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دونالد ترامپ طی بيانيه ای اع#م کرد که اين 
کشور سپاه پاسداران انق#ب اس#می ايران را  در 

. فھرست گروه ھای تروريستی قرار داده است
رئيس جمھور آمريکا در بيانيه خود با تاکيد بر 
اينکه تصميم فوق با ھدايت وزارت خارجه 
آمريکا بوده است، يادآور شد که دولت آمريکا 

اين واقعيت را به رسميت شناخته که ايران نه "
فقط دولتی حامی تروريسم است، بلکه سپاه 
پاسداران فعاPنه در تامين بودجه آن نقش دارد و 
از تروريسم به عنوان ابزاری دولتی استفاده می 

بيانيه ترامپ ھمچنين تاکيد دارد که ظرف ".  کند
يک ھفته آينده جزئيات تحريم ھای ناشی از قرار 
گرفتن سپاه پاسداران به عنوان يک سازمان 

ساعتی پس از انتشار .  تروريستی اع#م می شود
بيانيه ترامپ، مايک پمپئو، وزير خارجه آمريکا 
نيز به ھمراه برايان ھوک، نماينده ويژه امور 
ايران در وزارت خارجه آمريکا در يک 
کنفرانس خبری حاضر شد و طی توضيحاتی در 

: مورد علل اقدام آمريکا عليه سپاه پاسداران گفت
مسئوPن .  نفرات سپاه انق#بی نيستند، دزد ھستند"

 ". فاسدی که از قدرت شان سوء استفاده کرده اند
اقدام ترامپ در قرار دادن نام سپاه پاسداران در 
ليست گروه ھای تروريستی که اولين و فوری 
ترين پيامد آن اعمال يک رشته تحريم ھای 
گسترده و تازه عليه سپاه پاسداران و به طرق 
اولی عليه جمھوری اس#می است، واکنش ھای 

. تند و تھديدآميز ھيات حاکمه ايران را برانگيخت
مسئوPن جمھوری اس#می از خامنه ای گرفته تا 
حسن روحانی، از جواد ظريف تا محمد علی 
جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران، از 

از  نمايندگان "  گر اصول"تا "  طلب اص#ح"
مجلس و علی Pريجانی رئيس مجلس ارتجاع 
اس#می تا ارتش جمھوری اس#می، ابراھيم 
رئيسی مسئول قوه قضائيه تا روزنامه کيھان ھمه 
را به واکنش ھا و شعارھای تھديد آميز عليه 

 وتار است انداز اوضاع اقتصادی تيره چشم
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 فروردينماه، باز ھم اداره ٢٣روز جمعه 
ھای رگباری از  ھواشناسی درباره امکان بارش

ھا در برخی از  روز شنبه و افزايش شدت بارش
اين ھشدار .  ھا در روز يکشنبه ھشدار داد استان

ست که ھنوز برخی از اين مناطق از  در حالی
ھايی که از اوايل فروردين  پيامدھای سي#ب

ھايی که  سي#ب.  اند جاری شدند، رھايی نيافته
 تن را گرفته، صدھا روستا را به ٧۶تاکنون جان 

ھا ھزار خانه را ويران کرد،  زير آب برد، ده
خانمان  صدھا ھزار نفر از مردم را آواره و بی

ھای روستاييان را از بين برد  کرد، مزارع و دام
ای وارد کرد و  ھا خسارات عمده و به زيرساخت

ھا تن را گرفت و صدھا مصدوم بر جای  جان ده
 .گذاشت

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 ھای مردمی ارزيابی خسارات را تشکيل دھيم کميته

وضعيت تحصيل و آموزش و پرورش در 
. بار است غايت وخامت جمھوری اس#می به

انديشانی  ھای اقتصادی و فرھنگی تاريک سياست
 سال با اعمال ديکتاتوری و استبداد ۴٠که 

ھای مادی جامعه،  مذھبی، در حين غارت ثروت
يک دم از اشاعه خرافات مذھبی و ضديت با 
فرھنگ و آموزش پيشرو و مترقی بازنايستاده و 

 ۴٠.  آموزش و پرورش را به قھقرا برده است
سال بعد از استقرارحاکميت ارتجاع مذھبی، 

ھا تن از مردم ايران حتا سواد  ھنوز ميليون

 سير قھقرايی آموزش و تحصيل در مدارس و 
 ضرورت به زير کشيدن قھری نظم موجود
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. نيروھای نظامی آمريکا در سطح منطقه واداشت
اولين واکنش رسمی جمھوری اس#می، انتشار 
بيانيه ای از طرف شورای عالی امنيت ملی به 

شورای عالی امنيت .  رياست حسن روحانی بود
ملی که باPترين نھاد امنيتی و تصميم گيرنده در 
جمھوری اس#می است، با انتشار بيانيه ای اع#م 

"کرد رژيم اياPت متحده را دولت حامی : 
تروريسم و فرماندھی مرکزی آمريکا موسوم به 
سنتکام و تمامی نيروھای وابسته به آن را گروه 

تا اينجای مسئله به نظر می ".  تروريستی می داند
آيد که آمريکا و جمھوری اس#می با انتشار دو 
بيانيه جداگانه، اولی در گنجاندن نام سپاه 
پاسداران در فھرست گروه ھای تروريستی و 

فرماندھی مرکزی آمريکا "دومی با اط#ق اينکه 
در منطقه غرب آسيا موسوم به سنتکام و تمامی 
نيروھای وابسته به آن را گروه تروريستی می 

يک رو .  ، در مقابل ھم صف آرايی کرده اند"داند
در رويی آشکار که گويا ممکن است يک رشته 
اقدامات نظامی متقابل عليه يکديگر را به ھمراه 

 . داشته باشد
اين ھا ھمه ظاھر مسئله ھستند که طی چند روز 

برای .  گذشته بازتاب شديد رسانه ای داشته اند
روشن شدن موضوع Pزم است دانسته شود که 
آمريکا چرا و با کدام ھدف سپاه پاسداران 
جمھوری اس#می را در ليست گروه ھای 
تروريستی قرار داده است؟ اين اقدام ترامپ چه 
عواقبی برای سپاه پاسداران و به طريق اولی چه 
پيامدھايی برای ھيات حاکمه ايران به لحاظ 
اقتصادی دارد؟ آيا اين تصميم آمريکا می تواند به 
عنوان اع#م جنگ عليه جمھوری اس#می تلقی 

 شود؟ 
تا پيش از اين آمريکا گروه ھای متعددی را در 
فھرست سازمان ھای تروريستی خود قرار داده 
است، اما اين اولين بار است که دولت اين کشور 
يک نيروی نظامی رسمی و دولتی را در ليست 

اقدام جديد   .گروه ھای تروريستی قرار می دھد
آمريکا اگرچه تصميمی غير متعارف و بی سابقه 
بوده است، با اين ھمه اين تصميم آمريکا را بايد 
در ادامه سياست ترامپ در اعمال فشار حداکثری 
به جمھوری اس#می در سطح منطقه و جھان 
دانست، نه چيزی فراتر و يا تصور يک رو در 

تغيير سياست خارجی ھيات حاکمه .  رويی نظامی
سياسی و   -ايران از طريق اھرم ھای اقتصادی 

اعمال فشارھای حداکثری بر جمھوری اس#می، 
عاجل ترين و اصلی ترين ھدف ترامپ در 

بر کسی .  مواجھه با رژيم جمھوری اس#می است
پوشيده نيست که سياست خارجی رژيم جمھوری 
اس#می تماما بر اساس يک رشته اقدامات پان 
اس#ميستی و توسعه طلبانه در سطح منطقه و 

سياستی ارتجاعی، .  جھان پايه ريزی شده است
مخرب و مداخله گرانه که طی چھار دھه گذشته 
عم# به رفتار ذاتی جمھوری اس#می در بيرون 

پيشبرد اين سياست .  از مرزھا تبديل شده است

توسعه طلبانه از ھمان آغاز تا به امروز به جدالی 
بی فرجام ميان جمھوری اس#می با آمريکا، 
کشورھای عربی منطقه و به درجاتی خفيف تر با 

خروج ترامپ از .  اتحاديه اروپا تبديل شده است
توافق برجام و پيامد آن اعمال مجدد تحريم ھای 
نفتی و بانکی به منظور تغيير رفتار و 
بازدارنگی جمھوری اس#می از سياست ھای پان 
اس#ميستی و توسعه طلبانه در سطح منطقه ھمان 
ھدفی است که ترامپ و کابينه او پيگيرانه به 

ترامپ از روزی که به کاخ سفيد .  دنبال آن ھستند
راه يافت، ھمواره بر تروريست بودن مجموعه 

چرا که به زعم او و .  سپاه پاسداران تاکيد داشت
ابزار اصلی دولت "کابينه اش، سپاه پاسداران 

ايران برای ھدايت و به کارگيری فعاليت ھای 
ع#وه بر اين، .  است"  تروريستی خود در دنيا

اقتصاد ايران نيز سال ھا است که با نام سپاه 
اينکه سپاه پاسداران .  پاسداران گره خورده است

تا چه ميزان در اقتصاد ايران سھم دارد، آمارھای 
آنچه مسلم است .  متفاوتی تاکنون ارائه شده است

سپاه پاسداران در قالب بنياد تعاون سپاه و 
قرارگاه ھای سازندگی اکنون به عنوان  يک 
عامل مھم اقتصادی ايران در بخش ھای مختلف 
نفت، گاز، معادن بزرگ، بازرگانی خارجی، 
مسکن، کشاورزی، کشتيرانی و ترابری فعاليت 
می کند و در سال ھای اخير به فعاليت بانکداری 

قرارگاه خاتم اPنبيا از .  ھم مشغول شده است
جمله نھادھای اقتصادی اختاپوسی اين نھاد 
نظامی است که بزرگترين شرکت باPسری 

. پيمانکاری در اقتصاد ايران محسوب می شود
بنابر اين با توجه به موقعيت نظامی و اقتصادی 
سپاه در جمھوری اس#می، ھدف دولت آمريکا از 
قرار دادن سپاه پاسداران در ليست سازمان ھای 
تروريستی يک اقدام جديد در راستای ادامه ھمان 
سياست اعمال فشار حداکثری اقتصادی و سياسی 
بر ھيات حاکمه ايران برای تغيير رفتار و عقب 
نشينی از اقدامات تھاجمی در بيرون از مرزھا 

 .است
به زعم ترامپ و با وجود اينکه آمريکا تاکنون 
تحريم ھای گسترده ای را عليه جمھوری اس#می 
اعمال کرده است، اما بخشی از اين تحريم ھای 
نفتی و بانکی به دليل نقشی که سپاه پاسداران در 
اقتصاد ايران داشته و دارد، به نوعی بی اثر بوده 

شرکت ھايی از کشورھای ھمسايه و يا در .  است
سطح جھانی تا پيش از اين، اگر با جمھوری 
اس#می وارد معام#ت تجاری، اقتصادی و 
سرمايه گذاری می شدند، مستثنا از اينکه طرف 
قرارداد آنھا سپاه پاسداران باشد يا دولت و يا 
ديگر بخش ھای خصوصی باشد، برايشان چندان 

در وضعيت گذشته، روابط .  توفيری نداشت
تجاری و مناسبات اقتصادی آنھا با ايران در 
صورت اثبات دور زدن تحريم ھا، در نھايت با 

. تنبيھات تحريمی و بانکی آمريکا مواجه می شد
با قرار .  اکنون اما وضع کام# متفاوت است

گرفتن نام سپاه در ليست گروه ھای تروريستی و 
نقشی که سپاه پاسداران در اقتصاد ايران و ايجاد 
شرکت ھای متعدد صوری برای دور زدن تحريم 
ھا داشته و دارد، اکنون ديگر کشورھا و شرکت 
ھای طرف معامله با جمھوری اس#می از 
آنجاييکه مطمئن نيستند طرف قراردادشان 

چرا که در .  کيست، ترجيح می دھند ريسک نکنند
صورت اثبات ھرگونه رد پايی از نقش سپاه در 
قراردادھای اقتصادی، تجاری و سياسی فی مابين 
کشورھا و شرکت ھای خارجی با جمھوری 
اس#می، اين شرکت ھا ع#وه بر تنبيھات 
تحريمی با خطر اتھام ھمکاری با يک سازمان 

خطری که ريسک .  تروريستی نيز مواجه اند
پذيری ھرگونه روابط اقتصادی با  ايران را 
برای کشورھای ھمسايه و شرکت ھای خارجی 

 . بسيار باP برده است
در واقع ھدف دولت آمريکا از اقدام فوق، ھمان 
اعمال فشار حداکثری بر اقتصاد جمھوری 
اس#می جھت عقب نشينی و کشاندن دولت ايران 

نکته ای .  به پای ميز مذاکره جھت مصالحه است
که برايان ھوک، مسئول امور ايران در وزارت 
خارجه آمريکا به روشن ترين وجه ممکن آن را 

برايان ھوک، طی يادداشتی .  توضيح داده است
در روزنامه نيويورک تايمز که ھمزمان با قرار 
گرفتن سپاه پاسداران در فھرست سازمان ھای 

"تروريستی منتشر شد، نوشت ايران بايد با : 
"آمريکا مصالحه کند آمريکا آماده تعامل با ". 

دولت ايران بر اساس احترام متقابل و دست يابی 
اما برای رسيدن به اين ".  به منافع مشترک است

حکومت ايران بايد تصميم بگيرد که می "ھدف 
خواھد يک کشور به ھنجار باشد، و نه يک 

پس تا اينجای قضيه، کام# ".   جريان انق#بی
روشن است که ھدف آمريکا از گنجاندن نام سپاه 
پاسداران کشاندن جمھوری اس#می به پای ميز 
مذاکره برای مصالحه بر سر سياست خارجی اين 

 . رژيم است، نه چيزی بيشتر
با اين ھمه، از آنجايی که جمھوری اس#می فاقد 
ھرگونه ابزار سياسی و اقتصادی برای مقابله به 
مثل با اقدامات تحريمی و اقتصادی دولت آمريکا 
در گنجاندن سپاه پاسداران در فھرست سازمان 
ھای تروريستی است، طی روزھای گذشته 
تبليغات گسترده ای را برای ضربه زدن به 
نيروھای نظامی آمريکا در منطقه براه انداخته 
داست و می خواھد اذھان عمومی را به سمت 

. خطر حتمی يک درگيری نظامی ھدايت کند
اينگونه اقدامات تبليغاتی دستگاه ھای متعدد 
جمھوری اس#می در روزھای پيش از صدور 
بيانيه ترامپ، با ھدف تاثيرگذاری و ممانعت از 

در روزھای بعد ھم .  اقدام دولت آمريکا بود
آنگونه که روزنامه کيھان خامنه ای بر آن تاکيد 
داشته با ھدف تاثيرگذاری بر کنگره آمريکا جھت 
ممانعت از تصويب اقدام جديد دولت آمريکا بوده 

 رژيم جمھوری اس�می را بايد با يک اعتصاب عمومی سياسی و
  قيام مسلحانه برانداخت
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ھاست ادامه دارد تا بدتر شدن  داری که سال از بحران اقتصادی جھان سرمايه.  گردد اين واقعيت سال از پی سال بيش از پيش آشکار می.  سوسياليستی بسپارد

تر  از افزايش شکاف طبقاتی که مدام  عميق.  ھای اخير و افزايش بيکاری داری در سال ترين کشورھای سرمايه وضعيت معيشتی کارگران حتا در پيشرفته
گيرند که کودکان و  ھا ميليون آواره و صدھا ھزار قربانی می شماری که ساPنه ده ھای بی از جنگ.  شود، تا گسترش فقر و نابودی محيط زيست و طبيعت می

 را در بر شود و امروز صدھا ميليون انسان ھا ھستند تا گرسنگانی که ھر روز بر تعدادشان افزوده می ترين قربانيان آن ديگر غيرنظاميان از جمله بزرگ
عمل برای تحقق آن و برای "  آزادی"شود که تنھا ارزش و معيار اخ#قی برای آن کسب سود بيشتر است و  ای ديده می در ھمه جا آز و ولع طبقه.  گيرد می

 .دار ای که مسبب تمامی فجايع تاريخ امروزی بشر است، طبقه سرمايه طبقه. رسيدن به سود بيشتر ھيچ مرز و محدوديتی نيز برای خود قائل نيست
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ترين و  داری در ايران يکی از وحشيانه مناسبات سرمايه.  دار به بار آورده است ترين فجايعی ھستيم که طبقه حاکم سرمايه در ايران نيز ما شاھد عظيم

دار،  عنوان نماينده سياسی طبقه سرمايه جمھوری اس#می به.  ھای اقتصادی، سياسی و اجتماعی به نمايش گذاشته است ترين اشکال خود را در عرصه خشن
بيکاری بيش از ده ميليون نفر .  داران فرو نگذاشته است  اقتصادی نئوليبرال، از ھيچ کوششی برای باP بردن سود سرمايه ھا با اتخاذ سياست در طول اين سال

 .ھاست و رانده شدن کارگران و ديگر زحمتکشان جامعه به زير خط فقر، از جمله نتايج ھمين سياست
 درصد جامعه، اقليتی چند درصدی در رفاه و آسايشی ٩٠زده بيش از  فاصله طبقاتی در ايران تمام مرزھای پيشين را در نورديده و در برابر چشمان حيرت

. ھای کارگرانی استوار است که خود در منج#ب فقر گرفتارند رفاه و ثروتی که بر شانه.  شود برند که در کمتر کشوری در جھان معاصر ديده می بسر می
 .ھا ھستند کارگرانی که توليدکننده تمام ارزش

#ش ھای مختلف به سرکوب مداوم دستمزدھای کارگری پرداخت و با تصويب قوانينی ضد کارگری، عم# ت ھا، جمھوری اس#می به بھانه در تمام اين سال
به موازات آن .  اند ھای کارگری محکوم به گرسنگی شده داری را به کارگران تحميل کند، شرايطی که در آن خانواده کرد تا شرايطی بدتر از دوران برده
و ھا به عنوان يگانه مدافعان واقعی طبقه کارگر، ت#ش کرد تا کارگران را در پراکندگی  ھای کارگری و کمونيست جمھوری اس#می با سرکوب تشکل

ھای سياسی و صنفی خود را داشته باشند، ھرگز نخواھد توانست اين شرايط  دانست که کارگران در صورتی که تشکل خوبی می رژيم به.  تشکلی نگاه دارد بی
 .اسفبار را به طبقه کارگر ايران تحميل کند
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ھا با  رژيم جمھوری  اس#می در تمامی عرصه.  دار در حال تغيير است واقعيت امروز اما اين است که شرايط به نفع طبقه کارگر و عليه طبقه حاکم سرمايه
ھای متعدد، نااميدی از بقای حکومت در ميان سران و  در ھمين حال و در پی شکست.  بست روبرو شده و فساد سرتاپای نظام حاکم را در بر گرفته است بن

 .دھند ھا، جنبش کارگری به پيشرفت مداوم خود ادامه می ھای اجتماعی و در راس آن بدنه رژيم در حال گسترش است و در سوی ديگر، جنبش
 نحوی که سران رژيم نيز از ھا نشان داده، به داری و جمھوری اس#می بويژه در عرصه اقتصادی، خود را بيش از ديگر عرصه بست نظام سرمايه بن
داری ايران که در اثر تشديد تضادھا وعوامل  بحران اقتصادی نظام سرمايه.  برند ترين معضل جمھوری اس#می نام می عنوان بزرگ  اقتصادی به بست بن

تورم سه ای رسيد که حتا برخی از اقتصاددانان جمھوری اس#می نرخ  چنان مرحله تر شده است، در سال گذشته به آن متعدد اقتصادی و سياسی، مدام عميق
ورشکستگی .  تری روبرو خواھد بود تورمی ژرف  –اقتصاد با بحران اقتصادی رکود )  سال جاری(بينی کرده و ھشدار دادند که در سال آينده  رقمی را  پيش

می ھای ورشکسته نظا ھا يک نمونه ديگر است که رژيم را مجبور ساخت تا برای جلوگيری از فروپاشی سيستم بانکی، تمامی بانک موسسات مالی و بانک
 .را در بانک دولتی سپه ادغام کند

 قابل کند شرايط کنونی مجموعه شرايط کنونی از جمله بيکاری، رکود، تورم، ورشکستگی نھادھای مالی و فساد، ھمه نمادھای وضعيتی ھستند که ثابت می
ھا  گذشت سال.  اين تغييرات جز يک انق#ب اجتماعی به رھبری طبقه کارگر نخواھد بود.  دوام نيست و بايد تغييراتی در اساس مناسبات کنونی صورت گيرد

 جاری، به ھمگان نشان داده است که راھی جز يک انق#ب انداز تيره سال  و بدتر شدن شرايط از جمله وضعيت معيشتی کارگران و زحمتکشان و چشم
 داری در ايران بوجود آورده، و يکی از اجتماعی، برقراری حکومت شورايی و استقرار سوسياليسم، برای رھايی از تمامی مصائبی که نظام سرمايه

 .مصائب آن بر سر کار آمدن رژيم فاسد و جنايتکار جمھوری اس#می است، وجود ندارد
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جدا از .  ھای سياسی و اجتماعی نيز ناتوانی رژيم بر ھمه کس آشکار شده است در عرصه.  بست جمھوری اس#می اما تنھا در عرصه اقتصادی نيست بن

 ھزار نفر شده و بخش بسيار مھم جامعه را در ٢٠٠ھای اجتماعی که در سايه گسترش فقر و بيکاری منجر به زندانی شدن حداقل  گسترش اسفبار نابسامانی
چيزی باقی نماند، بلکه تضادھای "  برجام"نه تنھا از .  بست روبرو شد حاشيه شھرھا به تباھی کشانده است، رژيم در عرصه سياست خارجی نيز با بن

 .ای بحرانی رسيد ھای مرتجع منطقه به مرحله ھای امپرياليست آمريکايی و اروپا و اغلب دولت جمھوری اس#می با دولت
نقش بسيار ھا بود که در سال گذشته طبقه کارگر  بست رژيم در عرصه سياسی، ناتوانی در مقابله با گسترش و تعميق جنبش انق#بی توده ترين بن اما بزرگ

 ھمراه آورد، بلکه توانست به دليل نقش و رسالت طبقه کارگر، در ديگر پر رنگی در آن داشت و نه فقط دستاوردھای بزرگی برای جنبش کارگری به
 .ھای جامعه نيز تاثيراتی شگرف از خود بر جای گذارد بخش

ايران با ای را به خود اختصاص داده بودند، اما سال گذشته طبقه کارگر  ھای گذشته نيز بيشترين حجم از اعتراضات توده کارگران ايران اگر چه در سال
طبقه .  ھای جامعه گسترش داد ترين سواPت پيشاروی جنبش انق#بی پاسخ داد و آن را در تمامی سلول به يکی از مھم"  حکومت شورايی"برافراشتن پرچم 

 .ھا بوجود آورد، نقش و رسالت خود را در انق#ب آينده به اثبات رساند کارگر با پيشرفت عظيمی که در مبارزات توده
و غيره خواستار سرنگونی جمھوری اس#می "  ای مرگ بر خامنه"، "مرگ بر جمھوری اس#می"ھا در اعتراضات خود با شعارھايی چون  پيش از اين توده



 ۴ ٨١٧ شماره  ٩٨  فروردين ٢۶      ۴

٢از صفحه  ٣از صفحه    

  زنده باد اول ماه مه روز جھانی کارگر
 

 "آزادی، حکومت شورايی –نان  –کار "

شده بودند، اما اين که چه چيزی بايد جايگزين 
شود، روشن نبود و در "  جمھوری اس#می"

اگرچه در .  ھا انعکاس نداشت شعارھای توده
برخی از اعتراضات شعارھای موھومی در 
اين رابطه داده شده بود، اما به دليل ھمان 
موھوم بودن و پاسخ ندادن به خواست 

 .معترضان ھرگز نتوانست فراگير شود
تپه پرچم شوراھا  اما وقتی که کارگران ھفت

نان، کار، آزادی، "را برافراشتند و شعار 
را سر دادند، اين شعار به "  اداره شورايی

از .  سرعت در ھمه جا فراگير شد
بازنشستگان و معلمان تا دانشجويان، در ھمه 
جا برپايی شوراھا به عنوان يک ضرورت 

 . عاجل و فوری مطرح شد
، که "نان، کار، آزادی، اداره شورايی"شعار 

ترين مطالبات اقتصادی  ای از مبرم بيان فشرده
ھای کارگر و زحمتکش  و سياسی عموم توده

است، بديل طبقه کارگر را برای دگرگونی 
نظم موجود، در برابر ھمگان قرار داد و به 

اين آلترناتيو .  سرعت در جامعه فراگير شد
دقيقا از آن رو توانست فراگير شود که تنھا 
آلترناتيو واقعی و تنھا پاسخ واقعی برای تحقق 

ترين مطالبات کارگران و زحمتکشان و  فوری
 .حل معض#ت جامعه است

با تبريک اول ماه مه، )  اقليت(سازمان فدائيان
روز ھمبستگی جھانی کارگران، طبقه کارگر 

 ١١(خواند تا در اول ماه مه  ايران را فرامی
در ھمبستگی با کارگران سراسر )  ارديبھشت

ھا را  جھان، دست از کار کشيده، کارخانه
ھا و تظاھرات  تعطيل کنند و با برپائی تجمع

آزادی،   –نان   –کار "ھا با شعار  در خيابان
اول ماه مه را به روز نبرد "  حکومت شورايی

داری حاکم  قطعی برای سرنگونی نظم سرمايه
 .بر ايران تبديل کند
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از اين رو به نظر می آيد که ھم دولت .  است
آمريکا و ھم ھيات حاکمه ايران بيش از ھمه به 
خطرات غير قابل پيش بينی اقدامات نظامی عليه 

در اين .   نيروھای يکديگر در منطقه واقف اند
ميان، جمھوری اس#می دست کم با روی کار 
آمدن ترامپ از ھرگونه اقدامات تحريک آميز 
نظامی از جمله نزديک شدن قايق ھای تندرو 
سپاه به ناوھای آمريکا در خليج فارس و تنگه 

اقداماتی که در .  ھرمز تا کنون پرھيز کرده است
. دوران باراک اوباما به کرات صورت می گرفت

چرا که ھر دو طرف نزاع به خوبی بر اين امر 
واقف اند که ورود به جنگ و درگيری ھای 
نظامی با توجه به شرايط حساس منطقه و 
بحرانی که ھر دو کشور با آن مواجه ھستند، به 
اين سادگی ممکن نيست و طرفين نزاع از 
عواقب غير قابل پيش بينی چنين اتفاقی محاسبات 

 .دقيق و جدی دارند
پوشيده نيست که، نزاع چھل ساله ميان آمريکا و 
جمھوری اس#می يک نزاع کام# ارتجاعی 

جمھوری اس#می و دولت آمريکا ھر دو .  است
دشمن مردم ايرانند و سياست ھای ھر دو دولت 
برای توده ھای زحمتکش مردم ايران تاکنون 

از اين رو .  فجايع بسياری به بار آورده است
روشن است که ماھيت ارتجاعی اين دولت ھا و 
سياست ھای توسعه طلبانه و تجاوزکارانه آن ھا 

با .  است که به اين نزاع و تحريم دامن زده است
اين توضيح، روشن است که وظيفه کارگران و 
عموم توده ھای مردم ھر کشور، دفاع از اين يا 
آن دولت نيست،اما وظيفه آنان در گام نخست، 
مبارزه عليه دولت خودی و سياست ھای آن 

اين وظيفه کارگران و زحمتکشان .  است
آمريکايی است که عليه دولت خودشان و برای 

وظيفه کارگران و .  برانداختن آن ت#ش کنند
زحمتکشان ايران ھم مقدم بر ھر چيز مبارزه 
عليه رژيم ارتجاعی حاکم بر ايران و ت#ش برای 

وظيفه سازمان ما به عنوان .  سرنگونی آن است
يک سازمان کمونيست انق#بی که از منافع 
کارگران و زحمتکشان دفاع می کند، اين است 
که در جنگ و نزاع ميان دو دولت ارتجاعی، 
عموم توده ھای مردم ايران را به سرنگونی 

کارگران و زحمتکشان .  دولت خودی فرا بخواند
ايران بايد ھمانگونه که تاکنون با مبارزات و 
شعارھای خود در کارخانه و خيابان نشان داده 
اند، دست رد بر طرفداران ھر دو طرف اين 
نزاع و درگيری بزنند و برای رھايی از تمام 
فجايعی که جمھوری اس#می و تحريم ھای 
امپرياليستی در ايران به بار آورده است، مبارزه 
خود را برای سرنگونی جمھوری اس#می و 
استقرار حکومت شورايی کارگان و زحمتکشان 

 .ايران تشديد کنند

 خ�صه ای از 
 اط�عيه ھای سازمان

 
 ١٣کميته خارج کشور سازمان در تاريخ 

دستگيری "  ای تحت عنوان آوريل اط#عيه
ليکس را محکوم  آسانژ، بنيانگذار ويکی

 :در اين اط#عيه آمده است. انتشار داد" کنيم می
با دستگيری جوليان آسانژ توسط "  

اسکاتلنديارد، پليس امنيتی انگليس، در روز 
 آوريل، جھان سرمايھداری بار ١١پنجشنبه 

ديگر چھرھی کريه سرکوبگر خود را از پشت 
ماسک آزادی سياسی، آزادی بيان و آزادی 

جوليان .  دسترسی به اط#عات، نمايان کرد
پاول آسانژ، سخنگو و بنيانگذار ويکيليکس در 
روز پنجشنبه در سفارت اکوادور در لندن 

او ھفت سال پيش، .  توسط  پليس دستگير شد
پس از آن که دادگاھی در انگلستان حکم 
استرداد او را به سوئد صادر کرد به اين 
سفارت پناھنده شده بود، زيرا بيم آن را داشت 

پيش و .  که سوئد او را به آمريکا تحويل دھد
پس از پناھندگی، انواع و اقسام اتھامات از 

وزارت .  سوی دولتھای مختلف به وی زده شد
دادگستری آمريکا او را متھم به سرقت 

در سوئد به او .  اط#عات طبقھبندی شده کرد
اتھام تجاوز زده شد و انگلستان وی را به جرم 
نقض مقررات وثيقه و آزادی مشروط تحت 

آسانژ ھفت سال در اين سفارت . تعقيب قرار داد
در شرايطی که دست کمی از زندان نداشت، 
زندگی کرد، اما با انتشار اسنادی در مورد فساد 
مالی رئيس جمھور وقت اکوادور، اين دولت ھم 

ی دشمنان آسانژ قرار گرفت و او را  در زمره
 ."به پليس تحويل داد

چه بديھی است، در ميان اين اتھامات  آن"
آسانژ، فاش کردن "  جرم"ترين  گوناگون، مھم

ھای  اسنادی در مورد فسادھای مالی، توطئه
نظامی و زدوبندھای سياسی است، که مسلما 

ھستند و بايستی از چشم عموم مردم "  محرمانه"
ليکس يکی از معدود  ويکی.  پنھان بمانند

امکاناتی در دنيای مجازی است که به 
کاربران، امکان دسترسی به چنين اط#عاتی، 

 .دھد ھر چند محدود، را می
ھای  داری کنونی، با گام اين که جھان سرمايه

ھای اجتماعی و سياسی را که  سريع، آزادی
ھای  دستاورد مبارزات طوPنی و پيگير جنبش

مردمی در طول تاريخ بوده است، لگدمال 
کند، تنھا به اين دليل است که به مناسبات  می

طبقاتی، استثمارگرانه و غيرانسانی کنونی 
ترين مانع و خطر در  استمرار بخشد و بزرگ

چرا که بھترين حالت .  اين راه، آگاھی است
داری، زمانی است که  برای حفظ نظام سرمايه

ھای مردم در ناآگاھی و تحت تاثير دستگاه  توده
ی حاکم  ی طبقه تبليغاتی وسيع بورژوازی سلطه

چون و چرا بپذيرند و بدون ع#مت  را بی
 .سوالی در ذھن، بديھی بپندارند

ی خارج از کشور سازمان فدائيان  کميته
ی دستگيری آسانژ  گرانه اقدام سرکوب)  اقليت(

خواھان  کند و تمام آزادی را به شدت محکوم می
و نيروھای انق#بی را به اعتراض به سرکوب 
و خفقان و مبارزه با محدودسازی آزادی 

ھا و آزادی دسترسی به  مطبوعات و رسانه
 ."خواند اط#عات فرامی

 علل و تبعات گنجاندن 
 سپاه پاسداران در ليست 
 سازمان ھای تروريستی

 زنده باد سوسياليسم 
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  ٧درصفحه 

١از صفحه   

 ھای مردمی ارزيابی خسارات را تشکيل دھيم کميته

تنھا تا "  مديريت بحران"طبق ارزيابی سازمان 
 ھزار ميليارد تومان خسارت ١۵ فروردين، ١٨

وزارت راه و شھرسازی .  مالی وارد آمده است
 ١۵١ فروردين، ١٨نيز اع#م کرده است، تا 

 ۵۴اند که از اين تعداد  ھزار خانه آسيب ديده
آماری که .  اند ھزار خانه به کلی تخريب شده

ھنوز گويای عمق فاجعه و ويرانی برجای مانده 
ھا در برخی  ھا نيستند، زيرا اين سي#ب از سي#ب

مناطق ادامه دارند و برخی مناطق ديگر در 
 . خطر وقوع سي#ب ھستند

 چنان غير قابل  از آن گذشته ھنوز مناطقی ھم
رسانی مناسب به  دسترس ھستند و عدم کمک

زدگان نيز در افزايش ميزان خسارات جانی  سيل
ھا و گزارشاتی  کليپ.  و مالی نقش خواھند داشت

يابد، ھمه حاکی  زده انتشار می که از مناطق سيل
از آن است که به رغم گذشت روزھا، در برخی 
از مناطق حتا ھنوز چادر و مواد غذايی توزيع 

ھا و گزارشات، برخی  در اين کليپ.  اند نشده
گويند مأمنی ندارند تا از سرمای شب به آن  می

رسانی  گويند مراکز کمک پناه ببرند، تعدادی می
ھا در برابر دريافت چادر پول طلب  دولتی از آن

ای ديگر از فروش چادرھای  اند، و عده کرده
در اين .  زنند ھ#ل احمر در بازار سياه حرف می

شوند که حتا به  ھا، مردان و زنانی ديده می کليپ
مواد غذايی کافی يا آب آشاميدنی سالم دسترسی 

 .ندارند
انگيزتر آن که اين فاجعه بر مردمی رفته که  غم

پيش از اين نيز از تھيدستان و محرومان جامعه 
رفتند، و در مناطقی سکنا داشتند که  به شمار می

ترين مناطق کشور بودند، يعنی مناطق  از محروم
ترين  ای و روستايی واقع در محروم حاشيه
ھای ايران از جمله گلستان، لرستان و  استان

مناطقی که .  سيستان و بلوچستان و خوزستان
کرد و اکنون  ھا بيداد می پيش از اين فقر در آن

نيز گويای حال و روزشان "  فقر"حتا ديگر کلمه 
شان در زير  ی ھست و نيست چرا که ھمه.  نيست

اين .  خروارھا گل و Pی مدفون گشته است
مردم، کارگرانی ھستند که کارشان را بر اثر 

ھا و مراکز توليدی از دست   ويرانی کارگاه
ھای کشاورزی و  اند، روستاييانی که زمين داده
ای که   اند، خرده کسبه ھا و طيورشان نابود شده دام

 . است شان ويران شده ھای کوچک مغازه
جمھوری اس#می "  مديريت بحران"اکنون 

"دھد آماری از خسارات ارائه می مديريت . 

ی که نه تنھا در ساليان پيش ھيچ اقدام "بحران
ھا،  ای از جمله رعايت حريم رودخانه پيشگيرانه

ھا و ساخت  Pيروبی رودھا، ايجاد مسيل
ھای مقاوم نکرده بود، بلکه با سياستی  زيرساخت

گرانه امکانات پيشين را نيز  سودجويانه و غارت
 .از بين برده بود

ی که با وجود ھشدارھای "مديريت بحران"
ھای بروز سيل، حتا  ھواشناسی و بروز نشانه

آمادگی Pزم برای اقدامات اوليه برای مقابله با 
رسانی نيز کافی  حتا اط#ع.  وضعيت را نداشت

ھا ھزار نفری که  نبود، چه رسد به آن که برای ده
داد، سرپناھی فراھم  تخليه می"  دستور"ھا  به آن

و بعد .  ھا بگويد به کجا بروند آورد يا حداقل به آن
طلبکار بود که "  مديريت بحران"از سيل اين 

اعتنايی  خود مردم به ھشدارھا و دستورھا بی
 .کردند

ی که حتا پس از بروز سيل، از "مديريت بحران"
تھيه و توزيع امکانات اوليه نظير چادر و مواد 

 .غذايی و بھداشتی عاجز بود و ھست
مدعی است که طی چند "  مديريت بحرانی"چنين 

زده را  روز خسارات وارده به مناطق سيل
البته ھنوز ھم .  ارزيابی کرده و تخمين زده است

مشخص نيست چند درصد از ھمين خسارات 
تخمينی، خسارات وارده به خانه و کاشانه و 
لوازم زندگی مردم است و چند درصد به 

ھا و  ھا و ريل ھا و پل ھا از جمله جاده زيرساخت
چون آب و برق و  تأسيسات و تسھي#تی ھم

 .گردد مخابرات بازمی
اند،  ھايی زده نھادھای ديگر حکومتی نيز تخمين

ھا نيز بھتر از ارزيابی  ھای آن اما ارزيابی
تواند  جمھوری اس#می نمی"  مديريت بحران"

جمھوری "  مديريت بحران"گرچه از .  باشد
توان انتظار داشت،  اس#می بيش از اين نيز نمی

تابعی از مديريت ک#ن "  مديريت بحران"چرا که 
يعنی زمانی که کشوری با سرکوب .  کشور است

نيز به تبع آن "  مديريت بحران"شود،  اداره می
از ھمين رو .  سرکوبگرانه و پليسی خواھد بود

زده رفت،  نيز اولين مقامی که به مناطق سيل
وزير اط#عات بود و در پی او، سيل سران سپاه 

زده  و ارتش و آخوندھايی که راھی مناطق سيل
شدگان اگر در  حاصل کار اين گسيل.  اند شده

ھنوز نامشخص است، اما "  امدادرسانی"زمينه 
در زمينه دستگيری و سرکوب کارنامه روشنی 

زده و  دستگيری چند تن از مردم سيل:  دارند

 نفر به ٢۴امدادگران مردمی و معرفی دست کم 
پخش شايعه درباره "دستگاه قضايی به اتھام 

 ".سيل
باری، از ھمان روزھای اول سيل، به جز اخبار 

زده،  دروغ درباره امدادرسانی به مناطق سيل
سران جمھوری اس#می وعده و وعيد به 

زدگان مبنی بر پرداخت خسارت را آغاز  سيل
لياقتی  کفايتی و بی کردند تا مردم خشمگين از بی

. و دزدی و چپاول سران رژيم را آرام سازند
مردمی که شاھدند به رغم تبليغات و ادعاھای 

" امدادرسانی"دروغين سران و مسئوPن درباره 
ھای انتخاباتی  ژست"و "  سلفی"تنھا برای گرفتن 

آيند، بی آن که دردی از  به منطقه می"  و تبليغی
اين شرايط مردم را به .  دردھای آنان را دوا کنند

مردمی چنان خشمگين که نه .  خشم آورده است
شان، بلکه مستقيما و  ھا و گزارشات تنھا در کليپ

رودرروی آخوندھا و مسئولين دولتی و سپاھی و 
نشينان، بی آن که ابا يا ھراسی  ارتشی و مجلس

 .داشته باشند، باران دشنام را نثارشان کنند
. دھند ھای ب#عوض و وام می آنان وعده کمک

ناچيز و مضحکی که با "  ھای ب#عوض کمک"
توجه به سطح تورم کنونی به زحمت کفاف 

کند که حتا  ھايی را می ھای يک ماه خانواده ھزينه
سقفی بر باPی سر و لباسی بر تن و نانی در 

ھايی که قرار است با بھره  و وام.  سفره ندارند
بازپس داده شوند، آن ھم توسط مردمی که پيش 

شان  ھای معاش از اين نيز به زحمت از پس ھزينه
اند،  آمدند، چه رسد به حاP که بيکار گشته برمی

ھايشان به برکه و  شان غرق شده يا زمين ھای دام
 .چاPب بدل گشته است

ھا نيز امکان تحقق  تازه اگر، ھمين وعده
گويند پولی در  چرا که از ھم اکنون می.  داشتند می

" صندوق توسعه ملی"بساط نيست و چشم به 
او ھم که .  ای است اند که کليدش نزد خامنه دوخته

تر از اين صندوق به سپاه و نيروھای  پيش
خوران روحانی دست و دلبازانه  سرکوب و مفت

کرد، در پاسخ به نامه رئيس  بذل و بخشش می
خود را به شرط "  موافقت ضمنی"جمھور، 

مبنی بر لزوم برداشت از "  بندی دولت جمع"
 .منابع صندوق اع#م کرده است

اما مردم نه تنھا به دليل آنچه بر سرشان رفته و 
اند  ای خشمگين اند، آنان از آينده رود خشمگين می

دانند تمامی  چرا که می.  که در انتظارشان است
. کنکی بيش نيستند اين وعده و وعيدھا دلخوش

مانند با  دانند سيل که فرونشيند، آنان می می
ھا و   خروارھا گل و Pی خشک شده به جای خانه

آنان .  ھای پيشين روستاھا و مزارع و کارگاه
ای مدفون در زير گل  مانند با اسباب و اثاثيه می

 .ھا را ندارند که امکان تھيه مجدد آن
اين مردم بايد ھم خشمگين باشند، چرا که سران 
رژيم به ويژه سران سپاه نه تنھا عامل بروز اين 
فجايع ھستند، بلکه بر زخم مردم نمک ھم 

 فروردين در خبرھا اع#م شد، ٢۴.  پاشند می
" حشدالشعبی"کاروانی متشکل از نيروھای 

. اند وارد ايران شده"  امدادرسانی"ظاھرا برای 
ھمان نيرويی که با پشتيبانی مالی و تسليحاتی 
سپاه پاسداران، در عراق تشکيل شده است، يعنی 

ھايی که سپاه از دسترنج کارگران  به پشتوانه پول
و زحمتکشان ايران به غارت برده است و برای 

گرايان مرتجع عراق ھزينه  تجھيز و تسليح اس#م
گرايانی که حتا برای مردم  اس#م.  کرده است

اند و نزد  عراق ويرانی و مرگ به بار آورده
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 سير قھقرايی آموزش و تحصيل در مدارس و 
 ضرورت به زير کشيدن قھری نظم موجود

٧درصفحه   

ھای  در اثر سياست.  خواندن و نوشتن ندارند
سازی  ارتجاعی رژيم بويژه در زمينه خصوصی

آموزش و پرورش صدھا ھزار تن از واجدين 
شرايط تحصيل، از مدرسه و آموزش و پرورش 

صدھا ھزار تن از کودکان ھرگز .  اند بازمانده
اند وارد مدرسه شوند و صد ھزار تن  نتوانسته

اند و ميليون  ديگر به اجبار مدرسه را ترک کرده
ھا تن ديگرحتا ازحداقل سواد خواندن و نوشتن 

 .اند محروم
ھای مجلس که  براساس گزارش مرکز پژوھش

 انتشار يافت، آمار بازماندگان از ٩٧اسفند 
تحصيل بسيار بيشتر از آماری است که وزارت 

برپايه اين .  آموزش و پرورش اع#م کرده است
 ھزار نفر از ٧٣٨گزارش بيش از يک ميليون و 

 ۶  –  ١٧گروه سنی (کشور "  التعليم Pزم"جمعيت 
اين آمار البته غير .  اند از تحصيل بازمانده)  سال

براساس ھمين .  از افراد بدون شناسنامه است
 ھزار نفر از ۴٠٨گزارش از اين تعداد، حدود 

اند که از اين تعداد نزديک به   ساله۶  –  ٩کودکان 
اند و  گاه به مدرسه نرفته  ھزار نفر ھيچ٢۴١

. اند ترک تحصيل کرده)   ھزار نفر١۶٧(مابقی 
 سال، حدود ١٠  –  ١۴چنين در گروه سنی  ھم

 ھزار نفر بيرون از مدرسه ھستند که از ٢۴۵
 ھزار نفر تاکنون مدرسه ٧۴اين تعداد بيش از 

 .اند نرفته
اگرچه آمار واقعی محرومان و بازماندگان از 
تحصيل، از اين ھم فراتر است، اما ھمين ارقام 
نيز از وضعيت اسفناک آموزش و پرورش پرده 

دارد و گويای گسترش فقر و محروميت و  برمی
ھا خانواده است که قادر  نداری در ميان ميليون

نيستند فرزندان خود را به مدرسه بفرستند يا اگر 
شوند، پس از چند  فرزندانشان راھی مدرسه می

کنند و  سال درس و مدرسه را به اجبار ترک می
ھای  شوند تا با دست راھی کار و خيابان می

شان، نانی بدست آرند و کمک خرج  کوچک
 .والدين خويش باشند

علل بازماندن از تحصيل کودکان و يا ترک 
ھا به قدری روشن است که حتا  تحصيل آن

مقامات رسمی حکومتی نيز گاه به آن اعتراف 
برای مثال، معاون رفاھی وزارت .  کنند می

تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اين مورد 
 کودک به دليل فقر به مدرسه ٣٧٠٠گويد؛  می

 . کودک فوت شدند١٧٠٠نرفتند و 
آمار بازماندگان از تحصيل در حال افزايش 

سازی نقش مھمی در اين مورد  خصوصی.  است
سازی آموزش  با گسترش خصوصی.  داشته است

ھای ھنگفتی تحت  و پرورش، مدارس پول
. گيرند آموزان می عناوين مختلف، از والدين دانش

در برخی مدارس حتا ھزينه آب و برق و گرما يا 
ھزينه تعميرات ساختمان مدرسه و امثال آن را 

 .گيرند نيز از والدين می
با گسترش فقر و نداری در ميان مردم، بسياری 

ھا نيستند  ھا قادر به پرداخت اين ھزينه از خانواده
ھا ھستند که از تحصيل  و کودکان ھمين خانواده

فقر اقتصادی عامل درجه اول .  مانند باز می
ازدياد بازماندگان از تحصيل است و البته فقر 

تواند از عوامل ديگر  فرھنگی و تعصبات نيز می

اين روند باشد که اين ھم بيشتر در ميان 
تواند معنی داشته  ھای فقير و محروم می خانواده

 .باشد
ازدواج کودکان برای مثال، موجب ترک تحصيل 

شود که اين پديده ازدواج زود ھنگام،  ھا می آن
رضوان حکيم .  بيشتر در ميان دختران رايج است

زاده، معاون امور ابتدايی وزير آموزش و 
آموزان مقطع   درصد دانش۵٠"گويد  پرورش می

ھای مرزی به دPيل مختلف،  متوسطه در استان
از جمله ازدواج زودھنگام ترک تحصيل 

 ".کنند می
اساس مساله اما اين است که دولت جمھوری 
اس#می نسبت به سرنوشت کودکان و تحصيل 

معاون رفاھی وزارت .  تفاوت است ھا بی آن
تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد پديده 

گويد  بازماندگی از تحصيل و راه حل آن می
قرار است کميته امدادو بھزيستی بررسی کنند "

که اگر علت فقر باشد، نھادھا و موسسات خيريه 
 "!ھا را تحت پوشش بگيرند آن

به عبارت ديگر، دولت در برابر تحصيل کودکان 
و آينده آنان و بازماندگان از درس و مدرسه 

ای اگر ھست  کار و وظيفه وظيفه است، راه بی
رضوان .  ھای خيريه است برعھده سازمان

زاده معاون آموزش ابتدايی آموزش و  حکيم
 را اما با لحن و  پرورش نيز تقريبا ھمين حرف

گويد؛ در  کند و می کلمات ديگری بيان می
کميته "ای به نام  معاونت آموزش ابتدايی، کميته

تشکيل شده که در تمام "  انسداد مبادی بيسوادی
ھا موضوع جذب بازماندگان از تحصيل را  استان

. ھا را به مدرسه بازگرداند کند که آن پيگيری می
وی در مورد علت بازماندگی از تحصيل 

ھای  گويد؛ سازمان آموزان و راه  حل آن می دانش
منظور غير از دولت است مانند (بيرونی 

توانند در  می")  خير"ھای خيريه و افراد  سازمان
گر باشند مخصوصا زمانی که  اين زمينه تسھيل

آموزان بخاطر  دليل بازماندگی از تحصيل دانش
 "!مشک#ت معيشتی و اقتصادی است

کار معاونت آموزش و  اين است ھمه توجه و راه
! پرورش نسبت به پديده بازماندگان از تحصيل

تمام ھنر معاونت آموزش ابتدايی به اين خ#صه 
کميته انسداد مبادی "ای به نام  شده است که کميته

تشکيل دھد تا موضوع جذب "  بيسوادی
بازماندگان از تحصيل را پيگيری کند و اگر علت 
بازماندگی فقر و مشک#ت معيشتی و اقتصادی 

ھای خيريه آن مشکل را  آموز باشد، سازمان دانش
ھا به مدرسه بازگردند و  رفع و رجوع کند تا آن

توسط کميته "  مبادی بيسوادی"بدين وسيله 
که البته يک لایر  بدون آن!  شود"  مسدود"نامبرده 

 !از جيب دولت ھزينه شود
که در  واقعيت آن است که ارتجاع حاکم قبل از آن

ھا باشد، در  فکر کودکان و تحصيل و آينده آن
ھای اجتماعی و گستراندن دين  فکر غارت ثروت

. و مذھب و تحکيم نھادھای دينی و مذھبی است
دولت اس#می اگر در اختصاص ھزينه برای 
آموزش و تحصيل کودکان و اختصاص بودجه به 

جويی و امساک  آموزش و پرورش بسيار صرفه
کند، در عوض اما در اختصاص بودجه به  می

ھا  دستگاه سرکوب و نھادھای تحميق معنوی توده
برای نمونه، .  العاده دست و دل باز است فوق

 ٨٠٠ ھزار و ٢۵آموز تنھا  سرانه ھر دانش
ای که به نوسازی،  تمام بودجه.  تومان است

توسعه و تجھيز مدارس اختصاص يافته، حدود 
که  حال آن.   ميليارد تومان است٩٧۴يک ھزار و 

برای )  ٩٧/  ٣/  ٩مورخ (مطابق گزارش ايرنا 
بازسازی مدارس فرسوده يا احداث مدارس جديد 

 ھزار ميليارد تومان ۴٠در مناطق محروم به 
اختصاص بودجه اندک برای .  اعتبار نياز ھست

نوسازی، توسعه و تجھيز مدارس در حالی است 
که تنھا به سازمان بسيج و نيروی انتظامی حدود 

 ھزار ميليارد تومان بودجه اختصاص يافته ١۶
، مرکز ٩٨افزون بر اين در بودجه سال .  است

 ميليارد تومان، ١٠۴٢ھای علميه  خدمات حوزه
 ميليارد تومان، ٣۴۶سازمان تبليغات اس#می 

 ميليارد، ٣٠۶ھای علميه  شورای عالی حوزه
 ٣٢٠سازمان فرھنگ و ارتباطات اس#می 

ميليارد، دفتر تبليغات اس#می حوزه علميه قم 
 ٣٣۶ ميليارد، قرارگاه مرکز خاتم اPنبيا ١۵٠

آستان "بودجه .  اند ميليارد تومان بودجه گرفته
 درصد، نماينده ولی فيقه ٣۶"  مقدس امام خمينی

 درصد ٢٩ درصد، جھاد دانشگاھی ١١در سپاه 
درصد  ١٢و دفتر تبليغات اس#می حوزه علميه قم 

ھا موسسه و نھاد مذھبی  ده.  افزايش يافته است
، موسسه "جامعه المصطفی العالميه"وانگل مانند 

نشر آثار خمينی، صندوق مشارکت توسعه 
فرھنگ قرآنی، شورای ھماھنگی تبليغات 
اس#می، ستاد مرکزی راھيان نور، شورای 

ھای علميه خراسان و  ريزی مديريت حوزه برنامه
ھا نھاد و دکان ريز و درشت ديگر ھر ساله  ده

 .گيرند صدھا ميليارد تومان بودجه می
ھای رنگارنگ و  روشن است که تا اين دکان

ھای عميق پر نشدنی ھست، چيزی نصيب  حفره
آموزش و پرورش و بھبود نسبی وضعيت آن 
نخواھد شد وکم و کيف تحصيل وآموزش کودکان 
و وضعيت ساختمان مدارس و ک#س ھای درس 

 .بدتر نيز خواھد شد
دولت اع#م "نويسد   می٩٧/  ١٠/  ١٢ايرنا مورخ 
 درصد مدارس فرسوده ۶٠ تا ٣٠کرده است 

 ٣٠ درصد کام# تخريبی است و ٣٠.  ھستند
به گزارش ".  درصد ھم نياز به بازسازی دارد

تنھا استان )  ٩٧سوم ارديبھشت (خبرگزاری مھر 
ھزار ک#س و  ١١محروم سيستان و بلوچستان 

معض#ت .   معلم کمبود دارد۶٠٠ ھزار و ١٢
تراکم تعداد .  آموزش و پرورش يکی دو تا نيست

ھای درس بسيار باP و بين  آموز در ک#س دانش
 ھزار ک#س درس نياز ٩۶.   نفر است۴٠ تا ٣۵

 ک#س درس در ١٧٠٠.  به مقاوم سازی دارند
که دولت  رغم آن به.  شود کانکس برگزار می
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بسياری از مدارس را به فروش رسانده و به 
بخش خصوصی واگذار نموده است، اما حتا 
درآمد حاصل از آن را نيز صرف آموزش و 

ھای ديگر اختصاص  پرورش نکرده و به کسری
پرورش از ھر وضعيت آموزش و .  داده است

 .جھت وخيم و اسفناک است
 سال بعد از حاکميت ۴٠بيھوده نيست که 

ھا تن از  جمھوری اس#می ھنوز ميليون
مردم ايران از سواد معمولی و خيلی ابتدايی 

رضا  علی.  اند در حد خواندن و نوشتن محروم
گويد؛  رحيمی نماينده مجلس در اين مورد می

وی .  سوادند  درصد از جمعيت کشور بی١٣
از قول مسئوPن سازمان نھضت 

 ميليون نفر ٩/  ۵سوادآموزی اع#م کرد، 
 ٣/  ۵بيسواد در سنين مختلف وجود دارد که 

ھا بيسواد مطلق به شمار  ميليون نفر آن
اما رئيس سازمان نھضت .  آيند می

ترين آماری که ارائه  سوادآموزی در تازه
 ميليون ٩نموده اع#م کرده است، در کشور 

سواد وجود   ميليون کم١١سواد مطلق و  بی
 .دارد

وضعيت تحصيل و آموزش کودکان و 
نوجوانان تا بدان حد افتضاح است و به قھقرا 
رفته است که در حال حاضر، نرخ جمعيت 
بيسواد در جمھوری اس#می، حتا از 
کشورھايی نظير ازبکستان، تاجيکستان، 
ترکمنستان، قزاقستان و قرقيزستان ھم 

 .تر و بدتر است وخيم
نيازی به گفتن نيست که با ادامه حيات ننگين 
جمھوری اس#می، وضعيت آموزش و 

تر خواھد  تحصيل کودکان بازھم بدتر و وخيم

ھای ارتجاعی رژيم، گسترش  سياست.  شد
فقر و نداری و بيکاری در ميان کارگران و 

درآمد جامعه،  اقشار ضعيف و تھيدست و کم
محروميت کودکان از مدرسه و تحصيل را 
بيش ازاين دامن خواھد زد و پديده بازماندگی 
از تحصيل نيز به حيات خود ادامه خواھد 

ھم اکنون نيز با توجه به خرابی ھای سيل .داد
اخير درچندين استان کشور و نقش 
تماشاگردولت سرکوبگر جمھوری 
اس#می،مشک#ت کمبود ک#س و مدرسه و 

تحصيل کودکان و دانش آموزان به مراتب  
 .بيشتر شده است

برای بھبود وضعيت آموزش و پرورش، 
برای مقابله جدی با پديده محروميت و 
بازماندگی کودکان از تحصيل و مدرسه، قبل 
از ھر چيز بايد رژيم ارتجاعی حاکم را 
سرنگون کرد و آن را با تمام نھادھا و حشو 

تنھا با سرنگونی نظم .  و زوائدش داغان کرد
موجود، خوردکردن تمام دستگاه دولتی و 

ست که  برقراری يک حکومت شورايی
توان يک نظام آموزشی پيشرو و مترقی  می

حکومتی که در آن .  را به اجرا گذاشت
آموزش و تحصيل تا پايان دوره متوسطه 

آموزان از  رايگان و اجبای است و تمام دانش
غذا و پوشاک و وسائل تحصيل و اياب و 

. ذھاب به ھزينه دولت برخوردار خواھند بود
حکومت شورايی با دگرگونی بنيادی و 
انق#بی نظام آموزشی موجود و با انجام يک 
رشته اقدامات فوری، در يک پيکار انق#بی، 

کن خواھد  سوادی را برای ھميشه ريشه بی
 .کرد

 . بسياری از آنان منفورند
شماری است  ھای پر اين تنھا يک نمونه از نمونه

که ثروت مردم ايران در خدمت اھداف 
گرايانه رژيم جمھوری  اس#ميستی و توسعه پان

اس#می صرف شده است، و اکنون سپاه با 
 .کشد زدگان می شرمی تمام آن را به رخ سيل بی

ھا نه تنھا در خارج از کشور، بلکه در  اين نمونه
ھا و  آخوندھا و فيضيه.  شمارند داخل کشور نيز بی

ھای قدس و نمايندگان مجلس و وزرا و  آستان
مسئولين دولتی و نظامی و امنيتی، ھمه و ھمه از 

آيا در شرايطی که صدھا ھزار نفر .  باP تا پايين
اند، رژيم حاضر است  خانمان شده آواره و بی

ھای اين مراکز تحميق و سرکوب  اندکی از بودجه
را بکاھد و آن را برای بازسازی و معيشت 

زدگان ھزينه کند؟ آيا سران رژيم حاضرند  سيل
ھای حاصل  ھای ک#ن و ثروت از بخشی از حقوق

زدگان  از دزدی و اخت#س خود را به سيل
 ساله ۴٠اختصاص دھند؟ با توجه به تجربه 

 .حاکميت جمھوری اس#می، پاسخ منفی است
کوشد خسارات وارده  پس در اين راه، رژيم می

بندی نکند، تا معلوم نشود چه بخشی از  را طبقه
 Pزم به مردم و چه بخش به بازسازی  ھزينه

کوشد خسارات  می.  گيرد ھا تعلق می زيرساخت
مردم را تا حد ممکن کم ارزيابی کند تا از بودجه 

کوشد تا حد ممکن از  می.  Pزم برای آن بکاھد
جبران خسارات مردم در ھمان حدی که خود 

کوشد خسارات  می.  کند، طفره برود ارزيابی می
زدگان با  را در قالب وام بپردازد تا سيل

ھا، منبع درآمد  ھا و بھره آن بازپرداخت وام
 .ديگری برای دولت شوند

رو، مردم بايد از ھمين امروز ابتکار عمل  از اين
ھا، شھرھا و  در محله.  را به دست بگيرند

ھای ارزيابی خود را تشکيل دھند  روستاھا، کميته
. تا خسارات مالی وارده به افراد را ارزيابی کنند

ھا بايستی دولت را وادارند خسارات را  اين کميته
ھای Pزم برای  با توجه به نرخ تورم و ھزينه

بازسازی خانه و تھيه مجدد لوازم زندگی 
جبران خسارات بايستی .  ارزيابی کند و بپردازد

ع#وه بر آن، بايد ھزينه معيشت .  ب#عوض باشند
ھا  اند، در اين ارزيابی مردمی که بيکار گشته
اين امر نبايد به دولتی .  منظور و پرداخت شود

گر و جنايتکار و ضد مردمی واگذار شود  غارت
 .گاه به فکر رفاه مردم نبوده و نيست که ھيچ

زدگان امروز به امدادھای مردمی  اگر سيل
نيازمندند، اما به ھمان اندازه Pزم است پس از 
فروکش سيل به دست فراموشی سپرده نشوند، 
نبايد اجازه داد نيروھای سرکوب رژيم از جمله 

اط#عاتی و قوه   –سپاه و نيروھای امنيتی 
بر .  قضاييه اعتراضات آنان را خاموش سازند

ھای مردم  کارگران و زحمتکشان و عموم توده
است که از اعتراضات و مبارزات اين مردم 

ديده حمايت کنند، اعتراضات و مبارزاتی  فاجعه
اين نيز بخشی .  اند که از ھمين امروز آغاز شده

بخشی از .  از مبارزه جاری عليه طبقه حاکم است
 برای سرنگونی رژيمی که ھر روز از  مبارزه

عمرش ھمراه است با مصيبتی ديگر برای توده 
 . مردم

 

 سير قھقرايی آموزش و تحصيل در مدارس و 
 ضرورت به زير کشيدن قھری نظم موجود

ھای مردمی ارزيابی  کميته
 خسارات را تشکيل دھيم

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 
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نرخ بيکاری که Pزمه مرحله رونق است،  
شود، بالعکس ھمواره نرخ و کميت  ديده نمی

رغم رکود  يافته و به بيکاران افزايش
اقتصادی، تورم دورقمی نيز پيوسته به حيات 

 .  خود ادامه داده است
آنچه که اکنون شاھد آن ھستيم، رکود بسيار 
عميقی است که نمونه آن را در اين ابعاد در 

جز برخی  در واقعيت، به.  ايم گذشته نداشته
ھا از نمونه پتروشيمی و معدن،  رشته

توليدات بخش زيادی از مؤسسات توليدی 
ھا نيز  يافته و برخی کارخانه شدت کاھش به
مؤسسات رسمی دولتی .  اند شده کلی تعطيل به

ھنوز آماری در مورد فعاليت مراکز توليدی 
 ٩٧ و ٩۶ھای  کوچک و بزرگ برای سال

. اند که اوج بحران اقتصادی است ارائه نداده
اما مرکز آمار ايران چند روز پيش گزارشی 

 کارکن و بيشتر ١٠ھای صنعتی  از کارگاه
 انتشار داد که نشان ١٣٩۵را در سال 

 در سال ٣٣۴۶٢ھا از  دھد تعداد کارگاه می
 ١٣٩۵ در سال ٣١٣٠٩ به ١٣٩۴
/  ۴يعنی کاھشی .  يافته است کاھش  ۶ 

در طول دو سال اخير نيز صدھا .  درصدی
ويژه در يک  به.  اند شده واحد توليدی تعطيل
ھای متعددی از تعطيل  سال گذشته گزارش

ھا درنتيجه  ھا يا کاھش توليدات آن کارخانه
رکود، نياز به مواد خام و کاPھای 

. ای، مشک#ت مالی انتشاريافته است واسطه
بخش مسکن که ھمواره عامل مھمی برای 

شود و محرکی  رشد اقتصادی محسوب می
برای فعاليت تعدادی از مؤسسات صنعتی 
است،  اکنون چندين سال است که در رکود 

کاPھای بسياری از .  برد کامل به سر می
خانگی در پی  ويژه لوازم واحدھای صنعتی به

ھا،   افزايش شديد نرخ ارز و جھش قيمت
 .اند مانده فروش نرفته در انبارھا باقی

ھای دولت  توليد نفت نيز در پی تحريم 
آمريکا، در مقايسه با سال گذشته بيش از 

. ميليون بشکه در روز کاھش داشته است يک
بر اساس گزارش اوپک، حجم توليد نفت 
ايران در يک سال گذشته از سه ميليون و 

 ھزار بشکه در روز در دوران قبل از ٨٠٠
 ھزار ٧٠٠ھا، به حدود دو ميليون و  تحريم

تنھا  در اين شرايط نه.  يافته است بشکه کاھش
المللی جديدی ھم  ھای ک#ن بين گذاری سرمايه

ثباتی  صورت نگرفته، بلکه با توجه به بی
ھا، آنچه نيز که  اوضاع سياسی و تحريم

 .  شده است وجود داشت، تعطيل
عوامل متعددی را برای اين تشديد رکود 

از نيازھای مؤسسات .  توان برشمرد می
ای تا  توليدی به مواد خام و کاPھای واسطه

مشکل نقدينگی، از تأثيرات کاھش 
روزافزون ارزش پول کشور تا تنزل شديد 
قدرت خريد مردم، از نرخ باPی بھره بانکی 

وانتقال مالی و مبادPت  تا مشک#ت نقل
ثباتی اوضاع  المللی درنتيجه تحريم، از بی بين

ھای  سياسی تا نرخ باPی سود در فعاليت
بازی و سرانجام اصرار  تجاری و بورس

طبقه حاکم بر ادامه سياست اقتصادی 
 . نئوليبرال

ت#ش رژيم برای ايجاد تحرک در واحدھای 
ھای مالی يا  توليدی از طريق حمايت

ممنوعيت واردات تعدادی از کاPھا نيز 
در طول متجاوز .  يک جواب نداده است ھيچ

 ھزار ميليارد ۵٠از يک سال گذشته بيش از 
تومان تسھي#ت در اختيار واحد توليدی 
صنعتی و کشاورزی قرار گرفت، واردات 

ھای گمرکی   کاP ممنوع شد، معافيت١۴٠٠
داران قائل شدند، اما معضل  برای سرمايه

 ١۴به بھانه تأمين کاPھای اساسی .  حل نشد
 تومان  در اختيار ۴٢٠٠ميليارد دPر با نرخ 

ساز  ھم چاره داران قرار گرفت، آن سرمايه
بازار ارز ھمچنان مت#طم .  مشک#ت نبود

دPر در يک روز نزديک به ھزار .  است
بھای ط# و سکه .  يابد تومان افزايش می

تمام .  پيوسته در حال افزايش است
ھای اقتصاد با نابسامانی و  عرصه

توأم با رکود و .  اند گسيختگی مواجه ازھم
بحران اقتصادی، يک بحران مالی نيز 

درپی  ورشکستگی پی.  گرفته است شکل
تعدادی از مؤسسات مالی در دو سال گذشته 

ھا نيز  بانک.  بازتاب اين بحران مالی است
اند و تنھا با حمايت دولت و  عموماً ورشکسته

. دھند بانک مرکزی به حيات خود ادامه می
ھای وابسته به  تصميم به ادغام بانک

نيروھای مسلح با بدھکاری ک#ن در بانک 
سپه، نمونه ديگری از اين ورشکستگی و 

دولت نيز خود با .   بحران مالی است
کسری .  ورشکستگی مالی مواجه است

 ھزار ميليارد تومان ١٠٠بودجه دولت تا 
دولت مبالغ ک#نی به .  برآورد شده است

ميزان بدھی دولت به .  ھا بدھکار است بانک
 ھزار ٢٩٧ھا تا زمستان سال گذشته به  بانک

اصل و بھره .  ميليارد تومان افزايش يافت
ھا  بدھی دولت از بابت اوراق قرضه به ده

با کاھش شديد .  ميليارد تومان رسيده است
ھای  تنھا پروژه درآمدھای دولت از نفت نه

دولتی متوقف و رکود تشديد شده است، بلکه 
ھای ک#ن  رژيم حتی قادر به تأمين ھزينه

ترين راه را  دولت ساده.   دستگاه دولتی نيست
برای تأمين مخارج خود، انتشار 

ای يافته است که مدام  پشتوانه ھای بی اسکناس
ارزش پول رسمی کشور را کاھش داده و 

ای به خود  سابقه اکنون نرخ تورم ابعاد بی
ساله  مرکز آمار نرخ تورم يک.  گرفته است

/٩را   درصد و افزايش بھای کاPھا را ٢۶ 
 ۵ ، ٩۶ در مقايسه با اسفند ٩٧در اسفند سال 

نرخ تورم .   درصد اع#م کرده است۴٧/  
ھا از  شده مرکز آمار، فرسنگ ساله اع#م يک

حتی .  نرخ تورم واقعی فاصله دارد
ھای وابسته به رژيم، نرخ تورم  اقتصاددان

 درصد ۵٠يک سال گذشته را بيش از 
نقطه کمی  به نرخ تورم نقطه. اند ارزيابی کرده

به حقيقت نرخ تورم يک سال گذشته 
بر طبق اين آمار، ھزينه ھر .  تر است نزديک

 نسبت به اسفند ٩٧خانوار در اسفند سال 
/  ۵ ، ٩۶سال   درصد برای تأمين ۴٧ 

اما مطابق .  نيازھای خود افزايش داشته است
ھمين گزارش، بھای کاPھای اساسی 

 درصد ۴٠٠موردنياز روزمره مردم گاه تا 
ھای  آنچه در گزارش.  يافته است افزايش

کند افزايش  توجه می مرکز آمار جلب
ھايی است  ھا و آشاميدنی آور خوراکی حيرت

ھا سروکار دارند و  روزه مردم با آن که ھمه
 درصد را نشان ٧٣افزايشی بيش از 

 . دھند می
 درصد، گوشت گاو ١٣۵ /  ۴گوشت گوسفند 

 ٩ درصد، مرغ ماشينی ١٢۴ /  ۴يا گوساله 
 / ۵درصد، شکر۶۶ /  ۶ درصد ، قند ١٠۵/  

 درصد، ۶٧ /  ٣ درصد، شير پاستوريزه ٧٨
/  ٧ماست پاستوريزه   درصد، پنير ۵۶ 

 درصد، کره ۵٠/  ٨پاستوريزه ايرانی ، 
 ٩٠٠ درصد، روغن مايع ٣۶ /  ٧پاستوريزه 

  درصد، ۴۵ / ۴گرم 
 ۵ درصد، برنج خارجی ٢٣ /  ۵برنج داخلی 

درصد، ١٠٣ /   ٣فرنگی   درصد، گوجه۴١/  
 ١٠۶ /  ٧ درصد ، پياز ١٠۵ / ٨زمينی  سيب

 درصد، ٢۴٢فرنگی درصد، رب گوجه
/  ٨پرتقال داخل  /  ١ درصد، خيار ٩٠   ٩٧ 
/  ۶درختی زرد  درصد، سيب  درصد، ١۴٠ 

 .  درصد١٢٣ / ۶موز 
 ١٢۵اگر دخانيات را که در ھمين فاصله   

يافته است و افزايش  درصد افزايش
ونقل و گروه پوشاک و کفش  ھای حمل ھزينه

 ٣٠ درصد و مسکن را با بيش از ۵۵را با  
درصد افزايش  در نظر بگيريم، ترديدی 

ھای کارگران و زحمتکشان  نيست که ھزينه
يافته   درصد افزايش٧٠ ، حدود ٩٧در سال 

/ ٣در مورد وسايل خانگی ھم که  .  است  
 در صد افزايش داشته جای بحث نيست، ٧٨

چراکه خريد وسايل چندميليونی، ديگر از 
ھای کارگر و زحمتکش خارج  عھده توده

 .است
در آغاز کار کابينه روحانی، حجم نقدينگی ، 

 ھزار ميليارد تومان بود؛ اما اين ۴٧٣مبلغ 
يافته   تريليون تومان افزايش٢رقم اکنون  به 

 درصد ٩٠اين حجم عظيم نقدينگی که .  است
 درصدی ١٠آن در دست گروه کوچک 

ثروتمندان متمرکزشده است، خود يکی از 
عوامل افزايش نرخ تورم و تشديد رکود 

 .است
در ھمين چند روزی که از سال جديد 

گذرد، بھای برخی کاPھا از نمونه پياز و  می
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 ٨١٧ شماره  ٩٨  فروردين ٢۶      ٩

٨از صفحه   

٩ 

زمينی يکسره  فرنگی و سيب گوجه
که قاعدتاً پس از  رغم اين افسارگسيخته و به

تعطي#ت نوروزمی بايد بھای کاPھا کاھش 
داده بازھم افزايش بھای  يابد، آنچه رخ

دولت نيز در حال افزايش کاPھا و .  ھاست آن
بھای آب و .  خدمات انحصاری خود است

 درصد ٢٣ تا ٧برق از ھم اکنون بين 
 . افزايش يافته است

نقش دولت در اين گرانی کاPھا نيز 
سال گذشته دولت مبلغ .  انکار است غيرقابل

 تومان ۴٢٠٠ ميليارد دPر را با نرخ ١۴
 قلم کاPھای اساسی ٢۵برای تأمين 

اکنون اما دولت اختصاص .  اختصاص داد
 تومانی را برای گوشت حذف ۴٢٠٠ارز 

 قلم کاP نيز ٢۵کرده و قرار است برای بقيه 
گرفته به  حذف ارز دولتی تعلق.  حذف کند

گوشت و تأمين نياز گوشتی با ارز نيمايی، 
نخستين اقدام دولت برای حذف کامل ارز 

نوبخت رئيس سازمان .   تومانی است۴٢٠٠
 فروردين خبر داد ٢٠بودجه روز  و برنامه

 ٢۵ تومانی که برای تأمين ۴٢٠٠حذف دPر 
شده بود  قلم کاPھای اساسی اختصاص داده

 .در دستور کار قرارگرفته است
بايد :"وبودجه گفت رئيس سازمان برنامه

قبول کنيم که شيوه کنونی پرداخت ارز 
۴٢٠٠) به کاPھای اساسی درست )  تومانی 

رسد؛  نيست و اين منافع به دست مردم نمی
بنابراين بحث تغيير اين روند مطرح است 

اما ."  ايم بندی نھايی نرسيده اما ھنوز به جمع
 تومانی ۴٢٠٠او تأکيد کرد که پرداخت ارز 

 لغو شده »گوشت قرمز«به کاPی اساسی 
 .است

برای نمونه گوشت قرمز "  وی ادامه داد 
 ۴٢٠٠ازجمله اق#می که برای واردات ارز 

شد اما شاھد بوديم که  تومانی پرداخت می
قيمت گوشت به دليل خروج دام و نبود 
نظارت کافی کاھش نيافت و مردم از 

براين اساس .  ای نبردند پرداخت يارانه بھره
بندی رسيديم که اگر واردات  به اين جمع

گوشت با ارز نيمايی باشد قيمت آن کاھش 
از محل واردات گوشت با ارز .  يابد می

 ھزار ميليارد تومان ارز ۶٠ تا ۵٠نيمايی 
 ."شود جويی می صرفه

سازوکار دولت اين است که :"وی البته افزود
اين مبالغ را در اختيار مردم قرار دھيم اما 

صورت  اينکه به واردکننده بدھيم يا به
ھای ديگر باشد  کاPبرگ الکترونيکی و شکل

 ."ايم بندی نرسيده ھنوز به جمع
رسد، يک افسانه  که به دست مردم می اين 

گونه که از اختصاص ارز دولتی  است، ھمان
ھم جز گرانی چيزی عايد توده زحمتکش 

داران و دزدان  اين فقط سرمايه.  مردم نشد

دستگاه دولتی بودند که از بابت اين دPرھا 
تصميم کنونی .  ميلياردھا تومان به جيب زدند

 تومانی ۴٢٠٠دولت برای کنار گذاشتن ارز 
برای  تأمين کاPھای اساسی نيز از ھمان 
زمان که مجلس مجوز واردات با نرخ نيمايی 
را در بودجه صادر کرد، مشخص بود که 

مدت دولتی است و  يک اقدام کوتاه اين
زودی جای آن را نرخ ارز سامانه نيمائی  به

. و بھای کاPھای بازار آزاد خواھد گرفت
البته اين ھم گفته شود که دPر سامانه نيمائی 

عدم بازگشت ارز .  ھم بر روی ھواست
حاصل از صادرات غيرنفتی به کشور تا 

طبق .  شده است ھمين امروز ھم مشخص
آمارھای رسمی ميزان صادرات غيرنفتی در 

 ميليارد دPر ۴٠، ٩٧ ماھه نخست سال ١١
 ميليارد دPر ١٠.۵بوده که در اين دوره تنھا 

 . شده است آن به سامانه نيما عرضه
درھرحال، آنچه رخ خواھد داد افزايش بھای 

المللی، کاھش ارزش پول داخلی  ارزھای بين
و افزايش بھای کاPھا و نرخ تورمی باPتر 

اقدام جديد رژيم نيز .   خواھد بود٩٧از سال 
مشکل گرانی را حل نخواھد کرد، برعکس، 

 . بھای کاPھا را بازھم افزايش خواھد داد
در سالی که گذشت درنتيجه کاھش ارزش  

لایر و تورم افسارگسيخته، کارگران بيش از 
نيمی از قدرت خريد خود را از دست دادند و 

حداقل دستمزد يک ميليونی .  فقيرتر شدند
 ۵٠٠ کارگران عم#ً به کمتر از ٩٧سال 

که روحانی به  وقتی. ھزار تومان کاھش يافت
قدرت رسيد حداقل دستمزد ماھانه کارگران 

اکنون در نخستين ماه سال .   دPر بود۴٠٠
در .   يافته است  دPر کاھش١٠٠ به ١٣٩٨

سال جديد نيز  اين تنزل سطح دستمزد 
اما نتيجه اين .  کارگران ادامه خواھد يافت

تورمی برای کارگران   -بحران ژرف رکود
و زحمتکشان ايران فقط تورم و فقيرتر شدن 
نبوده است، بلکه اخراج ھرچه بيشتر 
کارگران و افزايش روزافزون بيکاران بوده 

 . و خواھد بود
 / ٧که مرکز آمار ايران نرخ مسخره  درحالی

 ميليون ٣ درصدی را با جمعيتی حدود ١١
کند و صندوق  برای بيکاران اع#م می

المللی پول نيز اين رقم را در سال گذشته  بين
۴  / /  ١ درصد و برای سال جديد ١۵   ١۶ 

درصد اع#م کرده است، جمعيت بيکاران در 
 ١۵ تا ١٠طور واقعی رقمی بين  ايران به

تشديد رکود در سال جديد .  ميليون نفر است
نيز بر کميت جمعيت بيکاران به شکل 

اندازی  ھيچ چشم.   ای خواھد افزود سابقه بی
. برای بھبود اوضاع اقتصادی وجود ندارد

بخش کارگران و  ای نجات ھيچ معجزه
داری حاکم  زحمتکشان از فجايع نظم سرمايه

يا تشديد فقر و ف#کت يا عزم و اراده .  نيست
ای است  اين گزينه.  به سرنگونی نظم موجود

که در برابر کارگران و زحمتکشان قرار 
 .دارد
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٨درصفحه   

المللی که  مؤسسات و مراکز مالی انحصارات بين
ای از اوضاع  بينانه معموPً ارزيابی خوش

داری ارائه  اقتصادی جھان و کشورھای سرمايه
دھند، از بھبود اوضاع اقتصادی در ايران  می

يکسره قطع اميد کرده و جمھوری اس#می ايران 
را به قعر ليست کشورھای منطقه خاورميانه و 

ھای جديد  گزارش.  اند شمال آفريقا پرتاب کرده
المللی پول از رکود و  بانک جھانی و صندوق بين

بحران اقتصادی در ايران، گرچه ابعاد وخامت 
دھند،  درستی بازتاب نمی اوضاع اقتصادی را به

شان را از وضعيت اقتصادی  فقط ارزيابی اما نه
ايران در سالی که گذشت مورد تجديدنظر قرار 

وتاری را برای سال  انداز تيره داده، بلکه چشم
 . کنند جاری مي#دی ترسيم می

بانک جھانی کاھش نرخ رشد اقتصادی سال 
المللی   درصد و صندوق بين۶/١گذشته را منفی 

برای سال .  اند  درصد ارزيابی کرده٩/٣پول منفی
المللی پول از  جاری نيز ارزيابی صندوق بين

١٠ 
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 در صد و ۶کاھش نرخ رشد اقتصادی، منفی 
/٨بانک جھانی منفی  مرکز .   درصد است٣ 

ھای مجلس نيز کاھش نرخ رشد سال  پژوھش
/۵گذشته و سال جاری را تا منفی   درصد ۵ 

 . بينی کرده است پيش
 درصد در ۶ تا ۵گرچه رشد اقتصادی منفی 

دھنده رکودی بسيار  نفسه نشان منابع ذکرشده، فی
عميق است، اما بازتاب واقعی عمق و گستره 

واقعيت اين است .  بحران اقتصادی موجود نيست
که بحران اقتصادی در دوران جمھوری اس#می 

 -يک بحران اقتصادی ژرف و ساختاری رکود
ھا وجود  تورمی است که ھمواره در اين سال

آنچه .  گاه از ميان نرفته است داشته و ھيچ
داده، تحت تأثير درآمدھای نفتی گاه رکود  رخ

اقتصادی کمی بھبوديافته و يا با کاھش اين 
از ھمين روست که .  تر شده است درآمدھا، عميق

ھا در  گاه کاھشی ھم در طول تمام اين سال ھيچ

  وتار است انداز اوضاع اقتصادی تيره چشم

 برابر  با ٢٠١٩ھای تلويزيون دموکراسی شورايی از اول فوريه   برنامه
  بر روی شبکه تلويزيونی١٣٩٧ماه   بھمن١٢

Komala TV / Shora TV شود پخش می. 
 

بدين " وی شورا تی/ وی  کومله تی"ای شبکه تلويزيونی  مشخصات ماھواره
 :قرار است
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 عمودیپوPريزاسيون 

 :ھای تلويزيون دموکراسی شورايی ساعات پخش برنامه
 ٢۴تا ٢٢:  دوشنبه

  بعدازظھر۴ - صبح ١٠ - بامداد ۴بازپخش : شنبه سه
  ٢۴تا ٢٢: :  چھارشنبه

  بعدازظھر۴ - صبح ١٠ - بامداد ۴بازپخش : پنجشنبه
 ٢۴تا ٢٢: :  جمعه
 ٣٢ تا  ٢٢ : شنبه

  بعدازظھر۴ - صبح ١٠ - بامداد ۴بازپخش : شنبه
 

  بعدازظھر۴ - صبح ١٠ - بامداد ۴بازپخش : يکشنبه
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