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ھای گذشته، ھرگاه که يک  اگر در طول سال

جناح از نمايندگان سياسی طبقه حاکم بر ايران در 
راس دستگاه اجرائی جمھوری اس2می قرار 

بايستی گاه چند سالی بگذرد تا  گرفت، می می
تضادھای درونی ھيات حاکمه به يک نزاع علنی 
و پردامنه بيانجامد، با به قدرت رسيدن روحانی، 
تنھا گذشت چند روزی کافی بود تا جمھوری 
اس2می بار ديگر اين تناقض Gينحل درونی خود 

 .را برم2 سازد
ھای طبقه  ھا و فراکسيون منازعه و کشمکش جناح

حاکم، در طول نزديک به سه ماھی که از تشکيل 
گذرد، يک لحظه متوقف نشده  کابينه جديد می

در طول تمام اين مدت، ھر گروه و .  است
ای در ت2ش بوده است تا جائی که در قدرت  دسته

ھای گروه رقيب را خنثا و چنانچه  دارد، سياست
 . ھا را به شکست بکشاند بتواند آن

ھای وابسته  در حالی که روحانی با حمايت گروه
طلب،  به رفسنجانی و جريان موسوم به اص2ح

حتا فراکسيون اکثريت مجلس و تاييد گاه آشکار و 
ای در ت2ش است مناسبات  گاه ضمنی خامنه

المللی جمھوری اس2می را بھبود بخشد تا با  بين
ھای امپرياليست،  ھا و حمايت قدرت لغو تحريم

رژيم را از بحران اقتصادی و مالی وخيمی که 
ھای ديگری از  درگير آن است، نجات دھد، گروه
ھای  ھا دستگاه ھيات حاکمه که پشت سر آن

قدرتمند نظامی و امنيتی و Gاقل بخشی از سران 
دستگاه روحانيت قرار دارند، مستقيم و 
غيرمستقيم به مخالفت و کارشکنی با اين سياست 

در ھمين چند روز اخير، در حالی .  اند برخاسته
که گروھی از ھيات حاکمه برای تحقق سياست 
آشتی با دولت آمريکا خواھان برچيده شدن شعار 
مرگ بر آمريکا از تبليغات دولتی شده است، 
گروھی ديگر، طبل مخالفت با آمريکا را بيشتر 

گروھی بيلبوردھای .  به صدا درآورده است
کند و  تبليغاتی ضد آمريکايی در تھران نصب می

. نمايد ھا می گروه ديگر اقدام به برچيدن آن
گروھی خواستار تعطيل مراسم سالروز اشغال 
سفارت آمريکاست، گروه ديگر در تدارک 

تر اين مراسم با راھپيمايی و  برگزاری گسترده
در حالی که .  تظاھرات ضد آمريکايی شده است

روحانی برای بزک کردن چھره زشت و 
ھای توخالی  ستيز جمھوری اس2می وعده زن

برای کاستن از دامنه فشار و سرکوب زنان سر 
دھد، دستگاه پليسی رژيم، سرکوب را تشديد  می

کرده و فرمانده کل پليس آن را سياستی اع2م 
 .کند که کسی قادر به تغيير آن نيست می

ھائی که تحت رھبری روحانی ابتکار عمل  گروه
توافق و سازش با آمريکا را برای حل نزاع 

 طبقه کارگرعليه توھمات واھی، متکی به نيرو،
 ! پيکار و اتحاد طبقاتی خويش

 
نژاد و جايگزينی حسن روحانی به جای وی، فضای سياسی جامعه در  جمھوری احمدی با پايان رياست

نژاد نيز کم و بيش دچار تغيير گشت و اين خود، انتظاراتی را در سطح جامعه و در ميان  دوره احمدی
ھای گوناگون شخص روحانی و وزرای کابينه وی توام با تبليغات  شعارھا و وعده.  مردم دامن زده است

گيرد، نقش مھمی در دامن زده شدن به اين  ای که در اين زمينه صورت گرفته و می العاده گسترده فوق
نويسی به مقامات و نھادھای حکومتی و طومار  انتظارات برجای گذاشته و در ھمين فضاست که نامه

 .اعتراضی نيز بيش از پيش رايج گشته است
داری حاکم بر ايران در طی ساليان متمادی حاکميت جمھوری اس2می،  ست که سرمايه  اين واقعيتی

ترين حقوق دموکراتيک و از يک زندگی انسانی به کلی  کارگران و زحمتکشان ايران را از ابتدايی
ھرگونه ت2ش متشکل کارگری و ھر اعتراض و مطالبه را با سرکوب و اخراج و .  محروم ساخته است

ھای متعدد و  پاسخ ماندن خواست تشديد مداوم فشارھای اقتصادی و سياسی، بی.  زندان پاسخ داده است
ھا و تنگناھای گوناگون اجتماعی و معيشتی، بيکاری،  ھای کارگر و زحمتکش، نابسامانی تلمبار شده توده

ھا انسان را به غرقاب ف2کت و نيستی  آيندگی، ميليون گرانی، ناامنی شغلی، گرسنگی، فقر، نداری و بی

 توان بھبودی اقتصادی را  آيا می
 از دولت روحانی انتظار داشت؟

 
 

ی نقدی، بيش از ھر چيز اع2م رسمی شکست سياست  حذف سه دھک جمعيتی از دريافت يارانه
ی خط قرمز حاکميت  ھاست که زمانی حتا نقد آن وارد شدن به محدوده ھا و حذف يارانه آزادسازی قيمت

، شيپور ٩٢ و ٩١ھای  ھا در سال ی دوم حذف يارانه اگرچه، پيش از اين عدم اجرای مرحله.  شد تلقی می
 .اين شکست را به صدا درآورده بود

ھا را رساندن بھای کاGھای سوبسيدی  نژاد دو ھدف سياست آزادسازی قيمتھا و حذف يارانه دولت احمدی
ھای مختلف  گرفت بين گروه المللی و تقسيم برابر سوبسيدی که به اين کاGھا تعلق می ھای بين به قيمت

 جمھوری اس,می و چالش ھای زنان 
 در وضعيت کنونی

 
 قانون ازدواج سرپرست با فرزندخوانده،
  يورش شريعت اس,می به حقوق کودکان 

   اط2عيه
  زندانی سياسی بلوچ و ُکرد ١٨ی  اعدام وحشيانه

 توسط حکومت اس,می را محکوم کنيم
٢درصفحه   

١٢درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی
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١از صفحه   

 تضاد )ينحل 
 ساختار جمھوری اس,می 

اند، بر اين باورند که اين  ای در دست گرفته ھسته
بست و  تنھا راه نجات جمھوری اس2می از بن

که  ست، و حال آن ھای جھانی پايان نزاع با قدرت
 .کنند گروھی ديگر در کل آن را نفی می

ای در سپاه پاسداران که  از جمله، نماينده خامنه
قاعدتا نماينده سياسی و نظری اوست و در ھمان 

سازد،  حال ديدگاه سپاه پاسداران را منعکس می
"اخيرا گفت مسئله ما با آمريکا فقط موضوع : 

يک طيفی از مسائل وجود دارد .  ای نيست ھسته
آيند و  ھا کوتاه می که نه به اين سادگی آمريکايی

يعنی در فرسايش .  توانيم کوتاه بياييم نه ما می
 ".گيريم قرار می

ھای کام2 متفاوت و متضاد به  با اين نگرش
ھای  ست که شاھد تنش و کشمکش سياست خارجی

ست که ھر گروھی ت2ش  کنونی ھستيم و طبيعی
ھای گروه ديگر را خنثا نمايد، تا  کند، سياست

جايی که حتا علی Gريجانی رئيس مجلس نيز که 
اکنون فراکسيون او در مجلس از حاميان سياست 

گويد ھر  ای می ست، درمصاحبه خارجی روحانی
المللی جمھوری  گاه برای حل اخت2فات بين

اس2می اقدام شده است، گروھی خرابکار مانع آن 
البته پوشيده نيست که اين نزاع بر سر .  اند شده

ی تنگاتنگی با سياست  سياست خارجی، رابطه
ھا و  داخلی و منافع اقتصادی و سياسی جناح

 .ھای درون ھيات حاکمه دارد گروه
با تمام اين اوصاف  آشکار است که در پی 

ھای اقتصادی، اوضاع اقتصادی رژيم به  تحريم
ای از وخامت رسيده است که در تمام  درجه

. سابقه است دوران استقرار جمھوری اس2می بی
نشينی اجباری  ای عقب روست که خامنه از ھمين

دھد که  پذيرد و اجازه می را برای نجات رژيم می
روحانی در راس دستگاه اجرائی دولت قرار 

. ای اقدام کند گيرد و برای حل و فصل نزاع ھسته
 .چنان ادامه دارد معھذا نزاع و اخت2ف درونی ھم

اکنون اين سوال مطرح است که آيا جمھوری 
اس2می با وضعيت وخيمی که با آن روبروست، 

تواند از چنگال اين تضادھا و اخت2فات  می
 مستمر و دائمی نجات يابد؟

داری،  شکی نيست که در تمام کشورھای سرمايه
دار در عين  ھای مختلف طبقه سرمايه فراکسيون

وحدت، تضادھا و اخت2فاتی نيز با يکديگر دارند 
ھای  و در مقاطعی اين اخت2فات منجر به بحران

ھا  سياسی در درون طبقه حاکم و حتا دولت آن
شده است، اما در ھيچ کشوری از جھان اين 
اخت2فات حتا در مراحل جدی آن به يک امر 

چه که در جمھوری  دائمی و مستمر نظير آن
. اس2می ايران شاھد آن ھستيم، تبديل نشده است

علت و ريشه اين مسئله نيز در ساختار سياسی 
جمھوری اس2می قرار دارد که پيوسته اين 

 .ھای درونی را بازتوليد می کند تضادھا و شکاف
ساختار سياسی جمھوری اس2می مجموعه  

ی دستگاه دينی قرون  متناقضی از نھادھای سلطه
ھا و نھادھای مختص  وسطائی به ھمراه ارگان

در اين ساختار دولتی که .  دولت بورژوايی است
اند، در حالی  دين و دولت در يکديگر ادغام شده

فيقه بر طبق الگوی دولت دينی قرون  که ولی
وسطائی در راس دستگاه دولت، فرمانروای 

ھا و  ست که با ارگان اGختياری مطلق و تام
نھادھای مختص و ويژه خود، تمام امور کشور 

کند،  را بر طبق اراده و نظر خود اداره می
ھای انتخابی  کاريکاتوری از نھادھا و ارگان

بورژوايی از نمونه مجلس و نھاد رياست 
جمھوری قرار گرفته که در ظاھر منتخب  

در .  ھاست اند و اداره کشور در دست آن مردم
چون و چرای نظر  اند و تابع بی واقع اما ھيچ کاره

در اين ساختار .  و اراده ديکتاتور راس نظام
دولتی، منافع متفاوت و گاه متضاد طبقاتی، 

ھا و  کاستی و قشری مذھبی و حتا نھادھا، ارگان
موسساتی که در درون يک چنين ساختاری منافع 

اند، از  ای کسب کرده اقتصادی و سياسی ويژه
ھای نظامی و امنيتی، موسسات  نمونه ارگان

. رنگارنگ، بايد با يکديگر ھمزيستی داشته باشند
لذا تضاد و اخت2ف در درون دستگاه دولتی و 
ھيات حاکمه نه واقعيتی تبعی و گذرا، بلکه الزاما 

 .دائمی و برجسته خواھد بود
ھنوز يک سال از استقرار جمھوری اس2می در 

وزير رژيم  ايران نگذشته بود که بازرگان نخست
حاکم بر ايران، زير فشار اين تضادھا که تازه در 

شان بودند، ناگزير به  گيری مراحل اوليه شکل
تمام شکوه و شکايت او نيز در اين .  استعفا شد

چند ماه که ھمواره با تھديد به استعفا ھمراه بود 
شد که از قدرت Gزم برای  ،از اين بابت ناشی می

در ظاھر، .  گيری و اجرا برخوردار نيست تصميم
در راس دستگاه اجرايی قرار داشت، در واقعيت 

شد و  اما تصميمات در خارج از کابينه گرفته می
کننده تصميمات  گاه اين تصميمات، نافی و نقض

گفت چاقوئی بدون  گونه که خود وی می آن.  دولت
البته اين يک نزاع خشک و .  تيغه در دست اوست

گيری و تناقض در  خالی بر سر تصميم
ھای دولتی نبود، بلکه نزاعی سياسی بر  سياست

در حالی .  سر منافع اقتصادی و سياسی معين بود
که بازرگان از منافع بورژوازی صنعتی دفاع 

کرد، خمينی و دستگاه مذھبی وابسته به او نيز  می
توامان از منافع کاستی و قشری خود و 

کردند که از  بورژوازی تجاری سنتی دفاع می
ھا  ی تنگاتنگی ميان آن ھای دور رابطه گذشته

با استعفای کابينه بازرگان، خمينی .  وجود داشت
و جمھوری اس2می اين بحران درون حکومتی 

صدر  را از سر گذراندند، اما بحران مجددا با بنی
تضاد نھفته در ساختار دولت دينی .  پديدار گرديد

که به جای خود باقی مانده و حتا رشد کرده بود، 
صدر  بنی.  اين بحران را از نو، بازسازی کرد

او ادعا .  وزير منتخب خمينی نبود ديگر نخست
جمھور منتخب مردم  داشت که به عنوان رئيس

بايد از قدرت کامل در راس دستگاه اجرائی 
برخوردار باشد، اما اين ادعا با ساختار دولت 
دينی و جايگاه ولی فقيه و دستگاه مذھبی در 

ناپذير قرار داشت، لذا به  دولت، در تضادی آشتی
تر در قياس با دوران  اخت2ف و درگيری جدی

وزيری بازرگان انجاميد، و در نھايت نيز  نخست
جمھور ظاھرا منتخب ملت  به عزل و فرار رئيس

جمھوری اس2می از جناح به اصطالح .  منجر شد
ليبرال تصفيه شد، اما اين بار تضاد در شکاف 

خود را باز توليد "  ليبرال"درونی مخالفين جناح 
انشعاب درونی روحانيون طرفدار خمينی .  کرد

به دو گروه مجزای مجمع روحانيون و جامعه 
ی موسوی با  روحانيت و نزاع مستمر کابينه

جمھور دولت دينی ،ويژگی اين  ای رئيس خامنه
 .مرحله از حيات جمھوری اس2می بود

توانست گرھی  دولت دينی با چنين ساختاری نمی

داری ايران  شمار جامعه سرمايه از معض2ت بی
اين ساختار دولتی با تضادھا و تناقضات .  بگشايد

داری نيز در  خود، با ساختار اقتصادی سرمايه
گرفت و در نتيجه بحران  تناقض قرار می

اقتصادی را که از اواخر دوران رژيم شاه پديد 
ھای  ناتوانی جناح.  آمده بود، پيوسته تشديد نمود

ويژه پس از شکست برنامه اقتصادی  رژيم به
نئوليبرال رفسنجانی که پيامد آن نيز نارضايتی 

ھای  رشته معض2ت و بحران ای و يک وسيع توده
جديد برای رژيم بود، به يکی ديگر از 
سرمنشاءھای تضاد و اخت2فات درونی طبقه 

ماجرای اين تضادھا و .  حاکم تبديل گرديد
اخت2فات و بحران سياسی درونی رژيم که در 

طلب  گيری جريان موسوم به اص2ح دوره قدرت
ھای جديد و سلطه  به اوج خود رسيد، با تصفيه

ای و  گرای طرفدار خامنه ب2منازع جريان اصول
نه .  نژاد به پايان نرسيد جمھوری احمدی رياست

اخت2فات درونی ھيات حاکمه فروکش کرد، نه 
تضادھای ساختار دستگاه دولتی از حرکت باز 
ايستاد و نه بھبودی در وضعيت رژيم و 

بالعکس جريان يکپارچه .  ھای آن رخ داد بحران
نزاع .  گرای رژيم به چندپاره تقسيم شد اصول

دستگاه اجرائی و مقننه و قضايی رژيم به اوج 
خود رسيد، فراتر رفت و به رودرويی 

ای انجاميد و سرانجام اين که  نژاد و خامنه احمدی
ھای داخلی و خارجی جمھوری اس2می به  بحران
 .بست کامل بود ای رسيد که بن نقطه

با اين توضيحات روشن است که چرا جمھوری 
ھای بسيار  اس2می حتا در شرايطی که با بحران

تواند از چنگال تضادھا و  عميق درگير است، نمی
اخت2فات درونی خود رھائی يابد و چرا قادر 

 .ھای خود غلبه کند نيست بر بحران
خواھد با حل  روشن است که روحانی می

المللی جمھوری اس2می و بھبود  منازعات بين
ای، رژيم  ھای جھانی و منطقه مناسبات با قدرت

بست موجود نجات دھد، اما ساختار  را از بن
دولتی جمھوری اس2می ابتکار عمل او را در 

او تا جائی مجاز است .  کند اين عرصه محدود می
اما .  پيش رود که ولی فقيه به او اجازه داده است

روحانی در عين حال با اين سياست، منافع 
طبقاتی معينی را نيز نمايندگی می کند که با منافع 

ھای ديگری از ھيات  اقتصادی و سياسی گروه
در کشوری که .  گيرد حاکمه در تضاد قرار می

حتا نھادھای نظامی و امنيتی و دستگاه روحانيت، 
منافع اقتصادی و سياسی ويژه خود را دارند و 
اين منافع با تنش و درگيری در سياست خارجی 
و تشديد سرکوب و اختناق در داخل، بھتر تامين 
می گردد، روشن است که پيشبرد سياستی که 
روحانی در پيش گرفته است به راحتی مقدور 

ای گرچه فرمانروای مطلقی در  خامنه.  نيست
ست، اما او بايد  راس نظام جمھوری اس2می

برای حفظ و تحکيم قدرت خود، متکی به ھمين 
ھا پاسداری کند که  ھايی باشد و از منافع آن گروه

. ھای او ھستند اکنون مخالف روحانی و سياست
زند، از روحانی  اينجاست که به ميخ و به نعل می

حال از اقدامات  کند، اما در عين حمايت می
او از آن رو .  گويد نابجای وی سخن می

ست  روای مطلق در دولت استبدادی دينی فرمان
که از خصلت مذھبی دولت و نقش و منافع 

دستگاھی که اکنون .  دستگاه مذھبی پاسداری کند
ھای ھنگفتی را در دست خود  ھا و ثروت سرمايه

  ۵درصفحه 
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۴درصفحه   

 ! طبقه کارگرعليه توھمات واھی، متکی به نيرو، پيکار و اتحاد طبقاتی خويش
ھا را در معرض تباھی  پرتاب نموده و زندگی آن

طبقه حاکمه و ديکتاتوری .  کامل قرار داده است
عريان و عنان گسيخته جمھوری اس2می، 

ھای زحمتکش مردم ايران را در  کارگران و توده
چنان اختناق و ظلمات بيمانندی فرو برده است که 
گشايش ھر پنجره و روزنه ولو کوچکی در اين 
ديار ظلم و استثمار، در نزد ستمديدگان و 

ست که با  استثمارشدگان غنيمت و موقعيتی
ھای خود  استفاده از آن به طرح خواست

چونان غريقی که برای نجات و .  پردازند می
 ! زند رھايی به ھر وسيله و ريسمانی چنگ می

گرچه اين حق مسلم کارگران و زحمتکشان است 
که برای رھايی از وضعيت موجود به ھر شکلی 

دانند، دست به اعتراض بزنند و از  که مناسب می
نويسی و طومار اعتراضی به  جمله از طريق نامه

طرح مطالبات خود به پردازند و خواستار تحقق 
آن گردند، اما نگفته روشن است که اوG فرق 
است ميان کسانی که نسبت به مقامات و نھادھای 
حکومتی توھم دارند و يا چنين توھمی را ايجاد 

اند، با کسانی  ھا دل بسته می کنند و به معجزات آن
نويسی و طرح مطالبات خود از  که به رغم نامه

اين طريق، نه توھمی نسبت به رژيم و نھادھا و 
افراد حکومتی دارند، نه چنين توھمی ايجاد می 
کنند و نه مبارزه کارگری را صرفا به اين 

ثانيا ھر کارگر آگاھی .  کنند تاکتيک خ2صه می
نويسی و  داند که تاکتيک استفاده از نامه اين را می

ھا و اشکال  طومار اعتراضی اگر با تاکتيک
مبارزاتی ديگر کارگری مثل تجمع اعتراضی، 

پيمايی، تظاھرات و به ويژه اعتصاب و  راه
ھای توليد ھمراه و به وسيله آن  خواباندن چرخ

از اين نمونه !  ست تکميل نگردد، فاقد کارايی
ھماھنگ کنندگان طومار "نويسی  است نامه
نويسی به  روندی که از نامه"!  اعتراضی

نژاد در خرداد سال گذشته و  وزيرکار احمدی
 ھزار امضاء و ١٠ارسال طومار اعتراضی با 

درخواست افزايش دستمزد و طرح برخی 
مطالبات ديگر کارگران آغاز شده و تا به امروز 

وزيرکار، تعاون و رفاه "و نوشتن نامه خطاب به 
با ھمان "  اجتماعی جناب آقای دکتر علی ربيعی

 ھزار ۴٠ھا و البته با طومار اعتراضی  خواست
رغم انتظارات  علی.  امضاء ادامه يافته  است

کنندگان طومار  نويسندگان نامه و ھماھنگ
داران چه در زمان  اعتراضی از وزرای سرمايه

نژاد و چه اکنون در زمان روحانی، اما نه  احمدی
فقط به ھيچيک از مطالبات مطروحه توسط اين 
دوستان پاسخ مثبتی داده نشده، بلکه حتا توجه و 

کنندگان  ھماھنگ.  اعتنايی ھم به آن نشده است
طومار اعتراضی در نامه اخير خود، از علی 

اند به عنوان يک اقدام عاجل و  ربيعی خواسته
فوری، جلسه شورای عالی کار را تشکيل دھد و 

 قانون ۴١حداقل دستمزد کارگران را مطابق ماده 
کنندگان  ی ھماھنگ  اين نامه!  کار افزايش دھد

ھا  ھای پيشين آن طومار اعتراضی که ھمانند نامه
بينی و توھم نسبت به وزير کار و  که به خوش

شورای عالی (نھاد ضدکارگری تحت امر وی 
ھا و طومارھای  آغشته است، به روال نامه)  کار

اعتنايی قرار گرفت و منجر به  پيشين، مورد بی
به !  افزايش ھيچ درصدی به حداقل دستمزدھا نشد

العمل وزارت  گفته خود اين دوستان، تنھا عکس
کار نسبت به نامه و طومار اعتراضی و 

ھای مطرح شده در طول بيش از يک  خواست
ارائه جوابيه مختصری در توجيه "سال گذشته، 

و ديگر "!  بار موجود بوده است وضعيت ف2کت
 !ھيچ

ھای ديگری پارا از اين   البته کسان ديگر و تشکل
اند و در نامه خود به ربيعی  ھم فراتر گذاشته

بخش حقوق ملت "اند   وزير کار، از وی خواسته
 !را اجرايی کند" در قانون اساسی

ھا، سنديکای کارگران شرکت  غير از اين  اما به
رانی تھران و حومه و سنديکای  واحد اتوبوس

تپه نيز موقعيت و  شکر ھفت کارگران شرکت نی
ھايی  فضای سياسی جامعه را مغتنم شمرده و نامه

خطاب به روحانی و ربيعی نوشته و به طرح 
 .اند  برخی مطالبات خود پرداخته

نامه سنديکای کارگران شرکت واحد به حسن 
 روحانی

در نامه سنديکای کارگران شرکت واحد که 
 به حسن روحانی نوشته شده است، ٩٢شھريور 

ضمن اشاره به اقدامات سرکوبگرانه عليه 
 –اعضای سنديکا و فشارھای گوناگون اط2عاتی 

امنيتی دستگاه دولتی از جمله زندان، اخراج، 
ضرب و شتم  تبعيد فعاGن سنديکا، عليه مديريت 
شرکت واحد، عليه حراست وعليه شورای 

. گيری شده است اس2می اين شرکت نيز موضع
در ادامه نامه بر اين موضوع نيز تاکيد شده است 
که سنديکای کارگران شرکت واحد به دليل پيوند 
عميق و ناگسستنی با بدنه کارگری اين سنديکا، 
توانسته است با تحمل ھمه گونه ستم و بيدادگری 
. کماکان به دفاع از حقوق کارگران ادامه دھد

آنگاه فشرده بخشی از مطالبات سنديکا را در 
ھشت بند تنظيم نموده و خواستار تحقق آن شده 

سنديکای شرکت واحد، خواستار آزادی .  است
فوری رضا شھابی، انجام معالجات وی با ھزينه 

ھای  دولت، بازگشت به کار وی و پرداخت حقوق
سنديکای شرکت واحد .  معوقه وی شده است

ھمچنين خواھان بازگشت به کار رانندگانی شده 
گيری حقوق ھمکاران خود با  است که به دليل پی

پرونده سازی و زدوبند مديريت با اداره کار، از 
پايان بخشيدن به بگير و ).  ١(اند کار اخراج شده

امنيتی، حراستی عليه   –بندھای اط2عاتی  به
فعاGن حقوق کارگری، به رسميت شناختن حقوق 

ھای سنديکايی و حقوق عمومی کارگران  آزادی
المللی کار،  طبق منشور بنيادين کار سازمان بين

اص2ح فصل ششم قانون کار در جھت به 
رسيمت شناختن حق آزادی تشکل سنديکاھای 
کارگری، حضور نمايندگان واقعی کارگران در 

گيری کارگری نظير شورای عالی  مجامع تصميم
کار، مديريت و اداره تاسيسات عمومی کارگران 

ھای خانه کارگر و اتحاديه امکان  نظير ساختمان
توسط نمايندگان واقعی کارگران در سراسر 
کشور، و جبران خسارات مادی و معنوی فعاGن 

ھای  کارگری و سنديکايی که در رابطه با فعاليت
اند، از جمله ديگر مطالبات  کارگری زيان ديده

سنديکای شرکت واحد است که در نامه به 
 .اند روحانی مطرح شده

سنديکای شرکت واحد در نامه خود ضمن 

اعتراض نسبت به ادعای دروغ در مورد نرخ 
 ٩١ درصد تورم اسفند ٢۵توم و جعلی خواندن 

 بوده است، ٩٢که مبنای محاسبه حداقل دستمزد 
التفاوت دستمزدھا بر طبق  خواستار پرداخت مابه

رقم واقعی تورم شده است و در ھمين رابطه 
طومار اعتراضی بيش از دو ھزار کارگر 
. شرکت واحد را ضميمه نامه خود ساخته است

سنديکای کارگران شرکت واحد در واقع خطاب 
به شخص روحانی، صريحاً چنين مطرح کرده 

ھايی را وسيله  است؛ تو که شعارھا و وعده
گويی، اين  پروزيت قرار دادی، اگر راست می

مطالبات کارگران شرکت واحد و بسياری ديگر 
 !ھا را به پذير و عملی کن از کارگران است، آن

 ربيعی   تپه به علی نامه سنديکای کارگران ھفت
 وزير کار

تپه در نامه مورخ  سنديکای کارگران ھفت
 خطاب به علی ربيعی وزير کار، به ٩/٧/٩٢

تپه  شکر ھفت  شرح مختصر وضعيت شرکت نی
ھای معيشتی  در گذشته و مشک2ت و دشواری

کارگران و نيز مبارزات کارگران برای بھبود 
شرايط زندگی و کار در اين شرکت پرداخته 

) ٢(در اين نامه که امضای شش عضو.  است
ھيات مديره سنديکا پای آن قرار گرفته است، 

ھای مخرب مديريت شرکت  ضمن اشاره به ت2ش
و نقش ضدکارگری شورای اس2می و حمايت آن 
از کارفرما، از انح2ل اين تشکل دولتی و تاسيس 

تپه به ھمت خود  سنديکای کارگران ھفت
ھا و باGخره از ايستادگی  کارگران و نمايندگان آن

تپه  و ت2ش کارگران که مانع تعطيلی شرکت ھفت
شش عضو ھيات .  اند، صحبت شده است شده

مديره سنديکا در ادامه نامه خود به امتيازاتی که 
ش و  اند با ت2 ھا توانسته کارگران و سنديکای آن

مبارزه خود به دست آورند اشاره نموده و سپس 
مسئوGن انتقام امتيازاتی را که ناچار "نويسند   می

شدند به کارگران بدھند، از ما فعاGن سنديکائی 
اين تاوان را ما .  که منتخب کارگران بوديم گرفتند

ھای  بازداشت.  شش نفر امضا کننده نامه پرداختيم
ھای مختلف، زندان از  سازی متعدد توأم با پرونده
ونيم  ونيم و اخراج از دو سال شش ماه تا يک سال

ست که  ھا بخش کوچکی از تاوانی اين.  تا سه سال
گاه از  نويسندگان نامه آن"  ما پرداخت نموديم

ھای  ھا و محروميت انواع فشارھا، تھمت
ھا و اعضای  گوناگونی که نسبت به آن

گاه  گويند آن شان اعمال شده است سخن می خانواده
"کنند به وی چنين يادآوری می شما در ابتدای : 

وزارت خويش اع2م کرديد که در گذشته کارگر 
خواھيم  ما می.  کنيد ايد و به آن افتخار می بوده

يادآوری کنيم که با توجه به نگاه تحقيرآميزی که 
در جامعه و دولت نسبت به طبقه کارگر وجود 

به شرط (دارد، متاسفانه کارگران در ايران 
ھيچ شانسی جھت وزارت ندارند )  کارگر ماندن
توانند شھردار شھرستان  ھا حتا نمی که ھيچ، آن

دانيد که  آقای وزير خودتان بھتر می.  ھم بشوند
مسئوليت فعلی شما ھيچ ربطی به کارگر بودن 
شما در گذشته ندارد، بلکه مربوط به مشاغل 

صرف اينکه شما قب2 کارگر .   تان است بعدی
ايد بالقوه ھيچ نفعی برای طبقه کارگر  بوده

١از صفحه   
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٣از صفحه   

 طبقه کارگرعليه توھمات واھی، متکی به نيرو،
 ! پيکار و اتحاد طبقاتی خويش

اعتماد مجلس چندين بار بر اشتغال تاکيد نمود و 
شعار ايجاد شغل سر داد، اکنون با اعتراف به 
رشد منفی، ايجاد شغل در چنين شرايطی را 
منتفی اع2م کرده است و در طی اين دوره نه 
تنھا شغلی ايجاد نکرده است، بلکه ھزاران 

 و به صف بيکاران  کارگر نيز از کار اخراج شده
 ٩٢از اواسط شھريور تا آخر مھر .  اند پيوسته

ونيم، تنھا در پارس  يعنی در ظرف يک ماه
. اند  کارگر اخراج شده٣٠٠٠جنوبی بيش از 

طرح فوق ارتجاعی استاد شاگردی که ھدف 
اصلی آن تامين کار و کارگر مجانی برای 

داران و تحميل بيگاری بر کارگران  سرمايه
است، در زمان ھمين علی ربيعی و به فرمان 
ھمين وزير کار است که در استان تھران به 

تمام شعارھا و .  مرحله اجرا گذاشته شده است
جا که  ھای روحانی و وزير کار وی، تا آن وعده

شود  به کارگران و جنبش کارگری مربوط می
فعاGن کارگری .  اند پوچ و توخالی از کار درآمده

گرد قرار  و سنديکائی کماکان تحت فشار و پی
کارگران زندانی مورد ضرب و شتم و .دارند

بازجوئی ھای مکررقرار گرفته اند، از 
ھواخوری و م2قات محروم گشته وھمچنان تحت 

ھيچيک .  شکنجه ھای جسمی و روانی قرار دارند
تپه و شرکت واحد که  از فعاGن دو سنديکای ھفت

ھای کارگری از کار اخراج  به جرم فعاليت
رضا .  اند اند، به سر کارھای خود برنگشته شده

شھابی، شاھرخ زمانی ،محمد جراحی و بھنام 
ھای  زاده که به اتھامات واھی به حبس ابراھيم

اند، ھنوز در زندان به  طوGنی مدت محکوم شده
کدام آزاد و به سر کار خود  برند و ھيچ سر می

اند و نه فقط اين، بلکه حتا از معالجه و  بازنگشته
مداوای اين فعاGن کارگری که س2متی جسمی 

ھای رژيم به طور جدی به  آنان در زندان
. مخاطره افتاده است، ممانعت به عمل آمده است

اصط2ح  ھای رنگارنگ به که تشکل در حالی
ھای آن در  کارگری وابسته به حکومت و جناح

ھای دولت و وزير کار آن ،از  پرتو حمايت
امکانات و تحرکات بيشتر و جديدتری برخوردار 

ھای واقعی و مستقل  اند، فعاليت تشکل شده
کارگری مانند سنديکای کارگران شرکت واحد و 

  چنان با محدوديت تپه، ھم سنديکای کارگران ھفت
درست در زمانی .  ھا و موانع متعددی روبروست

که مبلغان و حاميان داخلی و خارجی روحانی، 
ای را از تبليغات رنگارنگ برله  فضای رسانه

خواھی و تعھد وی به رعايت  وی و داستان آزادی
اند، اقدامات سرکوب گرانه  حقوق مردم انباشته

عليه زنان و اعمال فشار عليه زندانيان سياسی 
ھا نيز  بيش از پيش تشديد گشته و شمار اعدام

 .افزايش يافته است
 کارگران نه روی دولت روحانی، نه شخص او، 
نه وزير کار و نه ھيچ فرد ديگری از دولت نمی 

اند و  توانند حساب باز کنند ، حسابی باز نکرده
تنھا بايستی روی نيرو واتحاد طبقاتی خود حساب 

تنھا از طريق اتحاد و اتخاذ اشکال موثر .  کنند
توانند مطالبات خود را متحقق  مبارزه است که می

بحث بر سر اين نيست که اگر توازن و .  سازند
شرايط سياسی جامعه امکان فعاليت و مبارزه در 

 ھزار امضای کارگران، ۴٠آوری  دوستان و جمع
اما با اين اقدام حتا يک لایر ھم به دستمزدھا 

در عوض نگاه کنيد به .  اضافه نشده است
اعتراضات و اعتصابات کارگران پتروشيمی در 

ھای  کارگران شرکت.  ٩٢ھفته آخر مھرماه 
پيمانکاری فراورش و خوارزمی با يک اعتصاب 

 روزه، مديرعامل پتروشيمی بندر امام را وادار ٣
ساختند چند خواست کارگران از جمله افزايش 

کارگران !   درصدی دستمزدھا را بپذيرد٣٢
ھای اروند و مارون نيز با خواست  پتروشيمی

البته .  افزايش دستمزد دست به اعتصاب زدند
کنندگان طومار  ناگفته نماند که ھماھنگ

اعتراضی نيز صرفا به تھيه طومار اعتراضی 
گيری خواست  اند و به منظور پی اکتفا نکرده

افزايش دستمزد و ساير مطالبات کارگران، دوبار 
بار در محوطه وزارت  در برابر مجلس و يک

اما اين .  اند کار تجمعاتی نيز برگزار نموده
تجمعات کم عده و با شرکت عمدتا فعاGن 

اصل .  وجه کافی نبوده و نيست ھيچ کارگری، به
برای ما اين بايد باشد که کارگران را سازماندھی 

بايد کارگران را .  کنيم و به ميدان مبارزه بکشانيم
در محيط کار و نقطه توليد متشکل ساخت و 

تجمع اعتراضی .  اعتصاب را سازماندھی کرد
کارگران نيز يکی ديگر از اشکال موثر مبارزه 

اما تجمع تعدادی کارگران و فعاGن .  ست کارگری
کارگری که شمار آنھا از انگشتان دو دست 

اگر ما به .  کند، تاثير چندانی ندارد تجاوز نمی
 ھزار امضای کارگران و ۴٠آوری  جای جمع

توانستيم  تھيه طومار اعتراضی، يا ھم پای آن، می
فقط يک صدم اين کارگران را سازماندھی و به 
اعتصاب يا به خيابان بکشانيم و تجمع و 

وقت  پيمائی اعتراضی برگزار نمائيم، آن راه
توانسته بوديم صدای اعتراض کارگران را در 

گاه تاکتيک تھيه  آن.سطح وسيعی منعکس سازيم
طومار اعتراضی را با تاکتيک موثرتری تکميل 

توانستيم اين انتظار را داشته  کرده بوديم و می
داران ھم ما را جدی  باشيم که وزير سرمايه

داران مجبور شوند به خواست  بگيرد يا سرمايه
نويسی و  اما به صرف نامه!  کارگران تن دھند

کس ما را جدی نخواھد  طومار اعتراضی، ھيچ
تکرار مکرر اين تاکتيک و درخواست از .  گرفت

داری برای  مسئوGن دولتی و نھادھای سرمايه
تحقق مطالبات کارگران، فرجامی جز ھرز بردن 

ھا و جز سرگردانی و فرسودگی کارگران  انرژی
نتيجه ديگری نخواھد داشت و بدتر از آن، 

تواند دامن زننده به اين توھم باشد که گويا  می
دولت روحانی يا وزير کار وی، مدافع آزادی، 

که  حال آن!  مدافع حقوق و منافع کارگران ھستند
گونه  داند که اين ھر کارگر نيمه آگاھی نيز می

نيست و کسانی ھم که پيش از آغاز کار دولت 
روحانی در اين مورد متوھم بودند، اکنون در 

علی .  ھمين آغاز کار بايد اين را متوجه شده باشند
ربيعی وزير کار رژيم که در جريان کسب رای 

تپه در ادامه نامه خود  سنديکای ھفت".  ندارد
ضمن اشاره به شرايط سختی که کارگران در آن 

برند، از جمله دستمزدھای ناچيز و  به سر می
ھای مستقل  زير خط فقر، محروميت از تشکل

کارگری، نداشتن حق اعتصاب و نيز تاخير 
طوGنی در پرداخت دستمزدھا به عنوان بخش 

کند و از  کوچکی از مشک2ت طبقه کارگر ياد می
که کارگران اجازه ندارند در تعيين حداقل  اين

دستمزدھا و تعيين قيمت فروش نيروی کار خود 
. کند نقش و يا مشارکت داشته باشند، اعتراض می

امضا کنندگان نامه، از اعتصابات کارگران اين 
شرکت، برای ادامه کاری شرکت، برای افزايش 
دستمزدھا و برای مقابله با کسانی که زندگی بيش 
از چھار ھزار کارگر را به خطر انداخته بودند، 

کنند و سرانجام در پايان اين نامه است  دفاع می
کنندگان نامه خواستار بازگشت به کار  که امضا

"نويسند شوند و می می ما خواستار بازگشت به : 
وضعيت شغلی خود، پرداخت حقوق و بيمه اين 

ما .  ايم ھستيم دورانی را که از کار اخراج بوده
چنين خواستار آن ھستيم که احکام قضائی  ھم

ی ما باطل اع2م گشته و از ما  صادره درباره
اعاده حيثيت شود چرا که اين شرايطی که بر سر 

 ".دانيم ما آمد را ظالمانه و بدور از عدالت می
اعضای اخراجی ھيات مديره سنديکای کارگران 

ھا، در جمله پايانِی  تپه پس از طرح تمام اين ھفت
"کنند نامه خود به صراحت بيان می ما به دنبال : 

ھای  م2ک ما در قضاوت حرف.  عدالت ھستيم
در زمينه عمل است که .  زيبا، کلی و مبھم نيست
 ". گيرد اين قضاوت شکل می

تپه يا حتا  مضمون نامه سنديکای کارگران ھفت
ھمين يک جمله، نشان دھنده آن است که 

ھا  تپه و سنديکای آن کارگران پيشرو ھفت
ھا، نھادھا و  گونه توھمی نسبت به ارگان ھيچ

ھا اين موضوع را  آن.  مسئولين دولتی ندارند
گاه قرار نبوده است وقرار نيست  دانند که ھيچ می

داران حاکم، حقوقی را که نظام  که وزير سرمايه
رئيس .  ھا برگردانند ھا پايمال کرده است، به آن آن

ھا، اجزاء يک  جمھور و وزير کار و امثال اين
گذار و مجری  دولتی که سياست.  دولت ھستند

دار و مرتجعين حاکم  ھای طبقه سرمايه سياست
داند که در نظام  است و ھر کسی اين را می

اش،  داری، ھر دولتی وظيفه مقدم و اصلی سرمايه
سازماندھی استثمار کارگران و حفظ منافع 

 .داران است سرمايه
نامه نويسی و طومار اعتراضی گرچه يکی از 

ست اما  اشکال مبارزه و اعتراض کارگری
چنانچه با ديگر اشکال مبارزه مانند تجمع 

ويژه  اعتراضی، راھپيمايی، تظاھرات و به
ھای توليد ھمراه  اعتصاب و خواباندن چرخ

بيش .  ای به بار نخواھد آورد نباشد، چندان نتيجه
کنندگان طومار  از يک سال است ھماھنگ

آوری امضا  نويسی و جمع اعتراضی سرگرم نامه
رغم ت2ش اين  به.  برای افزايش دستمزد ھستند

٩درصفحه   

 زنده باد سوسياليسم 



 ۵ ۶۵۶ شماره  ٩٢نيمه  اول آبان     ۵

 تضاد )ينحل 
 ساختار جمھوری اس,می 

  زندانی سياسی١٨ی    اعدام وحشيانه
                  بلوچ و ُکرد 

 توسط حکومت اس,می را محکوم کنيم
 
 

 زندانی سياسی بلوچ در زندان شھر زاھدان توسط حکومت اس�2م�ی اع�دام ١۶ماه،   آبان۴روز شنبه 
براساس خبر منتشره از سوی خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران و به ن�ق�ل از م�ح�م�د .  شدند

مرزيه دادستان حکومت در شھر زاھدان، اعدام اين زندانيان سياسی در پاسخ ب�ه ح�م�ل�ه ب�ه پ�اس�گ�اه 
پيش از اين ھشدار داده ب�ودي�م ک�ه " چنين گفت  وی ھم. مرزی شھرستان سراوان صورت گرفته است

 ".ای مقابله به مثل خواھيم کرد در صورت ھر گونه حمله
ھ�ای  پور و رضا اسم�اع�ي�ل�ی زن�دان�ي�ان س�ي�اس�ی ُک�رد در زن�دان هللا گلپری چنين حبيب در اين روز ھم

ھای اخير در  اعدام اين دو زندانی سياسی نيز در پی درگيری.  شھرھای اروميه و سلماس اعدام شدند
 .کردستان صورت گرفته است
شدت مورد شکنجه قرار گرفته  ھای زندان و بويژه در دوران بازجويی به تمامی اين زندانيان در سال

ی  ھ�دف از ش�ک�ن�ج�ه.  دس�ت�گ�ي�ر ش�ده ب�ودن�د)   س�ال١٨زي�ر (ھا حتا در سنين کودکی  و تعدادی از آن
باشد که پيش از آن ماموران ام�ن�ي�ت�ی رژي�م ب�رای  يی می ھا زندانيان، گرفتن اعتراف و ساختن پرونده

ھ�ا  چ�ن�ي�ن ت�م�ام�ی آن ھم.  مشروعيت بخشيدن ظاھری صدور حکم اعدام، سناريوی آن را نوشته بودند
پس از طی دوران طوGنی مدت بازجويی ھمراه با شکنج�ه، ب�دون ب�رگ�زاری ي�ک دادگ�اه ع�ل�ن�ی و 

 .عادGنه و تنھا در چند دقيقه به اعدام محکوم شده بودند
اين اولين بار نيست که حکومت اس2می برای نشان دادن اق�ت�دارش ب�ه ک�ارگ�ران و زح�م�ت�ک�ش�ان و 

زندانيان سياسی از نظ�ر ح�ک�وم�ت .  زند ھای تحت ستم ايران، دست به اعدام زندانيان سياسی می ملت
ھ�ای  ھا را به جوخ�ه تواند آن ھايی ھستند در دست رژيم که ھر وقت خواست می نه زندانی که گروگان

ی سازمان مجاھدي�ن ب�ه داخ�ل کش�ور،  ی حمله  و به بھانه۶٧طور که در تابستان  ھمان.  اعدام بسپارد
ھا در زندان بودند، ب�دون ب�رگ�زاری دادگ�اه و  ھزاران زندانی سياسی کمونيست و مجاھد را که سال

طور که در آبان ماه سال گ�ذش�ت�ه ن�ي�ز س�ه زن�دان�ی  و باز ھمان. فقط با چند پرسش و پاسخ اعدام کرد
گيری ب�ه دار آوي�خ�ت�ه  سياسی بلوچ در پی حمله به نيروھای نظامی رژيم در اين استان و برای انتقام

 .شدند
ھای حکومت خود، ھزاران زندانی سياس�ی را ب�ه ھ�م�ي�ن ش�ي�وه اع�دام  حکومت اس2می در طی سال

ی ب�ق�ای  اعدام برای اين حکومت ي�ک اب�زار اس�ت، اب�زاری وحش�ي�ان�ه ک�ه ب�رای ادام�ه.  کرده است
 .باشد اش را بر خون و رنج مردمان برپا ساخته، ضروری می ھای حاکميت که پايه

س�ت�م  ھ�ای ت�ح�ت ی م�ل�ت ھای برحق و بر زمي�ن م�ان�ده گويی به خواست حکومت اس2می به جای پاسخ
ھ�ای م�ل�ی و  ھ�ا ب�ه س�ت�م ی واکنش اي�ن م�ل�ت پردازد که محصول و نتيجه ايران، به اعدام جوانانی می

عنوان پاسدار اي�ن  ھايی که ريشه در نظم موجود داشته و رژيم اس2می به  ستم.  طبقاتی موجود ھستند
 .ھای طبقاتی و ملی باشد ی اين ستم گوی ھمه نظم بايد پاسخ

ی ح�ک�وم�ت   زندانی سياسی و ابراز انزجار از اين عم�ل وحش�ي�ان�ه١٨ما ضمن محکوم کردن اعدام 
چ�ن�ي�ن خ�واس�ت�ار آزادی ف�وری و  م�ا ھ�م.  اس2می، خواستار لغو تمامی احکام اعدام زندانيان ھس�ت�ي�م

 .باشيم قيدوشرط تمامی زندانيان سياسی می بی
بار کنونی که در سراسر کشور از جمله در بلوچستان، کردستان، خوزس�ت�ان  ما معتقديم شرايط فاجعه

داری و نابرابری طبقات�ی  ی نظام سرمايه و ديگر مناطق و شھرھای کشور با آن روبرو ھستيم، نتيجه
باشد و تنھا راه برای پايان دادن به ھر گونه ستم طب�ق�ات�ی و م�ل�ی،  ھای ملی ناشی از آن می و تبعيض

داری و برقراری ح�ک�وم�ت ش�وراي�ی ک�ارگ�ران و  سرنگونی حکومت اس2می، نابودی نظام سرمايه
 .  باشد زحمتکشان می
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٢از صفحه   

متمرکز ساخته و برخی سران آن از نمونه واعظ 
طبسی در زمره ثروتمندترين ميلياردرھای 

ای از آن رو ولی فقيه است که از  خامنه.  اند ايران
گرائی شيعی در خارج از  سياست اشاعه اس2م

او از آن رو ولی فقيه .  مرزھای ايران حمايت کند
ھا و  است که منافع اقتصادی و سياسی ارگان

نھادھا و موسساتی را که به طور خاص وابسته 
جمھوری .  به شخص وی ھستند، نمايندگی کند

اس2می به عنوان يک دولت دينی، ساختاری پر 
اين تضادھا مستمرا بايد خود را در .  تضاد دارد

تضادھا و اخت2فات درونی دولت و ھيات حاکمه 
ھای اقتصادی و  بازتاب دھند و به ناگزير بحران

تر  داری حاکم بر ايران را عميق اجتماعی سرمايه
از اين رو مستقل از اين که تضادھا و .  سازند

تناقضات دولت دينی تا کجا به روحانی اجازه 
خواھدداد که سياست خارجی خود را پيش ببرد، 

ھای درونی طبقه حاکم و  تضادھا و شکاف
. چنان باقی خواھد ماند نمايندگان سياسی آن ھم

ھای روحانی به  چه سياست اين تضادھا چنان
تواند بار ديگر به يک  شکست بيانجامد، می

با اين اوضاع، .  بحران سياسی در باG بيانجامد
بسی دور از واقعيت است که روحانی بتواند 

ھای اقتصادی و  گامی جدی در جھت حل بحران
البته ناگفته نماند که حتا .  اجتماعی موجود بردارد
ای بتواند سياست خارجی  اگر روحانی در محدوده

خود را پيش ببرد و از دامنه و ابعاد فشارھای 
اقتصادی و مالی بر جمھوری اس2می بکاھد، او 

در .  ھای جامعه ايران ندارد  حلی برای بحران راه
عرصه اقتصادی، برنامه ديگری جز سياست 
شکست خورده رفسنجانی که در دوران 

ھا به اوج  نژاد با آزادسازی قيمت احمدی
ناگفته روشن است تا .  ورشکستگی رسيد، ندارد

يک از  وقتی که بحران اقتصادی حل نشود، ھيچ
عواقب و معض2ت اجتماعی ناشی از آن که 

ھای زحمتکش مردم ايران  اکنون دامنگير توده
مسائل و معض2ت .  شده است، حل نخواھد شد

سياسی مردم ايران نيز به جای خود باقی خواھد 
چرا که چنته روحانی در اين عرصه بيش .  ماند

دولت دينی ر .  ست ھای ديگر خالی از عرصه
ھا و مطالبات سياسی توده مردم  امطلقا با آزادی

 . توان آشتی داد نمی
برخ2ف تبليغات پوشالی طرفداران داخلی و 

يک از  خارجی روحانی، او قادر نخواھد بود ھيچ
ھای مردم ايران را  مسائل و معض2ت متعدد توده

 .حل کند
رژيمی که حتا قادر نيست بر تضادھا و اخت2فات 

انتھای درونی خود غلبه کند، بيش از آن ناتوان  بی
داری را  ھای جامعه سرمايه است که بتواند بحران

تواند بر  جمھوری اس2می نمی.  حل کند
ھای درونی خود غلبه  اخت2فات، تضادھا و بحران

کند به اين علت که جزءGيتجزايی از ساختار 
بنابر اين تا وقتی که .  اند سياسی جمھوری اس2می

جمھوری اس2می به عنوان يک دولت مذھبی با 
اش وجود دارد، راھی برای غلبه  ساختار کنونی

بر اين تضادھا و اخت2فات پايان ناپذير، نخواھد 
 .داشت
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 از دولت روحانی انتظار داشت؟

 .باشد اين دست می
جمھوری اس2می از زمان روی کار آمدن 

وبيش با معضل رکود اقتصادی  تاکنون، کم
ريشه اين .  ھمراه با تورم روبرو بوده است

مساله نيز به ساختار اقتصادی و سياسی 
تسلط دولت بر .  گردد ی ايران برمی جامعه

منابع نفتی که بخش بزرگی از توليد ناخالص 
دھد و نقش اين  خود اختصاص می ملی را به

ھای دولتی و  ی رانت درآمدھا در توسعه
ھايی از بورژوازی  تقسيم اين ثروت در بخش

ھای حکومتی، به ھمراه ديکتاتوری  و ارگان
ھا  بخشی اين رانت سياسی که به تداوم

بخشد، نيز باعث شده است که  استمرار می
سرمايه در ايران بيش از پيش خصلتی 

درآمد سرشار نفتی که .  سوداگرانه پيدا کند
 به اوج خود ٢٠١١ تا ٢٠٠٩ھای  در سال

رسيد، منجر به تشديد اين خصلت گرديد و 
ی سوداگر  جايی رساند که سرمايه کار را به

با تسلط بر نقدينگی باGی جامعه که روزانه 
گرديد، تورم  بر حجم آن افزوده می

ھای  ھا زمينه ای را که حذف يارانه سابقه بی
عينی آن را فراھم آورده بود، به کارگران و 

در نھايت کار .  زحمتکشان جامعه تحميل کند
توان رکود و  به جايی رسيده است که می

تورم را به تيری که از کمان رھا شده و ھيچ 
 .حلی برای آن وجود ندارد تشبيه ساخت راه
 ۶۵٠ی وزير اقتصاد، ميزان نقدينگی  گفته به

، Gزم به )١(ھزار ميليارد تومان است
ست که ميزان نقدينگی در آغاز به  يادآوری

 ھزار ميليارد ۶٨نژاد  کار دولت احمدی
ست که وقتی نقدينگی در  بديھی.  تومان بود

ای بيش از نيازھای جامعه برای  جامعه
گردش کاG باشد، سوداگری و به ھمان نسبت 

در چنين شرايطی .  يابد تورم افزايش می
ھای  ھا، زمينه اجرای سياست حذف يارانه

عينی و عملی رھا شدن تورم و رکود از 
المللی  ھای بين کمان را فراھم ساخت و تحريم

ی شليک نھايی بر جسمی در حال  بمثابه
اش اع2م  احتضار بود که تنھا ساعت مرگ

 .نشده بود
معضل غيرقابل حل دولت روحانی نيز در 

دولت .  گيرد جا شکل می واقع از ھمين
طرف با نقدينگی باGيی  روحانی از يک

ی معدودی قرار  روبروست که در دست عده
ای که به تنھا چيزی که فکر  دارد، سرمايه

کند سود بيشتر است و از طرف ديگر به  می
ی  دGيلی از جمله باG بودن نرخ تورم، زمينه

ھا به سمت  عملی سوق دادن اين سرمايه
ھا  ھای توليدی و يا جذب در بانک فعاليت

ھا به بخش صنعت وجود  برای سوق اين پول
تواند نرخ بانکی  دولت روحانی نه می.  ندارد

را به ميزانی باGتر از تورم برساند و نه 
ھا را  تواند با صدور دستورالعملی سرمايه می

دولت نه .  ھای توليدی مجبور سازد به فعاليت
تواند  ھای توليدی می نرخ سود را در فعاليت

درآمد  ھا به اقشار کم جبران برخی از ھزينه
چه که  در واقع و برخ2ف آن.  جامعه ھستند

آور خود  حکومت اس2می با تبليغات سرسام
ھا بقبوGند، پرداخت سوبسيد  خواست به توده

ست که  از سوی دولت، يکی از ابزارھايی
ھا برای کاھش فقر و حتا بيکاری از  دولت

توان از  برای مثال می.  کنند آن استفاده می
درآمد جامعه در  پرداخت سوبسيد به اقشار کم

ھای  تعدادی از کشورھا برای جبران ھزينه
يا سوبسيدھايی .  ی خانه نام برد باGی کرايه
ھای  ھايی از رشته ھا به بخش که دولت
چون کشاورزی برای حفظ آن  توليدی ھم

ھا و ثابت نگاه داشتن قيمت محصوGت  رشته
توان  به جرات می.  پردازند ھا می توليدی آن

گفت که امروز بيشترين سوبسيدھا را برخی 
ی اروپای  از کشورھای به اصط2ح مرفه

درآمد خود و به انواع  شمالی به شھروندان کم
کنند، سوبسيدھايی که  گوناگون پرداخت می

 يورو در ماه ۵٠٠ تا ۴٠٠در ماه حتا به 
توان  بنابر اين، در ايستگاه اول می.  رسد می

گفت که اساسا اين ھدف اع2م شده از سوی 
نژاد که ھدف از حذف سوبسيد  دولت احمدی

را توزيع عادGنه ثروت ناميده بود خود 
در ھمه جا کارگران و .  نقض غرض است

زحمتکشان در برابر سياست آزادسازی 
ھا و حذف سوبسيدھا مقاومت کرده و با  قيمت

ھا  اند، چرا که برای آن آن مخالفت ورزيده
خوبی قابل لمس است که چگونه حذف  به

سوبسيدھا به ھر شکل و ھر توجيھی تنھا 
ھا  تر شدن وضعيت معيشتی آن اش وخيم نتيجه

از ھمين رو بود که دولت .  بوده است
ای و ديگر  نژاد با حمايت خامنه احمدی
ھای حکومتی، با زور و سرکوب راه  دستگاه

چرا که .  ھرگونه نقد بر اين سياست را بستند
بار اين  از آگاه شدن مردم از نتايج وخامت

شان، ھراسان بوده و  طرح بر زندگی
خواستند پيشاپيش راه ھرگونه مقاومت  می
بنابر .  ای در برابر اين طرح را سد کنند توده

طور  آن"  ھا ھدفمندسازی يارانه"اين طرح 
که امروز برای ھمگان آشکار گشته، نه 

ھا،  طرحی در راستای تقسيم مساوی سوبسيد
بلکه حذف سوبسيدھا و تحميل بار آن بر 
دوش اکثريت بزرگ جامعه يعنی کارگران و 

 .زحمتکشان بود
که اين طرح در نفس خود  اما جدا از اين

برخ2ف منافع کارگران و زحمتکشان بوده 
و ھست، اجرای اين طرح در شرايط 
مشخص ايران، منجر به از ھم کسيختگی 

اگر ايران، امروز با رشد .  اقتصادی گرديد
اقتصادی منفی شش و باGترين نرخ تورم در 

ھايی از  ی سياست جھان روبروست، نتيجه

وسيله  اجتماعی عنوان کرده بود، تا بدين
کنند سوبسيد  کسانی که بيشتر مصرف می

در ارتباط با ھدف اول، ما !!  بيشتری نگيرند
گيری بيشتر قيمت بھای انرژی  شاھد فاصله

المللی نسبت به حتا قبل از  ھای بين با قيمت
ی  گفته به.  ھا ھستيم آغاز طرح حذف يارانه

جھانگيری معاون روحانی، به دليل سقوط 
ارزش لایر، اخت2ف فاحشی بين قيمت 

المللی  ھای بين انرژی در کشور با قيمت
بھای بنزين تنھا يک .  بوجود آمده است

ی زنگنه وزير  به گفته.  ی آن است نمونه
نفت، ھزينه توليد ھر ليتر بنزين به سه ھزار 

رسد و اکنون سوال اين است که آيا  تومان می
ھيچ دولتی در ايران جرات خواھد کرد تا 

 تومان در ھر ليتر ٣٠٠٠بھای بنزين را به 
 افزايش دھد؟

 ميليون نفر از دريافت يارانه نيز ٢٢حذف  
. تير خ2صی ست که به ھدف دوم شليک شد

که جدا از مشک2ت مشخص کردن  اول اين
 ميليون در کشوری مانند ايران، ٢٢اين 
ميليونی که قرار است حذف  ٢٢شک  بی

ھا با  شوند ھمه مرفه نيستند و بسياری از آن
تورم و دستمزدھای ناچيز کنونی زير خط 

که با تورمی که  دوم اين.  کنند فقر زندگی می
ھا شاھد آن  از آغاز طرح حذف يارانه

ی نقدی شايد حدود يک سوم  ايم، يارانه بوده
قدرت خريد خود را حفظ کرده باشد و اين 

ی  ست که حتا ريالی بر ميزان يارانه در حالی
نقدی افزوده نشده و قرار ھم نيست افزوده 

 ميليون از کجا ٢٢در آخر، حذف .  شود
ھای بازھم  ی حذف گروه معلوم که مقدمه

ی نقدی  بيشتری از مردم از دريافت يارانه
 !نباشد؟

اما چرا اين طرح چنين مفتضحانه به شکست 
طور که برخی از  انجاميد و آيا علت آن آن

کنند، اجرای بد  مقامات حکومتی عنوان می
 طرح بود ؟

در ابتدا بايد بر روی اين نکته تاکيد کرد که 
در ھر )  سوبسيد(ھا  سياست حذف يارانه

تر  ای جز وخيم  کشوری که اجرا شد، نتيجه
شدن وضعيت معيشتی کارگران و 

در ھيچ .  زحمتکشان بدنبال نداشته است
کشوری نيز حذف سوبسيد به توزيع 

تواند منجر  تر ثروت نيانجاميد و نمی عادGنه
برای نمونه در ايران، شاھد آن ھستيم .  گردد

ای که حذف  ی نقدی در برابر ھزينه که يارانه
سوبسيدھا در کنار باG رفتن قيمت کاGھا و 
تورم ناشی از آن به کارگران و زحمتکشان 

ھم اکنون حتا .  تحميل کرد، بسيار ناچيز است
داری نيز  ترين کشورھای سرمايه در پيشرفته

ھا مجبور به پرداخت سوبسيد برای  دولت
  ٧درصفحه 
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به عبارت ديگر در سال آينده نيز .  خواھد شد
دولت ھم با کسری بودجه روبروست و ھم 

زا  ھا را افزايش دھد که تورم خواھد قيمت می
خوبی  جا نيز به اين آمارھا تا ھمين.  باشد می

ی  دھند که دولت در ھدف اع2م شده نشان می
 .خود برای مھار تورم ناتوان است

رو دولت روحانی که از وضعيت  از ھمين
خوبی آگاه است، از ھم اکنون به دنبال  به

باشد، تا از  چينی در افکار عمومی می زمينه
ھايی که به مردم داده است شانه  زير وعده
داد با  دولتی که به مردم وعده می.  خالی کند

ھا وضعيت  حل بحران خارجی و رفع تحريم
شود، حاG صحبت از  معيشتی مردم بھتر می

ھا به سرعت  کند که رفع تحريم اين می
ھا  پذير نبوده و تازه وقتی ھم که تحريم امکان

، )۴(بر است  رفع شد آثارش بر اقتصاد زمان
گويند، وعده  و يا وقتی که از تورم سخن می

ھای آينده شاھد کاھش  دھند که در سال می
ھا  آرام تورم خواھيم بود و ھمين سنخ وعده

 .کنند را در مورد بيکاری نيز تکرار می
واقعيت اين است که دولت روحانی از نظر 

خود وی با بيان .  مالی دولتی ورشکسته است
ی کشور خالی است از بدھی  که خزانه اين

رئيس .   ھزار ميلياردی دولت خبر داد١٨٠
سازمان تامين اجتماعی نيز با بيان اين که 

 ھزار ميليارد تومان به اين ۵۴دولت قبلی 
 ھزار ١۵سازمان بدھکار بود، از افزايش 

ميلياردی بدھی دولت در سال جاری خبر 
يعنی ھم خزانه خالی است و ھم دولت .  داد

بدھکار است و ھر سال نيز بدھکارتر 
کار به جايی رسيده است که وزير .  شود می

اقتصاد از امکان صفر شدن بودجه عمرانی 
دھد اين در حالی است که در بھترين  خبر می

 ھزار ١٠ی  حالت صحبت از تحقق بودجه
ھای عمرانی  ميليارد تومانی برای فعاليت

ی وزير بھداشت از  وقتی به گفته.  شده بود
 ميلياردی وزارت ۶٠٠ ھزار و ١٣بودجه 

 ميليارد تومان ۶٠٠ ھزار و ٢بھداشت تنھا 
، وقتی صحبت )۵(آن تخصيص يافته است

از اين است که دولت پولی برای پرداخت به 
پيمانکاران ندارد، مشخص است که دولت در 

بست قرار گرفته و برای ھمين است که  بن
گويد از سوی برخی از وزرا  روحانی می

برای استقراض از بانک مرکزی تحت فشار 
ی اقتصادی  در واقع دولت در زمينه.  است

 . در وضعيت کيش و مات است
اما ديگر مشکل بزرگ دولت روحانی اين 
است که سياست انقباضی منجر به تشديد 
رکود خواھد شد و تشديد رکود در ايران با 
توجه به نقدينگی کنونی ھم بر تورم دامن 

زند و ھم بر موج ورشکستگی افزوده و  می
دولت معتقد .  شود موجب افزايش بيکاری می

 ميليون و پانصد ھزار ٨است که بزودی با 
بيکار روبرو خواھد شد و نيلی مشاور 
اقتصادی روحانی از بيکاری به عنوان يک 
تھديد بزرگ در چھار سال آينده نام برده 

در دو .  بيکاری  –  ٢تورم   –  ١ھستند 
ای در  ی قبل نشريه کار مطلب جداگانه شماره

. انتشار يافت)  ٢(ارتباط با مساله بيکاری
برای ھمين در اين مقاله تمرکز را بر روی 

ی آن با رکود در اقتصاد ايران  تورم و رابطه
ی خود  گذاريم که ھمين رکود نيز به نوبه می

 .شود منجر به افزايش بيکاری می
دولت روحانی مدعی است که برای مھار 
تورم Gزم است در اولين قدم نقدينگی کنترل 
شود، در کنار آن ت2ش دارد نقدينگی موجود 
را برای رشد اقتصاد به سمت توليد سوق 
داده و از اين طريق به مقابله با مساله 

خواھد  اما دولت چگونه می.  بيکاری بپردازد
نقدينگی را کنترل کند؟ يک معضل بزرگ 

ی  دولت برای کنترل نقدينگی، کسری بودجه
ھنگفتی بود که به قول برخی از مقامات 

 ۵٠دولتی از جمله روحانی تنھا حدود 
در ھمين رابطه .  درصد آن قابل تحقق است

اص2حيه قانون بودجه سال "دولت Gيحه 
دولت در اين .  را به مجلس ارائه داد"  ٩٢

 ٢١٠ھا را از  Gيحه، سقف درآمدھا و ھزينه
 ھزار ميليارد ١۵٠ھزار ميليارد تومان به 

چنان  اما اين کاھش ھم.  تومان کاھش داد
نيا  طيب.  کند مشکل کسری بودجه را حل نمی

وزير اقتصاد روحانی در آخرين سخنان خود 
"گفت درآمد وصولی کشور به حدود : 

رسد  صدھزار ميليارد تومان ھم به سختی می
 ھزار ١٢٨که اين ميزان پاسخگوی ھزينه 

يعنی .  ميليارد تومانی دولت ھم نخواھد بود
ھای عمرانی دولت صفر شود و  اگر ھزينه

ھای  ھای دولت به پيمانکاران طرح بدھی
 ٢٨عمرانی پرداخت نشود، بازھم با 

ميلياردتومان کسری مواجه خواھيم  ھزار 
ی  ی اص2حيه بنابر اين اگر Gيحه).  ٣"(شد

را )   ھزار ميليارد تومان١۵٠سقف (بودجه 
 ۵٠در نظر بگيريم، دولت باز با حداقل 

مشکل .  ھزار ميليارد کسری روبرو است
ديگر دولت اين است که با توجه به رکود 
اقتصادی، تحقق درآمدھای مالياتی نيز با 

ست که  مشکل روبرو است و اين موضوعی
بنابر .  حتا روحانی به آن اعتراف کرده است

اين تا پايان سال کسری بودجه ممکن  است 
 .افزايش بيشتری يابد

 ٩٣ی سال    اما کسری بودجه مشکل بودجه
ای که قرار است تا دو  باشد، بودجه نيز می

برای . اش به مجلس برده شود ماه ديگر Gيحه
ی سال آينده، دولت افزايش قيمت دGر  بودجه

که جدا  -ھای انرژی را مد نظر دارد  و حامل
 اين منابع برای حل مشکل  ھای از محدوديت
شک با توجه به غيرقابل  بی  -کسری بودجه

مھار شدن نقدينگی منجر به افزايش تورم 

ھای سوداگرانه باG بکشاند،  به ميزان فعاليت
تواند با وضعيت کنونی اقتصادی  نه می

شرايط رقابت کاGھای توليد داخل با کاGھای 
ای را که از کشورھای ديگر وارد  مشابه

اين قضيه مانند آن .  شوند فراھم سازد می
دھی  است که انتظار داشته باشيم، ميزان سود

توليد لباس در آلمان از  بنگ2دش باGتر 
گونه بود، امروز بنگ2دش به  اگر اين.  باشد

ترين مراکز توليد پوشاک در  يکی از مھم
گونه بود بسياری  اگر اين. شد جھان تبديل نمی

ی  از صنايع از کشورھای پيشرفته
ی   نيافته داری به کشورھای توسعه سرمايه

صنايع .  شدند داری منتقل نمی جھان سرمايه
ی توليدی امروز  ايران در کدام رشته

در !  ی جھانی رقابت کند؟ تواند با سرمايه می
تواند با  واقع تنھا چيزی که اين اقتصاد می

ھا و روش به آن تکيه کند، ھمانا  اين سياست
 .باشد درآمد نفتی و صنايع جنبی آن می

طرح ھدفمندسازی "وقتی که اجرای 
منجر به تشديد رکود و تورم "  ھا يارانه

المللی که از پس  ھای بين گرديد، تحريم
بحران در سياست خارجی پديدار گشتند، 

   ای شدند که شريان  کردن حلقه منجر به تنگ
. اقتصادی خوب يا بد به آن وصل بود

اقتصادی که به درآمد نفتی متکی بود، با 
کاھش نيمی از آن درآمد به نفس تنگی دچار 

اش نيز که او را  ھای گرديد و ديگر بيماری
اش را پايين  پذير ساخته و مقاومت آسيب

 .آورده بودند، آشکار شدند
داران با کاھش درآمدھای نفتی،  سرمايه 

ھای  ھای اقتصادی و تحريم محدوديت
المللی، به ھر سو سرک کشيدند تا بر  بين

اين گونه .  درآمدھای نجومی خود بيافزايند
بود که بھای ارزھای خارجی به يکباره سر 
به فلک کشيد و ھمين مورد باعث شد تا تورم 

سرعت  به ساير کاGھا و خدمات نيز به
فرد سخنگوی  ی افضلی گفته به.  سرايت کند

کميسيون اصل نود مجلس، يک واردکننده 
 دستگاه ماشين ٨٠٠ھای خارجی  اتومبيل

وارد کشور کرده است که از ھر کدام سودی 
 ھزار ٢٧معادل ( ميليون تومان ٨٠معادل 

در کدام اقتصاد و !!  بدست آورده است)  دGر
شرايط متعارفی امکان دارد که با وارد 

 ۶۴ دستگاه ماشين، سودی ٨٠٠کردن 
 !! دست آورد؟ ميليارد تومانی به

حال ببينيم با اين وضعيت آشفته در اقتصاد، 
ھای دولت روحانی تاکنون چه بوده و  برنامه

ھايی را مد نظر دارد و يا تاکنون  چه سياست
 به اجرا درآورده است؟

ھای اع2م شده از سوی دولت  در برنامه
روحانی دو موضوع از اولويت برخوردار 

۶از صفحه   

  ٨درصفحه 
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٧از صفحه   

 توان بھبودی اقتصادی را  آيا می
 از دولت روحانی انتظار داشت؟

گرامی باد نود و ششمين 

سالگرد انق,ب 

 سوسياليستی اکتبر

 

ی آن، Gاقل  نفت و پتروشيمی شود، Gزمه
تحوGتی در اصول سياست خارجی و حتا در 

ای در سياست داخلی و قوانين  محدوده
اما در ھمين حد نيز .  جمھوری اس2می است
ھا و تضادھای درونی  با توجه به درگيری

ی  حاکميت و ساختار سياسی آن که بر پايه
العنان  يک دولت مذھبی و ديکتاتوری مطلق

انداز روشنی  ولی فقيه استوار است، چشم
البته Gزم به بيان است .  برای آن وجود ندارد

که اين سياست نيز لزوما به بھتر شدن 
وضعيت معيشتی کارگران منجر نخواھد شد، 

طور که در کشورھای ديگری نيز که  ھمان
چون  اين سياست پيش رفته و امروز ھم

ھا ياد  ھای موفق از آن عنوان نمونه برزيل به
شوند، منجر به بھبود وضعيت معيشتی  می

چرا که سرمايه ھميشه .  کارگران نشده است
در پی افزايش سود است و اولين چيزی که 

سازد، کاھش  چشم او را به خود متوجه می
چه با کاھش .   باشد ی نيروی کار می ھزينه

دستمزد، چه با افزايش ساعات کار و چه با 
ھا از جمله بيمه، رعايت  کاھش ساير ھزينه

 .ايمنی محيط کار و مانند آن
راه حل دوم، راه حلی انق2بی، راديکال و 

راه حلی که چشم بر منافع . سوسياليستی است
ی  کارگران و زحمتکشان نبسته و برپايه

در اين راه حل، .  شود ھا تنظيم می منافع آن
تحوGت راديکال اقتصادی به نفع طبقه 

دار بايد  ی سرمايه کارگر و به ضرر طبقه
 نيز در اين  نخستين اقدام.  صورت گيرد
تواند به فوريت وضعيت را به  مسير که می

نفع طبقه کارگر و عموم زحمتکشان بھبود 
کردن تجارت خارجی، کنترل  بخشد، ملی 
ھای بيمه  ھا، شرکت کردن بانک توزيع، ملی

و صنايع بزرگ، کنترل کارگری بر توليد و 
تنھا در اين صورت است که .  توزيع است

توان بر غول بيکاری و تورم فائق آمده  می

توان با مشکل  اما چگونه می).  ۶(است 
بيکاری مقابله کرد؟ برای مقابله با بيکاری 
بايد ايجاد اشتغال کرد و ايجاد اشتغال تنھا در 

اين .  پذير است ی رشد اقتصادی امکان سايه
را ھم بايد در نظر داشت که با توجه به 
جمعيت جوان کشور، برای تنھا کنترل 

بايد   –و نه حتا کاھش آن   –جمعيت بيکاران 
ی نيلی  به گفته.  رشد اقتصادی باGيی داشت

مشاور اقتصادی روحانی درازای بيرون 
 نفر وارد ٧رفتن يک نفر از بازار کار 

 .شوند بازار کار می
 يابد؟ اما اين رشد اقتصادی چگونه تحقق می

رغم آن،   انقباضی است و به وقتی که بودجه
دولت نه تنھا نتوانست جلوی رشد نقدينگی 
را بگيرد که با افزايش بھای کاGھا و ارز در 
بودجه سال آينده، راه را برای تورم و در 
نتيجه رکود ھر چه بيشتر باز خواھد کرد، 

توان  اندازی برای رشد اقتصادی نمی چشم
 .متصور شد

ھا بسيار بيشتر از حد مجاز  وقتی که بانک
اند و حتا حساب بانک مسکن قرمز  وام داده

ی وزير اقتصاد  ، وقتی که به گفته)٧(است
 درصد از رکود در توليد ناشی از ٧٠

ھا  ی در گردش است و بانک نداشتن سرمايه
نيز قادر به دادن وام نيستند، وقتی که به 

ھا   درصد شھرداری٧٠ی وزير کشور  گفته
 درصد ۶٠ورشکسته ھستند، وقتی که 

ھای  گير شده و شرکت ناوگان ھوايی زمين
ھواپيمايی در حال ورشکستگی ھستند، وقتی 

ھای عمرانی و  که خبر از تعطيلی پروژه
بيکاری سه ھزار کارگر در عسلويه تنھا 

شود و بسياری از   روز منتشر می۴۵طی 
ھای اقتصادی و اجتماعی  ديگر واقعيت

جامعه، کار سختی نيست تا به اين نتيجه 
رغم تمام  برسيم که دولت روحانی به

وعيدھا و تمام شعارھايی که داده و  وعده
ی موثری برای تغيير  دھد، ھيچ برنامه می

اوضاع اقتصادی ندارد، چرا که اين اقتصاد 
 .به يک عمل جراحی نياز دارد

يک .  دو راه پيش پای اقتصاد ايران است
ست که تا کنون پيموده شده است  راه، راھی

ی جھانی به  و سياست آن را سرمايه
چون  ھای مالی خود ھم سردمداری ارگان

المللی پول،  بانک جھانی و صندوق بين
اين سياست، .  اند پای اقصاد ايران گذاشته پيش

ھای  تا کنون فجايع بيشماری برای توده
با .  کارگر و زحمتکش به بار آورده است

ادامه اين سياست، در نھايت نيز چنانچه قرار 
المللی  تعديلی در  باشد با ياری سرمايه بين

اوضاع صورت گيرد و رژيم موفق به جذب 
ھای خارجی بويژه در صنايع  گذاری سرمايه

داری غلبه  بر تناقضات مناسبات سرمايه
کرده و سطح معيشت کارگران و زحمتکشان 
را ارتقاء داد تا سطحی که تمام مردم ايران 
از يک زندگی انسانی و شرافتنمندانه 

اما برای اين کار ابتدا بايد .  برخوردار باشند
حکومت اس2می را سرنگون و حکومت 
شورايی کارگران و زحمتکشان را برپا 

 .داشت
 

 :پی نوشت
  آبان۶روزنامه شرق  – ١
سابقه بيکاری در ايران نشريه  ابعاد بی  -  ٢

 ۶۵۴کار شماره 
  آبان۶روزنامه شرق  – ٣
: سيف رئيس کل بانک مرگزی گفت  -  ۴
نحوی است که فکر  ھا به برنامه ريزی"

تواند از بين  سرعت می ھا به کنيم تحريم نمی
ھا تدريجی خواھد  طبيعتا رفع تحريم...  رود
در بھترين شرايط ھم باز زمان زيادی .  شد
برد که لغو تحريم بتواند آثار خود را  می

  ٢٢خبرگزاری تسنيم دوشنبه ".  نشان دھد
 .مھر
 .مھر ١٢خبرگزاری ايسنا  - ۵
 . مھر١٣روزنامه بھار شنبه  - ۶
 مھر از قول ١۴روزنامه شرق روز   –  ٧

"نيا وزير اقتصاد نوشت طيب علی  نسبت : 
درصد رسيده و   ٩۶ھا به  تسھي2ت به سپرده

ھا نزد  متوسط نرخ ذخيره قانونی سپرده
اين به اين ".  درصد است ١٣بانک مرکزی 

ھا ھم بيش از حد مجاز وام  معناست که بانک
ھا نزد بانک مرکزی  ی آن اند و ھم سپرده داده

روزنامه .  بيش از حد مجاز پايين آمده است
 مھر خبر داد که در ١١چنين روز  شرق ھم

ارتباط با پروژه مسکن مھر بانک مسکن 
 ھزار ميليارد تومان از بانک مرکزی ۴٠

 .استقراض کرده است
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 طبقه کارگرعليه توھمات واھی، متکی به نيرو،
 ! پيکار و اتحاد طبقاتی خويش

 کمک ھای مالی
 
 
 

 کانادا
    دGر G        ۵٠کومه 
    دGر١٠            نرگس

   دGر٢٠نفيسه ناصری                  
   دGر١٠٠          ١دمکراسی شورائی 
  دGر١٠٠         ٢دمکراسی شورائی 

   دGر٣٠زنده باد  سوسياليسم            
  دGر٣٠رفيق احمد  زيبرم              
  دGر٢۵رفيق فرھاد  سليمانی           
  دGر٢۵رفيق  بھمن  آژنگ             
  دGر٢٠رفيق کمال  بھمنی              
  دGر٢۵رفيق حسن نيک داوودی       
  دGر٢٠رفيق پژاک  از ونکوور       
  دGر٣٠زنده باد انق2ب                  
   دGر۵۵زنده باد مبارزات کارگران   

 
 سوئيس 

  فرانک   ٣٠اکبر صفائی فراھانی      علی
  فرانک ٣٠)     اسکندر(سيامک اسديان 

  فرانک٣٠        امير پرويز پويان
  فرانک۵٠       حميد اشرف

  فرانک ۶٠           سعيد سلطانپور
 

 آلمان
   يورو٢٠پيتر                               
  يورو١٠٠پيترا                              
  يورو١٠آرمين                             

 
 ايران  

   تومان ۵٠٠٠          احمد شاملو
   تومان ۵٠٠٠         رفيق حميد مومنی
   تومان ١٠٠٠٠         رفيق  بيژن جزنی

 
 دانمارک

   کرون  ٢٠٠ھوشنگ احمدی                
  کرون ٢٠٠        دکتر نريميسا

  يورو۵٠پوران                             
 امريکا

 دGر  امريکا۵٠حسين  نورتکالوراينا          
 ھلند

   يورو ٢٠٠صمد                             
 

  

چارچوب قوانين موجود را فراھم ساخته است، 
نبايد از اين فضا سود جست و برای تعميق و 

. برداری کرد بسط مبارزه طبقاتی از آن بھره
ھا  لنينيست  –ھا، مارکسيست  برخ2ف آنارشيست

مبارزه برای اص2حات، يعنی برای اقداماتی که 
باعث بھبود شرايط زندگی کارگران بدون انھدام 

شود، را قبول دارند، اما در  قدرت طبقه حاکم می
ھا و کسانی که به طور  ھمان حال عليه رفرميست

ھای طبقه  مستقيم يا غيرمستقيم اھداف و ت2ش
کارگر را در حوزه کسب مطالبات جزئی و 

سازند، دست به مبارزه  اص2حات محدود می
که طبقه حاکم و دولت  به فرض آن.  زنند می

روحانی حاضر شوند امتيازاتی جزئی به 
که از آن به منظور تداوم  ولو آن  -کارگران بدھند 

و فرضا دستمزدھا   -نظم موجود استفاده می کنند
را اندکی افزايش دھند، اما مگر روشن نيست که 

داران اگر امتيازی را با يک دست به  سرمايه
دھند، با دست ديگر آن را پس  کارگران می

نشينی از روی اجبار را با  گيرند و ھر عقب می
ست که  کنند؟ بديھی تعرضی ديگر جبران می

کارگران در برابر تعرضات سرمايه دست به 
مبارزه و مقاومت .  زنند مقاومت و مبارزه می

کارگران در برابر تعرض سرمايه، از عمق 
ھا به فروش نيروی کار  شرايط زندگی و اجبار آن

تنھا در نتيجه چنين .  گيرد خود نشات می
رغم قربانيان متعددی که  ست که به مقاومتی

دھند،  اندو می کارگران در طی مبارزات خود داده
شان  توانند به سطحی قابل تحمل در زندگی می

تواند اين موضوع را  اما چه کسی می.  دست يابند
انکار کند که تنھا در طول  ھمين چند ماھی که 
روحانی بر سر کار آمده است، نرخ تورم با 

قيمت انواع .  سرعت زيادی افزايش يافته است
ھای زندگی  کاGھا و مايحتاج عمومی و ھزينه

افزايش تورم و .  العاده افزايش يافته است فوق
ھا، ھيچ تناسبی با افزايش درصد  افزايش قيمت

ناچيزحداقل دستمزدھای کارگری نداشته است و 
ھر کارگری به .  ندارد و با آن قابل قياس نيست

طور روزمرده اين را درک می کند که قدرت 
ھای  خانواده.  خريد وی پيوسته کاھش يافته است
به عبارت .  اند کارگری مدام فقير و فقيرتر شده

ھای  داری، ھمه کوشش ديگر نظام سرمايه
ھا  کارگران در زمينه افزايش دستمزد و ت2ش آن

. را برای بھبود وضعيت زندگی خنثا ساخته است
اين روال Gاقل بيش از سه دھه است که در 

 .جمھوری اس2می ادامه دارد
ھا و ھمه کارگران  از اين روست که کمونيست

آگاه به منافع طبقاتی خود، بايستی اين انديشه 
لنينيستی را به ميان توده   –صحيح مارکسيستی 

داری حاکم  کارگران ببرند که تا نظام سرمايه
است، فقر و نابرابری و بردگی مزدی نيز 

ناپذير است و ھيچ امتيازی و يا حتا  اجتناب
تواند نقش پايدار موثری در بھبود  رفرمی نمی

جناحی از .  اساسی وضعيت کارگران داشته باشد
ھا و  ھا، انديشه حکومت، ھمسو با گروه

رفرميستی که تبليغات   –ھای ليبرالی  گرايش
اند ،در  وسيعی را بر له روحانی به راه انداخته

کوشند امتيازات جزئی و  بھترين حالت می
ناچيزی به کارگران بدھند بدان جھت که 

۴از صفحه   

کارگران را پراکنده و تحميق کنند و آنان را از 
ھا و  اما کمونيست.  مبارزه طبقاتی منحرف سازند

طور  کارگران آگاه در ھمان حال که بايستی به
ناپذيری حتا برای کسب يک امکان و  خستگی

امتياز کوچک ت2ش و مبارزه کنند، در عين حال 
بايد از ھر امکان و اص2ح و امتيازی برای بسط 

از اين .  و توسعه مبارزه طبقاتی استفاده نمايند
روست که فعاGن کارگری، کارگران آگاه و 
پيشروبايستی ازطريق ايجاد کميته ھای کارخانه، 
مبارزات و اعتصابات کارگران ھرکارخانه را 

کارگران آگاه و .سازمان دھی و رھبری کنند
پيشرو ازطريق ايجاد پيوند و ارتباط ميان اين 
کميته ھا می توانند مبارزات و اعتصابات 
فراکارخانه ای را نيز سازماندھی و رھبری 

جا که توازن و شرايط   نمايند و درعين حال تا آن
دھد بايستی مستقل از   سياسی جامعه اجازه می

ھای  دولت و کارفرما دست به تشکيل تشکل
ھای کارگر را در اين  مستقل ديگری بزنند و توده

کارگران آگاه و .  ھا مجتمع و متشکل سازند تشکل
پيشرو درعين پيشبرد مبارزه برای مطالبات 
روزمّره، ضرورت مبارزه عليه تماميت نظام 

. داری را نيزبايد به ميان کارگران ببرند سرمايه
توان نبردھای  تنھا از اين طريق است که می

مندتری را سازماندھی  تر و نقشه سازمان يافته
ناگفته روشن است که کارگران در جريان .  کرد

داران و رژيم سياسی  رودررويی خود با سرمايه
ھا، از اشکال مختلف مبارزه استفاده خواھند  آن

اما مسئله مھم ھمانا انتقال ماھرانه از يک .  کرد
شکل مبارزه به شکل ديگر و گذار از اشکال 

نويسی و طومار اعتراضی، به  اوليه مانند نامه
تر مانند تجمع و اعتصاب  اشکال موثرتر و عالی

ھا و اشکال مختلف  تلفيقی از تاکتيک!  است
مبارزه به نحوی که مجموعه اين اشکال و 

تر عليه  تر و جدی ای قاطع ھا، به مبارزه تاکتيک
مطالبات سنديکای کارگران .  نظم موجود بيانجامد

شرکت واحد و نيز مطالبات سنديکای کارگران 
تپه، مطالبات تمام کارگران ايران است و  ھفت

ھای اين دو تشکل  بايد از مبارزه و خواست
ما ضمن .  مستقل کارگری مجّدانه حمايت کرد

حمايت از مبارزات و مطالبات اين دو سنديکای 
کارگری، ھمه کارگران را به حمايت ازمطالبات 

ھا و به تشديد مبارزه عليه نظم موجود فرا  آن
 .خوانيم می
 

 :ھا زير نويس
مرتضی کمساری، غ2مرضاغ2محسينی، -١

حبيب رضاپور،حسن سعيدی، وحيدفريدونی و 
ناصرمحرم زاده ازجمله کارگرانی ھستند که 
دررابطه با فعاليت ھای سنديکائی درشرکت 

که اداره   به رغم آن.  واحد ازکار اخراج شده اند
کاردرمورد برخی ازاين کارگران رأی بازگشت 

ھا به   يک ازآن  به کار صادر نموده است، اما ھيچ
 .سِر کارھای خود بازگردانده نشده اند

اعضای ھيأت مديره اخراجی سنديکای -٢
تپه که نامه به ربيعی را   شکرھفت  کارگران نی

محمدحيدری مھر، :  امضا کرده اند عبارتند از
قربان عليپور، جليل احمدی، رضارخشان، 

 .فريدون نيکوفرد و علی نجاتی
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١١درصفحه   

جمھوری اس,می و چالش ھای 
 زنان در وضعيت کنونی

از طرف ديگر بيانگر دوگانگی و کشمکش ھای 
مجموعه نيروھای تحت حاکميت مستقيم رھبری 
با دولت روحانی در امر پيشبرد سياست طرح 

چرا که .  در وضعيت کنونی"  عفاف و حجاب"
موضع زنان و جھت حرکت آنان از کم حجاب به 
سوی شل حجابی و بعضا کشف حجاب از جمله 
مسائل بسيار نگران کننده برای حاکمان اس2می 

حاکمانی .  از جمله فرمانده نيروی انتظامی است
که وحشت شروع حرکت اجتماعی زنان در 
مسير کشف حجاب، خواب شان را آشفته کرده 

اين وحشت و نگرانی رژيم را بيش از ھر .  است
جای ديگر می توان در فراز ديگری از سخنان 
. فرمانده نيروی انتظامی جمھوری اس2می ديد

احمدی مقدم با توجه به چالش زنان در مورد 
حجاب و حرکت اعتراضی آنان در مسير کشف 

مورد پوشش ھم، فع2 روی در :  حجاب می گويد
دو مساله تاکيد وجود دارد و فع2 معارضی به پا 
نخاسته است که يکی از آنھا کشف حجاب است 

شان را  برخی افراد تجری کرده و روسریکه 
(گذارند کنار می البته در اينجا ).  تاکيد از ماست. 

او در .  نير احمدی مقدم دچار لکنت زبان می شود
ھمان حال که تاکيد می کند فع2 معارضی به پا 
نخاسته است، روی کشف حجاب انگشت می 
گذارد و می گويد برخی افراد تجری کرده و 

سخنان احمدی .  شان را کنار می گذارند-روسری
مقدم و تنافض گويی ھای او تماما بيانگر اين 
واقعيت است که معضل زنان و تحميل پوشش 
اجباری به آنان، جمھوری اس2می را با اقدامات 
پيش رونده  حرکت زنان از موضع شل حجابی 
به سمت اقدامات عملی در مسير کشف حجاب 

و به نظر می آيد که ھمه .  مواجه کرده است
نگرانی فرمانده نيروی انتظامی جمھوری 
اس2می نيز برخاسته از ھمين وضعيت چالش 

 برانگيز زنان در موقعيت کنونی رژيم است   
واقعيت اين است که معضل زنان ھم اکنون يکی 
از چالش برانگيزترين موضوعات داخلی برای 

وضعيت زنان کشور در .  حکومت اس2می است
تمام عرصه ھای اجتماعی از بيکاری گرفته تا 
فقر و فحشاء، از تبعيضات جنسيتی گرفته تا 
حجاب اجباری و محروميت آنان از داشتن حق 
انتخاب پوشش به معضل جدی جمھوری اس2می 

معضلی که ديگر جمھوری .  تبديل شده است
اس2می نمی تواند با آرامش از کنار آن بگذرد و 
يا ھمانند گذشته صرفا با تکيه بر نيروی 
انتظامی، پليس و گله ھای حزب هللا، زنان ايران 

 . را به سکوت و تسليم بکشاند
چرا که در موقعيت کنونی، ع2وه بر معضل 
حجاب اجباری و تبعيضات جنسيتی اعمال شده 
بر زنان،  وضعيت شغلی آنان نيز بسيار وخيم تر 
از موقعيت مردان و فشار اقتصادی وارده بر 

آمار بيکاری .  آنان بسيار شديدتر از مردان است
زنان خصوصا زنان با تحصي2ت دانشگاھی به 

بر اساس .  طرز شديدی در حال افزايش است
 از ٩١سرشماری مرکز آمار ايران در سال 

 درصد ٤٨مجموعه زنان بيکار کشور بيش از 
گسترش .  آنان دارای تحصي2ت دانشگاھی ھستند

ابعاد فقر و به طور اخص وضعيت شکننده زنان 
سرپرست خانوار در جامعه به مرز بحران 

آذر اسماعيلی مشاور سرپرست .  رسيده است
کميته امداد خمينی آخرين آمار زنان سرپرست 

 ھزار نفر در کشور ٥٠٠خانوار را يک مليون و 
بی دليل نيست که تن فروشی .  اع2م کرده است

ابعاد وسيعی به خود گرفته و سن تن فروشی از 

اما .  نژاد سخن می گويد، به خودش مربوط است
تا آنجا که به زنان، جوانان و دانشجويان ايران 
مربوط  می شود، وزرای احمدی نژاد از جمله 
وزرای علوم، ارشاد، کشور و اط2عات با 
ھمدستی نيروی انتظامی به رياست ھمين احمدی 
مقدم، خيابان ھا، ميادين و فضای دانشگاه ھای 

و "  عفاف و حجاب"کشور را جھت پيشبرد طرح 
تبعيضات جنسيتی آنچنان قرق کردند، که فضای 

 سال زمامداری دولت احمدی نژاد ٨جامعه طی 
 . بيش از دوره ھای ديگر به زندان زنان تبديل شد

دولت احمدی احمدی مقدم به ھمان نسبت که از 
نژاد در مورد تنھا گذاشتن نيروی انتظامی جھت 
سرکوب زنان در جامعه گله مند است، از موضع 

عفاف "دولت روحانی جھت عملياتی شدن طرح 
راضی به نظر می آيد و لذا با "  و حجاب

رسد اين  اما به نظر می:  خوشحالی می گويد
تصميم گرفته که در ]  دولت روحانی[دولت 

اش با  اجرای اين قانون وارد شود و مسئوليت
کنيم و  خودش است و ما با آنھا ھماھنگ عمل می

شويم که عمده اين طرح، ايجابی  خوشحال ھم می
 .باشد

تا اينجای واکنش فرمانده نيروی انتظامی در 
و "  عفاف و حجاب"مورد زنان و پيشبرد طرح 

نيز اظھار نظرھای  او در مورد دولت احمدی 
نژاد و شيخ حسن روحانی را می توان چندان 

اما جان ک2م .  جدی نگرفت و از کنارش گذشت
احمدی مقدم و موضع او در جايگاه فرمانده 
نيروی انتظامی در موضع گيری تھديد آميز او 
نسبت به جناح رقيب است که در تماس تلفنی او 

او .  با وزير کشور دولت روحانی تجلی می يابد
من در اين تماس تلفنی به :  می گويد

فضلی عنوان کردم که شما به ما بگوييد  رحمانی
. اص2 بگوييد ھيچ کاری نکنيدچکار کنيم؟ 

 چرا که ھر دستگاه توانند بگويند، چند که نمی ھر
 ٢٣بايد به وظايف خود عمل کند و ناجا نيز 

تواند بگويد  وظيفه دارد که وزارت کشور می
 تواند بگويد که انجام نده اما نمیچطور انجام بده، 

در واقع تمام موضع گيری .  )تاکيدھا از ماست(
ھای اوليه احمدی مقدم صرفا مقدمه ای برای 
بيان ھمين موضع تھديدآميز فرمانده نيروی 
انتظامی به دولت روحانی و بعضا خطاب او به 
زنان کشور است تا بگويد تصميم ھا و دستورات 
امنيتی رژيم از جمله سرکوب زنان نه در دولت 

يعنی در .  که در جايگاه ديگری اتخاذ می شود
جايگاه رھبری و ولی فقيه نظام که احمدی مقدم 

و لذا با چنين نگرشی بسيار .  ھم منصوب او است
طبيعی است که فرمانده نيروی انتظامی ابتدا 

اص2 "خطاب به وزير کشور تاکيد می کند 
اما بی درنگ بر ".  بگوييد ھيچ چکاری نکنيد

موضع اصلی خود باز می گردد و بی توجه به 
جمله پيشين خود، اينبار از موضع قدرت و از 
: جايگاه برگزيده ولی فقيه به زبان تھديد می گويد

 . توانند بگويند چند که نمی ھر
 را جوھر موضع گيری و واکنش احمدی مقدم

واکنشی که .  بايد در ھمين جمله تھديدآميز او يافت
از يک طرف بيانگر واقعيت چالش برانگيز زنان 
و جوانان کشور با نظام جمھوری اس2می است و 

١٢از صفحه   ١٢ سال و بعضا ١٤ سال در رژيم گذشته به ٢٩ 
. سال در جمھوری اس2می کاھش يافته است

موارد ياد شده تنھا نمادی از وضعيت بحرانی 
واقعيات موجود تماما زنگ . زنان در جامعه است

خطری برای جمھوری اس2می و در مقطع 
" تدبير و اميد"کنونی زنگ خطری برای دولت 

دولتی که از جمله با تبليغات در .  روحانی است
مورد تغيير وضعيت زنان ايران بر صندلی 
رياست جمھوری نشست، اما طی ھمين مدت سه 
ماه اول آغاز به کار دولت او،  فشار بر زنان به 

 . نحو آشکاری افزايش يافته است
آنچه مسلم است با وجود مطالبات تل انبار شده 
زنان و چالش ھای پيش روی آنان برای دست 
يابی به حق انتخاب پوشش، نه تنھا از طرف 
دولت روحانی تغييری در وضعيت آنان رخ 
نخواھد داد، بلکه دولت روحانی نيز به رغم 
وعده ھای تبليغاتی داده شده در مورد تغيير 
وضعيت زنان، در نھايت انتخابی جز ھمراھی و 
ھمگامی با سياست محوری ھيئت حاکمه در امر 

چرا که سرکوب .  سرکوب زنان نخواھد داشت
زنان و اجرای طرح ھای سرکوبگرانه ای از 

با اھدافی فراتر از مسئله "  عفاف و حجاب"قبيل 
جمھوری اس2می .  سرکوب زنان دنبال می شود

و نھادھای امنيتی آن ھمواره از سرکوب زنان، 
ارعاب و امنيتی کردن کل فضای جامعه را مد 

لذا، با توجه به وضعيت بحرانی .  نظر داشته اند
جمھوری اس2می، ضروری است که زنان بر 
ت2ش و مبارزه خود برای لغو حجاب اجباری و 
ممنوعيت ھرگونه فشار و اجبار در مورد نوع 

زنان بايد از حق آزادی انتخاب .  پوشش، بيافزايند
حقی که به يکی از .  پوشش برخوردار باشند

چالش برانگيزترين معضل زنان برای حکومت 
 .  اس2می تبديل شده است

 

قانون ازدواج سرپرست با 
فرزندخوانده، يورش شريعت 
 اس,می به حقوق کودکان 

 
جمھوری اس2می ايران يک نظام مبتنی بر دين 

نظامی که قوانين حقوقی و جزايی آن تماما .  است
بر اساس شريعت اس2م پايه ريزی و تا کنون در 

قوانينی که از .  ھمه ابعاد جامعه جاری شده است
اساس با ابتدايی ترين حقوق سياسی، اجتماعی و 
. مدنی توده ھای مردم ايران در تضاد است

اجرای قوانين مذھبی و به تبع آن يورش به 
ابتدايی ترين حقوق مدنی و دمکراتيک اقشار 
مختلف مردم از جمله يورش به حقوق کودکان، 
بخشی از تبعات سلطه ويرانگر حکومت اس2می 

نظامی که با تلفيق دين و دولت .  بر جامعه است
به بی رحمانه ترين شکل ممکن اختناق، سرکوب 
. و بی حقوقی را بر کل جامعه تحميل کرده است

تا جاييکه کودکان نيز از يورش قوانين شريعت 
در امان نمانده و دامنه تعرض حکومت اس2می 
حتا به حيطه کودکان بی سرپرست نيز کشيده شده 

تصويب Gيحه ازدواج سرپرست با .  است
فرزندخوانده و تاييد آن از طرف شورای نگھبان، 
از جمله جديدترين تعرض ارتجاع اس2می است 
که با تکيه بر دين و شريعت به يورش آشکار 
حکومت به حقوق کودکان بی سرپرست و بد 

 . سرپرست جنبه قانونی داده است



 ١١ ۶۵۶ شماره  ٩٢نيمه  اول آبان     ١١
١٠از صفحه   

قانون ازدواج سرپرست با 
فرزندخوانده، يورش شريعت 
 اس,می به حقوق کودکان 

يک خانواده قرار می گرفت تا مھر مادری و 
نوازش پدری را در مکان جديد تجربه کند و اگر 
به ھمان نسبت تعلق خاطر و نگاه سرپرست نيز 
در چھارچوب نوازش مادرانه و يا مھر پدرانه 
نثار کودک می شد، ھم اينک با تصويب اين 
قانون، موضوع برای ھر يک از طرفين شکل 

تا پيش از تصويب .  ديگری به خود گرفته است
اين قانون، نه کودک بی سرپرست نگران آينده 
خود بود و نه سرپرست مرد در پی سودبری و 

يا دست کم .  کام جويی از موقعيت موجود بود
قانون اجازه اينگونه تعرضات جنسی به حريم 

حال با اين قانون که .  کودک را منع می کرد
شرايط برده داری را برای کودکان بی سرپرست 
رقم زده است، طبيعی است که کودک 

با ھر سال بزرگتر شدن بايد در )  دخترخوانده(
) پدرخوانده(ھراس تجاوز از طرف سرپرست 

نيز در نگاه و قامت )  مادرخوانده(باشد و مادر 
کودک نه نگاه کودکانه فرزند و نه حتی قامت 
دخترخوانده، بلکه بايد در  نگاه و قامت 
فرزندخوانده، قامت رقيب جنسی خود را به 

آنھم در نظامی به نام جمھوری .  انتظار بنشيند
اس2می، نظامی با ماھيت دينی که بر پايه 
مردساGری و تھاجم به حقوق زنان حتی بدون 
تصويب يک چنين قوانينی ھم راه برای ھرگونه 

تا چه .  تجاوز جنسی مردان در جامعه باز است
رسد به اينکه با تکيه بر قوانين شرع  زمينه ھای 
خريد برده وار کودکان بی سرپرست جھت تحقق 
ازدواج سرپرست با فرزندخوانده جنبه قانونی به 

 . خود گرفته باشد
 اين Gيحه که ازدواج سرپرست ٢٧ع2وه برماده 

 ٢٢با فرزند خوانده را رسميت داده است، ماده 
اين قانون نيز در مورد ضرورت درج نام والدين 
اصلی کودک بی سرپرست در شناسنامه می تواند 
به امنيت روانی کودک در جامعه آسيب ھای 

اگرچه حق ھر کودکی است که .  جدی وارد کند
از ھويت اصلی پدر و مادر خود با خبر باشد و 
طبيعتا درج نام پدر و مادر اصلی کودک در 
شناسنامه می تواند به نوعی در جھت تحقق يکی 
از پايه ای ترين حقوق کودکان بی سرپرست به 
حساب آيد، اما اين اقدام در حکومت اس2می و 
در جامعه ای که ازدواج پدرخوانده با دختر 
خوانده را جنبه قانونی داده است، نه تنھا گامی 
در جھت پاسخگويی به حقوق کودکان بی 
سرپرست نيست، بلکه با ورود کودکان بی 
سرپرست  به مدرسه، امنيت روانی آنان نيز به 

در واقع کودک بی سرپرست که .  خطر می افتند
تا پيش از ورود به مدرسه، سرپرستان خود را به 
عنوان والدين اصلی خود می شناخت، ھنگام 
ورود به مدرسه با نگاه تمسخرآميز ھم ک2سی ھا 
و ھم مدرسه ای ھايش، به عنوان يک کودک سر 
راھی و يا کودک پرورشگاھی، رو به رو 

ديگر نه تنھا ک2س و مدرسه جای امنی .  گردد می
برای حضورش نيست، بلکه تاثيرات مخرب 
چنين بحرانی کودکان بی سرپرست را با 
شرايطی شکننده و تحقير آميز مواجه خواھد 

بنابراين، قانون حمايت از کودکان و .  ساخت
جوانان بی سرپرست و بد سرپرست، نه تنھا 
گامی در جھت حمايت از کودکان بی سرپرست 
نيست، بلکه امنيت روانی و اجتماعی کودکان بی 
سرپرست به عريان ترين شکل ممکن توسط 
حکومت اس2می و قوانين مبتنی بر شريعت اين 

 .رژيم مورد تعرض واقع شده است
 
 
 

اينکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی 
سازمان بھزيستی اين امر را به مصلحت 

 را اص2ح ٢٧، ماده "فرزندخوانده تشخيص دھد
 با افزودن درج نام پدر مادر ٢٢و نيز در ماده 

اصلی کودک در شناسنامه، Gيحه مصوب مجلس 
. را جھت تاييد نھايی به شورای نگھبان فرستادند

شورای نگھبان نيز که با افزودن اين تبصره ھا 
نظرش مبنی بر شرعی بودن ازدواج سرپرست 

 مھر ١٠با فرزندخوانده تامين شده بود، در تاريح 
 Gيحه مصوب مجلس را تاييد کرد و بدين ٩٢

سان ازدواج سرپرست و به عبارتی بھتر ازدواج 
پدرخوانده با دختر خوانده در نظام دينی 

 .جمھوری اس2می به امری قانونی مبدل شد
 

تضاد شرع و مبانی اس,م با قوانين مدنی و 
 حقوق اوليه کودک

 
حمايت و پاسداری از حقوق کودکان، از جمله 
موضوعاتی است که ھم اکنون در بسياری از 
کشورھای جھان سرمايه داری به عنوان امری 

رعايت حق و .  مسلم تا حدودی پذيرفته شده است
حقوق کودکان و برخورداری قانونی آنان از 
امکانات مناسب درمانی، آموزشی، بھداشت و 
تغذيه رايگان از جمله موضوعاتی است که راه 
تعرض و ورود به حريم کودکان را به لحاظ 

تا جاييکه ھرگونه .  قانونی تقريبا سد کرده است
تعرض به حقوق کودک و علی الخصوص 
کودکان بی سرپرست و يا بدسرپرست با مجازات 

 . ھای سنگين ھمراه است
اما در جمھوری اس2می اوضاع به گونه ای 
ديگر برای کودکان و جوانان بی سرپرست رقم 

اساسا Gزم نيست به راه دور برويم .  خورده است
 ساله حکومت اس2می مصداق ٣۵و در تاريخ 

ھای تعرض رژيم اس2می به حقوق کودکان را 
تنھا ھمين يک مورد، يعنی قانون .  جستجوی کنيم

ازدواج سرپرست با فرزندخوانده به تنھايی می 
تواند ماھيت کثيف دولت مذھبی و تضاد شريعت 
اس2م با حقوق  مدنی از جمله تضاد دين با حقوق 

مجلس ارتجاع .   کودک را به عينه آشکار سازد
اس2می و شورای نگھبان اين رژيم، با قانونی 
کردن ازدواج سرپرست و فرزندخوانده، عم2 
شرايط جامعه برده داری و راه خريد و فروش 
اين گونه کودکان را تحت عنوان سرپرستی 

بر کسی .  کودکان بی سرپرست فراھم ساخته اند
پوشيده نيست که کودکان بی سرپرست و بد 
سرپرست عموما از اقشار فقير و کم درآمد 

کودکانی که با مرگ والدين و .  جامعه ھستند
محروم شدن آنان از حمايت خانواده به مراکز 
بھزيستی سپرده می شوند و يا کودکانی که به 
دليل فقر مطلق والدين از ھمان بدو تولد در گوشه 

طبيعتا زوجينی .  و کنار خيابان ھا رھا می گردند
ھم که آنان را به عنوان فرزندخوانده بر می 
گزينند، اگر نگوييم از اقشار کام2 مرفه جامعه، 
Gاقل جزو گروھای اجتماعی با درآمد متوسط  و 

لذا از اين منظر ھم اگر .  يا متوسط به باG ھستند
به قانون ازدواج سرپرست با فرزندخوانده  نگاه 
کنيم، اين قانون عم2 امتيازی برای اقشار مرفه 
جامعه است که در قالب پذيرش کودکان بی 
سرپرست و در واقع با استفاده از اين قانون برای 
آينده ای نه چندان دور، روی کودکان بی 
سرپرست علی الخصوص کودکان بی سرپرست 

اگر تا پيش از .  دختر سرمايه گذاری می کنند
تصويب اين قانون، کودکی که تحت سرپرستی 

 کودکان بی سرپرست
 

کودکان بی سرپرست به کودکانی اط2ق می شود 
که به علل گوناگون از حمايت، مراقبت و 
نگھداری موثر توسط خانواده محروم بوده و 

چنين .  امکان زندگی در محيط خانواده را ندارند
کودکانی با حمايت نھادھای اجتماعی و دولت در 
مکان ھای جمعی و شبانه روزی تحت عنوان 

پرورشگاه موسسه .  پرورشگاه زندگی می کنند
تربيتی است که کودکان و نوجوانان   –ای رفاھی 

بی سرپرست را از بدو تولد تا سن قانونی 
 .  نگھداری و سرپرستی می کند
 مراکز رفاه ١٣٣٧در ايران، اولين بار در سال 

خانواده جھت بازتوانی خانواده ھای نيازمند و بی 
سرپرست جھت انجام فعاليت ھای رفاھی مختلف 

 ١٣۵٣در سال .  ايجاد و شروع به کار کردند
قانون حمايت از کودکان بی سرپرست تصويب و 
مسئوليت نگھداری، سرپرستی و ارائه خدمات 

تربيتی کودکان و نوجوانان بی   –رفاھی 
سرپرست از بدو تولد تا سن قانونی به دولت 

واگذاری اين کودکان تحت عنوان .  محول گرديد
فرزندخوانده به زوجينی که داوطلبانه سرپرستی 
بخشی از اين کودکان را به عھده می گيرند، يکی 
از راه کارھای قانون حمايت از کودکان بی 

با روی کار آمدن .   بود١٣۵٣سرپرست مصوب 
جمھوری اس2می و تاسيس سازمان بھزيستی در 

، اجرای قانون فوق و مسئوليت ١٣۵٩سال 
نگھداری کودکان بی سرپرست به عھده سازمان 

 . بھزيستی گذاشته شد
، با ارائه يک Gيحه ١٣٨٨اين سازمان در سال 

اص2حی به مجلس شورای اس2می خواھان 
اص2حاتی در قانون حمايت از کودکان و 

از .  نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست شد
جمله اص2حات سازمان بھزيستی، گنجاندن 
ممنوعيت ازدواج سرپرست با فرزندخوانده در 

Gيحه سازمان بھزيستی .   اين Gيحه بود٢٧ماده 
توسط مجلس تصويب و جھت قانونی شدن به 

شورای نگھبان با .  شورای نگھبان ارسال گرديد
تاکيد بر قوانين شرع و اينکه طبق قوانين اس2م 
سرپرست از جمله پدرخوانده می تواند با 
دخترخوانده ازدواج کند و در اين اقدام ھيچگونه 
ممنوعيت شرعی برايش وجود ندارد، موضوع 

را "  ممنوعيت ازدواج سرپرست با فرزندخوانده"
ع2وه بر اين، .  خ2ف شرع و اس2م اع2م کرد

شورای نگھبان جھت روشن شدن وضعيت 
ازدواج سرپرست با فرزند خوانده، خواھان درج 
نام پدر و مادر اصلی کودک و سرپرستان در 

با اين موضع گيری .  شناسنامه کودک شده است
شورای نگھبان، Gيحه به مجلس باز گردانده شد 
و طی چندين نوبت رفت و برگشت اين Gيحه 
ميان مجلس و شورای نگھبان، سرانجام نمايندگان 

 با ٩٢ شھريور ٣١مجلس ارتجاع رژيم در 
 مبنی بر اينکه ٢٧افزودن يک تبصره به ماده 

ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن "
بين سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر 
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 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اس,می 

 K . A . R آلمان
Postfach  160531 
60068  Frankfurt 
Germany 

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

 Sepehri سوئيس
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 

 Postbus  23135 ھلند
1100  DP 
Amsterdam Z.O 
Holland 

 K.Z کانادا
P.O.BOX    2488 
Vancouver   B.C 
V6B   3W7  Canada 

ھای خود  نامه  )ا���(��ز	�ن ��ا���ن برای ارتباط با 

 . ھای زير ارسال نمائيد را به يکی از آدرس

ھای مال�ی خ�ود را ب�ه ش�م�اره حس�اب  کمک
بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھمراه ک�د 

ھ�ای س�ازم�ان  مورد نظر ب�ه ي�ک�ی از آدرس
 . ارسال کنيد

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

 )          ا���(��ز	�ن ��ا���ن  فکس  شماره

٠٠۴۴٨۴۵٢٨٠٢١٩٩ 

 :نشانی ما برروی اينترنت

http://www.fadaian-minority.org 

http://76.162.209.167/ 

 : E-Mailپست الکترونيک 

info@fadaian-minority.org 

 :) ا���(��ز	�ن ��ا���ن گير  شماره پيام
 در اروپا                

0031(0)618622401 
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    برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورائی را ببينيد
          

 ساع�ت در ھ�ف�ت�ه ۴ھای تلويزيون دمکراسی شورايی از طريق کانال تلويزيونی انديشه و به مدت  برنامه
 .باشد ھا می شود که دو ساعت آن زنده و دو ساعت ديگر تکرار برنامه پخش می

 
 :قرار است ھای تلويزيون دمکراسی شورايی بدين ساعات پخش برنامه

 :ھای تلويزيون دمکراسی شورايی دوشنبه ھر ھفته برنامه
  به وقت ايران٢٢ : ٣٠ساعت 
  به وقت اروپای مرکزی٢٠

 آنجلس  به وقت لس١١
 :و چھارشنبه ھر ھفته

  به وقت ايران٢١ : ٣٠ساعت 
  به وقت اروپای مرکزی١٩

 آنجلس  به وقت لس١٠
 

 .شود استارت پخش می برد و تله ساعت از ماھواره ھات ھا به مدت يک اين برنامه
ونيم ظھر به وق�ت اي�ران، س�اع�ت   شنبه ھر ھفته ساعت دوازده۵ شنبه و ۴ھا در روزھای  تکرار برنامه

 .آنجلس خواھد بود ده صبح به وقت اروپای مرکزی و ساعت يک نيمه شب به وقت لس
ط�ور  توانيد از طريق آدرس اينترنت�ی س�اي�ت ان�ديش�ه ب�ه ای دسترسی نداريد، می اگر به تلويزيون ماھواره

 :ھای تلويزيون دمکراسی شورايی را مشاھده کنيد زمان برنامه زنده و ھم
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 :ای کانال تلويزيون انديشه مشخصات ماھواره
North America :Galaxy 25 Frequency:12090 Horizontal Symbol Rate :20000 3/4  

Europe ,Middle East :Hot Bird 8 ,Frequency :10723 Symbol Rate:29900 3/4  
 

جمھوری اس,می و چالش 
 ھای زنان در وضعيت کنونی

 
طی سه ماھی که از روی کار آمدن دولت 
روحانی می گذرد، پس از چالش بحران ھسته ای 
و سياست خارجی رژيم، به نظر می آيد که مسئله 
زنان و چالش ھای پيش روی آنان با حکومت 
اس2می از جمله مسائلی است که به شدت فضای 

امنيتی جمھوری -جامعه و  ذھن مسئوGن نظامی
کمتر .  اس2می را به خود مشغول کرده است

روزی است که شاھد موضع گيری، مصاحبه و 
واکنش ھای علنی مقامات جمھوری اس2می، 

امنيتی اين رژيم در -خصوصا مسئوGن نظامی
مورد معض2ت زنان و ارائه راه کارھای 

مصاحبه فرمانده .  سرکوب آنان در جامعه نباشيم
 مھر و ٢٨نيروی انتظامی با روزنامه شرق در 

اظھار نظرھای اين مقام نظامی در مورد 
با بدحجابان عمدی، گروه ھای "برخورد پليس 

از جمله "  سازمان فساد و افراد با پوشش زننده
تازه ترين واکنش فرمانده نيروی انتظامی در 

و چالش ھای "  عفاف و حجاب"مورد طرح 
 در احمدی مقدم.  اجتماعی زنان در جامعه است

اين گفتگو از جنبه ھای مختلف در مورد زنان 
او در ابتدای .  ايران اظھار فضل کرده است

مصاحبه پيرامون رويکرد نيروی انتظامی در 
اساسا :  می گويد"   عفاف و حجاب"اجرای طرح 

 دستگاه دارای ٢٦در طرح عفاف و حجاب 
مسئوليت ھستند و در اين ميان در طرح عفاف و 

 وظيفه برای ناجا در نظر گرفته شده ٢٣حجاب 
 وظيفه با ٢٣او بدون بر شمردن اين .   است

" عفاف و حجاب"نگرانی از عدم اجراشدن طرح 
فکر نکنم چيزی از :   در دولت احمدی نژاد گفت

طرح عفاف و حجاب باقی ماند و اگر مانده بود، 
رنگ شد و يکی دو  بسيار کمرنگ و حتی بی

جلسه ھم بيشتر در وزارت کشور در اين راستا 
: احمدی مقدم در ادامه مصاحبه گفت.  تشکيل نشد

نژاد، اين طرح را قبول ندارد، برای  وقتی احمدی
بر بود و بر ھمين اساس ناجا  وزرايش ھم ھزينه
 .در ميدان تنھا ماند

اين اظھار نظر فرمانده نيروی انتظامی برای 
زنان ايران که بيشترين سرکوب و تبعيضات 
جنسيتی را در دوره رياست جمھوری احمدی 

 تجربه کرده اند، به يک شوخی نزديک تر نژاد
است تا يک موضع گيری عليه دولت احمدی 

اينکه فرمانده نيروی انتظامی با چه انگيزه .  نژاد
عفاف و "سياسی از اجرا نشدن طرح ارتجاعی 

در جامعه آنھم در زمان دولت احمدی "  حجاب

١٠درصفحه   


