانک   ۱۹8۹ در  اروپا  اتحادیه 
بانک مرکزی اروپا 3۰٪ از ذخایر خارجی را به خود اختصاص داده 
تردید آرزوی کاهش سرکردگی مطلق  بنیانگزاران یورو بدون  است. 

دالر در عرصه تجارت جهانی را در سر می پروراندند.
ارز  پرداخت  در  کشورها  از  بسیاری   2۰۰8 مالی  بحران  زمان  از 
جای  به  امروز  کشورها  از  بسیاری  کرده اند.  تجدیدنظر  مبادالتی 
پولی  »پیمان  به  بین المللی  تجارت  در  مبادالتی  ارز  از  استفاده 
و  مبداء  کشورهای  ارز  از  که  صورت  بدین  آورده اند.  روی  جدید« 
مقصد معامله بجای دالر و یورو استفاده می کنند. امروز کره جنوبی 
حداقل با ۵ کشور و چین با 3۶ کشور از سیستم »پیمان پولی جدید« 
استفاده می کنند. چین و روسیه برای مقابله درازمدت با نقش دالر، 
  SWIFT »سویفت«  وجودآوردن  به  پی  در  ارزی،  ذخیره  عنوان  به 
از  بیش  در حال حاضر  بانکی( جدید هستند.  بین  )ارتباط جهانی 
۷۰۰۰ موسسه در ۱۹۷ کشور جهان عضو SWIFT  هستند که مرکز 

آن در بلژیک است.
طریق  از  را  خود  تجاری  مبادالت  حال  عین  در  روسیه  و  چین 
»سواپ« SWAP )معامله پایاپای ارزی دو کشور( نیز آغاز کرده اند 
که امکان 2۵ میلیارد دالر خرید و فروش کاال در سال را به آنها می 
دهد. همچنین چین از سال 2۰۰۹ با استفاده از سیستم »سواپ« با 

2۰ کشور دیگر مبادالت تجاری انجام می دهد. پنج کشور برزیل، 
سال  در   -BRIX بریکس   - جنوبی  آفریقای  و  چین  هند،  روسیه، 
2۰۱4 در »فورتالزای« - برزیل - یک بانک و یک صندوق ذخیره 
مشترک با ۵۰ میلیارد سرمایه اولیه بنا نهادند. اتحادیه جدیدی از ۱۱ 
کشور آمریکای التین نیز تحت نام »اتحادیه بلوار خلق های آمریکای 

ما«  - ALBA -بوجود آمده است.
بدهی  عظیم  حجم  نیز  و  پشتوانه  عدم  از  که  دالر  تورمی  موقعیت 
دولت آمریکا، که بیش از ۱۰۰٪ تولید ناخالص ملی کشور است، 
ناشی می شود، ذخائر دالری بسیاری از کشورها را در معرض نابودی 
قرار داده است. از این منظر فکر ایجاد نظام پولی دیگری غیر از دالر 

برای بسیاری از کشورها الزام آور شده است.
نظام  ایجاد  ولی  است،  شده  پیموده  مسیر  این  در  گام هایی  گرچه 
مالی جهانی یکشبه صورت پذیر نیست. و از آنجا که هنوز از طرفی 
بسیاری از کشورها هم ذخائر ارزی دالری دارند و هم صاحب اوراق 
قرضه دولتی آمریکا هستند و از طرف دیگر هنوز بسیاری از مبادالت 
آمریکائی  بانک های  طریق  از   

ً
اکثرا نتیجه  در  و  دالر  طریق  از  کاال 

انجام می گیرد، دولت آمریکا قادر است با اعمال حربه تحریم زور 
به گوید و به مصاف رقبا برود. ولی تردید نداریم که این حربه رو به 

کند شدن است.
نظامی  و حصر  بی حد  زرادخانه  نیز  و  کاذب دالر  قدرت  هنوز  اما 
آمریکا به آنها اجازه زورگویی و ارعاب و تجاوز به حقوق ملل را، که 
پیوسته شاهد آن هستیم، می دهد. حتی اگر آمریکا در زمینه صنعت، 
بین المللی،  موازین  باشد،  هم  قدرت  قدر  و...  فن آوری  تجارت، 
ارضی  تمامیت  و  استقالل  به  احترام  نتیجه  در  و  ملت ها  حقوق 
کشورها و حقوق بشر به هیچ کشوری، حتی آمریکا حق دخالت و 
زورگویی و تجاوز نمی دهد. باید در مقابل این زورگویی ها مقاومت 
کرد. چه از جانب ملت ها، چه از جانب دولت ها و چه از جانب هر 
عنصر آزادی خواه و دموکرات. جهان نیاز به ژاندارم بین المللی ندارد. 
مبارزه با استبداد حاکم، که لیست جنایات و سیاه کاری ها و غارت ها 
وظیفه  است،  مرز  و  بی حد  و...  سرکوب هایش  و  ماجراجویی ها  و 
مردم ایران است. آن دسته از روشنفکران انگلوآمریکن که از بعد از 
پوست  در  از شادی و شعف  پمپئو  آمریکا،  أمور خارجه  وزیر  نطق 
به  تجاوزات  و  دخالت ها  نتیجه  به  است  خوب  نمی گنجند،  خود 
کشورهای خاورمیانه، که در مقابل چشم ماست، نظری به افکنند •.
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فرخنده باد هفتاد و سومین 
سالروز پیروزی بر فاشیسم

نهم ماه مه، هفتادوسومین سالروز جشن پیروزی برفاشیسم است. پیروزی بر دیو 
فاشیسم برای تمام بشریت دارای اهمیت تاریخی بسیار بزرگی است. درهم شکسته 
استقالل  و  آزادی  به  تا  داد  امکان  به خلق های دربند  فاشیستی،  شدن قدرت های 
نائل آیند، شرایط مناسبی برای پیروزی سوسیالیسم در عده ای از کشورها و برای 
سیستم  فروریختن  و  تکان دادن  برای  ملی،  و  انقالبی  آزادی بخش  جنبش  اعتالء 

مستعمراتی پدید آید.
را  استالینی  شوروی  جماهیر  اتحاد  خلق های  عظیم  مبارزه  ترقی،  و  کار  جهان 
برقراری  برای  برقراری صلح عادالنه،  برای  و سپس  فاشیسم  برای درهم شکستن 
جامعه مشترکی از ملت ها بر اساس تساوی حقوق، عدم مداخله و همکاری، که از 
تهدیدات امپریالیستی، اعمال فشارها و ارعاب مبری باشد، ارج گذاشت و اکنون 

نیز مانند گذشته ارج می گذارد.
در سالروز جشن تاریخی پیروزی بر فاشیسم، مطبوعات، رسانه های امپریالیستی، 
به  خود  نطق های  و  نوشته ها  در  کشورها  این  دروغ گویان  و  شارالتان  داران  زمام 
مناسبت این واقعه تاریخی حتی کلمه ای هم درباره مردی، که در زمان جنگ در 
ارتش  علیه  را  نبردها  بزرگترین  و  داشت  قرار  سرخ  ارتش  و  شوروی  دولت  رأس 
هیتلری سازمان داد و خلق های شوروی را به نبردی افسانه ای و توده ای برانگیخت، 
تروتسکیست ها و شبه  بر زبان نمی آورند. جهان سرمایه و همه رویزیونیست ها، 
تروتسکیست ها درباره رفیق استالین و نقش عظیم و تعیین کننده رهبری او در جنگ 
ضد فاشیستی سخن نمی رانند. تو گوئی چنین واقعه تاریخی و چنین رهبری، که 

هدایت کننده این نبرد ضد فاشیستی بود، وجود نداشت.
اما همه می دانند که بسیج مردمی و ضد فاشیستی رهبری اتحاد شوروی در جنگ 
کبیر میهنی، سازمان دادن و رهبری نبرد افسانه ای ارتش سرخ، که قدرت نظامی 
 درآمیخته است. 

ً
آلمان نازی را نابود کرد و بر آن پیروز شد، با نام استالین عمیقا

میلیون ها تن از زنان و مردان خلق های شوروی در میدان های نبرد بر خاک افتادند، 
و  الهام  منبع  او  اندیشه های  و  داشتند. تصویر  بر لب  را  استالین  نام  که  در حالی 
احمقانه  این  بنابر  بود.  و جهان  فاشیستی خلق های شوروی  مقاومت ضد  پرچم 
است از جنگ میهنی اتحاد شوروی و پیروزی بر فاشیسم سخن گفت، اما از نام 
و نقش استالین یاد نکرد، آن طور که رهبران امپریالیست های غرب و دشمنان ریز 
و  میهنی  جنگ  و  استالین  اکتبر،  انقالب  و  استالین  می کنند.  استالین  درشت  و 

مارکسیسم - لننیسم از هم جدائی ناپذیرند.
جشن هفتادوسومین سالروز پیروزی بر فاشیسم فرصتی است تا بار دیگر به علل 
گردید.  خلق ها  به  تجاوز  و  فاشیسم  بروز  موجب  که  پرداخت  حوادثی  انگیزه  و 
این  تکرار  از  پیش گیری  برای  و  است  امپریالیسم  و  سرمایه داری  فرزند  فاشیسم 
فاجعه تاریخی باید به بسیج توده ها و نیروهای انقالبی و ترقی خواه علیه بربریت 
امپریالیسم کمر همت بست. اکنون امپریالیسم آمریکا با مدرن ترین و مهلک ترین 
باید  و  است  بشریت  دشمن  خطرناکترین  و  هارترین  خود،  مخرب  سالح های 
افزایش  آمریکا  امپریالیسم  جانب  از  جدید  تجاوزات  خطر  ایستاد.  آن  مقابل  در 
فاشیستی هیتلر  آمریکا، که جای رژیم  و راهزنانه  می یابد و سیاست تجاوزکارانه 
نیروهای ضد  مقابله کرد. وظیفه همه  آن  با  باید  را گرفته است، خطرناک است. 
امپریالیست و ضد فاشیست است که تجاوزات مستقیم و نیابتی امپریالیسم آمریکا 
را محکوم   ..... و یمن  فلسطین  لیبی،  افغانستان،  به سوریه، عراق،  و صهیونیسم 
جنایت کارش  متحدین  و  آمریکا  علیه  خلق ها  عادالنه  پیکار  از  دفاع  به  و  نمایند 
تضعیف  را  آمریکا،  امپریالیسم  بویژه  امپریالیست ها،  قوای  پیکار  این  به پردازند. 

می کند و شرایط شکست اش را فراهم می گرداند. 
تمام  تا  انگیزه ای گردد  فاشیسم  بر  پیروزی  باشد که جشن هفتادوسومین سالروز 
بویژه  امپریالیسم،  و  صهیونیسم  علیه  ترقی خواه  و  انقالبی  نیروهای  و  خلق ها 
امپریالیسم آمریکا متحد و بسیج شوند و همه مدعیان سلطه فاشیستی و تجاوزگری 

بر جهان را با شکست و نابودی مواجه گردانند. •

شماره ۱۴۳ خرداد ۱۳۹۷
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