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  ١٠درصفحه 

 

  ٣درصفحه 

 بھاری ديگر بايد
 
 

، بھاری سپری می گرددزمستان .  رسد سال نو فرامی
ھا؛  ھا بر شاخه رويش جوانه.  ديگر آغازمی شود

ناک از عطر  ھا بر درختان؛ باد بوی شکفتن شکوفه
ھای  ھا؛ چشمه  بر دشت ھای ھا؛ حرير سرخ شقايق سنبل

ی  ھای سفيد بر پھنه جوشان؛ رودھای خروشان؛ ابر
ی  آبی؛ بوی باران، بوی خاک؛ ھياھوی شاد نغمه

اين طبيعت است که رخوت زمستان از تن .  پرندگان
 .ست جوشش زندگی. زدايد می

ھا، زمستان مترادف  از ديرباز در بسياری از فرھنگ
است با اندوه و تيرگی، برودت و ايستايی، و بھار 

زمستان فصل .  سمبل شادی و روشنی، گرمی و پويايی
ھر باززايی .  مرگ است و بھار فصل عشق و زايش

 . برای بازانديشی و فرصتی. ست نو ای طبيعت، تجربه
سالی پر از درد و .  رسد  در ايران به پايان می٩۴سال 

سالی پر از .  سالی پر از احضار و بازداشت.  مشقت
ھای  ھای خالی و دغدغه سالی با سفره.  زندان و اعدام

سالی به کام دارندگان زر و زور، سالی پر از .  فراوان
ھا، اما  گان ثروت آفريننده.  حسرت و رنج برای ناداران

 .ھا بھره از آفريده بی
. ليکن در اين سال بودند مردمانی که دليرانه گرد آمدند

درد "نجواھا، فريادی ساختند تا  مردمانی که از تک
مردمانی که به نبرد با .  ھا برساند را به گوش"  مشترک

در اين سال بودند مردمانی .  پاسداران سياھی برخاستند
که سر و جان در راه عشق به فردايی روشن برای 

مردمانی در تکاپوی زدودن پليدی و .  ھمگان گذاشتند
مردمانی که چراغ آگاھی برافروختند تا فريب .  پلشتی

نشان دھند "  شمار به اين خلق بی"و جھل را بتارانند و 
جو با  بودند مردمانی ستيزه".  خورشيدشان کجاست"که 
مردمانی .  روی و گذشته و جانبدار پيشروی و آينده پس

. از شمار آفرينندگان.  شماران مردمان ساده از جنس بی
 .از ياران آنان

ای نه  اما دريغا که در اين جدال، بودند ھم مردمان ساده
متعلق به غارنشينان جھل و دين، نابرابری و 

ی نامردمان "گونه آفتاب"فريفته به  بيدادگری، ليکن دل
 .اسير" خونريزان بيدادگر"چنان در دام  رو، ھم و از آن

 !با شماييم
نيستيد؛ "  خونريزان بيدادگر"با شمايی که از جنس 

کاران نيستيد؛ شمايی که از  شمايی که از جنس فريب
گر پايان .  شمايی که بسيارانيد.  جنس دارندگان نيستيد

زمستان و آغاز بھاررا خواھانيد، رخوت از تن 
ھمراه شويد تا طعم شيرين .  به پا خيزيد.  بزداييد

به نبرد عليه برپاداران جھل، .  ھمبستگی را تجربه کنيد
دارندگان زر و زور، پاسداران کھنه بپيونديد تا ھستی 

ھای  توفانی برپا کنيد تا پايه.  را معنايی تازه بخشيد
نھرھای جوشان را به .  قدرت را به لرزه درآورد

خانه را .  رودی خروشان بدل کنيد تا پليدی شسته شود
 .بتکانيد تا پليدی و پلشتی زدوده گردد

باشد که زمستان شما به بھاری شاد، روشن و پويا جای 
تان  باشد که روزھايتان گرم و آفتابی، مشام.  بسپارد

اندازتان، حرير سرخ  ھا، چشم سرشار از عطر سنبل
ی شاد پرندگان،  تان پر از نغمه ھای  ھا، گوش شقايق
باشد .  ھا گردد ھا و شکوفه گاه جوانه تان رويش باغچه

. را بگيرد"  مھربانی دست زيبايی"روزی فرارسد که 
ھر انسان "باشد و "  بوسه/  ترين سرود  روزی که کم"

 ".برادری/ برای ھر انسان 
 

 :پانويس
 ھا برگرفته از اشعار احمد شاملو گيومه* 

 آخرين روزھای خود ٩۴سال  
کند، سالی که چون  را سپری می

ھای پيش از آن بر رنج و  سال
درد و فقر کارگران و 

سالی که .  زحمتکشان افزوده شد
لبخند، آرزو شد و آرزو به 

سالی که نگاه پدر .  اعماق رفت
و مادر بر فرزند دزدانه شد، 

شان تھی بود و  چرا که دستان
سالی .  ھا در حسرت نان سفره

که کارگران روزانه در گوشه و 
کنار اين کشور دست به 
اعتراض زدند تا حتا شده 

ای از حق خود را از حلقوم  ذره
. داران بيرون کشند سرمايه

سالی که معلمان و پرستاران 
شجاعانه عليه ظلم و بيداد حاکم 

سالی که به دست .  بپا خاستند
جgدان جمھوری اسgمی ھزار 

سالی که .  نفر اعدام شدند
کارگران و معلمان مبارز به بند 

 به پايان ٩۴سال .  کشيده شدند
ی جنايتکاران  اما پرونده.  رسيد

. ھمواره باز خواھد ماند
ھايی که بر  ی جنايت پرونده

ی تک تک  چھره و حافظه
کارگران و زحمتکشان نقش 
بسته و ھرگز فراموش نخواھد 

 .شد
ای  ، خامنه٩۴در آغاز سال 

ديکتاتور حاکم که بر راس ھرم 
اصطgح  قدرت تکيه زده، در به

مناسبت آغاز سال  پيامی که به
نو از تلويزيون جمھوری 

 تپه؛ پايان يک دوره، ھفت
 ی جديدی ازمبارزه طبقاتی  آغازدوره

 
تپه که از اوائل بھمن ماه آغاز شد، تا ھفته پايانی اسفند ادامه  دور جديد مبارزات کارگران نيشکر ھفت

تپه شامل کارگران کشاورزی و بخش صنعت،   تن از کارگران شرکت نيشکر ھفت١۵٠٠بيش از .  داشت
ھای حامل نيشکر به  پيمايی و ممانعت از ورود کاميون در اشکال مختلفی مانند اعتصاب، تجمع، راه

کارخانه، با خواست ضمانت شغلی، پرداخت معوقات مزدی و در مخالفت با تصميم دولت برای واگذاری 
تپه گرچه در ظرف کمتر  کارگران نيشکر ھفت.  اين شرکت به بخش خصوصی، دست به اعتراض زدند

 بار دست به اعتصاب زدند و يا در مقابل فرمانداری شوش، دفتر اداری شرکت ١٠ روز، بيش از ۴۵از 
 افتاده  ھای عقب و در محوطه کارخانه تجمعات اعتراضی برپا کردند و سرانجام توانستند بخشی از حقوق

قاچاقچيان و باندھای واقعی، 
 اند حاکم و در قدرت

 
داری و اسgم که تجسم  ثمره وصلت سرمايه

مذھبی جمھوری   –سياسی آن دولت بورژوائی 
شمار فجايع و  اسgمی ايران است، بی

ھای آن را در کمتر  ھايی است که نمونه رسوايی
 .توان سراغ گرفت کشوری در سراسر جھان می

در اين دولتی که سران و پاسداران حکومت، آن 

 ابعاد فاجعه بار خودکشی
 

 اسفند ١١انگيز خودکشی سه خواھر در  خبر غم
اين سه .  ھا يافت  انعکاس وسيعی در رسانه٩۴

ی دوم  ساله که در طبقه  ۵٠ و ۴۵، ۴٢خواھر 
آباد تھران زندگی  ای در منطقه نظام خانه
ھا و روشن کردن  کردند، با بستن در و پنجره می

بخاری، بر اثر استنشاق گاز و کمبود اکسيژن 
ھنوز از انگيزه اين .  جان خود را از دست دادند

سه خواھر اطgعی در دست نيست، اما گفته 

٢از صفحه   

۴درصفحه   ۶درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٧١٣شماره    ٩۴نيمه  دوم اسفند  –سال سی و ھشتم 

"اسgمی  پخش شد، گفت در : 
 آرزوھای بزرگی ٩۴سال 

برای ملّت عزيزمان داريم که 
ی اين آرزوھا ھم  ھمه

آرزوھای .  يافتنی است دست
بزرگ ما برای ملّت در اين 
سال، پيشرفت اقتصادی 

ای  منطقه عّزت و اقتدار ؛است
ھای  المللی است؛ جھش و بين

علمی به معنای واقعی است؛ 
عدالت قضائی و اقتصادی 

واقع در  چه به اما آن".  است
کدام از   رخ داد، ھيچ٩۴سال 

اين شعارھا که ھر سال و ھر 
ماه و گاه روزانه از دھان اين 
يا آن مقام جنايتکار حکومت 

جمھوری اسIمی درسالی که گذشت" درخشان"کارنامه   

!ديگرگرسنگی بس است  
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١از صفحه   

جمھوری اسIمی درسالی که گذشت" درخشان"کارنامه   

٣درصفحه   

رفت   چه بود پس آن.  آيد نبود اسgمی بيرون می
بود و بدتر شدن روزگار کارگران و زحمتکشانی 

ھای خونين حکومت در مبارزه  که زير چکمه
 .برای رھايی ھستند

سالی که .  کنيم از ھمان پيشرفت اقتصادی شروع 
ھا افزون  گذشت نه تنھا بر بيکاری و فقر توده

رفت   گرديد که براساس آمارھای دولتی پس
 . عظيمی در اقتصاد رخ داد

ی رئيس اتاق بازرگانی تھران، رشد  گفته به
 نسبت به پاييز ٩۴شاخص توليد صنعتی در پاييز 

 درصد و ميزان فروش ٢۴/  ٨سال قبل منفی 
واحدھای صنعتی نسبت به پاييز سال قبل منفی 

چنين فروزنده معاون  ھم.   درصد بوده است١٩
ای با  نژاد در مصاحبه پارلمانی دولت احمدی

که   دی با بيان اين٢٧خبرگزاری تسنيم به تاريخ 
 درصد توليد تعطيل و يا نيمه تعطيل شده ٨٠

"است، گفت  کارخانه در سه ماھه اخير ١٨٠: 
تعطيل شده و در حوزه پيمانکاری دو ميليون نفر 

 ".اند شاغل بيکار شده
ست بر  آمارھای بانک مرکزی نيز گواه ديگری

براساس آمار بانک مرکزی از بھار .  اين مدعا
جاری انتشار يافت،  ماه سال  که در دی٩۴سال 

حجم بدھی بخش دولتی به سيستم بانکی نسبت به 
 افزايش يافت و به بيش ۶/  ٧مدت مشابه سال قبل 

براساس اين .   ھزار ميليارد تومان رسيد١۵۶از 
گزارش که با ُمھر تاييد بانک مرکزی بر رکود 

به (اقتصادی منتشر شده، تراز عملياتی بودجه 
تنھا در فصل بھار )  عبارتی ديگر کسری بودجه

در اين مدت .   ھزار ميليارد تومان بوده است١٩
 ميليارد تومان از سوی دولت به ٣٩تنھا 
ھای عمرانی اختصاص يافته که بيانگر  طرح

 درصدی نسبت به بھار سال گذشته ٩٩/  ۴کاھش 
آمارھايی که بيانگر تشديد بحران مالی .  باشد می

دولت و در نتيجه بدتر شدن وضعيت اقتصاد 
ھستند آن ھم در سالی که نقدينگی با رشدی حدود 

 . بيليارد تومان رسيد١ درصد به مرز ٢٧
با تکيه بر گزارش (ی خبرگزاری مھر  به نوشته

، تنھا در سه ماه تابستان تا پاييز از )مرکز آمار
 ھزار و ۴۴۵شمار جمعيت فعال اقتصادی کشور 

ھم اکنون تعداد .   نفر کاسته شده است۶٣٣
 ميليون ١٠بيکاران به صورت واقعی بيش از 

به گزارش اين خبرگزاری، .  شود تخمين زده می
 ميليون به جمعيت ٧ حدود ٩٣ تا ٨۴تنھا از سال 

 .بيکار افزوده شده است
ھمين وضعيت وخيم اقتصادی بود که منجر به 

 وزير کابينه در رابطه با خطر بحران ۴نامه 
 نماينده ٢٠۵اقتصادی در مھرماه و ھشدار 

سابقه و  مجلس به روحانی در رابطه با رکود بی
جا  پس تا اين.  ماه گرديد  دی۶بيکاری در تاريخ 

ای در رابطه با پيشرفت  ھای خامنه گويی گزافه
 .اقتصادی ھذيانی بيش نبود

آفتاب آمد "اما به عدالت اقتصادی برسيم که ديگر 
ی کارگران و  اين را ھمه".  دليل آفتاب

در حالی که .  دانند خوبی می زحمتکشان به
روحانی با وعده بھتر شدن وضعيت معيشتی 

ھايی از مردم را به پای  ھا، گروه توده
ھای رای کشاند، اما حاصل آن در طول  صندوق

 بدتر شدن ٩۴نزديک به سه سال از جمله سال 

. وضعيت معيشتی کارگران و زحمتکشان بود
ھا بد نبوده و  داران اين سال البته برای سرمايه

از .  ھا به روال گذشته بر ثروت خود افزودند آن
سويی اکثريت بزرگی از کارگران و زحمتکشان 

ھای ميانی جامعه به زير خط فقر  و حتا از بخش
ھای  ای که ھم اکنون بخش گونه سقوط کردند، به

ترين مايحتاج  بزرگی از مردم از تامين ضروری
اند، اما از سوی ديگر بر ثروت  خود درمانده

يک نمونه آن سخنان .  داران افزوده گرديد سرمايه
سيف رئيس بانک مرکزی در نخستين ھمايش 

ماه است که در آن از   دی۶در "  مالی اسgمی"
 ھزار ميليارد تومانی يک بانک در طول ٣٣سود 

حال .  يک سال سخن به ميان آورده است
ست برای روشن شدن ابعاد اين سود به اين  کافی

موضوع فکر کنيم که کل اعتبارات عمرانی 
اختصاص يافته از سوی دولت در سه ماھه اول 

 ميليارد تومان بوده يا در نظر بگيريم که ٣٩سال 
با توجه به ميانگين دستمزد و دريافتی يک کارگر 
که براساس آمارھای دولتی ماھانه يک ميليون 

 ميليون و ھفتصد و ٢بوده، دستمزد يک سال 
پنجاه ھزار کارگر برابر با سود يک بانک 

پس معنای عدالت اقتصادی نيز در نظام !!!  است
داری که خامنه ای و اعيان و انصارش  سرمايه

 .حاميان سينه چاک آن ھستند بر ما روشن گرديد
کيست که نداند در .  حال برسيم به عدالت قضايی

ھم !  توان خريد؟ اين کشور ھمه چيز را با پول می
اين را ھمه در کوچه و !  پليس را و ھم دادگاه را

اما ببينيم ديگر ابعاد عدالت .  دانند خيابان می
 .قضايی را

ھای درمانده  ھای کشور از انسان ھم اکنون زندان
ھايی که از روی  انسان.  از ھمه جا پُر شده است

بيکاری و فقر به فروش مواد مخدر، دزدی و 
ھا روی آوردند، چرا که ھيچ راه  کاری ديگر تبه

ی رئيس  به گفته.  ھا باز نبود ديگری در برابر آن
 درصد از زندانيان در ٧۵ھا  سازمان زندان

در .  اند نشين و محروم زندگی کرده مناطق حاشيه
و براساس آمارھای )   ميgدی٢٠١۵(سال گذشته 

دولتی که در گزارش احمد شھيد گزارشگر ويژه 
سازمان ملل از حقوق بشر در ايران انعکاس 

اند که   نفر در ايران اعدام شده١٠٠٠يافته، حدود 
ھا در طول ده  بيانگر ده برابر شدن تعداد اعدامی

ست بدانيم که اکثريت قريب  و کافی!!!  سال است
نشينان و  ھا از ميان ھمان حاشيه به اتفاق آن

 .اند محرومان بوده
به بند کشيدن کارگران و معلمان مبارز، اخراج و 

ھا و نيز پرستاران به دليل اعتصاب و  تبعيد آن
اعتراض، روی ديگر عدالت قضايی در 
جمھوری اسgمی است که در سال گذشته نسبت 

که  در حالی.  به سال پيش از آن بسيار بيشتر شد
ی  کارگران و معلمان و پرستاران به دليل مطالبه

حقوق خود و اعتراض به ظلم و ستم حاکم، با 
شوند،  احکام قضايی و اخراج از کار روبرو می

ی حاصل  مقامات جمھوری اسgمی بر سر سفره
ھا نشسته و به چپاول و ثروت  از زحمات آن

اندوزی مشغول ھستند و اگر ھم يکی از عمال 
افتد تنھا  چون بابک زنجانی به زندان می ھا ھم آن

شود و تمام عوامل  اوست که به محاکمه کشيده می
ھا شريک بودند  حکومتی که با او در اين چپاول

شان با ھم در يک کاسه  دست"اصطgح  و به
ی چپاول خود  ، در امنيت کامل به ادامه"بود

 .مشغول ھستند
 ھزار نفر ٣٠٠اگر در اين کشور سا�نه بيش از 

شوند،  تنھا در ارتباط با مواد مخدر دستگير می
اگر در اين کشور سال به سال شاھد کاھش سن 

فروشی بوده به طوری که دختران نوجوان گاه  تن
اند، اگر سال به سال  فروشی شده مجبور به تن

شاھد افزايش قتل و سرقت ھستيم، بايد ھم ھر 
سال مقامات جمھوری اسgمی به تلويزيون آمده 

از عدالت !!  و از فتح الفتوح شان سخن برانند
که چه  مان بگويند و اين قضايی و اقتصادی برای

 !!ھايی عظيمی بدست آمده است پيشرفت
اما به سياست خارجی برسيم و ببنيم معنا و تفسير 

 !!چيست؟" المللی ای و بين عزت منطقه"
ترين دستاورد جمھوری اسgمی در سال  بزرگ

نرمش "ای بود و ھمان  گذشته گويا توافق ھسته
دانند که اين دروغی بيش  اما ھمه می".  قھرمانانه

ھدف جمھوری اسgمی از ميلياردھا د�ر .  نيست
ای، کسب  ھزينه در کسب به اصطgح دانش ھسته

ای بود تا از اين ابزار برای تحقق  سgح ھسته
اما در پی .  ای خود بھره جويد ھای منطقه طلبی جاه

ھای امپرياليستی که  ھای اقتصادی دولت تحريم
ای در  ھای ھسته مخالف شديد گسترش سgح
گيری  چنين با بھره منطقه خاورميانه بوده و ھم

جمھوری اسgمی از اين سgح برای برھم زدن 
توازن موجود در خاورميانه مخالف بودند، 

نشينی از  جمھوری اسgمی مجبور به عقب
ای شد و  خواست اصلی خود يعنی سgح ھسته

چون  ھايی ھم برای رفع تحريم به خواست
چرا که .   ساله تن داد١۵ی  ھای ويژه بازرسی

ھا، دولت جمھوری اسgمی را از نظر  تحريم
مالی فلج ساخته و در نتيجه جمھوری اسgمی را 

اش عقب  ای ھای ديگر از رقبای منطقه در عرصه
برای نمونه جمھوری اسgمی برای .  انداخت می

ای خود از جمله سوريه به  ھای منطقه دخالت
منابع مالی برای تقويت تسليحاتی و نيروھای 

براساس برآورد کارشناسان .  نظامی نياز داشت
نظامی، حضور نظامی ايران تا سال گذشته تنھا 

 ميليارد د�ر ھزينه در بر ١۵ تا ٩در سوريه بين 
 .داشته است

ھم اکنون نيز ايران يک طرف جنگ در 
از يمن .  سوز خاورميانه است ھای خانمان بحران

تا عراق و سوريه ايران وارد جنگی مستقيم و 
اما .  اش شده است ای غيرمستقيم با رقبای منطقه

ای ايران و در راس آن  در اين ميان رقبای منطقه
تر  عربستان حلقه محاصره را به دور ايران تنگ

ھا نيز تروريستی اعgم  آخرين اقدام آن.  کنند می
در اجgس اخير اتحاديه "  حزب هللا لبنان"کردن 

 کشور اتحاديه تنھا دو کشور ٢٢عرب بود که از 
در ھمين .  لبنان و عراق با آن مخالفت کردند

اجgس يک کميته چھار جانبه متشکل از 
عربستان، مصر، بحرين و امارات متحده عربی 
تشکيل شد تا تحو�ت بحران با ايران را پيگيری 

ھای  کرده و اقداماتی را برای مقابله با سياست
اما جدا از .  ای دولت ايران اتخاذ کند منطقه

کشورھای عربی، عربستان متحدان قدرتمندی ھم 
چون پاکستان و ترکيه را نيز دارد که ھر دو از 

پاکستان اگرچه روابط .  ھمسايگان ايران ھستند
خوبی نيز با ايران دارد اما روابط آن با عربستان 

ھای مذھبی و  تر است و نزديکی بسيار مستحکم
. نيازھای اقتصادی اين را بيشتر نيز کرده است



 ٣ ٧١٣ شماره  ٩۴نيمه دوم اسفند     ٣

٢از صفحه   

 " درخشان"کارنامه 
 جمھوری اسIمی درسالی که گذشت

حضور پاکستان در مانور نظامی اخير ائتgف 
عربی که درست بعد از مانور نظامی سپاه انجام 

ترين مانور نظامی  شد و از آن به عنوان بزرگ
شود يکی از  ھای اخير در منطقه نام برده می سال

در واقع قدرت مالی و اقتصادی .  ھاست اين نشانه
شود تا کشورھايی  کشورھای عربی باعث می

ھا گرايش پيدا کنند تا  مانند پاکستان بيشتر به آن
را "  المللی ای و بين عزت منطقه"بنابر اين .  ايران

ھم فھميديم که در جمھوری اسgمی چه معنايی 
تنھا دوست جمھوری اسgمی در جھان چند .  دارد

حزب و گروه شبه نظامی ھستند که بعضا در 
باشند اما به جای آن تا  قدرت نيز شريک می

 .تان بخواھد دشمن و رقيب دارند دل
البته سال گذشته شاھد گسترش تضادھای درونی 

تضادھايی که روزانه در .  حاکميت نيز بوديم
اشکال گوناگون خود را نشان دادند که 

اخير مجلس خبرگان و شورای "  انتخابات"
ی  اسgمی و اتفاقات حول و حوش آن يک نمونه

ای را  انتخاباتی که حتا خامنه.  روشن آن ھستند
نيز وادار ساخت تا تمام قد به حمايت از جناح 

طوری که بعد از آن نيز  مطلوب خود برخيزد، به
در .  نارضايتی خود را از برخی نتايج اعgم کرد

بررسی تضادھای درونی حاکميت اين نکته مھم 
اولين .  است که اين تضادھا دو ريشه اصلی دارند

ھای مختلف  علت اين تضادھا رقابت جناح
بويژه در .  ست خواھی بورژوازی بر سر سھم

ايران که دولت به دليل نقش پُر رنگی که در 
اقتصاد دارد، از اھميت بيشتری برای پيشبرد 

ھای اقتصادی و منافع خاص ھر کدام از  سياست
ھای بورژوازی از جمله تصاحب رانت  جناح

دومين علت که از اولی .  قدرت برخوردار است
تر است، ناتوانی دولت در کاھش بحران  نيز مھم

اقتصادی، اجتماعی و سياسی حاکم بر جامعه 
ھا و احساس خطر از  شکست سياست.  است

ست تا  فروپاشی نظام جمھوری اسgمی عاملی
ھا علت شکست را در جناح  ھر کدام از جناح

مقابل ديده و بر آن بتازد و مسئوليت شکست را 
 .ی رقيب بياندازد بر عھده

با اين توضيحات براستی بايد چه سالی را به 
 چگونه خواھد بود؟ برای ٩۵انتظار نشست؟ سال 

سال به سال "ھا عادی شده است که بگويند  توده
ی اين است که  و اين نشانه"  دريغ از پارسال

اند تا زمانی که جمھوری  خوبی دريافته مردم به
اسgمی بر سر قدرت است، تا زمانی که مناسبات 

ھا به  داری بر ايران حاکم است، توده سرمايه
خواست خود برای کار، نان و آزادی نخواھند 

 . رسيد
اش برای کارگران   به رغم تمام مصائب٩۴سال 

ھای پيش از آن، اما  و زحمتکشان، به مانند سال
در اين سال مبارزات .  ی اميدی نيز داشت نقطه

ھای تحت  کارگران، معلمان و ديگر اقشار و توده
ای  مبارزات فراکارخانه.  ستم کشور گسترش يافت

از جمله در صنايع پتروشيمی و معادن شکل 
ھای  ی با� رفتن آگاھی توده گرفت که نشانه

حتا جدا از اعتراضات .  کارگر را در خود داشت
ای، مبارزات کارگران در سال گذشته  فراکارخانه

. ھا بود گر با� رفتن آگاھی آن در کليت خود بيان
تر  کارگران گام به گام به اتحاد طبقاتی نزديک

شوند و در اين بين نقش کارگران پيشرو نيز  می
پرستاران نيز در سال .  شود تر می ھر دم پُررنگ

گذشته مبارزات زيادی را پشت سر گذاشتند و در 
اين راه صدماتی نيز ديدند و آن را به جان 

رژيم تعدادی از پرستاران معترض را .  خريدند
ھای ديگر  ھا و مکان اخراج و يا به بيمارستان

اما مبارزات معلمان حکايت ديگری .  تبعيد کرد
مبارزات معلمان در سالی که گذشت .  داشت

ھا در سازماندھی  آن.  پيشرفت محسوسی داشت
ھای جديدی استفاده کردند  اعتراضات خود از راه

ھای  که تجارب ارزشمندی برای ديگر گروه
معلمان در .  اجتماعی و حتا طبقه کارگر داشت

اين اعتراضات حساب خود را ھر چه بيشتر از 
طلبان  جريانات راست و نزديک به اصgح
ی مھم  حکومتی جدا کردند که اين نيز يک نشانه

بنابر اين گسترش مبارزه طبقاتی، .  پيشرفت بود

 .نقطه اميد سالی بود که گذشت
 را به اميد گسترش مبارزه طبقاتی، ٩۵سال 

داری  سرنگونی جمھوری اسgمی و نظم سرمايه
به اميد روزی که کار، نان، آزادی .  آغاز کنيم

به اميد روزی که .  حکومت شورايی تحقق يابد
روزی .  ھيچ کارگری زير خط فقر زندگی نکند

ھايی به جای خانه  که ھيچ انسانی در بيغوله
زندگی نکند، روزی که کودکان به جای کار، 
  ھمه بتوانند به مدرسه رفته و به آرزوھای

شان برسند، روزی که ھيچ انسانی به  کوچک
خاطر عقايدش به زندان نيافتد، روزی که زنان 
از ستم رھايی يابند و ھيچ انسانی به خاطر 
عقيده، مليت و يا مذھب تحت آزار و تبعيض 
قرار نگيرد، روزی که تامين اجتماعی از گھواره 

 .تا گور برقرار شود و به اميد سوسياليسم
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سرمايه داران، دولت و "  چانه زنی"سرانجام پس از چندين ھفته معطلی و بازی شناخته شده 

 درصدی حداقل دستمزد ١۴ اسفند، افزايش ١٩شان درشورای عالی کار، روزچھارشنبه   نوکران
 تومان افزايش ١۶۴ ھزارو ٨١٢ تومان به ۴٢۵ ھزار و ٧١٢حداقل دستمزدماھانه از .  اعgم شد

 ٣ نفره کارگری درحال حاضر ۴ست که حداقل ھزينه و سبدمعيشت يک خانوار   اين درحالی.يافت
 حدود يک سوم ٩۵به عبارت ديگر حداقل دستمزد کارگران درسال . ھزارتومان است۵٠٠ميليون و

شان درشورای عالی کار،بارديگرميليون ھا   خط فقر است وبدين ترتيب سرمايه داران و نمايندگان
 .کارگرو خانواده ھای کارگری را به زندگی درزيرخط فقرمحکوم ساختند

ساز رژيم درشورای عالی کار برآورد   چه که تشکل ھای دست   حتا ازنصف آن٩۵رقم حداقل دستمزد 
اين يعنی تحميل .تراست   ھزارتومان ذکر نموده بودند نيز کم٢٠٠ ميليون و ٢نموده و سبد ھزينه را 

 .تر برکارگران ايران تر،گرسنگی بيشتر و فgکت افزون معيشت نازل
زمان با اعgم رقم حداقل دستمزد توسط علی ربيعی وزير کار رژيم، وی به اين واقعيت اشاره کرد   ھم

وزير کار درواقع .  تعيين شده است"  باتفاھم کامل بانمايندگان کارگری و کارفرمائی"که اين رقم، 
شان درشورای عالی کار، برسر اينکه ميليون   اعتراف کرد که مجموعه کارفرمايان ، دولت و عوامل

نظر و   ھا کارگرو ده ھا ميليون اعضای خانواده آن ھا بايد درفقر و گرسنگی زندگی کنند، ھم
 .اند دست ھم

شان درتوجيه استثماربيشترکارگران می گويند بايد بفکربنگاه ھای اقتصادی   کارفرمايان وپادوان
" بردباری"شرمی ازکارگران طلب   دردی ودرکمال بی  وزيرکاربا سرمايه داران ھمراھی وھم!  باشيم

 !می کند
توان درفقر و گرسنگی به زندگی ادامه   اما شکم گرسنه چگونه می تواند بردبارباشد؟ مگرتاکی می

داد؟ تاکی و تاکجا معيشت کارگری بايد تنّزل کند؟ استثمار شوندگان تاکی بايد اين وضع راتحمل کنند؟ 
اين وضعيت قابل دوام !خفت و خواری بس است!  فقر و فgکت بس است!  ديگرگرسنگی بس است

طبقه کارگر خواھان افزايش .  کارگران نمی خواھند بيش ازاين درزير خط فقر زندگی کنند.  نيست
 !حداقل دستمزد به با�ی خط فقر، خواھان رفاه وخواھان زندگی بھتراست

اين خواست اما بدون .  افزايش حد اقل دستمزد به با�ی خط فقر خواست عموم کارگران است
اعتراض متشکل، بدون سازماندھی اعتصاب و تشديد مبارزه عليه رژيم سرمايه داری حاکم برآورده 

تنھا با ايجاد کميته ھای ويژه درنقطه توليد، سازماندھی اعتصاب  وجنبش اعتراضی .  نخواھد شد
مبارزه برای .  برای افزايش دستمزد است که می توان سرمايه داران و دولت آن ھا را عقب نشاند

 !افزايش دستمزد را، نه درآخر ھرسال، ازھمين امروزسازمان دھيم
 !زنده باد مبارزات طبقه کارگر برای افزايش دستمزد
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 ۴ ٧١٣ شماره  ٩۴نيمه دوم اسفند     ۴

 خدا  را  نماينده اسgم راستين و عرصه حاکميت
دانند، فساد مالی، دزدی،  بر روی زمين می

گری، غارت و چپاول  خواری، قاچاقچی رشوه
ای رسيده که  اموال عمومی، به اوج آن مرحله

 .مقام نخست جھانی را از آن خودکرده است
اين دولت در اختناق، سرکوب و کشتار مردم 

ھای  ايران نيز، گوی سبقت را از تمام رژيم
کشتار .  سرکوبگر و استبدادی ربوده است

ھا ھزار تن از مردم ايران در چند دھه  ده
آشامان حاکم را  گذشته ، عطش خون

جمھوری اسgمی ھمچنان .  فروننشانده است
ھای جھان قرار دارد که  در صدر دولت

 .کند مردم کشور خود را اعدام و کشتار می
جمھوری اسgمی در سراسر دوران حيات 

شماری برای طبقه  ننگينش مصائب بی
ھای زحمتکش به بار آورده  کارگر و توده

 .است
دار حاکم، باندھای  که طبقه سرمايه درحالی

رنگارنگ درون ھيئت حاکمه و دستگاه انگل 
بر دولت سرکوبگر و  روحانيت با تکيه

استبدادی حاکم، از طريق تشديد استثمار 
خواری، غارت و  کارگران دزدی و رشوه

ھای کشور، پيوسته بر حجم  چپاول ثروت
اند، طبقه کارگر  سرمايه و ثروت خود افزوده

سال فقيرتر  به ھای زحمتکش سال و توده
تحت حاکميت رژيم جمھوری .  اند شده

اسgمی، اکثريت بسيار بزرگی از مردم 
اند  ای از فقر گرفتارشده ايران به چنان مرحله

داری بر  که در تمام دوران سلطه سرمايه
در سراسر اين دوران، .  سابقه است ايران بی

گاه شکاف فقر و ثروت در جامعه ايران  ھيچ
از اين .  ھمچون امروز، عميق نبوده است

  بابت نيز نظم حاکم بر ايران، در زمره
داری  فرد جھان سرمايه ھای منحصربه نمونه
متجاوز از ده ميليون بيکار و پانزده .  است

نشين فقير، ارمغان ديگر نظم  ميليون حاشيه
داری است که اسgم راستين و دست  سرمايه

 .نامرئی آسمانی آن را تقديس کرده است
ھا معتاد به مواد مخدر، رواج و  ميليون

فروشی،  گری، تن گسترش روزافزون تکدی
فروش کودکان و اعضای بدن و صدھا نمونه 
ديگر از فجايع و تباھی که جمھوری اسgمی 

دار حاکم به بار آورده است،  و طبقه سرمايه
ھمگی گواه روشنی بر رسوايی و 

 ٣٥ورشکستگی نظمی است که متجاوز از 
سال جز تباھی و ويرانی ارمغانی نداشته 

 .است
 -ھای دولت بورژوائی  فجايع و ويرانگری

چنان عظيم و  مذھبی جمھوری اسgمی، آن
اند که حتی وقتی سران و مقامات  وحشتناک

کوشند خبری و  رسوای حکومت می
آوردھای مثبت  اصطgح دست گزارشی از به

خود ارائه دھند، عمق گند آب حکومت 

١از صفحه   
 قاچاقچيان و باندھای واقعی، 

 اند حاکم و در قدرت

  ۵درصفحه 

 gمی و ورشکستگی بيشتر آن را برمgاس
 .کنند می

در آخرين روزھای نيمه اول اسفند، رئيس 
پليس مبارزه با مواد مخدر جمھوری اسgمی 
خبرنگاران را فراخواند تا گزارشی از 

آوردھای پليس را ظاھراً در مبارزه با  دست
 .مواد مخدر ارائه دھد

 ١۴(از آغاز سال  تا امروز :  وی گفت
اند که   ھزار نفر دستگيرشده٣۴٠)  اسفند
 ھزار نفر قاچاقچی و بقيه معتادان آلوده ٢٣٠

 ھزار پرونده ٢٨٠.  به مواد مخدرند
. شده است  باند متgشی٢۶٠٠شده و  تشکيل
شده است که   تن انواع مواد مخدر کشف۵٢۵

 درصد ١۴در مقايسه با سال گذشته افزايش 
 تن ۴٠٠از اين مقدار، .  دھد را نشان می

اخيراً .  اند ترياک و بقيه حشيش و مرفين بوده
اند   تن از اعضای يک باند دستگيرشده٩نيز 

اند و قصد  کرده که افراد دانشگاھی و تحصيل
داشتند يک ماده مخدر جديد را به کشور 

که در سال جاری  سرانجام اين.  وارد کنند
 .اند شده آوری  ھزار معتاد نيز جمع١١٠

آمار و ارقامی که پليس مبارزه با مواد مخدر 
که خود آگاه باشد،  دھد، بدون آن ارائه می

رسوايی و ورشکستگی نظم حاکم بر ايران و 
 .زند رژيم سياسی پاسدار آن را جار می

ساله  چگونه ممکن است در کشوری که ھمه
ھای عريض  پليس جمھوری اسgمی گزارش

و طويلی از کشف خروارھا ترياک و نابودی 
 ٢٣٠دھد،   مواد مخدر می باندھای قاچاق

ھزار قاچاقچی در طول يک سال 
دستگيرشده باشند؟ �بد بايد صدھا ھزار از 

ھا وجود داشته باشند که  اين نمونه قاچاقچی
ھا به دام افتاده  در يک سال اين تعداد از آن

 .باشند
ھا معتاد در ايران  اکنون ميليون چراکه ھم
 تا ٢ھا را  مقامات دولتی تعداد آن. وجود دارد

اخيراً ھم يکی از .  اند  ميليون اعgم کرده۴
هللا اين  سران باند موسوم به انصار حزب

بنابراين .   ميليون اعgم کرد٧ تا ۶تعداد را 
ای در سراسر ايران  ھای گسترده بايد شبکه

وجود داشته باشد که به اين جمعيت 
 . چندميليونی مواد مخدر برسانند

دفعات، سران رژيم و فرماندھان پليس و  به
اند که تمام  سپاه پاسداران تکرار کرده

اند که ھيچ  مرزھای ايران چنان تحت کنترل
تواند از مرزھای ايران عبور  ای نمی جنبنده

اما اکنون اعترافات پليس مبارزه با مواد .  کند
قدر مواد مخدر و  مخدر حاکی است که آن

شود و توزيع  ويژه ترياک وارد ايران می به
گردد که صدھا تن آن در طول سال،  می

 .شده است توسط  پليس کشف
محال است بدون نقش مستقيم سران و  

مقامات رژيم، باندھای درونی دستگاه دولتی 

ھا و نھادھای آن چنين حجم  و حتی ارگان
کgنی از مواد مخدر بتواند وارد ايران شود 

. ھا معتاد برسد که به مصرف ميليون
وانتقال صدھا تن مواد مخدر  ترديد  نقل بی

توانند  فقط از عھده کسانی ساخته است که می
ھای مرزی  ای را بدون کنترل ھر محموله

زمينی، دريايی و ھوايی وارد کشور کنند يا 
قطعاً انجام اين .  از گمرکات ترخيص نمايند

کار نيز از عھده يک يا چند نفر يا حتی يک 
ای از  باند ساخته نيست، بلکه شبکه گسترده

 .درون ھيئت حاکمه در آن نقش دارند
ای چنان گسترده وعريان  اين واقعيت دامنه

 نزاعش با باندھای  نژاد وقتی دارد که احمدی
" برادران قاچاقچی"ديگر با� گرفت، از 

درون ھيئت حاکمه نام برد که ھرسال از 
البته .  زنند بابت آن ميلياردھا سود به جيب می

ھايی که ادعای  که کسی و يا دستگاه بدون اين
 مواد مخدر يا ديگر کا�ھا  مبارزه با قاچاق

. را دارند، جرئت پيگيری آن را داشته باشد
اخيراً نيز روحانی از ارگانی در درون رژيم 

. گری است قچی صحبت کرد که کارش قاچا
صراحت بگويد  بازھم نه او جرئت کرد که به

کدام ارگان و نه فرد يا نھاد ديگری از درون 
رژيم اين جرئت را به خود داد که حتی از 

دانند که اگر اين مسئله  چون می.  آن نام ببرد
کمی برمg شود، پته تمام مقامات تا با�ترين 

افتد و خود افشا کنندگان ھم  ھا روی آب می آن
ھا نيز درگير  چرا که آن.  افتند گير می

اصطgح غيرقانونی ھستند که  ماجراھای به
 .شان توسط رقبا برمg خواھد شد پرونده

سودی که باندھای مافيايی درون ھيئت 
برند، به  حاکمه از قاچاق مواد مخدر می

وجه قابل قياس با سودی که از طريق  ھيچ
شود  ھا می قاچاق کا�ھای ديگر عايد آن

 .نيست
فقط از بابت فروش مواد مخدر در  ھا نه آن

ھا تومان سود   تريليون ساله داخل ايران ھمه
برند، بلکه صدور مواد مخدر از ايران به  می

کشورھای ديگر نيز منبع بعدی درآمد و 
ترين  ايران مھم.  ھاست  آن سودھای ھنگفت

کشور ترانزيت مواد مخدر به آسيا و 
روشن است که در اينجا نيز ھمان .  اروپاست

ھا و نھادھای جمھوری  افراد، باندھا، ارگان
جريان صدور مواد .  اندرکارند اسgمی دست

مخدر از ايران به کشورھای ديگر نيز چنان 
آشکار است که رئيس پليس مبارزه با مواد 

کند، بدون  مخدر رژيم ھم به آن اعتراف می
که در اين مورد حرف مشخصی ارائه  اين
تنھا به ذکر اين نکته اکتفا کرد که .  دھد

باندھايی اقدام به قاچاق ترياک از داخل "
کنند که برای  ايران به خارج از مرزھا می

." شود ھا تgش می ھای آن شناسايی سرشاخه
واقعيت اين است که قاچاقچيان بزرگ و 
واقعی باندھای درونی جمھوری اسgمی، 

ھای آن ھستند که مصونيت  سران و ارگان
ھا به  گاه نه نامی از آن کامل دارند و ھيچ



 ۵ ٧١٣ شماره  ٩۴نيمه دوم اسفند     ۵

ويژه جوانانی که آينده خود را  مخدر، به
بينند و راه صحيح نجات از  شده می تباه

باری را که در آن گرفتارند،  وضعيت فgکت
گونه که  ھمان.  دانند، اتفاقی عجيب نيست نمی

ھا  نيز  در افزايش روزافزون خودکشی
اما عواقب .  بينيم انعکاس ھمين واقعيت را می

باری که نظم حاکم به بار  وضعيت فاجعه
. شود  موارد خgصه نمی آورده است به ھمين

ھای ديگر از نمونه  در اشکال و پديده
زورگيری، سرقت، قتل، جنايت نيز خود را 

ھا نيز گوشه ديگری از  اين.  دھد  نشان می
آوردھای نظم ارتجاعی و  ثمرات و دست

 .پوسيده حاکم بر ايران است
ھمين چند روز پيش بود که فرمانده پليس 
تھران بزرگ گزارشی از فتوحات خود در 
ھفتمين طرح به گفته وی دستگيری باندھای 

: او گفت.  تبھکار در سطح شھر تھران داد
 باند تبھکار که در قالب زورگيری، ٢٨"

سارقان منزل، سارقان به عنف و سرقت 
 زن ١٣٧کردند متgشی و  خودرو فعاليت می

توجه در  اما نکته قابل."  و مرد دستگير شدند
متوسط سن افراد "اين گزارش اين بود که 

 سال ٢٠ تا ١٨دستگيرشده در اجرای طرح 
 ١٣٠٠وی باافتخار از متgشی کردن ." است

اما .   خبر داد٩۴باند از اين نوع در سال 
قدر کودن است که  پليس جمھوری اسgمی آن

کند، سن متوسط  داند وقتی اعgم می نمی
 سال ٢٠ تا ١٨اعضای باندھای تبھکار 

ای افتخار در آن نيست بلکه سند  است، ذره
رسوايی و ورشکستگی رژيم جمھوری 

 gمی را برمgکند می اس. 
که در کشوری، رژيمی غرق در فساد،  وقتی

که در  دزدی، چپاول و غارت باشد، وقتی
ھا انسان بيکار، فقير و  کشوری ميليون

که در کشوری تمام  گرسنه باشند، وقتی
ھای پيشرفت بر سر راه فرزندان  راه

کارگران و زحمتکشان سد شده باشد، 
 تا ١٨آور نخواھد بود که نوجوانان  تعجب

. باشند"  باندھای تبھکار" ساله اعضای ٢٠
نه "  باندھای تبھکار"اما حقيقت اين است که 

 ساله، بلکه  دار و ٢٠ تا ١٨اين نوجوانان 
اند که اين نوجوانان   بر ايران ھای حاکم دسته

کنند که با  بيکار، فقير و گرسنه را ناگزير می
گرسنه خود و  سرقت و زورگيری، شکم

معضل جامعه .  شان را سير کنند  خانواده
اينان .  اند  و در قدرت ايران تبھکاران حاکم

 .کن شوند بايد از ايران ريشه

ھا برای حفظ نظم موجود ببرد، با  افيون توده
اشاعه افيون واقعی، ترياک و ديگر مواد 

ويژه در ميان جوانان ھمين استفاده  مخدر به
را به شکلی ديگر در جھت حفظ نظم موجود 

 .برد می
پوشيده نيست، انسانی که در چنگال مواد 
مخدر گرفتارشده است، تبديل به يک آدم 

او ديگر انسانی .   شود مريض و مفلوک می
ھای نظم موجود  نخواھد بود که با بيدادگری

ای  بجنگد و برای زندگی بھتر، برای جامعه
انسانی، رسته از استثمار ، ستم، استبداد و 

 .بندگی مبارزه کند
جمھوری اسgمی برای تحقق اين ھدف 
ضدانسانی خود، از اين بابت نيز منافع خود 

ويژه  را در گرفتار شدن مردم ايران به
 .بيند جوانان می

ادعای مبارزه با مواد مخدر در جمھوری  
اسgمی يک دروغ بزرگ است و 

اصطgح مبارزه،  ھای پليس از اين به گزارش
چيزی جز سرپوش گذاشتن بر اين دروغ 

 .نيست
ھاست که اين دروغ را تحويل مردم  سال
ھای عريض و  سال گزارش به سال.  اند داده

طويلی از کشف خروارھا مواد مخدر و 
دھند،  دستگيری صدھا ھزار قاچاقچی می

شدگان مرتبط با مواد  سال آمار اعدام به سال
سال تعداد  به اند، سال مخدر را افزايش داده

کنندگان مواد مخدر در  معتادان و توزيع
سال بر  به يافته است، اما سال ھا افزايش زندان

شده  تعداد معتادان به مواد مخدر نيز افزوده
ميليون اعgم  زمانی آمار معتادان يک.  است
شد، يک دھه بعد به دو ميليون افزايش  می

در دھه سوم موجوديت جمھوری .  يافت
اسgمی از سه ميليون تجاوز کرد و اکنون 

 .شود  ميليون ارائه می٧ تا ۴آمار 
ای جز  جمھوری اسgمی رسالت و وظيفه

غارت و چپاول، فساد، تباھی توده مردم و 
در کشوری که متجاوز از ده .  ويرانی ندارد

ميليون انسان بيکارند، در کشوری که مردم 
در چنگال يک رژيم استبدادی و مذھبی اسير 
و گرفتارند، در کشوری که انواع و اقسام 

شده  ھا و فشارھا بر مردم تحميل محدوديت
ھايی از مردم به مواد  آوری گروه است، روی

اگر ھم .  شوند آيد و نه دستگير می ميان می
برحسب اتفاق در جريان اختgفات و 

ھای جناحی چيزی برمg گردد، يکی،  نزاع
کنند و  دو نفر را حتی با  اعدام قربانی می

ھمين ماجرای .  آورند سروته قضيه را ھم می
بابک زنجانی را در نظر بگيريد که چگونه 

نژاد در زد و  از دوران رفسنجانی تا احمدی
ھا،  بند با تمام مقامات رژيم، بانک

ھا، وزارت  ھا، وزرای کابينه وزارتخانه
اطgعات، پليس، سپاه پاسداران، گمرک 

در انواع و اقسام دزدی و ....  و 
ھا فعال  گری با مشارکت ھمه آن قاچاقچی

ھا ميليارد د�ری انباشت  بوده و ثروت ده
اما حا� که در پی درگيری .  کرده است

ھای رژيم کارش به محاکمه کشيده  جناح
شود، نقش  است، آنچه به ميان کشيده نمی

ھا و نھادھايی است که او را  مقامات، ارگان
حمايت کرده و در زد وبند با او، سودھای 

 . اند ھنگفتی به جيب زده
رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر از 

عنوان قاچاقچی   ھزار نفر به٢٣٠دستگيری 
گويد، درواقع اينان که  مواد مخدر سخن می

کار جمھوری اسgمی ھرسال صدھا  رژيم تبه
ھا را با ادعای قgبی مبارزه با مواد  تن از آن

سپارد و صدھا  مخدر به جوخه اعدام می
کند،  ھا را به حبس محکوم می ھزار تن از آن

داری حاکم و  عموماً قربانيان نظم سرمايه
مذھبی جمھوری اسgمی از   –دولت بورژوا 

ميان انبوه بيکاران، فقرا و معتادانی ھستند 
که باندھای دزد و قاچاقچی وابسته به 

ھا را با پرداخت اندکی دستمزد  حکومت، آن
ای گسترده برای توزيع مواد مخدر  در شبکه
اگر رئيس پليس .  اند دھی کرده سازمان

 ٢٣٠مبارزه با مواد مخدر از دستگيری 
ھا در طول يک سال خبر  ھزار تن از آن

اکنون �اقل ده برابر اين  دھد، �بد بايد ھم می
تعداد مشغول توزيع مواد مخدر در ميان 

 .ھا معتاد باشند ميليون
اينان خود قربانيان رژيم فاسد، تبھکار و ضد 

اند که  انسانی جمھوری اسgمی و طبقه حاکم
مروج و اشاعه دھندگان واقعی مواد مخدرند 

 . برند و از قبل از آن سود می
فقط از قاچاق  ھای ھيئت حاکمه نه دارو دسته

ھای ھنگفت  مواد مخدر و اشاعه آن ثروت
اندوزند، بلکه با اين اقدام تبھکارانه و  می

ای برای  کوشند از آن وسيله کارانه می جنايت
 .تحکيم نظم ستمگرانه موجود بسازند

کوشد  گونه که می جمھوری اسgمی ھمان
عنوان يک دولت پاسدار نظم ستمگرانه  به

داری تمام امکانات جامعه را در  سرمايه
خدمت اشاعه خرافات مذھبی قرار دھد تا با 

 ناآگاه، و انفعال سياسی  تحميق معنوی توده
عنوان  آنھا، حداکثر استفاده را از مذھب، به

۴از صفحه   
 قاچاقچيان و باندھای واقعی،

 اند  حاکم و در قدرت

.نشريه کار سی وھفت سال بدون وقفه انتشار يافت  
 سی وھشتمين سال انتشار خود را 
 با اعتقاد عميق به پيروزی پرولتاريا

. آغاز می کند  
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٩درصفحه   

١از صفحه   

 ابعاد فاجعه بار خودکشی

گرچه اين .  جويد و افسردگی و فردی می
توانند در تصميم و اقدام به  عوامل می

خودکشی نقش داشته باشند، اما گسترش خود 
يابی دارند و به  اين اخت�gت نياز به ريشه

تنھايی قادر به توضيح علت افزايش 
 درصد ۶شود تنھا  گفته می.  خودکشی نيستند

 . از اين پديده بر اثر چنين عللی ھستند
شناسانه، خودکشی  در رويکرد جامعه

شود و د�يل آن  ای اجتماعی دانسته می پديده
در ساختار و مناسبات اجتماعی و اقتصادی 

. شود ھای موجود جستجو می و نابرابری
د�يلی نظير فقر و تنگدستی، بيکاری، مسايل 
و معضgت زندگی شھری و جنسيت، 

رويکردی .  قوميت، سن، ميزان تحصيgت
که به جز، خودکشی و علل افزايش آن، 

ی عوامل ديگر از جمله گسترش  ريشه
اخت�gت روانی و افسردگی در ميان مردم 

 .جامعه را نيز روشن سازد
، ٩٢ھای سال  در بررسی آمار خودکشی

شاھديم بيش از نيمی از آمار خودکشی در 
 ٣٠به گروه سنی زير )   درصد۵۴(اين سال 

يعنی جوانانی که قاعدتا .  سال تعلق دارد
بايستی شادترين و پراميدترين گروه جامعه 

اما جوانان در ايران به علت گسترش .  باشند
ھای سياسی و  فقر و بيکاری، نبود آزادی

فردی و امکانات تفريحی و ورزشی، يکی 
زنان يکی .  اند پذير جامعه ھای آسيب از گروه

زيرا به .  پذيرند ھای آسيب ديگر از گروه
شان در معرض تبعيض و  خاطر جنسيت

نرخ بيکاری .  حقوقی شديدی قرار دارند بی
از آن گذشته در .  در ميان آنان بسيار با�ست

ھای دولتی و اجتماعی و  معرض خشونت
گرچه از نظر آماری، .  خانوادگی قرار دارند

تر از مردان  تعداد خودکشی در ميان زنان کم
است، اما در بررسی اين آمار بايد به چند 

نخست، آمار فوق، آمار .  نکته توجه داشت
در برخی مناطق و .  متوسط ايران است

چون ايgم، آمار خودکشی زنان  ھا ھم استان
بسيار با�ست؛ دوم، ھمان گونه که گفته شد 

ھا روشن و دقيق  آمار واقعی خودکشی
نيست؛ سوم، آمار اقدام به خودکشی ناموفق 

طبق آمار ديگری زنان سه .  شود ثبت نمی
تر از مردان اقدام به خودکشی  برابر بيش

آمار مراجعه به .  يابند کنند که نجات می می
 نشان ٩٣مراکز اورژانس اجتماعی در سال 

 نفر ٨٠٠ تماس تلفنی ١٢۶٧دھد از  می
 نفر مربوط به مردان ۴۶٠مربوط به زنان و 

 مراجعه ۶۶٠در ادامه ھمين آمار، .  است
مرتبط با خودکشی به مراکز مداخله در 
بحران اورژانس اجتماعی وجود داشته که 

از .  اند  نفر زن بوده۵١۵ نفر مرد و ١۴۵
 مراجعه به خودروھای خدمات سيار ١۴٠٠

 نفر ۵٠٠ نفر زن و ٩٠٠اين مؤسسه، حدود 
 .اند مرد بوده

در دنيا، آمار خودکشی در ميان افراد مجرد 

شود، اصو� به  مرگ يا آسيب جدی نمی
افرادی که .  بيمارستان مراجعه نمی شود

شوند تا  ھا آورده می روزانه به بيمارستان
ھای مختلف شستشو  ھايشان از قرص معده

دستشان بخيه زده شود، در  داده شود يا رگ
برخی از .  شوند جايی ثبت و گزارش نمی

شان به  خواھند مرگ بستگان ھا نمی خانواده
عنوان خودکشی ثبت شود، در نتيجه پرونده 

يا آمار مربوط .  شود ای برای آنھا تنظيم نمی
به روستاھا و شھرھای کوچک که به مراکز 

به روال .  پزشکی قانونی دسترسی ندارند
معمول نيز، رژيم از انعکاس ھمان آمارھای 

خودداری "  نمايی سياه"موجود به بھانه 
بنابراين آمار فوق قابل اتکا نبوده و .  کند می

آمار واقعی با توجه به مجموعه شرايط 
در .  موجود در ايران بسيار با�تر است

گوشه و کنار خبرھا نيز به افزايش پديده 
معاون .  شود خودکشی در ايران اشاره می

دانشجويی وزارت بھداشت در ارديبھشت ماه 
، از افزايش خودکشی در ميان ٩۴

 ٩٢ نسبت به سال ٩٣دانشجويان در سال 
 . دھد خبر می

بسياری بر . ست چند عاملی ای خودکشی پديده
ھای  ست فردی و ريشه اين اعتقادند که اقدامی

ھای روانی،  آن در اخت�gت و بيماری
افسردگی، اضطراب و نااميدی فرد نھفته 

شناسانه، اين پديده  اما، رويکرد جامعه.  است
داند و  اجتماعی می  –ای فرھنگی  را پديده

د�يل آن را در ساختار و مناسبات اجتماعی 
 .جويد می

ھا، از عوامل متعددی در اقدام به  در رسانه
اختgفات :  خودکشی در ايران ياد شده است

زناشويی، عشق و تمايgت شديد عاطفی، 
شکست در عشق و اخت�gت روانی و 

ھای  شخصيتی، مشکgت ناشی از شکست
مانند (ھا، فشارھای روانی  تحصيلی، استرس

فشارھای عاطفی، فشارھای تحصيلی مانند 
کنکور، نقايص جسمی و فيزيکی در نسل 

ھدفی و  ، احساس پوچی و بی)جوان
افسردگی، فقر و تنگدستی، بيکاری، اخراج 
از کار و شرايط نامساعد اقتصادی، مسايل و 
معضgت زندگی شھری و وضعيت نابسامان 
زندگی، ضعيف شدن اعتقادات مذھبی، 
برمg شدن اسرار و حقايق خصوصی 

 ...زندگی فرد و
ھا،  مجموعه عواملی که برشمردن آن

تواند به چرايی افزايش پديده خودکشی  نمی
برخی عوامل، .  در ايران نوری بتاباند

چون اختgفات زناشويی، عشق و تمايgت  ھم
شديد عاطفی، برمg شدن اسرار و حقايق 
خصوصی زندگی فرد، ضعيف شدن 

ھای تحصيلی چنان  اعتقادات مذھبی، شکست
فراگيرند که در صورت صحت، بايد با 
آماری تقريبا معادل جمعيت ايران روبرو 

رويکرد روانشناسانه، علل را در .  باشيم
ھای روانی و شخصيتی  اخت�gت و بيماری

شود آنان در ديوارنويسی خود، از مشکgت  می
ست که  اين در حالی.  اند خانوادگی نام برده

مشکgت "اند از اين  پدر و برادر آنان مدعی
 .اند اطgعی نداشته" خانوادگی

اين خبر، يکی از موارد متعدد خودکشی در 
ھا انعکاس وسيعی  ايران است که در رسانه

اما اخبار تلخ  خودکشی، حتا خودکشی .  يافت
کودکان در ايران، اکنون به يکی از حوادث 

ای که  پديده.  متداول روز تبديل گشته است
 .پيش از اين چنين گسترده نبود

ايران در دھه شصت از زمره کشورھای 
دارای آمار پايين خودکشی بود، اما اين پديده 

ھای اخير با گذشت زمان از  در دھه
گيری جمھوری اسgمی و رشد  قدرت
ھای اجتماعی ناشی از وجود نظام  آسيب

داری و رژيمی ديکتاتور و مذھبی  سرمايه
چنان به سرعت رو به افزايش است که 
اکنون در گروه کشورھای با نرخ متوسط 

طبق آمار .  خودکشی قرار گرفته است
 درصد ٣موجود، اقدام به خودکشی از حدود 

 ۶، به ١٣۶٣در ھر صد ھزار نفر در سال 
 ١٣٨٣درصد در ھر صد ھزار نفر در سال 

/  ۵و   درصد در ھر صد ھزار نفر در ۶ 
بنا به گزارشی از .   رسيده است١٣٨۶سال 

 ١٣٨٨سازمان پزشکی قانونی، از زمستان 
 به طور متوسط روزانه ١٣٨٩تا زمستان 

بنا به گزارشی .  اند  نفر خودکشی کرده١٠
 ١١١ تعداد ١٣٨٢ تا ١٣٨١ديگر، از سال 

 ۵٢ پسر و ۵٩(کودک ھشت تا سيزده ساله 
به شيوه مسموميت اقدام به خودکشی )  دختر
 .اند کرده

روزآمدترين آمار خودکشی در ايران، آمار 
ھای  بر پايه اين آمار، مرگ.   است٩٢سال 

 در ٩١مشکوک به خودکشی نسبت به سال 
 درصد افزايش داشته و روزانه ١۴حدود 

. اند  نفر در کشور اقدام به خودکشی کرده١١
 ١٨بيشترين موارد خودکشی در گروه سنی 

/  ٢سال است که ٢۴تا   درصد از کل ٢٨ 
گيرد، پس از آن  موارد خودکشی را دربرمی

 درصد، ٢٢ /  ٢ سال با ٣٩ تا ٣٠گروه سنی 
 ۵٠ درصد، با�ی ١٧ /  ۶ سال با ٢٩ تا ٢۵

 سال با  ۴٩  تا ۴٠ درصد،   ١٢ /  ٩سال با 
١  / /  ٩سال با ١٨ درصد و زير ١١   ٧ 

درصد به ترتيب بيشترين موارد خودکشی را 
 ماھه ٩طبق آمار .  اند به خود اختصاص داده

 نفر خودکشی ٣١٢۵، تعداد ٩٢اول سال 
 نفر ٢١۴٣ نفر را زنان و ٩٨٢اند که  کرده

 . دھند را مردان تشکيل می
در بررسی آمارھا بايد توجه داشت که اين 
آمار تمام موارد اقدام به خودکشی را در 

در برخی موارد که منجر به .  گيرد برنمی
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ھا نيز به  کشاورزی بودند و بسياری از اين
بخش خصوصی واگذار شدند، اما مقاومت 

ھای مذبوحانه رژيم  رغم تgش تپه، به در ھفت
برای مستاصل ساختن و فرسوده نمودن 

رغم تمام اقدامات  کارگران، و به
گرانه عليه کارگران پيشرو و فعا�ن  سرکوب

. تپه، ادامه يافت سنديکای کارگران ھفت
دولت برای درھم شکستن مقاومت کارگران، 

تر متوسل   به قھر و سرکوب بيشتر و خشن
از آن جمله بود بازداشت مکرر رھبران .  شد

سازی برای  گرد و پرونده سنديکا، پی
تپه، حبس و  کارگران آگاه و پيشرو ھفت

اخراج تمام اعضای ھيئت مديره سنديکا توام 
با تحميل تنگناھای شديد معيشتی و اقتصادی 

در کنار آن با تداوم اخراج و .  ھا برخانواده
بازخريدھای اجباری، شمار کارگران را به 

بدين .   ھزار نفر کاھش داد کمتر از سه
اندازی سرمايه داران  ترتيب انگيزه چنگ

بخش خصوصی بر اين شرکت بزرگ را 
تقويت نمود و آرام آرام زمينه وارد ساختن 

 !ضربه نھايی را فراھم ساخت
سازی، چند  بدنبال آن، سازمان خصوصی

 صددرصد ٩٣نوبت در شھريور و آبان 
تپه  سھام شرکت کشت و صنعت نيشکر ھفت

عرضه عمومی سھام و "را تحت عنوان 
ھای؛ دنيای  که در روزنامه"  دارائی

اقتصادی، ايران و اعتماد نيز درج شد، برای 
و .  واگذاری به بخش خصوصی عرضه کرد

که چند روز پيش در بيستم  سرانجام وقتی
اسفند، اعgميه کارفرمای خصوصی اين 
شرکت بر تابلو اعgنات کارخانه نيشکر 

تپه نصب شد، ديگر برھمگان مشخص  ھفت
تپه، عgوه بر فشارھا و  شد که کارگران ھفت

مشکgت پيشين، بايستی خود را برای 
تر ومحدوديت ھا و فشارھای  مشکgت افزون

 . تری نيز آماده و تجھيز کنند تازه
ای را پشت  تپه، دوره کارگران مبارز ھفت

آنان .  اند سر گذاشته، وارد دوره جديدی شده
در جريان مبارزات شجاعانه و مستمر خود 
طی ساليان گذشته عليه دولت به عنوان يک 

دار بزرگ، تجارب  کارفرما و سرمايه
اند و حال بايد با تکيه بر اين  فراوانی اندوخته

تجارب، دور جديدی از مبارزه عليه 
سرمايه، اين بار از نوع خصوصی آن را 

 .سازمان دھند
اکنون مستقل از اينکه سياست دولت در 
زمينه واگذاری مجتمع کشت و صنعت 

ی آن، چگونه  تپه و زيرمجموعه نيشکر ھفت
رود و چه زمانی حالت نھايی  و تا کجا پيش

بخود بگيرد و يا چه عواقبی برای کارگران 
اين شرکت درپی داشته باشد، اما اين 

تپه در اين  ست که کارگران ھفت واقعيتی
اعتصابات پرشکوه و .  ماجرا تنھا نيستند

آھن بافق   کارگر معدن سنگ۵٠٠٠يکپارچه 

کاغذسازی کشت و صنعت کارون که سال 
 به بخش خصوصی واگذار شد، چند ماه ٨۵

بيشتر طول نکشيد که کارفرمای جديد ،  در 
کارخانه را بست و ھمه کارگران را اخراج 

 .کرد
تپه به تجربه دريافته  بنابراين کارگران ھفت

سازی،  دانستند که خصوصی بودند و می
يعنی اخراج گسترده کارگران، 

سازی يعنی ساعات کار و استثمار  خصوصی
. اند بيشتر کارگرانی که اخراج نشده

سازی يعنی مزد و مزايای کمتر،  خصوصی
حقوقی بيشتر، يعنی شرايط  يعنی بی

بارتر، سوانح کاری بيشتر و يعنی  خفت
ھای تامين  محروميت بيشتر از حداقل

ھا را کارگران  اين!  اجتماعی و حقوق کار
دانستند و از ھمين رو شديدا با  تپه می ھفت

ھای آن به بخش  واگذاری اين شرکت يا زمين
خصوصی مخالف بودند و بطور متشکل و 

پرچم .  يکپارچه در برابر آن ايستادند
اعتراض متشکل عليه سياست 

 در معدن ٩٣سازی که سال  خصوصی
آھن بافق برافراشته شد، پيش از آن،  سنگ

در نيمه دوم دھه ھشتاد، در کشت و صنعت 
 !تپه به اھتراز درآمده بود ھفت

تپه برای مقابله با اين تعرض  کارگران ھفت
آشکار دولت و مقاومت در برابر آن، که 

زد،  ھا را رقم می بيکاری بخش زيادی از آن
با يک سلسله اعتصابات طو�نی مدت، 

ھا و تظاھرات پرشور خيابانی، در  پيمايی راه
برابر تصميم دولت ايستادند و مانع واگذاری 

تپه به بخش خصوصی  کشت و صنعت ھفت
 تا ٨۵تنھا در فاصله يک ساله مھر ماه . شدند
 اعتصاب ١۶تپه  ، کارگران مبارز ھفت٨۶

 چندين اعتراض از جمله ٨٧بزرگ و سال 
 روزه را به ياری ۵٠يک اعتصاب بزرگ 

شان که در  کارگران آگاه و پيشرو و سنديکای
درون ھمين مبارزات شکل گرفت، سازمان 

جنبش کارگری ايران در مقياس تمام .  دادند
در سطح خارج .  تپه بود کشور حامی ھفت

تپه، حمايت بسياری  کشور نيز، نيشکر ھفت
از کارگران و سنديکاھای کارگری را بدست 

 را تاريخ قطعی ٨٩اگرچه دولت، سال . آورد
تپه و  واگذاری کشت و صنعت نيشکر ھفت

 شرکت و کشت و صنعت مشابه آن ١٠
اعgم کرد مانند کشت و صنعت و دامپروری 
مغان، کشت و صنعت جيرفت، کشت و 
صنعت شھيد بھشتی، کشت و صنعت شھيد 
رجايی و امثال آن، که ھمگی زيرمجموعه 
شرکت مادر تخصصی توليد محصو�ت 

توان  ھا نيز نمی اگر چه روی اين وعده.  است
و نبايد حساب باز کرد، اما موضوع قابل 
توجه اين است که کارفرمای خصوصی حتا 
در ظاھر ھم که شده، حرفی از ادامه کاری 
کارگران و ضمانت شغلی يا عدم تعديل و 

 .ھا برزبان نياورده است اخراج آن
پوشيده نيست که دولت جمھوری اسgمی از 
ھمان اوائل دھه ھشتاد تصميم داشت مجتمع 

تپه را به بخش  کشت و صنعت نيشکر ھفت
اما اين مجتمع در .  خصوصی واگذار نمايد

دار   پرسنل داشت و سرمايه٧٠٠٠آن مقطع 
خواست با اين حجم از  بخش خصوصی نمی

که  برای آن.  نيروی انسانی، آن را بخرد
تپه، قابل خريد  مجتمع کشت و صنعت ھفت

دار بخش خصوصی گردد، دولت بايد  سرمايه
ھزينه مجتمع را به بھای باز خريدھای 
اجباری و اخراج و تعديل نيروی کار، پايين 

 تعداد ٨٧ تا ٨۴ھای  طی سال.  آورد می
 نفر تقليل ۴٠٠٠ به ٧٠٠٠کارگران از 

نخستين اقدام دولت برای واگذاری اين .  يافت
ھای  مجتمع با تgش آن برای فروش زمين

مديريت شرکت به بھانه .  شرکت آغاز شد
پرداخت دستمزد کارگران که چند ماه عقب 

 ھزار ھکتار از ۵افتاده بود، تصميم گرفت 
اما کاھش .  اراضی شرکت را بفروشد

ھای زيرکشت نيشکر، معنايش کاھش  زمين
توليد نيشکر بود و کاھش توليد نيشکر که 
ماده اوليه کارخانه نيشکر است معنای 
ديگری جز کاھش و يا توقف فعاليت 

تپه نداشت و  کارخانه نيشکر ھفت
. توانست مورد توافق کارگران باشد نمی

دولت ضمن آن که بخش ھائی از زمين ھا را 
به ساختمان سازی اختصاص داد ، انکار 

کرد که در صدد واگذاری کشت و  نمی
ست و  تپه به بخش خصوصی صنعت ھفت

اما .  کرد تدريجا زمينه آن را فراھم می
تپه که عواقب  کارگران مبارز ھفت

ھا و موسسات  سازی کارخانه خصوصی
ديگر را ديده و يا شنيده بودند، متحد و 
يکپارچه با اين تصميم دولت به مخالفت 

تپه ديده  کارگران نيشکر ھفت.  برخاستند
که کارخانه قند دزفول  بودند وقتی

سازی شد و تقريبا مفت و مجانی  خصوصی
داده شد، چه "  هللا مکارم شيرازی آيت"به 

. بgيی بر سر کارگران اين کارخانه آمد
هللا مکارم شيرازی در آن  ھمين جناب آيت

تپه  مقطع نقشه تصاحب کارخانه نيشکر ھفت
غير از آن، کارگران .  را نيز در سر داشت

تپه شنيده بودند که وقتی کارخانه  نيشکر ھفت

١٠از صفحه   
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است، چه از جھت عواقب و نتايج 
بار آن و چه از جنبه اعمال قھر و  وخامت

شود، مطلقا  شان اعمال می تعرضی که عليه
ھا ھزار کارگری که در  ده.  تنھا نيستند

ھای مختلف در  شھرھا و مناطق و رشته
خوزستان مشغول بکار ھستند، شرايطی 

ھزاران کارگر شاغل .  تپه دارند مشابه ھفت
ھای جنوب، از جمله کشت  در کشت و صنت

و صنعت کارون، کشت و صنعت خوزستان 
و امثال آن شرايط مشابھی دارند که ھمه 

ھا منافع واحد و مشترکی دارند و بايد  آن
دست اتحاد و ھمياری به سوی ھم دراز کنند 
و يار و ياور رفقای خود درکشت و صنعت 

ای متشکل و  بايد مبارزه.  تپه باشند ھفت
متحدانه را عليه سرمايه از ھر نوع آن 

اتحاد و اتفاق ميان کارگران .  سازمان داد
در .  سابقه نيست ھا بی کشت و صنعت

 کارگران کشت و صنعت ٨٧اعتصابات سال 
تپه و کارگران کشت و صنعت  نيشکر ھفت

کارون  خوزستان به حمايت از رفقای خود 
تپه برخاستند و در اين رابطه حتا  در ھفت

 .بيانيه مشترکی نيز صادر کردند
اما تا آنجا که به وضعيت جديد کشت و 

تپه و واگذاری آن به  صنعت نيشکر ھفت
گردد،  داران بخش خصوصی برمی سرمايه

در ھمين آغاز ورود کارفرمای خصوصی ، 
بايد به تاکيد و روشنی مشخص شود که ھيچ 
کارگری در ھيچ بخشی و تحت ھيچ عنوان 

تمام مطالبات .  ای نبايد اخراج گردد و بھانه
ھای ماھانه،  معوقه کارگران، اعم از حقوق

پاداش سا�نه و ساير مطالبات، بايد در اسرع 
مزد و .  وقت به حساب کارگران واريز گردد

. مزايای کارگران بطور کامل پرداخت شود
تمام کارگران اخراجی و قبل از ھمه فعا�ن 

تپه به سر کارھای خود  سنديکای ھفت
بازگردند و مزد و مزايا و خسارات دوران 

ھا و  پاداش.  اخراج به آنان پرداخت شود
مزايايی که تاکنون به کارگران تعلق 

. گرفته است، بايستی تداوم داشته باشد می
 درصدی عقب افتاده، به سازمان ۴بيمه 

تامين اجتماعی پرداخت و مشکل 
بازنشستگی کارگران مشمول کارھای سخت 

در يک کgم .  آورد برطرف گردد و زيان
ھای کارگران که طی  تمام خواست

اعتصابات و اجتماعات اعتراضی خود طی 
اند،به فوريت بايد  دو ماه اخير بيان کرده

 .جامه عمل پوشانده شود
امروز که تعرض سرمايه، کار و معيشت 

تپه را بيش از گذشته در  کارگران ھفت
معرض خطر قرار داده ، وظايف 

تری بر دوش کارگران آگاه و فعا�ن  سنگين
تپه قرار  سنديکای کارگران نيشکر ھفت

اگر تعرض سرمايه فراتر از .  گرفته است
تپه است، مقابله با  حد کشت و صنعت ھفت

آن و دفاع از کار و معيشت کارگران نيز 

سازمان "ارقامی که از سوی 
انتشار يافته است، در دو "  سازی خصوصی

سال اول  رياست  جمھوری  حسن روحانی 
ميزان سھام واگذار شده به بخش ) ٩٢ – ٩٣(

 برابر سھامی است ١٢خصوصی، بيش از 
که در دو سال اول رياست جمھوری 

واگذار شده و )  ٨۴  –  ٨۵(نژاد  احمدی
ارزش سھام واگذار شده در دو سال اول 

 ۵٠رياست جمھوری روحانی، بيش از 
ست که در دو سال اول  برابر ارزش سھامی

نژاد به بخش  رياست جمھوری احمدی
 )١ (.خصوصی واگذار شده است

ترين و  کابينه حسن روحانی که راست
ترين جناح بورژوازی را نمايندگی  رحم بی
چون و چرای  کند، با اجرای بی می

ھای انحصارات مالی از قماش بانک  برنامه
المللی پول و اجرای  جھانی و صندوق بين

ھای  تر سياست تر و ھمه جانبه گسترده
سازی،  اقتصادی نئوليبرال که خصوصی

رحمانه به  ھای وسيع، تعرض بی اخراج
گيری  سطح معيشت کارگران و باز پس

دستاوردھای طبقه کارگر، از ملزومات و 
درعين حال از نتايج اوليه آن است، تمام 
توان خود را برای تامين منافع سرمايه، 
تامين نيروی کار ارزان و خاموش و تشديد 

حقوقی کارگران بکار بسته  استثمار و بی
 .است

طبقه حاکم و دولت اين طبقه برای پيشبرد 
المللی و شرکای  اين سياست بورژوازی بين
ای به اعمال قھر  داخلی آن، در ابعاد گسترده

و سرکوب عليه کارگران پرداخته و برای 
مرعوب ساختن آنان به حربه اخراج و حبس 
کارگران مبارز و فعا�ن کارگری و 

در کشت و .  سنديکايی متوسل شده است
تپه، تنھا يک سال بعد از اعgم  صنعت ھفت

تپه  موجوديت سنديکای کارگران نيشکر ھفت
و مبارزات پرشکوه کارگران عليه تصميم 
دولت برای واگذاری اين شرکت به بخش 
خصوصی بود که شش عضو ھيئت مديره 
اين سنديکا، شش ماه حبس و سپس از کار 

آھن بافق نيز،  در معدن سنگ.  اخراج شدند
ھای ويژه در معدن،  عgوه بر استقرار يگان

 ھزار کارگر که ۵برای زھرچشم گرفتن از 
با اعتصابات يکپارچه خود، يکی از 

ھای محوری دولت را زير سوال  سياست
برده و با آن به مخالفت برخاسته بودند، 
فعا�ن اين اعتصابات را به کرات به دادگاه 

 تن از آنان را به محاکمه ٩احضار نموده و 
 .کشاندند

تپه، چه از اين نظر  بنابراين کارگران ھفت
ھای ضد کارگری طبقه  که يکی از سياست

حاکم در اين واحد به مرحله اجرا درآمده 

در سال گذشته که احضار و محاکمه دست 
 تن از کارگران مبارز اين معدن را ٩کم 

درپی داشت، در اعتراض و مخالفت با ھمين 
نظر از کشت و  صرف.  سياست دولت بود

ھای مشابه  تپه و کشت و صنعت صنعت ھفت
گانه  ھای ھفت آن، ھزاران کارگر در شرکت

طرح توسعه نيشکر که برای واگذاری به 
اند، با کارگران  بخش خصوصی عرضه شده

 !دردند تپه ھم ھفت
ھا و  ھا به کشت و صنعت موضوع واگذاری

ھای قند و نيشکر و امثال آن خgصه  کارخانه
با نگاھی اجمالی به سايت سازمان .  شود نمی

توان ديد که  سازی، به آسانی می خصوصی
 و  تاکنون صدھا و ھزارھا شرکت و کارخانه

ھای نفت گرفته  موسسه دولتی، از پا�يشگاه
ھای برق، مخابرات  ھا، نيروگاه تا پتروشيمی

ھا و  حمل و نقل ھوايی و دريايی، بانک
ھای بيمه، معادن، صنايع فو�د و  شرکت

آھن و امثال آن به ثََمن بَخس به  ذوب
داران بخش خصوصی واگذار شده  سرمايه

است، صدھاھزارکارگربيکارشده اند و چه 
ای که  ھا و سرمايه  حجم عظيمی از ثروت

اش طبقه کارگر است، به يغما رفته  آفريننده
 !است

سازی يا به اصطgح  خصوصی
سازی دولت و کاستن از  کوچک

ھای آن، به  ھای اجتماعی و ھزينه مسئوليت
 ساختن کارگران از  يک عبارت محروم

ھای تامين اجتماعی و تشديد استثمار،  حداقل
ھای اقتصادی  از اجزاء �ينفک سياست

نئوليبرال است که از دوران رفسنجانی نقشی 
ھای رژيم را  محوری در مجموعه سياست

ھای بعد  برعھده داشته و در تمام طول سال
تری  تر و فزاينده از آن نيز، در ابعاد گسترده

بيش از .  به مرحله اجرا گذاشته شده است
يک ربع قرن است که اين سياست 

ھا و  ضدکارگری که جز اخراج
ھای وسيع و تشديد استثمار  بيکارسازی

کارگران، ثمر ديگری نداشته است، در حال 
ھا در دوره  ميزان واگذاری.  اجرا است

خاتمی نسبت به دوره قبل از وی افزايش 
نژاد، اين  اما در دوران احمدی.  يافت

تر شد و بيش از  ھا، بسی پرشتاب واگذاری
يکی از افتخارات .  پيش فزونی گرفت

ھا تنھا  نژاد اين بود که ميزان واگذاری احمدی
اش، از  در ظرف يک سال رياست جمھوری

 سال قبل ١٠مجموعه سھام واگذار شده در 
تقريبا عين اين .  از آن بيشتر بوده است

ماجرا، در دورۀ حسن روحانی نيز تکرار 
شد و ميزان سھام واگذار شده در يک سال 
اول دوره رياست جمھوری وی، در ده سال 

بر طبق آمار و .  قبل از آن سابقه نداشت

٧از صفحه   
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 ابعاد فاجعه بار خودکشی

در مورد خودکشی .  دو برابر متأھلين است
ھايی شد تا علت  سه خواھر نيز تgش
. شان نسبت داده شود خودکشی آنان به تجرد

ھای انجام شده در ايران،  اما بنا به پژوھش
اخت�gت روانی در افراد متأھل بيش از 

آمار مراکز اورژانس .  اشخاص مجرد است
دار، زنان  دھند زنان خانه اجتماعی نشان می

تر در  متأھل و تازه ازدواج کرده بيش
رئيس اين .  معرض خودکشی قرار دارند

 درصد از اين پديده را به ۵مرکز نيز 
 .دھد جنسيت نسبت می

ھا در  ھای خودکشی يکی ديگر از ويژگی
ھای اخير، اقدام به خودکشی در م�عام  سال

توان  و افزايش آن است تا حدی که ديگر نمی
 ١٨دختری . "  آن را به علل فردی نسبت داد

، "ساله خود را زير قطار مترو انداخت
 سال خود را از طبقه چھارم برج ۴٨زنی "

مردی خود را از "، "ميgد به پايين پرت کرد
، "آويز کرد پل عابر پياده در شيراز حلق

مردی در ميدان انقgب خود را به آتش "
دانشجويی با پريدن از پل مديريت، "، "کشيد

دستفروشی در خرمشھر "، "خودکشی کرد
 اش توسط   پس از جمع کردن بساط

اش، در  شھرداری و پس نگرفتن وسايل
اين ...  و"  محوطه شھرداری خودسوزی کرد

نوع خودکشی را بايستی نوعی اعتراض 
ای دانست که فرد را به چنان  نسبت به جامعه

دھد که تنھا  نااميدی و استيصالی سوق می
راه رھايی را پايان بخشيدن به زندگی 

 .بيند می
ھای  و به اين ترتيب، يکی ديگر از آسيب

اجتماعی به تدريج به مراحل بحرانی 
ھايی که نتيجه شرايط وخيم  آسيب.  رسد می

اقتصادی، فقر، بيکاری از سويی و نبود 
ھای سياسی و اجتماعی از سويی ديگر  آزادی
 . است

سردمداران رژيم، به روال معمول، يا به 
پردازند يا  انکار ابعاد اين آسيب اجتماعی می

ھای فردی نسبت  کوشند آن را به انگيزه می
کارھای فردی مانند مراجعه به  راه.  دھند

تواند تا   پزشک و روانشناس گرچه می روان
ھا  چه واقعيت حدی مؤثر باشند، اما چنان

دھند، تغيير اين روند نياز به  نشان می
کاری  راه.  ای و بلندمدت دارد کاری ريشه راه

که مستلزم تحولی جدی در شرايط اقتصادی، 
سياسی و اجتماعی ايران و تأمين رفاه و 

تحولی که با .  ھای مردم است آزادی توده
حاکميت رژيم جمھوری اسgمی نه تنھا 
ميسر نيست، بلکه استمرار وجودش اين 

ھای اجتماعی را رشد  آسيب و ساير آسيب
 .داده و به مرحله بحرانی رسانده است

   
 

۶از صفحه   
٨از صفحه   

شغلی کارگران را به خطر اندازد، بايد 
تر ازگذشته وارد صحنه  تر ومتشکل  مند  نقشه

مبارزه شوند و پيکار خويش را عليه 
دار، مستقل از آن که دولتی يا  سرمايه

 است و برای برچيدن مناسبات  خصوصی
داری و تمام نظم موجود، تشديد و  سرمايه

 .تقويت کنند
 

 : زيرنويس
) ٨۴(نژاد  سال اول رياست جمھوری احمدی

تعداد سھام واگذار شده به بخش خصوصی 
 ميليون ٧۶۴١٣٢ به ارزش ١۶٧۴٩٧٣۶

 تعداد سھام واگذار شده ٨۵لایر و سال 
 ٣۶۵۴٧٧ به ارزش ١٢١٨۵٧٠٨۵٠

 سھم ١٣٨۶٠۶٨٢١١ميليون لایر مجموعا 
 ميليون لایر بوده ۴۴١٨٩٠٧به ارزش 

 .است
در سال اول دوره رياست جمھوری روحانی 

تعداد سھام واگذار شده )  ٩٢(
 ٢٠٨۶۴٣۶۵٩ به ارزش ١٢٣١٣۴٠٠۶٨١

 تعداد سھام واگذار ٩٣ميليون لایر و سال 
 به ارزش ۴٧۴٣٨۵۴٩٢١شده 

 ميليون لایر مجموعا ۴٧٧۵۴١٢٢
 سھم به ارزش ١٧٠۵٧٢۵۵۶٠٢

 . ميليون لایر بوده است٢۵۶٣٩٧٧٨١
 

سازماندھی اعتراض در ابعاد فراتر از 
طبقه حاکم در بعد .  طلبد تپه را می ھفت

سراسری به تعرض عليه طبقه کارگر و 
سطح معيشت آن دست زده است و خواه 
ناخواه مقاومت و مبارزه طبقه کارگر را 

مطالبات کارگران .  سراسری نموده است
تر  تپه را در مقياس وسيع شرکت نيشکر ھفت

و در اتحاد و پيوستگی با ساير کارگران اين 
رشته بايد دنبال کرد و بدين منظور بايد 

ھا و ارتباط ھای مناسبی برای   تشکل
سازماندھی و ھدايت مبارزات فراواحدی را 

پيشروترين کارگران ھر واحد، .  ايجاد کرد
ھائی بايد باشند   پيشگامان ايجاد چنين تشکل

که اعتصاب و مبارزه ھمزمان در چند واحد 
ست   بديھی.را سازماندھی و ھماھنگ سازند

که سنديکای کارگران نيشکر ھفت تپه و 
فعا�ن آن می توانند نقش مھمی دراين جھت 

 .ايفا کنند
ھا و تجارب جنبش  سازی تجربه خصوصی

آموزد که تحت ھيچ  کارگری به ما می
ھای  توان و نبايد به وعده شرايطی نمی

تپه ضمن  کارگران ھفت.  کارفرما اعتماد کرد
مبارزه برای تحقق فوری مطالبات خود از 
جمله ضمانت شغلی و مقابله جدی و متشکل 
و سازمان يافته با ھر تgشی که بخواھد آيندۀ 

 ی  تپه؛ پايان يک دوره، آغازدوره ھفت
 جديدی ازمبارزه طبقاتی

. مارس سالروز کمون پاريس است١٨  

  برای ١٨٧١ مارس ١٨ پرولتاريای پاريس در 

 به دست گرفتن سرنوشت خويش به پا خاست 

.و نخستين حکومت کارگری جھان را برپا کرد  

 

  روز زندگی افتخارآميز، ٧٢کمون پس از 

 توسط دشمنان بشريت در خون کارگران پاريس 

.غرق شد و از پای درآمد  

 

 اما يادکمون و درس ھای بزرگ آن در 

 ياد طبقه کارگر جھان زنده است و 

!زنده  و جاودان خواھد ماند  



 ٧١٣ شماره  ٩۴نيمه دوم اسفند     ١٠

 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اسIمی 

١٠ 

 تپه؛ پايان يک دوره، ھفت
 ی جديدی ازمبارزه طبقاتی  آغازدوره

ھمه بخشی از  خود را دريافت کنند، با اين 
ھای عقب افتاده و پاداش سال گذشته،  حقوق

به کارگران پرداخت نشده )   اسفند٢۴(تاکنون
 .است

افزون بر اين، مديريت شرکت، حق بيمه سال 
 ٢٠ کارگر را که حدود ٧٠٠جاری نزديک به 

سال سابقه کار دارند به سازمان تامين اجتماعی 
ھای  ھای سال پرداخت نکرده و از بابت بيمه

است و اين گذشته نيز به اين سازمان بدھکار 
موضوع، بازنشستگی اين گروه از کارگران 

تر  اما مھم.  را با مشکل روبرو ساخته است
رسد که دولت  ھا، چنين به نظر می  از اين

تصميم خود را مبنی بر واگذاری اين مجتمع 
تپه  به بخش خصوصی، که کارگران ھفت

يک دھه با آن مخالفت نموده و با مبارزات 
پرشور خود، مانع اجرای آن شدند، دارد به 

گذارد يا بھتر است بگوييم به  مرحله اجرا می
 .مرحله اجرا گذاشته است

البته مديريت شرکت، نماينده شوش در 

مجلس و شورای تامين شھرستان شوش که 
ھايی که  اند، وعده ھمگی عليه کارگران

گونه ضمانت اجرايی پشت آن نيست، در  ھيچ
زمينه ضمانت شغلی، معوقات مزدی و ساير 

اما اين .  اند مطالبات، به کارگران داده
ھای توخالی و  ھا، در اساس وعده وعده

ست که صرفا برای پايان  سرخرمنی
ھا  اعتراضات کارگران و دست برداشتن آن

سازی کشت و  از مخالفت با خصوصی
پس .  شوند تپه، مطرح می صنعت نيشکر ھفت

 کارگر ١۵٠٠از اجتماع اعتراضی بيش از 
ای از   اسفند، اطgعيه٢٠تپه در  نيشکر ھفت

طرف کارفرمای خصوصی بر تابلو 
اعgنات کارخانه نصب شد که در آن 

ھايی در زمينه پرداخت معوقات مزدی  وعده
تا پايان سال جاری و پرداخت پاداش سال 
گذشته، در سال آينده به کارگران داده شده 

١از صفحه   

  ٧درصفحه 

برروی  ماھواره ياه ست   برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورايی از کانال تلويزيونی ديدگاه
(Yahsat) شود   پخش می . 

 : ھای تلويزيون دمکراسی شورائی بدين قرار است ساعات پخش برنامه
 

:روزھای چھارشنبه ھر ھفته  
  شب به وقت ايران،٩٫۵ساعت  

. ساعت پخش ميشود١ شب به وقت اروپای مرکزی به مدت ٧ ساعت   
 

:تکرار برنامه ھا در روزھای  
  صبح به وقت ايران،٩٫۵پنجشنبه ھر ھفته ساعت  

. صبح به وقت اروپای مرکزی خواھد بود٧ ساعت   
 

و    اگربه تلويزيون ماھواره ای دسترسی نداريد، ميتوانيد از طريق آدرس اينترنتی سايت ديدگاه
 : جی ال ويز به طور زنده و ھمزمان برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورايی را مشاھده کنيد

http://www.didgah.tv/fa 
 

:مشخصات ماھواره ای کانال تلويزيون ديدگاه  
  درجه ی شرقی۵٢ / ۵  ماھواره ياه ست

٧ / ٨:اف ای سی-٢٧۵٠٠:سيمبلريت -عمودی: پوpريزاسيون -١٢٠٧٣:فرکانس  
٠٠۴۵٣۶٩٩٢١٨٧: شماره تلفن برای تماس با تلويزيون دمکراسی شورايی  

 
 com.gmail@tv.shora:  آدرس ايميل

 com.tvshora://http: آدرس تلويزيون دمکراسی شورايی در اينترنت
 

  I.S.F / P. B. 398 / 1500 Copenhagen V. / Denmark: آدرس پستی

ھای  نامrه          ))))ا���ـ�ا���ـ�ا���ـ�ا���ـ�((((�ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن برای ارتباط با 

 . ھای زيرارسال نمائيد خود را به يکی ازآدرس
 

 :آلمان
K . A . R 
Postfach  160531 
60068  Frankfurt 
Germany 

 :دانمارک
I . S . F 
P . B . 398 
1500 Copenhagen   V 
Denmark 

 :سوئيس
Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 

 :ھلند
Postbus  23135 
1100  DP 
Amsterdam Z.O 
Holland 

ھای مالی خود را به شÉمÉاره حسÉاب  کمک
بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھÉمÉراه 

ھÉÉای  کÉÉد مÉÉورد نÉÉظÉÉر بÉÉه يÉÉکÉÉی از آدرس
 . سازمان ارسال کنيد

:شماره حساب  
Gironummer 2492097 
Stichting ICDR   نام صاحب حساب:  
IBAN: 
NL08INGB0002492097 
BIC: INGBNL2A 
Amsterdam, Holland 

 
 :نشانی ما برروی اينترنت

http://www.fadaian-minority.org 
http://74.91.172.21/ 

 
 : E-Mailپست الکترونيک 

info@fadaian-minority.org 

 :ای ميل تماس با نشريه کار
kar@fadaian-minority.org 
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