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درپی  ھای پی  ماه مذاکره و اج�س٢٠در پی 

ھای  ميان نمايندگان جمھوری اس�می و دولت
+  ١عضو گروه  ای،   بر سر پرونده ھسته۵ 

 سال ادامه داشت، با ١٣نزاعی که متجاوز از 
" برنامه جامع اقدام مشترک"توافق بر سر آنچه 

 . تيرماه خاتمه يافت٢٣گرفته است، در  نام
ھا، درنتيجه اقدام ماجراجويانه  در طول اين سال

جمھوری اس�می که از ت�ش مخفيانه برای 
 اتم آغاز  ای و بمب دسترسی به فناوری ھسته

ھای سنگينی به اقتصاد و  گرديد، خسارت
ھای  فشارھای مادی و معنوی کمرشکنی به توده

ھا ميليارد دTر  ده.  کارگر و زحمتکش وارد آمد
ھای  از حاصل دسترنج کارگران، صرف ھزينه

ھا،  درنتيجه تحريم.  ھنگفت اين ماجراجويی شد
ھای  فشارھای اقتصادی سنگينی بر توده

جمھوری اس�می اما .  کش تحميل گرديد زحمت
ھيچ توجھی به خواست مردم ايران برای پايان 
دادن به اين ماجراجوئی نشان نداد و تنھا ھنگامی 

نشينی و پذيرش شکست شد که  ناگزير به عقب
ھای نفتی و بانکی  المللی به عرصه ھای بين تحريم

تنھا اقتصادی  ھا، نه چراکه اين تحريم.  بسط يافتند
را که در چنگال بحرانی عميق گرفتار بود، 

تر از  تشديد و به آستانه فروپاشی رساند، بلکه مھم
ای تھی و بحرانی مالی  آن، رژيم را با خزانه

ھای ھنگفت دستگاه انگل دولتی  برای تأمين ھزينه
در اينجا، خطر انفجار نارضايتی .  مواجه ساخت

عمومی به تھديدی جدی برای جمھوری اس�می 
 .تبديل شد

سران رژيم، راه خ�ص شدن از مخمصه را در 
گفتگوھای مستقيم با دولت آمريکا برای 

مذاکراتی که از .  ای يافتند وفصل نزاع ھسته حل
نژاد  اواخر دوره دوم رياست جمھوری احمدی

آغازشده بود، بر عھده روحانی قرار گرفت که 
تر ادامه دھد و به ھر شکل ممکن  آن را پيگيرانه

ماحصل آن نيز .  به نتيجه قطعی برساند
ای تحقيرکننده و  نامه توانست چيزی جز توافق نمی

 .يافته است تجسم" برجام"باری باشد که در  خفت
ميلياردھا دTر از ثروت کشور، صرف ھزينه 

سازی فردو، نطنز و رآکتور  تأسيسات غنی
اکنون اما، جمھوری .  سنگين اراک شد آب

نامه پذيرفته است که  اس�می بر طبق مفاد توافق
 سال متوقف ١۵سازی در فردو را به مدت  غنی

 سال آينده، ١۵در تأسيسات نطنز نيز تا .  سازد

٢درصفحه   

 دنيا پِس مرگ ما   "
 !"چه دريا چه سراب

 
خبرگزاری تسنيم به نقل از علی ربيعی وزيرکار 

 ٢٢جمھوری اس�می اع�م کرد از مجموع 
 ميليون نفر به کارھای ٧ميليون شاغل، بيش از 

غيررسمی مشغول ھستد که از بيمه تامين 
تر از  اند و دستمزدھايی پايين اجتماعی محروم

ميزان حداقل دستمزدی که توسط شورای 
اين اعتراف .  گيرند کار تعيين شده است، می عالی

 ميليون کارگر و با ٧که يک قلم  وزيرکار يعنی آن
 ميليون ٢٨فرض خانوار چھارنفره کارگری، 

ھای حقوقی که در قانون  انسان، از ھمان حداقل
کار و قانون تامين اجتماعی به رسميت شناخته 

ھای حقوقی  اگر چه حداقل.  اند  است محروم شده
تر شده و قوانين ياد  تر و کم قانونی سال به سال کم

شده نيز به لحاظ حيطه اجرائی محدود و 
جا که به قانون کار  محدودتر گشته و تا آن

گردد، در اساس چيز زيادی از آن باقی  برمی
نمانده است، با اين وجود وضعيت معيشتی 

ھا، بسيار  ھا کارگر محروم از اين حداقل ميليون

نياز به تبليغ و ترويج وسيع، 
 راه کارھا و اھداف آن

 
برپايی انق�ب اجتماعی يک ضرورت تاريخی 
است و تحقق آن نيز در گرو سازماندھی طبقه 
کارگر و بسيج ديگر نيروھای اجتماعی متحد اين 
طبقه در کشاکش نبردی مداوم، پويا و خستگی 
ناپذير با جمھوری اس�می و بورژوازی حاکم بر 
ايران و تبليغ و ترويج  مستمر اين نياز تاريخی 

نبردی بی امان با چشم انداز رسيدن به .  است
روشن است که تحقق يک .  آزادی وسوسياليسم

چنين امر خطيری بدون مبارزه ای پيگيربرای از 
ميان برداشتن تنگناھا، دشواری ھا و ناھمواری 
ھای موجود در مسير کارزار طبقاتی کارگران و 

. توده ھای زحمتکش ايران ميسر نخواھد بود
پوشيده نيست که موجوديت جمھوری اس�می 

 .ست که بايدازسر راه برداشته شود  اولين مانعی
بدون از ميان برداشتن اين مانع، که ھمانا 
سرنگونی طبقه حاکم برايران است، انتظار 
رسيدن به يک دگرگونی بنيادی و برپايی انق�ب 

 . اجتماعی امری محال و غير ممکن است

 

  ٧درصفحه   ٨درصفحه 

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ۶٩٧شماره    ٩۴نيمه دوم تير  –سال سی و ھفتم 

 نتايج اقتصادی توافق اتمی چه خواھد بود؟
 
ھای  گذرد، دو سالی که دولت حل معض�ت اقتصادی را به تحريم  سال از عمر دولت روحانی می٢

اما اکنون و بعد از توافق .  داد ھا می ھا را با رفع آن اقتصادی وصل کرد و وعده بھتر شدن معيشت توده
ی  ھای بلوکه شده از سويی حجم پول.  ای، دولت بازی ديگری را با افکار عمومی آغاز کرده است ھسته

 ميليارد دTر عنوان شده بود به يک باره از سوی ١٠٠ايران که بارھا از سوی مقامات دولتی بيش از 
ھا  شود که با رفع تحريم ھمان افراد و با وقاحت تمام به يک چھارم تقليل يافت و از سوی ديگر عنوان می

ھا ھم اگر  کشد تا آثار رفع تحريم بر زندگی مردم خود را نشان دھد، رفع تحريم حداقل يک سال طول می
گونه روحانی ھم به پايان دوران  کشد و البته اين ھمه چيز بر وفق مراد دولت پيش رود، شش ماه طول می

شود که برای بھبود معيشت  طبيعی است که بعد نيز اين ساز کوک .  رسد  ساله رياست جمھوری می۴
ھاست که در جمھوری  ی دوم رياست جمھوری وی بود و اين داستان سال زندگی مردم بايد منتظر دوره

دولت "تا "  دولت اص�حات"، از "اص�حات"تا "  سردار سازندگی"از .  شود اس�می تکرار می
بر سر کار آمده است، سناريوی "  تدبير و اميد"نژاد و تا امروز که دولت  احمدی"  عدالتخواه و مھرپرور

ھای اقتصادی چه  اما واقعيت ماجرا چيست؟ رفع تحريم.  آور شده است مبتذلی که ديگر تکرار آن تھوع
ی کارگران و  تر تاثير آن بر بيکاری و فقر گسترده تاثيری در اقتصاد خواھد گذاشت و از ھمه مھم

 زحمتکشان چه خواھد بود؟

 

 ای ساز برای خامنه زحمت" عيدانه"
 
 

 در فسادھا" پنھان"ھای  صاحب دست 
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 نتايج و عواقب
 ای  توافق ھسته

 درصد، انجام نخواھد ٣/  ۶سازی بيش از  غنی
گرفت و حق استفاده از سانتريفيوژھا فراتر از 

.  سال نخواھد داشت١٠نسل اول را در مدت 
سنگين اراک به نحوی بازطراحی  رآکتور آب

خواھد شد که ديگر قابليت توليد پلوتونيوم 
ع�وه بر اين، جمھوری .  تسليحاتی نداشته باشد

 سال آينده ١۵اس�می تقبل کرده است که در 
سنگين را نخواھد  اجازه ساخت رآکتورھای آب

شده ھم به خارج از کشور  سوخت مصرف.  داشت
ای  بخش توسعه و تحقيقات ھسته.  گردد منتقل می
 ساله فقط در تأسيسات نطنز، ٨ھای  يت با محدود

 ھزار ٢٠.  تحت کنترل انجام خواھد گرفت
 دستگاه تقليل خواھد ۵٠۶٠سانتريفيوژ موجود به 

 سال ١۵شده به مدت  ذخيره اورانيوم غنی.  يافت
 ٣٠٠ درصد کاھش يافت و در حد ٩٨به 

 .کيلوگرم بافی خواھد ماند
 ٢۴المللی انرژی اتمی  بازرسان آژانس بين

ای و معادن اورانيوم،  ساعته بر مراکز ھسته
با پذيرش .  کنترل و نظارت خواھند داشت

پروتکل الحاقی، آژانس اجازه دسترسی و 
بازرسی از ھر تأسيسات مشکوکی را به دست 

 .آورده است
ھمه را پذيرفته است تا  جمھوری اس�می اين

ھای جھانی اجازه آزاد شدن دTرھای  قدرت
ھای  شده حاصل از فروش نفت در بانک بلوکه

ھا تعليق و  کشورھای ديگر را بدھند و تحريم
فرجام يک .  مرحله برچيده شوند به مرحله

ھای بزرگی برای مردم  ماجراجويی که خسارت
ای رسواتر از اين  توانست نتيجه ايران داشت، نمی

ھا  داشته باشد که ميلياردھا دTر بر باد برود، سال
ھای مردم اعمال گردد،  فشارھای سنگينی بر توده

اما سرانجام، تنھا چيزی که عايد رژيم از 
نامه گردد، تعليق و برچيده شدن   توافق

اين رسوايی فقط .  ھا باشد مرحله تحريم به مرحله
توانست تکميل گردد که با جشن و  زمانی می

ھای موسوم  ويژه گروه سرور طرفداران رژيم، به
طلب نيز، ھمراه باشد تا گويا ھمه باور  به اص�ح

با .  کنند که پيروزی ديگری عايد رژيم شده است
فراخوان وزير کشور جمھوری اس�می به 
برپايی جشن در سراسر ايران، چند ھزارنفری 
ھم از طرفداران رژيم در برخی شھرھا، ازجمله 
در شمال شھر تھران، مشھد و يزد به خيابان 

 .آمدند تا پايان کمدی پيروزی را اع�م کنند
پس چه پيش خواھد آمد؟ آيا پذيرش  اما، ازاين

ھای رژيم  گشای بحران تواند مشکل توافق، می
ھای  باشد؟ اين شکست چه تأثيری بر سياست

داخلی و خارجی رژيم خواھد داشت؟ و سرانجام 
پس تغيير و بھبودی Tاقل در  که آيا ازاين اين

وضعيت مادی و معيشتی کارگران و 
 کشان رخ خواھد داد؟  زحمت

اين واقعيت بر کسی پوشيده نيست که جمھوری 
اس�می از ھمان آغاز موجوديتش در ايران، 

ھا را  ھای متعددی به بار آورده و آن بحران
که نزاع  پيش از آن.  پيوسته تشديد کرده است
ھای امپرياليست جھان  جمھوری اس�می با قدرت

ای باT بگيرد و تحريم به  بر سر مسئله ھسته
ھای  مرحله اجرا درآيد، جامعه ايران با بحران

ھای اقتصادی، اجتماعی و  متعدد در عرصه
ھا نيز  سرمنشأ اين بحران.  رو بود سياسی روبه

داری ايران،  ھای شيوه توليد سرمايه در تضاد
ھای  دولت مذھبی حاکم بر ايران و سياست

. ارتجاعی جمھوری اس�می قرار داشته است
ھا را  المللی، اين بحران ھای بين بنابراين تحريم

ايجاد نکرده که اکنون برافتادن تحريم، منجر به 
ھا فقط  تأثير تحريم.  ھای موجود گردد حل بحران

در اين محدوده بود که بحران اقتصادی موجود 
 .تر کرد را عميق

کوشند،  بنابراين، ادعای طرفداران رژيم که می
ھای جامعه ايران  ھا را ح�ل بحران لغو تحريم

اما .  پايه و موھوم است معرفی کنند، از اساس بی
ھا را بر اوضاع  اگر حتی تأثير لغو تحريم

اقتصادی جدی فرض کنيم، بازھم از فرارسيدن 
دوران رونقی که جارچيان حکومت اس�می 

نه آزاد .  دھند، خبری نخواھد بود وعده آن را می
شده و افزايش فروش نفت  شدن دTرھای بلوکه

 ساله اقتصاد ۴٠تورمی   –تواند بحران رکود  می
ھا و صدور  ايران را حل کند و نه برافتادن تحريم

دفعات، پيرامون علل  در نشريه کار به.   سرمايه
. اساسی تداوم اين بحران بحث شده است

داری  تضادھای Tينحل ساختار اقتصادی سرمايه
ايران، نقش روبنای سياسی موجود در تشديد اين 

اجتماعی   –ھای اقتصادی  تضادھا و سياست
ترين علل  جمھوری اس�می، در زمره اساسی

 . مزمن بوده و خواھد بود تداوم اين بحران
شده و افزايش  البته با آزاد شدن دTرھای بلوکه

درآمد دولت از فروش نفت، وضعيت مالی دولت 
بھبود خواھد يافت، اما پوشيده نيست که ھمچون 

ھای گذشته، اين درآمد مالی دولت نه صرف  سال
بھبود اوضاع اقتصادی و رفاه توده مردم، بلکه 

گران  داران، دزدان و غارت به جيب سرمايه
گردد، يا صرف  حکومت اس�می سرازير می

نظامی انگل   –ھای دستگاه بوروکراتيک  ھزينه
اس�ميستی  طلبانه پان ھای توسعه طلبی دولتی و جاه

سرمايه انحصارات امپرياليستی .  رژيم خواھد شد
گذاری در نفت، گاز و  ويژه برای سرمايه نيز به

پتروشيمی و مونتاژ برخی کاTھا صادر خواھد 
ھا، رکود و تورم،  رغم برخی تعديل شد، اما به

بيکاری گسترده، فقر و وخامت روزافزون 
کش  ھا کارگر و زحمت شرايط زندگی ميليون

 .جای خود باقی خواھد ماند به
وعده بھبود شرايط مادی و معيشتی توده مردم 

زودی پوچ بودنش را در  ھا، به پس از رفع تحريم
لذا .  برابر ھمگان به نمايش خواھد گذاشت

اکنون آشکار است، نه تخفيف  واقعيتی که از ھم
تضادھا و مبارزات طبقاتی، بلکه تشديد تضاد 

دار حاکم و دولت  طبقه کارگر با طبقه سرمايه
پاسدار منافع آن، و تشديد و اعت�ی مبارزه 

 .کارگران و زحمتکشان، خواھد بود
ھای خود را در مورد اجرای  روحانی وعده

ھا و حذف فضای امنيتی به دوره  برخی آزادی
حاT .  ای موکول کرده است پس از توافق ھسته

ھايی از مردم، خواه از ميان طرفداران او يا  گروه
ھا  مردم اسير در توھم، خواستار اجرای وعده

روحانی اما، پاسخی به ھمين مطالبات .  شوند می
او البته برای پيشبرد .  ناچيز نخواھد داشت

ھای داخلی و خارجی خود، به نفع  سياست
داند که اندکی از فشارھای  جمھوری اس�می می

حتی به برخی اقشار .  سياسی موجود کاسته شود
ھای اجتماعی که خطری برای رژيم  و گروه

شوند و يا برای جذب برخی  محسوب نمی
ھا آزادی  ای به آن ھای اجتماعی، در محدوده گروه

داده شود، از فشارھای امنيتی نيز کاسته شود، اما 
ای را به  نه ساختار جمھوری اس�می چنين اجازه

ھای رقيب  دھد و نه توازن قوای جناح وی می
سادگی  درون ھيئت حاکمه به نحوی است که او به

بنابراين .  بتواند اين سياست خود را پيش برد
تشديد مبارزه مردم عليه رژيم برای کسب 

ھا و حقوق دمکراتيک، يکی ديگر از  آزادی
 .ای خواھد بود پيامدھای توافق ھسته

ھای  ای، يکی از دوره دوره پس از توافق ھسته
ھای حاد ميان  تشديد اخت�فات و درگيری

روحانی .  ھای رقيب طبقه حاکم خواھد بود جناح
ھای موسوم  که از حمايت باند رفسنجانی و گروه

گرايان  طلب دولتی، گروھی از اصول به اص�ح
ھای امپرياليست غربی برخوردار  مجلس و قدرت

ای،  است، پس از به سرانجام رساندن توافق ھسته
آمده حداکثر  دست ت�ش خواھد کرد از فرصت به

برداری را برای تضعيف جناح رقيب و  بھره
ھايی که وی  برھم زدن توازن قوا به نفع گروه

جناح .  کند، بنمايد ھا را نمايندگی می اکنون آن
ای  گرا که در پی حمايت خامنه موسوم به اصول

ای ناگزير به  از روحانی بر سر توافق ھسته
که موقعيت اقتصادی و  نشينی شد، اکنون عقب

ھای رقيب در  سياسی خود را در برابر گروه
بيند، ت�ش خواھد کرد با نفوذی که  مخاطره می

ھا و نھادھای سرکوب و  ويژه در ارگان به
اختناق، دستگاه روحانيت و نھادھای رسمی و 
غيررسمی طبقاتی، صنفی و مذھبی دارد، به 

اين تقابل در جريان .  جانبه برخيزد ای ھمه مقابله
ھای  ت�ش برای به دست گرفتن اکثريت کرسی

مجلس خبرگان و مجلس شورای اس�می به اوج 
که سلطه جناح  ازآنجايی.  خود خواھد رسيد

ای  گرا در اين دو نھاد رژيم به نفع خامنه اصول
ھا از حمايت وی نيز برخوردار  نيز ھست، لذا آن

ھذا حتی اگر ھم کام�ً موفق شوند،  مع.  گردند می
المللی به نفع  واقعيت اوضاع داخلی و بين

. ھای طرفدار اوست ھای روحانی و گروه سياست
اينان ھستند که برای نجات جمھوری اس�می و 

روز  تثبيت و تحکيم آن، سياست و برنامه به
اينان ھستند که از حمايت بخش .  ای دارند شده

دار ايران ، بورژوازی  اعظم طبقه سرمايه
ھای مرفه  المللی و اقشار و Tيه بين

نتيجه ھرچه باشد، .  بورژوازی برخوردارند خرده
دوره جديدی از تشديد اخت�فات و تضادھای 

 .رسد درونی ھيئت حاکمه فرامی
توان گفت که جمھوری اس�می در  درمجموع می 

ھای  ای، در تمام عرصه دوره پس از توافق ھسته
ھا، مبارزات و  داخلی با تشديد تضادھا، بحران

 .ھا مواجه خواھد بود درگيری
ھا به عرصه  اما اين تشديد تضادھا و بحران
رغم حل نزاع  داخلی محدود نخواھد ماند، بلکه به

 سياست خارجی رژيم نيز  ای، به عرصه ھسته
 . بسط خواھد يافت

نشينی بر سر پرونده  جمھوری اس�می، عقب
که Tاقل در شرايط   اين ای را پذيرفت، بدون ھسته

نشينی در سياست خارجی و ايجاد  کنونی، عقب
 . تغييراتی در اين عرصه را بپذيرد

تمام اخت�فاتی که اکنون در درون طبقه حاکم 
ھای منطقه نظير  آمريکا و نيز برخی دولت

عربستان و اسرائيل بر سر سياست 

۴درصفحه   
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۴درصفحه   

 نتايج اقتصادی توافق اتمی چه خواھد بود؟
١از صفحه   

مساله اساسی اين است که اقتصاد ايران چندين 
برد،  تورمی رنج می  –دھه از يک بحران رکود 

ی اقتصاد  بحرانی که ريشه در ساختار ويژه
داری ايران دارد، موضوعی که بارھا در  سرمايه

در .  تحليل مسايل اقتصادی آن را بررسی کرديم
طی دو سال اخير نيز که از عمر دولت روحانی 

ھای  ی تداوم سياست گذرد و در نتيجه می
اقتصادی گذشته که خود عامل مھمی در تشديد و 

 –گسترش بحران کنونی بوده، بحران رکود 
تر از آخرين سال دولت  تورمی حتا عميق

اثبات آن نيز کار مشکلی .  نژاد شده است احمدی
نگاھی به وضعيت بيکاری، صنايع، .  نيست

کشاورزی، مسکن، افزايش نقدينگی، بورس ھمه 
برای مثال .  تر شدن بحران ھستند گر عميق نشان

  ای و با در پيش گرفتن طرح مسکن که در دوره
به اصط�ح به موتور رشد "  مسکن مھر"

اقتصادی تبديل شده بود، ديری نگذشت که به 
عامل تشديد بحران ساختاری اقتصاد مبدل شد و 

سر    سال است که در رکودی عميق به٣اکنون 
براساس گزارش مرکز آمار ايران .  می برد

ھای ساختمانی در تھران  ميزان صدور پروانه
 درصد کاھش يافته ٣٣طی تنھا يکسال بيش از 

ھای  در طی يکسال گذشته بورس با ريزش.  است
ھای دولت برای  مداوم ھمراه بود و تمام دخالت

. اثر ماندند جلوگيری از ريزش شاخص بورس بی
در طی اين يکسال بسياری از سھامداران حقيقی 

ی خود را در اثر ريزش  حتا تا نيمی از سرمايه
افزايش نقدينگی .  شاخص بورس از دست دادند

نيز در طی دو سال اخير نه تنھا به روند خود 
نژاد نيز که  ی احمدی ادامه داد، بلکه حتا از دوره

اقتصاد باTترين رشد نقدينگی را در آن دوره 
و اين ھمه در .  تجربه کرد، باز بيشتر بود

ست که رشد نقدينگی بايد با ميزان رشد  حالی
اقتصادی ارتباطی منطقی داشته باشد اما رشد 
اقتصادی در طی دو سال اخير حتا براساس 

. آمارھای دولتی در مجموع منفی بوده است
بيکاری نيز که ارتباط معينی با رشد اقتصادی 

. چنان در طی دو سال اخير افزايش يافت دارد، ھم
واقعيت اين است که برخی از نتايج تشديد بحران 
اقتصادی و ورشکستگی مالی دولت در اثر 

ھای اقتصادی، تازه در سال جاری خود را  تحريم
در تشديد رکود و افزايش بيکاری در تمامی رگ 

 .ی جامعه به منصه ظھور رسانده است و ريشه
ھا جوان بيکار  حال در چنين وضعيتی که ميليون

برد،  ھستند، اقتصاد در رکودی عميق بسر می
تواند  ھای اقتصادی چه تاثيری می رفع تحريم
 داشته باشد؟

يک مساله عمده برای دولت، ورشکستگی مالی 
ھای اقتصادی بيش از ھر چيز  تحريم.  آن بود

باعث ورشکستگی مالی دولت شده و دولت قادر 
ھای  آور دستگاه ھای سرسام نبود از پس ھزينه

. دينی، سرکوب، امنيتی و بوروکراسی بربيايد

ھمين موضوع باعث شده بود تا دولت حتا قادر 
دارانی که به عنوان  به پرداخت پول سرمايه
ھای  بدھی.  کنند، نباشد پيمانکار با دولت کار می

سنگين دولت به پيمانکاران، تامين اجتماعی، 
ھا و بانک مرکزی باعث تشديد رکود  بانک

تنھا در دوران دولت روحانی .  اقتصادی نيز شدند
 ھزار ميليارد ٣٧ھا با  بدھی دولت به بانک

.  ھزار ميليارد رسيد١٠٠افزايش به بيش از 
بدھی دولت به سازمان تامين اجتماعی نيز در 

 ھزار ميليارد ٩٠اين دوران افزايش يافته و به 
در يک جمله، مجموع بدھی .  تومان بالغ گرديد

و اين !!  دولت از کل بودجه کشور بيشتر است
ست که دولت در  ھايی ھمه جدا از اوراق قرضه

ھای گذشته به فروش رسانده و اکنون پولی  سال
اند به طور  برای پرداخت آنھا که سررسيد شده

 !!واقعی وجود ندارد
. از سوی ديگر درآمدھای دولت کاھش يافته است

اگر صادرات نفت را به عنوان منبع اصلی 
درآمدھای ارزی دولت در نظر بگيريم، به دليل 

تر کاھش بھای  کاھش صادرات نفت و از آن مھم
نفت، درآمد ارزی دولت از بابت صادرات نفت 
ھم اکنون به يک چھارم دوران قبل از تحريم 

برای باT بردن صادرات نفت نيز .  رسيده است
گذاری نياز دارد چرا که ھم  دولت به سرمايه

اکنون توليد نفت ايران از چھارميليون و سيصد 
ھزار بشکه در روز به دو ميليون و پانصد ھزار 

يکی از علل کاھش توليد به جز .  رسيده است
گذاری در اين  ھای اقتصادی، عدم سرمايه تحريم

ی وزير نفت و معاون وی،  به گفته.  بخش است
داری  ھای توسعه و نگاه صنعت نفت برای طرح

 ميليارد دTر ٣٠صنايع موجود به ساTنه 
گذاری نياز دارد و يکی از دTيل حجم  سرمايه

گذاری در اين بخش عدم  باTی نياز به سرمايه
 .ھای گذشته بوده است گذاری در سال سرمايه

حال اگر در بھترين حالت تصور کنيم که دولت 
بتواند در عرض يک سال پس از رفع تحريم، به 
حجم صادرات پيش از تحريم بازگردد، باز درآمد 

تر از آن خواھد بود که  دولت بسيار پايين
ھای  ی دستگاه ھای پيش گفته جوابگوی ھزينه

سرکوب،امنيتی ومذھبی   -بوروکراتيک نظامی
ھای  بنابر اين رفع تحريم و انتقال پول.  گردد

تواند  بلوکه شده و سپس صادرات نفت تنھا می
 . مسکنی برای ورشکستگی مالی دولت باشد

ھای دولت روحانی برای رونق  حل يکی از راه
گذاری خارجی است و  اقتصادی، جذب سرمايه

ی ھمين  گسترش مناطق آزاد و ويژه نتيجه
گذاری خارجی  مندی دولت به جذب سرمايه ع�قه

گذار  اما واقعيت اين است که سرمايه.  باشد می
خارجی به غير از صنايع نفت و گاز ايران 

گذاری مستقيم نداشته و  ای به سرمايه ع�قه
در حالی .  علت آن نيز روشن است. نخواھد داشت

که قوانين در برخی از کشورھای آسيای جنوب 

تر است، ھم  شرقی و شبه قاره ھند ھم سھل
مشک�ت سياسی ايران و ساختار قدرت سياسی 
حاکم بر آن را ندارند و ھم بھای نيروی کارشان 
نيز مانند ايران ارزان و حتا در جاھايی مانند 

تر است، ھيچ  بنگ�دش از ايران نيز ارزان
گذاری  دار خارجی رغبتی برای سرمايه سرمايه

ھايی که ايران ھيچ مزيتی از نظر  در بخش
 .اقتصادی ندارد، نخواھد داشت

تنھا مزيت ايران صنايع نفت و گاز آن است که 
گذاری خارجی را به خود جذب  تواند سرمايه می

کند که آن ھم ايران به دليل مشک�ت سياسی خود 
ھا  ای به اين شرکت مجبور است امتيازات ويژه

داران خارجی  ھا سرمايه در ساير رشته.  بدھد
بيشتر خواستار دادوستد با شرکای ايرانی خود 
برای سھم بردن از بازار مصرف ايران و سود 

مث� در خودروسازی ھيچ .  نھفته در آن ھستند
گذاری مستقيم در ايران  شرکتی حاضر به سرمايه

نيست اما حاضر ھستند در ايران خودروی خود 
گذاری شرکای ايرانی توليد و به  را با سرمايه

 .فروش برسانند
ھا  ھا بگويند که رفع تحريم ممکن است بعضی

ھای وارداتی شده و منجر  منجر به کاھش ھزينه
البته در اين که رفع .  گردد ھا می به کاھش قيمت

ھای  تواند منجر به کاھش ھزينه ھا می تحريم
داران شود شکی نيست اما اين  وارداتی سرمايه

ھا شده و  که اين کاھش منجر به کاھش قيمت
کنند،  ھای خود احساس  مردم آن را در سفره

ھر کس به اين اعتقاد داشته .  خيالی بيش نيست
باشد به اين معناست که ھيچ درکی از ساختار 
اقتصادی ايران و وضعيت مشخص کنونی 

حتا پيش از توافق نيز شايع .  اقتصاد ايران ندارد
ای قيمت دTر و ط�  کرده بودند که با توافق ھسته

گيرد، اما  پايين آمده و شاخص بورس اوج می
توافق نه تنھا نتوانست منجر به کاھش قيمت دTر 
و افزايش شاخص بورس شود که حتا ما شاھد 

تر شدن دTر  ريزش مجدد شاخص بورس و گران
قيمت ھر کاTيی ممکن است در .  و ط� بوديم

شرايطی و در اثر عواملی دچار نوسانات شود و 
اما اين روالی مقطعی .  حتا در مقطعی کم شود

 –واقعيت اقتصاد ايران بحران رکود .  خواھد بود
تورمی است و اين بدين معناست که رکود ھمراه 

ھا و  حل که راه با تورم تداوم خواھد يافت مگر آن
ھم از قدرت  اقداماتی اساسی صورت گيرد که آن
ھای گوناگون  و توانايی بورژوازی ايران و طيف

 .آن خارج است
داری با  واقعيت اين است که جھان سرمايه

ھم اکنون اقتصاد اروپا .  بحرانی عظيم روبروست
ھای دولتمردان  برد و تمام ت�ش در رکود بسر می

ثمر بوده  اين منطقه برای رھايی از بحران بی
يونان، اسپانيا و برخی ديگر از کشورھای .  است

 درصد روبرو ٢٠جنوب اروپا با بيکاری باTی 
از رشد اقتصادی چين نيز کاسته شده و .  ھستند
ھای اخير شاخص بورس در اين کشور که  در ماه

ای از وضعيت اقتصادی است، با کاھش  آئينه
شديد روبرو بوده و تنھا با مداخله دولت چين در 
چند روز گذشته از ريزش بيش از پيش آن 

اقتصادھای در حال رشد .  جلوگيری شده است

 زنده باد استق�ل طبقاتی کارگران 
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 نتايج و عواقب
 ای  توافق ھسته

٢از صفحه  ٣از صفحه    

ای  جمھوری آمريکا در قبال توافق ھسته رئيس
. گردد جا ناشی می پديده آمده است، از ھمين

ای آن، بر  سياست دولت آمريکا و متحدان منطقه
ای،  گذاری شده بود که پرونده ھسته اين اساس پايه

اھرم فشاری به جمھوری اس�می برای به 
داشتن آن در عرصه سياست  نشينی وا عقب

اس�ميستی  خارجی و کنار نھادن سياست پان
اوباما اين سياست را تغيير داد و برای حل .  باشد

ای مجزا از کليت  عنوان مسئله ای، به نزاع ھسته
. سياست خارجی جمھوری اس�می، اقدام نمود

که در  بنابراين جمھوری اس�می بدون اين
سياست خارجی خود تغييری ايجاد کند، وارد 

 .ای شد مذاکره برای حل نزاع ھسته
مانده سياست خارجی  ای و برجای حل نزاع ھسته

گذشته جمھوری اس�می، تا جايی که به منطقه 
گردد، تشديد تضادھا،  خاورميانه محدود می

ای را در پی  ھای منطقه اخت�فات و درگيری
که دو روز پس از توافق  اين.  خواھد داشت

ای برای نخستين بار آشکار اع�م  ای، خامنه ھسته
ھای مستقيم  کند که جمھوری اس�می به دخالت می

دھد، تأکيدی  خود در پنج کشور منطقه ادامه می
است بر اين واقعيت که جمھوری اس�می عجالتاً 
حاضر نيست تغييری در سياست خارجی خود 

که جمھوری  نخست اين.  دو دليل ھم دارد.  بدھد
اس�می يک دولت مذھبی با دعاوی 

طلبانه، زير لوای حمايت  طلبانه و توسعه ھژمونی
از شيعيان منطقه است و مادام که جمھوری 

تواند  ماند، نمی اس�می با اين مختصات باقی می
اگر .  تغييری در سياست خارجی خود بدھد

روزی قرار باشد، تحولی در اين عرصه رخ 
ھای  دھد، مقدم بر آن بايد تغييری در سياست

اين ھمان .  داخلی رژيم به وقوع پيوسته باشد
ھای  مسيری است که روحانی، رفسنجانی و گروه

 .کنند طلب حکومتی دنبال می اص�ح
سياست خارجی جمھوری اس�می،   –دوما 
ھای ھيئت  ای است که تضادھای جناح عرصه

اگر .  حاکمه به درون آن کشيده شده است
ھای حامی روحانی در درون طبقه حاکم،  گروه

حفظ نظام جمھوری اس�می و تأمين منافع 
اقتصادی و سياسی خود را در تخفيف تضادھا و 

کوشند  بينند و می ھای منطقه می اخت�فات با دولت
بھبود مناسبات با دولت آمريکا و اتحاديه اروپا را 

ھای آن بسط دھند،  به منطقه خاورميانه و دولت
جناح رقيب بالعکس منافعش در تشديد تضادھا و 

بنابراين با تشديد تضادھا و .  ھاست درگيری
کوشد، ت�ش جناح رقيب  ای می اخت�فات منطقه

را خنثی و اساس سياست خارجی رژيم را بدون 
رانی اخير  يکی از اھداف سخن.  تغيير نگھدارد

ای، اطمينان دادن به اين جناح بود که از  خامنه
حمايت وی در ادامه سياست خارجی 

اس�ميستی برخوردار خواھد  طلبانه پان ھژمونی
 . شد

ھمه، بايد گفت که در عرصه سياست  بااين
خارجی نيز اوضاع داخلی ايران و منطقه و 

ھا و  جھان به نفع اين جناح و در جھت خواست
درپی دولت  ھای پی شکست.  منافع آن نيست

گرايان شيعه در بحرين،  سوريه، سرکوب اس�م

تصرف بخشی از عراق توسط داعش، دخالت 
نظامی ائت�ف عربی به رھبری عربستان در 
يمن، ھمگی بازتابی از شکست سياست خارجی 

وجود، جمھوری  بااين.  جمھوری اس�می است
نشينی در سياست  اس�می ھنوز حاضر به عقب

ھای درونی  بنابراين، کشمکش.  خارجی نيست
ھيئت حاکمه بر سر سياست خارجی جمھوری 
اس�می نيز ادامه خواھد يافت و مادام که اين 
کشمکش ادامه دارد، تضادھا و اخت�فات 

ھای منطقه خاورميانه  جمھوری اس�می با دولت
 .تشديد خواھد شد

توان نتيجه گرفت که  ازآنچه تاکنون گفته شد، می
ھای داخلی و  ای در عرصه پی آمد توافق ھسته

ھا،  ای، نه تخفيف تضادھا و بحران سياست منطقه
ھايی که نظم طبقاتی  بحران.  ھاست بلکه تشديد آن

اند،  حاکم و جمھوری اس�می به بار آورده

ی اقتصادی به حساب خود  در يک دوره چرخه
اين يک واقعيت مسلم در اقتصاد .  واريز کنند

ھا کارگران  داری ايران است که طی سال سرمايه
در کدام سال .  اند و زحمتکشان ايران به عينه ديده

فروش نفت و درآمدھای آن به جيب مردم رفت؟ 
حاصل اين ھمه سال حکومت اس�می آيا جز 
افزايش فاصله طبقاتی چيز ديگری بوده است؟ 

ی طبقاتی از کجا نشات گرفت  اين افزايش فاصله
ھا پول فروش  و ريشه در چه دارد؟ براستی دھه

نفت به جيب چه کسانی رفته است؟ پاسخ اين 
. ھا به ھيچ تحقيق و تحليلی احتياج ندارد سوال
ھای تھران  و ديگر شھرھا و  ست در خيابان کافی

روستاھای ايران قدم بزنيد تا فقر را به چشم 
دارھا را  داران و پول ببينيد، تا زندگی سرمايه

. ببينيد و از اين ھمه فاصله مغزتان منفجر شود
ست تا يکی از ھمان کودکان باشيد که  کافی

اش را برای فروش در دست گرفته ولی  ھای گل
اش به کودکی ديگر زل زده، کودکی که  چشمان

ھای گران قيمت  در درون يکی از آن ماشين
. کند زندگی می"  الھيه"ميلياردی نشسته و در 

ست دختر نوجوانی باشيد که بايد تن خود را  کافی
به چند کثافت بفروشد و با چشمانی خشکيده به 

ست کارگری باشيد که به رغم  کافی.  گريه بنشيند
فرسا قادر به سير کردن شکم  کاری سخت و توان

 .ست کافی. کودک خود نباشيد
اگر دريايی از پول نيز در اين کشور که اساس 
اقتصاد آن در دست مافيای مالی و بزرگ 

داران است، ريخته شود تنھا بھره آن  سرمايه
طور  ھمان.  داران خواھد شد نصيب ھمان سرمايه

 درصد از نقدينگی در ٧٠که امروز نيز حداقل 
تنھا .   درصد مرفه جامعه قرار دارد۵دست تنھا 

راه برای رھايی از اين نکبت مناسبات 
. داری، در ھم شکستن اين مناسبات است سرمايه

ھا،  ھای بزرگ، بانک تنھا با ملی کردن سرمايه
کنترل توليد و توزيع، در دست گرفتن تجارت 
خارجی توسط شوراھای کارگری و ديگر 

ھا  توان اولين قدم زحمتکشان جامعه است که می
ھمين و .  را برای رھايی از اين اسارت برداشت

 .بس
   

ھند، برزيل، روسيه و آفريقای جنوبی نيز 
گيرشان به ته ديگ خورده و با معض�ت  کف

ھر چند در اين ميان .  خاص خود روبرو ھستند
در چنين .  کند وضعيت ھند بھتر از بقيه جلوه می
، دولت  داری شرايطی از بحران جھانی سرمايه

ھای  جمھوری اس�می به دنبال پيگيری سياست
 –ی نھادھای مالی  خورده اقتصادی شکست

داری مانند بانک  سياسی نظام جھان سرمايه
ھم  آن.  المللی پول است جھانی و صندوق بين

ھای خود ھم در  نھادھايی که با سياست
اند و ھم  گيری وضعيت کنونی نقش داشته شکل

شان منجر به فقيرتر شدن کشورھای  ھای سياست
افزايش .  کمتر توسعه يافته و فقير شده است

فاصله طبقاتی در اين کشورھا نيز از جمله 
درھای باز و "ھايی است که سياست  سياست

اين نھادھا "  خصوصی و ليبراليزه کردن اقتصاد
بندی  بنابر اين در يک جمع.  به آن انجاميده است

داری  کوتاه دولت روحانی و ھر دولت سرمايه
ھای ذکر شده  گير سياست جايی که پی ديگر از آن

 –در باT است، موفقيتی در حل بحران رکود 
 . تورمی نخواھد داشت

واقعيت اين است که اقتصاد متکی به نفت در 
گو نبوده و تکيه به   ميليونی ايران پاسخ٨٠کشور 

اين درآمدھا در روند خود به يک بحران 
بحرانی که با فلج شدن .  ساختاری تبديل شده است

ھای صنعت و کشاورزی، بيکاری  ساير بخش
ھا را دامن زده و در  ھا انسان و فقر آن ميليون

عمل باعث کاھش تقاضای موثر و از بين رفتن 
توان وضعيت  نمی.  توازن اقتصادی شده است

 ميليون ٨٠اقتصاد تک محصولی ايران با 
جمعيت را با اقتصاد تک محصولی کشورھای 

شان ھمراه با عراق  حوزه خليج فارس که جمعيت
باز به اندازه جمعيت ايران نخواھد بود مقايسه 

 .کرد
ھا برای دو گروه در ايران مھم  اما رفع تحريم

اول دولت که به منابع .  است و خوب خواھد بود
کند و دوم  مالی بيشتری دسترسی پيدا می

داران ايران که قادر خواھند بود در  سرمايه
ھای حاصل از فروش نفت را  ی بعد پول مرحله

. شوند تر می مانند و عميق ھمچنان پابرجا باقی می
معض�ت اقتصادی، اجتماعی و سياسی مردم 

ھيچ بھبود جدی در .  مانند ايران Tينحل باقی می
ھای  وضعيت مادی و معيشتی طبقه کارگر و توده

. دست، رخ نخواھد داد کش و تھی زحمت
جمھوری اس�می ھرگز قادر نيست، معض�ت 

ھای مردم ايران را  شمار جامعه ايران و توده بی
 .حل کند

 

 نتايج اقتصادی توافق اتمی چه خواھد بود؟

زنده باد 
 سوسياليسم 
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١از صفحه   

نياز به تبليغ و ترويج وسيع، 
 راه کارھا و اھداف آن

  ٧درصفحه 

استفاده بھينه از اين ابزارھای پيشرفته .  پيدا کرده اند
مجازی ھمراه با بکارگيری شيوه ھای درست، موثر و 
مداوم تبليغ و ترويج سوسياليسم ع�وه بر خنثا سازی 
تبليغات مسموم جمھوری اس�می و ھمه مدافعان نظام 
استثمارگر سرمايه داری، می تواند پاسخگوی نياز 
کارگران و توده مردم در بيان چرايی برپايی يک 

 .  انق�ب اجتماعی نيز باشد
مضافا اينکه در روند مبارزه طبقاتی مولفه ديگری نيز 
ھست که ھمواره به نفع نيروھای کمونيست و فعاTن 
کارگری عمل می کند و آنھم شرايط عينی و واقعيت 

. اقتصادی زندگی کارگران و توده ھای محروم است
شرايطی که با موازين، اصول و شعارھای آزادی 
خواھانه و سوسياليستی کمونيست ھا و فعالين کارگری 
انطباق دارد و از اين رو تا حدودی ھم می تواند 
ضعف برخورداری ھمه جانبه کمونيست ھا از 

بر بستر ھمين .  ابزارھای تبليغ و ترويج را کاھش دھد
واقعيت مادی زندگی کارگران و توده ھای محروم 
است که کمونيست ھا می توانند بر معضل نابرابری 

جا که   امکانات وسيع اط�ع رسانی فائق آيند و تا آن
ممکن است در امر تبليغ و ترويج و سطح آگاھی ھای 
سياسی و سوسياليستی طبقه کارگر موثر و مفيد واقع 

 . شوند
نکته ديگری که می بايست در امر تبليغ و ترويج بدان 

برای مقابله با .  توجه کرد، شيوه و موضوع تبليغ است
جعليات و تبليغات مخرب جمھوری اس�می و طبقه 
حاکم، کافی نيست تا فقط به افشاء شرايط سرکوب و 
استثمار کارگران در محيط کار و کارخانه بپردازيم و 

پرداختن به شرايط . Tجرم در ھمين سطح متوقف شويم
معيشتی و زندگی اقتصادی کارگران اگرچه اقدامی 

افشاء شرايط .  مفيد و Tزم است، اما کافی نيست
اقتصادی و بيداری خواست وخامت معيشتی طبقه 
کارگر بدون توجه به بيداری سياسی آنان، چندان راه 

در مسير مبارزه طبقاتی و در .  به جايی نخواھد برد
ت�طم نبرد بی امان کارگران با صاحبان سرمايه، 

در بين طبقه کارگر خواست افشاء وضعيت "وقتی 
اقتصادی کارخانه را بيدار کرديم؛ آنوقت بايد قدم بعدی 

يعنی در تمام اقشار نسبتا آگاه خلق، .  را برداريم
 ). ٢(خواست افشاء مسائل سياسی را بيدار کنيم

با بيداری خواست افشاء موضوعات سياسی در طبقه 
کارگر و نيروھای متحد آن است که راه نفوذ  و 
اثرگذاری تبليغ و ترويج انق�ب اجتماعی نيز باز و 

با چنين ضرورتی ست که در مسير . ھموارتر می شود
تبليغ و ترويج و به عنوان يک مبلغ خوب ھرگز نبايد 

پرداختن به .  روی موضوعات خاص متوقف شد
موضوعات خاص اگرچه برای افشاء رژيم و به طريق 
اولی در افشاء ماھيت سياست ھای ارتجاعی طبقه 

در تبليغ و .  حاکم Tزم است، اما ھرگز کافی نيست
ترويج با طرح ھر موضوع خاص و پرداختن به آن، 
ھمزمان Tزم است بين خاص و عام يک پيوند 
ديالکتيکی برقرار کرد تا حضور عام در خاص 

. ھمواره برای کارگران و توده مردم قابل لمس باشد
موضوعاتی از قبيل حجاب اجباری و ضروت لغو آن، 
افزايش دستمزد، سرکوب، زندان، اعتياد، فحشاء، 
وجود فساد و اخت�س در بطن نظام و نمونه ھای از 

پرداختن .  اين دست ھمه جزو موضوعات خاص ھستند
به اينگونه موارد جھت افشاء سياست ھای ارتجاعی 
رژيم اگرچه ھمواره امری Tزم ھستند، اما ھرگز نبايد 
ما را از پيوند زدن اينگونه موضوعات خاص به پديده 

برپايی انق�ب اجتماعی، انجام دگرگونی .  عام باز دارد
ھای بنيادين، تبليغ و ترويج سوسياليسم و انديشه انق�ب 
کارگری ھمان مقوله عامی است که Tزم است ھمواره 
در تبليغ و ترويج و در پس بيان ھر موضوع خاصی 

به عبارت ديگر در تبليغ و ترويج .  بر آن تاکيد شود
روی مقوله انق�ب اجتماعی نبايد صرفا روی 

علت اينکه :  موضوعات خاص متمرکز شويم و بگوييم
ما خواھان انق�ب ھستيم، اين است که می خواھيم از 
نکبت حجاب اجباری رھا شويم و يا دزدی و فساد و 

اگرچه انق�ب اجتماعی .  اعتياد در جامعه برچيده شود
پاسخگوی حل ھمه اين معض�ت است، اما ھيچکدام 

مخرب جمھوری اس�می را سد کند، بلکه می تواند بر 
بحران سرخوردگی، ياس و نااميدی موجود نسبت به 
تحوTت اجتماعی آنگونه که نيروھای وازده از انق�ب 

 . آنرا تبليغ و ترويج می کنند نيز فائق شد
در دورانی که کمونيست ھا فاقد کمترين امکانات و 

لنين در نکوھش نااميدی، ابزارھای تبليغاتی بودند، 
سرخوردگی و تسليم شدن به استبداد پليسی و نيز در 
اھميت تبليغ و ترويج و فراھم سازی ابزار آن می 

نبايد از اين جھت که صداھای اعتراض سياسی : "گفت
. امروز اينقدر ضعيف، کم و مردد ھستند، نا اميد شد

دليل آن به ھيچ وجه در اين نھفته نيست که مردم، 
اند، بلکه علت  بطور جمعی به استبداد پليسی تن درداده

در اين است که افرادی که توانايی و آمادگی آنرا دارند 
تا بدی اوضاع را افشاء کنند، دارای ھيچگونه تريبونی 

 ).١"(نيستند تا از اين تريبون برای مردم صحبت کنند
اين سخن لنين در زمانی بيان شده است که بلشويک ھا 
از کمترين ابزار تبليغ و ترويج در روسيه تزاری 

آنھا حتا فاقد يک نشريه سراسری .   برخوردار نبودند
برای بيان انديشه ھای خود در ميان کارگران و توده 

اما در شرايط امروز، به رغم ھمه محدوديت .  ھا بودند
ھا، سختگيری ھا و بگير و ببندھايی که جمھوری 
اس�می در مسير مبارزات طبقه کارگر و توده ھای 
مردم ايران ايجاد کرده است، ھرگز قادر نشده تا 

ھای کمونيست و چپ، فعاTن کارگری و  سازمان
جوانان را از دست يابی به ابزارھای مدرن اط�ع 

اين تغيير اوضاع، ھمان وجه مثبتی .  رسانی باز دارد
است که اکنون سازمان ھای کمونيست و به طريق 
اولی طبقه کارگر بايد بتواند از آن به نفع خود سود 

وضعيت کنونی و با توجه به عبارت ديگر، در .  ببرد
به ميزان ظرفيت بھره گيری از مجموعه ابزارھای 
اط�ع رسانی ست، که وظيفه کمونيست ھا در امر 

 . تبليغ و ترويج سوسياليسم برجسته تر می شود
ھای  نظر به ھجوم تبليغاتی بورژوازی جھانی و ت�ش

شبانه روزی ارتجاع اس�می و طبقه سرمايه دار حاکم 
که می کوشند تا ھمچنان طبقه کارگر و توده ھا را در 
انقياد  و ناآگاھی نگه دارند، رسالت و نقش سازمان 
ھای مارکسيستی و کمونيستی از يک سو در افشاء و 
خنثی سازی تبليغات مخرب آنان دو چندان می شود و 
از سوی ديگر ت�ش آنان در امر تبليغ و ترويج 
سوسياليسم و انديشه ھای طبقه کارگر اھتمام بيشتری 

 . را طلب می کند
دار حاکم با استفاده از  درست است که طبقه سرمايه

امکانات مالی، رسانه ای و ابزارھای مدرن تبليغاتی 
نسبت به توان و امکانات کمونيست ھا و عموم 
جريانات چپ و انق�بی ھمواره دست باT را داشته و 
دارند، اما فراموش نکنيم که در شرايط امروزی 
کمونيست ھا نيز در حد قابل توجه ای از امکان 
دسترسی به ابزارھای مدرن و پيشرفته تبليغاتی 

اگر در گذشته ھای نه چندان دور .  برخوردار ھستند
کمونيست ھا و سازمان ھای سياسی با محدوديت شديد 
ابزارھای تبليغی و ترويجی مواجه بودند و در اين 
ميان، تنھا امکان آنان نشريات زير زمينی و بعضا 
استفاده از راديو بود، اما اکنون به يُمن پيشرفت ھای 
تکنولوژی و دسترسی نسبتا رايگان به برخی از آنھا، 
دست کمونيست ھا و فعالين کارگری نيز در مقابله با 
تبليغات مخرب، يک سويه و ارتجاعی جمھوری 
اس�می و نيروھای مدافع سرمايه داری تا حدود زيادی 

 .بازتر از گذشته است
اگرچه، استفاده از ابزارھای سنتی تبليغ و ترويج از 
قبيل نشريه، پخش تراکت، شعارنويسی روی ديوار، 
تبليغ ک�می و شفاھی در محيط کار و حتا راديو و 
تلويزيون در شرايط امروز نيز مفيد ھستند و کماکان 
می توانند کاربرد تبليغی داشته باشند، اما فراموش 

ھا وابزارھای سنتی  نکنيم که دامنه تاثيرگذاری شيوه
تبليغ و ترويج در مواجھه با سيل روزافزون ابزارھای 
پيشرفته تبليغاتی و اط�ع رسانی از قبيل شبکه ھای 
اجتماعی، فيس بوک، توئيتر، وايبر، واتس آپ و 

ابزارھايی که ھم .  شود اينستاگرام مدام محدودتر می
اکنون به صورت ميليونی در ميان جوانان و نيروھای 
سياسی از جمله کمونيست ھا و فعاTن کارگری کاربرد 

سرنگونی جمھوری اس�می نيز، خود منوط به پيش  
فرض ھايی است که بدون فراھم ساختن آنھا، از ميان 
برداشتن اين رژيم و طبقه سرمايه دار حاکم بر ايران 

ترديدی نيست که جمھوری .  چندان آسان نخواھد بود
اس�می به عنوان بخشی از مجموعه نظم جھانی 
سرمايه، تاکنون از ھيچ اقدامی جھت در انقياد نگه 
داشتن توده ھای ميليونی مردم ايران کوتاھی نکرده 

سرکوب، شکنجه و اعدام مستمر مخالفين، اولين .  است
 سال گذشته ٣٧و آشکارترين گام عملی اين نظام در 

اما، ساده انگارانه است که بپنداريم ھيئت .  بوده است
حاکمه ايران فقط به اتکای فضای امنيتی، پليسی و 
ابزارھای مستقيم سرکوب توانسته است توده ھا را 

در اين ميان، ت�ش .  مرعوب و به انقياد خود در آورد
طبقه حاکم با تبليغ و اشاعه مستمر ايدئولوژی 
بورژوائی و خرافات مذھبی، پخش شبانه روزی اخبار 

اعتبار  سازی حقايق برای بی کذب، جعل و واژگونه
کردن سوسيالسم و سازمان ھای انق�بی و کمونيست با 
ھدف نفوذ ارتجاع اس�می و ايدئولوژی بورژوائی در 
ذھن و باور توده ھا، نقشی به مراتب پررنگ تر از 

بيان چنين واقعيت .  سرکوب ھای عريان داشته است
تلخ و گزنده ای، پيش از ھرچيز تاکيديست بر اھميت 
امر تبليغ و ترويج تئوری سوسياليسم علمی در ميان 

ھا و افکارعلمی،  طبقه کارگر، اشاعه انديشه
ھای  خواھانه و دمکراتيک در ميان عموم توده ترقی

زحمتکش به قصد تاثير گذاری بر ذھنيت اجتماعی و 
ھای بورژوائی، افکار غير علمی و  سازی انديشه خنثی

 . خرافاتی
تبليغات مستمر و مخربی که جمھوری اس�می تاکنون 
با استفاده از ابزارھای مدرن تبليغاتی و با صرف 
ھزينه ھای گزاف ھمراه با بکارگيری نيروھای 
سازمان يافته در داخل و خارج انجام داده است، جدای 
از ھدف در انقياد نگه داشتن توده ھا، دست کم موفق 
شده است بخش وسيعی از نيروھای سياسی و اجتماعی 

نيروھايی که با .  را نيز منزوی، نااميد و منفعل سازد
از دست دادن افق ديد مبارزاتی و سوسياليستی، يا 
عم� در برابر دگرگونی ھای عميق اجتماعی ايستاده 
اند، يا در کسوت مبلغان رژيم درآمده اند و يا از 
فعاليت ھای سياسی و مبارزاتی سرخورده شده و 

 . ھمانند پاندولی در زمين و ھوا معلق مانده اند
نفوذ جمھوری اس�می در ميان بخشی از اپوزيسيون و 
دامنه تبليغات وسيع آن جھت به انفعال کشاندن 
نيروھای سياسی مخالف، خصوصا آنھايی که به اجبار 
راھی تبعيد شده اند، از جمله يکی از اھداف جمھوری 

ھدفی که . اس�می از ھمان آغاز تا به امروز بوده است
ھيئت حاکمه ايران طی دھه ھای گذشته در ابعاد بی 
سابقه ای برايش نيرو، وقت و سرمايه گذاری کرده 

شکست انق�ب و به موازات آن طوTنی شدن .  است
دوران تبعيد و سرخوردگی ھای ناشی از آن، بستر 

 . مناسبی برای تبليغات رژيم در داخل و خارج شد
در واقع، رژيمی که در عرصه پيشبرد ارتجاع 
اس�می و مقابله با انديشه ھای سوسياليستی و ترقی 
خواھانه از ھمه ابزارھای مدرن تبليغاتی و پيشرفته 
جھانی بھره گرفته است، در ھمان حال ت�شش بر اين 
بوده و ھست تا به ضرب زندان و ش�ق و شکنجه 
آحاد جامعه را از امکان دستيابی به ھمان ابزارھای 

تا در خ�ء صدای .  اط�ع رسانی عمومی باز دارد
نيروھای مبارز، انق�بی و  کمونيست، نااميدی را در 
جامعه گسترش و مردم را نسبت به ھرگونه دگرگونی 

 . و تحقق انق�ب اجتماعی منفعل و بدبين سازد
لذا، با توجه به ھمه اين واقعيات عينی Tزم به تکرار 
نيست که يکی از محوری ترين اھداف تبليغ و ترويج، 
مقابله با تبليغات زھرآگين و دروغ بافی ھای جمھوری 

مقوله ای که در پيوند با تبليغ و ترويج .  اس�می است
سوسياليسم نه تنھا می تواند مسير پيشروی تبليغات 
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  ٧درصفحه 

١از صفحه   

 دنيا پِس مرگ ما   "
 !"چه دريا چه سراب

ترين  مرگ زودرس نيروی کار و امثال آن، کم
رعايت .  سازد  ای بر وجدان سرمايه وارد نمی خدشه

حال و س�مت کارگر در آن حدودی که بتوان از آن 
سخن گفت، تنھا درحالتی قابل تصور است که طبقه 

دار تحميل  کارگر آن را بر کارفرما و طبقه سرمايه
"کرده باشد " دنيا پِس مرگ ما  چه دريا چه سراب. 

. داری است دار و کشور سرمايه شعار ھر سرمايه
چه  سرمايه نگران طول عمر نيروی کار نيست، آن"

مورد ع�قه اوست، فقط و فقط بيشينه نيروی 
تواند به عمل  ست که در مدت کار روزانه می کاری

وی با کوتاه کردن حيات نيروی کار به .  واداشته شود
رسد، به ھمان نحو که کشاورز طماع با  اين ھدف می

خيزی زمين محصول بيشتری را به  ازبين بردن حاصل
 و پاسخ سرمايه به انحطاط جسمانی و )  ١("برد يغما می

ذھنی کارگر، محروميت وی از بھداشت و درمان و 
س�مت، مرگ زودرس و زجر و رنج ناشی از شدت 

"کار اين است ما )  سود(گاه که اين رنج بر لذت  آن: 
 ).٢("افزايد چه جای عذاب بردن است می

داری در سراسر جھان، از  ھای سرمايه تجربه نظام 
داری حاکم بر ايران مؤيّد اين  ويژه سرمايه جمله و به

اضافی  دار برای کسب ارزش واقعيت است که سرمايه
بيشتر،  حتا زمان Tزم برای استراحت و استفاده از 

گيرد و  ھوای آزاد و نور خورشيد را نيز از کارگر می
برای باT بردن زمان کار اضافی، زمان Tزم برای 
رشد، تکامل و س�متی نيروی کار را نيز غصب 

کسب ھرچه بيشتر سود، ولوبه بھای انھدام .کند می
که مارکس به آن اشاره کرده و  چنان!  نيروی کار

داری که اساسا توليد  توليد سرمايه"نويسد  می
اضافی و جذب کار اضافی است، با طوTنی  ارزش

کردن کار روزانه، نه تنھا نيروی کار انسانی را با 
محروم کردن از شرايط اخ�قی و جسمانی متعارف 

چنين  کشاند، بلکه ھم اش به نابودی می تکامل و فعاليت
ومير خود اين   سبب فرسودگی پيش از موعد و مرگ

سرمايه با کوتاه کردن حيات .  شود نيروی کار می
کارگر، زمان توليد او را در يک دورۀ معين 

 ) ٣(" کند تر می طوTنی
واری که رژيم  چنين است آن شرايط ضدانسانی و برده

ھا کارگر  داری جمھوری اس�می بر ميليون سرمايه
ازپيش  فشارکار واستثمار، بيش.  تحميل نموده است

حقوقی و  فقر، ف�کت، بيکاری، بی.  تشديد گشته است
ھا ميليون تن را  تنگناھای فزاينده معيشتی روزگار ده

ی تحمل کارگران فراتر   سياه کرده و از حد و اندازه
ست که اين وضعيت شاق و  بديھی.  رفته است

غيرانسانی تحميلی بر کارگران، وضعيتی نيست که 
ھای  اکثريت کارگران در تمام بخش.  قابل دوام باشد

کارگری اعم از توليدی و خدمات زير خط فقر بسر 
از خدمات بھداشتی، پزشکی، درمانی و بيمه .  برند می

عموم کارگران .  اند مناسب تامين اجتماعی محروم
نسبت به آينده شغلی و آينده فرزندان خود در نگرانی 

درپی سرمايه، جايی  تعرضات پی.  برند سر می دائمی به
برای آرامش و احساس آسودگی آنان باقی نگذاشته و 

طور که شايسته انسان است، فکر،  توانند آن نمی
تر  تر و بديھی ھيچ چيز طبيعی.  احساس و زندگی کنند

از اين نيست که کارگران بکوشند از اين وضعيت 
غيرانسانی و شرايط وحشيانه رھا شوند و موقعيتی 

ی انسانی را که خود آفريننده تمام  بھتر و شايسته
طبقه کارگر راه .  ھاست، رقم زنند ھا و ارزش  نعمت

که با شرايط ضدانسانی حاکم به  ديگری ندارد جز آن
. مقابله و مبارزه برخيزد و آن را از ريشه زيرورو کند

بورژوازی حاکم با کارگرمانند کاT ومايملک خويش 
ورزی نسبت به  کند و کارگر، فقط با کينه رفتارمی

بورژوازی، با اعتصاب و قيام مسلحانه عليه طبقه 
تواند، انسانيت خود  دار و دولت آن است که می سرمايه

را حفظ کند، شرايط تحميلی را دگرگون سازد و به 
ھايش در عرصه کار و نان و بھداشت و درمان  نگرانی

اين حق کارگران است که از دستمزد و .  پايان دھد
فراغت کافی، امکانات بھداشتی، پزشکی، درمانی و 

سازمان .  دارويی مناسب و رايگان برخوردار باشند

کاری، رايج شدن بيش از پيش   باگسترش کارھای پيمان
قراردادھای سفيدامضاء و موقت، اثری از امنيت 

 و پيش ۶٨اگر در سال .  شغلی کارگر باقی نماده است
 ۶از اجرايی شدن قانون کار جمھوری اس�می، تنھا 

 ٩۶درصد قراردادھا موقت بود، اکنون اين رقم به 
پای تحميل و شيوع   ھم.درصد افزايش يافته است

گونه قراردادھا، دستمزدھای واقعی پيوسته   گسترده اين
کاھش يافته، گرانی و تورم، نانی به سفره کارگر باقی 

که دستمزدھای رسمی و ماھانه  وقتی.  نگذاشته است
ھا که حتا طبق ارقام و  کارگری در مقايسه با ھزينه

ھای حکومتی، از يک سوم خط فقر ھم  محاسبات رسانه
تر است و در ھمان ھفته اول ھر ماه مانند برف در  کم

شود، ديگر تکليف کارگری که با  برابر آفتاب آب می
تر از حداقل بايد زندگی خود را  دستمزدھای کم

 ميليون کارگری که وزيرکار به ٧بچرخاند، مانند آن 
آن اشاره کرد و کارگری که بيکار است و فاقد درآمد، 

 ميليونی که وزيرکار نامی از آن نبرد، مثل ٨يعنی آن 
 .روز روشن است

در زمينه بھداشت و درمان و بيمه تامين اجتماعی نيز 
ی کارگران و  ھمه.  موضوع به ھمين شکل است

اند که  شدگان سازمان تامين اجتماعی شاھد آن بوده بيمه
اين سازمان، پيوسته از کميت و کيفيت خدمات 

شدگان در  بيمه.  ھای اجتماعی خود کاسته است بيمه
بسياری از موارد بايستی ھزينه ويزيت دکتر، دارو، 
خدمات بيمارستانی، آزمايشگاھی، راديولوژی و نظائر 

ھای بيمه روز به  دفترچه.  آن را از جيب خود بپردازند
تر شده و در واقع بخش زيادی از  روز کم ارزش

 �خدمات سازمان تامين اجتماعی، عم
رضا  اعترافات اخير علی.  سازی شده است خصوصی

اش به  رانی محجوب دبيرکل خانه کارگر رژيم در سخن
مناسبت سال روز تاسيس سازمان تامين اجتماعی نيز 

 به نقل از ٩۴/ ۴/ ٢۵ايلنا مورخ . شاھد ھمين مدعاست
نامه در رابطه با   بخش٣٠وی نوشت، نزديک به 

مقررات تامين اجتماعی صادر شده است که ھمگی 
در جھت کاستن از تعھدات قانونی سازمان تامين "

ھای  کرد آن به رويۀ حاکم در شرکت اجتماعی و روی
ھای تکميلی  بيھوده نيست که بيمه"  ست بيمه خصوصی

اما کارگران که با .  اند روز رواج بيشتری يافته روزبه
 ھزار تومان  قادر به تامين ٧١٢حداقل دستمزد 

ھای زندگی از جمله ھزينه بھداشت و درمان  ھزينه
تر به پزشک و بيمارستان مراجعه  نيستند، Tجرم کم

سازند و در نھايت، ناداری  ھا می کنند، با بيماری می
وتھيدستی و محروميت از بيمه کامل تامين اجتماعی، 

 .فرستد ھا را به کام مرگ می آن
ِ کارگران  وقتی که وضعيت بھداشت وامکانات درمانی

ی تامين اجتماعی تا بدين حد وخيم است،   بيمه شده
ھايی که بيمه نيستند و حتا  وضعيت کارگران و خانواده

 ميليون ٧اند و وزيرکار به  از ھمين حداقل ھم محروم
 .ھا اشاره کرد، ديگر معلوم است از آن

مجموعۀ شرايطی که در باT به آن اشاره شد، يک  
تصوير کلی از وضعيت عمومی کارگران بدست 

اين تصوير به روشنی گويای اين واقعيت است .  دھد می
وار و  دار حاکم، با ولع گرگ که طبقه سرمايه

ناپذير خود و فارغ از ھرگونه م�حظه يا  سيری
طور وحشيانه طبقه کارگر را استثمار  ای به دغدغه

اجرای دستورات ديکته شدۀ صندوق بين المللی .  کند می
ھای اقتصادی نئوليبرال، استثمار و  پول و ادامه سياست

. اندازه تشديد کرده است حقوقی طبقه کارگر را بی بی
دستمزدھای زير خط فقر عموماً ديرپرداخت می 
شودوھمواره چندماه حقوق کارگر، گروگان 
کارفرماست تا ازاين طريق نيزکارگرگرسنه را وادار 
به اطاعت وخموشی سازد و مانع اعتراض و اعتصاب 

گراعتصاب،احضار، ارعاب   کارگرسازمان.  وی شود
سرمايه، .  شود  و اخراج و به حبس و ش�ق محکوم می

انديشد  که در ھمه حال، تنھا به کسب سود بيشتر می
گاه به جان وس�متی و زندگی کارگر اھميتی  ھيچ
آميز حوادث ناشی ازکار، مرگ  ابعاد فاجعه.  دھد نمی
درپی کارگران در حين کار، ازکارافتادگی، پيری و  پی

ست که ھنوز از  تر از کارگرانی تر و اسفناک وخيم
اما شمار .  شوند مند می ھا بھره بقايای اين حداقل

کارگرانی که از شمول قانون کار خارج و از 
تر  ھای قانونی ناچيز پيوسته محدود شده حداقل

 ميليون کارگری که وزيرکار به ٧اند، به اين  محروم
مطابق .  شود آن اشاره کرده است، خ�صه نمی

اظھارات اخير علی فاضلی رئيس اتاق اصناف ايران، 
 ميليون نفر در مجموعه اصناف مشغول به کار ٧

ھستند و کارگران اين بخش که در واقع جزو کارگران 
شوند   نفر محسوب می١٠تر از  ھای کم کارگاه

اگر .  نيزجملگی از شمول قانون کار خارج ھستند
را نيز به اين "  مناطق آزاد اقتصادی"کارگران 

بينيم که  مجموعه اضافه کنيم، در آن صورت می
اکثريت بسيار بزرگی از کارگران ايران از شمول 
قانون کار معاف و از بيمه تامين اجتماعی نيز 

 .اند محروم
  رغم تبليغات گسترده دستگاه دولتی در دوره به

نژادی و ادامه آن در دوره حسن روحانی  احمدی
 ٧پيرامون بيمه ھمگانی، در حال حاضر، ع�وه بر 

ميليون کارگر مورد اشاره وزيرکار، صدھا 
ھای مختلف مانند قاليبافی و   ھزارکارگر در بخش

ويژه در بخش ساختمان از بيمه تامين اجتماعی  به
ست که بيشترين ارقام  اين درحالی.  محروم ھستند

 درصد حوادث ناشی از ۴٧مربوط به حوادث، يعنی 
 ٢از نزديک به .  کار، در بخش ساختمان رخ داده است
 ٨٠٠شود حدود  ميليون کارگر ساختمانی، گفته می

که اخيرا تبليغات  در حالی.  اند  ھزار نفر بيمه شده
وسيعی پيرامون بيمه کارگران ساختمانی راه افتاده و 

 نوربخش، مديرعامل سازمان تامين اجتماعی از  تقی
 ھزار کارگر بيمه شدۀ ساختمانی به ٢٠٠افزوده شدن 

 دفترچه بيمه ٩۴کند، اما از اول سال  تعداد فوق ياد می
کارگران ساختمانی تھران تمديد اعتبار نشده است و 

بازرسی سازمان تامين اجتماعی تمديد آن را به بعد از 
ست که  اين درحالی.   موکول نموده استاز محل کار

! گاه محل  کار ثابتی ندارند کارگران ساختمان، ھيچ
چه رکود حاکم بر بخش ساختمان و  وانگھی چنان

بيکاری گسترده کارگران اين بخش را درنظر مجسم 
 کارگران بازرسی از محل کاربينيد که  سازيد، می

معناست و صرفا برای  ساختمانی تا چه حدِّ فاحشی بی
سازی کارگران اين بخش از بيمه تامين  محروم

بنابه اعتراف و گزارش .  شود اجتماعی مطرح می
خبرگزاری حکومتی ايلنا، درحال حاضر تنھا در 

 ھزار کارگر نقاش ۵٠تھران وحومه آن، بيش از 
شان، جمعيتی بالغ بر  ساختمان که با اعضای خانواده

ع�وه .  دھند، بيمه نيستند  ھزار نفر را تشکيل می٢٠٠
 ھزار کارگر ۵٨ ماه اخير، ۵بر اين، تنھا در طی 

 ھزار کارگر قاليباف قب� بيمه شده، به ٧٠ساختمانی و 
اند، از  که کارگر قاليباف و ساختمان نبوده بھانه اين

ھا   درشھرستان.اند شدگان حذف شده ليست بيمه
نيزوضعيت کارگران ساختمانی کم و بيش برھمين 

 ١٠٠٠برای نمونه درنيشابور نيز.  منوال است
کارگرساختمانی قب�ً بيمه شده، ازليست بيمه حذف شده 

 ميليون کارگر ٨ھا اگر به بيش از  در کنار تمام اين. اند
گونه منبع درآمدی دارند  بيکاری اشاره کنيم که نه ھيچ

توان به وضعيت  گاه بھتر می و نه دفترچه بيمه، آن
دار بر طبقه  باری که طبقه سرمايه وخيم و ف�کت

فقر، .  برد کارگر ايران تحميل نموده است، پی
گرسنگی، بيماری، تباھی جسمی و روحی، سپری 

ھای يک زندگی انسانی،  کردن روزگار در مادون نرم
فرسودگی و مرگ زودرس، از نخستين تبعات 

ست که  حقی بزرگی ی اين ظلم و ستم و بی واسطه بی
دار و دولت اين طبقه در حق کارگران  طبقه سرمايه

 . اعمال نموده است



 ٧ ۶٩٧ شماره  ٩۴نيمه دوم تير     ٧
۶از صفحه   

 دنيا پِس مرگ ما   "
 !"چه دريا چه سراب

 خ�صه ای از 
 اط�عيه ھای سازمان

 
 

سودپرستی سرمايه داران بازھم ازميان کارگران قربانی "   تير ، سازمان اط�عيه ای با عنوان١٨روز پنجشنبه 
 "گرفت

 کارخانه ذوب قسمت کونورتور شماره دو واحد فوTد سازیدراين اط�عيه پس ازاع�م خبر انفجاردر .انتشارداد
روشن است که به علت " کارگرکشته وشش تن ديگر مصدوم شدند، چنين آمده است٣آھن اصفھان، که براثرآن 

عدم رعايت موازين ايمنی محيط کار از سوی کارفرما، بی توجھی دولت به رعايت ايمنی محيط ھای کار و جان 
کارگران و حمايت بيدريغ آن از طبقه سرمايه دار، بارديگر گروھی از کارگران کشتارو مصدوم و قربانی سود 

تر شدن شرايط  اط�عيه سپس بااشاره به افزايش آمار حوادث ناشی ازکارو وخيم"اند پرستی استثمارگران شده
ازيک سوبيکاری ميليونی،خطر اخراج و ناامنی شغلی و درسوی "  کند  معيشتی کارگران چنين اضافه می

ديگرشرايط وخامت باراقتصادی که چرخاندن چرخ زندگی  را روز به روز دشوارترکرده است، چنان شرايطی 
را برکارگران تحميل نموده که برای بدست آوردن يک لقمه نان مجبورند تحت نا اَمن ترين شرايط کار کنند و به 

ازآنجا .درجمھوری اس�می استانداردھای ايمنی و حفاظتی محيط کارمطلقاً رعايت نمی شود.استقبال مرگ بروند
که ايمن سازی محيط کار و جلوگيری ازحوادث کار يا Tاقل کاھش آن اندکی ھزينه دارد،سرمايه داران حاضر به 

اط�عيه درادامه ضمن ."  صرف ھزينه دراين زمينه نيستند و ھيچ اقدامی برای حفظ جان کارگران انجام نمی دھند
اشاره به عدم کنترل و نظارت ازجانب دولت برايمنی وبھداشت محيط کار،به سخنان معاون روابط کار وزارت 

وآزاد "  نگاه غرامت محوری وجريمه کارفرما"يعنی کنار گذاشتن"  مدل جديد خودبازرسی کار"کار پيرامون 
سازمان "  چون وچرا ازکارفرما اشاره نموده و درپايان چنين می نويسد  گذاشتن کامل دست سرمايه داروحمايت بی

باختن ومصدوم شدن   کارفرمای ذوب آھن اصفھان ودولت جمھوری اس�می را مسبب جان)  اقليت(فدائيان 
داری پابرجاست، کارگران  که جمھوری اس�می و مناسبات سرمايه  کارگران می داند و براين اعتقاد است مادام

داران باقی خواھند ماند، لذاھمه کارگران را به تشديد مبارزه برای سرنگونی  چنان قربانيان آز و طمع سرمايه ھم
 .خواند داری حاکم فرا می رژيم سرمايه

ھا، دوستان و عموم  باختن کارگران ذوب آھن اصفھان به خانواده ضمن تسليِت جان)  اقليت(سازمان فدائيان 
ھای کارگران مصدوم وجان باخته از  کارگران، خواستار رسيدگی و تامين فوری نيازھای مادی و معيشت خانواده

 .باشد سوی دولت و کارفرما می
 

 تير انتشار ٣١ست که سازمان در    عنوان اط�عيه ديگری!کنيم  ممانعت از تجمع و بازداشت معلمان را محکوم می
تشکل ھای صنفی فرھنگيان سراسر شورای مرکزی "دنبال فراخوان   به  "دراين اط�عيه چنين آمده است.داد

 تير، گروه گروه ازمعلمان تھران ٣١برای تجمع اعتراضی دربرابر مجلس، صبح امروز چھارشنبه "  کشور
ومعلمانی که ازسراسر کشور به تھران رفته بودند، راھِی ميدان بھارستان شدند تا دربرابر مجلس دست به تجمع 

اما رژيم سرکوبگر جمھوری اس�می که ازاتحاد و اعتراضات سراسری معلمان وحشت دارد، مانع .بزنند
نيروھای گارد و پليس و گله ای ازلباس شخصی ھا که از ساعات اوليه صبح، جلوی .برگزاری اين تجمع شد

مجلس و خيابان ھای اطراف آن را به اشغال خود درآورده بودند، باارعاب و تھديد، از تردد معلمان جلو گيری می 
که تعدادی ازمعلمان   ھمين.  گرفتند  برخی ازلباس شخصی ھا نيز پيوسته ازمعلمان معترض عکس و فيلم می.  کردند

ساخت ومعلمانی که دربرابر اين اقدام دست به اعتراض  ھاراپراکنده می گر فوراً آن آمدند، پليس سرکوب گرد ھم می
وسيله اتومبيل ھای ون و يا مينی بوس ھائی که ازقبل درمحل مستقر شده بود، به   زدند، دستگير و به  و مقاومت می

اط�عيه درادامه ." تن ازمعلمان به ھمين طريق بازداشت شدند٢٠٠نزديک به .شدند  ھای نامعلومی منتقل می  مکان
اعتراض "درزمينه برگزاری "تشکل ھای صنفی فرھنگيان سراسر کشورشورای مرکزی "با اشاره به فراخوان

حضور گسترده نيروھای امنيتی و سرکوب برای برھم زدن تجمع آرام حدود دوھزار معلم و "  می نويسد"  خاموش
گر   فرھنگی که ازشھرھای دور و نزديک خود را به تھران رسانده بودند، يکبارديگرماھيت ارتجاعی و سرکوب

اط�عيه پس از اشاره به اين ."جمھوری اس�می وتبليغات دروغين دار و دسته حسن روحانی را به نمايش گذاشت
يک ازمطالبات اصلی معلمان پذيرفته و محقق نشده   موضوع که در دوره رياست جمھوری حسن روحانی ھيچ

برھم زدن تجمع و بازداشت معلمان و فرھنگيان را قوياً محکوم )  اقليت(سازمان فدائيان.  است، چنين پايان می يابد
ميکند و ضمن حمايت ازمبارزات و مطالبات معلمان، خواھان آزادی فوری تمام دستگير شدگان تجمع امروز 
وھمچنين خواستار آزادی فعاTن صنفی جنبش معلمان؛ اسماعيل عبدی،رسول بداقی،عليرضاھاشمی، علی 

 .اکبرباغانی، مسعود باقری و کليه زندانيان سياسی است

براين اعتقاد است که برای تمام افراد )  اقليت(فدائيان
اکنون بيکارند و  ھا تنی که ھم جامعه از جمله ميليون

شود، بايد کار  ھا افزوده می روز بر تعداد آن روزبه
طور  ايجاد شود و مادام که ايجاد کار برای ھمگان به

کامل تحقق نيافته است، بايد به بيکاران حق 
 نفره کارگری ۵بيکاری معادل يک خانواده  بيمه

مندان و کارگران و  کليه سال.  درھرماه پرداخت گردد
زحمتکشان بازنشسته بايد از امکانات يک زندگی 

بايد سيستمی از تامين .  مناسب برخوردار باشند
اجتماعی به نفع عموم کارگران و زحمتکشان برقرار 
گردد  که ھر فرد از لحظه تولد  تا مرگ از مزايای 

 .سيستم تامين اجتماعی برخوردار باشد
اگرچه سازماندھی و برقراری يک سيستم کامل تامين 
اجتماعی در ايران و تحقق آن، با توجه به درآمدھای 

رنج  ھای حاصل از دست سرشار نفت و ثروت
العاده آسان است و با  کارگران، بسی ممکن وفوق

توان بر  اجرای اقدامات رفاھی و اجتماعی می
ھای شغلی، اجتماعی، بھداشتی، درمانی و  نابسامانی

امثال آن نقطه پايان گذاشت، ولی مادام که جمھوری 
اس�می بر سرير قدرت نشسته است، نه فقط چنين 

شوند، بلکه اوضاع در جميع  ھايی محقق نمی خواست
رو مقدم   ازاين.تر نيز خواھد شد جھات وخيم

رژيم .  برھرچيزاين مانع را بايد ازسِر راه برداشت
داری جمھوری اس�می را بايد بايک اعتصاب  سرمايه

عمومی سياسی و قيام مسلحانه برانداخت و حکومت 
شورايی کارگران و زحمتکشان را جايگزين آن 

 .ساخت
حکومت شورايی به فوريت باانجام  يک رشته اقدامات 
انق�بی درزمينه ھای مختلف ازجمله اقدامات اجتماعی 
و رفاھی واجرای مطالبات مشخص کارگران نظيربيمه 
اجتماعی کامل کارگران شامل؛ بيمه بيکاری، سوانح، 
نقص عضو، جراحت، کھولت، فرسودگی، ازکار 
افتادگی، امراض ناشی ازحرفه وکار، برقراری کنترل 

ھا، ايمنی   يافته بھداشتی برکليه بنگاه  کامل و سازمان
محيط کار و برخورداری کارگران و زحمتکشان 
ازخدمات بھداشتی و درمانی رايگان، سيستم تامين 
اجتماعی از گھواره تا گور را به نفع کارگران و 

ھای زحمتکش مردم به مرحله اجرا خواھد  توده
 .گذاشت

 
 :ھا زيرنويس

کاپيتال جلد اول ترجمه :  کارل مارکس  -  ٣ و ٢ و ١
 حسن مرتضوی

 

از اين پديده ھا و حتا مجموعه ای از اين موارد خاص 
ضرورت نياز به .  نمی تواند بيان کل مسئله باشد

انق�ب اجتماعی را نبايد صرفا به اينگونه موضوعات 
انق�ب اجتماعی با لغو مالکيت .  خاص محدود ساخت

خصوصی بر ابزار توليد ولغو استثمار،فی نفسه 
 -مطالبات رفاھی، برقراری آزادی ھای سياسی

اجتماعی، برابری کامل حقوق زن و مرد، آزادی کامل 
عقيده، بيان، مختار و مجاز بودن ھرفرد جامعه 
درداشتن يا نداشتن دين وکليه مطالبات دموکراتيک و 
آزاديخواھانه  را نيز در بطن خود پاسخ داده و به آن 

 .جامه عمل خواھد پوشاند
در برھه کنونی و در ميان انبوه تبليغات ضد کمونيستی 
و ضد کارگری، وظيفه تمامی نيروھای مدافع طبقه 

احزاب و سازمان ھای   کارگر و در راس آنان،
کمونيستی است که جدای از افشاء گری عليه طبقه 

  ۵از صفحه
 نياز به تبليغ و ترويج وسيع، راه کارھا و اھداف آن

حاکم در ايران و خنثی سازی جعليات رژيم، ايده ھای 
سوسياليستی و کمونيستی را به درون طبقه کارگر 
ببرند و آنان را به سمت مبارزه برای دگرگونی نظم 

چرا که .  داری موجود به حرکت در آورند سرمايه
ھيچ حزب سياسی که می خواھد از ماجراجويی "

پرھيز کند، نمی تواند برنامۀ عمل خود را بر مبنای 
ما .  پيش بينی انفجارھا و اغتشاشات پايه گذاری کند

کار منظم خود را .  بايد راه خودمان را در پيش گيريم
بطور صحيح انجام دھيم و ھر چقدر کمتر بر حوادث 
غيرمترقبه حساب کنيم، به ھمان اندازه احتمال اينکه 

غافلگير   شويم، کمتر "   تغييرات تاريخی"توسط  
 ).٣(است

 
 : زير نويس ھا

 ۴ايسکرا شماره : لنين –) ٣(و ) ٢(، )١(
 

 

رژيم جمھوری 
اس�می را بايد با 

يک اعتصاب 
عمومی سياسی و 

قيام مسلحانه 
 برانداخت
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 ای ساز برای خامنه زحمت" عيدانه"

١٠از صفحه   "گفت  ملت ايران نيز بايد متحد باشد و قضايای : 
ساز دو دستگی در کشور شود  ای نبايد زمينه ھسته

ای به وسيله مسئوTن  زيرا موضوع ھسته
مربوطه خود در حال پيگيری است و مسئوTن به 

و به اين ترتيب "  .دنبال منافع ملی ھستند
سازی برای خاموش کردن صدای مخالفان  زمينه

 .را آغاز کرد
 

 :ھا زيرنويس
 تير با موافقت ٢٩اين قطعنامه روز دوشنبه *  

 عضو شورای امنيت ملی سازمان ملل به ١۵ھر 
 .تصويب رسيد

ای در نماز جمعه است  اشاره به سخنان خامنه**  
"که گفته است ى  يک مطلب ديگر ھم که نکته: 

اين آقا گفته است که .  آخر است عرض بکنم
ھاى ما  قديمى.  ميتواند ارتش ايران را نابود کند

 ". ميگفتند»Tف در غريبى«جور حرفھا را  اين

 
 ھای صاحب دست

 در فسادھا" پنھان "
 

ای در سخنرانی خود در ديدار با جمعی از  خامنه
 تير، با انتقاد از ١٣اساتيد دانشگاه، به تاريخ 

ھای  بازی در محيط سازی و سياست حاشيه"
ھای غير  ای به مسئله بورسيه اشاره"  علمی

ھای  قانونی داشت و آن را يکی از مصداق
: ھا خواند و ادعا کرد بازی در دانشگاه سياست

ھا، به آن  دھد، مسئله بورسيه تحقيقات نشان می"
ھا با آن بازی کردند نبود،  شکلی که در روزنامه

ھای قانونی امتيازاتی  اما اگر ھم بود، بايد از راه
شد  ای برخ�ف قانون گرفته بودند، لغو می که عده

او ."  نه اين که سر و صدا و جنجال درست شود
ای خاتمه بخشد که  با اين سخنان کوشيد به پرونده

ھا و  بيش از يک سال است به تيتر اخبار رسانه
ھای  ھای کشاکش قدرت جناح يکی از ميدان

ای  چه خامنه آن.  مختلف رژيم بدل گشته است
خواند، در  می"  ھای علمی بازی در محيط سياست"

ھای فساد در  ای از يکی از پرونده واقع گوشه
 .ست زمينه تحصي�ت عالی

 بورسيه غير قانونی از ٣٠٠٠افشای ماجرای 
ھنگامی که معاون وزير .   آغاز شد٩٣خرداد 

 ٣٠٠٠علوم در يک نشست خبری اع�م کرد به 
نفر بدون رعايت ضوابط قانونی بورس تحصيلی 

ھنگامی که اسامی برخی از اين .  داده شده است
ھا منتشر شد، معلوم شد اين افراد با  بورسيه

و بر اثر "  نامه ھا توصيه"و "  ھا نامه معرفی"
ھای سياسی و خانوادگی با برخی از  وابستگی

افرادی نظير دختر .  اند سران رژيم بورس گرفته
وزير سابق اط�عات، دختر دستيار ارشد 

ای، پسر جانشين فرمانده نيروی انتظامی،  خامنه
دختر رئيس ديوان عالی کشور، دختر مشاور 

الملل رھبری و عضو شورای تشخيص  بين
مصلحت نظام، وابستگان برخی از نمايندگان 

البته .  ھای جمھوری اس�می مجلس و ساير ارگان
موضوع تنھا به استفاده از امکانات مالی دولتی 

شد، بلکه اين  برای تحصي�ت عالی محدود نمی
ھای علمی  ھا قرار بود بعدھا در ھيئت بورسيه
ھای دولتی استخدام  ھا و برخی پست دانشگاه

 .شوند

ويژه آمريکا اشاره کرده، در مواقعی نسبت به 
نتايج مذاکرات ابراز بدبينی کرده، اما ضمن 

خط "حمايت از دولت روحانی ، بر رعايت 
 .کند تأکيد می" قرمزھا

اش در  وی با توجه به وقوف غرب به جايگاه
ھای رژيم، و  گذاری جمھوری اس�می و سياست

کوشد در دعواھای  نقش ظاھراً فراجناحی که می
ھای رژيم بر سر مسايل مختلف ايفا کند،  جناح

کننده دولت  ھمواره فاصله معينی را با تيم مذاکره
بر اين بستر شاھديم که در ھر برھه .  حفظ کرد

ھا، يعنی  زمانی خاص، بر يکی از جنبه
اعتمادی و بدبينی نسبت به طرف مقابل  بی

ھای دولت، با  کننده يا حمايت از ت�ش مذاکره
زمانی .  کند ھای مذاکرات تأکيد می فراز و نشيب

انداز يا شروط خاصی از  که مذاکرات با دست
ای  شود، خامنه  روبرو می۵ + ١سوی کشورھای 

حاصلی مذاکرات و  با تأکيد بر جنبه بدبينی، بی
، از سويی، به طرف خارجی، "خواھی زياده"

کند و از سويی  خطر قطع مذاکرات را گوشزد می
داخلی را دلگرم و آرام "  دلواپسان"ديگر 

انداز  زمانی که مذاکرات بدون دست.  سازد می
کننده حمايت  روند از دولت و تيم مذاکره پيش می

کند، به غرب نسبت به رعايت توافقات  می
ھای مخالف داخلی  بخشد و به جناح اطمينان می
را "  فرزندان انق�ب"دھد اين  ھشدار می

 .نخوانند" سازشکار"
و در ھمه حال، مستقيم و غير مستقيم، از ادامه 

کند، زيرا ادامه مذاکرات و  مذاکرات حمايت می
به ثمر رساندن آن به ھر شکل ممکن، از 

وی در .  ھای مھم دولت روحانی بود مأموريت
سخنان روز جمعه، در تأييد ضمنی توافق 

"ای، گفت ھسته اى ادامه  گردش صنعت ھسته: 
خواھد يافت؛ اين چيزى است که آنھا سالھا ت�ش 

امروز روى کاغذ آوردند و امضا ]  ولى[کردند، 
 ".دارند ميکنند که حرفى ندارند

ای باشد،  تواند متن توافق ھسته و اين تنھا نمی
 ٢٣زيرا روحانی در گفتگوی تلويزيونی روز 

تير، اع�م کرد، اين توافق مراحلی دارد و متن 
اين توافق و ھمچنين متنی که برای شورای امنيت 
سازمان ملل تھيه شده بايد در شورای امنيت 

ای  سازمان ملل به تصويب برسد و مسلما خامنه
" متن شورای امنيت سازمان ملل"نيز در جريان 

 .قرار داشته است
ای اکنون در  با توجه به اين مجموعه، خامنه

ای  از سويی چاره.  موقعيت دشواری قرار دارد
جز تن دادن به اين توافق ندارد، از سوی ديگر 

ھای در  Tف"او مانده و رفع و رجوع 
ھای درونی تا  قبلی، کاھش مخالفت"**  غريبی

ی  حد ممکن، بدون آسيب رساندن به وجھه
اش و رفع و رجوع قطعنامه مصوب  فراجناحی

شورای امنيت ملی سازمان ملل، پيش از تأييد 
رسمی متن توافق از سوی شورای امنيت ملی و 

 .  شخص وی
 تير، در ديدار با جمعی ٢٧رو صبح شنبه  از اين

از مسئوTن کشور، سفرای کشورھای اس�می، 

فرمانده کل سپاه، روز شنبه اع�م کرد، در 
ھايی وجود  ای نگرانی خصوص مذاکرات ھسته

نويس قطعنامه  دارد، اما روز دوشنبه درباره پيش
ای  شورای امنيت تأکيد کرد، چنين قطعنامه

و ادامه "  گاه مورد پذيرش ما نخواھد بود ھيچ"
"داد اميدواريم شورای امنيت سازمان ملل وقت : 

نويسی به بطالت  خود را برای تصويب چنين پيش
يکی از شديدترين حم�ت مخالفان، از ."  نگذراند

سوی حسين شريعتمداری در روزنامه کيھان 
ای و  صورت گرفت که با رد توافق ھسته

: نويس قطعنامه شورای امنيت، مدعی شد پيش
منظور [محال است حضرت ايشان "

با توافقی که در آن از خطوط قرمز ]  ست ای خامنه
در اين ."  اع�م شده عبور شده باشد، موافق باشند

مقاله که پيش از تصويب قطعنامه نوشته شده 
شود که  بود، شريعمتداری خواھان آن می

جمھوری اس�می فوراً مخالفت خود را با 
نويس اين قطعنامه اع�م کرده و خواھان  پيش

ھايی شود و از سوی ديگر نيز مجلس  تغيير بخش
و شورای عالی امنيت ملی نيز نظر  نھايی خود 

 .را درباره آن اع�م کنند
که  نمايندگان تصويب کردند اوايل تيرماه امسال،

ای ايران و کشورھای پنج بع�وه  توافق ھسته
يک، بايد به مجلس ارائه شود، اما بر اساس آن 
مصوبه، نيازی به تصويب اين توافقنامه از سوی 
مجلس نيست؛ نمايندگان به جای آن، شورای 

گيری را درباره  عالی امنيت ملی را مرجع تصميم
 . ای معرفی کردند توافق ھسته

بدين ترتيب مجلس از جمع نھادھايی که بايستی 
اين توافق را به تصويب برساند، خارج شده 

ماند شورای عالی امنيت ملی و  می.  است
 . ای خامنه

 به نمايندگی از سوی ٩٢ تا ۶٨روحانی از سال 
 ھم دبير آن ٨۴ای عضو اين شورا و سال  خامنه

دبيری که از سوی رئيس جمھور .  بوده است
ای به  زمان از سوی خامنه شود و ھم انتخاب می

. شود عنوان نماينده رھبری در شورا منصوب می
ھای اين  بنابراين در آشنايی روحانی با سياست

گيری در سياست  ترين وزنه تصميم شورا که مھم
خارجی و امور دفاعی و امنيتی ايران محسوب 

ھا جای ترديدی  شود، و رعايت اين سياست می
 .نيست

چه مسلم است، بدون توافق  آن.  ای ماند خامنه می
شد، نه ادامه  ای مذاکرات نه آغاز می خامنه

او  پس از .  رسيد يافت و نه به نتايج کنونی می می
ای و  تشديد بحران با غرب بر سر برنامه ھسته

 را تنھا در مذاکره و کسب  ھا، چاره وضع بحران
راه حلی که مستلزم مذاکره مستقيم با .  توافق ديد

اکنون نيز، پس از کسب توافق، خواه .  آمريکا بود
در پاسخ به نامه روحانی و خواه در سخنرانی 
نماز جمعه تغيير محسوسی در مواضع قبلی وی 

وی از آغاز .  شود نسبت به مذاکرات مشاھده نمی
+  ١مذاکرات دولت روحانی با کشورھای   ۵ 

" عدم اعتماد"ھای گوناگون به  ھمواره در فرصت
نسبت به برخی از کشورھای طرف مذاکره، به 

٩درصفحه   



 ٩ ۶٩٧ شماره  ٩۴نيمه دوم تير     ٩
٨از صفحه   

 در فسادھا" پنھان"ھای  صاحب دست

ای  پذيرد، خامنه ھيچ انسانی با عقل متعارف نمی
اش در جمھوری   سياسی با توجه به قدرت

اس�می، با توجه به حق نظارت و حسابرسی 
ھای  ھای اقتصادی ارگان انحصاری بر فعاليت

ھا، از دامنه  تحت نظرش، با توجه به افشاگری
ھا و فساد حاکم بر حکومت  ھا و چپاول دزدی

او مطلع است، خود در .  خبر باشد اش بی اس�می
چه در موارد مختلف  ھا دست دارد و چنان آن

مشاھده شده، ھر از گاھی که پای اطرافيان و 
آيد، ناچاراً  ھای تحت نظرش به ميان می ارگان

گمارد،  مسئولی را برکنار و به شغل ديگری می
نشاند، و  افشاگران را با تشری سر جای خود می

دستانش به خوبی و خوشی  در پايان به ھمراه ھم
 .دھد به چپاول ادامه می

ھای غيرقانونی نيز ھمين  در پرونده بورسيه
انتشار برخی از اسامی .  ماجرا روی داد

ھا نشان داد تعدادی از آنان از فرزندان و  بورسيه
پس وارد .  ای ھستند وابستگان نزديکان خامنه

" بازی سازی و سياست حاشيه"ماجرا شد، آن را 
اگر برخی از .  ناميد و ختم ماجرا را اع�م کرد
نق خود ادامه  افراد جناح مقابل ھنوز به نق

چون کابينه و  دھند، آنان نيز به زودی، ھم می
مجلس ساکت خواھند شد و اين قضيه نيز به 

ھای فساد و اخت�س مقامات  بايگانی ساير پرونده
 .رژيم  خواھد پيوست

بوروکراسی بورژوايی، مردم را از نظارت 
مستقيم بر کارکرد نھادھای دولتی، قضايی، 

. دارد گذاری، نظامی و امنيتی بازمی قانون
ھای بزرگ زير نفوذ و در خدمت طبقه  رسانه

با وجود اين، .  حاکم و دولت آنان قرار دارند
استق�ل نسبی قوای مقننه، قضاييه و مجريه و 
آزادی نسبی مطبوعات، بيان و قلم در جوامع 
بورژوايی يکی از موانع گسترش فساد در اين 

چون  ست که در جوامعی ھم جوامع در ابعادی
ای که رھبری از  جامعه.  ايران با آن روبروييم

قدرت سياسی نامحدودی برخوردار است، در 
ھا حضور مستقيم و غير مستقيم  تمامی ارگان

. گو نيست در برابر ھيچ نھادی پاسخ.  دارد
پس جای تعجبی .  کند ديکتاتوری و خفقان بيداد می

اش، از  نيست که سرتاپای اين رژيم و مسئوTن
رھبر گرفته تا رؤسای سه قوه و وزرا و 
نمايندگان و مسئوTن و مديران دولتی و مالی 

تنھا حيرت از وقاحت آنان است .  غرقه به فسادند
که با وجود برخورداری از قدرت سياسی و رفاه 
و امکانات مالی به قيمت سرکوب و غارت 

ھای مردم، حتا ھزينه تحصيل  دسترنج توده
ھمان .  دزدند شان را از کيسه مردم می فرزندان

مردمی که بسياری در تأمين نان روزانه 
اند، چه رسد به ھزينه کفش و  فرزندانشان درمانده

کيف و لباس و کتاب و شھريه فرزندان دبستانی، 
ای و  اگر خامنه.  دبيرستانی و دانشگاھی خود

را "  ناقابل"توانند اين فساد  میيارانش امروز 
اما را فرونشانند، "  جار و جنجال"Tپوشانی و 

کارگران و زحمتکشان اين پرونده و بسياری 
ھای ديگر را فراموش نخواھند کرد و در  پرونده

 .ھا رسيدگی خواھند کرد زمان مناسب به آن
 

که ھم در قوه قضاييه، ھم در قوه مقننه و ھم در 
تواند با يک فرمان  قوه مجريه نفوذ دارد و می

 ھا را مختومه کند؟ متھمانی را برھاند و پرونده
تنھا پاسخ ممکن، رھبر جمھوری اس�می، 

فردی که نه تنھا عزل و نصب .  ای است خامنه
چون  فرماندھان، رؤسا و مسئولين نھادھايی ھم

سپاه پاسداران، نيروی انتظامی، رئيس قوه 
قضاييه، وزارت اط�عات، نيمی از اعضای 

ھای رژيم  شورای نگھبان و بسی ديگر از ارگان
ھای  را بر عھده دارد، بلکه نظارت بر فعاليت

ھا، نظير  اقتصادی و مالی بسياری از اين ارگان
ستاد اجرای فرمان امام، بنياد مستضعفان، بنياد 

ھا نھاد ريز و درشت ديگر، در انحصار  شھيد، ده
ھايی که در ھمين روزھا و  ارگان.  وی قرار دارد

ھای  ھای اخير کوس رسوايی فساد و اخت�س ھفته
ميلياردی برخی از آنان بر سر ھر کوی و برزنی 

ھا و  شود و پيرامون برخی ديگر شايعه نواخته می
 .اخبار مبھم گوناگونی وجود دارد

برای نمونه، به ستاد اجرايی فرمان خمينی 
ستاد " به نام ۶٨اين ستاد در سال .  بپردازيم

وظيفه اين ستاد .  تأسيس شد"  پيگيری فرمان امام
ای خمينی   ماده٨ظاھراً پيگيری و اجرای فرمان 

حقوق مردم، قانون، قوه قضاييه و لزوم "درباره 
بود، اما اکنون، "  اس�مى شدن روابط و قوانين

ھای اقتصادی  ، به يکی از کارتل٩۴در سال 
طبق گزارشی که .  نيرومند ايران تبديل شده است

منتشر کرد، ) ٩٢آبان  (٢٠١٣رويترز در نوامبر 
 ميليارد ٩۵ھای اين ستاد مجموعا بالغ بر  دارايی

ثروتی که تحت نظر .  شود دTر تخمين زده می
شود و بر اساس ھمين گزارش  ای اداره می خامنه

تر از صادرات نفتی   درصد بيش۴٠ارزش آن 
وزارت .   بوده است٢٠١١کشور در سال 

 از ٩٢داری اياTت متحده نيز خرداد  خزانه
شناسايی و تحريم ستاد اجرايی فرمان امام و 

 شرکت تجاری وابسته ٣٧ای متشکل از  شبکه
 .خبر داد

چنين، به بخش  رويترز، در گزارش خود، ھم
ھای امپراتوری اقتصادی  ديگری از دارايی

" ستاد"ای اشاره کرده که ام�کی است که  خامنه
و .  ھا به تملک خود در آورده است به ياری دادگاه

افزايد،  تنھا ارزش ام�ک ضبط شده توسط  می
ستاد در ماه مه سال مي�دی گذشته سر به 

 .زند ھا دTر می ميليون
چاپ لندن گزارشی "  القدس عربی"دو ھفته پيش 

ای منتشر کرد که  درباره ثروت فرزندان خامنه
تر آن در  شود و بيش ميلياردھا دTر برآورد می

 .ھای انگليس، سوريه و ونزوئ� است بانک
طبق اين گزارش فقط ثروت مجتبی، دومين پسر 

شود و  ای بالغ بر سه ميليارد دTر می خامنه
ای دست   ھمچنين در ادامه آمده است،  پسر خامنه

ای در شھر مشھد گذاشته و   اراضی گسترده روی
ھا را به ملک خصوصی خود تبديل کرده  آن

شھردار تھران  ست که و اين در حالی .است
ھای  محمد باقر قاليباف چندين ھکتار از زمين

تھران و  دولت را در بھترين منطقه عباس آباد
 .ديگر نقاط به او ھديه کرده است

ھای غير قانونی، به اعتراف خود  افشای بورسيه
کنندگان به يکی از علل استيضاح و  استيضاح

برکناری وزير علوم آن زمان، فرجی دانا، منجر 
جلسات متعدد .  چنان باز ماند اما پرونده ھم.  شد

. ھای مختلف وارد قضيه شدند ارگان.  تشکيل شد
. رد و بدل شد"  گم گم، می می"تھديدات گوناگون 

، رئيس ٩۴در نھايت، در ارديبھشت ماه 
ای   مجلس، به وزير علوم نامه٩٠کميسيون اصل 

. ھا قانونی بوده است نوشت و اع�م کرد بورسيه
يک ھفته بعد ھم وزارت علوم با محروميت چند 

گو آن که .  صد نفر سر و ته پرونده را ھم آورد
جھانگيری، معاون اول رئيس جمھور شھريور 

دولت در مبارزه با : "سال گذشته مدعی شده بود
فساد جدی است و فساد در کشور سيستماتيک 

ھای وزارت علوم  و نبايد از بورسيه...  شده است
 ".در گذشته به راحتی گذشت

ھا به  پرونده بورسيه"  بررسی"در جريان افشا و 
شيوه جمھوری اس�می، مقامات گوناگون در 

ھا اع�م کردند برای بستن پرونده و  مصاحبه
فشارھای زياد و "مسکوت گذاشتن موضوع 

 .وجود دارند" ھای پنھانی دست"و " سنگين
وارد "  ھای پنھان دست"اين اولين بار نيست که 

ھای فساد سران  کوشند بر پرونده ماجرا شده و می
در پرونده بنياد تعاون .  حکومتی سرپوش بگذارند

ناجا، احمدی مقدم، فرمانده پليس انتصابی 
ھا قبل از  ای، با آن که مدعی شد از ماه خامنه

پرونده فساد اط�ع داشته، برکنار شد، بی آن که 
و موارد دخالت .  اتھامی متوجه وی شود

ھای دزدی و  در پرونده"  ھای پنھان دست"
اخت�س و فساد مالی سران رژيم در سه دھه 

 .گذشته کم نيست
 و سرنگونی رژيم سلطنتی و فرار ۵٧پس از قيام 

داران و وابستگان رژيم سابق، مؤسسات  سرمايه
ھای  ھا و دارايی ھا، ام�ک، زمين توليدی، بانک

ثروتی که افراد و .  ھنگفتی بر جای ماندند
اگربه .  نھادھای حکومت نوپا مصادره کردند

فرض سھم کوچکی از اين ثروت به 
رسيده باشد، اما بخش عظيم آن، "  مستضعفان"

چون غنيمتی جنگی ميان  اندک مدتی بعد، ھم
 .شان تقسيم شد سرسپردگان رژيم و وابستگان

ی شصت، بر  رو، از ھمان نيمه اول دھه از اين
اين بستر مناسب، فسادی پديد آمد و رشد کرد که 

اندوزی از راه زد و بندھا و  ھمزاد ثروت
ای که ھم  پديده.  ست ارتباطات سياسی و اقتصادی

ھای درونی رژيم و ھم  بر اثر دعواھای جناح
ی ھفتاد با  گسترش ابعاد فساد، در اوايل دھه

 ميليارد تومانی در بانک صادرات ١٢٣اخت�س 
يکی از متھمان اين پرونده، .  خود را نشان داد

دوست، وزير سپاه در دولت  برادر محسن رفيق
بنياد "اول و دوم ميرحسين موسوی و رئيس 

گرچه .   بود۶٨تا سال "  مستضعفان و جانبازان
دوست نام برده  در اين پرونده از محسن رفيق

ھای  دست"دانند که  نشد، اما ھمه به خوبی می
به ياری وی آمدند تا پای وی به پرونده "  پنھان

 .کشيده نشود
به چه کسی تعلق دارد "  ھای پنھان دست"اما اين 
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٨درصفحه   

 ای ساز برای خامنه زحمت" عيدانه"

ای در پاسخ به نامه روحانی درباره پايان  خامنه
ای و کسب توافق، ضمن تشکر از  مذاکرات ھسته

"...  کننده نوشت ت�ش ھيئت مذاکره به سرانجام : 
رسيدن اين مذاکرات، گام مھمی است، با اين حال 
Tزم است متنی که فراھم آمده با دقت م�حظه و 

بينی شده قرار گيرد و آنگاه  در مسير قانونی پيش
در صورت تصويب، مراقبت از نقض عھدھای 
محتمل طرف مقابل صورت گرفته و راه آن بسته 

دانيد که برخی از شش دولت  به خوبی می.  شود
 " .طرف مقابل به ھيچ رو قابل اعتماد نيستند

 تير نيز درباره ٢٧ھای نماز جمعه روز  در خطبه
"ای ايران و آمريکا گفت متن توافق ھسته البته : 

برای تصويب اين متن، يک مسير قانونی 
ای وجود دارد که بايد اين مسير را  شده بينی پيش

و در ادامه مدعی شد، ."  طی کند و خواھد کرد
سياست ايران در مقابل آمريکا ھيچ تغييری 

در مورد مسايل دو جانبه "نخواھد کرد و 
ای نداريم؛ گاھی در موارد استثنايی مثل  مذاکره

ای، بر اساس مصلحت، مذاکره  اين مورد ھسته

ايم،اين مورد ھم فقط نبوده است، قبل از اين  کرده
 ."ھم مواردی بوده است

به اين ترتيب او، ضمن پشتيبانی از ت�ش دولت 
در پيشبرد و به سرانجام رساندن مذاکرات، 
تاکنون از تأييد صريح و مستقيم متن توافق شده 

اما آيا اين به معنای اين .  خودداری کرده است
ھا را تأييد  است که با توافقات موافق نيست و آن

 نخواھد کرد؟
: پس از اع�م توافق برجام، روحانی ادعا کرد

". عيدانه فراوان شد تا باد چنين بادا"
طلبان و طرفداران دولت به شادمانی و  اص�ح

را "  پيروزی بزرگ"پايکوبی پرداختند و اين 
برخی ابراز نظر را به بررسی .  جشن گرفتند

تر اع�م نظر  دقيق متن، يا به عبارت صحيح
اما مخالفان سرسخت، .  ای، موکول کردند خامنه

 ٢٢٣١نويس قطعنامه  به ويژه با انتشار پيش
ھا و حتا  به ابراز نگرانی*  شورای امنيت ملی

 . حم�ت شديد دست زدند
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برروی  ماھواره ياه ست   برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورايی از کانال تلويزيونی ديدگاه
(Yahsat) شود   پخش می . 

 : ھای تلويزيون دمکراسی شورائی بدين قرار است ساعات پخش برنامه
 

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

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

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

. صبح به وقت اروپای مرکزی خواھد بود٧ ساعت   
 

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

http://www.didgah.tv/fa 
 

:مشخصات ماھواره ای کانال تلويزيون ديدگاه  
  درجه ی شرقی۵٢ / ۵  ماھواره ياه ست
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٠٠۴۵٣۶٩٩٢١٨٧: شماره تلفن برای تماس با تلويزيون دمکراسی شورايی  
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