نگاھی به وضعيت کارگران و زحمتکشان ايران و حکومت اسالمی

و احتمال ايجاد ارتباط مستقيم مابين ايران و امريکا.
سيد علی خامنه ای در آغاز ھرسال ھمراه با نام گذاری برای آن سال جھت حرکت نظام را تعيين مينمايد .در اين مقاله ،تنھا به نام
گذاری ھای سال ھای  ١٣٩٠و  ١٣٩١اشاراتی ميکنم و بطور مختصر نتيجه گيری ميکنم .بعالوه چند وقت است که موضوع
ايجاد ارتباط مستقيم مابين ايران و امريکا و دخالت علی اکبر ھاشمی رفسنجانی مطرح شده است .به نکاتی در اين رابطه نيز
اشاره خواھم کرد.
علی خامنه ای ،سال  ١٣٩٠را ،سال جھاد اقتصادى را نام گذاری کرد .سال  ١٣٩٠سال تشديد بيکاری کارگران و زحمتکشان
جامعه ما شد ،سال تشديد ورشکستگی بنگاھھای توليدی ايران شد ،سال تشديد تورم و باال رفتن نجومی قيمت کاالھا و خدمات
مورد نياز کارگران و زحمتکشان در کشور ما شد .برای کارگران و زحمتکشان کشور ما ،سال  ١٣٩٠سال تشديد بدبختی ھا و
زجرآور تر شدن زندگی بود.
اما سال  ١٣٩٠برای غارتگران نيروی کار و ثروت ھای جامعه ما ،سال امن و امانی بود .در سال  ،١٣٩٠رھبر رژيم و دستگاه
رھبری ،باند احمدی نژاد -مشاعی و فرماندھان سپاه پاسداران و ھمه سرمايه داران کشور ،در سال جھاد اقتصادی ،تا آنجا که
قادر بودند ،چاپيدند و غارت کردند.
سال  ، ١٣٩٠سال جھاد اقتصادی برای صاحبان زر و زور بود .سالی بود که برخی از اسرار يکی از موارد اختالس در حکومت
اسالمی ايران ،از پرده برون افتاد .بزرگترين پرونده تاريخ مفاسد در کشور ما ،اختالس سه ھزار ميليارد تومانی ،برمال شد .در
پی اين اختالس بود که علی خامنه ای اعالم کرد" :رسانه ھا قضيه اختالس را کش ندھند.".
بعالوه ،سال  ،١٣٩٠سالی بود که محمود احمدی نژاد مردم فريبانه گفته بود که دولت ١ ،ميليون و  ٦٠٠ھزار فرصت شغلی
جديد بوجود ميآورد .نه تنھا چنين اتفاقی نيافتاد ،بلکه ھشتصد ھزار فرصت شغلی ھم از دست رفت.
سال  ، ١٣٩٠سالی بود که ايجاد باغ  ١٠٠٠متری و ويالی سه طبقه  ٣٠٠متری و بسياری وعده و وعيدھای ديگر دولت،
ھمگی پوچ از آب در آمدند .زيرا ،دولت و رھبر رژيم ،اراده ای برای ايجاد بودجه ضروری در اين زمينه ھا نداشتند.
توجه کنيد :باند احمدی نژاد -مشاعی ،که دستگاه " مسکن مھر" را علم کرده است ،با مساعدت شرکت ھای وابسته به سپاه،
بسيج ،و بنيادھای انگلی در نقاط مختلف کشور به مناطق حفاظت شده محيط زيست ،دستبرد ميزند .طرح " مسکن مھر" را
بھانه کرده ،تا بھترين زمين ھا در نقاط مختلف کشور را بنفع حزب الھی ھای منتصب بخودشان تصاحب نمايند.
بنابر اين معلوم شد که منظور رھبر از جھاد اقتصادی در سال  ، ١٣٩٠اعالم اسم شب برای صاحبان زر و زور در تشديد
انی گسترده تر
غارتگری در ايران بعناوين مختلف بوده است و منظور رئيس جمھور رژيم ھم بيکار سازی بيشتر و بی خانم ِ
کارگران و زحمتکشان کشورمان بوده است.
در مورد وضعيت اسفناک بھداشت ،دارو و درمان ،آموزش و پرورش ،بازنشسته ھا ،گستردگی اعتياد در جامعه و بويژه
جوانان ،وضعيت محيط زيست در ايران و غيره ھم به شھادت اطالعات و اخبار در سال  ١٣٩٠وضعيت بمراتب بدتر شده است.
طبعا ً برای تشديد چپاول و غارت ،حکومت اسالمی ايران ،سرکوب مردم کشور ما را تشديد کرده است .سرکوب کارگران ،زنان،
جوانان ،مليت ھای ساکن ايران و ھر کس که به سياست ھای خانمان برانداز رژيم اعتراض داشت را تشديد نموده است.
جھت تشديد چپاول و غارت در سال  ،١٣٩٠برای منحرف کردن افکار عمومی حکومت اسالمی ايران مرتبا ً در داخل و خارج از
کشور ماجراجوئی ميکرد.

در نوروز  ،١٣٩١اما ،علی خامنه ای اعالم کرد که امسال ،سال افزايش توليد ملی است .برای قضاوت در مورد آنچه در رابطه
با افزايش توليد ملی در داخل کشور ما انجام خواھد شد نياز نيست يک سال صبر کنيم.
سال  ١٣٩١را در حالی آغاز ميکنيم که بحران اقتصادی نفس گير ،بيکاری ،و فقر ،باضافه تشديد ّجو سرکوب و ِاعمال فشار،
از سوی ارگانھای نظامی -امنيتی رژيم ،زندگی اکثريت قريب باتفاق مردم تحت ستم کشور ما را دشوارتر از گذشته کرده است.
بر اساس ادعای رئيس مرکز آمار ايران ،عادل آذر بيش از ده ميليون ايرانی ،زير خط فقر مطلق و نزديک به سی ميليون نفر
ديگر در زير خط فقر نسبی به سر می برند.
کارشناسان اقتصادی مستقل اعالم کرده اند :در آغاز سال  ، ١٣٩١با توجه به اينکه شورای کار رژيم ،پايهی درآمد کارگران را
حدود  ٣٩٠ھزار تومان اعالم کرده است و با توجه باينکه خط فقر در ايران حداقل يک ميليون و  ٤٠٠ھزار تومان اعالم شده
است و بعالوه تورم  ٣٥تا  ٥٠در صد اعالم شده است ،لذا مابين  ٦٠تا  ٧٠در صد مردم ايران در زير خط فقر قرار دارند.
توجه کنيد :بنابر اين آمار مابين  ٤٥ميليون تا  ٥٢ميليون نفر از کارگران و مزد و حقوق بگيران کشور ما زير خط فقر زندگی
ميکنند.
شرايط زندگی فقيرانه مردم تحت ستم و گرانی کاالھا چنان ضربات جانکاھی به زندگی مردم وارد آورده است که صدای عضو
ھيات مديره اتحاديه کارگران قراردادی و پيمانی شعبان فغانی را ھم در آورده است.
او در رابطه با گرانی ھا بعنوان نمونه به ايلنا ميگويد :اقالمی از قبيل گوشت گوساله و تخم مرغ با افزايش حدود  %٤٠در
مقايسه با سال گذشته به ترتيب از  ١٢ھزار تومان به  ٢١ھزار تومان و تخم مرغ با  ١٠٠تومان افزايش قيمت با نرخ ٢٥٠
تومان در فروشگاه ھای کشور به فروش ميرسند.
شعبان فغانی ضمنا گفته است که :نرخ سبزيجات از  ٨٠٠تومان به  ١٥٠٠تومان افزايش يافته است و بعالوه ميوه ھايی از قبيل
سيب ،پرتقال نيز با نرخ ھای  ١٧٠٠و  ١٨٠٠تومان در ميادين ميوه و تره بار به فروش ميرسند.
سال  ١٣٩١در شرايطی آغاز شد که خبر رسيد که قرارداد  %٣٠از کارگران بنگاھھای توليدی کشور ما را ،تمديد نکرده اند.
کارگران با قرارداد سفيد امضا ،شغل خودشان را از دست داده اند و به صف طويل بيکاران جامعه پرتاب شده اند.
تعداد کثيری از
ِ
اين در حالی است که خود کارگرانی که با قراردادھای موقت ھنوز بر سر کار ھستند از بسياری حقوق شناخته شده از جمله؛ حق
بيمه ،بازنشستگی ،حق اوالد ،و نظاير آن محروم ھستند.
اجرای قانون ھدفمندسازی يارانه ھا ھم که با حذف يارانه ھا شروع شد ،بيشترين تاثير منفی را بر زندگی کارگران و زحمتکشان
به خصوص آنھائی که با قرارداد موقت بر سرکار ھستند باقی گذاشته است.
در ھمين ھفته ھای اخير بنا بر گزارش ايلنا حدود  ٨٠٠نفر از کارگران کارخانه صنايع فلزی ايران به دليل عدم دريافت مطالبات
قانونیشان در مقابل ساختمان رياست جمھوری تجمع کردند.
اميد که سال  ١٣٩١سال گسترش اعتراضات کارگران و زحمتکشان کشورمان باشد .سال تعميق آگاھی ھای آنھا ،سال
سازماندھی آنھا در سراسر کشورمان باشد.
ديگر مدتھاست که از " شير مرغ گرفته تا جان آدميزاد" بصورت گسترده به ايران قاچاق ميشوند .البته بعلت تشديد تورم و باال
رفتن قيمت اين کاالھا سھم کارگران و زحمتکشان کشور ما در رابطه با رفع نيازھای ضروری شان بسيار ناچيز است ،اما بعلت
ورود بی رويه کاال -اعم از قاچاق و غير آن -و رقابت اين کاالھا با توليدات داخلی مدتھاست که توليد کاال در داخل ايران بشدت
کاھش پيدا کرده است .بسياری از بنگاھھای توليدی ورشکست شده اند و در نتيجه ميليون ھا کارگر و زحمتکش ھم بيکار و
متضرر و معترض اند  .ھمه اينھا نتيجه سياست ھای ارتجاعی جمھوری اسالمی ايران است.

عکس العمل رژيم ضد بشری جمھوری اسالمی ايران در طول  ٣٣سال گذشته برای ساکت کردن کارگران و زحمتکشان کشور
ما ،توسل به سرکوب و خفقان بوده است .رژيم سعی کرده که صدای حق طلبی ھای مردم را در گلو خفه نمايد.
در طول حيات رژيم ضد کارگری و آزادی ُکش جمھوری اسالمی ايران بازداشت ھای خودسرانه مدافعين آزادی و مخالفين
حکومت اسالمی ادامه داشته است .اين پيگردھای خودسرانه در چارچوب سرکوب عمومی جامعه مدنی ايران در شرايط کنونی
تنھا به قصد خاموش کردن مدافعان حقوق کارگران و ديگر مبارزان و مدافعين حقوق مردم تحت ستم کشور ما انجام می شود.
ھر بار بعد از ھر سرکوب کارگران و زحمتکشان کشورمان ،بيدادگاه ھای حکومت اسالمی رھبران و فعالين کارگری را به زندان
ھای طويل و المدت محکوم کرده است.
ھم اکنون در ادامه سرکوب فعالين سنديکايی و آزار و تعقيب رھبران و فعالين کارگری و صدور احکام ناعادالنه زندان عليه آنھا،
چندين نفر ازفعالين سنديکايی مستقل در زندان به سر می برند ،از جمله رضا شھابى ،علی نجاتی ،شاھرخ زمانی ،محمد جراحی،
ساسان واھبی وش ،بھنام ابراھيم زاده ،رسول بداغی )بداقی( ،محمد حسينی ،مھدی فراحی شانديز ،فرزاد احمدی ،مھرداد امير
وزيری ،پدرام نصراللھی و علی اخوان.
آخرين نمونه احکام بيدادگاه ھای حکومت اسالمی عليه رھبران کارگری ،رای شعبه  ١٥دادگاه انقالب تھران ،توسط قاضى
صلواتي است .مطابق اين حکم رضا شھابى ،كارگر و عضو ھيات مديره و مسئول مالى سنديكاى كارگران شركت واحد تھران را
بجرم دفاع از حقوق کارگران به  ٦سال حبس تعزيرى و شكنجه و بعالوه به  ٥سال ممنوعيت از فعاليت محكوم کرده است.
ممنوعيت از فعاليت برای رضا شھابی که در اعتراض به خفقان رژيم اسالمی ايران تنھا سخن گفته است ،بمعنای محکوميت به
 ٥سال خاموشی است .ھمين حکم نشان ميدھد که جمھوری اسالمی ايران تا چه حد از سخن گفتن مخالفين اش وحشت دارد.
دبير کل سازمان جھانی مبارزه با شکنجه ،جرالد استابِ ُرک ميگويد " :به شدت محکوميت آقای شھابی را تقبيح می کند و از
دولتمردان ايران می خواھد به آزار و اذيت مدافعان حقوق بشر پايان دھند ،فوری و بدون قيد و شرط تمام مدافعان حقوق بشر را
که در بازداشت به سر می برند آزاد نمايند ،سالمت جسمانی و روحی آنھا را در ھر شرايطی تضمين کنند ،و به طور کلی اعالميه
سازمان ملل در باره مدافعان حقوق بشر ،اعالميه جھانی حقوق بشر و عھدنامه ھای بين المللی حقوق بشر را که ايران تصويب
کرده رعايت کنند.".
اکثر قضات دادگاه ھای اسالمی در ايران ،در بيدادگاه ھايشان برخالف قوانين حقوق بشر و بعضا ً قوانين مصوب خود جمھوری
اسالمی ايران ،در برخورد به فعالين اجتماعی و سياسی احکامی به غايت ارتجاعی صادر مينمايند.
بنابر گزارش ساالنه نقض حقوق بشر در ايران " :در سال گذشته يحيی پيرعباسی ،محمد مقيسه و ابوالقاسم صلواتی ،رکورد دار
صدور بيشترين احکام مجازات برای فعالين در حوزهھای مختلف فعاليتھای سياسی -مدنی در تھران بوده اند .در اين بين قاضی
پيرعباسی با صدور  ٣۶مورد حکم محکوميت ،رکورد دار نقض حقوق بشر در بين قضات شاغل در تھران است.
يکی ديگر از قضات بيدادگاھھای اسالمی ايران ،قاضی کيانوش شکوهتازه رئيس شعبهی  ١٠۴دادگاه عمومی تبريز است .او
حداقل  ١٢٨تن از شھروندان و فعالين آذربايجانی در تبريز را محاکمه و  ۴٣تن از آنھا را محکوم نموده است.".
ھمين االن تعداد قابل مالحظه ای از فعالين و رھبران کارگری بجرم دفاع از حقوق کارگران در زندان ھای جمھوری اسالمی ايران
ھستند.
حکومت اسالمی ايران ،برای درھم شکستن مخالفانش از اعمال انواع و اقسام شکنجه ھا نيز ابائی ندارد .بعنوان آخرين نمونه
گزارش شده آن "فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران" اطالع داده اند که روز چھارشنبه  ٣٠فروردين ماه  ١٣٩١زندانی
سياسی ارژنگ داودی پس از  ٥روز متمادی شکنجه ھای وحشيانه جسمی و روحی در بند سپاه شکنجه گاه وزارت اطالعات در
زندان گوھردشت ،به سالن ايزوله شده  ١٢بند  ٤زندان گوھردشت کرج بازگردانده شده است .شکنجه ھای جسمی زندانی
سياسی ارژنگ داودی توسط فردی بنام مدرسی رئيس بند سپاه ،محبی شکنجه گر معروف بند سپاه صورت می گرفته است.
بنابر گزارش ساالنه نقض حقوق بشر در ايران " در سال گذشته حداقل  ٧۵مورد اعتصاب کارگری گزارش شده که فروردين ماه
 ١٣٩٠بيشترين آمار اعتصابات کارگری را به خود اختصاص داده است ٤٤٥٢٥ .کارگر از کار اخراج يا تعديل شدهاند و

 ١٨٣نفر نيز به دليل نبود ايمنی کافی در حين کار ،دچار آسيب جسمانی شده و يا جان خود را از دست دادند .بازداشت  ۴۵فعال
کارگری و احضار  ۴٣نفر ديگر از ايشان در سال  ١٣٩٠نيز از ديگر موارد اھم اين گزارش به حساب ميآيد.".
البته سرکوب و گسترش ترور و خفقان در ايران محدود به صدور و اجرای احکام اعدام در ايران نيست .در سال  ١٣٩٠بر
پايهی گزارش ساالنه مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران ۴۵۶ ،شھروند در استانھای مختلف کشور از راه حلق آويز اعدام
شدهاند و از اين تعداد  ٨٢نفر در مالء عام به دار آويخته شدهاند که اين مھم خود از مصاديق بارز بازتوليد خشونت در جامعه
محسوب ميشود .از سويی  %٧١از گزارشات اعدام را منابع دولتی و  %٢٩را که به صورت مخفيافه بوده ،منابع مستقل
حقوق بشری تاييد کردهاند.
بعالوه در گزارش ساالنه نقض حقوق بشر در ايران آمده است که در زندانھای حکومت اسالمی ايران " محسن دکمهچی )عدم
رسيدگی پزشکی( ،ھدی صابر )اعتصاب غذا( و ناصر خانيزاده )عدم رسيدگی پزشکی( جان باختند ١٠٩ .مورد اعتصاب غذای
زندانيان به داليلی نظير اعتراض به بالتکليفی و يا شرايط نامطلوب زندانھا ھم از ديگر موارد برجستهی اين گزارش شمرده
ميشود.
بنابر گزارش ھرانا ،در طی يکسال گذشته نيروھای امنيتی  ١٦٧١نفر از فعالين اجتماعی و سياسی را بازداشت نمودهاند که از
اين تعداد  ١٠١٠مورد آن به صورت موردی و  ۶۶١مورد آن به صورت بازداشت فلهای يا بدون مشخص شدن ھويت بازداشت
شده بوده است.
مطابق آخرين اطالعات منتشر شده؛ به دليل عدم پرداخت مطالبات توسط دولت %۵٠ ،از چايکاران به کارگر روز مزد
ساختمانى تبديل شدهاند .اين چايکاران در مقابل ميليون ھا نيروی فعال کار که ھم اکنون بناچار بيکار ھستند به صف کارگران
فصلی پيوسته اند.
اين در حالی است که اکثر بنگاه ھھای توليدی ايران بعلت سياست ھای ارتجاعی حکومت اسالمی ايران يکی بعد از ديگری تعطيل
شده اند و اکثر کارگران آن ھا ھم به صفوف فشرده ارتش ذخيره کار اضافه شده اند .در چنين اوضاعيدولت ادعا ميکند که ،برای
نيازھای ضروری اکثريت مردم ايران پول ندارد .اما برای سانتی فيوژ ھا ،برای ساختن مراکز ماجراجوئی ھای اتمی در نقاط
مختلف کشور ،کمک به تشکيالت ھای بنياد گرای اسالمی و يا سرمايه گذاری در خارج از کشور ،صدھا ميلياردھا دالر داشته
است که ھزينه نمايد.
با توجه به اين حقايق ،از ھمين االن ميتوانيم ارزيابی بکنيم که امسال ،برخالف شعار علی خامنه ای نه سال افزايش توليد ملی،
بلکه با توجه به ورشکستگی اکثر بنگاھھای توليدی کشور و بيکاری روز افزون نيروھای فعال کار در ايران و تداوم محاصره
اقتصادی ايران توسط دولت ھای امپرياليستی سال ورشکستگی اقتصاد حکومت اسالمی ايران است.
وضعيت توليد داخلی در ايران آنچنان اسفناک است که خبرگزاری ايلنا ھم در گزارشی تاکيد کرده که "در حال حاضر کارگران فقط
برای زنده ماندن تالش می کنند .".ھمين خبرگزاری اطالع داده است که " کارفرمايان در ايران ديگر توان اداره واحدھای
توليدی را ندارند.".
مصيبزاده مديرعامل فوالد البرز اخيراً تاکيد کرده است که نقدينگی بنگاهھای صنعتی ايران به ميزان قابل مالحظهای کاھش پيدا
کرده است و ظرفيت توليد کارخانجات صنعتی ھم بشدت کاھش پيدا کرده و عالوه بر ورشکستگی ھای تا کنونی بسياری ديگر از
واحدھای توليدی ،در آستانه ورشکستگی ھستند.
ھمين مصيبزاده اعالم کرده است که در شرايط کنونی اجرای فاز دوم قانون ھدفمندی يارانهھا منجر به آن ميشود که عالوه بر
تعطيلی کامل بخشی ھای ديگری از کارخانجات صنعتی تعداد زيادی از کارگران ھم بيکار ميشوند .کارگران ايران مرتبا ً با شرايط
جانگدازتری روبرو ميشوند .بعنوان نمونه:
اخيراً  ٦٥٠نفر از کارگران شرکت خودرو سازی "شھاب خودرو" را ،اخراج کرده اند .بيش از  ٢۶ماه است که مطالبات
معوقه  ۵۵٧کارخانجات نساجى فرنخ و مه نخ و نازنخ پرداخت نشده است .بيش از  ١٥٠کارگر قراردای نساجی مازندران در

مقابل فرمانداری قائم شھر تجمع كرده و خواستار پاسخگوئی وضعيت شغلی خود در مقابل بی توجھی کارفرما و مسئوالن استان
شدند.
تعداد زيادی از کارگران بازنشسته کارخانه لولهسازی خوزستان که بيش از يکسال است که تعطيل شده است و بيش از  ٢٥ماه
حقوق طلب دارند و سنوات خدمتی آنھا نيز پرداخت نشده است ،در ھفته گذشته در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند.
ساالنه صدھا کارگر در اثر نبود ايمنی در محيط کار دچار معلوليت می شوند و جان خود را از دست می دھند .آخرين موررد
گزارش شده آن عبارتند از يک کارگر ساختمانی در سنندج است که ھنگام کار براثر حادثه مجروح شد و پس از چند روز جان
باخت .مورد ديگر مربوط به يکی از اتباع کارگر  ٦٠ساله افغانستان است که در کانال فاضالب مشغول کاربود و در اثر ريزش
بخشی ازديوار ساختمان مسکونی ،در زير آوار کشته شد.
در چنين اوضاعی سيد علی خامنه ای برای خاک پاشيدن بچشم کارگران و زحمتکشان ايران شعار ميدھد که :امسال ،سال
افزايش توليد ملی است.
شرم يک صفت انقالبی است!!  .امری که رھبر و صاحب منصبان حکومت اسالمی ايران ،کمترين بھره ای از آن نبرده اند.
در ادامه مقاله ميپردازم به موضوع اشارات اخير ھاشمی رفسنجانی در رابطه با ايجاد ارتباط مستقيم مابين ايران و امريکا.
مذاکراتی در رابطه با غنی سازی اورانيوم در ايران مابين حکومت اسالمی ايران و کشورھای  ٥+١از مدتی قبل مطرح بوده و
اخيراً ھم در ٢٦و  ٢٧و فروردين ماه برابر با  ١٤و  ١٥آپريل  ٢٠١٢در استانبول طرفين نشستی داشته اند.
اين در حالی بود که ھم زمان ارتش امريکا در خليج فارس بزرگ ترين مانور نظامی -ھوايی اش را با چھار کشور خليج فارس
انجام ميداده است .اين مانور از ھشتم آوريل  ٢٠١٢آغاز شده و تا روز پايان مذاکرات در استانبول يعنی  ١۵آوريل )٢٧
فروردين( ادامه داشت.
در اين مانور ،ناوھای ھواپيمابر آمريکايی »يو بی اس اينترپرايز« و »يو اس اس ابراھام لينکلن« و  ٢٠٠ھواپيمای جنگی
آمريکا ،عربستان سعودی ،کويت ،بحرين ،و امارات متحده عربی شرکت داشتند.
بعد از پايان جلسات مشترک طرفين در استانبول ،کاترين اشتون  -مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا  -در يک کنفرانس
خبری اعالم کرد که ايران حق استفاده از انرژی ھسته ای در راه ھای مسالمت آميز را دارد.
بواقع به غير از رد و بدل شدن تعارفات ديپلوماتيک مابين طرفين عمالً در ھيچ موردی بغير از تعيين تاريخ بعدی نشست در
تاريخ سوم خرداد در بغداد توافق نامه ای در رابطه با موضوعات مورد اختالف امضاء نشده است .تنھا قرار است معاونين سعيد
جليلی و کاترين اشتون ،دستور جلسه بعدی را تعيين نمايند.
وزير خارجه اياالت متحده گفته است که " ما درک میکنيم که ايرانیھا به دنبال تضمينھا يا اقداماتی از جانب ما خواھند بود که
ما به طور قطع اين تضمينھا و اقدامات را مد نظر خواھيم داشت .".يعنی به آن فکر خواھيم کرد ،اما ،ھيچ تضمينی االن
نميدھيم.
سعيد جليلی نماينده حکومت اسالمی ايران نيز در يک کنفرانس خبری جداگانه گفت :گفتوگوھا ،موفقيت آميز بوده است.
آيا علی خامنه ای خودش را برای "نوشيدن جام زھر" و راه آمدن با غرب آماده ميکند؟ آيا خبرھائی که در مورد بيماری
احتمالی سرطان علی خامنه ای گه گاه منتشر ميشود حقيقت دارد؟ آيا علی خامنه ای ،نگران از مرگ ناگھانی خودش ،زمينه
بقدرت رسيدن مجتبی خامنه ای را فراھم ميکند؟ اين ھا سواالتی است که در آينده ميتوانند پاسخ بگيرند!.
بھررو ھر چند که اظھار نظر سعيد جليلی و کاترين اشتون بعد از مذاکرات اخير استانبول نشانه ھائی از کمرنگ شدن خطر حمله
نظامی به ايران را وعده ميدھد ،اما ،تحريم اقتصادی ايران ھمچنان ادامه دارد و ضربات مرگبار خودش را به اقتصاد ايران و به
کارگران و زحمتکشان ايران وارد می نماند.

 ٣٣بعد از اشغال سفارت امريکا در ايران و گروگانگيری ديپلومات ھای امريکائی توسط حزب ﷲ،

کشور ما ھمچنان در

محاصره اقتصادی و تحريم کشورھای پيشرفته صنعتی جھان قرار دارد و ھمچنان روابط ايران و امريکا نيز قطع شده باقی
مانده است.
خسارات ھای اين محاصره اقتصادی و تحريم ھا ،ضربات ھولناکی را به کشور ما وارد آورده است .آتش جنگ ايران و
عراق را شعله ور کرد .به صنايع و کشاورزی ايران ،ضرباتی جانکاه وارد آورده است .صنعت نفت ايران را متحمل صدھا
ميليارد دالر خسارت کرده است .ليست اين خسارت ھا که ھنوز ھم ادامه دارد بسيار طوالنی است.
افشاء ماجراجوئی ھای اتمی و پنھانکاری جمھوری اسالمی ايران در طول  ١٨سال بھانه ھای جديدی جھت تامين منافع
غارتگرانه بدست تعداد قابل مالحظه ای از کشورھای امپرياليستی داد تا محاصره اقتصادی و تحريم ھای فزاينده تری را به
ايران تحميل نمايند.
اما از آنجا که تا موضوع ايجاد ارتباط مابين اياالت متحده امريکا با جمھوری اسالمی ايران حل و فصل نشود -خواه علنی و
يا در خفا -موضوعات مورد اختالف مابين کشورھای امپرياليستی و حکومت اسالمی نيز سرانجامی پيدا نخواھد کرد و
بعالوه شرايط اقتصادی اسفناک ايران ھم به حکومت اسالمی ايران اجازه گردنکشی ھای بيشتری را نميدھد و فزون بر اينھا
بنظر ميرسد که تا حدود زيادی سرنوشت انتخاب مجدد اوبک اوباما به رياست جمھوری امريکا منوط به چگونگی حل
اختالفات با حکومت اسالمی ايران شده است ،لذا ،در چند ماه گذشته شاھد نرمش ھای اوباما با حکومت ايران و گفتارھای
نرم علی خامنه ای در رابطه با رئيس جمھور امريکا ھستيم .تا جائی که خامنه ای اخيرا ً در سخنانی ،درباره "حرام بودن
سالح ھسته ای" صحبت کرده است.
البته بياد ميآوريم که روح ﷲ خمينی گفته بود که اگر مصلحت نظام اقتضاء بکند ميشود حتی نماز و روزه را نيز ممنوع اعالم
کرد .لذا ،با توجه به مسئله " تقيه" در بين شيعيان ،ھيالری کلينتون وزير امور خارجه امريکا اعالم کرده است که " ما
میخواھيم که رژيم ايران به روشنی نشان بدھد که ھرگونه برنامه ساخت سالحھای ھستهای را کنار گذاشته است.".
عالوه بر اين کاترين اشتون سخنگوی کشورھای  ۵+١نيزاعالم نموده است که ھدف از مذاکرات اينستکه  :جھان اعتماد بکند
که ماھيت برنامه ھستهای ايران منحصراً صلح آميز است.".
معنای اين حرف ھا اينست که در حال حاضر ھمچنان کشورھای غربی ،به حرف ھای علی خامنه ای اعتماد ندارند.
وزير خارجه دانمارک -که رياست دوره ای اتحاديه اروپا را برعھده دارد  -گفته است که ھيچ برنامهای برای کاھش تحريم ھای
اعمال شده عليه ايران وجود ندارد.
چند ھفته قبل از مذاکرات  ۵+١و ايران ،علی اکبر ھاشمی رفسنجانی اعالم کرد که در زمان حيات روح ﷲ خمينی به او گفته بود
که  :کليد حل معضل ايجاد ارتباط با امريکا بدست ولی فقيه است و بھتر است تا او ) خمينی( زنده است تکليف اين معضل را نيز
روشن نمايد.
علی اکبر ھاشمی رفسنجانی ميگويد ،به امام گفتم ،چرا با ھمه جا ارتباط داريم ،اما با امريکا نه! چه فرقی ميکند.؟
توجه کنيد که اين موضوعات را ھاشمی رفسنجانی زمانی مطرح کرده است که با وجود اينکه اردوغان نخست وزير ترکيه در
مشھد با علی خامنه ای مالقات کرده بود و پيام اوباما را ھم به خامنه ای رسانده بود و در رابطه با برگزاری محل مذاکرات ھم بر
روی استانبول توافق شده بود ،اما ،بناگھان جمھوری اسالمی تغيير نظر داده بود و اعالم نموده بود که محل مذاکرات ،بايد بغداد
و يا دمشق باشد!.
اين چرخش احمقانه حکومت اسالمی ايران نزديک بود که امکان برگزاری مذاکرات را قبل از آغاز ،با شکست مواجه نمايد .اين
به اعتبار علی خامنه ای خدشه بزرگی وارد ميکرد .اين چرخش نشان ميداد که خود شخص خامنه ای ھم ھمانند اغلب صاحب

منصبانش باصطالح اعتبار حرفش درحال درھم شکستن است .و تحت تاًثير اطرافيانش نظرش بسرعت عوض ميشود .محمد رضا
شاه ھم در سال آخر سلطنت اش بھمين سرنوشت دچار شده بود.
بنابر اطالعاتی که منتشر شده است ،مجتبی خامنه ای ،وليعھد سيد علی خامنه ای نگران است که بعد از مرگ پدرش به
سرنوشت احمد خمينی پسر روح ﷲ خمينی دچار بشود .لذا ،سيد علی خامنه ای چندی قبل ھاشمی رفسنجانی را در مقام رياست
"مجمع تشخيص مصلحت نظام" ابقا کرد.
در چنين اوضاعی ھاشمی رفسنجانی ،اين موجود ھزار چھره رژيم ،که در اکثر قريب به اتفاق توطئه ھا و جنايات حکومت
اسالمی دست داشته است و بعد از خمينی تاج بخش و نگران "ديرک خيمه" نظام بوده است بميدان ميآيد و به زبان بی زبانی
ميگويد  :کليد حل مذاکره با امريکا ،بدست ولی فقيه است.
با توجه به بن بست ھای اخير ولی فقيه و اينکه در رابطه با معضالت داخلی ايران نيز در مواردی بوضوح ديده شده است که
ديگر توصيه ھا و نظرات علی خامنه ای در رابطه با منازعات مابين جناحھای رژيم ھم مورد بی توجھی صاحب منصبان رژيم
قرار نميگيرد ،ھاشمی رفسنجانی خودش را در کنار علی خامنه ای قرار ميدھد و بطور غير مستقيم اعالم ميکند که اين حق
خدشه ناپذير علی خامنه است که مناقشات با امريکا را حل و فصل نمايد.
کوتاه مدت پس از اين مداخله ھاشمی رفسنجانی مجدداً شھر استانبول محل برگزاری مذاکرات اخير ايران و  ۵+١اعالم ميشود.
آيا ھاشمی رفسنجانی با اين مانور جديد از تخريب بيشتر موقعيت اش در جمھوری اسالمی ايران جلوگيری خواھد کرد؟ آيا
بدينوسيله خود را از انزوای بيشتر و دخترش را از خطر رفتن به زندان نجات خواھد داد؟ آيا موقعيت پسرانش را که اخيراً زير
پايشان را خالی نموده اند مستحکم خواھد کرد؟ آيا در منازعات احتمالی آينده در رابطه با جانشينی علی خامنه ای -در صورت
مرگ ناگھانی او -و حمايت از مجتبی خامنه ای ايفای نقش خواھد نمود؟
آيا از اين پس شاھد دخالت ھا و عملکردھای بيشتری از جانب ھاشمی رفسنجانی در حکومت اسالمی ايران خواھيم بود.؟
آيا در مذاکرات بغداد ،مابين ايران و  ، ۵+١توافقات جدی در رابطه با معضل اتمی حکومت اسالمی ايران بدست خواھد آمد و
اگر چنين شود ،آيا ،زمينه نوشيدن جام ھای زھر ديگری برای ولی فقيه و ايجاد ارتباط مستقيم مابين حکومت اسالمی ايران و
امريکا فراھم خواھد شد.؟ و يا در ميانه راه" ،دست حوادث" بر وخامت روابط فی مابين خواھد افزود؟ اينھا ھمه سئواالتی است
که در سال جاری پاسخ آنھا را دريافت خواھيم کرد.
گذشته از اين که سرنوشت مذاکرات مابين حکومت اسالمی ايران و ۵+١و يا رابطه حکومت اسالمی ايران و اياالت متحده
امريکا چه سرنوشتی پيدا نمايد موضوع حق تعيين سرنوشت مردم ايران ھمچنان موضوعی کليدی برای کارگران و زحمتکشان
ايران خواھد بود.
گذشته از اينکه رابطه حکومت اسالمی ايران و اياالت متحده امريکا چه سرنوشتی پيدا نمايد ،بنابر تجربه مللی که برای آزادی و
برابری و استقاللشان مبارزه نموده اند ،نه حکومت ارتجاعی بومی و نه دول امپرياليستی ھيچکدام در فکر بھروزی و سعادت
کارگران و زحمتکشان نبوده و نيستند.
تمام برنامه ھا و سياست ھای دول سرمايه داری چه در کشورھای پيرامونی و چه در کشورھای متروپل ،استثمار نيروی کار و
غارت ثروت ھای کشور مشخص است .چه امپرياليست ھا و حکومت ارتجاع محلی با يکديگر در حال تخاصم باشند و چه در
مناسبات غير متخاصم باشند.
کارگران و زحمتکشان کشور ما ھم برای دفاع از حق تعيين سرنوشتشان و دست يابی به آزادی ،برابری و رفاه ميبايست با ايجاد
صفوف مستقل خويش ،با تعميق گفتمان دمکراتيک ،با سازماندھی مبارزاتشان در سراسر کشور ،با تلفيق مبارزه مخفی و علنی
و با حمايت از مبارزات آزاديخواھانه بخش ھای ديگر در جامعه قادر شوند در موقعيت رھبری ملت قرار بگيرند.

خود بياموزند و به جامعه بياموزانند که مبارزه با امپرياليسم ،جدا از مبارزه بر عليه ارتجاعی بومی نيست .فراموش نکنيم ،ملت
آزاديخواه و برابری طلب ،آگاه و سازمان داده شده و مصمم ،منشاء ھمۀ قدرت ھا است.
سه شنبه  ۵ارديبھشت  ١٣٩١برابر با  ٢۴آوريل ٢٠١٢

