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 خ�صه ای از
  اط�عيه ھای سازمان

  ٣درصفحه 

و گردابی که " ايران ھراسی"
 کشد رژيم را بکام خود می

 
امتناع بانک ھا و شرکتھای بزرگ مالی و 
صنعتی ازھمکاری با جمھوری اس.می و خود 
داری ازسرمايه گذاری درايران، که اين روزھا 
فغان سران حکومتی را درآورده است، باضافه 

 ميليارد ٢رای ديوان عالی آمريکا و مصادره 
ھای بلوکه شده ايران، به منظور  دBر از دارائی

 سرباز ٢۴١پرداخت غرامت به خانواده 
 پايگاه نيروی ١٩٨٣آمريکايی که در انفجار سال 

دريائی آمريکا در بيروت کشته شدند، بار ديگر 
، "برجام"بر اين واقعيت صحه گذاشت که 

فرجامی را که رژيم جمھوری اس.می در 
انتظارش بود و دار و دسته روحانی پيرامون آن 

اند،  جار و جنجال و تبليغات زيادی به راه انداخته
بحران و کشمکش ميان .  درپی نداشته است

چنين بحران و  جمھوری اس.می و آمريکا، ھم
کشمکش درون حکومتی بر سر حد و حدود 
مناسبات سياسی و اقتصادی با آمريکا، تغيير 

ھای خارجی جمھوری اس.می و تسليم در  سياست
برابر تمام مقررات و قواعد سياسی و اقتصادی 

المللی و قدرت برتر امپرياليستی  سرمايه بين
 .چنان پابرجاست ھم) آمريکا(

سه سال پيش وقتی کZه بZحZران عZمZيZق اقZتZصZادی 
ای در  شZZدت يZZافZZت و بZZحZZران سZZيZZاسZZی و ھسZZتZZه
ای از  جمھوری اسZ.مZی بZاB گZرفZت، مZجZمZوعZه

اقتصادی و فشارھZای داخZلZی و   –تنگناھای مالی 
ھZا  ھا، بر شدت اين بZحZران خارجی به ويژه تحريم

به نحوی افزود که رھبر حکومت اسZ.مZی را بZه 
گZاه تZمZام تZ.ش  آن.  واداشZت"  نرمش قھZرمZانZانZه" 

ھZا  رژيم بر اين استوار شد کZه بZرای لZغZو تZحZريZم
ھZZای  ھZZا و خسZZارت نشZZيZZنZZی ولZZو بZZه قZZيZZمZZت عZZقZZب

ای بZZا  اقZZتZZصZZادی و سZZيZZاسZZی، بZZه نZZزاع ھسZZتZZه
 و در راس آن آمZريZکZا پZايZان ۵ +  ١کشورھای 

دار حZل ايZن مZنZازعZه کZه در  روحانی پرچم. دھد
اساس بZه ھZمZيZن مZنZظZور بZه راس قZوه اجZرايZی 

رغZم مZوانZع مZتZعZددی کZه گZاه  پرتاب شده بود، بZه
کZنZنZده  نمود، اما تعيZيZن بزرگ بود و گاه بزرگ می
تمام ت.ش و بZرنZامZه .  نبود، در اين مسير گام نھاد

کZه بZايZد خZطZری "  نرمشZی" روحانی که در پرتو 
ساخت و در اساس  بزرگ را از سر نظام دور می

برخاسته از نيازھای گردش سرمايه و بZقZاء نZظZم 
 بZه ۵ +  ١حاکم بود، ايZن شZد کZه بZا کشZورھZای 

ای نائل آيZد و ايZن بZحZران را حZل و  توافق ھسته

 در حالی در ارديبھشت ماه به ٩۵بودجه سال  
ی تاثير  تصويب مجلس رسيد که دولت به بھانه

بر ارقام بودجه، تحويل Bيحه را به "  برجام"
ی در پيش  تاخير انداخته و مجلس نيز باز به بھانه

تصويب Bيحه بودجه را به "  انتخابات"بودن 
 . موکول کرده بود٩۵بھار 
شد،  ای که اگر پيش از اين ھم تصويب می بودجه

ی فعلی  ھيچ فرق ماھوی با بودجه مصوب شده
طور که  نداشت، شايد تنھا در چند رقم، ھمان

ھای گذشته  بودجه مصوب کنونی با بودجه سال
 .نيز ھيچ فرق ماھوی ندارد

 و در جريان تحويل بودجه سال ٩٣آذرماه سال 
گيری   به مجلس، مقامات دولتی از سمت٩۴

 – برای خروج از بحران رکود ٩۴بودجه 
گفتند و چه سخنانی که دروصف  تورمی سخن می

. شان بر زبان نياوردند فتوحات بزرگ اقتصادی
اما ھمان موقع ما در نشريه کار نوشتيم که بودجه 

 –تر شدن بحران رکود   تداوم و عميق٩۴سال 

کند و ديديم ھمان  تورمی را به وضوح بيان می
 .شد که ما نوشته بوديم

در اين سال .  تر شد  عميق٩۴بحران در سال 
 درصد ١٩ارزش افزوده بخش صنعت به منفی 

رسيد، کارگران بيشتری بيکار شدند و شکاف 
طبقاتی حتا براساس آمارھای دولتی افزايش 

حاصل حدود سه سال رياست روحانی بر .  يافت
ی اقتصادی تنھا ھمين بوده  کابينه در عرصه

 .است
ترين ابزارھای دولت در پيشبرد  در واقع از مھم

ھای اقتصادی طبقه حاکم، بودجه و  سياست
چگونگی و ميزان افزايش دستمزد است و سه 
سال سياست اقتصادی کابينه روحانی در ھر دو 

بارتر  دھد که عملکرد او حتا فاجعه مورد نشان می
 .باشد ھای گذشته می از کابينه

طور که  ھمان(در مورد افزايش اسمی دستمزدھا 
) در مقاBت متعددی در نشريه کار نشان داديم

 ھايی از پيکار کارگران جھان در گزارش
  روز جھانی کارگر

 اط�عيه ھسته مقاومت رفيق بھروز دھقانی

 
 گرامی باد اول ماه مه روز نمايش قدرت طبقاتی پرولتاريا

  ٩درصفحه 

١٠درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی
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ای که ھم نشان بحران است و ھم عامل تشديد آن بودجه  

 فروردين، برخی رسانه ھای ٢١روز يکشنبه 
طی خبر "  انصاف نيوز"داخل کشور از جمله 

 ساله ای در ورامين، دختر ١٧پسر :  اع.م کردند
ھمسايه افغانستانی شان را به خانه می برد و پس 
از تجاوز به او، با ضربات چاقو وی را به قتل 
. رسانده و در وان حمام بر رويش اسيد می ريزد

اما چون جسد به طور کامل از بين نرفت، از 
دوست وی نيز ماجرا را .  دوستش ياری می طلبد

با پدر خود در ميان گذاشته و پس از آن موضوع 
 .به اط.ع پليس می رسد

در حالی که بھت و ناباوری از پرپر شدن بی 
 ساله افغانی گلوی ۶دختر بچه "  ستايش"رحمانه 

جامعه را می فشرد و بغض حاصل از اين فاجعه 
بر جان آدمی تيغ می کشيد، خبر دردناک ديگری 

 . 

، شکست "گشت نامحسوس"
 !محسوس ايدئولوژيکی رژيم

 

 نيز طرح ديگری است که "گشت نامحسوس"
در پی شکست انواع و اقسام طرح ھای رژيم در 

ھای فردی و اجتماعی و  راستای سرکوب آزادی
ايجاد جو وحشت و ناامنی در جامعه، به تازگی 
. از سوی رئيس پليس تھران عنوان گرديده است

طبق اين طرح بيش از ھفت ھزار مامور 
نامحسوس برای اجرای طرح امنيت اخ.قی در 

وظيفه ی گشت .  اند شھر تھران فعال شده
نامحسوس اين است که در مواردی که از نظر 

آلودگی "رژيم غير اخ.قی محسوب می شود، از 
انجام حرکات نمايشی در "گرفته تا !  "صوتی
 و "کشف حجاب در خودرو" و "خيابان

مواردی از اين دست، از طريق سامانه ی 
پيامکی  به مرکز پليس امنيت اخ.قی اط.ع 

از کوزه برون ھمان تراود 
 که در اوست
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١از صفحه   

 کشد و گردابی که رژيم را بکام خود می" ايران ھراسی"
ھا لغو گردد، اقتصاد از بحZران  فصل کند تا تحريم

 .و رکود نجات يابد و رونق اقتصادی ايجاد شود
بZرنZامZه جZامZع اقZدام " ای بدست آمد و  توافق ھسته

نيز به مرحله اجرا گذاشتZه شZد ) برجام" (مشترک
امZZا نZZه فZZقZZط گZZرھZZی از مشZZکZZ.ت و مZZعZZضZZ.ت 

اش را  ھای مردم که روحZانZی وعZده شمار توده بی
داده بود گشوده نشد، بلکه حتZا در زمZيZنZه تZعZديZل 

ھZا و  رکود و بZحZران اقZتZصZادی، جZذب سZرمZايZه
گذاری خارجی و ايجZاد اشZتZغZال و رونZق  سرمايه

اقتصادی که روحانZی ھZمZه سZرمZايZه و بضZاعZت 
سياسی خود را صرف آن سZاخZتZه بZود نZيZز ھZيZچ 

سرمايه ھZای .  تغيير و تحول قابل توجھی رخ نداد
خارجی نسبت به درخواست ھای پZی درپZی دارو 
دسته روحانی بZرای سZرمZايZه گZذاری در ايZران، 

رغم قائل شدن امتيازات گوناگون برای آن ھZا،   به
. بی اعتنا مانده و حاضر به ريسک نبوده و نيستند

روحZانZی "  برجZام" بدون اين سرمايه گذاری ھا اما
و کل کابينه اش روی ھواست و تمZام نZقZشZه ھZای 

چZنZيZن بZود کZه وزيZر .  آن، جز نقشی برآب نيست
پZاچZگZی  خارجه جمھوری اس.می با عجله و دست

محسوسی خود را به نيويورک رساند و ملتمسZانZه 
به پای جان کری افتاد  تاھرطور شده راه مسZدود 

ی معام.ت و ھمکاری بانZک ھZا و شZرکZت   مانده
ھZZای بZZزرگ و سZZرمZZايZZه گZZذاری درجZZمZZھZZوری 

که وزير خارجه آمريZکZا   درحالی.  اس.می بازشود
درحال رفع و رجوع کردن دستی بود که ظZريZف 
به خواری وزبونZی بسZوی وی دراز کZرده بZود، 

ھای بلوکه   ميليارد دBر از دارائی٢خبر مصادره 
اين مZوضZوع  نZه .  شده ايران مثل توپ صدا کرد

فقط اخت.ف دو جنZاح اصZلZی حZکZومZتZی بZر سZر 
ھا و مناسبات خارجی جZمZھZوری اسZ.مZی  سياست

به ويژه در ارتباط با دولت آمريکا را تشZديZد کZرد 
دار  و بھانه جZديZدی را بZدسZت تZنZدروھZای طZرف

ای از نZZوع گZZردانZZنZZدگZZان کZZيZZھZZان حسZZيZZن  خZZامZZنZZه
اين افتخار و سنZگZر "  برجام" شريعتمداری داد که 

روحانی که با زحمت و  –اصلی جناح رفسنجانی 
مرارت سه ساله آن را بنا کرده است، توپ بZاران 

چنيZن يZکZبZار ديZگZر نZاتZوانZی رژيZم  کنند، بلکه ھم
جمھوری اس.می برای برون رفت از تZنZگZنZاھZا، 

نZZاپZZذيZZری کZZه در آن  بسZZت چZZاره ھZZا و بZZن بZZحZZران
 . گرفتار آمده را نيز به نمايش گذاشت

اگZZرچZZه تZZمZZام ھZZارت و پZZورت ھZZای جZZمZZھZZوری 
اس.می درمورد مصادره دو ميلZيZاد دBر بZه ايZن 
خ.صه شد که وزير خارجه اش شکايت نامZه ای 
به بانکZی مZون دبZيZر کZل سZازمZان مZلZل بZنZويسZد 
وکسی ھم ان را جدی نگرفت، امZا ايZن مZوضZوع 
بZZه تشZZديZZد نZZزاع ھZZای درون حZZکZZومZZتZZی مZZنZZجZZر 

که جھانZگZيZری مZعZاون اول روحZانZی  درحالی. شد
تZدبZيZری  بZی" حکم ديوان عالی آمريکا را نZتZيZجZۀ 

 ميZلZيZارد دBر ٢دانست که با خريد "  دولت گذشته
اوراق قرضه آمريکايZی، زمZيZنZه مصZادره آن را 
بوجود آورده است، و برخی افZراد ديZگZر وابسZتZه 

" نZژاد دولZت احZمZدی" به اين جناح ضمن مZ.مZت 
خواستار محاکمZه آن تZوسZط قZوه قضZايZی شZدنZد، 

بZرخZورد عZالZمZانZه و " نژاد با اين پاسخ که  احمدی
در دورۀ رياست جمھوری وی باعZث "  مدار عزت

انZدازی بZه امZوال  شده بود که کسی جZرئZت دسZت
ايران را نداشته بZاشZد، تZوپ را بZه زمZيZن دار و 

نZژاد  ھای احمZدی با صحبت.  دسته روحانی انداخت
 ميليZارد ٢معلوم شد که قضيه بسيار فراتر از رقم 

. دBری اسZZت کZZه مصZZادره آن اعZ.م شZZده اسZZت
ای کZه دفZتZر وی بZه ايZZن  نZژاد در بZيZانZZيZه احZمZدی

اگZر ادعZای ايZنZان کZه مناسبت انتشار داد نوشت؛ 
می گويند نبايد به اقوال دولتZمZردان آمZريZکZايZی و 
حتی مقررات و قوانين بين المZلZلZی اعZتZمZاد کZرد، 
راست باشد، چگونه است که با قZول و قZرارھZای 
مبھم و نيم بند و بدون تضZمZيZن وزيZر خZارجZه و 
رئيس جمھور آمريکا، حقوق ھسZتZه ای ايZران و 
تاسيسات آن به ارزش تقريبی سی مZيZلZيZارد دBر، 
از رده خارج، برخی نابود و بخشZی نZيZز مZعZطZل 

م.قات ظZريZف و  وی ھمچنين گذاشته شده است؟
سناريوی تحقير دولت و مZلZت " کری را ادامه  جان
دانست و از روحانی خZواسZت مسZئZولZيZت "  ايران

امور جاری کشور را بپذيرد و رونZد کZنZونZی را 
 .اص.ح کند

که وزير خارجه روحانی سرگرم بدست  درحالی
کرد که  آوردن دل ارباب بزرگ بود و قسم ياد می

جمھوری اس.می تعھدات خود را در برجام انجام 
کری که آمريکا  ھای جان داده است و از حرف

ھای خارجی با ايران  مخالف کار کردن بانک
کرد، ھمچنين رئيس  نيست، خود را دلگرم می

ای از  وی حسن روحانی در ھر نطق و خطابه
و از ميان بردن "  گسستن زنجيرھای تحريم"
ھای فراوان در زمينه  و گشايش"  ايران ھراسی"

ھای بخش خصوصی خارجی به  ورود کمپانی
گفت،  ھا سخن می ايران و امضای قرارداد با آن

نسبت "  اعتمادی بی"چنان بر شيپور  ای ھم خامنه
که خود،  ای درحالی خامنه.  دميد به آمريکا می

کرد، از  موشک نابودی اسرائيل به ھوا پرتاب می
ھا ت.ش  ھا با اصرار برتحريم که آمريکايی اين
عم. در راه "  ايجاد ايران ھراسی"کنند با  می
 مانع تراشی  تعام.ت اقتصادی کشور با خارج"

تلويجا از آمريکا به گله پرداخت که چرا "  کنند
. دارد ھای خود را از ميان برنمی گزاری علل گله

ھا گاھی اوقات از دور گله  وی گفت؛ آمريکايی
کنند که چرا نسبت به ما بدبين ھستيد؟ خوب  می

بينيم و  مسائلی را که موجب بدبينی ھستند می
 .ھا ببنديم توانيم چشمان خود را روی آن نمی

ھا و  رھبر حکومت اس.می در جريان اين انتقاد
ھا، به يکی از معض.ت و مشک.ت بزرگ  شکوه

وی ضمن .  فعلی جمھوری اس.می اشاره کرد
که مبادBت  ابراز نارضايتی و ناراحتی از اين

شود  بانکی با زحمت و کندی زياد انجام می
ھای بزرگ دنيا به علت  بانک:  مندانه گفت گله
که آمريکا ايجاد کرده و به آن "  ايران ھراسی"

دھد و جمھوری اس.می را حامی  ادامه می
داند، حاضر به ھمکاری با ايران  تروريسم می

 .نيستند
ای به ايزوله بودن  نظر از اعتراف خامنه صرف

جمھوری اس.می در عرصه معام.ت بانکی و 
اقتصادی، وی با ذکراين موضوع که ايران 

گذاری خارجی است و  کشور امنی برای سرمايه
اين ادعای مضحک که حتا از اروپا و آمريکا ھم 

تر است، دردمندانه به طرح اين موضوع  امن
ھا را حفظ  شاکله نظام تحريم"پرداخت که آمريکا 

ايران "ھای  و آن را يکی از روش"  کرده است
گذاران  برای ممانعت از حضور سرمايه"  ھراسی

 .خارجی دانست
ھای درون حکومتی  که کشمکش سان درحالی بدين

برسر برجام و حال وآينده وحدود مناسبات 

جمھوری اس.می با دولت آمريکا وارد دور 
که رھبر حکومت  جديدی شده است و درحالی

اعتمادی عليه آمريکا  ھای توخالی بی اس.می توپ
دمد، در  کند و بر منازعه گفتاری می شليک می

داری ايران پرده  اساس اما از نيازھای سرمايه
دارد و به لحنی که استيصال و ناتوانی در  برمی

  زند، دست استعانت به سوی سرمايه آن موج می
کند، بر تنگناھايی که نظام از  المللی دراز می بين

ناحيه معام.ت بانکی با آن روبروست انگشت 
نشينی بيشتر  گذارد، تنگناھايی که جز با عقب می

جمھوری اس.می در برابر آمريکا و تعديل 
 .سياست خارجی آن، تعديل نخواھند شد

ظريف که در پی  گشودن راھی برای سرازير 
شدن سرمايه ھای خارجی و جلب ھمکاری بانک 
ھا و شرکت ھای بزرگ، به سرعت عازم 

جان کری .  خالی بازگشت نيويورک شده بود دست
در ديدار با ظريف اگرچه گفت آمريکا سد راه 
معام.تی که پس از اجرايی شدن برجام مجاز 

اما او .  شود و نخواھد شد شناخته شده است، نمی
نگفت که کدام دسته از معام.ت پس از اجرايی 

وزير خارجه .  اند شدن برجام مجاز شناخته شده
ھا و موسسات  بانک"که گفت  آمريکا درعين آن

معامله مالی، ديگر نبايد پس از اجرای برجام از 
ھای  شرکت"اما تاکيد کرد که "  با ايران بترسند
در زمينه کار "  احساس اطمينانخارجی برای 

و اضافه "  زمان نياز دارند"کردن در ايران به 
 برای نوسازی سيستم ھايی تھران بايد گامکرد 

 . برداردبانکی خود 
. ماجرای دو ميلياد دBر نيز به حال خود رھاشد

شکايت نامه ظريف به بانکی مون دبير کل 
دھم ارديبھشت، .  نتيجه ماند سازمان ملل نيز بی

گوی وزارت خارجه آمريکا  سخن"  مارک تونر"
در واکنش به نامه ظريف، اجرای قوانين توسط 

ھای اياBت متحده را منطبق با قوانين  دادگاه
ھای جان کری در  المللی دانست و حرف بين

زمينه پايبندی آمريکا به تعھدات برجام را تکرار 
 . کرد

سران حکومتی ھريک به زبان خود اعتراف می 
کنند که يکی ازگرفتاری اصلی رژيم درلحظه 

ھای  ھای خارجی و شرکت فعلی، امتناع بانک
بزرگ بيمه از معامله و ھمکاری با جمھوری 

موضوع اصلی ھمانا خودداری .  اس.می است
ھای بزرگ مالی  ھا و شرکت داران، بانک سرمايه

گذاری در ايران است که  و صنعتی از سرمايه
روحانی تا حد   –پيش از اين جناح رفسنجانی 

توان راه را برای آن ھموار ساخته و درعين 
حال، حل تمام مشک.ت جامعه را به آن گره زده 

ای نيز البته به زبان  بودند و اکنون شخص خامنه
 .کند ديگر تلويحاً ھمان ايده را بيان  می

رغم امتيازات گوناگونی که  پوشيده نيست به
ای و اجرای برجام نصيب کشورھای  توافق ھسته

 و در راس آن آمريکا ساخت، اما دولت ۵ +  ١
امپرياليستی آمريکا ھنوز تمام اھداف خود را 
عملی نساخته و اعتماد Bزم را نسبت به 

گرچه .  جمھوری اس.می بدست نياورده است
روحانی در راه اين   –جناح رفسنجانی 

ھا سنگ تمام گذاشته و تمام ت.ش  سازی اعتماد
خود را بکار بسته است، اما دولت آمريکا 
خواھان امتيازھای سياسی واقتصادی بيشترو 

 .تر است ھای قوی تضمين
ھای  افزون بر اين، شرايط بحرانی و کشمکش

داخلی رژيم که آينده روشنی برای ثبات قطعی آن 

۴درصفحه   



 ٣ ٧١۶ شماره  ٩۵نيمه اول ارديبھشت     ٣

۵درصفحه   

 ای که ھم نشان بحران است و ھم عامل تشديد آن بودجه

ديديم که چگونه دستمزدھای واقعی کارگران در 
طی اين سه سال کاھش يافته و اين را کارگران 
در کاھش قدرت خريد و فقيرتر شدن خود به 

اين سياست در .  کنند صورتی ملموس احساس می
مورد ديگر زحمتکشان جامعه از جمله معلمان 

ھا نيز به صورت عمومی  نيز جاری بوده و آن
کاھش واقعی دستمزدھا نيز خواست .  فقيرتر شدند

دار است که با  و سياست طبقه حاکم سرمايه
کاھش دستمزد کارگران سود بيشتری به جيب 

زنند و دولت به عنوان نماينده سياسی طبقه  می
اش حفظ منافع ھمين  ترين وظيفه مقدس  حاکم مھم
 .داران است سرمايه

در بودجه نيز به وضوح دنبال کردن ھمين وظيفه 
از سويی در نتيجه .  بينيم مقدس را می

ھای بودجه در راستای منافع  گيری سمت
نه )  که موضوعی بسيار مھم است(داران  سرمايه

تنھا از بحران اقتصادی کاسته نشده که بر شدت 
کاھش بودجه عمرانی، .  آن نيز افزوده شده است

ھای ھنگفت  افزايش قروض دولتی، کسری بودجه
شوند و البته بار  ھمه منجر به تشديد بحران می

اين بحران بر دوش کارگران و زحمتکشان و با 
شود که يک  ھا گذاشته می فقيرتر شدن بيشتر آن

ھاست،  ی آن حذف و کاھش يارانه نمونه
ويژه برای کارگران و  ھايی که به يارانه

در (نژاد  زحمتکشان مھم بوده و کابينه احمدی
گام بزرگی )  ھای پيش از آن ادامه سياست کابينه

ھا برداشت و در اين دولت نيز با  را در حذف آن
ھای مواد سوختی و  کاھش باز ھم بيشتر يارانه

. ھاست مورد ديگر افزايش ماليات.  نان تداوم يافت
بار افزايش ماليات غيرمستقيم در اصل بر دوش 

بخش عمده ماليات .  کارگران و زحمتکشان است
بر حقوق را نيز اقشار پايين و متوسط جامعه 

داران يا اساسا  اما بسياری از سرمايه.  پردازند می
دھند به دليل  دھند و اگر ھم ماليات می ماليات نمی

نبود يک سيستم حمايت کننده از مصرف کننده 
نھايی، با افزايش بھای کاBھا بار ماليات داده شده 
را باز بر دوش کارگران و زحمتکشان 

 .اندازند می
از سوی ديگر شاھديم که چگونه منابع دولت که 

ی آن نيز حاصل زحمات کارگران و  بخش عمده
زحمتکشان است به مصرف نھادھای نظامی و 
امنيتی و نيز دستگاه مذھبی و بورکراسی در 

جا که صحبت  رسد، اما آن خدمت طبقه حاکم می
به ويژه معلمان، (از حقوق کارمندان دولت 

شود و يا  می)  پرستاران و کارمندان دون پايه
ی  ھا و نھادھايی که ارائه دھنده بودجه سازمان

خدمات اجتماعی ھستند مانند آموزش و پرورش، 
آموزش عالی و بھداشت و درمان روز به روز 

توان به صراحت  می.  رود به طور واقعی آب می
 از اين جھت حتا ٩۵گفت که بودجه مصوب سال 

بدتر از بودجه سال گذشته است که خود در اين 
 .ھای پيش از آن بدتر بود زمينه از بودجه

 ھزار ٢٨ را با ٩۵مجلس بودجه عمومی سال 

 ھزار ميليارد لایر ٣٣۵ميليارد افزايش به 
ھا نيز  که عمده اين افزايش رساند، جالب آن

ھای نظامی شد و حتا در جريان  نصيب ارگان
بررسی بودجه، مجلس بودجه ناچيز مقابله با 
ريزگردھا را که برای کارگران و زحمتکشان 

از جمله مجلس تصويب .  مھم است، حذف نمود
افزون بر Bيحه (کرد تا ده ھزار ميليارد تومان 

ھای نظامی بابت خريد  به دستگاه)  ی دولت بودجه
که  جالب آن.  تجھيزات جديد نظامی پرداخت شود

منبع بخشی از اين پول، يک ميليارد و ھفتصد 
ست که قرار است دولت آمريکا به  ميليون دBری

ست که بابت  اين پولی.  دولت ايران پرداخت کند
يک معامله تسليحاتی در زمان شاه به آمريکا 

 اين معامله انجام نشد و ۵٧پرداخت شد اما با قيام 
خواھد  ای آمريکا می حاB پس از توافق ھسته

. اصل و سود پول را به دولت ايران برگرداند
شد بسياری از مشک.ت زيست  پولی که با آن می

 .محيطی را حل کرد
يا يک نمونه ديگر بودجه وزارت اط.عات است 

 ھزار ٢٢که سال گذشته با افزايشی چشمگير به 
 ميليارد لایر رسيده بود و امسال نيز با ۴٧٧و 

 ھزار و ٣٢ درصدی به ۵٠افزايش نزديک به 
به عبارت ديگر در .   ميليارد لایر رسيد۴۶٣

 دو ٩۴حالی که بودجه وزارت اط.عات در سال 
برابر بودجه وزارت خارجه بود در بودجه سال 

 .  برابر رسيد٣ به حدود ٩۵
بودجه ديگر نھادھای امنيتی و نظامی نيز به 

سازمان تامين .  شدت افزايش پيدا کرده است
 ھزار ميليارد ١٧١اجتماعی نيروھای مسلح 

 ھزار ميليارد لایر، ١۴۶لایر، ستاد مشترک سپاه 
 ھزار ۶١ستاد مشترک ارتش جمھوری اس.می 

 ھزار ميليارد ۶۴ميليارد لایر، نيروی انتظامی 
 ھزار ميليارد لایر، بسيج ٣١لایر، وزارت دفاع 

 ھزار ميليارد لایر، ستاد فرماندھی کل ١٠
 ھزار ٢٠نيروھای مسلح جمھوری اس.می 

ھای  جز بودجه سازمان اينھا ھمه به.  ميليارد لایر
تابعه است از جمله حفاظت اط.عات سپاه و 

، "امام حسين"ارتش، دانشکده افسری، دانشگاه 
نمايندگی خامنه ای در ارتش و سپاه، سازمان 

 .سياسی و غيره –عقيدتی 
دستگاه قضايی نيز بخش بزرگی از بودجه کشور 

بلعد و تنھا استثنا در اين زمينه سازمان  را می
 ھزار زندانی ٢٠٠ھاست که با بيش از  زندان

 ھزار ميليارد است، اما بودجه ۶بودجه آن تنھا 
 ھزار ميليارد است و تمامی ٣١تنھا دادگستری 

ھای ديگر از جمله سازمان بازرسی،  دستگاه
ديوان عدالت اداری، وزارت دادگستری، دادگاه 

ھای جداگانه در  ويژه روحانيت و غيره رديف
 .بودجه دارند

 ١٣ست که بودجه وزارت علوم  اين در حالی
و يا بودجه وزارت .  ھزار ميليارد لایر است

 ھزار ٢٣٣آموزش و پرورش که سال قبل 
 ھزار ميليارد لایر ٢٨۶ميليارد بود امسال به 

رسيد اما از کل اين مبلغ به دليل گستردگی 
که عمدتا (خانه و تعداد زياد شاغ.ن آن  وزارت

 ھزار ميليارد آن تنھا ٢٧۴مبلغ )  معلم ھستند
برای پرداخت حقوق و مانند آن است و برای 

ھای وزارت خانه از جمله نوسازی  ديگر ھزينه
 ھزار ميليارد لایر باقی ١٢وتجھيز مدارس تنھا 

يا بودجه وزارت بھداشت و درمان .  می ماند
 ٩٧اگرچه نسبت به سال گذشته جھش داشته و به 

ھزار ميليارد لایر رسيد اما بايد آن طرف ماجرا 
را نيز در نظر داشته باشيم که به دليل اعمال 

ماه سال گذشته  ھای درمانی جديد که از آبان تعرفه
آغاز شد، درآمدھای اختصاصی وزارت بھداشت 

 ھزار ٩٠از محل خدمات پزشکی و درمانی از 
 ھزار ميليارد ٢١٠ به ٩٣ميليارد لایر در سال 

 باز ٩۵شک در سال   رسيد و بی٩۴در سال 
 ٢٢٠بيشتر خواھد شد به نحوی که در بودجه نيز 
بينی  ھزار ميليارد لایر درآمد از اين جھت پيش

يعنی افزايش بودجه وزارت بھداشت .  شده است
ھای درمانی جديد داشته  ارتباط مستقيمی با تعرفه

ی کارگران و  که باز بخشی از آن مستقيم برعھده
زحمتکشان است و بخش ديگر نيز به طور غير 

ھای  چرا که شرکت.  شود مستقيم از آنھا گرفته می
ھای درمانی ميزان خدمات  بيمه با افزايش تعرفه

خود را کاھش داده و برخی از موارد را به طور 
کلی و يا جزئی از زير پوشش بيمه خارج 

 .کنند می
ھای تبليغی  بخش ديگری از بودجه را نيز دستگاه

برای مثال سازمان صدا .  بلعند و مذھبی رژيم می
 ھزار ميليارد لایر بودجه به خود ١٣و سيما 

ست که اين  اختصاص داده و اين در حالی
. سازمان از بابت پخش آگھی درآمد ھنگفتی دارد

اساسا در اغلب کشورھای جھان امکاناتی مانند 
راديو و تلويزيون به مکانی برای کسب درآمد 

چنانی از  ھا درآمدھای آن تبديل شده و صاحبان آن
اما در .  آورند کانال تلويزيونی خود به دست می

ايران در حالی که سازمان صدا و سيما، 
ھای راديويی و تلويزيونی را در انحصار  کانال

خود دارد اما باز مبلغ ھنگفتی از بودجه را به 
يا بنياد شھيد در حالی که دارای .  زند جيب می

ای است باز مبلغ  مراکز اقتصادی گسترده
 ھزار ميليارد از بودجه را به خود ٩٢آور  سرسام

ی فساد در  که پرونده جالب آن.  اختصاص داده
ی آن سروصداھا، در  بنياد شھيد به رغم ھمه

اين مبالغ .  خورد چنان خاک می مجلس اس.می ھم
خور داده  ھای مفت در حالی به اين سازمان

 ھزار ١٨شود که بودجه سازمان بھزيستی  می
ميليارد لایر است و تازه بخش بزرگی از اين 
مبلغ نيز ھزينه افراد تحت پوشش اين سازمان 

که تنھا يکی از وظايف  جالب آن.  شود نمی
سازمان بھزيستی تحت پوشش قرار دادن زنان 

ھای  سرپرست خانوار است که براساس گفته
ھا بيکار ھستند   درصد آن٨۵مقامات دولتی حدود 

 ميليون زن سرپرست ٢که با اين حساب حدود 
خانوار وجود دارد که بايد تحت پوشش قرار 

 درصد از ١٧برای مثال سرپرست .  بگيرند
خانوارھای استان سيستان و بلوچستان زن ھستند 

١از صفحه   

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 



 ۴ ٧١۶ شماره  ٩۵نيمه اول ارديبھشت     ۴

٢از صفحه   

 و گردابی که " ايران ھراسی"
 کشد رژيم را بکام خود می

کند، باضافه اقداماتی از نوع  ترسيم نمی
ھای  ھای محو اسرائيل و موشک پّرانی موشک

ای که در فضای سياسی داخلی و   خامنه ھراز گاه
اعتمادی و  شوند، اين بی ای رھا می منطقه

ھا و  بانک.  کند اندازی را تشديد می چشم بی
ھای بيمه نيز چه  موسسات بزرگ مالی و شرکت

ھای آمريکا  آمريکايی و چه تحت تاثير سياست
باشند، درست به ھمين دBيل از معامله با 

گذاری در آن  جمھوری اس.می و سرمايه
دولت آمريکا به ھزار و يک .  کنند خودداری می

گويد، ولو  زبان و شيوه به جمھوری اس.می می
با تمام کشورھای اروپا مناسبات برقرار کرده 

ھای خارجی و  گذاری باشی اما کليد حل سرمايه
معام.ت بانکی در دست دولت آمريکا و دBر 

 .آمريکاست و بايد در مقابل آن زانو بزنی
گذاری و معامله  يکی ديگر از دBئل عدم سرمايه

ھای  ھا يا عدم فعاليت و تضمين شرکت بانک
ھای دولت امپرياليستی  بيمه، ناروشنی سياست

آمريکا در پايان دوره رياست جمھوری 
جا که اين احتمال وجود دارد  از آن.  اوباماست

خواه يا فرد ديگری که بجای  يک فرد جمھوری
اوباما حتا از حزب دموکرات رئيس جمھور 

شود، بخواھد سياست تشديد فشار عليه  می
جمھوری اس.می را درپيش بگيرد، بنابراين 

گذاران  ھای بزرگ و سرمايه ھا و شرکت بانک
گذاری  اند و از سرمايه نيز فع. دست نگاه داشته

 .کنند و معامله با جمھوری اس.می امتناع می
گذاری و عدم ھمکاری  ھمين امتناع سرمايه

ھای بيمه است که صدای رھبر  ھا و شرکت بانک
حکومت اس.می را درآورده و موجب ناخرسندی 

کابينه حسن روحانی با اذن و .  وی شده است
نرمش رھبر، سه سال است در اين مسير ت.ش 

ھايی از  رغم مخالفت روحانی اگرچه به.  کند می
درون نظام و با اعطای ھزار و يک امتياز، از 

ای گذر نمود و  ای به توافق ھسته نزاع ھسته
برنامه جامع اقدام "سرانجام پای اجرای 

رفت، اما مشکل اصلی نظام حل ناشده "  مشترک
ھای ارتجاع  نشينی ھا و عقب     تمام ت.ش.  باقی ماند 

اس.می در برابر ارتجاع امپرياليستی برای اين 
بود که اقتصاد بيمار و ورشکسته از بحران و 
. رکود خارج گردد و رونق اقتصادی ايجاد شود

تر شده  بحران اقتصادی اما روز به روز عميق
نه تنھا رونقی در کار توليد ايجاد نشد، بلکه .  است
ھای بيشتری از موسسات توليدی و  بخش

. ھا به محاق توقف و تعطيلی فرو رفت شرکت
چنان پابرجاست وتعميق بيشتری يافته  رکود ھم

چنانی ھست،   که موشک پّرانی ھای آن  مادام.است
مادام که سياست ھای پان اس.ميستی و ايجاد 
جنگ و دخالت ونا امنی و حمايت ازگروه ھای 

ھم "  ايران ھراسی"ارتجاعی و مذھبی ھست، 
 !ھست

خواست با دادن امتياز و  جمھوری اس.می که می
 –جلب و جذب سرمايه و عبور از بحران رکود 

تورمی نظام را از معرض خطر بزرگ دور 
چنان  خطر ھم.  کند، تيرش به سنگ خورد

پابرجاست و جمھوری اس.می در گردابی که آن 

 . دھند
نوع پياده شدن اين طرح  طوری است که حتی 
دست اندرکاران حکومتی نيز بلندگوی انتقاد به 
دست گرفته و خود را از تدارک ساز و کار آن 

روحانی که خود .  بی اط.ع اع.م می کنند
پيشرفت شغلی اش را با کار در ارگان ھای 
امنيتی رژيم کسب کرده و از عوامل اصلی 

 تير است، رياکارانه ١٨سرکوب قيام دانشجويی 
کند، از سويی آبی  با انتقاد از اين طرح ت.ش می

بر آتش خشم مردم ريخته و از سوی ديگر چھره 
خود را در پای ميز مذاکره با  !   "معتدل"ی 

 . ابرقدرت ھای امپرياليستی حفظ کند
تر به چگونگی پياده شدن اين طرح  توجه دقيق
دھد که اين طرح در واقع مانوری  نشان می

تبليغياتی است که ھدف اصلی آن دامن زدن به 
فضای نگرانی و بی اعتمادی در جامعه است، 
چرا که اط.ع رسانی نيروھای امنيتی نامحسوس 
به پليس، از طريق گزارش نمره ی پ.ک ماشين 

به سؤاBت و پاسخ ھايی از .  صورت می گيرد
اين قبيل که سپس چه اتفاقی خواھد افتاد؟ آيا افراد 
بر مبنای يک گزارش پيامکی دستگير خواھند شد 
يا در ارگان ھای قضايی بر اساس چه مدارک 
ديگری و چگونه رسيدگی خواھد شد،  پرداخته 

در ضمن به گفته ی خود دست .  نشده است
اندرکاران رژيم اين طرح تازه نيست و قب.ً ھم 

تر قبلی  طرح ھای بسيار بزرگ.   شد اجرا می
امنيت " و طرح "گشت ارشاد"مانند طرح ھای 

 ھمگی به شکست انجاميده "اخ.قی، اجتماعی
 . اند

واقعيت اين است که جمھوری اس.می پس از 
 سال از حکومت سرکوب و وحشت، ٣٧گذشت 

ھای ايدئولوژی مذھبی  نه تنھا ھنوز نتوانسته پايه
خواھد در جامعه تثبيت کند،  خود را آنطور که می

. بلکه در اين مسير سيری نزولی طی می کند
آزادی پوشش زنان که ھمواره خاری است در 
چشم مرتجعين حکومتی و ابلھان متعصب 
مذھبی، به سمبلی از مقاومت در حوزه ی فردی 
و اجتماعی عليه قوانين قرون وسطايی رژيم 

در جايی که بگير و ببندھا و .  تبديل گرديده است
ھای علنی از سوی نيروھای  تھديدات و توھين

انتظامی گرفته تا تحريکات ياوه سرايان نماز 
جمعه و اراذل حکومتی و در راس آنان خامنه ای 
ھيچ تأثيری در تطبيق کامل جامعه با معيارھای 
اس.می حکومت نداشته، به کار گرفتن افرادی 

اند تا زنی بی  که در گوشه و کنار در کمين نشسته
روسری در خودرويی ببينند و گزارش دھند، نيز 
تأثيری دراز مدت بر مقاومت زنان وعموم توده 

گری ھای رژيم   ھای مردم دربرابر سرکوب
 . نخواھد گذاشت

از جمله اھداف ديگری که طرح گشت نامحسوس 
ع.وه بر ايجاد جو ناامنی به ويژه از نظر روانی 
دارد،  نامحسوس کردن بخشی از حضورعلنی  

نيروھای انتظامی رژيم .  پليس در جامعه است
مدت ھاست دريافته اند، که تذکرات يا دستگيری 
ھای گشت ارشاد در بسياری از موارد با مقاومت 

ھای  گردد و چه بسا اخبار و فيلم مردم روبرو می
آن نيز به سرعت نه تنھا در سطح ايران بلکه 

ھای اجتماعی اينترنتی منتشر  حداقل در شبکه
گشت نامحسوس به اين معنا، خودداری .  گردد می

از مقابله ی رودرروی با مردم  و در عين حال 
پيشگيری از اعتراضات و مقاومت علنی و اع.م 

ھاست که به  ھمبستگی مردم در سطح خيابان
اکنون نيز اين  اما ھم.  دفعات شاھد آن بوده ايم

طرح در سطح جامعه و اينترنت و پيامک ھا 
چنان مورد تمسخر مردم قرار گرفته است، که به 
نظر می رسد، تأثير روانی آن نيز کارساز 

 .  نخواھد بود
در مجموع طرح گشت نامحسوس نه تنھا نقطه ی 
قوتی برای رژيم محسوب نمی گردد، بلکه به 
. وضوح نشانه ی ضعف و درماندگی رژيم است

اين طرح که اعضای کابينه ی دولت و حتی 
وزير کشور به زعم خودشان در جريان کامل آن 
قرار نگرفته اند، تنھا حاکی از عدم تثبيت 

اگر چه اين امر ھميشه نيز .  دست رژيم است يک
ای خود را مبرا  دستاويزی بوده برای اين که عده

خبر بنامند و تقصيرھا را به گردن ديگری  و بی
اما در ھر حال به کارگيری وسيع  .  بياندازند

نيروھای مخفی پليسی و امنيتی ،ھمواره يکی از 
شيوه ھا و ابزارھای سرکوب رژيم جمھوری 

از انتخابات نمايشی رژيم در .  اس.می بوده است
 نيز نيروھای امنيتی رژيم تحت ١٣٨٨سال 

عنوان لباس شخصی ھا به طور وسيعی در 
البته ھمانطور که گفته .  سرکوب شرکت کردند

شد، اين نيروھا از سوی جمھوری اس.می 
اما تاکنون به شکل .  ھميشه به کار گرفته شده اند

وسيع و سازمان يافته ی آن، در دوران بحران 
با .  ھای سياسی ازاين شيوه استفاده شده است

توان گفت که اين اقدام نيز که فع.ً   وجود اين می
محدود به حيطه ی خصوصی افراد و سرکوب 

ھای فردی و پوشش شده است، ھرگز  آزادی
جامعه ی ايران را به شکل دلخواه رژيم 
درنياورده و به مقاومت مردم به ويژه زنان خللی 

 . وارد نخواھد کرد
 

 !، شکست محسوس ايدئولوژيکی رژيم"گشت نامحسوس"



 ۵ ٧١۶ شماره  ٩۵نيمه اول ارديبھشت     ۵

٣از صفحه   

ھای نفتی  منبع ديگر فروش نفت، گاز و فرآورده
. است که باز حاصل کار و ت.ش کارگران است

منبع ديگر فروش خدمات دولتی است که باز 
مصرف کننده اصلی آن کارگران و زحمتکشان 
ھستند که اکثريت بزرگی از جامعه را تشکيل 

دھند و بايد ھر سال بابت استفاده از اين  می
 .خدمات مبالغ بيشتری پرداخت کنند

يکی ديگر از منابع بودجه فروش اموالی است که 
در واقع اموال ملی محسوب شده و باز اگر دولت 
صاحب اين اموال است نتيجه کار و زحمت 

 ھزار ميليارد ۴۶۴بودجه امسال .  کارگران است
تفاوت درآمدھا و (لایر کسری تراز عملياتی دارد 

که قرار است با فروش اموال دولتی )  ھا ھزينه
 .حاصل شود

يکی ديگر از منابع درآمد دولت فروش اوراق 
قرضه است که امسال نيز به اشکال گوناگون در 

در بودجه امسال نيز .  بودجه منظور شده است
ھای  ھا وسازمان از جمله شھرداری(دولت 
 ھزار ميليارد درآمد از بابت فروش ١٩۵)  وابسته

در اشکال گوناگون آن )  مشارکت(اوراق قرضه 
جدا از آن وزارت راه و .  بينی کرده است پيش

 ھزار ميليارد ۵٠شھرسازی نيز اجازه يافته تا 
 .لایر اموال وزارتخانه را به فروش برساند

مساله ديگری که وجود دارد اين است که برخی 
از درآمدھا غيرواقعی محاسبه شده است از جمله 

درآمدھای مالياتی در حالی از .  درآمدھای مالياتی
 به ٩۴ ھزار ميليارد لایر در بودجه سال ٨٧۴

 ٩۵ ھزار ميليارد لایر در بودجه سال ١٠٢٨
 ٧٣ تنھا ٩۴ ماھه سال ١١افزايش يافته که در 

با .  درصد از درآمدھای مالياتی تحقق يافته بود
 نسبت ٩۵اين حساب درآمدھای مالياتی در سال 

 درصد رشد کند که در ٧۵به سال قبل بايد 
عدم .  شرايط کنونی اقتصاد امری غيرممکن است

ھای  تحقق درآمدھای مالياتی يکی از روش
پوشاندن کسری بودجه است و جالب آن که 
بودجه نويسان و مصوب کنندگان آن با ِعلم به اين 
موضوع که ھر سال نيز اتفاق می افتد باز ھمان 

ھای  به گزارش مرکز پژوھش.  روند راه را می
 ھزار ۶٠٠ بيش از ٩۵مجلس بودجه سال 

 . ميليارد لایر کسری پنھان دارد
اما نتيجه کسری بودجه چه خواھد بود؟ يکی از 
نتايج افزايش بدھی دولت خواھد بود از جمله 
بدھی به سازمان تامين اجتماعی، بانک مرکزی 

بدھی دولت به سازمان تامين .  ھا و ديگر بانک
اجتماعی ھر سال در حال افزايش است و ھم 

 ھزار ميليارد تومان رسيده است، ١١٠اکنون به 
ست که سازمان تامين اجتماعی به  اين در حالی

ی کمبود منابع ھم از کيفيت بيمه و خدمات  بھانه
درمانی خود کاسته و ھم در راه افزايش حقوق 

حتا اين سازمان .  کند اندازی می بازنشستگی سنگ
به ھمين بھانه بارھا از منابع بانکی وام گرفته و 

سواد بوده و در فقر مطلق بسر  که عموما بی
 .برند می

ھای علميه و ديگر مراکزی  آن وقت بودجه حوزه
که در خدمت تبليغ موھومات و خرافات دينی 
برای حفظ دستگاه حکومتی ھستند و از ھزار 

شوند از سازمان  کانال از نظر مالی تغذيه می
ھای محرومی  بھزيستی با اين دايره وسيع انسان

که نياز به کمک دارند بسيار بيشتر و غير قابل 
 ۵٩۵موسسه نشر آثار خمينی .  مقايسه است

 ۵ميليارد لایر، مرکز خدمات حوزه ھای علميه 
 ميليارد لایر، موسسه آموزشی و ٨٢۵ھزار و 

) وابسته به مصباح يزدی(پژوھشی امام خمينی 
 ٣سازمان تبليغات اس.می   – ميليارد لایر، ٢١٠

 ميليارد لایر، شورای سياست ١۴٠ھزار و 
 ميليارد ١٩۵٧گذاری حوزه ھای علميه خواھران 
 ميليارد ٣٢٨٩لایر، شورای عالی حوزه علميه 

 .لایر
ای است  ای از صدھا موسسه ھا تنھا گوشه و اين

برای مثال .  که در بودجه دارای رديف ھستند
يکی از آخوندھای شورای نگھبان به نام مدرسی 

ای دارد برای چاپ و تبليغ  يزدی موسسه
ھای وی که اين موسسه نيز دارای رديف  کتاب

جامعه "ای به نام  يا موسسه.  باشد بودجه می
 ميليارد بودجه ٢٣٩٢"  المصطفی العالميه

شود که  گيرد و اين رقم وقتی قابل درک می می
بدانيم مث. بودجه دانشگاه اصفھان با آن عظمت 

 ميليارد لایر است و يا دانشگاه ھنر تنھا ١٧۶٨
ھايی  دانشگاه.  گيرد  ميليارد لایر بودجه می۴۵٧

که وظيفه دارند ھزاران دانشجو را به صورت 
مجانی پذيرش کرده و حقوق اساتيد و ديگر 

ھای تحقيقاتی و آموزشی  ھا از جمله ھزينه ھزينه
 .را از محل ھمين بودجه بپردازند

ی اين  ھای اين بودجه که قرار است ھمه اما درآمد
خوران را سيراب کند از کجا تامين  مفت
يکی از اين منابع ماليات است که در !  شوند؟ می

چه که  اما آن.  باB چگونگی آن توضيح داده شد
ھای  جا بر روی آن تاکيد کرد، شرکت بايد در اين

چون سپاه  بزرگ وابسته به نھادھای حکومتی ھم
مانند قرارگاه خاتم اBنبياء و يا تعاون (پاسداران 

و آستان )  سپاه که مخابرات را در اختيار دارد
قدس ھستند که با وجود سھم مھمی که از اقتصاد 
دارند حتا يک لایر نيز بر طبق قوانين ماليات 

دھند، آن وقت کارگر يا معلم با دريافتی بيش  نمی
از يک ميليون و سيصد ھزار تومان بايد ماليات 

درآمدی که باز براساس آمارھای !!  بدھد
 ٢ھای وابسته به حاکميت که خط فقر را  ارگان

 ھزار تومان اع.م کردند ٧۴۴ميليون و 
تر از خط  بسيار پايين)   اسفند٢٣روزنامه کيھان (

خط فقر واقعی از سوی برخی از (فقر است 
 ميليون و پانصد ھزار ٣ھای کارگری  تشکل

 ).تومان اع.م شده است

 ای که ھم نشان بحران است و ھم عامل تشديد آن بودجه
بايد حاB از درآمدھای خود اصل و سود اين 

 .ھا را نيز بپردازد وام
يکی ديگر از نتايج کسری بودجه افزايش 

اين کار نتيجه بدھی دولت و .  نقدينگی است
برای مثال .  انتشار پول و شبه پول در بازار است

در بودجه امسال به بانک مرکزی اجازه داده شده 
ی اين قضيه  بھانه.  منتشر کند"  ايران چک"تا 

البته کاھش گردش پولی در کشور است اما 
ھا از اين نوع اقدامات برای  کيست که نداند دولت

 .برند ھای خود بھره می پُر کردن کسری
از ديگر نتايج کسری بودجه کاھش بودجه 

 و براساس ٩۴برای مثال در سال .  عمرانی است
 ھزار ميليارد ۴٧٣گزارش بانک مرکزی از 
 ھزار ميليارد ٢١١لایر بودجه عمرانی تنھا 

اختصاص يافت يعنی چيزی کمتر از نيمی از 
در بودجه سال جاری .  ٩۴بودجه مصوب سال 

 ھزار ميليارد ۴١٠نيز که بودجه عمرانی حدود 
بينی شده طبيعی ست که با کسری بودجه  پيش

آشکار دولت بخش بزرگی از آن اختصاص 
ست که اگر دولت در  اين در حالی.  نخواھد يافت

فکر رھايی از رکود اقتصادی می بود بايد بخش 
مھمی از درآمدھای خود را به بودجه عمرانی 

چرا که با اختصاص مبالغ ھر .  داد اختصاص می
چه بيشتری به بودجه عمرانی، امکان بوجود 

 .آوردن تحرک اقتصادی وجود خواھد داشت
 که ٢٠٠٨در پی بحران اقتصاد جھانی سال 

ھا سنگ  ھايی که سال ھنوز تداوم دارد، دولت
که مخالف ھر نوع دخالت   –اقتصاد نئوليبرال 

زدند،  را به سينه می  -دولت در اقتصاد است 
ھايی  سراسيمه وارد عمل شده و با اتخاذ سياست

ت.ش کردند تا از سرعت تخريبی بحران کاسته و 
در ايران اما با توجه به .  شيب آن را م.يم کنند

نقش گسترده دولت در اقتصاد که از دولت 
ترين کارفرمای کشور را ساخته، اين نقش  بزرگ
ی عمل بيشتری  تر است و دولت عرصه برجسته

برای دخالت در اقتصاد دارد که يکی از آن 
اما ھر جای بودجه .  ھا ھمان بودجه است عرصه

ھای  بينيم که سياست را که انگشت بگذاريم، می
حاکم بر بودجه در راستای عبور از بحران رکود 

که منجر به  تورمی نيست و از آن بدتر اين  –
 .شود تر شدن آن می عميق

 ھزار ميليارد ۶٠٠که دولت در سالی  جالب آن
 ھزار ميليارد لایر ١٩۵لایر کسری بودجه دارد، 
 ھزار ميليارد ۴۶۴کند و  اوراق قرضه منتشر می
خواھد به مفت بفروشد که  لایر اموال ملی را می

ھای بلوکه شده در  قرار است در اين سال پول
 !! ھا به ايران بازگردانده شود جريان تحريم

طور که گفته شد، بودجه نمايی از اقتصاد  ھمان
 ٩۵دھد و بودجه  کشور در سال آينده را به ما می

 از نظر اقتصادی ٩۵دھد که سال  به ما نشان می
سال متفاوتی نخواھد بود و بدون ھيچ ترديدی 

حقوقی کارگران و  روند فقيرتر شدن و بی
و .  زحمتکشان در اين صورت تداوم خواھد يافت

اين تنھا کارگران و زحمتکشان ھستند که 
 .توانند اين روند را تغيير دھند می

 رژيم جمھوری اس�می را بايد با يک اعتصاب عمومی سياسی و 
 قيام مسلحانه برانداخت
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اتفاقات نفرت انگيزی که در نگاه نخست اوج 
انحطاط جامعه و گنداب درونی نظام اس.می 
. حاکم بر ايران را به نمايش گذاشته است

حوادث و رخ داده ھايی مشمئز کننده که مدام 
در جامعه استبداد زده و به يغما رفته ايران 

حوادثی که پايانی .  توليد و بازتوليد می شوند
بر آن نيست و ھر از گاھی فقط نمونه ھايی 
از آن انتشار بيرونی می يابند، اتفاقاتی غير 
انسانی که جملگی بازتاب دھنده وضعيت 

جامعه ای .  بحران زده جامعه ايران است
 سال حاکميت جمھوری ٣٧بيمار که طی 

اس.می و اعمال مداوم قوانين تبعيض آميز 
دينی، جنسيتی و اجتماعی روز بروز بر 
گستره اعمال خشونت افزوده شده و وقوع 
حوادثی از اين دست به امری عادی در 

خشونتی ويرانگر در .  جامعه تبديل شده است
عرصه ھای فردی، اجتماعی و خانوادگی که 
تماما نتيجه و برآمد ب.فصل اعمال خشونت 

خشونتی که به .  دولتی در کليت جامعه است
طور مداوم از طرف رسانه ھا حکومتی 
ترويج و توسط نيروھای حزب اللھی و 
نھادھای اط.عاتی جمھوری اس.می در 
جامعه اعمال می شود، خشونتی که سال 
ھاست به صورت نھادينه شده و ابزاری 
سھل الوصول تمام ارکان نظام اس.می و به 

جامعه .  تبع آن ، جامعه را فرا گرفته است
ای بيمار و خشونت زده، جامعه ای گرفتار 
در چنگال حاکميتی مستبد و رخداده ھايی 
اينچنين که ھمانند شمشير دامکلوس ھر 
لحظه بر فراز سر مردم ايران جوBن داده 

 .می شود
خشونتی ويرانگر که ھر روز بيش از گذشته 
جامعه و توده ھای سرکوب شده را تھديد می 

وقتی ھيئت حاکمه ايران طی نزديک به .  کند
چھار دھه در تمام عرصه ھای سياسی، 
اقتصادی و اجتماعی از ابزار سرکوب و 
خشونت عليه مردم و گروھای اجتماعی بھره 
برده است، وقتی حاکمان اس.می به صورت 
روزمره از صدا و سيما و ديگر تريبون ھای 
اجتماعی، قتل، کشتار و تعرض به زنان و 
مردان جامعه را ترويج می کنند، وقتی 
سيستم قضايی جمھوری اس.می نوجوانان را 
به کام مرگ می کشد و محکومين به اعدام 
را  در ميادين شھرھا آنھم در مقابل چشمان 
بھت زده کودکان در بلندای جرثقيل حلق 
آويز می کنند، وقتی نھادھای به اصط.ح 
آموزشی و پرورشی نظام اس.می از زمان 
ورود کودکان به مدرسه شيوه ھای اعمال 
خشونت و تبعيض جنسيتی را در گوش و 
جان و ذھن آنان موعظه می کنند، در اين 
صورت تصوير و نمودار عينی چنين جامعه 
ای آيا می تواند بھتر از وضعيت موجود 

 باشد؟ 
در جامعه ای که زنان در ھر کوی و برزن 

 رسانه ھا و شبکه ھای اجتماعی بازتاب در
بر اساس گزارش خبرنگار .  داده شد

 فروردين ماه سال ١٩اجتماعی ايسنا، روز 
جاری، ساکنان خيابان طاھری منطقه خواجه 
ربيع مشھد در تماس با پليس از اسارت زنی 
جوان به ھمراه دخترانش در ھمسايگی شان 

 . خبر می دھند
گزارشگر ايسنا در ادامه می نويسد، اعظم و 

 روز در ٢١بچه ھايش ھانيه و ھايده به مدت 
خانه محبوس بودند، ھيچ غذايی نبوده که 

.  ساله اش بخورند٨ و ۵خود و دختران 
شوھرش او را داخل يک صندوق فلزی می 
انداخته و درش را قفل می کرده تا از نبود 

گاھی اوقات نيز زير .  اکسيژن خفه شود
صندوق، اجاقی روشن می کرده و پاھايش 
را می سوزانده، در مواردی ھم پارچه ای را 
آتش می زده و بر روی بدن برھنه اعظم می 
انداخته است؛ با چاقو تمام بدن ھمسرش را 
برش می زده؛ او را بر روی سيمان پشت 
بام خانه می کشيده تا حدی که لباسش پاره 
می شده و جراحت ھای بدی بر می داشته 

 .است
ھمزمان با موج فزاينده انتشار اخبار مربوط 

 روزه اعظم و ٢١و شکنجه " ستايش"به قتل 
دخترانش، اينبار شبکه ھای اجتماعی در 
خبری منسوب به شھيندخت موBوردی، 

عقيم "معاون رئيس جمھوری ايران از طرح 
در نظام "  سازی زنان کارتن خواب
خبری که .  جمھوری اس.می خبر دادند

به دنبال .  واکنش ھای بسياری را برانگيخت
انتشار گسترده اين خبر و به رغم اينکه 

 موBوردی در توييتر خود اع.م شھيندخت
ای در اين  کرد که دولت ھنوز ھيچ برنامه

عقيم سازی زنان "اما موضوع زمينه ندارد، 
که در واقع شيوه ای از اعمال " کارتن خواب

خشونت دولتی عليه جسم و جان بخشی از 
زنان جامعه است، ھمراه با اخبار و حوادث 
مشمئز کننده ديگر ھمچنان از جمله خبرھای 

 . داغ شبکه ھای اجتماعی بوده اند
طی دو ھفته گذشته انتشار خبر تجاوز و قتل 

 ساله ۶دختر بچه "  ستايش"مشمئز کننده 
 ساله ايرانی در ١٧افغانی توسط جوان 

 روز ٢١شھرستان ورامين و ماجرای 
شکنجه شدن اعظم و دو فرزند خردسال او 
توسط محمد شوھر و پدر بچه ھايش و نيز 

" عقيم سازی زنان کارتن خواب"خبر طرح 
توسط دولت جمھوری اس.می موجی از 
نفرت و انزجار را در داخل و خارج از 

به رغم سکوت اوليه .  ايران برانگيخت
دستگاه ھا و مقامات به ظاھر مسئول 
جمھوری اس.می نسبت به قتل ستايش، 
شبکه ھای اجتماعی اما، ھمانند برق و باد 

و دو ماجرای ديگر را در "  ستايش"قتل 
  ٧درصفحه  . سطحی وسيع انعکاس دادند

مورد تعرض نھادھای حکومتی قرار می 
گيرند، در حاکميتی که اسيدپاشی ھای 
زنجيره ای به چھره زنان و دختران جوان 
توسط نيروھای حزب اللھی به امری مجاز و 
غير قابل پيگردھای قضايی تبديل شده است، 
در جامعه ای که زنان در مواجھه با 
تعرضات جنسی مردان و در مقام دفاع از 
حقوق و حيثيت خود، فرد متجاوز را از پای 
در می آورند، ع.وه بر پرداخت ديه به 
اعدام نيز محکوم می شوند و در عوض 
مردانی که با تکيه بر توجيه اتھام خيانت 
ھمسران خود را می کشند، در سايه لطف 
الھی و رحمت نظام جمھوری اس.می از 
ھرگونه عقوبتی در امان می مانند، در چنين 
نظامی آيا غير طبيعی خواھد بود که مردی 
به تاسی از ھمين قوانين ظالمانه جمھوری 
اس.می ھمسر و دخترانش را تا حد مرگ 
آزار و شکنجه دھد و آنگاه در پاسخ به 
: چرايی رفتار جنون آميز خود مدعی شود

من بی گناھم، من از گل نازکتر ھم به آنھا 
نمی گويم، اص. بياد نمی آورم که شکنجه 
شان کرده باشم، دوست نداشتم زياد بيرون 
بروند، مزاحم در خيابان ھا زياد است، اما 

 )١. (آنھا را زندانی نکردم
اينھا ھمه گوشه ای از ويرانی و تباھی 
حاصل از عملکرد حکومتی مستبد و 
ارتجاعی ست که جامعه ای را به سقوط و 

وقتی تبعيض، بی .  انحطاط کشانده است
عدالتی و اعمال خشونت دولتی جای جای 
جامعه را فرا گرفته باشد، وقتی جوانان از 
ھمه آزادی ھای مدنی و اجتماعی محروم و 
در کوچه و خيابان مدام با تعرض نيروھای 
گشت و حزب اللھی مواجه باشند، ترديدی 
نيست که سرخوردگی ھای اجتماعی، ياس، 
نااميدی و به دنبال آن خشونت رفتاری از 
تبعات اوليه و ب.فصل وضعيت موجود 

اگر در کنار اينھمه اعمال شيوه .  خواھد بود
ھای خشونت اجتماعی و سياسی که از 
طرف حاکمان اس.می به توده ھای مردم 
ايران روا داشته می شود، بخواھيم اعمال 
خشونت اقتصادی و معيشتی را نيز اضافه 
کنيم، مسلما عمق فاجعه بيش از پيش آشکار 

خشونتی که به صورت فقر، .  می گردد
بيکاری، اعتياد، تن فروشی، کودکان خيابانی 
و کارتون خوابی بر جامعه اعمال می شود و 
در پی خود جامعه و  مردم را به انحطاط و 

حال اگر فقط از منظر .  تباھی کشانده است
اعمال فشارھای اقتصادی به کنکاش جامعه 
و وضعيت توده مردم بنگريم، آنگاه وقاحت 
ھيئت حاکمه ايران و سياست شرم آور کابينه 

عقيم "روحانی را در طرح "  تدبير و اميد"
بھتر می توان "  سازی زنان کارتون خواب

سياست تبری جستن نظام اس.می از .  فھميد
وضعيت ف.کت بار موجود و شرايط 
 . ويرانگری که برای مردم ايران رقم زده اند

وقتی بيکاری در جامعه بيداد می کند، خيابان 

 از کوزه برون ھمان تراود که در اوست
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از کوزه برون ھمان تراود 
 که در اوست

 گرامی باد اول ماه مه روز نمايش قدرت طبقاتی پرولتاريا
 

 !کارگران مبارز
در شرايطی اول ماه مه  را برگزار ميکنيم که رژيم ضد کارگری جمھوری اس.می    

شرايط برده داری نوين را بر جامعه ما حاکم کرده و و ضيعت سخت معيشتی را فقط برای 
 .زنده ماندن ما کارگران تدارک ديده است

امروزه شرايط مادی زندگی کارگران ايران تحت يوغ رژيم فوق ارتجاعی جمھوری 
اس.می، در معرض شديد ترين و بی رحمانه ترين استثمار و فشارھای اقتصادی و سياسی 

ترديدی نيست که کارگران ايران اين فشارھا را تحمل نکرده، برای بھبود .  قرار گرفته است
طبقه .  شرايط معيشتی ورھائی از وضع موجود، به مبارزه عليه نظم حاکم ادامه خواھند داد

کارگر ايران يگانه طبقه ای است که برای برانداختن نظم سرمايه داری ، برچيدن بساط 
گير  به مبارزه ادامه خواھد   استثمارگران و مرتجعين وبرای استقرار سوسياليسم استوار و پی

 .داد
 
 !کارگران مبارز 

اعتصابات و اعتراضات يکساله کارگران ايران نمودی از بيداری و آگاھی روز افزون طبقه 
 .کارگر وعزم واراده آن برای تحقق مطالبات اقتصادی و سياسی خود ميباشد 

طبقه کارگر ايران بمثابه گردانی از ارتش جھانی کار ، در روزاول ماه مه، که روزاتحاد 
واعتراض بين المللی کارگران است با دست کشيدن ازکار، راھپيمايی، تظاھرات 
وسازماندھی ديگر اشکال واقدامات اعتراضی خود عليه نظام سرمايه داری ايران، ھمبستگی 

 .خودرا با کارگران سراسر جھان به نمايش ميگذارد
بيائيد در روز اول ماه مه، دست در دست ھم نھيم و بابرپائی اعتراضات خيابانی و جشن و 
پايکوبی، سرود انترناسيونال را سردھيم و يک بارديگرخشم و انزجارازنظام بھره کشی و 

 .اراده خويش برای محو ونابودی استثمار و طبقات را به نمايش بگذاريم
ضمن گرامی داشت اول ماه مه روز )  اقليت(ما جمعی از کارگران ھوادار سازمان فدائيان 

جھانی کارگر و حمايت بی دريغ خود از تمام خواست ھای اقتصادی وسياسی کارگران اع.م 
يابی و تحقق مطالبات طبقه کارگر، رژيم سرمايه   مينماييم ؛ مانع اصلی بر سر راه تشکل

ما ضمن دفاع از حق ايجاد تشکل ھای مستقل کارگری، افزايش .ست  داری جمھوری اس.می
حد اقل دستمزد به باBی خط فقر،تأمين امنيت و ضمانت شغلی، پرداخت بموقع دستمزد ھا، 
لغو قراردادھای موقت، پيمانی و سفيد امضاء، برچيدن شرکت ھای پيمانکاری و ساير 
مطالبات طبقه کارگرايران، عموم کارگران ايران را به تشديد مبارزه عليه نظم موجود فرا 

 .می خوانيم
 
   

 زنده باد اول ماه مه روز ھمبستگی بين المللی کارگران
 برقرارباد حکومت شورايی  -سرنگون باد رژيم جمھوری اس�می 
 زنده باد سوسياليسم  -نابود باد نظام سرمايه داری 
 
 

 ھسته مقاومت رفيق بھروز دھقانی
١٣٩ / ٢ / ١١۵ 

ھای شھر جوBنگاه کودکان کار و خيابانی 
 سال رسيده ١٣ست، سن تن فروشی به زير 

باشد، وقتی توزيع مواد مخدر و اعتياد در 
پشت درب مدارس خيمه زده باشد و 
دسترسی به شيشه از تھيه يک قرص نان ھم 
سھل الوصول تر شده باشد، آنگاه در 
ماجرای شکنجه اعظم و دخترانش بايد 
پرسيد، مقصر اصلی در وقوع چنين حوادثی 
چه کسی است؟ ھيئت حاکمه ايران يا فردی 
که در ظاھر امر مرتکب چنين جرمی شده 
است؟  آيا غير از اين است که جمھوری 
اس.می ايران چنين وضعيت ويرانگری را 

وضعيتی که .  بر جامعه تحميل کرده است
شوھر و پدر شکنجه گر را وا می دارد تا در 
سايه نظام اس.می و در توجيه رفتار مشمئز 

حتما شيشه کشيده بودم و :  کننده اش بگويد
نمی فھميدم، شيشه راحت تر گيرم می آيد، 
نيازی به زغال و اينجور چيزھا ندارد و ھمه 

 )٢. (جا می شود راحت آن را کشيد
در اتفاقاتی از اين دست فراموش نبايد کرد 
که رژيم سرمايه داری و فوق ارتجاعی حاکم 
به عنوان ايجاد کننده وضعيت موجود، مجرم 
اصلی و مسئول تمامی اتفاقاتی از اين دست 
. است که در جای جای جامعه رخ می دھد

 سال  اعمال ٣٧رژيم جمھوری اس.می طی 
خشونت دولتی و تحميل فشارھای اقتصادی 
بر توده ھای مردم ايران، ويرانگری و 
. تباھی را در کليت جامعه نھادينه کرده است

پس اگر قرار است کسی محاکمه شود، ابتدا 
به ساکن، اين نظم موجود وارتجاع حاکم بر 
ايران است که بايد به عنوان مجرم اصلی 

 . محاکمه گردد و پاسخگو باشد
 ساله افغانی، ۶دختر "  ستايش"تجاوز و قتل 

شکنجه مرگ آور اعظم و دو دختر خردسال 
او توسط محمد و زنان کارتون خوابی که 

آنان "  عقيم کردن"ھيئت حاکمه ايران خواب 
را در سر دارد، تنھا نمونه ھای تکراری 
حوادثی از اين قبيل ھستند که جملگی حاصل 

 سال سرکوب، بی عدالتی و ٣٧ب.فصل  
اعمال انواع خشونت دولتی در سطح جامعه 

حوادثی که تماما از کوزه نظام .  است
جمھوری اس.می تراوش می شود و ھيئت 
حاکمه ايران نمی تواند با حذف صورت 

عقيم سازی زنان کارتن "مسئله و روش ھای 
 ساله ورامينی و ١٧، اعدام جوان "خواب

زندانی کردن محمد، بر گنداب درونی خود 
: چرا که به نيکويی گفته اند.  سرپوش بگذارد

گر دايره کوزه ز مينا گيرند، از کوزه "
 ".برون ھمان تراود که در اوست

مصاحبه خبرنگار اجتماعی ايسنا )  ٢(و )  ١(
 با محمد شوھر اعظم و پدر ھانيه و ھايده 
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٩درصفحه   

 ھايی از پيکار کارگران جھان در  گزارش
 روز جھانی کارگر

گذشته، قانون امنيتی جديدی را شبانه به تصويب 
طبق اين قانون جديد، حضور در .  رساند

تواند  تظاھرات با ماسک ممنوع است و پليس می
ای از سوی تظاھرکنندگان به  حتا بدون حمله

" طلب خشونت"تشخيص .  سوی آنان شليک کند
چنين اختيارات  بر عھده پليس گذاشته شد و ھم

پليس در بازداشت و تفتيش خانه افراد مشکوک 
 .افزايش يافت

فدراسيون اتحاديه کارگری ژاپن در :  ژاپن
 ھزار نفر در شھر توکيو ٣٠ای اع.م کرد  بيانيه

کنندگان  شرکت.  در پارک مرکزی شھر گرد آمدند
تر، بھبود استانداردھای  خواھان دستمزد بيش

چنين به قرارداد تجاری  آنان ھم.  زندگی بودند
 . اعتراض داشتند" مشارکت اقيانوسيه"
 

در شھرھای گوناگون فيليپين در آستانه :  فيليپين
 ماه مه برگزار ٩انتخابات رياست جمھوری در 

ھا با پليس ضد   نفر از چپ٢٠٠٠در مانيل .  شد
پليس برای مقابله با .  شورش درگير شدند

کنندگانی که قصد داشتند به سوی  تظاھرات
پاش استفاده  سفارت آمريکا بروند، از سپر و آب

 نفر زخمی ٢٠ای  به گفته رھبران اتحاديه.  کرد
صدھا نفر ديگر در نزديکی کاخ رياست .  شدند

جمھوری، آدمک تصويرگر رئيس جمھور 
فيليپين را به آتش کشيدند و اطراف آن به رقص 

افزايش حقوق، برچيدن کارھای .  پرداختند
پيمانی، کاھش ماليات، بھبود شرايط کار و 

سازی  مزايای بازنشستگی، توقف خصوصی
خدمات اجتماعی و قطع سلطه و کنترل بيگانگان 

 .کنندگان بودند از جمله مطالبات تظاھرات
ھا ھزار نفر در روز اول ماه در ميدان  ده:  روسيه

ھا،  در اين تظاھرات چپ.  سرخ مسکو گرد آمدند
ھا و  چون عدم افزايش ماليات مطالباتی ھم

تر  ھا، حقوق و مزايای بازنشستگی بيش قيمت
 .طرح شد

 
افزايش حداقل دستمزد و کاھش :  کشورھای ديگر

ھای کارگری  ھای اتحاديه ساعت کار از خواسته
 .تايوان در روز اول ماه بود

 کارگر ٢٠٠٠در داکا، بنگ.دش، در حدود 
ای در خيابان  نساجی، رھبران و فعالين اتحاديه
خواست آنان .  اصلی شھر به تظاھرات پرداختند

. افزايش حداقل دستمزد و بھبود شرايط کاری بود
 ٢۴چنين خواستار آن بودند که روز  آنان ھم

آوريل به ياد کارگران کشته شده در ريزش 
 ١١٣٠که به مرگ بيش از "  رانا پ.زا"کارخانه 

 .کارگر منجر شد، روز تعطيل ملی اع.م شود
در پايتخت کره جنوبی، سئول، ھزاران کارگر به 

ھای کره برای شرايط  فراخوان فدراسيون اتحاديه
کاری بھتر و برچيدن قراردادھای موقت به 

 .ھا آمدند خيابان
 ھزار کارگر، در حالی ٢۵در اندونزی، بيش از 

ھای سرخ  ھای سرخ بر تن و پرچم شرت که تی
آنان .  در دست داشتند، به تظاھرات پرداختند

ھا، توقف اجرای سياست  خواھان توقف اخراج
 .بازار آزاد و افزايش حداقل حقوق بودند

 
روز جھانی کارگر در ايران تعطيل :  ايران

ھای  امری که يکی از خواسته.  رسمی نيست
اما اين .  ھای متمادی بوده است کارگران طی سال

با قبضه قدرت .  تنھا مشکل کارگران ايران نيست

ھا  را به دلخواه خود تغيير دھند، و کمپانی
روز شنبه .  تر اخراج کنند کارکنان خود را راحت

 نفر از معترضين در تظاھرات ١٠٠نيز، بيش از 
پليس .  ديگری عليه اين رفرم دستگير شده بودند

در برخورد با تعدادی از جوانان تظاھرکننده از 
 تن نيز دستگير ٣گاز اشک آور استفاده کرد و 

 .شدند
.  نفر دستگير شدند۵در مارسی حداقل 

کنندگان در پ.کاردھای خود فرانسوا  تظاھرات
سر "  ھمه با ھم"ناميده و شعار " خائن"ھوBند را 

 . دادند
 

ھزاران تن به فراخوان چندين اتحاديه :  ترکيه
کارگری در شھرھای مختلف ترکيه از جمله 

قلعه و سقاريه در  استانبول، آنکارا، چناق
دولت ترکيه .  تظاھرات اول ماه مه شرکت کردند

 ٢۴۵٠٠امسال برای مقابله با تظاھرات اول ماه، 
. تن از نيروھای امنيتی خود را بسيج کرده بود

کنندگان را  پليس به بھانه مسايل امنيتی، تظاھرات
پيش از ورود به محل تجمع مورد تجسس بدنی 

در ازمير تعدادی از مردم در .  داد قرار می
تظاھرات .  اعتراض به اين عمل، برھنه شدند

مردم ترکيه در بسياری از شھرھا بدون درگيری 
دھندگان اصلی  يکی از فراخوان.  به پايان رسيد

ھای  کنفدراسيون اتحاديه"تظاھرات استانبول، 
ھزاران نفر پيش از ورود به .  بود"  مترقی ترکيه

محل تجمع که ميدان باقرکوی واقع در نزديکی 
. فرودگاه بود، مورد بازرسی بدنی قرار گرفتند

در اين تظاھرات چندين نفر از ھواداران حزب 
به جز اين محل، .  دمکراتيک خلق دستگير شدند

کنندگان ت.ش کردند طبق  تعدادی از تظاھرات
سنت ھر ساله خود را به ميدان تقسيم برسانند که 

ميدان تقسيم، .  با حمله وحشيانه پليس مواجه شدند
ھای اول   محل گردھمايی١٩٧٧تا پيش از سال 

 افراد ١٩٧٧سال "  مه خونين"در .  ماه مه بود
کنندگان اول ماه مه که  ناشناسی به سوی تظاھرات

. شدند، آتش گشودند  ھزار نفر می۵٠٠بالغ بر 
.  نفر مجروح شدند١٢٠ھا نفر کشته و بيش از  ده

پليس ترکيه پس از اين حادثه چندين نفر را 
از .  گاه محاکمه نشدند بازداشت کرد، اما آنان ھيچ

 تجمع در اين ميدان ٢٠٠٠آن زمان تا اواخر دھه 
 برگزاری ٢٠٠٠در اواخر دھه .  ممنوع بود

اما در .  مراسم در اين ميدان مجددا آزاد اع.م شد
 مجددا ميدان به روی ٢٠١٣سال 
کنندگان بسته شد که به برگزاری  تظاھرات

 .تظاھرات عليه دولت منجر شد
براثر اقدامات وحشيانه پليس در روز يکشنبه در 

 ساله توسط يک خودروی ۵٧استانبول، يک مرد 
ھای  بنا به گزارش.  پليس زير گرفته و کشته شد

 .اند  نفر دستگير شده٢٠٧رسمی در اين روز 
گذاری در يک خودرو در نزديکی  پس از بمب

 پليس کشته ٢ايستگاه پليس در شھر غازيان تپه، 
 نفر زخمی شدند و تظاھرات اول ماه مه ٢٢و 

در مراسم سال گذشته نيز پليس عليه .  لغو شد
آور  پاش و گاز اشک معترضان از توپ آب

 .استفاده کرد
ست که پارلمان ترکيه در سال  Bزم به يادآوری

کارگری، يکی پس از ديگری اول ماه مه را روز  
جھانی کارگر اع.م کرده و با مبارزات خود، اين 

 .روز را به عنوان تعطيل رسمی به ثبت رساندند
اند از مراسم  ھايی ھای زير، تنھا گوشه گزارش

 .  در سراسر جھان٢٠١۶متعدد اول ماه مه 
تظاھرات اول ماه مه در بسياری از :  آمريکا

ھای اخير به فرصتی  شھرھای آمريکا در سال
ھای رفاھی کارگران،  برای طرح خواست

مشک.ت مھاجرين و نيز اعتراض به خشونت 
ھای  اعتراض به سخنرانی.  پليس تبديل شده است

نژادپرستانه دونالد ترامپ از موارد محوری 
بسياری از شھرھای .  تظاھرات روز يکشنبه بود

آمريکا، از جمله پورتلند،  سانفرانسيسکو، اوکلند 
آنجلس اول ماه مه آرامی را پشت سر  و لس
آنجلس ھزاران نفر در حمايت از  در لس.  گذاشتند
ھای کارگران، دفاع از حقوق برابر برای  خواست

ھای نژادپرستانه  مھاجران و عليه سخنرانی
شديدترين برخورد .  دونالدترامپ تظاھرات کردند

کنندگان و پليس در شھر سياتل رخ  ميان تظاھرات
کنندگان  به ادعای مقامات رسمی، تظاھرات.  داد

به سوی پليس بطری، سنگ و کوکتل مولوتف 
آور و  پرتاب کردند و پليس نيز با گاز اشک

بنا .  به مقابله با آنان رفت"*  ھای انفجاری توپ"
 مأمور ۵ھا  به اخبار منتشره، طی اين درگيری
 نفر دستگير ٩پليس جراحات اندکی برداشته و 

 نفر ١۶سال گذشته نيز در اين شھر، .  شدند
 .  پليس زخمی شده بودند٣دستگير و 

 
روز يکشنبه، در تظاھرات سازمان داده :  کانادا

، پليس "ک.ک"شده توسط گروه ضد سرمايه 
مونترآل برای متفرق کردن جوانان از گاز فلفل 

آنان نيز با پرتاب سنگ و اشيای .  استفاده کرد
 نفر طی اين ٩.  ديگر به مقابله با پليس رفتند

درگيری سال گذشته .  ھا دستگير شدند درگيری
 نفر و ٨۴بين پليس و اين گروه به دستگيری 

آور به تعدادی از  حمله پليس با گاز اشک
 .ھا و عابران انجاميد خانواده

فدراسيون "در تظاھرات ديگری که توسط 
فراخوانده شده بود، اين "  کارگری کبک

ھا خواستار  فدراسيون و تعدادی ديگر از سازمان
دBر درھرساعت ١۵افزايش حداقل دستمزد به 

 .شدند
 

در تظاھرات روز جھانی کارگر  طبق :  فرانسه
 ھزار نفر شرکت ٧٠ت  ژ گزارش اتحاديه ث

محور اعتراضات امسال کارگران، .  داشتند
دانشجويان و ساير مردم فرانسه، مخالفت با 
تغييرات جديدی بود که دولت فرانسه در نظر 
دارد درمقررات و قوانين مربوط به کار به 

اين در صورت تصويب اين .  تصويب برساند
ناميده "  اص.حات"تغييرات که از سوی دولت 

ھای کاری  شوند، کارفرمايان در عقد قرارداد می
بر "  توافقات درونی"تری برای  از آزادی بيش

به گفته .  سر زمان کار برخوردار خواھند شد
ژت، در صورت تصويب اين قانون در  اتحاديه ث

ھفته آينده، کارفرمايان قادر خواھند بود با نقض 
حقوق اساسی کارگران شرايط کاری و دستمزدھا 
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٨از صفحه   

 ھايی از پيکار کارگران جھان در  گزارش
 روز جھانی کارگر

گشتی در اطراف کرج سازمان  ھا گل خانواده
به جز آن، در شھرھای مختلف کردستان .  دادند

در سنندج، .  نيز اين روز گرامی داشته شد
تعدادی از کارگران و مردم سنندج، به خيابان 

چون اعتراض به  آمدند و به طرح مطالباتی ھم
حق داشتن /  بيکاری و دستمزدھای زير خط فقر 

کارگر زندانی "ھای کارگری، شعارھای  تشکل
دستمزدھای معوقه کارگران بايد /  آزاد بايد گردد 

بيمه بيکاری برای تمامی /  فوری پرداخت گردد 
تعطيلی اول ماه /  کارگران بيکار و آماده به کار 

ھنگام نيز در چند نقطه شھر  شب.  سر دادند"  مه
در سقز، .  به نورافشانی آسمان شھر دست زدند

ھا نفر از کارگران خباز در دفتر سنديکای  ده
 . خبازان گرد آمدند

بندی از  در پايان، اگر بخواھيم يک جمع
ھای کارگران در سال جاری ارائه داد،  خواسته

توان گفت با اندکی تفاوت، در تمام کشورھای  می
داری تا  جھان از کشورھای پيشرفته سرمايه

تر، خواست کارگران توقف  مانده کشورھای عقب
ست که به دستمزدھای   ھای نئوليبرالی سياست

تر شدن شرايط کار و معيشت  ناچيز، وخيم
ھا، رواج قراردادھای  سازی کارگران، خصوصی

جانبه  موقت، و در يک ک.م يورش ھمه
ھای حامی آنان به حقوق و  داران و دولت سرمايه

دستاوردھای کارگران زير چتر اين سياست 
اما حضور کارگران در .  منجر شده است

ھا و بزرگداشت اين روز در ابعاد گسترده  خيابان
چنين نماد روحيه  و در دورترين نقاط جھان، ھم

ای که آينده  طبقه.  پيکارطلبی اين طبقه است
 .بشريت در دستان توانای اوست

 
 :زيرنويس

ھای انفجاری نوعی نارنجک Bستيکی  توپ*  
توپ شکل است که پس از انفجار صدای مھيب و 

چنين گاز  اين توپ ھم.  کند نور شديدی توليد می
 .کند فلفل منتشر می

 خ�صه ای از 
 اط�عيه ھای سازمان

ای با   ارديبھشت، سازمان ما اط�عيه٩در تاريخ 
کارگران مجتمع آلومينيوم المھدی "  عنوان

" دھند ھرمزآل، مصممانه به اعتصاب ادامه می
 :گويد اط�عيه می. انتشار داد

سومين روز اعتصاب کارگران مجتمع آلومينيوم  
المھدی ھرمزآل در استان ھرمزگان، بدون نتيجه 
به پايان رسيد و کارگران در حالی که درب 

اند، اع�م کردند، تا تحقق  کارخانه را بسته
شان به اعتصاب و تجمع ادامه خواھند  مطالبات

 .داد
ھا و  مطالبات کارگران، از جمله، توقف اخراج 

تضمين امنيت شغلی، بازگرداندن کارگران 
اخراجی، برخورداری از حقوق شرايط سخت و 

آور محيط کار به روال جاری و پرداخت  زيان
 .معوقات است
 :افزايد اط�عيه می

شورای تامين استان و شھرستان پيش از اين، 
کارگر اخراجی به کار ١٠تصميم گرفته بود، 

بازگردند و بحث خروج کارگران از حقوق 
 ٤آور محيط کار و بحث  شرايط سخت و زيان

مالک کارخانه ھيچيک از .  شيفت منتفی گردد
اين پيشنھادات را نپذيرفت و اع�م کرد، تعداد 
زيادی از کارگران بايد اخراج شوند و 
برخورداری کارگران ازحقوق شرايط سخت و 

 ٢٤٠٠از .  آور محيط کار،ملغا خواھد شد زيان
 تن در خطر فوری ٨٠٠کارگر اين مجتمع 

کارگران نيز اع�م کردند، .  اخراج قرار دارند
ھيچ وعده و وعيدی از جانب مقامات دولتی و 

پذيرند و به اعتصاب و تجمع  دار را نمی سرمايه
 .دھند ادامه می

اين ھمه در حالی است که محمد عليمحمدی ، 
داری که اکنون مالک اين مجتمع است،  سرمايه

برای به چنگ آوردن اين مجتمع وعده داده بود 
که در وضعيت اشتغال و حقوق و مزايای 

ھا  اما اين وعده.  کارگران تغييری رخ نخواھد داد
صرفا از آن رو بود که درجريان کشمکش سال 
گذشته باندھای درون رژيم بر سر واگذاری اين 
. مجمتع،  بتواند آن را به تصرف خود درآورد

وی با زد و بند با دولت و مقامات حکومتی 
توانست اين مجتمع را که بھای آن با تمام 

 ميليارد تومان ٣٠٠٠اش، متجاوز از  امکانات
 ميليارد ١٠٠٠ارزيابی شده است، به بھای حدود 

 .آورد تومان به چنگ
او اکنون در ت�ش است با پايمال کردن حقوق 
کارگران در مجتمع آلومينيوم ، از بين بردن 
ھرگونه تضمين شغلی کارگران، اخراج 
کارگران با سوابق کار و استخدام کارگرانی 
بدون ھرگونه حقوق کارگری و خ�صه، تشديد 
استثمار کارگران بر حجم سود، سرمايه و ثروت 

اما با مقاومت و ايستادگی .  خود بيافزايد
کارگرانی روبه رو شده است که مصممانه در 

دار  برابر اين زورگوئی و تحمي�ت اين سرمايه
اند و اع�م کرده اند، تا  خور ايستاده دزد و مفت

تحقق مطالباتشان به مبارزه و اعتصاب ادامه 
 .خواھند داد

 :در پايان اط�عيه آمده است
ا ز مطالبات و مبارزات )  اقليت(سازمان فدائيان

کارگران مجتمع آلومينيوم المھدی ھرمزال 
کند و خواستار تحقق فوری مطالبات  حمايت می

 .کارگران اين مجتمع است
 

، به ۵٧توسط جمھوری اس.می پس از انق.ب 
ھايی استثنايی تظاھرات اول ماه مه  جز سال

به جز آن، نيروھای امنيتی .  ممنوع بوده است
 کارگران  رژيم با تھديدھا، احضارھا و دستگيری

و فعالين کارگری پيش از ارديبھشت ماه، و در 
اند مانع ھر گونه  روز جھانی کارگر کوشيده

اکنون نيز تعدادی از  ھم.  تجمع و گردھمايی شوند
فعاBن کارگری به علت برگزاری مراسم اول ماه 
مه و دفاع از حقوق کارگران در زندان به سر 

 تن از کارگران در ١٢امسال نيز حداقل .  برند می
.  تن احضار شدند۴شھرھای مختلف بازداشت و 

شدگان آزاد شدند، اما  گرچه برخی از بازداشت
ھنوز از سرنوشت دو تن از آنان اط.عی در 

اين ھمه بگير و ببند، اما، کارگران .  دست نيست
را از ت.ش برای بزرگداشت اين روز بازنداشته 

 .است
ھا و نھادھای  ھفته گذشته، سنديکاھا، تشکل

ھای مشترک  کارگری گوناگون با انتشار قطعنامه
در يکی از .  يا مستقل به استقبال اين روز رفتند

ھا، کمبود سال گذشته نيز جبران شده  اين قطعنامه
بود و سنديکای شرکت واحد و سنديکای 

تپه به ھمراه سنديکای کارگران  کارگران ھفت
ساختمانی و نقاش استان البر، کميته پيگيری 

ھای کارگری و کميته ھماھنگی برای  ايجاد تشکل
ھای کارگری، بر سر  کمک به ايجاد تشکل

 .قطعنامه مشترکی به توافق رسيده بودند
ھای  ھايی که به جز طرح خواست قطعنامه

چون افزايش حداقل دستمزد، پرداخت  معيشتی ھم
دستمزدھای معوقه، برچيدن قراردادھای 
سفيدامضا و موقت، بھبود شرايط و ايمنی کار، 

ھا و  ھا و اخراج سازی توقف خصوصی
ھا، پايان دادن به برخوردھای امنيتی  بيکارسازی

چون  ھايی ھم و آزادی کارگران زندانی، خواست
برابری حقوق زن و مرد، ممنوعيت کار 

عدالتی عليه کارگران  کودکان، رفع تبعيض و بی
مھاجر به ويژه کارگران افغان، برخورداری از 

ھای سياسی از  ، برقراری آزادی حق ايجاد تشکل
در ميان ...  جمله آزادی بيان و مطبوعات و

 .خوردند شان به چشم می مطالبات
 مشترک که گام بسيار  ھای به جز انتشار قطعنامه

مثبتی بود، کارگران در برخی از شھرھا به 
ھای خود  خيابان آمدند و به طرح خواست

در تھران، تعدادی از اعضای سنديکای .  پرداختند
شرکت واحد به ھمراه دانشجويان و معلمان با 
حضور در خيابان طالقانی پ.کاردھايی در دست 
گرفتند و خواھان دستمزد عادBنه، آزادی 

گرچه، .  کارگران زندانی و حق ايجاد تشکل شدند
ھر ت.ش برای برگزاری جلسات و تجمعات 
مستقل با بازداشت، حبس و شکنجه کارگران 

شود، اما ھنوز برگزاری يک مراسم  روبرو می
چون مراسم روز کارگر در پارک Bله  مستقل، ھم
 . خالی بود٨٨در سال 

ھای کوھنوردی کارخانجات استان البرز و  گروه
ھا، به ھمراه  استان تھران، به رغم تمام محدوديت

٩ 



 ٧١۶ شماره  ٩۵نيمه اول ارديبھشت     ١٠

 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اس�می 

٨درصفحه   

 ھايی از پيکار کارگران جھان در  گزارش
 روز جھانی کارگر

گذاريم که  اول ماه مه را در حالی پشت سر می
ھا  صدھا ھزار کارگر در سرتاسر جھان، خيابان

ھا را به اشغال خود درآوردند تا  و ميدان
 عليه  ھمبستگی و عزم راسخ خود در مبارزه

نظام سرمايه داری را با سردادن شعارھا و 
برافراشتن پ.کاردھا و پرچم ھای سرخ کارگری 

 .به نمايش بگذارند
ھای  کنفدراسيون اتحاديه" بود که ١٨٨۴در اکتبر 

ھای کارگری اياBت  سازمان يافته و اتحاديه
خواھان اعتصابی سراسری در "  متحده و کانادا

ھدف، کاھش ساعت کار از .   شدند١٨٨۶ مه ١
در اين روز در .   ساعت بود٨ ساعت به ١٢

سراسر آمريکا بنا به برآوردھای مختلف بين 
.   ھزار کارگر اعتصاب کردند۵٠٠ تا ٣٠٠

 ھزار ٩٠ترين اعتصاب، در شيکاگو با  بزرگ
، پليس به يک ١٨٨۶ مه ٣.  کارگر روی داد

" کورميک مک"ميتينگ کارگری در نزديکی 
 نفر ۶.  حمله کرد و به سوی کارگران آتش گشود

شب بعد، ھزاران .  کشته و چندين تن زخمی شدند
باز .  مارکت گرد آمدند کارگرمعترض در ھی

پليس کوشيد تظاھرات را بر ھم بزند، اما ھنوز 

ای به سخنرانی  تجمع ادامه داشت و فعالين اتحاديه
دادند تا آن که فرد ناشناسی ناگاه  خود ادامه می

 ١در جا .  بمب ديناميتی به سوی پليس پرت کرد
در پی .  پليس کشته و چند تن ديگر زخمی شدند

ده .  انفجار بمب، پليس کارگران را به گلوله بست
با آن که .  کارگر کشته و تعدادی مجروح شدند

ست، پليس  انداز چه کسی گاه معلوم نشد، بمب ھيچ
. ھشت نفر از رھبران کارگران را دستگير کرد

 نفر به اعدام يک نفر ٧ای ناعادBنه  در محاکمه
حکم اعدام دو .   سال زندان محکوم شدند١۵به 

. نفر توسط فرماندار ايلينويز به حبس ابد تبديل شد
 ۴يکی از کارگران در زندان خودکشی کرد و 

 .نفر ديگر اعدام شدند
 اولين کنگره انترناسيونال دوم، به ١٨٨٩در سال 

پيشنھاد ريموند ليوينگ برپايی تظاھرات در 
سراسر جھان به مناسبت سالگرد اين رويداد را 

سرانجام، در دومين کنگره .  تصويب کرد
، اول ماه مه به ١٨٩١انترناسيونال دوم به سال 

از .  عنوان روز جھانی کارگر به تصويب رسيد
ھای  آن پس، احزاب سوسياليست و اتحاديه

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: پوkريزاسيون -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  نامmه          ))))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
 

 :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 شZمZاره حسZاب  کمک

بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھZمZراه 
ھZZای  کZZد مZZورد نZZظZZر بZZه يZZکZZی 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
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