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 مذاکرات اخير ھسته ای،
  نتايج و چشم انداز آن

 
ای ايران و گروه -دور دوم مذاکرات ھسته

 بعد از توافقات اوليه ژنو و ۵+١کشوری ھای 
روز سه شنبه "  اقدام مشترک"اجرای عمليات 

اين دور از مذاکرات .   بھمن در وين آغاز شد٢٩
اتمی، پس از سه روز مذاکرات گروھی و نيز 
ديدارھای دوجانبه ميان ھيات نمايندگی ايران با 

ھای نمايندگی آمريکا و ديگر کشورھای -ھيات
شنبه با برگزاری يک - سرانجام روز پنج۵+١

کنفرانس مطبوعاتی مشترک ميان محمد جواد 
ظريف وزير امور خارجه جمھوری اسLمی و 

  خاتمه ۵+١کاترين اشتون نماينده کشورھای 
طرفين در اين مصاحبه ضمن ابراز .  يافت

خشنودی از پيشرفت مذاکرات از دست يابی به 
خبر "  چارچوب دستور کار مذاکرات جامع"يک 
غنی سازی اورانيوم و ابعاد آن، بررسی .  دادند

 کاھش ذخيره غنی سازی، تاسيسات فوردو،
کاھش تحقيق در ، آب سنگين اراکنيروگاه 

ھای بيشتر -ای و چگونگی بازرسی-پروسه ھسته
تر، از جمله موارد مورد توافق اجLس -و فشرده

سه روزه وين ھستند، که قرار است در نشست 
 ماھه مورد بررسی ۴بعدی و در يک بازه زمانی 

 . قرار گيرند
 اسفند ماه ٢٧تعيين زمان دور بعدی مذاکرات در 
ھای فنی و -جاری و نيز تعيين زمان نشست

کارشناسی نمايندگان دو طرف پيش از شروع 
مذاکرات رسمی دور بعد، از جمله ديگر نتايج 

در .  ای بوده اند-اين مرحله از مذاکرات ھسته 
واقع، نتايج اين دور از مذاکرات را صرفا بايد 

ھای مناسب برای ادامه روند -در ايجاد زمينه
از اين .  مذاکرات در دورھای بعدی ارزيابی کرد

رو، نمايندگان جمھوری اسLمی و گروه 
 به رغم تاکيد بر سختی راه پس ۵+١کشورھای 

از سه روز مذاکره، به کشورھای خود بازگشتند 
تا روی ابعاد و چگونگی پيشبرد اجرايی 
موضوعات مورد توافق اين نشست، تبادل نظر و 

 . تصميم گيری کنند
از توافقات به عمل آمده از جمله دست يابی به 

 در "  چارچوب دستور کار مذاکرات جامع"يک 
اين دوره از مذاکرات اتمی که بگذريم، نشست 
سه روزه وين، پيش از شروع و نيز در روزھای 
تداوم خود عمدتا با طرح موضوعاتی مناقشه 
. برانگيز از سوی طرفين درگير ھمراه بود

موضوعاتی که جملگی نشان می دھند مسير 

 با تصويب اجرای مرحله دوم ٩٣بودجه سال 
به تصويب "  ھا ھدفمندسازی يارانه"سياست 

تصويب اين سياست که با .  مجلس اسLمی رسيد
توافق و ھماھنگی کامل دولت و مجلس قرار 
است از ابتدای سال آينده اجرايی شود، نشان داد 

چه ".  چرخد در به روی ھمان پاشنه می"که 
نژاد باشد چه روحانی، چه نمايندگان  احمدی

طلبان و چه اصول گرايانان  سياسی اصLح
ھای اقتصادی دولت عليه  ھمواره سياست

داران  کارگران و زحمتکشان و به نفع سرمايه
 .اتخاذ شده است
ھا در حالی  ی دوم حذف يارانه اجرای مرحله

قرار است بار خود را بر دوش کارگران و 

زحمتکشان تحميل کند که اجرای مرحله اول آن 
ھای ھر  خرابی و رانده شدن بخش منجر به خانه

چه بيشتری از مردم به زير خط فقر شده و 
شود که اجرای مرحله دوم حذف  بينی می پيش

ھا با افزايش نرخ تورم، ھمان آثار تخريبی  يارانه
با .  ی اول را به دنبال داشته باشد اجرای مرحله

ی اول مبلغ ناچيزی  اين تفاوت که اگر در مرحله
و با ھدف به   -ھای نقدی  تحت عنوان يارانه
به مردم داده شد، اکنون   -ھا  سکوت کشاندن توده

نه تنھا قرار نيست اين مبلغ افزايشی پيدا کند که 
ی نقدی  ، يارانه"عدم نياز"ی  حتا به بھانه

 .ھايی از مردم نيز قطع خواھد شد بخش

دستمزدھای کارگری و نحوه افزايش يا عدم 
برانگيز  افزايش آن به يکی از موضوعات چالش

طبقه کارگر به .  دولت روحانی تبديل شده است
حکم وضعيت اقتصادی و معيشتی خود، خواستار 

ست که بتواند ھزينه  افزايش دستمزد به نحوی
از اين رو به .  اش را تامين کند خود و خانواده

رغم تھاجمات پی در پی سرمايه عليه کار، از 
مبارزه برای افزايش حداقل دستمزد jاقل طبق 
معيارھای قانونی و به رسميت شناخته شده رژيم 

 .سياسی حاکم، باز نايستاده است

پوشيده نيست که بوروکراسی دولتی در ايران، 
ھای دولتی در  نمونه فاسدترين بوروکراسی

ھای  حتا از ديدگاه سازمان.  سراسر جھان است
المللی که با نگرش و ديدگاه بورژوايی،  بين

بوروکراسی در کشورھای جھان را مورد 
دھند، جمھوری اسLمی در  بررسی قرار می

ھای فاسد جای  ھای بوروکراسی باjترين رده
ست که در يک رژيم  بديھی.  گرفته است

استبدادی، جايی که طبقه حاکم تنھا با ديکتاتوری 
کند و حتا کنترل بورژوايی و  عريان حکومت می

 !زنان بھار عرب و چالش ھای پيش رو
 

آنان نه تنھا خود در تظاھرات .  زنان در خيزش ھای عمومی و فراگير در بھار عربی نقشی بسزا داشتند
 بود ٢٠١١ ژانويه ی ١٨.  و اعتراضات عمومی شرکت می کردند، بلکه به سازماندھی آن می پرداختند

چھار : "   ساله ی مصری، ويدئو کليپی چھار دقيقه ای در يوتيوپ منتشر کرد٢۶زن " اسما محفوظ"که 
مصری خود را آتش زدند تا عليه گرسنگی، فقر و خفتی که سی سال با آن زندگی می کردند، اعتراض 

 ..." آن ھا فکر می کردند، ما ھم می توانيم انقLبی مانند انقLب تونس داشته باشيم. کنند
 ژانويه عليه حسنی مبارک دعوت کرده و اعLم می ٢۵در ادامه، اسما مردم را به شرکت در تظاھرات 

صدھا ھزار نفر به سرعت روی .  کند که خود نيز در اين روز در ميدان تحرير حضور خواھد داشت
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 روز جھانی زن،
 روز خشم و اعتراض
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مذاکرات اخير ھسته ای، 
 نتايج و چشم انداز آن

دست يابی به يک راه حل نھايی و جامع در مورد 
ای ايران با چه مشکLت و دشواری -پرونده ھسته
تاکيد مقامات .  ای ھمراه است-ھای عديده

آمريکايی از جمله جی کارنی، سخنگوی کاخ 
ھای شورای امنيت  در مورد اجرای قطعنامه  سفيد

-سازمان ملل متحد و موضوع بررسی توانايی
ھای موشکی بالستيک جمھوری اسLمی و به 
دنبال آن، طرح اين موضوعات از طرف وندی 
شرمن مسئول ھيات نمايندگی آمريکا در 
مذاکرات سه روزه وين، از جمله مسايلی بودند 

ای از -ای و پاره-که با واکنش تند خامنه
نمايندگان ھيات مذاکره کننده جمھوری اسLمی 

 بھمن، يک ٢٨خامنه ای در سخنرانی . مواجه شد
روز پيش از شروع مذاکرات، ضمن تکرار 

اش مبنی بر اينکه نسبت به -موضع ھميشگی
: مذاکرات خوشبين نسيت، به صراحت گفت

اگر .  ای بيش نيست-ای بھانه-موضوع ھسته
ای -روزی بر فرض محال ھم، موضوع ھسته
ھا -مطابق خواست آمريکا حل شود، آمريکايی

مسايل ديگری را پيش خواھند کشيد، و اکنون نيز 
ھمه شاھد ھستيم که سخنگويان دولت آمريکا از 

ھای موشکی و -موضوعات حقوق بشر، توانايی
 . دفاعی ايران سخن به ميان می آورند

درست بعد از اين موضع گيری خامنه ای بود که 
ھای -جواد ظريف طرح موضوع موشک

بالستيک را خط قرمر جمھوری اسLمی اعLم 
ای، روی -به جز موضوعات ھسته:  کرد و گفت

عباس .  ھيچ مورد ديگری وارد مذاکره نمی شويم
عراقچی، يکی از مذاکره کنندگان ارشد ھيات 
نمايندگی ايران نيز که تا پيش از اين ھمانند جواد 
ظريف ھمواره بر خوشبينی مذاکرات و رسيدن 

گفت، - ماه آينده سخن می۶به توافقات جامع طی 
اينبار در نخستين روز مذاکرات اعLم کرد، 
نسبت به مذاکرات و رسيدن به يک راه حل جامع 

ھا، مايکل مان -عLوه بر اين.  خوشبين نيست
سخنگوی مسئول سياست خارجه اتحاديه اروپا 
نيز در روز دوم مذاکرات وين طی گفتگوئی با 

ھرچند مذاکرات جدی و پويا :  شبکه العالم گفت
به چه سمتی پيش دانيم  رود، اما نمی پيش می

توان  رود و در مورد زمان پايان آن نيز نمی می
 )تاکيد از ماست.(به طور قطع نظر داد

-با وجود موارد ياد شده و به رغم ھمه دشواری
ھايی که در مسير مذاکرات -ھا، موانع و سختی

ای ميان جمھوری اسLمی و گروه -ھسته
- وجود دارد، اينطور به نظر می۵+١کشورھای 

آيد که ھيچ کدام از طرفين دعوا خواھان شکست 
يا توقف مذاکرات پيش رو در وضعيت کنونی 

برای دولت آمريکا و اتحاديه اروپا که .  نيستند
طی بيش از يک دھه مناقشه بر سر پرونده اتمی 

اند جمھوری اسLمی را -ايران، ھم اکنون توانسته
مجبور و "  تاکتيک نرمش قھرمانانه"به پذيرش 

در نتيجه به پای مذاکرات جدی و ھمه جانبه 
بکشانند، طبيعتا شکست و يا توقف توافق نامه 
ژنو در اين مقطع و يا در مذاکرات آينده تبعات 
. سياسی معينی را به دنبال خواھد داشت 

 و به طور اخص آمريکا به ۵+١کشورھای 

خوبی بر اين امر واقف ھستند که جمھوری 
اسLمی در شکننده ترين موقعيت سياسی و 
اقتصادی خود، به اجبار به اين مذاکرات تن داده 

آنھا، به رغم اينکه طی مذاکرات بر ھمه .  است
شان جھت رسيدن به يک توافق -ھای-خواست

جامع از جمله تغيير سياست خارجی جمھوری 
اسLمی پافشاری خواھند کرد، اما بر اين امر ھم 
واقف ھستند که شکست يا توقف مذاکرات کنونی 
و به دنبال آن برگشت به نقطه آغازين پيش از 
توافق نامه ژنو، يک شکست سياسی را برايشان 

در طرف ديگر اين ماجرا اما، .  رقم خواھد زد
رژيمی به بن بست .  جمھوری اسLمی قرار دارد

ھای سياسی، اقتصادی و -رسيده در ھمه عرصه
دولتی با خزانه تھی و وضعيت .  اجتماعی

تورمی مزمن، تشديد بحران   -اقتصادی رکود
ھای اصولگرای رژيم -سياسی در درون جناح

ھای -ھمراه با گسترش مبارزات کارگران و توده
ھا به رويشان بسته -ی راه-ای که ھمه-فقر زده

طبيعتا، وضعيت موجود چيزی نيست .  شده است
که از چشمان مسئوjن امنيتی جمھوری اسLمی 

" تدبير و اميد"و به تبع آن، از نگاه دولت 
اگر تا پيش از اين، .  روحانی دور مانده باشد

ای به عمد چشمان خود را بر اين -شخص خامنه
ھمه معضLت سياسی، اقتصادی و اجتماعی 
جامعه بسته بود، اگر رھبر جمھوری اسLمی تا 
پيش از اين، در ھر سخنرانی خود برای تقويت 
نيروھای درونی رژيم، آگاھانه و به عمد اصرار 
بر انکار بحران و وضعيت نابسامان رژيم 
اسLمی داشت، اکنون، او نيز به موقعيت شکننده 
و شرايط وخامت بار جمھوری اسLمی واقف 

طرح اقتصاد مقاومتی و ابLغ .  شده است
چگونگی پيشبرد موارد آن به قوای سه گانه 
-رژيم، آنھم درست در روزھای مذاکرات ھسته

ای از وضعيت -ای وين ، بيان نگرانی خامنه
. ست-شکننده و بحرانی رژيم در موقعيت کنونی

ھايی که رھبر -لذا، به رغم ھمه انتقادات و بدبينی
جمھوری اسLمی نسبت به توافقنامه ژنو و روند 
مذاکرات دارد، اما، در عمل خواھان ادامه 

ای به عنوان باjترين مقام -خامنه.  مذاکرات است
تصميم گيرنده جمھوری اسLمی، در ھمان 

:  بھمن خود، صريحا اعLم کرد٢٨سخنرانی 
کاری که وزارت امور خارجه و مسئوjن دولتی 
در خصوص مذاکرات ھسته ای آغاز کرده اند، 

ايران نقض کننده کاری ادامه پيدا خواھد کرد و 
(که شروع کرده است، نخواھد بود تاکيد از . 

 ). ماست
ای اما، صرفا در بدبينی به -مشکل خامنه

مذاکرات و يا نگرانی از شکست توافقنامه ژنو 
ای ريشه در -اعLم موضع دوگانه خامنه.  نيست
از تشديد بحران -  ھای رژيم و نگرانی-بحران

بر کسی پوشيده .  سياسی در روند مذاکرات دارد
نيست که جناحی از اصولگرايان به شدت مخالف 
توافقنامه ژنو ھستند و در بيان اعLم موضع 

اين .  شان نيز، آشکارا عمل می کنند-مخالفت
مخالفت، فعL با محوريت جبھه پايداری به 
زعامت مصباح يزدی و نمايندگان طرفدار اين 

 به صورت کامL جبھه در مجلس ارتجاع
. شود-ھماھنگ و تشکيLتی بازتاب داده می
ھای -مخالفتی که از حمايت و پشتيبانی گروه

ديگری از اصولگرايان از جمله باjترين 
فرماندھانی   .فرماندھان سپاه نيز برخوردار است

که به رغم مخالفت با توافقات ژنو و اجرای 

اقدامات مشترک، فعL سعی دارند در ھماھنگی با 
ھای -موضع گيری.  ای عمل کنند-نظرات خامنه

جعفری فرمانده سپاه پاسداران نمونه روشنی از 
موضع سپاه در مواجھه با روند مذاکرات پيش 

 ٣٠خبرگزاری فارس روز چھارشنبه .  رو است
به نقل از )  دومين روز مذاکرات وين(بھمن 

به دليل مقطع حساسی که بايد :  جعفری نوشت
مذاکرات به جلو برود تا بھانه دست کسی ندھيم، 
 .فعL بايد سکوت کنيم و بغض در گلو نگه داريم

خبرگزاری فارس ھمچنين به نقل از فرمانده سپاه 
ھدف از مذاکرات برداشتن :  پاسداران نوشت

 . فشار اقتصادی بر مردم است
بنابراين، خامنه ای با بيان مواضع دوگانه خود، 
از يک طرف تLش دارد تا مخالفين توافقنامه ژنو 

بغض در گلو "وjيت و "  ذوب شدگان"از جمله 
را آرام کند و از طرف ديگر با "  دارندگان-نگه

رايی -نظر موافق نسبت به ادامه مذاکرات، ھم
خود را با دولت روحانی جھت تقويت تيم مذاکره 

. دھد-کننده برای پيشبرد روند مذاکرات نشان می
ای، دولت روحانی و ھمه نيروھای موافق -خامنه

توافقنامه ژنو به خوبی بر اين امر واقف ھستند 
که شکست مذاکرات و برگشت به زمان پيش از 
توافقات ژنو، چه عواقب وخيمی را برای 

اساسا، .  جمھوری اسLمی به ھمراه خواھد داشت
و تن دادن به توافقات "  نرمش قھرمانانه"پذيرش 

ژنو ناشی از ھمين تنگناھای بسيار شديد سياسی، 
اقتصادی و اجتماعی رژيم بود؛ تنگناھايی که در 
صورت تداوم خود، ادامه کاری جمھوری 
.  اسLمی را با مشکل جدی مواجه می ساخت

حال با شکست مذاکرات و برگشت به ھمان 
وضعيت پيشين، اوضاع سياسی و اقتصادی 
جمھوری اسLمی در عرصه داخلی و بين المللی 
به مراتب وخيم تر از شرايط پيش از توافقات 

اين ھمان نکته ای است که خامنه.  ژنو خواھد شد
جمھوری "  دارندگان-بغض در گلو نگه"ای  و -

 . اسLمی به خوبی بر آن واقف ھستند
با اين ھمه، بايد اذعان کرد که موانع مذاکرات 

ای جھت رسيدن به يک توافق جامع به -ھسته
مراتب فراتر از تمايLت کنونی طرفين منافشه 

ای يک  نزاع ھسته.  برای حل اين بحران است
ماجرای منفرد که طرفين دعوا بتوانند بر سر آن 
به توافق برسند و مسئله به ھمين سادگی خاتمه 

آويزی از  بلکه در اساس، دست.  پيدا کند، نيست
ھای بزرگ، به ويژه آمريکا و اروپا  سوی قدرت

برای تسويه حساب با جمھوری اسLمی در 
لذا، اين مسئله .  عرصه سياست خارجی بوده است

خواھد، به  گونه که روحانی می تواند آن نمی
که  صورت قطعی حل و فصل گردد، مگر آن

حل اين .  اختLفات در سياست خارجی حل گردد
که در اساِس  اختLفات نيز ممکن نيست مگر آن

سياست خارجی جمھوری اسLمی تغييراتی رخ 
ست و با  ھای جھانی دھد که خواست قدرت

 .ھا ھماھنگی داشته باشد ای آن ھای منطقه سياست
ھای -ايی موشکطرح موضوعاتی از قبيل توان

بالستک جمھوری اسLمی، پيگيری اجرای موارد 
مندرج در قطعنامه ھای شورای امنيت، موضوع 
تروريسم و  مسائل ديگری از اين دست، از جمله 

. ھای مطرح روند مذاکرات آتی است-دشواری
ھايی که روی روند دستيابی توافق کلی -دشواری

 سايه افکنده ۵+١کشورھای جمھوری اسLمی و 
اين توافق را ھمچنان تيره و تار چشم انداز و 

 . کرده است
 
 
 
 



 ٣ ۶۶۴ شماره  ٩٢نيمه  اول اسفند     ٣

۴درصفحه   

 "ھا ھدفمندسازی يارانه" و نتايج مرحله دوم ٩٣بودجه سال 

که "  ھا ھدفمندسازی يارانه"با اجرای مرحله دوم 
توان آن را ھمان  ھای حکومت می خارج از لفاظی

ی توکلی يکی از  گفته ھا ناميد، به حذف يارانه
طور  ھای انرژی به نمايندگان مجلس، بھای حامل

 ١۵ درصد افزايش خواھد يافت و ٧١متوسط 
 درصدی افزوده و آن را به ٣٠درصد به تورم 

برخی از نمايندگان ( درصد خواھد رساند ۴۵
شان بيشتر از اين  بينی مجلس اسLمی حتا پيش

چنين  در اين طرح قرار است ھم).  باشد ارقام می
بھای نان که غذای اصلی محرومان جامعه است، 

 ھزار ۵٩براساس مصوبه مجلس از . افزايش يابد
 ميلياردی که قرار است دولت از حذف ٢٠٠و 

 ٣٠٠ ھزار و ١١ھا درآمد داشته باشد،  يارانه
ميليارد تومان آن از محل افزايش قيمت نان و 

 ميليارد ٩٠٠ ھزار و ۴٧برق تامين خواھد شد و 
ھای انرژی و  تومان نيز از افزايش قيمت حامل

ی توکلی نماينده  ست که به گفته اين در حالی
مجلس اسLمی، سقف درآمد دولت از محل 

ھای انرژی در سال جاری  افزايش قيمت حامل
 .  ھزار ميليارد تومان بوده است٢٨

پيش از اين برخی از اقتصاددانان نزديک به 
حکومت، نسبت به آثار تخريبی افزايش بھای 

ی دوم سياست  کاjھا و اجرای مرحله
حسين .  ھشدار داده بودند"  ھا ھدفمندسازی يارانه"

راغفر يکی از اين اقتصاددانان است که در 
 ١٠مصاحبه با روزنامه شرق در تاريخ سه شنبه 
ھای  ديماه، ضمن مخالفت با افزايش قيمت حامل

اگر اين اتفاق بيفتد مارپيچ تورم : "گويد انرژی می
کماکان رشد خواھد کرد و اين موجب تکرار 

به معنای ديگر .  شود اتفاق سه سال گذشته می
 ٩٣ھای انرژی در سال  افزايش قيمت حامل

چه تاکنون اتفاق افتاده  کيفيت زندگی را بيش از آن
دھد، قدرت خريد را پايين آورده و با  کاھش می

کن  بازی، توليد را ريشه رونق دjلی و سفته
 ".کند می

ی اول طرح  طور که پيش از اجرای مرحله ھمان
سازمان ما اعLم کرده "  ھا ھدفمندسازی يارانه"

بود که اين طرح به ضرر کارگران و زحمتکشان 
ھا را بدتر و بيکاری  بوده و وضعيت معيشتی آن

ی دوم نيز  را افزايش خواھد داد، اجرای مرحله
بويژه در .  ھا خواھد داشت چنين تبعاتی برای آن

تر از  شرايط کنونی که اقتصاد در بحرانی عميق
سه سال قبل قرار گرفته، ھرگونه اقداماتی از اين 

تر شدن وضعيت مزدبگيران  قبيل تنھا به وخيم
 .منجر خواھد شد

ست که افزايش دستمزد  وقتی دولت مدعی
کارگران منجر به تورم خواھد شد، چه جوابی 

ھای انرژی و نان  آور حامل برای افزايش سرسام
ھم  آن!  و تاثير آن در افزايش تورم خواھد داشت؟

در شرايطی که بحث بر سر افزايش دستمزد 
افزايش .  کارگر ماھيت کامL متفاوتی دارد

بری از  دستمزد کارگر تنھا دعوا بر سر سھم
حاصل کار کارگر است و با افزايش دستمزد 

داران به سودی  ست تنھا سرمايه کارگر، کافی
کمتر راضی شوند تا ھيچ افزايشی در قيمت 

افزايش دستمزد .  کاjھا بدنبال نداشته باشد
ازديدگاه اقتصاد بورژوائی حتا منجر به افزايش 

تواند نقش مثبتی  قدرت خريد کارگران شده و می
در وضعيت کنونی اقتصادی داشته باشد، اما 

ھای انرژی برخLف  افزايش بھای نان و حامل
دستمزدھا، تاثيری مستقيم بر افزايش تورم 

طور مستقيم بر  خواھند داشت و اين افزايش به
زندگی کارگران و ساير زحمتکشان که اکثريت 

دھند تاثير خواھد  بزرگ جامعه را تشکيل می
 . گذاشت

ھا، تنھا  ی دوم حذف يارانه البته اجرای مرحله
ھای اقتصادی ضد کارگری دولت  يکی از سياست
 که تکرار ھمان ٩٣کل بودجه .  روحانی است

نژاد است، به نفع  بودجه دولت احمدی
 .داران و بر ضد کارگران تنظيم شده است سرمايه

ترين  اساسا بودجه که نمايی از عمومی
ھای اقتصادی دولت و بيانگر درآمدھا و  سياست
ھای آن در طول يک سال است، چيزی  ھزينه

نيست جز باز تقسيم درآمد ملی  به نفع 
 .داران سرمايه

باشد،  درآمد ملی کشور حاصل کار کارگران می
داران  ی اول بين سرمايه اما اين درآمد در مرحله

ی مالکانه و کارگران  و مالکان بابت سود و بھره
در ايران، دولت که .  شود بابت دستمزد تقسيم می

درآمدھای نفتی را در انحصار خود دارد، ھم 
داران است و ھم سھمی از  نماينده سياسی سرمايه

. کند درآمد ملی کشور را از اين بابت تصاحب می
اما دولت درآمد نفتی و ساير درآمدھای خود از 

ھای حکومتی و  جمله ماليات را صرف دستگاه
دار  ی سرمايه کند که به طبقه ھايی می رانت
 .دھد می

ھای حکومتی چه ھستند و چه وظايفی  اما دستگاه
برعھده دارند که سھم مھمی از بودجه نصيب 

 !شود؟ ھا می آن
ی حفظ  داری وظيفه ھا در جوامع سرمايه حکومت

بنابر .  نظم و مناسبات موجود را برعھده دارند
اين دولت از حاصل کار کارگران ارتزاق کرده 
اما ھمان دستگاه دولتی را عليه طبقه کارگر به 

ھا دستگاه سرکوب را راه  دولت.  گيرد کار می
ھا را که از  اندازند تا کارگران و کمونيست می

کنند سرکوب و به زندان  منافع کارگران دفاع می
ھای اخير  برای مثال در روزھا و ھفته.  بياندازند

بارھا شاھد تھاجم نيروھای سرکوب به تجمعات 
طور دستگيری و حتا  ايم و يا ھمين کارگری بوده

محاکمه کارگرانی که در سازماندھی اعتصابات 
ھم اکنون صدھا نفر به .  اند کارگری نقش داشته

ھای کارگری و سياسی در زندان  دليل فعاليت
ھمه جا دستگاه سرکوب برای حفظ .  برند بسر می

 . باشد ی به ميدان آمدن می رژيم آماده
ھای حکومتی نيز از ھمين سياست  ديگر دستگاه

ای را در  کنند و ھر کدام وظيفه کلی پيروی می
برای مثال دستگاه .  اين مجموعه برعھده دارند

سانسور که در دولت و قوه قضاييه مستقر است، 
ی جلوگيری از آزادی نشر و بيان را  وظيفه

ی  ھای مذھبی وظيفه برعھده دارد و يا دستگاه

ھا و تبليغ حکومت را برعھده  تحميق توده
نسبت به   –در بودجه دولت روحانی .  گيرند می

حتا ما شاھد افزايش   -نژاد  بودجه دولت احمدی
ی ساليانه ھستيم و  ھا بر بودجه بار اين دستگاه

 درصدی ۵٠ھا از افزايش  برخی از اين دستگاه
 درصدی مانند شورای ۴۵مانند ارتش و يا 

مجلس اسLمی حتا به .  اند نگھبان برخوردار شده
 ھزار ١٠ھا بسنده نکرد و با افزايش  اين افزايش

 ھزار ميليارد ٧ميليارد تومانی سقف بودجه، 
تومان از آن را بار ديگر به نيروھای نظامی و 

ست که در  اين در حالی.  امنيتی اختصاص داد
بخش آموزش و بھداشت بودجه با فقری 

 .باشد وحشتناک روبرو می
گيری برای پرداخت  يا برای نمونه، در رای

 موسسه غيردولتی که ۵١کمک مالی دولت به 
بنياد "ھای تبليغ مذھبی مانند  عموما دستگاه

ای  متعلق به برادر خامنه"  حکمت اسLمی صدرا
به رياست "  مرکز اسناد انقLب اسLمی"و يا 

اندرکاران در  حسينييان نماينده مجلس و از دست
باشند،  وزارت اطLعات می"  ای ھای زنجيره قتل"

اين برای "jريجانی رئيس مجلس با بيان اين که 
خواستار "  گيری شرکت کنيد اسLم است، در رای

 .تصويب آن در jيحه بودجه گرديد
طور که در باj آمد، دولت بخش ديگری  اما ھمان

از بودجه را نيز مستقيم و با استفاده از رانت 
ريزد که برای  داران می قدرت، به جيب سرمايه

توان از بابک زنجانی به عنوان يک  نمونه می
نمونه نام برد که با استفاده از رانت دولتی به 

ی ھنگفتی رسيد و در آخر خود در جنگ  سرمايه
ھای حکومتی به دليل استفاده از  قدرت بين جناح

توان به  يا می.  ھا به زندان افتاد ھمين رانت
انگيزی که در واگذاری اموال و  ھای شگفت رانت

شود  داران داده می کارخانجات دولتی به سرمايه
در .  مانند مخابرات يا مھاب قدس اشاره کرد

 نيز تصويب شده است تا از محل ٩٣بودجه سال 
 ھزار ميليارد ٣٠فروش اموال دولتی، دولت 
شک در اين مورد  تومان درآمد کسب کند که بی

داران از  ھای گذشته سرمايه نيز مانند سال
ھای وسيع دولتی برای تصاحب اموال  رانت

. دولتی به بھايی بسيار پايين بھره خواھند برد
ھای دولتی در اختيار  يکی ديگر از رانت

ھای مالياتی  قراردادن ارز دولتی، اعطای معافيت
و گمرگی و يا فروش برخی از کاjھا به قيمتی 

داران، تحت عنوان قيمت  بسيار پايين به سرمايه
دولتی است که منجر به افزايش و حتا کسب 

. گردد داران می سودھای نجومی توسط سرمايه
داران و  ھای عمرانی به سرمايه واگذاری پروژه

شود يکی  ھايی که در اين عرصه می ولخرجی
ست که بودجه به طور مستقيم به  ھايی ديگر از راه
 .گردد داران سرازير می جيب سرمايه
عنوان درآمد کسب  چه که دولت به بنابر اين آن

طور مستقيم و يا غيرمستقيم مانند  کند چه به می
درآمدھای نفتی، ماليات و يا فروش اوراق قرضه 

از حاصل کار )  اصطLح اوراق مشارکت به(

١از صفحه   

 زنده باد سوسياليسم 



 ۴ ۶۶۴ شماره  ٩٢نيمه  اول اسفند     ۴

٣از صفحه   

 "ھا ھدفمندسازی يارانه" و نتايج مرحله دوم ٩٣بودجه سال 
در سال آينده نيز قرار .  ی نبود پول نام برد بھانه

. ھا متوقف شود است کار در بسياری از پروژه
ی نوبخت معاون روحانی، دولت قرار  گفته به

 درصد پيشرفت ٨٠ھايی را که  است پروژه
 طرح ٢۴۶اند حمايت مالی کند که  فيزيکی داشته
 طرح عمرانی را شامل ٢٠٠٠از مجموع 

 .شود می
در يک کLم کسری بودجه تاثير مستقيمی در 
افزايش تورم، رکود و بيکاری در جامعه خواھد 

 .داشت
از ديگر معضLت بودجه و اساسا دولت، 

باشد که به صورت  ھای انباشته دولت می بدھی
ھای بانکی و بدھی به  ، بدھی"اوراق مشارکت"

" اوراق مشارکت"در زمينه .  باشد پيمانکاران می
ھای احمد توکلی در مجلس  و براساس گفته

، به دليل ٩۵اسLمی، دولت بايد تا پايان سال 
ھای گذشته فروخته  اوراق مشارکتی که در سال

 ھزار ميليارد تومان اصل و فرع پول ١۶۵است 
اين در حالی .  خريداران اوراق مشارکت را بدھد

است که دولت نه تنھا پولی برای بازپرداخت 
، قرار ٩٣ندارد که براساس مصوبه بودجه سال 

 ھزار ٢۵ھای خود  است برای تامين ھزينه
ميليارد تومان از فروش اوراق مشارکت کسب 

 !!!درآمد کند
طور که در ابتدا نيز به آن اشاره شد،  ھمان

ھای اقتصادی دولت روحانی از ابتدا تا  سياست
امروز در راستای بازگذاشتن ھر چه بيشتر دست 

داران برای افزايش سود و به موازات آن  سرمايه
از .  حقوقی ھر چه بيشتر کارگران بوده است بی

زمانی که دولت روحانی بر سر کار آمده تمام ھم 
داران و حمايت  و غم آن، بر جلب اعتماد سرمايه

ھا استوار گرديده است و در ھمين راستا و  از آن
طور که توضيح داده شد بودجه ساjنه نيز  ھمان

تنظيم گرديده و باز در ھمين راستاست که دولت 
تمام سعی خود را برای جلوگيری از افزايش 
دستمزد به ميزانی که کارگران خواھان آن 

 .گيرد ھستند، به کار می
اقتصاددان، خط فقر که "  حسين راغفر"ی  به گفته

 يک ٩٠ھای مرکز آمار در سال  براساس داده
شد در   ھزار تومان برآورد می٧٠٠ميليون و 

 ھزار تومان ۵٠٠ به دو ميليون و ٩٢سال 
افزايش يافته و البته شکی نيز نيست که در سال 
آينده با اين نرخ تورم، باز ھم افزايش خواھد 

ست که حداقل دستمزد  اين در حالی.  يافت
کارگران ھم اکنون تنھا يک پنجم خط فقر را 

دھد و متاسفانه حتا بسياری از  پوشش می
کارگران و بويژه کارگران زن از دريافت ھمين 

براساس آمار .  حداقل دستمزد نيز محروم ھستند
 کسری ٩٠ تا ٨۴ھای  بانک مرکزی در طی سال

بر .  بودجه خانوار بيش از سه برابر شده است
ھمين اساس اگر کارگری با حداقل دستمزد 

 متری ۴٠ يک آپارتمان ٨٣توانست در سال  می
 ٢٧اجاره کند، ھم اکنون اين متراژ به کمتر از 

گفته معاون وزير بھداشت  به.  متر رسيده است
 ايرانی غذای کافی برای ۵يک نفر از ھر 

 درصد از مردم نيز به اندازه ٩٠خوردن ندارد و 
چنين در  ھم.  کنند کافی ميوه و سبزی مصرف نمی

ھای ناشی از تورم بر روی  کاھش بار ھزينه
 درصد ٨٠ھم اکنون حدود .  کند دوش مردم نمی

درمانی   –ھا و کل شبکه بھداشتی  بيمارستان
کشور که قرار است به مردم خدمات درمانی و 
بھداشتی ارائه کنند، دولتی بوده و به بودجه 

ست که ھم  وابستگی کامل دارند و اين در حالی
اکنون اين وزارتخانه با ھزاران ميليارد تومان 

 .باشد کسری بودجه روبرو می
 بر ٩٣يکی ديگر از تبعات بسيار منفی بودجه 

زندگی کارگران و زحمتکشان، تاثير بودجه بر 
تشديد بحران اقتصادی و افزايش تورم و بيکاری 

يکی از نمودھای اين معضل، کسری .  باشد می
بودجه است که برخی از نمايندگان مجلس از 

 ١١٠ تا ١٠٠جمله احمد توکلی رقم آن را بين 
ھزار ميليارد تومان يعنی حدود نيمی از بودجه 

درآمدھای مالياتی .  اند عمومی کشور اعLم کرده
 يکی از ٩٣در نظر گرفته شده در بودجه سال 

مواردی است که بر روی آن انگشت گذاشته 
در حالی که درآمد مالياتی دولت در سال .  شود می

 ھزار ميليارد تومان خواھد رسيد، ۴٣جاری به 
 ھزار ميليارد ۶۶ اين رقم ٩٣در بودجه سال 

بينی شده که با توجه به وضعيت  تومان پيش
اقتصادی و بحران رکود تورمی تحقق آن 

بسياری ديگر از منابع .  باشد غيرممکن می
گونه غيرواقعی در بودجه  درآمدی دولت به ھمين

 .اند ذکر شده
دولت برای جبران کسری بودجه چند راه دارد 

به .  باشد ھا افزايش نقدينگی می که يکی از اين راه
ی کميجانی قائم مقام بانک مرکزی رشد  گفته

نقدينگی برای مثال در آذرماه امسال نسبت به 
نتيجه افزايش .   درصد بوده است٢٨سال گذشته 

نقدينگی آن ھم در کشوری که رشد اقتصادی 
ترين حالت صفر درصد  منفی يا حتا در خوشبينانه

ای جز افزايش تورم را در بر نخواھد  دارد، نتيجه
زا نيست که  نقدينگی در شرايطی تورم.  داشت

حجم (متناسب با نيازھای آن جامعه به نقدينگی 
برای مثال اگر .  افزايش يابد)  پول و شبه پول

 درصد رشد کند، ۵حجم اقتصاد در يک کشور 
توان شاھد رشد نقدينگی  متناسب با اين رشد، می

که آثار تورمی چندانی از خود  نيز بود، بدون آن
اما در حالی که حجم اقتصاد .  برجای بگذارد

 ۶شود و در يک سال رشد منفی  کوچکتر می
کند، افزايش نقدينگی نه  درصدی را تجربه می

تنھا تناسبی با اين رشد منفی ندارد که منجر به 
برای نمونه در .  تورم و افزايش رکود خواھد شد

 دولت مجوز ٧جاری و در تبصره  بودجه سال
انتشار ايران چک توسط بانک مرکزی را گرفته 

عنوان ابزاری برای  تواند به است که اين خود می
 . کار گرفته شود کسری بودجه توسط دولت به

راه حل ديگر دولت برای مقابله با کسری بودجه 
ھای عمرانی است که اين نيز به  کاھش ھزينه

گردد، برای  ی خود منجر به بيکاری می نوبه
ھا و  توان از تعطيلی برخی از پروژه نمونه می

بيکاری کارگران شاغل در آن در سال جاری به 

چه  شود اما آن ھا تامين می کارگران و از جيب آن
گيرد  ھا را در بودجه به خود می که عنوان ھزينه

ست که مستقيم به جيب  به طور عموم يا پولی
ريزد و يا غيرمستقيم و با تامين  داران می سرمايه

نيازھای مالی دستگاه نظامی و بوروکراسی 
 .گردد حاکم، مصروف اين طبقه می

تنھا بخش کوچکی از بودجه ساليانه که شامل 
ھايی مانند  ھای وزارتخانه بخشی از بودجه

آموزش و پرورش، آموزش عالی و يا بھداشت و 
شود، مصروف نيازھای مالی خدماتی  درمان می

ھا به طور مستقيم ارتباط پيدا  شود که به توده می
تر و  کند که اين بخش نيز سال به سال ضعيف می

 .گردد تر می jغر
نژاد از نمايندگان مجلس  ی کوچکی گفته به

اسLمی، اگرچه بودجه جاری وزارت آموزش و 
چنان اين   درصد افزايش يافته اما ھم٢۶پرورش 

 ھزار ميليارد تومانی روبرو ٢بودجه با کسری 
بوده و از پرداخت مطالبات فرھنگيان ناتوان 

 درصدی ۴٩چنين از کاھش  وی ھم.  خواھد ماند
کاھش .  بودجه عمرانی اين وزارتخانه خبر داد
ست که نه  بودجه عمرانی اين وزارتخانه در حالی

تنھا کشور با کمبود فضاھای آموزشی 
روبروست، بلکه فضاھای آموزشی موجود نيز 

ی آن  باشند که نتيجه فاقد امکانات مناسب می
ی  سوزی در مدرسه چون آتش بروز فجايعی ھم

 .آباد پيرانشھر است شين
وضعيت بودجه در بھداشت و درمان نيز 

ای  گونه وپرورش است، به بارتر از آموزش تاسف
که در ارتباط با بودجه اين بخش، مجلس در روز 

 دی جلسه غيرعلنی برگزار کرد تا وزير ١٧
بھداشت و درمان در رابطه با وضعيت اين بخش 

براساس اخباری که از .  گزارشی به مجلس بدھد
ھای دولتی در ايران درز  اين جلسه به خبرگزاری

نمود، پزشکان روستا به دليل نبود پول 
اند و ايران  ھاست که حقوقی دريافت نکرده مدت

. رتبه اول را در بيماری ايدز در منطقه دارد
ی وزير بھداشت در اين جلسه،  چنين به گفته ھم

ھای درمانی   ھزار نفر به دليل ھزينه٧٠٠سالی 
در اين جلسه وزير .  روند به زير خط فقر می

 ٩٠ھای درمان را تا  بھداشت سھم مردم از ھزينه
ست که در  اين در حالی!!  درصد اعLم کرد

 درصد ٢٠زده ھم اکنون مردم تنھا  عراق جنگ
کنند و وضعيت  ھای درمانی را پرداخت می ھزينه

در کشورھای ھمسايه از جمله پاکستان و ترکيه 
 !!!از ايران بھتر است

ھای درمان مدام  در حالی که سھم مردم از ھزينه
يابد در سوی ديگر کيفيت ارائه  افزايش می

چه که ورشکستگی  خدمات درمانی نيز به دليل آن
ھا در تامين مواد مورد  ھا و ناتوانی آن بيمارستان

شود، روز به  نياز برای درمان بيماران گفته می
ی مقامات دولتی نرخ  به گفته.  يابد روز کاھش می

تورم در حوزه سLمت دو برابر نرخ تورم 
ست که  متوسط در کشور است و اين در حالی

دولت به دليل کمبود بودجه عمL کمکی برای 
١٠درصفحه   

 رژيم جمھوری اس�می را بايد با يک اعتصاب عمومی سياسی و قيام مسلحانه برانداخت



 ۵ ۶۶۴ شماره  ٩٢نيمه  اول اسفند     ۵

  ۶درصفحه 

١از صفحه   

 

 تر ھای بزرگ چالش دستمزد، پيش درآمد چالش
ھای  خود در شوراھای اسLمی کار و تشکل

دستمزد "مشابه، تLش کرد برای قالب کردن 
ھای ابداعی "مدل"ای و ديگر  و منطقه"  تلفيقی

در اين .  خود به کارگران، فضاسازی کند
ھا و ديگر  داران و دولت آن ارکستری که سرمايه

مدافعان ريز و درشت اقتصاد نئوليبرال عليه 
کارگران و دستمزدھای کارگری به راه انداختند، 
اگرچه ھر سه تشکل وابسته به رژيم، شوراھای 

مجمع "ھای صنفی و  اسLمی کار، انجمن
صدا شدند، اما ھمين  نيز ھمراه و ھم"  نمايندگان

ھای حسی و جاسوسی رژيم  ھا که شاخک تشکل
ھا و موسسات توليدی و خدماتی  در کارخانه

حال روحيه اعتراضی و مخالفت  ھستند، در عين
جويانه توده کارگران با اين سازوکارھای سرمايه 

ھا را در  ھا و برآمدھای احتمالی آن و واکنش
ھای دولتی انجماددستمزدھا، "مدل"برابر اجرای 

نبايد اين نکته .  به اربابان خويش گزارش نمودند
را از نظر دور داشت که تمام اين ترفندھا و 

توجھی به دستمزدھا و انجماد آن،  ھای بی"مدل"
شد که اعتصابات کارگری  زمانی مطرح می

برای افزايش دستمزدھا به نحو چشمگيری 
افزايش يافته و مطالبه افزايش دستمزد، به يک 

ھا کارگری  مطالبه عمومی و مشترک ميليون
تبديل شده است که ديگر قادر نيستند با 
دستمزدھای فعلی، شکم خود و خانواده شان را 

تنھا اين موقعيت جنبش کارگری و .  سير کنند
روحيه اعتراضی باjی کارگران و مصمم بودن 
طبقه کارگر به مبارزه برای افزايش دستمزدھا 

ھای نظام و دستگاه امنيتی آن را  کل بود که عقل
به مشورت کشاند و وزارت سرمايه را وادار 

ھای ابداعی خود برای "مدل"ساخت  خياjت و 
. را کنار نھد"  عبوراز تعيين حداقل دستمزد"

رئيس "  فرامرز توفيقی"چيزی نگذشت که 
مجمع عالی نمايندگان "کارگروه مزد 

(کارگران ) ھای سه گانه دولتی يکی از تشکل" 
در فردای نشست اين تشکل با نمايندگان دولت، 

"در گتفگو با خبرگزاری تسنيم چنين گفت ھيچ : 
ھای تعيين دستمزد مورد نظر دولت  يک از مدل

و کارفرمايان، مزد اجتماعی، مزد تلفيقی، مزد 
 ٣٠ سال و باjی ٣٠براساس دو گروه سنی زير 

چنين اعLم ".  ای اجرايی نيست سال و مزد منطقه
ھا کار "مدل"شد که دولت بايد بيشتر روی اين 

کند و وظايف معينی را نيز در ھمين رابطه به 
 !ساز خود محول کرده است تشکل ھای دست

ھای ابداعی وزارت کار  کنار گذاشته شدن مدل
ھا  داارن و دولت آن اما معنايش تن سپردن سرمايه

به خواست کارگران، برای افزايش دستمزد به 
باjی خط فقر و يا حتا برپايه نرخ تورم واقعی 
نيست و حتا تصويب يک مصوبه در شورای 
عالی کار در مورد افزايش حداقل دستمزدھا 

در سايه .  لزوما به معنای اجرای آن نيست
ھای ھمه جانبه دولت، کارفرمايان و  حمايت
داران از آن چنان اختيارات و موقعيتی  سرمايه

اند که حتا مصوبه شورای عالی  برخوردار شده
تر از نرخ  کار و افزايش حداقل دستمزد، ولو کم

. گيرند تورم رسما اعLم شده را نيز به ھيچ می

سعی کردند اين فکر را به کارگران القا کنند که 
ھا از سوی  افزايش دستمزد، معادل اخراج آن

کنند  ھا به کارگران توصيه می آن.  کارفرماست
که کار خود را از دست ندھند، بايد با  برای آن

دستمزدھای کنونی بسازند و حرفی از افزيش 
ھاست که  در ادامه ھمين تLش.  دستمزد نزنند

پيشنھادی وزير کار، "  مزد تلفيقی"عLوه بر 
ديگری مانند مزد اجتماعی، "  ھای جديد مدل"

تعيين حداقل دستمزد بر پايه شرايط سنی، استانی 
اين .  شود ای و امثال آن نيز مطرح می و منطقه

ھای ابداعی نيز که توسط معاونان وزارت  مدل
شوند، بی استثنا قانون کار و ماده  کار مطرح می

کنند و البته که با   آن را آشکارا نقض می۴١
 .شود مخالفت شديد و عمومی کارگران روبرو می

معاون تنظيم و نظارت بر "  حسن ھفده تن"
روابط کار وزارت کار، درست به زبان سرمايه 

گويد و افزايش حداقل دستمزد بر پايه  سخن می
ھای   قانون کار و نيز بيمه۴١نرخ تورم و ماده 
بر "  سربار"ھای تحميلی و  اجتماعی را ھزينه

اين پادوی پُر مزد و .  داند داران می دوش سرمايه
مواجب درگاه بورژوازی بيرحم، افزايش حداقل 

خواند  می"  سياست يکسويه"دستمزد کارگری را 
يا به "  شرايط اقتصادی کشور"و با توسل به 

بھانه رکود اقتصادی، ضرورت افزاش حداقل 
دستمزدھای کارگری را کL نفی و با آن مخالفت 

معاون اشتغال وزارت کار "  حسن طائی. "کند می
"گويد نيز به صراحت می با توجه به  شرايط : 

اقتصادی کشور، بايد از تعيين حداقل دستمزد 
عبور کرد و مساله مزد را به توافق کارگر و 

 "! کارفرما واگذار کرد
از تعيين حداقل دستمزد که اسم رمز "  عبور"

انجماد دستمزد است، واگذاری مساله دستمزد به 
کارگر و کارفرما، يعنی بازگشت به "  توافق"

دوران پيش ازقانون کار، اين است پيشنھاد 
صريح کارگزاران سرمايه و دولت روحانی در 

 !مورد دستمزدھای کارگری
بر ھيچ کارگری پوشيده نيست که اين پيشنھاد و 

ھای کارگزاران "مدل"ديگر پيشنھادات و 
چينی انجماد دستمزدھا و  سرمايه، نه فقط زمينه

قانونی و ھرج و  پرتاب کارگران به برھوت بی
مرج شديد و تشديد فقر و استثمار و 

ست، بلکه در عين حال به معنای دور  حقوقی بی
 اين قانون و باز ۴١زدن قانون کار، نقض ماده 

پس گرفتن آن حقوق حداقلی است که طبقه کارگر 
در طی مبارزات طوjنی خود و در جنگ و 
رودررويی با طبقه حاکم به چنگ آورده و 
توانسته است پذيرش آن را به صورت يک ماده 

دار و رژيم  قانونی و مکتوب بر طبقه سرمايه
دولت روحانی و کل .  سياسی حامی آن تحميل کند

ھای حکومتی، با تبليغاتی گسترده و  رسانه
ھای تلويزيونی، به کمک  اندازی مناظره راه

برخی سخنگويان سرمايه و استفاده از عوامل 

سرمايه اما در ادامه تعرضات قبلی خود، خواھان 
حدوحصر و آزاد از ھر قيد و بند و  استثمار بی

ضابطه قانونی است، در برابر افزايش دستمزد 
کند و خواھان انجماد دستمزدھای  مقاومت می

 .ست کارگری
ھای اقتصادی  پوشيده نيست که پيشبرد سياست

نئوليبرال، از اساس با حقوق کار متضاد است و 
ناھمخوان و ھر قانون و قراری در اين زمينه که 
سرمايه را ملزم به رعايت آن سازد، دست و پا 

اگر که .  گير است و زائد که بايد جاروب شود
 وادار به پذيرش  تحت شرايط معينی، سرمايه

ھايی در زمينه حقوق کار شد و رسميت  حداقل
پرده و  قانونی آن را پذيرفته است، اکنون اما بی

کند که به ھيچ حداقلی ولو سر و   عريان اعLم می
دم بريده و دست و پا شکسته در اين زمينه، تن 

سپارد و چيزی تحت عنوان حقوق کار  نمی
درجمھوری اسLمی، پيشبرد و تحقق !  شناسد نمی

و "  اعتدال"اين ھدف سرمايه، برعھده دولت 
کابينه حسن روحانی قرار گرفته است که 

ترين بخش بورژوازی در آن  نمايندگان راست
ھای اقتصادی  اند و تداوم سياست متمرکز شده

. اند نئوليبرال را در سرلوحه کار خود قرار داده
از آن جمله است دور افکندن کامل قانون کار، 
زيرپاگذاشتن معيارھا و ضوابط تعيين حداقل 
دستمزدھا و تLش مذبوحانه برای انجماد 

از تعيين حداقل دستمزد نام "  عبور"دستمزدھا که 
 .گرفته است

زمانی که دوره صد روزه دولت روحانی در 
شرف اتمام بود، علی ربيعی مقام امنيتی و وزير 

ھای جديد تعيين حداقل "مکانيزم"کار رژيم از 
مکانيزم پيشنھادی .  دستمزد سخن به ميان آورد

وزير کار اين بود که حداقل دستمزد کارگری، 
درصدی به صورت نقدی افزايش يابد و بقيه آن 

اما .  به صورت غيرنقدی به کارگران داده شود
" دستمزد تلفيقی"اين پيشنھاد وزير کار که بعدا 

ھای دولت و  نام گرفت، ھنوز يکی از مکانيزم
ھا که در آن واحد  وزارت کار آن بود و نه ھمه آن

گرفت که   قانون کار را زير می۴١ھم ماده 
شورای عالی کار را موظف ساخته است ھمه 
ساله، حداقل مزد کارگران را با توجه به درصد 
تورمی که از طرف بانک مرکزی اعLم 

 قانون کار که ۴٢شود، تعيين کند، و ھم ماده  می
در آن تصريح شده است، حداقل مزد منحصرا 

 !بايد به صورت نقدی پرداخت شود
ھر چقدر به پايان سال و زمان تعيين حداقل 

ھای پيشنھادی  ايم، راه تر شده دستمزد نزديک
وزارت کار و کارگزاران سرمايه در برخورد به 

. تر شده است مساله دستمزدھا نيز روشن
کارگزاران سرمايه در کابينه روحانی و وزارت 

که کنه نظر خود را اعLم و  کار آن، پيش از آن
برای دولت "بيان دارند، با طرح اين موضوع که 

" تر است حفظ اشتغال از افزايش دستمزد مھم

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 
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چالش دستمزد، پيش درآمد 
 تر ھای بزرگ چالش

سرمايه .  کند نيز به ھمين سياق از آن حمايت می
دنبال کسب سود بيشتر است و آخرين تکه نان را 

ربايد و دولت نيز  نيز از سفره طبقه کارگر می
ھمه گونه ابزار و ملزومات اين تعرض 
وحشتناک را در اختيارش گذاشته و از آن حمايت 

 فاش ٩٢ اسفند ۴روزنامه دنيای اقتصاد .  کند می
ساخت که بر پايه دستور رسمی حسن روحانی 
رئيس قوه مجريه، مساحت محدوده منطقه آزاد 

 ٢٠٠ ھزار و ١٧صنعتی اروند، از   –تجاری 
 ھکتار افزايش پيدا ٧٠٠ ھزار و ٣۴ھکتار به 
اين دستورالعمل توسط معاون اول .  کرده است

 بھمن ١۶رئيس جمھور اسحاق جھانگيری، روز 
اکبر ترکان دبير .  جھت اجرا ابLغ شده است

شورای عالی مناطق آزاد ويژه اقتصادی درباره 
ھای توسعه منطقه آزاد اروند که تمام "مزيت"

گيرد  مناطق خرمشھر و آبادان را نيز در برمی
"گويد می با اين کار، منطقه مشمول مقررات : 

ای خواھد شد و مشمول  پول و اعتبار جداگانه
 ".قانون کار نبوده و متفاوت خواھد شد

ھمين يک نمونه از اقدامات دولت حسن روحانی 
ھای اقتصادی وی و  ست تا تمام کنه سياست کافی

نحوه برخورد آن با کارگران و حقوق کار را 
حذف قانون کار، خروج تعداد ھر چه .  دريافت

بيشتری از کارگران از شمول قانون کار، سلب 
بيش از پيش حقوق اوليه کار، تشديد استثمار و 

داری بر  حقوقی و تحميل شرايط شبه برده بی
ھای  کارگران، ھمراه با اعظای ھمه گونه کمک

داران، صدور مجوز  مالی و قانونی به سرمايه
رسمی استثمار حداکثر کارگران، انجماد و يا حتا 

 !کاھش دستمزدھا
ھای دولت،  در برابر تعرضات سرمايه و سياست

. تفاوت باشند و نيستند توانند بی کارگران اما نمی
است که اداره زندگی با دستمزدھای   واقعيت اين

با اين .  کنونی، بسی دشوار و ناممکن شده است
دستمزدھای ناچيز و زير خط فقر، کارگران حتا 
قادربه تھيه خوراک و پوشاک و تأمين ھزينه 

توانند به زندگی ادامه  ھای درمان نيستند و نمی
يابنده کارگری  اعتصابات متعدد و گسترش.  دھند

. برای افزايش دستمزد گويای ھمين واقعيت است
اعتصاباتی که بر پايه نيازھای مبرم و حياتی 

موضوع اصلی اين .  گيرند کارگران شکل می
اعتصابات نان است و سرکوب و ارعاب 

تواند مانع جدی در برابر آن ايجاد  کارگران نمی
ھای زيادی از کارگران پيشرو و  گروه.  کند

فعاjن اعتصاب در چادرملو، پتروشيمی رازی، 
اکريل، کيسون، پتروشيمی فجر، ايران  پلی

تاير،ذوب آھن اردبيل و امثال آن بازداشت شده و 
اند، اما اين اقدامات  مورد محاکمه قرار گرفته

سرکوبگرانه نيز نتوانسته است و نخواھد توانست 
در برابر اعتصابات و اعتراضات کارگری سدی 

 .ايجاد کند
شورای عالی کار رژيم ھر تصميمی در مورد 
حداقل دستمزدھا اتخاذ کند، مبارزه برای تامين 

ھيچ راه .  نان و افزايش دستمزد ادامه خواھد يافت
ديگری جز تداوم و تشديد مبارزه برای طبقه 
کارگر باقی نمانده است و ھيچ نيرويی قادر به 

طبقه .  توقف اين مبارزه نيست ونخواھد بود

اساس ھمان تيم اقتصادی دوره رفسنجانی است و 
ھای  و سياست"  اعتدال"که از  به رغم اين

شود،اما پيشبرنده  صحبت می"  اعتدالی"
المللی پول و جناح راست  ھای صندوق بين سياست

وظيفه و کارکرد دولت در اين .  بورژوازی است
سازی شرايط  توان در فراھم حيطه را از جمله می

تر نيروی کار،  تر و وحشيانه استثمار خشن
ھای قانونی به منظور  برداشتن موانع و محدوديت

کشی حداکثر از کارگران، تامين نيروی کار  بھره
دردسرتر ، ساعات کار  تر و بی ھر چه ارزان

تر، کاھش خدمات اجتماعی، زدن از   طوjنی
امتيازات و مزايای کارگران و باjخره کاھش و 

 !انجماد دستمزدھا مشاھده کرد
عبور "ھاست که  در مسير پيشبرد ھمين سياست

شود  کارگری عنوان می"  از تعيين حداقل دستمزد
 ۴١، مستلزم نقض ماده "عبور"و اگرکه اين 

قانون کار يا حتا تغيير اين قانون باشد که ھست، 
دولت سرمايه ترديدی در انجام آن بخود راه 

 .دھد و راه نداده است نمی
اين واقعيت بر ھيچ کارگری پوشيده نيست که 
قانون کاری که حدود ربع قرن پيش به تصويب 

ھاو به اصطLح اصLحاتی  کاری رسيد، با دست
که بر آن وارد شد، مشمول چنان تغييراتی در 
عرصه حقوق کار شده است که در اساس از آن 

ھايی که   و آن حداقل۶٨قانون کار مصوب سال 
به سود کارگران در آن منظور شده بود، ديگر 

آخرين تغييرات مصوب .  چيزی باقی نمانده است
، توسط عبدالرضا ٩٠دولت در سال 

اjسLمی وزير کار وقت تحويل مجلس داده  شيخ
شد که به رغم توافق عمومی مجلس با آن، اما از 

ھای اعتراضی و گسترده کارگران  ترس واکنش
. اند جرئت تصويب نھايی و يا اعLم آن را نداشته

نظر از اين که قانون کارموجود، با آن  صرف
چيزی که مطلوب کارگران است بسيار فاصله 
دارد و صرف نظر از اين که چه کميتی از 
کارگران مشمول قانون کار ھستند، اما عموم 
کارگران در برابر اين تغييرات که تماما به سود 

به رغم اين .  اند داران است مقاومت کرده سرمايه
اما بسياری از تغييرات مورد نظر دولت، در 
عمل و بی سر و صدا به مرحله اجرا گذاشته شده 

 قانون ۴١از آنجمله است بندی که به ماده .  است
کار اضافه شده و افزايش حداقل دستمزد را به 

با اين .  گره زده است"  شرايط اقتصادی کشور"
بند، دولت و کارفرمايان در واقع از اين امکان 
برخوردار شده اند که به بھانه اوضاع اقتصادی، 
حداقل دستمزد را افزايش ندھند و يا حتا در 
صورت افزايش حداقل دستمزد و تصويب آن در 
شورای عالی کار، کارفرمايان با توسل به ھمين 

که اکنون ورد "  شرايط اقتصادی کشور"بھانه 
زبان سرمايه داران و دولت و وزارت کار آن 

درست به ھمين .  است ،از اجرای آن سرباز زنند
 ٩٢بھانه است که از ھمان ماه نخست سال 

تاکنون که آخرين ماه سال است، بخش بسيار 
داران و کارفرمايان از افزايش  بزرگی از سرمايه

 درصدی حداقل دستمزد مصوب شورای ٢۵
 !اند عالی کار نيز تن زده

ای به تعرض  ھيچ تعارف و مLحظه سرمايه، بی 
دھد و دولت  ھمه جانبه عليه طبقه کارگر ادامه می

نيز چنين  ٩٢که در مورد دستمزد سال  چنان
 ٣١/  ۵که نرخ تورم رسمی  در حالی.  کردند

 ۴١درصد اعLم شد، اما شورای عالی کار ماده 
 درصد ٢۵قانون کار را زير پا گذاشت و فقط 

اين .  افزايش حداقل دستمزد را تصويب کرد
ربطی شورای  که بی نظر از اين موضوع، صرف

داد،  عالی کار به کارگران را به روشنی نشان می
گر اين واقعيت ھم بود که  در عين حال بيان

شورای عالی کار، ابزاری در دست سرمايه بيش 
مصوبه شورای .  اما ماجرا به اين ختم نشد!  نيست

ھا و موسسات توليدی  عالی کار در اغلب کارخانه
چرا که .  اجرايی نشد و عمL روی کاغذ ماند

" شرايط اقتصادی کشور"داران به بھانه  سرمايه
خبرگزاری تسنيم دوم !  از اجرای آن تن زدند

 درصد بازار ٢۵اسفندماه اعتراف کرد که تنھا 
کار رقم حداقل دستمزد مصوب شورای عالی 

کنند و اضافه  کار را در پايان ھر ماه دريافت می
 درصد ٣٠کرد که دستمزدھای کنونی فقط 

 !دھد ھا را پوشش می ھزينه
اين در حالی است که نرخ تورم در طول سال 

 ٢۵که دستمزد حداقل برای آن فقط )  ٩٢(جاری 
 ۶٠درصد آن ھم روی کاغذ اضافه شد، حتا به 

البته دولت و بانک مرکزی آن .  درصد ھم رسيد
ھای پی در پی و آمار دروغين سعی  سازی با رقم
اند نرخ تورم را پيوسته کاھش دھند تا آن را  کرده

در ماه آخر سال که زمان تعيين حداقل 
در حال !  دستمزداست، به حداقل ممکن برسانند

 درصد ٣۵که نرخ تورم  حاضر نيز در حالی
 ٩٣اعLم شده است، اما حداقل دستمزد سال 

ھای  طور که از اخبار مندرج در رسانه آن
 تا ١٨آيد، قرار است چيزی بين  حکومتی برمی

تر از نرخ تورم رسمی   درصد، ايضا کم٢۵
و تازه ھيچ تضمينی ھم !  اعLم شده اضافه شود

! ای اجرايی شود در کار نيست که چنين مصوبه
افزايش حداقل دستمزد در اين حدود، حتا به 

 درصد از تورم ٢٠ تا ١۵فرض اجرا، نه فقط 
تر است و معنايش تحميل  رسما اعLم شده عقب

گرسنگی و فقر و فLکت بيشتر بر کارگران 
ھای انرژی از  است، بلکه با افزايش قيمت حامل

 و تورم ناشی از آن که کارشناسان ٩٣اول سال 
اند،   درصد تخمين زده۴۵ تا ۴٠اقتصادی، 

ھا کارگر و  روشن است که روزگار ميليون
ھا ، از اين که ھست، بسی  اعضای خانواده آن

 !تر خواھد شد سياه
ھای دولت روحانی و  واقعيت اين است که سياست

ھا با دستمزد  وزارت کار آن و نحوه برخورد آن
ھای  حداقل کارگری، جدا از مجموعه سياست

اقتصادی آن نيست و در اساس   –نئوليبرال 
معطوف است به خدمت ھر چه بيشتر به 

داران و تامين کسب سود ھر چه بيشتر  سرمايه
تيم اقتصادی دولت روحانی نيز در !  ھا توسط آن

١٠درصفحه   

 زنده باد ھمبستگی بين المللی کارگران 
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 حکومت شورايی و
  نفی بوروکراسی

  ٨درصفحه 

ھر نفع .  بورژوايى، به تدريج افزايش مييافت
مشترکى بيدرنگ از جامعه تفکيک گرديد و به 
عنوان يک نفع برتر، يک نفع عمومى، از حيطه 
عمل اعضاى جامعه خارج شد، از پل و مدرسه 

ھا  و امLک متعلق به آبادى در کوچکترين مزرعه
گرفته تا راه آھن، اموال ملى و دانشگاھھا، به 
. صورت موضوع فعاليت حکومتى درآمد

با�خره جمھورى پارلمانى براى مبارزه با 
انقLب، خود را مجبور ديد که با اتخاذ سياست 
شدت عمل و اقدام به سرکوبى، وسايل کار و 

تمامى .  تمرکز قدرت حکومتى را تقويت کند
شورشھاى سياسى، بجاى درھم شکستِن اين 
ماشيِن حکومتى به تقويت و تکميل آن کمک 

اند، احزابى که ھر کدام به نوبه خود براى  کرده
کسب قدرت مبارزه کردند، فتح اين بناى عظميم 
دولت را چونان غنيمت اصلى فاتح 

ترجمه   -ھژدھم برومر لوئى بناپارت." (اند دانسته
ھای  شورش"با اين توضيح که   -باقر پرھام

در ترجمه .  در اين ترجمه دقيق نيست"  سياسی
انگليسی کليات آثار مارکس و انگلس واژه 
انقLبھا به کار رفته است و در ترجمه فارسی 

 .)که دقيق تر است" ھا دگرگونی"پورھرمزمان، 
چون يک ماشين بر مردم  اين بوروکراسی که ھم

کند و ھرگونه ابتکار  حکومت و سروری می
عمل را از آنھا سلب کرده است، يک سازمان 
پيچيده و تو در تو، با يک سلسله مراتب و تقسيم 

ای و  کار تخصصی و پيچيده، مديريت حرفه
لشکری از کارمندان و کارگزاران غيرانتخابی با 
امتيازات ويژه و موقعيتی ممتاز، جدا از مردم و 

ست  بديھی.  ھا قرار گرفته است در باjی سر آن
که بورژوازی بدون اين دستگاه عريض و 

اما اگر .  تواند دوام آورد طويل، يک روز ھم نمی
تمام نھادی انتخابی بورژوائی برچيده شوند و 

داری  صدھا نمونه آن در تاريخ پيدايش سرمايه
ای اختLل در سلطه سرمايه و  وجود دارد، لحظه

چرا که سر .  حاکميت بورژوازی رخ نخواھد داد
رشته امور و مديريت کشور در دست 

با اين توضيح، .  بوروکراسی قرار دارد
 حق دارند که  داری گران نظم سرمايه توجيه

بوروکراسی را ضرورتی ناگزير و ابدی و حتا 
 .نمونه کاملی از عقLنيت معرفی نمايند

گران  اما اگر بوروکراسی برای مدافعين و توجيه
دار يک  داری و طبقه سرمايه نظم سرمايه

موثرترين راه "ست و گويا  ضرورت جبری
، بالعکس، برای "سازماندھی فعاليت انسانی

آزادی و رھايی انسان، برای بازگرداندن قوای 
اجتماعی انسان به خود انسان، برای اين که 
کارگران و زحمتکشان بتوانند قيد اسارت و 
بندگی را به دور اندازند و بر سرنوشت خود 
حاکم گردند، در ھم شکستن و انحLل اين 

ست  بوروکراسی نه تنھا ممکن، بلکه ضرورتی
توان جايگزين  ناگزير که ھيچ چيز ديگری را نمی

 .آن کرد
ست که بوروکراسی به عنوان  اگر اين واقعيتی

يک پايه و رکن اساسی دولت، ھمراه با طبقات، 
مالکيت خصوصی و جامعه طبقاتی شکل گرفته 

شناسان بورژوا اين را  است و حتا تحقيقات جامعه
نشان داده است که نخستين اشکال بوروکراسی 

دار پديد  ھای برده داری و در دولت در دوران برده
آمده است، کامL آشکار است که ضرورت و 

در يک .  ست حيات آن مختص جامعه طبقاتی
ای که اقليتی  جامعه سوسياليستی، در جامعه

نيز به جزء jينفکی از سيستم بوروکراسی نظام 
 .اند داری تبديل شده سرمايه

داری پابرجاست،  اصوj تا وقتی که نظام سرمايه
تواند کمترين آسيبی به  ھيچ اقدامی نمی

بوروکراسی برساند، چرا که اين 
ست که کارکردھا و وظايف مھم  بوروکراسی

کند، کشور را مديريت  دولت را تنظيم می
برد  ھای طبقه حاکم را پيش می نمايد، سياست می

 .کند داری را حفظ می و نظم سرمايه
ناپذيری از ماشين  بوروکراسی اساسا جزء جدايی

ست که با تقسيم کار، مالکيت خصوصی،  دولتی
نياز به .  طبقات و جامعه طبقاتی پديد آمد

بوروکراسی از آن رو بود که بتواند وظيفه رتق 
و فتق امور طبقه حاکم را برعھده گيرد، 
سازمانده استثمار باشد و به مناسبات مسلط 

ست که ھر چه شکل مناسبات و  بديھی. خدمت کند
تر شد،  جامعه طبقاتی در تاريخ بشريت پيچيده

نياز به گسترش دستگاه بوروکراسی و نقش آن 
 .تر گرديد برجسته

پولی و سرانجام   –با توسعه مناسبات کاjيی 
داری و نياز به يک دولت  سلطه نظام سرمايه

کامL متمرکز، بوروکراسی شکلی بسيار گسترده 
و پيچيده به خود گرفت و با ھر پيشرفت در تقسم 
کار، تحوjت علمی و فنی، گسترش خدمات و 
باjخره تشديد مبارزات طبقاتی، بر نقش و 

تا جايی که حتا در .  پيچيدگی آن افزوده گرديد
ھای سياسی  ای موارد، در جريان بحران پاره

حاد، سوای کارکردھای مديريتی اداره جامعه 
داری، قدرت سياسی را نيز راسا در  سرمايه

دولت بورژوايی، بوروکراسی .  دست گرفته است
را به نھايت توسعه و پيچيدگی رسانده است تا 

دار و  بخوبی بتواند از منافع طبقه سرمايه
 .داری پاسداری کند مناسبات سرمايه

اين روند تکامل بوروکراسی به عالی ترين شکل 
نوشته "  ھيجدھم برومر لوئی بناپارت"  آن در 

 .کارل مارکس، توضيح داده شده است
اين قوه اجرايى، با سازمان وسيع ديوانى و "  

نظاميش، با دستگاه دولتى پيچيده و مصنوعيش، 
با سپاه نيم ميليونى کارمندان و ارتش پنج ميليونى 
سربازانش، اين ھيأت انگلِى وحشتناک، که تمامى 
تِن جامعه فرانسوى را چونان غشائى پوشانده و 
ھمه منافذش را مسدود کرده است، در عھد 
سلطنت مطلق، و به ھنگام زوال فئوداليته، که 
. خود نيز به سقوط آن کمک کرد، تشکيل گرديد

امتيازات اعيانِى مالکان عمده ارضى و شھرھا، 
به ھمان ميزان از اختيارات قدرت دولت تبديل 
شد، صاحبان عناوين فئودالى به کارمندان 

بگير تبديل شدند، و نقشه  عاليرتبه حقوق
رنگارنگ حقوق فئودالِى متناقض قرون وسطايى 
به برنامه کامل منظم قدرت دولتى، که کار آن 
چونان کار يک کارخانه، منقسم و متمرکز است 

نخستين انقLب فرانسه، که ھدفش .  تبديل گرديد
در ھم شکستن تمام قدرتھاى مستقل، محلى، 
ايالتى، شھرى و وjيتى، به منظور ايجاد وحدت 
بورژوايى ملت بود ميبايست ھم کارى را که 
سلطنت مطلق آغاز کرده بود، يعنى تمرکز را، 
ناگزير توسعه دھد و ھم وسعت، اختيارات و 

ناپلئون اين .  دستگاه ادارى قدرت حکومتى را
سلطنت حقانى و .  دستگاه ادارى را تکميل کرد

سلطنت ژوئيه فقط تقسيم کار بيشترى را در اين 
دستگاه وارد کردند، تقسيم کارى که به موازات 
پيدايش گروھھاى صاحب منافع جديد، و در 
نتيجه، مصالح تازه ادارى در داخل جامعه 

تواند بر دستگاه  بوروکراتيک ھم نمی
. تواند باشد بوروکراسی اعمال گردد، جز اين نمی

ای نيست که در يک چنين  العاده لذا اتفاق خارق
ھای مالی کLن،  نظمی، دزدی و سوءاستفاده

بازی، کاغذبازی و غيره به  خواری، پارتی رشوه
 . شکل رسوا و عريان آن حاکم باشد

اما نقد بورژوايی به بوروکراسی، نقد به حاشيه و 
نتايج فرعی بوروکراسی است و نه خود 

بوروکراسی از ديدگاه نقد عاميانه .  بوروکراسی
بورژوايی در چگونگی رسيدگی ادارات به کار 
مراجعين، درجه کاغذبازی و فساد مالی، 

شود و با ھمين  بازی و امثالھم خLصه می پارتی
المللی از  ھای بين معيارھاست که مثL سازمان

ھای جھان را  نمونه بانک جھانی، دولت
 .کنند بندی می درجه

فراتر از اين نقد عاميانه، نقد به ظاھر علمی و 
پذيرد  ست که می دانشگاھی بورژوايی

بوروکراسی يک دستگاه، برای اداره امور 
در اين دستگاه که .  داری است جامعه سرمايه

مبتنی بر سلسله مراتب و تخصصی شدن وظايف 
است، مقامات و کارمندان در يک سلسله مراتب 

تابع يک ديسيپلين .  اند اداری سازمان داده شده
ھا  محک گزينش.  اند اکيد و تبعيت از مافوق

ارتقاء وابسته به نظر مقامات .  تکنيکی است
شان در سلسله  باشد و به حسب موقعيت مافوق می

شان، حقوق وپاداش  مراتب و دانش تکنيکی
 .گيرند و غيره می

گران بوروکراسی،  ماکس وبر، پدر معنوی توجيه
به اين واقعيت نيز اذعان داشت که 

ھای مدام در حال رشد، خطری  بوروکراسی
اند، معھذا او بر اين  برای آزادی مردم و جامعه

اجتماعی   –باور بود که در ساختارھای اقتصادی 
پيچيده، با تقسيم کار پيچيده و تخصص يافته، نه 
فقط گريزی از آن نيست، بلکه بوروکراسی 

ست که در آن  ترين راھی موثرترين و عقLنی
و "  شوند ھای انسانی سازماندھی می فعاليت"

فقط .  اند برای حفظ نظم موجود ضروری
ست آن را کنترل کرد و اين کنترل از طريق  کافی

ای  يک پارلمان قوی و فعال و سياستمداران حرفه
ای قرار  ھای حرفه که در راس بوروکرات

 .گيرند، انجام خواھد گرفت می
ھای پارلمانی در سراسر جھان  تجارب دمکراسی

اساس  به خوبی نشان داده است که اين ادعاھا بی
از کار درآمده، نخبگان سياسی که در راس 

گيرند، خود  دستگاه بوروکراتيک قرار می
ھا نيز  اند و از پارلمان ھای برجسته بوروکرات

چيزی جز اين ساخته نبوده که نمايندگان حرف 
بزنند، مردم را سرگرم کنند، اما تصميمات مھم 

رغم  به.  اند ھا گرفته و پيش برده را بوروکراسی
ھای پارلمانی، نمايندگان مجلس يا  که در نظام اين

اند، اما از آنجايی که  جمھور ظاھرا انتخابی رئيس
کننده حتا نھادھای  سرمايه و ثروت تعيين

ست و در واقع توده کارگر و زحمتکش  انتخابی
در جايی که طبقه حاکم ھر لحظه با امکانات 

دھد،  گسترده خود به افکار عمومی شکل می
توانند نمايندگان واقعی خود را برگزينند،  نمی

نھادھای پارلمانی، نمايندگان و روسای جمھوری 



 ٨ ۶۶۴ شماره  ٩٢نيمه  اول اسفند     ٨
٧از صفحه   

 حکومت شورايی و
  نفی بوروکراسی

اما يکی از موارد بس مھم که دخالت ھمه جانبه 
ای را در اداره امور کشور و نفی  و فعال توده

کند، پايان بخشيدن به  بوروکراسی تامين می
. گذاری از اجرايی خواھد بود جدايی ارگان قانون

. لذا شوراھا، ھم قانونگذاراند و ھم مجری قانون
گيرند خودشان بايد آن را اجرا  تصميمی که می

جا ديگر برخLف  گذاری در اين ارگان قانون.  کنند
ھای بورژوايی، مرکز سخنرانی و وراجی  دولت

ھايی  بوروکرات.  نيست، بلکه عرصه عمل است
در خارج از شوراھا نيستند که مسائل را رتق و 

 . کنند فتق و تصميمات را اجرا می
بوروکراسی درھم   –ھای نظامی  وقتی که ارگان

شکسته شوند و منحل گردند، مردم ايران از شر 
ھای ھنگفتی که اين دستگاه انگل دولتی بر  ھزينه

در ھرسال، .  گردند ھا تحميل کرده، رھا می آن
ھا ھزار ميليارد تومان از حاصل کار و تLش  ده

در .  يابد کارگران به بودجه دولت اختصاص می
ھای   صد بسيار ناچيزی از اين بودجه به بخش

آموزش، علوم، بھداشت و درمان اختصاص 
بخش بسيار بزرگ اين بودجه صرف .  يابد می

ھای نظامی، بوروکراتيک و  ھای دستگاه ھزينه
شان در اسارت نگھداشتن  شود که ھدف مذھبی می

با انحLل .   ھای مردم ايران است توده
بوروکراسی، بسياری از نھادھا و موسسات 
موجود که ھم اکنون به عنوان وزارتخانه و 
موسسات رنگارنگ وجود دارند، زائداند و از 

ھا نيست   چون ديگر نيازی به آن.  روند ميان می
ھا  و اگر ھنوز برخی از کارکردھای آن

ضروريست، شوراھای سطوح مختلف اين 
ديگر نيازی به .  اند وظائف را برعھده گرفته

لشکری بزرگ از حقوق بگيرانی که کارشان 
آنھا .  باشد اداره امور موسسات مختلف است، نمی

گرچه اين بدان .  نيز بايد به کار مولد بپردازند
معنا نيست که تمام کارمندان دفعتا به کلی از بين 

برخی کارمندان با وظائف و کارھايی .  روند می
که با زندگی روزمره و حيات مردم ارتباط دارد 

ھای بھداشتی و درمانی، آموزشی  مثL در زمينه
مانند که  و فرھنگ، ورزش و امثالھم باقی می

تحت اتوريته شوراھای کارگران و زحمتکشان 
توان تصور کرد که با انحLل  نمی.  گيرند قرار می

دستگاه بوروکراسی به فوريت ھمه کارمندان 
برخی از .  دستگاه دولتی از بين خواھند رفت

ھا در مراحل اوليه جامعه سوسياليستی باقی  آن
جمعبندی مارکس از تجربه کمون .  مانند می

پاريس نيز بر اين نکته تاکيد دارد و لنين در 
"افزايد توضيحی بر آن، می اين که مستخدمين : 

دولتی دفعتا ھمه جا و تماما از بين بروند 
چنين .  تواند در ميان باشد کوچکترين سخنی نمی
 فوری خوردکردنولی .  تصوری خيالبافی است

ماشين کھنه اداری و آغاز فوری ساختمان ماشين 
دھد بتدريج تعداد مستخدمين  نوينی که امکان می

(دولتی به صفر برسد، خيالبافی نيست دولت " 
 ).وانقLب

بينيم، با ھر پيشرفت علم،  وقتی که امروز می
تکنولوژی و صنعت، بسياری از وظائفی را که 
سابقا گروه کثيری کارمند در ادارت انجام 

دادند، برعھده کامپيوترھا گذاشته شده و  می
بسياری از موسسات به ويژه خدماتی خصوصی، 
استفاده از کامپيوتر و اينترنت و ديگر ابزارھای 

ھا کارمند  پيشرفته تکنيکی را جايگزين ميليون
اند، مطلقا خيالبافی نيست که در يک  خود کرده

جامعه سوسياليستی پيشرفته حتا تعداد کارمندان 
 .را نيز به صفر رساند

محدود نتوانند اکثريت مردم را به اسارت و انقياد 
درآورند و استثمار کنند، نه تنھا نيازی به 
بوروکراسی نيست، بلکه در ستيز آشکار با يک 

 .ای قرار دارد چنين جامعه
ھای کارگری جھان نيز به روشنی  تجربه انقLب

نشان داده است که در جريان ھر يک از اين 
انقLبات خواه در کمون پاريس يا انقLب 
سوسياليستی کارگران روسيه، نخستين تسويه 
حساب با ماشين دولتی بورژوازی و دو رکن 

ای دائمی و  اساسی آن، نيروھای مسلح حرفه
ھا  بوروکراسی ممتاز، مجزا از مردم و مافوق آن

ست که امروز  اين ھمان چيزی.  بوده است
کند و وظيفه نخست و  سازمان ما از آن دفاع می

فوری انقLب اجتماعی کارگری ايران را در ھم 
بوروکراتيک دولتی   –شکستن ماشين نظامی 

 . داند موجود و استقرار يک دولت شورايی می
دانيم دستگاه اداری و  گونه که می ھمان

ھای پارلمانی  بوروکراسی دولتی حتا در نظام
اما در يک نظام .  اند بورژوايی سر تا پا انتصابی

ھای  ھايی که تحت اتوريته ارگان شورائی، توده
اند، برای اين  اقتدار و اعمال حاکميت خود، مسلح

که با بوروکراسی تسويه حساب شود، رسم 
انتصابی مقامات و مستخدمين را به کلی ملغا 

در اينجا، تمام مقامات و مناصب، .  کنند می
ھا و نھادھا، در ھر سطح انتخابی خواھند  ارگان

اما کافی نيست که تمام مناصب و مقامات .  بود
بايد موکلين از اين حق برخوردار .  انتخابی باشند

باشند که در ھر لحظه تشخيص دادند که برگزيده 
کند،  ھا را نمايندگی نمی ھا، منافع و خواست آن آن

او را برکنار و فرد يا افراد ديگری را به جای 
اين واقعيت بر کسی پوشيده .  وی انتخاب کنند

ھای پارلمانی وقتی که  نيست که در دمکراسی
افرادی به عنوان نماينده مردم در پارلمان، يا 

شوند ومعموj در  رئيس قوه اجرايی انتخاب می
دھند  جريان انتخابات وعده وعيدھای فراوانی می

کنند، در يک چنين نظمی،  ھا عمل نمی و به آن
ھا را برکنار کنند و اين  توانند آن مردم نمی

مانند تا وقتی که دوره  نمايندگان قLبی، می
. شان به پايان برسد جمھوری نمايندگی يا رياست

در يک نظم شورايی که با بوروکراسی تسويه 
شود و  کند، به اين مسئله پايان داده می حساب می

حال برای  در عين. گردد حق فراخوانی معمول می
ھای کارگر و زحمتکش بتوانند  اين که عموم توده

رسم اداره امور کشور را بياموزند و سرنوشت 
ھای نمايندگی  خود را در دست داشته باشند، دوره

گردد، تا ھمه اين  ھای انتخابی کوتاه می و ارگان
فرصت را برای انتخاب شدن و اداره امور 

مبارزه با بوروکراسی، .  کشور داشته باشند
طلبی و برخورداری  مبارزه با مقام پرستی و جاه

منتخبين مردم .  از امتيازات ويژه نيز ھست
ای نخواھند داشت  گونه امتياز و مزايای ويژه ھيچ

ھا نيز ھمان حقوق کارگران خواھد  و حقوق آن
ھای  چه که گفته شد، سيستم عLوه بر آن.  بود

ای برقرار خواھد شد، به  کنترل و نظارت توده
نحوی که عموم توده کارگر و زحمتکش ھمواره 
امور کشور را تحت کنترل و نظارت خود داشته 

 .باشند

داری،  گران نظم سرمايه لذا برخLف ادعا توجيه
تواند و بايد بوروکراسی را که مانعی  بشريت می

بر سر راه حاکميت توده مردم بر سرنوشت خود 
ھاست، نابود کند و از شر  کننده آزادی آن و سلب 

داری در  نظام سرمايه.  بوروکراسی خLص گردد
بطن خود، شرايط عينی را برای گذار بشريت به 

درجامعه .  جامعه سوسياليستی فراھم نموده است
گردد  سوسياليستی که مالکيت خصوصی ملغا می

و به استثمار طبقات و جامعه طبقاتی پايان داده 
شود، ديگر نه فقط ھيچ نيازی به بوروکراسی  می

چرا .  نيست، بلکه از اساس دولت برخواھد افتاد
که دولت محصول جامعه طبقاتی و تضادھای 

اگر در مرحله نخست انقLب .  ست طبقاتی
اجتماعی و برپايی جامعه سوسياليستی ھنوز ھم 

شود، از آن روست که به  از دولت صحبت می
توان آن  علل اقتصادی، اجتماعی و سياسی، نمی

بلکه بايد پيشرفت جامعه .  را به فوريت برانداخت
سوسياليستی، زوال تدريجی آن را به نھايت 

اما ھمين که به محض سرنگونی .  برساند
ھای نظامی و بوروکراسی  بورژوازی ارگان

شود، بيانی از  دولت بورژوايی درھم شکسته می
اين واقعيت است که دولت ديگر به معنای گذشته 

ای و بوروکراسی  آن با نيروھای مسلح حرفه
ھمين نشان .  ممتاز و مافوق مردم وجود ندارد

 .ست دھد که دولت در حال زوال و نابودی می
ورزد و  انگلس به خوبی بر اين نکته تاکيد می

"گويد می اولين عملی که دولت با آن واقعا به : 
شود، تصاحب  مثابه نماينده کل جامعه ظاھر می

وسائل توليد به نام جامعه است که در عين حال 
. باشد آخرين نقش مستقل او بمثابه دولت نيز می

دخالت قدرت دولتی در مناسبات اجتماعی 
ھای مختلف، يکی پس از ديگری زائد شده  بخش

اداره .  شود و سپس خود به خود در خواب می
ھای توليد، جايگزين  اشياء و ھدايت پروسه

دولت برچيده .  گردد ھا می حکومت بر انسان
 ).دورينگ آنتی" (يابد شود، بل زوال می نمی

گويد،  دولتی که در اينجا انگلس از آن سخن می
دولتی که از اساس .  ست ھمين دولت نوع شورايی

ھايی که از  بوروکراسی را برچيده باشد و توده
طريق آن سرنوشت خود را به دست گرفته، با 
مداخله فعال در امور کشور از طريق شوراھا، 
راه را بر ھرگونه گرايشات و تمايLت 

ھای اقتصادی  بوروکراتيک سد کنند، شالوده
زوال کامل دولت را بگذارند و برای ھميشه به 

 .عمر اين ارگان جامعه طبقاتی پايان دھند
راھی برای از ميان برداشتن بوروکراسی، جز 
يک انقLب اجتماعی و استقرار يک دولت در 

اين يگانه راه در برابر . حال زوال شورايی نيست
ھای کارگر و زحمتکش ايران برای خLص  توده

ھا را به بند  ست که آن شدن از شر نھاد و ارگانی
ھا سلب  کشيده و ھرگونه ابتکار عمل را از آن

ھای کارگر و زحمتکش  وقتی که توده.  کرده است
مردم ايران بتوانند بر اين بوروکراسی غلبه کنند، 

 را در ھم شکسته و سرنوشت خودشان را به  آن
گاه ديگر با نتايج جنبی و فرعی  دست بگيرند، آن

بوروکراسی، فساد مالی و غير مالی دستگاه 
بوروکراتيک، کاغذبازی، پارتی بازی، توھين و 

ھا نمونه ديگر از اين دست روبرو  تحقير و ده
نخواھند بود، چون ريشه مشکل زده شده است و 
. از اساس، بوروکراسی وجود نخواھد داشت

سرنگونی جمھوری اسLمی و برپايی حکومت 
 .شورايی، اين است راه مقابله با بوروکراسی



 ٩ ۶۶۴ شماره  ٩٢نيمه  اول اسفند     ٩
١از صفحه   

 !زنان بھار عرب و چالش ھای پيش رو

استثمار طبقاتی در جوامع سرمايه داری و تضاد 
اصلی بين طبقه ی کارگر و سرمايه دار ھر چه 

آنکه ثروت و حاصل .  بيشتر آشکار می شد
دسترنج توده ی مردم را غارت می کرد، ديگر 
تنھا اروپايی ھای استعمارگر و آمريکايی نبودند، 

نيز ھمدست آنان "  خودی"بلکه سرمايه داران 
شده  و مشغول پر کردن جيب ھای خود شده 

اين بار به لحاظ تاريخی نوبت  طبقه ی .  بودند
کارگر بود که سکان مبارزه را در دست گيرد تا 
بساط ظلم و استثمار را در ھر شکل و لباسی و 

برای جلوگيری از .  برای ھميشه از تاريخ بروبد
اين جنبش انقLبی بود که ارواح مردگان در 
چھره ی مذھب و سنت بار ديگر جان گرفته و به 
ياری حفظ نظام ھای موجود شتافتند و در اين 
ميان زنان بيش از ھر قشر ديگر مورد تعرض 

ايران اولين نمونه ای از اين .  قرار گرفتند
 و قدرت ١٣۵٧کشورھا بود که پس از قيام بھمن 

مطلقه ی نيروھای مذھبی ارتجاعی به آن دچار 
گرديد، اما اين قطار پيش از آن در ديگر 

نوال .  کشورھای منطقه به راه افتاده بود
السعداوی، پزشک و نويسنده ی زن مصری که 

 به جرم ارتداد در قاھره محاکمه ٢٠٠٧در سال 
شد، در کتاب انقLب نان در آفريقای شمالی 

 :  نوشته است
جالب است که چادر در مصر در دھه ی ھفتاد "

زمانی که .  در زمان انورسادات دوباره ظاھر شد
من در دھه ھای پنجاه و شصت پزشکی تحصيل 
می کردم، حتی يک زن در دانشگاه نبود که چادر 

چرا اين اتفاق در زمان سادات .  به سر داشته باشد
رخ داد؟ برای اين که او سياست درھای باز به 
روی آمريکايی ھا را در پيش گرفت و خود را 

خواند تا نيروھای ارتجاعی اسLمی "  مؤمن"يک 
را احيا کند و به اين ترتيب ناصريست ھا، 

او مردانش .  کمونيست ھا و چپ ھا را خنثی کند
را به استان ھا و روستاھا فرستاد تا با پول و 

به اين .  حمايت سياسی اين نيروھا را تقويت کند
ترتيب بود که ارتجاعيون اسLمی بار ديگر 

در دانشگاه ھا، مدارس و در مناطق .  قدرت يافتند
صنعتی محفل ھای مذھبی تاسيس شد تا با بی 

 ."  خدايی و مارکسيسم مبارزه کنند
بررسی اين روند تاريخی و مقايسه ی کشورھای 
منطقه، به لحاظ تامين حقوق زنان، حاکی از اين 
است که ھر قدر دخالت قوانين مذھبی اسLمی در 
امور دولت ھا جايگاه مھمتری داشته باشد، حقوق 
کمتری به زنان تعلق گرفته و ھر قدر جنبش 
زنان از مبارزه برای جدايی دين از دولت کنار 

کشيده، مبارزه  برای برابری جنسيتی ناتوان تر 
کشور مصر نمونه ی بارز رسوخ .  گرديده است

مجدد مذھب پس از جنبش ھای ملی و بی حقوقی 
طبق آمار بين المللی .  ھر چه بيشتر زنان است

 مصر به لحاظ  ٢٠١٣توسعه ی انسانی در سال 
 کشور، در مرتبه ی ١٣۶تبعيض جنسيتی در بين 

 .     قرار دارد١٢۶
وضعيت زنان در تاريخ معاصر کشور تونس 
نمونه ی ديگری است که دستاوردھای مثبت 
زنان در جامعه در نتيجه ی جدايی دين از دولت 
حاصل شده و از اين زاويه تائيد ديگری بر اين 
نظر است که مبارزه برای کسب حقوق زنان 
. بدون مبارزه برای سکوjريسم بی نتيجه است

در تونس اگرچه اسLم ھمواره مذھب رسمی 
اعLم شده، اما قوانين جاری بسياری از قوانين 
اسLمی را عمL ناديده گرفته و آزادی ھايی به 
زنان داده شده است که بسيار فراتر از حتی به 
. اصطLح مترقی ترين تفسيرھا از اسLم است

چند ھمسری سال ھاست که در اين کشور ممنوع 
 قانونی شده ١٩۶۵گرديده و سقط جنين از سال 

به دليل کمرنگ بودن نقش شريعت در .  است
قوانين کشور است که زنان تونسی توانستند خود 
را درليست نامزدھای انتخاباتی برای مجلس 

 درصد کرسی ھا را ٢٧موسسان قرار دھند و 
زنان در اين مجلس تنھا حضور .  کسب کنند

ظاھری نداشتند و توانستند با تLش بسيار و  
اتحاد با احزاب مترقی و چپ از تصويب قانون 
اساسی ناقض حقوق زنان که پيشنھاد حزب 
اسLمی النھضه بود، جلوگيری کرده و در قانون 

) ٢٠١۴(اساسی که در ژانويه سال جاری 
تصويب شد، برابری حقوق زن و مرد را 

 .بگنجانند
نکته ای که در اين ميان حائز اھميت است اين 
است حضور زنان در آغاز جنبش بھار عربی به 
خاطر دستيابی به حقوق زنان نبود، بلکه خواسته 
ھا و مطالبات سياسی عمومی و قيام آنان بر عليه 

اما ھمين حرکت به آنان .  فقر و ديکتاتوری بود
قدرت و توان jزم را بخشيد تا برای رفع تبعيض 
جنسيتی مبارزه ی پيگيرتری را به پيش برند و 
اقشار مختلف جامعه را در اين راستا ھميار خود 

به اين ترتيب دستيابی کامل به حقوق .  سازند
زنان در بھار عربی، ھمانند ھر کشور ديگری 
نيز در گرو برقراری آزادی وبرابری در تمام 
زمينه ھای سياسی،اقتصادی و اجتماعی خواھد 

در اين مسير مھمترين چالش پيش روی .  بود
زنانی که در بھار عربی به پاخاستند، درمقطع 
زمانی کنونی که، ھمانند ايران پس از قيام بھمن، 
نيروھای ارتجاعی اسLمی با تمام قوا در انديشه 
ی دزديدن دستاوردھای انقLبند، مبارزه با اين 
نيروھا و اتحاد بر سر شعارجدايی دين از دولت 

 .می باشد
  

در .   اين ويدئو کليپ در يوتيوپ کليک کردند
 ژانويه، ده ھا ھزار مصری معترض به ٢۵روز 

نظم موجود، به ميدان تحرير آمدند و برای 
دستيابی به نان و آزادی، ناقوس مرگ رژيم 

 . حسنی مبارک را به صدا درآوردند
پيش از آن زنان تونسی بودند که سنگفرش 
خيابان ھای تونس را شانه به شانه ی مردان، با 
گام ھای استوار و فريادھای رسا پيمودند و نقشی 
چشمگير در مبارزه برای رھايی از بی عدالتی 
اجتماعی و ديکتاتوری بن علی و ھم دستانش ايفا 

 مادران عزادار ٢٠١١ فوريه ی ١۵در .  کردند
ليبی که فرزندان و برادران شان در قتل عام 

 در زندان ١٩٩۶زندانيان سياسی در سال 
تريپولی کشته شده بودند، دست به تظاھرات 

در برخی  ديگر از کشورھای عربی نيز .  زدند
زنان، کم و بيش نقشی برجسته در اعتراضات و 

 .  برآمد ھای توده ای داشتند
در تاريخ کشورھای عربی، اين اولين بار نبود 
. که زنان پا به عرصه ی مبارزه گذاشتند

مبارزات رھايی طلبانه ی زنان عرب از قرن 
نوزدھم و به ويژه تاريخ جنبش ھای ملی در 
کشورھای عربی نام زنان بسياری را به ياد می 
آورد، که نه تنھا عليه استعمار مبارزه می کردند، 
بلکه ھمزمان مرزھای سنت و مذھب را زير پا 

ھدا شعراوی، زن مصری و از .  می گذاشتند
 در ١٩٢٣مبارزان عليه استعمار انگليس در سال 

حرکتی نمادين روسری خود را برداشت و به 
جميله بوپاشا در .  دريای مديترانه پرتاب کرد

. الجزاير، به سمبل مبارزه و مقاومت تبديل شد
ھمزمان تشکل ھای زنان در کشورھای منطقه 
شکل می گرفت، برای نمونه، در دھه ی چھل 
قرن بيستم، سازمان ھای زنان تونسی اعتراضات 
تشکل يافته ای را عليه استعمار فرانسه 

به اين ترتيب، مشارکت فعال .  سازماندھی کردند
زنان در امور سياسی، به پشتوانه ای قوی برای 
مبارزه در مسير رفع تبعيض جنسيتی تبديل 
گرديد، اگرچه مبارزه برای رفع تبعيض جنسيتی 
عمری بسيار طوjنی تر از مبارزات ضد 

ارتباط بين .  استعماری داشته و ھنوز ادامه دارد
مبارزات ضد استعماری با جنبش ھای ملی از 
طريق ارزش گذاری بر ھويت ملی به خودی 
خود ديگر ارزش ھای سنتی مانند مذھب را پس 
می زد و ھر کجا جنبش ملی ضد استعماری قوی 
تربود، ھويت ملی بيشتر جايگزين ھويت مذھبی 

به ھمين دليل بود که بسياری .  اسLمی می گرديد
از حکومت ھای اسLمی منطقه در پی جنبش 
ھای ملی گرايانه، ناگزير به کاھش دخالت مذھب 

برای نمونه، قانون اساسی .  در قوانين کشور شدند
اردن، پس از استقLل کامل اين کشور ناگزير به 
. ادغام  با قوانين اساسی جوامع اروپايی گرديد

 تصويب ١٩٧٣قانون اساسی سوريه که در سال 
شد، اشاره ای به اسLم به عنوان مذھب رسمی 

در ليبی، قذافی و در عراق، صدام .  نمی کند
حسين  ادعای برپايی يک جامعه ی عربی بی 

 . طبقه را داشتند که کمتر رنگ مذھبی داشت
اما با محو شدن چھره ی استعمار و رشد سرمايه 
داری در کشورھای عقب مانده، رابطه ی 
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 "ھا ھدفمندسازی يارانه" و نتايج مرحله دوم ٩٣بودجه سال 

 خ�صه ای از اط�عيه ھای سازمان 
 

مسئول مستقيم خودسوزی و مرگ کارگران،   " سازمان اطLعيه ای با عنوان ٩٢ بھمن ٢٨درتاريخ  
اين اطLعيه ضمن اشاره به خودسوزی يکی .  انتشار داد!"  کار جمھوری اسLميست رژيم جنايت

 بھمن ، دربرابر وزارت نفت، وقوع انفجار در ٢٨ازکارکنان سابق صنعت نفت درروز دوشنبه 
 بھمن و جان باختن  دو کارگر شرکت توزيع کننده ٢٧مخزن سوخت کارخانه کيان تايردرروز 

 بھمن و جان باختن يک ٢۴سوخت، کشته شدن يک کارگر جوشکار شرکت صدرا زيرجرثقيل در
ھنوز " بھمن چنين می نويسد٢۵کارگر سالن پرس شرکت ايران خودرودر زيردستگاه پرس درتاريخ 

خون دو کارگرجوشکاری که درانفجاروآتش سوزی پتروشيمی خرم آباد برزمين ريخت و خون دو 
کارگرزنی که درآتش سوزی کارگاه توليدی برسنگ فرش خيابان نقش بست، خشک نشده است که 

روزی نيست که کارگری .  خبرگزاری ھای دولتی ازخودسوزی و مرگ پنج تن ديگر خبر می دھند
سرمايه .دراين کارخانه يا آن واحد توليدی دچار سانحه و قربانی سودپرستی سرمايه داران نشود

داران حريص، تحت حمايت ھای ھمه جانبه جمھوری اسLمی، کارگران را دربدترين و ناامن ترين 
سرمايه داران خونخوارو رژيم ارتجاعی و ضدانسانی حامی آن ھا ، چنان .شرايط به کار وا ميدارند

شرايط شاق و اسفباروچنان فقروفLکتی را برکارگران وعموم زحمتکشان تحميل نموده اند که آنان 
 -مجبورباشند درفقدان شرائط و وسائل ايمنی کارکنند و دم برنياورند و گاه خودسوزی وخودکشی را

بر زندگی در نکبت و ذلتی که برآن ھا تحميل گشته،   -گرچه به نشان اعتراض نسبت به وضع موجود
طبقه سرمايه دار و رژيم سياسی پاسدار منافع اين طبقه، درواقع کارگران رادرحين .  ترجيح می دھند

اطLعيه سپس به روند رو به افزايش حوادث ناشی از . "  فرستند  استثماربيرحمانه، به کام مرگ می
درجمھوری "  کار و بی ارزش بودن جان کارگر درجمھوری اسLمی اشاره نموده و چنين می نويسد

ترين حق و حقوق خود محروم اند، حتا به کارگران اين اجازه داده نمی  اسLمی کارگران از ابتدائی
شود که تشکل ھای صنفی مستقل خود را تشکيل دھند، تا از حقوق خود درمورد شرايط و ايمنی 

جان کارگربرای سرمايه داران و رژيم سياسی پاسدار منافع آنھا مطلقاًبی ارزش . محيط کار دفاع کنند
خواه مرگ کارگر در نتيجه حوادث ناشی از کار باشد، مرگ تدريجی ناشی از گرسنگی باشد .  است

 !يا خودسوزی و خودکشی
 !کارگران زحمتکش ايران

رژيم جمھوری اسLمی .سرمايه داران بيرحم به قيمت جان شما کارگران برسودھای خود می افزايند
نيزکه حافظ منافع سرمايه داران است، دست آن ھارا دراستثمارخشن و درکشتار شما کامLً بازگذاشته 

جزنظام سرمايه داری، جزسرمايه داران و جزرژيم .  وبطورھمه جانبه ازآن ھا حمايت ميکند
 رژيم جمھوری اسLمی را !کارگرُکش جمھوری اسLمی کس ديگری مسئول مرگ کارگران نيست

بايد با  گسترش اعتصابات کارگری ، سازماندھی اعتصابات عمومی سياسی و در نھايت با يک قيام 
 ."مسلحانه توده ای از اريکه قدرت به زير کشيد

ھا اجازه  داران و دولت آن کارگر، به سرمايه
" شرايط اقتصادی کشور"ی  نخواھد داد به بھانه
 ديگر، مرگ از گرسنگی را  و ھزار و يک بھانه
کارد به استخوان رسيده .  بر وی تحميل کنند

نانی، کار را  تشديد فشارھای معيشتی و بی.  است
به مبارزه برای بقا و ادامه زندگی کشانده و 
افزايش دستمزد، شرط ضروری ادامه حيات 

مساله دستمزد به چالشی .  کارگر شده  است
سرمايه .  بزرگ برای طبقه حاکم تبديل شده است

اما نه فقط در برابر افزايش دستمزد مقاومت 
خواھد کرد، بلکه سعی خواھد کرد به بھای 
کاھش قيمت نيروی کار، سود بيشتری به چنگ 

ھای  چالش دستمزد به ناگزير به چالش.  آورد
تری  ھای طبقاتی بزرگ تر و رويارويی بزرگ

در اين رويارويی و در مبارزه .  گذر خواھد کرد
و پيکار طبقاتی کارگران برای افزايش دستمزد، 
اتحاد و ھمبستگی طبقاتی کارگران يک 

حمايت .  ست امرضروری و حائز اھميت جدی
جدی از اعتصابات کارگری و کارگرانی که 
درجريان اين اعتصابات تھديد، اخراج، بازداشت 

اعتصابات .  شوند بسيار مھم است و محاکمه می
اخير نشان داد که کارگران ايران به اين درجه از 

اند که رفقای کارگر خود را که  آگاھی دست يافته
در جريان مبارزه برای افزايش دستمزد، برای 
تشکل مستقل و برای احقاق حقوق کارگران، 
بازداشت و اخراج شده و يا مورد ارعاب و تھديد 

اند، تنھا  کارفرما و دستگاه دولتی قرار گرفته
 .نگذارند
دھد و ما  ی درنده خو، دندان نشان می  سرمايه

کارگران را چپ و راست به زندان و محکمه و 
ما کارگران در برابر .  کند  اخراج تھديد می

سرمايه و دولت آن، سLح ديگری جز اتحاد و 
سرمايه به تعرض خود ادامه داده و .تشکل نداريم

ما را به چالشی بزرگ فراخوانده است و ما 
کارگران تنھا با اتحاد طبقاتی و مبارزه مشترک 

توانيم و بايد در برابر  ومتشکل است که می
تعرض سرمايه محکم بايستيم و پوزه آن را به 

تنھا با گسترش اعتراضات و !  خاک ماليم
ھای توليد در مقياس  اعتصابات و خواباندن چرخ

ست که قادريم سرکوب و   تر و سراسری وسيع
سرنيزه و تھديد را خنثا کنيم و نه فقط قادريم 
مطالبه افزايش دستمزد به باjی خط فقر را بر 

چنين  داران تحميل کنيم، بلکه ھم دولت و سرمايه
ھای به زير کشيدن تمام نظم موجود  قادريم زمينه

 !را فراھم سازيم

سبد غذايی کارگران و زحمتکشان بسياری از 
نيازھای ضروری انسان يا جايی ندارند و يا از 

در چنين .  ھا بسيار کاسته شده است مصرف آن
ست که دولت روحانی با افزايش دستمزد  شرايطی

ھای يک خانواده  متناسب با تورم و ھزينه
ی  کردن فاصله کارگری، حتا با حداقل کم

 .کند دستمزدھا با خط فقرنيز مخالفت می
ای که ھمزمان و با وجود  ی طبيعی بودجه نتيجه

ھا با کمبود  ی عظيم، در تمام بخش کسری بودجه
ھم دولتی که سھم  منابع مالی روبروست، آن

مھمی در اقتصاد داشته و دارد، تشديد رکود و 
تورم و به ھمراه آن افزايش بيکاری خواھد بود و 

طور خاص برای کارگران و زحمتکشان اين  به
تر شدن وضعيت  بودجه معنای ديگری جز وخيم

 .شان ندارد معيشتی
ھايی، برای  برای رھايی از نتايج چنين بودجه

آور دستگاه سرکوب  ھای سرسام رھايی از ھزينه
و بوروکراسی، برای آن که مسير بودجه تغيير 
کرده و براساس منافع کارگران و زحمتکشان 

۶از صفحه   

۴از صفحه   

چالش دستمزد، پيش درآمد 
 تر ھای بزرگ چالش

تنظيم گردد، تنھا راه حل سرنگونی حکومت 
اسLمی است؛ حکومتی که بر درآمد ملی 
کشور و حاصل کار کارگران چنگ انداخته و 

 .گيرد کار می ھا به آن را عليه آن
سرنگونی جمھوری اسLمی و جايگزينی آن با 
حکومت شورايی، حکومتی که فارغ از 
بوروکراسی بوده و در آن حقوق مقامات دولتی 
با دستمزد متوسط يک کارگر ماھر برابری 

کند، حکومتی که در آن ارتش، سپاه،  می
نيروھای انتظامی، بسيج و کليه نيروھای مسلح 

ای و  ھا منحل و ارتش توده ای جدا از توده حرفه
در يک .  تسليح عمومی جايگزين آن خواھد شد

آور  ھای سرسام کLم حکومتی که فاقد ھزينه
باشد، حکومتی  دستگاه پليسی و بورکراسی می

ھا تشکيل نشده و از درون  که از باjی سر توده
گيرد، حکومتی که در ھر گام و از  آن شکل می

ابتدا منافع کارگران و زحمتکشان را مد نظر 
 .دھد قرار می
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 روز جھانی زن، روز خشم و اعتراض
بورژوازی .  جای تعجبی ھم نيست

مانده ايران، در ھر  ارتجاعی،جبون و عقب
بزنگاه تاريخی ايران ھراسناک از سيل 

ترين و  ای، به آغوش سياه کن توده بنيان
در .  ترين نيروھای تاريخ خزيده است مرتجع
 نيز چنين کرد و از آن پس نيز ۵٧انقLب 

ھا و  چنان به رغم تمام نارضايتی ھم 
ھائی از آن، حفظ نظام  غرولندھای فراکسيون

داری ايران و جمھوری اسLمی را  سرمايه
در برابر خطر انقLب و تغييرات بنيادين، 

 .داند وظيفه تخطی ناپذيرخود می
طبقه  چون مردان ھم طلب، ھم زنان اصLح

خود بيش و پيش از آن که خواھان تغييرات 
اندکی جدی به نفع زنان باشند، از نيروی 

ای مردم، از رشد افکار مترقی،  توده
طلبانه و سوسياليستی  خواھانه، برابری آزادی

کوشند تمام  به ھمين دليل نيز می.  در ھراسند
ھای زنان را در چارچوب  مبارزات و تLش

طرح .  جمھوری اسLمی به زنجير بکشند
ھای واقعی زنان و بسيج برای  خواست

ھا، نه در توان آنان  رسيدن به اين خواسته
 .است و نه وظيفه آنان

، بر دوش زنان و مردان   اين وظيفه
. خواه، چپ و سوسياليست قرار دارد ترقی

آنان برای بسيج زنان کارگر و زحمتکش بايد 
ھای واقعی و ملموس زنان  بکوشند خواست

رسانی و سازماندھی  را طرح کنند، به آگاھی
رسانی و سازماندھی چنان  آگاھی.  بپردازند

توان تقدم  ناپذيرند که نمی در ھم تنيده و جدايی
در صورت وجود .  و تأخری بر آن قائل شد

آگاھی است که زنان يا ھر نيروی اجتماعی 
ديگر به سازماندھی و مبارزه و مقاومت 

آورند و در صورت سازماندھی و  روی می
مبارزه و مقاومت است که سطح آگاھی ھر 

ھا  گرچه سوسياليست.  رود تر باj می چه بيش
به درستی، با تکيه به تجارب تاريخی و 
وضعيت کنونی جھان معتقدند که رھايی زن 
در گروی رھايی کل جامعه از استثمار و 
نابرابری است، اما مبارزه برای رفع اين 

ھم "نابرابری و رسيدن به آن رھايی، امر 
ترين  با انتخاب و تعيين اساسی.  است"  اکنون

توان در  ھاست که می و فراگيرترين خواست
. امر آگاھی و سازماندھی موفق شد

دستاوردی که حاصل اين آگاھی و مبارزه 
باشد، دستاوردی ماندنی، مشوق و 

 .يابنده خواھد بود گسترش
بااميد به گسترش مبارزه ونابودی ھرگونه 
ستم ، تبعيض و نابرابری جنسيتی و با 

داشت روز جھانی زن، روز خشم و   گرامی
 .اعتراض به نابرابری و تبعيض عليه زنان

آپارتايد جنسيتی مقاومت کردند؛ نگذاشتند 
مطلوب رژيم بر آنان "  حجاب اسLمی"

به رغم تمام اين مبارزات و .  تحميل شود
ھا اما دستاوردھای مبارزاتی ناچيز و   تLش

 .اند گاھی بسيار گذرايی داشته
 اما چرا وضعيت چنين است؟

يکی از معضLت زنان ايران آن بوده است 
ھايی که در وضعيت آنان شده  که پيشرفت

شان بوده  بود، کمتر، دستاورد مبارزاتی
است، بلکه بيشتر امتيازاتی بوده که از سوی 

اگر .  ھای سابق به آنان داده شده بود رژيم
پيشرفت، حاصل آگاھی، مبارزه، تLش و 
سازماندھی نباشد، اين خطر وجود دارد که 
در اولين تندپيچ تاريخی ھمچون برف بھاری 
آب شود که پس از استقرار جمھوری 

از آن بدتر، بر اثر کوتاه .  اسLمی چنين شد
رحمانه  و سرکوب بی"  بھار آزادی"بودن 

کل جامعه، زنان فرصتی نيافتند تا در مبارزه 
 . بياندوزند يابی تجربه و مقاومت و سازمان

رحمانه  ھای خونين و بی پس از سرکوب
ی شصت جمھوری اسLمی که جان  دھه

بسياری را گرفت، بسياری را به بند کشيد، 
بسياری را به خارج از کشور و تبعيد راند، 

ی  بسياری را به سکوت واداشت، در دھه
ھايی جان  ھفتاد اميدھايی زنده شد، تLش

ھايی از زير  آمد جوانه گرفت و به نظر می
ی خون و آتش گذشته  خاکستر دھه

ھا، جنبش  يکی از اين جوانه.  آورند سربرمی
 .نوپای زنان بود

اما کمبود اساسی اين جنبش از ھمان ابتدا آن 
بود که گرايش زنان بورژوا، تحت عنوان 

. بر آن غلبه داشت"  طلب اصLح"زنان 
تر از پيشينيان خود  مانده زنانی که حتا عقب

اگر در زمان .  در زمان مشروطه بودند
مشروطه زنانی از طبقات باj از تکفير و 
مخالفت آخوندھا نھراسيدند و شجاعانه 
مجLت و نشرياتی تأسيس کردند، از حق 
تحصيل زنان دفاع کردند، خود به تأسيس 
مدارسی اقدام کردند، خواھان حق رأی 
شدند، و زنان را به طرح و پيگيری 

انگيختند، اما زنان  شان بر ھای خواسته
طلب امروز، از رژيمی که خود  اصLح

ستيز را تصويب کرده است،  قوانين زن
خواھند که اين قوانين لغو شوند، اما باز  می

 . ھم با توسل به دست اندرکاران ھمان رژيم

داری نوين يا  بسياری از قربانيان برده
تجارت انسان، زنان و دختران ھستند؛ رشد 

ھای دينی در کل و به ويژه رشد  جنبش
گرا در برخی کشورھا، حتا  ھای اسLم جنبش

با آن که ھنوز قدرت سياسی را کسب 
اند و تحميل قوانين وفشارھای دينی،  نکرده

زندگی را به ويژه بر زنان دشوار کرده 
 .است

اگر بخواھيم اين تصوير را کامل کنيم، بايد 
به اين نکته نيز اشاره کنيم که در بسياری از 
کشورھا به رغم وجود قوانينی به نفع زنان، 
بين اجرای اين قوانين و واقعيت زندگی زنان 

 .ی عميقی وجود دارد دره
 مارس در جھان گفتيم و از ٨از تاريخچه 

گذری نيز داشته باشيم به .  وضعيت زنان
تر از يک ماه پس از  ، کم۵٧در اسفند .  ايران

 بھمن، خمينی و ٢٢پيروزی قيام 
گيری دستاوردھای  اش، برای بازپس هللا حزب

ھا و قوانين  انقLب و قيام و تحميل ارزش
قرون وسطايی دينی بر جامعه، زنان را آماج 

حجاب "طرح .  حمLت خود قرار دادند
از سوی خمينی، يکی از اين "  اسLمی

ترين حق ھر  حمLت و يورشی بود به اوليه
زنان نيز ".  حق انتخاب پوشش"انسان يعنی 

 اسفند، تظاھراتی را ١٧بLفاصله در 
ھا آمدند و به اين  سازمان دادند، به خيابان

شکنی دادند، چنان که در  تھاجم پاسخ دندان
گران  آن زمان، ھر چند موقت، تحکيم

ھای رژيم نوپا مجبور شدند، آن را پس  پايه
 .بگيرند

 .اما، اين تنھا آغاز بود
 سال پس از استقرار جمھوری ٣۵زنان 

ھای خود  اسLمی، ھنوز بنا به آمارھا و گفته
دست اندرکاران جمھوری اسLمی، با نرخ 

در ازای .  اند بيکاری دو برابر مردان مواجه
تر از  کار برابر دستمزدشان به مراتب کم

در زمينه تحصيل با انواع و .  مردان است
اقسام فشارھا و تبعيضات دست و پنجه نرم 

طبق قوانين جمھوری اسLمی از .  کنند می
از خشونت . اند بسياری از حقوق خود محروم

اند،  دولتی، اجتماعی و خانوادگی در رنج
ترين حق ھر انسان، يعنی حق انتخاب  ابتدايی

ھا معضل سياسی،  پوشش را ندارند، و با ده
اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی ديگر 
روبرويند که عامل يا تشديدکننده آن، 

 .جمھوری اسLمی است
ھای سياه، زنان، به  ناگفته نماند، در اين سال

گاه از مبارزه  ھا، ھيچ رغم تمامی سرکوب
برای حفظ برخی حقوق خود و از مقاومت 

اجازه .  اند ھا دست نکشيده رفت در برابر پس
ھا رانده شوند؛  ندادند از اجتماع به کنج خانه

حقوقی خود اعتراض کردند؛ در برابر  به بی

١٢از صفحه   

 ستم و تبعيض بر پايه جنسيت 
 ملغا بايد گردد



 ۶۶۴ شماره  ٩٢نيمه  اول اسفند     ١٢

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

١٢ 

    برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورائی را ببينيد
          

 ساعت در ھفته 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 وقت ايران، ساعت   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
طور  توانيد از طريق آدرس اينترنتی سايت انديشه به ای دسترسی نداريد، می اگر به تلويزيون ماھواره
 :ھای تلويزيون دمکراسی شورايی را مشاھده کنيد زمان برنامه زنده و ھم

com.andishehcomwww. 

 :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  
 

 روز جھانی زن، روز خشم و اعتراض

، روز جھانی زن ) اسفند١٧( مارس ٨بار ديگر 
در پيش است و زنان به رغم مبارزات طوjنی، 

ھا و  چنان در سراسر جھان با انواع نابرابری ھم
 .تبعيضات روبرويند

ست برخاسته از خشم و اعتراض   مارس روزی٨
، زنان کارگر ١٨۵٧ مارس ٨در .  و مبارزه

نساج نيويورک در اعتراض به پايين بودن 
پاسخ پليس .  دستمزدھا دست به تظاھرات زدند

داران، ضرب و شتم و دستگيری آنان  سرمايه
، دوباره زنان برای ١٩٠٧ مارس سال ٨در .  بود
.  ساعت کار روزانه به تظاھرات پرداختند١٠

 ٨در .  اين تظاھرات ھم توسط پليس سرکوب شد
 حزب سوسياليست آمريکا ١٩٠٨مارس سال 

برای مبارزه جھت کسب حق رأی زنان، کميته 
کارگران زن بافنده نيز .  ملی زنان را تشکيل داد

در ھمين روز، برای ممنوعيت کار کودکان و 
. کسب حق رأی بار ديگر به تظاھرات پرداختند

يک سال بعد، اين روز از سوی احزاب چپ 
آمريکا برای نخستين بارروز زنان در آمريکا 

در کنگره .  اعLم شد که البته غيررسمی بود
 در ١٩١٠ھا در سال  المللی سوسياليست بين

کپنھاگ، کLرا زتکين از حزب سوسيال دمکرات 

ھای  آلمان پيشنھاد کرد از سوی سوسياليست
 مارس، به عنوان روز جھانی ٨سراسر جھان، 

کنگره اين پيشنھاد .  زن به رسميت شناخته شود
 ١٩١١ مارس سال ٨در .  را به تصويب رساند

يک ميليون نفر در کشورھای آلمان، سوئيس، 
ھايی نظير حق  استراليا و دانمارک برای خواست
ھا  ای به خيابان کار، حق رأی، حق آموزش حرفه

 .آمده و تظاھرات کردند
گذاری اين  اکنون بيش از صد سال پس از بنيان

المللی  ھای گوناگون بين ی سازمان روز، به گفته
ای زنانه گرفته است؛ نرخ  فقر چھره:  بورژوازی

بيکاری زنان تقريبا در تمام کشورھا باjتر از 
بيکاری مردان است؛ زنان در ازای کار مساوی 

کنند؛ تعداد  تر از مردان دريافت می دستمزدی کم
ھای باj و حساس از  زنان شاغل در پست

ھای  ھا گرفته تا  کارخانه ھا و رسانه دانشگاه
ھای تجاری، از احزاب گرفته تا  توليدی و شرکت

تر از مردان است؛  ھا کم خانه ھا و وزارت پارلمان
خشونت دولتی، خانگی و اجتماعی در جھان عليه 
زنان، و خشونت سيستماتيک در مناطق 

زده، افزايش چشمگيری داشته است؛  جنگ

١١درصفحه   

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

 . ھای زيرارسال نمائيد خود را به يکی ازآدرس
 

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

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

 :سوئيس
Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 

 :ھلند
Postbus  23135 
1100  DP 
Amsterdam Z.O 
Holland 

 :کانادا
K.Z 
P.O.BOX    2488 
Vancouver   B.C 

V6B   3W7  Canada 
 

ھای مالی خود را به شÑمÑاره حسÑاب  کمک
بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھÑمÑراه 

ھÑÑای  کÑÑد مÑÑورد نÑÑظÑÑر بÑÑه يÑÑکÑÑی 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://71.18.224.25/ 

 
 : E-Mailپست الکترونيک 

info@fadaian-minority.org 

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

0031(0)618622401 
 

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