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 کارگران سراسر جھان
 ! متحد شويد

  ۵درصفحه 

٢درصفحه   

 

۴درصفحه   

  ٣درصفحه 

 اعتصاب سراسری رانندگان، 
 کارھاھا و راهضعف

دومين اعتصاب سرتاسری رانندگان کاميون که 
در اول مرداد کليد خورد، نزديک به يک ھفته 

نخستين اعتصاب سراسری .  ادامه يافته است
رانندگان کاميون که در اعتراض به پايين بودن 
نرخ کرايه حمل و نقل، افزايش قيمت 5سيتک و 

ھای بار گری در پايانهساير وسائل يدکی، واسطه
ونقل و دريافت ھای حملدر شرکت

ھای سنگين از رانندگان، افزايش حق "کميسيون"
بيمه رانندگان به ميزان دو تا سه برابر، با5 بودن 

ھا و امثال آن در اول خردادماه عوارض جاده
سال جاری آغاز شد، چنان تاثيرات بزرگ و 
مثبتی بر کل فضای سياسی جامعه بر جای 
. گذاشت که حاکميت را سخت به ھراس انداخت
چرا که اعتصاب سرتاسری رانندگان کاميون، بر 

 بوجود آمده است، ٩۶متن شرايطی که از دی ماه 
تواند به الگوی موثر و مناسبی در ميان عموم می

ھا آوری آنکارگران و ديگر زحمتکشان و روی
به اعتراض و اعتصاب سراسری تبديل شود و 

ھا را نيز در حکم کبريتی باشد که اين بخش
 .مشتعل سازد

، پارلمان "کنست" تير، ٢٨روز پنجشنبه 
ملت   –دولت "به نام "  قانون پايه"اسرائيل، يک 

 رأی ۵۵ رأی موافق در برابر ۶٢را با "  يھود
 .مخالف به تصويب رساند

از نکات برجسته اين قانون بايد به مواد زير 
اسرائيل، کشور قوم يھود است که :  اشاره کرد

منحصراً يھوديان حق تعيين سرنوشت آن را 
المقدس، تنھا پايتخت اسرائيل به شمار  دارند؛ بيت

سازی يھودی در مناطق اشغالی  رود؛ شھرک می
" ترغيب و حمايت"است که "  يک ارزش قومی"

خواھد شد؛ زبان رسمی و تقويم رسمی عبری 
 .خواھد بود

در 5يحه اوليه اين قانون، که از ھفت سال پيش 

 چالشی با فرودستی زنان در دو تصوير
 

روز دوشنبه اول مرداد، رسانه ھای حکومتی به نقل از حسن دزفولی، مسئول ستاد امر به معروف و 
 دختر دزفولی به اتھام کشف حجاب و ھنجارشکنی بر ۵نھی از منکر دزفول از شناسايی و دستگيری 

روی پل باستانی دزفول توسط پليس امنيت اخfقی و ستاد امر به معروف و نھی از منکر دزفول خبر 
يعنی در .  بازدادشت شدند"  کشف حجاب"يک روز بعد، شش دختر ديگر دزفولی نيز به اتھام .  دادند

بازداشت و به گفته حسن دزفولی ھم اينک "   کشف حجاب"فاصله دو روز، يازده دختر دزفولی به اتھام 
 . ھستند" در حال بازجويی و طی مراحل قانونی"

نيز طی گزارشی از زبان قربانيان حادثه از "  ھرانا"ھمزمان با دستگيری دختران دزفولی، خبرگزاری 
 . تجاوز جنسی يک نماينده مجلس به نام سلمان خدادادی به دو دختر ملکان خبر داد

اين دو خبر، اگرچه به ظاھر از درون مايه متفاوتی برخوردار ھستند، اما، ھر دو موضوع، نمايی از 
کشف حجاب دختران دزفولی، تداوم .  فرودستی و بی حقوقی مطلق زنان در جامعه را بازتاب می دھند

است، شکستن سکوت و بازگويی ماجرای تجاوز سلمان خدادادی، "  دختران خيابان انقfب"ھمان حرکت 
  ٨درصفحه 

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٧٨٣شماره    ٩٧ مرداد ٨ –سال  چھلم 

 دولت آپارتايد آفريقای جنوبی اين بار در خاورميانه

ھا و  ھا، تلويزيون ای که گذشت روزنامه در ھفته
تفصيل پيرامون تھديدات  ھای اجتماعی به شبکه

ھای  حسن روحانی در ھمايش روسای نمايندگی
جمھوری اسfمی ايران در خارج از کشور، و 

جمھور آمريکا بحث کردند  متقابfً تھديدات رئيس
حتی برخی، مسئله را .  و به تحليل آن پرداختند

چنان جدی گرفتند که از احتمال وقوع جنگ 
 .  سخن گفتند

در واقعيت آنچه ناديده گرفته شد، محتوی واقعی 
غايت وخيم  سخنرانی روحانی، وضعيت به

جمھوری اسfمی و ترس و ھراس رژيم از 
مبارزاتی است که سراسر ايران را فراگرفته 

روحانی در اين سخنرانی تfش نمود که .  است
ای را دولت آمريکا  مسبب رشد مبارزات توده

است، تغييراتی صورت گرفته  در دست بررسی
برای نمونه، در طرح اوليه آمده بود که .  است

ھای جديد را  تنھا يھوديان حق سکونت در شھرک
ھای اسرائيل دستور داده بود در  دارند و به دادگاه

مواردی که قانون وجود ندارد، بر اساس قوانين 
گيری کنند که اين ماده به  مذھبی يھودی تصميم

نشين به عنوان يک  ھای يھودی ايجاد شھرک"
 .تغيير يافته است" ارزش ملی

 ١٩۴٨به سال "  اعfميه استقfل اسرائيل"در 
توسعه کشور را به ]  دولت اسرائيل: "[آمده است

برابری ...  نفع تمامی ساکنانش تقويت خواھد کرد؛
کامل حقوق اجتماعی و سياسی تمامی ساکنان 

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 ھای توخالی و نگرانی از رشد اعتراضات داخلی تھديد

گيم  ما می  
خوايم  شاه نمی
وزير نخست  

 عوض ميشه
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١از صفحه   

 کارھاھا و راهاعتصاب سراسری رانندگان، ضعف

٧درصفحه   

تھديد .  کار شدرو دولت به سرعت دست بهاز اين
و ارعاب و تfش ھای مذبوحانه برای ايجاد نفاق 
و دودستگی و درھم شکستن اعتصاب، با وعده 

مسئو5ن دولتی در .  ھای توخالی ھمراه شد
وشھرسازی، وزارت کار، وزارت وزارت راه

صنعت، سازمان تامين اجتماعی، سازمان برنامه 
ھای مختلف مجلس و برخی و بودجه و کميسيون
درپی جلسه گذاشتند و سرانجام نھادھای ديگر، پی

 درصد اضافه ٢٠ونقل دولت وعده داد نرخ حمل
ھای رانندگان نيز رسيدگی و به ساير خواست

"شود ھای صنفی رانندگان ناوگان کانون انجمن. 
که يک تشکل "  حمل کا5ی سراسر کشور

ساز رژيم است، با صدور ارتجاعی و دست
ھای پوچ دولت را فرموله و با ای وعدهاطfعيه
برخی از مطالبات نياز به تصويب "که ذکر اين

 ھای در واقع توخالی بودن وعده"  قانون دارد
اين تشکل حکومتی که .  دولت را برمf ساخت

زمزمه آغاز اعتصاب سرتاسری مجدد رانندگان 
 کاميون در اول مرداد را شنيده بود اعfم کرد

/ ١ونقل کا5ی کشور در ما رانندگان بخش حمل"
و "  گونه اعتصابی نخواھيم داشت ھيچ٩٧/  ۵
چون گذشته پشتيبان و مطيع اوامر مقام ھم"

 ".و5يت ھستيم
 تيرماه و درست يک روز ٣١اما اين اطfعيه که 

قبل از شروع اعتصاب مجدد رانندگان کاميون 
توسط خبرگزاری فارس انتشار يافت، ھيچ 

آوری به تاثيری در اراده رانندگان برای روی
. توانست داشته باشد و نداشتاعتصاب مجدد نمی

ھای متعدد رانندگان برآورد جا که خواستاز آن
نشده بود، يکم مرداد ماه، دومين اعتصاب 

اما اين .  سرتاسری رانندگان کاميون نيز آغاز شد
 مرداد ششمين روز ۶اعتصاب که روز شنبه 

خود را پشت سر گذاشت، بايد ديد توفيقی نصيب 
کارگران خواھد ساخت؟ با توجه به محروميت 
رانندگان کاميون از يک تشکل مستقل و نيز ساير 

ھا و مشکfتی که رانندگان دارند، اين محدوديت
تواند ادامه يابد و کدام بخش اعتصاب تا کجا می

 !تواند محقق سازد؟ھا را میاز مطالبات آن
 درصد ٢٠ونقل کا5 دست کم اگر که کرايه حمل

اضافه شود، اگر 5ستيک و گازوئيل به قيمت 
دولتی در اختيار رانندگان گذاشته شود، اگر 

ھايی که تحت عنوان گری و پولواسطه
گيرند و ھا از رانندگان میدر پايانه"  کميسيون"

عوارض راه حذف يا کاھش داده شود، اگر 
توان وضعيت بيمه رانندگان درست شود، می

ھايی ھا و يا به بخشگفت که رانندگان به حداقل
اما تاکنون ھيچ نشانی .  انداز مطالبات خود رسيده
يابی دست.  شودھا ديده نمیاز تحقق اين خواست

حتا به ھمين حد از مطالبات او5ً در گرو 
استمرار اعتصاب و حمايت و ھمياری ساير 

ست ھايیرانندگان و ثانياً در گرو غلبه بر ضعف
که چون علف ھرز بر پيکر جنبش اعتصابی 

 .رانندگان پيچيده و چسبيده است
تواند دستاوردھای مبارزاتی اعتصاب کسی نمی

چه به .  سرتاسری رانندگان کاميون را انکار کند
لحاظ اتحاد و وحدتی که در صفوف اين بخش از 
زحمتکشان ايجاد کرد، چه به لحاظ گسترش 
ارتباط و آگاھی و بيداری در صفوف رانندگان  

انگيز آن بر کل وچه به لحاظ تاثيرات مفيد و شوق
اتحاد و اتفاق .  ھای اعتراضیجامعه و جنبش

شکنان فردی و رانندگان چه در مقابله با اعتصاب
ھای دولت و چه بويژه در مقابله با تfش

ھای وزارت راه برای شکستن اندازی کاميونراه
رغم به.  ھمتا بوده استزدنی و بیاعتصاب، مثال

اين و به رغم نقاط مثبت و قوت ديگر اعتصابات 
سراسری رانندگان، اما بايد اذعان کرد که اين 

. برندھای بزرگی رنج میاعتصابات از ضعف
که و پيش از ھر راننده و کارگر آگاه بيش از آن

خود غره که از نقاط قوت و دستاوردھای آن بهآن
ھا و کمبودھا را شناسايی و شود، بايد اين ضعف

تا .  انديشی کندتحليل و برای آن چاره
درپرتوتfش جمعی پيشرو ترين و آگاه ترين 
رانندگان و ديگرکارگران، پيکره اعتصاب، خود 

ھای ھرز، وا رھاند، برضعف ھای را ازعلف
خود چيره شود و اعتصاب سرتاسری رانندگان 

 .کاميون، گامی جلوتر برده شود
حال نقطه قوت اين يک واقعيت و در عين

ھای مختلف رانندگان کاميون ست که طيفبزرگی
اعم از رانندگانی که خود مالک کاميون ھستند و 
يا رانندگانی که فقط با گرفتن مزد ناچيز، به کار 

فرسا و پر خطر رانندگی مشغول ھستند، طاقت
ترين اند با ھمبستگی خود حول عمومیتوانسته
ھا، دو اعتصاب بزرگ و سرتاسری را خواست

ست که در اين اما اين ھم واقعيتی.  سازمان دھند
ھای کارگران مزدی بسيار اعتصابات خواست

ھای رنگ و تقريبا در ميان خواستبسيار کم

ھای ھای گوناگون طيفعمومی و خواست
اگر !  مختلف رانندگان، محو و ناپديد شده است

ھای اين بخش از رانندگان که موتور خواست
ای طور برجستهاند، بهمحرکه واقعی اعتصاب

مطرح و پيگيری نشود و بدتر از آن در 5بfی 
ھای گوناگون طيف رانندگان محو و خواست

ست که پيگيری ناپديد شود، بسيار بديھی
ھا و تداوم اعتراض و اعتصاب رانندگان خواست

تنوع .  سازدرا با مشکfت جدی روبرو می
ھای گوناگون رانندگان، ھا در ميان طيفخواست

ھا، گاه حتا ابھام و ناروشنی در نايکدستی خواست
از درون ابھام و تاريکی .  زنداھداف را رقم می
ھای نايکسان  گاه تواند ھدفھا، میحدود خواست

تواند حتا متضادی بيرون آيد که اين البته می
سرمنشاء نفاق و دو دستگی شود که رژيم و 
عمال آن نيز ھمواره اين روش را دنبال کرده و 

تواند بر ادامه اعتصاب کنند و در ھر حال میمی
ترکيب .  ھای جدی وارد کندو پيروزی آن آسيب
کنندگان، سرمنشاء تنوع ترکيب متنوع اعتصاب

اگرچه اتحاد و ھمبستگی درميان .  ھاستخواست
الشعاع اين ترکيب، گامی مثبت است اما تحت

ھای اخص مزدبگيران قرار گرفته شدن خواست
اين يک .  نقطه ضعف و منفی اعتصاب است

 !نکته
که اعتصاب سراسری رانندگان نکته بعدی اين

ھای لفظی رغم صدوربيانيه ھا وحمايتکاميون به
عمل آمد، اما متاسفانه که در سطح جنبش از آن به
البته حمايت و پشتيبانی .در واقعيت امر تنھا ماند

تشکل ھای کارگری، تشکل ھای فعا5ن 
کارگری،گروه اتحادبازنشستگان بويژه پيام 
کارگران وکارکنان پا5يشگاه شازند اراک 
درحمايت ازرانندگان اعتصابی را بايد به فال 

ست که اين حمايت ھا   ولی بديھی.  نيک کرفت 
زمانی مؤثرترخواھند بود که با اقدامات عملی 

اين اعتصاب دست کم در .  معينی ھمراه شوند
توانست ھمبستگی و حمايت مرحله نخست می

 ھزار راننده ناوگان مسافری عمومی ٢٠٠حدود 
ای و در مرحله بعدی حمايت کارگران جاده

ھای بارگيری ترين پايانهبنادری را که اصلی
مشخص .  ھستند بدست آورد و خود را تقويت کند

نيست فعا5ن اعتصاب سرتاسری و رانندگان آگاه 
اند اما اين تا چه حدود در اين زمينه تfش کرده

در ھر حال وظيفه رانندگان آگاه و پيشرو است 
گيری برای جلب ھمکاری و حمايت که ارتباط

اين گروه از کارگران و زحمتکشان را سازمان 
دھند تا در اعتصابات بعدی خود با توان و نيروی 

 .بيشتری وارد صحنه مبارزه شوند
در اعتصاب سرتاسری رانندگان کاميون، انتظار 

تر رانندگان، يعنی رانندگان رفت بخش متشکلمی
شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه و 

ی   گرانهھا، نقش حمايتسنديکای مبارز آن
درج برخی خبرھا و .  تری ايفا کندپررنگ

نامه راننده تريلی يکی از ويدئوکليپ و رنج
کنندگان در کانال تلگرام سنديکای اعتصاب

کارگران شرکت واحد، گويای تمايل و آمادگی 
تر و بيشتر اين سنديکا از ھای جدیبرای حمايت

تر از آن کارگران و مھم.  رانندگان کاميون است
فعا5ن سنديکای کارگران شرکت واحد، ھمپای 
کارگران آگاه و فعا5ن اعتصاب سراسری 
رانندگان کاميون، با استفاده از تجارب عملی خود 

ھای توانند گامو به ياری ھم می توانستند و می
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١از صفحه   
ھای اکثريت  قشر متوسط و گسترش فقر ميان توده

. ھای کfن در نزد اقليتی مردم و انباشت ثروت
ی استمرار بحران اقتصادی   يکی ديگر از نشانه

در بحران سياسی موجود در کشورھای 
بحرانی که خود را .  يابد داری انعکاس می سرمايه

ھای ناسيوناليستی و راست  در رشد گرايش
ھای شکننده برای تشکيل  افراطی و ائتfف

اگر در کشورھای غربی، .  دھد ھا بروز می دولت
مسئله مھاجرت و پناھندگی و خارجی ستيزی، به 

ھای تبليغی راست افراطی و کسب  محور سياست
آرای شھروندان بدل گشته است، در اسرائيل، اين 

بfواسطه در داخل و ھمجوار "  دشمن"
مرزھايش قرار دارد و آن، فلسطينيانی ھستند که 
يا خواھان حقوق برابر و کامل يک شھروند در 
داخل مرزھای اسرائيل ھستند يا خواھان تشکيل 

 . دولتی فلسطينی در جوار اسرائيل
گرچه به "  ملت يھود  –دولت "تصويب قانون پايه 

ھا  آيد با شرايط کنونی زندگی فلسطينی نظر می
آمد،  تطابق دارد و پيش از اين ھم به اجرا درمی

اما رسميت دادن و قانونی کردن آپارتايد و 
ديدگان  تبعيض قومی و دينی ھمواره وضعيت ستم

 تير ماه بود که ١٠.  تر ساخته است را وخيم
نظاميان اسرائيلی، به دو روستا در شرق 

المقدس حمله بردند تا ساکنان آن را مجبور به  بيت
چند روز بعد، تحت فشار .  کوچ اجباری کنند

المللی، دادگاھی  افکار عمومی و نھادھای بين
ھای يکی از  دستور توقف موقت تخريب خانه

 .روستاھا را صادر کرد
دولت آپارتايد آفريقای "اين قانون به تشکيل 

. بخشد رسميت می"  جنوبی اين بار در خاورميانه
با آن که در قانون اساسی و قوانين مدنی بسياری 
از کشورھای منطقه، از جمله ايران، تبعيض 
آيند،  قومی و دينی نھادينه گشته و به اجرا درمی

ھا که با رنج آوارگی نيز  اما در مورد فلسطينی
. روبرويند، وضعيت دو چندان حادتر خواھد شد
پيش از اين فلسطينيان اميدوار بودند، با راه حل 
تشکيل دو کشور و تأسيس کشور فلسطين روزی 

بار کنونی و آوارگی رھايی  از شرايط مشقت
يابند، اکنون دولت اسرائيل اين راه حل را نيز از 

المللی، حتا از سوی  سکوت بين.  ميان برده است
کشورھای عربی، که پيش از اين، حداقل در 

زدند، بار ديگر  حرف، از حقوق فلسطينيان دم می
کند که آنان برای لغو  به فلسطينيان يادآوری می

اين قانون و در نھايت نيل به اھداف خود بايد تنھا 
و تنھا به نيروی خود اتکا کنند و به ھيچ کشور 

تنھا ياور آنان .  عربی مرتجعی چشم اميد ندوزند
در اين مبارزه کارگران کشورھای ديگر و 

 .ھا ھستند کمونيست
 

اولين بار در دوره زمامداری اوباما، اين قطعنامه 
جان کری، وزير امور خارجه .  را وتو نکرد

وقت آمريکا، در توضيح اين تصميم دولت 
اوباما، گفت، نخست وزير اسرائيل با 

را با مشکل "  راه حل دو دولت"ھا،  سازی شھرک
 .سازد مواجه می

اما از ھنگام روی کار آمدن دولت ترامپ، 
سياست دولت آمريکا به روال قبلی، يعنی سياست 

حتا حمايت و توجيه "  جانبه حمايت ھمه"
ترامپ در .  ھای دولت اسرائيل بازگشت جنايت

پيشبرد اين سياست تا جايی پيش رفت که حتا 
المقدس انتقال داد و به  سفارت آمريکا را به بيت

اين شھر به عنوان پايتخت اسرائيل از سوی 
پس از آن در نشست .  آمريکا رسميت بخشيد
 ١۶٠ای را که کشتن  شورای امنيت قطعنامه

 تن ١۵٠٠٠فلسطينی غير مسلح و مصدوميت 
کرد، وتو کرد و نماينده  ديگر را محکوم می

حق اسرائيل در "آمريکا در سازمان ملل، آن را 
اگر پس از امضای قرارداد .  ناميد"  دفاع از خود

 کشور ديگر، ۵برجام بين ايران و آمريکا و 
نتانياھو، غرولندکنان نارضايتی عميق خود را از 

کرد، با رياست جمھوری  اين قرارداد ابراز می
ای گرفت و با فشار بر دولت  ترامپ جان تازه

آمريکا، به يکی از د5يل خروج آمريکا از 
 .قرارداد برجام بدل گشت

وزير اسرائيل با اين پشتگرمی  نتانياھو، نخست
تری را در منطقه  ھای نظامی تھاجمی سياست

از سويی در داخل، نتانياھو با .  پيش گرفته است
مشکfت زيادی روبروست؛ از جمله پرونده فساد 

نرخ فقر در .  گيری او و ھمسرش مالی و رشوه
ھای اخير  رسد و در ماه  درصد می٢١اسرائيل به 

بر تعداد اعتراضات و اعتصابات کارگری در 
 .اسرائيل افزوده شده است
داری با آن که بنا به آمار و  نظام جھانی سرمايه

المللی  ادعاھای رھبران کشورھا و نھادھای بين
داری از رکود خارج شده است و  سرمايه
ھای رشد کشورھا را شاھد مدعای خود  نرخ
آورند،  گو آن که بسياری کارشناسان اين  می

ناگفته .  دانند دوره را بسيار گذرا و شکننده می
پيداست که افزايش نرخ رشد، حتا به صورت 
واقعی، ربطی به بھبود شرايط معيشتی اکثريت 

ھای کارگر و زحمتکش ندارد، گو آن که  توده
آمارھای فراوانی از تعميق شکاف طبقاتی در 

از خانه خرابی رو زا فزون .  جھان حکايت دارد

صرفنظر از مذھب، نژاد يا جنسيت را تضمين 
آزادی مذھب، عقيده، زبان، ...  خواھد کرد؛

 ." آموزش و فرھنگ را تضمين خواھد کرد
يکی از اعضای حزب ليکود در "  آوی ديچتر"

پارلمان و مبتکر 5يحه اوليه، در حين تصويب 
ما به اين 5يحه در جامه قانون : "اين قانون گفت
بخشيم تا نگذاريم کسی حتا به فکرش  تقديس می

کشوری برای ھمه "برسد، اسرائيل را به 
تبديل کند، چه رسد به اين که تfش "  شھروندان

برخی نيز معتقدند اين قانون عمf تغييری ."  کند
ھا و  در واقعيت زندگی روزمره فلسطينی
آورد و  غيريھوديان ساکن اسرائيل پديد نمی

تبعيض قومی و مذھبی پيش از تصويب اين 
قانون نيز يکی از ارکان اصلی جامعه اسرائيل 

ھای  ھا در بسياری از عرصه فلسطينی.  بوده است
زندگی مانند آموزش، بيکاری و مسکن با 

آنان در جامعه و .  ھای شديدی روبرويند نابرابری
ای ھستند و از  سياست اسرائيل گروھی حاشيه

. اند  با5ی سياسی محروم دسترسی به سطوح
اکنون در بيش از سه چھارم اسرائيل، غير  ھم

يھوديان اجازه سکونت در مناطق شھری را 
اکثريت فلسطينيان در مناطقی فاقد  مسکن .  ندارند

مناسب و محروم از خدمات اساسی شھری مانند 
. مدرسه و مراکز بھداشتی سکونت دارند

ھايشان  شود و خانه ھای آنان غصب می زمين
نشين  ھای يھودی شوند تا شھرک ويران می
ھا يک خطر جمعيتی و امنيتی  آن.  گسترش يابند
الحقوق  روند و نه شھروند متساوی به شمار می
 . اسرائيلی

ست به تشديد پاکسازی  اين مصوبه چراغ سبزی
قومی و نقض تمامی حقوق فلسطينيان ساکن 

گو آن که با تصويب .  اسرائيل تحت لوای قانون
ھا نه تنھا  سازی اين قانون  و دستور آغاز شھرک

شود، بلکه به  کنار گذاشته می" دو دولتی"راه حل 
المقدس غربی و  آن گروه از فلسطينيان ساکن بيت

پوشی از راه  کرانه باختری رود اردن که به چشم
حل دو دولت و پذيرفتن شھروندی اسرائيل بر 

کردند، نشان  اساس حقوق مساوی فکر می
ھا شھروند  دھد، اگر پيش از اين، فلسطينی می

شدند، با تصويب قانونی که  درجه دو محسوب می
نه تنھا به "  حق تعيين سرنوشت کشور"در مورد 

ای   درصد جمعيت کشور اشاره٢١اقليتی بيش از 
شود،  کند، بلکه اصو5 وجودشان را منکر می نمی

به ويژه آن که .  تری يافت بايستی معناھای عميق
ھای جدی از سوی ھيچ يک از کشورھا  با واکنش

معناھايی .  المللی روبرو نشده است و نھادھای بين
که بايد در شرايط داخلی اسرائيل و شرايط 

 .المللی جست بين
ھای آمريکا ھمواره حامی اصلی اسرائيل  کابينه
ھرچند در مقاطعی برای ممانعت از .  اند بوده
ھای اسرائيل و کشاندن آن به پای ميز  روی زياده

مذاکره، فشارھای ناچيزی ھم به اسرائيل وارد 
، شورای امنيت ٢٠١۶در دسامبر .  کردند می

ھای  سازی ای شھرک سازمان ملل در قطعنامه
ھای اشغالی کرانه باختری و  اسرائيل در سرزمين

دانست "  فاقد اعتبار حقوقی"المقدس را  شرق بيت
 به اين سو، برای ١٩٧٩و آمريکا نيز از سال 

 دولت آپارتايد آفريقای جنوبی اين بار در خاورميانه



 ۴ ٧٨٣ شماره  ٩٧ مرداد ٨      ۴

١از صفحه   

 ھای توخالی و نگرانی از رشد اعتراضات داخلی تھديد

معرفی کند و تھديدات توخالی را ھم پوششی بر 
به چند جمله از اين سخنرانی توجه .  آن قرار دھد

 . کنيم
"روحانی گفت خواھد ازلحاظ  آمريکا می: 

اقتصادی و روانی فشار وارد کرده و درنھايت 
آمريکا ""آن را تبديل به آشوب و اغتشاش کند 

پنجمين توطئه خود عليه ملت ايران را کليد زده 
گرفته و به دنبال اھدافی  است و تحريم را پيش

فرای تحريم است، آمريکا امروز با اشتباه 
محاسباتی به دنبال آن است که بر ملت ايران 
فشار وارد کند تا مردم صبور و مقاوم ايران را 
تبديل به ملتی اغتشاشگر کند تا بگويند آزادی، 
استقfل و جمھوری اسfمی خوب است، اما از 

ھا اين است که  ايم و ھدف آن شرايط خسته شده
ملت ايران بگويد از آقايی خود خسته شده و بار 

 ."ايم ديگر ھوس نوکری کرده
توانيد ملت  شما نمی:"  گويد يا در جای ديگری می

شما .  را عليه امنيت و منافع ايران بسيج کنيد
وضوح نشان  ضديت خود را با ملت ايران به

گذاريم نفت ايران  گوييد نمی ايد و وقتی می داده
صادر شود، معنی آن اين است که اجازه ورود 

دھيد و يعنی مردم  دارو و کا5ھای اساسی را نمی
را در محاصره شديد و مشقت زندگی قرارداديد 

چه !  کنيد که حامی ملت ايرانيد و بعد عنوان می
 !"کند کسی باور می

ھمين چند جمله کافی است تا نشان داده شود که 
اصل ماجرا و نگرانی امثال حسن روحانی از 

 . چيست
وضعيت جمھوری اسfمی از جميع جھات وخيم 

ھای متعدد سرتاپای جامعه ايران را  بحران.  است
ھای رژيم به شکست  تمام سياست.  فراگرفته است

بست رژيم به واقعيتی  بن.  اند انجاميده
گنديدگی نظام در .  شده است انکار تبديل غيرقابل

فساد فراگير تمام ارکان دستگاه دولتی و مقامات 
رشد تضادھا و .  حکومتی خود را نشان داده است

ھا، نارضايتی را به درجه انفجار رسانده  بحران
اين رشد نارضايتی در مبارزات گسترده .  است

ويژه پس از  کارگری در طول چند سال اخير، به
توافق برجام که روحانی وعده بھبود اوضاع را 

داد و ھنوز ترامپ به قدرت نرسيده بود، به  می
اوج خود رسيد و پيش از آنکه ماجرای خروج 
ای  آمريکا از برجام پيش آيد، در تظاھرات توده

بنابراين بر کمتر .   شھر منفجر شد١٠٠بيش از 
ھا و اعتراضات،  کسی پوشيده است که اين بحران

از درون تضادھای جامعه ايران جوشيد و سر 
 . برآورد و ربطی به آمريکا و ترامپ ندارند

خواھد ورشکستگی  جمھوری اسfمی اما می
سياسی خود را زير پوشش فشارھای آمريکا 
ھا  پنھان سازد و در شرايطی که حتی ھنوز تحريم

اند، چنين وانمود کند که گويا  آغاز نشده
ھا و نارضايتی و اعتراض  وبانی اين بحران باعث

 سال ٤٠البته مردمی که .  مردم، آمريکاست
اند،  شار5تانيسم سران رژيم را تجربه کرده

دانند و از ھمين روست  واقعيت را به خوبی می
زنند، دشمن ما  که در شعارھايشان فرياد می

 .جاست ھمين
نگرانی جمھوری اسfمی در واقعيت اما در اين 
است که با فشارھای سياسی و تبليغاتی کنونی 

ھای اقتصادی که قرار  دولت آمريکا و تحريم

است از آبان ماه آغاز شود، بحران اقتصادی و 
ای عمق پيدا کند و مبارزات  سياسی به مرحله

ای  ھای کارگر و زحمتکش ايران به درجه توده
ارتقاء يابد که ديگر حتی نيروھای مسلح رژيم 
نيز قادر به کنترل مبارزات نباشند و منجر به 

 . سرنگونی رژيم شود
کند، آمريکا  اما آيا آنگونه که روحانی ادعا می

خواستار سرنگونی رژيم و يا يک انقfب در 
 !ايران است؟ قطعاً خير

انقfب يعنی سرنگونی جمھوری اسfمی، اما  
رغم تمام تضادھا و اختfفات  امپرياليسم آمريکا به

با جمھوری اسfمی، ھرگز خواستار سرنگونی 
گذشته از اينکه .  جمھوری اسfمی نبوده است

داری است  جمھوری اسfمی پاسدار نظم سرمايه
و از اين بابت در طول چھار دھه، خدمات 

داری جھانی کرده است، دو  بزرگی به سرمايه
ھای  قدرت  -او5ً .  توان ذکر کرد دليل عمده را می
دانند که در ايران کنونی نه امکان  امپرياليست می

وجود دارد و نه به قدرت "  ھای رنگی انقfب"
رساندن شيادی ھمچون خمينی، بلکه با توجه به 
تجارب مردم از انقfب شکست خورده گذشته و 
نقش طبقه کارگر برای سرنگونی جمھوری 
اسfمی، اين احتمال قوی است که در جريان 
انقfب، طبقه کارگر قدرت سياسی را به دست 
ھای  بگيرد و چنين رويدادی برای قدرت

. امپرياليست و ازجمله آمريکا يک فاجعه است
حتی اگر طبقه کارگر ھم نتواند قدرت را به   -ثانياً 

دست آورد، با توجه به انبوه تضادھا و مطالبات 
ھای کارگر و زحمتکش، ديگرکسی در ايران  توده

قادر به کنترل اوضاع نخواھد بود و نقشی که 
ای حساس در خدمت  ايران بايد در منطقه

امپرياليسم و ثبات اوضاع مطلوب سرمايه جھانی 
از ھمين .  داشته باشد، ھرگز به دست نخواھد آمد

واقعيات نيز روشن است ھياھويی که جمھوری 
اسfمی بر سر جنگ به راه انداخته ، ادعائی 
پوشالی برای فريب مردم و منحرف ساختن 

که دولت آمريکا به  نخست اين.  ھاست مبارزات آن
د5يلی که در با5 به آن اشاره شد، خواھان جنگ 

آمريکا ديگر در   -ثانياً .  با جمھوری اسfمی نيست
المللی نيست  آن موقعيت اقتصادی، سياسی و بين

سادگی بتواند جنگ ديگری را در  که به
حتی اگر توان توسل به .  خاورميانه برافروزد

چنين جنگی را نيز داشته باشد، تجربه 
داند که  ھای بوش را دارد و اين را می شکست

اگر جمھوری اسfمی از طريق جنگ سرنگون 
تر از عراق  شود، ممکن است، با وضعيتی وخيم

بنابراين مگر در .  و افغانستان مواجه شود
وضعيتی غيرمترقبه ، خواھان جنگ با جمھوری 

کوشد از طريق  اسfمی نيست، بلکه می
واردکردن حداکثر فشارھای اقتصادی، سياسی و 
تبليغاتی به اھداف خود در نزاع با جمھوری 

ترامپ، پنھان نکرده است که .  اسfمی دست يابد
فقط خواستار کشاندن رژيم حاکم بر ايران به پای 

جمھوری اسfمی ھم خوب .  ميز مذاکره است
داند که يارای برابری باقدرت نظامی آمريکا  می
ھای مردم ايران  ويژه در شرايطی که توده را به

اند و در  به مبارزه برای برافکندن آن برخاسته
ھای خاورميانه منفرد است، ندارد و  ميان دولت

تھديدھای .  داند جنگ را معادل سرنگونی خود می

ای و روحانی و ديگر سران رژيم ھم  خامنه
ھای توخالی ھميشگی  مشت توپ چيزی جز يک
به ياد بياوريم تھديدات جمھوری .  رژيم نيست

. اسfمی را پيش از خروج آمريکا از برجام
سران رژيم جنجال به راه انداختند، که با خروج 
آمريکا از برجام، جمھوری اسfمی ھم از آن 

ای خود را ادامه  خارج خواھد شد و برنامه ھسته
اما پوشيده نبود که اين يک ادعای .  خواھد داد

سپس برای اروپا شرط تعيين .  توخالی است
ای  کردند و گفتند که اگر شروطی را که خامنه

تعيين کرده، پذيرفته نشد، از برجام  خارج 
اما .  اين شروط ھم پذيرفته نشد.  شوند می

روشن شد .  جمھوری اسfمی در برجام باقی ماند
 . ھم توپ توخالی  ديگری بوده است که آن

تھديدات اخير روحانی ھم از نمونه ھمين 
از بستن تنگه ھرمز .  ھای توخالی است توپ

داند که با چنين اقدامی  حرف ميزند، اما قطعاً می
يا حمھوری اسfمی بايد پای يک جنگ برود و يا 

گويد  ھای ديگر سخن می از تنگه.  نشينی کند عقب
گرايان طرفدار  که منظورش بسيج اسfم

البته .  جمھوری اسfمی برای جنگ با آمريکاست
اگر جنگی رخ ندھد، جمھوری اسfمی امکان آن 

رشته اقدامات ايذائی عليه  را دارد که دست به يک
دولت آمريکا در برخی کشورھای منطقه بزند، 

دانند که اگر  اما سران رژيم خودشان ھم می
جنگی رخ دھد، جمھوری اسfمی ديگر فرصت 
. بسيج نيروھای طرفدار خود را نخواھند داشت

ھای ديگر ھم توپ توخالی  بنابراين ادعای تنگه
ازآنچه که گفته شد، روشن .  از کار درخواھد آمد

است، نه آمريکا طالب جنگ است و نه جمھوری 
جنگ واقعی اما در درون ايران ميان .  اسfمی
ھای مردم و جمھوری اسfمی  در جريان  توده

است و تمام جدال روحانی با آمريکا بر سراين 
مسئله است که فشارھای آمريکا ممکن است 

تر سازد و در نتيجه  ھای رژيم را عميق بحران
منجر به تشديد اعتراضات، قيام مسلحانه و 

 . سرنگونی جمھوری اسfمی گردد
توجه به  کارگران و زحمتکشان ايران اما بی

ھای جمھوری اسfمی و  مجاد5ت و کشمکش
دولت آمريکا به مبارزات خود عليه رژيم ادامه 

ھا تحت ھر   آن دانند که وظيفه دھند و می می
شرايطی، تشديد مبارزه برای برپائی انقfب ، 
سرنگونی جمھوری اسfمی و استقرار حکومت 

 .شورايی کارگران و زحمتکشان است
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١از صفحه   

 چالشی با فرودستی زنان در دو تصوير

آنھم توسط خود دختران قربانی، حرکت 
اعتراضی ديگری است عليه بی حقوقی زنان و 

 .به چالش گرفتن جمھوری اسfمی
سلمان خدادادی نماينده شھرستان ملکان در 

نماينده ای با پيشينه .  مجلس ارتجاع اسfمی است
 و پيش از ۶٠امنيتی و اطfعاتی که در دھه 

نمايندگی مسئوليت ھايی ھمچون فرمانده سپاه 
ملکان، مديرکل اطfعات اردبيل و معاون 
مديرکل اطfعات آذربايجان شرقی را در 

نماينده ای که پيش از اين نيز .  کارنامه خود دارد
به دليل آزار جنسی و اقدام به تجاوز، مدتی را 

اين نماينده .  در بازداشت بسر برده است
اطfعاتی، به رغم اينکه در دو دوره با رد 
صfحيت ھيات نظارت مواجه شد، اما در نھايت 
با دخالت شورای نگھبان صfحيت او تاييد و 
تاکنون طی پنج دوره به مجلس ارتجاع راه يافته 
و اکنون نيز رياست کميسيون اجتماعی مجلس 

 . ارتجاع اسfمی را به عھده دارد
ماجرای آزار جنسی و تجاوز چند باره سلمان 
خدادادی بويژه تجاوزات اخير او به دو دختر 
ملکانی توسط يکی از دو دختر قربانی اين حادثه 

آشنايی قبلی من و آقای : "چنين گزارش شده است
سلمان خدادادی مربوط به سال ھای گذشته و 
زمانی بود که پدر مرحوم من در سپاه با ايشان 

پس از مرگ پدر، من به دنبال ...  ھمکار بود
روزی ...  شغلی مناسب جھت گذران زندگی بودم

به فرمانداری مراجعه کردم و ايشان را در آنجا 
درخواست خود را طی نامه ای به ايشان .  ديدم

دادم و او از من خواست که دو روز ديگر با وی 
پس از تماس اوليه و پيگيری ...  تماس بگيرم

که او "  ديوان محاسبات تھران"برای استخدام در 
قولش را به من داده بود، از من خواستند به 

 ".  دفترشان در تھران بروم تا مشکلم حل شود
بقيه ماجرا ديگر نيازی به بازگويی ندارد و مردم 
جامعه ما کم و بيش با سير اينگونه اتفاقات 
تبھکارانه توسط عوامل جمھوری اسfمی آشنايی 

کشاندن دختر بينوای جويای کار به اتاقی .  دارند
اتاق از داخل و "  قفل کردن"خلوت در تھران، 

اقدام به تجاوز، آنھم تجاوز به دختری که پدرش 
. پاسدار و ھمکار ديرينه سلمان خدادادی بود
اقدامی که طی چھار سال گذشته و در پی سکوت 
دردناک قربانی دست کم يک بار ديگر ھم تکرار 

  .می شود
بھتر است ويرانی برجای مانده از اين تجاوز را 

"از زبان خود قربانی بشنويم دنيا سرم خراب : 
شده بود، عضfتم قفل کرده بودند و نمی توانستم 

به زحمت از آنجا خارج ...  از جايم تکان بخورم
شدم و به ايستگاه راه آھن رفتم و به شھرمان 

حتا .  در راه به ھمه چيز فکر می کردم.  برگشتم
اما .  به خودُکشی و راحت کردن خودم از زندگی

به خاطر وضع خانواده مجبور شدم سکوت 
پس از اين حادثه، سلمان خدادادی روزھا، ...  کنم

ماه ھا و سال ھای بعد با من به عناوين مختلف 
تماس گرفتند و حداقل يکبار ديگر به بھانه ھای 
واھی من را به منزل مسکونی خود در شھرک 
". پرواز تبريز کشانيد و مجددا به من تجاوز کرد

پرونده تجاوزی که اکنون با شکايت اين قربانی 
باز شده و در دا5ن ھای مجلس و سيستم فاسد 
قضايی جمھوری اسfمی در حال گرد و خاک 

 . خوردن است

اگر چه آزار و اذيت و بازداشت زنان به بھانه 
و وقوع اينگونه حوادث دردناک در "  بد حجابی"

جمھوری اسfمی تازگی ندارد، اما، انتشار 
ھمزمان اين دو واقعه و چيدمان اين دو خبر در 
کنار ھم، می تواند تصوير روشنی از بی حقوقی 
و فرودستی کامل زنان در نظام جمھوری 

 . اسfمی را به نمايش بگذارد
با اين ھمه، بازگويی صرف بی حقوقی زنان در 
اين دو تصوير، موضوع جديدی نيست که 

بی حقوقی، .  بخواھيم روی آن متمرکز شويم
تجاوز، ستم و سرکوب زنان بر خاسته از 
خصلت دينی جمھوری اسfمی است که طی 
چھل سال گذشته به صورت مستمر و بی وقفه 

خصوصا آزار جنسی و تجاوز .  تکرار شده است
به دختران بيکاری که در مسير يافتن شغلی 
مناسب برای گذران زندگی، اغلب گرفتا اينگونه 

 . حوادث تبھکارانه شده اند
آنچه اکنون حائز اھميت است، سوی ديگر اين دو 
واقعه است که بايد بر آن انگشت گذاشت و با تمام 

حمايت از چالش علنی زنان .  نيرو حمايتش کرد
عليه حجاب اجباری و نيز حمايت از زنان و 
دخترانی که مورد تجاوز قرار می گيرند و ديگر 

 . نمی خواھند سکوت کنند
دختران "  کشف حجاب"پوشيده نيست که، 

دزفولی، ادامه ھمان حرکت انقfبی و جسورانه 
در اعتراض به حجاب اجباری "  ويدا موحد"

زنی که ھمزمان با خيزش انقfبی و .  است
، در ٩۶سلحشورانه توده ھای ستمديده در دی ماه 

خيابان انقfب تھران حجاب از سر بر داشت و با 
ايستادن بر بلندای سکوی مقاومت، عنوان 

. را به نام خود ثبت کرد"  دختران خيابان انقfب"
اقدامی که زان پس، زنان و دختران جوان 
ديگری نيز در شھرھای مختلف ايران با برداشتن 

 . حجاب، بدان استمرار بخشيده اند
" دختران خيابان انقfب"اين حرکت اعتراضی 

به رغم فراز و فرودش در چند ماه گذشته، که 
اکنون در ابعادی وسيعتر در دزفول و ديگر 
شھرھای ايران به بار نشسته است، حرکتی 
برخاسته از شرايط عينی جامعه و در پيوند با 
. اعتراضات عمومی توده ھای مردم ايران است
اعتراض بر چھار دھه سرکوب و اختناق، 
چھاردھه بی حقوقی محض زنان و چھاردھه 

يک حرکت اعتراضی .  فرودستی آنان در جامعه
 در پيوند با اعتصابات ٩۶که پس از ديماه 

کارگری، اعتراضات دانشجويی، تجمعات 
مالباختگان، اعتراضات روبه رشد معلمان و 

مھمتر از ھمه به تاسی از اعتراضات وسيع توده 
ای در شھرھای مختلف ايران، اکنون معنا و 

دختران خيابان "مفھومی فراتر از نقطه آغازين 
 .به خود گرفته است" انقfب

 ساله ٢٨ماجرای تجاوز سلمان خدادادی به دختر 
ملکانی که قربانی حادثه اکنون پس از چھار 

خود را شکسته و در صدد "  سکوت"سال، 
استيفاء حقوق خود برآمده است نيز، محصول 
ھمين شرايط عينی و اعتfی انقfبی موجود در 

وضعيتی جديد که خون تازه ای از .  جامعه است
اميد و اعتراض در رگان توده ھای مردم ايران 

شرايطی که می رود تا تمامی .  دميده است
سرکوب شدگان و فرودستان جامعه را به 
اعتراضاتی وسيعتر عليه وضعيت موجود 

وضعيتی که بيش از ھر زمان ديگری .  بکشاند
توده ھای بيشتری را در مسير سرنگونی 

اين .  جمھوری اسfمی به حرکت در آورده است
است آن سوی دو خبری  که بايد آن را ديد، باز 
 .نشرش داد و به تقويت عمومی آن ھمت گماشت

اکنون ديگر بر کسی پوشيده نيست که جمھوری 
اسfمی با عميق ترين بحران ھای سياسی، 
اقتصادی و اجتماعی دوران حيات خود مواجه 

اينکه ھيات حاکمه ايران در چنين وضعتی .  است
نابسامان، ھمچنان سفت و سخت به حجاب 
اجباری زنان چسبيده ، ناشی ماھيت ارتجاعی و 

 . زن ستيز جمھوری اسfمی است
اينکه حاکمان اسfمی، نيروھای امنيتی و 
نمايندگان فاسد مجلس ارتجاع، فکر می کنند که با 
اتکاء به قدرت سياسی و در پناه سيستم قضايی 
جمھوری اسfمی ھمچنان می توانند به اقدامات 
تجاوزکارانه خود ادامه دھند و ھمانند گذشته 
بدون پرداخت ھزينه  در مصونيت باشند، اين ھم 
ناشی از کورچشمی آنان و نديدن شرايط عينی 

شرايطی که بيش از ھر زمان .  جامعه است
ديگری زمينه را برای انجام اعتراضات توده ای 

وضعيتی برآمده از شرايط .  فراھم کرده است
عينی جامعه که روز به روز از اعتfی بيشتری 
برخوردار می شود و توده ھای وسيعتری را به 

 .  ميدان مبارزه با طبقه حاکم می کشاند
پوشيده نيست، مجموعه اعتراضات پراکنده ای 
که اکنون در سطح جامعه جاريست، از 

گرفته تا "  دختران خيابان انقfب"اعتراضات 
اعتراضات دانشجويی، از تحرکات اعتراضی 
معلمان گرفته تا تجمعات پر جوش و خروش 
مالباختگان جملگی در پيوستن به جنبش عمومی 
توده ھا و ھمگامی با اعتراضات و اعتصابات 

جنبشی که اکنون بيش .  کارگری قدرت می گيرند
از ھر زمان ديگری ھيات حاکمه ايران را به 

 . چالش گرفته است
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  ٧درصفحه 

 -اش کل نظام سياسی  علت.  ھا نيست راس بانک
ھا در اين جا در واقع  آدم.  اقتصادی حاکم است

ھايی ھستند که در کل حاکميت  ی سياست پيشبرنده
و در چارچوب منافع نظام اقتصادی مستقر اتخاذ 

ی  بنابراين سيف و ھمتی ھر دو پيشبرنده.  شود می
 و  ھای حاکم بر جمھوری اسfمی بوده سياست

 .ھستند و نه چيزی ديگر
به ھمين دليل اگر بخواھيم ببينيم که آيا تکيه ھمتی 

تواند منجر  بر صندلی رياست بانک مرکزی می
ھايی متفاوت شده و تاثيری در  به اتخاذ سياست

جلوگيری از افت بيشتر ارزش لایر داشته باشد، 
بايد موضوع تغيير رياست بانک مرکزی را به 
کناری گذاشته و به اصل مساله يعنی به سراغ 

ھای اقتصادی جمھوری اسfمی در  سياست
 برای مقابله با کاھش روزانه شرايط کنونی

ارزش لایر رفت و بررسی کرد که آيا جمھوری 
اسfمی قادر به جلوگيری از کاھش ارزش لایر 
است يا نه؟ بعد از پاسخ به اين سوال است که 

توان علت واقعی برکناری رئيس کل بانک  می
مرکزی و انتخاب فردی از نوع سيف و فقط با 

 .يک نام ديگر را دريافت
نژاد بود  جمھوری احمدی در اواخر دوران رياست

روحانی تا .  که ارزش لایر به شدت افت کرد
چندی پيش، جلوگيری از کاھش شديد ارزش لایر 

جمھوری  به مانند اواخر دوران رياست
ی خود  نژاد را موفقيت بزرگ کابينه احمدی
ای اين مساله را به  خواند و ھر بار به بھانه می

کشيد،  رخ جناح اصولگرای درون حاکميت می
سياستی که البته بيشترين نفع را نيز برای 

 .داران ايران به ھمراه آورد سرمايه
اگرچه از شيب تند کاھش ارزش لایر در آن 

طور که ما بارھا در  ھا کاسته شد، اما ھمان سال
نشريه کار به اين موضوع پرداخته و نوشته 
. بوديم، اين مساله واقعيت اقتصاد ايران نبود

ی روحانی نتوانست جلوی تشديد رکود را  کابينه
بگيرد و تورم نيز به صورت واقعی ھرگز تک 

از آن سو، رشد نقدينگی در اين .  رقمی نشد
سابقه رسيد و حتا از دوران  ھا به ميزانی بی سال

. نژاد نيز سبقت گرفت رياست جمھوری احمدی
پولی که در دستان يک گروه بسيار اندک متراکم 

 . شده بود
ھای اقتصادی  ی سياست ترين نتيجه در واقع مھم

ھای اخير، افزايش  ی روحانی در سال کابينه
ی افزايش ثروت  نتيجه.  شتاب شکاف طبقاتی بود

در دستان گروھی اندک در حالی که اقتصاد به 
 ٨٠رکود رفته و حتا بخش مسکن نيز با سودھای 

گيری  برد، شتاب اش در اغما بسر می درصدی
خارج شدن پول از کشور و سرازير شدن آن به 
بازارھای کشورھای ديگر از ترکيه و امارات 
متحده و مالزی گرفته تا کشورھای اروپايی و 
 .آمريکای شمالی و جنوبی برای کسب سود بود

ی روحانی با تزريق  ی سياست کابينه نتيجه
 روزھا حتا و برخی(ھا ميليون د5ر  روزانه ده
ھا برای  به صرافی)   ميليون د5ر٢٠٠بيش از 

که ارزش برابری د5ر و لایر نوسانات  اين
دار ايران،  شديدی نگيرد، برای طبقه سرمايه

ثروتمندتر شدن ھمان گروھی اندک بود که با 
 تومانی خريده و به اشکال و ٣۵٠٠لایر، د5ر 

. عناوين گوناگون به خارج از کشور منتقل کردند
در واقع اين گروه از رانتی که روحانی در 

ھا قرار داده بود بيشترين بھره را  اختيار آن
طرف رشد نقدينگی مانند يک  اما از آن.  بردند

 ! چرا؟. کرد بمب ساعتی عمل می
به اين دليل ساده که رشد نقدينگی ھيچ ارتباطی با 

اقتصاد رشد منفی داشت و .  رشد اقتصادی نداشت
شد اما  به عبارت ديگر حجم اقتصاد کوچکتر می

در واقع !!  شد  درصد به نقدينگی افزوده می٢۶
اگر .  ی پول با کا5 کامf به ھم ريخته بود رابطه

اين را ھم در نظر بگيريم که بخش مالی و 
تجاری بيشترين حجم نقدينگی را به خود جذب 

شويم که تاثيرات مخرب افزايش  کرده، متوجه می
نقدينگی به خاطر گردش سريع پول در اين 

اساسا کوچک .  ھا تا چه حد وسيع بوده است بخش
ھای کشاورزی و صنعت در برابر  بودن بخش

ھای مالی و تجاری يکی از معضfت  بخش
. باشد داری ايران نيز می اساسی اقتصاد سرمايه

اگر بخش نفت و صنايع جنبی آن را از صنعت 
جدا کنيم، سھم بخش صنعت در درآمد ناخالص 

بخش خدمات به .  ملی چندان قابل توجه نيست
تنھايی بيش از نيمی از درآمد ناخالص ملی را به 
خود اختصاص داده و ھر سال نيز بر ميزان اين 

 ساختاری  شود که بيانگر بيماری سھم افزوده می
 .)٢(داری در ايران است نظام سرمايه

ھای اقتصادی  يکی از اولين اثرات سياست
ی روحانی، عيان شدن ورشکستگی  کابينه

موسسات مالی بود که پيش از اين سودھای کfنی 
در بازار مسکن و يا مشارکت در کارھای د5لی 

آوردند و  از جمله خريد د5ر و سکه به دست می
ھای ھنگفتی نيز به  به ھمين دليل بھره

فراگيرشدن رکود، .  دادند گذاران می سپرده
موسسات مالی را در باز پرداخت اصل پول 

ھا با بحران روبرو ساخت  گذاران و بھره سپرده
 ۶ی آن ورشکستگی قريب به اتفاق  که نتيجه

ی  ھزار موسسه مالی و اعتباری بود که به گفته
 ھزار ميليارد تومان برای ٣٠مقامات دولتی 

پرداخت مطالبات معوق اين موسسات از بانک 
و !!!  مرکزی توسط دولت استقراض شده است

که ھنوز اکثر مطالبات مالباختگان  عجيب آن
موسسات مالی از سوی جمھوری اسfمی 

 !!)٣(پاسخ مانده است بی
ای کافی بود که  حال در اين شرايط تنھا جرقه

ماه و  اعتراضات دی.  بمب ساعتی به کار بيافتد
ماه،  اعfم خروج آمريکا از برجام در ارديبھشت

ھايی بودند که باعث شدند سدی که  ھمان جرقه
تاکنون از کاھش شديد ارزش لایر جلوگيری 

در واقع .   راه افتد کرد شکسته و سيل به می
که بتواند علت اصلی  ی روحانی بدون اين کابينه

کاھش ارزش لایر را مداوا کند، تنھا مانعی 
ھا د5ر به  موقتی با تزريق روزانه ميليون

ھا، به صورت صوری در برابر کاھش  صرافی
ارزش لایر ايجاد کرده بود، سياستی که تنھا به 
نفع اقليتی کوچک بود که قدرت خريد د5ر را 
داشتند و نه اکثريت بزرگ جامعه که از تامين 

 .ھای ضروری نيز بازمانده بود حداقل
 !ھا چگونه عمل کردند؟ اما اين جرقه

ماه و تشديد بحران اجتماعی و  اعتراضات دی

اعتراضات مداوم و روزمره در اقصا نقاط 
کشور، اميد به تداوم حکومت اسfمی را در ميان 

دار ايران و حتا مقامات حکومتی کم  طبقه سرمايه
ثباتی سياسی تاثيرات اقتصادی  اين بی.  رنگ کرد

ھا  آورد که يکی از آن ھمراه می خودش را به
شان به خارج  ھای داران و انتقال پول ترس سرمايه

از کشور است که حتا در آمارھای دولتی نيز اين 
موضوع آشکار بوده و پور ابراھيمی رئيس 
کميسيون اقتصادی مجلس اسfمی نيز به خروج 

ھای پايانی   ميليارد د5ر از کشور تنھا در ماه٣٠
 .)۴(اعتراف کرد) ماه بعد از اعتراضات دی(سال 

ھم  اعfم خروج از برجام توسط دولت آمريکا، آن
ثباتی  در شرايطی که بحران اجتماعی و بی

ی دومی بود  سياسی جامعه را فرا گرفته، جرقه
که باعث ھجوم مجدد نقدينگی برای خريد طf و 

در واقع خروج آمريکا از برجام به .  ارز شد
 . ثباتی سياسی و اقتصادی دامن زد بی

 ٢٠٠ ماه نزديک به ٧اگر بھای د5ر تنھا ظرف 
درصد نسبت به لایر افزايش قيمت پيدا کرد، رشد 

تورمی   –آور نقدينگی و بحران رکود  سرسام
ساز اصلی اين پديده ھستند، يعنی آن علل  زمينه

اصلی که کاھش ارزش لایر بر بستر آن رخ 
ست که  بر بستر اين شرايط اقتصادی.  دھد می
انداز اقتصادی، منجر  ثباتی سياسی و عدم چشم بی

به فروپاشی سيستم شده و ھمه چيز به ھم 
ريزد، به نحوی که نه فقط قيمت طf و د5ر  می

کند، بلکه روند  روزانه و حتا ساعتی تغيير می
گيرد که  چنان سرعت می ھا آنتغيير روزانه قيمت

بھای کا5ھای ديگر از جمله کا5ھای ضروری 
 .گيردکارگران و زحمتکشان را نيز در برمی

تعميق و فراگير شدن .  امروز مساله اين است
بحران اقتصادی و سياسی منجر به تfشی سيستم 

 . سياسی و اقتصادی حاکم شده است
وقتی تنھا تاکتيک ھيات حاکمه برای مقابله با 
کاھش روزانه ارزش لایر، به اين خfصه 

شود که رئيس کل بانک مرکزی را تعويض  می
بست رسيده  معنای اين است که رژيم به بن کند، به

و ديگر چيزی در آستين ندارد جز قربانی کردن 
اين .  ھا افراد و انداختن تقصير به گردن مھره

دھد که جمھوری اسfمی شکست  تغيير نشان می
خورده است ولی به جای پذيرش اين امر، سعی 

 .کند شکست را به نام اين يا آن مھره بنويسد می
رژيم جمھوری اسfمی نه با تغيير رئيس بانک 
مرکزی، نه با تغيير چند وزير و نه حتا با تغيير 

. اش بر نخواھد آمد کابينه ديگر کاری از دست
 و با ۵٧طور که مردم در جريان قيام  ھمان

"ھا شعار دادند تعويض مکرر کابينه گيم  ما می: 
ما   -وزير عوض ميشه  خوايم نخست شاه نمی

". خوايم پالون خر عوض ميشه گيم خر نمی می
جمھوری اسfمی .  امروز ھم ھمان روز است

ست، مردم خواھان سرنگونی جمھوری  رفتنی
اسfمی ھستند و جمھوری اسfمی با تغيير مھره 

 .از مرگ فرار نخواھد کرد
 
 :نوشت پی
گذاری مشترک  فيوچر بانک با سرمايه  –  ١

ھای صادرات و ملی و يک بانک بحرينی  بانک
 ٢٠٠۴در سال )"  يونايتد(ا5ھلی المتحد "به نام 

شعب خود را در بحرين افتتاح کرد اما به دليل 
ھا داشت، از سوی  نقشی که در دور زدن تحريم

ھای آمريکا و اروپا در ليست تحريم قرار  دولت

 وزير عوض ميشه خوايم نخست گيم شاه نمی ما می



 ٧ ٧٨٣ شماره  ٩٧ مرداد ٨      ٧

۶از صفحه   
٢از صفحه   

 دولت بحرين از ٩۴در اواخر سال .  گرفت
ی کار اين بانک در بحرين جلوگيری  ادامه
در آن زمان عبدالناصر ھمتی .  کرد

گذار  مديرعامل بانک ملی يکی از دو سرمايه
 .اصلی بانک فيوچر بود

رشد سرطانی سھم بخش خدمات در   –  ٢
. درآمد ناخالص ملی فقط در ايران نيست

داری از جمله  عموم کشورھای سرمايه
آمريکا با اين معضل ساختاری نظام 

داری روبرو ھستند، در ايران اما اين  سرمايه
 .رشد بسيار بيشتر از حد متوسط جھانی است

البته فساد حاکم بر موسسات مالی يکی   –  ٣
ديگر از علل ورشکستگی اين موسسات 

 .باشد می
خروج سرمايه از ايران ھمواره وجود   –  ۴

داشته است اما در ساليان اخير ھمراه با 
تشديد بحران سياسی و اقتصادی اين روند 
نيز شتاب فراوانی گرفته است بويژه پس از 

 .٩۶ماه سال  اعتراضات دی

يابی اين بخش از موثری در راه تشکل
مزدبگيران و زحمتکشان و ايجاد تشکل مستقل 

بخش ھای مختلف .رانندگان کاميون بردارند
کارگران وجنبش کارگری بايد به ياری ھم 
بشتابند، تجارب خاص خود را با ھم به اشتراک 
بگذارند، اتحاد و ھمبستگی ميان خودرا تحکيم و 
تقويت کنند تا قادرشوند دربرابرطبقه حاکم قامت 

 .راست کنند
نکته مھم بعدی پاکيزگی و حفظ استقfل اعتصاب 

ھای سياسی بورژوايی بندیو مبارزه از دسته
اين بسيار مھم است .  ستدرون و بيرون حکومتی

که کارگران، رانندگان آگاه و پيشرو کاميون، از 
ربط به ورود موضوعات غير کارگری و بی

ھای کارگری که امکان ھا و آرمانخواست
کند، يا در منحرف ساختن مبارزات را فراھم می

کنندگان تضاد و نفاق و چنددستگی ميان اعتصاب
عمل طور آگاھانه جلوگيری بهکند، بهايجاد می

آورند و در صورت بروز چنين عfئمی صريح 
. پرده ھشدار دھند و آن را افشاء و طرد کنندو بی

ھای بار جنوب کشور، ممکن در مناطق و پايانه
ھايی از رانندگان گرايش است در ميان بخش

ناسيوناليستی وجود داشته باشد که بخواھد 
. اعتصاب سرتاسری رانندگان را به آن بيا5يد
روشن است که در مقابل اين گرايش انحرافی بايد 
ايستاد و بر استقfل مبارزات رانندگان کاميون 

رانندگان آگاه و پيشرو ھرگونه .  تاکيد نمود
گرايی، اغراض آلوده به ناسيوناليسم وقوم

ھای ارتجاعی منطقه را ھمسوئی احتمالی با دولت
بايستی مجدانه افشاء و طرد کنند و ضمن حفاظت 
از پاکيزگی مبارزه، اعتصاب و اھداف آن را از 

 .ھای جدی احتمالی برھاننداين انحرافات و آسيب
تر و سرمنشاء ھا مھمنکته آخر که از ھمه اين

ھا و کمبودھاست، محروميت تمام ضعف
نيازی به .  رانندگان کاميون از تشکل مستقل است

يابی توضيح اين مساله نيست که نفس سازمان
ھای يک اعتصاب سرتاسری، حاکی از ارتباط

معينی ميان فعا5ن اعتصاب و رانندگان آگاه و 
ھای مختلف و در واقع پيشرو در شھرھا و استان
. ھای نوعی از تشکل استبه معنای وجود نطفه

اين اگرچه بسيار مھم است اما ھنوز کافی نيست 
گيری و اعfم موجوديت يک بايستی تا قوامو می

ونقل کا5 امتداد تشکل مستقل ويژه رانندگان حمل
ھا در گيریھا و رابطهگسترش ارتباط.  يابد
ھای مجازی نقطه قوت اعتصاب شبکه

ست که اما اگر در ھمين حد بماند، سرتاسری
تواند به نقطه ضعف آن بدل شود و رانندگان می

زحمتکش کاميون را از برپايی يک تشکل واقعی 
بنابراين ضمن استفاده گسترده .  و مستقل باز دارد

ھای مجازی، اما نبايد صرفا به از شبکه
اين .  ھای مجازی اکتفا کردگيری در شبکهارتباط
ھای زنده با افراد ھا را بايستی با ارتباطارتباط

ھای آسيب.  واقعی مورد اعتماد ھمراه ساخت
ھای مجازی و افراد احتمالی از طريق شبکه

ناشناس را به حداقل ممکن رساند وبااستفاده 
ازتجارب بخش ھای متشکل تر کارگران، يک 

. ريزی کردتشکيfت واقعی سرتاسری را پايه
اين البته وظيفه رانندگان آگاه و پيشرو است که با 

ی ھای تنگاتنگ و ايجاد کميتهايجاد ارتباط
علنی، تشکل مستقل ويژه ھماھنگی مخفی يا نيمه

 کارھاھا و راهاعتصاب سراسری رانندگان، ضعف

رانندگان کاميون را سازمان دھند و اعتصابات 
متشکل سراسری با خواست ھا و اھدافی روشن 

گفتن ندارد که .  را سازماندھی و رھبری کنند
ای را رانندگان نقش اصلی تشکيل چنين کميته

مزدی آگاه برعھده دارند که بايد به مرکز ثقل 
اعتصابات سراسری رانندگان فرا رويند ، نبض 
آن را  خود بدست گيرند، تا ضمن طرح 

ھای ھای عمومی رانندگان، خواستخواست
اخص مزدبگيران را از سايه بيرون کشند و بر 

 .پرچم اعتصاب نقش زنند
ونقل، ھيچ بدون کارگران و  رانندگان حمل
. رسدکنده نمیکا5يی منتقل و به دست مصرف

 ٣٠٠ای از ونقل جادهتعداد رانندگان ناوگان حمل
 ھزار در ۵٠ با افزايش متوسط ٨۵ھزار در سال 
.  رسيده است٩١ ھزار در سال ۵٩٠ھر سال، به 

ھای بعد از آن اگر ھمين ميزان افزايش برای سال
منظور شود، در حال حاضر تعداد رانندگان 

.  ھزار نفر است٩٠٠ای بالغ بر ونقل جادهحمل
گفتن ندارد که اعتصاب در اين بخش، تمام سيستم 

کند و کل اقتصاد داری را فلج میتوزيع سرمايه
ھا و معضfت بزرگی روبرو را با چالش

 .سازدمی
ھای 5زم اگر که از اعتصابات سرتاسری درس

! ھای خود فائق آئيماگر که بر ضعف!  را بگيريم
ھای توانيم نه فقط صاحبان تمام شرکتگاه میآن
توانيم ونقل را به زانو درآوريم، بلکه میحمل

طبقه حاکم را نيزبطور جدی به چالش بکشيم و به 
 !ھای خود وادار کنيمپذيرش خواست

 

خوايم  گيم شاه نمی ما می
 وزير عوض ميشه نخست



 ٧٨٣ شماره  ٩٧ مرداد ٨      ٨

 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اسJمی 

۶درصفحه   

در پی افزايش شديد بھای سکه و ارزھای 
هللا سيف  ارزش شدن لایر، ولی خارجی و بی

ی  رئيس کل بانک مرکزی با تصويب کابينه
روحانی، جای خود را به عبدالناصر ھمتی سفير 

تر  وی پيش.  جمھوری اسfمی در چين داد
مديرعاملی بانک سينا، بانک ملی و رياست بيمه 

 ۵چنين به مدت  او ھم.  مرکزی را برعھده داشت
جمھوری روحانی، عضو  سال در دوران رياست

. کميته اقتصادی شورای عالی امنيت ملی بود
که بر صندلی  هللا سيف نيز پيش از اين ولی

چون  رياست کل بانک مرکزی بنشيند، ھم
عبدالناصر ھمتی رياست ھيات مديره و 

ترين بانک ايران را  مديرعامل بانک ملی، مھم
رياست ھيات مديره و مديرعاملی .  برعھده داشت

ھای ملت، صادرات، سپه، کارآفرين و  بانک
ھای   از ديگر مسئوليت)١()بحرين(فيوچر بانک 

 .سيف قبل از رياست بر بانک مرکزی بوده است
در يک کfم سيف و ھمتی ھر دو از مديران با 

اند که در زمان  ی اقتصادی و بانکی بوده سابقه
ھا نه تنھا لایر به يکی از  مديريت آن

٨ 

ھای  نامOه          ))))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 

 .  زيرارسال نمائيد خود را به آدرس
 

 :سوئيس
Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 
 

ھای مالی خود را به ش®م®اره حس®اب  کمک
بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھ®م®راه 

ھ®®ای  ک®®د م®®ورد ن®®ظ®®ر ب®®ه ي®®ک®®ی 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 

 

کانال آرشيو نشريه کار ارگان سازمان فدائيان 

 : در تلگرام) اقليت(

karfadaianaghaliyat/me.t://https 
 : 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 اطfع  عfقمندان تلويزيون دمکراسی شورائی می رسانيم که 
از اول ژوئ®ن "  ديدگ®اه"  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 اطfع دوستان و آشنايان خود برسانيد  
در پائيز و بھار  –بيندگان عزيز تلويزيون دمکراسی شورايی  جھنت اطfع ؛  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  

ترين ارزھای جھان تبديل شد، بلکه  ارزش بی
ھا نيز به طور واقعی به د5يلی چند از جمله  بانک

ھای  ، وام ھای با5ی بھره رکود اقتصادی، نرخ
 در مسکن و ساير  گذاری سوخت شده و سرمايه

 .ھا به ورشکستگی کامل رسيدند رشته
توان گفت  با توجه به اين پيشينه، آيا می

کوچکترين تفاوتی بين رئيس جديد و قديم بانک 
ترين ترديد پاسخ  بدون کم!  مرکزی وجود دارد؟

به اين سوال يک نه بزرگ است  و افزايش نرخ 
 ١١د5ر در روزھای اخير و رسيدن به با5ی 

 ميليون و ۴و افزايش بھای سکه به (ھزار تومان 
 مرداد و ٧در روز يکشنبه )  پانصد ھزار تومان

 درصدی بھای ٢٠به عبارتی افزايش نزديک به 
 .کندد5ر تنھا طی دو روز اين را ثابت می

ابتدا 5زم است اين موضوع را يادآوری کنيم که 
رئيس کل بانک مرکزی تنھا يک مھره در 

ارزش  اگر صحبت از بی.  ساختار حاکميت است
  شود، دليل ھا می شدن لایر و يا ورشکستگی بانک

ھايی چون سيف و ھمتی در  اش وجود مھره اصلی

 وزير عوض ميشه خوايم نخست گيم شاه نمی ما می


