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دوران حاکميت رژيم اسالمی شاھد رقابت ھای
شديد بين جناح ھای مختلف بوده ايم که برخی با
تصفيه ھا و سرکوب ھا و حتی تسويه حساب
ھای خونين حل و فصل می شدند .واکنش ھای
مبتنی بر غافلگير يا نامنتظر بودن اين نتيجۀ

شمارۀ  -٢٢خرداد١٣٩٢

طلبان و برخی جريان ھای موسوم به چپ که در

٢

نوشته ھای اين شماره:

واقع کارگزار يا دنباله رو بورژوازی اند،

مضمون سياسی و اقتصادی نتايج انتخابات رياست جمھوری
و ضرورت مبارزۀ مستقل کارگران

ص١

سفره و سالمت خانواده ھای محروم

ص۵

فرجام انتخابات رياست جمھوری يازدھم

ص٧

تفسيرھای توأم با »شگفتی« و گاه تحسين
مفسران داخلی و خارجی و حتی »شادی و
ھلھلۀ« خيابانی بخش ھائی از مردم تغييری در
اين واقعيت نمی دھند که مھرۀ مرتجع و
سرکوبگری از رژيم با سابقۀ طوالنی در روند
سياست گذاری و اجرای سياست ھای جمھوری

خشونت دولت برزيل با تظاھرات مردم اين کشور

ص٩

بيانگر چيست؟

انتخاباتی ،مديحه سرائی ليبرال ھا و اصالح

اسالمی جانشين کارگزارمرتجع ،وقيح و از
مصرف خارج شده ای مثل احمدی نژاد شده
است .اين بدان معنی نيست که ھمۀ مھره ھای

مضمون سياسی و اقتصادی
نتايج انتخابات رياست جمھوری
و ضرورت مبارزۀ مستقل کارگران

رژيم يکی ھستند و ھيچ تفاوتی ميان آنھا نيست.
اينان با يکديگر ھم از جھت منافعی که نمايندگی
می کنند و به پيش می برند فرق دارند و ھم از
جھت نحوۀ اجرای سياست ھای استثمارگرانه و
سرکوبگرانه متفاوتند ،اما ھمگی از بيخ و بن

سھراب شباھنگ ،خرداد ١٣٩٢
در انتخابات رياست جمھوری يازدھم رژيم،
حسن روحانی در دور اول انتخاب شد.
روی کار آمدن حسن روحانی "رويدادی" در
چارچوب کلی نزاع ھا و رقابت ھای جناح ھای
مختلف بورژوازی حاکم بر ايران است و از اين
ديدگاه ھيج چيز تازه ای در آن نيست :در تمام

طرفدار استثمار و سرکوب کارگران و
زحمتکشان و دشمن آشتی ناپذير آزادی و
دموکراسی اند و ھمگی در مقابل توده ھای
زحمتکش صف واحدی تشکيل می دھند.

من در مقالۀ »دعوا بر سر چيست؟ نگاھی به
"برنامه ھای اقتصادی" کانديداھای رياست
جمھوری فرمايشی رژيم« ،خرداد ،١٣٩٢
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منتشر شده در سايت آذرخش ،از دو بخش

مھم و متمرکز سرمايه و به طور کلی وسايل

بورژوازی بوروکرات -نظامی و سرمايه داران

توليد و مبادله در دست يا زير کنترل بورژوازی

خصوصی با گرايش ھای ليبرالی در سرمايه

بوروکرات – نظامی و متحدانش است و از سوی

داری ايران سخن گفتم و انعکاس اين تقسيم بندی

ديگر اھرم ھای اصلی سياسی نيز در دست

را در رژيم سياسی کنونی توضيح دادم .در دو

آنھاست .در نظام جمھوری اسالمی ايران رئيس

دھۀ اخير گروه ھای زيادی از بخش خصوصی

جمھور دخالت و حق چندانی در تعيين سياست

به گرد اصالح طلبان و رفسنجانی و سازمان ھا

ندارد .سردمداران "جمھوری" اسالمی در مورد

و »احزاب« نزديک به آنھا گرد آمده اند .فشار

رئيس جمھور از »رھنمود« محمد علی شاه در

بر اصالح طلبان و رفسنجانی در سال ھای

مورد مجلس )پيش از به توپ بستن آن( الھام می

اخير -که در انتخابات کنونی به رد صالحيت او

گيرند که می گفت مجلس حق ندارد در سياست

انجاميد  ،-نشان دھندۀ شدت يابی تضاد بلوک

دخالت کند! "اصالح طلبان" و "اعتدال گرايان"

بورژوازی بوروکرات – نظامی و روحانيت

در بھترين حالت می توانند در چارچوب سياست

حاکم با بخش خصوصی ليبرال )از نظر

ھای کلی رژيم – که توسط دسته بندی مرکب از

اقتصادی( است که از رفسنجانی و اصالح طلبان

روحانيت حاکم )بوروکرات(  +سران نظامی )به

حمايت می کند .من در آنجا نوشتم» :اما کنار

ويژه سران سپاه پاسداران(  +بخشی از

گذاشتن نمايندگان اصلی اصالح طلبان و

بورژوازی تجاری تعيين می شود و کنترل می

رفسنجانی از انتخابات به معنی حذف کامل

گردد  -ميدان مانوور محدودی برای خود ايجاد

جريان ھای نزديک به سرمايه داری خصوصی

کنند.

از روند سياسی جمھوری اسالمی نيست ،ھر چند
که اين جناح از نظر سياسی نسبت به گذشته
ضعيف تر شده است «.بايد افزود :روی کار
آمدن روحانی  -که مورد حمايت اصالح طلبان و
به اصطالح »اعتدال گرايان« جناح رفسنجانی
است – ،ھر چند می تواند موقعيت بخش
خصوصی با گرايش ھای ليبرالی را در مقابل
بورژوازی بوروکرات نظامی ارتقا دھد اما به
معنی غلبۀ اين بخش و يا چشم انداز غلبۀ آن در
آيندۀ قابل پيش بينی نيست .زيرا از يک سو بخش

تضادھای درونی رژيم به تضاد بين بورژوازی
بوروکرات  -نظامی با بورژوازی خصوصی با
گرايش ھای ليبرالی خالصه نمی شوند .در درون
خود بورژوازی بوروکرات -نظامی بين »نسل
قديم « و »نسل جديد«  -يا آنچه حسن روحانی
"مديران و فرماندھان ميانی" می نامد – يا به
عبارت کامل تر بين دسته بندی مرکب از
روحانيت حاکم )بوروکرات(  +سران نظامی )به
ويژه سران سپاه پاسداران(  +بخشی از
بورژوازی تجاری از يک طرف ،و نمايندگان
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نسل جديد سپاه و بسيج و بوروکراسی وابسته يا

منافع کارگران و زحمتکشان با منافع ھيچ يک از

نزديک بدان از طرف ديگر اختالف منافع و

جناح ھای رژيم سازگاری ندارد و با پيروزی

اختالف ديدگاه وجود دارد .تا  ۶يا  ٧سال پيش

ھيچ يک بر ديگری تأمين نمی شود.

تضاد ھای درون جناح ھای مختلف رژيم اساسا
بر سر تقسيم ثمرات استثمار کارگران و
زحمتکشان و کنترل منابع ثروت و توليد و کنترل
ارگان ھای اداری و نظامی بود ضمن آنکه
اختالف بر سر نحوۀ حکومت و ادارۀ سياسی و
اقتصادی نيز بخشی از منازعات را تشکيل می
داد .اکنون که اين منابع رو به کاھش گذاشته اند
و حتی موجوديت برخی از آنھا به خطر افتاده
است ،دعوا و درگيری بر سر نحوۀ ادارۀ منابع و
حفاظت از آنھا )به نفع طبقات استثمارگر( اھميت
بيشتری پيدا کرده است .اختالف بين جناح ھای
مختلف بورژوازی در سياست خارجی نيز ناشی
از اختالف منافع و ديدگاه ھای آنھا بر سر مسايل
داخلی است.

بی گمان مبارزات درون بخش ھای مختلف
سرمايه داری و انعکاس آن در مبارزات سياسی
بين جناح ھای مختلف رژيم از اين جھت که می
توانند ماھيت ضد کارگری و ضد دموکراتيک
ھمۀ آنھا را بيشتر برمال سازند و تا حدی موجپ
تضعيف رژيم گردند به طور غير مستقيم برای
کارگران و زحمتکشان و ھمۀ نيروھای
دموکرات جامعه می توانند اھميت معينی داشته
باشند و اين وضعيت ممکن است مفرھا يا
فرصت ھای کوچکی برای گسترش مبارزه
فراھم سازد .اما مبارزات کارگران و ديگر توده
ھای زحمتکش مشروط به مبارزات درونی
استثمارگران و جناح ھای مختلف حاکميت نيست
و نبايد باشد .توده ھای زحمتکش ،به ويژه

اما تضادھای سياسی جامعۀ ايران در نزاع ھا و

کارگران ،بايد مبارزات مستقل خود را با اھداف

درگيری ھای درون جناح ھای حاکم مختلف

ويژۀ خود ،با استراتژی و تاکتيک خاص خود و

محدود نمی گردند .بايد به اين نکته توجه داشت

با سازمان ھای مستقل خود به پيش ببرند .تنھا در

که :مشاجرات و نزاع ھای درون حاکميت که

اين صورت است که می توانند از مفرھا يا

منعکس کنندۀ تضاد منافع در ميان خو ِد استثمار

فرصت ھای ايجاد شده در اثر نزاع ھای درونی

گران و غارتگران بر سر تقسيم ثمرات استثمار

جناح ھای مختلف حاکم به درستی ،يعنی در

کارگران و زحمتکشان و کنترل منابع و نحوۀ

جھت منافع و خواست ھای خويش ،بھره برداری

»ادارۀ جامعه« و چگونگی »تعامل« با قدرت

کنند.

ھای خارجی برای داشتن سھمی از قدرت منطقه
ای است ،اختالف و نزاعی است که به طور
مستقيم ھيچ ربطی به توده ھای زحمتکش ندارد و

آری ،تضادھای درونی استثمارگران )از جمله
تضادھای بين جناح ھای مختلف رژيم( ،به
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خودی خود و به طور مستقيم ،تضادھای

اصلی است ،زيرا اکثريت اين  %٩٠را تشکيل

ثمربخشی برای توده ھای زحمتکش نيستند .به

می دھد و نوک تيز سياست ارتجاعی و ضد

عکس ،تضادھائی در جامعه وجود دارند که

دموکراتيک رژيم به ضد کارگران است و نظام

ثمربخش و زاينده اند يعنی تکامل آنھا زمينه را

سياسی و حقوقی و اداری حاکم بيش از ھمه به

برای برافتادن استثمارگران و ستمگران و

کارگران لطمه می زند و دموکراسی بيش از ھمه

عرصه ھای ستم و استثمار فراھم می کند .يکی

به نفع طبقۀ کارگر است.

از اين تضادھا تضاد بين استثمار شوندگان و
استثمارگران است که اساسا به گرد تضاد بين
کار و سرمايه يا تضاد بين طبقۀ کارگر و طبقۀ
سرمايه دار تکامل می يابد .تضاد مھم ديگر،
تضاد کل نظام سياسی و حقوقی حاکم )يعنی کل
رژيم جمھوری اسالمی با نھادھای مختلف
نظامی ،انتظامی ،امنيتی ،اداری ،قانونگذاری،
حقوقی و ايدئولوژيک و فرھنگی آن( با شالودۀ
اقتصادی و نيروھای مولد جامعه است که در
عرصۀ اجتماعی به صورت تضاد بين رژيم
حاکم با اکثريت باالی  %٩٠مردم پديدار می
شود .در ھر دوی اين تضادھا طبقۀ کارگر می
تواند و بايد طرف اصلی مبارزه باشد :در تضاد
بين کار طبقۀ کارگر ھم به عنوان طبقه ای که

توجه کارگران و ديگر توده ھای زحمتکش بايد
معطوف به اين دو تضاد ،يعنی تضاد بين کار و
سرمايه و تضاد بين کل رژيم سياسی و حقوقی
حاکم با اکثريت باالی  ٩٠درصدی مردم باشد.
تنھا با تکامل اين تضادھا و با ايفای نقش فعال و
آگاھانۀ کارگران در مبارزات ناشی از آنھا ،يعنی
در مبارزات سياسی و اقتصادی و نظری و
فرھنگی در جھت تغيير بنيادی رژيم سياسی و
اجتماعی ،می توان اميد بھبود زندگی و پيشرفت
اقتصادی ،رفاه اجتماعی و فرھنگ داشت نه با
رفتن زير بليت »دولت تدبير و اميد« روحانی و
ديگر شعبده بازی ھا و عوام فريبی ھای
نمايندگان مختلف رژيم جمھوری اسالمی.

مھم ترين مظھر نيروھای مولد پيشرو جامعه و

برخی از مھم ترين محورھای مبارزات سياسی و

بزرگترين مولد ثروت اجتماعی است و ھم به

اقتصادی کارگران در شرايط کنونی از اين

عنوان طبقۀ استثمار شوندۀ اصلی که در معرض

قرارند:

انواع ستم ھا قرار دارد طرف اصلی دعواست.

● مب ارزه ب رای حق وق و آزادی ھ ای

در تضاد بين کل نظام سياسی و حقوقی حاکم و
شالودۀ اقتصادی و نيروھای مولد جامعه ،که به
صورت تضاد بين رژيم حاکم با اکثريت باالی
 %٩٠مردم تجلی می يابد نيز طبقۀ کارگر طرف

سياسی عمومی.
● مب ارزه ب رای خواس ت ھ ای ف وری
اقتصادی و اجتماعی طبقۀ کارگر.
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● مب ارزه ب رای ح ق اعتص اب ،تش کل و

معضالتی است که پيامدھای وخيم خود را بر

تحزب.

زندگی خانوارھای کارگری و اقشار آسيب پذير

● پشتيبانی از مب ارزات زن ان ب رای آزادی

وارد نموده است .در رابطه با مصرف مواد

و براب ری ب ا م ردان در تم ام زمين ه ھ ای
حق وقی ،اجتم اعی ،سياس ی ،اقتص ادی و

غذايی ضروری و اثرات آن در حوزه سالمت،
اوضاع بمراتب نگران کننده تر از ساير حوزه ھا
است .طبق بررسی ھای انجام شده توسط سازمان

فرھنگی.

بھداشت جھانی در  ٢٠درصد خانوارھای ايرانی

● مب ارزه ب رای ب ه رس ميت ش ناختن ح ق

فقر و کم غذايی به صورت مزمن وجود دارد و

ملل ساکن ايران در تعيين سرنوشت خود.

 ١۵درصد کودکان کشور دچار سوء تغذيه

مب ارزه ب ا شووينيس م و نظ امی گ ری در عرص ۀ

ھستند» :آنچه گزارش ھای منتشر شده از سوی

داخلی ،منطقه ای و جھانی

سازمان بھداشت جھانی نشان می دھد آن است

● مب ارزه ب ا سياس ت ھ ای امپرياليس م و سياس ت

که در کشور ما ناامنی غذايی در مناطق مختلف

ھای داخلی و خارجی رژي م ک ه زمين ۀ گس ترش و

با توزيع متفاوت وجود دارد .سوء تغذيه و شيوع

سلطۀ آن را فراھم می کند.

کوتاه قدی ناشی از مشکالت تغذيه ای در مناطق

● تالش برای توضيح مسألۀ ارضی و چگونگی

روستايی استان ھای محروم تا حدود  ٢١درصد،

حل درست آن و پشتيبانی از مبارزات دھقانان

نسبت کودکان مبتال به کم خونی تا حدود ۶١/۶

زحمتکش.

درصد و کمبود روی تا حدود  ۵٠/٨درصد در

● پشتيبانی از مبارزات دموکراتيک و حق

کشور گزارش شده است .سوء تغذيه )به صورت

طلبانۀ جوانان.

کم وزنی،الغری و کوتاه قدی( در کودکان زير

● مبارزه برای آزادی ھمۀ زندانيان سياسی.

شش سال و کمبود ريزمغذی ھا مانند آھن ،روی،

سفره و سالمت خانواده ھای محروم
شيده رخ فروز

يد و  ...در افراد جامعه ،با وجود بھبود در سال
ھای اخير ھمچنان به عنوان يک مشکل اجتماعی
مطرح است) «.شرق (٩٢/٢/٢١ -اين وضعيت
تغذيه که به مراتب بحرانی تر از آمارھا و گاه به

روند افزايش قيمت کاالھای اساسی ،طی سالھای

شکل پنھان شده حتی مورد بررسی قرار نمی

اخير و سير صعودی )گاه روزانه( بھای مواد

گيرند ،دامنگير اکثريت بی چيزان جامعه است

مصرفی که در بسياری موارد حتی با کمبود و

که روز به روز به دليل حداقلی بودن دستمزدھا،

ناياب شدن مقطعی آنھا توأم گرديده ،يکی از

رشد بيکاری و اخراج سازی ھا و تعطيلی و
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ورشکستگی مراکز کار ،بر صفوف آنان افزوده

حجيم ھستند و تأمين انرژی از ساير منابع به

می گردد .ديگر ديدن چھرۀ نزار و زجرکشيده

ويژه غذاھای با منشا حيوانی که سرشار از

برخی زنان در قصابی ھا که با التماس و تحمل

پروتئين و مواد مغذی ھستند ،کمتر است .نتايج

انواع تحقيرھا تقاضای اندکی گوشت )برای

بررسی مصرف مواد غذايی در گذشته نشان می

فرزندان خود( از صاحبان مغازه يا مشتريان می

دھد که توليد و عرضه محصوالت کشاورزی

کنند ،به امری روزمره در خيابانھا تبديل شده

مثل غالت بيشترين توجه را به خود معطوف

است .زنان خانواده ھای طبقات پايين جامعه

کرده و در مقابل کاالھای کيفی و باارزش ،مورد

برای تھيۀ مواد غذايی با کمترين ھزينه تحت

عنايت کمتری قرار گرفته اند و تقريبا ً اين رويه

فشار روانی شديد قرار دارند .آنان به ويژه با

ھمچنان ادامه دارد .به ھمين دليل توليد غالت و

شروع تعطيالت تابستانی و در خانه ماندن

شکر بيش از حد سرانه مطلوب است و عرضه

فرزندان شان فشارھای عصبی بيشتری برای

کاالھايی مثل گوشت قرمز ،ماھی و شير در حد

تھيه مواد خوراکی  -به خاطر بودجۀ ناچيز اين

مورد نياز نيست و با متوسط توليد کشورھای

کار -تحمل می کنند .اين مسائل حتی زندگی

توسعه يافته فاصله قابل توجھی دارد) «.ھمانجا(

اجتماعی و دايرۀ روابط آنان را مستقيما ً تحت
الشعاع قرار می دھد به نحوی که امکان پذيرايی
از مھمان و دوست و فاميل و يا رفتن به ديد و
بازديد به زجری فزاينده تبديل شده و به طرد
شدن از روابط اجتماعی می انجامد.

تداوم سال ھا سياست ھای اقتصادی مخرب رژيم
که در عرصه توليد کشاورزی به نابودی اين
بخش و خانه خرابی شاغالن آن انجاميده ،سرمايه
داران حاکم سودجو را به عرصۀ پرسود واردات
محصوالت کشاورزی ،مانند فرآورده ھای دام و

سبد غذايی خانوارھای کارگری و محروم مرتبا ً

طيور که وابستگی شديدی به علوفه وارداتی

ارزش و کيفيت خود را از دست داده و خالی تر

دارد ،کشانده است .گزارش ياد شده می افزايد:

از مواد ضروری پروتئينی ،ميوه و سبزيجات و

»مجموع ميوه و سبزی مصرفی ،در پايين ترين

لبنيات گرديده ،و بيماری ھا ،ضعف و گرسنگی

حد قرار دارد به طوری که مصرف حبوب نيز

را در پی دارد» :بررسی توليد و مصرف

دو سوم ميزان توصيه شده است .پروتئين حيوانی

محصوالت غذايی نشان می دھد که در ايران

کمتر از يک سوم پروتئين توصيه شده را تشکيل

فراتر از اغلب کشورھا کالری روزانه مصرف

داده و ميزان مصرف لبنيات نيز در کشور يک

می شود اما انرژی دريافتی تعادل الزم را ندارد

سوم مصرف کشورھای پيشرفته بوده ...الگوی

محل

غذای مصرفی جامعه ايرانی پايه گياھی دارد و

و

بيشتر

انرژی

تأمين

شده

از

ھيدروکربورھاست که در عين حال بيشتر نيز
6

ﺧﻴﺰش

ارﮔﺎن ﮐﺎرﮔﺮان اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺘﺤﺪ اﻳﺮان
٢٢

نان و غالت  ٣٣درصد وزن سبد مصرفی را

با اين سياست ھای ضد مردمی حاکميت کنونی

تشکيل می دھند) «.ھمانجا(

بسيار واضح است که شمار افرادی که بر اثر

با ادامۀ اين روند ھمان طور که در گزارش فوق
نيز آمده است رشد بيماری ھا )بويژه در مورد
کودکان( ابعاد بيشتری يافته و خانوارھا را زير
بار تأمين ھزينۀ سرسام آور درمان و بھداشت له
می سازد .اين امر وقتی اسفبارتر می گردد که به
سھم حوزه سالمت در بودجه عمومی کشور و
تبعات آن نيز نگاھی داشته باشيم» :سھم حوزه
سالمت از  ٧٠٠ميليارد تومان بودجه عمومی
کشور در سال جاری بسيار ناچيز است  ...در
ماده  ٩٠قانون برنامه توسعه چھارم آمده است که
شمار افرادی که بر اثر ھزينه ھای درمان به زير
خط فقر می روند بايد از  ٣به يک درصد برسد
اما االن  ١۴درصد شده است  ...وقتی جداول چند
سال گذشته را می بينيم در می يابيم سھم حوزه
سالمت روز به روز کمتر شده اما سھم ديگر
سازمان ھا بيشتر شده است .به نظر می رسد که
ديد سالمت نگر در دولت به طور کامل حاکم
نيست .ھمان طور که يکی از کانديداھا گفته سھم

ھزينه ھای درمان به زير خط فقر سقوط خواھند
کرد رقمی در حدود  ١٠ميليون نفر است .اين
بدان معنی است که چرخۀ فقر مواد غذايی
ضروری ،بيماری و تأمين ھزينۀ درمان
خانوارھا با شتاب و بيرحمی شديد باز ھم ،باز
توليد خواھد شد .آيا می توان ھمان گونه که مھره
ھای رژيم از برنامۀ انتخاباتی خود در زمينۀ کم
کردن سھم بودجه بھداشت و درمان با وقاحت بی
حد سخن می گويند ،بيش از اين شاھد فقر،
بيماری و مرگ کودکان مان و فالکت خانواده
ھای مان باشيم؟ اين سئوالی اساسی پيش روی
طبقۀ کارگر و محرومان ايران است .اين تنھا
بخش جامعه است که  -با آگاه شدن از شرايط و
سرنوشت خود و علل اينھا  -قادر است با اتحاد
خويش پاسخ قاطع و انقالبی به وضع موجود
بدھند.
فرجام انتخابات رياست جمھوری يازدھم
آرش جاويد

بودجه بھداشت و درمان را کاھش می دھم... .
امسال ميزان درآمد دولت از ھمه وزارتخانه ھا
 ٢۵ھزار ميليارد تومان پيش بينی شده است که
متأسفانه از وزارت بھداشت حدود  ٨ھزار
ميليارد تومان برداشته می شود) «.آرمان-
(٩٢/٣/١

چھار سال از انتخابات رياست جمھوری دھم و
از خشم فروخفتۀ توده ھای ستم ديده و سرکوب
شدۀ معترض در زير سايۀ سنگين سرنيزه ھای
مزدوران رژيم اسالمی گذشت ،بی آنکه دردھای
آنان التيام يافته باشند .گرچه خودکامگان چکمه
پوش رژيم جمھوری اسالمی با تاالن گری بی
حد و حصر موج گستردۀ جنبش اعتراضی را به
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عقب راندند ولی اين جنبش به دليل الينحل ماندن

کسب جايگاه برتر سياسی و اقتصادی در مصادر

تضاد توده ھای کارگر و زحمتکش با حاکميت،

حکومتی است .اما در انتخابات رياست جمھوری

ھمواره مترصد آن است که ھمچون ققنوس سر

يازدھم چه به خاطر اوضاع بحرانی اقتصاد

از خاکستر به در آورد و بنيان ھای لرزان و

کشور و چه به خاطر فشارھای بين المللی بر

فرتوت حکومت را نشانه رود .تضادی که

رژيم ،که ديگر چيز زيادی برای حق شير بردن

موجب اعتراض عريان توده ھا گرديد )که در

در دعوای تقسيم ثروت باقی نمانده است ،برآيند

سال  ٨٨به نقطۀ اوج خود رسيد( نه تنھا رفع

تضادھا و رقابت ھای جناح ھای مختلف رژيم و

نگرديد ،بلکه روز به روز بر دامنه آشتی

سازش ھمۀ طيف ھای سرمايه داران بخش

ناپذيری کارگران و توده ھای ستم ديده شھر و

خصوصی در مقابل سرمايۀ بوروکراتيک -

روستا با رژيم جمھوری اسالمی افزوده شده

نظامی و اينکه نمايندگان بخش سرمايه ھای

است.

خصوصی توانستند اين توھم را در مردم به

فقر ،گرانی و بيکاری ،اکثريت عظيم مردم ايران
را از ابتدايی ترين مواھب زندگی محروم کرده
است .توده ھای محروم جامعه برای رھايی از
شرايط سيه روزانۀ زندگی خويش مجبورند
اعتراضات خود را نسبت به پديد آورندگان
شرايط موجود علنی کنند .گرچه ممکن است در
ابتدا اين اعتراضات بويژه برای اقشار ناآگاه
جامعه از اشکال ساده و به صورت واکنش نسبت
به عناصر حکومتی و يا ارگانھای خاصی از

وجود آورند که مدافع آزادی ھای مدنی ،فضای
بازتر سياسی و ايجاد کسب و کار و در نتيجه
رفع بيکاری ھستند ،از ميان  ٧٠درصد از
کسانی که واجد شرايط رأی دادن بوده اند کمی
بيش از  ۵٠درصدشان به کانديدای طيف ھای
بخش سرمايه داران خصوصی ،حسن روحانی،
رأی دادند .چيزی که البته تا سال ھای درازی
جايگاه مسلط بورژوازی بوروکراتيک  -نظامی
را تغيير نخواھد داد.

رژيم حاکم بروز نمايد اما اقشار آگاه جامعه بايد
ھمواره از فرصت ھای به وجود آمده در مسير
مبارزه نھايت سود را جسته و سمت و سوی
اعتراضات را به سوی عامالن اصلی فقر و
محروميت توده ھای مردم سوق دھند .يکی از آن

برای ارتقای خيزش ما به ياری ھمه جانبۀ
انقالبيان پرولتری نيازمنديم
ruwo.iran@gmail.com

شرايطی که می تواند بر روند مبارزۀ انقالبی
توده ھا تأثير بگذارد و جمھوری اسالمی را به
چالش بکشد ،رقابت جناح ھای مختلف رژيم در
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خشونت دولت برزيل با تظاھرات مردم
اين کشور بيانگر چيست؟

صورت با جريان کارگری ای روبروايم که در
خدمت سرمايه داری است.

ھژير سخنور
يک ميليون تن از مردم برزيل در اعتراض به
گران تر شدن ھزينۀ رفت و آمدھای شھری ،در
اعتراض به فساد مالی دستگاه ھای دولتی ،در
اعتراض به کاھش قدرت دستگاه قضايی در
مقابله با فساد مالی ،در اعتراض به ھزينه کردن
بيش از حد برای مسابقات ورزشی ،راھپيمايی
کردند .به رغم آنکه رئيس جمھور برزيل ،ديلما
روسف ،نخست ظاھراً با معترضان ھمدلی نشان
داد ،اما در اين راھپيمايی نيروھای پليس به
تظاھرکنندگان ھجوم آوردند و برخورد خشونت
آميزی با آنان داشتند .مسأله قابل توجه در اين
باره اين است که دولت موجود که خود را دولت
کارگری می داند و ريشه در سنديکاھای
کارگری دارد ،حاضر نشد حرف ھای معترضان
را بشنود و نسبت به خواست ھای مردم واکنش
مساعد نشان دھد .اين نشان می دھد که به رغم
ادعای گرايش ھای رفرميستی کارگری به ھيچ
وجه کافی نيست که منشأ و ريشۀ دولت ،کارگری
باشد ،ولی سياست ھايی را به پيش برد که
سرمايه داری ديکته می کند .برای آنکه دولتی
واقعا ً کارگری باشد بايد سياست ھای کارگری،
يعنی سياست ھايی که به نفع زندگی تودۀ مردم
)کارگران و ساير زحمتکشان( تنظيم می شود،
را در دستور کار خود قرار دھد ،در غير اين
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