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  ٣درصفحه 

 بحران انق�بی و
 شکاف در با�

 
ھر بحران سياسی انق#بی، در درون طبقه حاکم 

يابد و اخت#فات و شکاف در با+ را  بازتاب می
تر اين بحران،  در مراحل عالی.  کند تشديد می

فقط به شکاف عميق در ميان  تواند نه اخت#فات می
ھيئت حاکمه، بلکه به شکاف در دستگاه دولتی 

 نيز ١٣٥٧تجربه انق#ب سال  .  نيز بيانجامد
 . وضوح اين واقعيت را نشان داد به

در جريان بحران سياسی اخير نيز که تجلی آن 
ای سرا سری بوده است، اين  اعتراضات توده

گذشته از .  وضوح تشديد شده اند اخت#فات به
ای که  ادعاھای تبليغاتی و تکراری امثال خامنه

دست خارجی را در ھر رويداد سياسی ايران 
ھای اصلی ھيئت حاکمه کوشيدند  بينند، جناح می

يکديگر را مسئول و مقصر وقوع ناآرامی و رشد 
گروه .  مبارزات و اعتراضات مردم معرفی کنند

طلب ادعا کرد که اصولگرايان  موسوم به اص#ح
جناح .  اند محرک اعتراضات و وقوع بحران بوده

ھای کابينه روحانی را  اصولگرا نيز، سياست
 . سرمنشأ بروز بحران معرفی نمود

بحران سياسی کنونی اما نتيجه رشد تضادھای 
. اجتماعی و سياسی حاکم است  -نظم اقتصادی

رسند،  که به درجه ستيز می اين تضادھا وقتی
حل خود را در خارج از نظم موجود جستجو  راه
ھا به عرصه مبارزه علنی و مستقيم   توده.  کنند می

آورند و بحران  برای نفی نظم موجود روی می
لذا بانی و مسبب بحران، .  گردد سياسی آشکار می

داری حاکم بر ايران و کل سياست  نظم سرمايه
طبقه حاکم است و يکی از جوانب اين بحران، 

 . ھا است تشديد اخت#فات و بحران در ميان با+ئی

گرايی و تعيين حداقل دستمزد توسط شورای عالی  آميز و تکراری به اصط#ح سه جانبه نمايش فريب
ھای رسوائی که به نام کارگر دراين   وتشکل  بازيگران اين نمايش .  کار، بار ديگر روی صحنه رفته است

) دولت و کارفرما(ھا  حضورمی يابند ودردشمنی با طبقه کارگر ھيچ دست کمی ازساير طرف"  شورا"
گاه نه فقط جائی درميان کارگران نداشته اند و ندارند بلکه ھمواره مورد نفرت و انزجار   ندارند، ھيچ

ھا بنام حسن   ھا تابدان حد رسواومفتضح شده اند که امروزحتا يکی ازسران آن اين تشکل.کارگران بوده اند
صادقی که جزوچاقوکشان و لمپن ھای اصلی يورش برنده به دفترسنديکای کارگران شرکت واحد واقع 

لمپن "و"  کاغذی"، "دولت ساخته"ھارا   بوده است، اين تشکل٨۴ /  ٢ /  ١٩درميدان حسن آباد تھران در
شورای عالی کار با ".برای تضييع حقوق کارگران استفاده شده است"ھائی می داند که ازآن ھا "تشکل

 ھای اجتماعی که به  ناھنجاری
 اند ھای اجتماعی تبديل شده"ھنجار"

 
داری که تنھا  اند بر چھره تمامی شھرھا روستاھای جھان سرمايه ی پلشتی ھای اجتماعی لکه ناھنجاری

رغم  در اين نظام، مالکيت خصوصی بر وسايل توليد، به.  ھا سودايش کسب سود است و نه رفاه انسان
ھا دست يابد و  ھای علمی و فنی دوران معاصر که انسان را قادر ساخته به فضا و اعماق اقيانوس پيشرفت

حجم عظيمی از ثروت و رفاه را توليد کند، با انباشت ثروت در يک سو و فقر در سويی ديگر، شرايط 
به ويژه شرايط زيست .  تر کرده تا سده بيست و يکم ھا را به عصر توحش نزديک زيست اکثر انسان

داری  ھای کشورھای سرمايه گرچه، دولت.  آفرينندگان اين ثروت و رفاه را در اکثر کشورھای جھان
ھا، به ناگزير  ھای اجتماعی و شورش ن پيشرفته، بر اثر مبارزات طبقاتی طو+نی، و در ھراس از تکا

بخشی از ارزش اضافی دريافتی تحت عنوان ماليات را به تسکين آ+م برآمده از اين نظام اختصاص 
ھا  و در کشورھای بسياری اين ناھنجاری.  دھند، اما اين امر در مورد ھمه کشورھا صادق نيست می

 .اند ھا را دربرگرفته و مرزھای تحمل را نيز درنورديده تمامی عرصه

  ٨درصفحه 

۴درصفحه  ۵درصفحه    

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٧۶٢شماره    ٩۶ھفته اول اسفند  –سال سی و نھم 

 ٩٧طبقه کارگر و حداقل دستمزد سال 

 افزايش بھای د�ر، نتايج و چرايی آن

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 قوه قضائيه 
 قاتل زندانيان است

 
 بھمن، خانواده کاووس سيد امامی ٢١روز شنبه  

فعال محيط زيست و عضو ھيئت علمی دانشگاه 
. امام صادق از مرگ او در زندان خبر دادند

" جاسوسی" بھمن به اتھام ۴کاووس سيد امامی 
" در قالب پروژه ھای علمی و محيط زيستی"که 

اسناد طبقه بندی شده کشور را در حوزه ھای 
استراتژيک جمع آوری می کردند، دستگير و دو 

" خودُکشی"ھفته بعد ماموران امنيتی تحت عنوان 
خبر مرگ او را  به ھمسر سيد امامی اط#ع 
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١از صفحه   

 بحران انق�بی وشکاف در با�

رو است که در جريان بحران کنونی  از ھمين
رغم اينکه موج نخست جنبش فروکش کرده  به

است، اما اخت#فات درونی طبقه حاکم تشديد 
ھا  ای که گذشت، برخی از گروه  در ھفته.  اند شده

 اخت#فات مرسوم  ھا، پا را از محدوده و جناح
 ٢٢روحانی در سخنرانی .  پيشين فراتر گذاشتند

که وخامت اوضاع را به رقبای  بھمن، ضمن اين
ھا خواست که اخت#فات  خود يادآور شد و از آن

را در اين شرايط بحرانی کنار بگذارند، خواستار 
برگزاری رفراندوم درونی نظام برای حل 

فريبانه کوشيد که اختناق و  او عوام.  اخت#فات شد
استبداد حاکم را نه به سياست کل طبقه حاکم، نه 
به ماھيت ارتجاعی و خصلت مذھبی دولت دينی، 
بلکه صرفاً به جناح رقيب نسبت دھد و خطاب به 

"رقبای خود گفت . راه انتخابات را سھل کنيد: 
. مردم را مشارکت دھيد.  اعتماد کنيد به مردم ما

قواعد بازی .  با مردم مدارا کنيد.  راه را بازکنيد
انتخابات که تمام شد،رقابت تمام .را رعايت کنيد

مردم .  قواعد سياسی جھانی را رعايت کنيد.  شد
در حريم خصوصی مردم .  را راحت بگذاريد

اگر جايی ما باھم بحث داريم .  دخالت نکنيد
ھا  اگر جناح.  مراجعه به آرای مستقيم مردم

به صندوق رأی .  اخت#ف دارند، دعوا ندارد
 ."رجوع شود

او .  فريبی است ادعاھای روحانی يک عوام 
ھا در با+ترين نھاد امنيتی رژيم  سال

 ٥گيرنده بوده است و اکنون نزديک به  تصميم
جمھوری اس#می مجری  عنوان رئيس سال به
داری و دولت  ھای استبدادی نظم سرمايه سياست

کاره بوده  گويا وی در اين مملکت ھيچ. دينی است
. که اکنون در نقش اپوزيسيون ظاھرشده است

مسئله مھم اما اين است که او با اين اظھارنظرمی 
ای  پذيرد که اخت#فات درونی طبقه حاکم به درجه

ھای معمول تا کنونی  رشد کرده که با روش
رو، خواھان  رفع و رجوع نيست و از ھمين قابل

گيری  اين موضع.  شود برگزاری رفراندوم می
روحانی يکی از جوانب انعکاس بحران سياسی 

 . در درون طبقه حاکم است
نژاد نيز به شکلی ديگر  گروه وابسته به احمدی

. دھد اين اخت#فات و بحران درونی را بازتاب می
ھای رقيب  ھا نيز حم#ت خود را به گروه آن

که دستگاه قضائی برای  درحالی.  اند تشديد کرده
حساب با اين گروه، در حال دستگيری و  تسويه

نژاد که  محاکمه افراد وابسته به آن است، احمدی
ای در اجرای   سال وردست و چاکر خامنه٨

سياست سرکوب و اختناق بود، اکنون ادعا 
"کند می انق#ب شد که عدالت باشد، انق#ب شد : 

که مردم بتوانند آزادانه حرف بزنند و آزادانه از 
حق خودشان دفاع کنند ، انق#ب شد که يک عده 
صاحب اختيارات مطلق و ملت حقير و ذليل 

انق#ب شد که يک عده از زور سيری در .  نباشد
حال انفجار نباشند و اکثريت ملت به مسائل اوليه 

 .زندگی محتاج نباشند
امروز يک جوانی که به تنگ آمده است، يک 
مردی که در مقابل خانواده به خاطر فقر شرمنده 

آيد، دستگير  محض اينکه صدايش درمی است به
ھا و افراد را بدون  برند در زندان شود و می می

کنند، جنازه را تحويل  م#حظه دستگير می
گويند معتاد بوده است،  دھند و بعد ھم می می

گويند  رھبری ھم که می.  خودکشی کرده است
ھا  مسئوليت عملکرد دستگاه قضايی و بقيه دستگاه

اما به لطف خدا به ھمت .  به عھده ايشان نيست
زودی شرايط کشور به نفع ملت به نفع  ملت، به

طور اساسی تغيير خواھد  آرمانھای انق#ب به
نژاد با اين صراحت از  که احمدی وقتی."  کرد
  گويد، اوج بحران زار دولت دينی سخن می لجن

درونی رژيم و ورشکستگی جمھوری اس#می را 
 . زند جار می

گرا نيز کوتاه و  ھای وابسته به جناح اصول باند
نژاد پاسخ  مختصر به امثال روحانی و احمدی

مادام که دولت دينی و سيستم و+يت مطلقه .  دادند
حاکم است، تغييری در نظم موجود رخ نخواھد 

 . داد
جمعه مشھد خطاب به  ازجمله، علم الھدی امام

 قانون اساسی رژيم برای ٥٩روحانی که به اصل 
 : کرده بود، پاسخ داد و گفت رفراندوم اشاره

گويد   است که می۵٧ اصل ۵٩قبل از اصل "
اند  قوای حاکم در جمھور اس#می ايران عبارت«
قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه که زير :  از

نظر و+يت مطلقه امر و امامت امت بر طبق 
اين قوا .  گردند اصول آينده اين قانون اعمال می

اند اما زير   سه قوه حاکم»مستقل از يکديگرند
ھای سردرگم  ھا و گره ھمه عقده.  فقيه نظر و+يت

 .شود با درايت رھبری حل می
 قانون اساسی، فرمان رفراندوم ھم ١١٠در اصل 

اين ھم به او مربوط .  فقيه است از اختيارات ولی
 ."است

گرای مرتجع در اين مورد حقيقت را  اصول
دولت دينی جمھوری اس#می، يک .  گويد می

در اينجا  چيزی به نام .  جمھوری پارلمانی نيست
. آزادی، انتخابات، تفکيک قوا وجود ندارد

فقيه  چيز دريد قدرت يک ديکتاتور به نام ولی ھمه
ھا،  ھمه ارگان.  در رأس نظام استبدادی است

نھادھا و صاحبان مقام و منصب، مستقيم و 
شوند و تابع  غيرمستقيم توسط وی گماشته می

در اين نظام بدون نظر .  نظر و فرامين او ھستند
او حتی چيزی به نفع اين يا آن باند کارگزار 

 . کند رژيم استبدادی تغيير نمی
تجربه چھار دھه گذشته پوچ بودن ھرگونه بھبود 

ھای زحمتکش به ھمگان  اوضاع را به نفع توده
فريب اص#ح نظم موجود به پايان .  نشان داد

طلبی و پديدار  با شکست و رسوايی اص#ح.  رسيد
شدن بحران انق#بی، باندھای درونی ھيئت حاکمه 

نژاد،  گرا، باند احمدی اعتدال"  گرا اص#ح"امثال 
فريبی ديگری  برای بقای نظم موجود به عوام

ھا از رفراندوم و آزادی مردم  آن.  اند متوسل شده
ھا نيز  اما اين حرف.  گويند سخن می
رو که جمھوری  فقط ازآن نه.  ساز نيست ديگرچاره

تواند جز يک رژيم سياسی استبدادی  اس#می نمی
رو که طبقه حاکم بر ايران به  فقط ازآن باشد، نه

کران، جنايت و  خاطر چھار دھه، ستمگری بی
کشتار،گسترش فقر، گرسنگی، بيکاری و ويرانی 

تواند گامی از استبداد،  که بار آورده است، نمی
اختناق و سرکوب به عقب بردارد، بلکه بحران 
سياسی، آشکارا ضرورت فوری سرنگونی تمام 

 . نظم موجود را اع#م کرده است
بحران اقتصادی .  فريبی ديگر کارساز نيست عوام

ژرف، حل ناپذيريش را در چھارچوب نظم 
ھای تمام  سياست.  موجود، به نمايش گذاشته است

ھا و باندھای طبقه حاکم شکست کاملشان را  جناح
ھای زحمتکش مردم  به طبقه کارگر و عموم توده

حلی  ک#م، طبقه حاکم راه در يک.  اند نشان داده
ھای جامعه ندارد و در  برای غلبه بر بحران

زير فشار تضادھايی که .  بست قرار دارد بن
 -حل خود را در خارج از نظم اقتصادی راه

ھای  طلبند، توده اجتماعی و سياسی موجود می
زحمتکش مردم به مبارزه برای سرنگونی اين 

گرفته  اند و يک  بحران انق#بی شکل نظم برخاسته
ھا نيز انعکاس  اين بحران در ميان با+ئی.  است

شعار .  ھا را تشديد کرده است يافته و اخت#فات آن
ھا و باندھای  خواھی جناح رفراندوم و آزادی

بورژوائی درون و بيرون حکومت، بازتاب اين 
اخت#فات برای غلبه بر بحران سياسی و حفظ 

اما بحران سياسی موجود يک .  نظم موجود است
سادگی بتواند با اين  بحران معمولی نيست که به

اين بحران رشد .  شعارھا و ادعاھا متوقف شود
ھای  خواھد کرد وتوام با آن، اخت#فات و شکاف
 . درون طبقه حاکم را بازھم افزايش خواھد داد
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٧درصفحه   

١از صفحه  دھند که اندکی از سود خود بکاھند تا اين خواست  
اما ھر کس با .  و دستمزد کارگری عملی شود

داری و کارکرد سرمايه  الفبای نظام سرمايه
داند که طبقه  آشنايی داشته باشد اين را می

دار چنين نخواھد کرد و از سود خود  سرمايه
کند که بر دستمزد کارگر بيافزايد  نظر نمی صرف

تری به  که بماند، درست برعکس، دستمزد کم
تمام .  دھد که بر سود خود بيافزايد کارگر می

دار حاکم اين بوده است و اين  ت#ش طبقه سرمايه
خواھد بود تا آن جا که ممکن است سھم بيشتری 
از ارزش جديدی را که طبقه کارگر در پروسه 
توليد ايجاد می کند به تصاحب خود درآورد و 

تری را به عنوان دستمزد به  بخش تا حد ممکن کم
با افزايش دستمزد که با سود .  کارگر بپردازد

دار تناسب معکوس دارد، از سود  سرمايه
شود و برعکس با کاھش  دار کم می سرمايه

دار افزوده  دستمزد است که بر سود سرمايه
 .شود می

داران سودجو در مقابل  از اين روست که سرمايه
افزايش دستمزد شديدا مقاومت و با آن مخالفت 

کنند و برای تنزل دائمی دستمزدھا ت#ش  می
داری داوطلبانه و از روی  ھيچ سرمايه.  کنند می

. کند رضايت دستمزد کارگر را اضافه نمی
بنابراين تحميل خواست حداقل دستمزدی که در 

ھای کارگری نيز بر آن تاکيد شده و  بيانيه تشکل
تر از آن در گرو  ھای پايين يا حتا تحميل رقم

اعمال فشار متشکل ، در گرو اتحاد و مبارزه 
اندازی يک کارزار مبارزاتی  کارگران و راه

 .ست سرتاسری
العاده  سطح دستمزدھا در جمھوری اس#می فوق

ناچيز و نه فقط از سطح دستمزدھا در کشورھايی 
مانند آمريکا، ژاپن و کشورھای اروپايی بسيار 

تر است، بلکه  تر و گاه تا ده برابر پايين کم
دستمزدھای کارگری در ايران حتا از بسياری از 
کشورھای منطقه، از نمونه قطر، امارات، 

. تر است عربستان و حتا عراق و ترکيه نيز پايين
ھای کارگری بايد در برابر  کارگران و تشکل

ای که  سازی نيروی کار و در برابر طبقه ارزان
فروش نيروی کار را به قيمت بسيار ارزان و 

کند،  تر از ارزش آن بر کارگر تحميل می پايين
شورای عالی کار ھدف ديگری جز اين .  بايستند

ھای ھر ساله، ارزش  ندارد که با تکرار بازی
نوين آفريده شده يک ساله طبقه کارگر را تا حد 

داران بريزد،  جا به حلقوم سرمايه امکان يک
ھا سازد و  اضافه ارزش بيشتری را نصيب آن

سھم باز ھم ناچيزتری را به طبقه کارگر 
روزی  تر، تيره اختصاص دھد، تا معيشت نازل

تری را بر طبقه  بيشتر و ف#کت افزون
ھای  کارگران و تشکل.  استثمارشده تحميل کند

ھا بايستند و  کارگری بايد در برابر اين ت#ش
ای  برای افزايش حداقل دستمزد مبارزه متحدانه

ترديدی در اين مساله نيست که .  را سازمان دھند
طبقه کارگر در اساس برای براندازی و نابودی 

داری و محو استثمار و طبقات  نظام سرمايه
اما مادام که ھنوز قدرت سياسی .  کند مبارزه می

را به چنگ نياورده و نظم موجود را برنيانداخته 
است، برای بھبود شرايط معيشتی و حقوقی خود، 

که در چارچوب ھمين  راه ديگری ندارد جز آن
. نظم، مبارزه کند و خواھان دستمزد بيشتر باشد

در جمھوری اس#می بدون مبارزه متحد و 
يکپارچه، حتا از بھبودھای جزيی در شرايط  کار 

رژيم، رقمی در حول و حوش افزايش حقوق 
 تا ١٢کارمندان و در بھترين حالت چيزی حدود 

 درصد به حداقل دستمزدھا اضافه کنند و ١۵
 ھزار تومان کنونی، در ٩٣٠حداقل دستمزد از 

 ھزار تومان ۵٠نھايت به حدود يک ميليون و 
ست که حتا بر طبق  اين در حالی!  افزايش پيدا کند

سند بررسی ھزينه خانوار بانک مرکزی برای 
با (، متوسط ھزينه يک خانوار شھری ٩۵سال 

 ھزار ٢٧۵ ميليون و ٣معادل )  نفر٣/ ٣ميانگين 
 ۴اين مبلغ برای يک خانوار .  تومان بوده است

. رسد  ھزار تومان می٩٠٠ ميليون و ٣نفره به 
 را نيز در محاسبه ٩٧ و ٩۶حال اگر تورم سال 

وارد کنيم، در اين صورت حداقل دستمزد برای 
 نفره در سال ۴تامين ھزينه ماھانه يک خانوار 

 !شود  ميليون تومان می۵، بالغ بر ٩٧
اين عين رقمی است که سنديکای کارگران 

رانی تھران و حومه ، سنديکای کارگران  اتوبوس
گروه اتحاد "تپه و  وصنعت نيشکر ھفت کشت

در بيانيه مشترکی که در رابط با "  بازنشستگان
اند و مورد تاييد    انتشار داده٩٧حداقل دستمزد 

ھا و فعا+ن کارگری نيز قرار گرفته  ساير تشکل
عموم کارگران .  اند است، بر آن تاکيد نموده

خواھان افزايش حداقل دستمزد به با+ی خط فقر 
ست که سطح  ھستند و اين ھمان حداقل دستمزدی

زندگی و معيشت کارگران را دست کم از زير 
البته روشن است که .  کند خط فقر خارج می

دھنده آن  ھای تشکيل و گروه"  شورای عالی کار"
استثنا ھمه دشمن طبقه کارگرند و جز حفظ  که بی

دار وظيفه ديگری ندارند، به  منافع طبقه سرمايه
ھای کارگری تن  اين خواست کارگران و تشکل

ھا  نه از آن رو که به زغم بعضی.  نخواھند داد
چنين امکان و پولی وجود ندارد و از توان طبقه 

امکانات به حد کافی وجود .  حاکم خارج است
داران به اين رضايت  ست سرمايه دارد فقط کافی

حضورھمين عناصر رذل و لمپن و ضد کارگر، 
در روزھای پايانی ھر سال مبلغی را به عنوان 

کنند که مطلقا  حداقل دستمزد سال آينده تعيين می
ھيچ تناسبی با سطح ھزينه ماھانه کارگران ندارد 

توان  به نحوی که با آن در بھترين حالت تنھا می
روندی .  ھزينه يک ھفته تا ده روز را تامين کرد

 سالی که از ٢٨که با تکرار و توالی آن در 
گذرد، ھمواره  تصويب و اجرای قانون کار می

خواست کارگران، نيازھا و ھزينه زندگی 
کلی ناديده گرفته شده  خانوارھای کارگری به

از اين رو دستمزدھای واقعی و قدرت .  است
خريد کارگران پيوسته کاھش يافته، شکاف و 

تر و  ھا مدام عميق فاصله دستمزدھا و ھزينه
ھا کارگر و  زيادتر شده است و ميليون

ھای کارگری به زير خط فقر و گرسنگی  خانواده
اگر سھم دستمزد از ھزينه .  اند دائمی رانده شده

توليد را که در جمھوری اس#می بسيار پايين و 
بينيم که  ناچيز است مورد بررسی قرار دھيم می

ھمين سھم ناچيز دستمزدھا، سال به سال کاھش 
ھای  موسسه پژوھش"مطابق پژوھش .  يافته است
(اجتماعی ) وابسته به سازمان تامين اجتماعی" 
شامل (،  سھم ھزينه نيروھای انسانی ٩۵در سال 

 به ٧٣ درصد در سال ١۴/  ۶از )  دستمزد و بيمه
ھمين .   تقليل يافته است٩٢ درصد در سال ۴/  ۶

ھای بعد از آن نيز ادامه داشته  روند در سال
کاھش دائمی سھم دستمزد از ھزينه توليد، .  است

با کاھش دائمی دستمزدھای واقعی ھمراه بوده 
ارقام افزايش سا+نه حداقل دستمزد چنان .  است

اندک و ناچيز بوده است که ھيچ تاثير 
ای در سقوط  اکثريت کارگران به  بازدارنده

تمامی شواھد .  ورطه فقر و گرسنگی نداشته است
حاکی از آن است که امسال نيز طبقه حاکم و 
دولت اين طبقه البته به ياری کارگزاران و 

ساز  ھای جاسوسی و دست نوکران خود در تشکل

 ٩٧طبقه کارگر و حداقل دستمزد سال 



 ۴ ٧۶٢ شماره  ٩۶ھفته اول اسفند     ۴

١از صفحه   

کشوری با تمامی .  ايران يکی از اين کشورھاست
داری به ھمراه  ھای نظام سرمايه پلشتی

ترين نظام سياسی، يعنی يک حکومت  مانده پس
حکومتی که با تکيه بر سرنيزه ھر صدای .  دينی

کند حتا اعتراض به  اعتراضی را در گلو خفه می
"ھای اجتماعی را ناھنجاری ھای  ناھنجاری. 
ھنجار "که امروزه بر اثر وفور به "  اجتماعی
 .اند و امری معمول تبديل شده" اجتماعی

کيست که شاھد کار کودکان در کوچه و خيابان 
نبوده باشد؟ مسئو+نی که ابتدا وجودشان را انکار 

کردند، و ھنگامی که جای انکاری باقی نماند،  می
کودکانی که بنا به .  به جعل آمار روی آوردند

 ٧ تا ٣ھای غير رسمی تعدادشان به  تخمين
" کودکان خيابانی"ميليون نفر رسيده و مسئو+ن 

اند بيکاره و آواره در  گويی کودکانی.  نامندشان می
ھای  گرچه نه طبقه حاکم و نه دستگاه.  ھا خيابان

از "  جعل آمار"تا "  انکار"دولتی از ھنگام 
از کارفرمايان .  اند استثمارشان دريغ نورزيده

ھای آجرپزی و  ھای زيرزمينی و کوره کارگاه
بازاريان گرفته تا شھرداری تھران و 

" گردی کارت زباله"شان  پيمانکارانش که برای
کنند و بر حسب مصلحت ھر از  ھم صادر می

گاھی دستگيرشان ميکنند، توھين و تحقيرشان 
تراشند و  کنند، موھايشان را می می

آنھا ھمه در .  کنند شان را احضار می ھای خانواده
ھا و آزارھای جسمی و  معرض انواع بيماری

 .جنسی قرار دارند
ھا  خواب ھای شھرھا به کارتن کيست که در خيابان

ھايی که حتا به  خواب کارتن.  برنخورده باشد
برند تا از شر آزار و اذيت پليس،  گورھا پناه می

. سرما  يا اوباش رژيم در امان باشند
شود ھمه معتادند و  ھايی که وانمود می خانمان بی

. باز ھم آمار ضد و نقيض است.  پا سارقين خرده
گويد   عضو شورای شھر تھران می٩۵در آبان 

خواب اسکان داده   ھزار کارتن٢۴سال گذشته 
 ھزار نفر به تعدادشان ۴  –  ۵شدند و ھر ساله 

، از ٩۶شود، اما آمار غير رسمی سال  افزوده می
و ھمين چند روز .  کند خانمان ياد می  ھزار بی١۵

خانمان ابراز  پيش نيز نسبت به افزايش زنان بی
 .شد " نگرانی"

گويد تعداد معتادان افزايش يافته و به  يکی می
/  ۵بيش از  ديگری .   ميليون نفر رسيده است٢ 

 ميليون نفر بود که بر ٣گويد چند سال پيش  می
 ھزار ٨٠٠ ميليون ٢تعدادشان به "  اقدامات"اثر 

کند اين آمار  نفر رسيده و آن يکی اعتراف می
تنھا تعداد معتادان ثبت شده است و آمار واقعی 

چنين  مسئولين، ھم.  تر است معتادان بسيار بيش
دھند اکنون اعتياد چنان فراگير شده  می"  ھشدار"

اما .  دھند که يک ششم معتادان را زنان تشکيل می
به چه ارگان يا مسئو+نی؟ به ھمان "  ھشدار"

ھا و مسئو+نی که با رواج فقر و بيکاری،  ارگان
نابودی اميد به آينده و دريغ امکانات ورزشی و 
تفريحی از جوانان و قاچاق بی حد و حساب مواد 

 ی چنين شرايطی ھستند؟ مخدر پديدآورنده
رئيس سازمان برنامه و بودجه نرخ بيکاری در 

/  ٧شش ماه اول سال را   درصد اع#م ١١ 
کند، مرکز آمار نرخ بيکاری در سال گذشته  می
 ١٢ درصد، وزير کشور در مھر ماه ١٢ /  ۴را 

افزايد که اين نرخ در برخی از  درصد و می
رسد، اما دو روز بعد،   درصد می۶٠شھرھا به 

سخنگوی دولت آمار وزير کشور را تکذيب 
. گرچه تمامی اين آمارھا جعلی ھستند!  کند می

" بيکار"زيرا جمھوری اس#می افرادی را 
کند که در ھفته يک ساعت کار با  محسوب می

 تومان نکرده باشند، آن ھم ٧۶٠ ھزار و ٣درآمد 
از ميان جمعيت فعال؛ يعنی مجموع جمعيت 

در نتيجه بيکارانی که خود .  شاغل و جويای کار
اند در اين آمار  را به ھر دليلی به ثبت نرسانده

 . ناپيدايند
. گرچه شاغ#ن نيز روزگار خوشی ندارند

کارگران و بازنشستگان، معلمان و پرستاران، 
کشاورزان و ھر قشر و گروه ديگری از توده 

 ٨٠گويد  وقتی يکی از مسئو+ن می.  زحمتکش
بگيرند و از  درصد کارگران بازنشسته حداقل

 ھزار ۵٠٠ ميليون و ٢ ميليون نفر، ٣مجموع 
اند و  نفر در تأمين مخارج زندگی خود درمانده

 درصد کارگران با قراردادھای موقت کار ٩۵
ماندگی دستمزدی   درصد ھم عقب۶٣کنند و  می

وجود دارد، آن ھم دستمزدھايی که به اذعان 
بسياری از مسئو+ن چندين برابر زير خط فقر 

 .ای از واقعيت بازگو شده است است، فقط گوشه
 ميليون زن سرپرست ٧:  و آمارھای ديگر

ھا بيکارند و با  خانواده وجود دارد که اکثريت آن
ھا نظير کميته امداد  ھای ناچيز برخی ارگان صدقه

اند؛  نشين  ميليون حاشيه١١کنند؛  امرار معاش می
ھا وجود  فروش که آماری درباره آن زنان تن

ھای  در و ديوارھای شھر که پرند از آگھی.  ندارد
فروش اعضای بدن؛ کودکان بازمانده از تحصيل 
بر اثر کمبود امکانات آموزشی يا ناتوانی 

ھای تحصيل مانند  ھا در پرداخت ھزينه خانواده
يا دفتر و کتاب و "  رايگان دولتی"شھريه مدارس 

 .روپوش و ھزينه رفت و آمد
ھای   نمای برج.  اين جامعه نمای ديگری ھم دارد

ھای چند  سر به فلک کشيده و وي#ھا و آپارتمان
ھا و پاساژھای شيک با  ميليارد تومانی، خيابان

ھای پر از  ھا و بوتيک ھا و فروشگاه رستوران

آخرين کا+ھای اروپايی و آمريکايی و 
ھا ويراژ  قيمتی که در خيابان ھای گران اتومبيل

 .دھند می
ھای بزرگ با مبلمان شيک که  نمای اتاق

مسئو+ن اجرايی رژيم روزھا به برگزاری 
و "  ھشدار"ھمايش و سمينار و گردھمايی و دادن 

ای از  اند تا بی آن که گره مشغول"  نگرانی"ابراز 
" ح#ل"ھای نجومی را  مشک#ت بگشايند، حقوق

ھا معام#ت  ای که پشت آن درھای بسته.  کنند
بزرگ چند ميليون و چند ميليارد تومانی با 

ھای بانکی داخلی  زدوبند و باندبازی روانه حساب
ھا و ام#کی که  شود يا زمين و خارجی می

شود و ھمه از کيسه  سندشان دست به دست می
 .توده کارگران و زحمتکشان اين سرزمين

تر کردن زندگی بر  يا مجلسيانی در انديشه سخت
اند و البته يافتن  کارگران و زحمتکشان و زنان

کاری برای چند ميليارد رشوه و اخت#س  راه
 .ناقابل

يا رھبر رژيمی که وقتی استاندارش برای خالی 
 سيستان و  ھای استان نبودن عريضه از محروميت

خواند و  می"  کاره ھيچ"گويد خود را  بلوچستان می
 ۴اما در برداشت .  دھد اش می به دولت حواله

" کاره ھمه"ميليارد د+ر از صندوق توسعه ملی 
 ميليارد ٢او با يک چرخش قلم، يک باره .  است
 ميليون د+ر آن را حواله امور نظامی ۵٠٠و 
کند و به سوی چندين ميليون نفری که  می

 ميليون ١۵٠شان را بسته،  ريزگردھا راه نفس
کند؛ آن ھم در شرايطی که خود  د+ر پرتاب می

ی اين فاجعه محيط زيستی  اين رژيم پديدآورنده
 . است، تازه اگر اين پول در اين راه صرف شود

ھای اجتماعی  ای که تمام ناھنجاری آيا در جامعه
بدل گشته،  انفجار خشم و "  ھنجارھا"به 

. نارضايتی مردم غافلگيرانه است؟ نه چنين نيست
چندان که افزايش بودجه نھادھای نظامی در 

 ۵٠٠ ميليارد و ٢+يحه بودجه و اختصاص آن 
نامنتظره "  تقويت بنيه دفاعی"ميليون د+ر به 

طلبان  چرا که به ويژه با رسوايی اص#ح.  نيست
نزد مردم، اين تنھا ستونی است که رژيم بر آن 

. اش به ددمنشی آن وابسته است تکيه زده و حيات
. دانستند توفانی در راه است سران رژيم نيز می
شود، تا ريشه آنان را برکند و  توفانی که برپا می

اين رژيم توحش و تحجر را به ھمان اعماق 
 .تاريخی براند که از آن سر برآورده است

 ھای اجتماعی  ناھنجاری
 اند ھای اجتماعی تبديل شده"ھنجار"که به 



 ۵ ٧۶٢ شماره  ٩۶ھفته اول اسفند     ۵

  ٧درصفحه 

١از صفحه   

قوه قضائيه قاتل زندانيان 

سرويس "و ارتباط با "  جاسوسی"اتھام .  دادند
از جمله اتھامات گل و گشادی است "  ھای بيگانه

که در کيسه مارگيری مقامات قضايی و دادستانی 
رژيم به وفور يافت می شود و ھر بار ھم که 

بر "  جاسوسی"+زم بدانند بنابر ضروت اتھام 
تا اينجای .  سينه دستگيرشدگان سنجاق می کنند

ماجرا، ھمه شواھد حاکی از به قتل رسيدن اين 
مقامات .  استاد جامعه شناسی در زندان است

امنيتی جمھوری اس#می نيز با تھديد خانواده و 
نيز با توسل به فيلمی نصف نيمه که در آن ھيچ 

سيد امامی ثبت نيست، "  خودُکشی"صحنه ای از 
نمی توانند پشت جعليات صحنه 

با اين ھمه، چه .  سنگر بگيرند"  خودُکشی"سازی
کرده "  خودُکشی"کاووس سيد امامی در زندان 

باشد و چه توسط ماموران امنيتی به  قتل رسيده 
بی .  باشد، در اصل ماجرا ھيچ تغييری نمی کند

ھيچ ترديدی قوه قضائيه قاتل اين استاد جامعه 
 . شناسی است

آنچه در زندان ھای جمھوری اس#می بطور 
مداوم اتفاق می افتد، اگر گوشه ای از اين 
جنايات سيستماتيک حتی در يک رژيم  
بورژوائی  پارلمانی رخ می داد، به استعفای 
رئيس قوه قضائيه، دادستانی و مسئول سازمان 

در جمھوری اس#می .  زندان ھا منجر می شد
در اينجا نه تنھا .  اما، قضيه بسيار متفاوت است

 ساله نشان ٣٩ھيچ اتقاقی نمی افتد، بلکه تجربه 
داده است که قات#ن و آدم کشان جمھوری 
اس#می به پاس اينگونه خدمات مرگبار خود، 

دليل آن ھم بسيار ساده .  ارتقاء مقام ھم می يابند
در جمھوری اس#می، ما ھرگز با يک قوه .  است

قضائيه مستقل، دادستانی پاسخگو و سازمان 
سيستم .  زندان ھای مسئول مواجه نبوده و نيستيم

قضايی جمھوری اس#می و تمامی دستگاه ھای 
زير مجموعه آن از با+ تا پائين انتصابی و 
جملگی نه تنھاغير مستقل، بلکه ابزار مستقيم 

 .سرکوبگری عريان طبقه حاکم نيز ھستند
در ھمين ماجرای قتل کاووس سيد امامی، به 
رغم اينکه قوه قضائيه و دادستانی تھران مکرر 

او در زندان تاکيد دارند، اما در "  خودُکشی"بر 
عين حال، از ابتدايی ترين خواست خانواده  سيد 
امامی که ھمانا کالبدشکافی مستقل از جنازه او 
است، به شدت مخالفت کرده و از ھمان آغاز راه 
ھر گونه تحقيق و تفحص غير حکومتی در مورد 

به وک#ی .  علت مرگ سيد امامی را بسته اند
خانواده او حتا اجازه بازديد از سلول سيد امامی 
را ندادند، تا چه رسد به تحقيق و کالبد شکافی 

اينگونه .  مستقل جھت دستيابی به حقيقت موضوع
 سال گذشته، امری ٣٩اقدامات قوه قضائيه طی 

اگر .  بسيار معمولی، متعارف و شناخته شده است
 . غير از اين بود، مايه تعجب بود

انتشار خبر مرگ کاووس سيد امامی در زندان، 
يک بار ديگر موج گسترده ای از نگرانی و 
واکنش ھای اعتراضی نسبت به عدم تامين جان 
زندانيان در زندان ھای جمھوری اس#می را 

اينبار، بر خ#ف اعتراضات شکل .  ايجاد کرد
گرفته نسبت به قتل تعدادی از بازداشت شدگان 
خيزش انق#بی ديماه گذشته که عمدتا در حد 
شبکه ھای اجتماعی باقی ماندند، نگرانی ھا 

بر خ#ف بازداشت شدگان .  بسيار فراتر رفت
ديماه که تماما جوانانی گمنام و از اقشار پايين 
جامعه بودند و از اين رو کشته شدن تعدادی از 
آنان زير بازجويی و شکنجه از محدوده شبکه 
ھای اجتماعی فراتر نرفت، مرگ کاووس سيد 
امامی اما، به دليل جايگاه علمی او و نيز داشتن 
تابعيت کشور کانادا، واکنش ھای اعتراضی 

 . بسياری را در داخل و خارج بر انگيخت
در کنار واکنش گسترده شبکه ھای اجتماعی و 
نيز ايجاد ترديد و عدم پذيرش خبر رسمی 

سيد امامی توسط پاره ای از عناصر "  خودُکشی"
درونی رژيم از جمله حسام الدين آشنا، مشاور 
حسن روحانی و علی مطھری نايب رئيس 
مجلس، ما شاھد موج گسترده ای از اعتراضات 
توسط انجمن ھای علمی و مطالعاتی درون کشور 

در محافل بين المللی نيز کانادا از .  ھم بوده ايم
جمله کشورھايی بوده که نمايندگان و دولت اين 

و تحقيقات "  حقيقت"کشور خواھان پيگيری
 –در مورد علت مرگ شھروند کانادايی"  مستقل"

افزون بر .  ايرانی خود در زندان اوين شده اند
واکنش دولت کانادا، ما شاھد موضع تند مگدلنا 
مغربی، معاون شمال آفريقا و خاورميانه گروه 
حقوق بشر عفو بين الملل نسبت به قتل زندانيان 

مگدلنا .  در زندان ھای جمھوری اس#می ھستيم
جلوگيری مقامات :"مغربی در توئيتر خود نوشت

از انجام تحقيقات مستقل در مورد مرگ بسيار 
مشکوک دکتر سيد امامی نشان از يک ت#ش 
عامدانه و برنامه ريزی شده برای پنھان کردن 
. ھرگونه شواھدی از شکنجه و قتل احتمالی دارد

او در زندان اوين، جايی که بازداشت شدگان 
تحت نظارت مستمر ھستند و تمام وسايل شخصی 
از آنھا گرفته می شود، بازداشت بوده و امکان 

 ".خودُکشی در چنين شرايطی تقريبا محال است
در ماجرای قتل سيد امامی، جعفری دولت آبادی 
دادستان تھران که با موجی از اعتراض نسبت به 

سيد امامی مواجه بود، "  خودُکشی"اع#م خبر 
حتا قصور مسئو+ن زندان در حفظ جان او را 
نيز نپذيرفت و اع#م کرد که، ماموران زندان تا 
آنجا که برايشان مقدور بوده وظايف خود را به 

البته از جعفری دولت .  درستی انجام داده اند
آبادی که بر جايگاه پيشين سعيد مرتضوی نشسته 

جعفری .  است، انتظاری بيش از اين نبايد داشت
. دولت آبادی ھم يک سعيد مرتضوی ديگر است

ھمه از يک قماش و تماما از جنس آدمکشانی 
 . جانی و جنايتکار ھستند

در دو ماه اخير، ما دست کم با اع#م رسمی قتل 
قتل .  سه زندانی در ايام بازداشت مواجه بوده ايم

 ١٩کاووس سيد امامی استاد جامعه شناسی در 
بھمن، قتل سينا قنبری و وحيد حيدری از 
بازداشت شدگان جنبش اعتراضی ديماه گذشته که 
ھر سه مورد توسط دادستانی به طور رسمی 

. در زندان اع#م شده اند"  خودُکشی"تحت عنوان 
 تن ديگر از ٨در اتفاقات ديماه، دست کم 

بازداشت شدگان زير بازجويی و شکنجه کشته 
شدند که جمھوری اس#می با انداختن جنازه 
ھايشان در بيرون از زندان، اساسا منکر 
دستگيری آنان شد و از اين بابت ھيچ مسئوليتی 
در قبال مرگ اين جوانان گمنام و تھيدست جامعه 

 . به عھده نگرفت
 ھم، ما شاھد قتل دست کم ٨٨در ماجرای سال 

چھار نفر از زندانيان در بازداشتگاه کھريزک 
سعيد مرتضوی در آن دوره دادستان .  بوديم

. تھران و متھم اصلی مرگ بازداشت شدگان بود

به رغم آنھمه سرو صدايی که از مرگ بازداشت 
شدگان کھريزک در جامعه بلند شد، احمدی نژاد، 
سعيد مرتضوی دادستان تھران و عامل اصلی 
فاجعه کھريزک را ابتدا در مقام رياست ستاد 
مبارزه با قاچاق ارز و کا+ منصوب کرد و سپس 
رياست صندوق تامين اجتماعی را به او واگذار 

ھمين احمدی نژادی که اکنون از فساد و بی .  کرد
عدالتی در قوه قضائيه فرياد می کند و حتا نھيب 
می زند که خامنه ای ھم در مقابل ظلم دستگاه 

انگار دستگاه قضايی .  نيست"  پاسخگو"قضايی 
 سال گذشته فاسد و ۵جمھوری اس#می فقط طی 

ظالم شده و در دوران رياست جمھوری خود 
احمدی نژاد و دوره دادستانی سعيد مرتضوی، 
دستگاھی مملو از عدالت و پاسخگويی بوده 

 !!.است
 -نمونه ديگر قتل زھرا کاظمی، عکاس کانادايی

قتلی که توسط سعيد .  ايرانی در اوين است
سعيد .   صورت گرفت٨٢مرتضوی در تير ماه 

مرتضوی اما، بعد از قتل زھرا کاظمی به جای 
او که تا آن زمان تحت .  محاکمه ارتقاء مقام يافت

" قاتل مطبوعات"به "  قاضی مرتضوی"عنوان 
شھره بود، پس از ماجرای قتل زھرا کاظمی، 
توسط قاضی القضات جمھوری اس#می به مقام 

نمونه فاجعه بار .  دادستانی تھران ارتقاء يافت
ديگر، قتل نويسندگان، شعرا و ھنرمندان توسط 
دستگاه قضايی و اط#عاتی جمھوری اس#می 

.  اتفاق افتاد٧٧ و ٧۶است که در سال ھای
" ای قتل ھای زنجيره"کشتاری که تحت عنوان 

ای در تاريخ جمھوری اس#می ثبت شده اند و 
اکنون کليت جامعه تا حدودی از کم و کيف وقوع 

قتل ھايی که فرامين .  اين قتل ھا با خبر ھستند
فقھی آن توسط عناصری مثل محسنی اژه ای 

امنيتی رژيم و دری نجف آبادی -عنصر قضايی
وزير وقت اط#عات صادر می شد و سعيد امامی 
معاون دری نجف آبادی عامل اجرايی احکام فوق 

با برم# شدن ماجرای قتل ھای زنجيره ای، .  بود
سعيد امامی را در زندان کشتند تا آمران قتل ھا 
که ھمان مسئو+ن درجه اول قوه قضائيه بودند، 

دری نجف آبادی اگر چه از پست .  در امان بمانند
وزارت اط#عات کناره گيری کرد، اما ب# 
فاصله توسط خامنه ای به پست ھای با+تری 

 .منصوب شد
نمونه وحشتناک تر از ھمه موارد فوق، قتل عام 

 ۶٧ھزاران زندانی سياسی محکوم در تابستان 
قتل عامی که سرانجام با گذشت بيش از دو .  است

دھه، دست کم گوشه ھايی از ابعاد اين فاجعه 
ھولناک طی سال ھای اخير بر م# و بخش 

در ميان .  وسيعی از جامعه نسبت به آن آگاه شدند
ھمه جنايات فوق، تنھا نمونه ای که تاکنون ھيچ 
رد پايی از آن در جامعه نيست، قتل بازداشت 

صدھا .   است۶٠شدگان در سال ھای نخست دھه 
 زير ۶٢ تا ۶٠جان گرانقدری که در سال ھای 

شکنجه و بازجويی پرپر شدند و ھر کدام از آنان 
در بی خبری محض در گوشه از خاک پھناور 

در آن دوران تک صدايی .  ايران دفن شده اند
جمھوری اس#می، مقامات قضايی و دادستانی 

" خودُکشی"کشور، نه نيازی به عنوان جعلی 
داشتند و نه ضرورتی برای اع#م خبر مرگ آنان 

ھمه .  به خانواده ھای شان را احساس می کردند
اين فراموش شدگان، بی آنکه جامعه از عمق 
چنين جنايتی مطلع گردد، بی آنکه نام و نشانی از 
آنان در متن جامعه و شبکه ھای اجتماعی بر 
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گذاری در بخش توليد  اقتصاد حاکم باشد، سرمايه
با ريسک ھمراه باشد و يا نرخ سود در بخش 
توليد پايين باشد، چه اتفاقی برای اين پول 

 !افتد؟ می
 –از سوی ديگر اقتصادی که با بحران رکود 

تورمی ھمراه باشد، به اين معنا نيز ھست که 
بنابراين پول .  يابد قدرت خريد پول مدام کاھش می

تواند ساکن در جايی بماند، يا بايد به سرمايه  نمی
تبديل شود، يا به صورت )  تجاری يا خدماتی(

که  سپرده بانکی به بھره بانکی چشم بدوزد، يا اين
ھای ويژه  يکی از راه.  وارد بازارھای مالی شود

ی ايران، خريد ارز  ھم ريخته در اقتصاد به
خارجی است که در ھيچ کشور ديگری ديده نشده 

 . مگر در مقاطعی کوتاه و خاص
ای ھمين  گونه حتا بخش مسکن نيز در ايران به

در افکار عمومی از ديرباز از .  حکايت را دارد
گذاری در مسکن و خريد زمين به عنوان  سرمايه

شد و ھمين  گذاری مطمئن نام برده می يک سرمايه
گذاری در اين  مساله گرايشی را برای سرمايه

ھای  ای که در سال گونه به.  کرد بخش تقويت می
گذشته شاھد بوديم که قيمت مسکن در يک سال 

يافت و ھمين موسسات مالی و  دو برابر افزايش 
ھا به اميد کسب سود نجومی در بخش  حتا بانک

ھای عظيمی در اين بخش  گذاری مسکن، سرمايه
کردند که با رکود بخش مسکن به دليل عدم قدرت 

ھا و موسسات مالی با بحران  خريد مردم، بانک
مالی روبرو شدند که عيان شدن ورشکستگی 

جزئی از آن )  از نمونه شانديز(موسسات مالی 
 ھمين ٩١ و ٩٠يا سودھايی که در سال .  است

موسسات مالی با خريد د+ر کردند، زمانی که با 
اعتماد به لایر به شدت "  ھا ھدفمندسازی يارانه"

اعتمادی به اقتصاد و لایر با  کاھش يافت و اين بی
ھای نفتی به اوج خود رسيد که منجر  تشديد تحريم

به با+ رفتن شديد بھای د+ر و ديگر ارزھای 
خارجی شد، به نحوی که بھای يک د+ر از 

 تومان در ٣٨۶٠ به ٨٩ تومان در سال ١١٠٠
ست که پول ھيچ   رسيد و اين در حالی٩١سال 

ھای استثنايی مانند  مگر در حالت(کشوری 
در سطح جھان شاھد چنين سقوطی )  ونزوئ#

 .نبوده است
ی  اساسا پول به عنوان ابزاری برای تسھيل مبادله

پول که در روند تکاملی خود در .  کا+ بوجود آمد
چون  ھای فلزی با ارزش ھم تاريخ به شکل سکه

 و متناسب با  ط# و نقره درآمده بود، در ادامه
داری به شکل  نيازھای مناسبات اقتصاد سرمايه

. بھا درآمد ی فلزات گران پول کاغذی با پشتوانه
ھا انحصار چاپ پول کاغذی را  در ادامه دولت

زمان با  در دست خود گرفته، تا امروز که ھم
داری، پول نيز به غولی  انحطاط نظام سرمايه

غولی که در نظام .  غيرقابل مھار تبديل شده است
داری نشان عظمت، ثروت و  نابرابر سرمايه

 . شکوه اکثريتی ناچيز است
داری ايران که  اين غول در اقتصاد بيمار سرمايه

تورمی چھل ساله دچار است،   –به بحران رکود 
گونه  تری داشته و بدون ھيچ تاثيرات مخرب عظيم

ترديدی به يک بيماری غيرقابل ع#ج مناسبات 
ھای  داری تبديل شده که مانند سلول سرمايه

سرطانی تمام وجود آن را در برگرفته است و 
دارانه  حل سرمايه گونه راه گوييم که ھيچ اگر ما می

برای برون رفت از بحران اقتصادی حاکم در 
ايران وجود ندارد، ريشه در ھمين نگاه 

 .نگرانه به واقعيت اقتصاد ايران دارد واقع
 ۵٠٠ تا کنون نقدينگی بيش از ١٣٧٠از سال 

 ميليارد تومان در ٢٨۶٠برابر گرديده، يعنی از 
 ھزار ميليارد ۴۴۵ تريليون و ١ به ٧٠سال 

ست که حجم  تومان رسيده است و اين در حالی
 برابر شده و ٢اقتصاد ايران در بھترين حالت 

ھا حجم اقتصاد ايران به  حتا در برخی از سال
با .  دليل رشد منفی اقتصادی کوچک شده است

ھا که رشد اقتصادی  اين وجود در ھمان سال
 درصدی ٣٠منفی بود ما شاھد افزايش حدود 

رشد نقدينگی در دوره رياست .  نقدينگی ھستيم
حتا رکورد   -در مجموع   –جمھوری روحانی 

 درصد، و ٣٠ نقدينگی ٩۴درسال .  شکسته است
سال .   درصد افزايش يافت٢٨ بيش از ٩۵سال 

انداز افزايش نقدينگی کمتر  جديد و آينده نيز چشم
کسری بودجه .   نخواھد بود٩۵ و ٩۴ھای  از سال

ھای بانکی و  کم سابقه به ھمراه نرخ با+ی بھره
رکود سنگين ھمه از عوامل رشد نقدينگی در 

 .سال آينده خواھند بود
برد، و  وقتی که اقتصادی در رکود بسر می

اعتمادی سياسی و اقتصادی نسبت به حاکميت  بی
در جامعه وجود دارد، چه اتفاقی برای اين 

افتد؟ ھمان اتفاقی که در روزھای  نقدينگی می
گذشته افتاد، با کمترين رويداد سياسی و اقتصادی 

ھای سرگردان از اين بازار به آن بازار از  پول
آورند، بويژه  جمله ارزھای خارجی ھجوم می

که در حافظه نزديک مردم نيز به طور مثال  آن
پول به دليل .  رشد چند برابری د+ر وجود دارد

ثباتی اقتصاد، رشد تورم و غيره به دنبال  بی
گردد که نه تنھا از قدرت خريد آن  راھی می

کاسته نشود بلکه در بھترين حالت افزيش نيز 
 .داشته باشد

بنابر اين افزايش بھای برابری نرخ د+ر و سقوط 
و جانشين "  هللا جمشيد بسم"ارزش لایر نه به دليل 

او و نه به دليل آزاد شدن مقداری از پول 
چنان  آن(گذاران موسسات ورشکسته مالی سپرده

، بلکه دليل ساختاری )که سخنگوی کابينه گفت

ی طبيعی اقتصاد بيمار  داشته و نتيجه
ھای تازه بانک  سياست.  داری ايران است سرمايه

تر  ای نخواھد داشت جز عميق مرکزی ھم نتيجه
کردن معض#ت غيرقابل حل ساختاری نظام 

 .داری حاکم سرمايه
ھا  برای مثال کابينه روحانی و بانک مرکزی سال

اند که يکی از معض#ت  اين ادعا را مطرح کرده
اقتصاد ايران نرخ با+ی سود بانکی است که ھم 

اين .  باعث افزايش نقدينگی شده و ھم باعث رکود
درست، اما سياست بانک مرکزی چيست؟ بانک 
مرکزی به ادعای خودش برای مقابله با افزايش 
نرخ برابری د+ر و جلوگيری از سقوط بيشتر 

خواھد اقدام به فروش اوراق قرضه  لایر، می
راه حل ديگر !!!   درصد بکند٢٠ساله با بھره  يک

ی سکه ط#  ساله بانک مرکزی پيش فروش يک
دويست و پانزده ھزار تومان زير قيمت بازار و 

 ۴/  ۵ تا ۴فروش اوراق مشارکت ارزی با بھره 
ھای بانک  اين ھم راه حل!!  درصد است

ھمين بودجه سال آينده خود يکی از !!  مرکزی
ای که حجم  بودجه.  عوامل افزايش نقدينگی است

 درصد افزايش داشته ١٠آن نسبت به سال گذشته 
ھای  و کسری آن براساس بررسی مرکز پژوھش

در يک .   ھزار ميليارد تومان است١٣٧مجلس 
ھای جمھوری اس#می نه تنھا قادر  ک#م سياست

نيست به اين وضعيت آشفته سروسامان دھد، 
بلکه مدام بر عمق بحران اقتصادی ساختاری 

 .افزايد نظام حاکم می
اما از نتايج افزايش بھای د+ر، تشديد تورم و به 

در روزھای گذشته .  دنبال آن تشديد رکود است
قيمت اغلب کا+ھا به شدت افزايش يافت و اين 

ھای دولتی  به گزارش رسانه.  تازه آغاز کار است
 تا ٢قيمت انواع اتومبيل تنھا در دو ساعت بين 

 ميليون تومان افزايش يافت و حتا پس از ٣٠
 تومانی د+ر قيمت اتومبيل در روز ١٠٠کاھش 

خبرگزاری (شنبه برای بار دوم افزايش يافت 
حتا مھم نيست که کا+ وارداتی است يا ).  تسنيم

ی ايران ھمه  توليد داخل، در اقتصاد فروريخته
افزايش قيمت .  کند چيز به د+ر ربط پيدا می

ی خود منجر به کاھش  کا+ھا و تورم به نوبه
کاھش قدرت خريد .  شود قدرت خريد مردم می

افزايش بھای د�ر، 
 نتايج و چرايی آن
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وقتی مردم پولی .  زند مردم نيز به رکود دامن می
ست که کا+ھا  برای خريد نداشته باشند طبيعی

به خصوص که .  نيز بدون خريدار خواھند ماند
ھم اکنون اکثريت بسيار بزرگ جامعه يا در مرز 
خط فقر قرار دارند و يا زير خطر فقر زندگی 

ست که اين اکثريت بزرگ جامعه  طبيعی.  کنند می
مجبورند نه تنھا از مسافرت، لوازم خانه و غيره 

ترين  پوشی کنند، بلکه در خريد ضروری چشم
مواد غذايی و بھداشتی نيز امساک به خرج دھند 

 .شود گونه رکود اقتصادی نيز تشديد می و اين
ترين نتيجه افزايش  ترتيب در آخر به مھم بدين

رسيم، فقيرتر شدن اکثريت بزرگ  بھای د+ر می
جامعه و به موازات آن ثروتمندتر شدن اقليتی 

 درصدی بھای د+ر، يعنی ٢٠افزايش .  کوچک
 ٢٠ درصدی ارزش لایر و سقوط ٢٠سقوط 

درصدی درآمد حقوق و مزدبگيران جامعه، 
 درصدی سطح زندگی کارگران و ٢٠سقوط 

اما اين تنھا يک روی سکه است، .  زحمتکشان

روی ديگر سکه ثروتمندتر شدن يک اقليت 
ای که  شکاف طبقاتی در جامعه.  کوچک است

ثروت ھر چه بيشتر در دست اقليتی کوچک جمع 
نقدينگی که سا+نه .  شود شود مدام تشديد می می
يابد، دود نشده و   درصد افزايش می٣٠ تا ٢۵بين 

رود، بلکه مدام در دستان بخش  به ھوا نمی
شود، بخش کوچکی که تمام  کوچکی تلنبار می

بازارھا از جمله بازار ارز خارجی را به تسلط 
 کوچکی که به موازات  بخش.  خود درآورده است

افزايش ثروت به فکر تحکيم  ھر چه بيشتر 
قدرت سياسی خود برای حفظ نظم موجود نيز 

بنابر اين تنھا يک راه برای کارگران و .  باشد می
ماند و آن در ھم شکستن نظم  زحمتکشان باقی می

سياسی و اقتصادی موجود است و اولين قدم 
اساسی در اين راه سرنگونی جمھوری اس#می و 
برقراری حکومت شورايی کارگران و 

 .زحمتکشان است
 

 افزايش بھای د�ر، نتايج و چرايی آن

جای مانده باشد، در گوشه ای و يا در گورستانی 
با اين ھمه، اگر .  بی نام و نشان دفن شده اند

روزی روزگاری اسناد اين قتل ھا برم# شوند، 
ترديدی نيست که در مقابل نام کشته شدگان آن 
سال ھا، طبق نظريه پزشکی قانونی، علت مرگ 

 .قيد شده است" خودُکشی"
افرادی مثل تاجزاده، عمادالدين باقی، عبدی، 

که "  اص#ح طلبانی"مرتضی الويری و ديگر 
کاووس سيد "  خودُکشی"اکنون به درستی در 

امامی تشکيک می کنند و ھمزمان از بی عدالتی 
قوه قضايی و عدم پاسخگويی مقامات دادستانی 
داد سخن می دھند، خود بيش از ھمه در جريان 
چند و چون قتل زندانيان آن سال ھا در زير 

از آنجايی که آنان، در .  شکنجه و بازجويی ھستند
 خود جزو موثرترين ۶١ و ۶٠سال ھای 

نيروھای امنيتی و اط#عاتی سيستم قضايی 
جمھوری اس#می بودند، ھر يک ده ھا نمونه از 
قتل بازداشت شدگان آن سال ھا را شاھد 

صدھا .  حضوری و بعضا ھدايتگر بوده اند
بازداشت شدگانی که زير شکنجه و بازجويی بدن 
. ھای شان ريش ريش شد و به کام مرگ رفتند

اين نيروھای به ظاھر اص#ح طلب امروزی که 
ھمان مسئو+ن امنيتی و اط#عاتی آن سال ھا 
ھستند، به رغم اط#عات وسيع و دقيقی که از 
مرگ زندانيان در ھنگام بازجويی دارند و خود 
نيز در زمره عام#ن آن بوده اند، ھمواره در 

 مھر سکوت بر ۶٧ و٦٢ تا ۶٠مورد سال ھای 
لب زده و ھنوز که ھنوز است در حسرت 

دوران "بازگشت به آن سال ھا که از آن به 
خمينی ج#د  ياد می کنند، اشک تمساح "  ط#يی

 .می ريزند
 

آبادی، دادستان  ھمان روز عباس جعفری دولت
" جاسوسی"تھران از بازداشت چند نفر به اتھام 

ھای  در قالب پروژه"خبر داد و گفت که اين افراد 
بندی شده  اسناد طبقه"  علمی و محيط زيستی

آوری  ھای استراتژيک جمع کشور را در حوزه
 .کردند می

 قوه قضائيه 
 قاتل زندانيان است

اثری نخواھد بود و طبقه حاکم به افزايش حداقل 
 .دستمزد به با+ی خط فقر رضايت نخواھد داد

اما از آن جا که خواست افزايش حداقل دستمزد 
به با+ی خط فقر، يک خواست عمومی کارگری 

ست، از ان جا که تمام  و يک خواست سراسری
کارگران، مستقل از آن که در کدام بخش و 

کنند، ھمگی  ای کار می کارخانه و چه رشته
خواھان پايان دادن به زندگی فقيرانه و بھبود 
وضعيت معيشتی و افزايش حداقل دستمزد به 

ھای بسيج و  با+ی خط فقر ھستند، لذا زمينه
ھای گسترده و سراسری  سازماندھی اعتراض

ھای  تر از سال حول اين خواست، بسيار مناسب
ھای  با گسترش اتحاد عمل تشکل.  گذشته است

کارگری حول اين خواست مبرم کارگران، تبليغ 
مستمر اين خواست و حق کارگران برای يک 

گاه سازماندھی اعتراض و  زندگی بھتر، آن

اعتصاب و برافراشتن پرچم جنبش اعتراضی 
توان نخستين  برای افزايش حداقل دستمزد، می

. ھای جدی را در اين زمينه برداشت گام
توانند از  ھای کارگری می ست که تشکل بديھی

تجارب کارگران بازنشسته و اعتراضات مستمر 
. و سراسری بازنشستگان نيز استفاده کنند

نيز در "  گروه اتحاد بازنشستگان"که  خصوصا آن
اين اتحاد عمل حضور دارد و يکی از 
. امضاکنندگان بيانيه افزايش حداقل دستمزد است

توانند، در سراسری  ھای کارگری می تشکل
کردن اين مبارزه و سازماندھی اعتراض به 
دستمزدھای زير خط فقر نقش پيشتازانه و مھمی 

 .ايفا کنند
ھای کارخانه، با  کارگران آگاه و پيشرو، کميته

ھای ويژه  ھای اعتصاب و کميته سازماندھی کميته
توانند مبارزه حول  افزايش دستمزد نيز می

افزايش حداقل دستمزد به با+ی خط فقر را در 
ھا و موسسات و واحدھای  ترين کارخانه بزرگ

با ايجاد پيوند و ارتباط .  استراتژيک سازمان دھند
ھای ھماھنگی  ھا وتشکيل کميته ميان اين کميته

متشکل از کارگران آگاه واحدھای مختلف يک 
توان اعتصابات و مبارزات متشکل  رشته، می
ای را حول افزايش  ای و ھماھنگ شده فراکارخانه

 .حداقل دستمزد سازمان داد
تنھا با اتحاد، اعتصاب و مبارزه متشکل است که 

توان افزايش دستمزد به با+ی خط فقر را بر  می
 .داران و کل طبقه حاکم تحميل کرد سرمايه

دار حاکم به افزايش  از ياد نبريم که طبقه سرمايه
حداقل دستمزد به با+ی خط فقر تن نخواھد داد، 

با اتحاد و اعتصاب و !  مگر با زور و اجبار
مبارزه متشکل است که بايد حق خود را از حلقوم 

 !اين طبقه بيرون بکشيم
 

 ٩٧طبقه کارگر و حداقل دستمزد سال 
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 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اس�می 

وقتی وعده مقامات حکومتی نتوانست مانع 
سقوط لایر در برابر د�ر آمريکا شود، چوب و 
چماق به ميدان آمد و صحبت از دستگيری 

اما ثابت شده .  شد"  هللا جانشين جمشيد بسم"
 –ور در بحران رکود  است که در اقتصاد غوطه

رود خيال پايين  تورمی ايران، د�ر وقتی با� می
، چه با چوب و چماق و آمدن را نخواھد داشت

اما چرا لایر در برابر د�ر .  چه با وعده وعيد
سقوط کرد؟ تاثير آمريکا بار ديگر اين چنين 

 سقوط ارزش لایر بر سفره مردم چه خواھد بود؟
 

 ۴٠٠٠سه ماه پيش بود که بھای د+ر به رکورد 
 ۴١٠٠تومان دست يافت و تا ماه آذر د+ر به 

 تومان از بھای د+ر در آذر ٢٠٠تومان رسيد که 
ھای گذشته  اما در ھفته.   بيشتر بود٩۵سال 

افزايش بھای د+ر در برابر لایر شتاب گرفت و 
 درصد ٢٠در عرض کمتر از دو ھفته حدود 

مقامات جمھوری اس#می ھم به .  افزايش يافت
ھا و بيان علت حقيقی  جای پذيرش واقعيت

افزايش بھای د+ر به سراغ د++ن ُخرد رفته و با 
که اغلب به دليل   -ھا   نفر از آن٩٠دستگيری 

٨ 
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ھای  نام^ه          ))))ا���ـ�ا���ـ�ا���ـ�ا���ـ�((((�ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن برای ارتباط با 

 . ھای زيرارسال نمائيد خود را به يکی ازآدرس
 

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

 
 :سوئيس

Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 

 
ھای مالی خود را به ش¹م¹اره حس¹اب  کمک

بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھ¹م¹راه 
ھ¹¹ای  ک¹¹د م¹¹ورد ن¹¹ظ¹¹ر ب¹¹ه ي¹¹ک¹¹ی از آدرس

 . سازمان ارسال کنيد
:شماره حساب  

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

 
 :نشانی ما برروی اينترنت

 
http://www.fadaian-minority.org 

 
 : E-Mailپست الکترونيک 

 
info@fadaian-minority.org 

 : آدرس کانال سازمان در تلگرام
aghaliyat_fadaian/me.T://http 

 :آدرس سازمان در اينستاگرام
https://www.instagram.com/
fadaianaghaliyat/ 

 آدرس سازمان در تويتر
fadaiana/com.twitter://https 

 آدرس سازمان در فيس بوک
https://www.facebook.com/
fadaian.aghaliyat 

 آدرس نشريه کار در فيس بوک
/com.facebook.www://https

fadaianaghaliyat.kar 

 :ای ميل تماس با نشريه کار
kar@fadaian-minority.org 
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 :بدينوسله به اط#ع  ع#قمندان تلويزيون دمکراسی شورائی می رسانيم که 
از اول ژوئ¹ن "  ديدگ¹اه"  ساعته تلويزيون ٢۴برنامه ھای تلويزيون  دمکراسی شورايی  روی شبکه 

 .شود ست پخش می برد مجددا ازماھواره ياه  به جای ماھواره ھات١٣٩۶ خرداد ١١ برابر با ٢٠١٧
:مشخصات ماھواره    

Satellite Yahsat ماھواره ياه ست  
Frequency   ١١٧۶۶فرکانس  
Polarization Vertical عمودی  
Symbol rate  ٢٧۵٠٠مبل ريتيس  

FEC  ۵/ ۶اف ای سی  
 

:ساعت پخش برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورايی   
وقت ايران  ونيم شب بهنهساعت چھارشنبه ھا    

)وقت اروپای مرکزی  وقت لس انجلس و ھفت عصر به ساعت ده صبح به (   
وقت ايران روز پنجشنبه  نه و نيم صبح به:  بازپخش اين برنامه   

)وقت اروپای مرکزی وقت لس انجلس و ھفت صبح  پنجشنبه به ده شب پنجشنبه به (   
 :اينترنت 

در صورت عدم دسترسی به تلويزيون ماھواره ای ، ميتوانيد از طريق اينترنت نيز برنامه ھای 
 .تلويزيون دمکراسی شورايی را مشاھده کنيد 

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

www.didgah.tv  
www.glwiz.com 

:اقليت –به صورت آرشيو ، در سايت  سازمان فداييان  -٢  
http://www.fadaian-aghaliyat.org/ 

https://tvshora.com/ 
. ساعت و زمان برنامه را به خاطر بسپاريد و به اط#ع دوستان و آشنايان خود برسانيد  

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

.از چند ھفته ، ساعات اين سه منطقه يکسان می شوند  

اند تا  نبود کار به خريد و فروش د+ر روی آورده
علت   –شان باشند  ھای زندگی گوی ھزينه پاسخ

افزايش بھای د+ر را به سودجويی برخی نسبت 
" هللا جانشين جمشيد بسم"داده و از دستگيری 

 .سخن گفتند
اند  را دستگير کرده"  جانشين ولی فقيه"انگاری 

 ٢٠که تا اين حد قدرت داشته که باعث سقوط 
جمشيد "نژاد  احمدی.  درصدی ارزش لایر شود

را کشف کرد و روحانی که جانشين "  هللا بسم
نژاد در ساختار قدرت است، جانشين او  احمدی

 !    !را
اما علت واقعی سقوط ارزش لایر چيست و چرا 
بازارھای پولی ايران اين چنين دستخوش 

ای که بارھا در  شوند؟ مساله ھای شديد می نوسان
رابطه با ارزھای خارجی و يا بازار بورس شاھد 

 .بوده و ھستيم
ريشه اين مساله را بايد در بحران اقتصادی رکود 

ی مناسبات  دارانه تورمی و خصلت سرمايه  –
داری پول  در اقتصاد سرمايه.  حاکم جستجو کرد

شود ولی اگر رکود بر  به سرمايه تبديل می

 افزايش بھای د�ر، نتايج و چرايی آن


