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بازتاب بحران سياسی در 
 درون ھيات حاکمه

 
ھای فراوان، در نھايت روز وقوسپس از کش

مجلس اس1می از "  نمايندگان" مرداد سوال ١٠
روحانی اع1م وصول شد و حا6 روحانی بايد 
برای پاسخ به سوا6ت نمايندگان ظرف يک ماه 

 .به مجلس برود
اين دومين بار است که يک رئيس جمھوری 
اس1می بايد برای پاسخ به سوا6ت نمايندگان به 

 .مجلس برود
نژاد برای پاسخ  بود که احمدی٩٠بار اول سال 

اما .  به مجلس اس1می رفت"  نمايندگان"به سوال 
ھا در سوا6ت نمايندگان که مطھری از طرف آن

کرد، حول و حوش جلسه مزبور صحبت می
ھای مسائلی بود که پيش از ھر چيز به شکاف

درونی ھيات حاکمه و به طور خاص بين جناح 
گرايان نژاد با رقبای وی در طيف اصولاحمدی
اين اخت1فات بويژه پس از عدم .  گشتبرمی

ای در رابطه با نژاد در برابر خامنهتمکين احمدی
برکناری وزير اط1عات و به اصط1ح 

 .نشينی وی عيان شده بودبست
اما سوا6ت از روحانی اين بار از جنس 

ست به نوعی که اگرچه اکثر امضاھا از ديگری
فراکسيون (گرايان سوی نمايندگان جناح اصول

است، اما با امضای برخی از نمايندگان )  و6يی
دو جناح ديگر و تاييد ضمنی سايرين اين اقدام 

زايی و کواکبيان دو تن از ھاشم.  صورت گرفت
که نمايندگان فراکسيون اميد ھستند که به رغم اين

طرح سوال از روحانی را امضا نکردند، در 
ھا از اع1م وصول سوال از گفتگو با روزنامه

 . روحانی حمايت نمودند
طرح سوال از روحانی، اگرچه موجب ناراحتی 

اش شد و اع1م کردند که در روحانی و اطرافيان
، "جنگ اقتصادی، مجلس ھمراه دولت نيست"

محتوی سوا6ت اما ھمگی بر نگرانی حاکميت از 
وضعيت اقتصادی کشور و ناتوانی جمھوری 

 . کننداس1می در مقابله با تشديد بحران د6لت می
اما طرح سوال از روحانی يگانه تنش موجود بين 

در زمانی کوتاه نمايندگان .  مجلس و کابينه نيست
 نفر ١٩٣ نفر و ١٨٧مجلس دو نامه با امضای 

خطاب به روحانی منتشر کردند که اين دومی 
زمان با اع1م وصول سوال از روحانی منتشر ھم

 .گرديد

بحران اقتصادی ژرف و ع1ج ناپذير موجود، 
تمام ارکان نظم طبقاتی حاکم را به لرزه درآورده 

 .است
داری و سياست اقتصادی نئوليبرال،  نظام سرمايه

ھا کارگر و  ای وحشتناک برای ميليون فاجعه
گرانی و بيکاری، .  اند زحمتکش به بار آورده

زندگی را بر اکثريت بسيار بزرگ مردم جامعه 
فقر و گرسنگی .  ناپذير ساخته است ايران تحمل

. ھا انسان را تباه کرده است زندگی ميليون
 تن از مردم ايران با فقری  ھا ميليون که ده درحالی

دار و تمام  اند، گروه اندکی سرمايه کمرکش مواجه

ھنوز چند ماھی از اعتراضات سراسری دی ماه 
ھای شھرھای کوچک و بزرگ  نگذشته که خيابان

ايران، بار ديگر شاھد فريادھای خشم و اعتراض 
مردمی است که از فقر و بيکاری، گرانی و 

مردمی که شاھد تورم و .  اند سرکوب به ستوه آمده
گرانی ھستند آن ھم نه روز به روز بلکه ساعت 

 ھزار ١١د6ر به سرعت به مرزھای .  به ساعت
ھمراه با آن قيمت .  تومان رسيد و آن را درنورديد

تمامی کا6ھا، به ويژه کا6ھای اوليه مورد 
 .نيازشان افزايش يافت

 خرداد از منطقه شاپور جديد در ٩شنبه  سه
اصفھان گروھی از مردم با شعارھايی چون 

  ۵درصفحه 

۴درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٧٨۴شماره    ٩٧ مرداد ١۵ –سال  چھلم 

 بار نظم طبقاتی حاکم فقر، بيکاری و گرانی، عواقب فاجعه

 آھناعتصاب سراسری و نياز حياتی کارگران راه

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 اين موج سر بازايستادن ندارد

بحرانی شکننده که .  جمھوری اس1می در بحرانی ترين شرايط حيات چھل ساله خود دست و پا می زند
روز بروز شتاب بيشتری می گيرد، تعميق می يابد و در تداوم خود به عرصه ھای جديدتری کشيده می 

 . شود
بحث مذاکره با آمريکا و چگونگی پيشبرد سياست خارجی جمھوری اس1می، از جمله تعارضات جديدی 

 .است که اين روزھا به نحو آشکاری ھيات حاکمه ايران را از درون به چالش گرفته است

 شکاف بر سر سياست خارجی جمھوری اس�می و
  چالش ھای درونی آن

٢درصفحه   



 ٢ ٧٨۴ شماره  ٩٧ مرداد ١۵      ٢

١از صفحه   

 بازتاب بحران سياسی در درون ھيات حاکمه

ی دوم نمايندگان مجلس اس1می آمده در نامه
"است  ھمانگونه که در گذشته يادآور شديم، : 

شرايط کنونی اقتصادی تغييرات حداکثری را 
طلبد و خير و ص1ح کشور در تغيير  می

طرح استيضاح ربيعی ".  حداکثری کابينه است
وزير کار، رفاه و امور اجتماعی نيز در ھمين 
روز اع1م وصول شد و تعدادی از نمايندگان 

ھا و مجلس اس1می در گفتگو با روزنامه
ھای تھران اع1م کردند که اگر خبرگزاری

ھا را وزرای اقتصادی تعويض نشوند، مجلس آن
 .برکنار خواھد کرد

در ھمان روزی که طرح سوال از روحانی در 
مجلس اس1می اع1م وصول شد، حسينعلی 
حاجی دليگانی عضو فراکسيون و6يی از تھيه 
طرح عدم کفايت سياسی و استيضاح روحانی در 

" الف"وگو با سايت وی در گفت.  مجلس خبر داد
مدعی شد که از تمامی سه فراکسيون مجلس 
افرادی در تھيه اين طرح نقش داشته و در حال 

اين دومين بار .  آوری امضا برای آن ھستيمجمع
است که در مدتی کوتاه از سوی برخی از 
نمايندگان مجلس لزوم ارائه طرح عدم کفايت 

 .شودسياسی روحانی در مجلس مطرح می
ی چيست؟ شايد سخنان اخير اما اين وقايع نشانه

ھای پيش از نمايندگان در مجلس چه در نطق
دستور و چه در تذکرات نمايندگان در جريان کار 
مجلس که در اين روزھا به کرات تکرار شده، 

توان به برای نمونه می.  تر کندمساله را روشن
هللا ی ھدايتنطق پيش از دستور ھفته گذشته

خادمی اشاره کرد که از فساد، فقر، بيکاری، 
آبی و ناتوانی جمھوری اس1می در حل اين بی

مردم ايران را : "وی گفت.  معض1ت سخن گفت
!! دانند چه کنندايم، از بيچارگی نمیبدبخت کرده

شان رو به فروش اعضای برای ھزينه زندگی
فساد ...  ايمببينيد با کشور چه کرده!!  اندبدن آورده

تمام تارپود کشور و اکثريت مسئولين را گرفته و 
... پذيرفتيم که کشوری فاسد و ناکارآمد ھستيم
ای جوانان ما را نابود کردند، اگر مسو6ن ذره

شھامت داشتند به خاطر اين ھمه ظلم و فساد و 
 ".کردندآويز میناکارآمدی خود را حلق

بحران اقتصادی، فقر، بيکاری و تبديل اين 
بحران به بحرانی سياسی و اجتماعی که در 

ھای جان به لب آمده اعتراضات روزمره توده
دھد، مجلس را وادار به طرح خود را نشان می

سوال از روحانی، نوشتن نامه به وی و استيضاح 
برگزاری مرتب جلسات .  وزير کار کرده است

 ١٣غيرعلنی در مجلس از جمله روز يکشنبه 
ی ديگر از بازتاب اين بحران مرداد يک نمونه

در مجلس اس1می و اساسا ترس حاکميت از 
 .ستبحران کنونی

در چنين شرايطی ما شاھد نه تنھا رشد تضاد بين 
ھای چنين بين ارگانھای حاکميت، بلکه ھمجناح

متعدد جمھوری اس1می و انداختن تقصير به 
تقصير ايجاد بحرانی که .  گردن يکديگر ھستيم

ھا و خطر سرنگونی را اعتراضات روزانه توده
در برابر چشمان تک تک مقامات دولتی قرار 

 .داده است
رو نه فقط مجلسيان که حتا امامان جمعه از ھمين

ای، مقامات قضايی و نظامی و نمايندگان خامنه

که ھمگی جزئی از نظام جمھوری اس1می بوده 
ی اين فجايع و جنايات جمھوری و در ھمه

اند، اس1می نقش خود را ايفا کرده و سھم داشته
عنوان مدافعان ق1بی مردم سخن رانده امروز به

کنند تا بر موج و مذبوحانه ژاژخواھی می
آخوند فاشيست .  ای افسار بزننداعتراضات توده

"گويددر نماز جمعه می"  الھدیعلم" دولت و : 
مجلس نبايد تماشاچی وضع مردم باشند که مردم 

شان دو شب بخوابند و صبح ببينند آب خوردن
برابر شده، وقتی اينھا تماشاچی شدند، شما مردم 

آمد صحبت او و پی"  بايد به صحنه بياييد
تظاھرات ط1ب مشھدی در اعتراض به گرانی 
بعد از نماز جمعه بود، ط1بی که خودشان مفت 

ی دولتی که بار آن بر دوش خورند، از بودجهمی
کارگران و زحمتکشان است سھم خود را 

 !!خندندگاه به ريش مردم میگيرند و آنمی
ھا اين است که بگويند مسئول اين تمام ت1ش آن

وضعيت نظام جمھوری اس1می نيست، مسئول 
 ٢٠٠"هللا خادمی اين وضعيت، به قول ھدايت

ھا ھمه دادن آدرس غلط به اين".  خانواده ھستند
منظور تھيه کردن خوراک تبليغاتی برای 

ھای رژيم، انحراف افکار عمومی، انشقاق رسانه
ھا و ايجاد ترديد و دودلی در ميان توده

 .ھاستدرآن
ی اين را کارگران و زحمتکشان ايران در تجربه

و قيام سال )  شکست خورده(مبارزاتی و انق1ب 
ی خوبی تجربه کرده و در حافظه ھم به۵٧

ھا تعويض مکرر کابينه.  ھا وجود داردتاريخی آن
 و حتا دستگيری و به ۵٧ و ۵۶ھای در سال

. زندان انداختن برخی از مقامات از جمله ھويدا
 دولت حاکم اين بود ھا نيز تمام ت1شدر آن سال

که تمام تقصيرھا را به گردن تعدادی از افراد از 
ھمان سيستم انداخته و در عوض راس ھرم 

سخنان اخير .  قدرت يعنی شاه را مبرا کنند
نمايندگان مجلس اس1می يادآور سخنان نمايندگان 

ھای احمد مجلس شورای ملی از جمله نطق
 .ھاستاحمد و محسن پزشکپور در آن سالبنی

ھمه امروز انگشت اشاره را بويژه به سوی چند 
 و فرياد اعدام وزير اقتصادی کابينه گرفته
اند، ھمه چيز در مفسدان اقتصادی را بلند کرده

پوشاندن اين واقعيت که .  خدمت پوشاندن واقعيت
داری و شرايط کنونی محصول نظام سرمايه

حاکميت جمھوری اس1می است که در راس آن 
ولی فقيه حضور دارد و بيشترين مسئوليت در 

 . حاکميت جمھوری اس1می نيز متوجه اوست
مردم اما در اعتراضات روزھای اخير نشان 
دادند که به خوبی از اين مساله آگاه بوده و از 

روست که بيشترين شعارھا در اعتراضات ھمين
 .ستایاخير عليه خامنه

در حالی که اعتراضات مردم در دوران انق1بی 
کنونی اوج گرفته و شرايط مدام به ضرر 

باشد، تنھا جمھوری اس1می در حال تغيير می
تر شدن شکاف در درون روند منطقی، عميق

. حاکميت و در نھايت فروپاشی کل سيستم است
در اين دوران ما شاھد تغييرات بيشتر نه فقط در 

ھای حاکميت نيز کابينه بلکه در ديگر ارگان
به موازات رشد بحران، جمھوری .  خواھيم بود

ھای ی کارتاس1می نيز ت1ش خواھد کرد ھمه

ھا خود را به بازی بگيرد، نه فقط تغيير در چھره
شان بلکه شاھد تصميماتی خواھيم بود که پايداری

سرعت وقايع، .  روز بروز کمتر خواھند شد
سرعت رشد بحران سياسی، سرعت تغييرات در 

ھای حاکميت را نيز به ھمراه ھا و سياستتاکتيک
ھايی که در پی ھم مدام به خواھد آورد، سياست

 .انجامندشکست می
 .اين سرانجام کار جمھوری اس1می خواھد بود

 خ�صه ای از
  اط�عيه ھای سازمان

 
روز چ{ھ{ارش{ن{ب{ه دھ{م )  اقل{ي{ت( سازمان فدائيان

مرداد در حمايت از مبارزات توده ھ{ای م{ردم 
ب{ا ح{م{اي{ت از "ايران اط1عيه ای تحت عنوان 

م{{ب{{ارزات ت{{وده ای، اع{{ت{{راض{{ات ک{{ن{{ون{{ی را 
  .، صادر کرد"سراسری کنيم

: در ف{{رازی از اي{{ن اط{{1ع{{ي{{ه م{{ی خ{{وان{{ي{{م
تظاھرات توده ھای جان به ل{ب رس{ي{ده ک{ه از 

ب{1ی   -گ{ران{ی، ت{ورم" روز سه شبنه با ش{ع{ار 
دي{گ{ه   -اص1ح طلب، اصولگرا" و "  جان مردم
آخ{ون{د   -توپ، تان{ک، فش{ف{ش{ه" و "  تموم ماجرا
ش{روع ش{د، ام{روز ب{وي{ژه در "  ب{اي{د گ{م بش{ه

خام{ن{ه " اصفھان با سردادن شعارھايی ھمچون 
م{رگ ب{ر " ، " ای حيا ک{ن، م{م{ل{ک{ت{و رھ{ا ک{ن

دشمن ما ھمين جاست، دروغ می " ، " ديکتاتور
کارگر می ميرد، ذلت نمی " و "  گن آمريکاست

 .پذيرد ابعاد وسيعتری به خود گرفته است
اي{{ن اط{{1ع{{ي{{ه ب{{ا م{{ورد خ{{ط{{اب ق{{رار دادن 

جوانان، مردم مبارز و ت{وده ھ{ای س{ت{م دي{ده " 
گرانی، ب{ر گ{ل{وی : چنين دنبال می شود" ايران

. ھ{{م{{ه ت{{وده ھ{{ای م{{ردم اي{{ران ت{{ي{{غ م{{ی کش{{د
بيکاری راه گ{ذران زن{دگ{ی را ب{ه روی ھ{م{ه 

ش{{1ِق س{{رک{{وب، ب{{ی ح{{ق{{وق{{ی و .  بس{{ت{{ه اس{{ت
بيرحمی چھل ساله جمھوری اس1می بر پ{ي{ک{ر 
. تمامی توده ھای زحمتکش ايران نشست{ه اس{ت
نياز امروز جامعه فرياد کشي{دِن ھ{م{گ{ان{ِی اي{ن 

ک{ار، ن{ان، " ح{ول ش{ع{ار .  درِد مش{ت{رک اس{ت
ب{{ه ت{{ظ{{اھ{{رات "  آزادی، ح{{ک{{وم{{ت ش{{وراي{{ی

 .سرتاسری روی آوريد
اط1عيه س{ازم{ان ب{ا ح{م{اي{ت ھ{م{ه ج{ان{ب{ه از 
خواست و م{ب{ارزات ت{وده ھ{ا ادام{ه و س{پ{س 

) اقليت( سازمان فدائيان :  اينگونه خاتمه می يابد
بر اين باور است که در پرتو گس{ت{رش و ب{ھ{م 
پيوستگی ھمين اعتراضات ع{م{وم{ی اس{ت ک{ه 
. می توان جمھوری اس1می را ب{ه ع{ق{ب ران{د
اعتراضاتی که در تداوم خود ب{ا ش{ک{ل گ{ي{ری 
يک اعتصاب عمومی سياسی و در ن{ھ{اي{ت ب{ا 
سازماندھی ي{ک ق{ي{ام مس{ل{ح{ان{ه ت{وده ای م{ی 
بايست جمھوری اس1می را از اري{ک{ه ق{درت 
بزير کش{ي{د و ب{ر وي{ران{ه ھ{ای آن، ح{ک{وم{ت 

 .شورايی کارگران و زحمتکشان را بنا نھاد

 زنده باد سوسياليسم 
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١از صفحه  ھای  ھا را تأمين کنند و يا انسان ھزينه زندگی آن 
گری زندگی  پناھی که بايد با گرسنگی و تکدی بی

. شان را سپری کنند بار خود و خانواده ف1کت
آوری روزافزون اين مردم زحمتکشی که  روی

ھای ضد انسانی  داری و سياست نظم سرمايه
ھا را به ف1کت و بدبختی  جمھوری اس1می آن

ھائی نظير کميته امداد،  محکوم کرده، به گداخانه
 . دھد عمق فاجعه را نشان می

مدتی پيش بود که رئيس کميته امداد اع1م کرد، 
 ۵٠کنندگان به اين سازمان به  تعداد مراجعه
او افراد تحت پوشش .  يافته است درصد افزايش

 .اين کميته را حدود پنج ميليون نفر اع1م نمود
ای که بار ديگر  با اين تورم افسارگسيخته

تر شدن رکود اقتصادی که  گرفته  و با عميق شکل
پی آمد آن افزايش بيکاری خواھد بود،  روشن 
است که باگذشت ھرروز، فقر در جامعه ايران 

. تری به خود خواھد گرفت ابعاد و دامنه وسيع
 درصد مردم ايران ٨٠اکنون نيز متجاوز از  ھم

به درجات مختلف در زيرخط فقر زندگی 
تا پايان سال گذشته، بر اساس متوسط .  کنند می

 ٥ تا ٤ھای يک خانوار شھری، خط فقر  ھزينه
اين رقم با تشديد .  شده بود ميليون تومان اع1م
ارزش شدن لایر و  ويژه بی بحران اقتصادی ، به

افزايش شديد نرخ تورم در سال جاری، 
نتيجتاً حتی آن گروه از مردمی .  يافته است افزايش

شان با6ی خط  که تا يک سال پيش سطح زندگی
 . اند فقر بود، اکنون به زيرخط فقر سقوط کرده

ھای نظم موجود حاکی است  دان ارزيابی اقتصاد
 ميليون نفر از مردم کشور دچار ٢۶که  حدود 

فقر مطلق ھستند و پنج ميليون نفر زيرخط 
ھا حتی ھزينه  گرسنگی ھستند و درآمد آن

اما يک عضو .  کند غذايشان را تأمين نمی
 ٨٠کميسيون اقتصادی مجلس گفته است که 

اين رقم .  کنند درصد مردم زيرخط فقر زندگی می
با واقعيت اوضاع کنونی ايران انطباق بيشتری 

 .دارد
بيکاری، گرانی و فقر اين است نتايج و عواقب 

داری، سياست اقتصادی  بار نظم سرمايه فاجعه
 سال حاکميت ننگين رژيم ٤٠نئوليبرال و 

ھا  دار، برای ده جمھوری اس1می و طبقه سرمايه
 . ميليون تن از مردم ايران

دھد و  مادام که اين نظم، به حيات خود ادامه می
  رژيم جمھوری اس1می بر ايران حاکم است، ھيچ

اندازی برای بھبود اوضاع وجود نخواھد  چشم
ھای چند ماه اخير کابينه  ديديم که وعده.  داشت

روحانی، حتی برای مھار سقوط ارزش لایر، 
. تر شد پوچ از کار درآمد و وضع وخيم

ھای جديد ارزی بانک مرکزی ھم  سياست
ھای پيشين نخواھد داشت،   سرنوشتی جز سياست

چراکه اساس بحران ارزی و سقوط ارزش لایر 
در ساختار اقتصادی جامعه قرار دارد که رژيم 

نه اختصاص .  قادر به حل تضادھای آن نيست
ارز با نرخ رسمی برای کا6ھای اساسی مشکل 

تسريع در "را حل خواھد کرد و نه  ظاھراً 
. برخورد با مفسدين و اخ1لگران اقتصادی  "

ھای طبقه  جمھوری اس1می و تمام جناح
حلی برای  اند که راه دار آشکارا نشان داده سرمايه
ھای جامعه ايران ندارند و تمام  بحران
اين .  ھا به شکست انجاميده است ھای آن سياست

درستی  ھای وسيع مردم ايران به واقعيت را توده
ای  اند و از ھمين روست که به مبارزه فھميده

ساز برای سرنگونی اين نظم  سرنوشت
 . اند برخاسته

 

ھر کيلوگرم رب .   درصد٢٣.۴ای خارجی  بسته
برنج ايرانی .   درصد٢۵.٢فرنگی  گوجه
يک  برنج خارجی درجه.   درصد٥ /  ٩يک  درجه
روغن .   درصد١.۶مرغ ماشينی .   درصد٣٦ /  ٢

/  ٣ گرمی ٩٠٠مايع  شير پاستوريزه .   درصد٨ 
٤  / /٤پياز .   درصد٨  ماست .   درصد٤٨ 

.  درصد٥٨ /  ٣موز .   درصد١١ /  ٣پاستوريزه 
 ٢٢ /  ٧فرنگی  گوجه.   درصد١٨ /  ٥زمينی  سيب

اين را نيز بايد افزود .  يافته است درصد افزايش
که اجاره مسکن نيز در طول يک سال تا 

 .درصد افزايش يافت٣٠
تر در اين است که  تنھا در فاصله  اما نکته مھم

يک ماه از خرداد تا تيرماه امسال، متوسط 
 درصد ٤ کا6ھای اساسی حدود  افزايش قيمت

رشد داشته که با توجه به بحران عميق اقتصادی، 
ت1طمات بازار ارز و کاھش پياپی ارزش لایر، 

.   درصدی بود٥٠ و ٤٠بايد منتظر نرخ تورم 
بنابراين جای تعجب نيست که در چند روز اخير 

مرغ در تھران به   عددی تخم٣٠بھای يک شانه 
 ھزار تومان رسيد و قيمت ھر کيلو مرغ نيز ٢٠

 تومان بود، اکنون از ٦٧٠ ھزار و ٧که تا تيرماه 
در مورد .   ھزار تومان فراتر رفته است١٠

افزايش بھای وسايل خانگی نيز اين افزايش 
 .  تا صددرصد رسيده است٥ھا گاه به سطح  قيمت

پوشيده نيست که با اين اوضاع، ديگر حتی درآمد 
کننده  تواند تأمين سه و چھارميليونی نيز نمی

 ٤مايحتاج روزمره و ھزينه مسکن يک خانوار 
جرئت گفت که  توان به می.   نفره شاغل باشد٥يا 

 درصد از مردم ايران در ٨٠اکنون متجاوز از 
 . کنند زيرخط فقر زندگی می

ھا انسان بيکار که  با اين اوصاف، تکليف ميليون
معنا فقرا  تمام اينان به.  درآمدی ندارند روشن است

منابع دولتی .  و گرسنگان جامعه ايران ھستند
داری  تعداد اين قربانيان نظم ضد انسانی سرمايه

اند و   ھزار اع1م کرده٢٠٠ ميليون و ٣را رسماً 
 ميليون ٦ھای مجلس اين رقم را تا  مرکز پژوھش

واقعيت اما اين است که تعداد .  افزايش داده است
 ميليون نيز بسيار فراتر ١٠بيکاران در ايران از 

توان يافت  ای را در ايران می کمتر خانواده.  است
تعداد بسيار .  که يک يا چند نفر آن بيکار نباشند

زياد بيکاران ايران از اين واقعيت نيز آشکار 
است که بر طبق آمار رسمی دولتی از مجموع 

 ميليون نفر ۶۶ ميليون نفری کشور، ٨٠جمعيت 
اما حتی بر طبق آمار .  در سن کار قرار دارند

ھای ق1بی، که انجام دھنده يک ساعت کار  سازی
آورد، تعداد  حساب می در ھفته را شاغل به

 ٣با اين حساب، اگر .   ميليون نفرند٢٣شاغ1ن 
شود به اين  ميليون بيکاری را که رسماً اع1م می

 ميليون از جمعيت کشور نه ٤٠تعداد بيفزاييم،  
 ٤٠ھمين .  اند و نه بيکار حساب آمده  به شاغل

ميليون ب1تکليف، دروغ بزرگ رژيم حاکم را در 
کام1ً آشکار .  کند مورد تعداد بيکاران افشاء می

ھای  داری حاکم بر ايران، بحران است که  سرمايه
 اقتصادی نئوليبرال جمھوری  آن و سياست
 ميليون انسان را بيکار و بی ١٠اس1می حداقل 

اند و با تعميق بحران اقتصادی و ادامه  آينده کرده
. رکود، اين تعداد پيوسته در حال افزايش است
اين بيکاران که از ھرگونه حمايت دولتی 

ھا بايد  اند يا جوانانی ھستند که خانواده محروم

ھای  مقامات دزد و غارتگر دولتی،  ثروت
فقر و ثروت به نحو .  اند ای اندوخته افسانه
ای در دو قطب جامعه ايران انباشت  سابقه بی
داری بر  دورانی که نظام سرمايه در تمام.  اند شده

گاه ھمچون امروز،  ايران حاکم شده است، ھيچ
. شکاف فقر و ثروت عميق و وسيع نبوده است

ھا تومان  که ثروتمندان ھرروز ميليون درحالی
ھا  کنند،  ميليون ھای خود می فقط صرف ولخرجی

تن از مردم ايران در گرسنگی مداوم به سر 
 .برند می

اخيراً شورای جھانی ط1 اع1م کرد که در سه 
ھا  ماه دوم سال جاری مي1دی، تقاضای ايرانی

 ١۵.٢ برابر شد و  به ٣برای خريد سکه و ط1 
 .تن رسيده است

چه کسانی خريدار اين حجم بزرگ ط1 در ايران 
ھا ميليون کارگر و زحمتکشی که با  اند؟ ده بوده

دستمزد و درآمد ماھانه يک تا دوميليونی حتی 
قادر به تأمين معيشت روزمره خود نيستند، 

ای ندارند که خواسته باشند در جريان  اندوخته
ارزش را به  وار ارزش لایر، پول بی سقوط بھمن

حجم اندوخته قشر متوسط .  سکه و ط1 تبديل کنند
قدر نيست که خريدار اين  و ميانی جامعه نيز آن

پس چه کسانی خريدار اين حجم .  حجم ط1 باشند
ھايی که  اند؟ آن بزرگ ط1 در سه ماه گذشته بوده

ھا ميلياردی و تريليون  ھای ده اندوخته و ثروت
تومانی دارند؟ ھمان استثمارگران، دزدان و 

گرانی که فقط در فاصله سه ماه پس از  غارت
 ميليارد د6ر را ٣٠ماه سال گذشته  تظاھرات دی

از وحشت سرنگونی رژيم، به خارج از کشور 
ھا در سال جديد  داند که آن کسی نمی.  منتقل کردند

ھای  شده توده ھای غارت چه حجمی از ثروت
. اند زحمتکش مردم ايران را به خارج منتقل کرده

دانند که در دوران بحران و  ھا خوب می آن
ای  ھای افسانه ارزش شدن لایر، چگونه سرمايه بی

خود را حفظ کنند و حتی به بھای نابودی مردم 
 . زحمتکش، سود عايد خود سازند

تورمی و   -اما نتيجه اين بحران اقتصادی رکود
وار ارزش لایر در ھمين سال جديد  سقوط بھمن
ھا ميليون تن ازمردم ايران چه بوده  برای ده

 است؟       
تنھا در طول چند ماھی که از سال جاری 

ھا تن از مردم ايران درنتيجه  گذرد، ميليون می
درپی ارزش  رشد افسارگسيخته تورم  و سقوط پی

. اند لایر به انتھای خط فقر مطلق سقوط کرده
يافته و سطح زندگی  درپی افزايش بھای کا6ھا پی

.  اکثريت بزرگ مردم شديداً تنزل کرده است
گزارش مرکز آمار ايران از افزايش بھای کا6ھا 
حاکی است که در تيرماه امسال در مقايسه با 
تيرماه سال گذشته، عموم کا6ھای اساسی 

ای يافته  سابقه موردنياز روزمره مردم، افزايش کم
 دولتی  بر طبق اين گزارش که در سايت.  است

مھر آمده است، متوسط افزايش بھای کا6ھای 
 .شده است  در صد اع1م٣٤ / ٧اساسی 

 درصد رشد داشته ٢٨.۵قيمت گوشت گوسفندی 
خيار .   درصد١٩.٨گوشت گاو يا گوساله .  است
 ٥٤ /  ٥مرغ ماشينی ھر کيلو   تخم.   درصد٩.٧۴
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 بار نظم طبقاتی حاکم فقر، بيکاری و گرانی، عواقب فاجعه
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١از صفحه   
 اين موج سر بازايستادن ندارد

مرگ بر گرانی، مرگ بر بيکاری، مرگ بر "
اين تظاھرات .  به تظاھرات پرداختند"  غيرت بی

تری  پس از کوتاه مدتی با پيوستن تعداد بيش
وسعت گرفت و شعارھا از اعتراض به گرانی و 

مرگ بر "چون  بيکاری به شعارھای سياسی ھم
توپ، تانک، فشفشه، آخوند بايد گم "و "  ديکتاتور

ھمان روز، در گوھردشت کرج .  بدل گشت"  بشه
در فاصله پنج روز، .  ھا آمدند نيز مردم به خيابان

اعتراضات به چندين شھر و شھرستان از جمله 
تھران، رشت، شيراز، کرج، ساری، اراک، 
اھواز، مشھد، کرمانشاه، قھدريجان و قزوين 

 ساله در جريان ٢٧يک جوان .  گسترش يافت
تظاھرات گوھر دشت کرج، با گلوله مزدوران 

 .سرکوبگر رژيم به قتل رسيد
،  با آن که مردم در تظاھرات و اعتراضات

ھای متعددشان را در قالب شعار بيان  خواسته
کردند، اما شعار محوری و فراگير تمامی اين 

و "  مرگ بر ديکتاتور"تظاھرات، شعارھای 
شعاری که نشان از .  بود"  ای مرگ بر خامنه"

. خواسته اصلی مردم يعنی سرنگونی رژيم دارد
نترسيد، نترسيد، ما ھمه با : "دادند مردم شعار می

تا ھمبستگی خود را اع1م کنند و "  ھم ھستيم
"دادند شعار می ايرانی حرف بزن، حقتو فرياد : 

تا بگويند که زمان سکوت و شکيبايی و "  بزن
و دخيل بستن به صندوق رأی "  اميد به تغيير"

گذشته است و در صددند با اتکا به نيروی خود، 
 .شان را بستانند"حق"

اعتراضات روزھای اخير، ويژگی ديگری نيز 
سابقه  باکی کم دارد و آن روحيه تعرضی و بی

ھای پليس و  با وجود  جو6ن گله.  مردم است
اعتنا به جو  اوباش بسيجی و لباس شخصی و بی

ھا آمدند؛ با سنگ به  امنيتی شديد، مردم به خيابان
مقابله با نيروھای سرکوب پرداختند؛ در مواردی 
موتورھای آنان را به آتش کشيدند؛ با آتش زدن 

آور رفتند؛ در  6ستيگ به مقابله با گاز اشک
موارد بسياری کوشيدند مانع دستگيری معترضان 

شنبه جوانان شجاع اصفھان با  روز پنج.  شوند
 با سنگ به ماموران حمله »بيا بيا جلو«شعار 

کردند و پس از عقب راندن آنان، مدتی کنترل 
 نکته قابل ذکر ديگر، .خيابان را به دست گرفتند

حضور چشمگير زنان در تظاھرات بود، به ويژه 
 .در شاھين شھر اصفھان

مردمی که اين بار به گواه ويدئوھای منتشره و 
گزارشات شاھدان عينی در برخی شھرھا، در 

. ھا آمده بودند ابعاد چند ھزار نفره به خيابان

سران اصلی و مقامات با6ی رژيم با وجود گسيل 
نيروی سرکوب خود به مقابله با مردم، در برابر 

اما اين .  اند اعتراضات تاکنون سکوت پيشه کرده
ھای سرکوب خود برای  سکوت مانع از اعزام گله

. قتل و ضرب و شتم و دستگيری مردم نشده است
ھای ھر دو جناح، اعتراضات را  رسانه

اند که البته  ناميده"  صنفی"و "  جمعيت کم"
قصد دارند آن را سياسی "  معدودی ساختارشکن"

وزير کشور کابينه روحانی، يکی از .  جلوه دھند
اولين مقامات ارشدی بود که تعداد معترضان را 

برشمرد و ادعا کرد اين جمع "  ٢٠٠ تا ۵٠"
نيستند و اوضاع داخلی کشور "  اثرگذار"ھا  شدن

ھرچند توضيح نداد چرا برای .  زند را بر ھم نمی
، ھزاران تن از " نفر٢٠٠ تا ۵٠"مقابله با 

ھای بسيجی  نيروھای پليس و يگان ويژه و گله
چرا با فرستادن پليس و اوباش .  اند گسيل کرده

موتورسوار خود در شھرھا جو امنيتی شديد و 
او مردم .  اند نوعی حکومت نظامی برقرار کرده

" مزدور و تروريست و خودفروخته"معترض را 
ھايش  پالکی ی خود او ھم خواند؛ القابی که برازنده

باری، .  ی رنجديده و محروم ايران است تا توده
اثر نگذاشت و ھر "  تدابير امنيتی"يک از اين  ھيچ

 . روز بر تعداد معترضان افزوده شد
اعتصابات و اعتراضات کارگری و مردمی 

ھای گذشته و دومين موج اعتراضی نشان  ماه
دھد شبح سرنگونی بر فراز سر رژيم به  می

رو، ھر يک از  از اين.  پرواز درآمده است
مقامات سياسی و مذھبی و نظامی، ع1وه بر 

توطئه "ھای ھميشگی و تکراری يعنی  بھانه
اند  ، مدعی"ی داخلی و خارجی خورده دشمنان قسم

علت بحران اقتصادی، افزايش قيمت د6ر، تورم 
عواقب "ھا يا  آور و بيکاری، تحريم سرسام
ھايی که ھنوز  ھاست؛ تحريم تحريم"  روانی

دھند که  آنان چنين جلوه می.  اند برقرار نشده
شکوفايی اقتصادی کشور و بھبود وضعيت مردم 
به پذيرش يا عدم پذيرش مذاکره با ترامپ بستگی 

مقصر ديگر، پس از افشای چپاول و .  دارد
غارت ارزھای دولتی توسط سران رژيم و 

. ھستند"  مفسدان اقتصادی"شان، البته  وابستگان
ھای مختلف ھم، به ويژه در چند روز  هللا آيت

ھا به ميدان  اخير، در نمازھای جمعه و مصاحبه
شان،  آمدند و به رغم، فساد فراگير در ميان

. اند شده"  اعدام سريع مفسدان اقتصادی"خواستار 
سلطان "يک نمونه، مکارم شيرازی، معروف به 

. ست و از سران مافيای فساد اقتصادی"  شکر

بدحجابی "الھدی، امام جمعه مشھد که  ديگری علم
او به مردم .  داند می"  را گناھی بدتر از اخت1س

"  زند تشر می به خاطر پايين افتادن شکم نبايد : 
 ." مقابل نظام بايستيد
گرايان تاکتيک حمله به دولت يا  عمدتاً، اصول

وی را در پيش "  تيم اقتصادی ضعيف"حداقل 
اند تا کليت نظام را از زير ضرب خارج  گرفته

تعدادی مدير "کنند و مصايب کنونی را به گردن 
بياندازند که گويا "  کفايت و مسئول نا6يق و بی

وار، خط بط1نی  قرار است با تغييرشان، معجزه
داری در ايران  بر بحران ساختاری نظام سرمايه
ھای نئوليبرال  و پيامدھای مخرب اجرای سياست

 .کليت رژيم در چند دھه گذشته کشيده شود
زده، شتابان  ماه، وحشت طلبانی که در دی اص1ح

ای پناه بردند و با تکيه بر  به زير عبای خامنه
. شدند"  گران اغتشاش"سرنيزه خواھان سرکوب 

اند  آنان مدعی.  اند اين بار، وقيحانه به ميدان آمده
اين طيف اعتراضات به اين معنا نيست که "
مبلغ، " (طلبی عبور کرده باشند از اص1ح]مردم[

و )  عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت
آلترناتيوی برای اص1حات وجود "

(ندارد ) راد، دبير کل حزب اتحاد ملت شکوری" 
کنند و  و سرانجام نيز سنگ خود را با مردم وامی

"دھند به آنان ھشدار می اين نظام حتی در : 
. تواند خود را حفظ کند ترين شرايط می سخت

ای و  ھای نظامی، اقتصادی و رسانه يعنی پايه
يک تعداد نيروھای جان فدا دارد که اجازه نمی 

راد، دبير کل  شکوری" (.کند دھند اين نظام سقوط  
يا برای ترساندن مردم ادعا )  حزب اتحاد ملت

کنند که در صورت ادامه اعتراضات و  می
ورطه "سرنگونی جمھوری اس1می، کشور به 

 . کشانده خواھد شد" نابودی
اند با  مردم دريافته.  اما کار از کار گذشته است

استمرار جمھوری اس1می است که کشور به 
به رغم، ..  تری فرو خواھد رفت قھقرای بيش

ت1ش برای فريب و تحميق از داخل و خارج، 
. موجی که به راه افتاده، سر باز ايستادن ندارد
اين موج تا رسيدن به مقصود آرام نخواھد 
گرفت، و در اين راه، تمامی خس و خاشاک را 

 .کن خواھد کرد ريشه
گو، امام جمعه  در ميان امامان جمعه مزخرف

مردم در مورد گرانی، ماليات و : "اصفھان گفت
تورم حق دارند، اما راه افتادن در خيابان اص1 

خواھيد بگوييد تورم  معنايی ندارد به چه کسی می
اين ."  دانند و گرانی است؟ مسئو6ن خودشان می

خواھند دريابند که  مرتجعان احمق و ناباور نمی
اند تا خبری را اع1م  ھا نيامده مردم به خيابان
روزی  اند تا مسببان اصلی سيه کنند، بلکه آمده

امروزشان را به زير کشند، از جمله خود ايشان 
ديری نخواھد پاييد که تمام سران و .  را

کارشناسان و مقامات مذھبی و نظامی رژيم به 
رغم اشتياق پرشورشان به انکار واقعيت، 

نيروھای جان "ھای نظام با تمام  فروريختن پايه
 . را به چشم خواھند ديد" فدايش

شايد اين موج اعتراضی نيز باز بر اثر سرکوب 
اش فروکش کند،  و عدم سازماندھی و خودجوشی

ھای بعدی  تر و موج اما موج سومی سھمگين
دھد  ھر موج نشان می.  تری در راه است کوبنده

تر و  ھای زحمتکش آگاه که کارگران و توده
تا زمانی که اين .  شوند و پرشمارتر تر می پخته

رژيم فروريزد و حکومتی برقرار شود از 
 .خودشان و برای رفاه و آزادی خودشان

  



 ۵ ٧٨۴ شماره  ٩٧ مرداد ١۵      ۵

١از صفحه   

 شکاف بر سر سياست خارجی جمھوری اس�می و 
 چالش ھای درونی آن

اتخاذ تاکتيک ھای مختلف ترامپ، رئيس جمھور 
 –آمريکا در مورد مذاکره با دولت ايران 

خصوصا پيشنھاد بدون شرط مذاکره و ديدار با 
ھمانند آبی که بر   -مقامات جمھوری اس1می

خوابگه مورچگان ريخته باشند، شکاف و چند 
دستگی آشکاری را در درون ھيات حاکمه ايران 

واکنش ھای متضاد جناح ھای .  دامن زده است
مختلف رژيم، از فرماندھان سپاه گرفته تا پاره 
ای از نمايندگان مجلس ارتجاع  و خبرگان 
رھبری تماما گويای يک کشاکش درونی بر سر 

 . موضوع مذاکره با آمريکاست
تنھا يک روز پس از پيشنھاد ترامپ ، محمد علی 
جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران طی يک نامه 

آقای ترامپ : "سرگشاده خطاب به ترامپ نوشت
ايران کره شمالی نيست که به درخواست م1قات 

شما اين آرزو را به گور ...  شما پاسخ مثبت بدھد
خواھيد برد که مقامات جمھوری اس1می ايران 

اين يک ...  از شما در خواست م1قات کنند
آرزويی است که تا پايان دوران رياست 
جمھوری تان با شما خواھد بود و حتا روسای 

 ".جمھور بعدی آمريکا ھم آن را نخواھند ديد
علی مطھری، نايب رئيس مجلس ارتجاع  نيز 
در پاسخ به سخنان تند و تيز محمد علی جعفری 

تصميم گيری در مورد مذاکره با آمريکا :  نوشت
اينکه مذاکره با .  بر عھده نھادھای نظامی نيست

آمريکا ھميشه مذموم و نکوھيده است نياز به 
د6يل متقن دارد؛ ھمچنان که از سيره پيامبر و 
ائمه چنين چيزی بر نمی آيد، بلکه خ1ف آن 

(مستفاد است  ١٢خبرگزاری ايسنا جمعه . 
 .)مرداد

ناطق نوری، عضو مجمع تشخيص مصلحت 
نظام و رئيس پيشين نھاد بازرسی رھبری نظام 

ما نبايد مذاکره :  ھم، طی اظھار نظری اع1م کرد
با آمريکا را رد کنيم و بگوئيم بيخود کرده است، 
ذوق زده نشويم و اين موضوع را به شورای 

 . عالی امنيت ملی بسپاريم
حميد رسايی عضو جبھه پايداری و نماينده 
جنجالی مجلس نيز در واکنشی کم سابقه به 

چه :  اظھارات ناطق نوری در توئيتر خود نوشت
کسی فکر می کرد ناطق نوری، کسی که 
نمايندگان اص1ح طلب مجلس ششم را برای 
نگارش نامه به رھبری و سرکشيدن جام زھر 
 ٢٠گفتگو با آمريکا م1مت می کرد، حا6 بعد از 

سال، تفاله ای که از دھان آنھا درآمده را بجود و 
  .اع1م کند که مذاکره با آمريکا رد نشود

ھاشم بطحايی ديگر نماينده مجلس خبرگان 
رھبری، حتا از ناطق نوری ھم فراتر رفت و 

آمريکايی ھا از فرعون بدتر "اع1م کرد، 
دِر "و مسئو6ن جمھوری اس1می ھرگز "  نيستند

روزی دونالد "و اگر "  مذاکره را نمی بندند
بايد "ترامپ بخواھد برای مذاکره به ايران بيايد، 

 ".او را پذيرفت و امنيتش را تامين کرد
ع1وه بر اين ھا، پيشنھاد ترامپ برای مذاکره 
بدون پيش شرط با ايران، بار ديگر موضوع 
برگزاری رفراندوم در مورد مذاکره با آمريکا را 
به موضوع پررنگی در محافل مختلف کشور 
 . اعم از سياسی و غير سياسی تبديل کرده است

به رغم اينکه انشقاق در مورد مذاکره با آمريکا 

در سطوح با6ی حکومتی و در ميان گرايش ھای 
مختلف ھيئت حاکمه ايران از ھر زمان ديگری 
آشکارتر شده است، خامنه ای و روحانی اما، 
تاکنون در مورد پيشنھاد اخير ترامپ مبنی بر 
ديدار بدون شرط او با مستو6ن جمھوری 
. اس1می ھيچ واکنشی از خود نشان نداده اند
ھرچند خامنه ای پيشتر گفته بود که جمھوری 

" نمی تواند با آمريکا تعامل و گفتگو"اس1می 
 . کند

اين ھمه شکاف و دو دستگی بر سر سياست 
خارجی جمھوری اس1می در شرايطی سر باز 
کرده است که در پی سفر روحانی به سوئيس و 

بستن تنگه "اتريش و اظھار نظر او مبنی بر 
،  حبابی از ھمبستگی شعاری با کابينه "ھرمز

. روحانی در درون ھيات حاکمه شکل گرفت
حمايتی که خامنه ای و سرداران سپاه از جمله 
محمد علی جعفری و قاسم سليمانی فرمانده سپاه 
. قدس در راس اين حباب حمايتی قرار داشتند
حمايتی که فقط  چند ھفته دوام آورد و در پی 
آشکار شدن شکاف حکومتی در مورد مذاکره با 

تا جاييکه .  آمريکا ھمانند حبابی ترکيد و دود شد
فرمانده سپاه پاسداران پس از آن شعارھای 
حمايت گرانه از کابينه روحانی به يکباره جلد 
عوض کرد و طی نامه ای سرگشاده به حسن 
روحانی ضمن انتقاد از وضعيت نابسامان 

چرا با آن قھر و غضبی که در : "اقتصادی نوشت
شما سراغ داريم و در رقابت ھای انتخاباتی و يا 
با مخالفين خود بعضا به کار می برديد، با 
نارسايی و سوء مديريت ھای بخش اقتصادی 

 ".دولت برخورد نمی کنيد
ترديدی نيست که واکنش ھای متفاوت و بعضا 
متضاد تاکنونی عناصر و ارگان ھای درون 
جمھوری اس1می در مورد مذاکره با ترامپ، 
. تنھا وجھی از تعارضات وسيعترطبقه حاکم است
شکاف اصلی اما، تضاد بر سر پيشبرد سياست 
خارجی جمھوری اس1می است که اکنون در 
مورد مذاکره با آمريکا در با6ترين سطوح 

آنچه مسلم است در .  حاکميت بازتاب يافته است
پشت صحنه، کشمکش ھا بسيار فراتر از 

ھرچند پيش از اين خامنه .  مناقشات علنی است
ای بارھا تکرار کرده است که جمھوری اس1می 

اما، .  کند"  مذاکره و تعامل"با آمريکا نمی تواند 
سکوت معنادار خامنه ای و روحانی دست کم تا 
اين لحظه در مورد  پيشنھاد ترامپ، ناشی از 
فراگير بودن دامنه اين شکاف جديد در درون 

 .  ھيات حاکمه است
اينکه جمھوری اس1می پای مذاکره و توافق با 
آمريکا می رود يا نه، عمدتا بستگی به وضعيت 
و شرايطی دارد که ھيات حاکمه ايران در آن 

جمھوری اس1می يک نظام دينی .  قرار می گيرد
و ايدئولوژيک است که ھمواره خود را بر بستر 
يک سری شعارھای معين ايدئولوژيک تعريف 

شعارھايی که اغلب ھم در دوران .  کرده است
ھای بحرانی و در لحظه ورود به يک سياست 
جديد داخلی يا خارجی برايش بسيار مشکل ساز 

با اين وجود، اين نظام دينی و .  شده و می شوند
مصلحت "ايدئوکوژيک يک اصل ديگری به نام 

را در کيسه مارگيری خود دارد که ھرگاه "  نظام

6زم ببيند با توسل به ھمين اصل پاسخگوی 
تناقض شعاری و رفتاری خود در اتخاذ يک 

 . سياست جديد بر آمده است
اين نظام مبتنی برايدئولوژی اس1می در دوران 
حيات چھل ساله خود، 6اقل در دو مرحله 
سرنوشت ساز با توسل به اصل پايه ای 

پاسخگوی تناقض رفتاری خود "  مصلحت نظام"
، در تداوم جنگ ارتجاعی ۶٧سال .  بوده است

ايران و عراق وقتی جمھوری اس1می خود را در 
معرض يک خطر جدی ديد، ھمه شعارھای تغيير 

، "جنگ جنگ تا پيروزی"ناپذير خمينی مبنی بر 
اگر جنگ بيست "و "  جنگ جنگ تا رفع فتنه"

، به يک باره "سال ھم طول بکشد، ما مرد جنگيم
رنگ باختند و خمينی با يک چرخش خفت بار 

 . صلح با عراق را سرکشيد" جام زھر"
در دوران خامنه ای نيز، عين ھمين تجربه بر 

خامنه ای و ھيات .  سر بحران ھسته ای اتفاق افتاد
حاکمه ايران به رغم ھمه شعارھای تند و تيزی 
که در مورد عدم مذاکره و توافق ھسته ای با 
آمريکا سر می دادند، وقتی خود را در شرايط 
احتمالی سقوط و اضمح1ل ديدند، با زدن يک 

" نرمش قھرمانانه"پشتک وارو و اتخاذ تاکتيک 
به يکباره پای ميز مذاکره و توافق ھسته ای با 

 . آمريکا رفتند
بنابر اين، به صرف استناد به شعارھای خامنه 

" ما با آمريکا تعامل نمی کنيم"ای  مبنی بر اينکه 
شيطان "و يا تکرار ھميشگی شعار آمريکا 

است، نمی توان گفت که جمھوری "  بزرگ
اس1می ھرگز پای ديدار و مذاکره با آمريکا نمی 

 .رود
پوشيده نيست که ھيات حاکمه ايران طی چھار 
دھه گذشته، پنھان و آشکار مذاکرات عديده ای را 
با دولت ھای مختلف آمريکا داشته است و چه بسا 
ھم اکنون نيز با وساطت سلطان قابوس، پادشاه 
عمان مذاکرات پشت پرده ای را با آمريکا شروع 

چيزی که برای جمھوری اس1می .  کرده باشد
اھميت دارد و دست کم در اين لحظه به آن تن 
نمی دھد، مذاکره با آمريکا نيست، بلکه رفتن پای 
توافقی با دولت آمريکا بر سر تغيير سياست 

 . خارجی رژيم است
اينکه وضعيت موجود تا کجا پيش خواھد رفت، 
بستگی به تعميق بيشتر شرايط و دشوارتر شدن  

در .  وضعيت برای جمھوری اس1می دارد
وضعيت بحرانی و شکننده ای که اکنون ھيات 
حاکمه ايران در آن دست و پا می زند، در 
شرايطی که مبارزات کارگران و توده ھای 
زحمتکش ھر روز ابعاد وسيعتری می گيرد، در 
وضعيتی که بحران ھای چند جانبه سراپای نظام 
و کابينه روحانی را فرا گرفته است، اکنون  بحث 
مذاکره و توافق با آمريکا نيز موجب بحرانی تازه 
و ايجاد شکاف در سطوح با6ی حکومتی شده 

در چنين وضعيتی طبيعتا شعار عدم مذاکره .  است
با دولت آمريکا نمی تواند تا بی نھايت کارکرد 

 . عملی داشته باشد
لذا، با توجه به ھمه واقيات موجود، دور از 
انتظار نيست که ھيات حاکمه ايران و خامنه ای 

و بر "  مصلحت نظام"با تکيه بر اصل کليدی 
ديگر جھت رفع و "  نرمش قھرمانانه"بستر يک 

رجوع تناقضات شعارھای ايدئولوژيک و 
واقعيات سياست رفتاری خود در مورد مذاکره با 

 . آمريکا برآيند
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اعتصاب سراسری و نياز 
 آھنحياتی کارگران راه

٧درصفحه   

آھن که اساسا زير اين بخش از کارگران راه
شرکت خدمات مھندسی خط و "مسئوليت 

(آھن تراورسابنيه فنی راه يا شرکت " 
کنند، جمعيتی بيش از کار می)  تراورس
بخش عمده .  دھند نفر را تشکيل می٧٠٠٠

فعاليت اين شرکت در زمينه زيرسازی و 
روسازی خطوط ريلی، احداث و نگھداری 

ھای بتنی ابنيه فنی راه اھن و توليد تراورس
 ٧١اين شرکت  که در سال .  و چوبی است

 به بخش خصوصی ٨٩تاسيس شده سال 
ھا، فشارھا، تمام محدوديت.  واگذار گرديد

ھايی که در بخش ھا و محروميتحقوقیبی
شود، در خصوصی عليه کارگران اعمال می

نيز با شدت و حدت "  شرکت تراورس"
. شودبيشتری عليه کارگران اعمال می

کاری که .  ساعات کار و شدت کار با6ست
 کارگر انجام شود بر ٣٠به فرض بايد توسط 

بيش از .  شود کارگر گذاشته می٢٠دوش 
 درصد قراردادھا حتا قرارداد کارگرانی ٩۵
 سال سابقه کار دارند، موقتی ٢٠ تا ١٠که 
فرساست با کار، سخت و طاقت.  است

دستمزدھای پايين که عموما با چند ماه تاخير 
گونه ايمنی و ضمانت ھيچ.  شودپرداخت می

ھا کارگر پس از اتمام ده.  شغلی وجود ندارد
دستمزدھا .  اندمدت قرارداد کار اخراج شده

که ھر در حالی.  آميز استناھمسان و تبعيض
ماه مبلغی بابت بيمه تکميلی از دستمزد 

ھا از خدمات شود، اما آنکارگران کسر می
بيمه تکميلی و امکانات درمانی آن 

حق سنوات کارگران پرداخت .  اندمحروم
ای کارگران نيز مطالبات بيمه.  نشده است

افزون بر ھمه .  چند ماه به تعويق افتاده است
ھا اخيرا کارفرما، ضريب سختی کار را اين

ی آن دريافتی کاھش داده که در نتيجه
فشارھای معيشتی .  تر شده استکارگران کم

تمام .  العاده شديد استبر دوش کارگران فوق
" شرکت تراورس"کارگرانی که زير پوشش 

کنند از عملکرد اين شرکت به شدت کار می
اند و بارھا دست به اعتراض و ناراضی

تجمع زده و در چند نوبت اعتصاب 
کارگران خواھان .  اندسراسری برپا کرده

موقع آن ھستند، افزايش دستمزد و پرداخت به
خواھان کاھش شدت کار و افزايش ضريب 
سختی کار، لغو قراردادھای موقت، تضمين 
شغلی، بيمه تکميلی، پرداخت کليه معوقات 

ای، حق سنوات و ساير مطالبات مزدی، بيمه
سازی دستمزد کارگران معوقه و ھمسان

 .رسمی و غيررسمی ھستند
در اثر سلسله اعتصابات و اعتراضات قبلی 

آھن استان آذربايجان، اداره کارگران راه
آھن اين امور خطوط ريلی و ابنيه فنی راه

واگذار "  راهشرکت گسترش آھن"استان، به 
شرکت "که کارفرمای قبلی يعنی آنشده بی
با صدھا کارگر اين شرکت تسويه "  تراورس

ھای پرداخت نشده حساب کند و طلب
کارگران از جمله حق سنوات آنان را 

از اين رو يکی ديگر از .  بپردازد
ھای کارگران اين بخش، تسويه خواست

اگرچه .  است"  شرکت تراورس"حساب با 
پس از تجمعات اعتراضی متعدد و اعتصاب 

آھن در ھفته نخست سراسری کارگران راه
ھايی برای رسيدگی به مرداد، وعده

ھای کارگران داده شد، اما ھنوز ھيچ خواست
گام عملی موثری در راستای تحقق اين 

ھا و رسيدگی به مشک1ت کارگران خواست
داران و دولت آن ھا، برداشته نشده و سرمايه

اعتنايی از کنار اعتصاب سراسری با بی
 .اندکارگران رد شده

اعتنايی و تحقق بر ھم زدن اين بی 
تر و اتحادھای ھا، اعتصابات گستردهخواست
آھن تری در صفوف تمام کارگران راهمحکم
بايد توجه کرد که ع1وه بر ھفت .  طلبدرا می

ھزار کارگری که در بخش خدمات مھندسی 
آھن مشغول ونگھداری خطوط ابنيه فنی راه

ھا وارد به کار ھستند که تنھا بخشی از آن
اعتصاب شدند، ھزاران کارگر ديگر در 
آھن بخش مسافربری و حمل بارنيز در راه

مشغول به کار ھستند که متاسفانه در 
. اعتصاب اخير کارگران حضور نداشتند
البته غير از شرکت خصوصی بزرگ و 
فعال در عرصه خدمات و ابينه فنی خطوط 

ھای شرکت)  شرکت تراورس(ريلی 
خصوصی متعدد ديگری نيز وجود دارند که 
در بخش جابجايی مسافر يا حمل و نقل کا6 

دولت جمھوری اس1می به .  فعال ھستند
آھن، به بخش خصوصی منظور واگذاری راه

ابتدا در دھه ھفتاد تعدادی شرکت اقماری 
آھن ايجاد کرد که زير مجموعه خود راه

ھا را به بودند و در دھه ھشتاد اين شرکت
 بخش ٧۶سال .  بخش خصوصی واگذار کرد

آھن جمھوری اس1می جدا مسافربری از راه
و "  حمل و نقلی ريلی رجا"و به شرکت 

اين .  سپس به بخش خصوصی واگذار شد
 پرسنل دارد، ٢٠٠٠شرکت که بيش از 

دھنده خدمات مسافری ريلی ترين ارائهيزرگ
 درصد جابجايی ۶۵است و به تنھايی 
ع1وه بر دو .  دھدمسافران را انجام می

ونقل ريلی شرکت بزرگ تراورس و حمل
رجا، چندين شرکت خصوصی ديگر در 
بخش جابجايی مسافر يا حمل بار فعال 

توان به در زمينه جابجايی مسافر می.  ھستند
، " رعد تبريز"، "آھن شرقی بنيادراه"شرکت 

ريل "، "مھتاب سير جم"، "ريل سير کوثر"
، "قطارھای مسافری جويار"، "ترابر سبا

قطار "و "  ھستيا"، "وانياريل"، "نورالرضا"
ونقل بار نيز در زمينه حمل.  ياد کرد"  پرستو
" ،"آسيا سيرارس"توان به شرکت می

بھتاش "، "سايپا لجستيک"، "سمندريل
" با6ست"، "پارسيان ريل شرق"، "سپاھان

قابل ذکر .  و چندين شرکت ديگر اشاره کرد
ھا متعلق به است که اغلب اين شرکت

ھا و ھای حکومتی، سپاه، آقازادهدارودسته
 .امثال آن ھستند

آھن و کارگران آن، در حال حاضر کل راه
بخش بخش و تکه تکه شده و ھر تکه به يک 

مالک .  دار واگذار شده استيا چند سرمايه
ھر شرکت مطابق س1يق و ضوابط خود 

تواند از کارگر کند و تا جايی که میعمل می
ھای آھن به بخشتقسيم راه.  کندکشی میبھره

کاھد و مختلف نه فقط از تمرکز کارگران می
ای بر اتحاد تواند تاثيرات منفی بازدارندهمی

ھا و اتفاق کارگران بگذارد، بلکه اين شرکت
خصوصی نيز با واگذاری کار، به 

ھای پيمانکاری، شدت کار و استثمار شرکت
را به حد نھايی خود و ضمانت شغلی و ادامه  
کاری کارگران را که غالبا قرارداد موقت 

پيمانکار با اتمام .  دارند، به صفر رسانده اند
پروژه يا قرارداد کار، کل شرکت را به 

کند که در اين پيمانکار جديدی واگذار می
شوند چرا که اولين ميان کارگران قربانی می

اقدام پيمانکار و کارفرمای جديد، اخراج و 
تعديل نيرو و زير ضرب بردن حق و حقوق 
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ھا، قرارھا و کارگران، برھم زدن نرم
ست که احيانا کارگران در اثر ھايیسنت

مبارزات و اعتصابات خود بر کارفرمای 
تجربه کاری و سابقه .  اندقبلی تحميل کرده

نيز در شرکت پيمانکاری جديد لحاظ 
گو   شود و کسی ھم به کارگران پاسخنمی
 .نيست

آھن در تمام شرايط کار کارگران راه
تر ھای آن سال به سال بدتر و مشکلبخش

کمی بيش از سه دھه قبل يعنی .  شده است
 ٣٨٩۶١( ھزار نفر ٣٩ نزديک به ۶۵سال 
در .  آھن مشغول به کار بودنددر راه)  نفر
 تا سال ۶۵ سال از سال ٣٠که طی حالی
آھن گسترش يافته است، ، خطوط راه٩۵

ھای مسافری و تعداد لوکوموتيوھا، واگون
باری و شمار مسافران و تناژ بار افزايش 
يافته است، اما شمار کارگران و کارکنان 

 ٩ درصد کاھش يافته و به ٧۵آھن حدد راه
البته در .  رسيده است)   نفر٩٠٢٢(ھزار نفر 

( اين ارقام پرسنل شرکت خدمات خط و ابنيه 
و )   نفر٢٠٠٠(، شرکت رجا ) نفر٧٠٠٠

به تقريب (شرکت خدمات مھندسی ساختمان 
 ھزار نفر، ١٠و مجموعا )   نفر١٠٠٠

ھمه حتا با محاسبه با اين.  محاسبه نشده است
آھن به  ھزار نفر ،باز ھم پرسنل راه١٠اين 

 .نصف تقليل يافته است
تر، انجام کار بيشتر اما با تعداد  نيروی کم

معنای ديگری جز تشديد فشار و استثمار 
يکی از کارگران "  حسن. "نيروی کار ندارد

 ١٩اش با خدماتی رجا که دريافتی ماھانه
سال سابقه کار، يک ميليون و چھارصد 

چند ماه است "گويد ھزار تومان است می
ايم اما از ترس اخراج کاری حقوق نگرفته

ايم حتا در اين مدت بيشتر از ميزان نکرده
 ۴٨قاعده و قانون، .  ايمعرف کار کرده
 ساعت استراحت است اما ۴٨ساعت کار  

اين ساعت کاری در اغلب موارد رعايت 
ھر زمانی تماس بگيرند ما .  شودنمی
نيرو کم داريم و به ھمين دليل بايد .  رويممی

ھای قبل در سال.  زمان بيشتری کار کنيم
صورت تغيير کارفرما، کارگران با ھمان 

شدند، اخيرا اين را رعايت شرايط منتقل می
که شود بدون آنجابجايی انجام می.  کنندنمی

حسن ".  حق و حقوق افراد رعايت شود
آھن که مدرک ليسانس دارد کارگر راه

"گويدمی من کارگر صفر نيستم اما در : 
وضع .  اندليست بيمه، کارگر صفر رد کرده
 ".ساير ھمکارانم ھم مشابه من است

آھن با تنھا کارگری نيست که در راه"  حسن"
بار و با اين درجه اين وضعيت مشقت

. حقوقی دست به گريبان استازاستثمار و بی
ھای مختلف در بخش"  حسن"ھزاران 

ترين کارھا که به سختآھن در حالیراه

شوند اما اشتغال دارند و به شدت استثمار می
توانند حتا نيازھای اوليه زندگی خود و نمی

 .شان را تامين کنندخانواده
ست که کارگران رغم اين اما اين واقعيتیبه 

.  سال قبل نيستند٣٠امروز ديگر کارگران 
جريان مبارزه طبقاتی راه رھايی از وضع 
موجود را به آنان آموخته و بيش از اين 

آموزد و مگر نه اين است که کارگران می
ھای گسترده آھن با سازماندھی اعتصابراه

و سرتاسری، گام در راه تغيير وضع موجود 
اند؟ به رغم تمام مشک1ت و نھاده

تواند اين واقعيت را ھا ، کسی نمیمحدوديت
انکار کند که سال به سال و روز به روز بر 
شمار کارگران آگاه و ميزان آگاھی سياسی 

طور کلی و کارگران در ميان کارگران به
حتا به لحاظ سواد .  آھن افزوده شده استراه

آھن با گذشته معمولی، کارگران امروز راه
به عنوان مثال درصد .  باشندقابل مقايسه نمی

دارندگان مدارک ابتدايی يا سيکل، از با6ی 
 ١٠ به کمتر از ۶۵ درصد در سال ۵٠

 و دارندگان مدارک ٩۵درصد در سال 
 ۵٠تحصيلی ديپلم و ليسانس به بيش از 

در حال حاضر فقط .  درصد رسيده است
آھن دارای  درصد از کل پرسنل راه١

 درصد دارای ۴تر، مدارک ابتدای و کم
 درصد ١۶ درصد ديپلم، ٣٣مدرک سيکل، 

 درصد دارای مدرک ۴۶مدرک کاردانی و 
 .کارشناسی و با6تر ھستند

بگونيم   –ھای نه چندان دور اگر در گذشته
زمانی که رفقای ارزنده ما حسن  –قرن پيش 

کشی و تاسيسات ، نوروزی در بخش لوله
آھن کار يوسف زرکاری در بخش نجاری راه

کردند، حضور علنی يک فرد می
کرده دانشگاھی ليسانس و تحصيل
 ليسانس در جايگاه يک کارگر، شک فوق

بود، آميز و غير ممکن میبرانگيز، تعجب
امروز اما اين شرايط آماده و فراھم است که 

کرده ترين نيروھای چپ و تحصيلآگاه
ھا، دانشگاھی، جايگاه خود را در کارخانه

در ميان کارگران يعنی در قلب تپنده جامعه 
مستحکم سازند و به عنوان يک کارگر آگاه 

يابی و پيشرو به امر سازماندھی  تشکل
 .کارگران ياری برسانند

آھن، در گرو ھای کارگران راهتحقق خواست
تر و اعتراض متشکل   مشارکت فعال

آھن و در ھای راهکارگران در تمام بخش
تر و گرو سازماندھی اعتصابات گسترده

. تر در مقياس سرتاسری استيکدست
ای را که در ھای اوليهآھن گامکارگران راه

ھای بلند بعدی اند، با گاماين زمينه برداشته
با س1ح اعتصاب و .  خود بايد تکميل کنند
داران را ترين سرمايهتشکي1ت، سرسخت

با تمام توان .  توان به زانو درآوردنيز می
ھا ھای اعتصاب را در تمام بخشخود کميته

. ھا سازمان دھيمو در تمام شھرھا و استان
تر ھا و مستحکماز پيوند ميان اين کميته

ساختن آن، کميته ھماھنگی يا شوراھای 
اين کميته .  ھماھنگی سراسری را ايجاد کنيم

ترين يا شورا که متشکل از پيشروترين و آگاه
نمايندگان کارگران متشکل درکميته ھا 6اقل 
در چند استان است، قادر است، اعتصابات 
متحد و يکپارچه و سرتاسری در تمام 

آھن اعم از حمل بار و جابجايی ھای راهبخش
مسافر يا کارگرانی که در بازسازی و 

ھا و خطوط ابنيه ريلی کار زيرسازی ريل
ھای اوليه نطفه.  کنند را سازمان دھدمی

آھن گذاشته شده تشکل مستقل کارگران راه
کارگران آگاه و .  که بايد آن را بارور کرد

آھن، ضمن حفظ ھوشياری و خنثا پيشرو راه
ھای مذبوحانه عناصر  ساختن ت1ش

ھای وابسته به رژيم از قماش خانه تشکل
توانند با اتکا به کارگر برای نفوذ در آن، می

توده کارگران تشکل مستقل و سرتاسری 
گذاری کنند و آھن را پايهويژه کارگران راه

با صفوفی متحد و يکپارچه، وارد عرصه 
داران و تمام نظم موجود نبرد با سرمايه

 .شوند
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 ٧٨۴ شماره  ٩٧ مرداد ١۵      ٨

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

۶درصفحه   

شورای "بدنبال فراخوان اعتصابی که از سوی 
ھماھنگی کارگران و کارکنان نگھداری خط و 

 تير انتشار يافت، ٢٨در "  آھنابنيه فنی راه
ھای مختلف آھن در شھرھا و استانکارگران راه

اين .  کشور از اوائل مرداد وارد اعتصاب شدند
ھا اعتصاب اگرچه در برخی شھرھا و استان

اندکی زودتر يا ديرتر آغاز شد، اما يک 
ھای اعتصاب سرتاسری بود که شھرھا و استان

مختلف کشور از جمله آذربايجان، خراسان، 
لرستان، زنجان، ھرمزگان، سمنان، شاھرود، 

شھر را دامغان، کرج، دورود، انديمشک و اس6م
آھن اعتصاب کارگران راه.  دربرگرفت

آذربايجان در ششمين روز خود به تجمع بزرگ 
آھن تبريز انجاميد که روز شبانه در ايستگاه راه

بعد با راھپيمايی خيابانی کارگران و تجمع در 
در برخی ديگر از .  مقابل فرمانداری ھمراه شد

شھرھا نيز کارگران در ادامه اعتصاب خود، در 
ھا دست به آھن و فرمانداریمقابل اداره راه

اعتصاب کارگران راه آھن در برخی .تجمع زدند
 . مرداد ادامه يافته است١۴از شھرھا تاروز 

٨ 

ھای  نامMه          ))))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 
 

اره حسـاب  کمک ھای مالی خود را به شــم
راه  ـم بانکی زير واريز و رسيد آن را به ـھ

ھــای  کــد مــورد نــظــر بــه يــکــی 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 اط1ع  ع1قمندان 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 اط1ع دوستان و آشنايان خود برسانيد  
در پائيز و بھار  –بيندگان عزيز تلويزيون دمکراسی شورايی  جھنت اط1ع ؛  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  
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