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٢درصفحه   ۵درصفحه   

 

  ٣درصفحه 

 بحرانی ژرف که تظاھر به
  وحدت را نيز ناممکن کرده است

 
جمھوری اس"می، اين روزھا در گرداب بحران 
ھای سياسی، اقتصادی و اجتماعی فرو رفته 

بحران ھايی که به شدت بر گلوی نظام .  است
. چنگ انداخته و مدام ھم فشرده تر می شود
بحران ھايی چند وجھی که جناح ھا و مجموعه 
ھيات حاکمه ايران را به انشقاق و سردر گمی 

اين بحران چند وجھی که از مدت .  کشانده است
ھا پيش در ابعاد اقتصادی و اجتماعی شکل 
گرفته است، اکنون به نحو کم سابقه ای در زمينه 
سياسی نيز طبقه حاکم و نھادھای آن را به چالش 

نمونه مشخص آن، موضوع طرح .  گرفته است
سئوال از روحانی، رئيس جمھوری ايران توسط 

نمايندگانی که با .  نمايندگان مجلس ارتجاع بود
را "  تدبير و اميد"طرح پنج سوال رئيس کابينه 

برای پاسخگويی به وضعيت نابسامان و بحرانی 
 . حاکم بر جامعه، به مجلس کشاندند

بدين منظور، حسن روحانی روز سه شنبه ششم 
به اتفاق جمع کثيری از )   اوت٢٨(شھريور 

. اعضاء کابينه وارد مجلس شورای اس"می شد
روحانی اگرچه با ھدف پرکردن شکاف موجود 
ميان دو نھاد اجرايی و قانونگذاری وارد مجلس 
شد، اما نتيجه اين نشست بر خ"ف انتظار او، 
تعميق بحران سياسی، تشديد شکاف در درون 
حاکميت و کشيده شدن دامنه اين بحران سياسی به 

آنچه سبب دامن زدن به .  تمام سطوح جامعه بود
اين بحران سياسی در متن جامعه شد، بيان 
جم"تی بود که روحانی در شروع سخنان  خود 

اع"م خبر ديدار با خامنه ای .  به آن اشاره کرد
پيش از ورود به مجلس و توصيه ھای او، از 
جمله نکاتی بودند که روحانی مجلسيان را نسبت 

"او گفت.  به رعايت آن ھشدار داد ھمه بايد با : 
بھترين ک"م، بھترين سخن، نيکوترين جم"ت را 

اميدواريم توصيه ھايی .  نسبت به ھم به کار ببريم
که مقام معظم رھبری نسبت به ھمين جلسه به من 
فرمودند، بتوانم نکات مورد نظر ايشان را دقيقا 

 ."مراعات کنم
جان ک"م  و ھدف روحانی از حضور در مجلس 

اينکه .  را نيز بايد در ھمين توصيه خامنه ای ديد
اين توصيه ھا چه بودند، تا کنون مشخص نشده 
است، اما، با توجه به سرمقاله کيھاِن وابسته به 
خامنه ای که صبح روز سه شنبه ساعاتی پيش از 
ورود روحانی به مجلس منتشر شد، می توان تا 
حدودی به توصيه و احيانا ھشدار خامنه ای پی 

 .برد
کيھان طی يادداشت شديدالحنی سرنوشت بنی 

حسين .  صدر را به روحانی يادآوری کرد

وخامت اوضاع اقتصادی در 
 جريان نزاع ميان دو ارتجاع 

 
کمتر از يک ماه پس از اع"م نخستين مرحله 

ھای دولت آمريکا عليه جمھوری اس"می،  تحريم
المللی که پس از  ھای بين تقريباً عموم شرکت
ھايی برای  نامه ھا يا توافق توافق برجام، قرارداد

گذاری، فروش کاi و انجام برخی خدمات  سرمايه
اکنون ادامه فعاليت در  امضا کرده بودند، ھم

ايران را متوقف ساخته يا تصميم به خروج از 
در ھمين حال، باوجوداينکه قرار .  ايران دارند

 آبان ١٣است تحريم نفتی جمھوری اس"می از 
اکنون صادرات نفت شديداً  آغاز شود، از ھم

عواقب اين تحوiت بر اقتصاد .  يافته است کاھش
ايران و اوضاع مالی جمھوری اس"می چيست و 

 چه نتايجی دربر خواھد داشت؟
گونه که تاکنون مکرر در مقاiت نشريه  ھمان 

 باجور و يارانش در آتشی سوختند که 
  جمھوری اس5می برافروخته بود

 
پوشی يکی ديگر از اعضای انجمن سبز چيا   شھريور، شريف باجور به ھمراه اميد کھنه٣سوزی  در آتش

ھای محمد پژوھی و رحمت  حکيمی نيا ھنگام ت"ش برای مھار  بانان منطقه به نام و دو تن از جنگل
در ميان اين .   کيلومتری مريوان، جان باختند٢٠ھای روستای پيله و سلسی واقع در  سوزی در جنگل آتش

با مرگ باجور، تنھا محيط زيست ايران نبود که يکی .  ترين چھره بود چھار تن، شريف باجور، سرشناس
وی در آبان سال گذشته برای دفاع از حقوق حيوانات و در اعتراض به .  از حاميانش را از دست داد

بار ديگر به ياری .  آزاری قصد داشت از مريوان تا ث"ث رکاب زند که در نيمه راه دستگير شد حيوان

  ٨درصفحه 

۴درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی
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زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

ھای غارتگر،  به شارDتان
 بيش از اين فرصت ندھيم

 
ای رھبر جمھوری اس"می در ديداری  علی خامنه

اعضای "که روز چھارشنبه ھفتم شھريور با 
به سرپرستی روحانی داشت "  ھيئت دولت

پيرامون مسائل و موضوعات گوناگونی به 
اظھارنظر پرداخت، از جمله اينکه او از عملکرد 

و کارھای خوب آن "  دولت دوازدھم"يک ساله 
. قدردانی کرد"  رشد اقتصادی"در زمينه 

ای نيز به نحو ديگری حرف روحانی که  خامنه
قسم خورده بود، جمھوری اس"می ھيچ بحرانی 
ندارد را تکرار نمود و تاکيد کرد در اداره 

 .بستی وجود ندارد اقتصاد کشور ھيچ بن
بخشی که  نظر از اوضاع عالی و رضايت صرف
ای از وضعيت اقتصادی و جمھوری  خامنه

شنبه شش  اس"می تصوير کرد، او جلسه سه

 مبارزه عليه بيکاری
 

ھا انسان از حق کار که يکی از  در ايران ميليون
. باشند ھاست، محروم می ترين حقوق انسان بديھی

حقی که حتا مجامع حقوق بشری نظام 
چون سازمان جھانی کار  داری جھانی ھم سرمايه

 اع"ميه ٢٣در ماده .  اند آن را به رسميت شناخته
ھر : "جھانی حقوق بشر نيز از جمله آمده است

انسانی حق دارد که صاحب شغل بوده، آزادانه 
شغل خويش را انتخاب کند، شرايط کاری 
منصفانه مورد رضايت خويش را دارا باشد و 

 ".سزاوار حمايت در برابر بيکاری است
ی محمدرضا بادامچی رئيس  گفته اما در ايران به

مجلس اس"می "  کار و کارآفرينی"فراکسيون 
 سال ٢٩ تا ١۵ ميليون نفر از جوانان بين ٢٠
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١از صفحه   

 بحرانی ژرف که تظاھر به 
 وحدت را نيز ناممکن کرده است

شريعتمداری نماينده خامنه ای با  ھشدار به 
احتمالی از "  افشاگری"روحانی نوشت، ھرگونه 

انتحار و "طرف رئيس جمھور می تواند به مثابه 
خراب "و يا "  خودزنی و به ھم ريختن کشور

کيھان ھمچنين از .  باشد"  کردن پل ھای پشت سر
درخواست طرفداران روحانی که از او خواسته 
بودند تا حضور در مجلس را به فرصتی مغتنم 

پوست "برای کابينه خود تبديل کند، به مثابه 
" خربزه زير پای رجال گذاشتن و قربانی گرفتن

 . از آنان ياد کرد
با چنين فضايی که خامنه ای و روزنامه کيھان 
برای روحانی ترسيم کرده بودند، معلوم بود که 

به سئواiت "  شفاف"او نه برای پاسخگويی 
نمايندگان در مجلس ارتجاع حضور يافته و نه 
جھت افشاگری و ايجاد فرصتی مغتنم برای 

او حضور يافته بود تا فقط پيام .  کابينه خود
وحدت خواھی و ھشدارھای خامنه ای را به 
گوش نمايندگان برساند، شرايط ويژه حاکميت را 
به آنان يادآوری کند و خطاب به دوستان و  

فکر نکنند که امروز آغاز : "دشمنان نظام بگويد
شکافی بين دولت و مجلس است، چرا که اين 

 ." تصور کام" اشتباه است
روحانی صد البته، به اين وظيفه خود عمل کرد، 
تا جايی که با تحسين و تمجيد شخص خامنه ای 

او برای عادی جلوه دادن اوضاع .  مواجه شد
کشور، تا بدان جا پيش رفت که اعتراضات وسيع 

 به ٩۶جوانان و توده ھای زحمتکش را از ديماه 
اين طرف، نه نارضايتی عميق توده ھا از 
حاکميت، که آن را صرفا در حد تغيير تصور 

او برای سرپوش گذاشتن .  توصيف کرد"  ملت"
بر بحران حکومتی و ناتوانی دولت در 
پاسخگويی به نيازھای اوليه جامعه با وقاحتی کم 

انداخت و "  ملت"نظير ھمه تقصيرھا را به گردن 
معتقدم اِشکال از ترسيم ملت ايران نسبت :  گفت

به آينده ايران است که ناگھان طی ھشت ماه 
 .گذشته دچار تغيير شد

با اين ھمه و به رغم ت"شی وافر که روحانی در 
وارونه جلوه دادن واقعيت ھای ف"کت بار جامعه 
از خود بروز داد و در اين مسير تمام 
شارiتانيزم آخوندی خود را به کار گرفت تا 
بحران حکومتی موجود را به رنگ و لعاب 

 .وحدت درآميزد، نتيجه اما کام" برعکس شد
خروجی جلسه پاسخگويی روحانی به سواiت 
نمايندگان مجلس، بجای تظاھر به وحدت درونی، 
با تشديد بحران سياسی و تعميق بيشتر کشمکش 

به جای کتمان حقيقت، حقايق .  ھا ھمراه شد
بيشتری در متن جامعه جاری و توده ھا نسبت به 
دغلکاری مجموعه ھيات حاکمه ايران درک 

در واقع سخنان روحانی و .  روشنتری يافتند
مجموعه شرايط حاکم بر جمھوری اس"می اکنون 
به صد زبان فرياد می زنند که، بحران سياسی 
موجود، عميق تر از آن است که صرفا با اتکاء 
به توصيه ھای خامنه ای و يا با تکرار يک سری 
اوھام و شعارھای دروغين روحانی بتوان بر آن 
سرپوش گذاشت و نظام غرقه در بحران را به 

 .  نمايش ظاھری وحدت رسانيد
قانع نشدن نمايندگان از سخنان روحانی و پيامد 

آن خواست برخی از نمايندگان برای ارجاع 
سواiت به قوه قضائيه، نخستين نشانه ھای 
آشکار شعله ورتر شدن آتش بحران سياسی 

حسن .  موجود در درون ھيات حاکمه ايران بود
روحانی که با ھدف نمايش اقتدار نظام به 

و پرکردن شکاف موجود در ميان دو "  دشمن"
نھاد اجرايی و قانونگذاری وارد مجلس شده بود، 
اکنون با شرايطی دشوارتر و ابھامات بيشتری 
نسبت به ادامه کاری خود و کابينه اش مواجه 

 .است
نتيجه اين نشست البته، فقط تعميق بحران سياسی 
موجود و پيامد آن تشديد کشمکش ھای درونی 

حسن روحانی با تصويری که .  ھيات حاکمه نبود
از خود به نمايش گذاشت، اکنون در جمع 
نيروھای مدافع خود نيز مفتضح تر از پيش شده 

از روز ششم شھريور تا به امروز، روزی .  است
مورد عتاب "  تدبير و اميد"نيست که رئيس کابينه 

خود قرار "  اص"ح طلب"گرا  و  مدافعان اعتدال
 .نگرفته باشد

جدای از شبکه ھای اجتماعی که طی ھفته گذشته 
به صورت ھمه جانبه روحانی و رياکاری او را 
به سخره گرفتند، مجموعه نيروھای به اصط"ح 
ميانه و معتدل و اص"ح طلب طرفدار روحانی 
 . نيز، او را مورد شماتت و نکوھش قرار داده اند

مصطفی تاجزاده، رای منفی نمايندگان را نشانه 
. مردم خواند"  نااميدی"و "  جری شدن رقيب"

علی شکوری راد، دبير کل حزب اعتماد ملت، 
بر رويکرد عدم پاسخ دھی مشخص روحانی به 
ھر سوال انتقاد کرد، عبدهللا ناصری فعال اص"ح 

از "طلب و مدير عامل پيشين ايرنا، او را به 
متھم کرد، احمد "  دست داد سرمايه عظيمی

نمايش "زيدآبادی، از حضور روحانی به عنوان 
ياد کرد، "  تصويری دل خوشکنک از اوضاع
روحانی وارد :  روزنامه جمھوری اس"می نوشت

مسائل پشت پرده نشد و مطمئن بود با اين روش 
تصوری که .  می تواند از گردنه مجلس عبور کند

در پايان جلسه معلوم شد درست نبود و نمايندگان 
حزب کارگزاران سازندگی .  نعل وارونه زدند

وابسته به خط فکری رفسنجانی با صدور يک 
حضور روحانی در :  بيانيه رسمی اع"م کرد

مجلس و پاسخ ھای او، نه نمايندگان را قانع کرد 
اين حزب ھمچنين با توجه .  و نه ملت را راضی

به ناکارآمدی کابينه روحانی، خواھان يک خانه 

در "  اص"حات راھبردی"تکانی در دولت و 
 . شد" سياست گذاری و اجرا"کابينه به لحاظ  

موارد فوق، فقط نمونه ھايی از واکنش طرفداران 
در واقع جدای از .  روحانی در درون جامعه است

بحران حکومتی، حسن روحانی اکنون با بحران 
مشروعيت در بين طرفداران خود نيز مواجه شده 

در وضعيت کنونی که جامعه از ھر طرف .  است
دچار نابسامانی ھای شديد اقتصادی و اجتماعی 
است و بحران سياسی بر گلوی ھيات حاکمه 
ايران چنگ انداخته است، در شرايطی که نقش 

و تاريخ مصرف آنان در توھم "  اص"ح طلبان"
زايی توده ھا ديگر تمام شده است، بخش ھايی از 
حاکميت از جمله طرفداران پيشين روحانی به اين 
سياست روی آورده اند تا ھمه کاسه کوزه ھای 
وضعيت موجود را سر روحانی و کابينه اش 

آنان بر اين پندارند که با چنين سياستی .  بشکنند
قادرند به مردم بقبوiنند که مجلس و جناح ھايی 
از حاکميت در صدد پيدا کردن راه حلی برای 
معض"ت جامعه ھستند و با توھم پراکنی، 

توانند جمھوری اس"می را از مخمصمه  می
 .بحران نجات دھند 

اقداماتی ھمانند آنچه در جلسه پرسش نمايندگان 
از  حسن روحانی در روز  ششم شھريور رخ 
داد، نمونه ای از پيشبرد چنين سياستی بود که 

غافل از اينکه اقداماتی از .  آنان در پيش گرفته اند
اين دست و اقداماتی نظير عزل و نصب وزيران 
و حتا فراتر از آن استيضاح کابينه روحانی، نه 
تنھا راه به جايی نخواھد برد، بلکه به دليل بحران 
ژرفی که ھم اکنون جمھوری اس"می در آن 
دست و پا می زند، ھر گونه اقداماتی از اين 
دست، اوضاع را برای طبقه حاکم بحرانی تر 

 .خواھد کرد
بحران سياسی موجود که برخاسته از تضاد 
عميق منافع کارگران و زحمتکشان با طبقه حاکم 
است، اکنون آنچنان حاد شده است که ديگر 
حکومت قادر نيست به شيوه ھای گذشته بر مردم 
حکومت کند و صد البته توده ھا نيز ديگر نمی 
خواھند بيش از اين به وضعيت موجود تن در 

لذا، در چنين شرايطی ھر اقدام به ظاھر .  دھند
وحدت طلبانه نتيجه معکوس داشته و در عمل به 
تعميق شکاف، تشديد بحران و گسترش ھر چه 
بيشتر نزاع در ميان جناح ھای رژيم منجر 

 .خواھد شد
بحران موجود يک بحران انق"بی است و راه حل 
. آن نيز در گرو تحقق يک انق"ب اجتماعی است
انق"بی که جمھوری اس"می و تمام کثافات آن را 
جاروب کند و بر ويرانه ھای آن حکومت 
 .  شورايی کارگران و زحمتکشان را مستقر سازد

 

 رژيم جمھوری اس5می را
بايد   

  با يک اعتصاب عمومی سياسی و
  قيام مسلحانه برانداخت
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٧درصفحه   

برداری از نفت و گاز و  در رشته اکتشاف و بھره
ونقل دريايی مرتبط با  خدمات بانکی، بيمه و حمل
از ھمين روست که در .  صدور نفت قرار داشتند

طول دو سال گذشته  تأثيری ھم بر کاھش رکود 
اقتصادی در ايران نداشتند و تنھا توانستند درآمد 
دولت را از نفت افزايش دھند که معموiً خرج 

شود يا ميان  ھای دستگاه دولتی می ھزينه
که وارد  گردند، بدون اين داران توزيع می سرمايه

 . روند توليد شوند
ترين معضلی که جمھوری اس"می با  بنابراين مھم

آن مواجه خواھد شد، کاھش فروش نفت و به 
طبق .  المللی است دست آوردن ارزھای بين

که  اکنون انتشاريافته، درحالی ھايی که ھم گزارش
ھای نفتی باقی است و  ھنوز دو ماه به آغاز تحريم

قاعدتاً خريد نفت جمھوری اس"می با توجه به 
ھای ک"نی که رژيم برای فروش نفت قائل  تخفيف

يافت، اما ميزان فروش  شده است بايد افزايش می
ھزار  بشکه کاھش ٧٠٠نفت در يک ماه گذشته 

به گزارش رويتر، مجموع صادرات .  داشته است
نفت و ميعانات گازی ايران در ماه اوت، به 

.  ھزار بشکه رسيده است۵٠ ميليون و ٢روزانه 
قبل از خروج آمريکا از برجام، مجموع 
صادرات روزانه نفت و ميعانات گازی ايران سه 

 .  ھزار بشکه بود٩٠ميليون و 
مشکل جمھوری اس"می در مورد فروش نفت و 

ھای اروپائی محدود نشده،  گاز  صرفاً به شرکت
بلکه شرکت نفتی پرتامينای اندونزی،اينپکس 
ژاپن، دايليم کره جنوبی، دو شرکت فعال در 

ھای نارايا انرژی و  صنعت نفت ھند به نام
ري"ينس، نيز خريد نفت را متوقف يا کاھش 

ھا دو بانک ھندی مرتبط با  اند و ھمراه با آن داده
اين معام"ت، بانک ايندوس ايند و يو سی او، 
معامله با جمھوری اس"می را به حالت تعليق 

 .اند درآورده
اويل روسيه و يک شرکت  شرکت نفتی لوک

ونقل دريايی تايوانی به نام اورگرين را نيز  حمل
 .توان به اين فھرست افزود می

اکنون  روشن است که وقتی خريداران نفت از ھم
درنتيجه تھديدھای آمريکا خريد نفت را کاھش 

ونقل دريايی و  ھای بزرگ حمل داده و شرکت
بيمه حاضر به حمل نفت جمھوری اس"می 

ھای آمريکا، مقررات بازدارنده را  برابر تحريم
ھای مرکزی  به اجرا درخواھد آورد و بانک
ھايی برای  کشورھای عضو اتحاديه، راه

وانتقال پول به جمھوری اس"می در نظر  نقل
ھای دولت  گيرند، تا از دامنه تأثيرتحريم می

ھای اروپائی و  آمريکا که با منافع شرکت
گيرد،  وضعيت مالی رژيم در تضاد قرار می

 . بکاھند
اما در واقعيت اين اقدامات تاکنون کارساز نبوده 

اقتصاد جھانی، .  دليل آن نيز روشن است.  است
تنيده، تحت سلطه انحصارات  اقتصادی درھم

رغم تضعيف روزافزون قدرت  به.  المللی است بين
اقتصادی امپرياليسم آمريکا در مقابل رقبای 
ديگر، اما آمريکا ھنوز قدرت اقتصادی برتر 

المللی  ابزارھای اقتصادی و مالی بين.  جھان است
که دولت آمريکا برای ھژمونی اقتصادی در 

. ھای رقيب ندارند يک از قدرت اختيار دارد، ھيچ
باشد،  کننده می بنابراين، آنچه در اين رقابت تعيين

حسب  اين است که انحصارات اقتصادی جھان به
گيرند و نه  بندی قرار می منافعشان در کدام جبھه

ترين  يعنی مھم.  ھا ھای آن تصميمات دولت
حسب منافع  انحصارات اروپائی و آسيائی، به

گيرند که در نزاع  درازمدت خود تصميم می
 آمريکا و جمھوری  سياسی و اقتصادی دولت

يک از دو طرف نزاع را  اس"می، جانب کدام
رغم تصميمات اتحاديه اروپا  بنابراين، به.  بگيرند

برای حمايت از انحصارات اروپائی در ايران و 
ھا به ادامه فعاليت ،  از مجموع  تشويق آن

 شرکتی که در فاصله يک ماه ٥٠متجاوز از 
اند، يا  اخير از فعاليت در ايران انصراف داده
ھا را  قصد انصراف دارند، اکثريت آن

در اين .  دھند انحصارات اروپائی تشکيل می
توان در رشته نفت و گاز به شل،  مورد می
جی فرانسه، انی ايتاليا، شرکت لھستا  .توتال، ان

او ،  ان نی پی جی ان آی جی، شرکت نروژی دی
وی اتريش، سايپم  آکر سولوشنز نروژ، اوام

ايتاليا، باسف وينترشال آلمانی، پاiيشگاه کپسای 
 اسپانيا، 

در بخش حمل و نقل دريائی به ای پی مولر 
ث -اس-مائرسک دانمارکی، آژانس کشتيرانی ام

ونقل دريائی پترولوژستيک  سويسی، شرکت حمل
بلژيکی، شرکت تانکری تورم دانمارک، در 

آر،لوفت ھانزا،  تی بخش ھواپيمايی، ايرباس، ای
در بخش ريلی،زيمنس آلمانی، فرووی دلو 
استاتوايتاليائی، آلستوم فرانسوی، در بخش 

سيتروئن، رنو، فولکس   -خودروسازی، پژو
واگون، مرسدس بنز، اتونئوم سوئيسی ، در بخش 

ھای تجديدپذيربه ساگا انرژی نروژی، در  انرژی
زد بانک،  ای به دی بخش بانکی و بيمه

لويد انگليس، پی )  خدمات بيمه(اوبربانک،آليانتس
 . آندآی  انگليسی، و غيره اشاره کرد
ھايی که انصراف  نکته قابل تامل در مورد شرکت

ھا  اند، اين است که اکثريت بزرگ اين شرکت داده

شده است، بحران اقتصادی در  کار توضيح داده
ھای  ايران، معضلی نيست که مرتبط با تحريم
ھا،  جديد يا گذشته باشد، بلکه درنھايت، اين تحريم

بيشترين .  تنھا تأثير تشديدکننده داشته و دارند
تأثير  نيز ھمواره مرتبط با درآمدھای ارزی 

 . ويژه درآمد حاصل از نفت بوده است دولت، به
اقتصاد ايران در تمام دوران موجوديت جمھوری 

سو با رکود و از ديگر  اس"می ھمواره از يک
. سو با نرخ تورم دورقمی مواجه بوده است

تورمی ع"ج نشده -گاه اين بحران رکود ھيچ
وخيزی که اين بحران داشته، تابع  افت.  است

. درآمد نفت بوده است و نه چيزی ورای آن
سو با يک بحران مزمن  که اقتصاد از يک وقتی

وخيزھای  مواجه باشد و از ديگر سو، افت
ای بحران اقتصادی و اوضاع مالی رژيم را  لحظه

درآمدھای نفتی تعيين کند، پوشيده نيست که 
ھای نفتی و  ويژه تحريم ھای اقتصادی، به تحريم

بانکی تأثيری جدی بر تشديد بحران اقتصادی و 
اين .  ويژه بحران مالی دولت خواھد داشت به

واقعيت بر کسی پوشيده نيست که پيش از توافق 
ھا  برجام، بحران اقتصادی وجود داشت و تحريم

اين بحران تشديد را کرده بودند، درآمد دولت ھم 
پس از توافق برجام، اما .  يافته بود از نفت کاھش

جای خود باقی ماند، آنچه  اين بحران اقتصادی، به
رخ داد، تنھا درآمدھای دولت از نفت شديداً 

که تأثيری بر بھبود  افزايش يافت، بدون اين
اوضاع اقتصادی، بيکاری و فقر و شرايط 

 .معيشتی کارگران و زحمتکشان داشته باشد
ھای کنونی اما با دوره پيشين، کمی  تأثير تحريم

چراکه بحران اقتصادی در .  تفاوت خواھد داشت
تر شده ، ذخاير ارزی دولت  اين دو سال عميق

تر و نارضايتی از  محدودتر، بيکاری و فقر فزون
بنابراين، تحت .  تر است وضع موجود گسترده

تری، بر  چنين شرايط داخلی، تأثيرات عميق
ويژه بحران مالی رژيم  بحران اقتصادی و به
البته به عامل ديگری که .  برجای خواھد گذاشت

کند نيز، بايد  به نفع جمھوری اس"می عمل می
اتحاديه اروپا ، روسيه و چين در .  توجه داشت

ھای درونی اردوگاه امپرياليسم با آمريکا،  رقابت
اند که به خاطر حفظ منافع اقتصادی و  ت"ش کرده

سياسی خود در ايران در برابر تعرض آمريکا، 
جانب جمھوری اس"می را بگيرند و چنانچه 

ھا نجات  بتوانند آن را از مخمصه عواقب تحريم
چراکه نزاع آمريکا و جمھوری اس"می .  دھند

صرفاً يک نزاع سياسی و اقتصادی دوطرفه 
ھای امپرياليست  نيست، بلکه نزاعی ميان قدرت

ای نيز   منطقه بر سر تسخير بازار ايران و سلطه
اند از  ھا اع"م کرده از ھمين روست که آن.  ھست
کنند و  ھای دولت آمريکا تبعيت نمی تحريم

ھا در  سازی تحريم بالعکس امکاناتی برای خنثی
رئيس .  دھند اختيار جمھوری اس"می قرار می

گروه اتحاديه اروپا اع"م کرده است، اين اتحاديه 
ھای اروپايی در  برای محافظت از منافع شرکت

 وخامت اوضاع اقتصادی در جريان نزاع ميان دو ارتجاع 

 زنده باد سوسياليسم 
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 مبارزه عليه بيکاری

جوانانی که از ھيچ گونه حمايتی در . بيکار ھستند
تمامی آمارھا .  برابر بيکاری برخوردار نيستند

ھای اخير  نيز حکايت از افزايش بيکاری در سال
 ٢٨براساس گزارش بانک مرکزی در .  دارد

درصد از خانوارھای ايرانی حتا يک فرد شاغل 
نيز وجود ندارد که بيانگر شش درصد افزايش 

جمھوری روحانی  در طول دوران رياست
از خانوارھايی که دو فرد شاغل دارند .  باشد می

 . درصد کاسته شده است۵نيز در طول اين مدت 
چنين با تشديد رکود، بسياری از کارگران  ھم

شاغل کار خود را از دست داده و يا در خطر 
 ١٨(ی روزنامه اعتماد  نوشته به.  اخراج ھستند

 تا فروردين ١٣٩۶از فروردين )  فروردين
 ھزار کارگر به دiيلی ٣٠٠ بيش از ١٣٩٧

چون ورشکستگی کارگاه، پايان قرارداد و  ھم
 .اند تعطيلی کارخانه از کار اخراج شده

ھای اقتصادی آمريکا  با اع"م بازگشت تحريم
ھای بانکی و ارزی  ، و سياست)٩٧ارديبھشت (

جمھوری اس"می که تشديد رکود اقتصادی را به 
ھمراه آورده، بر شتاب اخراج کارگران و يا 
کارگرانی که در خطر اخراج ھستند، افزوده شده 

سازان  مازيار بيگلو دبير انجمن قطعه.  است
"گويد خودرو در اين زمينه می ھفته پيش طی : 

ای به وزير کار به طور رسمی اع"م کرديم  نامه
 ھزار ۴۵٠که از شھريورماه آماده موج بيکاری 

(نفر باشند وی با ).   مرداد٢۴خبرگزاری ايلنا " 
بيان مشک"ت ارزی، نقدينگی و بانکی 

سازان که برای تامين نقدينگی خود  قطعه
 درصد بھره بگيرند، ٢۵ھايی با  مجبورند وام

 ھزار نفر ١۴از ابتدای سال تا به امروز : "گفت
 نفر را ٣۵٠٠بيکار شدند و شرکت کروز نيز 

ديگر اعضای انجمن نيز .  کند اين ھفته اخراج می
بعد از پايان شھريور ديگر قرارداد سه ماھه 

وی از ".  کارگران خود را تمديد نخواھند کرد
ھای متعدد با مقامات دولتی از  برگزاری نشست

جمله مسوiن وزارت اط"عات برای حل اين 
ای به ھمراه  معضل خبر داد، جلساتی که نتيجه

 .نداشتند
ھا و باغات کشاورزی،  کم آبی، خشک شدن زمين

يکی ديگر از عوامل افزايش بيکاری در سال 
جديد است که بسياری از روستاييان را مجبور به 
ترک روستا و پناه آوردن به حاشيه شھرھا در 

کاھش شديد جمعيت .  جستجوی کار کرده است
روستايی و خالی شدن بسياری از روستاھا از 

چون سيستان و  سکنه بويژه در مناطقی ھم
 .ی اين شرايط است بلوچستان، نتيجه

داری ايران برای مقابله  اما اقدامات دولت سرمايه
 !بار آن چه بوده است؟ با بيکاری و ابعاد فاجعه

ھا به جز وعده  حکومت اس"می در تمام اين سال
. ھيچ پاسخ ديگری برای بيکاران نداشته است
جمھوری اس"می نه تنھا در مقابله با رکود 

ی رکود  ناتوان بوده و مدام بر شدت و دامنه
اقتصادی افزوده شده، بلکه بيکاران نيز که 

گونه  ترين قربانی اين رکود ھستند، از ھيچ بزرگ
ھا بيکار  ميليون.  حمايت دولتی برخوردار نشدند

 ميليون تنھا ٢٠که به گفته بادامچی نماينده مجلس 
 سالگی ھستند، بدون ھيچ ٢٩ تا ١۵در سنين 

گونه خدمات اجتماعی رھا  درآمدی و بدون ھيچ
 .اند شده

برای ھمين است که جمھوری اس"می به جای 
اذعان به ابعاد وسيع بيکاری، و پذيرش مسئوليت 
خود در اين زمينه، ھمواره سعی در کوچک 

سخنان اخير .  جلوه دادن و حتا انکار آن دارد
روحانی در مجلس اس"می در رابطه با بيکاری 

ی بارز از اين  و ايجاد اشتغال ميليونی، يک نمونه
او .  انکار توسط مقامات جمھوری اس"می است

 در  قدری وقيحانه از دستاوردھای کابينه به
افزايش اشتغال سخن گفت که حتا موجب استھزاء 

براساس آمارھای .  نمايندگان مجلس اس"می شد
 ٢٢۶رسمی حکومتی تعداد بيکاران سه ميليون و 

ھزار نفر است، آماری که ھيچ سنخيتی با 
. علت آن نيز روشن است.  ھا ندارد واقعيت
گاه در آمارھای  ھا جوان جويای کار ھيچ ميليون

که ھيچ ارگانی  رسمی حضور ندارند، برای اين
در جمھوری اس"می برای ارائه خدمات به 

وجود   -از جمله جوانان جويای کار   –بيکاران 
بيکاران خودشان بايد به اين در و آن در .  ندارد

بزنند تا شايد کاری حتا شده برای يک ھفته يا 
گونه حمايت دولتی  وقتی ھيچ.  يک روز پيدا کنند

وجود ندارد، طبعا آمار درستی نيز از ميزان 
برخ"ف .  بيکاری ھرگز وجود نخواھد داشت

کشورھای اروپای شمالی که آمار بيکاری در اين 
.  درصد نزديک به واقعيت است٩٩کشورھا تا 

علت آن ھم اين است که براساس قوانين اين 
کشورھا ھر بيکاری با رجوع به اداره بيکاری، 

گيرد و تا زمانی  مورد حمايت اين اداره قرار می
که بيکار است از حقوقی حداقل که نيازھای اوليه 
از جمله مسکن، بھداشت و درمان، خوراک، 
آموزش و تا حدودی ساير نيازھا را تامين کند، 

 .  شوند برخوردار می
جمھوری !  کند؟ اما جمھوری اس"می چه می

اس"می به جای کمک و تامين نيازھای معيشتی 
بيکاران، در کردستان، سيستان و بلوچستان، 
خوزستان و ديگر مناطق کشور با خشونت به 

ھا برای تھيه يک لقمه نان برخورد  ت"ش آن
با حمله اوباشان شھرداری به .  کند می

دستفروشان، بيکارانی که برای تامين نيازھای 
ی خود مجبور به دستفروشی  خود و يا خانواده

گذاری برای جلوگيری از کولبری،  با مين.  اند شده
بيکارانی که ھر ھفته اخباری از کشته شدن و يا 

ھا در اثر انفجار مين يا تيراندازی  قطع پای آن
با تيراندازی و .  شود ماموران نظامی منتشر می

 بيکاری که برای تامين نيازھای  قتل جوانان بلوچ
ی زندگی خود مجبور به قاچاق کاi ھستند،  اوليه

و يا صيادانی که تورھای صيدشان خالی از 
اند و در  ست و مجبور به قاچاق کاi شده ماھی

نھايت سرکوب اعتراضات جوانان بيکاری که از 
اين تنھا اقدام عملی .  اند اين ستم به خروش آمده

 !!!جمھوری اس"می برای بيکاران است
، در ٩۶ماه   دی١٢خادمی نماينده مجلس اس"می 

رابطه با اعتراضات جوانان ايذه که دو تن از 
ھا با گلوله دژخيمان رژيم جان خود را از  آن

بينيد که تجمعات و  اگر می: "دست دادند، گفته بود
تر  اعتراضات اخير در ايذه تا حدودی پُررنگ

 بيکار ھمهبوده، به اين دليل است که جوانان ايذه 

ھستند، ھر جا بيکاری بيشتر باشد، طبيعتا زمينه 
ماه  در اعتراضات دی".  اعتراضات بيشتر است

 شھر صورت گرفت، ١٠٠ که در بيش از ٩۶
جوانان بيکار بيشترين نقش را داشته و تقريبا در 

 .ھمه جا در صف اول قرار داشتند
جدا از آن، جوانان بيکار بارھا در اعتراض به 
بيکاری در شھرھای مختلف دست به تظاھرات 

 تيرماه، جمعی از جوانان شھر ھويزه ٢۶.  زدند
در برابر فرمانداری در اعتراض به بيکاری 

ھای ورود و خروج  دست به اعتراض زده و راه
 ٢۵روز شنبه .  به فرمانداری را مسدود کردند

فروردين نيز جوانان بيکار عسلويه و گنگان 
 ١١پيش از اين در روز .  دست به اعتراض زدند

 ھم جوانان عسلويه در اعتراض به ٩۶آذر 
 اسفند ٢.  بيکاری به تظاھرات دست زده بودند

 تعدادی از جوانان بيکار در برابر فرمانداری ٩۶
قصرقند در استان سيستان و بلوچستان در 
اعتراض به بيکاری دست به تجمع زدند که 

. ھا را متفرق کردند ماموران سرکوب رژيم آن
 نيز جوانان آبادانی دو روز متوالی در ٩۶آبان 

برابر فرمانداری آبادان دست به تجمع زده و 
 .خواستار کار شدند

در شھرستان ُمھر در جنوب استان فارس نيز در 
 تعدادی از جوانان در برابر ٩۶ شھريور ٩روز 

دفتر نماينده مجلس اس"می شھرھای iمرد و 
 مرداد ھم در ٢٧ھا  ُمھر دست به تجمع زدند، آن

محل برگزاری نماز جمعه اين شھر تجمع 
 ٩۶ ارديبھشت ٢۴.  اعتراضی برپا کرده بودند

جمعی از جوانان بيکار با مدرک دانشگاھی در 
شھرستان شادگان در مراسم روشن شدن 

ھای ريفرمر کارخانه توليد آھن اسفنجی  مشعل
ی يکی از  به گفته.  دست به تجمع اعتراضی زدند
 نفر در ٧ نفر ١٠جوانان معترض، از ھر 

شادگان بيکار ھستند و ھيچ کاری به جز شرکت 
 . فوiد شادگان وجود ندارد

ھايی از اعتراضات جوانان  ھا تنھا نمونه اين
بيکار بودند، اما اين اعتراضات که در اقصا نقاط 

ای برای بيکاران به  کشور صورت گرفته، نتيجه
يک علت بسيار مھم اين است که .  ھمراه نياورد
که بخش بزرگی از جمعيت را  رغم اين بيکاران به
دھند اما متاسفانه فاقد ھرگونه تشکلی  تشکيل می

ھايی   تجاربی از ايجاد تشکل۵٨در سال .  ھستند
عليه بيکاری بويژه از سوی جوانان بيکار وجود 

امروز نيز با توجه به ابعاد بيکاری و .  دارد
گونه برنامه  افزايش تعداد بيکاران، عدم وجود ھر

و حمايت دولتی و شرايط اسفناک بيکاران، 
ضرورت دارد تا بويژه جوانان بيکار با ايجاد 
تشک"تی در شھرھای گوناگون و ارتباط اين 
تشک"ت با يکديگر، نيروی خود را متحد کرده و 

 .به مبارزه عليه بيکاری برخيزند
داری جمھوری اس"می ثابت کرده  رژيم سرمايه

. است که ھيچ اقدامی برای بيکاران نخواھد کرد
بنابراين تنھا بيکاران ھستند که بايد برای 

ھای  سرنوشت خود به ميدان آمده و با ايجاد تشکل
بيکاران، مبارزه عليه بيکاری را متحدانه به پيش 

 .ھای موثری در اين زمينه بردارند برده و گام
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  ٧درصفحه 

١از صفحه   

 باجور و يارانش در آتشی سوختند که
  جمھوری اس5می برافروخته بود

چند ماه پيش بود .  زدگان کرمانشاه شتافت زلزله
که وی در اعتراض به کشتار کولبران، در 
حمايت از رضا شھابی و معلمان زندانی و تقدير 
از آتنا دائمی و در حمايت از قربانيان خشونت 
در ميانمار از مريوان تا تھران ھمراه با 

ھايی که  فعاليت.  اعتصاب غذا رکاب زد
دستگيری و بازداشت و به آتش کشيده شدن 

 به دست نيروھای امنيتی را ٩۵اش در آذر  دکه
 .به دنبال داشت

مرگ اين چھار تن، اعتراض گسترده مردم 
در مراسم خاکسپاری نيز .  مريوان را برانگيخت

جمعيت چشمگيری از مريوان و روستاھای 
اطراف و شھرھايی چون سنه، سقز، بانه و 

ھای آنان،  نوشته دست.  کرمانشاه گرد آمده بودند
داشت اھدافی بود که باجور در  گر گرامی نشان

در يکی آمده .  کرد طول زندگی خود پيگيری می
به کشتار : "، در ديگری"نان، کار، آزادی: "بود

"؛ در ديگری"کولبران پايان دھيد رفاه : 
در سنندج نيز ".  گران، ب"ی جان زحمتکشان ستم

"ھايی چون نوشته مردم با دست قتل و کشتار : 
نان، مسکن، آزادی، "، "کولبران را متوقف کنيد

ياد و خاطره جانباختگان "و "  محيط زيست سالم
 .تجمع کردند" داريم محيط زيست را گرامی می

سوزی و نحوه مرگ اين چھار  درباره علت آتش
فرماندار مريوان .  تن ابھامات زيادی وجود دارد

غلظت زياد "علت مرگ فعاiن محيط زيستی را 
مردم نيز پرسيدند اگر .  اع"م کرد"  دود و خفگی

ھای آتش سوختند، پس چرا  آنان در شعله
رئيس سازمان امداد .  پيکرشان مت"شی شده است

و نجات ھ"ل احمر در گفتگويی با صدا و سيما، 
از آلوده بودن منطقه به مين و مرگ بر اثر 

 . ھا خبر داد انفجار احتمالی اين مين
ھای مدنی  باری، اکنون، مردم کردستان و انجمن

ھا و رفتار مقامات  با توجه به تناقضات در گفته
به ويژه مقامات امنيتی، مرگ چھار فعال محيط 

دانند و خواھان روشن  زيستی را مشکوک می
. سوزی و مرگ آنان ھستند شدن علت آتش

ای که پايه در تجربه مردم  اعتمادی  و بی بدگمانی
 .منطقه دارد

خطای "سوزی را  فرماندار مريوان علت آتش
و گرمای ھوا اع"م کرد و مدعی شد "  انسانی

". يک نفر در اين منطقه آتش روشن کرده است"
چرا که از اوايل دھه .  پذيرند ادعايی که مردم نمی

ھشتاد، سپاه پاسداران برای نابودی امکان اختفا 
و و مقابله با نيروھای احزاب کرد، مناطق 

کند يا برای  باران می جنگلی مريوان را توپ
ھای عمدی به  نابودی پوشش گياھی آتش سوزی

 ١٢حدود يک ماه پيش بود که در .  اندازد راه می
کيلومتری ھمين محل طی يک درگيری، سپاه 

باران کرد که در نتيجه آن  منطقه را توپ
 .سوزی رخ داد آتش

ھر سال خبر از خسارت و نابودی سوختن 

ھا  ھا و مراتع کردستان در رسانه بخشی از جنگل
در تير ماه، مدير کل منابع طبيعی .  شود درج می

 ٣٧و آبخيزداری استان کردستان از سوختن 
ھای استان در سه ماھه  ھکتار از مراتع و جنگل

در سال گذشته نيز در مجموع .  اول سال خبر داد
 ھکتار از مراتع بر اثر حريق خسارت ٢٨٢
ھای پيش از آن نيز ادامه  اين روند در سال.  ديدند

خطای "ھا،   درصد آن٩۵داشته است و علت 
با وجود اذعان مسئولين .  شود اع"م می"  انسانی

به کمبود تجھيزات و نيروھای متخصص برای 
ای برای رفع اين کمبودھا  اطفای حريق، چاره

ھای محيط  يکی از انجمن.  شود انديشيده نمی
برد که  خوارانی نام می زيستی بانه، از زمين

ھا برای ساخت  ھا و فروش آن برای توسعه زمين
اين .  زنند ھا را آتش می و ساز، مراتع و جنگل

چنين به عدم ھمکاری سازمان جھاد  انجمن ھم
کشاورزی، مسکن و شھرسازی، اداره محيط 
زيست و نيروھای نظامی و ارتش در کنترل و 

شود  يا گفته می.  کند مھار حريق اشاره می
نيروھای نظامی برای ايجاد امنيت در اطراف 

کنند که  سوزی می ھای نظامی اقدام به آتش پاسگاه
ھا، به  سوزی با توجه به دشواری مھار آتش

 .يابد ھا و مراتع مجاور گسترش می جنگل
بر پايه اين مجموعه عوامل است که مردم ادعای 
فرماندار مبنی بر روشن کردن آتش در اين 

در مرداد .  پذيرند را نمی"  يک نفر"منطقه توسط 
ھای  سوزی در جنگل  پس از آتش٩۵سال 

ھا را  سوزی شھرستان پاوه، مردم که دليل آتش
دانستند با تشکيل  مانور نظامی نيروھای سپاه می

يک سپر انسانی مانع از حضور نيروھای سپاه 
در منطقه شدند و خود اقدام به خاموش کردن 

 . آتش کردند
ست که خبری از انفجار مين و کشته  تر روزی کم

و مجروح شدن روستاييان و کولبران منتشر 
ھا از دوران جنگ به  شود اين مين ادعا می.  نشود

گويند، اين سپاه  اند، اما ساکنان محلی می جا مانده
است که در جنگل و مسير تردد مردم و کولبران 

 .کند گذاری می در مرز مريوان مين
ھای شمال  ھای کردستان بعد از جنگل جنگل

اين .  ايران در رتبه دوم اھميت قرار دارند
شوند و با  ھا ريه اين منطقه شمرده می جنگل

توجه به خشکسالی و ھوای آلوده برای منطقه 
اھميت زيادی دارند، با وجود اين مقامات سودجو 

ای  گر نه تنھا چاره و نيروھای نظامی سرکوب
کنند،  ھا و مراتع اين منطقه نمی  برای حفظ جنگل

ھا  بلکه آگاھانه و عامدانه در حال نابودی آن
 . ھستند
ھا و منابع  توجھی به محيط زيست و جنگل اين بی

امروزه پيامدھای .  آبی منحصر به کردستان نيست
ھای تخريبی محيط زيستی در سراسر  سياست

ايران چنان آشکار شده است که مردم بسياری را 
خشکاندن رودھا و .  به اعتراض واداشته است

ھا و منابع آبی زيرزمينی نه  ھا و تاiب درياچه
تنھا مردم را از دسترسی به آب آشاميدنی محروم 

ھا ھزار کشاورز را خانه  کرده است بلکه ده
خراب کرده و روستاھای بسياری بر اثر 

بروز .  اند مھاجرت روستاييان خالی از سکنه شده
پديده ريزگردھا و گردوغبار نيز از عواقب اين 

در ھمين دو روز گذشته، نزديک .  ھاست سياست
 نفر از مردم سيستان و بلوچستان به دليل ۶٠٠به 

ھای تنفسی ناشی از ريزگردھا روانه  بيماری
ريزگردھايی که ديگر به .  مراکز درمانی شدند

نواحی مرزی کشور محدود نيست و حتا به 
مناطق مرکزی ايران، از جمله تھران نيز رسيده 

 .است
ھاست که مردم مناطق مختلف به اين  سال

. کنند ھای مخرب اعتراض می سياست
اعتراضاتی که پس از دی ماه گسترش يافته و 
بارھا به رويارويی مردم و نيروھای سرکوب 

 .رژيم انجاميده است
گر  در کنار تخريب محيط زيست، رژيم سرکوب

جمھوری اس"می از دستگيری و قتل فعاiن 
ھای  در ماه.  کند محيط زيست نيز فروگذار نمی

گذشته خبرھای بسياری از دستگيری فعاiن 
محيط زيست در شھرھای مختلف و شکنجه و 

کاووس سيد امامی .  حتا قتل آنان منتشر شده است
از فعاiنی بود که در زندان به قتل رسيد، اما 

در پی آن .  اع"م شد"  خودکشی"علت قتل 
 ۶٠ياسوج با   –ھواپيمايی در مسير تھران 

سرنشين سقوط کرد که در ميان مسافران دست 
طبق .   تن از فعاiن محيط زيست بودند٧کم 

 فعال محيط زيستی ۵٠اط"عات کنونی بيش از 
اتھام فعاiن محيط زيست از سوی اط"عات 

در حالی که وزارت .  اع"م شد"  جاسوسی"سپاه، 
اط"عات و مسئولين کابينه روحانی اين اتھامات 

 .کنند را رد می
در "  کلمه"در فروردين سال جاری، سايت 

گزارشی علت دستگيری فعاiن محيط زيستی را 
ناشی از اخت"فات بين سپاه و نھادھای محيط 

به گزارش اين .  زيستی غير دولتی اع"م کرد
سايت، سازمان ملل در تمام کشورھا از جمله 
ايران، مناطقی را به عنوان مناطق حفاظت شده 

اين سازمان با .  کند محيط زيست معرفی می
تخصيص بودجه خواستار حفاظت از اين مناطق 

به ھمين دليل، به .  حتا در زمان جنگ است
محض ثبت مناطقی در ايران در سازمان ملل، 

ھای  سپاه اقدام به تأسيس زاغه و استقرار سامانه
موشکی و تجھيزات خود در اين مناطق کرده 

ھای محيط زيستی بايد  جايی که گروه از آن.  است
مرتب به سازمان ملل درباره حيات وحش و 
گياھان اين مناطق گزارش و عکس ارسال کنند، 

اند از اين مناطق خارج  بارھا از سپاه خواسته
اما سپاه زير بار اين خواسته نرفته و از .  شود
. ھای قديمی را ارسال کنند ھا خواسته که عکس آن

با مخالفت فعاiن محيط زيست، اط"عات سپاه 
جاسوسی و عکسبرداری از "آنان را به اتھام 
دستگير کرده تا با خيال راحت "  تأسيسات نظامی

ھای نظامی خود در مناطق محافظت  به فعاليت
 .شده ادامه دھد

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 
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رھبر حکومت اس"می اما زمانی که حسابی 
سرگرم تعريف و تجميد از اوضاع خوب 
اقتصادی بود، ناگھان يادش افتاد که بعضی 

شوند يا زير ظرفيت  ھا تعطيل می کارخانه
اقتصاد "کشيدن  کنند و بعد با پيش کار می
اساس آن تکيه بر توليد داخلی "که "  مقاومتی
، برای اين معضل جزئی وکوچک ھم "است
او که ح"ل تمام .  کند انديشی می چاره

استثناء در ھمه امور  مشک"ت است و بی
ای،  اقتصادی، سياسی، فرھنگی، ھسته

و البته توضيح   –اجتماعی، نجوم، علوم 
گی  از کارشناسی و  خبره  –المسائل خمينی 

برخوردار است، با يک جمله "  خدادادی"
. اين مشکل را ھم بر طرف کرد"  نغز"

ای به دولت توصيه کرد اقتصاد را  خامنه
مديريت "که  مديريت کند و با ذکر اين

نيست، از "  گری تصدی"معنايش "  اقتصادی
کند که  جمھور و کابينه وی انتقاد می رئيس

ھای  چرا در زمينه استفاده وسيع از ظرفيت
ای  خامنه!  شود بخش خصوصی استفاده نمی

را به دستگاه اجرايی "  رغبتی بی"اين 
تجار، توليدگران، "گوشزد و امرکرد به 

سازان و ديگر اجزاء  صنعتگران، قطعه
بايد بيشتر توجه شود و با "  بخش خصوصی
ھای  ھا و شرکت ھا و کارخانه واگذاری بخش

بيشتر به بخش خصوصی ازجمله واگذاری 
ھای نيمه تمام، برای ورود بخش  طرح

 .ايجاد کند" جاذبه"خصوصی، 
جا  عملکرد تاييدآميز کابينه روحانی فقط آن

مورد انتقاد رھبر حکومت اس"می است که 
ھای دولتی  ھا، موسسات و شرکت طرح

واگذار شده به بخش خصوصی ناکافی بوده 
اش به مسئولين دولتی و دستگاه  و توصيه

اجرائی اين است که ھر طور شده بايد برای 
ايجاد "  جاذبه"داران بخش خصوصی  سرمايه
توصيه خامنه ای به خصوصی سازی .کنند

برای بخش خصوصی "  جاذبه"بيشتر وايجاد
توليد "سوزی ظاھری به حال  آن ھم با دل

و تعطيل شدن کارخانه ھا که يکی "  داخلی
ازنتايج ھمين خصوصی سازی ھا بوده 
است، رياکاری اين مرتجع بزرگ را نشان 

ست که ھمه گونه  اين در حالی.  می دھد
امتياز به بخش خصوصی داه شده و کارخانه 

ھای گوناگون دولتی  ھا، موسسات و شرکت
که در دوره حسن روحانی به بھاء ناچيز، به 

ھای حکومتی و بخش خصوصی  دارودسته
اند درکل دوران حکومت  واگذار شده
سابقه است و چه از نظر تعداد  اس"می، بی

ھا چه به لحاظ ارزش سھام، از  شرکت
چه که در دوره خاتمی و  مجموع آن

نژاد به بخش خصوصی واگذار شده  احمدی
ھا و  واگذاری شرکت.  بيشتر بوده است

ھای دولتی به بخش خصوصی  کارخانه
شود که عواقب وخيم اين  زمانی مطرح می

سياست ضد کارگری در برابر چشم ھمگان 
در صدھا کارخانه و موسسه و .  قرار دارد

شرکتی که به بخش خصوصی واگذار شده 
وضعيت کارگران به لحاظ دستمزد، مزايا، 

. العاده وخيم است بيمه ومطالبات معوقه فوق
درصد باiيی از اين واحدھا به کلی تعطيل 
شده و صدھا ھزار کارگر  اخراج شده و کار 

در برخی از .  اند خود را از دست داده
ھا و موسساتی که ھنوز تعطيل  کارخانه
اند، يا در واقع کارگران با مبارزات  نشده

اند،  پيگير و مستمر خود مانع تعطيلی آن شده
از نمونه گروه ملی فوiد اھواز، ھپکو، 

تپه،   و صنعت نيشکر ھفت آذرآب و کشت
آينده شغلی کارگران به طور جدی به 

 .مخاطره افتاده است
ھا و  سازی و واگذاری کارخانه خصوصی

صنايع گوناگون مانند صنايع پتروشيمی، 
نفت و گاز، برق، مخابرات، معادن 

سازی، خودروسازی، فوiد،  ماشين
ھا و امثال آن که از دوره  وصنعت کشت

رفسنجانی شروع شده و در دوره خاتمی و 
نژاد شدت گرفت، در دوره روحانی  احمدی

بسياری از .  به اوج خود رسيده است
ھا از جمله پتروشيمی تبريز،  پتروشيمی

پتروشيمی باختر، زاگرس زنجان، اميرکبير، 
 فارسی، پارس،  جم، خراسان، سلمان

کازرون، دھدشت، دماوند، مرواريد، 
آباد، دھلران و پتروشيمی  مارون، فيروز

شيراز در دوره حسن روحانی به بخش 
پاiيش نفت تبريز، .  اند خصوصی واگذارشده

پاiيش پارس فرايند شيراز، نفت کرمانشاه، 
توسعه صنايع نفت و گاز، پاiيش نفت 
شيراز، پاiيش نفت بندرعباس، نفت تھران، 
بيدبلند، iوان و پاiيش گاز پارسيان نيز ھمه 
در دوره روحانی به بخش خصوصی واگذار 

ھای برق، از جمله توليد  تمام نيروگاه.  اند شده
نيروی برق آبادان، نيروگاه خليج فارس، 
جھرم، زنجان، سلطانيه، چابھار، طبس، 
منجيل، شاھرود، سد و نيرگاه دز، سد و 

چنين عرصه،  نيروگاه مسجد سليمان، ھم
ھای سوخت در تمام  اعيان و تاسيسات جايگاه

ھای کشور، بيمه آسيا، بيمه دانا، بيمه  استان
البرز، بانک صادرات، بانک تجارت، بانک 
ملت، پست بانک نيز در ھمين دوره 

آھن اصفھان،  ذوب.  اند سازی شده خصوصی
فوiد خوزستان، فوiد زاگرس، فوiد 
آذربايجان، نورد و لوله اھواز، ايران 
خودرو، سايپا، کشت و صنعت نيشکر 

تپه، کشت و صنعت شھيد بھشتی،  ھفت
سنگ،  ھای قند و شکر، معادن ذغال کارخانه

سازی تبريز،  سنگ آھن، مس، ماشين
ھا،  سازی سازی اراک، آلومينيم ماشين
ھا در  ھا ھمه اين سازی ھا، سيمان سازی کاشی

دوره حسن روحانی به بخش خصوصی 

ھا، بسياری  افزون بر اين.  اند واگذار شده
ديگر از صنايع و خدماتی که در کشورھای 

داری نيز تحت کنترل ونظارت  سرمايه
ھاھستند، به بخش خصوصی يا ھمان  دولت

ھای وابسته به حکومت  افراد و دارودسته
نظر از بھداشت و  صرف.  اند واگذار شده

درمان و آموزش و پرورش که مشمول 
اند، دخانيات ايران،  سازی شده خصوصی

ھای  فرش ايران، مخابرات ايران، گروه ھتل
ھما، مجموعه پيست اسکی، ھلدينگ خليج 
فارس، گسترش و توسعه صنعت، توسعه 
صنايع حمل و نقل ريلی، توسعه صنايع و 
صادرات فارس، کشتيرانی جمھوری 
اس"می، کشتی سازی خليج فارس، حمل و 

برداری از  المللی خليج فارس، بھره نقل بين
ھای آبياری و زھکشی، توسعه  شبکه
آھن، حمل و نقل  آھن، خط و ابنيه فنی راه راه
المللی جمھوری اس"می، حمل و نقل  بين

خدمات دريايی، توسعه گردشگری ايران، 
سازی، ھواپيمايی ايران اير تور و  کشتی

غيره و غيره ھمه در دست بخش خصوصی 
 تا ٩٢ارزش سھام واگذار شده از سال !  است

  با ۵٩۶ برحسب تومان، حدود ٩۶آخر سال 
ھا و   ھمه اين!   صفر جلو آن بوده است١١

خيلی بيشتر ازاين ھا به بخش خصوصی 
واگذارشده و تقريباً چيزی برای بذل و 
بخشش نمانده اما ظاھراً رضايت کامل خامنه 

 .ای ھنوز حاصل نشده است
تمام اين واحدھا که به ثََمن بَخس فروخته شده 
، وجوه دريافتی آن به يغما رفته يا خرج 
دستگاه سرکوب دولتی شده و در راه اميال 
مرتجعين حاکم در سوريه و عراق و لبنان و 

که اکثريت  در حالی!  يمن ھزينه شده است
کارگران  وزحمتکشان و عموم مردم 
زحمتکش ايران با ھزار و يک مشکل 
معيشتی و اقتصادی دست به گريبانند، اين 
پول ھا و پول ھای ھنگفت ديگری که ازقبل 
فروش نفت نصيب حکومت شده، توسط 
گروه کوچکی انگل و مفتخورکه از بھترين 

ند ومشتی دزد و   امکانات زندگی برخوردار
درست .  جانی و استثمارگرغارت شده است

که آه و فغان و فرياد اعتراض توده   زمانی 
ھای زحمتکش مردم ازظلم وفقروستم 
وبيکاری و تشنگی و گرسنگی گوش ھا را 
پرکرده است، رھبرشياد حکومت اس"می با 
دروغ وبيھوده گوئی، چنان تصويری از 

دھد که تو گويی مردم در  جامعه بدست می
کنند و ھيچ درد و  ناز و نعمت زندگی می
 .مشکل و کمبودی ندارند

جمھوری اس"می و سران آن ھر چقدر به 
شوند با وقاحت  تر می پايان خط نزديک

ھا را انکار و کتمان  بيشتری حقايق و واقعيت
ھای  کنند و با پرروئی بيشتر، دروغ می
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بار  وضعيت ف"کت.  گويند تری می بزرگ
اقتصادی، بحران و رکود و بيکاری و فقر و 

ھای  ھا و ناکامی شوند، شکست گرسنگی انکار می
شوند، ضعف و زبونی،  رژيم پيروزی قلمداد می

گسيختگی، ناامنی و ناتوانی اداره  اقتدار، از ھم
سران .  شوند جامعه، امنيت و ثبات ناميده می

دانند که ھمه اين ادعاھا دروغ  حکومت خوب می
ھا را باور  دانند کسی اين دروغ است و می

ھا دست از شيادی بر  با اين ھمه آن!  کند نمی
که تضاد کارگران و  دارند، بويژه آن نمی

داران و تمام غارتگران  زحمتکشان با سرمايه
. حاکم بيش از پيش تشديد و حاد شده است

ھای  تری از توده نارضايتی در ميان اقشار وسيع
اعتصابات .  مردم به شدت افزايش يافته است
ای خواب از  فزاينده کارگری و اعتراضات توده

اند  سران حکومتی دريافته.  چشم رژيم ربوده است
که چيزی به پايان عمرننگين رژيم باقی نمانده 

ست  است و در فرصت باقی مانده، ھر چه بردنی
ست بايد فروخت، ھر  بايد برد، ھرچه فروختنی

ست  ست بايد چاپيد و ھر چه قاپيدنی چه چاپيدنی
بايد آن را قاپيد ولو نان خالی از دست مردم فقير 

چنين است که استثمار و دزدی و !  و زحمتکش
. غارت و چپاول به حد نھايی خود رسيده است

ھای جامعه را غارت  مرتجعين حاکم تمام ثروت
و ميان خود تقسيم  نموده و ھر چيزی که قابل 
فروش و تبديل به پول و دiر و يورو بوده آن را 

زمين، کوه، جنگل، .  اند فروخته و غارت کرده
! اند رودخانه، خاک و حتا دريا را بلعيده

ھا و موسسات و  کنندگان کارخانه تاراج
ای اصرار دارد ته  ھای دولتی که خامنه شرکت

مانده آن نيز ھر چه زودتر به بخش خصوصی 
داران،  وگذار شود، در واقع ھمان سرمايه

اند  ھا و مرتجعين حاکم وابستگان به رژيم، آقازاده
که از بھترين امکانات زندگی در داخل و خارج 

ھای جامعه  کشور برخوردار ھستند و تمام ثروت
تمام ديگ .  اند و دسترنج کارگران را غارت کرده

خواھند تا ھنوز ھستند و تا  اند و می را سرکشيده
 !فرصت از دست نرفته، ته ديگ را ھم بليسند

نبايد بيش از اين .  نبايد دست روی دست گذاشت
به اين استثمارگران، اوباشان و دزدان غارتگر 
که اکثريت مردم را به فقر و تنگدستی و مرزھای 

حال که رژيم در .  اند، فرصت داد ھ"کت رسانده
ترين دوران حاکميت خود قرار دارد  ضعيف

با گسترش .  ضربات کاری بر آن وارد سازيم
ای و  اعتصابات کارگری و اعتراضات توده

سراسری کردن آن، مبارزه عليه رژيم را تشديد 
پارچه، ھمه دزدان و  کنيم و با قيامی يک

ھا را ساقط  ستمگران و مرتجعين حاکم و رژيم آن
 .کنيم
 
 
 

از ديگر اخت"فات بين فعاiن مستقل محيط 
زيست و دولت، اعتراض به عملکردھای سپاه و 

ھای دولتی به ويژه سازمان محيط زيست  سازمان
مافيايی که از تخصيص بودجه به .  است
ھای ويرانگر محيط زيستی از جمله انتقال  پروژه

سازی آب، کشت نھال و  آب، سدسازی، شيرين
صدور و دريافت مجوز پاiيشگاه و کارخانه و 

ھای فوiد و  کشاورزی تراريخته و کارخانه
در مھر .  برند پتروشيمی سودھای ميلياردی می

ماه گذشته بود که سازمان محيط زيست به رغم 
انتقادات و اعتراضات فعاiن محيط زيست پارک 

به "  بھسازی" ھکتاری پرديسان را برای ١٨٠
روست که  از اين.  شھرداری تھران واگذار کرد

حتا روحانی و وزرا و مديرانش با وجود آگاھی 
پايگی اتھامات عليه فعاiن  نسبت به پوچی و بی

محيط زيست از سوی سپاه و دستگاه قضايی، 
 .دھند واکنشی از خود نشان نمی

گذشته از آن، رژيم با ھر ابتکاری از سوی مردم 
ست  ای مشارکت مردم نه تنھا نشانه.  مخالف است

لياقتی مسئولين رژيم در مقابله با  بر بی
معض"ت، بلکه برای رژيمی که بر سرنيزه تکيه 
دارد، تشکل مردم در ھر نھادی از جمله نھادھای 

به ياد بياوريم .  برانگيز است محيط زيستی ھراس
که رژيم طی ساليان متمادی حتا از مشارکت 

زدگان در ھر  رسانی به زلزله مردم در ياری
ای از کشور جلوگيری کرده است، مانند  گوشه
زدگان استان کرمانشاه که با وجود گذشت  زلزله

نزديک به دو سال، ھنوز در شرايط وخيمی 
 .کنند زندگی می
 ٢ھای مريوان بار ديگر  سوزی جنگل در آتش

بان قربانی   جنگل٢فعال محيط زيست و 
ھای نه تنھا ضد محيط زيستی، بلکه ضد  سياست

از نظر مردم .  مردمی و ضد انسانی رژيم شدند
ھا به شمار   نيز به درستی رژيم، مسئول قتل آن

رو بود که مردم مريوان و ساير  از ھمين.  رود می
شھرھای کردستان با گردھمايی گسترده خود به 

ای از اين فعاiن محيط زيست تجليل  طرز شايسته
آنان با وجود سوگواری، مراسم .  کردند

خاکسپاری را به فرصتی برای اعتراض بدل 
 .شان پا فشردند کرده و بر ادامه راه

ھای نفتی رسماً آغاز  که تحريم نيستند، ھنگامی
شود و دسترسی جمھوری اس"می به سوئيفت نيز 
ناممکن گردد، حتی با اين شرط که چين، ھند، 
ترکيه يا برخی کشورھای ديگر به خريد نفت و 
گاز ادامه دھند، معضل درآمد ارزی جمھوری 

شدت کاھش خواھد  اس"می حل نخواھد شد و به
چراکه در مورد برخی کشورھا از نمونه .  يافت

ھند و چين، جمھوری اس"می به ناگزير بايد به 
نتيجه تمام اين .  مبادله پاياپای روی آورد

فقط تشديد بحران اقتصادی، بلکه  تحوiت، نه
. المللی رژيم خواھد بود گسستگی در مبادiت بين
تواند برای مدتی کوتاه  جمھوری اس"می البته می

از ذخاير ارزی خود استفاده کند و از تسھي"تی 
وانتقال پول ايجاد  که اتحاديه اروپا برای نقل

کند، استفاده نمايد، اما باوجوداين، شديداً دچار  می
 .بحران مالی خواھد شد

. شود جا ختم نمی ھا به ھمين اما تأثير تحريم 
سازی  ھای ماشين ع"وه بر خروج شرکت

اروپائی و آسيائی، از آنجائی که بسياری از 
مؤسسات توليدی به مواد خام و کاiھای 

ھا را به  ای از خارج نياز دارند، يا بايد آن واسطه
دوم و سوم تھيه  ھای باiتر، از منابع دست قيمت

نتيجتاً از .  کنند، يا فعاليت خود را متوقف سازند
اين بابت نيز، رکود تشديد خواھد شد و بيکاری و 

 . يابد فقر گسترش می
المللی و صدور  کمبود کاiھا، کمبود ارزھای بين

پشتوانه توسط دولت برای گذران  اسکناس بی
ثباتی اوضاع اقتصادی و  امور روزمره خود، بی

ھای صاحب نقدينگی کشور  ت"ش يک درصدی
برای تبديل اين نقدينگی به ط"، ارز، مستغ"ت، 

ای را به بار خواھد آورد و شرايط  سابقه تورم بی
ھای زحمتکش را نيز بيش از ھر  زندگی توده
بنابراين در .  ناپذير خواھد ساخت زمان تحمل

نزاع ميان دو ارتجاع امپرياليستی و اس"می، 
ھای ماجراجويانه جمھوری  ويژه سياست به

اس"می که يکی از سرمنشأھای اين نزاع است، 
تمام فشار بار اين نزاع به کارگران و زحمتکشان 

اينجا ديگر راھی برای مردم .  منتقل خواھد شد
ايران جز اين نخواھد بود که برای نجات از اين 

اکنون نيز شاھد آن  بار که ھم وضعيت فاجعه
آورند و خود،  ھستيم، به قيام ھمگانی روی

 .   گيرند سرنوشتشان را در دست

ھای غارتگر،  به شارDتان
 بيش از اين فرصت ندھيم

باجور و يارانش در آتشی 
سوختند که جمھوری اس5می 

 برافروخته بود

وخامت اوضاع اقتصادی در 
 جريان نزاع ميان دو ارتجاع 

 زنده باد 
استق5ل طبقاتی 

 کارگران 



 ٧٨٨ شماره  ٩٧ شھريور ١٢      ٨

 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اس5می 

۶درصفحه   

شھريور مجلس و روحانی را که نمايندگان سوال 
نمايش "جمھور پاسخ داده است،  اند و رئيس کرده

حتا .  دانست"  اقتدار وثبات جمھوری اس"می
روزنامه کيھان که اغلب منتقد روحانی بوده 

" موفقيتی برای ارکان نظام"است، اين جلسه را 
 .دانست

حقيقتا انسان از اينگونه اظھارنظرھا و از اين 
گويی سران حکومتی  بافی و بيھوده ھمه دروغ

، ادامه ٩۶از حوادث دی ماه  پس.  ماند می در
ای و گسترش اعتصابات   اعتراضات توده
ھای پوسيده کاخ ارتجاع حاکم  کارگری که ستون

که بوی الرحمن  را به لرزه انداخته است و ھمين
رژيم بلند شده، تو گويی ھمه حضرات و 

اند که  ھای حکومتی دست به يکی کرده دسته دارو
درپی  پی.  شب را روز و سياه را سفيد جلوه دھند

ھای بزرگ، ادعاھای ق"بی و وقاحتی که  دروغ
 ! توان ديد نظيرش را در ھيچ جای جھان نمی

کار اين حضرات اما بسيار فراتر از 
بافی و طرح ادعاھايی که  وارونه.  ست بافی دروغ
بافان  کند و اين بر وارونه کس آن را باور نمی ھيچ

٨ 

١از صفحه   

ھای  نامVه          ))))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 اط"ع  ع"قمندان 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 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  

کاری، شيادی، شارiتانيسم و  پوشيده نيست، دغل
ظاھرا رھبر حکومت اس"می و .  بدتر از آن است

اند به سيم  نوکران او در مجلس و کابينه، زده
ست که نداند جمھوری  وگرنه چه کسی!  آخر

بست و بحران است و در يکی از  اس"می در بن
ترين  ثبات پذيرترين و بی ترين، آسيب ضعيف
برد و انکار  ھای حيات خود بسر می دوران

و "  اقتدار"بست و حرف زدن از  بحران و بن
ربط  جمھوری اس"می، حرفی پوچ و بی"  ثبات"

ست؟ درست در شرايطی که   توخالی و ادعايی
ھای مردم در  کارگران، زحمتکشان و عموم توده

بدترين شرايط اقتصادی و معيشتی به 
برند، گرسنگی، فقر، ف"کت و بدبختی  سرمی
ھا تن را در تنگناھای کشنده قرار داده و  ميليون

پذيرترين  بخش زيادی از فقيرترين و آسيب
زحمتکشان جامعه را، به معنای واقعی مستاصل 
ساخته است، حرف زدن از اوضاع خوب 

حال  اقتصادی، تنھا موجب پوزخند مردم و درعين
ھا از دستگاه حاکم  نفرت وانزجار بيشتر آن

 .شود می

 ھای غارتگر، بيش از اين فرصت ندھيم به شارDتان


