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(٩٨ ارديبھشت ١٨روز چھارشنبه   ٨برابر با  

ای  شورای امنيت ملی رژيم با انتشار بيانيه)  می
اع3م کرد، بعد از اين خود را متعھد به رعايت 

ھای مربوط به نگھداری ذخائر  محدوديت
در اين .  داند شده و آب سنگين نمی اورانيوم غنی

 روز به کشورھای باقی مانده در برجام ۶٠بيانيه 
مھلت داده شده است که تعھدات خود بويژه در 

ھای بانکی و نفتی را اجرا کنند و ھمين را  حوزه
شرط اجرای مجدد تعھدات متوقف شده و از 

شورای "در بيانيه . سرگيری آن اع3م نموده است
ضمن اظھار تاسف از عدم انجام "  امنيت ملی
ساير اعضای "  اقدام در خود و متناسب"ھرگونه 

برجام برای جبران تبعات خروج آمريکا از 
ھای عملی  حل ھای آن، يا ارائه راه برجام و تحريم

ھای  سازی و ارتقای ھمکاری به منظور عادی
جمھوری اس3می برای "اقتصادی، گفته شده 

ای غير از کاھش  گزينه...  تامين حقوق خود
 ".تعھدات ندارد

گيری را ھمان  روحانی و ظريف نيز اين موضع
را طی "  تصميم"روحانی اين . روز تکرار کردند

ای به اط3ع سران کشورھای عضو برجام  نامه
شامل آلمان، انگليس، فرانسه، روسيه و چين 

 روز، ۶٠وی گفت اگر در مھلت .  رساند
ھای جمھوری اس3می تامين نشود،  خواست

تعھدات ديگر نيز مرحله به مرحله متوقف خواھد 
 .شد

ھای  گيری و اع3م آن، رسانه به دنبال اين موضع
ای به راه  حکومتی جار و جنجال تبليغاتی گسترده

که گويا جمھوری اس3می در  انداختند پيرامون اين
ھای آمريکا بويژه کشورھای باقی  برابر سياست

مانده در برجام، دست به يک اقدام متھورانه و 
چنين وانمود شد .  دست کم ت3فی جويانه زده است

گونه ھراس و  که گويا جمھوری اس3می بی ھيچ
از موضع قدرت، پيش قدم شده و به يک اقدام 

 .العاده دست زده است خارق
رغم اين تبليغات اما قبل از ھر کس خود  علی

دانند که اين اقدام جز يک  رژيم و سران آن می
ی از سر استيصال و ناتوانی نيست   اقدام جبونانه

و تمام سروصداھايی که حول و حوش آن راه 
بيانيه .  اند به کلی پوچ و توخالی است انداخته

و سخنان حسن روحانی و "  شورای امنيت ملی"
امثال آن، فقط برای خالی نبودن عريضه و برای 
. آن است که جمھوری اس3می چيزی گفته باشد
يک سال پس از خروج آمريکا از برجام و دور 

ھای شديد  افکندن اين توافق نامه و اجرای تحريم
و فزاينده و بازی خوردن رژيم از ساير 

آنچه اين روزھا در نگاه اول به چشم می خورد، 
فرونشستن سيل و بازگشت مردمان سيل زده به 

سيل .  شھرھا و آبادی ھای ويران شده است
ظاھرا فرو نشسته، آنچه اما فرو ننشسته است 
تبعات ويرانگر حاصل از اين سيل و سي3ب 
. است که به زودی ھم فروکش نخواھد کرد
خساراتی غير قابل تصور که با گذشت ھر روز 
چه بسا تبعات روحی و روانی  اين خسارات بيش 

فجايع و .  از تبعات مالی آن نمايان خواھد شد
ويرانی ھايی که در توام با سکوت و بی توجھی 
مسئوjن حکومتی اکنون به صورت سي3ب 

 سھم اندک زنان حتا در
  آمار جمھوری اس!می

 
ھای پوشاک،  اگر ھمه ما، زنانی را که در کارگاه

ھای آجرپزی، پای دار قالی و بسياری  در کارگاه
ھا و مراکز توليدی ديگر  نديده باشيم، اما   کارگاه

ايم که در  مسلما روزانه با زنانی سر و کار داشته
ھا و  کنند، در مغازه متروھا دستفروشی می

ايم که به  اند؛ زنانی را ديده ھا فروشنده فروشگاه
اند،  ھا مشغول ھا يا شرکت کار نظافت در خانه

دھند،  زنانی را که در اينترنت خدماتی ارائه می
يا زنانی را که در روستاھا به کشاورزی 

ايم، اين زنان در  آيا از خود پرسيده.  اند مشغول
 آمار و بازار اقتصاد ايران چه جايگاھی دارند؟

، ٩۵در سال "  مرکز آمار ايران"بنا به آمار 

۴درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٨٢١شماره    ٩٨  ارديبھشت  ٢٣ –سال  چھل و يکم 

 با فراموش کردن سيل زدگان بر آنان جفا نکنيم

ھای رقيب ھيئت حاکمه  بر سر تملک  نزاع جناح
گروھی از .  ھای دولتی باj گرفته است کارخانه

نمايندگان مجلس ارتجاع  که وابسته به جناح 
اند  که در  رقيب روحانی ھستند، عنوان کرده

ھای  جريان واگذاری موسسات دولتی سوء استفاده
حدود سه ماه پيش .  ک3نی صورت گرفته است

 تن از اين نمايندگان خواستار ۵٠
سازی  الخروجی رئيس سازمان خصوصی ممنوع

در پی آن، روز .  شدند که گويا عملی شده است
 تن از نمايندگان مجلس ١١۵گذشته اع3م شد  که 

ای به رئيس دستگاه قضائی  با ارسال نامه
ھای  خواستار رسيدگی جدی و عاجل به پرونده"

 تنھا راه بھبود شرايط اقتصادی 
 ست برقراری حکومت شورايی

 
بيکاری امان مردم .  شوند تر می ھای کارگران و زحمتکشان ھر روز کوچک کند، سفره گرانی بيداد می

قدر ناچيز است که به اعتراف مقامات  دستمزدھای کارگران آن.  بويژه زنان و جوانان را بُريده است
اما کدام نياز ضرروی .  شود حکومتی نيمی از آن صرف تامين نيازھای ضروری خوراکی می

که حداقل نيمی از درآمد خانوارھای کارگری و ديگر زحمتکشان جامعه صرف  با اين!  خوراکی؟
چون گوشت، ماھی و ميوه يا  شود اما با اين وجود بسياری از اق3م ضروی ھم ھای خوراکی می ھزينه

گاھی جايی مختصر در سفره کارگران و  اند و يا گاه ھا حذف شده ھای آن طور کلی از سفره به
 .يابند زحمتکشان می

ما .  ھای دولت خود عامل مھمی در افزايش گرانی و گسترش فقر در جامعه است در اين ميان سياست

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

ھای رقيب، بر سر  نزاع جناح
 ھای دولتی تملک کارخانه
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١از صفحه   

 بست و تھديدات توخالی جمھوری اس!می استيصال، بن

  ٨درصفحه 

نامه و باjخره  کشورھای عضو اين توافق
ادعاھای دور و دراز شخص اول حکومت در 
باب پاره کردن و تکه تکه کردن و سوزاندن و 
آتش زدن برجام، جمھوری اس3می ديگر 

چنان خود را به سکوت و  توانست ھم نمی
زد و يک  خبری بزند و بايد يک حرفی می بی

که از درون  بويژه آن.  کاری انجام می داد
ھا نيز  حکومت و از طرف بسياری از خودی

تحت فشار بوده است که ھر طور شده جمھوری 
 .اس3می بايد کاری انجام دھد و حرفی بزند

که به  رژيم جمھوری اس3می ھم البته نه برای اين
فرض آمريکا و اروپا را تھديد کرده باشد تا بلکه 
امتيازی بدست آورد، بلکه بيشتر از اين بابت که 
حرفی زده باشد که شايد مدافعان نظام بويژه 

ای را آرام کرده باشد، بايد  چاکان خامنه سينه
شکست و  عملی خود را می سکوت و انفعال و بی

وگرنه ھر کس .  کرد به قول معروف فيلی ھوا می
گيری جمھوری اس3می  داند که موضع اين را می

ھا و قدرت رژيم و از  نه برخاسته از توانايی
موضع قدرت که درست نقطه مقابل آن از موضع 
ضعف و استيصال و درماندگی کامل رژيم نشات 

تاکيدات مکرر روحانی و ظريف و .  گيرد می
خواھد از  که جمھوری اس3می نمی ديگران بر اين

ھا به معنای پايان  برجام خارج شود، اقدام آن
بدون نقض "خواھد  برجام نيست، بلکه می

در "و "  طبق برجام"، "در برجام"، "برجام
تعھدات خود را کاھش دھد، "  چارچوب برجام

 .گويای ھمين واقعيت است
اما اين تعھدات چگونه قرار است کاھش يابد؟ از 
اين طريق که بعد از اين، انتقال و فروش 

شده و آب سنگين به خارج کشور  اورانيوم غنی
 .متوقف خواھد شد

جمھوری اس3می پيش از اين متعھد شده بودکه 
 ٣٠٠شده خود را به  ميزان ذخائر اورانيوم غنی

 تن محدود ١٣٠کيلو و ذخائر آب سنگين را به 
کند و مازاد آن را به کشورھای ديگر منتقل کند و 

حاj درست در سالگرد خروج آمريکا .  بفروشد
ھای آمريکا که  از برجام وتشديد و گتسرش تحريم

تا فروش آب سنگين و مبادله مازاد ذخيره 
اورانيوم غنی شده با کيک زرد ھم گسترش و 
تعميم يافته است، شورای امنيت ملی رژيم و 

اند   گرفته"تصميم"گويند  رئيس جمھور آن می
جالب اين جاست !  فروش اين دو را متوقف سازند
آبرو و سران و قيح و  که در اين ماجرا، رژيم بی

دروغگو و شارjتان آن اص3 به روی مبارک 
 تصميمخود نياوردند که قبل از به اصط3ح 

جمھوری اس3می و شورای عالی آن برای توقف 
شده و آب سنگين، که  فروش مازاد اورانيوم غنی

ھای  وسيعاً در بوق و کرنا دميده شده و رسانه
که صبر و  وابسته به حکومت نيز با ذکر اين

تحمل جمھوری اس3می حد و اندازه دارد و آن را 
پيام جدی و جسورانه جمھوری اس3می به ترامپ 
و اتمام حجت به اروپا وانمود کردند، خريد و 
فروش اين دو قلم در آخرين اقدامات تحريمی 

در واقع اين دولت آمريکا .  آمريکا لغو شده بود

ای  ھای مربوط به ھمکاری ھسته بود که معافيت
کشورھا با جمھوری اس3می در زمينه انتقال آب 
سنگين مازاد و مبادله اورانيوم غنی شده با کيک 

 تصميماصط3ح   از به زرد را از چند روز قبل
لغو )  ٢٠١٩ می ۴(شورای امنيت ملی رژيم 

کرده بود و در واقع پس از آن، جمھوری اس3می 
توانست اين دو قلم را به کشورھای  ديگر نمی

عبارت ديگر  به.  ديگر بفروشد و يا منتقل کند
ظريف .  را قب3 کسان ديگری گرفته بودند  تصميم

نيز در توئيتی خواسته يا ناخواسته اين ماجرا را 
رسوايی رژيم و ژست توخالی آن به .  فاش کرد

آميز بود که حتا  برانگيز و افتضاح حدی رسوايی
ھای رسمی وابسته به جناح  برخی از روزنامه

آمريکا "مقابل روحانی نيز با تيتر درشت نوشتند 
شده و آب سنگين شد،  مانع فروش اورانيوم غنی

 "!دولت ژست گرفت
نظر از ھر ادعايی که  نفس اين موضوع ضرف

رژيم و سران آن داشته باشند، درجه استيصال و 
 .دھد خوبی نشان می درماندگی رژيم را به

واقعيت اين است که جمھوری اس3می در 
ای با آمريکا و توافق برجام و  منازعه ھسته

عواقب خروج آمريکا از آن، جايگاه مھمی را 
چين، (برای ساير کشورھای عضو برجام 

قائل شده و )  روسيه، آلمان، انگلستان و فرانسه
رژيم بر .  ھا خيلی حساب باز کرده بود روی آن

اين تصور بود که پس از خروج آمريکا از برجام 
تواند مشک3ت ناشی از اين موضوع بويژه  می

ھای آمريکا را به کمک اين کشورھا حل و  تحريم
اما در يک سالی که از خروج .  برطرف کند

آمريکا از برجام گذشته است، اين مشک3ت نه 
فقط برطرف نشده و حتا کاھش نيافته بلکه با 

ھا و توسعه دامنه آن، بر عمق و  افزايش تحريم
گستره مشک3ت رژيم نيز افزوده شده و جمھوری 

بستی عميق و تمام  اس3می را در استيصال و بن
اروپا در ماجرای .  عيار قرار داده است

سردواندن جمھوری اس3می برای سروسامان 
دادن يک مکانيزم مالی و بانکی به نحوی که 
رژيم بتواند روابط مالی و اقتصادی و بانکی خود 
را با جھان تنظيم و دست کم پول فروش نفت را 
از آن طريق دريافت کند، نشان داد که تا چه حد 
در زمينه ھمکاری با جممھوری اس3می و 

ھای ترامپ در قبال جمھوری  مخالفت با سياست
اين البته مربوط به زمانی .  اس3می جدی است

طور رسمی به فروش  است که ھنوز نفتی به
. رسيد و مشکل فقط دريافت پول نفت بود می

ھا اما اکنون از اين مراحل بسيار فراتر  تحريم
 .رفته و مشک3ت رژيم را صد چندان کرده است

جمھوری "  اولتيماتوم"مورد خطاب اصلی 
اس3می و بيانيه شورای امنيت ملی و رئيس 

اما .  جمھور آن، کشورھای اروپايی ھستند
جمھوری اس3می که در اين نزاع حتا نتوانسته 
است ادای يک ببر کاغذی که بماند، ادای يک 
بچه گربه را درآورد که ھنگام گير افتادن در سه 

کننده خود چنگ و پنجول  کنج، به روی محاصره
کشد، مشخص است که با اين ژست توخالی  می

روز بعد از .  تواند کاری از پيش ببرد نيز نمی
اع3م موضع جمھوری اس3می در حالی که 
ھنوز جوھر تھديدات ق3بی و توخالی و 

اjجل رژيم کام3 خشک نشده بود، اتحاديه  ضرب
ای اع3م کرد کشورھای  اروپا با صدور بيانيه

پذيرند و  اjجلی را نمی گونه ضرب اروپايی ھيچ
پايبندی ايران به برجام را زير نظر خواھند 

در بيانيه مشترک موگرينی و وزرای .  داشت
خارجه آلمان، انگليس و فرانسه نه فقط پذيرش 

اjجل به صراحت رد شده بلکه  ھرگونه ضرب
خواھيم  ما قويا از ايران می"چنين نوشته شده  ھم

گونه که تاکنون پايبند   به تعھداتش در برجام ھمان
ھای  بوده ادامه دھد و از برداشتن ھرگونه گام

 ".زا بپرھيزد تنش
کرد با توسل به  جمھوری اس3می تصور می

تواند خود را از تاثيرات  کشورھای اروپايی می
بستی که در آن  ھا و بحران و بن مخرب تحريم

از اين رو انرژی و وقت .  گرفتار آمده نجات دھد
زيادی را صرف جلسات و ديد و بازديدھای 
مکرر با مقامات رسمی کشورھای عضو برجام 

در .  نمود و اميدھای زيادی به آن بسته بود
که جمھوری اس3می در حال و ھوای  حالی

جبران خ3ء ناشی از خروج آمريکا و معجزه 
ھای اين کشور بود، اروپا اما  اروپا در قبال تحريم

ھای شفاھی و مبھم و ات3ف وقت و  جز وعده
ھای سياسی کاری انجام  صدور برخی اط3عيه

توانست انجام دھد و خ3ف خواست و  نداد و نمی
عراقچی .  اراده آمريکا در اين مورد حرکت کند
ما در "گويد  معاون سياسی وزير خارجه می

يازده حوزه شامل مسائل مالی و بانکی و نفت و 
گاز و پتروشيمی و حمل و نقل و موارد ديگری 
برای کشورھای اروپايی تعھداتی ايجاد کرديم، 

ھا  ھايی را در اين حوزه حل ھا متعھد شدند راه آن
 اما در عمل نخواستند يا نتوانستندپيدا کنند 
 ارديبھشت ١٩ايسنا (شان را انجام دھند  تعھدات

 ).تاکيد از ماست - ٩٨
روشن است که در دعوای جمھوری اس3می و 

خواھد و  ھا، اروپا نه می آمريکا و موضوع تحريم
تواند کار خاصی که مورد رضايت و  نه می

حد و .  دلخواه جمھوری اس3می باشد انجام دھد
حدود مانورھای اروپا در قبال جمھوری اس3می 

اين مانورھا در .  و آمريکا بسيار محدود است
اساس معطوف به منافع اقتصادی و سياسی آن 
است و اين منافع البته که در حفظ روابط و 
مناسبات حسنه اقتصادی و مالی و سياسی با 
آمريکاست که خيلی بيشتر از منافعی است که از 
قِبَِل حفظ مناسباتش با جمھوری اس3می تامين 

 .شود می
بنابراين گفتن ندارد که اروپا تسليم فشارھای 

ھای  جمھوری اس3می برای مقابله با تحريم
حتا چين و روسيه نيز .  آمريکا نشده و نخواھد شد

گرچه ممکن است گاه مواضع متفاوتی در مقايسه 
با ساير کشورھای عضو برجام اتخاذ کنند يا 

ھا متفاوتی بزنند، اما اين دو کشور نيز در  حرف
نھايت دنبال منافع اقتصادی و سياسی و حفظ 
مناسبات خود با آمريکا و اروپا ھستند و 

توانند در اين مورد مشخص خود را به کلی  نمی
با جمھوری اس3می در برابر آمريکا و آلمان و 

 زنده باد سوسياليسم 



 ٣ ٨٢١ شماره  ٩٨  ارديبھشت  ٢٣      ٣

٨درصفحه   

١از صفحه  دولت جمھوری اس3می به دست فراموشی سپرده  
بم است، که با   ٨٢نمونه اش زلزله سال .  شده اند

گذشت اين ھمه سال ھنوز زخم ھای زلزله 
نمونه اش زلزله .  زدگان آن ديار التيام نيافته است

ورزقان در آذربايجان شرقی است، که   ٩١سال 
بخش اعظم وعده ھای دولت جمھوری اس3می 

نمونه اش زلزله کرمانشاه و .  در ھوا مانده است
است، که با گذشت دو   ٩۶سر پل ذھاب در سال 

سال، زلزله زدگان بی خانمان آن ديار ھنوز در 
 .کانکس ھا زندگی می کنند

در اين ميان اما بارش شديد باران ھای فروردين 
و پيامد آن جاری شدن سيل و سي3ب در   ٩٨ماه 

اغلب استان ھای کشور شرايط ديگر گونه ای را 
شرايطی .  برای مردم سيل زده ايجاد کرده است

که قابل مقايسه با آنچه تاکنون مردم مناطق زلزله 
شدت سيل، .  زده با آن مواجه بوده اند، نيست

استان کشور، ميزان   ٢۵دامنه گستردگی آن در 
تلفات جانی و شدت ويرانی برجای مانده از اين 
فاجعه دردناک، بويژه در استان ھای گلستان، 
خوزستان، مازندران و لرستان به قدری باj و 
غير قابل تصور بوده است که ھرگونه سکوت و 
بی خبری از وضعيت روزانه سيل زدگان به 
معنای پاشيدن غبار فراموشی بر چھره درھم 
شکسته آنان و به طريق اولی جفای بزرگی در 

  .حق مردم ھستی باخته آن دياران است
آنچه وضعيت سيل زدگان اخير را با زلزله 
زدگان بم، ورزقان، تبريز، کرمانشاه و سرپل 
ذھاب متفاوت کرده است، ھمين وسعت گستردگی 
مناطق سيل زده و نيز شدت تلفات و ميزان 

تا جايی که .  خسارات وارده بر اين مناطق است
به گفته مديرکل روابط عمومی سازمان مديريت 

ميليون نفر به طور مستقيم و   ١٠بحران، حدود 
. غير مستقيم با تبعات سيل اخير درگير ھستند
ايلنا، خبرگزاری رسمی جمھوری اس3می در 

ھزار   ۴٠يک رقم از نياز به بازسازی کامل  
 ۴١واحد مسکونی شھری و روستايی  و تعمير 

رئيس .  ھزار واحد مسکونی ديگر خبر داده است
 ٧۶پزشکی قانونی شمار کشته شدگان را بيش از 

نفر اع3م کرده و يک مقام وزارت جھاد 
کشاورزی از وارد شدن خسارت به بيش از يک 
ميليون ھکتار زمين کشاورزی و باغ خبرداده 

اين ھا جدای از خساراتی است که بر .  است
ھزاران کيلومتر جاده وارد و پل ھايی که ويران 

سياست دولت اما بر اين است که آمار .  شده اند
دقيقی از ميزان کل خسارات وارده بر مناطق 
سيل زده اع3م نکند، تا کتمانی بر عمق فاجعه و 
سرپوشی بر بی کفايتی جمھوری اس3می گذاشته 

با اين ھمه و به رغم اط3عات قطره چکانی .  شود
دولت در ارائه برآورد خسارات سيل، بر اساس 
آمارھای منتشره فقط خسارت وارده بر 

ھزار ميليار تومان   ٧کشاورزان و توليدکنندگان، 
آمارھای غير رسمی، .  تاکنون  اع3م شده است

ميزان کل خسارات وارده بر مناطق سيل زده را 
 .ھزار ميليارد تومان برآورد کرده اند ٣٠تا 

اع3م ھمين نصف و نيمه  آمارھا و ارقام 
خسارات وارده بر مناطق سيل زده فقط نشانگر 
يک چيز است و آن ھم بيان شرايط بسيار 
دردناک، رنج آور و تاسف بار ميليون ھا تن از 

مردمی که بعد از سپری .  مردم  سيل زده است
شدن آن روزھای التھاب آور وقوع سيل و 
امدادرسانی ھای مردمی، اينروزھا در محاق 

 .بيداد در حنجره ھا خفه شد
در اين سال ھای سپری شده، جمھوری اس3می 
برای توده ھای مردم ايران تنھا يک نظام سياسی 

مسئوjن اين رژيم .  فاسد و سرکوبگر نبوده است
تبھکار، ع3وه بر سرکوبگری، ع3وه بر سلب 
آزادی ھای فردی و اجتماعی و پايمال کردن 
ابتدايی ترين حقوق دموکراتيک توده ھای مردم 
ايران، يک مشت دزدان و غارتگرانی بوده اند 
که بخش اعظم سرمايه ھای مملکت را يا به جيب 
زدند و يا برای تحقق جاه طلبی ھای پان 
اس3ميستی و توسعه طلبانه خود در لبنان و يمن 

ھمه آن سرمايه .  و سوريه و عراق به باد فنا دادند
ھايی که حاصل يک عمر کار و ت3ش کارگران 
و زحمتکشان جامعه بود و از اين رو می بايست 
تماما برای تامين رفاه عمومی، تحصيل و 
بھداشت و درمان رايگان ھزينه می شد، اما 
. صرف دزدی ھا و جاه طلبی ھای طبقه حاکم شد
سرمايه ھايی که می بايست برای بھينه سازی 
مدارس، افزايش حقوق کارگران، معلمان و ديگر 
گروه ھای مزدبگير جامعه خرج می شد، و 
مھمتر از ھمه می بايست برای عمران و آبادانی 
و استحکام زيرساخت ھای کشور ھزينه می شد، 
اما تماما توسط غارتگران دزد و فاسد جمھوری 

  .اس3می به چپاول و تاراج رفت
نتيجه استمرار تاکنونی اين وضعيت، برای توده 
ھای زحمتکش مردم ايران جز کشتار و مرگ، 
جز فقر و ويرانی، جز آوارگی و بی خانمانی 

نتيجه تداوم چنين .  چيز ديگری نبوده است
حاکميتی فاسد ھمانا اين بوده است که با وقوع ھر 
حادثه طبيعی، با وقوع ھر سيل و توفان و زلزله 
ای، ھزاران کيلومتر جاده ويران، پل ھا شکسته، 
خانه ھا آوار، مردمی به زير آوار مانده، کشته 
شدگانی بی شمار، انبوھی بی خانمان، انبوھی 
سرشکسته و موجی از ھستی باختگان در گوشه 

ھستی باختگانی .  و کنار کشور برجای مانده اند
که روز از پی روز در سکوت و بی توجھی 

بزرگتری بر زندگی و پيکر زخم خورده مردم آن 
سي3بی از سکوت، بی خبری، .  ديار جاری است

وادادگی، ھمراه با رنج و عذابی طاقت فرسا که 
اين روزھا به صورت زخمی ناسور روح و 
روان مردم سيل زده را در چنبره خود گرفته 

  .است
درد و رنجی که اکنون بر مردم زخم خورده 
نواحی سيل زده آوار شده است، طبيعتا نمی تواند 
صرفا برآمده از وقوع سيل و سي3ب لحظه ای 

اين ھمه .  در تعدادی از استان ھای کشور باشد
ويرانی و خرابی حاصل چھل سال بی کفايتی و 
بی لياقتی حاکميت ننگين ارتجاع اس3می بر توده 

از روزی که خمينی .  ھای مردم ايران بوده است
و دار و دسته ارتجاع اس3می بر توده ھای مردم 
. ايران حاکميت يافتند، چھل سال گذشته است
چھل سال توامان با رنج و سرکوب و کشتار، 
چھل سال ويرانی و تحميل بی حقوقی محض به 

چھل سال .  توده ھای زحمتکش مردم ايران
استمرار حاکميت استبدادی و توام با آن وقوع 
حوادث ويرانگری ھمانند جنگ و سيل و توفان و 

در تمامی اين سال ھا، حاصل کار .  زلزله
جمھوری اس3می برای مردم ايران چيزی جز 
سرکوب، کشتار، فقر، آوارگی، بی خانمانی و 
نشاندن غبار حسرت و اندوه بر چھره کارگران و 

دراين چھل سال، .  زحمتکشان ايران نبوده است
شادمانی از چھره ھا گريخت، لبخند بر لبھا 

در اين .  خشکيد و اندوه بر بام ھر خانه ای نشست
سال ھای سراسر وحشت و مرگ، بعضا روزھا 
و شب ھايی بر مردم ايران رفته است که خود در 

روزھای کشتار جمعی، شب .  سالی نمی گنجد
ھای بيداد زندان و شکنجه و بند، روزھای 
آوارگی، دلمردگی، روزھای سيل و بی خانمانی، 
شب ھای کابوس به زير آوار رفتن در ويرانی 

روزھا و شب ھای برآمده از چھل سال .  زلزله ھا
حاکميت دھشتبار جمھوری اس3می که در 
مواردی ضجه و فرياد نيز در فراسوی اين ھمه 

 با فراموش کردن سيل زدگان بر آنان جفا نکنيم
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١از صفحه   

  ۵درصفحه 

 ھای دولتی ھای رقيب، بر سر تملک کارخانه نزاع جناح

برگزاری "  و"  ھا  متعدد تخلف در واگذاری
رئيس سازمان (علنی محاکمه نامبرده

و انتشار اخبار مربوط به )   سازی خصوصی
 . شدند" آن

واگذاری مؤسسات توليدی و خدماتی دولتی 
به بخش خصوصی در ايران گرچه برای 

داران،  باندھای درون ھيئت حاکمه  و سرمايه
منافع و سودھای ک3نی به بار آورده است، 
اما ھمواره برای کارگران عواقب وخيمی در 

ھايی که  بسياری از کارخانه.  پی داشته است
داران  در طول سی سال گذشته به سرمايه

بخش خصوصی واگذار شدند، از نمونه 
 سازی ری، شرکت آزمايش،  ارج، چيت

سازی  ، چيت)بلر(نما  آونگان جام جھان
ھای غذايی  بھشھر، روغن قو، ، فراورده
کلی تعطيل و  مشھد، يخچال ايران پويا  به

ھا شرکت نيز  ده.  ھا بيکار شدند کارگران آن
چيزی نمانده .  اند اکنون با بحران مواجه ھم

بود که ھپکو، فوjد اھواز و مجتمع کشت و 
تپه نيز تعطيل شوند و  صنعت نيشکر ھفت

ھا نيز  متجاوز از ده ھزار کارگر اين شرکت
اما مقاومت شديد کارگران فع3ً .  بيکار شوند

. ھا گرديد مانع از تعطيلی اين کارخانه
سازی برای  ای که اين خصوصی نتيجه

کارگران به بار آورد، به تعويق افتادن مداوم 
پرداخت دستمزد به مدت چندين ماه، کاھش 
روزافزون دستمزد واقعی، بی حقوقی و 

. ھا ھزار کارگر بوده است بيکاری ده
خصوصی سازی در ايران چنان وضعيت 

ھا،  وخيمی به بار آورد که اکنون اقتصاددان
ھای اقتصادی و حتی برخی از  روزنامه

مقامات رژيم از نمونه معاون 
جمھوری نيزاز بحران و شکست  رئيس

مدتی پيش .  گويند سازی سخن می خصوصی
سازی نيز در يک  رئيس سازمان خصوصی

گفتگوی تلويزيونی ضمن پذيرش شکست، 
"در پی توجيه آن برآمد و گفت اجرای : 

 ١٢ قانون اساسی در ۴۴ھای اصل  سياست
سال گذشته موفق نبود، اّما علت آن سازمان 

ھای واگذارشده  سازی و يا بنگاه خصوصی
دھند  نيست بلکه علت اين است که اجازه نمی

." سازی کار خود را انجام دھد خصوصی
لحظه ھم  وجود يک بااين. شکست آشکار است

حاضر نيستند به آن پايان دھند،چون منافع 
ھاست و جزئی  سازی ھا در اين خصوصی آن

از سياست اقتصادی جمھوری اس3می و 
 . گردد دار حاکم، محسوب می طبقه سرمايه

سازی به بحران و شکست  اما چرا خصوصی
سازی  ادعا  انجاميد؟ طرفداران خصوصی

سازی  کنند که در ايران، خصوصی می
شود که  گفته می.  طور واقعی اجرا نشد به

ھای دولتی  آنچه انجام گرفت، واگذاری بنگاه
دولتی و ازجمله،  به نھادھای عمومی و شبه

ھا تحت عنوان  سپاه پاسداران بود که از آن
داران  اما سرمايه.  شود برده می خصولتی نام

طور  بخش خصوصی که گويا قرار بود به
ھا واگذار  ھای دولتی به آن واقعی سرمايه

ھای  شود، چه کسانی ھستند که اگر کارخانه
گرفت  ھا تعلق می دولتی به آن

گرفت؟ از  سازی واقعی انجام می خصوصی
سازی چنين  اظھارنظر طرفداران خصوصی

آيد که گويا در دوره رفسنجانی و  برمی
درستی انجام  سازی به خاتمی خصوصی

نژاد است که  گرفت و از دوره احمدی
شده  سازی از مسير خود منحرف خصوصی

واقعيت اما اين است که از ھمان .  است
عنوان  دوران رفسنجانی مؤسسات دولتی به

غنائمی که از رژيم گذشته به چنگ 
جمھوری اس3می و لشکريان اس3م افتاده 

بايستی بين طرفداران جمھوری  بود، می
اس3می توزيع شوند و بين باندھای وابسته به 

ھای  سازی خصوصی.  رژيم توزيع شدند
دوران رفسنجانی بين دارو دسته وابسته به 

ھا که خود را تحت  ھای آن اين باند و خانواده
عنوان کارگزاران سازندگی متشکل کرده 

رفسنجانی تا آنجا پيش رفت . بودند،توزيع شد
که حتی وزارت اط3عات و سپاه پاسداران 

کسانی .  ھای اقتصادی کرد را تبديل به بنگاه
ھا داده شد، تمام  ھای دولتی به آن که شرکت

ھای وابسته به قدرت حاکم  ھا افراد و گروه آن
نظامی، اط3عاتی ،بوروکرات، .  بودند

گويا قرار بود .  اللھی و بازاری آخوند، حزب
ھا با دريافت اين مؤسسات، مفت و مجانی  آن

. داران خصوصی آينده شوند تبديل به سرمايه
ھا  ھا و مؤسسات مختلفی به آن کارخانه

واگذار شد، اما برخ3ف ادعای رفسنجانی و 
ھا در دست  طرفداران او ، قراری نبود که آن

داران جديد، تبديل به مؤسساتی  برای  سرمايه
اغلب اين .  رشد توليد، رونق و اشتغال شوند

موسسات در ھمان مراحل اوليه تحت عنوان 
. غير سود ده، ورشکسته و غيره تعطيل شدند

ھا ھم  ھا به فروش رفت و زمين آن وسايل آن
يا به قيمت گزاف به فروش رفت يا تبديل به 

ميلياردھا تومان پول مفت و مجانی .  برج شد
آنچه نصيب کارگران .  ھا رفت به جيب آن

سازی بود و  شد، بيکاری ناشی از خصوصی
عنوان ھمزاد  ھا به گرانی که آزادسازی قيمت

روشن .ھا،  به بار آورد  سازی خصوصی

سازی  است آنچه که تحت عنوان خصوصی
انجام گرفت، چيزی جز غارت و چپاول 

ھمين .  ھای متعلق به مردم ايران نبود ثروت
سازی چنان فسادی به ھمراه آورد  خصوصی

ھای بزرگ در درون  که حتی به جنجال
 .ھيئت حاکمه انجاميد

سازی، نشان  آمارھای سازمان خصوصی
 ، حدود ٧۵ تا ٧٠ھای  دھد که طی سال می
ھای دولتی   ميليارد تومان سھام شرکت٣٣٢

که رفسنجانی به قدرت  وقتی. واگذارشده است
 ٣٣٢ تومان بود و مبلغ ٧رسيد نرخ دjر 

بعد از .  داد ميليارد رقم بزرگی را تشکيل می
رسيد که "  طلبان اص3ح"رفسنجانی نوبت به 

ک3ه مانده  در دوران رفسنجانی سرشان بی
ھا انتقادات تندی به سياست اقتصادی  آن.  بود

او، واگذاری مؤسسات دولتی  و فساد و 
ھا سھم  دزدی توأم آن داشتند، اکنون اما آن

کردند و ھمان ماجرای  خود را طلب می
دوران رفسنجانی تکرار شد، با اين تفاوت 

ھا به افراد و مؤسسات  که حاj اين بنگاه
وابسته به باند ديگری از ھيئت حاکمه واگذار 

ساله زمامداری خاتمی  در دوره ھشت.  شد می
 ميليارد تومان از ۵١۵جمعاً دو ھزار و 

ھای دولتی از طريق  سھام شرکت
نژاد  بعداً احمدی.  سازی واگذار شد خصوصی

ھای مقامات دولتی و  ، بخشی از سوءاستفاده
ھای  ھا را در جريان واگذاری وابستگان آن

با تمام رسوايی که .  دوره خاتمی افشا کرد
سازی به بار آورده بود، علی  اين خصوصی

ای که متھم رديف اول در نابودی  خامنه
ھای کشور و غارت و چپاول اموال  ثروت

 با اب3غ ٨٠عمومی است، در اواسط دھه 
 ، دستور ۴۴ھای کلی اصل  سياست

 . سازی گسترده را صادر کرد خصوصی
دانست که  خوبی می ای خود به خامنه

سازی يعنی چه و چه فجايعی  خصوصی
: گفت ١٣٨٩او در سال .   بار آورده است به

ھا کارخانه را بخرند، بعد به  اين"کسانی بلدند
گير  ھای گوناگون کارخانه را زمين بھانه

کنند، کارگرھا را بيکار کنند، بعد از 
، پول  آjت فرسوده ھمان کارخانه ماشين

فروشش را دربياورند، از زمين آن کارخانه 
ھم به ميلياردھا آjف و الوف برسند؛ از اين 

شود بايد ھمه حواسشان  کارھا شده است، می
ھمه حواسشان جمع بود و !  آری."  جمع باشد
نژاد رخ  ھايی که در دوره احمدی با واگذاری
 . ترين تاراج صورت گرفت داد، بزرگ

ای برای گسترش  مجری فرمان  جديد خامنه
نژاد بود که  ھا، احمدی سازی خصوصی

سازی و آزادسازی  ترين خصوصی وسيع
ھا و حذف سوبسيدھا را در دوران  قيمت

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 
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۴از صفحه   

 ھای دولتی ھای رقيب، بر سر تملک کارخانه نزاع جناح

جمھوری اس3می به مرحله اجرا درآورد و 
المللی  نامه صندوق بين رو تشويق از ھمين

تفاوت اين دوره با .  پول را نيز دريافت کرد
ازاين،  گذشته در اين بود که اگر پيش

ھای دولتی بيشتر به افراد وابسته به  کارخانه
باندھای درون ھيئت حاکمه واگذار 

شدند،اين بار عمدتاً بدون ھرگونه  می
ھا و نھادھای  ظاھرسازی مستقيماً به ارگان

ای ازجمله سپاه پاسداران و  تحت امر خامنه
مؤسسات اقتصادی و مالی وابسته به 
نھادھايی امثال بنياد مستضعفان، بنياد شھيد، 

، آستان قدس )ره(ستاد اجرائی فرمان امام 
 اjمام صادق واگذار  رضوی، موسسه جامعه

ھای بازنشستگی  شد و بخشی ھم به صندوق
بر طبق آمارھای سازمان .  رسيد

نژاد  سازی، در دوره احمدی خصوصی
ھای واگذارشده دولتی به  ارزش سھام شرکت

 ميليارد تومان ۶۴۴ ھزار و ١٠٢حدود 
 دارائی دولت،  بخشی از اين واگذاری.  رسيد

ھای  ظاھراً برای رد ديون و پرداخت بدھی
دولت به طلبکاران از طريق مذاکره مستقيم 

 .صورت گرفت
روحانی ھم برای جبران ورشکستگی مالی 
دولت، چوب حراج بر تعداد ديگری از 

ھای دولتی زير  بنگاه.  باقيمانده مؤسسات زد
ھا و  قيمت به فروش رفت، تا بخشی از بدھی

ھای  در بودجه.کسری بودجه جبران گردد 
سازی  ساjنه دولت، سازمان خصوصی

مکلف شد برای تأمين بخشی از منابع 
. ھای دولتی را واگذار کند بودجه، بنگاه

ھا در دوره روحانی  مجموع ميزان واگذاری
 ھزار ميليارد تومان ١۵.۵نيز به حدود 

 .رسيد
اين واقعيت در ايران بر کسی پوشيده نيست 
که در جريان اين واگذاری مؤسسات توليدی 

ھای ک3نی  و خدماتی دولتی، چه سوءاستفاده
صورت گرفت، چه زد و بندھايی رخ داد و 

ھای  باندھای درون ھيئت حاکمه چه پول
 .  ک3نی به جيب زدند

شده از سوی سازمان  براساس آمار ارائه"
سازی، تا پايان سال گذشته تعداد  خصوصی
ھای اين  بنگاه در ليست واگذاری١٩٩٢

سازمان قرارگرفته است که از اين تعداد 
 شرکت به دjيل مختلف ازجمله ۴۵٠حدود 

از ليست ...  انح3ل، ورشکستگی، ادغام و
ھمچنين از .  اند شده ھای دولت خارج واگذاری
 شرکت در ٢٠٠مانده حدود  بنگاه باقی١۵١۶

صورت غيررقابتی در  ھا به طول اين سال
قالب رد ديون دولت يا سھام عدالت و بدون 

 .اند برگزاری مزايده واگذارشده
شرکت باقيمانده نيز ١٣٣٠بر اين اساس از 

ھا قرار گرفتند، حدود  که در ليست واگذاری

اند و حدود  درصد تاکنون به فروش رسيده۵٢
ھا قرار   درصد نيز در ليست واگذاری۴٨
 ."دارند

، زمان تأسيس سازمان ١٣٨٠از سال "
سازی تا اواسط سال گذشته،  خصوصی

 ١۴٧ھای صورت گرفته  ارزش کل واگذاری
تا پايان سال .ھزار ميليارد تومان بوده است 

 ميليارد لایر ٨٢۶ ھزار و ٣٨گذشته نيز 
سھم و اموال دولتی توسط سازمان 

 ."سازی واگذارشده است خصوصی
ھا و مؤسسات  اما سرنوشت اين کارخانه

واگذارشده چه شد؟ ديگر اثری از مؤسسات 
از .  واگذارشده در دوران رفسنجانی نيست

سازی تشکيل شد  که سازمان خصوصی وقتی
نيز اط3عاتی منتشر نشد تا اواخر سال 
گذشته که روزنامه شرق دو گزارش تحقيقی 
در مورد صد شرکت نخست اين سازمان را 

 ١٣٨۵ تا ١٣٨٠ھای  که در فاصله سال
در گزارش شرق .  واگذار شدند، انتشار داد

 :     آمده بود
ھای  نتايج دو تحقيق درباره عملکرد شرکت"

واگذارشده پس از واگذاری است که به 
سازی در  سفارش سازمان خصوصی

ھمه  شده و نتايج آن ھای اخير انجام سال
سازی  ادعاھای مسئوjن سازمان خصوصی

سازی در  را درباره موفقيت خصوصی
 ."برد ايران، زير سؤال می
ھا، در ميان صد شرکت  بر طبق اين گزارش

سازی در  نخستی که سازمان خصوصی
 واگذار کرد، بيش ١٣٨۵ تا ١٣٨٠ھای  سال
 شرکت و کارخانه تعطيل، نيمه ۵٠از 

. تعطيل يا دچار مشک3ت جدی ھستند
ھای  پتروشيمی  ھای موفق نيز شرکت شرکت

، نفت ، سيمان و معدن ھستند که بر طبق  
بيشتر از آنکه تحت تأثير "اين گزارش 

رو  مديريت بخش خصوصی با بھبود روبه
شده  شوند، تابع وضعيت مثبت صنايع اشاره

دقيقاً از ھمين زاويه نيز بوده است ."   اند بوده
ھا بر اين مؤسسات چنگ  که خصولتی

 شرکت ١٢٠در اين چند سال .  اند انداخته
ھا  پتروشيمی واگذار شدند که سود ساjنه آن

ھای  سوءاستفاده.   بر ده ميليارد دjر است بالغ
ک3نی که در جريان اين واگذاری مؤسسات 
سودآور پتروشيمی رخ داد، تنھا يک 

اش  ماجرای پرونده سوءاستفاده  نمونه
ميلياردی شرکت بازرگاني پتروشيمي   شش

اjنبياء  است که يک سر آن به قرارگاه خاتم
وابسته به سپاه پاسداران ، سازمان تأمين 
اجتماعی نيروھای مسلح وصل است و سر 
ديگر آن به مقامات وزارت اط3عات، 

 . شرکت نفت و ديگر مقامات حکومتی
سازی اما فقط شکست  شکست خصوصی

سازی نيست، شکست يک سياست  خصوصی
اقتصادی است که از سوی نھادھای 
اقتصادی و مالی سرمايه جھانی ديکته شده و 

اين .  سياست اقتصادی نئوليبرال نام دارد
سياست در ايران از دوران رفسنجانی تحت 
عنوان سياست تعديل ساختاری به مرحله 

اجزاء اصلی اين سياست، .  اجرا درآمد
ھای  سازی و واگذاری بنگاه خصوصی

داران  بخش  توليدی و خدماتی به سرمايه
ھا ھمراه با  خصوصی ، آزادسازی قيمت

ھا و يورش به حقوق، سطح  حذف سوبسيد
آوردھای مبارزاتی طبقه  معيشت و دست

ھدف اين سياست که از اواخر .  کارگر بود
داری به مرحله  قرن گذشته در جھان سرمايه
بست  داری، از بن اجرا درآمد، نجات سرمايه

ھايی بود که گريبان آن را  رکود و بحران
اين سياست گرچه برای .  گرفته بود

داران منافع ک3نی داشت و در برخی  سرمايه
مدت توانست رونقی  کشورھا حتی در کوتاه

مدت ھم پديد آورد، اما برای طبقه  کوتاه
درنتيجه اين سياست .  بار بود کارگر فاجعه

. تر شد شکاف فقر و ثروت در جھان عميق
اما اين سياست تا جايی که قرار بود 

داری از رکود و بحران  بخش سرمايه نجات
ھای اواخر  باشد، شکست خود را با بحران

ويژه در آسيای جنوب شرقی  دھه نود به
 ٢٠٠٨آشکار ساخت و به بحران بزرگ 
 . انجاميد که تا به امروز ھم ادامه دارد

در ايران اما اجرای اين سياست حتی يک 
مدت ھم در اقتصاد پديد نياورد،  رونق کوتاه

. بلکه يکی از عوامل تشديدکننده بحران بود
سازی به بار آورد از  آنچه اين خصوصی

ھا و ديگر  يکسو غارت و چپاول  کارخانه
مؤسسات توليدی و خدماتی دولتی توسط 
باندھای درون جمھوری اس3می، ھمراه با 
انواع و اقسام فساد مالی،  و از سوی ديگر، 

 گسترده کارگران، کاھش مداوم  بيکارسازی
ترين  دستمزد کارگران، پايمال کردن ابتدايی

حقوق کارگران با تغيير در قانون کار، حذف 
سوبسيدھا، گرانی روزافزون کاjھا و نرخ 

اکنون ديگر شکست اين .  تورم دورقمی بود
سياست چنان برم3 شده است و آنچه ظاھراً 
قرار بود بحران را حل کند، رونق به بار 

وری را افزايش دھد و  آورد، توليد و بھره
اشتغال ايجاد کند به چنان ف3کتی انجاميده  

سازی نيز شکست  که طرفداران خصوصی
در بطن اين بحران ، .  زنند آن را جار می

ھای ک3نی  ھا بر سر سوء استفاده نزاع جناح
ھا صورت گرفته،  که در جريان اين واگذاری

بنا براين اگر .  علنی شده است
سازی و در کل، سياست نئوليبرال  خصوصی

اقتصادی  در سراسر جھان يک شکست 
بود، در ايران فقط  يک شکست نبود، بلکه 

ھای متعدد برای جمھوری  ھمراه با رسوايی
 . اس3می به پايان خط رسيد
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 سھم اندک زنان حتا در
  آمار جمھوری اس!می

٧درصفحه   

 ميليون ۶۶ ساله کشور بالغ بر ١٠جمعيت باjی 
 ميليون نفر آنان در ٢۶نفر است که تنھا حدود 

 ۴٠زمره جمعيت فعال اقتصادی قرار دارند و 
ميليون نفر در گروه جمعيت غير فعال اقتصادی 
قرار دارند يعنی نه شاغل ھستند و نه جويای 

 از سوی ٩٧در آمار ديگری که در آبان .  کار
رسانی اتاق تھران منتشر شد، گفته  پايگاه اط3ع

 ميليون ٨٢ درصد از جمعيت ٧٠شود، حدود  می
 سال سن دارند و ۶۴ تا ١۵نفری کشور بين 

شوند، اما  بايستی در زمره جمعيت فعال محسوب 
دھد که تنھا نزديک به  آمار وزارت کار نشان می

 ميليون نفر از آنان اشتغال دارند، يعنی ٢۴
 ھزار نفر در ۴٠٠ ميليون و ۵٧نزديک به 

 . ھستند" غيرفعال"کشور از نظر اقتصادی 
آمار کل اشتغال، شامل آمار اشتغال در بخش 

ھرچند آمار بازار .  شود رسمی و غيررسمی می
کار غيررسمی، به دليل ماھيت آن، در ھيچ 
کشوری دقيق نيست، اما در کشوری مانند ايران 

شوند،  ھمان آمار غيردقيق نيز به تمامی علنی نمی
با وجود اين، گاھی در ميان سخنان اين يا آن 

علی .  زند ای از آن بيرون می مسئول، گوشه
حدود "، اع3م کرد ٩۶ربيعی، وزير کار در سال 

 ميليون کارگر غيررسمی در کشور داريم که ١٠
اشتغال ".  حتا دفترچه بيمه س3مت ھم ندارند
شود که از  غيررسمی به افراد شاغلی گفته می
اند، مشمول  بيمه درمانی و بازنشستگی محروم

شوند و در عين حال از سوی  قوانين کار نمی
. گيرند نھادھای نظارتی مورد بازرسی قرار نمی

 ٩۵دھد، از تابستان  يک بررسی آماری نشان می
 ھزار نفر به ٧٩۵،  بيش از ٩۶تا تابستان 

 ۴٠٠تر از  جمعيت شاغل افزوده شده، اما کم
ھزار نفر به صورت رسمی در حال کار ھستند، 
يعنی نيمی از آنان تحت عنوان نيروی کار 

از علل رشد بازار .  کنند غيررسمی فعاليت می
شود؛  کار غيررسمی، رکود بازار کار ذکر می

گيرد، بلکه  رکودی که تمام بازار کار را دربرنمی
ھمراه با کوچک شدن بازار کار رسمی، اين 
بازار کار غيررسمی است که به دليل سودآوری 
زياد ناشی از دستمزدھای زير حداقل دستمزد 
رسمی، رواج قراردادھای سفيد امضا و کوتاه 

ھايی مانند  مدت، ھمراه با عدم پرداخت ھزينه
بيمه، ماليات، عوارض، اجاره و غيره رشد 

 .کند می
 ۶طبق آمار وزارت کار در يک بازه زمانی 

 بيکاری ٩۶ تا ٩٠ھای  ساله يعنی در طول سال
در .  زنان ھمه ساله روندی صعودی داشته است

 درصد ١٩/  ٧که زنان   و در حالی ٩۶سال 
دادند،   جمعيت  فعال  اقتصادی  را  تشکيل  می

مرکز آمار .   درصد از آنان بيکار بودند٣٢/  ٣
 را نزديک به ٩٧ايران، نرخ بيکاری در پاييز 

اين نرخ در ميان جوانان .   درصد اع3م کرد١٢
 درصد و در ميان زنان ٢۴/  ۵ ساله ٢٩ تا ١۵
آماری که با آمار برخی .   درصد بوده است١٨

نھادھای جھانی که طبق آمارھای کشوری تنظيم 
شوند تفاوت معناداری دارند، چرا که صندوق  می
 ١۵/  ۴ را ٩٧المللی پول رقم بيکاران سال  بين

/١درصد و برای سال جديد   درصد اع3م ١۶ 
بيکاری کردگان نيز نرخ  در مورد تحصيل.  کرد

 درصد و ١٢/  ۵ در حدود ٩٧مردان در سال 
 درصد، يعنی بيش از ٢٧/  ١نرخ بيکاری زنان 

چند برخی ھر.  دو برابر مردان، اع3م شده است
از کارشناسان آمار واقعی بيکاری را حدود دو 

دانند؛ ع3وه  برابر رقم اع3م شده توسط دولت می
بر اين، ميزان بيکاری در برخی مناطق ايران با 
فاصله بسيار زياد نسبت به ميانگين کشوری 

 درصد ھم ٧٠اع3م شده توسط دولت، به 
ھای  بايد توجه داشت که مبنای گزارش.  رسد می

المللی کار  مرکز آمار ايران، تعاريف سازمان بين
از اشتغال و بيکاری است که طبق آن، شاغل 
کسی است که در طول ھفته مرجع، حداقل يک 

 .ساعت کار کرده باشد
 ١٩طبق آمار رسمی در بخش رسمی، ھمچنين، 

درصد از کل کارگران کشور را زنان تشکيل 
 ٢۵دھند و در بخش غيررسمی اين رقم به  می

 ميليون کارگر ١٠اگر آمار .  رسد درصد می
شويم  غيررسمی  را مبنا قرار دھيم، متوجه می

 ھزار زن در بخش غير ۵٠٠ ميليون و ٢که 
زنانی که به اعتراف .  اند رسمی به کار مشغول

تمام مسئولين حکومتی از جمله يک نماينده 
، ٩۶در سال )  طيبه سياوشی(مجلس ارتجاع 

ترين مشاغل  برای تامين معيشت حتی به سخت
جايی که نيروی کار  دھند و از آن ھم تن می

اند و قوانين مناسبی برای حمايت از آنھا  ارزانی
به آنھا ظلم زيادی در بازار کار "وجود ندارد 
 ".شود غيررسمی می

به جز آن که زنان در تمام اقتصادھای 
داری در زمره نيروی کار ارزان قرار  سرمايه

دارند، زنان در ايران، به علت فقر و ناچاری، 
ھايی با درآمد پايين  به شغل چندين برابر مردان

ھای بسيار پايين  برخی زنان با حقوق.  دھند تن می
در   ھزار تومان١۵٠حقوق ماھيانه  و حتی با

 .شوند بازار غيررسمی به کار گمارده می
گذشته از آن که آمار رسمی در ايران ھيچ گاه 
قابل اتکا نبوده و نيستند و گذشته از آمار ضد و 
نقيضی که ھر از چند گاھی از سوی مراکز 
مختلف آمارگيری يا مسئوjن حکومتی ارائه 

شود، واقعيت غير قابل انکار آن است که با  می
توجه به نرخ بيکاری باjی زنان، که منحصر به 

ھای اخير ھم نيست، با توجه به سھم زنان در  سال
جمعيت فعال اقتصادی، با توجه به آمار زنان در 
اشتغال غيررسمی، ھر يک از اين آمارھا را که 

به رغم :  مبنا قرار دھيم، نتيجه يکسان است
پای آن افزايش جمعيت  افزايش جمعيت و ھم

زنان، با *  زنان، کاھش نرخ مشارکت اقتصادی
افزايش نرخ بيکاری در ميان آنان، و نيز اشتغال 

 .در بخش غيررسمی ھمراه بوده است
اين سھم زنان از بازار کار ايران به روايت آمار 
است، اما اين مجموعه بدون توجه به شرايط 
اقتصادی کنونی، ھنوز وضعيت معيشتی توده 

در .  کند زنان را به طور کامل تصوير نمی
، مديرکل تعاون، کار و رفاه ٩٨ارديبھشت 

اجتماعی استان اصفھان پايين بودن دستمزدھا در 

گذاران  ايران را باعث جذب سرمايه
"دانست و گفت خارجی نرخ دستمزد در کشور : 

 سوم  ترين نرخ دستمزد در دنيا و يک ايران پايين
ترين نرخ دستمزد در کشورھای آفريقايی  پايين
 .اين گفته را بررسی کنيم." است

در حالی که حداقل دستمزد کارگران در سال 
، يک ميليون و صدو يازده ھزار تومان بود، ٩٧

ھای مجلس خط فقر  ، مرکز پژوھش٩٧در بھمن 
 نفری در تھران در ۴را برای يک خانواده 

 ھزار ٧٠٠ ميليون و ٢ را ماھيانه ٩٧تابستان 
در ھمان زمان، به نظر .  تومان اع3م کرد

فرامرز توفيقی، رئيس کميته دستمزد کانون عالی 
شورای اس3می کار، خط فقر در ھيچ کجای 

اين تازه .   ميليون تومان نبود٣/  ۵تر از  کشور کم
. نظر يکی از عوامل دولتی در ميان کارگران بود
چند ماه پيش از آن نيز يکی از اعضای کميسيون 
اجتماعی مجلس گفته بود، در يک سال اخير فقر 

 درصد ۵٠ درصد به ١٢مطلق در کشور از 
 ميليون ۶افزايش يافته و نرخ خط فقر به نزديک 

با آن که، مرکز آمار نرخ .  تومان رسيده است
 درصد اع3م کرده بود، ٢۶/  ٩ را ٩٧تورم سال 

به نظر برخی اقتصاددانان جمھوری اس3می، اين 
نگاھی به .   درصد بوده است١٠٠نرخ نزديک به 

 ۴٠٠افزايش بھای کاjھای اساسی که گاھی تا 
اند و جزو کاjھای  درصد افزايش داشته

شوند، نشان  ضروری معيشتی محسوب می
ھای  دھد که آمار رسمی دولتی از واقعيت می

اين به آن .  زندگی مردم چه اندازه به دور ھستند
معناست که کارگران با فروش نيروی کار خود 
حتا قادر به تأمين مخارج jزم برای توليد و 

ترين  بازتوليد نيروی کار خود نيستند، يعنی اوليه
 . داری اصل توليد کاjيی در شيوه توليد سرمايه

ھا نيز حاکی از آن است که  بينی تمام پيش
اگر وضعيت .  تری در پيش است انداز وخيم چشم

ھای کارگر و زحمتکش به طور عام  معيشت توده
توان ميزان  در شرايط وخيمی قرار دارد، می

وخامت وضعيت معيشتی زنان را با توجه به 
. جايگاه آنان در بازار اقتصادی ايران، حدس زد
چرا که بسياری از زنان نه تنھا در ميان جمعيت 
شاغل رسمی و غيررسمی جايی ندارند، بلکه 
طبق اين آمار، اصوj بيکار ھم محسوب 

 ۴٠، نزديک به ٩۵در آمار سال .  شوند نمی
 سال، غير فعال ١٠ميليون نفر جمعيت باjی 

از اين تعداد بيش از .  شوند اقتصادی محسوب می
 ميليون و ٢٠ ميليون نفر در گروه محصلين، ١٢
جای داده "  دار خانه" ھزار نفر در گروه ۵٠٠

دارای درآمد بدون "شده و بقيه در گروه جمعيت 
ھا، علت  بسياری از آمارگيری!  قرار دارند"  کار

عدم تمايل به "عدم اشتغال يا جستجوی کار را 
ذکر "  دjيل شخصی و خانوادگی"و "  کار
شود اگر تعداد شاغ3ن را به  گفته می.  کنند می

جمعيت کشور تقسيم کنيم، ھر شاغل، بايستی 
 نفر را تأمين ٣/  ٧ھای زندگی  مخارج و ھزينه

امری که با توجه به وضعيت اقتصادی .  کند
آيا منطقی است در .  آيد کشور محال به نظر می

ای که درآمد و دستمزد بخش عظيمی از  جامعه
ای که  جامعه زير خط فقر قرار دارد، در جامعه

تورم در آن ديگر نه سال به سال و ماه به ماه، 
بلکه روز به روز و ساعت به ساعت باjتر 

ای که مؤسسات توليدی و  رود، در جامعه می
خدماتی آن در محاق ورشکستگی و تعطيلی قرار 
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دارند، در شرايطی که حتا کودکان، بنا به شھادت 
نيز در اين چرخه کار "  کودکان کار"رشد پديده 

اند،  بخش بزرگی از جمعيت  و فقر گرفتار شده
حتا در "  دjيل شخصی و خانوادگی"کشور به 
نشين باشد؟  خانه"  عدم تمايل به کار"صورت 
 گران  توان پذيرفت که زنان تنھا نظاره چگونه می

 مشغول؟" داری خانه"اين شرايط باشند و به 
اگر اين امر پذيرفتنی نيست، پس بايد اين فعاjن 
. اقتصادی ناپيدا در آمار را در جای ديگری يافت

، زنان سرپرست "دار خانه"بخشی از اين زنان 
خانوار ھستند که در آمار ديگری به جز اشتغال 

با پذيرفتن .  شوند رسمی و غيررسمی نمايان می
، به رغم اسناد مبنی بر رشد ساjنه ٩۵آمار سال 

 ١٢سرپرست به  اين پديده، سھم خانوارھای زن
دjيل اين .  درصد از کل خانوارھا رسيده بود
نفره،  ھای تک افزايش، تمايل به تشکيل خانواده

افزايش نرخ ط3ق، فوت ھمسر، اعتياد، 
چندھمسری، از کارافتادگی و رھا شدن توسط 

طبق ھمين .  مردان و مھاجرت ذکر شده است
آمار درصد کمی از زنان سرپرست خانوار 

پس اين زنان چگونه معيشت خود .  شاغل ھستند
 ميليون ٣ آمار آنان ٩٧کنند؟ در سال  را تأمين می

از اين تعداد، يک ميليون .   نفر اع3م شد١٠٠و 
 ۵۵زن تحت پوشش کميته امداد ھستند که ماھی 

 ھزار ١٨٠گيرند،  ھزار تومان مستمری می
خانوار نيز تحت پوشش سازمان بھزيستی قرار 

: گويد در يک نمونه، يکی از اين زنان می.  دارند
 ھزار تومان برای من ۵۵کميته امداد ماھانه "

کند که با دريافت يارانه، درآمد خانواده  واريز می
و با "  رسد به دويست ھزار تومان ھم نمی

کوشد تا شايد از  پرستاری از دو زن سالمند می
اين از وضعيت .  پس خرج زندگی خانواده برآيد

ماند  قرار دارند، اما می"  تحت پوشش"افرادی که 
 ميليون نفر که از ھمين خدمات ٢نزديک به 

ای به  اند و بايستی به گونه اندک نيز محروم
آنان .  تنھايی چرخ زندگی خود را بچرخانند

ی ھستند که به "دار خانه"بخشی از آن آمار زنان 
دليل فقدان چتر حمايتی و تأمين مالی، کمبود 

ای و تحصي3ت، بار نگھداری  ھای حرفه مھارت
از فرزندان يا حتا گاھی سالمندان خانواده ھم زير 

شان در  خط فقر قرار دارند و ھم ھمراه با خانواده
 .ھای اجتماعی متعدد ھستند معرض آسيب

ھای اخير،  ھای دھه سازی از پيامدھای خصوصی
گسترش بخش غيررسمی اقتصاد بوده است که 

ترين حقوق برخوردارند،  کارگران آن از کم
بنا به .  بخشی که به شدت فربه و زنانه شده است

ادعای مراکز کاريابی غير دولتی، بخش 
ھای شغلی را برای  ترين فرصت خصوصی، بيش

زنانی که بخش .  کند زنان جويای کار فراھم می
اعظمی از آنان در بخش خدمات به کار گرفته 

در اين بخش زنان بدون تحصي3ت .  شوند می
دانشگاھی يا با صرفنظر از تحصي3ت 

ھای  تری برای فرصت دانشگاھی، امکان بيش
تری را ھم  شغلی دارند، اما شرايط شغلی سخت

آنان فاقد امنيت شغلی، بيمه، .  کنند تجربه می
بازنشستگی، ساعات کار مشخص و حداقل 

از ديگر پيامدھای پيشبرد اين .  دستمزد ھستند
زدايی و  گونه که گفته شد، مقررات سياست، ھمان

گذاری و  تعديل قوانين کار با ھدف جلب سرمايه
 .تر بوده است سودآوری بيش

دھند، بخش کمی از زنان  چنان که آمار نشان می
اما وضعيت آنان .  در بخش رسمی اشتغال دارند

دستمزد .  در اين بخش نيز چندان بھتر نيست
تر از دستمزد  زنان، حتا در بخش رسمی پايين

اگر مردان با دستمزدھای کنونی .  مردان است
توانند از پس مخارج خانواده برآيند، اين امر  نمی

آور خانواده  در مورد زنان، به ويژه اگر تنھا نان
قراردادھای .  باشند، چند برابر صادق است

شود،  سفيدامضا و کوتاه مدت شامل آنان نيز می
بدون سياست .  گاھی حتا بيش از مردان

سازی نيز درھای بازار مشاغل رسمی  خصوصی
گاه باز  و به ويژه دولتی به روی زنان نه تنھا ھيچ

نبوده است، بلکه ھر از گاھی با تصويب و 
ھای مختلف و فرامين  اجرای قوانين و بخشنامه

حکومتی و دولتی کوشيده شده است آنان از بازار 
ھا بازگردانده  کار بيرون رانده شده و به کنج خانه

ماشين "و "  دار خانه"شوند تا به زنان 
 .بدل گردند" فرزندزايی

چه که با توجه به بحران اقتصادی، بيکاری و  آن
تورم کنونی، گذشته از تمام عوامل ديگر از جمله 

نشينی، به نتيجه  مقاومت زنان در برابر خانه
در اين مجموعه شرايط .  نرسيده و نخواھد رسيد

بعيد است که زنان سھمی از ھزينه خانواده را به 
ھر شکلی به دوش نکشند، ھرچند بدون حضور 

اما اين زنان در آمار فقر و .  در آمار اشتغال
ھای اقتصادی و اجتماعی ظاھر  محروميت

چرا که آنان بخشی از آمار فقری ھستند .  شوند می
 ٨٠ی حتا مسئوjن و کارشناسان رژيم  که به گفته

درصد از خانوارھای ايرانی را به کام خود 
زنانی که خواه در آمار اقتصادی .  کشيده است

گنجانده شوند يا نشوند، در مؤسسات کوچک و 
زيرزمينی، در قالب  بزرگ، در کارگاه

ھا، در مشاغل  فروشندگان متروھا يا مغازه
ھای خاص، در  خدماتی بدون نياز به مھارت

سھمی از "  مشاغل خانگی"مشاغل موسوم به 
داران را بر  زايی و سودافزايی سرمايه ارزش

کشند، اما با دنيايی از فقر و تھيدستی  دوش می
ھای  و اين ھمه ع3وه بر تبعيض.  روبرويند

سياسی، اجتماعی و فرھنگی است که رژيم 
توده .  کند جمھوری اس3می عليه آنان اعمال می
ھا، بارھا  زنانی که به رغم تمامی اين محروميت

اند، به  پتانسيل عظيم مبارزاتی خود را نشان داده
ويژه در مبارزات و اعتراضات اخير، که 

ھای مبارزاتی عليه رژيم  ھمواره از ستون
چرا که به تجربه .  اند جمھوری اس3می بوده

بار کنونی تنھا  اند رھايی از شرايط نکبت دريافته
در گروی مبارزه عليه نظم و نظامی است که 
 .آنان را به چنين شرايط ھولناکی سوق داده است

 
 :زيرنويس

ھای  نرخ مشارکت اقتصادی که از شاخص  -*  
مھم در مطالعه بازار کار است، از تقسيم جمعيت 

بر جمعيت در )  شاغل و بيکار(فعال اقتصادی 
 .آيد سن کار به دست می

 

 سھم اندک زنان حتا درآمار جمھوری اس!می
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. کنند انگليس و فرانسه ھماھنگ کنند و نمی
ھای جمھوری  ھا و اتمام حجت بنابراين اولتيماتوم

اس3می ھر آينه که حتا از يک پشتوانه محکم و 
توانست و  بود، نمی قوی ھم برخوردار می

نه روسيه و چين .  تواند چيزی را عوض کند نمی
و نه آلمان و انگليس و فرانسه کار خاصی در اين 

اند و تا اوضاع به ھمين شکل  زمينه انجام نداده
توانند کاری انجام دھند  باشد، بعد از اين نيز نمی

 .و انجام نخواھند داد
برخ3ف تصوراتی که ممکن است حول 

 جمھوری اس3می بوجود آمده باشد، "تصميم"
جمھوری اس3می قصد خروج از برجام را 

چون خروج از برجام ھيچ نفعی برايش .  ندارد
ھای بيشتری را نيز  ندارد بماند که فشارھا و زيان

به دنبال خواھد داشت و به احتمال زياد ھمين حد 
از ارتباط و مناسبات با کشورھای عضو برجام 

برعکس جمھوری .  را نيز از دست خواھد داد
که احيانا پرونده  اس3می از ھم اکنون از اين

ای آن دوباره به شورای امنيت کشيده شود،  ھسته
درھمين رابطه عراقچی .  به سختی وحشت دارد

تھديد کرد اگر اعضای برجام يا آمريکا به 
شورای امنيت مراجعه کنند و خواستار بازگشت 

با پاسخ محکم و "ھا عليه ايران شوند،  قطعنامه
جمھوری اس3می روبرو خواھند شد که "  قاطع

ھم يک توپ و "  پاسخ محکم و قاطع"البته اين 
حال وحشت  تھديد توخالی بيشتر نيست که در عين
ای آن به  رژيم از ارجاع مجدد پرونده ھسته

 .دھد شورای امنيت را نشان می
در بيانيه شورای امنيت ملی رژيم اگرچه تصريح 

ای در برابر ديپلماسی گشوده شده  شده است پنجره
و در واقع رژيم دست خود رابرای مذاکره دراز 
نموده است، اما در عين حال چنين قيد شده که 

بيانيه !.  اين پنجره مدت زيادی باز نخواھد بود
مسئوليت شکست برجام "چنين تھديد نموده که  ھم

و ھرگونه تبعات احتمالی آن بطور کامل برعھده 
آمريکا و اعضای باقی مانده در برجام قرار 

 "!خواھد داشت
ھا و خط  در اين مورد ھم باز بايد گفت اين بلوف

ھا و تھديدھا، جملگی پوچ و  و نشان کشيدن
 . ھستند توخالی

موضع جمھوری اس3می، بيانيه شورای امنيت  
ملی ، نامه رئيس جمھوری آن و لحن 

گونه آن به اروپا، ھيچ تاثيری در نگاه  اولتيماتوم
اروپا و موضع عملی آن نسبت به اين موضوع 

جمھوری س3می نيز در شرايطی نيست .  ندارد
که بتواند با آمريکا يا کشورھای باقی مانده در 

موقعيت جمھوری اس3می .  برجام سرشاخ شود
رژيم از جميع جھات در .  پذير است بسيار آسيب

شرايط داخلی مطلقا .  برد شرايط دشواری بسر می
اوضاع و شرايط منطقه نيز .  به زيان رژيم است

 .وجه بر وفق مراد آن نيست به ھيچ
اندازی  جمھوی اس3می در شرايط کنونی اھل راه

. جنگ و درگيری نظامی با آمريکا ھم نيست
بست بزرگ و درماندگی  ارتجاع حاکم در يک بن

 نظر  چنين به.  ای گرفتار آمده است کم سابقه
بست، ھيچ مفری  رسد برای خروج از اين بن می

که دير يا زود به مذاکره با دولت  ندارد جز آن
 .آمريکا و اعطاء امتيازات ديگری تن دھد

 

  .اند فراموشی و بی خبری قرار گرفته
اين روزھا ديگر کسی از کودکانی که در معرض 
انواع بيماری ھای ويروسی قرار دارند، حرفی 
نمی زند، در شبکه ھای اجتماعی تصوير يا 
گزارشی از مادرانی که در جستجوی غذا و آب 
آشاميدنی برای کودکان خود به ھر سو پرسه می 

ديگر گزارشی از وضعيت .  زنند، ديده نمی شود
ف3کت بار ھستی باختگان سيل و چھره ھای 
پژمرده زنان و مردانی که در پی بی توجھی 
دولت به امور آنان قامت شکسته اند، در جايی 

انگار با فروکش کردن .  بازتاب داده نمی شود
سيل، درد و آjم مردمان سيل زده ھم فرو نشسته 

 .است
اينکه روزنامه ھا و رسانه ھای دولتی بعد از 
فروکش کردن سيل تماما خفقان گرفته اند، امر 

رسانه ھای حکومتی در ھمان .  غريبی نيست
زمانی ھم که ده ھا ھزارنفر از توده ھای مناطق 
سيل زده  اسير امواج سي3ب بودند، خانه ھايشان 
به تاراج سيل می رفت، پيکرشان در ميانه امواج 
خروشان سيل به ھر سو پرت می شد و کودکان 
آن ديار با چشم ھای از حدقه درآمده شاھد به زير 
آب رفتن خانه ھايشان بودند، تمام ھم و غم شان 
اين بود که رفتار نمايشی مسئوjن حکومتی و 

رسانه ھای .  فرماندھان سپاه را بازتاب دھند
حکومتی به جای ھمدردی با سيل زدگان، سخنان 
سخيف حسن روحانی و ديگر نمايندگان حکومت 

را تکرار می کردند که چشم در چشم زخم "  هللا"
و "  برکات"خوردگان سيل، برای آنان از 

 .سيل سخن می گفتند" نعمات الھی"
 

پوشيده نيست که دولت جمھوری اس3می و 
تمامی مسئوjن دزد و غارتگر اين نظام فاسد و 
تبھکار، نفعشان در اين است که وضعيت 
نابسامان سيل زدگان به محاق و فراموشی سپرده 

ھيات حاکمه ايران با سکوت و بی خبر نگه .  شود
داشته جامعه از وضعيت وخامت بار مناطق سيل 
زده و پاشيدن غبار فراموشی بر آjم و دردھای 
آنان به عمد ت3ش دارد تا از احساس ھمدردی 

توده ھای مردم ايران نسبت به سيل زدگان 
تا بدينوسيله مطالبات بر حق .  حساسيت زدايی کند

ده ھا ھزار مردمی که در جريان سيل خانه، 
شغل، زندگی و سرمايه ھای خود را از دست 

اعمال .  داده اند، به محاق فراموشی برده شود
ھمان سياست عدم پاسخگويی و عدم بازسازی 
خانه ھا که تاکنون بر زلزله زدگان مناطق 

در اين ميان اما شبکه .  مختلف تحميل شده است
ھای مجازی، رسانه ھا غير دولتی، فعاjن 
سياسی، اجتماعی و ھمه گروه ھايی که در 
روزھای وقوع سيل شبانه روز در کنار سيل 
زدگان بودند و ھر لحظه وضعيت اسفبار آنان را 
گزارش می کردند، اکنون به کجا رفته اند؟ آنھم 
در اين روزھايی که مردم سيل زده کشورمان 
بيش از ھر زمان ديگری نياز به ھمدردی و 

سيل زدگانی که jزم است .  اط3ع رسانی دارند
با خبر رسانی مداوم از وضعيت دردناکی که در 
آن بسر می برند، ياری رسان آنان برای پيگيری 

مردمی که نيازمندند تا با .  مطالبات شان باشيم
تصوير سازی ھر روزه از رنج و آjمی که بدان 
گرفتار شده اند، نگذاريم غبار فراموشی بر آنان 

  .بنشيند
ظاھرا سيل فرو نشسته و مردم سيل زده آرام 
. آرام به شھرھا و آبادی ھای خود باز می گردند
دولت جمھوری اس3می نيز ھمانند کبک سرش 
را در زير برف کرده است تا با گذشت زمان آب 
ھا از آسياب بيفتد و بدين وسيله از پاسخگويی به 
مطالبات مردمان ھستی باخته مناطق سيل زده 

نبايد به حاکمان فاسد جمھوری .  شانه خالی کند
اس3می اجازه داد تا سياست سکوت و بی خبری 

درست در .  را بر مناطق سيل زده جاری سازند
چنين شرايطی است که می بايست به ياری سيل 

به محاق رفتن سيل زدگان، آنھم .  زدگان شتافت
در وضعيتی که کماکان با کوھی از رنج و تبعات 
ويرانگر سيل مواجه ھستند، يک جفای 

با فراموش کردن سيل .  نابخشودنی بر آنان است
 .زدگان بيش از اين بر آنان جفا نکنيم

 

بست و تھديدات  استيصال، بن
 با فراموش کردن سيل زدگان بر آنان جفا نکنيم توخالی جمھوری اس!می
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 .تر شود ھای کارگران از اين ھم کوچک سفره
کاوه زرگران در اين گفتگو که خبرگزاری 

وابسته به سپاه پاسداران منتشر ساخت، "  تسنيم"
 درصدی بھای ماکارونی ٧٠چنين از افزايش  ھم

کنندگان و  سازمان حمايت مصرف"و موافقت 
اين .  از اين افزايش بھا خبر داد"  توليدکنندگان

خبر در حالی منتشر شد که برخی از کاjھا 
تر  چون ماکارونی و تن ماھی از يک ھفته قبل ھم

.  بودند ھای خواربارفروشی ناياب شده در مغازه
ی افزايش بھای ماکارونی نيز گران شدن  بھانه

ھای  ست که دولت در اختيار کارخانه بھای آردی
 .گذارد ماکارونی می

که دولت کاjھای اساسی را  اما دليل اصلی اين
يکی پس از ديگری از ليست کاjھايی که دjر 

کند،  کنند حذف می  تومانی دريافت می۴٢٠٠
جا که به دليل  دولت از آن.  کسری بودجه است

ھای دولت آمريکا در کسب برخی از  تحريم
ھا درآمدھای  درآمدھای خود و در راس آن

حاصل از صادرات نفت با کاھش جدی مواجه 
شده، و اين مساله تاثير مستقيمی در افزايش 

کند با فروش  کسری بودجه دارد، سعی می
ارزھای دولتی با بھايی باjتر بخشی از کسری 

سياستی که منجر به افزايش .  بودجه را تامين کند
تورم و افزايش بار بحران اقتصادی بر دوش 
کارگران و زحمتکشان خواھد شد و از قدرت 

 .ھا خواھد کاست خريد آن
در ھنگام تصويب بودجه وقتی که درآمدھای 
نفتی براساس صادرات يک ميليون و نيم بشکه 
در روز مورد تصويب مجلس قرار گرفت، 

از جمله در گزارش مرکز (صحبت از اين بود 
 ١٠٠ حدود ٩٨که بودجه )  ھای مجلس پژوھش

حال که .  ھزار ميليارد تومان کسری خواھد داشت
احتمال کاھش بسيار شديد درآمدھای نفتی حتا تا 

 ھزار بشکه در روز مطرح است، ۵٠٠کمتر از 
مشخص است که کسری بودجه از اين ھم بسيار 

 .فراتر خواھد رفت
البته اين تنھا يک دليل افزايش کسری بودجه 

رود مسلم  وقتی که اقتصاد به رکود می.  است
است که بر ساير درآمدھای دولت از جمله 
درآمدھای مالياتی و خدماتی که به فروش 

رساند نيز تاثيرگذار است و باعث کاھش  می
شود،  ھا نيز می درآمدھای دولت در اين زمينه

اکنون حتا قادر به بازخريد  ھم دولتی که ھم آن
ھای گذشته  اوراق قرضه به فروش رفته در سال

که موعدشان بسر آمده نيز نيست و در بودجه 
بينی شده تا برای امسال به اين  سال جاری پيش

 .اوراق باز ھم بھره تعلق بگيرد
موضوع تغيير قيمت بنزين نيز از ھمين جنس 

ھای  بود که به دليل ترس و واھمه از تنش
با توجه به تجارب .  اجتماعی فع3 مسکوت ماند

طور تجاربی که رژيم از  قبلی رژيم و ھمين
افزايش بھای بنزين در کشورھای ديگر از جمله 
تونس و نيجريه و غيره دارد که افزايش بھای 
بنزين در اين کشورھا به اعتراضات گسترده 
منجر شد، رژيم به موضوع افزايش بھای بنزين 

کند و در اين  با احتياط بيشتری برخورد می

 .بندی بنزين را در نظر دارد مرحله فع3 سھميه
به دليل وزنی که نان در   –افزايش قيمت نان نيز 

از ديگر   -سفره کارگران و زحمتکشان دارد 
موضوعات حساسی است که رژيم از ترس 

ای مانند کشور مصر با احتياط زيادی  انفجار توده
 . کند به آن برخورد می
 ارديبھشت، به نقل ١٠"  ايسنا"خبرگزاری دولتی 

از بيژن نوروز مقدم، رئيس اتحاديه نانوايان 
سنتی، افزايش قيمت نان را غيرقانونی اع3م 

در شرايطی : "در ابتدای خبر ايسنا آمده بود.  کرد
ھای گذشته مجدداً و بدون  که قيمت نان طی ھفته

داشتن مجوز افزايش يافته است، رئيس اتحاديه 
نانوايان سنتی اظھار کرد که اين اتفاق نيفتاده و 

 ".اگر قيمت نان افزايش يابد، غيرقانونی است
واقعيت اين است که دولت فشار زيادی به 

آورد که  نانوايان برای مھار بھای نان وارد می
اين فشار نيز عموما از سوی صاحبان نانوايی به 

ھاست با  کارگران نانوا وارد آمده که سال
دستمزدھای زير حداقل، اغلب بدون بيمه و در 

يکی .  شرايط کاری سخت مشغول به کار ھستند
ھا و  شدن نان ديگر از نتايج اين سياست، کوچک

کاھش کيفيت نان بوده است که از اين جھت نيز 
تاثير منفی خود را بر زندگی کارگران و 

برای نمونه وقتی در .  زحمتکشان گذاشته است
عمل وزن يک قرص نان به نصف کاھش پيدا 

ی واقعی آن برای کارگران و  کند، نتيجه می
زحمتکشان افزايش صد در صدی ميزان پولی 
است که بايد برای خريد نان پرداخت شود، 

ترين ماده غذايی برای اکثريت  کاjيی که اصلی
بسيار بزرگ جامعه است، و اين جدا از آن است 

رغم کاھش وزن و کاھش  که اساسا قيمت نان به
کيفيت، در طول دو سال اخير دو بار افزايش 

امسال "ی خبرگزاری ايسنا  نوشته به.  يافته است
قيمت نان (!!)  ھا به صورت کام3ً خودسر نانوايی

ھای مختلف از جمله اضافه کردن چند  را به بھانه
ای که  دانه کنجد تا دو برابر افزايش دادند به گونه

امروز در بازار ھر عدد نان بربری و سنگک 
 ". تومان قيمت دارد٢٠٠٠

به دليل ھمين پارامترھاست که حتا صندوق 
کار جھان  المللی پول نيز که يک نھاد محافظه بين

اش از وضعيت  ست، در ارزيابی داری سرمايه
. جاری تغييراتی داده است اقتصادی ايران در سال

ھای صندوق  در ابتدا بايد تاکيد کرد که تحليل
ھا  ست که دولت المللی پول براساس آمارھايی بين

کنند و به ھمين دليل بايد گفت که وقتی  منتشر می

آمارھای دولت جمھوری اس3می از وضعيت 
وفادار به "  اقتصاددانان"اقتصادی را حتا 

داری قبول  جمھوری اس3می و نظام سرمايه
المللی  ست که ارزيابی صندوق بين ندارند، طبيعی

اما .  ھا ھنوز فاصله بسيار دارد پول نيز با واقعيت
رئيس بخش "  جھاد اُزعور"با اين وجود 

خاورميانه و شمال آفريقای صندوق در روزھای 
تواند  قطع درآمد صادرات نفت می"گذشته گفت 

".  درصد برساند۵٠نرخ تورم را در ايران به 
چنين از کاھش بيشتر نرخ رشد اقتصادی  وی ھم

. بينی گذشته صندوق خبر داد ايران نسبت به پيش
المللی پول نرخ تورم  پيش از اين صندوق بين

 درصد و نرخ رشد ٣٧ در ايران را ٢٠١٩سال 
 .  درصد ارزيابی کرده بود۶اقتصادی را منفی 

سرعت افزايش بھای برخی از کاjھا از جمله 
کاغذ در روزھای اخير که تنھا طی دو روز بيش 

 درصد افزايش يافت و برخی از ٢٠از 
ھا را مجبور به کاھش بيشتر صفحات  روزنامه

روزنامه کرد، افزايش روزانه بھای سکه و 
گر اين ھستند که  ارزھای خارجی، ھمه بيان

چنان عميق و  تورمی آن  –بحران اقتصادی رکود 
از بند رھا گشته است که تنھا يک دگرگونی 

تواند اين  داری موجود می اساسی در نظم سرمايه
شرايط را به نفع کارگران و زحمتکشان تغيير 

 .دھد
ھا بار بحران  رژيم حاکم در تمام اين سال

اقتصادی را بر دوش کارگران و زحمتکشان 
ھا را به فقر و گرسنگی کشانده  انداخته و آن

است، رژيم حاکم تنھا در فکر ھزينه کردن برای 
ھای نظامی و مذھبی خويش است و با  دستگاه

تشديد تضادھا با دولت آمريکا و برخی از 
ھای منطقه حتا در اين شرايط نيز بر  دولت
از سوی ديگر .  افزايد ھای نظامی خود می ھزينه

ھای اقتصادی شده  ھا منجر به تحريم ھمين سياست
که بار فشارھا و اثرات مخرب آن باز بر دوش 

 .کارگران و زحمتکشان آوار شده است
کارگران و زحمتکشان ايران در برابر حکومتی 

ھا ھرگز غم  قرار دارند که در طول تمام اين سال
نان کارگران و زحمتکشان را نداشته و ھر بار 

ھا چماق خود  ھای بر حق آن در پاسخ به خواست
ما برای اس3م انق3ب کرديم "را بلند کرد و گفت 

اما امروز کارگران و زحمتکشان ".  نه برای نان
اند و  پا خاسته به"  کار نان آزادی"ايران با شعار 

کار "گويند که ما برای  با صدای بلند به رژيم می
. بار ديگر دست به انق3ب خواھيم زد"  نان آزادی
بار حکومت را با شوراھای خود در دست  اما اين

کس را نخواھيم  بار فريب ھيچ اين.  خواھيم گرفت
تجربه جمھوری اس3می برای ما کافی .  خورد
تمام ".  حکومت شورايی  –کار نان آزادی . "ست
 . ھای ديگر سرابی بيش نيستند راه
 
 
 

 تنھا راه بھبود شرايط اقتصادی 
 ست برقراری حکومت شورايی



 ٨٢١ شماره  ٩٨  ارديبھشت  ٢٣      ١٠

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

٩درصفحه   

در نشريه کار بارھا به اين مساله پرداختيم و 
ھا در کاھش  نشان داديم که در طول تمام اين سال

دستمزدھای واقعی کارگران، دولت نقشی اساسی 
چه در شورای عالی کار، چه با .  داشته است

ھای مستقل  سرکوب و ممانعت از ايجاد تشکل
کارگری و چه در تصويب قوانينی که تماما به 

 . داران است نفع سرمايه
ھا در اشکال  جمھوری اس3می در طول اين سال

گوناگون بار بحران اقتصادی را بر دوش 
کارگران و زحمتکشان انداخته و نتيجه اين امر 
البته شکاف فقر و ثروت به مرزھايی بوده که 
پيش از آن ھرگز کسی آن را حتا تصور نيز 

ھای انداختن بار بحران  يکی از راه.  کرد نمی
گونه که در باj  اقتصادی بر دوش کارگران ھمان

آمد، کاھش دستمزدھای واقعی است که باعث 
اما يک راه .  شود داران می افزايش سود سرمايه

١٠ 
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داری  ھای مختلف دولت سرمايه ديگر از روش
ست  جمھوری اس3می گران کردن بھای کاjھايی

که نتايج عملی آن تماما به ضرر کارگران و 
 .باشد زحمتکشان می

 تومانی برای ۴٢٠٠يک نمونه، حذف دjر 
چون گوشت، کره  برخی از کاjھای ضروری ھم

و حبوبات از آخر فروردين ماه است که منجر به 
. افزايش مجدد بھای اين کاjھا خواھد شد

ھای  دبيرکل کانون انجمن"ی کاوه زرگران  گفته به
 تومانی برای ۴٢٠٠، حذف دjر "صنايع غذايی

کره باعث افزايش دو برابری بھای کره خواھد 
پر واضح است که ھمين مساله در مورد .  شد

حبوبات نيز خواھد بود و پس از حذف گوشت از 
ھای کارگری حاj نوبت  سبد خريد خانواده

آور بھای آن،  حبوبات است که با افزايش سرسام

 تنھا راه بھبود شرايط اقتصادی
 ست  برقراری حکومت شورايی

 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

 ٢٧۴٨٠سيمبل ريت  ١١٩۵٧: فرکانس) yahsat(ياه ست ماھواره 
 عمودیپوjريزاسيون 
 

 :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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