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کار -نان -آزادی
حکومت شورائی

١

کارگران سراسر جھان
متحد شويد!

سال سی و ششم – نيمه اول فروردين ٩٣

اقتصاد ايران ،سالی که گذشت
و سالی که در پيش است
حسن روحانی در بخشی از سخنان خود در ديدار
با برخی از وزرا و مديران دولتی بمناسبت سال
نو ،ضمن تعريف و تمجيد از عملکرد و سياست
دولت در عرصهی اقتصادی ،وعده داد تا در
سال آينده ،تورم به  ٢۵درصد و حتا کمتر کاھش
يابد ،رشد اقتصادی ايجاد شود ،بيکاری کمتر
شود و وضعيت معيشتی مردم بھبود يابد .سخنان
و وعدهھايی که از ابتدای سال جديد تاکنون
چندين بار تکرار شده است .وعدهھايی که حتا
نزديکترين اقتصاددانان حامی روحانی نيز با
ترديد بسيار بهآن مینگرند.
جالب آنکه آمارھای روحانی در برخی مواقع
حتا با آمارھای ارائه شده از سوی وزرای دولت
نيز ھمخوانی ندارند .برای مثال در حالی که
روحانی در اين ديدار از درآمد  ١۴٨ھزار
ميليارد تومانی دولت در سال گذشته سخن بهميان
آورد ،وزير اقتصاد او در سخنرانیاش در
"مجلس خبرگان" به تاريخ  ١۶اسفند ،از درآمد
 ١١۴ھزار ميليارد تومانی دولت تا پايان ماه
بھمن خبر داده بود!! و يا در حالیکه وزير
اقتصاد در ھمين سخنرانی ميزان بودجه
اختصاص داده شده به طرحھای عمرانی را
حدود  ١٠ھزار و  ٩٠٠ميليارد تومان اعالم
کرد ،روحانی در سخنان خود در اولين جلسه
ھيات دولت در سال جديد اين رقم را  ٢٢ھزار
ميليارد تومان يعنی دو برابر وزير اقتصاد اعالم
نمود!! جالب آنکه انصاری معاون پارلمانی
روحانی نيز آمار ديگری ارائه میدھد .وی در
روز  ١٠اسفند با اشاره به تحقق  ١٢٠ھزار
ميليارد تومان از کل درآمدھای منظور شده در
بودجه سال  ٩٢گفت" :در خوشبينانهترين حالت
حدود  ١٠ھزار ميليارد تومان از بودجه
طرحھای عمرانی تحقق يافته است که اين فقط
در حد داير ماندن کارگاهھا است وگرنه پرداختی
بابت کار صورت نمیگيرد و در واقع کاری
انجام نمیشود که اين بدين معنی است که ھمه
طرحھا و پروژهھا خوابيده است"!!
ھمچنين روحانی در سخنان خود در ھيات دولت
از جمله بر کاھش بيکاری و فائق شدن بر غول
بيکاری در سال جديد خبر داد ،وعدهای که حتا
"متعصبترين" حاميان وی نيز به آن باور
ندارند .روحانی در حالی چنين ادعايی در مورد
بيکاری کرد که وزير کشور کابينه يک روز بعد،
از عدم استخدام دولتی در  ٨سال آينده خبر داد!!
درصفحه ٢

خالصه ای از
اطالعيه ھای سازمان
درصفحه ٨
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گزينه طبقه کارگر در برابر انھدام نيروی کار
طبقه کارگر ايران در شرايط اقتصادی و
معيشتی بهغايت دشواری بهسر میبرد .فشارھای
اقتصادی بر دوش کارگران ،سال به سال افزايش
يافته است .بهرغم تشديد فشار کار و استثمار و
بهرغم توليد انواع کاالھا ،نعمتھا و ثروتھای
جديد توسط طبقه کارگر ،سھم وی اما از اين
کاالھا ،نعمتھا و ثروتھا که تماما محصول
نيروی کار اوست ،مدام کمتر و کمتر شده است.
در برابر افزايش مداوم و سرسامآور قيمتھا،
افزايش نرخ تورم و سير صعودی ھزينهھا در
تمام طول سالھای حاکميت ارتجاع اسالمی،
دستمزدھای کارگری اما يا ثابت مانده و يا به
ميزان بسيار ناچيزی افزايش يافته به نحوی که
ھمواره از تورم واقعی و ھزينهھا عقبتر بوده و
سال به سال شکاف ميان اين دو عميقتر شده
است .دستمزدھای واقعی و قدرت خريد کارگران

روزبهروز تنزل يافته ،سفره آنھا سال به سال
خالیتر شده و ميليونھا کارگر و خانوادهھای
کارگری رانده شده به زير خط فقر،فقيرو فقيرتر
شدهاند.
حداقل دستمزد سال  ٩٣نيز در  ٢٣اسفند  ، ٩٢به
روال سالھای گذشته ،نه بر پايه نرخ تورم
واقعی يعنی حدود  ۶٠درصد و نه حتا بر پايه
نرخ تورم رسمی اعالم شده يعنی  ٣۵درصد،
بلکه تنھا  ٢۵درصد افزايش يافت و  ۶٠٨ھزار
و  ٩٠٠تومان تعيين شد که به زحمت به يک
چھارم خط فقر میرسد! طبقه حاکم با تعيين
حداقل دستمزد ٣۵ ،درصد پايينتر از نرخ تورم
واقعی و در حالیکه با اجرای فاز دوم آزادسازی
قيمتھا که مقدمات آن از ھم اکنون با افزايش
قيمت آبوبرق و حاملھای انرژی آغاز گشته
درصفحه ٣

"اقتصاد مقاومتی" ،مھر تاييدیست بر
سياست نئوليبرال روحانی

درصفحه ۵

آن که باد میکارد ،توفان درو میکند
خبر گروگانگيری  ۵تن از مرزبانان جمھوری اسالمی در بلوچستان و اعدام يک تن از آنان توسط
"جيشالعدل" واکنشھای متعددی را در ايران و در سطح بينالمللی برانگيخت و بسياری اين اقدام را
محکوم کرده و خواھان آزادی گروگانھا شدند.
گفته میشود" ،جيشالعدل" که يک سازمان ارتجاعی سلفی مذھب است ،پس از نابودی "جندﷲ" شکل
گرفت و تاکنون چندين عمليات تروريستی در استان سيستان و بلوچستان اجرا کرده است .از جمله اين
عمليات ،حمله به يک گشت مرزبانی در سراوان در آبان ماه سال گذشته بود که طی آن  ١۴نفر از
مرزبانان کشته و  ٧نفر زخمی شدند .جمھوری اسالمی نيز در اقدامی انتقامجويانه  ١۶زندانی سنی

اسپانيا:
راھپيمايی برای کرامت!

درصفحه ٧

تشديد فشار بر کارگران
زندانی برآمد سياستھای
دولت روحانی

روز  ٢٢مارس  ،٢٠١۴مادريد صحنهی
تظاھرات پرخروش مردم اسپانيا تحت عنوان
"راھپيمايی برای کرامت " بود ،کرامتی که از
استيصال بيکاری ،از فرط گرسنگی و ترس بی
خانمانی در نظام سرمايه داری پايمال می شود.
شعار مشترکی که حدود يک ميليون انسان در اين
روز در خيابان ھای مادريد فرياد میزدند،
"کار ،نان ،مسکن برای ھمه" بود .فراخوان
دھنده ی اين حرکت اعتراضی منسجم٣٠٠ ،
سازمان از جمله اتحاديه ھای کارگری ،تشکل
ھای دانشجويی و احزاب چپ بودند .با وجود

"راھيان نور" راھی به سوی
قتلگاه دانشآموزان

درصفحه ٨
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اقتصاد ايران ،سالی که گذشت و سالی که در پيش است
وعدهھای روحانی در ارتباط با پايينآمدن نرخ
تورم و رشد اقتصادی نيز دست کمی از ديگر
آمارھا و وعدهھای او ندارند ،بهنحوی که برخی
از حاميان "اقتصاددان" وی در مورد آمارسازی
در دولت روحانی به روال دولت احمدینژاد
ھشدار دادهاند.
شاکری رئيس دانشکده اقتصاد دانشگاه "عالمه
طباطبائی" در اين رابطه میگويد" :بنده با
اطالعاتی که دارم از بابت نرخ تورم و تداوم
شرايط رکود تورمی در سال  ٩٣اظھار نگرانی
میکنم و ھر چند رشد منفی به شدت گذشته
نخواھد بود اما در رسيدن به وضعيت مطلوب
فاصله داريم" وی در رابطه با نرخ تورم در سال
آينده میگويد" :پايين آوردن تورم در کنار اجرای
فاز دوم ھدفمندی و کسریھايی که وجود دارد
برای بنده تاملبرانگيز است".
ھمچنين غالمحسين حسنتاش از مقامات سابق
دولت که ھماکنون عضو ھيات علمی دانشگاه
آزاد میباشد ،در رابطه با وضعيت اقتصادی در
سال آينده ،مینويسد" :شواھد زيادی حکايت از
آن دارد که وضعيت رکود تورمی در سال ٩٣
باز ھم تشديد گردد و البته به نظر میرسد که
تشديد رکود بيشتر از تورم باشد" وی در اين
رابطه از جمله به افزايش قيمت حاملھای انرژی
و افزايش قابل توجه نرخ سود بانکی در کنار
کاھش قدرت وامدھی بانکھا اشاره میکند.
حتا "متعصبترين" حاميان "اقتصاددان"
روحانی نيز جدا از اينکه اجرای فاز دوم
ھدفمندی يارانهھا را تنھا راهچاره دولت برای
نجات از پرتگاه ناميدهاند ،تحقق وعدهھای او را
منوط به حل بحران در سياست خارجی
دانستهاند .موضوعی که روحانی نيز بر آن تاکيد
داشته است.
محسن رنانی ،استاد اقتصاد دانشگاه اصفھان که
در عينحال از طرفداران پروپاقرص مذاکرات
ھستهای بوده و بحران ھستهای را نه تنھا در
راستای منافع ايران ندانسته بلکه جزئی از
سياستھای کشورھای غربی و سياستھای نفتی
آنھا ارزيابی میکند ،با انتشار مقالهای با نام
"فاز دوم ھدفمندی را اجرا نکنيد" ،روشنتر و
صريحتر از ديگر ھمکاران خود اين شرايط را
تصوير میکند .وی مینويسد" :اقتصاد ايران در
اواخر دولت دھم نشانهھای ورود به مرحله »افق
رويداد« را از خود بروز داد که اگر ھمان روند
ادامه میيافت نھايتا به »تکينگی« میرسيد که
پايانی جز فروپاشی و تورمھای چھارنعل و
ورشکستگیھای گسترده در اقتصاد و امواج
بيکاری و شورش کارگران و فرار مديران و
نظاير اينھا نداشت" .وی در ادامه با بيان اينکه
"خطر آن بھمن ھنوز از بين نرفته است فقط به
يک مانع برخورد کرده است و فعال متوقف شده
است" ،مینويسد" :اگر در فاز دوم ھدفمندی،
موتور تورم روشن شود و اين سياست موفق
نشود ،دو حرکت رخ خواھد داد :يک ،نيروھای

مخالف و معارض شروع به تخريب دولت
میکنند؛ دو ،جامعه اعتماد خود را به توانايی
روحانی از دست میدھد و به فاز کنش منفی
میرود .در اين صورت يک قيچی شکل میگيرد
که مخالفين سياسی دولت از يک سو و جامعه از
سوی ديگر تيغهھای اين قيچی را شکل میدھند و
دولت روحانی را به نقطه تسليم میبرند".
اما جدا از ھمهی اين وعدهھا ،ترديدھا و
واھمهھا ،وضعيت اقتصادی ايران در لحظهی
کنونی چيست؟
ھم اکنون حدود چھار دھه است که اقتصاد ايران
به بحران رکود – تورمی دچار شده و ھيچکدام
از دولتھايی که در طول اين چھاردھه بر سر
کار بودهاند ،نتوانستند با سياستھای خود بر اين
وضعيت غلبه کنند .به ھمين دليل در تمام اين
چھاردھه اقتصاد ايران با تورم دو رقمی در
برابر رشد ناچيز و حتا منفی اقتصاد روبرو بوده
که معضالت بسياری را در اقتصاد ايران سبب
شده است .در طول اين سالھا ،اگرچه در
دورهھايی از شدت رشد بحران رکود – تورمی
کاسته شده ،اما از سال  ٩٠اين بحران به شدت
رشد کرد که سياستھای )بويژه اقتصادی( دولت
در تشديد اين وضعيت نقش داشته است .آغاز
طرح ھدفمندسازی يارانهھا و بحران در سياست
خارجی که منجر به "تحريمھای بينالمللی"
گرديد ،از جمله عواملی بودند که از سال  ٩٠به
بعد در تشديد بحران رکود  -تورمی نقش
داشتهاند .به نحوی که اقتصاد ايران را به
فروپاشی کشانده و دولت را به مرز ورشکستگی
رساند .نگاھی به آنچه که مقامات و رسانهھای
دولتی به بيان میآورند ،خود به اندازه کافی برای
تشريح اين شرايط گويا میباشند.
نعمتزاده ،وزير صنعت ،معادن و بازرگانی
میگويد" :در شرايطی کار را تحويل گرفتم که
اقتصاد با رکود و تورم مواجه بود و صنعت در
حدود  ٩ /٧درصد رشد منفی داشت و بانک
مرکزی شاخص منفی  ١٢درصد در صنايع پايين
دستی را اعالم کرده بود .از سوی ديگر آمار
نرخ منفی  ٣۶درصد در اشتغال صنعتی را نشان
می داد .برخی از شھرک ھای صنعتی نيز به
صورت تعطيل و نيمه تعطيل درآمده بودند".
با تشديد بحران اقتصادی ،بانکھا نيز دچار
معضالت شديدی شدند .در حالی که کل معوقات
بانکی در سال  ٨٣تنھا  ۴ھزار ميليارد تومان
بود ،ھم اکنون حجم اين معوقات در طول کمتر
از ده سال  ٢٠برابر افزايش يافته و به ١٠٠
ھزار ميليارد تومان رسيده است که ارتباط
مشخصی با افزايش رکود و تورم دارد .سياست
دولت اما برای گذر از اين تنگناھا ،افزايش نرخ
سود بانکی است که در اواخر بھمنماه رسما
اعالم گرديد .اما افزايش نرخ بھره بانکی به ٢٠
و  ٢۶درصد ،نه تنھا نمیتواند معضلی را حل
نمايد که میتواند به عاملی برای افزايش تورم
تبديل گردد .ھمچنين بانکھا به دليل معوقات

زنده باد سوسياليسم
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بانکی با محدوديت برای دادن وام روبرو ھستند
که ھمين موضوع به نوعی بازار واسطهگری و
فساد را در گرفتن وام بانکی دامن زده و باعث
افزايش واقعی ھزينهھای وام بانکی میگردد .در
يک کالم و در حالی که برای گذر از رکود،
دولت نياز شديدی به تزريق نقدينگی با نرخ سود
پايين در بخش صنعت دارد ،از سويی نرخ سود
بانکی را افزايش داده ،از سويی بانکھا نقدينگی
الزم برای ايجاد اين تحرک را ندارند و از سوی
ديگر ،نقدينگی موجود بانکھا نيز به سمت
وامھايی میرود که نرخ بھره بانکی در آن باالتر
است مانند وامھای مشارکتی )برای بخش خدمات
و بازرگانی( که نرخ بھره آن  ٢۶درصد است.
نگاھی به ميزان تسھيالت واگذار شده به بخش
بازرگانی و خدمات توسط بانکھا در برابر
ميزان تسھيالت واگذار شده به بخش صنعت خود
گويای اين واقعيت است .جدا از اين که اغلب
وامھايی که در ظاھر به بخش صنعت پرداخت
میشوند ،از بخش بازرگانی و خدمات سر در
میآورند .حتا برخی از بانکھای خصوصی در
سال گذشته  ١٠٠درصد وامھای پرداختی را به
بخش بازرگانی و خدمات اختصاص دادهاند.
وضعيت نقدينگی نيز بھتر از ساير بخشھا نيست
و براساس آمارھای دولتی نرخ رشد نقدينگی در
پايان آذرماه سال  ٩٢به  ٢٨درصد رسيد و اين
در حالیست که اقتصاد رشد منفی داشته و بنابر
اين میتواند افزايش نقدينگی تاثير زيادی در
افزايش نرخ تورم بگذارد .کسری بودجه دولت
يکی از عواملیست که در افزايش نقدينگی )حجم
پول و شبهپول( تاثيرگذار میباشد و بنابر
آمارھای ارائه شده ،بودجه سال  ٩٣نيز با کسری
بودجه بااليی روبرو میباشد که در مقاالت پيشين
نشريه کار بهطور مفصل به اين موضوع
پرداخته شد.
در طول سال گذشته ،البته بخشی از نقدينگی به
بازار بورس سرازير گرديد ،به طوری که
سودھای ھنگفت  ٨٠درصدی را نصيب برخی
از سرمايهگذاران نمود .علت اين امر نيز عقب
افتادن ارزش مالی شرکتھا و کارخانجات از
نرخ تورم بود .در حالی که در اثر افزايش نرخ
تورم ،نرخ ارز در طول سالھای قبلتر افزايش
چشمگيری يافته بود ،اين افزايش خود را در
بازار بورس و ارزش سھام کارخانجات نشان
نداده بود .از ھمين رو بود که در اواخر دوران
احمدینژاد بازار بورس از رونق برخوردار
گرديد .اما اين رونق "ظاھری" نيز به پايان خود
رسيد و از حدود  ٣ماه قبل شاخص بورس
روندی نزولی يافت .حتا در حالی که شاخص
بورس در آغاز سال ھمواره روندی صعودی به
خود میگرفت در سالجاری شاخص بورس به
روند نزولی خود ادامه داد.
از نرخ تورم نيز برخالف آمارھای دولتی نه تنھا
کاسته نشده که ما شاھد افزايش نرخ تورم در
طول ماهھای رياست جمھوری روحانی بوديم.
دولت روحانی با اھدافی مشخص از جمله کسب
درآمد بيشتر برای تامين نيازھای مالی دستگاه
عظيم دولتی ،نرخ بسياری از کاالھا و خدمات را
درصفحه ٩
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گزينه طبقه کارگر در برابر انھدام نيروی کار
است ،يک شوک بزرگ اقتصادی ديگر و تحميل
يک تورم حدود  ۴٠درصدی ديگر بر کارگران
را تدارک ديده است ،تا دهھا ميليون کارگر و
اعضای خانواده آنھا را به اعماق فقر و فالکت
و گرسنگی بيشتر سوق دھد و زندگی آنھا را در
تباھی کامل فرو بَ َرد.
طبقه سرمايهدار و دولت اين طبقه ،گرچه از
ترس اعتراضات و گسترش اعتصابات کارگری
از تصميم خود برای انجماد دستمزدھای کارگری
موقتا عقبنشينی کردند ،اما آنھا از تالشھای
مذبوحانه خويش برای کاھش ھر چه بيشتر ھزينه
نيروی کار و تامين سود حداکثر بازنايستادهاند.
دولت روحانی که نماينده راستترين جناح
بورژوازیست و پيشبرد بیکموکاست
سياستھای اقتصادی نئوليبرال صندوق بينالمللی
پول و بانک جھانی را در سرلوحه برنامهھای
خود قرار داده است ،در دفاع سرسختانه از منافع
سرمايهداران ،تامين نيروی کار ھر چه ارزانتر،
تحميل شرايط شبه بردگی بر کارگران و کسب
سود حداکثر ،از ھيچ تالشی فروگذار نکرده و
نخواھد کرد .سرمايهداران حاکم و دولت آنھا که
استثمار خشنتر و وحشتناکتر از گذشته و
بھرهکشی حداکثر و ورای ممکنھا را تعقيب
میکنند ،حاضر نيستند پيرامون ترميم و
بازسازی نيرويی که آن را استثمار میکنند
بيانديشند و يا اقدامی انجام دھند .آنھا ھيچ ابائی
ندارند از اينکه به بھای فرسودگی پيش از موقع
نيروی کار و يا حتا انھدام آن ،بر سودھای
خويش بيفزايند .دولت روحانی با تمام توان
خويش سرگرم انجام ھمين وظيفه است و ھيچ
ابائی ندارد از اينکه برای انجماد دستمزدھا
برنامهريزی و تالش کند ،يا ضوابط و معيارھای
قانونی تعيين حداقل دستمزد مندرج در قانون کار
مصوب خودشان را نيز زير پا بگذارد و حداقل
دستمزد ماھانه کارگران را به نحوی تعيين کند
که يک خانواده  ۵نفره کارگری به سختی
میتواند با چنين دستمزدی مخارج و ھزينهھای
يک ھفته را تامين نمايد .از آنجا که با دستمزد
معادل يک چھارم خط فقر ،ھيچ کارگری
نمیتواند حداقل نيازھای زندگی خود و
خانوادهاش را تامين کند ،مجبور است به اضافه
کاری و شغل دوم و سوم روی آ َو َرد ،
درروزھای تعطيل نيز به کار ادامه دھد و
ھمزمان با تحمل محروميتھای بيشتر ،سعی کند
به نحوی زندگی و مشقات آن را ازسر بگذراند.
از پوشاک خوب و مناسب چشمپوشی میکند،
مصرف گوشت و ميوه و امثال آن را بازھم
کاھش می دھد يا به کلی از سفره غذايی خود
حذف میکند ،تحصيل و مدرسه فرزندان خود را
کنار مینھد ،در آلونکھای حقيرانهتری سکونت
میکند ،مسافرت و تفريح و سينما و امثال آن را
يکسره به فراموشی می سپارد ،اما باز ھم از
پس ھزينهھای زندگی پر رنج و مشقتی که به
مرگ تدريجی شباھت بيشتری دارد تا يک
زندگی انسانی ،برنمیآيد .بدين ترتيب اين کارگر
به طور نا خواسته ،درعمل بر سر يک دوراھی
قرار می گيرد؛ يا مرگ از گرسنگی و فالکت و
بدبختی ،يا اعتراض و مبارزه برای بھبود شرايط

زندگی! بديھیست که ھيچ کارگری مادام که
ھنوز خصوصيت انسانی در وی نمرده باشد،
حاضر نيست در خاموشی و بیتفاوتی از
گرسنگی بميرد! کارگری که نيروی کارش را به
سرمايهدار فروخته است ،دستمزدی طلب میکند
که با آن بتواند الاقل ھزينه زندگی و بقاء خود و
خانوادهاش را تامين کند و خواھان يک زندگی
انسانیست .وضعيت جاری بهطور واقعی اکنون
بدين شکل است؛ در حالیکه طبقه سرمايهدار و
دولت اين طبقه برای تامين سود حداکثر ،استثمار
بیحد و حصر را تشديد و ھزينه نيروی کار را
کاھش میدھد ،طبقه کارگر نيز برای بازتوليد
نيرو و ادامه حيات و اساسا بقاء خويش ،گزينه
ديگری ندارد جز آنکه در برابر تعرض سرمايه
بايستد ،برای افزايش دستمزد مبارزه کند ،دست
به اعتراض و اعتصاب بزند و حق خود را از
حلقوم سرمايهداران بيرون بکشد .اعتراضات و
اعتصابات گسترده کارگری در سال  ٩٢برای
افزايش دستمزد ،حق تشکل و ضمانت شغلی،
گويای ھمين واقعيت است و ھيچ ترديدی در اين
مساله وجود ندارد که در سال جاری نيز
اعتصابات و مبارزات کارگری برای افزايش
دستمزد ادامه خواھد يافت .در برابر اعتراضات
و گسترش اعتصابات کارگری ،دولت
سرکوبگر که پاسدار نظم موجود و حافظ منافع
طبقه سرمايهدار است ،آنطور که سال گذشته نيز
ديده شد ،به سرنيزه و سرکوب بيشتر متوسل
خواھد شد .سرنيزه اما ممکن است سينه اين يا آن
کارگر را پاره و اين يا آن کارگر مبارز و پيشرو
را لتوپار کند ،اما نمیتواند در برابر مبارزه
گسترشيابنده طبقه کارگر سد و مانعی جدی
ايجاد کند .کارگر گرسنه ،کارد به استخوان
رسيده ،مستأصل و محکوم به مرگ تدريجی که
ضرورت مبارزه از ضرورت ادامه حياتاش
برخاسته ،مرگ را بر اين زندگی ترجيح میدھد
و ميدان مبارزه برای افزايش دستمزد را خالی
نمیکند .طبقه حاکم با تشديد سرکوب و اختناق و
پیگرد و بازداشت و محاکمه کارگران فعال و
پيشرو و امنيتیکردن بيش از پيش محيطھای
کارگری ،شايد بتواند عدم طرح برخی خواستھا
از نوع تشکل مستقل کارگری را به طور موقت
بر کارگران تحميل و يا آن را به تاخير اندازد،
اما افزايش دستمزد که حيات و ممات کارگر و

٣٣
خانوادهاش به آن وابسته است ،خواستی نيست که
کارگر بتواند ولو بهطور موقت از آن صرفنظر
کند و يا طرح و مبارزه برای آن را به تاخير
اندازد .وقتی که بھای اجاره يک آپارتمان ٧٠
متری در ارزانترين مناطق کارگرنشين يا
حواشی تھران يک تا يک و نيم ميليون تومان
است ،کارگر مشمول قانون کاری که حدود ۶٠٩
ھزار تومان مزد میگيرد ،روشن است که با اين
پول ،حتا يک سرپناه ومسکن ارزان قيمت ھم
نمیتواند اجاره کند .بهفرض آنکه درآمد اين
کارگر با اضافهکاری و مزايا و کار دوم و سوم
به يک ميليون تومان ھم برسد و در نھايت از
عھده تامين ھزينه مسکن برآيد ،اما ساير
ھزينهھايش را از کجا و چگونه بايد تامين کند؟
نه روحانی رئيس دولت و نه علی ربيعی وزير
کاروی که از تصميمگيرندگان اصلی تعيين حداقل
دستمزد کارگری در زير خط فقر ھستند ،ھيچ
پاسخی به اين پرسش نمیدھند!
دستمزدھای کارگری در ايران به قدری اندک و
ناچيز و وضعيت معيشتی کارگران بهقدری وخيم
است که انکار آن ممکن نيست و حتا رسانهھای
حکومتی نيز اعتراف میکنند که جمھوری
اسالمی يکی از کشورھايیست که در آن کمترين
دستمزد به کارگران پرداخت میشود.
کارگران ايران علیالقاعده مزد خود را به ﷼
دريافت میکنند که ارزش آن در برابر دالر،
يورو و ديگر ارزھای معتبر خارجی پيوسته
کاھش يافته است .اين در حالیست که افزايش
نرخ برخی کاالھای مورد نياز کارگران براساس
دالر صورت میگيرد که اين موضوع مستقيما
بر افت قدرت خريد کارگران تاثير میگذارد.
مستقل از اين موضوع اما دستمزدھای پايه
کارگری در جمھوری اسالمی ھمواره اندک و
ناچيز بوده است .در ناچيز بودن و ناکافی بودن
حداقل دستمزد ھمين بس که آن رابا خط فقر
مقايسه نمود.مراجعه به آمار و ارقام حتا در
رسانه ھای حکومتی ،گويای اين واقعيت است که
حداقل دستمزدھای کارگری سالھاست که زير
خط فقر و چيزی حدود يک سوم تا يک چھارم
خط فقر بوده است.
عالوه بر اين مقياس اندازهگيری حداقل دستمزد،
از طريق محاسبه حداقل دستمزد کارگران ايران
به حسب دالر و مقايسهی آن با حداقل دستمزد در
ساير کشورھا نيز میتوان به ناچيز بودن
دھشتناک حداقل دستمزد کارگران ايران پی برد.
جدول زير ،ميزان حداقل دستمزد کارگری در ده
دسال اخير را بر حسب دالر آمريکا نشان
میدھد.

درصفحه ۴
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گزينه طبقه کارگر در برابر انھدام نيروی کار
شايان ذکر است که متوسط حداقل دستمزد
کارگران در کشورھای اروپايی  ١۵٠٠يورو
)برابر  ٢٠٠٠دالر( است .حداقل دستمزد
کارگران آمريکا نيز  ٣٠٠٠دالر است.
ھمانطور که در جدول مقايسهای حداقل دستمزد
ريالی کارگران ايران به دالر آمريکا ديده
میشود ،حداقل دستمزد کارگران ايران در طی
 ١٠سال گذشته فوقالعاده ناچيز و اندک بوده
است ،به نحوی که حتا به  ٣٠٠دالر ھم نمیرسد.
جدول فوق ھمچنين نشان دھنده اين واقعيت است
که حداقل دستمزد کارگران از سال  ٨٣الی ٨٩
بهطور نسبی افزايش داشته اما از سال  ٨٩به بعد
تا سال  ٩٢رو به تنزل نھاده است .سال  ٩٣نيز
حداقل دستمزد کارگران  ۶٠٨ھزار و ٩٠٠
تومان است که بر پايه نرخ دالر آزاد ٣٠٠٠
تومان ،برابر با  ٢٠٢دالر و  ٩سنت است.
آمار و ارقام فوق به خوبی واقعيت تلخ ناچيز
بودن دستمزد کارگران ايران را نشان میدھد.
حداقل دستمزد کارگران در ايران يک پانزدھم
حداقل دستمزد کارگری در آمريکاست و متوسط
حداقل دستمزد يک کارگر اروپايی  ١٠برابر
حداقل دستمزد کارگر ايرانی است .حداقل
دستمزدھای کارگری در ايران نه فقط از آمريکا
و کشورھای اروپايی بسيار کمتر است ،بلکه از
حداقل دستمزد در بسياری از کشورھای ديگر در
آسيا و آفريقا و آمريکای التين از جمله ترکيه،
مصر ،روسيه ،چين ،عمان ،عربستان ،مکزيک،
پرو ،آفريقای جنوبی نيز کمتر است .ابعاد
فشارھای اقتصادی و معيشتی و فقر و فالکتی که
رژيم سرمايهداری جمھوری اسالمی از ناحيه
تعيين حداقل دستمزدھای فوقاالعاده ناچيز بر
کارگران ايران تحميل نموده است زمانی
آشکارتر و ملموستر میشود که اين واقعيت را
نيز مورد توجه قرار دھيم که کارگر ايرانی در
حالیکه يک دھم کارگر اروپايی دستمزد
میگيرد ،در عين حال بسياری از کاالھای مورد
نياز خود نظير گوشت قرمز ،مرغ ،روغن مايع،
برنج ،تخممرغ ،ماکارونی ،قندوشکر ،موز،
سيب و امثال آن را بايستی به ھمان قيمتھايی که
در اروپا به فروش میرسند تھيه کند .به عبارت
ديگر و ھمانطور که خود کارگران ھم میگويند،
در حالیکه سرمايهدار نيروی کار کارگر را به
قيمت ارزان میخرد و مزد وی را به ﷼
میپردازد ،اما کارگر ھزينه بسياری از کاالھا و
مايحتاج خود را بايستی به دالر بپردازد .در
برخی از کشورھا مانند چين که حداقل دستمزدھا
نسبت به کشورھای اروپايی پائينتر است اما
قيمت تمام کاالھا و خدمات از مسکن گرفته تا
خوراک و پوشاک و حملونقل و درمان و امثال
آن بسيار پايينتر از اروپا و ايران است و تناسب
دستمزدھا و ھزينهھا بهنحویست که کارگر
چينی نيز بهرغم آنکه به شدت استثمار میشود،
اما از پس ھزينهھای زندگی البته در چارچوب
نظام سرمايهداری برمیآيد و به طور مثال نه در
چين نه در آمريکا نه در اروپا ،ھزينه مسکن
آنقدر نيست که تمام دستمزد کارگر را ببلعد .در
جمھوری اسالمی اما چنين نيست .مزد کارگر
حتا کفاف ھزينه مسکن را نمیدھد و ھيچ تطابقی
ميان ھزينهھا و قيمتھا با دستمزدھا وجود

ندارد! و نه فقط ھيچگونه تطابق و تناسبی ميان
اين دو وجود ندارد ،بلکه دره بزرگی که سال به
سال نيزعميقتر شده است ،اين دو را از ھم جدا
کرده است.
حداقل دستمزد سال  ٩٣نيزمانند سال ھای گذشته،
يک دستمزد تحميلیست که بهھيچوجه تامينکننده
مخارج يک خانواده کارگری نيست .با ۶٠٨
ھزار و  ٩٠٠تومان حداقل دستمزدی که
سرمايهدار به کارگر میدھد ،کارگر نمیتواند
حتا ھزينه خوراکیھای ضروری خود و
خانوادهاش را تامين کند .اگر آن را صرف
خوراک و پوشاک کند ،از ھزينه مسکن و ساير
ھزينهھا باز میماند .اگر صرف ھزينه مسکن
کند ،از تامين خوراک و پوشاک و ساير ھزينهھا
باز میماند و اگر صرف ھمه اين بخشھا کند،
از ھمه آنھا باز میماند يعنی نه میتواند غذا و
پوشاک کافی و مناسب داشته باشد ،نه میتواند
مسکن مناسبی اجاره کند و نه میتواندھزينهھای
درمان و ساير ھزينهھا را تامين کند .نتيجه آن،
ھمين وضعيتی میشودکه طبقه سرمايهدار بر
طبقه کارگر تحميل نموده است ،فقر ،فالکت،
بدبختی و گرسنگی دائم .ساعتھا کار و کار و
دوندگی ،و زندگی در قعر سيهروزی و
بیآيندگی!
پوشيده نيست که محور اصلی برنامه اقتصادی
دولت روحانی ،برپايه استثمار حداکثری نيروی
کار استوار شده است .رسالت اين دولت ،جامه
عمل پوشاندن به حرص و آز بیپايان طبقه
سرمايهدار برای کسب سود ھر چه بيشتر است
که قرار است با کار بيشتر و دستمزد کمتر و به
بھای فرسودگی شديد و پيش از موقع کارگران و
حتا انھدام نيروی کار متحقق شود .دولت روحانی
با تعرض به طبقه کارگر و تحميل حداقل دستمزد
فوقالعاده ناچيز و يک چھارم خط فقر که کارگر
حتا قادر نيست نيروی خود را ترميم و بازسازی
کند ،در واقع اين پروسه را آغاز کرده است.
در برابر اين تعرض بايد ايستاد وبر اوضاع
اسفناک و ذلتبار تحميلی بر کارگران بايستی
نقطه پايان گذاشت .کارگران ايران اگر از ھمين

۴۴
آغاز در برابر تعرض دولت روحانی به عنوان
مجری سياست ھای طبقه حاکم نايستند ،اگر در
برابر زورگوئیھای آن اعتراض نکنند ،در پايان
سال اوضاع بدتری در انتظارشان خواھد بود.
تنھا با اتحاد و مبارزه متشکل است که میتوان
در برابر تعرضات طبقه حاکم ايستاد .تنھا با
خواباندن چرخھای توليد و گسترش اعتصابات
است که کارگران قادر خواھند شد خواستھای
خود از جمله افزايش دستمزد را به طبقه حاکم
بقبوالنند .طبقه کارگر ايران که اساسا برای
براندازی نظام سرمايهداری و نابودی استثمار
انسان از انسان مبارزه میکند ،خواھان آن است
که حداقل دستمزد متناسب با سطح ھزينهھا و
تامين معيشت يک خانواده پنج نفره کارگری
تعيين شود .کارگران ايران که مانند
ھمطبقهایھای خود در آمريکا و اروپا و در
سراسر جھان با فروش نيروی کار خود ارتزاق
میکنند ،خواھان دستمزدھای مکفی برای اداره
زندگی در حد استانداردھای بينالمللی ھستند.
کارگران ايران حق دارند از مسکن مناسب
برخوردار باشند .اجاره مسکن بايستی متناسب با
سطح دستمزد کارگران تعيين گردد و به مرحله
اجرا گذاشته شود .بخشی از ھزينه مسکن بايستی
از طريق سوبسيدھای دولتی تامين گردد.
کارگران ايران حق دارند از بيمه کامل اجتماعی،
بيمه بيکاری ،سوانح ،نقص عضو ،جراحت،
کھولت ،فرسودگی ،امراض ناشی از حرفه و از
کارافتادگی برخوردار باشند .بھداشت و درمان
برای کارگران بايستی رايگان باشد.تشکل و
تحزب و اعتصاب ازحقوق مسلم و اوليه
کارگران است .کارگران حق دارند در تشکلھای
مستقل خويش متشکل شوند و برای تحقق
مطالبات خود ،دست به اعتصاب و مبارزه
متشکل بزنند.
اين ھا بخش ھائی از مطالبات و حقوق اوليه
کارگران است که بدون مبارزه طبقه کارگر
برآورده نخواھند شد .برای تحقق آن و برای
رھائی از زندگی فالکتباری که جمھوری
اسالمی بر کارگران تحميل نموده است ،طبقه
کارگر ايران جز گسترش اعتصابات و تشديد
مبارزه عليه رژيم سرمايهداری حاکم ،گزينه
ديگری ندارد.
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"اقتصاد مقاومتی" ،مھر تاييدیست بر سياست نئوليبرال روحانی
اقتصاد سرمايهداری ايران در طول  ٣۵سالی که
جمھوری اسالمی حاکم بوده است ،ھيچگاه
ھمچون امروز با بحرانی بسيار عميق و از
ھمگسيختگی ھمهجانبه روبهرو نبوده است.
سياستھای اقتصادی رژيم ھمه به شکست
انجاميدهاند .به اصطالح برنامهھای  ۵ساله با
چنان شکستی ھمراه بوده که ديگر نام و نشانی از
آنھا باقی نمانده است .رسوايی و شکست سياست
نئوليبرال با سير قھقرايی توليد ناخالص داخلی به
 ۶درصد زير صفر ،تورمی  ۶٠درصدی ،ارتش
بيکاران  ٨ميليونی ،گسترش ھمه جانبهی فقر و
تنزل ھولناک سطح معيشت کارگران بر ھمگان
آشکار شده است .بحران مالی دولت تا تھی شدن
خزانه پيش رفته است" .حماسه اقتصادی"
خامنهای نيز مفتضحتر از ھمه ادعاھای او از
کار درآمد .حاال نوبت به "اقتصاد مقاومتی"
رسيده است که قرار است "الگويی الھامبخش از
نظام اقتصادی اسالم را عينيت بخشد" .فقط کافی
بود تا خامنهای فرمان خود را صادر کند و اين
"الگوی الھامبخش نظام اقتصادی اسالمی"
دستورالعمل ادامه سياستھای شکست خورده
گذشته گردد .لذا خامنهای فرمان خود را به
مقامات تحت امرش چنين صادر کرد:
"الزم است قوای کشور بیدرنگ و با زمانبندی
مشخص اقدام به اجرای آن کنند تا به فضل الھی
حماسه اقتصادی ملت بزرگ ايران ھمچون
حماسه سياسی در برابر چشم جھانيان رخ نمايد".
اما گويا حتا طرفداران وی فھميدند که اين
"اقتصاد مقاومتی" چيزی جز شعارھای توخالی
گذدشته او نيست و او حرفی برای گفتن ندارد.
بنابر اين با سخنرانیھای پیدرپی و انتشار
تفسيرھای چند مادهای تالش نمود که بگويد،
"اقتصاد مقاومتی" وی چيزی جديد ،متفاوت از
سياستھای اقتصادی گذشته است.
واقعيت اما اين است که "اقتصاد مقاومتی"
خامنهای سوای شعارھا و ادعاھای توخالی
ھميشگی جمھوری اسالمی ،چيزی نيست ،جز
تاکيد بر ادامه سياست شکست خورده نئوليبرال و
انطباق کامل آن با خطمشی گروه روحانی –
رفسنجانی.
خامنهای در توضيح اقتصاد مقاومتی خود
میگويد" :اين اقتصادی که به عنوان اقتصاد
مقاومتی مطرح میشود ،مردم بنياد است ،يعنی
بر محور دولت نيست و اقتصاد دولتی نيست،
اقتصاد مردمی است ،با اراده مردم ،سرمايه
مردم ،حضور مردم تحقق پيدا میکند".
پوشيده نيست که مراد از مردم ،صاحبان سرمايه
و ثروتاند که میتوانند کارخانهھا و موسسات
توليدی و خدماتی را در اختيار داشته باشند .در
گذشته بخش بزرگی از موسسات دولتی به آنھا
واگذار شد و اکنون "اقتصاد مقاومتی" خامنهای
میگويد ،ھمانگونه که روحانی و رفسنجانی و
صندوق بينالمللی پول و بانک جھانی خواستهاند،
ته مانده اين موسسات دولتی حتا نفت نيز به
سرمايهداران بخش خصوصی واگذار شود تا
اقتصاد کامال "مردم بنياد" گردد.
مقامات دولت روحانی نيز سريعا به اين رھنمود
"اقتصاد مقاومتی" واکنش نشان دادند و از جمله
معاون وزير صنعت ،معدن و تجارت گفت:

"برای دستيابی به اقتصاد مقاومتی و پيشرفت،
اقتصاد بايد مردمی شود" "بايد از کارھای
روزمره در دستگاه دولتی پرھيز کرد و ھر
آنچه که قابليت واگذاری به بخش خصوصی را
دارد ،بايد واگذار شود".
بنابر اين ،افزايش خصوصیسازی بهمثابه يکی
از اجزای مھم سياست نئوليبرال و واگذاری تمام
موسسات دولتی که حاصل دسترنج کارگرانند به
سرمايهداران بخش خصوصی ،يکی از
شاخصهھای مھم "اقتصاد مقاومتی" است .نتايج
اين سياست در ايران از ھنگامی که رفسنجانی
رئيس جمھور حکومت اسالمی بود تا به امروز
بر ھمگان آشکار است .موسساتی که مفت و
مجانی به سرمايهداران بخش خصوصی و سران
و مقامات دولتی واگذار گرديد تا "مردم بنياد"
گردند ،به جای اين که به رونق و اشتغال
بيانجامند ،اغلب نابود شدند ،به جای آنھا
آپارتمان ساخته شد و يا سرمايه ناشی از فروش
آنھا در بورسبازی و داللبازی به جريان افتاد.
طبق آماری که در دوره احمدینژاد انتشار يافت،
خصوصیسازی  ٨ساله دوره زمامداری وی،
معادل تمام دوران  ١۶ساله رفسنجانی و خاتمی
بود ،نتيجه اما بر کسی پوشيده نيست .گروه
اندکی سرمايهدار ،سرمايه و ثروتھای افسانهای
اندوختند ،وضعيت اقتصادی ،اما وخيمتر شد و
فقر و بيکاری گستردهتری عايد تودهھای کارگر
و زحمتکش گرديد .اين است معنای اقتصاد
"مردم بنياد" که اکنون "مقاومتی" ھم نام گرفته
است.
يکی ديگر از شاخصهھای "اقتصاد مقاومتی"
خامنهای ،سياست نئوليبرال بازگذاشتن کامل
دست سرمايهداران خصوصی و دولت در
افزايش بھای کاالھاست که نتايج فاجعه بار آن
تحت عنوان ھدفمندسازی يارانهھا به ويژه در
دوران احمدینژاد اظھر من الشمس است.
"اقتصاد مقاومتی" خامنهای میگويد" :از ظرفيت
اجرای ھدفمندسازی يارانه در جھت افزايش
توليد ،اشتغال و بھرهوری" استفاده شود .اگر
تجربه سه سال گذشته نبود ،خامنهای و ديگر
جيرهخواران سرمايه میتوانستند ادعای
احمدینژاد را تکرار کنند که وعده میداد
آزادسازی قيمتھا يا آنچه که بر آن نام
ھدفمندسازی يارانهھا نھادهاند ،به "افزايش توليد،
اشتغال و بھرهوری" خواھد انجاميد .اما اجرای
اين سياست ،آشکارا نشان داد که به جای افزايش
توليد يا رونق اقتصادی ،رکودی عميقتر حاکم
شد .ظرفيت توليدی بسياری از موسسات کاھش
يافت .صدھا موسسه توليدی تعطيل گرديد ،توليد
محصوالت کشاورزی به حدی کاھش يافت که
فقط توسل به واردات توانست کاالھای ضروری
و روزمره مردم را تامين کند .آمار و ارقام
متعددی نيز از سوی موسسات و مقامات دولتی
به خصوص با روی کار آمدن روحانی در اين
مورد ارائه شده و کسی ھم انکار نمیکند که
سقوط نرخ توليد ناخالص داخلی ،به منھای ۶
درصد رسيده است .روشن است که با اين رکود
عميق ،وعده اشتغال به کجا انجاميده است .صدھا
ھزار تن از کارگران بيکار شدند و صدھا ھزار
جوانی که تازه وارد بازار کار شدند ،ھمچنان

بيکار ماندند .با اين نتيجه فاجعهبار سياست
ھدفمندسازی يارانهھا" ،اقتصاد مقاومتی"
خامنهای وعدهی میدھد که با ادامه و تشديد ھمين
سياست ،توليد و اشتغال افزايش خواھد يافت.
روحانی از ھم اکنون اجرای اين رھنمود
"اقتصاد مقاومتی" را آغاز کرده است .بھای
حاملھای انرژی ،آب و برق عجالتا تا ٢۵
درصد افزايش يافت .بھای نان ھم قرار است
بزودی رسما افزايش يابد .روحانی میخواھد در
فاصله ھر دو ،سه ماه ،بھای اين کاالھا را به
نحوی افزايش دھد که تا پايان سال ۶٠ ،ھزار
ميليارد تومان از بابت افزايشس بھای کاالھا
درآمدکسب کند .او ھمچنين قصد دارد که مرحله
به مرحله آنچه را که در ازای بخشی از افزايش
قيمتھا ،تحت عنوان يارانه نقدی به مردم داده
میشد ،حذف نمايد ،تودهھای زحمتکش را به فقر
و فالکتی مصيبتبارتر سوق دھد ،تا از اين
طريق پول و امکانات بيشتری در اختيار
سرمايهداران قرار دھد ،تا گويا با فربه کردن
بيشتر آنھا "توليد و اشتغال" افزايش يابد .اما نه
فقط در ايران ،بلکه در تمام کشورھای جھان
نشان داده شد که اين سياست ھمواره به شکست
میانجامد.
ادامه ھمين سياست ،افزودن بار ديگری بر دوش
کارگران و زحمتکشان از طريق افزايش
مالياتھا به نفع دولت است که "اقتصاد مقاومتی"
خامنهای تحت عنوان "اصالح نظام درآمدی
دولت با افزايش سھم درآمدھای مالياتی" بر آن
تاکيد دارد .دولت به بلعيدن درآمد نفت به ھمراه
سرمايهداران بخش خصوصی و نيز افزايش
بھای کاالھا قانع نيست .درآمدھای دولت از
طريق ماليات نيز بايد افزايش يابد و روحانی
پيشاپيش اين رھنمود "اقتصاد مقاومتی" را در
بودجه امسال خود گنجانده است ،به نحوی که تا
پايان امسال قرار است رقمی نزديک به ٧٠
ھزار ميليارد تومان از بابت ماليات به جيب بزند.
اين ماليات چگونه و به چه طريق تامين
میگردد؟ بخش اعظم آن از طرق افزايش ماليات
غيرمستقيم يعنی گرفتن مستقيم آن از کارگران و
زحمتکشان که اکثريت بزرگ جمعيت ايران را
تشکيل میدھند ،تامين میشود که بايد از طريق
کاالھا و خدمات اين مبلغ را روزمره به دولت
بپردازند .بخش کوچکی از اين درآمد دولت نيز
از طريق ماليات مستقيم اخذ میگردد که بخش
دست به نقد آن از دستمزد و حقوقھا برداشته
میشود و میماند بخش ديگری که ظاھرا بايد
سرمايهداران و مالکين بپردازند .توده مردم ايران
بهخوبی میدانند که سرمايهداران و ثروتمندان که
از حمايت و پشتيبانی بوروکراسی دزد ،فاسد و
رشورهخوار برخوردارند ،يا ماليات نمیپردازند،
يا آنچه را که به عنوان ماليات پرداخته ،بر
قيمت کاالھای خود يا اجارهھا میافزايند.
بنابر اين روشن است که اين افزايشس ماليات را
اساسا توده زحمتکش مردم میپردازند و "اقتصاد
مقاومتی" خامنهای مصرانه تاکيد دارد که برای
حفظ دستگاه سرکوب دولتی ،آخرين رمق
تودهھای زحمتکش از طريق افزايش مالياتھا
گرفته شود.
درصفحه ۶
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"اقتصاد مقاومتی" ،مھر
تاييدیست بر سياست
نئوليبرال روحانی
يکی ديگر از شاخصهھای "اقتصاد مقاومتی"
خامنهای ،ھموار کردن راه برای سياست
روحانی در جھت دعوت از انحصارات
بينالمللی و سياست نئوليبرال آزادی بیقيد و
شرط رفتوآمد سرمايهھاست که خامنهای از آن
به عنوان "اقتصاد "درونزا و برونگرا" نام
میبرد .خامنهای میگويد :اين اقتصاد ،درون
زاست يعنی "از دل ظرفيت خود کشور ما و خود
مردم ما میجوشد" به زبان ساده يعنی ھمين که
در  ٣۵سال گذشته بود و ھمين که در لحظه
کنونی با آن مواجه ھستيم .اما اصل قضيه
اينجاست که وی میافزايد" :درونگراست ،يعنی
اين اقتصاد مقاومتی ،به اين معنا نيست که ما
اقتصاد خودمان را محصور میکنيم و محدود
میکنيم در خود کشور ،نه درونزاست ،اما
برونگرا است .با اقتصاد جھانی تعامل دارد ،با
اقتصادھای کشورھای ديگر با قدرت مواجه
میشود" .حشو و زوائد گفتار خامنهای که کنار
گذاشته شود ،به اين معناست که برای نجات
اقتصاد ورشکسته ايران بايد دست به دامان
انحصارات بينالمللی شد ،ھمان کاری که
روحانی در حال انجام آن است .بازی با کلمات
"درونزا و برونگرا"" ،تعامل با اقتصاد جھان
و کشورھای ديگر" آنھم "با قدرت" در اين
واقعيت تغييری پديد نمیآورد که خامنهای پس از
"نرمش قھرمانانه"اش در عرصه ھستهای و
سياست خارجی ،در عرصه اقتصاد نيز "نرمش
قھرمانانه" خود را اعالم میدارد و انحصارات
اقتصادی جھان را نجاتبخش جمھوری اسالمی
و نظم سرمايهداری حاکم بر ايران اعالم میکند
و آزادی بیقيدوشرط رفتوآمد و صدور سرمايه
به ايران را "اقتصاد مقاومتی" مینامد .اکنون
ديگر نه فقط برای سرمايهگذاری در حوزهھای
توليدی و خدمات ،بلکه حتا برای "حمايت ھمه
جانبه از صادرات" ھم بايد "سرمايهگذاری
خارجی را برای صادرات تشويق کرد" .فراتر
از ھمه اينھا ،خامنهای میگويد :اصوال "افزايش
قدرت مقاومت و کاھش آسيبپذيری اقتصاد
کشور از طريق توسعه پيوند با کشورھای
منطقه ،استفاده از ديپلماسی در جھت حمايت از
ھدفھای اقتصادی و استفاده از ظرفيتھای
بينالمللی و منطقهای" فروش نفت به "مشتريان
راھبردی" و امثالھم ممکن است.
خامنهای فراموش نکرد که در رھنمودھای
"اقتصاد مقاومتی" خود بيافزايد که دست
سرمايهدار در کاھش ھزينهھای توليد بايد کامال
باز باشد و روشن است که در سياست نئوليبرال،
کاھش ھزينهھا توليد ،مقدم بر ھر چيز به معنای
تعديل نيرو ،حذف حقوق و مزايای رسمی و
قانونی کارگر ،افزايش ساعات کار ،کاھش
دستمزد و کارگران مطيع و ھر لحظه در خطر
اخراج است .لذا رھنمودھای "اقتصاد مقاومتی"
میافزايد" :صاحبان سرمايه ھر کاری بايد بکنند
که ھزينه توليد را کاھش دھند و کارگر کار را با
دقت انجام دھد".

عدالت نئوليبرال ھم يکی ديگر از شاخصهھای
"اقتصاد مقاومتی" است .در اين سياست ،عدالت
به اين معناست که کارگر بايد بيشتر کار کند،
بيشتر استثمار شود و بيشتر بر سرمايه و ثروت
سرمايهدار بيافزايد ،تا گويا با افزايش ثروت ملی
رفاه کارگر نيز خود به خود افزايش يابد .در
واقعيت اما آنچه که از دوران ريگان و تاچر و
عموميت يافتن سياست نئوليبرال شاھد آن ھستيم،
عکس آن است يعنی در حالی که در تمام
کشورھای جھان توليد افزايش يافته ،به اصطالح
ثروت ملی افزايش يافته است ،وضعيت مادی و
معيشتی کارگران اما وخيمتر و شکاف فقر و
ثروت عميقتر شده است .محاسبات آماری
موسسات خود دولتھا در اروپا و آمريکا نشان
میدھد که سطح درآمد و رفاه کارگران در
مقايسه با  ٣٠تا  ۴٠سال پيش تنزل کرده و فقط
سود ،سرمايه و ثروت سرمايهداران افزايش يافته
است .دارودسته رفسنجانی ھم از سالھا پيش به
صراحت اعالم کردهاند که عدالت يعنی
بازگذاشتن کامل دست سرمايه داران در استثمار،
چپاول و ثروتاندوزی .چون از ديدگاه آنھا نيز
اين به معنای افزايشس ثروت است و وقتی
سرمايهداران ثروتمندتر شوند ،به معنای افزايش
ثروت ملی و رفاه کارگران است .سالھاست که
اين سياست توسط رفسنجانی و جانشيان او پيش
برده شده و حاصلاش ثروتمندتر شدن
سرمايهداران و فقيرتر شدن کارگران و عميقتر
شدن شکاف فقر و ثروت بوده است .خامنهای
ھم ،اکنون در "اقتصاد مقاومتی" اش ،عدالت
ليبرال را تعريف میکند و میگويد" :عدالت ھم
در اقتصاد مقاومتی به معنای توليد ثروت و
ثروت ملی را افزايش دادن است" مھم نيست که
اين ثروت در دست کی و در کجا متمرکز
میگردد و به بھای فقر ،گرسنگی و تباھی چه
کسانی تمام میشود.
واقعا الزم نبود که خامنهای اين ھمه زحمت به
خود بدھد و حرفھايی را که از سالھا پيش
امثال رفسنجانی به عنوان مجريان سياست
نئوليبرال صندوق بينالمللی پول زدهاند ،سياستی
که نزديک به سه دھه در ايران به مرحله اجرا
درآمده است ،به نام "اقتصاد مقاومتی"" ،درونزا
و برونگرا"" ،تعامل" و اراجيف ديگری از اين
دست تکرار کند .اما او رھبر جمھوری
اسالمیست و ھمانگونه که بايد بر شکست و
تسليم بر سر نزاع ھستهای نام نرمش قھرمانانه
بگذارد ،ادامه سياست شکست خورده و رسوای
نئوليبرال توسط روحانی را نيز بايد به عنوان
"الگويی الھام بخش از نظام اقتصادی اسالمی"
معرفی نمايد و در وصف آن ياوه سرايی کند.
"اقتصاد مقاومتی" خامنهای چيزی نيست ،جز
ادامه و تشديد سياست اقتصادی نئوليبرال به
نحوی که روحانی خواستار پيشبرد آن است.
رھنمودھا و اظھارات خامنهای فقط مھر
تاييدیست بر سياست روحانی.

۶۶

کمک ھای مالی
کانادا
الکومه
نرگس
نفيسه ناصری
دمکراسی شورائی ١
دمکراسی شورائی ٢
زنده باد سوسياليسم
ر.احمد زيبرم
ر.فرھاد سليمانی
زنده باد انقالب اجتماعی

 ۵٠دالر
 ١٠دالر
 ٢٠دالر
 ١٠٠دالر
 ١٠٠دالر
 ٣٠دالر
 ٣٠دالر
 ٣٠دالر
 ٣۵دالر

ھلند
 ۴٠يورو
شورا
صدای کارگران و زحمتکشان  ١۵يورو
 ٩٠يورو
صفايی فراھانی
 ٢٠٠يورو
صمد
سوئيس
جاويدی
علیاکبر صفايی فراھانی
سيامک اسديان )اسکندر(
امير پرويز پويان
حميد اشرف
سعيد سلطانپور

 ۴٠٠فرانک
 ٣٠فرانک
 ٣٠فرانک
 ٣٠فرانک
 ۵٠فرانک
 ۶٠فرانک

دانمارک
ھوشنگ احمدی
دکتر نريميسا
پوران

 ٢٠٠کرون
 ٢٠٠کرون
 ۵٠يورو

ايران
احمد شاملو
رفيق حميد مومنی
رفيق بيژن جزنی

 ۵٠٠٠تومان
 ۵٠٠٠تومان
 ١٠٠٠٠تومان

تصحيح:
کمک مالی با کدھای دمکراسی شورايی ٢٠٠
دالر آمريکا ،سياھکل  ١۵٠دالر آمريکا و
صفائی فراھانی  ١۵٠دالر آمريکا از سوی رفيق
ساکن ميشيگان در مراسم سياھکل مونترال
پرداخت شده است که اشتباھا در نشريه
کار  ،۶۶۵آمريکا درج شده بود.

رژيم جمھوری اسالمی را بايد با يک اعتصاب
عمومی سياسی و قيام مسلحانه برانداخت
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آن که باد میکارد ،توفان درو میکند

مذھب را اعدام کرد .و اين چرخهی خشونت
خونين دو نيروی ارتجاعی ،يعنی رژيم جمھوری
اسالمی و گروهھای ارتجاعی اسالمگرای مانند
"جيشالعدل" ،ادامه دارد و در اين ميان ،اين
مردماند که تاوان آن را میپردازند.
گرچه اين درست است که در پایگيری،
آموزش ،تجھيز به سالحھای نظامی و حمايت
مالیی جريانات اسالمگرا ،امپرياليسم غرب و
دولتھای مرتجع منطقه نقش دارند .اما بيش از
ھمه بايستی خاک حاصلخيزی نيز برای رشد و
نمو اين جريانات وجود داشته باشد ،تا
سياستھای امپرياليستی ودولتھای مرتجع
امکان اجرا و تداوم بيابند .بنابراين ،برای يافتن
علل اصلی بايستی به وضعيت مردم منطقه توجه
کرد.
استان سيستان و بلوچستان ،پھناورترين استان
ايران محسوب میشود ،برخودار از تنوع آب و
ھوايی و اقليمی و دارای مناطق بيابانی،
کوھستانی ،جنگلی و باتالقی .اين استان با چنين
وسعتی ،با جمعيتی بيش از  ٢ / ۵ميليون نفر
)طبق سرشماری سال  (١٣٩٠از کمتراکمترين
استانھای کشور از نظر پراکندگی جمعيت است.
اما اين استان ،فقط از نظر وسعت جغرافيايی و
پراکندگی جمعيت در صدر آمارھا قرار ندارد .بنا
به اخبار و گزارشات رسانهھا و اعتراف دست
اندرکاران رژيم ،استان سيستان و بلوچستان
دارای باالترين نرخ رشد جمعيت و بيشترين
جمعيت جوان کشور است؛ بيش از  ٩٠درصد
مردم زير خط فقر زندگی میکنند؛ بيش از ۵٠
درصد از مردم منطقه زير پوشش نھادھای دولتی
مانند "کميته امداد" قرار دارند ولی کمک
ماھانهای که دريافت میکنند به زحمت به ٢٠
دالر در ماه میرسد؛ نرخ مشارکت اقتصادی در
اين استان کمترين حد و آمار بيکاری در باالترين
حد است؛ شاخص سوء تغذيه  ٢برابر ساير
استانھای کشور است و حداقل  ٢٠درصد
کودکان زير  ۵سال دچار سوء تغذيه ھستند؛
مرگ ومير مادران و نوزادان در حين زايمان،
سه برابر ديگر استانھای کشور است؛ باالترين
ميزان بيسوادی و بيشترين درصد افراد بیسواد
نسبت به جمعيت را داراست؛ بيشترين تعداد
دختران ازدواج کرده زير  ١۵سال در استان
سيستان و بلوچستان زندگی میکنند ٢] ،درصد
نسبت به  ٠ / ٨درصد در ساير مناطق کشور[؛
تعداد زنان مبتال به ايدز دو برابر و تعداد کودکان
مبتال ،سه برابر آمار کشوریست؛ متوسط عمر
زنان در مقايسه با ساير استانھا در مرحله زنگ
خطر قرار دارد؛ شيوع کمخونی در تمام
گروهھای سنی دو برابر شاخصھای
کشوریست؛ بر اين معضالت شيوع سل ،کمبود
آب آشاميدنی سالم ،خشکسالی ،ريزگردھا،
زمينلرزهھا را بيافزاييد .تعجبی ندارد که فقط در
سال  ١٣٩١طبق آمار دولتی ۵ ،ھزار خانواده
منطقه را ترک کردهاند.
اين استان در حالی باالترين آمار بيکاری را دارد
و  ٩٠درصد مردم زير خط فقر زندگی میکنند
که از منابع عظيم انرژی ،پتانسيلھای صنعتی و
معدنی ،اراضی حاصلحيز کشاورزی،
بازارچهھای مرزی ،جاذبهھای توريستی
برخوردار است .چابھار تنھا بندر اقيانوسی ايران
و آسانترين و بھترين راه دسترسی کشورھای

آسيای ميانه )افغانستان ،ترکمنستان ،ازبکستان،
تاجيکستان ،قرقيزستان و قزاقستان( به آبھای
آزاد در اين استان قرار دارد .اما سردمداران
رژيم ،مانند ساير شھرھا و استانھای کشور ،به
جای سرمايهگذاریھای زيرساختی ،اجرای
پروژهھای عمرانی ،ايجاد اشتغال و بھبود وضع
زندگی مردم تنھا دغدغهشان چپاول و غارت
ثروت و منابع طبيعی منطقه است .حتا برخی
پروژهھای زيرساختی مانند پروژه راهآھن
چابھار – زاھدان  -مشھد ،پروژه گازرسانی و
پروژه پتروشيمی چابھار به علت کمبود اعتبار
متوقف شدهاند .سپاه پاسداران بر بسياری از
پروژهھای اين منطقه چنگ انداخته است ،و با
غصب زمينھای وسيع در چابھار ،از طريق
اسکلهھای غير قانونی خود به ورود و صدور
کاالی قاچاق میپردازد و اقتصادی انگلی و
مافيايی را رواج میدھد.
گذشته از آن ،پروژهھای مختلف دولتی حتا در
صورت اجرا نيز نفع چندانی نصيب مردم
نمیکنند .بخش خصوصی ضعيف اين استان تنھا
میتواند تعداد اندکی را به کار گيرد ،در نتيجه
استخدام در بخش دولتی ،يکی از اميدھای جوانان
جويای کار منطقه به شمار میرود ،اما اين بخش
دولتی در استخدام نيروی کار بومی حتا برای
مشاغل ساده تبعيض روا میدارد و تا حد ممکن
از استخدام نيروی کار بومی خودداری میکند.
با وجود آمار باالی مرگ و ميرھا و شيوع
بيماریھايی ھمچون سل و ايدز ،کمبود امکانات
پزشکی در اين استان بيداد میکند .در چنين
شرايطی ،رئيس "اداره اوقاف و امور خيريه"
شھرستان زابل در دی ماه ،با تأکيد بر فقدان
اعتبارات دولتی برای اين منطقه ،از نياز به
زمينھايی "برای ساخت بيمارستان و درمانگاه"
خبر داد .اما با وقاحت تمام افزود که تاکنون
 ٨٠٠مورد از زمينھای موقوفی اين منطقه برای
"ساخت مسجد و حسينيه" اختصاص يافته است.
به گفته وی ،از بودجه اوقاف تاکنون  ٣٧مسجد
در زابل احداث شده و  ۴٣٣ميليون تومان نيز
برای ساخت دو بقعه ھزينه شده است!
گفته شد ،استان سيستان و بلوچستان رکورد دار
بیسوادی در کشور است ،با وجود اين ،به گفته
مدير کل نوسازی ،توسعه و تجھيز مدارس
سيستان و بلوچستان" :از مجموع  ١٠ھزار و
 ۶٠٢کالس درس اين استان ۶ ،ھزار و ٧٢٠
مورد آن ]يعنی بيش از  ۶٠درصد[ غير مقاوم
بوده و نياز به تخريب و يا دست کم مقاومسازی
دارند ".اين گذشته از مدارس کپری است که
آموزش و پرورش اصوال منکر وجود آنھاست.
جوانان تحصيلکرده بومی نيز بنا به سياستھای
تبعيضآميز استخدامی ،با مشکل بيکاری دست و
پنجه نرم میکنند و بسياری مجبورند برای
کاريابی به استانھای ديگر مھاجرت کنند.
مردم ايران در ھر گوشه و کناری از کشور،
ساليان سال است که تازيانه سرکوب و شقاوت
جمھوری اسالمی را بر پوشت و گوشت خود
حس میکنند .اما اين سياست ،در مناطق و
استانھايی از کشور ،آميخته است با تبعيضات و
فشارھای مضاعف بر اقليتھای قومی و دينی.
استان سيستان و بلوچستان که ھم دارای يک
اقليت قومی و ھم يک اقليت مذھبی است ،از اين
قاعده مستثنا نيست.

٧٧
رژيم بیکفايتی خود در پاسخگويی به نيازھا و خواستهھای
مردم را با زندان و شکنجه و اعدام آنان عجين کرده است.
زندانھای رژيم انباشته است از افرادی که بر اثر فقر و
بيکاری به قاچاق روی آوردهاند وجمھوری اسالمی ساالنه
صدھا تن از آنان را به به چوبه دار میسپرد ،در حالی که
سردمداران اصلی اين باندھای قاچاق ،يعنی وابستگان به
خود رژيم از سودھای ميليونی و ميلياردی و مصونيتھای
قضايی بھرهمندند؛ جوانان را به علت وابستگیھای
خانوادگی به اتھام "ارتباط با جريانات تروريستی" به زندان
میاندازد و به مرگ محکوم میکند" .اتھامات امنيتی" ھم
از جمله بھانهھای مرسوم برای دستگيری ديگرانديشان
مذھبی است.
در شرايطی که ھر صدای آزادیخواھانه در سراسر ايران
وحشيانه سرکوب میشود ،در شرايطی که انتظار به ثمر
نمینشنيد و اعتراض در گلو خفه میشود ،جای تعجبی
ندارد که برخی از جوانان فقرزده ،تحقير شده و نااميد،
مناطق محرومی ھمچون استان سيستان و بلوچستان که از
شرايط زندگی خود و مردمانشان به تنگ آمدهاند و ھيچ مف ّر
ديگری نمیيابند ،بر اثر ناآگاھی جذب جريانات ارتجاعی
اسالمگرای مخالف رژيم شوند.
ھممرزی ايران با افغانستان و پاکستان ،يعنی دو کشوری
که محل استقرار جريانات اسالمگرای ارتجاعی ھستند ،نيز
عاملیست ديگر در بقای اين جريانات.
و اين عوامل ،آن خاک حاصلخيز رشد و گسترش نفوذ اين
جريانات ارتجاعی ھستند.
در خبرھا آمده است جمھوری اسالمی ،مأموريت مرزبانی
و تأمين امنيت مرزی  ٣٠٠کيلومتر از منطقه سراوان را
به قرارگاه قدس نيروی زمينی سپاه پاسداران واگذار کرده
است .اما مرز اين استان با کشورھای پاکستان و افغانستان
به درازای ١١٠٠کيلومتر آن ھم در منطقهای عمدتا بيابانی
و کوھستانی است.
با توجه به اين منطقه جغرافيايی ،بسيار بعيد است که سپاه
پاسداران که اکثر نيروھايش نيز غير بومی ھستند ،بتواند
"مأموريت مرزبانی" خود را به انجام برساند و مانع تردد
مرتجعين اسالمگرا گردد .سردمداران رژيم و سپاه نيز
مسلما به خوبی به اين مسئله واقفند .پس چرا چنين
مأموريتی به سپاه واگذار میشود؟ پاسخ روشن است.
گسيل پاسداران جمھوری اسالمی نه برای "مرزبانی"
بلکه پوشش ديگريست برای سرکوب بيشتر مردم.
اقدامات تروريستی اين جريانات اسالمگرا تاکنون نه تنھا
نتيجهای به نفع مردم نداشته است ،بلکه ھر بار بھانهای به
دست جمھوری اسالمی داده است تا بر جو ارعاب و
شدت دستگيریھا و اعدامھا بيافزايد .اما پس از  ٣۵سال
رژيم بايستی دريافته باشد "آن که باد میکارد ،توفان درو
میکند" .نتيجهی استثمار و سودجويی ،نتيجهی چپاول و
تبعيض ،نتيجهی سرکوب نيروھای آزادیخواه و پيشرو
چيزی نيست جز رشد جريانات ارتجاعی اسالمگرای
رقيب ھمگوھر رژيم.
اين تشديد سياستھای پليسی و امنيتی نيست که امنيت
واقعی مرزھای کشورھا را تأمين میکند ،بلکه رفع
نيازھای مردم استانھای مرزی ،رفاه و رضايت کارگران
و زحمتکشان مرزنشين ،ضامن واقعی امنيت مرزی ھر
کشور است .رفاه و رضايتی که سد راه ورود دشمنان
مردم به داخل کشور شده ،اما از کارگران و زحمتکشان
کشورھای ھمجوار با آغوشی باز استقبال میکند و آنان را
در سازندگی و پيشرفت ،در ثروت و رفاه جامعه شريک و
يار خود میکند.
کارگران و زحمتکشان سيستانی و بلوچستانی تنھا زمانی
به خواستھای خود دست میيابند که آگاھانه ھمدوش
کارگران و زحمتکشان ،ھمدوش کمونيستھا و نيروھای
مترقی سراسر کشور دشمن اصلی خود يعنی جمھوری
اسالمی و نظام سرمايهداری را براندازند تا دست به دست
ھم جامعهای عاری از فقر و بيکاری ،عاری از تبعيض و
محروميت برپا کنند.

نيمه اول فروردين  ٩٣شماره ۶۶۶
از صفحه ١

اسپانيا:
راھپيمايی برای کرامت!

تبليغات سوء عليه فراخوان دھندگان تظاھرات و
زدن برچسب فاشيست بودن ،به آنان ،دولت حاکم
در اسپانيا نتوانست از حضور وسيع تودهی مردم
در اين حرکت جلوگيری کند و تنھا با بسيج
گسترده ی پليس و دستگاه سرکوب خود ،تالش
در مھار آن کرد .با تھاجم نيروھای پليس به مردم
و پرتاب گاز اشک آور ،دست کم  ١٢٠نفر در
اين تظاھرات مجروح شدند.
اوضاع اسفبار اجتماعی و اقتصادی در اسپانيا
ھمانند ديگر کشورھای جھان سرمايهداری به
گونه ای است که مدت ھاست واژهی نارضايتی
ديگر گويای حال و روز مردم نيست ،بلکه
وضعيت موجود برای اکثريت مردم غيرقابل
تحمل شده است .اسپانيا ،کشوری که چھارمين
قدرت در اتحاديهی اروپا محسوب می شود دچار
ھمين وضعيت است .در اين کشور طبق آمار
رسمی ،بيش از سه ميليون نفر زير خط فقر
زندگی میکنند )خط فقر در اسپانيا به معنای
درآمدی به ميزان  ٣٠٧يورو در ماه است( .طبق
آخرين آمار درماه مارس  ۵٧ ،٢٠١۴درصد از
جوانان بيکارند.
در طول سالھای اخير و بحران مالی -اقتصادی
در تمام کشورھای سرمايه داری ،از جمله
آمريکا و کشورھای اروپايی ،حاصل دسترنج
توده ھای کارگر و زحمتکش و حقوق اجتماعی
آنان ،به بھانهی اين بحران ھرچه بيشتر به غارت
رفت .چرا که در پی باالکشيدن پساندازھای قشر
متوسط در بانکھا ،بیخانمان کردن مردم،
بيکاریھای وسيع و کاھش دستمزدھا ،دولتھای
نظام سرمايهداری سراسيمه به کمک بانکھا و
سرمايهداران شتافتند و با پيشبرد سياستھای
رياضتی از حقوق کارگران و زحمتکشان ،از
مستمری بازنشستگان و خدمات اجتماعی عمومی
کاستند تا ضرر يا در واقع کاھش مقطعی سود
سرمايه داران را جبران کنند .اين سياستھا در
اروپا از سوی سه ارگان مھم نظام سرمايه داری
که به ترويکا معروف شدهاند ،يعنی بانک
مرکزی اروپا ،کميسيون اتحاديهی اروپا و
صندوق بينالمللی پول ،ديکته شده و میشوند.
درپی اجرای اين سياستھا ،کارگران و
زحمتکشان و اقشار کم درآمد مانند بازنشستگان
که حقوقشان بار ديگر مورد تھاجم وسيع قرار
گرفت ،اين سوال ساده را مطرح کرده و میکنند،
که مگر ما در سود بانکھا و سرمايه داران
نصيبی داشتيم که حال بايد بھای ضرر و زيان
آنان را بدھيم و از ورشکستگی آنان جلوگيری
کنيم؟
پاسخ دولتھای حاکم و حامی سرمايهداران مانند
دولت اسپانيا به اين سوال ،تنھا ادامهی اين
سياستھا به ھر قيمتی بود .به ھمين دليل بحران
اقتصادی ،در بسياری از کشورھا تبديل به بحران
سياسی گرديد و چه بسا کابينهھای حاکم را
متزلزل کرد و يا به سقوط کشاند و شورشھای
اجتماعی را دامن زد.
ماه دسامبر سال گذشته بود که وزير دارايی
حکومت وقت در اسپانياُ ،منتُ ُر )(Montoro
اعالم کرد ،بحران اقتصادی در سال  ٢٠١۴به
پايان می رسد و بودجهی دولت برای اين سال
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خالصه ای از اطالعيه ھای سازمان
درتاريخ  ٢٣اسفند ،٩٢سازمان اطالعيه تحت عنوان " دستمزد  ،٩٣دستبرد سرمايه به نان،
از سفرهی خالی کارگران" انتشار داد .دراين اطالعيه ازجمله چنين آمده است:
کار رژيم در جلسه رسمی خود ،ميزان حداقل دستمزد
"روز جمعه  ٢٣اسفند ،شورای عالی ِ
سال  ٩٣رامشخص کرد .بر پايه تصميم اين نھاد ضدکارگری ،دستمزد پايه ی  ٩٣کارگران
تنھا  ٢۵درصد افزايش يافت و  ۶٠٨ھزار و  ٩٠٠تومان تعيين شد.
افزايش  ٢۵درصدی حداقل دستمزد ،در حالی که رقم مورد توافق نھادھای رسمی در مورد
نرخ تورم اسفند ماه ٣۵ ،درصد اعالم شده است ،نارضايتی شديد کارگران را در پی داشته و
خشم آنان را برانگيخته است .نمايندگان کارفرمايان ،دولت و کارگزاران آنھا در تشکلھای
وابسته در "شورای عالی کار" ،درست مانند سال گذشته حتا معيارھا و ضوابط رسمی مندرج
در قانون کار خودشان را ھم رعايت نکردند و آن را زير پا گذاشتند ".اطالعيه سپس با اشاره
به ناچيز بودن حداقل دستمزدھا چنين ادامه می دھد"نحوه برخورد دولت روحانی و وزير کار
آن نسبت به کارگران و تعيين دستمزد پايه در حد يک چھارم خط فقر ،نه فقط پوچ بودن تمام
وعدهھای روحانی در زمينه بھبود وضعيت معيشتی کارگران را در معرض ديد ھمه گان
قرارداد و ماھيت فريب کارانه اين وعدهھا و شخص روحانی را نيز روشن ترساخت ،بلکه
کارگران يک بار ديگر به چشم خود ديدند که در نظام سرمايهداری جمھوری اسالمی ،تمام
کابينهھا و يا دولتھا سر و ته يک کرباس و دشمن طبقاتی کارگرانند ،خواه دولت به اصطالح
اصالحطلب خاتمی باشد ،خواه کابينه نظامی -امنيتی احمدینژاد باشد و خواه دولت "اعتدال" و
تمامامنيتی حسن روحانی .وظيفه اصلی و بیاستثنای تمام اين دولتھا سازماندھی استثمار طبقه
کارگر بوده است .دولت روحانی نيز که نماينده راستترين جناح بورژوازی ست و پيشبرد
سياستھای اقتصادی نئوليبرال را در سرلوحه برنامهھای خود قرار داده است ،در دفاع از
منافع سرمايهداران و برای تأمين سود حداکثر ،سعی کرده است تمام ابزارھا و شرايط تشديد
استثمار کارگران را فراھم سازد؛ از تأمين نيروی کار ارزان و تقريبا ً رايگان گرفته تا تحميل
شرايط شبهبردگی بر کارگران و استثمار بی حد وحصر و آزاد از ھر گونه قيد و بند و ضابطه
قانونی"درانتھای اطالعيه چنين امده است" دستمزد  ،٩٣دستبرد آشکار سرمايه به نان از سفره
خالی ما کارگران است .در برابر اين تعرض و دستبرد طبقه حاکم ،ما قادريم و بايد بايستيم .ما
کارگران با اتحاد خويش و با گسترش اعتراضات و اعتصابات و خواباندن چرخھای توليد در
مقياس وسيع و سراسری ست که نه فقط میتوانيم دست سرمايه برای دستبرد نان از
سفرهھایمان را کوتاه و افزايش دستمزد به باالی خط فقر را بر طبقه حاکم تحميل کنيم ،بلکه
ھمچنين قادريم زمينهھای به زير کشيدن تمام نظم موجود را فراھم سازيم.پيش برای گسترش
مبارزات و اعتصابات کارگری برای افزايش دستمزد .گسترده باد مبارزات طبقه کارگر برای
برچيدن تمام نظم موجود".
"کليد رشد و ايجاد اشتغال" خواھد بود .او در
حاشيه ،ذکر کرد که در سال  ، ٢٠١۴ھنوز ٨٠٠
ميليون يورو بايد صرفه جويی شود که اين مبلغ
از تطبيق حقوق بازنشستگی حاصل خواھد شد.
البته ناگفته نماند که اين بخش آخر در رابطه با
منابع صرفهجويی در اخبار مربوط به سخنان
ُمنتُرُ ،تنھا در البالی متن قابل خواندن بود ،و
تيتر درشت مطلب در ھمه جا ھمان از
سرگذراندن بحران اقتصادی بود.
صرفنظر از اين که حتی بسياری از کسانی که به
احزاب و دولتھای حاکم رای داده بودند ،ديگر
ھيچگونه اعتمادی به سخنان آنان ندارند ،و نيز
گذشته از اين که در مورد تخفيف بحران نيز
نظرات متفاوتی وجود دارد ،برای اکثريت مردم
تمام اين حرفھا و بحثھا و تحليلھا اھميتی
ندارد .آنچه آگاھی آنان را تعيين میکند ،واقعيت
زندگی اجتماعی آنان است .اين واقعيت که نظام
سرمايهداری نام دارد ،از بدو پيدايش خود،
پاسخی عملی به سوالی که در باال ذکر شد ،داده
است و آن اين که ھدف نظام سرمايهداری ھرگز
رفاه بشريت نبوده و نيست .به ھمين دليل نيز
قرار نيست که کارگران و زحمتکشان در سود
حاصل از نيروی کار خود سھيم گردند .اين سود

تنھا و تنھا متعلق به سرمايهداران است .اما اگر
ضرر و زيانی بود ،بديھی است که ھمين
کارگران و زحمتکشان بايستی بار آن را به دوش
بکشند .در مقابل اين پاسخ نظام سرمايهداری
است که صدھا ھزار نفر از مردم اسپانيا ھمچون
سيلی عظيم در خيابانھا جاری میشوند و پاسخ
خود را به اين سوال و به اين نظام و نيز دولت
حامی آن میدھند ،يعنی پس وضعيت موجود بايد
تغيير کند .اما اين مبارزات تنھا ھنگامی به
کابوس واقعی سرمايهداران و تغييری بنيادی
تبديل خواھد گرديد که با اعتصابات عمومی و
سراسری و با مبارزهای آگاھانه و پيگير تا
ريشهکن کردن نظام سرمايهداری بدون ھيچگونه
مصالحه و سازش ھمراه باشد.
اگر ھدف حقيقتا دستيابی به کرامت انسانی است،
تنھا راه آن ،برقراری ساختارھای اقتصادی و
اجتماعی زندگی بشری و پايهھای مادی و واقعی
اين کرامت انسانی در جامعهای با نظم
سوسياليستی است .پس به پيش ای سيل خروشان!
جاری شو بدون واھمه ،بدون ترديد! تا ساحل
رستن ھا و شکفتنھای ابدی ...تا دريای کرامت
انسانی!

نيمه اول فروردين  ٩٣شماره ۶۶۶
از صفحه ٢

اقتصاد ايران ،سالی که گذشت
و سالی که در پيش است
افزايش داد که میتواند در افزايش نرخ تورم
تاثير داشته باشند .آزادسازی بھای بليط ھواپيما،
افزايش تعرفهھای درمانی ،بھای شيرخام ،بليط
اتوبوس و قطار ،عوارض اتوبانھا و کارمزد
جايگاهھای سوخت ،افزايش  ٢٣و  ۵٧درصدی
بھای ذرت و سويا بهعنوان خوراک دام ،افزايش
بھای ذغال سنگ ،افزايش بھای خدماتی ھمچون
صدور پاسپورت ،گواھينامه و غيره نمونهھايی
از سياستھای مصوب اقتصادی دولت ھستند که
در افزايش گرانی و به تبع آن نرخ تورم
تاثيرگذار میباشند .گرانی به نقطهای رسيد که
ھر کيلو سيبزمينی رکورد  ٣٠٠٠تومان را
شکست.
ھمچنين يک بخش مھم از سياستھای اقتصادی
دولت ،اجرای فاز دوم ھدفمندسازی يارانهھا
است که بیشک در افزايش گرانی و در نھايت
نرخ تورم تاثيرگذار خواھد بود و اين چيزی
نيست که بتوان آن را از تودهھا پنھان نگاه داشت.
افزايش بھای آب و برق پيش از آغاز سال و
افزايش گاز در اولين روزھای سال جديد که در
روزھای آينده با افزايش بھای بنزين و گازوئيل
ھمراه خواھد شد ،بیشک موج جديدی از گرانی
و تورم را بدنبال خواھد آورد.
يکی ديگر از معضالت اقتصادی جامعه ،نرخ
سرسامآور بيکاری و وجود حداقل ھشت ميليون
بيکار است .در حالی که "اقتصاددانان" حامی
روحانی پيش از اين بارھا بر لزوم رشد
اقتصادی  ٨درصدی برای جلوگيری از افزايش
تعداد بيکاران تاکيد کردهاند ،روحانی مدعی شد
که در سال آينده بر غول بيکاری فائق خواھد آمد.
اين ادعا در حاليست که اقتصاد در سال جديد با
رشد منفی ھمراه بوده و ھيچ چشماندازی برای
رشد اقتصادی وجود ندارد .آنگاه روحانی
چگونه میتواند بر اين غول فائق آيد؟! شکی
نيست که در طول سال  ،٩٢با توجه به ھجوم
نيروی کار جديد به بازار و عدم رشد اقتصادی،
بيکاری افزايش داشته و در سال آينده نيز به
ھمين دليل بر تعداد بيکاران افزوده خواھد شد.
واقعيت اين است که دولت روحانی در عمل ھيچ
برنامهای برای ايجاد اشتغال نداشته و حتا کار آن
قدر گره خورده است که در طول اين مدت ھيچ
پيشنھاد و طرح مدونی نيز برای افزايش اشتغال
ارائه نشده است .اگر احمدینژاد در ابتدای
بهقدرت رسيدن طرح "بنگاهھای زودبازده" را
برای مقابله با بيکاری اعالم کرد و به پيش برد
)و اين جدا از آن است که نتايج اين طرح در
عمل چه بوده است( ،دولت روحانی حتا يک
طرح در مدت  ٨ماه ارائه نداده است.
بحران مسکن نيز يکی ديگر از معضالتی است
که جامعه با آن روبرو میباشد .نرخھای
سرسامآور مسکن ،بسياری از کارگران و
زحمتکشان را به سمت زندگی در بيغولهھايی
کشانده که از حداقل امکانات برخوردار نيستند.
در نتيجهی ھمين وضعيت است که امروز
بسياری از شھرھای ايران شاھد حضور حاشيه
نشينان شده است .جدا از تھران ،جمعيت حاشيه

نشينان در شھرھای بزرگ ھمچون مشھد و
اھواز به رقم بسيار بااليی رسيده است .در مشھد
يک سوم جمعيت و به عبارتی بيش از يک
ميليون نفر در حاشيه شھر زندگی میکنند .در
اھواز جمعيت حاشيه نشينان  ٣۵درصد از کل
جمعيت شھری و به عبارتی بيش از پانصد ھزار
نفر میباشد .افزايش حاشينه نشينی ارتباط
مستقيمی با گسترش فقر و افزايش بھای مسکن
دارد .به گفتهی فرشاد مومنی "اقتصاددان" حامی
حکومت ،تنھا در طی سالھای  ٨۴تا  ٩١ھزينه
مسکن  ٩برابر افزايش يافته است.
با وجود رکود در بازار مسکن ،قيمتھا در طول
سال گذشته ھمچنان افزايش داشتهاند ،بهگونهای
که بهگفتهی مدير کل راهوشھرسازی استان
تھران ھماکنون بيش از  ۵٠درصد ھزينهھای
خانوار در تھران به مسکن اختصاص دارد و اين
ھمه در حالیست که به گفتهی برخی از فعاالن
اين رشته ھمچون مجتبا بيگدلی "رئيس انجمن
انبوهسازان مسکن" و بيتﷲ ستاريان "کارشناس
مسکن" در سال  ٩٣شاھد افزايش سرسامآور
بھای مسکن خواھيم بود .بيگدلی در ھمين رابطه
میگويد " :سونامی که در کشور اتفاق خواھد
افتاد ،بی سابقهترين سونامی در طول تاريخ ۵٠
ساله اخير کشور خواھد بود که به تمام ارکان
اقتصاد سرايت خواھد کرد"!! بيتﷲ ستاريان
نيز در اين رابطه میگويد " :متاسفانه آثار اين
بحران که پيش بينی شده در اواخر سال  ٩٣و
اوايل سال  ٩۴در بخش مسکن رخ خواھد داد
بهقدری سنگين است که چالشھای آن بسيار
سھمگينتر از مسايل سياسی ،اجتماعی و
اقتصادی است که تاکنون مواجه شدهايم".
تاثير بحران اقتصادی بر بخش بھداشت و درمان
نيز يکی ديگر از معضالت جامعه است .کسری
بودجه ،ورشکستگی و بدھی بيمارستانھا ،عدم
وجود امکانات کافی درمانی در بيمارستانھا
مانند کمبود  ٢ھزارتخت "آی سی يو" که منجر
به از دست رفتن جان بيماران میگردد و نبود
پول برای نوسازی امکاناتی که بايد جايگزين
شوند ،ھمه از جمله نتايج بحران اقتصادی بر اين
بخش است .به اين معضل ھمچنين بايد رانده شدن
ساالنه  ٧٠٠ھزار نفر به زير خط فقر به دليل
ھزينهھای درمانی را اضافه کرد و اين ھمه در
شرايطیست که دولت تعرفهھای درمانی در
بخش دولتی را  ۴۴درصد افزايش داده است.
بهعقيده کارشناسان درگير در اين رشته ،برای
جبران اين افزايش ،بايد سرانه درمان سه برابر
افزايش پيدا میکرد و اين در حالی است که
سرانه درمان تنھا  ۴٠درصد افزايش پيدا کرده
است )آن ھم اگر براستی اختصاص يابد( .در
نتيجه در سالجاری شاھد رانده شدن تعداد
بيشتری از مردم به زير خط فقر به دليل
ھزينهھای درمانی خواھيم بود.دريک کالم
درنتيجه سياست ھای دولت ،گروه بيشتری
ازمردم به زير خط فقرسوق داده می شوند.
اما ھمانطور که در سطور باال آمد ،سياستھای
اقتصادی دولت روحانی نه تنھا برای اين معضل
بزرگ حاکميت که میتواند نتايج سياسی بدنبال
داشته باشد ،راه حلی ندارد که تشديد کننده اين
شرايط نيز خواھد بود .اجرای فاز دوم ھدفمندی
يک نمونهی مشخص از اين سياستھاست .اما
دولت بهجای جبران اين افزايش قيمتھا و نتايج
تورمی آن برای کارگران و زحمتکشان ،سعی

٩٩
دارد يارانه نقدی بخشھايی از مردم را حذف
کند!! براساس طرح دولت ،بايد تمامی متقاضيان
يارانهی نقدی فرم "خوداظھاری" را پر کنند.
قرار است توزيع اين فرمھا از  ٢٠فروردين
شروع و تا  ٢٩فروردين ادامه داشته باشد .اما
کافی نيست تا متقاضی دريافت يارانه باشيد،
دولت خود را در اين طرح محق دانسته است تا
اين تقاضا را قبول و يا رد کند .اين مجوز را
دولت براساس تبصره  ٢١قانون بودجه دريافت
کرده که براساس آن تنھا به "نيازمندان" يارانه
نقدی پرداخت خواھد شد .اما چه کسی در ايران
نيازمند نيست؟!! به غير از اقليتی کوچک،
طبيعیست که اکثريت بزرگ مردم با مشکالت
معيشتی روبرو ھستند ،اما دولت تالش دارد تا
بخش بزرگی از مردم را از يارانهی نقدی
محروم کند و باز مشکلی بر مشکالت آنھا
بيافزايد .از يک سو بر قيمت حاملھای انرژی و
نان میافزايد و از سوی ديگر يارانهھای نقدی
گروهھايی از مردم را نيز قطع میکند.
نگاھی به سياستھای اقتصادی دولت روحانی
نشان میدھد که سياستھای وی ،ادامهی
سياستھای اقتصادی دولتھای پيشين از جمله
احمدینژاد است .حتا حاميان "اقتصاددان"
روحانی نيز ثبات قيمت ارز را که روحانی به آن
میبالد نه نتيجهی سياستھای اقتصادی دولت که
نتيجهی تحوالت سياسی میدانند ،تحوالتی که در
برابر واقعيتھای اقتصادی و عدم تحوالت مورد
نظر در عرصهی سياسی میتواند در سال جاری
رنگ ببازند.
به ھمين دليل میتوان انتظار داشت که دولت
روحانی به دليل نداشتن برنامهای برای گريز از
بحران اقتصادی ،بيش از گذشته به آمارسازی و
فرافکنی با انداختن تقصير معضالت اقتصادی بر
دوش ديگر جناحھای حاکميت و يا حتا "دشمنان
خارجی" روی خواھد آورد ،يعنی ھمان کاری که
احمدینژاد در سالھای آخر رياستجمھوریاش
میکرد .بیشک ناتوانی رژيم در حل و يا تخفيف
بحران اقتصادی ھمچنان به عنوان يکی از
عوامل مھم در تشديد تضادھای درونی حاکميت
عمل خواھد کرد.
اما برای کارگران و زحمتکشان ،برای تمامی
تودهھايی که در اثر سياستھای اقتصادی دولت
روحانی فقيرتر شدهاند ،اين آمارسازیھا و
فرافکنیھا اھميتی ندارد .آنھا با واقعيتھای
مشخصی دست بهگريبان ھستند و ھيچ چيز
نمیتواند اين تجربهی شخصی را در ذھن آنھا
واژگونه سازد .تودهھا روز بروز به دروغھا و
رياکاریھای دولت روحانی بيشتر پی خواھند
برد .برای آنھا راه نجاتی جز واژگونی انقالبی
جمھوری اسالمی وجود ندارد .برای خالصی از
اين جھنم که سال به سال بدتر و سياهتر میشود،
سرنگونی جمھوری اسالمی و برقراری حکومت
شورايی کارگران و زحمتکشان اولين و
ضروریترين گام میباشد.

نيمه اول فروردين  ٩٣شماره ۶۶۶
از صفحه ١٢

تشديد فشار بر کارگران زندانی
برآمد سياستھای دولت روحانی
دارد ،عدم مداوای محمد جراحی ،که ھم اکنون
در زندان تبريز با سرطان دست و پنجه نرم
میکند ،و طبيعتا جلوگيری از انتقال او به
بيمارستان عمال باعث تشديد بيماری و به خطر
افتادن زندگیاين فعال کارگری شده است،
ممانعت از آزادی پدرام نصراللھی که به رغم
تمام شدن مدت محکوميت زندان ،ھمچنان در
زندان به سر می برد ،وضعيت وخيم محمد
موالنايی مسنترين فعال کارگری زندانی که با
 ٧۶سال سن و ناراحتیقلبی ھمچنان در زندان
است و باالخره واحد سيده و يوسف آبخرابات،
از جمله ديگر فعاالن کارگری ھستند که در ھفته-
ھا و روزھای پايانی سال  ٩٢با تضييقات فراوان
ھمراه با آزار و اذيت زندانبانان شرايط نامناسب
زندان را تحمل می کنند .شرايط وخامت باری که
بعضا با اعتصاب غذای زندانيان کارگر از جمله
اعتصاب غذای شاھرخ زمانی در اعتراض به
اين تبعيدھا و آزار و اذيتھای ھميشگی ھمراه
بوده است .اعتصابی که از روز  ٢٠اسفند ماه
شروع و دست کم تا پايان ھفته اول فروردين
ادامه داشته است.
آنچه ھم اکنون بر طبقه کارگر ايران ،فعاالن
کارگری و کارگران زندانی اعمال می شود،
برخاسته از نگرانی رژيم و دولت حسن روحانی
از روحيه مبارزاتی طبقه کارگر و تشديد روند
مبارزه کارگران برای تسويه حساب نھايی با
جمھوری اسالمی است .با توجه به مجموعه
بحرانھايی که ھم اکنون نظام سرمايه داری حاکم
بر ايران با آن مواجه است ،با توجه به
ورشکستگی اقتصادی رژيم ،خالی بودن خزانه
دولت و تداوم شرايط رکود -تورمی حاکم بر
جامعه که عمال شرايط زندگی و معيشتی را برای
توده مردم و به طور اخص برای کارگران ايران
به نقطه انفجار رسانده است ،گسترش سياست
سرکوب طبقه کارگر ايران ارتباط مستقيمی با
سياست دولت روحانی دارد .سياستی که به دليل
رشد و ارتقای مبارزاتی طبقه کارگر ايران در
جھت سرکوب ھرچه بيشتر کارگران سازماندھی
شده و در آينده نيز تشديد ھم خواھد شد .چرا و به
چه علت؟
بيش از سه دھه است که توده ھای مردم ايران،
زير سيطره رژيم سرکوبگر جمھوری اسالمی
قرار دارند .اين رژيم که بر بستر توھمات توده
ھا حاکميت يافت ،از ھمان روزھای نخست
قدرتگيری ،به سياست سرکوب و اعمال
خشونت عريان در تمام ابعاد جامعه روی آورد.
نظام سياسی حاکم بر ايران به دليل خصلت دينی
و ارتجاعیاش ،از ھمان بدو شکل گيری در
مقابل کليه مطالبات فردی و اجتماعی توده ھای
مردم ايران قرار گرفت .کارگران ،زنان،
جوانان ،دانشجويان ،نويسندگان و ديگر اقشار
جامعه که برای تحقق آزادی و برابری به
انقالب  ۵٧روی آورده بودند ،پس از سرنگونی
نظام سلطنتی پھلوی با ھيواليی به نام جمھوری
اسالمی مواجه شدند .نظامی که نه تنھا به ھيچ

يک از مطالبات آزادی خواھانه و برابری طلبانه
تودهھای مردم ايران وقعی نگذاشت ،بلکه به دليل
تناقض آشکار ارتجاع دينیاش با آزادی ھای
فردی ،اجتماعی و سياسی از ھمان فردای قيام
 ٢٢بھمن به کشتار و سرکوب عريان کارگران و
ديگر اقشار مردم ايران روی آورد.
رژيم جمھوری اسالمی با به کارگيری تمام
ابزارھای کھن و مدرن سرکوب ،در مقابل
خواستھای دموکراتيک مردم و به طور اخص
مطالبات بر حق طبقه کارگر ايران قرار
گرفت .تودهھا و کارگرانی که در انقالب  ۵٧و
روزھای قيام بھمن با شعار " زندانی سياسی آزاد
بايد گردد" زمينه ھای آزادی زندانيان سياسی را
فراھم کرده بودند ،مجددا با شرايط سرکوب و
اختناقی به مراتب شديدتر از رژيم سلطنتی شاه
مواجه شدند .زندان ،دوباره به يکی از متعارف
ترين ابزارھای به بند کشيدن کارگران و فعاالن
سياسی -اجتماعی تبديل گشت .اعمال شکنجه،
تجاوز ،عدم امنيت و کشتار زندانيان سياسی از
ھمان شروع حاکميت جمھوری اسالمی آنچنان
شدت يافت که تا به امروز نيز به صورت امری
سازمان يافته در خدمت سياست سرکوبگرانه
رژيم قرار گرفته است .پيشبرد اين سياست در
ھمه ادوار جمھوری اسالمی مستثنا از اينکه کدام
دولت روی کار بوده باشد ،با فراز و فرودھايی
صرفا در حد کميت آمار زندانيان سياسی و تعداد
کشتار شدگان پيش رفته است .محور ابعاد
سرکوبگری و بگير و ببند جمھوری اسالمی
جدای از سرکوب ھمگانی توده ھای مردم ايران،
به مقتضای سياست ھر دولت و نيز با توجه به
اينکه در ھر دوره معين کدام بخش از نيروھای
اجتماعی حضور فعال تری در عرصه مبارزاتی
داشتهاند ،روی ھمان نيروی اجتماعی متمرکز
بوده است .در دھه  ۶٠عمده تمرکز سياست
سرکوبگری جمھوری اسالمی روی سازمان ھای
انقالبی و مبارز بود .سازمانھايی که از ھمان
آغاز روی کار آمدن جمھوری اسالمی به دليل
ماھيت ارتجاعی و ضد مردمی اين رژيم به
مقابله با آن برخاستند .دستگيری ،شکنجه ،اعدام
و قلع و قمع ھمه جانبه نيروھای سازمانھای
انقالبی ،چپ و کمونيست و در نھايت کشتار
جمعی زندانيان سياسی ،محوری ترين سياست
رژيم در آن دوره بود .در دوره معين ديگری،
نوک پيکان سرکوبگری رژيم بر سينه فعاالن
جنبش زنان نشست .جدای از سرکوب عمومی و
ھميشگی زنان ،در يک دوره معين ،دستگيری و
اذيت و آزار گسترده فعاالن اجتماعی زنان به
محور سياست سرکوبگری جمھوری اسالمی
تبديل شد .در سالھای معين ديگری به دليل
مبارزات علنی و گسترده معلمان ،سياست بگير و
ببند فعاالن جنبش اعتراضی معلمان و قلع و قمع
فعاالن کانونھای صنفی معلمان کشور در دستور
کار نيروھای امنيتی و اطالعاتی رژيم قرار
گرفت .جنبش دانشجويی ايران نيز از اين قاعده
مستثنا نشد .اين جنبش نيز در سالھای معينی ،به
دليل حضور فعال در عرصه مبارزاتی و طرح
گسترده مطالبات دموکراتيک ،صنفی و سياسی-
شان در سطح دانشگاه ھای کشور ،به شکل بی
سابقه ای مورد بگير و ببند ،پرونده سازی و
ھجوم ھمه جانبه دستگاهھای امنيتی و قضايی
جمھوری اسالمی قرار گرفتند .در اين ميان،
طبقه کارگر ايران که علیالعموم از ھمان آغاز
به قدرت رسيدن جمھوری اسالمی به نحو بی
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سابقهای مورد استثمار ،ستم و سرکوب طبقاتی
نظام سرمايه داری حاکم بر ايران بوده است ،در
دورهھای معينی با سرکوب بيشتر و شديدتری
مواجه شده است .شدت اعمال سرکوب طبقه
کارگر ايران در دوره ھای معين رابطه تنگاتنگی
با موقعيت مبارزاتی و چگونگی طرح مطالبات
کارگران ايران داشته است.
بر کسی پوشيده نيست که جمھوری اسالمی يک
نظام سرمايه داری است و بقاء آن بر استثمار
مداوم طبقه کارگر ايران قرار دارد .اين نظام از
منافع مشتی سرمايه دار دفاع می کند و لذا در
تحليل نھايی بقاء و استمرار خود را در سرکوب
توده ھا و در راس آن سرکوب مداوم و ھمه
جانبه طبقه کارگر ايران میداند .ھم اکنون
جمھوری اسالمی به دليل ادامه بحران ھای
اجتماعی و اقتصادی حاکم بر کشور و نيز
ناتوانی دولت حسن روحانی در حل و يا حتا
کاھش تنگناھای معيشتی کارگران ،با روند رو به
رشد مبارزات کارگری مواجه است .مبارزاتی
که طی چند ماه گذشته در مواردی از طرح
خواست ھای صنفی و افزايش دستمزد باالتر
رفته و بعضا اتحاد و ھمبستگی طبقاتی کارگران
را در حمايت از نمايندگان دستگير شده شان به
نمايش گذاشت .روندی که با توجه به وضعيت
تحميل شده بر کارگران ايران ،ارتقاء بيشتر آن
بسيار محتمل است و طبيعتا در صورت تحقق
اين امر و گام گذاشتن کل طبقه کارگر ايران در
مسير طرح مطالبات معوقه اش ،آن چنان طوفانی
در خواھد گرفت که ھيچ سد و نيرويی را يارای
مقابله و ايستادگی با آن نخواھد بود .اين ھمان
نکته ای است که جمھوری اسالمی و دولت شيخ
حسن روحانی به خوبی بر آن واقف ھستند.
به رغم عقب نشينی آشکار رژيم در سياست
ھسته ای ،جمھوری اسالمی و دولت روحانی به
خوبی بر اين مسئله واقف ھستند که در صورت
شکست مذاکرات اتمی ،کل ھيئت حاکمه ايران با
شرايط بسيار دشوارتر از پيش و وضعيت
غيرقابل پيش بينی گرفتار خواھد شد .اعتالی
جنبش مبارزاتی طبقه کارگر ايران و رشد
اعتصابات کارگری از جمله نگرانی ھای دولت
روحانی و کل ھيئت حاکمه ايران در وضعيت
موجود است .بدون شک گماردن يک عنصر
اطالعاتی و امنيتی رژيم در راس وزارت کار
دولت روحانی بيانگر وحشت جمھوری اسالمی
از موقعيت رو به رشد جنبش کارگری در اين
دوره معين است .طی سالھای اخير جنبش زنان،
جنبش دانشجويی و جنبش اعتراضی معلمان
عمال در وضعيت سکون و بی تحرکی قرار
گرفته اند و با روی کار آمدن دولت روحانی نيز
اين جنبش ھای اجتماعی ھم اکنون به نوعی در
شرايط رخوت توام با انتظار بسر می برند ،در
عوض اين طبقه کارگر ايران است که با روندی
رو به رشد در عرصه مبارزاتی حضور داشته و
طی اين مدت گامھای موثری نيز در طرح
مطالبات صنفی و طبقاتی خود برداشته است .از
اين رو با توجه به مجموعه شرايط بحرانی رژيم
در عرصه داخلی و خارجی که چشم انداز حل و
يا کاھش قابل توجه بحرانھای فوق نيز الاقل در
کوتاه مدت متصور نيست ،سياست دولت روحانی
عمدتا بر سرکوب طبقه کارگر ايران متمرکز شده
و در ماه ھای آينده نيز سھم نيرویھای امنيتی و
قضايی جمھوری اسالمی در تشديد سرکوب به
درصفحه ١١
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تشديد فشار بر کارگران زندانی برآمد سياستھای
دولت روحانی
منظور مھار جنبش طبقه کارگر بيشتر خواھد
شد .با افزايش سرکوب و بگير و ببند فعاالن
کارگری در کارخانه ھا و مراکز توليدی ،در
زندان نيز سياست جمھوری اسالمی با اعمال
فشار بيشتر بر کارگران زندانی متمرکز خواھد
شد .اما اين يک طرف معادله است .طرف ديگر
اين معادله روند مبارزات توده ھای تحت ستم و
طبقه کارگر ايران است .حمايت ھمه جانبه از
کارگران زندانی و نيز چگونگی وضعيت
مبارزاتی طبقه کارگر ،وحدت طبقاتی کارگران
و ميزان رشد و ارتقاء مبارزات کارگران و توده
ھای مردم ايران می تواند معادله فوق را به نفع
کارگران زندانی و زندانيان فعال کارگری تغيير
دھد .ارتقاء و گسترش مبارزات کارگران و توده
ھای مردم ايران عليه جمھوری اسالمی ھمراه با
حمايت ھمه جانبه از کارگران زندانی ،تضمينی
بر بھبود شرايط زندانيان و به عبارت ديگر
گشودن راه برای آزادی تمام زندانيان سياسی از
جمله کارگران زندانی است.

"راھيان نور" راھی به سوی
قتلگاه دانشآموزان
در روز  ٧فروردين  ١٣٩٣خبر گزاری مھر به
نقل از رييس اداره تصادفات پليس راه ايران از
واژگونی يک دستگاه اتوبوس حامل " راھيان
نور" در استان خوزستان خبر داد .در نتيجه اين
سانحه مرگبار که روز سه شنبه  ۵فروردين در
منطقه طالئيه اھواز رخ داد ٩ ،دانش آموز کشته
و  ٣۶تن ديگر نيز مصدوم شدند .از جمع کشته
شدگان اين سانحه ۵ ،نفر پيش از رسيدن
نيروھای اورژانس در محل حادثه فوت کردند و
 ۴تن ديگر نيز پس از انتقال به بيمارستانھای
اھواز و دشت آزادگان به دليل شدت جراحات
وارده جان سپردند .از ميان مصدومين اين حادثه
نيز  ١٢نفر به صورت سرپايی مداوا و  ٢۴نفر
ديگر به دليل نياز به مراقبت ھای تخصصی،
ابتدا به بيمارستانی در اھواز و پس از آن به
کرمان انتقال داده شدند.
حادثه روز سهشنبه تا اين لحظه آخرين مورد از
سلسلهتصادفھای اتوبوسھای حامل
دانشآموزان موسوم به "راھيان نور" در
سالھای اخير بوده است .سلسله حوادثی که بنابر
گزارشھای رسانهھای داخلی ايران از سال
 ١٣٨۶تاکنون دست کم جان بيش از صد
دانشآموز را گرفته است .دانش آموزانی که
قربانی سياست تبليغاتی و مذھبی دستگاه آموزش
و پرورش جمھوری اسالمی می شوند .دانش
آموزانی که به اجبار تحت عنوان فريبنده
" راھيان نور" برای بازديد و گذراندن بخشی از
واحدھای درسی شان به مناطق جنگی اعزام می
شوند .آنچه مسلم است حادثه روز سه شنبه
آخرين سری از سلسله تصادفات "راھيان نور"
نبوده و نخواھد بود .طی سال ھای گذشته نيز به
کرات حوادثی از اين دست اتفاق افتادهاند و ھر

بار نيز جان تعدادی از دانش آموزان جوان،
قربانی مطامع مذھبی دستگاه آموزشی جمھوری
اسالمی شده اند.
اسفند  ،٨۶در محور انديمشک – خرمشھر ٢٢
کشته و  ٨مصدوم ۶ ،فروردين  ٨٧محور شھر
کرد به ايذه  ٢٧کشته و  ١٣زخمی ،اول
فروردين  ٩٠حوالی بروجرد ٣ ،کشته و ١٣
زخمی ،بھمن ماه  ،٩٠واژگونی اتوبوس نزديک
پل دختر با  ۴زخمی ٢٩ ،مھر  ،٩١واژگونی
اتوبوس در منطقه جنوب غرب ايران  ٢۶کشته و
 ٢٣زخمی .قابل ذکر است که در حادثه
سرنگونی اتوبوس حامل "راھيان نور" در منطقه
جنوب ايران ،تمام سرنشينان اين اتوبوس ،دانش
آموزان دختر در مقطع دوم دبيرستان و اھل
شھرستان بروجن بودند که در مسير بازگشت از
مناطق جنگزده دچار حادثه شدند و جان خود را
از دست دادند .موارد فوق ،تنھا نمونهھايی از
قصه تلخ سرنگونی اتوبوسھای حامل " راھيان
نور" در مناطق جنگزده است .نمونه ھايی ھمراه
با مرگ دانش آموزان جوان که تا کنون قربانی
نظام آموزشی و مطامع دينی جمھوری اسالمی
شده اند و طبيعتا در آينده نيز اين قصه تلخ
ھمچنان ادامه خواھد داشت.
راھيان نور" که حقيقتا عنوان راھيان گور "
زيبندگی بيشتری برايش دارد ،نام اردوھای دانش
آموزی در مقطع دبيرستانی است که با اتوبوس
راھی خوزستان می شوند تا از مناطق جنگی
بازمانده از جنگ  ٨ساله ايران و عراق بازديد
کنند .مسئوليت سازماندھی و تدارکاتی اين
اردوھا را "بنياد حفظ آثار و نشر ارزشھای
دفاع مقدس" وابسته به سپاه پاسداران بر عھده
دارد .حضور در اردوھای "راھيان نور" برای
دانش آموزان اجباری و بخشی از واحد درسی
شود .تا جاييکه برای حضور آنھا محسوب می
دانش آموزان در اين اردوھا به زور از والدينشان امضاء گرفته می شود و چنانچه دانش
آموزی از رفتن به قتلگاه "راھيان نور" امتناع
ورزد ،نه تنھا از نمره "آمادگی دفاعی" محروم
شود ،بلکه برای شرکت در امتحانات کنکور می
نيز با مشکل مواجه خواھد شد.
به رغم اينکه بازديد از مناطق جنگزده اجباری و
ده نمره درسی نيز به آن اختصاص داده شده
است ،اما مسئوالن آموزشی جمھوری اسالمی به
دليل کثرت حوادث ناشی از اين سفرھا ،ھمواره
از اعتراف به اجباری بودن "راھيان نور" سر
باز می زنند و از آن به عنوان بازديدھای
داوطلبانه ياد می کنند .اما اين ادعای مسئوالن
آموزشی رژيم مانند بسياری از ادعاھای ديگرای از حقيقت ندارد ،شان نه تنھا کمترين نشانه
بلکه يک ياوه گويی محض است .برای نمونه،
در حادثه سرنگونی اتوبوس دانش آموزان
بروجن با  ٢۶کشته که معاون ھمان مدرسه نيز
برادر
در جمع کشته شدگان اين حادثه بود،
ِ
معاون دبيرستان فوق در زمان وقوع حادثه در
گفت و گو با بیبیسی گفت :از خواھرم خواستم
به اين سفر نرود ،او گفت آموزش و پرورش
گفته بايد برويم ،در غير اينصورت دانش آموزان
نمره آمادگی دفاعی نمی گيرند و برای شرکت در
کنکور ھم با مشکل مواجه خواھند شد .نتيجه
اينکه ،گروه ساعت ھفت صبح روز جمعه به
سپاه منطقه رفتند و روز بعد نيز فاجعه رخ داد.
ظاھرا برای جمھوری اسالمی که طی جنگ
ارتجاعی ايران و عراق جان دهھا ھزار جوان
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دانش آموز را قربانی مطامع خود در جنگی
ويرانگر کرد ،کافی نبوده و ھنوز عطش اين
نظام از اعزام دانش آموزان به قتلگاه مناطق
بازمانده از دوران جنگ ھشت ساله کاھش نيافته
است .جمھوری اسالمی که در دوران جنگ
ايران و عراق ،دانش آموزان را با تبليغات
فريبنده و "وعده بھشت" به کام مرگ می
فرستاد ،امروز نيز به شيوه ای ديگر دانش
آموزان را به کام مرگ می فرستد .امروز نيز
آنھا را با وعده ورود به دانشگاه و رسيدن به
پست و مقام تحت عنوان "راھيان نور" به
کشتارگاه "شلمچه" می برد و چنانچه اين سياست
تبليغاتی او در اعزام دانش آموزان به اردوھای
مناطق جنگ زده موثر نشد ،که تا کنون نيز چنين
بوده است ،به سياست زور متوسل شده و با
گنجاندن  ١٠نمره درسی در نظام آموزشی کشور
آنان را به اجبار به سمت قتلگاه "راھيان نور"
می کشاند .اينھا ،البته ھمه برخاسته از ماھيت
دينی و استبدادی نظام حاکم بر کشور است.
نظامی که در تمام عرصه ھای اجتماعی و به
طور اخص در سطح مدارس ،آموزهھای دينی و
خرافات مذھبی را در صدر برنامهھای خود قرار
داده است .رژيمی که در آن ،دانش آموزان
مدارس به نحو روز افزونی زير فشار ارتجاع
فرھنگی و تضييقات دستگاهھای جاسوسی موسوم
به امور تربيتی مدارس قرار دارند .بنابراين
مبارزه جھت جدايی دين از دولت و مبارزه برای
جدا سازی سيستم آموزشی کشور از ھرگونه
آموزهھای دينی و خرافات مذھبی ،خود يکی از
محورھای مبارزه عليه کليت نظام جمھوری
اسالمی است .چرا که دولت مذھبی نافی ھر گونه
دمکراسی و آزاديست.
جمھوری اسالمی آئينه تمام نمای يک نظام دينی
و مذھبی است ،نظامی که در آن دين و دولت به
عريان ترين شکل ممکن در ھم تنيده شده اند.
نظامی که به پشتوانه تلفيق دين و دولت جنايات
بی شماری را بر تودهھای مردم ايران روا داشته
است و قصه دردناک کشته شدن چندين و چند
باره دانش آموزان "راھيان نور" تنھا سطری از
کتاب قطور کشتار و جنايات اين رژيم است .لذا،
بر بستر ھمه اين واقعيات موجود در جامعه است
که سازمان فدائيان )اقليت( در برنامه عمل خود
تاکيد دارد ،مدارس و آموزشگاهھا بايد مطلقا
غيرمذھبی باشند .تدريس ھرگونه امور دينی و
انجام مراسم مذھبی در مدارس موقوف شود.
مذھب و دستگاه روحانيت مطلقا ھيچ گونه
دخالتی در امور مدارس و برنامهھای درسی و
آموزشی نداشته باشند .ھرگونه مداخله مذھب و
روحانيت در مدارس به فوريت ممنوع گردد و
دستگاه ھای سرکوب و جاسوسی که به نام امور
تربيتی مدارس دست اندر کار ارتجاع فرھنگی،
سرکوب و ايجاد جو رعب و وحشت ھستند
برچيده شوند ،دولت بايد خود را از قيد ھرگونه
دين و مذھبی رھا سازد .ھيچ دين و مذھبی مورد
توجه دولت نباشد .ھرگونه امتياز برای يک
مذھب خاص و انحصار مذھب رسمی ملغا گردد.
ايجاد محدوديتھا و تضييقات عليه اقليت ھای
مذھبی موقوف شود .ھرگونه کمکی از بودجه
دولت به نھادھای مذھبی بايد مطلقا ممنوع گردد.
ذکر دين و مذھب افراد در اسناد و مدارک
رسمی بايد منسوخ گردد .ھرکس بايد مختار و
مجاز باشد که دين داشته باشد يا نداشته باشد .به
دينی بگرود يا از آن روی برگرداند.
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تشديد فشار بر کارگران زندانی برآمد سياستھای دولت روحانی
حسن روحانی در  ٢۴خرداد  ٩٢با يک سری
وعده ھای انتخاباتی در راس دستگاه اجرايی
جمھوری اسالمی قرار گرفت .بھبود شرايط
معيشتی کارگران و نيز برخورداری کارگران از
حق تشکل ،از جمله وعدهھای تبليغاتی روحانی
در سخنرانیھای پيش از "انتخابات"  ٢۴خرداد
بود .با روی کار آمدن دولت روحانی ،اما ،نه
تنھا گشايشی در وضعيت اقتصادی و معيشتی
کارگران ايجاد نشد ،نه تنھا کمترين روزنهی
اميدی در مسير تنگ و تاريک برخورداری
کارگران از حق ايجاد تشکل مستقل باز نشد،
بلکه برعکس ،طی ھمين مدت ھفت ماھی که از
روی کار آمدن دولت "اعتدال و اميد" روحانی
گذشته است ،عالوه بر تھی تر شدن باز ھم بيشتر
سفره کارگران ،اعمال فشار و دستگيری وسيع
کارگران پيشرو و نمايندگان کارگران در مراکز
توليدی طی ماهھا و ھفتهھای منتھی به سال ٩٢
به نحو آشکاری فزونی يافته است .برآمد اين
سياست دولت روحانی عالوه بر اعمال فشار بر
کارگران در کارخانهھا و مراکز توليدی ،بيش از
ھر جای ديگر در اعمال محدويت و ايجاد

تضييقات فراوان بر فعاالن کارگری دربند و
کارگران زندانی بازتاب يافته است .قطع مالقات،
فرستادن زندانی به سلولھای انفرادی ،عدم
دستيابی کارگران زندانی به درمان و بھداشت
مناسب ،عدم ارسال به موقع زندانيان بيمار به
مراکز درمانی بيرون از زندان و در نھايت
ضرب و شتم و انتقال پی در پی کارگران زندانی
و زندانيان فعال کارگری به بندھا و زندانھای
ديگر نمونهھای آشکاری از پيشبرد اين سياست
دولت روحانی بر کارگران زندانی است.
تبعيد ھمراه با ضرب و شتم شاھرخ زمانیاز
زندان رجايی شھر به زندان قزل حصار در نيمه
دوم اسفند ماه ،محروم شدن بھنام ابراھيم زاده
ديگر فعال کارگری از مالقات حضوری با
خانوادهاش و نيز جلوگيری از اعزام او به
بيمارستان برای مداوای آسيب ھای ناشی از
شکنجه و آزار و اذيت ھای دوران بازجويی،
مداوای نيمه کاره رضا شھابی و بازگرداندن او
از بيمارستان به زندان بدون انجام عمل جراحی
که خطر فلج شدن اين زندانی کارگر را به ھمراه
در صفحه ١٠

برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورائی را ببينيد
برنامهھای تلويزيون دمکراسی شورايی از طريق کانال تلويزيونی انديشه و به مدت  ۴ساعت در ھفته
پخش میشود که دو ساعت آن زنده و دو ساعت ديگر تکرار برنامهھا میباشد.

ساعات پخش برنامهھای تلويزيون دمکراسی شورايی بدينقرار است:
برنامهھای تلويزيون دمکراسی شورايی دوشنبه ھر ھفته:
ساعت  ٢٢ : ٣٠به وقت ايران
 ٢٠به وقت اروپای مرکزی
 ١١به وقت لسآنجلس
و چھارشنبه ھر ھفته:
ساعت  ٢١ : ٣٠به وقت ايران
 ١٩به وقت اروپای مرکزی
 ١٠به وقت لسآنجلس
اين برنامهھا به مدت يکساعت از ماھواره ھاتبرد و تلهاستارت پخش میشود.
تکرار برنامهھا در روزھای  ۴شنبه و  ۵شنبه ھر ھفته ساعت دوازدهونيم ظھر به وقت ايران ،ساعت
ده صبح به وقت اروپای مرکزی و ساعت يک نيمه شب به وقت لسآنجلس خواھد بود.
اگر به تلويزيون ماھوارهای دسترسی نداريد ،میتوانيد از طريق آدرس اينترنتی سايت انديشه بهطور
زنده و ھمزمان برنامهھای تلويزيون دمکراسی شورايی را مشاھده کنيد:

www.andishehcom.com

خود را به يکی ازآدرسھای زيرارسال نمائيد.
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
Canada V6B 3W7
کمکھای مالی خود را به شماره حساب
بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھمراه
کد مورد نظر به يکی از آدرسھای
سازمان ارسال کنيد.
شماره حساب:
Gironummer 2492097
نام صاحب حساب Stichting ICDR :
IBAN:
NL08INGB0002492097
BIC: INGBNL2A
Amsterdam, Holland
نشانی ما برروی اينترنت:
http://www.fadaian-minority.org
http://50.118.106.17/
پست الکترونيک :E-Mail
info@fadaian-minority.org
شماره پيامگير ز ن ان )ا: (56
در اروپا
0031(0)618622401
ای ميل تماس با نشريه کار:

kar@fadaian-minority.org
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