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٢درصفحه   

 

 خ�صه ای از اط�عيه ھای سازمان

  ۴درصفحه 

 تر از داعش خطری جدی
 

که دولت دينی جمھوری اس�می در  از ھنگامی
ای از  ايران استقرار يافت، مردم ايران لحظه

موجوديت .  اند آسايش و آرامش برخوردار نبوده
اين رژيم عجين بوده است با جنگ، کشتار، 
اعدام، ترور، ترس و اضطراب دائمی توده مردم 

کند،  ھا را تھديد می از خطراتی که ھرلحظه آن
توأم با افزايش فقر، گرسنگی، بيکاری و عواقب 

 .ھا بار آن اجتماعی فاجعه
توان  ای را در ايران می امروزه کمتر خانواده

ھا درنتيجه  يافت که يک يا چند تن از اعضای آن
ھای ارتجاعی جمھوری اس�می به قتل  سياست

. پايانی ھم بر اين ماجرا نيست.  نرسيده باشند
تری  بالعکس، ھرروز مخاطرات وحشتناک

 .کند ھای مردم ايران را تھديد می توده
 خرداد با حمله ١٧آنچه در روز چھارشنبه 

به مجلس )  داعش(ھای دولت اس�می  تروريست
و محل دفن خمينی رخ داد و در جريان آن 

دفاع غيرنظامی نيز به قتل  گروھی از مردم بی
انداز و احتمال  رسيدند، در قياس با آنچه چشم

. کند وقوع آن در آينده وجود دارد، ناچيز جلوه می
گرای داعش  رو که گروه مرتجع اس�م نه ازآن

شود، بلکه  خطری جدی در ايران محسوب می
خطرات ديگری که سازمان ما طی سه، چھار 

ھای مردم   به توده سال اخير، مدام در مورد آن
 .ايران ھشدار داده است
ھای موسوم به بھار عربی  پس از شکست انق�ب

گرد ناشی از شکست، به ھمراه  و بحران عقب
ھای مرتجع  ھا و گروه رشد و اعت�ی جنبش

گرا، نشريه کار در مقا_تی که به تحليل  اس�م
اوضاع سياسی خاورميانه اختصاص يافت، تأکيد 
نمود که اين بحران به درازا خواھد کشيد، به 
درجات مختلف، ھمه کشورھای منطقه را در بر 

 زدايی؟ زايی يا طرح بيگاری و اشتغال طرح اشتغال
 

کارورزی "نام  علی ربيعی وزير کار جمھوری اس�می در يک نشست خبری، از آغاز اجرای طرحی به
 در چھار استان مورد آزمايش قرار گرفته، در ٩۴وی گفت اين طرح در سال .  خبر داد"  اشتغال جوانان

 در جلسه شورای عالی اقتصاد با حضور رئيس جمھور به ٩۵ توسعه يافته و در نھايت در بھمن ٩۵سال 
گذاری و توسعه اشتغال وزارت  ع�ءالدين ازوجی، مشاور وزير و مديرکل سياست.  تصويب رسيده است

 سال ٣۴ تا ٢۵آموختگان دانشگاھی گروه سنی  ھدف اجرای اين طرح، دانش: "کار نيز در اين باره گفت
کارآفرينی و اشتغال برای " (کاج"وی گفت طرح کارورزی ذيل طرح .  ست ھای دانشگاھی در ھمه رشته

آموختگان دانشگاھی   ھزار تن از دانش١۵٠در دستور کار دولت قرار گرفته که سا_نه برای )  جوانان
 خبر داد و گفت karvarzi.mcls.g.ov.ir:  نام برده از فعال بودن سامانه ثبت نام به نشانی. کار ايجاد کند

توانند از اين طريق آمادگی خود را برای اشتغال و جذب  کارورزان و واحدھای پذيرنده کارورزان می
التحصيل جويای کار در سامانه   ھزار فارغ۶٠يک روز بعد، وزير کار گفت حدود .  متقاضيان اع�م کنند

 .اند نام کرده کارورزی ثبت

ھای  برخی از شھرھا و استانروزھای گذشته 
ايران از جمله تھران، خراسان، گي�ن، 
خوزستان، لرستان، اصفھان، بوشھر و ھمدان 

گذاران   سپردهی از سویشاھد اعتراضات شديد
در .  موسسات مالی و اعتباری ورشکسته بودند

و "  مرگ بر سيف"تھران اعتراض با شعار 
بسياری از .  دخالت نيروھای انتظامی ھمراه شد

صاحبان سپرده کسانی ھستند که با مشک�ت 
ی مالی روبرو بوده و تنھا به اميد کاھش  عديده

توانستند  شان، تمامی پولی را که می مشک�ت
 ٢٠فراھم کنند، در اين موسسات که بھره با_ی 

 درصد ۴٠درصد و حتا در مقاطعی تا بيش از 
به نقل از فرھاد خالتی مدير اداره (پرداختند  می

نظارت بر موسسات پولی غيربانکی در مصاحبه 

در .  ، سپرده بودند)با وبسايت بانک مرکزی
ھای اخير چند تن از صاحبان سپرده پس از  سال

اط�ع از ورشکستگی و نااميدی از دريافت پول 
 .اند خود حتا دست به خودسوزی زده

گذاران مبالغ فوق را با فروش  بسياری از سپرده
منازل خود يا پولی که بابت سنوات بعد از 
بازنشستگی دريافت کرده بودند و مواردی مانند 

براساس برخی از اخبار .  آن تامين کرده بودند
گذاران موسسه اعتباری  منتشره تنھا تعداد سپرده

رسد، ھر   ھزار نفر می٧۵٠و مالی کاسپين به 
 ھزار ۴۵٠چند که مقامات دولتی اين تعداد را 

 .اند نفر اع�م کرده
البته اين اولين بار نيست که يک موسسه اعتباری 

 مصادف با بيست و ٩۶ خرداد ١۴روز يکشنبه 
خامنه ای به .  ھشتمين سالگرد مرگ خمينی بود

روال ھر ساله در اجتماع مسئولين و شيفتگان 
رژيم که بر سر قبر خمينی گرد آمده بودند، 

او در کلی بافی ھای ھميشگی اش .  سخنرانی کرد
با  تحريف آشکار از سير وقايع رخ داده در دھه 
شصت، به دفاع از اقدامات ارتجاعی و 

 سال گذشته ٣٨سرکوبگرانه اين رژيم طی 
خامنه ای در اين سخنرانی، ضمن .  پرداخت

پرداختن به موضوعات مختلف برای اولين بار  
به طور صريح و بی پرده به موضوع اعدام و 

 وارد ۶٠کشتارھای جمھوری اس�می در دھه 
 و ۶٠او با وارونه جلوه دادن حوادث دھه .  شد

خمينی از "  بسيار مستحکم"تجليل از شخصيت 
عمل "کليه اقدامات جنون آميز او تحت عنوان 

 .در آن سال ھای آتش و خون دفاع کرد"  انق�بی
خامنه ای که ھم اينک بيش از ھميشه نگران 
گسترش اط�ع رسانی شبکه ھای اجتماعی و 
تاثير ات گسترده  دنيای مجازی اينترنت است، 

دوران حماسه ھای "خطاب به جوانانی که 
 ۶٠دھه : "آن سال ھا را نديده اند، گفت"  بزرگ

  ٨درصفحه 

١٢درصفحه   

  ۶درصفحه 

  ١٠درصفحه 
١١درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٧۴٣شماره    ٩۶نيمه دوم خرداد  –سال سی و نھم 

، ادامه "انتخابات"پايان  
 ھا  جناح کشاکش
 
  

 از دستور حجاب توسط 
روحانی تا فحاشی امام 

 ی ساوه جمعه

 ، طنابی بر گردن جمھوری اس�می ۶٠کشتارھای دھه 

 ورشکستگی موسسات اعتباری و 
 داری ايران انداز تيره اقتصاد سرمايه چشم



 ٢ ٧۴٣ شماره  ٩۶نيمه دوم  خرداد     ٢

١از صفحه   

 تر از داعش خطری جدی

ھای  خواھد گرفت و عواقب وخيمی برای توده
 .مردم اين کشورھا در پی خواھد داشت

روند تحول اوضاع، صحت ارزيابی سازمان ما 
اکنون تعدادی از کشورھای  ھم. را نشان داده است

ھای داخلی ارتجاعی  اين منطقه در چنگال جنگ
ھا،  گرفتارند و برخی در آستانه اين جنگ

 .اند  قرارگرفته
اين بحران، فقط نتيجه شکست و عواقب تحقق 

ھا و مطالبات کارگران و  نيافتن خواست
گرايی يا  گرد و عروج اس�م زحمتکشان، عقب

ناسيوناليسم نيست، بلکه يک عامل تشديدکننده 
ھای  مھم نيز دارد که دخالت روزافزون قدرت

ھا،  ھريک از اين قدرت.  ای و جھانی است منطقه
اند از اين بحران به نفع مقاصد و اھداف  در ت�ش

برداری کنند و رقبای  سياسی و نظامی خود بھره
دخالتی که .  نشينی وادارند خود را به عقب

ھای داخلی را تشديد کرده و آن را  پيوسته، جنگ
 .به کشورھای ديگر بسط داده است

اگر تمرکز خود را بر ايران در بطن اين بحران 
قرار دھيم، اين واقعيت بر ھمگان آشکار است که 

بياران  جمھوری اس�می ايران، يکی از آتش
ھای داخلی منطقه،  ور ساختن جنگ اصلی شعله

ھای شيعه و سنی در جھت  برافروختن نزاع فرقه
اس�ميستی و مداخله  طلبانه پان اھداف توسعه

 .نظامی در عراق، سوريه، لبنان و يمن است
انتھای  داعشی که امروز مظھر جنايات بی

گرايان در سراسر جھان شده است،  اس�م
محصول سياست تجاوزکارانه امپرياليسم آمريکا 
در عراق و دخالت روزافزون سياسی و نظامی 

ھای  جمھوری اس�می در جھت تقويت گروه
  گرای شيعه برای سرکوب و کشتار سنی اس�م

 .مذھبان عراق است
ھای عربی و قدرت گيری  با شکست انق�ب

داعش در عراق و سوريه، پوشيده نبود که اين 
گروه مرتجع ت�ش خواھد کرد از نارضايتی 

ھای  ويژه در استان  مذھبان ساکن ايران، به سنی
برداری کند و با  غربی به نفع خود بھره

ھای نظامی  ھا، درگيری عضوگيری از ميان آن
اين مسئله بھانه و .  را به درون ايران بکشاند

طلبانه  آويزی شد برای سياست توسعه دست
و اين ادعای اس�ميستی جمھوری اس�می  پان

که اگر ما در سوريه و عراق وارد پوچ 
ايم، برای جلوگيری از  ھای نظامی شده درگيری

که ھرکس  درحالی.  نفوذ داعش در ايران است
ھای سياسی و نظامی  داند ماجرای دخالت می

پيش  جمھوری اس�می در کشورھای منطقه، به
 . گردد می از پيدايش داعش باز

وجود، داعش به ت�ش خود برای نفوذ در  بااين
ميان مردم مناطق مرزی ايران ادامه داد، اما 
موفقيتی نداشت و اگر ت�شی ھم برای اقدامات 

آورده باشد،  تروريستی در مناطق مرزی به عمل
که اقدام اخير در تھران  بسيار محدود بود، تا اين

اکنون داعش نه در شھرھای مرزی، .  پيش آمد
بلکه در تھران سر برآورد و به مجلس رژيم و 

گرايان شيعه حاکم بر ايران  محل دفن رھبر اس�م
ھای دولت  لذا اين اقدام تروريست.  حمله کرد

اس�می داعش، يک رسوايی سياسی جدی برای 
جمھوری اس�می بود که برای مقابله با داعش، 
خط قرمز خود را چھل کيلومتر فراتر از 

کرد  مرزھای ايران تعيين کرده بود و ادعا می
 .ايران يک کشور امن در ناامنی خاورميانه است

واکنش سران و مقامات رژيم به اين اقدام داعش، 
گذاری  به مرکز قانون.  معنا مفتضحانه بود تمام به

گرايان حاکم بر ايران،  رژيم و سمبل رھبر اس�م
 تن که ١٧.  در قلب تھران حمله مسلحانه شد

اند، به  ھا مردم عادی و غيرنظامی بوده اغلب آن
. بيش از چھل تن زخمی شدند.  قتل رسيدند

رئيس .  ناميد"  بازی ترقه"ای اما آن را  خامنه
مجلس ، رئيس کميسيون امنيت ملی و سياست 

جمھوری رژيم نيز، اين اقدام  خارجی و رئيس
اھميت و بزد_نه  ھای داعشی را بی تروريست

يک رژيم استبدادی که ھمواره بر سر .  ناميدند
تواند  گويد، نمی وگزاف می قدرت خود _ف
تر از اين داشته باشد که حمله  واکنشی مفتضحانه

سه داعشی به درون ساختمان مجلس و درگيری 
و "  بازی ترقه" ساعته را در قلب تھران ۴
 .بنامد" بزد_نه"

وزير اط�عات رژيم ھم برای توجيه ماجرا، 
بندی کرد و  سرايی را سرھم مشت داستان يک

وی .  ادعاھای عريض و طويل تحويل مردم داد
"گفت ھا نبود و در  اين اولين طرح تروريست: 

يک، دو سال گذشته بيش از صد طرح 
تقريباً ھر ھفته، ...  تروريستی داشتند که خنثی شد

ھای دو نفره، سه نفره، يا افرادی که  تيم
کردند را شناسايی  صورت انفرادی فعاليت می به

، وی دو روز بعد از حمله "و دستگير کرديم
 تن ديگر از ۴١تروريستی ادعا کرد که 
را دستگير )  داعش(طرفداران دولت اس�می 

 .اين تعداد ھمچنان رو به افزايش است. ايم کرده
تمام اين ادعاھای وزير اط�عات رژيم پوشالی 

نمونه چنين ادعاھايی را قب�ً ھم مردم .  است
اما حتی برای يک آدم ناآگاه ھم .  اند ايران شنيده

 داعشی ۴٠پوشيده نيست که دستگيری بيش از 
 .ھای نظامی ممکن نيست بدون درگيری

لحظه فرض بگيريم که تمام اين ادعاھای  اما يک 
وزير اط�عات حقيقت داشته باشد، در طول 

ھای دو، سه  يکی، دو سال گذشته، ھر ھفته تيم
نفره داعشی دستگيرشده و اکنون ھم در فاصله 

 تن در شھرھای مختلف ۴٠دو روز متجاوز از 
 .اند ايران دستگيرشده

اين ديگر يک رسوايی تمام و کمال برای رژيم 
ترين و منفورترين گروه  است که مرتجع

تروريست اس�می، توانسته چنان نفوذی در 
سادگی از ميان مردم  قدر به ايران پيدا کند و آن

ايران عضوگيری نمايد که وزارت اط�عات در 
طول يکی دو سال گذشته، تقريباً ھر ھفته، 

 .ھای دونفره و سه نفره را دستگير کرده است تيم
اما مستثنا از ابعاد اين قضيه، سؤالی که در برابر 

گيرد، اين است که چرا  ھمه مردم ايران قرار می
ھای  ترين گروه و چگونه يکی از مرتجع

تواند در مناطقی از  گرا، به نام داعش، می اس�م
ايران نفوذ پيدا کند و از ميان جوانان اين مناطق 
برای پيشبرد اھداف ضد انسانی خود عضوگيری 

 .نمايد
ھای داعشی، روز  گونه که ھويت تروريست ھمان

  چھارشنبه نشان داد، اين افراد از ميان سنی
لذا .  اند مذھبان منطقه کردستان به داعش پيوسته

ھای منطقه که در ھرکجا  اين ادعای دولت
سروکله داعشی پيدا شد و رشد کرد، ت�ش 
کردند، برای پنھان داشتن د_يل داخلی رشد اين 

ھای اعزامی از  پديده، آن را به تروريست
ھای  کشورھای ديگر نسبت دھند و برخی از چپ

ھا را تکرار  ھای آن نادان ايرانی ھم، حرف
کردند، در اينجا قبل از ھر چيز بط�ن آن 

بنابراين بايد در جستجوی علل .  شده است اثبات
 .داخلی آن برآمد

واقعيت اين است که جمھوری اس�می از جھات 
وبانی پيوستن گروھی از جوانان  مختلف باعث

جمھوری اس�می از .  اين کشور به داعش است
ھمان بدو به قدرت رسيدنش در ايران، برای 

ھای مردم کردستان و  تضعيف مبارزه توده
ای که عموماً  ھا، ت�ش نمود در منطقه سرکوب آن

ھا   دارای عقايد مذھبی سنی ھستند، گرايش مردم
ويژه بنيادگرايان سنی  ھای مذھبی به و گروه

ھای غيرمذھبی کرد  مذھب را در برابر سازمان
که در ميان مردم نفوذ و اعتبار داشتند، تقويت 

اين سياست که البته در مناطق بسيار .  کند
بخش بود،  محدودی در کردستان برای رژيم نتيجه

فقط مشکلی  نه)  داعش(تا پيدايش دولت اس�می 
برای رژيم نبود، بلکه در خدمت جمھوری 

 .ھای آن بود اس�می و پيشبرد سياست
قدرت گيری داعش، گرايش بنيادگرای سنی 

گرفته و  ھا شکل مذھب کرد که در طول اين سال
شده بود، زمينه مناسبی برای فعاليت داعش  تقويت
تری نيز برای گرايش  اما د_يل عميق.  گرديد

تبعيض .  جوانان اين مناطق به داعش وجود دارد
و نابرابری مذھبی که يکی از ارکان سياست 

مذھب حاکم بر ايران را تشکيل  دولت شيعی
غيراز بھاييان که در معرض  دھد، به می
ترين سرکوب قرار دارند، بيشترين  رحمانه بی

مذھبان در  فشار و سرکوب را متوجه سنی
ع�وه بر اين، مناطقی .  سراسر ايران کرده است

کنند، با  ھا زندگی می مذھبان در آن که سنی
اين مناطق، ازنظر .  اند ستمگری ملی نيز مواجه

ترين مناطق  مانده اقتصادی نيز در زمره عقب
ھا،  کشورند و مردم شھرھا و روستاھای آن

عموماً بيکار و درنھايت فقر و بدبختی زندگی 
 .کنند می

بنابراين در يک چنين شرايطی که جمھوری 
اس�می ايران به اين مردم تحميل کرده است، 

آور نخواھد بود که تعدادی از مردم اين  تعجب
ويژه جوانان بيکار، فقير، ناآگاه و عميقاً  مناطق به

آور  گونه که تعجب ھمان.  مذھبی به داعش بپيوندند

٣درصفحه   

 رژيم جمھوری اس�می را بايد با يک اعتصاب عمومی سياسی و 
 قيام مسلحانه برانداخت
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 تر از داعش خطری جدی

نبود گروھی از مردم ناآگاه و غرق در خرافات 
مذھبی در سراسر ايران، فريب خمينی شياد را 
بخورند و در خدمت اھداف ارتجاعی و ضد  

پس اگر .  انسانی او، حتی خود را نيز فدا کنند
اقدام تروريستی جوانان ناآگاه مذھبی طرفدار 

کنيم، در وھله نخست، بايد  داعش را محکوم می
صد برابر آن رژيم جمھوری اس�می را محکوم 

قراول اقدامات تبھکارانه  تنھا خود پيش کرد که نه
گری، کشتار، ترور، اعدام در  داعش در وحشی

ايران و جھان بوده و ھست، بلکه عامل و مسبب 
 .آوری اين جوانان به داعش است روی

اما با تمام اين اوصاف بايد گفت، داعش خطری 
مذھبان  چراکه حتی سنی.  جدی در ايران نيست

ايران که فجايع ھولناک دولت مذھبی را در ايران 
ھای  گری اند و روزمره اخبار وحشی تجربه کرده

بينند و  را نيز می)  داعش(دولت اس�می 
تر از آن ھستند که اسير دولت  شنوند، آگاه می

اس�می ديگری، اين بار به نام داعش سنی 
که موجوديت دارد،  داعش البته تا وقتی.  گردند
تواند تعداد بسيار محدودی از جوانان سنی  می

تواند در  مذھب ايران را جذب کند، اما ھرگز نمی
ھای وسيع مردم نفوذ و پايگاه به دست  ميان توده

رغم اقدامات  گوييم به روست که می ازاين.  آورد
تروريستی طرفداران داعش در ايران، اين گروه 

کاری که .  خطری جدی برای مردم ايران نيست
اين گروه تروريست اس�می در ايران انجام 

دھد، دقيقاً آن چيزی ست که داعشيان حاکم بر  می
ايران، يعنی جمھوری اس�می، برای پيشبرد 

ای خود از آن استفاده  ھای داخلی و منطقه سياست
رژيم جمھوری اس�می .  کند برداری می و بھره

آويز  اين تروريسم طرفداران داعش را دست
تشديد سرکوب و اختناق عليه کارگران 

اکنون نيز  ھم.  وزحمتکشان قرار خواھد داد
آشکار است که اقدامات پليسی جمھوری اس�می، 
به بھانه مبارزه با تروريسم عليه مردم ايران 

لشکرکشی پليسی رژيم در .  تشديد شده است
ھا و مراکز مسکونی  ھا، يورش به خانه خيابان

ای از اقدامات رژيم در  مردم سنی مذھب، گوشه
 . چند روز اخير بوده است

برداری رژيم از اقدامات تروريستی گروه  بھره
 .شود جا محدود نمی داعش، اما به ھمين

دانند   ھای زحمتکش مردم ايران که می توده
درنتيجه دخالت روزافزون نظامی جمھوری 
اس�می در ديگر کشورھای منطقه، ھرسال 

ھا، درراه  ميلياردھا د_ر حاصل کار و زحمت آن
شود و  ھای طبقه حاکم بر ايران نابود می طلبی جاه

ع�وه بر اين، با ادامه سياست خارجی 
ھا و مخاصمات  طلبانه  و افزايش تشنج توسعه
ھا را تھديد  تری آن ای، خطرات جدی منطقه
ھا پيش، حتی در اعتراضات  کند، از مدت می

خيابانی خود خواھان پايان يافتن اين 
نارضايتی از اين .  اند ھای رژيم شده ماجراجوئی

ھای مردم ايران وسعت گرفته  بابت در ميان توده
 .است

کوشد، تروريسم  رژيم جمھوری اس�می می
آويز و  اس�می داعش را در داخل ايران، دست

ويژه برای دخالت نظامی و  توجيه ديگری به
 .سياسی بيشتر در کشورھای ديگر قرار دھد

ای در سخنرانی خود، فرصت را برای  خامنه
توجيه اين سياست ارتجاعی غنيمت شمرد و 

"گفت اين حوادث نشان داد که اگر چنانچه در : 
ھاست،  ای که مرکز اصلی اين فتنه آن نقطه

ھای  کرديم، ما تا حا_ گرفتاری ايستادگی نمی
 ".زيادی از اين ناحيه در داخل کشور داشتيم

ای، ديگر سران و مقامات  در پی گفتار خامنه
ھای او را تکرار  رژيم با صراحت بيشتری حرف

رئيس کميسيون امنيت ملی و سياست .  کردند
ضرورت "اقدام داعش :  خارجی مجلس گفت

ھا صدھا کيلومتر دورتر  جدی مقابله با تروريست
 ".مان را نشان داد از مرزھای سرزمينی

با اقدامات : "يک عضو ديگر اين کميسيون گفت
 خرداد، مردم ١٧تروريستی روز چھارشنبه 

دھند که در  ازپيش اين حق را به دولت می بيش
ھای امنيت کشور  خارج از مرزھايش به مؤلفه

 ".بپردازد
طورجدی در شرايط کنونی،  آن خطری که به

کند، دقيقاً در  ھای مردم ايران را تھديد می توده
 . جاست ھمين

جمھوری اس�می مصمم است که به سياست 
اس�ميستی خود، ادامه  طلبانه پان خارجی توسعه

ھای نظامی  اين سياست که ھمراه با دخالت.  دھد
و سياسی روزافزون، در کشورھای ديگر منطقه 
است، به نحو روزافزونی تضادھای جمھوری 

ھای ارتجاعی منطقه و  اس�می با ديگر دولت
جھانی از نمونه  ھای  حتی برخی از قدرت

. امپرياليسم آمريکا را تشديد خواھد کرد
ايم،  گونه که در سوريه، عراق و يمن ديده ھمان

ھای  ھای جمھوری اس�می، دولت اين دخالت
ھای عربی،  ديگر مرتجع منطقه ازجمله دولت

ويژه عربستان سعودی، ترکيه، اسرائيل و نيز  به
تر و ايجاد و  آمريکا را به دخالت و مقابله گسترده

ھای ارتجاعی و اس�می  تقويت ديگر گروه
 .دارد وامی

ترين  گاه رابطه جمھوری اس�می با مھم ھيچ 
کشورھای منطقه خاورميانه ھمچون امروز 

ادامه سياست خارجی .  خصمانه نبوده است
طلبانه جمھوری اس�می،  طلبانه و ھژمونی توسعه

در بطن .  شدت حاد کرده است اين تضادھا را به
اين شرايط، درنتيجه به قدرت رسيدن ترامپ در 
آمريکا و حمايت او از رقبای جمھوری اس�می، 

حال ببينيم .  يافته است ازپيش افزايش تشنجات بيش
ھای  اين تشنجات چه عواقب خطرناکی برای توده

 مردم ايران در پی خواھد داشت؟
واقعيتی که اکنون بايد به بر آن تأکيد نمود و 

صراحت  وزير دفاع مرتجع عربستان سعودی به
ھای داخلی منطقه  به آن اشاره کرد، کشاندن جنگ

در اينجا صحبت از وقوع .  به درون ايران است
ھای اين منطقه نيست،  جنگ مستقيم ميان دولت

بلکه جنگ نيابتی نظير سوريه است که تعدادی 
ھا  که نيروی نظامی آن ھا بدون اين از دولت

مستقيماً حضورداشته باشد، با حمايت تسليحاتی و 
ھای معينی، سياست خود را پيش  مالی از گروه

آيا در ايران چنين شرايطی وجود دارد؟ .  برند می
بايد گفت متأسفانه آری و ھمين خطر است که 

کند  طورجدی تھديد می ھای مردم ايران را به توده
ای جمھوری اس�می  ھای منطقه و درگيری

 .دھد احتمال و امکان آن را مدام افزايش می

انکار در ايران، نارضايتی  واقعيت غيرقابل
اين .  ھای مردم سراسر ايران است عمومی توده

ی مردم به  حق توده نارضايتی که واکنش به
ھای داخلی و خارجی ارتجاعی جمھوری  سياست

ترين حقوق انسانی،  اس�می، پايمال شدن ابتدايی
ھای سياسی، فقر، گرسنگی  دمکراتيک و آزادی
ھا تن از مردم است، متأسفانه  و بيکاری ميليون

ای از رشد  تاکنون نتوانسته است به درجه
مبارزات ارتقا يابد که بساط ننگين جمھوری 
اس�می را از ايران برچيند و تضادھای داخلی و 

 .خارجی را حل کند
ھا و شھرھای مرزی کشور، وضع از  در استان

تر از تمام مناطق ايران است و  جميع جھات وخيم
اغلب مردم اين مناطق ع�وه بر ستم و سرکوبی 

در  اند،  ھای مردم ايران با آن مواجه که عموم توده
ھای ويژه مذھبی و ملی  ھا و تبعيض معرض ستم

ازنظر معيشتی نيز اکثريت بسيار . نيز قرار دارند
ترين شرايط به سر  بزرگ اين مردم، در وخيم

بنابراين در اين مناطق، نارضايتی در .  برند می
 .  اوج خود قرار دارد

در طی چندين سال گذشته درنتيجه تحو_ت 
منطقه ، فشارھا و اقدامات ستمگرانه متعدد 

ھای ناسيوناليستی و مذھبی به  رژيم، گرايش
ھا و جريانات ناسيوناليستی و مذھبی  ھمراه گروه

در .  اند در مناطق مرزی ايران رشد کرده
العدل، به   بلوچستان، گروه موسوم به جيش

شده است که در  ای رشد کرده و تقويت مرحله
ھای نظامی متعددی  چندين ماه اخير درگيری

داشته و ضربات سنگينی به نيروھای نظامی 
ويژه در ميان  نفوذ اين گروه به.  رژيم زده است

 .جوانان بلوچ پيوسته در حال افزايش است
ھای مسلحانه در  در خوزستان که درگيری

ھا  يافته، اين درگيری ھای اخير افزايش سال
ھا تن از  جمھوری اس�می ده.  ھمچنان ادامه دارد

ھای خوزستان را به جوخه اعدام سپرد، با  عرب
اين پندار که بازور و سرکوب ماجرا را خاتمه 

ھای اخير شاھد  گونه که در ھفته اما ھمان.  دھد
ای  ھای نظامی به مرحله بوديم، اين درگيری

ھای رژيم موردحمله  رسيده که يکی از ک�نتری
ھای فعال در اين  گروه.  مسلحانه قرار گرفت

طلب از نمونه  ھای تجزيه ھا ناسيوناليست درگيری
 .بخش ا�حوازھستند جنبش عربی آزادی

ھايی که زمانی  ھا و گروه در کردستان، سازمان
برای خودمختاری در کردستان و دمکراسی 

کردند، اکنون تحت تأثير  برای ايران، مبارزه می
ھای  تحو_ت در عراق و سوريه، گرايش

. ھا شديداً رشد کرده است ناسيوناليستی در آن
شده  در جنبش مردم  ھای شناخته سازمان

کردستان که در ميان مردم اين منطقه نفوذ دارند، 
سوی آمريکا و حتی  اکنون دست ياری به

ھای مرتجع منطقه از نمونه عربستان دراز  دولت
 .اند کرده

رسد،  در آذربايجان که ظاھراً آرام به نظر می
ای رشد کرده  ھای ناسيوناليستی به درجه گرايش
توان حتی در مسابقات ورزشی  سادگی می که به
ھای  رھبری اين ناسيوناليسم در دست گروه.  ديد

ھای  طلبی است که وابسته به سازمان تجزيه
اط�عاتی ترکيه، جمھوری آذربايجان و دولت 

 .آمريکاست
با اين توضيحات روشن است که اين آمادگی در 

٢از صفحه   

۵درصفحه   
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بنابراين، طرحی که به نام بدلی کارآفرينی و  زدايی؟ زايی يا طرح بيگاری و اشتغال طرح اشتغال
اشتغال جوانان خوانده شده، جز بيگاری و تحميل 

داری بر جوانان و  شرايط شبه برده
 .آموختگان دانشگاھی چيز ديگری نيست دانش

اين طرح البته فقط سازماندھی استثمار و بيگاری 
آموختگان دانشگاھی نيست، طرح اخراج  دانش

) کاج(در طرح .  کارگران فع� شاغل ھم ھست
پخت وزير کار چنين قيد شده است که واحد  دست

 نفر شاغل خود ۵پذيرنده کارورز به ازاء ھر 
) کارآموز(مجاز به پذيرش يک کارورز 

 ٢٠٠ای که بفرض  بدين ترتيب کارخانه.  باشد می
 کارآموز ۴٠تواند  کارگر دارد، کارفرما می

.  کارگر شاغل را اخراج کند۴٠بگيرد و در جا 
 نيروی کار جديد به ۴٠که از  کارفرما در حالی

کشد،  اندازه کارگران قبلی و يا حتا بيشتر کار می
حق او_د و مسکن .  دھد اما مزدی به کارگر نمی

پردازد، مجبور نيست سھم بيمه برای  و غيره نمی
کارگران را به حساب سازمان تامين اجتماعی 
واريز کند، _زم نيست با کارگر قرارداد ببندد و 
نھايتا نيازی به پرداخت سنوات بازنشستگی و 
دغدغه رعايت موازين مندرج در قانون کار و 

 ماجرا  ست که اين بديھی.  امثال آن ھم نيست
ھای بعدی نيز تکرار شود و  تواند در دوره می

دار به تدريج نيروی کار مفت و مجانی را  سرمايه
العاده  جايگزين بخش زيادی از نيروی کار فوق

در واقعيت امر در اين طرح .  ارزان کنونی سازد
زايی نه فقط شغلی ايجاد  به اصط�ح اشتغال

شود، بلکه کارگران شاغل نيز شغل خود را  نمی
ع�وه بر آن در وضعيت فرد .  دھند از دست می

جويای کار يا کارآموزی که برای رھايی از 
بيکاری، به بيگاری کشيده شده نيز چندان تغيير 

که به  کارآموز در حالی.  مثبتی روی نخواھد داد
کند،  ی کارگران ديگر و حتا بيشتر کار می اندازه

در ھمان محدوده بسيار   –از حقوق يک کارگر 
نازلی که بتوان از حقوق قانونی کارگر در 

برخوردار   –جمھوری اس�می صحبت کرد 
در طرحی که از ھمه جھت به سود .  نيست

انداز مثبتی برای  داران است، ھيچ چشم سرمايه
اين .  استخدام و رھايی او از بيکاری وجود ندارد

را ھم اضافه کنيم در اين طرحی که از ھمه جھت 
داران تنظيم يافته و اساسا بخاطر  به سود سرمايه

داران  تشديد استثمار و افزايش سود سرمايه
طراحی شده است، به اين نکته نيز اشاره شده که 

توسط )  کارآموز(در صورت استخدام کارورز 
، کارفرما به مدت دو سال از )کارفرما(پذيرنده 

تاريخ شروع به کار کارگر، از پرداخت حق بيمه 
 است که  اين ھم امتياز ديگری.  معاف خواھد بود

داران  سرمايه.  دولت به کارفرما اعطا کرده است
طور کلی از پرداخت دستمزد معاف  يکبار به

حال .  شوند و بار ديگر از پرداخت حق بيمه می
اگر پرداخت سھم بيمه کارفرما را دولت تعھد 
کند، روشن است که آن را از جيب کارگران 

که در حال حاضر  نظر از اين صرف.  پردازد می
 ھزار ميليارد تومان به سازمان ١٣٠دولت حدود 

اگر ھم چيزی به !  تامين اجتماعی بدھکار است
حساب سازمان تامين اجتماعی واريز نشود، باز 
اين سرمايه سازمان تامين اجتماعی يعنی حاصل 

 .شود دسترنج کارگران است که ھزينه می
ھای  البته در کشورھای اروپايی نيز طرح

کارآموزی برای آموزش جوانان و جويندگان کار 
ھای بسيار  شود با اين تفاوت به اجرا گذاشته می

چه که در کشورھای اروپايی اجرا  فقط با آن
شود قابل قياس نيست و زمين تا آسمان با آن  می

چه که در  تفاوت دارد، بلکه حتا نسبت به آن
ھای پيشين و يا حتا قانون کار جمھوری  طرح

تر و  بينی شده است به مراتب عقب اس�می پيش
ما خواھيم ديد که اين يک .  تر است ارتجاعی

ست و از جميع  طرح صددرصد ضد کارگری
داران و به زيان طبقه  جھات به سود سرمايه

 . کارگر است
مطابق اين طرح، پس از اعزام کارآموزان به 

ھا، او_ ھيچ مکانيزم نظارتی بر عملکرد  کارخانه
کارفرما وجود ندارد و ھيچ بحثی از انعقاد 

کارآموز .  قرارداد ميان کارفرما و کارآموز نيست
فقط يک سوم حداقل دستمزد را که دولت 

گيرد اما برای کارفرما مجانی کار  پردازد می می
کارفرما کام� مختار است در حين .  کند می

ی کارآموزی  يا پايان آن، عذر کارآموز را  دوره
گونه تعھدی نسبت به جذب قطعی  بخواھد و ھيچ

ای برای آشنايی  گونه برنامه ھيچ.  او ندارد
ھای ايمنی وجود  کارآموز با مسائل و آموزش

ندارد و کارآموز از ھمان آغاز مستقيما در 
. گيرد معرض حوادث ناشی ازکار قرار می

ھا، کارآموز حتا از خدمات  ع�وه بر ھمه اين
. ھای اجتماعی و درمانی نيز محروم است بيمه

ھای پيشين کارفرما  ست که در طرح اين در حالی
موظف بود با کارآموز قرارداد منعقد کند ،يک 

شد و در  دوم حداقل دستمزد به او پرداخت می
پايان دوره کارآموزی اگر کارفرما تمايلی به 

 درصد ۵٠استخدام کارآموز نداشت، بايستی 
حتا برطبق .  پرداخت ھا را به دولت می ھزينه

قانون کار نيز کارآموز، کارگر نوجوانی به 
ھای  آيد که قانونا از خدمات بيمه حساب می

اجتماعی و درمانی برخوردار است و 
اما دست .  ست ھای ايمنی کارآموز الزامی آموزش

پخت جديد وزير کار که زير پوشش ايجاد  
اشتغال، تشديد استثمار و بيگاری نيروی جوان 

ھای  دھد، حتا از طرح کار را سازمان می
تر است و برای  ارتجاعی پيشين نيز ارتجاعی

 !بارتر نيروی کار زيان
داران با حرص و ولع  ست که سرمايه بديھی
پايان از اين طرح که بايد آن را طرح مشترک  بی

نژاد و روحانی به حساب  ی احمدی دارودسته
آورد و علی ربيعی مجری آن است، استقبال 

 .خواھند کرد
ھا اين بود که در دوره حسن  تاکنون ھمه بحث
که  ھای گوناگونی به منظور آن روحانی طرح

داران قرار  نيروی کار ارزان در اختيار سرمايه
دھد، به اجرا درآمده است، اما اکنون موضوع از 

ست  اين حد فراتر رفته و صحبت بر سر طرحی
 را در اختيار نيروی کار مطلقا مفت و مجانیکه 

اجرای اين طرح به .  دھد داران قرار می سرمايه
آموخته  ھا دانش سازی ميليون معنای محروم

ست   ھای حقوقی دانشگاھی و جويای کار از حداقل
که بخشا حتا در قانون کار جمھوری اس�می نيز 

کارآموزان در .  به رسميت شناخته شده است
ھا برای  ھا و کارخانه که در کارگاه حالی

کنند و به شدت استثمار  داران کار می سرمايه
.  پردازد ھا نمی شوند اما کارفرما ريالی به آن می

پرسش اين است که ھدف اصلی و مرکزی دولت 
از اجرای اين طرح چيست؟ وزير کار وعده داده 

 ھزار و معاون وی گفته است ١٠٠است سا_نه 
 . ھزار شغل از اين طريق ايجاد خواھد شد١۵٠

اما ببينيم بر پايه مفاد اين طرح، ضوابط و به 
کارھای آن آيا واقعا اشتغال ايجاد  اصط�ح راه

آموختگان دانشگاھی که حدود  خواھدشد؟ آيا دانش
دھند، اين   درصد بيکاران را تشکيل می٧٠ تا ۶٠

قربانيانی که قرار است از روی ناگزيری احتما_ 
اند گرفتار  در دامی که نوکران سرمايه پھن کرده

آيند، شغلی بدست خواھند آورد و از بيکاری 
نجات خواھند يافت؟ يا نه ھدف اصلی دولت چيز 

 ديگری است؟
آموختگان دانشگاھی  دانش"  کاج"مطابق طرح 

ھا اعزام  ھا و کارخانه پس از ثبت نام به کارگاه
 ماھه را ۶ تا ۴شوند تا يک دوره کارآموزی  می

در طی اين دوره، کارآموز به حال .  بگذرانند
خود رھا و دربست در اختيار کارفرما قرار 

گونه مسئوليتی در قبال وی  دولت ھيچ.  گيرد  می
که معادل يک سوم حداقل دستمزد  ندارد جز اين

 ھزار تومان ٣١٠(مصوب شورای عالی کار را 
دھد که به کارآموز  به کارفرما می)  ٩۶در سال 
تمام آن چيزی که بر طبق !  ھمين و بس.  بپردازد

آموختگان  ی اشتغال دانش اين طرح ويژه
ليسانس يا دکترا  دانشگاھی اعم از ليسانس، فوق

که کارآموز  باضافه اين!  گيرد ھمين است تعلق می
در دوره کارآموزی، توسط وزارت کار تحت 

 .گيرد پوشش فقط بيمه حوادث نيز قرار می
_زم است در ھمين آغاز بگوييم که اين طرح، 
در اساس روايت ديگری از طرح فوق ارتجاعی 

 ٨۶است که پيشينه آن  به سال "  استاد شاگردی"
بسياری از .  گردد نژاد برمی و دوره احمدی

نژاد  ھا و لوايح ضد کارگری که احمدی طرح
درصدد تصويب و اجرای آن بود، بدليل 

ھای  اعتراضات و مخالفت شديد کارگران و تشکل
کارگری، نتوانست تصويب و به مرحله اجرا 

ھای  طرح.  ھا ناکام ماند گذاشته شود و اين ت�ش
ياد شده يا مسکوت گذاشته شد يا بطور کلی از 
. دستور کار کابينه خارج و به بايگانی سپرده شد
ی  علی ربيعی اين عنصر پليد امنيتی و ُمھره

خوش خط و خال بورژوازی که ھر بار سعی 
ھای معوق مانده  ھا و برنامه کرده است طرح

داران را به مرحله اجرا بگذارد، ديروز  سرمايه
را به "  اص�ح قانون کار"سعی کرد _يحه 

تصويب برساند و امروز درصدد اجرای 
ست که مخالفت گسترده و مبارزه  طرحی

ھا، بر آن مھر ابطال و  کارگران با اين گونه طرح
 .ناکامی کوبيده است

دارودسته علی ربيعی و کل کابينه روحانی ممکن 
است با طرح اين موضوع که در ساير کشورھا 
از جمله در کشورھای اروپايی نيز راه کارھايی 
برای کارآموزی جوانان بيکار و کسب مھارت 
وجود دارد، چنين وانمود سازند که اين طرح به 

ما خواھيم ديد که .  زاست سود بيکاران و اشتغال
اين طرح نه فقط به سود بيکاران و شاغ�ن 

کند، که نتايج  نيست و اشتغالی ايجاد نمی
جا که به  آورد و تا آن معکوسی نيز ببار می

گردد، نه  ھا و ضوابط اين طرح برمی چارچوب

١از صفحه   

  ۵درصفحه 



 ۵ ٧۴٣ شماره  ٩۶نيمه دوم  خرداد     ۵

 . کارگر را بيش از پيش تشديد کند
اما کارگران در برابر اين طرح فوق ارتجاعی 

زايی که در بھترين حالت  که نه طرح اشتغال
طبقه .  ست خواھند ايستاد زدايی طرح اشتغال
ھا و فعا_ن کارگری بدون شک  کارگر و تشکل

در برابر اين تعرض جديد سرمايه و در مخالفت 
با آن دست به اعتراض و مبارزه خواھند زد و 

ھای پيشين از جمله طرح  دولت را مانند نمونه
به "  _يحه اص�ح قانون کار"يا "  استاد شاگری"

 .نشينی وادار خواھند کرد عقب
طرحی که وزارت کار جمھوری اس�می با نام 

زايی در صدد است بر کارگران و  اشتغال
جويندگان کار تحميل کند چيزی جز به بيگاری 

اموختگان دانشگاھی و طرح  کشيدن دانش
بيکارسازی کارگران شاغل نيست که ھمه 

. اند کارگران و جويندگان کار با آن مخالف
آموختگان دانشگاھی که موضوع اصلی اين  دانش

طرح ھستند، خواھان کار و شغل مناسب، 
خواھان دستمزد کافی، خواھان قرارداد و 
استخدام دائمی، خواھان ضمانت شغلی، 
برخورداری کامل از بيمه خدمات درمانی و 
تامين اجتماعی ھستند، به بيگاری تن نخواھند داد 

ھا، به مبارزه عليه  يابی به اين حداقل و برای دست
داران، دولت و کارگزاران ريز و درشت  سرمايه

 .ھا روی خواھند آورد آن
سرمايه داران ھمواره ازانبوه بيکارانی که 

ترين   بخاطر فقر و گرسنگی آماده اند با کم
دستمزدھا کارکنند، به سود خود و استثمار بيشتر 

درعين حال آن ھا .طبقه کارگر بھره جسته اند
ھمواره ت�ش کرده اند تا با ايجاد نفاق و چند 
دستگی درميان کارگران ازجمله کارگران شاغل 
و بيکار، درراه اتحاد کارگران مانع تراشی 

کارگران پيشرو و تشکل ھای مستقل .کنند
کارگری بايد عليه اين ت�ش ھای مذبوحانه 

ميليون ھا بيکار .  افشاگری و آن را خنثی سازند
ازجمله چند ميليون دانش آموختگان دانشگاھی 
بيکار و جويای کار که اکثريت آن ھا خواه ناخواه 
درصفوف طبقه کارگر جای می گيرند، درخنثی 
سازی نقشه ھای شوم سرمايه داران و دولت آن 

آن ھا .  ھا و حفظ اتحاد کارگران نقش مھمی دارند
درعين حال می توانند صفوف بيکاران را متحد 
سازند و با ايجاد تشکل مستقل ويژه کارگران 
بيکار و جويای کار، ازحقوق دانش آموختگان 

ی بيکاران و جويندگان کار دفاع  دانشگاھی و ھمه
 .کنند
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بزرگ که او_ کارآموز در تمام دوران 
کارآموزی حداقل دستمزد و حقوق را دريافت 

ھزينه اياب و ذھاب و لباس کار به او .  کند می
شود، ثانيا کارآموز چه در دوره  پرداخت می

کارآموزی چه قبل و چه بعد از آن، از بيمه کامل 
درمانی و خدمات اجتماعی برخوردار است و 

چه کارفرما کارآموز را استخدام نکند،  ثالثا چنان
يا پس از مدتی کار، دوباره بيکار شود، 

ھای زندگی او توسط اداره بيکاری و اداره  ھزينه
شود و ھيچ خللی در  خدمات اجتماعی تامين می

وضعيت بيمه و تامين معاش وی به وجود نمی 
ھای به اصط�ح  بنابر اين مقايسه طرح.  آيد

علی ربيعی "کاج"زايی از نوع طرح  اشتغال
ھای آموزش کارآموزان  وزير کار رژيم با برنامه

و جويندگان کار در کشورھای اروپايی، 
 !مصداق الفارق و بکلی بی ست مع قياسی

اين واقعيت بر کسی پوشيده نيست که اقدامات و 
داران  ھای گوناگون به سود سرمايه اجرای طرح

و به منظور تشديد استثمار طبقه کارگر، در 
ی حسن روحانی بيش از پيش افزايش يافته  دوره
ھای اقتصادی نئوليبرال که تماما به  سياست.  است

سود استثمارگران و به زيان کارگران است 
روحانی که مکرر .  گسترش بيشتری يافته است

از ضرورت سرمايه گذاری خارجی سخن گفته و 
درپھن کردن فرش قرمرمز زير پای شرکت ھا و 
سرمايه داران خارجی سر از پا نمی شناسد 
درصدد آن است که ھدايای وسوسه انگيزی را به 

ت�ش ھای چھار ساله علی .  آن ھا اعطا کند
ربيعی وزير کار روحانی برای به تصويب 

دست پخت "  _يحه اص�ح قانون کار"رساندن 
نژاد ، بدليل مخالفت شديد کارگران  کابينه احمدی

ھای کارگری و  العمل اعتراضی تشکل و عکس
ھای پيشرو طبقه کارگر، با شکست روبرو  بخش
" انتخابات"درست در آستانه .  شد

جمھوری، علی ربيعی _يحه فوق را از  رياست
که سروصدای  اما ھمين.  مجلس پس گرفت

خوابيدو شيادان و کارگزاران "  انتخابات"
برداری از اين ماجرا را انجام شده  سرمايه، بھره

ھای ضد کارگری و  يافتند، در ادامه سياست
داران، بار ديگر  پروارسازی بيش از پيش سرمايه

تعرض ديگری را عليه طبقه کارگر سازمان 
کابينه روحانی تحت پوشش طرح .  دادند

آموختگان  خواھد دانش زايی، در واقع می اشتغال
دانشگاھی را به بيگاری بگمارد، نيروی کار 

داران اعطا کند، نيروی  مفت و مجانی به سرمايه
کار شاغل را از کار بيکار و استثمار طبقه 

۴از صفحه   

 زدايی؟ زايی يا طرح بيگاری و اشتغال طرح اشتغال

٣از صفحه   

 دولت موظف است برای تمام

  بيکاران و جويندگان کار،

  اشتغال ايجاد نمايد

تقريباً عموم مناطق مرزی کشور وجود دارد که 
ھای رقيب جمھوری اس�می بخواھند با  دولت

ھای داخلی  سرازير کردن پول و س�ح، جنگ
منطقه را به درون مناطق مرزی ايران بکشانند و 

ای به وقوع  اگر چنين اتفاقی رخ دھد، قطعاً فاجعه
خواھد پيوست که تمام ايران را فرا خواھد 

 .گرفت
ھای ارتجاعی  جمھوری اس�می با ادامه سياست
ھای مردم ايران  داخلی و خارجی خود دارد توده

ای بزرگ  ای ھولناک و فاجعه سوی ورطه را به
بار سوريه نگاه  به اوضاع فاجعه.  دھد سوق می

کنيد و ببينيد رژيم حاکم بر اين کشور و کشمکش 
ای و جھانی، چه بر  ھای منطقه و رقابت قدرت

فراموش نبايد کرد .  سر مردم اين کشور آورده اند
که جمھوری اس�می با ھمين سياست، صدام را 
تحريک به حمله به ايران کرد، ھشت سال جنگی 
را ادامه داد که در جريان آن صدھا ھزار تن فقط 
از مردم ايران کشته و معلول شدند، مناطقی از 
کشور ويران شد و سرانجام نيز رھبران مرتجع 

نبايد اجازه داد .  دو کشور با يکديگر آشتی کردند
ھنوز .  که اين فجايع به شکل ديگری تکرار شود

ای که ارتجاع  فرصت برای رھايی از فاجعه
داخلی و خارجی، در تدارک ايجاد آن است، باقی 

توانند،  کارگران و زحمتکشان ايران می.  است
مانع وقوع اين فاجعه گردند، به شرطی که مصمم 
شوند، سرنوشت خود را به دست بگيرند و با 
سرنگونی جمھوری اس�می و استقرار يک 
حکومت انق�بی شورايی، تمام مطالبات عموم 
مردم را به شکل راديکال عملی سازند و با اين 
اقدام ابتکار عمل را از دست ارتجاع داخلی، 

 .المللی  درآورند ای و بين منطقه
 
 

 تر از داعش خطری جدی



 ۶ ٧۴٣ شماره  ٩۶نيمه دوم  خرداد     ۶

 ورشکستگی موسسات اعتباری و 
 داری ايران انداز تيره اقتصاد سرمايه چشم

که خود متکی (المللی پول  آمارھای صندوق بين
در حالی که )  به آمارھای رسمی دولتی است

درآمد سرانه توليد ناخالص ملی در پايان سال 
 به ٢٠١۵ د_ر بود، در سال ۵٢٩٠، ٢٠١۴
 د_ر کاھش ۴۶٨٠ به ٢٠١۶ و در سال ۴٧١٠
چنين حجم توليد ناخالص ملی نيز که در  ھم.  يافت
 ميليارد د_ر بود در سال ۵١١، ٢٠١٣سال 
 . ميليارد د_ر کاھش يافت۴١٢ به ٢٠١۶

يعنی در حالی که در اقتصادھای جھان 
 ميزان نقدينگی متاثر عمومداری به طور  سرمايه

تر  از حجم اقتصاد است و ھر آينه اقتصاد بزرگ
شود،  شود به نسبتی بر ميزان نقدينگی افزوده می

در ايران عکس آن اتفاق افتاد و در حالی که 
اقتصاد با رشد منفی روبرو بود و به عبارتی 

ای  سابقه کوچکتر شده بود، نقدينگی به طرز بی
 .   افزايش يافت

! اما اين افزايش نقدينگی چگونه شکل گرفت؟
عوامل متعددی که ھمگی در اساس ريشه در 

داری در ايران دارند در اين  ساختار نظام سرمايه
ی  اند از جمله کسری بودجه موضوع تاثير داشته

ترين عامل، فساد در سيستم مالی  دولت، اما مھم
ی طبقه حاکم از اين فساد،  بود که با سوء استفاده
ی طبقاتی به  ی فاصله سابقه ضمن افزايش بی

 .بحرانی عميق و غيرقابل حل تبديل گرديد
شايد تنھا بيان يک نمونه !  اما چرا غيرقابل حل؟

ی  کافی باشد و آن ھمان وضعيت کنونی بھره
در حالی که شورای پول و اعتبار .  بانکی است

 ١٠داران را  نرخ بھره روزشمار برای سپرده
ھا و موسسات  درصد اع�م کرده است، بانک
ھای دولتی اين  خصوصی و حتا برخی از بانک

ست  اين در حالی.  اند  درصد رسانده٢٢نرخ را به 
که با اين نرخ بھره و در اين رکود عميق 

ھا بتوانند در  اقتصادی امکان اين که بانک
گذاران باشند  گوی بھره سپرده درازمدت پاسخ

وقتی يک بانک .  بسيار کم و حتا غيرممکن است
گذار بھره ای برابر با  يا موسسه مالی به سپرده

دھد، به اين معناست که بايد اين   درصد می٢٢
پول را با نرخی با_تر به کسی وام بدھد تا ھم 

گذار برآيد  ی پرداخت بھره سپرده بتواند از عھده
ھا بھره نيز کسب  و ھم بانک ضمن پوشش ھزينه

اما آيا در شرايط کنونی اقتصادی اين امر .  کند
ھای  بويژه در رشته!  خير!  پذير است؟ امکان

 .صنعتی اين امری محال است
 درصد رس�ي�د و ن�رخ ۴٠ای که تورم به  در دوره

د_ر در م�دت ک�وت�اھ�ی ب�ي�ش از دو ب�راب�ر ش�د، 
شد در کارھای د_لی سودھای نجوم�ی ب�دس�ت  می
س�ھ�ام�داران .  اما آن دوران به پ�اي�ان رس�ي�د.  آورد
آوری شده در م�وس�س�ات  ھای جمع ھا از پول بانک

ھ�ای  گ�ي�ری از آن ش�راي�ط ب�ه ث�روت خود با بھره
ط�ور ک�ه در دوران  ھ�م�ان( ای دست يافتن�د  افسانه

ھا از د_ر دول�ت�ی ب�ه  جنگ ايران و عراق بعضی
، اما حا_ ب�ا رک�ودی ) ای رسيدند ھای افسانه ثروت

که در ھمه جا از جمله مسکن حاکم است، حتا در 
توان بھ�ره  صورت رشد چند درصدی اقتصاد نمی

گذار داد، ن�گ�اھ�ی ب�ه ن�رخ   درصدی به سپرده٢٢
ب��ھ��ره س��پ���رده در دي���گ��ر کش��ورھ��ای ج��ھ���ان 

ی  وي��ژه کش��ورھ��ای پ��ي��ش��رف��ت��ه داری ب��ه س��رم��اي��ه
ھ�ا و  بنابر اي�ن ب�ان�ک.  اروپايی گواه اين مدعاست

ھا در واقع با پ�ول  آن!  کنند؟ موسسات مالی چه می
دھ�ن�د  يعنی از س�ب�دی وام م�ی.  کنند نداشته کار می

ھ�ا ھ�م اک�ن�ون ب�ه  بسياری از ب�ان�ک. ست که خالی

 درصد روبرو ساخت ۵٠جمله کسری بودجه تا 
که منجر به افزايش مجدد نقدينگی و از دست 

درست .  رفتن ھر چه بيشتر کنترل بازار گرديد
گيری در  ھاست که ما شاھد شتاب در ھمين سال

در .  ثروتمند شدن بخش کوچکی از جامعه ھستيم
ھا شکاف طبقاتی به شکلی بی سابقه  اين سال

افزايش يافت و در حالی که جمعيت زير خط فقر 
 درصد رساند، اقليتی کوچک به ٧٠کشور را به  

ای دست يافتند؛ تا جايی که به  ھای افسانه ثروت
ی مصباحی مقدم نماينده سابق مجلس  در  گفته

 درصد ٢يک گفتگوی تلويزيونی، ھم اکنون تنھا 
ھای   درصد سپرده٨٠خانوارھای کشور مالک 
ھای  ست که در سال بانکی ھستند و اين روندی

اخير افزايش يافته و تعداد کسانی که صاحبان اين 
 .يابد وجوه ھستند مدام کاھش می

واقعيت اقتصاد ايران اين است که افزايش 
ھا و موسسات مالی ھيچ  آور تعداد بانک سرسام

ربطی به رونق اقتصادی نداشت، بلکه اين 
موسسات مالی تنھا بستری را فراھم ساختند تا 

آوری ھر چه بيشتر  اقليتی کوچک با جمع
تری از اقتصاد  ھای ھر چه بزرگ نقدينگی، بخش

ھا و موسسات  گذاری بانک سرمايه.  را ببلعند
اعتباری در بخش مسکن، خريد و فروش ارز و 

ھای خاص  سکه، بازرگانی و برخی از رشته
مانند (صنعتی که با رانت ھمراه است 

 .نشان از اين حقيقت دارد) پتروشيمی
مرکز "ی  براساس گزارش سال گذشته

 ٢۵/  ۵ درصد دارايی، ۵٧، "ھای مجلس پژوھش
 ۵٠٠ درصد ارزش افزوده ١٧درصد فروش و 

ھا و  شرکت برتر ايرانی مربوط به گروه بانک
 شرکت ١٠در بين .  موسسات اعتباری بوده است

 مورد ٨برتر کشور با با_ترين ميزان دارايی، 
ھا و موسسات اعتباری  مربوط به گروه بانک

ھايی ھستند که به  و اين تازه شرکتباشد،  می
قريب به .  ھا ھستند طور مستقيم وابسته به بانک

ھايی  غير از شرکت به(ھای بزرگ  اتفاق شرکت
يا به طور )  که مستقيما متعلق به دولت ھستند

ھا و موسسات اعتباری   مستقيم متعلق به بانک
ھستند و يا متعلق به سھامداران اصلی اين 

ھا و موسسات می باشند که اغلب نيز با  بانک
 .اند ھا به تملک درآورده گرفتن وام از ھمان بانک
 يعنی سال آغاز به کار ٨۴حجم نقدينگی در سال 

 ھزار ميليارد تومان ۶٧نژاد  کابينه اول احمدی
 ھزار ميليارد ١٢۵٣ سال به ١٢بود که در طول 

.  برابر١٩تومان رسيده است يعنی نزديک به 
نژاد به طور  ھای احمدی رشد نقدينگی در کابينه
 درصد بود که در ٢۶متوسط سا_نه با_ی 

.  درصد رسيد٢٨ی روحانی به بيش از  دوره
ی چھار  روحانی خود رشد نقدينگی در دوره

 درصد اع�م کرده ٢۵ی رياست خود را  ساله
 ۴۴است، اما در ھر صورت نقدينگی در طول 

 ھزار ميليارد تومان ٧٧٣ی روحانی   ماه کابينه
 درصد از کل نقدينگی ۶٢افزايش يافت، يعنی 
اين ميزان از .   ماه است۴۴موجود مربوط به اين 

رشد نقدينگی در حالی بوجود آمد که در اغلب 
ھا اقتصاد با رشد منفی ھمراه بود و  اين سال

براساس .  درآمد سرانه نيز روند نزولی طی کرد

، ٨٢برای نمونه در سال .  شود ورشکست می
محمدرسول هللا "و "  طه آل"الحسنه  صندوق قرض
اين دو .  اع�م ورشکستی کردند"  جی اصفھان

گذار   ھزار سپرده٢۴٠صندوق در مجموع 
ھا منجر به اعتراضاتی   داشتند که ورشکستگی آن

اما بويژه پس از روی کار .  در شھر اصفھان شد
ی روحانی است که مساله  آمدن کابينه

ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری و حتا 
ھا به يک معضل بزرگ اقتصادی تبديل  بانک
 .شد

ثامن "ورشکستگی موسسه مالی و اعتباری 
 که به طور رسمی در سال ٩۴در سال "  الحجج
 منحل گرديد، اولين بروز حاد بحران ٩۵

اقتصادی در موسسات مالی بود که سروصدای 
ثامن "موسسه اعتباری .  زيادی نيز برپا کرد

 ميليون و ٢ ھزار ميليارد سپرده از ١٢٨"  الحجج
سيصد ھزار سپرده گذار جذب کرده بود که از 

 ھزار ميليارد لایر را تنھا صرف ٧٠اين ميزان 
خريد ام�ک و مستغ�ت کرده بود که با رکود 

ھا روبرو  مسکن با مشکل بازپرداخت بھره سپرده
 ٣٠بايست حدود  اين موسسه سا_نه می.  گرديد

. پرداخت گذاران می ھزار ميليارد بھره به سپرده
ھنگامی که اين موسسه ورشکسته و منحل اع�م 

 ميليارد لایر موجودی ۶٠٠ ھزار و ٨گرديد تنھا 
 .به صورت واقعی در آن باقی مانده بود

با "  ميزان) "تعاونی(پيش از آن موسسه اعتباری 
گذار و چھارھزار سھامدار و   ھزار سپرده٧٠٠
 شعبه در سراسر کشور اع�م ورشکستگی ١١٠

کرده بود که دولت برای جلوگيری از بروز 
گذاران، بانک صادرات  بحران و اعتراض سپرده

را به عنوان بانک مسئول برای تصفيه حساب 
 سال ٢اگرچه با گذشت .  گذاران تعيين کرد سپرده

گذاران پرداخت  ھنوز اصل پول اغلب سپرده
 ٣موسسه اعتباری ميزان يکی از .  نشده است

موسسه اعتباری بود که به دليل دادن وام ک�ن به 
با بحران مالی روبرو شده "  پديده شانديز"شرکت 
 .بودند

 ورشکستگی موسسات مالی بيش ٨٢اگر در سال 
از ھر چيز نتيجه فساد حاکم بر سيستم مالی و از 

الحسنه بود، علت اصلی  ھای قرض جمله صندوق
جدا از نقشی که سيستم   -ھای اخير  ورشکستگی

بحران عميق   -فاسد بانکی داشته و دارد 
ھای نفتی به  اقتصادی است که بعد از تحريم

با_ .  يکباره به صورت انفجاری خود را نشان داد
آور بھای نفت و پس از آن  رفتن سرسام

ھای نفتی که باعث کاھش شديد درآمدھای  تحريم
دولت گرديد، دو علت اصلی تبلور حاد بحرانی 

 –ھا به صورت بحران رکود  بودند که دھه
 .تورمی بر اقتصاد ايران سايه افکنده بود

در وھله اول، درآمدھای با_ی نفتی با 
ھای اقتصادی دولت در تزريق اين درآمد  سياست

به بازار، منجر به افزايش شديد نقدينگی در 
ی بعد، زمانی که دولت  جامعه شد، اما در مرحله

ای از درآمدھای بی  ھای ھسته ی تحريم  به واسطه
ی نفتی محروم گرديد، ھم از قدرت دولت  سابقه

برای کنترل بازار کاسته شد و ھم دولت را به 
دليل حجم بزرگ آن با موانع بزرگ مالی از 

١از صفحه   

٧درصفحه   



 ٧ ٧۴٣ شماره  ٩۶نيمه دوم  خرداد     ٧

۶از صفحه   

 ورشکستگی موسسات اعتباری و 
 داری ايران انداز تيره اقتصاد سرمايه چشم

و قدرت خريد پولی که به سپرده گذاشته بودند کاس�ت�ه  
 .شود   می 

نتيجه آن که بحران اقت�ص�ادی اي�ران وارد ي�ک دور  
تسلسلی شده که ھيچ راه حل بورژواي�ی ب�رای ب�رون  

اين بحران م�دام ام�ا در اث�ر  .  رفت از آن وجود ندارد 
ت�ر    ھای اقتصادی طبقه حاکم ھمگام ب�ا ع�م�ي�ق   سياست 

ت��ر ش��ده و ن��ت��اي��ج    ش��دن ش��ک��اف ط��ب��ق��ات��ی، ع��م��ي��ق 
دول��ت  .  گ��ذارد   گ��رت��ری از خ��ود ب��ر ج��ای م��ی   وي��ران 

ب�ورژواي��ی ح�اک��م ب�ر اي��ران ق��ادر ن�ي��س��ت ت��ا اب�د ب��ا  
ھا سرپوش    چنينی بر ورشکستگی بانک   ھای اين   بازی 
بورژوازی ايران ب�ه د_ي�ل س�ي�اس�ی و ح�ت�ا  .  بگذارد 

اقتصادی قادر نيست با جذب سرمايه گذاری خارج�ی  
ت�ن�ھ�ا م�زي�ت  .  رونق اقتصادی و بازار کار ايجاد ک�ن�د 

اقتصادی ايران صنعت نفت و صنايع جانبی آن اس�ت  
که آن ھم به دليل شرايط حاکم بر توليد و بازار ن�ف�ت،  

توليد نف�ت  .  ديگر از آن سودھای نجومی خبری نيست 
ت��ر ش��ده و    روز ب��ه روز ب��ي��ش��ت��ر و ارزان "  ش��ي��ل "

انحصار نفت و رانت حاصل از اين ان�ح�ص�ار را از  
دست کشورھای م�ح�دود از ج�م�ل�ه س�ازم�ان اوپ�ک  

ای که حتا    به گونه .  رود تا به طور کامل خارج کند   می 
ھای سياسی منطقه خاورميانه از جمله ب�ح�ران    بحران 

اخير در روابط قطر و ديگر کشورھای عربی و در  
راس آن عربستان منجر به با_ رفتن قيمت نفت نش�ده  

 د_ر و س�ب�د  ۴٨ و ھم اکنون نفت برنت دريای شمال  
 .روند    د_ر به فروش می ۴۶ نفتی اوپک کمتر از  

تنھاسرنگونی رژيم ارتجاعی ج�م�ھ�وری اس��م�ی و  
کسب قدرت سياسی توسط طبقه کارگراس�ت ک�ه م�ی  
تواند اقتصاد ايران را بطور قطعی ازبح�ران ب�رھ�ان�د  
و با انجام ي�ک رش�ت�ه اق�دام�ات ان�ق��ب�ی و رادي�ک�ال  
اقتصادی مانند ملی کردن  کليه صن�اي�ع و م�ؤس�س�ات  
متعلق به سرمايه داران بزرگ، ملی کردن بان�ک ھ�ا  
وديگرمؤسسات مالی، ملی کردن تجارت خ�ارج�ی و  
امثال آن، ضمن بھبود شرايط مع�ي�ش�ت�ی ک�ارگ�ران و  
زحمتکشان،برای جويندگان کارو تمام بيکاران ، ک�ار  
ايجاد کند وبا ريشه کن ساختن فق�رودگ�رگ�ون�ی ت�ام و  
تمام مناسبات موج�ود، راه را ب�رای پ�ي�ش�رف�ت ھ�ای  

 . بعدی طبقه کارگر ھموارسازد 
 

 :پی نوشت 
ی سي�ف رئ�ي�س ک�ل ب�ان�ک م�رک�زی،  به گفته  -  ١
پ�رداخ�ت  ھ�ا و ع�دم شدن مط�ال�ب�ات ب�ان�ک انباشته" 

ھ�ا  تسھي�ت باعث شده تا من�اب�ع درآم�دزای ب�ان�ک
ده  ھ�ا زي�ان قفل شود و در نتيجه بسياری از ب�ان�ک

شده و سرمايه آنھا منفی شود، اما چون برخ�ی از 
ھا دول�ت�ی ھس�ت�ن�د م�ورد ح�م�اي�ت ق�رار  اين بانک

). ٩۴روزنامه ش�ھ�رون�د اردي�ب�ھ�ش�ت " ( گيرند می
 ٩۵ آذر ٢۴در تاريخ "  آرمان" چنين روزنامه  ھم

ھا بتوان�ن�د در  شايد برخی از بانک" با بيان اين که 
ظاھر وضعيت مالی و پولی خود را خ�وب نش�ان 

ان�د و  ھا ورشکست�ه دھند، اما در باطن بيشتر بانک
، ب�ه ن�ق�ل از " در بات�ق تنگنای مالی ق�رار دارن�د

با توجه به اي�ن�ک�ه : " نويسد وحيد شقاقی شھری می
 درصد منابع نظام بانک�داری م�ا ب�ل�وک�ه ۶٠حدود 

شده است، اين نظام در شرايط فعل�ی ع�م�� دس�ت 
به جذب سپرده به ھر قيمتی زده است و به انح�ای 

اي�ن م�وض�وع در .  دھد مختلف روی آن مانور می
ش�ود ک�ه ن�ظ�ام  آينده به بازی خطرناکی تبدي�ل م�ی
 ".کشاند بانکی را به ورطه فروپاشی می

ی مس�ع�ود خ�وانس�اری رئ�ي�س ات�اق  به گف�ت�ه   -  ٢
 درص�د م�ط�ال�ب�ات م�ع�وق ب�ان�ک�ی ٣٣" بازرگانی 
 ". شرکت بزرگ است۵٠متعلق به 

 
 

ھای خ�ود    ھا بيشتر از دارايی   که تمام اين بانک   اول آن 
ھ�ای داده    که بخش ب�زرگ�ی از وام   اند، دوم آن   وام داده 

ک�ه ب�خ�ش ب�زرگ�ی از    ان�د و س�وم آن   شده بلوک�ه ش�ده 
ھا غيرنقدی ست و به صورت کارخانه،    دارايی بانک 

 .ساختمان و غيره درآمده است 
حال دولت سعی دارد برای جلوگ�ي�ری از ف�روپ�اش�ی  

ھ�ا ب�ا    سيستم مالی و علنی شدن ورش�ک�س�ت�گ�ی ب�ان�ک 
و ب�ه  "  شامورتی بازی "ھا، با    ی بانک   افزايش سرمايه 

گ�ي�ری از    ی بانک مرکزی، و يا  حتا ب�ا ب�ھ�ره   واسطه 
برای نمونه در رابطه ب�ا ب�ان�ک  (صندوق توسعه ملی  

اما اين در  .  ھا را افزايش دھد   ، قدرت مالی بانک )ملی 
ست ک�ه ب�ا وج�ود ن�رخ ب�ا_ی ب�ھ�ره س�پ�رده و    حالی 
ی وام، افزايش سرمايه ت�ن�ھ�ا ح�ک�م مُس�ک�ن�ی را    بھره 

رسد،    خواھد داشت که حتا عمرش به چند ماه نيز نمی 
اما ضرر اين ُمسکن اين است که درد اين بار شديدتر  

ھا که از ط�ري�ق    تمام اين پول .  آورد   به بيمار ھجوم می 
بانک مرکزی و ي�ا ص�ن�دوق ت�وس�ع�ه م�ل�ی ت�زري�ق  

ش�ون�د ک�ه در    ای م�ی   شوند، در عمل وارد چ�رخ�ه   می 
 درص�د از  ٢ نھايت به جيب اقليتی کوچک و يا ھمان  

ی اين اق�دام�ات ھ�م    نمونه .  خانوارھا ريخته خواھد شد 
ی ج�ز    ھای گذشته ب�وده و ھ�ي�چ ن�ت�ي�ج�ه   در تمام دوره 

وي��ران��ی ب��ي��ش��ت��ر اق��ت��ص��اد ب��ه ب��ار ن��ي��اورده اس��ت،  
زاي�ی، اش�ت�غ�ال    ھای اش�ت�غ�ال   چون وام   ھايی ھم   سياست 

. ھای کوچک و متوسط و م�ان�ن�د آن   خانگی، وام بنگاه 
س��اخ��ت��ار اق��ت��ص��اد  :  دل��ي��ل آن ن��ي��ز روش��ن اس��ت 

 .داری ايران   سرمايه 
واقعيت اين است که ھم اکنون تعادل اقتصادی ک� ب�ه  

اکثريت بزرگی از جامع�ه زي�ر خ�ط  .  ھم ريخته است 
ھ�ای دول�ت در    کنند و به دليل سي�اس�ت   فقر زندگی می 

پايين نگاه داشتن دستمزد کارگران و حقوق کارمن�دان  
و معلمان، قدرت خريد از بخش ب�زرگ�ی از ج�ام�ع�ه  

در سوی ديگ�ر دول�ت ن�ي�ز ب�ه دل�ي�ل  .  سلب شده است 
 ھ�زار م�ي�ل�ي�ارد  ٧٠٠ بدھی سرسام آور که ب�ي�ش از  

ھ�ای    شود، کمبود منابع مالی، ھزين�ه   تومان برآورد می 
جنگی، نظامی و امنيتی و دستگاه ع�ري�ض و ط�وي�ل  

گ�ذاری    مذھبی و بوروکراسی اداری قادر به س�رم�اي�ه 
ھای عمرانی و رفاھی برای تحرک اقت�ص�اد    در بخش 
 . نيست 

حال در چني�ن ش�راي�ط�ی دارن�دگ�ان س�رم�اي�ه، ب�رای  
کسب سود، در حالی که صنايع با رک�ود و ت�ع�ط�ي�ل�ی  
روبرو بوده و بازاری برای کسب س�ود ب�ه ص�ورت  
واقعی وجود ندارد، به بازارھای کاذب و غي�رواق�ع�ی  

ش�ود و    آورند که منجر به رشد بادکنکی م�ی   روی می 
اين بادکنک که ھيچ ارزشی به صورت واقعی ن�دارد  

چه که در س�ال    ھر لحظه امکان ترکيدن دارد مانند آن 
ی آن در اي�ران    يک نمونه .   در آمريکا رخ داد ٢٠٠٧ 

رود و    بازار بورس است که ھر از چند گاھی با_ می 
کند، اما بعد از مدتی به    ھا را به خود جذب می   سرمايه 

ھ�ای س�ھ�ام ارزش ي�ک    کند و برگ�ه   يکباره سقوط می 
در ن�ت�ي�ج�ه بس�ي�اری از  .  ک�ن�ن�د   ورق پار ه را پي�دا م�ی 

سھامداران کوچک ورشکست شده و ب�ه ج�م�ع ف�ق�را  
ھ�ا در م�وس�س�ات    وض�ع�ي�ت س�پ�رده .  شوند   افزوده می 

ھ�م اک�ن�ون  .  اعتباری نيز به نوعی ھمي�ن ق�م�ار اس�ت 
ھ�ا    ھا در موسسات اعتباری ب�اي�د س�ال   صاحبان سپرده 

صبر کنند تا در بھ�ت�ري�ن ح�ال�ت اص�ل پ�ول خ�ود را  
ست که سا_ن�ه از ارزش    دريافت کنند و اين در حالی 

ھای مختل�ف اق�ت�ص�اد  گذاری در بخش دليل سرمايه
ھايی که سوخت شده و ي�ا ب�ازگ�ردان�ده ن�م�ی  و وام

شوند به صورت واقعی م�وج�ودی ن�دارن�د ام�ا ب�ه 
دھند و  چنان از ھمان سبد خالی وام می رغم آن ھم

چ�را .  ای ن�ي�ز ن�دارن�د البته برای سرپا ماندن چاره
که در غير اين صورت ن�ه ق�ادر ب�ه ب�ازپ�رداخ�ت 

گذاران ھستند و نه قادر به پاسخگوي�ی  بھره سپرده
س�ازی  از ھمين رو ب�ا حس�اب.   ھای بانک به ھزينه

ھای راکد و يا حتا از بين رف�ت�ه  و احتساب سرمايه
ھ�ای غ��ي�رق�اب��ل وص�ول ب��ه ع�ن��وان  از ج�م�ل��ه وام

ی ب�ا_ ب�ه  موجودی بانک، ب�ه وام دادن ب�ا ب�ھ�ره
دھ�ن�د، ام�ا ب�ه دل�ي�ل فس�اد  مشتريان خود ادامه م�ی

سيستم بانکی و نبود شفافيت ک�ک کس�ی ھ�م ن�م�ی 
ھا و موسسات به کسی ن�ي�ز ج�واب�گ�و  گزد و بانک

 ھ��زار ١۵٠ن�ي�س��ت�ن�د، از ج�م��ل�ه دول��ت ک��ه خ�ود 
 ). ١(ھا بدھکار است  ميليارد تومان به ھمين بانک

) حجم پول و شب�ه پ�ول( گونه است که نقدينگی  اين
ھ�اي�ی وام  پ�ول.  رود به شکلی وحشت�ن�اک ب�ا_ م�ی

که ھمي�ن  شوند که وجود ندارند و جالب آن داده می
ی ب�ا_  ھای وام داده ش�ده ھ�م ب�ه دل�ي�ل ب�ھ�ره پول

طور ب�ھ�ره ھ�اي�ی  ، ھمين) ٢( شوند  بازگردانده نمی
ش�ود ک�ه ب�ه ص��ورت  ھ�ا پ�رداخ��ت م��ی ب�ه س�پ��رده

واقعی وجود ندارند اما اين بھره ھا بر روی کاغذ 
، ٩۴شوند، برای مثال تن�ھ�ا در س�ال  پرداخت می

 ھزار م�ي�ل�ي�ارد ت�وم�ان ب�ھ�ره ب�ه ص�اح�ب�ان ١۵٠
ھ�ا و م�وس�س�ات اع�ت�ب�اری  ھا توس�ط ب�ان�ک سپرده

پرداخت شد ک�ه م�ع�ن�اي�ی ج�ز اف�زاي�ش ن�ق�دي�ن�گ�ی 
 .ندارد

 ھ�زار م�ي�ل�ي�ارد ٣۴٠از ی وزير اقتصاد،  به گفته
 ۶٠ھ�ا،  تومان تسھي�ت ارائه شده از سوی ب�ان�ک
 ۶٠ک�ه  درصد مربوط به استمھال است، يعنی اي�ن

ھا در واقع وام ن�ي�س�ت�ن�د، ب�ل�ک�ه ت�م�دي�د  درصد وام
ھ��ای گ��ذش��ت��ه ھس��ت��ن��د ک��ه پ��رداخ��ت نش��ده و  وام

ھ�ا ق�ادر ب�ه ب�ازپ�رداخ�ت اص�ل وام  گيرندگ�ان آن
ھ�ا  در بسياری از موارد حتا گيرندگ�ان وام. نيستند

ب�راس�اس .  ک�ن�ن�د ھا را ني�ز پ�رداخ�ت ن�م�ی بھره وام
ھ��ای  م��رک��ز پ��ژوھ��ش" ی  گ��زارش س��ال گ��ذش��ت��ه

ش�ان مش�ک�وک  مطالبات بانکی که وصول"  مجلس
تر امکان س�وخ�ت ش�دن  است يا به عبارتی روشن

 ۶۴وام پرداخت ش�ده زي�اد اس�ت، در م�ج�م�وع  
 !!!ھای داده شده است درصد کل وام

ی کامران ن�دری، م�دي�ر گ�روه ب�ان�ک�داری  به گفته
اس�می پژوھشکده پ�ول�ی و ب�ان�ک�ی، ن�رخ ب�ا_ی 

ھا باعث رش�د ن�ق�دي�ن�گ�ی در  سود سپرده در بانک
ھ�ای  چ�ن�ي�ن وص�ول وام وی ھ�م.  کشور شده اس�ت

وی .  بازگشت داده نشده را بس�ي�ار س�خ�ت دانس�ت
در حال ح�اض�ر اي�ن رش�د ن�ق�دي�ن�گ�ی در  : "گويد می

کشور مانند آب جمع شده پشت سد است و ھر ل�ح�ظ�ه  
ام�ا اي�ن ب�ه چ�ه  ".  امکان شکستن اين سد وج�ود دارد 

 !مفھوم است؟ 
ث�ام�ن  "،  "آرم�ان "،  "ک�اس�پ�ي�ن "موسس�ات اع�ت�ب�اری  

اگ�ر  .  ھای روشن آن ھستن�د   نمونه "  ميزان "و  "  الحجج 
ھ�ا چ�ه دول�ت�ی و    امروز بخواھند کسانی که در بان�ک 

ھ�ای خ�ود را    چه خص�وص�ی س�پ�رده دارن�د، س�پ�رده 
ھا، حتا بان�ک م�ل�ی،    بيرون بکشند، ھيچ کدام از بانک 

 .ھای مردم نيستند   قادر به پرداخت سپرده 



 ٨ ٧۴٣ شماره  ٩۶نيمه دوم  خرداد     ٨

 ، طنابی بر گردن جمھوری اس�می ۶٠کشتارھای دھه 

بی خبر ماندن بخش وسيعی از جامعه از آنھمه 
شکنجه و تجاوز، از آن ھمه بيداد و ستمگری و 
فشارھای مرگ آسايی که به زندانيان در دوران 
. خمينی وارد می شد، ھرگز قابل فھم نيست

 ۶٢ تا ۶٠کشتار و اعدام ھايی که در سال ھای 
فھم اين .   نفر در روز می رسيد٣٠٠بعضا به 

مطلب که نسلی از برومندترين جوانان ايران طی 
 توسط  خمينی ج�د و دستگاه ۶٠سال ھای دھه 

قصابی او در زير شکنجه و تجاوز و با بی 
خبری محض به تاراج و کشتار رفتند، مسلما 
برای جوان امروزی و ھمه آنھايی که از جنايات 
جمھوری اس�می در دوران خمينی بی خبر مانده 

 . اند، چندان سھل و آسان نيست
برای جامعه و نسل جوان کنونی، که خبر ھر 
اعدام و کشتار، ھر اعتصاب غذای زندانيان يا 
ھر تعرض زندانبانان به زندان و بند  را در 
کمترين زمان ممکن از طريق شبکه ھای 
اجتماعی با خبر و خود نيز اخبار را در گستره 
ای وسيع اط�ع رسانی می کنند، تصور اينکه 

 چندين ھزار زندانی سياسی، طی ۶٧در تابستان 
کمتر از دو ماه در بی خبری محض به دار 
آويخته شدند و خمينی و دار و دسته اش دست کم 
برای چند ماه توانستند انجام چنين کشتار 
وحشتناکی را حتا از نگاه تيز بين خانواده ھای 
زندانيان اعدام شده نيز پنھان سازند، ھرگز قابل 

آنھم کشتار زندانيانی که .  درک و فھم نيست
پيشتر در بيدادگاه ھای جمھوری اس�می بدون 
داشتن وکيل مدافع و بدون برخورداری از 
کمترين شرايط امکانات يک دادرسی عاد_نه، 
جملگی توسط ھمان قضات برگزيده خمينی به 

زندانيانی که دوران .  حبس محکوم شده بودند
حبس خود را می گذراندند و بعضا با تمام شدن 
سال ھای محکوميت خود در انتظار آزادی، روز 

اما، ھزاران تن از ھمين .  شماری می کردند
زندانيان محکوم به حبس، در مرداد و شھريور 

 با يک دستور جنون آميز خمينی به چوبه ۶٧
فرمانی که در اوين و .  ھای دار آويخته شدند

گوھردشت توسط آدمکشانی ھمچون ابراھيم 
رئيسی و مصطفی پورمحمدی به فعل درآمد و 
در ساير زندان ھا نيز توسط نمايندگان وقت 

 . وزارت اط�عات و دادستانی اجرا شد
ھيئت حاکمه ايران، از يک سو با برخورداری از 
تمام امکانات رسانه ای و تبليغاتی خود و از 
سوی ديگر در پی بی خبری عمومی جامعه از 
اعدام ھای دھه شصت، تا سال ھای مديدی 
توانست تمام جنايات آن دوره و به ويژه قتل عام 

 را در ۶٧عمومی زندانيان سياسی در تابستان 
 و ٨٨با حوادث سال .  پرده ای از ابھام نگه دارد

از پرده بيرون افتادن ماجرای زندان کھريزک، 
تنھا گوشه کوچکی از جنايات جمھوری اس�می 
برای نسل جوان امروز و بخش ھای وسيع تری 

در تمامی اين سال ھای .  از جامعه آشکار شد
سپری شده، خانواده ھای زندانيان جانباخته و به 
طور اخص مادران خاوران، در ت�شی بی وقفه 
به دادخواھی از فرزندان خود برخاستند و با 
فداکاری و تحمل شديدترين فشارھا، اجازه ندادند 

 در ۶٠تا ياد و خاطره سترگ جانباختگان دھه 
سکوت جمھوری اس�می زيرغبار فراموشی 

يک دھه مظلوم و در عين حال بسيار مھم و 
سرنوشت ساز در تاريخ انق�ب اس�می است که 
متاسفانه ناشناخته مانده و اخيرا ھم بوسيله برخی 
بلندگوھا و صاحبان آن ھا مورد تھاجم قرار 

 ". گرفته است
رھبر مطلق العنان جمھوری اس�می با اين مقدمه 

ذھن نسل جوان، بيش از "چينی و بيان اينکه 
ديگران در معرض حم�ت تحريف کنندگان قرار 

، خود به طرز مشمئز کننده ای ت�ش کرد "دارد
تا موضوع جنايات و اعدام ھای دستجمعی 
زندانيان در دوران خمينی را تحريف نموده و 

او که به شدت نگران ھرچه .  وارونه جلوه دھد
بيشتر آشکار شدن حقايق خونبار دوران خمينی 
در ذھنيت جوانان و کليت جامعه است، به ھمه 
دستگاه ھای حکومتی، نھادھای تبليغاتی و به 
طور اخص قلم به دستان مزدور و آنھايی که به 

"ھستند، توصيه کرد"  اھل فکر"زعم او  تا در : 
 جای شھيد و ج�د ۶٠قضاوت راجع به دھه 

 ".عوض نشود
به راستی چه اتفاقی در جامعه افتاده و يا در 
شرف رخ دادن است که خامنه ای در اين مقطع 
زمانی تا بدين حد نگراِن روشن شدن جنايات و 
درنده خويی ھای جمھوری اس�می در دوران 
خمينی شده است؟  تا جايی که با نگرانی در 
سخنرانی اخيرش از شرايط پيش آمده به عنوان 

 .ياد کرده است" شھيد و ج�د"عوض شدن جای 
بر کسی پوشيده نيست که طی چند سال گذشته 
انحصار اط�ع رسانی و کتمان حقايق در جامعه 
از سيطره مطلق خبرگزاری ھای حکومتی خارج 

وجود اينترنت، سايت ھای متنوع .  شده است
خبری، شبکه ھای گسترده ماھواره ای و مھمتر 
از ھمه اط�ع رسانی سريع و بی وقفه فعاليت 
اجتماعی در دنيای مجازی، ھم اينک راه را بر 
دروغ بافی ھا و کتمان ھرگونه جنايت و کشتار 

 . توسط حکومت ھای ديکتاتوری بسته است
اگر در دھه شصت، ھيئت حاکمه ايران در پی 
سرکوب گسترده نيروھای سياسی و پيامد آن با 
برخورداری از ھمه امکانات رسانه ای، صوتی 
و تصويری که در انحصار مطلق خود داشت، 
توانست جنايات و کشتارھای وسيع آن دوره را 
از چشم توده ھای مردم پنھان و در موارد عديده 
ای ھم در جاده ای يکطرفه با تحريف حقايق، 
وحشيگری ھا و عملکرد جنون آميز خود را 
موجه جلوه دھد، اکنون اما، جمھوری اس�می با 

شرايطی بسيار .  شرايط ديگری مواجه است
متفاوت با دھه شصت و آن سال ھايی که با 
استفاده از اختناق مطلق خبری در جامعه، 
بيدادگری ھا و تمای جنايات خود را توجيه و 

واضح است که .  وارونه به خورد جامعه می داد
شرايط جديد با ويژگی ھای اط�ع رسانی کنونی 
اش، ھرگز نمی تواند برای يک نظام سرکوبگر 

ای، خوشآيند  و رھبر مطلق العنانی ھمچون خامنه
 .باشد

بی ترديد، برای نسل جوان امروزی که تحت 
شرايط اط�ع رسانی کنونی، در پی ھر حادثه ای 
که در ايران و جھان رخ می دھد، تنھا پس از 
چند دقيقه حتا از جزئيات ماجرا نيز باخبر می 
شوند، پنھان سازی جمھوری اس�می و پيامد آن 

١از صفحه   

٩درصفحه   

ع�وه بر مادران خاوران، کوشش .  مدفون گردد
نيروھای مترقی، سازمان ھای چپ و کمونيست 
و فعا_ن اجتماعی نيز گام ديگری در عبور از 
خطوط قرمز رژيم و روشنگری در مورد کشتار 
. و جنايات ھيئت حاکمه ايران در دھه شصت بود
چرا که جمھوری اس�می، ھرگونه ورود به 
موضوع قتل عام جمعی زندانيان سياسی در 

 را به عنوان خط قرمز خود اع�م ۶٧تابستان 
برگزاری دادگاه ايران تريبونال در .  کرده بود

سال ھای اخير و محکوميت جمھوری اس�می 
در عرصه حقوقی و بين المللی نيز اقدام عملی 
ديگری بود، که برای نخستين بار موضوع 

 را در عرصه داخلی و بين ۶٠کشتارھای دھه 
 . المللی در ابعادی چند ده ميليونی بازتاب داد

پخش علنی نوار صوتی جلسه آيت هللا منتظری 
 عضو ھيئت مرگ خمينی، شامل ۴در ديدار با 

حسينعلی نيری، مرتضی اشراقی، ابراھيم رئيسی 
و مصطفی پورمحمدی و بازتاب ميليونی آن در 
شبکه ھای اجتماعی داخل کشور، بيش از ھميشه 
چھره خوفناک خمينی و قصاب خانه قضايی 

تا اينجای .  جمھوری اس�می را به نمايش گذاشت
کار، ھمه افشاگری ھا در مورد کشتارھای دھه 
شصت ، تماما توسط نيروھای مخالف نظام و يا 

جمھوری "  غير خودی"بعضا توسط عناصر 
"اس�می صورت گرفته بود رياست "  انتخابات. 

 ٣٨ و طرح موضوع ٩۶جمھوری در ارديبھشت 
در "  زندان و اعدام"سال صدور احکام 

کارزارھای انتخاباتی توسط  حسن روحانی عليه 
رئيسی و دستگاه قضايی جمھوری اس�می، 
آخرين ترکشی بود که بر گرده خمينی و خامنه 

 . ای فرود آمد
در واقع، خط قرمزی را که طبقه حاکم طی سال 
ھای متمادی برای عناصر منتقد درون نظام در 
ممانعت از ورود به موضوع قتل عام زندانيان 

 ترسيم کرده بود، در طی ۶٧سياسی در تابستان 
افشاگری ھای وسيع چند سال گذشته، ھم اينک به 
صورت طنابی بر گلوی مجموعه ھيئت حاکمه 

 . ايران فشرده شده است
با اينھمه، ھنوز جای اين پرسش باقی است که 
چرا خمينی و دار و دسته اش پس از به قدرت 
رسيدن، چنين وضعيت مرگباری را بر جامعه 
حاکم کردند؟ پاسخ به اين پرسش، اگرچه خود 
نوشتار مبسوط ديگری را می طلبد، اما _زم 

 .  است در ھمين جا مختصرا به آن پرداخته شود
واقعيت اين است که توده ھای ميليونی مردم 

 پيش از ھر چيز برای ۵٧ايران در پی انق�ب 
رسيدن به نان، آزادی و عدالت اجتماعی در 

نان و .  اعتراضات خيابان ھا حضور پيدا کردند
عدالت اجتماعی، يعنی دست يابی به رفاه عمومی 
و تامين نيازھای اوليه يک زندگی شرافتمندانه از 
قبيل اشتغال، بيمه بيکاری، داشتن مسکن مناسب، 
برخورداری از تحصيل، بھداشت و درمان 
رايگان، تامين يک زندگی مناسب برای سالمندان 
و کودکان بی سرپرست، ايجاد امکانات ورزشی، 
فرھنگی و ھنری و تفريحی _زم برای جوانان و 
عموم مردم ايران، و آزادی، يعنی تامين و 
تضمين آزادی ھای سياسی و حقوق دمکراتيک و 
مدنی مردم از قبيل آزادی کامل فکر و عقيده، 
بيان، مطبوعات، اجتماع، تظاھرات و اعتصاب، 
تشکل و فعاليت احزاب و سازمان ھای سياسی، 
اتحاديه ھای کارگری، شوراھا و کليه تشکل ھای 



 ٩ ٧۴٣ شماره  ٩۶نيمه دوم  خرداد     ٩

 ، طنابی بر گردن جمھوری اس�می ۶٠کشتارھای دھه 

دمکراتيک خود، مبارزات جديدی را آغاز 
در يک ک�م، جامعه وارد مرحله تازه ای .  کردند

 .از نبرد و مبارزه شد
مبارزات کارگران و ديگر اقشار زحمتکش  

توده مردمی .  جامعه، به عرصه جديدی پاگذاشت
که برای نان و آزادی به مبارزه برخاسته بودند، 
ھم اينک در شرايط جديد و در فضای نسبتا 
دمکراتيک برآمده از دل قيام، با صف آرايی 
جديدی نان و آزادی و تحقق مطالبات سياسی و 

برای خمينی .  دمکراتيک خود را طلب می کردند
و دار و دسته اش که اساسا در فکر بازسازی 
ھمان مناسبات سرمايه داری نظام پيشين و 
سازماندھی دوباره ارتش و ديگر نھادھای 
سرکوب بودند، چنين وضعيتی نه تنھا خوشايند 
نبود، بلکه با توجه به ماھيت و ساختار طبقاتی 
 . ھيئت حاکمه جديد، از اساس قابل تحمل ھم نبود

از آنجا که نظام دينی جمھوری اس�می کمترين 
سازگاری با تحقق آزادی ھای سياسی و حقوق 
دمکراتيک و مدنی توده ھای مردم نداشت، برای 
رھايی از وضعيت موجود، سرکوب انق�ب و 

لذا، .  مقابله با مطالبات مردم را پيش گرفت
ازھمان فردای به قدرت رسيدن، تھاجم به زنان، 
برچيدن شوراھای کارگری در کارخانه ھا، 
يورش به مليت ھای تحت ستم و حمله به سازمان 
ھای سياسی در دستور کار مستقيم مرتجعين تازه 

خمينی که تا پيش از .  به قدرت رسيده قرار گرفت
آن در پاريس، از مجانی شدن آب و برق و نفت 

سخن می گفت، پس از به "  مستضعفين"برای 
اقتصاد مال "قدرت رسيدن با وقاحتی تمام گفت، 

به ".  خر است و ما برای شکم انق�ب نکرديم
فاصله کمتر از يک ماه، فرمان پوشش حجاب 
اجباری برای سرکوب مستقيم زنان را صادر 

حمله به مردم ترکمن صحرا و يورش به .  کرد
کردستان، قدم ھای بعدی رژيم در سرکوب 

 . مطالبات مردم بود
جھت نابودی دستآوردھای قيام شکوھمند بھمن 

، که وجود آزادی ھای نسبی دمکراتيک در ۵٧
جامعه بزرگترين دستآورد قيام توده ای بود، 
خمينی تا آنجا که توانست با صدور احکام 
سرکوبگرانه ضد زن و ضد حقوق دمکراتيک 
مردم به مقابله با آزادی ھای سياسی و مدنی 
جامعه برخاست و ھر آنجا ھم که تيغش برای 
صدور فرامين سرکوبگرانه برش نداشت، با 
سخنرانی ھای پوپوليستی خود، دست گله ھای 
حزب اللھی و اوباشان رژيم را در حمله به مردم 

تداوم اين .  و اجتماعات سياسی باز گذاشت
 با تھاجم وحشيانه به ۵٩سياست در ارديبھشت 

دانشگاه ھای کشور و به دنبال آن تعطيلی دو 
انق�ب "ساله کليه مراکز آموزش عالی با رمز 

 .کليد خورد" فرھنگی
با اين ھمه و به رغم تمامی اقدامات سرکوبگرانه 
و اختناقی که خمينی و ھيئت حاکمه جديد برای 

 بھمن بر ٢٢محو دستآوردھای انق�ب و قيام 
جامعه اعمال کردند، ھنوز ضد انق�ب حاکم 
نتوانسته بود سلطه کامل و ب�منازع خود را بر 

تا اين زمان ھنوز، نبرد .  جامعه تحميل نمايد
طبقاتی ميان توده ھای تحت ستم و طبقه حاکم 
جديد در قالب کشاکش انق�ب و ضدانق�ب در 

در حالی که جمھوری اس�می در دی . جريان بود
 طی يک نشست سری و امنيتی توطئه ۵٩ماه 

سرکوب تمامی سازمان ھا و گروه ھای سياسی 
کمونيست، مبارز و انق�بی را تدوين کرده بودند 

 و تظاھرات مسلحانه ۶٠ خرداد ٣٠، حوادث )١(
سازمان مجاھدين خلق در تھران فرصت مناسبی 
را برای جمھوری اس�می در سرکوب نھايی 

از اين تاريخ بود که مجموعه .  انق�ب فراھم کرد
ھيئت حاکمه ايران در وسيعترين شکل ممکن به 
کشتار در جامعه روی آورد و بدين وسيله بعد از 
دو سال نبرد طبقاتی و کشاکش ميان انق�ب و 

 ٢٢ضد انق�ب ، تمام دستآوردھای انق�ب و قيام 
بھمن به کلی سرکوب و جامعه توسط حاکمان 
. جديد يکسره به کشتار و ويرانی کشيده شد 
کشتاری که طی يک دھه تداوم يافت و با کشتار 

 ۶٧ ھزار زندانی سياسی در تابستان  ۵بيش از 
اعدام ھا و کشتارھايی که با .  به اوج خود رسيد

گذشت سه دھه، اکنون با از پرده بيرون افتادن 
ابعاد اين فاجعه برای گستره وسيعی از جوانان و 
توده ھای ميليونی مردم ايران به کابوس خامنه 

کابوسی که خامنه ای را بر .  ای تبديل شده است
اھل "آن داشت تا بر سر قبر خمينی  به عناصر 

"توصيه کند"  فکر تا در قضاوت راجع به دھه : 
کشتار ھا و ".   جای شھيد و ج�د عوض نشود۶٠

قتل عام ھايی که بعد از گذشت اينھمه سال، 
اکنون در پرتو اط�ع رسانی و رمزگشايی از 
دوران خوفناک خمينی، به صورت طنابی 
مستحکم بر گلوی مجموعه ھيئت حاکمه ايران و 

 سال دار و درفش، فشرده تر ٣٨برپا کنندگان 
  .می شود

سازمان چريک ھای فدايی خلق ايران  -)١(
 با درج ۶٠ خرداد ١٣روز چھارشنبه )  اقليت(

 ١١٢نسخه ای از سند فوق در نشريه کار شماره 
 تحت عنوان افشای اسناد مربوط به ٧صفحه 

توطئه سرکوب سازمان ھا و گروه ھای سياسی، 
اسناد نشان می دھند که خطوط کلی اين : "نوشت

 به ۵٩ بھمن ١١ تا ۵٩ بھمن ٩توطئه در تاريخ 
تصويب و امضای جمعی از دست اندرکاران 

، )وزير کشور(رژيم از جمله محمدرضا کنی 
، قدوسی)دادستان کل کشور(موسوی اردبيلی

مسئول کميته (، باقری کنی)دادستان انق�ب(
، )فرمانده سپاه پاسداران(، رضايی)مرکز

وزير (، بھزاد نبوی)سرپرست شھربانی(ميرسليم
، محسن سازگارا)مشاور در امور اجرايی

، )معاون وزير مشاور در امور اجرايی(  
رسيده ...  و)  دادستان انق�ب تھران(_جوردی

 .است
 

صنفی ودمکراتيک که ھمه اين موارد در نظام 
ستم شاھی از جامعه و توده ھای ميليونی مردم 

 . ايران سلب شده بود
انگيزه دست يابی به موارد فوق، احزاب، 
سازمان ھای سياسی  و توده ھای ميليونی مردم 

 ٢٢ايران را به سمت انق�ب و در نھايت قيام 
 جھت سرنگونی نظام استبدادی و ۵٧بھمن 

آن بخش از توده ھايی .  سلطنتی پھلوی سوق داد
ھم که در پی سرنگونی نظام سلطنتی دل در گرو 
حکومت اس�می و دروغ بافی ھای خمينی بسته 
بودند، دست کم امکان تحقق بخشی از مطالبات 
نان، آزادی و عدالت اجتماعی را متوھمانه در 

در .  جمھوری اس�می امکان پذير می دانستند
 ۵٧واقع، با ھر تحليل و رويکردی که به انق�ب 

 رخ داد، بسيج ۵٧نظر کنيم، آنچه در سال 
ميليونی توده مردم ومبارزه عليه استبداد ، عليه 
سرکوب و بی عدالتی حاکم بر جامعه برای 
. رسيدن به يک زنگی بھتر و با رفاه عمومی بود
مبارزه ای که دربطن جامعه جاری بود ودرسال 

 نيروھای سياسی و توده ھای ميليونی فقير و ۵٧
سرکوب شده را به انق�ب و قيام عليه طبقه 
سرمايه دار حاکم و نظام سياسی سلطنتی حامی 

 . آن به خيابان ھا کشاند
در چنين وضعيتی و در شرايطی که جنبش 
انق�بی اعت�ء بيشتری می يافت و فرازھای 
جديدی را می گشود، آمريکا جھت حفظ سيستم 
سرمايه داری در ايران، مھار جنبش انق�بی 
وممانعت از تعميق آن ، تدبير را در کنار گذاشتن 

تدبيری که .  محمدرضا شاه پھلوی از قدرت ديد
پيآمد آن، ھمکاری و ھمدستی پشت پرده با دار و 
دسته خمينی جھت انتقال مسالمت آميز قدرت از 

 .شاه به خمينی را رقم زد
 ۵٧با چنين تدبيری، در ماه ھای دی و بھمن 

رايزنی ھای _زم و پنھانی نمايندگان دولت وقت 
آمريکا با نمايندگان خمينی برای اع�م وفاداری 
ارتش شاھنشاھی به خمينی و سپس انتقال 
مسالمت آميز قدرت از شاه  به خمينی صورت 

 اما، به طرز ۵٧ بھمن ٢٢ و ٢١قيام .  گرفت
آشکاری ھمه معاد_ت سياسی و نظامی اين 
سازش پنھانی و انتقال مسالمت آميز قدرت را بھم 

با قيام توده ای، سقوط رژيم سلطنتی و درھم .  زد
شکستن بخش ھايی از ماشين نظامی و 
بوروکراتيک دولتی که طبق توافقات انجام شده 
قرار بود دست نخورده به دار و دسته خمينی 
. واگذار گردد، جامعه وارد شرايط نوينی شد
شوراھا وکميته ھا به سرعت در کارخانه ھا، 
مدارس، مح�ت و پادگان ھا شکل گرفت وگروه 

زنان در عرصه ھای .  ھائی ازمردم مسلح شدند
وسيعتری برای رفع ستم جنسيتی و برخورداری 
از حقوق دموکراتيک وارد کارزار مبارزاتی 

مھمتر اينکه، سازمان ھای سياسی با .  شدند
برخورداری از آزادی ھای سياسی نضج گرفته 

 بھمن، به طور علنی و گسترده به ٢٢از دل قيام 
فعاليت ھای سياسی و دمکراتيک در محيط ھای 
کارگری، دانشگاھی و در درون توده ھای مردم 

مليت ھای تحت ستم در .  زحمتکش روی آوردند
چھارچوب جغرافيای سياسی ايران، به طرح 
خواست رھايی از ستم ملی و کسب حقوق 

٨از صفحه   
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١١درصفحه   

 ھا  جناح ، ادامه کشاکش"انتخابات"پايان 

٩از صفحه    
اند که در نظام کنونی به ھيچ يک  داد آنان دريافته

ھای اقتصادی، اجتماعی و سياسی  از خواست
خود دست نخواھند يافت و در نتيجه برای تغيير 

کار  در شرايط زندگی خود در جستجوی يافتن راه
ی انتخاباتی  ديگری به جز شرکت در مضحکه

 .رژيم ھستند

 
از دستور حجاب توسط 
 روحانی تا فحاشی 

 ی ساوه امام جمعه
 

سيد ابراھيم حسينی، امام جمعه ی ساوه در يکی 
از خطبه ھای اخير خود در نماز جمعه، زنانی را 
که شال سفيد ودست بندھای سبز و بنفش می 

اين اولين بار .  خواند"  بدکاره و روسپی"بندند، 
. نيست که زنان ايرانی چنين توھينی را می شنوند
در اولين روز جھانی زن پس از قيام، در روز 

، ورود زنان بی حجاب به ٥٧ اسفند سال ١٧
خمينی يک .  ادارات و اماکن دولتی ممنوع شد

با اين دستور خمينی، .  روز قبل اين را اع�م کرد
در .  اراذل و اوباش رژيم به جان زنان افتادند

ھا موتورسوارھای حزب الھی به صورت  خيابان
زنان اسيد پاشيدند و ھزاران زن معترض در 
صف تظاھر کنندگان در تھران، در روز جھانی 
زن مورد حمله ی مشتی چاقوکش  رژيم قرار 

شد و آنان را  به روی زنان تُف می.  گرفتند
ھا از  اما استفاده از اين واژه.  می ناميدند"  فاحشه"

بلندگوھای رژيم که خطبه ھای نماز جمعه، 
مستقما تحت نظر خامنه ای می باشند، وقاحت و 

سخنگويان .  بيشرمی را به حد اع� رسانده است
رژيم جمھوری اس�می که در قوانين رسمی خود 
صيغه و چند ھمسری را قانونی کرده و تشويق 
می کنند، با قرار دادن زنان تحت انواع فشارھای 
اقتصادی و اجتماعی، راه فحشا را باز گذاشته و 
خود عامل اصلی تن فروشی در جامعه ھستند، 

 خوانند و  شال سفيد را نشان روسپی گری می
 . واقع تمام زنان ايرانی را روسپی می نامند در

علت برافروختن امام جمعه ی ساوه و تمام 
مرتجعان ھم مرامش، که ھمواره به ويژه بر 

گذارند، توپ و تشر  مساله ی حجاب دست می
کنند، اين است که  زنند و نفرين و فحاشی می می

رژيم جمھوری اس�می با تمامی دستگاه سرکوب 
و تبليغاتی اش، ھرگز نتوانست ايدئولوژی خود 

از اين منظر، در .  را بر جامعه مسلط سازد
جمھوری اس�می، حجاب ھمواره برای سران 
رژيم ع�وه بر مساله ی تعصبات مذھبی، مساله 
ای سياسی بوده است، چرا که تسلط ايدئولوژيکی 
و باورھای مذھبی و خرافات در جامعه، ھمواره 
در خدمت تحکيم قدرت سياسی رژيم قرار داشته 

به ھمين دليل حتی زنان اص�ح طلب نيز .  و دارد
واقع خواھان حفظ جمھوری اس�می  که در

ھستند، ھرگز به اين خط قرمز نزديک نشدند، تا 
 .ارکان رژيم تلنگری ھم نخورد

با اين وجود، بخش بزرگی از زنان ايران در تمام 
طول عمر جمھوری اس�می،  در زندگی 
روزمره ی خود، برای داشتن حق انتخاب نوع 
پوشش به رغم تمامی تھديدھا، توھين ھا، ش�ق، 
جريمه، اخراج ھا از دانشگاه و محل کار به 

اما آنچه که رژيم از آن .  مقاومت ادامه داده اند

پذيرش نامزدی مجدد روحانی .  اند اين امر واقف
برای رياست جمھوری و بيرون آمدن وی از 

ست بر اين  ھای رأی رژيم، تأييدی صندوق
اش  پايه زيرا او، به رغم ادعاھای بی.  وقوف
جمھوری اس�می، "  کنندگی قدرت بسيج"درباره 

شايد بھتر از ھر کس ديگری بداند که نه او 
خمينی است، نه شرايط امروز ايران با شرايط 

پذير است و نه توده مردم ھمان  دھه شصت قياس
بنابراين در .   ھستند۵٧توده متوھم پس از انق�ب 

وارد "  منطق و عق�نيت انق�بی"صدد است با 
ھدفش .  چالش با کشورھای منطقه و آمريکا شود

ھای تاکنونی و  تر سياست ی ھر چه بيش نيز ادامه
تر  نشينی، کسب امتيازات بيش در صورت عقب

امری که با به قدرت رسيدن ترامپ و .  است
توازن قوای کنونی در منطقه ھر چه دشوارتر 

 .گشته است
 خرداد، در پاسخ به سخنان ٢١روحانی در 

"گويد ای، می خامنه تر از جنگ  صلح سخت: 
و ."  تر از جنگ است است، تحملش سخت

ای در روز  خامنه.  طلبد تری می بيش"  شھامت"
بعد، ضمن تأکيد دوباره بر مواضع قبلی خود، تا 

" دوقطبی شدن کشور"رود که  بدان جا پيش می
صدر در سال  را با زمان رياست جمھوری بنی

چرا که دو جناح ھر روز .  کند  مقايسه می۵٩
تر در برابر   بيش يابند و ھر چه بھانه جديدی می
"کنند آرايی می يکديگر صف نيز "  ٢٠٣٠سند . 

 .ھاست يکی ديگر از ھمين بھانه
اند که نه تنھا در  ھر دو جناح به خوبی واقف

ھای بزرگی روبرويند،  عرصه خارجی با چالش
بلکه در عرصه داخلی نيز مشک�ت _ينحلی در 

مشک�تی که ھيچ .  برابرشان قرار گرفته است
ھای جمھوری اس�می قادر به  يک از جناح

وی در ھمان سخنرانی .   نيستند پاسخگويی به آن
 خرداد، ضمن توپ و تشر به روحانی و ١۴

طرفدارانش، آنان را از ت�ش برای پيگيری 
دھد  دارد و دستور می شان برحذر می ھای سياست

حل مشک�ت و "را در "  ھمت و ھدف خود"
 ."راضی کردن مردم متمرکز کنند
زيرا ھيچ يک از .  فرمانی بيھوده و اجراناپذير

ھای رژيم، برای تخفيف بحران کنونی  جناح
ھای  کاری جز ادامه سياست اقتصادی، راه
ھايی که تا ھم اکنون  سياست.  نئوليبرالی ندارند

جز تشديد استثمار، بيکاری و فقر روزافزون 
کارگران و زحمتکشان حاصلی به بار نياورده 

ھا نيز بر مشک�ت  استمرار اين سياست.  است
اقتصادی کنونی و پيامدھای اجتماعی آن 

ھای داخلی و  و مجموعه بحران.  افزايد می
ھای دو جناح با يکديگر  خارجی، تنھا بر کشاکش

 .خواھد افزود
ھم اکنون وضعيت معيشتی کارگران، چنان 

ی اعتراضات و اعتصابات را گسترش داده  دامنه
. است که در دل سران رژيم ھراس افکنده است
عدم شرکت بخش وسيعی از کارگران و 
زحمتکشان در انتخابات اخير، به رغم تمام 

ھای موھوم،  ھا و وعده پردازی تبليغات و دروغ
چرا که نشان .  زنگ خطر ديگری برای رژيم بود

يکی از علل نيز آن بود که روحانی و جناح 
پشتيبان وی پيش و پس از توافق برجام، توافق با 

گشای  ای ايران را گره غرب بر سر برنامه ھسته
. کردند مشک�ت اقتصادی ايران معرفی می

پايه، چرا که مشک�ت اقتصادی ايران  ادعايی بی
بلکه برخاسته "  مديريت غيرانق�بی"نه ناشی از 

داری حاکم بر  از بحران ساختاری نظام سرمايه
ھای   نئوليبرالی کابينه ھای ايران است که سياست

متعدد رژيم از زمان رفسنجانی به بعد نه تنھا 
تخفيفی در آن به وجود نياورده بلکه آن را شدت 

ای خود يکی  ھايی که خامنه سياست.  بخشيده است
 .از حاميان اصلی آن بوده است
 ارديبھشت خود، ٢٠وی بار ديگر، در سخنرانی 

پس از اتخاذ تاکتيک تھاجمی از سوی روحانی 
"عليه ساير نامزدھا، ھشدار داد اگر با : 

" ھای خود دشمن را به خود اميدوار کنند، حرف
انتخابات به ضرر جمھوری اس�می تمام خواھد 

ھای دو جناح و  به رغم اين ھشدار، افشاگری.  شد
ھا عليه يکديگر چنان ابعادی يافت،  کانديداھای آن

 ١٨که روزنامه جمھوری اس�می به تاريخ 
ھای  ارديبھشت درباره تبليغات و مناظره

اين مناظره : "نامزدھای رياست جمھوری نوشت
 ." آور جمھوری اس�می است نيست، محاکمه شرم

 خرداد به ١۴ای در سخنرانی  رو، خامنه از ھمين
مناسبت مرگ خمينی ج�د به دو نکته محوری 

نخست، عبور از خط قرمزھايی .  کند اشاره می
. مانند اشاره به کشتارھای رژيم در دھه شصت
او ضمن دفاع از کشتارھای اين دھه تحت عنوان 

مراقب باشيم : "زند ، تشر می"دھه پربرکت امام"
تا در دھه شصت، جای شھيد و ج�د عوض 

 ."نشود
به جای "  گری انق�بی"دوم، با گذاشتن کلمه 

آيد،  گرا می به مدد جناح اصول"  گری افراطی"
" گری انق�بی"ی خمينی را  دلی ج�دانه سنگ
" عق�نيت"در برابر "  گری انق�بی"نامد و از  می

عدم "و در ادامه ضمن اع�م مجدد .  کند دفاع می
به آمريکا و انتقاد از طرفداران "  اعتماد

" ھا چالش با قدرت"کند  اعتراف می"  عق�نيت"
ھم "  سازش"شود  ھزينه دارد اما مدعی می

 .ھای گزاف دارد ھزينه
(گری افراطی"و "  عق�نيت" ای که  واژه" 

از )  دھند طلبان به جناح رقيب نسبت می اص�ح
ھای دعواھای  به رمزواژه"  انتخابات"پيش از 

. جناحی بر سر پيشبرد دو سياست تبديل شده است
طلبان،  چندان که طرفداران روحانی و اص�ح

رفراندوم بين "رياست جمھوری را "  انتخابات"
ی آن را  خواندند و نتيجه"  عق�نيت و افراط"

 . دانستند" عق�نيت و تدبير"پيروزی 
دانند پيشبرد  روحانی و طرفدارانش می

ھای اقتصادی داخلی نيز وابسته به تعديل  سياست
جويانه  گرانه و توسعه در سياست خارجی مداخله

کنونی جمھوری اس�می و بھبود روابط با 
. ھای جھانی است ای و قدرت ھای منطقه دولت

در روابط "  عق�نيت"بنابراين بر لزوم رعايت 
 .خارجی تأکيد دارند

ای و طرفدارانش نيز بر  چه مسلم است، خامنه آن
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از دستور حجاب توسط روحانی تا 
 ی ساوه فحاشی امام جمعه

کنند، اراجيف امام جمعه ی ساوه بار ديگر نشان 
داد که توھم باز شدن فضای جامعه در نظام 
. جمھوری اس�می ھيچ گونه مبنای واقعی ندارد
در اين نظام مذھبی تبعيضات عليه زنان نه 

تجربه نشان داده .  کاھش يافته و نه خواھد يافت
. است که ھمواره نيز وضعيت بدتر خواھد شد
اگر زنان خواھان حقوق انسانی خود می باشند، 
بايستی باور کنند که حتی مبارزه برای داشتن 

ھای  وحشت دارد، بسيج عمومی مردم و حرکت
اگر چه کمپين ھايی که تا به حال .  متشکل است

در اين رابطه به راه انداخته شده، در ذھن بانيان 
آن و حتی بسياری از کسانی که ھمراه شده اند، 
ھدفی سياسی دنبال نمی کرده، اما در افتادن با 
يکی از متحجرترين قوانين رژيم و اصول 
ايدئولوژيک آن به خودی خود حرکتی سياسی 

از اين زاويه خشم و واکنش شديد دست .  است
نشانده ی خامنه ای و حاميانش را برانگيخته 

 .  است
ھا و قوانين ضد زن و  با وجود تمام سياست

تبعيض ھايی که در تمام عرصه ھای اجتماعی 
بر زنان تحميل می شود، فحاشی حسينی به زنان، 

ھای حکومتی نيز  چنان وقيحانه بود که رسانه
البته حساسيت .  نتوانستند در مقابل آن سکوت کنند

اين رسانه ھا تا حد زيادی نيز به اخت�فات جناح 
چرا که امام جمعه .  ھای مختلف مربوط می شد

ی ساوه، در سخنان خود در حين اشاره به تمام 
شدن انتخابات، از دست بندھای بنفش، نشان 
طرفداران روحانی، و سبز، طرفداران موسوی، 

ھا در کنار روسپی و  نيز نام برده و از ھمه ی اين
در اين رابطه .  نام برد"  فتنه"بدکاره، به عنوان 

تعدادی از افراد جناح طرفداران روحانی نيز 
ھا نيز در پشت نقاب  واکنش نشان داده اند، اما اين

اص�ح طلبی که امروز برای فريب مردم به 
 دارو دسته ی  چھره زده اند، جزو ھمان

جنايتکاران و غارت گران و متعصبانی ھستند که 
. حجاب اجباری را در جامعه مسلط کردند
روحانی در کتاب خود در مورد نقش  خود در 

"برقراری حجاب اجباری نوشته است طرح : 
اجباری شدن حجاب در ادارات مربوط به ارتش، 
به عھده من گذاشته شد و بدين جھت در گام اول، 
ھمه زنان کارمند مستقر در ستاد مشترک ارتش 
را که نزديک به سی نفر بودند، جمع کردم و پس 
از گفتگو با آنان قرار گذاشتيم از فردای آن روز 

زنان .  با روسری در محل کار خود حاضر شوند
حجاب  کارمند که ھمگی به جز دو يا سه نفر بی

بودند، شروع کردند به غر زدن و شلوغ کردن، 
از فردا صبح :  ولی من محکم ايستادم و گفتم

دژبان مقابل درب ورودی موظف است از ورود 
حجاب به محوطه ستاد مشترک  ھای بی خانم

پس از ستاد ارتش، نوبت به .  ارتش جلوگيری کند
در آغاز به پادگان دوشان .  گانه رسيد نيروھای سه

ھا ھم  تپه رفتم و ھمه کارمندان زن را که تعداد آن
زياد بود در سالنی جمع و درباره حجاب صحبت 

ھا خيلی سر و صدا راه  در آنجا زن.  کردم
اين دستور است و :  انداختند اما من قاطعانه گفتم
 ."سرپيچی از آن جايز نيست

اگر امروز امام جمعه ی ساوه به خود اجازه می 
دھد، چنين توھين آميز راجع به زنان سخن گويد، 
. بذرش را خمينی و روحانی و امثال او پاشيده اند

اند که  و اگر امروز بخشی از زنان در اين انديشه
با دور جديد رياست جمھوری روحانی  وضعيت 

ھايی دست پيدا می  اندکی بھتر شده و به آزادی

حق انتخاب نوع پوشش در جمھوری اس�می، 
باشد و نظام اس�می حاکم  ای سياسی می مبارزه

 از ھر چيز  اما زنان پيش.  را به چالش  می کشد
بايستی اصو_ حق انتخاب را برای خود مسلم 

حق انتخاب ھمان چيزی است که رژيم .  شمارند
حق .  و_يت فقيه از ريشه و بُن با آن مخالف است

ھا را به  انتخاب ھمان چيزی است که انسان
 .   ساختن تاريخ خويش برمی انگيزد

 
 
 
 
 

 خ�صه ای از اط�عيه ھای سازمان  
 

عنوان اط�عيه ای است که سازمان در "عمليات تروريستی داعش درتھران را محکوم می کنيم "
دراين اط�عيه ضمن اشاره به عمليات دو تيم تروريستی داعش .تاريخ ھفدھم خرداد انتشار داد

داعش با انتشار يک ويدئوی کوتاه  "  درمحوطه مقبره خمينی و ساختمان اداری مجلس چنين آمده است
که تروريست ھا ازعمليات خود ھنگام ورود به ساختمان اداری مجلس "  اعماق"از شبکه خبر رسانی 

 نفر ١٢دراثر اين دو اقدام تروريستی و تلخ، .  تھيه کرده بودند، انجام اين عمليات را برعھده گرفت
 . نفر زخمی شده اند۴٠کشته و بيش از 

عمليات کور و تروريستی مرتجعين آدمکش داعش درھرنقطه ازجھان که باشد، بايد به شدت محکوم 
شان درعراق و سوريه، عمليات تروريستی خود   وحشيان داعشی توأم با روند تضعيف موقعيت.  شود

اما تا آن جا که به ايران برمی گردد .را دراروپا و درتمام  پھنه جھان گسترش داده و تشديد نموده اند
نبايد اين نکته مھم را ازنظر دورداشت که اگرعمليات داعش تا ديروز مردم بی دفاع اروپا را درکوچه 
و خيابان به خون می کشيد و امروز پای آن به تھران بازشده است، اين نتيجه مستقيم سياست ھای 

ع�وه براين .رژيم و ازعواقب مداخ�ت گوناگون جمھوری اس�می درکشورھای منطقه است
تبعيضات گوناگونی که ازطرف رژيم مذھبی و شيعی حاکم عليه اقليت ھای ملی و مذھبی ازجمله 
اقليت ھای دينی بخصوص سنی مذھب ھا اعمال می شود طی چند سال اخير بيش ازپيش تشديد شده و 
بطور واقعی زمينه ھای داخلی برای بذرپاشی و پرورش نيروھائی از نوع داعش را نيز فراھم ساخته 

درپايان اط�عيه، سازمان ضمن محکوم نمودن عمليات تروريستی داعش درتھران و کشتار ."  است
مردم بی دفاع، ھمچنين محکوم ساختن تمام سياست ھای مداخله جويانه رژيم درمنطقه و اعمال 

براين باور است )  اقليت(سازمان فدائيان"  تبعيضات گوناگون عليه اقليت ھای ملی و مذھبی نوشته است
که اين مجموعه سياست ھای رژيم تروريست جمھوری اس�می بويژه سياست ھای خارجی و 
مداخ�ت آن درکشور ھای منطقه است که ترور وکشتار را به داخل مرزھای کشور کشانده است و تا 
اين رژيم ارتجاعی برسرکار ھست، سايه شوم جنگ و کشتار و ترور نيز برسرمردم ايران خواھد 

 .بود
 
عنوان اط�عيه ديگری است که سازمان در "  ازکارگران  شاغل و بازنشسته ھفت تپه حمايت کنيم"

 تن ازکارگران ٣۵٠دراين اط�عيه ضمن اشاره به تجمع اعتراضی بيش از .سيزده خرداد انتشار داد
بازنشسته شرکت نيشکر ھفت تپه درمقابل دفتر مديريت وشانه خالی کردن کارفرما ازرسيدگی به 

کارگران معترض با خروج ازشرکت و انجام راه پيمائی و "خواست ھای کارگرانچنين آمده است
به دنبال اين اقدام اعتراضی و ايجاد .  انديمشک را مسدود ساختند  -تجمع، جاده بين المللی اھواز

ترافيک سنگين، نيروھای سرکوب انتظامی سراسيمه خود را به محل رساندند و با دعوت ازکارگران 
انديمشک نيز باز شد و عبور و مرور وسائل   -به مذاکره و بازگشت کارگران به کارخانه، جاده اھواز

 .نقليه ازسرگرفته شد
صدھا کارگربازنشسته نيشکر ھفت تپه، بدليل عدم پرداخت چھار درصد سھم بيمه کارفرما به صندوق 

ع�وه برکارگران .سازمان تأمين اجتماعی، ماه ھاست سرگردان اند ودر ب�تکليفی به سر می برند
بازنشسته، کارگران شاغل اين شرکت نيز، از زمانی که شرکت به بخش خصوصی واگذارشده، با 
تنگنا ھا و محدوديت ھای بيشتری روبرو شده و زير فشارھای گوناگون و روزافزون کارفرما قرار 

افزون براين ھا، قائم مقام مديريت شرکت اخيراً فريدون نيکوفرد يکی ازنمايندگان کارگران و .  دارند
 .از اعضای فعال سنديکای کارگران نيشکر ھفت تپه را تھديد به اخراج نموده است

کارگران ھفت تپه اعم ازشاغل و بازنشسته نسبت به اقدامات مديريت شرکت وکارفرما به شدت 
کارگران خواھان پرداخت فوری حقوق ھای معوقه، پرداخت حق بيمه، سنوات .  معترض اند

صدھا کارگر شرکت نيشکر ھفت تپه .بازنشستگی، پرداخت بموقع دستمزد وساير مطالبات خود ھستند
با حرکت اعتراضی دستجمعی خود نشان دادند که درمقابل فشار ھای کارفرما ساکت نمی نشينند و 

اط�عيه ."  ازسنديکائی که خودآن را ايجاد کرده اند ونيز ازنمايندگان و فعا_ن سنديکا حمايت می کنند
درپايان، ازاعتراضات و خواست ھای کارگران شاغل و بازنشسته نيشکر ھفت تپه وھمچنين از 
سنديکای کارگران نيشکر ھفت تپه و فعا_ن اين سنديکا  حمايت نموده وخواستار تحقق فوری و کامل 

 .مطالبات کارگران شده است
 
 



 ٧۴٣ شماره  ٩۶نيمه دوم  خرداد     ١٢

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

١٢ 

١٠درصفحه   

 ھا  جناح ، ادامه کشاکش"انتخابات"پايان 

ی جمھوری  به شيوه"  انتخابات"سرانجام در پی 
. اس�می، رئيس جمھور آينده رژيم تعيين گرديد

ھای نامزدھای انتخاباتی به  گرچه اکنون رقابت
ھای  پايان رسيده است، اما کشاکش جناح

حکومتی، به روال چند دھه اخير جمھوری 
کشاکشی که از .  چنان ادامه دارد اس�می، ھم

ھا قبل برای کسب پست رياست جمھوری در  ماه
بحران و .  ھای گوناگون با_ گرفته بود عرصه

. ھا بود مشک�ت اقتصادی يکی از اين عرصه
گرا  ھای جناح اصول ھا و ارگان مقامات، رسانه

لياقتی دولت در  ھای اخير بر طبل بی در ماه

عرصه اقتصادی کوبيدند و اخبار و گزارشات 
مختلفی از فقر گسترده و فراگير مردم منتشر 

ای در سخنرانی نوروزی خود  حتا خامنه.  کردند
و "  مشک�ت اقتصادی و معيشتی مردم"به 
عمدتاً منشأ اقتصادی "که "  ھای اجتماعی آسيب"

اما اين مشک�ت را به .  اعتراف کرد"  دارند
حال، نااميد،  ھای ضعيف، بی مديريت"

نسبت داد و چه کسی "  تحرک غيرانق�بی و بی
" مديريت غير انق�بی"است که نداند منظور از 

 .چيست
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�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 ش�م�اره حس�اب  کمک
بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھ�م�راه 

ھ��ای  ک��د م��ورد ن��ظ��ر ب��ه ي��ک��ی 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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:بدينوسله به اط�ع  ع�قمندان تلويزيون دمکراسی شورائی می رسانيم که   
از اول ژوئن " ديدگاه" ساعته تلويزيون ٢۴برنامه ھای تلويزيون  دمکراسی شورايی  روی شبکه 

 به جای ماھواره ھات برد مجددا از ماھواره ياه ست پخش می ١٣٩۶ خرداد ١١   برابر با٢٠١٧
.شود  

 
:مشخصات ماھواره    

Satellite Yahsat ماھواره ياه ست  
Frequency 11766  ١١٧۶۶فرکانس  
Polarization Vertical عمودی  

Symbol rate 27500 ٢٧۵٠٠سمبل ريت  
FEC 5/6  ۵/ ۶اف ای سی  

  
:ساعت پخش برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورايی   

ساعت نه ونيم شب بوقت ايرانچھارشنبه ھا    
)ساعت ده صبح بوقت لس انجلس و ھفت عصر بوقت اروپای مرکزی  (   

روز پنجشنبه  نه و نيم صبح بوقت ايران:  بازپخش اين برنامه   
)ده شب پنجشنبه بوقت لس انجلس و ھفت صبح  پنجشنبه بوقت اروپای مرکزی (   
:اينترنت   

 در صورت عدم دسترسی به تلويزيون ماھواره ای ،
 ميتوانيد از طريق اينترنت نيز برنامه ھای تلويزيون

.دمکراسی شورايی را مشاھده کنيد   
 
"ويز . ال .جی " بطور زنده در ساعات ذکر شده ، در سايت تلويزيون ديدگاه و شبکه رسانه ای -١  

www.didgah.tv  
www.glwiz.com 

 
:اقليت –به صورت آرشيو ، در سايت  سازمان فداييان  -٢  
 

http://www.fadaian-aghaliyat.org/ 
https://tvshora.com/ 

 
. ساعت و زمان برنامه را به خاطر بسپاريد و به اط�ع دوستان و آشنايان خود برسانيد  

 –در پائيز و بھار  –بيندگان عزيز تلويزيون دمکراسی شورايی  جھنت اط�ع ؛  سالی دو بار : توجه 
بطور ناھمزمان در ايران ، اروپا و امريکای شمالی ساعات  تغيير می کنند که البته ھر بار پس از 

.چند ھفته ، ساعات اين سه منطقه يکسان می شوند  


