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 کارگران سراسر جھان
 ! متحد شويد

٢درصفحه   

 

  ٣درصفحه 

 ای ھذيان گوئی خامنه
 
عبور ناپذير  بستی  جمھوری اس�می در بن

تمام ارکان نظم موجود را بحران .  گرفتار است
گنديدگی و فساد درونی رژيم که .  فراگرفته است

بازتابی از ورشکستگی سياسی است،  واقعيتی 
چنان عريان و آشکار است که اکنون حتی از 

. شود درون طبقه حاکم نيز به آن اعتراف می
دزدی و فساد مالی که پاسداران حکومت هللا در 

سابقه  ورند، در طول تاريخ ايران بی آن غوطه
تحت حاکميت جمھوری اس�می، بحران .  است

ای  داری ايران به درجه اقتصادی نظم سرمايه
ھای موجوديت  عميق شده است که در تمام سال

شرايط .  ای برای آن يافت توان نمونه اين نظم، نمی
ھای کارگر و زحمتکش تا به آن حد  زندگی توده

از وخامت رسيده که اکثريت بسيار بزرگ مردم 
ھا تن  ايران در زيرخط فقر قرار دارند و ميليون

کارگران و .   برند در گرسنگی مداوم به سر می
ھمه  زحمتکشان ايران ديگر تاب تحمل اين

. فشارھای اقتصادی و سياسی را ندارند
بار، اشکال  اعتراضات به اين وضعيت اسف

ھای  توده.  علنی و تعرضی به خود گرفته است
ناراضی از نظم موجود در مبارزات خود آشکارا 

کنند و خواھان برافتادن آن  اين نظم را نفی می
داری،  رژيم استبدادی پاسدار نظم سرمايه.  ھستند

اما ھنوز بر اين پندار است که با سرکوب، زندان 
تواند خود را از مخمصه  و کشتار مردم می

در طول يک سال .  بست، نجات دھد بحران و بن
گذشته، ھزاران تن از مردم ايران در 

وسطايی رژيم به بند کشيده  ھای قرون چال سياه
اما توقفی بر .  اند شده و تعدادی به قتل رسيده

کمتر روزی است که .  مبارزات نبوده است
اعتصابات و تجمعات اعتراضی کارگران رخ 

. کنند درپی اعتصاب برپا می معلمان، پی.  ندھد
ھای اعتراضی و  آئی بازنشستگان در گردھم

تظاھرات، آشکارا عليه مقامات ، دزدی و فسادی 
. دھند که سرتاپای رژيم را فراگرفته شعار سر می

جنبش راديکال و نوين دانشجوئی با تجمع و 
تظاھرات، ھمبستگی خود را با مبارزات 

ھا برای استقرار يک نظم  کارگران و شعار آن
سران مرتجع رژيم .  دارد شورايی ،اع�م می

عبث  استبدادی جمھوری اس�می، اما  به
کوشند گنديدگی و فروپاشی نظمی را که به  می

پايان عمر خود رسيده است، انکار و مبارزه 
و "  سازی شايعه"ھا تن از مردم ايران را  ميليون

 . تبليغات خارج از ايران معرفی کنند
گوئی  ای سرکرده اين مرتجعين که به ھذيان خامنه

ماه، در جمع   دی١٩گرفتارشده است، روز 
خوران دستگاه انگل روحانيت قم  گروھی از جيره

ای اع�م کرد دو ايرانی و بخشی از وزارت اط�عات ايران   ژانويه در بيانيه٩شورای اتحاديه اروپا در 
در بيانيه .  ھا مسدود خواھد شد ھای آن در ليست تروريسم اتحاديه اروپا قرار خواھند گرفت و دارايی

"شورای اروپا آمده است افزوده شدن نام اين اشخاص حقيقی و حقوقی ايرانی به ليست تروريستی، : 
 ."بخشی از پاسخ اتحاديه اروپا به حم�ت تروريستی ناکام اخير در خاک اروپاست

طرح ترور يکی از نيروھای "  حم�ت تروريستی ناکام اخير در اروپا"منظور اتحاديه اروپا از 
يک روز پيش از آن و .  گذاری در گردھمايی مجاھدين است اپوزيسيون در دانمارک و ت�ش برای بمب

ھايی از سوی اتحاديه اروپا عليه  زمان با توئيت وزير امور خارجه دانمارک مبنی بر اع�م تحريم ھم
: ای به پارلمان ھلند خبر داد وزير ھلند در نامه وزارت اط�عات ايران، وزير کشور و معاون نخست

کند، ايران در دو قتل در ھلند دست داشته   می سازمان اط�عات ھلند، شواھد محکمی دارد که ثابت"
با وجود اين، ).  ٢٠١٧ و قتل احمد نيسی در سال ٢٠١۵در سال )  ک�ھی(قتل محمد صمدی .  است

زھرا نويدپور قربانی تجاوز و بی حقوقی زنان در 
 جمھوری اس)می

 
 سال پيش توسط سلمان خدادادی ۴ پيکر بی جان زھرا نويدپور دختری که ٩٧ ديماه ١۶روز يکشبنه 

 ٢٨پيکر اين دختر .  نماينده مجلس ارتجاع مورد تجاوز جنسی قرار گرفت، در منزل مادری اش پيدا شد
با انتشار .  ساله در حالی به بيمارستان فارابی منتقل شد که ھيچگونه ع�ئمی از حيات در وجودش نبود

 .اع�م کردند" خودُکشی"خبر مرگ زھرا نويدپور، رسانه ھای حکومتی از ھمان آغاز مرگ او را 
زھرا نويدپور در طول چھار سال گذشته حداقل دو بار توسط سلمان خدادادی مورد تجاوز جنسی قرار 
گرفت و طبق گفته ھای خودش پيگيری ھای حقوقی و قضايی پرونده ايشان نيز ھر بار در پيچ و خم ھای 

 طی ٩۶موضوع تجاوز به زھرا نويدپور، اولين بار در اوايل مرداد .  دستگاه فاسد قضائی بی نتيجه ماند

١٠درصفحه   

۴درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٨٠۶شماره    ٩٧ دی ٢۴ –سال  چھلم 

۶درصفحه   

 کاری اتحاديه اروپا در برابر محافظه
  تروريسم جمھوری اس)می

چرايی توطئه جديد وزارت 
 اط)عات عليه اسماعيل بخشی

 
دستگاه امنيتی و اط�عاتی رژيم توطئه جديدی را 

تپه اسماعيل بخشی  عليه کارگر شجاع ھفت
انتشار نامه سرگشاده بخشی .  سازمان داده است

ھای   و افشاء علنی شکنجه٩٧ دی ١۴در 
وحشيانه توسط بازجويان و ج�دان امنيتی و 

دفاع از آزادی بيان "  سربازان گمنام امام زمان"
ترين مقام امنيتی به  و عقيده و دعوت از بلندپايه

ای  مناظره تلويزيونی که بازتاب بسيار گسترده

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 ورشکستگی مالی دولت و تاثير آن بر معيشت
  کارگران و زحمتکشان
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  ۵درصفحه 

١از صفحه   

 ای ھذيان گوئی خامنه
به منبر رفت و ادعا کرد که جمھوری اس�می 

" دوران شکوفايی"پس از چھل سال تازه  به 
اگر ھر انسانی باکمی شعور .  خود رسيده است

داند که  گنديدگی و فساد،  سياسی اين رامی
عبور  ھای غيرقابل بست  و بن جانبه ھای ھمه بحران

ھای بارز انحطاط و فروپاشی آن  يک نظم، نشانه
  کند که اين ای بالعکس ادعا می نظم است، خامنه

اجتماعی و سياسی   -ھا در نظم اقتصادی نشانه
حاکم بر ايران، گويای  پويائی و شکوفايی آن 

سالگی اين نظم  از ھمين روست که چھل.  است
جمھوری "  دوران شکوفايی"پوسيده و منحط را، 

ھای  اما يکی ديگر از نشانه.  نامد اس�می می
انحطاط و فروپاشی نظمی که دوران آن 

ھای  شده است، يورش مبارزاتی توده سپری
ساز برای جاروب کردن اين نظم ميرنده و  دوران

ای در اينجا نيز دچار  خامنه.  در حال زوال است
ھا تن از  شود و مبارزه ميليون گوئی می ھذيان
ھای کارگر و زحمتکش را که برای  توده

اند، نيز  برافکندن اين نظم به پا خاسته
نامد که  سازی و تبليغات دشمن خارجی می شايعه
خواھد مردم را عليه نظام اس�می تحريک  می

ی کارھايی که مردم  ازجمله"تواند و  کند، اما نمی
ی با  توانند انجام بدھند، مواجھه و مقابله می

 . "سازی دشمن است شايعه
امروز يکی از شگردھای فّعال دشمن، : "او گفت
سازی است که مردم را مضطرب کنند،  شايعه

وآن تھمت  مردم را باھم مخالف کنند، عليه اين
قدر  اين.  بزنند، مردم را به جان يکديگر بيندازند

کنند يعنی  اند که ھمين مردم را وادار می وقيح
ی با  مواجھه کنند به کنند، تحريک می تشويق می

 ." تواند نظام که البته نمی
ای سپس ت�ش کرد رسوايی و شکست تمام  خامنه
ھای رژيم جمھوری اس�می را در طول  سياست

 ھا بگذارد و ادعا کرد  حساب تحريم  سال به۴٠
خب تحريم فشارھايی را .  ھا اّما در مورد تحريم"

. کند به يک ملّتی، به يک کشوری وارد می
تحريمی ھم که عليه ملّت ايران راه انداختند، خود 

در تاريخ «ھا با خوشحالی ميگويند  آمريکايی
بله، در تاريخ سابقه ندارد و !  »سابقه ندارد

ھا در اين  شاءهللا شکستی ھم که آمريکايی ان
. سابقه خواھد بود قضيّه ميخورند، در تاريخ بی
توانند کاری کنند  ملّت، دولت، مسئولين، ھمه، می

ھا صد درصد به نفع کشور تمام  که اين تحريم
 . "بشود

از ھر اقتصاددان رژيم ھم که سؤال شود علت 
ھا ميليون تن از مردم  اين بحران که زندگی ده

ايران را تباه کرده چيست؟ پاسخ خواھد داد که 
 -در خود نظام اقتصادی.  علت آن داخلی است

ھای جمھوری اس�می  در سياست.  اجتماعی است
ھای چند ماه اخير صرفاً اين بحران  تحريم.  است

انکار  اين واقعيتی است غيرقابل.  اند را تشديد کرده
تورمی ھمزاد جمھوری   -که بحران رکود

سال  به بحرانی که سال.  اس�می در ايران است
تر و بر  سال رکود عميق به سال.   تشديد شده است

سال  به سال.   شده است رشد و سرعت تورم افزوده
بر طول و عرض ارتش بزرگ بيکاران 

سال سطح زندگی  به سال.  شده است افزوده
کارگران و زحمتکشان تنزل يافته و فقيرتر 

سال بر تعداد گرسنگان، کودکان  به سال.  اند شده

ھا،  خواب کار و خيابان، معتادان، کارتن
ھا ھمه جزئی از  اين.  شده است فروشان، افزوده تن

ھای آن در  کارنامه ننگين رژيم و نتيجه سياست
 سالی است که در ايران استقرار يافته ۴٠طول 
ھا نقش دارند، سؤال  اما تا جايی که تحريم.  است

ھا که بار آنھا نيز بر  اين است که علت اين تحريم
دوش کارگران و زحمتکشان قرارگرفته وزندگی 

 ھا دشوارتر کرده است، چيست؟  را بر آن
کنند اين  ای و ديگر سران رژيم ت�ش می خامنه 

ھا و  حقيقت را پنھان دارند که علت اين تحريم
نزاع با دولت آمريکا، سياست ارتجاعی 

طلبانه جمھوری اس�می برای ايجاد  توسعه
ھايی از نمونه حکومت اس�می ايران، در  رژيم

سران .  ديگر کشورھای منطقه خاورميانه است
ھای  کنند که تحريم مرتجع رژيم پنھان می

اقتصادی، نتيجه نزاع دو دولت ارتجاعی 
اس�ميست برای  طلب امپرياليست و پان توسعه

.  کسب سلطه و سرکردگی در خاورميانه است
اگر در يک سوی اين نزاع دولت آمريکاست که 

طلبی امپرياليستی است، در سوی  در پی توسعه
گرای مرتجع شيعه  ديگر آن، يک رژيم اس�م

ھای کارگر و زحمتکش را با  است، که توده
ديکتاتوری عريان به اسارت گرفته و به بھای 

 تن از مردم ايران،  ھا ميليون فقر و گرسنگی ده
طلبانه خود را  طلبانه و جاه کوشد اھداف توسعه می

. از طريق  صدور ارتجاع اس�می محقق سازد
 سال اخير ھر سال ٧جمھوری اس�می در طول 

 ميليارد د�ر از حاصل دسترنج ۶متجاوز از 
کارگران و زحمتکشان، مردم فقير و گرسنه 
ايران را در سوريه برای چه ھزينه کرده است؟ 

ھای  ھا د�ر صرف ھزينه چرا در ھرسال ميليون
گرای فلسطينی  ھای اس�م هللا لبنان و گروه حزب
کند؟ با چه اھدافی در عراق و يمن، افغانستان  می

گرا را در آسيا و حتی  ھا گروه اس�م دخالت و ده
 د�ر  ھا و صدھا ميليون آفريقا مسلح  و ھرسال ده

کند؟  تمام اين اقدامات برای پيشبرد  ھزينه آنھا می
اس�ميستی نام  طلبی پان سياستی است که توسعه

گرا  ھای اس�م دارد و ھدف از آن ايجاد دولت
تحت رھبری جمھوری اس�می ايران در 

اين سياست که در طول .   کشورھای ديگراست
چھل سال گذشته جز تباھی و ويرانی کشور و 

ھا تن از مردم ايران  فقر و گرسنگی ميليون
طلبانه و  ای در پی نداشته، باسياست توسعه نتيجه

طلبانه آمريکا در خاورميانه برخورد  ھژمونی
اما اين .  کرده و به نزاع و کشمکش انجاميده است

کند،  فقط جمھوری اس�می نيست که ت�ش می
ماھيت اين نزاع و اھداف آن را پوشيده و پنھان 

چنانچه .  کند ھمين کار را دولت آمريکا می.  سازد
دانيم در اواخر ھفته گذشته وزير خارجه  می

دولت آمريکا به خاورميانه سفر کرد  تا متحدان 
آمريکا را عليه جمھوری اس�می بسيج کند و 

او پيش .  فشار اقتصادی و سياسی را دوچندان کند
از سفر در جمع خبرنگاران ھدف از سفر 

تنھا   دوچندان کردن نه«ای خود را  خاورميانه
ھای ديپلماتيک بلکه اقدامات تجاری  ت�ش
.  توصيف کرد»منظور افزايش فشار بر ايران به

سی  بی ان او ھمچنين در پاسخ به خبرنگار سی
"گفت ھای اين سفر ت�ش برای  يکی از جنبه: 

يکی از اين .  ھايی عليه ايران است تشکيل ائت�ف
فارس  ھا شامل کشورھای حاشيه خليج ائت�ف

يکی .  بعدازآن ائت�ف اسرائيل است.  شود می
ھا شامل کشورھای اروپايی و  ديگر از ائت�ف

کشورھايی که .  شود آسيايی در سراسر جھان می
ترين حامی تروريسم  ھای بزرگ فھمند فعاليت می

لذا در ت�ش است، ."  در جھان بايد متوقف شود
يک جبھه گسترده عليه جمھوری اس�می ايجاد 
کند و يک فشار حداکثری اقتصادی و سياسی 
برای پيشبرد سياست دولت آمريکا در منطقه 
.  خاورميانه بر جمھوری اس�می وارد کند

  که قرار است »درباره ايران«اج�س جھانی 
ماه آينده مي�دی در کشور لھستان تشکيل شود 

ھدف .  نيز در خدمت پيشبرد ھمين سياست است
تثبيت سلطه آمريکا :  اين سياست مشخص است

. در خاورميانه و غلبه بر سلطه جمھوری اس�می
اما وزير خارجه آمريکا در سخنرانی خود در 
دانشگاه آمريکائی قاھره ت�ش کرد ماھيت اين 

گونه وانمود کند که  نزاع را بپوشاند و حتی اين
گويا نزاع دولت آمريکا با جمھوری اس�می بر 
سر اسارت مردم ايران در چنگال رژيم ستمگر 

ازجمله وی در سخنرانی .  جمھوری اس�می است
 :  خود در دانشگاه آمريکائی  ادعا کرد 

پرزيدنت ترامپ به کوری آگاھانه ما در قبال «
ما به .  اقدامات جمھوری اس�می ايران پايان داد

ما اع�م کرديم که در کنار .  آن دوران پايان داديم
. ايم خواھی مردم ايران ايستاده ت�ش آزادی

گويد که  آمريکای دوران پرزيدنت ترامپ می
 اين ادعا ».ھا محافظت کند هللا آمريکا نبايد از آيت

به کشورھايی که وی به .  يک دروغ بزرگ است
اردن،عراق،  :  ھا سفرکرده است، نگاه کنيد آن

مصر، بحرين، امارات متحده عربی، قطر، 
حتی يک .  عربستان سعودی، عمان و کويت

ت�ش "توان نمونه آورد که در آن  کشور را نمی
ھمه .  سرکوب نشده باشد"  خواھی مردم آزادی

ھای استبدادی از قماش  مشت رژيم ھا يک آن
ترين  جمھوری اس�می ايرانند، اما نزديک
وزير .  متحدان و دوستان دولت آمريکا ھستند

ای دروغی  خارجه آمريکا، نيز ھمچون خامنه
نزاع جمھوری اس�می و .  دھد بزرگ تحويل می

طلبی و کسب  دولت آمريکا بر سر توسعه
ھژمونی در خاورميانه است و نه چيزی بيش از 

آنچه دولت آمريکا از جمھوری اس�می .  آن
طلبانه  خواھد اين است که به سياست توسعه می
اس�ميستی خود در خاورميانه پايان دھد، از  پان
ھای متحد آمريکا دست  ثبات کردن رژيم بی

. بردارد و ھژمونی آمريکا را در منطقه بپذيرد
  ھای دولت اگر جمھوری اس�می اين خواست

آمريکا رابپذيرد، نزاع خاتمه يافته است و آنگاه 
جمھوری اس�می رژيم مطلوب آمريکاست که 

چراکه .  بايد ھم حتماً رژيمی استبدادی باشد
داری و منافع امپرياليسم  پاسداری از نظم سرمايه

در منطقه خاورميانه به د�يل اقتصادی و 
ھای  المللی، اساساً رژيم سياسی، داخلی و بين

 . طلبد استبدادی را می
درھرحال، نزاع و درگيری آمريکا با جمھوری 

طلب و  اس�می، نزاع دو دولت ارتجاعی توسعه
تجاوزکار است، اما فشارھای ناشی از آن، از 

ھای نظامی  ھای اقتصادی و ھزينه جمله تحريم
. ھای مردم ايران جمھوری اس�می بردوش توده

حا� که نزاع دو دولت ارتجاعی کار را به 
ای رسانده که قرار است تازه فشار  مرحله
ای که صدايش از  ھا دوچندان شود، خامنه تحريم

 :گويد آيد می جای گرمی درمی
خب تحريم .  ھا اّما در مورد تحريم"
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١از صفحه  در جريان "  مذاکرات بر سر نجات برجام"که  
 .است

ھای برخی ايرانيان و  دولت ھلند، به رغم ت�ش
خبرنگاران در پيگيری دو ترور اخير در اين 
کشور کوشيد از افشاگری پيرامون اين دو ترور 

ھا بی سروصدا  جلوگيری کند و به پرونده
امانوئل ماکرون رييس جمھور .  کند"  رسيدگی"

ھای  فرانسه، دو روز پس از اع�م تحريم
وگوی  ھای فرانسه، در يک گفت خانه وزارت

ھای مختلف  ايران به جناح: "تلويزيونی مدعی شد
توانم با اطمينان بگويم آيا  تقسيم شده و من نمی

ھا دستور اين سوءقصد از مراتب با�تر  آن
ھای امنيتی ايران صادر شده يا از سوی  سرويس

فدريکو موگرينی، مسئول سياست ."  ھا اين جريان
 ژانويه اع�م ٨خارجی اتحاديه اروپا، نيز روز 

"کرده است ھای مطرح شده عليه ايران  اتھام: 
بندی اين اتحاديه  توسط دانمارک، تأثيری در پای

 ." به برجام نگذاشته است
مقامات رژيم نيز آگاھند که ھيچ يک از اقدامات 

ھای موقتی در  شان، به رغم ايجاد تنش تروريستی
روابط با کشورھای غربی، موجب قطع حمايت 
. اروپا از جمھوری اس�می نگشته و نخواھد شد
گذشته از منافع اقتصادی ک�نی که اين روابط در 

داران غربی  ھای پيش از اين نصيب سرمايه سال
رود،  کرده است و در آينده نيز چنين انتظاری می

بنا به ارزيابی اتحاديه اروپا، جمھوری اس�می 
ايست که ھم اکنون  پايگاه استواری در خاورميانه

ھای داخلی و خارجی  ثباتی و جنگ دستخوش بی
بنابراين اروپا از سرنگونی .  متعدد است

جمھوری اس�می و آينده پرابھام پس از آن 
جمھوری اس�می نيز آگاه بر آن، .  وحشت دارد

يکی .  به سياست تشديد سرکوب روی آورده است
ھای اخير را بايد در پرتوی  از اھداف توطئه

ت�ش رژيم برای ايجاد جو ارعاب در ميان 
 .نيروھای اپوزيسيون خارج از کشور دانست

گونه که مقامات ايران انتظار داشتند،  ھمان
اتحاديه اروپا دست به اقدامی جدی نزد و در 
واقع، ھمان سياستی را در پيش گرفت که فرانسه 

اداره "چند ماه پيش در رابطه با دو مقام ايرانی و 
به "  امنيت داخلی وابسته به وزارت اط�عات

اقدام شورای اتحاديه اروپا، به .  انجام رسانده بود
رغم تبليغات جنجالی پيرامون آن، ادامه 

کارانه پيشين  گرانه و محافظه ھای مماشات سياست
ھای اروپايی در برابر جمھوری  دولت

چون در .  تر ست، يا شايد کمی نيز م�يم اس�می
اخير اشاره "  ناکام"بيانيه اتحاديه تنھا به دو مورد 

اش به تمام دستگاه " پاسخ"شده و حتا دامنه 
 .وزارت اط�عات گسترش نيافته است

چه مسلم است برای افشاگری درباره  باری، آن
اقدامات تروريستی و جنايتکارانه جمھوری 

ھای  اس�می در خارج از کشور، نبايد به دولت
ھای اط�عاتی و جاسوسی  اروپايی و سازمان

ای است برعھده  اين وظيفه.  آنان اميد بست
دامنه اقدامات تروريستی .  مخالفان جدی رژيم

. شود رژيم بيش از آن است که گاه بر م� می
کشف اط�عات درباره دامنه اين اقدامات نه تنھا 
در اروپا، بلکه در سراسر جھان و به ويژه در 
ايران و نقش ھر يک از مسئو�ن سابق و کنونی 
رژيم در ترورھا، تنھا با سرنگونی اين رژيم و 

ھای مردم به اسرار محرمانه رژيم  دستيابی توده
 .ميسر خواھد شد

 

خبرنگاران رنگارنگ طرفدار رژيم، ت�شی 
سازی سابقه سياه و ننگين  است برای پنھان

جمھوری اس�می در ترور سيستماتيک مخالفين 
تروريسم، از ھمان .  در داخل و خارج از کشور

آغاز به قدرت رسيدن جمھوری اس�می، ھمواره 
 سرکوب داخلی و  ناپذير سياست جزء جدايی

شايد اين سياست بنا به .  خارجی رژيم بوده است
شرايط زمانی يا مکانی داخلی يا خارجی شدت و  

گاه دستگاه ترور و  ضعف داشته است، اما ھيچ
نگاھی به .  قتل رژيم از کار بازنايستاده است

فھرست طو�نی ترورھای رژيم در خارج و 
 .داخل کشور گواه اين مسئله است

ھای متعدد  ع�وه بر آن، به جز گزارش
ھای اروپايی درباره  ھای اط�عاتی دولت دستگاه

نقش مقامات ايران، دست کم در يک مورد نقش 
سران رژيم در ترورھای خارج از کشور به 

پس از ترور چند تن از افراد .  اثبات رسيده است
، دادگاھی در ١٩٩٢اپوزيسيون رژيم در سپتامبر 

، علی "دادگاه ميکونوس"برلين، موسوم به 
ای، رھبر جمھوری اس�می، اکبر ھاشمی  خامنه

اکبر  رفسنجانی، رئيس جمھور وقت، علی
و�يتی، وزير امور خارجه وقت و مھدی 
ف�حيان، وزير اط�عات وقت، يعنی با�ترين 

ھای رژيم را به عنوان ھمدستان و آمران اين  رده
حکمی که مدتی نيز روابط .  ترور محکوم کرد

در داخل کشور نيز .  ايران و اروپا را تيره کرد
" ای ھای زنجيره قتل"بايد به پرونده معروف به 

اشاره کرد که به رغم انکارھای اوليه و نسبت 
ھای اط�عاتی خارجی و  سازمان"ھا به  دادن آن

، نقش مأمورين وزارت اط�عات "مخالفان رژيم
ھر چند سر و ته اين .  ھا آشکار گرديد در اين قتل

پرونده نيز در نظام جمھوری اس�می با قربانی 
کردن چند مھره کوچک ھم آمد و پای ھيچ يک 

البته انتظار .  از مقامات با� به ميان کشيده نشد
 .رفت ديگری نيز از قات�ن نمی

ت�ش طرفداران رژيم بر کوبيدن بر طبل 
سازی سابقه سياه و  تنھا پنھان"  نيروھای خودسر"

ننگين جمھوری اس�می در ترورھای داخلی و 
تروريسم ھمواره اصل .  خارجی است

ناپذير سياست خارجی و داخلی رژيم در  جدايی
جاست در  سؤال اين.  سرکوب مخالفان بوده است

کشوری که شورای عالی امنيت ملی متشکل از 
ھا، درباره  با�ترين مقامات رژيم و نمايندگان آن

ھای داخلی و خارجی و امور  تمامی سياست
کند و  گيری می دفاعی و امنيتی ملی تصميم

تحت نظر وزير "  شورای ھماھنگی اط�عات"
اط�عات، از شوراھای فرعی آن محسوب 

بدون "  نيروی خودسر"شود، چگونه چند  می
تصويب اعضای اين شورا و با کدام امکانات و 

زنند، بی  اختيارات دست به چنين ترورھايی می
 آن که به مقامی پاسخگو باشند؟ 

ھای تاکنونی کشورھای  از آن سو، نيز، واکنش
اروپايی نسبت به اقدامات تروريستی رژيم چه در 

دھد،  گذشته و چه در شرايط کنونی نشان می
وجه در  اقدامی جدی در برابر تروريسم به ھيچ

شان با رژيم جمھوری اس�می از  روابط
رود، حتا در زمانی  ھای آنان به شمار نمی اولويت

حم�ت تروريستی "اتحاديه اروپا تنھا نسبت به 
" موفق"واکنش نشان داده و ترورھای "  ناکام

ھرچند پيش از .  پيش از آن را ناديده گرفته است
آن، دولت ھلند نيز قضيه را با اخراج دو ديپلمات 

 . ايرانی بسته بود
نھاد و دو فردی که اکنون در ليست تروريستی 
قرار گرفته و مورد تحريم اتحاديه اروپا قرار 

اداره امنيت داخلی وابسته به وزارت "اند،  گرفته
، اسدهللا اسدی، دبير سوم سفارت "اط�عات

جمھوری اس�می در وين پايتخت اتريش و سعيد 
ھاشمی مقدم، معاون وزير اط�عات و مدير 

ای  اين نيز خبر تازه.  دستگاه اط�عاتی ھستند
نيست، چرا که در مھر ماه سال جاری، به دستور 

ھای کشور، اقتصاد و دارايی  خانه وزارت
ھای اسدهللا اسدی، به عنوان  فرانسه، دارايی

مسئول شبکه جاسوسی جمھوری اس�می در 
اروپا، سعيد ھاشمی مقدم، به عنوان آمر 

چنين  گذاری در گردھمايی مجاھدين و ھم بمب
 ۶اداره امنيت داخلی وزارت اط�عات به مدت 

چنين اسدهللا اسدی بنا به  ھم.  ماه مسدود شده بودند
ھای  فعاليت"درخواست بلژيک در آلمان به اتھام 

دستگير "  توطئه برای ارتکاب قتل"و "  اط�عاتی
 .و به بلژيک تحويل داده شد

در ماه دسامبر نيز، آلبانی کشور ميزبان اعضای 
سازمان مجاھدين، دو مامور ديپلماتيک سفارت 

 اخراج »عناصر نامطلوب«عنوان  ايران را به
 .کرد

واکنش رسمی مقامات جمھوری اس�می به اين 
. اقدامات طبق معمول، تکذيب و انکار بوده است

غير "سخنگوی امور خارجه اين تصميم را 
خوانده و آن را محکوم "  برانگيز منطقی و تعجب

جمھوری اس�می پرچمدار "کرد و مدعی شد 
مبارزه با تروريسم در منطقه بوده و اروپا امنيت 

 .است" خود را مديون آن
اما به جز اين واکنش رسمی که انتظار ديگری 

رفت، برخی مقامات ايران به  نيز غير از آن نمی
کوشند چنين وانمود کنند که  طور غيررسمی می

اين اقدامات تروريستی نه سياست رسمی 
دولت در "ھای  جمھوری اس�می، بلکه توطئه

برای تيره ساختن روابط "  گرايان افراط"يا "  سايه
 . بين ايران و اروپاست

کمال خرازی، وزير خارجه پيشين ايران و رئيس 
شورای راھبردی سياست خارجی، در آبان ماه، 

ھای فرانسه در  در گفتگويی با يکی از رسانه
رابطه با طرح ترور در دانمارک مدعی شده 

"بود ھايی  قطعا ممکن است عناصری طرح: 
داشته ]  ايران و اروپا[برای وخامت روابط 

پيش از آن نيز، ."  باشند، حتا در داخل ايران
روزنامه ايران وابسته به دولت، با اشاره به اتھام 

ھای ايرانی با ماجرای دانمارک  ارتباط ديپلمات
اگر چنين ارتباطاتی بوده که به : "مدعی شده بود

طور قطع خارج از اط�ع مسئولين کشور است، 
در اين صورت بايد يک اقدام جدی و قاطع انجام 
داد تا ريشه اين رفتارھای خودسرانه سوزانده 

 ."شود
ھايی خواه از سوی مقامات  طرح چنين نظريه

و "  کارشناسان"رسمی، خواه از سوی 

 کاری اتحاديه اروپا در برابر  محافظه
 تروريسم جمھوری اس)می
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١از صفحه   

  ۵درصفحه 

بويژه در سطح داخلی داشته است، آرامش تمام 
مرتجعين و مستبدين و استثمارگران حاکم را که 

ھا و اعمال قھر و خشونت و زندان  با بستن دھان
ترين حقوق  و اعدام حکمرانی نموده و ابتدايی

اند،  ھای مردم را پا مال کرده دمکراتيک توده
چنان در تنگنا قرار داد و به مخمصه انداخت که 

دانستند چگونه بايد به اين  تا چند روز نمی
ارتجاع حاکم که تصور .  موضوع برخورد کنند

ھای وحشيانه اسماعيل  کرد با زندان و شکنجه می
تپه را از پا درآوره و  بخشی نمانيده کارگران ھفت

از صحنه خارج ساخته است، پس از اقدام 
ای قرار  جسورانه وی در مقابل عمل انجام شده

گرفت که ھرگونه واکنش سريع را از آن سلب 
گاه آن  ای به گيج ضربه درست از زاويه   .کرد

. وجه انتظارش را نداشت وارد آمده بود که به ھيچ
وقتی اعمال زور و فشار و تھديد مزدوران 

اش برای تکذيب  حکومتی عليه بخشی و خانواده
نتيجه ماند،  چه که در نامه علنی شده بود، بی آن

دستگاه حکومتی و نھادھای گوناگون آن از کابينه 
و مجلس گرفته تا دستگاه قضايی و امنيتی، پس 
از پشت سرگذاشتن يک دوره کوتاه سه روزه 

گويی، با سراسيمگی  گيجی و سردرگمی و نقيض
زده، ضمن انکار شکنجه  ھای شتاب و حرکت

اسماعيل بخشی توطئه جديدی را عليه وی 
ھم زدن، جای  سازمان دادند و در يک چشم به

 !شاکی و متھم عوض شد
محمود علوی وزير اط�عات که به دعوت 

 دی ظاھرا برای توضيح به ١٨"  فراکسيون اميد"
مجلس رفته بود، شکنجه اسماعيل بخشی را 
انکار کرد و ھمين کافی بود تا نمايندگان مجلس 

نمايندگان مجلس البته که .  نيز با وی ھمصدا شوند
ھای سيستماتيک  خواستند موضوع شکنجه نمی

وزارت اط�عات برم� شود و حتا اگر برخی از 
خواستند با  توانستند و نمی خواستند، نمی ھا می آن

علی نجفی .  وزير اط�عات شاخ به شاخ شوند
خوشرودی سخنگوی کميسيون امنيت ملی مجلس 
با استناد به سخنان وزير اط�عات اع�م کرد 

گاه  آن.  شکنجه اسماعيل بخشی منتفی است
پيشه رئيس کميسيون امنيت ملی  هللا ف�حت حشمت

و سياست خارجی مجلس نيز با انتشار يک 
ويدئو، ضمن انکار شکنجه اسماعيل بخشی يک 

ھايی را از جمله وابستگی  رشته اتھامات و دروغ
)  دی١٩(حزبی بخشی عنوان کرد و روز بعد 

جمھور پا را از  محمود واعظی رئيس دفتر رئيس
اين ھم فراتر گذاشت و موضوع شکايت وزارت 
اط�عات و کل نظام از اسماعيل بخشی و تعقيب 

 .قضايی وی را به ميان کشيد
که فرزانه زي�ئی وکيل اسماعيل بخشی  در حالی
اش برای  ه  فشار بودن بخشی و خانواد از تحت
چنين از  چه که در نامه نوشته بود و ھم تکذيب آن
ھا و اظھارنظرھای پيش از موقع وقبل  قضاوت

از بررسی موضوع شکنجه اسماعيل بخشی و 
عليه موکلش انتقاد "  مستندسازی"دوزی و  پاپوش
کرد، کيھان شريعتمداری ھم وارد گود شد و  می

اين بار اسماعيل بخشی را به وابستگی به جريان 
رسد که اگر  به نظر می.  سياسی ديگری متھم کرد

ھا  ماجرا به ھمين شکل ادامه يابد، به ھمين زودی
وابستگی اسماعيل بخشی به ساير احزاب و 

ھای مخالف رژيم نيز کشف شود و  سازمان
چيزی نگذرد که فرزانه زي�ئی نيز به سرنوشت 

 .وکيل مبارز ناصر زرافشان دچار شود
اگر چه يکی از افراد دادستانی و برخی نمايندگان 
مجلس با اسماعيل بخشی و وکيل او ديدارھايی 
داشتند، اما نه وزير اط�عات و نه ھيچ نھاد 
وارگان رسمی ديگری جرات نکردند و اين 
شھامت را نداشتند که در يک برنامه رسمی 
تلويزيونی با اسماعيل بخشی نماينده کارگران 

ھای وی را  تپه روبرو شوند و حرف نيشکر ھفت
ھا را  ھای آن بشنوند و بگذارند ديگران نيز حرف

 .بشنوند
کردند با  بافی ت�ش می مقامات حکومتی با دروغ

اشاره تلويحی به اين ديدارھا و سوء استفاده از 
ھا در مورد  آن، چنين وانمود کنند که اظھارات آن
ھای رد و  شکنجه و نامه بخشی، بر پايه حرف

ھا و بخشی بوده و بنابراين  بدل شده ميان آن
 با ٩٧ دی ١٩اما اسماعيل بخشی .  مستند است

به مردم دروغ "انشتار يادداشت کوتاھی با عنوان 
ھا را افشا کرد و نوشت  اين دروغ"  نگوييد

اينجانب تا اين لحظه با ھيچ گروه تحقيقی چه از "
طرف دولت، مجلس و قوه قضاييه در رابطه با 

ام در دوره بازداشتم در وزارت  پرونده شکنجه
ھای مرا  اط�عات ھيچ گفتگويی نداشته و حرف

گويم به مردم  حرفی ندارم فقط می.  اند نشنيده
ولی دستگاه اط�عات با توسل به ".  دروغ نگوئيد

م�قات اسماعيل بخشی با چند نماينده مجلس 
ا .گويد خواست وانمود کند که بخشی دروغ می می

ما اسماعيل بخشی با ھوشياری در يادداشت کوتاه 
 دی پاسخ اين مزدوران را داد ٢٠ديگری مورخ 

ھيچگونه کميته تحقيق يا "و دوباره تکرار کرد 
يابی چه از طرف دولت يا مجلس رسما با  حقيقت

اسماعيل بخشی البته "  وی گفتگويی نداشته است
پيشه ھرگونه وابستگی يا  بعد از اظھارات ف�حت

عضويت و ارتباط با ھر حزب و سازمان سياسی 
وی در . در خارج و داخل کشور را نفی کرده بود

اين مورد گفته بود، ھنگام بازجويی نيز نام ھيچ 
که به  حزبی را بر زبان نياورده تا چه رسد به اين

. وابستگی يا ارتباط با حزبی اعتراف کرده باشد
پيشه عين  ھای ف�حت گفته"بخشی چنين تاکيد کرد 

سناريوی ديکته شده وزارت اط�عات و سراسر 
 ".کذب است

بنابراين کام� روشن است که اتھامات نسبت داده 
. شده به اسماعيل بخشی تماما پوچ و واھی است
دشمنان طبقه کارگر بايد بدانند که اگر اسماعيل 
بخشی به يک جريان سياسی مشخص وابستگی 

داشت، شھامت آن را نيز داشت که پای آن  می
به ھر حال دستگاه حکومتی و وزارت .  بايستد

اط�عات آن در برابر تاکتيک ساده کارگر شجاع 
تپه حسابی به مخمصه افتادند و  و مبارز ھفت
ھا راجع به مناظره تلويزيونی که  ھيچيک از آن

ھا نھاده بود، حتا يک  اسماعيل بخشی در برابر آن
برای رژيم و دستگاه اط�عات .  کلمه سخن نگفتند

و وزير آن نتيجه مناظره رسمی و تلويزيونی 
دانستند که پخش  ھا خوب می آن.  کام� روشن بود
ھای اسماعيل بخشی، برانگيزنده  تلويزيونی حرف

ھای مردمی است که  افکار عمومی و توده
اند مخالفت خود با رژيم را در اشکال  آماده

ای گسترش دھند که  مبارزه مستقيم و علنی و توده
چه که اکنون ھست به زيان  اوضاع را بيش از آن

بنابراين .  ترمی سازد تر و پيچيده  رژيم وخيم
دستگاه حکومتی دعوت اسماعيل بخشی به 
مناظره را نپذيرفت، به توطئه جديدی متوسل شد 

دوزی،  و به روش ھميشگی خود يعنی پاپوش
سازی و مقدمه چينی برای احضار و  پرونده

ھای بيشتر و آزار و شکنجه بيشتر عمل  بازجويی
 .کرد

وزارت اط�عات و ساير نھادھای حکومتی 
سابقه اسماعيل بخشی  خشمگين از افشاگری بی

که بر زمينه نارضايتی عميق کارگران و 
زحمتکشان از چھار دھه زندان و شکنجه و 
کشتار و استبداد مذھبی به سرعت به درون تمام 

شان  ھا بويژه آنان که خود يا بستگان خانواده
ھايی که  اند و ھمه آن زندانی و شکنجه شده

اند راه يافت، با  خواستار آزادی بيان و عقيده
نسبت دادن يک رشته اتھامات به اسماعيل بخشی 
سعی کرد اين کارگر آگاه و مبارزرا از نظر 

ای با وی  گونه سياسی ايزوله و منفرد سازد و به
ھايی از حاميان وی را از  برخورد کند که بخش
ھا  که دست کم در ميان آن او جدا کند و يا اين

ھمه مردم بايد بدانند که  اين ت�ش .تفرقه بياندازد

 چرايی توطئه جديد وزارت اط)عات عليه اسماعيل بخشی
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 ای ھذيان گوئی خامنه چرايی توطئه جديد وزارت اط)عات عليه اسماعيل بخشی

پايه، مقدمه توطئه   ھا و طرح اتھامات بی
ست که وزارت اط�عات عليه   جديدی

اسماعيل بخشی تدارک  ديده و سازمان داده 
ھا و ترفندھا نه فقط  اما او�ً اين ت�ش.  است

ھای روزافزون آحاد  تاثيری بر حمايت
جامعه از اسماعيل بخشی نگذاشته است، 

حال تاثيری در اصل ماجرا نيز  بلکه در عين
ای از اھميت اقدام تھورآميز  نداشته و ذره

ثانياً بايد از .  اسماعيل بخشی نکاسته است
اسماعيل بخشی که با اقدام شجاعانه خود 
افکار عمومی را به نقض سيستماتيک حقوق 
اوليه  دمکراتيک مردم، به نبود آزادی بيان 

ھای وحشيانه تا سر  و عقيده و اعمال شکنجه
ھای رژيم جلب کرده و  حد مرگ در زندان

رژيم را به چالش کشيده است مجدانه دفاع 
ھای رنگارنگ رژيم برای از  کرد و توطئه

ثالثا . پا درآوردن اين کارگر آگاه را خنثا کرد
عموم مردم ايران رژيم سرکوبگر جمھوری 

زنی  دانند که اتھام اند و می اس�می را شناخته
و زندان و شکنجه تا سرحد مرگ برای 

گيری و اقرار مخالفين در تمام طول  اعتراف
. حاکميت ننگين اين رژيم برقرار بوده است
اتھامات جنسی، کشف مواد مخدر و 
مشروبات الکلی و حتا کشف اسلحه از 

راست و (ھا  منازل متھمين، منتسب کردن آن
ھای سياسی  به احزاب و سازمان)  دروغ

مخالف و با�تر از آن اتھام جاسوسی برای 
اسرائيل و آمريکا و انگليس و غيره، و بعد 

ھای  ھم زندان و شکنجه و اعدام، روش
مرسوم و شناخته شده رژيم جنايتکار 
جمھوری اس�می برای مقابله با مخالفان و 

ھا به سکوت، خارج کردن  وادار کردن آن
ھا از صحنه و در نھايت از پا درآوردن  آن
 .ھا بوده است آن

ست که  اسماعيل بخشی اگرچه نخستين کسی
به رغم خطراتی جدی که جان و زندگی وی 

کند و ساطور زندان و شکنجه  را تھديد می
باکانه  چنان با�ی سرش آويخته است، بی ھم

و علنی و با صدای بلند، فرياد اعتراض 
عليه اين جنايات و عليه شکنجه سيتسماتيک 

ھای جمھوری اس�می سر داد، اما  در زندان
او تنھا کسی نيست که در اين رژيم به زندان 
افتاده و مورد آزار و شکنجه و تحقير و 

. ھای واھی قرار گرفته است اھانت و اتھام
شدگان و  صدھا و ھزارھا تن از شکنجه

ھا اندک اندک  تحقيرشدگان يا وابستگان آن
شوند و در  دارند وارد اين عرصه می

اعتراض به شکنجه و مخالفت با آن، با 

فشارھايی را به يک ملّتی، به يک کشوری 
ملّت، دولت، مسئولين، ھمه، .  کند وارد می

ھا صد  توانند کاری کنند که اين تحريم می
اين ديگر . "  درصد به نفع کشور تمام بشود

" چگونه .  ای است گوئی خامنه اوج ھذيان
توانند در شرايط  می"  ملّت، دولت، مسئولين

گسيختگی اقتصادی و بحران اقتصادی  ازھم
ھايی که حا�  عميق و مزمن کنونی با تحريم

قرار است با ت�ش جبھه گسترده متحدان 
آمريکا دوچندان شود، مقابله کنند؟ پاسخ 

گونه که درگذشته بوده  ھمان.  پوشيده نيست
آنچه از جانب رژيم و مقامات آن .  است

تر شدن اوضاع،   گرفته جز وخيم تاکنون انجام
تواند  چه می"  ملت. "چيز ديگری نبوده است

ای بايد  بکند؟ �بد ملت ھم به فرموده خامنه
فقر، گرسنگی، بيکاری و تورم افسارگسيخته 

کلی تباه شود، تا  اش به را  تحمل کند وزندگی
جمھوری اس�می بتواند برای تحقق 

ای که ھيچ  طلبانه ھای توسعه طلبی جاه
اندازی ھم جز شکست ندارند، ت�ش  چشم
بنابراين جمھوری اس�می فقط در .  کند

سياست داخلی فاجعه به بار نياورده، سياست 
خارجی اين رژيم نيز که يکی از عواقب آن 

.  بار بوده و ھست ھاست، فاجعه ھمين تحريم
باگذشت ھرروز عواقب اين سياست خارجی 

مادام که جمھوری .  شود بارتر نيز می فاجعه
حلی نيز بر  اس�می موجوديت دارد، ھيچ راه

 . آن متصور نيست
ھای زحمتکش مردم ايران  پس تکليف توده

ھا  در اين شرايط که با تشديد نزاع و تحريم
تر شدن شرايط زندگی  اندازی جز وخيم چشم
ھا وجود ندارد، چيست و چه بايد بکنند؟  آن

اگر قرار است مردم ايران از اسارت 
ھا و بردگی  استبداد، فقر و گرسنگی، تحريم

بار داخلی و  ھای فاجعه و تمام سياست
خارجی جمھوری اس�می نجات يابند، راھی 
جز تشديد مبارزه برای سرنگونی رژيم 

ھای  ھا تن از توده اکنون ميليون ھم.  نيست
ای علنی و  کارگر و زحمتکش به مبارزه
اما اين .  اند تعرضی عليه رژيم روی آورده

مبارزات ھنوز به يک مبارزه متحد و سرا 
رغم مبارزات  به.  سری ارتقاء نيافته است

قھرمانانه کارگران و زحمتکشان، ھنوز 
اشکال مبارزه به آن درجه اعت� نيافته که 

برای .   بتواند اين رژيم را از پای درآورد
سرنگونی اين رژيم، نخستين گام، برپائی 

بايد .  يک اعتصاب سياسی سرتاسری است
 . برای برپائی اين اعتصاب ت�ش نمود

 

اسماعيل بخشی ھمراھی و ھمدردی و از 
اسماعيل بخشی امروز .  کنند وی حمايت می

او .  فقط متعلق به جنبش طبقه کارگر نيست
متعلق به ھمه کارگران و زحمتکشان و 

اسماعيل .  رنجديدگان و لگدمال شدگان است
شدگان  بخشی صدای ھمه زندانيان و شکنجه

.  سال حاکميت ارتجاع اس�می است۴٠
ھای جديد عليه اين  سازی اتھامات و پرونده

کارگر شجاع  ومبارز، تاثيری بر نتايج اقدام 
بيباکانه وی نخواھد داشت و آب رفته به 

امروز بحث شکنجه !  جوی باز نخواھد گشت
در جمھوری اس�می از حد اسماعيل بخشی 

کارگران، معلمان، .  فراتر رفته است
بازنشستگان، دانشجويان، نويسندگان و ديگر 
زحمتکشان باضافه تمام احزاب و 

ھای کمونيست و انق�بی کنار  سازمان
ھمه اين اقشار و .  اند اسماعيل بخشی ايستاده

طبقات از ظلم و ستم و سرکوب و استبداد و 
اند و  استثمار طبقه حاکم به جان آمده

گران  از شکنجه و رژيم شکنجه.  اند معترض
کسی بايد !  بيزارند و مترصد اعتراض

و .  شد پيشقدم و پيشقراول اين اعتراض می
با�خره مبارزی از درون طبقه کارگر پا 
. پيش گذاشت و عليه شکنجه بپا خاست
اسماعيل بخشی کارگر آگاه و پيشرو، پرچم 
اعتراض عليه شکنجه و دفاع از آزادی بيان 

اسماعيل بخشی به .  و عقيده را برافراشت
ھمه کارگران و غير کارگران گفت آزادی 

او با صدای .  بيان و عقيده حق ھمگان است
انداز  بلندی که در چھار گوشه کشور طنين

کس نبايستی بخاطر  شد، اع�م کرد ھيچ
ابرازنظر و بيان و عقيده مواخذه، بازداشت 
و زندانی شود و بدتر از آن مورد شکنجه 

اسماعيل بخشی با اقدام شجاعانه .  قرار گيرد
طور که در اعتراضات  خود ثابت کرد ھمان

و اعتصابات و تظاھرات خيابانی و طرح 
شعار نان کار آزادی و اداره شورايی، طبقه 
کارگر پيشتاز و پرچمدار بوده و بر اندام 
نحيف نظم موجود لرزه انداخته است، در 
مخالفت با شکنجه، در دفاع از آزادی بيان و 

ھای سياسی نيز پيشتاز و  عقيده و آزادی
اين است علت اصلی دشمنی .  پرچمدار است

اين است دليل .طبقه حاکم با اسماعيل بخشی
دسيسه ھای پی درپی و توطئه  جديد وزارت 
اط�عات عليه اسماعيل بخشی، کارگر آگاه 
و مبارزی که از درون طبقه کارگر برخاسته 

ھای اين طبقه  است ، برای تحقق خواست
 .کند ونماد مبارزه اين طبقه است  مبارزه می

 

 رژيم جمھوری اس)می را بايد با يک اعتصاب عمومی سياسی و
  قيام مسلحانه برانداخت
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بازتاب "  ھرانا"گزارش مبسوطی در خبرگزاری 
 .  رسانه ای يافت

زھرا نويدپور درمصاحبه ای که سال گذشته با 
انجام داد، در توضيح نحوه "  ھرانا"خبرگزاری 

آشنايی خود با سلمان خدادادی و اينکه چگونه 
"مورد تجاوز قرار گرفت، گفت آشنايی من و : 

آقای سلمان خدادادی مربوط به سال ھای گذشته 
و زمانی بود که پدر مرحوم من در سپاه با ايشان 

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

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

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

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

خواست به دفترشان در تھران بروم تا مشکلم حل 
 ."شود

روز موعود زھرا به تھران می رود و با سلمان 
خدادادی به او می گويد .  خدادادی تماس می گيرد

در مجلس نيست و بھتر است به دفتر کارش در 
بقيه ماجرا ديگر نيازی .  خيابان ولی عصر بيايد

به بازگويی ندارد و عموم مردم ايران با سير 
اينگونه اتفاقات تجاوزکارانه در جامعه مردسا�ر 
تحت حاکميت ارتجاع اس�می کم و بيش آشنايی 

خصوصا اگر فرد متجاوز نفوذی ھم در .  دارند
دستگاه قدرت حاکمه داشته باشد که در اين 
صورت سير حوادث به غير از آنچه بر زھرا 

رفتن دختر بينوای .  نويدپور رفت، نخواھد بود
جويای کار به دفتر فرد متجاوز در خيابان ولی 

دِر اتاق نماينده مجلس از "  قفل شدن"عصر، 
داخل و آنگاه آوار شدن فشارھای روانی يک 
تجاوز جنسی بر جسم و جان برباد رفته يک 

آنھم تجاوز به دختری که پدرش .  دختر جوان
ع�وه بر پاسدار جمھوری اس�می دوست و 

 .  بوده است۶٠ھمکار سلمان خدادادی در دھه 
بھتر است عمق فاجعه را از زبان خود قربانی در 

"لحظه ھا و روزھای بعد ار تجاوز بشنويم دنيا : 
سرم خراب شده بود، عض�تم قفل کرده بودند و 

به زحمت از ...نمی توانستم از جايم تکان بخورم
آنجا خارج شدم، به ايستگاه راه آھن رفتم و به 

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

اما به خاطر وضع خانواده مجبور شدم .  زندگی
تا مدتی حالم خوب نبود و مدام ...سکوت کنم

پس از حادثه، سلمان خدادادی .  استفراغ می کردم
روزھا، ماه ھا و سال ھای بعد با من به عناوين 
مختلف تماس گرفتند و حداقل يکبار ديگر به 
بھانه ھای واھی من را به منزل مسکونی خود در 
شھرک پرواز تبريز کشانيد و مجددا به من 

پرونده تجاوزی که بعدھا به رغم ".  تجاوز کرد
شکايت زھرا نويدپور از سلمان خدادادی، تا پيش 
از مرگ او بی نتيجه ماند و ھر بار در دا�ن 
ھای مجلس ارتجاع، شورای نگھبان و پيج و خم 
ھای دستگاه فاسد قضايی جمھوری اس�می 

 . مدفون شد
با دانستن اينکه سلمان خدادادی کيست و از چه 
پيشنه ھای حکومتی برخوردار است، بھتر می 

توان به رمز و راز مسکوت ماندن اين پرونده در 
دستگاه قضايی که در نھايت به مرگ زھرا 

 . نويدپور منتھی شد، پی برد
سلمان خدادادی نماينده شھرستان ملکان در 

نماينده ای با پيشينه .  مجلس ارتجاع اس�می است
 و پيش از ۶٠امنيتی و اط�عاتی که در دھه 

ورود به مجلس، مسئوليت ھايی از قبيل فرمانده 
سپاه ملکان، مديرکل اط�عات اردبيل و ھم چنين 
معاون مديرکل اط�عات آذربايجان شرقی را در 

نماينده ای که در سال .  کارنامه خود داشته است
ھای پيشين به دليل آزار جنسی زنان و اقدام  به 
. تجاوز جنسی مدتی را در بازداشت بوده است
اين نماينده اط�عاتی به رغم اينکه در دو دوره 
توسط ھيات نظارت بر انتخابات رد ص�حيت 
شد، در نھايت اما با دخالت شورای نگھبان 
تاکنون پنج دوره به مجلس ارتجاع راه يافته و 
اکنون نيز رياست کميسيون اجتماعی مجلس را 

 .عھده دار است
زھرا نويدپور در يک سال گذشته مصاحبه ھا و 
افشاگری ھای متعددی عليه سلمان خدادادی و 
تجاوزات جنسی او نسبت به خود و ديگران انجام 

مصاحبه با تلويزيون دولتی آذربايجان .  داده است
 از جمله آخرين و غم ٩٧در نيمه اول آذر

انگيزترين سخنان افشاگرانه او در مورد 
تجاوزی که سبب .  چگونگی اين تجاوز است

سرشکستگی، ناامنی، عدم آرامش، واخوردگی 
اجتماعی، فشارھای روحی و روانی وارده بر او 

او در اين مصاحبه .  طی چند سال گذشته بود
تلويزيونی که احتما� آخرين افشاگری او در 
روزھای پيش از مرگ مشکوک اش بوده است، 
با صدايی بغض آلود د�يل سکوت اوليه و سپس 

زھرا .  رسانه ای کردن ماجرا را توضيح می دھد
نويدپور در اين مصاحبه از بی اعتنايی شورای 
نگھبان نسبت به شکايت خود سخن گفته است، از 
سکوت مجلس ارتجاع، از بی عدالتی و مدفون 
شدن پرونده اين واقعه دردناک در پستوی دستگاه 
قضايی جمھوری اس�می آه و فغان سر داده 
است، از رنجی که در اين سال ھا بر او رفته و 

حمايت ھمه مسئو�ن جمھوری اس�می در "از 
تھديد "ناليده است، از "  دفاع از سلمان خدادادی

نماينده "اين "  به مرگ، توھين و آزار مداوم
او سخن گفته "  عوامل بی وجدان"و"  جنايتکار

نيروی "عواملی که به گفته او در .  است
جمھوری اس�می ھستند و در چند "  اط�عات

سال گذشته برای پس گرفتن شکايت از سلمان 
او از ھيچ "  سکوت کشاندن"خدادادی و به 

 . اقدامی حتا تھديد به مرگ او فرو گذار نکردند
پيش از مصاحبه با تلويزون دولتی آذربايجان، 
خبرگزاری ھای غير دولتی ايران از جمله 

 به نقل ٩٧نيز در شھريور "  آژانس ايران خبر"
از زھرا نويدپور نوشت، شکايت او توسط 
دادستان عمومی و انق�ب شھرستان ملکان رد 

به رغم طرح شکايت او از سلمان خدادادی و .  شد
اط�ع بسياری از مسئو�ن از جمله کميسيون 
نظارت بر رفتار نمايندگان، فراکسيون زنان 
مجلس، حراست مجلس شورای اس�می، 
اط�عات سپاه ملکان، دادگستری و دادستان شھر 
ملکان و بسياری نھادھا و ارگان ھای ديگری از 

جزئيات اين موضوع، ھيچ واکنشی از طرف 
 . ھيچ فرد و نھادی در اين باره ديده نشد

اکنون اما ھمه دستگاه ھای دولتی، رسانه ھای 
حکومتی و نھادھای به ظاھر مسئولی که نسبت 
به شکايت زھرا نويدپور بی تفاوت بوده اند و يا 
با اعمال نفوذ مسير حقوقی و قضايی اين پرونده 

 با بوق و کرنا مرگ مشکوک او را در را بستند،
غافل از اينکه حتا .  خ�صه کرده اند"  خودُکشی"

ھم کرده باشد، اين "  خودُکشی"اگر او اقدام به
اقدام او از سر استيصال و واخوردگی از 
مجازات مجرم، از بی حقوقی زنان در جامعه و 
رسيدن به بن بستی بود که مجموعه ھيات حاکمه 

سرنوشت زھرا .  ايران بر او تحميل کردند
نويدپور نمادی از بی حقوقی محض زنان در 

دختر جوانی که مورد .  جمھوری اس�می است
تجاوز قرار گرفت، از پای درآمد، شکسته شد، 
اما صدای شکستن اش را کسی از درون نظام 

چرا که خود عام�ن اصلی شکستن او .  نشنيد
 . بودند

ترديدی نيست که برخورداری از امنيت فردی، 
ست که نه فقط زنان، بلکه عموم  ترين حقی ابتدائی

. توده ھای مردم ايران بايد از آن برخوردار باشند
آحاد مردم ايران حق دارند در امنيت کامل و 
بدون نگرانی از ھرگونه تعرضی به حريم 

 . خصوصی شان زندگی کنند
در ايران تحت حاکميت جمھوری اس�می اما 

حاکمان اس�می نه . اوضاع به کلی متفاوت است
تنھا پاسدار آزادی و حقوق دمکراتيک توده ھای 
مردم ايران نيستند، نه تنھا زنان از ابتدايی ترين 
حق و حقوق خود محرومند، بلکه اين نظام با 
تصويب و اجرای قوانين قرون وسطايی زنان را 
به بی رحمانه ترين شکل ممکن به بند کشيده 

جمھوری اس�می به عنوان مظھر يک . است
حکومت دينی که در آن دين و دولت آشکارا 
درھم تنيده اند، با بسيج نيروھای امنيتی و به راه 
 انداختن گله ھای حزب اللھی در خيابان و 
کارخانه، دانشگاه و ميادين شھرھا، در پارک ھا 
و ھر جايی که نشانی از حضور زنان و توده 
ھای مردم ايران در آنجا باشد، عم� آزادی، 
کرده  امنيت وآرامش توده ھای مردم راسلب
.  است  

در اين ميان اما زنان ايران سرنوشت غمبارتری 
، آنان ھمواره در صف اول بی حقوقی .داشته اند

و نقطه آغازين اقدامات سرکوبگرانه جمھوری 
درچھل سال گذشته، زنان ايران .  اس�می بوده اند

از جمله کسانی بوده اند که در معرض شديدترين 
تبعيضات جنسيتی، بی حقوقی، عدم امنيت، ستم، 
تجاوز به عنف و سرکوب مضاعف قرار داشته 

جمھوری اس�می با اتکا به فرھنگ .  اند
مردسا�ر حاکم بر جامعه و با تصويب قوانين 
ضد زن تا آنجا که برايش ممکن بوده است 

ھا و تضييقات فراوانی را بر زنان  محدوديت
ترين  تا جايی که با سلب ابتدايی. تحميل کرده است

حقوق فردی، دمکراتيک، سياسی و اجتماعی 
زنان، آنان را به شھروندان درجه دوم تبديل کرده 

افزايش آمار تجاوز به زنان و دختران .  است
جوانی که اغلب در سکوت پژمرده می شوند و يا 

بار می  ھمانند زھرا نويدپور گرفتا مرگی اسف
شوند، نماد و نمونه ای از اين بی حقوقی محض 
زنان در نظام دينی، ارتجاعی و سرمايه داری 

 .حاکم بر اين است
 
 
 
 
 

زھرا نويدپور قربانی تجاوز و بی حقوقی زنان در 
 جمھوری اس)می



 ٨٠۶ شماره  ٩٧  دی ٢۴      ٧

١٠از صفحه   

٧ 

 ورشکستگی مالی دولت و تاثير آن بر معيشت 
 کارگران و زحمتکشان

٨درصفحه   

 درصد درآمدھای دولت ۴٠طور مستقيم  به
دھد نسبت به رقم تعيين شده در  را تشکيل می

براساس !!!  بودجه حتا بيشتر بوده است
گزارش سازمان برنامه و بودجه صادرات 
نفت خام و ميعانات گازی در ھشت ماه اول 

 ھزار ۴١ ميليون و ٢سال به طور متوسط 
 ھزار ٣۶٩بشکه در روز بوده است که 

.  است٩٧بشکه کمتر از بودجه مصوب سال 
اما ميانگين قيمت صادراتی ھر بشکه نفت 

 د�ر بوده که در ٧١/  ۵٣در اين ھشت ماھه 
بدين .   د�ر محاسبه شده بود۵۵بودجه 

ترتيب به رغم کاھش ميزان صادرات، 
 ميليون و ١۴۵درآمد روزانه دولت از نفت 

 ھزار د�ر بوده در حالی که براساس ٩٩٢
 ١٣٢ اين رقم ٩٧بودجه مصوب سال 

اما با .   ھزار د�ر بوده است۵٠٠ميليون و 
اين وجود دولت با کسری بودجه عظيمی 

 . روبرو شده است
براساس گزارش بانک مرکزی که روز 

 آذرماه انتشار يافت، از ٢۵يکشنبه 
 به ٩٧درآمدھای مالياتی مصوب بودجه سال 

 ھزار ۶٠ ھزار ميليارد تومان تنھا ٨۴جای 
ميليارد تومان تحقق يافته و ساير درآمدھای 

 ھزار ميليارد تومان ۴۴دولت نيز که 
 ھزار ميليارد ١۵بينی شده بود تنھا  پيش

 .تومان تحقق يافته است
اما چھار ماھه آخر سال اوضاع از اين ھم 
بسيار بدتر است و در واقع کسری اين چھار 
ماه به دليل کاھش درآمدھای نفتی در اثر 
تحريم نفتی و تشديد رکود اقتصادی از 

 . ماه اول سال بيشتر خواھد بود٨کسری 
براساس آمار سازمان برنامه و بودجه 
صادرات نفت خام و ميعانات گازی در 

 ھزار ٢٢۵ ميليون و ١ھای مھر و آبان  ماه

با توجه به کاھش قيمت .  بشکه بوده است
نفت و چشم انداز آن، کل درآمد نفتی ايران 
در صورتی که ھمين ميزان فروش باقی 

!!! رسد  ميليون د�ر می۶١بماند در روز به 
اول اين .  و تازه اين رقم نيز سه شرط دارد

چنان ھمين ميزان  که دولت بتواند ھم
که قيمت نفت  صادرات داشته باشد، دوم اين

که   د�ر باقی بماند و سوم اين۵٠در حدود 
پول صادرات نفت قابل دسترسی باشد که 

. ھا البته بسيار بعيد است تحقق ھر سه آن
خبرگزاری برای نمونه براساس گزارش 

رويتر و به نقل از آگاھان بازار نفت، 
ھای نوامبر و  صادرات نفت ايران در ماه
 ھزار بشکه ٩٠٠دسامبر باز ھم کاھش و به 

 .در روز رسيده است
از طرف ديگر تشديد رکود اقتصادی منجر 
به کاھش باز ھم بيشتر ساير درآمدھای دولت 

. شود  ماه آخر سال می۴از جمله ماليات در 
توان  بنابراين با يک حساب سرانگشتی می

دريافت که به رغم فروش د�ر در بازار 
آور توسط دولت،  ھای سرسام آزاد با رقم

 درصدی روبرو ٣٠بودجه حداقل با کسری 
 .است

در �يحه بودجه .   برسيم٩٨حال به بودجه 
 درآمدھای دولت از محل صادرات ٩٨سال 
 ھزار ميليارد تومان محاسبه شده ١۴٢نفت 

 ۴١است که نسبت به بودجه سال جاری 
ھم در  ھزار ميليارد تومان افزايش يافته، آن

ھای نفتی با پايان مھلت  شرايطی که تحريم
 کشور برای خريد ٨شش ماھه آمريکا به 

محدود نفت از ايران،  شديدتر شده و امکان 
تر از  تر و پيچيده دسترسی به پول نفت مشکل

در اين �يحه فروش !!   خواھد بود٩٧سال 
 ھزار بشکه نفت و ۵٠٠ ميليون و ١روزانه 

 ۵۴ميعانات گازی با قيمت ھر بشکه نفت 
بينی شده و ميانگين بھای فروش  د�ر پيش
 تومان در نظر گرفته شده ۵٧٠٠د�ر ھم 

 .است
ترين ايراد اين است که ھم اکنون که در  مھم

ھای نفتی ھستيم، صادرات  مرحله اول تحريم
 ھزار بشکه در روز ٩٠٠نفت ايران به 

ست که با پايان يافتن  کاھش يافته و طبيعی
معافيت برخی کشورھا از خريد نفت ايران، 
امکان کاھش مجدد صادرات نفت ايران يک 

بنابراين مشخص .  موضوع کام� جدی است
بينی شده در بودجه  است که درآمد نفتی پيش

به رغم با� بردن قيمت تبديل د�ر به لایر، 
قدر  موضوع آن.  چنان غيرقابل تحقق است ھم

 دی مجلس در ١۶آشکار است که يکشنبه 
مورد درآمدھای نفتی با حضور معاونان 
سازمان برنامه و بودجه جلسه غيرعلنی 
برگزار کرد تا گزارش محرمانه سازمان 
. برنامه و بودجه را در اين زمينه بشنوند

ھای  ست که اگر اين گزارش جنبه طبيعی
مثبتی برای جمھوری اس�می داشت ھرگز 

 .شد جلسه غيرعلنی برگزار نمی
از سوی ديگر درآمد دولت از ماليات نيز در 

 به طرز چشمگيری نسبت به ٩٨بودجه سال 
 ھزار ١۵٧ افزايش يافته و ٩٧بودجه سال 

ميليارد تومان محاسبه شده، آن ھم در 
 درآمد مالياتی دولت ٩٧شرايطی که در سال 

 ھزار ميليارد تومان تعيين شده بود و ١٢٩
تازه در اين سال ھم درآمدھای مالياتی 

 درصد ٧١ ماھه تنھا ٨براساس عملکرد 
 .اند تحقق يافته

برای نمونه مھدی ميراشرفی رئيس کل 
بينی شده  گمرگ با توجه به درآمدھای پيش

از محل واردات کا� در بودجه و کاھش 
 قلم کا� که ١٣٣٩واردات به دليل ممنوعيت 

 درصد ٨٠با تعرفه با� بودند، از تحقق 
جاری خبر داده و  درآمدھای مصوب در سال

در سال آينده تحقق ھمين ميزان را غيرممکن 
 .داند می

بنابراين با توجه به ارقام ارائه شده از دو 
منبع بزرگ درآمدھای دولت و کسری قابل 

 از ٩٨ھا، کسری بودجه سال  م�حظه آن
ای  گونه جاری نيز بيشتر خواھد بود، به سال

ھای مجلس نيز  که حتا مرکز پژوھش
 ھزار ميليارد ١٠٠بينی کرده است که  پيش

تومان از درآمدھای تعيين شده در بودجه 
اما اثرات مخرب کسری بودجه .  تحقق نيابند

بر بحران اقتصادی و معيشت کارگران و 
 !زحمتکشان چيست؟

از جمله نتايج کسری بودجه، افزايش 
ھای دولت، کاھش  نقدينگی، افزايش بدھی

بودجه عمرانی و کاھش خدمات عمومی 
ھستند که از سويی باعث تشديد بحران 

شوند و از  تورمی می  –اقتصادی رکود 
 .سوی ديگر باعث گسترش فقر
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خبرگزاری دولتی ايلنا در ھمين رابطه 
گزارشی تھيه کرده و به نقل از مرتضی افقه 

استاد "اقتصاددان جمھوری اس�می و 
اگر بودجه به ھمين ":  نويسد می"  دانشگاه

شکل در مجلس شورای اس�می تصويب 
شود، سال آينده فشار بسيار شديدی به طبقات 
کارگر و سه دھک پايين درآمدی وارد 
خواھد آمد و دولت و ساختار حاکميت بايد 

سياسی و بعضاً   -ھای اجتماعی  نگران تنش
روزنامه ".  طبقاتِی اين فشار مضاعف باشند

 آذر در نقد ٢٨جھان صنعت نيز روز 
"رويکردھای بودجه نوشت فقيران فقيرتر : 

 دی و در ١٣ھمين روزنامه روز ".  شوند می
: گزارش ديگری در رابطه با بودجه نوشت

مردم بايد ھمچنان ناظر و شاھد رکود، "
پولی، رشد نقدينگی،  بيکاری، گرانی، بی

ھا مورد ديگر  ده.   . .افزايش فاصله طبقاتی و
اين روزنامه با اشاره به دستمزد يک ".  باشند

ميليون و دويست ھزار تومانی کارگران و 
که اين دستمزد در ده روز اول تمام  اين
 قلم دارو مانند ٢٧شود، به خارج شدن  می

شربت سينه، قرص سرماخوردگی، سردرد 
و غيره از ليست بيمه توسط سازمان تامين 

. پردازد ی قاچاق کا� می اجتماعی به بھانه
داروھايی که اتفاقا بسيار پر مصرف بوده و 

ھا از ليست بيمه، کارگران  با خارج شدن آن
ھا ھستند که در  مجبور به پرداخت بھای آن

ھای  ھای درمان را برای خانواده نتيجه ھزينه
" آرمان"روزنامه .  دھد کارگری افزايش می

اکبر نيکواقبال  وگو با علی نيز در گفت
استاد "اقتصاددان جمھوری اس�می و 

خوبی  تورم خود را به: "  نويسد می"  دانشگاه
در افزايش سه تا چھاربرابری نرخ برخی 
محصو�ت غذايی به صورت ملموس نمايان 

فرسايی را به طبقات  ساخت و فشار طاقت
درآمد و ازکارافتاده وارد  ضعيف، بيکار، کم

 ".آورد
يکی از موضوعاتی که بايد در اينجا به آن 
پرداخت ماليات غيرمستقيم است که فشار 

ست بر دوش کارگران و  مضاعفی
واقعيت اين است که در نتيجه .  زحمتکشان

ھای  تشديد رکود اقتصادی و اين که شرکت
وابسته به نھادھای حکومتی اصو� مالياتی 
پرداخت نکرده و يا بسيار کم پرداخت 

کنند، عمده ماليات را کارگران و  می
. کنند زحمتکشان به دو صورت پرداخت می

اول مالياتی که به صورت مستقيم از حقوق 
شود و دوم  ھا برداشته می و دستمزد آن

مالياتی که به صورت غيرمستقيم و با خريد 
ع�وه .  پردازند کا�ھای انحصاری دولت می

براين، دولت مالياتی ھم بر خريد عموم 

کا�ھا وضع کرده است که اسم آن را ماليات 
خبرگزاری .  بر ارزش افزوده گذاشته است

مجلس اس�می در گزارشی که در رابطه با 
بودجه تھيه کرده با اشاره به افزايش تورم 

"نويسد می شود که  افزايش تورم باعث می: 
درآمد بيشتری از محل ماليات بر ارزش 

به عبارت ديگر "!!!  افزوده بدست آيد
خريداران کا� با گران شدن کا�ھا به ھمان 
نسبت بايد ماليات بيشتری ھم به دولت بدھند 

ھای مردم  و اين يک شکل از غارت جيب
وحيد شقاقی شھری يکی ديگر از .  است

وگو با  اقتصاددانان جمھوری اس�می در گفت
: گويد روزنامه شرق در ھمين رابطه می

ای ما دھک  حاضر در نظام يارانه درحال"
گيرد اين   برابر دھک اول يارانه می١١دھم 

درحالی است که دھک دھم پردرآمد بوده اما 
درآمد و  ھای کم گردن دھک ھمه ماليات به 

 ".توليدکننده افتاده است
کاھش خدمات درمانی و در نتيجه افزايش 

ھای درمان يکی ديگر از نتايج اين  ھزينه
بودجه است که باز به گسترش فقر منجر 

برای نمونه سھم دولت از بيمه .  شود می
قاليبافان و توليدکنندگان صنايع دستی صفر 
در نظر گرفته شده که با حذف سھم دولت، 

ھا از محل درآمدھای تامين  ھزينه بيمه آن
اجتماعی تامين خواھد شد که کاھش خدمات 

ھای کارگری  تامين اجتماعی برای خانواده
از سوی ديگر دولت .  را در پی خواھد داشت

برای تامين بحران مالی خود سازمان تامين 
اجتماعی را موظف کرده تا تمامی حق بيمه 

را به حساب )   درصد حقوق کارگران٨(
 درصد آن بايد در ٢دولت بريزد در حالی که 

سازمان تامين اجتماعی برای دوران کھولت 
 .باقی بماند

جدا از دست کردن در جيب کارگران و 
سازمان تامين اجتماعی توسط دولت، 
براساس آمارھای رسمی ھزينه کارگران و 
زحمتکشان بابت درمان بعد از برقراری 

با گران شدن . بيمه س�مت افزايش يافته است
خدمات پزشکی براساس طرح وزارت 

 به ٩۴ھای درمان در سال  بھداشت، ھزينه
 ھزار ۴۴ ھزار ميليارد تومان رسيد که ١١٠

ميليارد تومان آن به طور مستقيم از سوی 
مردم پرداخت شد، در حالی که در سال قبل 

 ھزار ٣٠از آن کل پرداختی مردم حدود 
ميليارد تومان بود، يعنی در طول يکسال و 

 ھزار ١۴پس از اجرای طرح بيمه س�مت 
ميليارد تومان از جيب مردم بيشتر پول رفت 

ھای  و ھزينه درمان و بھداشت در سبد ھزينه
خانوار پس از اين طرح در مناطق روستايی 

 درصد و در شھرھا ٩/  ٧ درصد به ٨/  ۴از 
 . درصد رسيد١٠/ ۵ به ٩/ ٢از 

وضعيت در وزارت آموزش و پرورش اگر 
. بدتر از بھداشت و درمان نباشد بھتر نيست
ھمگان از وضعيت مدارس از جمله گسترش 

سازی، نبود امکانات و فرسودگی  خصوصی
مدارس که تاکنون فجايع بسياری را رقم 
زده، وضعيت معيشتی معلمان و ديگر 

وضعيت .  معض�ت آموزشی باخبر ھستند
ھای  بودجه آموزش و پرورش به روال سال

بار است و در اينجا فقط به اين  گذشته تاسف
کنيم که حتا براساس بودجه  نکته بسنده می

تعيين شده به گفته معاون توسعه و پشتيبانی 
 ھزار ۵وزارتخانه آموزش و پرورش با 

ميليارد تومان کسری بودجه روبروست که 
آموزان در  شود که دانش نتيجه آن اين می

ھای نفتی را  برخی مناطق بايد نفت چراغ
برای گرم شدن در سرمای زمستان خود تھيه 

 !!!کرده و به مدرسه بياورند
وضعيت آموزش عالی ھم مشخص است که 
کاھش خدمات از جمله وضعيت اسفبار 

ھا تنھا يک  ھای دانشگاه ھا و سلف خوابگاه
معتمدی رئيس دانشگاه .  نمونه آن است

با اشاره به افزايش )  اميرکبير(تکنيک  پلی
 در   درصدی بودجه اين دانشگاه١۵ تا ١۴

 ٢٠سال آينده، در حالی که از اين بودجه بايد 
درصد به حقوق اساتيد و کارمندان دانشگاه 

"گويد اضافه شود، می قطعا معنايش اين : 
ھای پژوھشی،  است که ما بايد از ساير ھزينه

ھمين ا�ن ھم ما ...  آموزشی و تغذيه کم کنيم
سھم ".  چرخانيم به سختی دانشگاه را می

نيز در بودجه کاھش يافته و به نيم " فرھنگ"
درصد رسيده است که البته تقريبا ھمه آن نيز 

 .سھم نھادھای مذھبی شده است
يکی ديگر از موارد بودجه، حذف يارانه سه 

ست که �يحه بودجه اين  دھک با�ی درآمدی
. ھا گذاشته است کار را برعھده استانداری

ست که دولت  ھای نقدی در حالی حذف يارانه
ھدفمندسازی "با سياست به اصط�ح 

تاکنون کلی از بار سوبسيدھايی که "  ھا يارانه
کرد کاسته و  برای خدمات عمومی ارائه می

تازه از اين بابت پولی نيز به بودجه سرازير 
قدرت خريد يارانه نقدی نيز در اين .  شود می
شدت کاھش يافته که امروز برای  ھا به سال

نمونه برابر با نيم کيلو گوشت قرمز شده 
امروز بيش از ھميشه آشکار شده است . است

ھا چه  که دولت با سياست ھدفمندسازی يارانه
ک�ھی بر سر کارگران و زحمتکشان گذاشته 

 .است
افزايش فشار بر دوش کارگران و 

. يابد زحمتکشان اما به اينجا خاتمه نمی
ست  ھای نظامی در واقع پولی افزايش ھزينه

که رژيم از جيب کارگران و زحمتکشان 
ی خود  طلبانه دزديده و برای اھداف جنگ

پيش از ارائه بودجه به .  کند استفاده می
مجلس، مطرح شد که براساس پيشنھادھای 

ای در جلسه سران سه قوه قرار شد  خامنه

 ورشکستگی مالی دولت و تاثير آن بر معيشت 
 کارگران و زحمتکشان
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اما اين .  تغييراتی در بودجه صورت گيرد
 !تغييرات چه بود؟

يکی افزايش سھم صندوق توسعه ملی بود که 
 درصد افزايش يافت که ٢٠ درصد به ١٠از 

 ھزار ٢٧تنھا ھمين افزايش باعث کسری 
 ۴٠شود و ديگری افزايش  ميليارد تومانی می

.  ميليارد تومانی سقف بودجه٧٠ھزار و 
ف�حت پيشه رئيس کميسيون امنيت ملی و 
سياست خارجی مجلس در اين رابطه 

"گويد می  ھزار ميليارد ٢٠از اين مبلغ : 
تومان برای بنيه دفاعی اختصاص داده شد و 

 اختصاص داده ٢١بقيه ھم در قالب جدول 
 ھم برخی از ٢١شده است که در جدول 

ھای دفاع و مرز  ھا مربوط به رديف رديف
 ". است

صندوق "ھای  اما چه ب�يی بر سر پول
بھمن ماه سال گذشته !  آيد؟ می"  توسعه ملی

 و نيم ميليارد ٢ای  بود که با دستور خامنه
ھای  د�ر از منابع صندوق برای ھزينه

براساس گزارش شرکت . نظامی برداشت شد
ايران پانزدھمين "  آی اچ اس مارکيت"

ھای نظامی با� در کل جھان  کشور با ھزينه
ست که بسياری از  است و اين در حالی

کشورھای ثروتمند جھان که وضعيت 
ھا قابل قياس با ايران نيست  معيشتی مردم آن

شان به مراتب کمتر از  ھای نظامی ھزينه
ھای  و البته اينھا تنھا ھزينه!!  ايران است

ھای  در ايران دستگاه.  آشکار نظامی است
ھای نظامی از  دولتی از جمله سازمان

ھای خصوصی زيادی برخوردارند  شرکت
ھا در  که بخش مھمی از سود اين شرکت

راستای اھداف جمھوری اس�می از جمله 
شود که  اھداف نظامی آن بکار گرفته می

. کس ھم از ميزان آن خبر ندارد ھيچ
ست به اين نکته اشاره کنيم که بخش  کافی

ھای  مھمی از اقتصاد ايران در دست ارگان
در ھمين بودجه .  وابسته به دولت است

بينيم که تنھا بودجه آن بخش از  سا�نه نيز می
ھای وابسته به دولت که زير نظر  شرکت

کنند دو برابر بودجه عمومی  کابينه عمل می
است که اساسا ھيچ کس از ميزان درآمدھا و 

جالب .  ھای آن اط�عی ندارد چگونگی ھزينه
ھا نسبت به سھمی که در  که اين شرکت آن

توليد ناخالص ملی دارند، ماليات بسيار کمی 
ھا براساس  سھم اين شرکت.  پردازند می

آمارھای رسمی از توليد ناخالص داخلی 
 ٣/  ۵ درصد است در حالی که تنھا ۵۴حدود 

درصد از درآمدھای مالياتی سھم اين 
 !!!ھاست شرکت

گذاران  چنين در حالی که سا�نه سپرده ھم
 ھزار ميليارد ٢۴٠ھا حدود  عمده بانک

گونه مالياتی بابت  گيرند، ھيچ تومان بھره می

پردازند، اما کارگران و معلمان  اين بھره نمی
و ديگر زحمتکشان جامعه با درآمدھايی که 
زير خط فقر است ھم مستقيم و ھم 

 .غيرمستقيم بايد ماليات بپردازند
آور در سال  در حالی که ھمه از تورم سرسام

ھای  آينده خبر داده و حتا مرکز پژوھش
مجلس در گزارش اخير خود نسبت به بروز 

تا پايان سال ھشدار "  تورمی افسارگسيخته"
 ٢٠داده، اما در بودجه سال آينده تنھا حداکثر 

يابد و مبالغی را  ھا افزايش می درصد حقوق
ھا در  سازی حقوق که قرار بود برای ھمسان

نظر گرفته شود عم� يا حذف يا بسيار ناچيز 
سازی مستمری  مث� برای ھمسان.  ھستند

 ھزار ميليارد تومان در ٢بازنشستگان تنھا 
ی  نظر گرفته شده در حالی که به گفته
 ١۵مديرعامل صندوق بازنشستگی کشوری 

ھزار ميليارد تومان برای اين کار نياز است 
و البته ناگفته نماند که در عمل احتما� ھمين 

 .مبلغ نيز پرداخت نخواھد شد
ھای دولت است  نکته مھم بعدی افزايش بدھی

ھا و  که در اشکال بدھی مستقيم به سازمان
ھای طرف قرارداد و انتشار اوراق  شرکت

 فروش ٩٨در بودجه سال .  قرضه است
اوراق قرضه تحت عناوين مختلف در 

 ھزار ميليارد تومان ۵٠مجموع نزديک به 
ست که  اين در حالی.  بينی شده است پيش

 ھزار ميليارد تومان ١٩٠تاکنون دولت 

ھای گذشته به فروش  اوراق قرضه در سال
با اين .  اند رسانده که ھنوز بازخريد نشده

ای بسيار نزديک بدھی دولت  ترتيب در آينده
تنھا در شکل اوراق قرضه از ميزان بودجه 

 .عمومی دولت فراتر خواھد رفت
چنان  ھا نيز ھم ھا و سازمان بدھی به شرکت

نحوی که تنھا بدھی  در حال افزايش است به
 ١٨٠دولت به سازمان تامين اجتماعی به 

براساس .  ھزار ميليارد تومان رسيده است
داری  گزارش معاونت نظارت مالی خزانه

 ھزار و ٢٠۵کل کشور، بدھی دولت از 
 ٣٣٣ به ٩۴ ميليارد تومان در اسفند ٨٠٢

 ٩٧ ميليارد تومان در خرداد ٨٨٩ھزار و 
رسيده و اگر ضريب افزايش بدھی دولت با 
ھمين شيب را در نظر بگيريم تا پايان سال 

 برابری ٩٨بدھی دولت با کل بودجه سال 
ھای دولت البته به نظر حتا  بدھی.  کند می

در اين .  باشد بسيار فراتر از اين مبلغ می
سان  ست که بودجه عمرانی به شرايط طبيعی

ھای گذشته تحقق نخواھد يافت که خود  سال
عاملی در گسترش رکود و افزايش بيکاری 

 .خواھد بود
کسری بودجه و ابعاد آن که در اين مقاله در 

ھايی توضيح داده شد، افزايش نقدينگی  بخش
که براساس آمارھای دولتی در سال جديد نيز 

 درصد بوده، تشديد رکود ٢٠بيش از 
گسيخته نرخ تورم،  اقتصادی و افزايش لجام

جاری را به  ھمگی سالی بدتر از حتا سال
کشند، و اين که تنھا راه برای  تصوير می

بار سرنگونی  رھايی از اين وضعيت ف�کت
جمھوری اس�می و برقراری حکومت 

 .شورايی است

 ورشکستگی مالی دولت و تاثير آن بر معيشت 
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 ٨٠۶ شماره  ٩٧  دی ٢۴      ١٠

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

٧درصفحه   

. جمھوری اس�می درگير بحران شديد مالی است
يکی از علل مھم بحران مالی دولت افزايش 

ھای نظامی  ھای نظامی، و گسترش سازمان ھزينه
و امنيتی، نھادھای مذھبی و دستگاه بوروکراسی 
 –است که عم� در کنار بحران اقتصادی رکود 

تورمی شرايطی را بوجود آورده است که 
توان از آن به عنوان ورشکستگی مالی دولت  می

ھای آن با درآمدھايش  دولتی که ھزينه.  نام برد
اين ناخوانايی منجر .  ھيچ عنوان خوانايی ندارند به

شود که ھر  به کسری عظيمی در منابع بودجه می
ساله با افزايش تورم، تشديد رکود، کاھش خدمات 
عمومی، کاھش بودجه عمرانی و گسترش 

سازی، بار تاثيرات مخرب آن توسط  خصوصی
طبقه حاکم بر دوش کارگران و زحمتکشان قرار 

 .گيرد می
براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه از 

، کل ٩٧ای ھشت ماھه اول سال  عملکرد بودجه
 ھزار ميليارد لایر ٢٠٣١/  ۵درآمدھای دولت 

١٠ 

ھای  نامSه          ))))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 شماره حساب  کمک
بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھمراه 

ھای  کد مورد نظر به يکی از آدرس
 . سازمان ارسال کنيد

:شماره حساب  
 

Stichting ICDR   نام صاحب حساب:  
 
NL08INGB0002492097 
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 ژوئن "  ديدگاه"  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  

 ٨بوده که در مقايسه با رقم مصوب بودجه برای 
اين در .   درصد تحقق يافته است٧٨/  ٨ماه تنھا 

/ ٨ست که دولت در ھمين بازه زمانی  حالی
اين .   ھزار ميليارد لایر ھزينه کرده است٢٢٣۵

 ھزار ميليارد تومانی ٢٠آمار بيانگر کسری 
نکته ديگری که بايد .   ماه است٨دولت در طول 

به آن توجه کرد اين است که دولت به تمامی 
 ماھه عمل ٨ای خود نيز در اين  تعھدات بودجه

 ۵٨نکرده است وگرنه رقم کسری بودجه به 
 !!! رسيد ھزار ميليارد تومان می

براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه از 
، کسری تراز عملياتی ٩٧ھشت ماھه اول سال 

 ٨٣ ھزار ميليارد تومان است که ٩۵بودجه 
 درصد ۵٩درصد بيشتر از بودجه مصوب و 
 .باشد بيشتر از دوره مشابه سال گذشته می

 ماھه ٨ست که در  اين کسری بودجه در حالی
اول سال، درآمدھای دولت از صادرات نفت که 

 ورشکستگی مالی دولت و تاثير آن بر معيشت 
 کارگران و زحمتکشان


