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يک ھفته پرتنش با شديدترين حم�ت لفظی 
متقابل ميان سران و مقامات دولت آمريکا و 

ھای جديد و  جمھوری اس�می ، ھمراه  با تحريم
ھای رادار گريز آمريکائی به  گسيل جنگنده

 . فارس، سپری شد خليج
در پی سقوط پھپاد آمريکائی توسط سپاه 

  تيرماه، ترامپ با صدور ٣پاسداران،  روز 
ای را به ھمراه تعدادی از  فرمانی، خامنه

ھای اين  فرماندھان سپاه پاسداران به ليست تحريم
اش  ع�وه بر اين، به وزرای کابينه.  کشور افزود

ای  دستور داد، نھادھا و منصوبان تحت امر خامنه
در ھمين .  ھا اضافه کنند را به فھرست تحريم

داری آمريکا اع�م کرد که  حال، وزير خزانه
زودی وزير خارجه جمھوری اس�می نيز به  به

 . ھا افزوده خواھد شد ليست تحريمی
اين اقدام دولت آمريکا واکنش شديد سران 

وزارت خارجه .  جمھوری اس�می را برانگيخت
بستن "ای را  جمھوری اس�می، تحريم خامنه

توصيف "  ھميشگی راه ديپلماسی با دولت آمريکا
 . کرد

 تيرماه، حسن روحانی، تحريم ٤يک روز بعد، 
: ناميد و افزود"  مضحک و وقيحانه"ای را  خامنه

ھا، سردرگم شده و کارھای  آمريکايی"
حال در  دھند که تابه وغريب انجام می عجيب

ھيچ حکومتی .  دنيای سياست سابقه نداشته است
آيد  ذره خرد و تدبير داشته باشد نمی اگر يک

ھا  آن.  با]ترين مقام يک کشور را تحريم کند
اند و امروز کاخ سفيد  دچار ناتوانی ذھنی شده

کاری  داند چه دچار معلوليت ذھنی شده و نمی
 ."دھد انجام می

ھای لفظی  گيری روحانی تھديد در پی موضع
رھبر ايران کلمات : "او گفت.  ترامپ شديدتر شد

و آنچه سران ايران "  فھمد خوب و  مشفقانه نمی
ھر حمله .   زور و قدرت است"فھمند فقط  می

ايران به ھر چيز متعلق به آمريکا، با نيروی 
در بعضی .  عظيم و کوبنده مواجه خواھد شد

 ." ھا، کوبنده به معنای محو کامل است زمينه
اش را  ھای قبلی ای نيز پنجم تيرماه حرف خامنه

 »فريب«او مذاکره با آمريکا را يک .  تکرار کرد
دشمن وقتی نتوانسته با فشار به :  خواند و گفت

ھدفش برسد، با تصور سادگِی ملت ايران، 
وی ھدف اصلی پيشنھاد .  دھد پيشنھاد مذاکره می

خلع س�ح ملت و حذف «آمريکا برای مذاکره را 
 .  خواند»عوامل اقتدار ايران

ھای جديد،  گرچه تشديد اين حم�ت لفظی و تحريم

تحت "  کنفرانس منامه"در آستانه برگزاری 
 تير ۴  –  ۵در روزھای "  صلح تا آبادی"عنوان  

، بخش اقتصادی طرح دولت ) ژوئن٢۵  –  ٢۶(
برای برقراری "  معامله قرن"ترامپ موسوم به 

. و مسئله فلسطين در خاورميانه ارائه شد"  صلح"
 ميليارد ۵٠گذاری  اين طرح شامل يک سرمايه

 پروژه در ١٧٩د]ری است که قرار است در 
. ھای تجاری به اجرا درآيند ھا، پروژه زيرساخت

گذاری به   ميليارد د]ر از اين سرمايه٢٨
 ميليارد به ٩ ميليارد به اردن و ٧ھا،  فلسطينی

، ويدئويی با ١٣٩٨روز يکشنبه دوم تير ماه 
در شبکه ھای "  دختر تھرانپارس"عنوان 

فيلمی که طی چند روز .  اجتماعی منتشر شد
گذشته واکنش بسياری از کاربران فضای مجازی 

در اين .  را عليه جمھوری اس�می بر انگيخت
فيلم که به صورت گسترده در شبکه ھای 
اجتماعی پخش شده است، يک مامور مرد بدون 
يونيفرم نيروی انتظامی، دختر نوجوانی را که به 
شدت جيغ می کشد، با زور و خشونت تمام به 

 . سمت ماشين پليس می کشاند
اولين نکته ای که در اين فيلم نظر ھر بيننده ای 
را به خود جلب می کند، اعمال خشونت بی حد و 
حصر مامور نيروی انتظامی در کشاندن اين 

 ساله ای که ١۵دختر .  دختر به داخل ماشين است
در ميان دستان و ھيکل تنومند مامور ناجا، 

مامور پليس .  کوچک و ريز نقش به نظر می آيد
برای کشاندن اين دختر به سمت ماشين پليس، 
ھمانند حيوانی درنده بر لباس ھا و سرشانه ھای 

۵درصفحه   ۶درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٨٢٨شماره    ٩٨  تير  ١٠ –سال  چھل و يکم 

 شرمانه ای بی ، معامله"معامله قرن"

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

چرايی مھاجرت گسترده 
 کارگران ساختمانی

ترين  ترين و محروم حقوق بی
 بخش طبقه کارگر

دوم تيرماه گزارشی از سوی مديرعامل صندوق 
بازنشستگی کشور در مورد حقوق و مزايای 

ھای وابسته به اين  برخی از مديران ھلدينگ
صندوق منتشر شد که بازتاب فراوانی در 

براساس اين گزارش .  ھای حکومتی يافت رسانه
 آذرنوش  برای نمونه متوسط دريافتی خالص ولی

زاده مديرعامل و رئيس  محمد عليخان و علی
در "  آتيه صبا"گذاری  ھيات مديره شرکت سرمايه

 ميليون تومان ۴۴/  ۶ و ۵٣/ ٩ به ترتيب ٩٧سال 
و متوسط دريافتی خالص مھدی اکبرپور 

عمران و ساختمان تراز "مديرعامل شرکت 
اين .   ميليون تومان بوده است٢٨/  ٨"  ريز پی

گزارش البته نه تنھا حاوی اط�عات جديدی 
نيست که کارگران و زحمتکشان ندانند، بلکه تنھا 

ھای کارگران و  سر سوزنی از چپاول دارايی
 .کشد زحمتکشان کشور را به تصوير می

گذاری صندوق بازنشستگی کشور  شرکت سرمايه
 توسط سازمان بازنشستگی کشور، ۶٧در سال 

 استيصال جمھوری اسDمی
 در مواجھه با دختران 

 "تھرانپارس"

 : زند دزدی که فرياد می
 !دزد را بگيريد
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١از صفحه    

 پايان نزاع بی

۴درصفحه   

بازتابی از تشديد تضاد طرفين نزاع است و 
احتمال اقدامات نظامی موردی و محدود را از 
ھر دو سو افزايش داده است، اما نبايد اين تھديدھا 

گونه  ھا را خيلی جدی گرفت و آن و رجزخوانی
الوقوع بودن  کنند، نشانه قريب که برخی ادعا می

چون سياست ھر دو دولت اين .  جنگ دانست
است که نه در يک جنگ نظامی، بلکه در يک 

. کشمکش و ستيز فرسايشی به اھداف خود برسند
ھای   حال که عليه يکديگر به فشار يعنی درعين

متعدد اقتصادی، سياسی و حتی نظامی محدود 
شوند، اما در يک توافق نانوشته،  متوسل می

ای برسد که راه  نخواھند گذاشت که کار به مرحله
 . بازگشتی از آن وجود نداشته باشد

گردد،  تا جايی که به جمھوری اس�می برمی
شده است، نه توان  ازاين نيز گفته چنانچه پيش

اقتصادی و نظامی وارد شدن در چنين جنگی را 
 يک پشت جبھه داخلی  دارد و نه فراتر از آن

بالعکس جمھوری اس�می .  مطمئن برای ادامه آن
بيش از آنکه از نيروی نظامی آمريکا ھراس 

ھای مردم ناراضی از رژيم  داشته باشد، از توده
ھای عراق و ليبی را  چراکه  نمونه.  وحشت دارد
داند که پيش از آنکه ارتش بيگانه قدم  ديده و    می

ھای مردمی که در  به خاک کشور بگذارد، توده
چنگال رژيم ديکتاتوری اسيرند به شورش و قيام 

فقط ھرگز  دولت آمريکا نيز نه.  آورند روی می
منافعش در جنگ و برافتادن جمھوری اس�می 
نبوده و نيست، بلکه از وارد شدن به جنگ در 
کشوری وحشت دارد که حتی با فرض سرنگونی 
جمھوری اس�می، مشک�تش ھزار بار بيش از 
عراق و افغانستان خواھد بود و با صدھا ھزار 

تواند خود را از مخمصه  نيروی نظامی ھم نمی
حقيقت اين است که  پس .  مشک�ت آن نجات دھد

ھای نظامی دولت آمريکا   لشکرکشی از شکست
به عراق و افغانستان، اين کشور ]اقل در شرايط 
کنونی در وضعيتی نيست که بخواھد وارد جنگی 
ديگر در خاورميانه شود و ھوس اشغال نظامی 

فقط  خود ترامپ ھم نه.  يک کشور را داشته باشد
مکرر اع�م کرده است که خواھان جنگ و 

خواھد  برافتادن جمھوری اس�می نيست، بلکه می
با ھمين جمھوری اس�می و سران آن مذاکره کند 

او حتی در آخرين .  و به سازش برسد
اش که ھمراه با تھديدات نظامی بود،  گيری موضع

صراحت گفت که اگر کار به مرحله  به
ھای نظامی نيز برسد، نيروی زمينی در  درگيری

يعنی آنچه آمريکا در .  ايران پياده نخواھد کرد
تواند انجام دھد چيزی جز اين  چنين شرايطی می

ھای نظامی که  نيست که فرضاً  از پايگاه
ھا را  جمھوری اس�می امکان دسترسی به آن

ندارد، مراکز موردنظرش را با موشک و بمب 
گونه که گفته است،  ھم ھمان آن.  ھدف قرار دھد

داند  ع�وه بر اين، دولت آمريکا می.  مدت کوتاه
که جنگ با جمھوری اس�می به معنای وارد 

ھای منطقه در اين جنگ خواھد  شدن ھمه دولت
اگر جنگی دربگيرد تمام کشورھای حاشيه .  بود

هللا  اسرائيل و حزب.  اند فارس وارد آن شده خليج
ھای طرفدار  گروه.  اند لبنان وارد جنگ شده

. اند جمھوری اس�می عراق را وارد جنگ کرده
داری از آمريکا وارد  کردھای عراق به جانب

تازه اگر فقط محدود به کشورھای .  اند جنگ شده
بنابراين، بی آنکه احتمال .  خاورميانه باقی بماند

بسيار ضعيف يک جنگ، انکار گردد، د]يل 
متعددی وجود دارد که گفته شود، جنگی رخ 

 . نخواھد داد
خواھند به  اگر چنين است، چگونه طرفين می

گونه که گفته شد، دولت  ھمان.  اھداف خود برسند
خواھد در جريان يک کشمکش و نزاع  آمريکا می

فرسايشی از طريق فشارھای حداکثری اقتصادی 
ع�وه بر اين، .  و سياسی به اھداف خود برسد

دولت آمريکا در ت�ش است که برای افزايش 
ھای جھانی  فشار به جمھوری اس�می، پای قدرت

. ديگر را ھم به نفع خود وارد اين نزاع کند
کشورھای ديگر، :  ترامپ اخيراً اع�م کرد

ھايشان در تنگه ھرمز  کش خودشان از نفت
معنای حرف او اين است که .  حفاظت کنند

اتحاديه اروپا، چين، ژاپن، کره جنوبی که عمدتاً 
شود،  نفت خاورميانه به اين کشورھا صادر می

ھای  بايد مستقيماً وارد اين نزاع شوند و ھزينه
در .  مالی، نظامی و سياسی آن را نيز متقبل شوند

ھای  کوشد از ارگان ھمين حال، دولت آمريکا می
عنوان اھرمی برای زير فشار  سازمان ملل ھم به

. قرار دادن بيشتر جمھوری اس�می استفاده کند
چند روز پيش شورای امنيت با خواست دولت 

ای   با صدور قطعنامه.  آمريکا تشکيل جلسه داد
آن را .  ھا را محکوم کرد کش حمله به نفت

تھديدی جدی برای دريانوردی تجاری و تأمين "
انرژی جھان و تھديدی برای صلح و امنيت 

ھای درگيری و  و از طرف"  خواند"  المللی بين
نزاع خواست  از طريق مذاکره، اخت�فات خود 

گرچه ."  وفصل کنند آميز حل را به نحوی مسالمت
در اين قطعنامه، نامی از جمھوری اس�می در 

ھا  کش ميان نيست، اما صحبت از حمله به نفت
" المللی تھديدی برای صلح و امنيت بين"عنوان  به

ھمان چيزی است که دولت آمريکا در پی آن بود 
و با ھمين قطعنامه دست و پای جمھوری اس�می 

 . را برای انجام عمليات ايذائی  بست
ای برای کشاندن  ترامپ اخيراً گفت که عجله

جمھوری اس�می بر سر ميز مذاکره نخواھد 
جمھوری اس�می ھم البته ھمانگونه که .  داشت

ای برای رفتن به پای ميز  اع�م کرده است، عجله
کند با اقدامات ايذائی  مذاکره ندارد و ت�ش می

سياسی و نظامی مستقيم و غيرمستقيم و انتقال بار 
ويژه در عرصه  فشارھای دولت آمريکا به

اقتصادی بر دوش کارگران و زحمتکشان ايران، 
 . در برابر موج حم�ت مقاومت کند

درپی  که پی بنابراين، دولت آمريکا درحالی
فشارھای اقتصادی و سياسی را بر جمھوری 

کند، مدام دعوت به مذاکره  اس�می تشديد می
کند، جمھوری اس�می ھم پيوسته اين مذاکره  می

 . کند را نفی و انکار می
اما دولت آمريکا چه نفعی از مذاکره دارد و نفع 
جمھوری اس�می در رد مذاکره چيست؟ نفع 
مذاکره برای آمريکا، وادار کردن جمھوری 

نشيبی و تثبيت ھژمونی خود در  اس�می به عقب
نشينی نتيجه ھر  بالعکس، عقب.  خاور ميانه است

در .  ای برای جمھوری اس�می خواھد بود مذاکره
اين نکته جای ترديد نيست که جمھوری اس�می 
راھی جز مذاکره ندارد و سرانجام ھم روزی 

اما .  ناگزير خواھد شد مستقيماً وارد مذاکره شود
معضل جمھوری اس�می برای مذاکره در شرايط 

کند، شخص  ای ادعا می گونه که خامنه کنونی، آن

ترامپ نيست، بلکه اين مذاکره به ناگزير با 
ھا  مسائلی مرتبط است که وارد شدن در آن

راحتی برای جمھوری اس�می پذيرفتنی  به
 چرا؟ .باشد

ھدف اصلی پيشنھاد آمريکا :  گويد ای می خامنه
خلع س�ح ملت و حذف عوامل «برای مذاکره، 

" است»اقتدار ايران که "  عوامل اقتدار ايران. 
زند، در واقعيت، چيزی  ای از آن حرف می خامنه

ھای  جز موشک، مانور و تھديد بر روی فعاليت
گرای طرفدار  ھای اس�م ای و گروه ھسته

اين .  جمھوری اس�می در کشورھای ديگر نيست
دقيقاً ھمان چيزی است که دولت آمريکا زير 

ای و توقف  عنوان توقف فعاليت موشکی و ھسته
ھای تروريست و  کمک و حمايت از گروه

جمھوری .  برد سازی منطقه از آن نام می ثبات بی
ای با دولت آمريکا،  داند که ھر مذاکره اس�می می

ھا موضوعاتی   اين.  حول اين محورھا خواھد بود
سادگی بتواند بر  نيستند که جمھوری اس�می به

ای  گونه که خامنه چون ھمان.  ھا کوتاه بيايد سر آن
ھا جزء عوامل اقتدار جمھوری  گويد اين می

بنابراين .  اس�می و حتی موجوديت آن ھستند
ھا يعنی پنبه شدن تمام آنچه  کوتاه آمدن بر سر آن

را که در اين چھل سال رشته است و پايان يافتن 
اس�ميستی و پذيرش  طلبی پان دوران توسعه

ھاست نقاط گرھی مذاکره  اين.  ھژمونی آمريکا
 . برای جمھوری اس�می

بنابراين برخ�ف ادعای طبقه حاکم بر ايران و 
کوشند  پادوان سياسی جمھوری اس�می که می
طلبانه  اقدامات ماجراجويانه و توسعه

اس�ميستی جمھوری اس�می و نزاع با دولت  پان
آمريکا را بر سر سلطه و ھژمونی در خاورميانه 
به بھانه دفاع از کشور توجيه کنند يا رسواتر 

ھا را اقداماتی ضد امپرياليستی معرفی  که آن اين
کنند، اين اقدامات صرفاً عوامل اقتدار يک رژيم 

گرا ھستند که جز  طلب اس�م ارتجاعی توسعه
ضرر و زيان و فشارھای متعدد اقتصادی و 
سياسی نفعی برای مردم ايران نداشته و نخواھد 

ھا ميليارد د]ری که جمھوری اس�می  ده.  داشت
ھای نظامی نيروھای  ھرسال صرف ھزينه

طلبانه و  سرکوب يا اھداف و مقاصد جاه
طلبانه خود در سوريه و عراق، کمک به  توسعه
هللا  گرای مرتجع از قماش حزب ھای اس�م گروه

لبنان، جھاد اس�می فلسطينی، انصار هللا يمنی، 
ھا گروه ريزودرشت  حشدالشعبی عراقی و ده

گرا در خاورميانه و آفريقا کرده  تروريست اس�م
است، کدام نفع را برای کارگران و زحمتکشان 
ايران داشته است؟ آنچه جمھوری اس�می در اين 

ھا عليه مردم و  چھل سال انجام داده است، تمام آن
جز خدمت به امپرياليسم و ارتجاع چيز ديگری 

اختناق، استبداد، سرکوب و کشتار .  نبوده است
داری حاکم بر  مردم برای حفظ نظم سرمايه

ھای  ايران، ت�ش برای ايجاد و تقويت گروه
گرا در منطقه خاورميانه و آفريقا که در  اس�م

اساس، سياست امپرياليسم برای مقابله با 
ھای کمونيستی و کارگری بوده است،  جنبش

ای و ايجاد بازار پررونق  ھای منطقه ماجراجوئی
ھا، ضربه  برای صنايع تسليحاتی امپرياليست

زدن به جنبش مردم فلسطين از طريق ايجاد 
گرا و ايجاد اخت�ف و شکاف در  ھای اس�م گروه

صفوف مردم فلسطين، ھمه اين اقدامات، عليه 
ھای زحمتکش مردم ايران و منطقه و خدمت  توده
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۴درصفحه   

١از صفحه  ھمچنين به اسرائيل حق کنترل .  سلب کرده است 
اسرائيل با .  آوری ماليات را داده است بر جمع

استفاده از اين حق، از ماه فوريه، به بھانه آن که 
ھای  حکومت خودگردان فلسطين بخشی از ماليات

دريافتی را به خانواده زندانيان سياسی فلسطينی 
دھد، بخشی از درآمد مالياتی را نزد خود نگاه  می

ھا خودداری  داشته و از پرداخت آن به فلسطينی
 .کند می

طرح، مدل فلسطينی را با کشورھای مختلفی 
مانند آلمان و سوئد و شھرھايی مانند سنگاپور و 

ھای  کند، در حالی که چالش دوبی مقايسه می
هللا شباھت چندانی به اين  پيشاروی غزه و رام

اين مجموعه طرح را .  شھرھا و کشورھا ندارد
به طرحی برای يک اقتصاد فلسطينی واقع در 

 . کھکشانی تخيلی بدل کرده است
گذشته از آن، بسياری از پيشنھادات اين طرح، 

ھايی ھستند که پيش از اين   برداری از طرح کپيه
از جمله .  اند بست روبرو گشته مطرح شده و با بن

 ميليارد د]ر برای ايجاد کريدور ۵اختصاص 
حمل و نقل که کرانه باختری رود اردن را به 

طرحی که مؤسسه .  کند نوار غزه متصل می
، آن را تحت ٢٠٠۵در سال "  رند"تحقيقاتی 

سازی  برطرف"آھن برای  خط راه"  قوس"عنوان 
ھا و تقويت  نياز جمعيت رو به رشد فلسطينی
ارائه کرده "  موفقيت يک دولت فلسطينی مستقل

از برنامه "  جديد"ھای اين طرح  حتا عکس.  بود
اند،  برگرفته شده"  المللی آمريکا اداره توسعه بين"

ھای مالی  ای که دولت ترامپ کمک ھمان برنامه
 .به آن را قطع کرد

گذشته از ترديد درباره امکان تأمين مالی برای 
ثبات از نظر  ای چنين بی گذاری در منطقه سرمايه

ترين ضعف طرح، فقدان ھر  سياسی، اساسی
اگر در توافق کمپ .  گونه محتوای سياسی است

 در ٢ و ١ھای اسلو   تا پيمان١٩٧٨ديويد در سال 
ابتکار صلح "، ١٩٩۵ و ١٩٩٣ھای  سال

به پيشنھاد عربستان سعودی در سال "  اعراب
 و ٢٠٠٧در سال "  کنفرانس آناپوليس" و ٢٠٠٢

ھای گوناگون طی  بسياری مذاکرات و توافق
شد دولت آمريکا  ھای اخير، چنين وانمود می دھه

در ت�ش است تا با ايفای نقش ميانجی به ظاھر 
 –راه حلی برای مسئله فلسطين "  طرف بی"

اسرائيل بيابد و صلح را در اين منطقه برقرار 
ای دولت ترامپ، ھمه   صفحه۴٠سازد، طرح 

ھا را دريده تا نشان دھد از نظر دولت  پرده
صلحی "دستيابی به "  راه حل"آمريکا، تنھا 

ھا از  بيرون راندن فلسطينی"  پايدار
شان و حذف کشوری به نام فلسطين  ھای سرزمين

رويکردی که .  از حافظه تاريخی منطقه است
اقدامات پيشين دولت آمريکا از جمله بستن دفتر 

بخش فلسطين در آمريکا در سال  سازمان آزادی
المقدس به عنوان  شناسی بيت ، به رسميت٢٠١٨

 و انتقال سفارت ٢٠١٧پايتخت اسرائيل در سال 
 و به ٢٠١٨ايا]ت متحده به اين شھر در سال 

ھای  رسميت شناختن حاکميت اسرائيل بر بلندی
ايا]ت متحده حتا در .  کند جو]ن آن را تأييد می

مناطق تحت "اسناد رسمی خود، کلماتی مانند 
" مناطق اشغالی"را جايگزين "  کنترل اسرائيل

چه افراد منتخب ترامپ برای  چنان.  کرده است
: مسئله فلسطين به اندازه کافی گويا ھستند"  حل"

جرد کوشنر، مشاور ترامپ در امور خاورميانه، 
بلت، فرستاده ويژه آمريکا در امور  جيسون گرين

، اما باز از نام بردن از "امتداد مرزھا تردد کنند
عاملی که مانع تردد آزاد و ايمن کا]ھا و مردم 

يعنی ھمان .  رود شود، طفره می می
ھايی که اسرائيل بر سر راه مبادله  محدوديت

ھا  ھا و گذرگاه کا]ھا و دسترسی و تردد در جاده
طبق تحقيق بانک .  دھد بر فلسطينيان قرار می

، اقتصاد فلسطين، به علت ٢٠٠٧جھانی در سال 
 ميليون ٢٢٩ھای بازرسی،  اثرات منفی پست

 درصد از توليد ناخالص داخلی خود را ۶د]ر يا 
ھا  از آن گذشته اين محدوديت.  از دست داده است

. ھا دربر ندارد تنھا عواقب مالی برای فلسطينی
ھای بازرسی مانع دسترسی آزادانه مردم به  پست

. گردد ھای کار می ھا و محل مدارس و بيمارستان
ھای بازرسی  ھای بسياری در اين پست فلسطينی

به دست سربازان اسرائيلی کشته يا مصدوم 
ھای بازرسی،  حتا بدون اين پست.  شوند می

ھای شناسايی  ھا کارت اسرائيل برای فلسطينی
ھا تعيين شده است  کند که در آن صادر می

ھا در کجا حق زندگی و رفت و آمد  فلسطينی
ديوار حائلی که اسرائيل در کرانه غزه .  دارند

کند،  ساخته است، آن گونه که اسرائيل ادعا می
اسرائيل نيست، زيرا اين "  امنيت"برای حفظ 

ديوار نه در امتداد مرزھای به رسميت شناخته 
" خط سبز" موسوم به ١٩۶٧المللی سال  شده بين

ميان اسرائيل و کرانه باختری ساخته شده، بلکه 
 درصد آن از ميان مزارع کشاورزی و ٨۵

ھا را  گذرد و فلسطينی روستاھای فلسطينيان می
ھای خود محروم  از حق دسترسی به زمين

ھای  آنان حتا برای رفتن بر سر زمين.  سازد می
غزه .  خود نياز به مجوز از سوی اسرائيل دارند

کام� در محاصره است و ورود تقريبا تمام 
اين امر بر صنايع . کا]ھا با محدوديت روبروست

سازی بر جای گذاشته  و کشاورزی اثرات ويران
 درصد از ساکنين غزه ۵٠و منجر به بيکاری 

ھای مکرر اسرائيل  به ع�وه بمباران.  شده است
ھا، مدارس،  در نوار غزه، زيرساخت

ھا و خانه و کاشانه مردم را نابود  بيمارستان
 .سازد می

شود، فلسطينيان برای توسعه  در طرح گفته می
نياز "  5G"و "  4G"ارتباطی  به تکنولوژی تله

اسرائيل ساليان متمادی با تحميل .  دارند
ھا  ھای مختلف مانع دسترسی فلسطينی محدوديت

محدوديتی که تازه در .  شد"  3G"به تکنولوژی 
طبق برآورد بانک .   برطرف شد٢٠١٨سال 

، بر اثر محدوديت اسرائيل و ٢٠١۶جھانی در 
ھای اسرائيلی،  نيز رقابت غيرقانونی شرکت

 تا ٢٠١٣ھای موبايل فلسطينی بين ساليان  شرکت
/  ۵ ميليون تا ۴٣۶ بين ٢٠١۵  ميليارد د]ر ١ 

 . خسارت ديدند
 پاريس، يک اتحاديه گمرکی ١٩٩۴پروتکل 

ھا تحميل کرده است که  نابرابر را به فلسطينی
ھای تجاری اسرائيلی دسترسی  طبق آن شرکت

ھا يافتند اما کا]ھای  مستقيم به بازار فلسطينی
فلسطينی در ورود به بازار اسرائيل ھمچنان با 

اين پروتکل استفاده از .  محدوديت روبرويند
(شکل" در مناطق اشغالی )  واحد پول اسرائيل" 

ھا تحميل و ھر گونه ابزاری را  را به فلسطينی
ھای  برای اعمال کنترل مالی يا اتخاذ سياست

ک�ن اقتصادی از حکومت خودگران فلسطين 

 ميليارد به لبنان اختصاص داده خواھد ۶مصر و 
ھای  ھدف آن است که اين سرمايه از کمک.  شد

 ميليارد ٢۶(ھا  ، وام) ميليارد د]ر١٣(مالی 
)  ميليارد د]ر١٢(و بخش خصوصی )  د]ر

 .تأمين شود
گذاری برآوردی ميان  تا ھمين جا، تقسيم سرمايه

دھد که اصو] آمريکا قصد   کشور نشان می۴
را در دستور کار قرار " راه حل دو کشور"ندارد 

ت�شی است تا با تطميع "  معامله قرن"دھد، بلکه 
دھنده به  ھا و چند کشور ھمسايه پناه فلسطينی

آوارگان فلسطينی، وضعيت کنونی را تثبيت 
" صلح تا آبادی"به جز آن، در طرح .  بخشد

نيازھای موھومی  پيشنھادی دولت ترامپ، به پيش
برای .  شود که در واقعيت جايی ندارند اشاره می

رھاسازی پتانسيل "نمونه، در بخش اول، 
شود، توسعه نيازمند حقوق  گفته می"  اقتصادی

مربوط به مالکيت و عقد قرارداد، حکمروايی 
قانون، کاھش موانع تجاری و ساختار مالياتی در 

در حالی که علت .  راستای رشد اقتصادی است
ھای  ھا در واقعيت عدم رشد اقتصادی فلسطينی

 .ديگری نھفته است
دريافت سا]نه "  ميدل ايست آی"بنا به گزارش 

 ميليارد د]ر کمک مالی، با سرانه ٢/٢حدود 
، ٢٠١۶ و ٢٠٠۶ھای   د]ر، بين سال۵۶٠

کنندگان  با]ترين دريافت"ھا را به  فلسطينی
ھای اقتصادی غير نظامی سرانه در جھان  کمک

 بانک ٢٠١۶در گزارش سال ."  بدل کرده است
ھای  ھا و سياست جھانی آمده است که محدوديت

و "  مانع اصلی رقابت اقتصادی فلسطين"اسرائيل 
. عدم رشد توليد ناخالص داخلی فلسطينيان است

 سال، موجب رشد ١٠اين طرح مدعی است طی 
ھا، ايجاد يک ميليون  دو برابری اقتصاد فلسطينی

در .  شغل جديد و کاھش نرخ فقر خواھد شد
کنفرانس تجارت و توسعه سازمان "گزارش 

" آمده است٢٠١٧در سال "  ملل  سال ۵٠: 
ھا را به سوی  اشغال، اقتصاد فلسطينی

توليدات .  نيافتگی و فقر سوق داده است توسعه
اند در حالی که   درصد کاھش يافته١١کشاورزی 

سرانه .   درصد رسيده است٣٠نرخ بيکاری به 
 ٢٣، ١٩٩۴توليد ناخالص داخلی نسبت به سال 

 ." تر شده است درصد کم
ھای کشاورزی در   درصد از زمين٣۵در غزه 

. قرار دارند"  منطقه حائل"منطقه موسوم به 
ھای کشاورزی مرتب از سوی  بخشی از زمين

شوند که تنھا در ژانويه  پاشی می اسرائيل سم
/  ٣ زيانی به مبلغ ٢٠١٨  ميليون د]ر به بار ١ 

در کرانه باختری تحت اشغال بسياری از .  آورد
ھای حاصلخيز  منابع طبيعی و اکثر زمين

(ج"کشاورزی در منطقه   درصد کرانه ۶١" 
اند که تحت کنترل کامل  قرار گرفته)  باختری

 درصد از دره ٩۵اين شامل .  اسرائيل قرار دارد
ھای غيرقانونی  نشين گردد که شھرک اردن می

تنھا عدم .  کنند  کشاورزی می اسرائيل در آن
 ۴٨٠ھا به اين منطقه سا]نه  دسترسی فلسطينی

ھا خسارت وارد  ميليون د]ر به اقتصاد فلسطينی
 ھزار فلسطينی ١١٠آورد و عامل بيکاری  می

 .است
"در جايی از طرح آمده است کا]ھا و مردم : 

فلسطين بايد بتوانند به سھولت و در امنيت در 

 شرمانه ای بی ، معامله"معامله قرن"
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٢از صفحه   
٣از صفحه   شرمانه ای بی ، معامله"معامله قرن" 

خاورميانه و ديويد فريدمن، سفير آمريکا در 
اسرائيل، ھر سه از يھوديان سرسخت، 

راه حل دو "چاکان اسرائيل، مخالفان  سينه
گرانه  ھای اشغال ، و موافق با سياست"دولت

وزير اسرائيل، نيز  نتانياھو، نخست.  اسرائيل
مطمئن از پشتوانه آمريکا، بارھا گفته بود که 
محتوای اين طرح ھر چه باشد به نفع اسرائيل 

 .است و اگر ھم نباشد، آن را نخواھد پذيرفت
ھا و مقامات فلسطينی  رو، سازمان از ھمين

. شرکت در اين کنفرانس را تحريم کردند
" خيانتی"حکومت خودگردان فلسطين، طرح را 

." دھد ھيچ فلسطينی به ذلت آن تن نمی"خواند که 
ای  معامله"را "  معامله قرن"محمود عباس، 

وی پيش از اين نيز ھنگامی .  خواند"  شرمانه بی
المقدس را به عنوان پايتخت  که آمريکا بيت

اسرائيل به رسميت شناخته بود، گفته بود، ديگر 
چيزی وجود ندارد که بتوان بر سر آن مذاکره 

رئيس دفتر سياسی حماس نيز اع�م کرده .  کرد
"است ھا اين  فلسطينی."  فلسطين فروشی نيست: 

سازی روابط  ای برای عادی طرح را مقدمه
در مناطق .  دانند کشورھای عربی با اسرائيل می

فلسطينی و بسياری از کشورھای عربی نيز 
روزھا تظاھرات و اعتصابات متعددی در 

کشورھای .  اعتراض به اين کنفرانس برپا شد
عرب، اما رويکردھای متفاوتی نسبت به اين 

برخی از کشورھای عربی .  کنفرانس اتخاذ کردند
مانند عراق، لبنان، کويت شرکت در اين 

عربستان سعودی، .  کنفرانس را تحريم کردند
امارات متحده عربی، مصر، قطر، مراکش، 
اردن و کشور ميزبان، بحرين از کشورھايی 
بودند که در اين کنفرانس شرکت داشتند، البته با 

چنين نمايندگانی  ھم.  ھايی در سطوح مختلف ھيئت
المللی مانند سازمان ملل،  از سوی نھادھای بين

بانک "صندوق جھانی پول، بانک جھانی، 
 ".اروپايی برای بازسازی و توسعه

المللی پول  کريستين ]گارد رئيس صندوق بين

"گفت صلح، ثبات سياسی و بازسازی اعتماد : 
ھای اساسی ھر طرح  شرط بين تمام طرفين، پيش

، اما کوشنر، "اقتصادی موفق برای منطقه است
مشاور ترامپ در امور صلح خاورميانه، که 
رياست کنفرانس را بر عھده داشت، در افتتاحيه 

شنبه گفت، يک طرح  کنفرانس در روز سه
شرط ]زم برای حل آن چيزی  پيش"اقتصادی 

ناشدنی  است که تاکنون يک موقعيت سياسی حل
 ." بوده است

وزارت امور خارجه آمريکا اع�م کرده است، 
در اين "  معامله قرن"ی "بخش اقتصادی"

کنفرانس معرفی خواھد شد و ھنوز روشن نيست 
اما .  بخش سياسی نيز دارد يا نه"  معامله"آيا اين 

توان  می"  بخش اقتصادی"با قضاوت از ھمين 
گاه به  ترامپ ھيچ"  معامله قرن"دريافت که 

سرانجام نخواھد رسيد و اين طرح محکوم به 
ھای  دولت ترامپ، بيش از حکومت. شکست است

مسئله فلسطين "  حل"پيشين ايا]ت متحده با 
ھا  گونه که فلسطينی زيرا، ھمان.  فاصله دارد

" راه حل"اند،  بارھا پيش از اين نيز اع�م کرده
صلح در خاورميانه در گروی توافقی سياسی و 
ايجاد کشوری فلسطينی در چارچوب مرزھای 

تنھا در صورت تشکيل چنين دولتی .   است١٩۶٧
نيازھای صلح و آبادانی در منطقه  است که پيش

امری که با توجه به سرسختی .  گردد تأمين می
ھای تاکنونی و نفی و  اسرائيل در پيگيری سياست

نقض ھمه جانبه حقوق بنيادين فلسطينيان و با 
توجه به پشتيبانی و حمايت کشورھای غربی به 

ھای اسرائيل در  ويژه دولت آمريکا از سياست
اين .  انداز نزديک قرار ندارد خاورميانه، در چشم

ھا با چنين  اولين باری نيست که فلسطينی
شوند، اما طی چند دھه،  ھايی مواجه می ت�ش
و مسلماً  با پايداری در .  اند گاه تسليم نشده ھيچ

مبارزات خود سرانجام به ھدف خود، يعنی 
 .تشکيل کشور مستقل فلسطين خواھند رسيد

نزاع جمھوری اس�می .  به امپرياليسم بوده است
با دولت آمريکا چيزی جز يک نزاع و اخت�ف 

اين ھر دو دولت دشمن .  ميان دو ارتجاع نيست
. اند ھای کارگر  و زحمتکش مردم ايران توده

ھا بر سر منافع اقتصادی و سياسی  نزاع آن
طبقات حاکم بر اين کشورھا است و ربطی به 

تجربه چھل .  ھای مردم ايران ندارد منافع توده
سال گذشته نيز نشان داده است که اين نزاع، 

پايان است و بدون مداخله انق�بی  ای بی منازعه
حل  ھای کارگر و زحمتکش مردم ايران قابل توده

مادام که کارگران و زحمتکشان نتوانند با .  نيست
سرنگونی جمھوری اس�می، ابتکار عمل و 
سرنوشت خود را در دست بگيرند، اين نزاع 
ادامه خواھد يافت و تمام بار آن نيز بر دوش 

گونه که اکنون در  ھا قرار خواھد گرفت، ھمان آن
حتی .  ھای اقتصادی شاھد آن ھستيم نمونه  تحريم

به فرض اگر اين دو دولت مرتجع، تحت 
شرايطی  پای ميز مذاکره ھم بروند، اگر 

نشينی تاکتيکی  جمھوری اس�می ناگزير به عقب
بند برسند  ای به توافقی نيم ھم بشود و در محدوده

اندازی ھم وجود  که در لحظه کنونی چنين چشم
ای و  ندارد، به ھمان سرنوشت توافق ھسته

چراکه مادام جمھوری .  برجام گرفتار خواھد شد
تواند تغييری در  اس�می وجود دارد، نمی

ھای  دھی گروه سياست خارجی خود و سازمان
گرای تروريست که اساس اين منازعه  اس�م

ھست بدھد، چون جزئی از موجوديت جمھوری 
گونه که استبداد، سرکوب و  اند، ھمان اس�می

ناپذير  کشتار مردم ايران در داخل جزئی جدائی
از موجوديت جمھوری اس�می است و اين 

ھای ديگر  سياست خارجی مدام با دولت
کند و کار به تشديد  اصطکاک و برخورد پيدا می

ھای آن را از جنگ  انجامد که نمونه منازعاتی می
ايم و يک  ساله تا به امروز مکرر ديده ھشت

ھيچ .  ھم در ھمين لحظه در جريان است نمونه آن
اگر اوضاع به روال .  ای در کار نيست معجزه

کنونی پيش برود و کارگران و زحمتکشان ايران 
اندازی  تکليف را با رژيم يکسره نکنند، چشم

ھای مردم ايران، قرار  وتار در مقابل توده تيره
 .خواھد داشت

 پايان نزاع بی

 زنده باد سوسياليسم 
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١از صفحه   

٧درصفحه   

 استيصال جمھوری اسDمی در مواجھه با
 "تھرانپارس" دختران 

اين حرکت تھاجمی و .  او چنگ انداخته است
درنده خويی مامور سرکوبگر رژيم، وضعيتی را 

بوجود آورده است که "  دختر تھرانپارس"برای 
بخشی از لباس ھای او به سمت شانه ھايش با] 
رفته و قسمت ھايی از نيم تنه اين دختر نوجوان 

در چنين وضعيتی .  بدون پوشش ديده می شود
دلخراش که صدای جيغ ھای ممتد دختر دستگير 
شده ھمراه با جيغ و فرياد بخشی از حاضريِن در 
پارک از ھر سو به گوش می رسد که فرياد می 

ولش کن، مامور نيروی "  بی ناموس"زنند، 
خود "  شکار"انتظامی با خشم و خشونتی حيوانی 

را از زمين بلند و به درون ماشين پليس پرت می 
 .  کند

.  ثانيه است۴۵زمان تصويری اين ويدئو، حدود 
 ثانيه ای، که ھر ثانيه اش خشم و نفرتی ۴۵

عميق نسبت به جمھوری اس�می و ماموران 
سرکوبگرش را در وجود ھر بيننده ای شعله ور 

با ديدن اين فيلم، نخستين سئوالی که .  می سازد
پيش می آيد، اين است که در پارک پليس 
تھرانپارس چه اتفاقی رخ داده است که ماموران 
جمھوری اس�می در مواجھه با چند دختر و پسر 
نوجوان تا بدين حد به جنون و آشفتگی دچار شده 

 اند؟ 
ھمه ماجرا در شادی کودکانه چند دختر و پسر 

نوجوانانی که روز .  نوجوان خ�صه می شود
شنبه اول تير در پارک پليس تھرانپارس با ھم 

ماجرا را از زبان يکی .  می کردند "  آب بازی"
از ھمان نوجوانانی که خوشبختانه گرفتار 

او گفته است، .  ماموران پليس نشده است، بشنويم
من و دوستانم از جمله ھمان دختری که در فيلم 
با او برخورد شده است، برای آب بازی به پارک 
رفته بوديم؛ با آمدن پليس بسياری فرار کردند، 

و به ھمين "  جواب پليس را داد"اما دوست من 
به طرز فجيعی مورد ضرب و جرح قرار "دليل 

و به "  جواب پليس را داد"بله، او ".  گرفته است
به طرز فجيعی مورد ضرب و جرح "ھمين دليل 

در واقع از نگاه مامور پليس ".  قرار گرفته است
نه "  تھرانپارس"جمھوری اس�می، جرم دختر 

که مھم تر از آن، ايستادگی، "   آب بازی"فقط 
دختر نوجوان به اھانت "  پاسخگويی"مقاومت و 

اين ھمان .  ھای مامور نيروی انتظامی بوده است
نکته ای است که ماموران پليس جمھوری 

. اس�می را به جنون و وحشيگری رسانده است
مامورانی که طی سال ھای متمادی به پشتوانه 
س�ح و قدرت عادت کرده اند که ھيچ مقاومت و 
اعتراضی را در مقابل وحشيگری ھای خود بر 

ماموران سرکوبگری که در مقابل .  نتابند
 ساله ١۵يک نوجوان "  پاسخگويی"ايستادگی و 

اين چنين بر آشفته می شوند و به خود حق می 
دھند که با آن حدی از خشونت و درنده خويی که 

را "  تھرانپارس"در فيلم ديده می شود، دختر 
پخش .  بازداشت و به سمت ماشين پليس بکشانند

گسترده اين ويدئو در شبکه ھای اجتماعی آن 
چنان فضاحتی را برای جمھوری اس�می به بار 
آورد که تا دو روز مجموعه دستگاه قضايی و 

. نيروی انتظامی آن در چنبره سکوت فرو رفتند
بعد از دو روز سکوت، صبح روز سه شنبه 

چھارم تير، حسين رحيمی، فرمانده انتظامی 
تھران بزرگ، به خبرنگاران اع�م کرد، جانشين 
ک�نتری و يکی از ماموران ک�نتری منطقه 

خبری که .  بازداشت و از سَمت خود عزل شده اند
 . يک ساعت بيشتر دوام نيآورد

از آنجايی که در نظام جمھوری اس�می قرار 
نيست و قرار ھم نبوده است که دست ماموران 
رژيم در سرکوب توده ھای معترض و اعمال 
خشونت بی حد و حصر نسبت به دخترانی که اين 
روزھا کشف حجاب می کنند و جوانانی که در 
مقابل تعرض پليس می ايستند، بسته شود، 
ساعاتی بعد، مرکز اط�ع رسانی پليس تھران 
بزرگ اع�م کرد که دستور توقف برخورد با 
ماموران صادر شده  و اجرا يا تعليق مجازات آن 

اين .  ھا تا پايان تحقيقات به تعويق افتاده است
مرکز ھمچنين اع�م کرد که حسين رحيمی به 

در باره "  گزارش ھای جديدی"دليل دريافت 
ماجرای تھرانپارس دستور تازه را صادر کرده 

 .است
چه بودند که "  گزارش ھای جديد"به راستی اين 

حسين رحيمی، فرمانده سرکوبگران تھران 
بزرگ با استناد به آن دستور توقف برخورد با 

را صادر کرد؟ در واقع "  خاطی"ماموران 
اع�م تعليق برخورد، به .  گزارشی در کار نبود

دستور رئيس قوه قضائيه و ھيئت حاکمه ايران 
در حمايت از اقدام ماموران سرکوبگر رژيم 

و مقابله "  انجام وظيفه"جھت پيشبرد قاطعانه 
. در جامعه صورت گرفت"  بی حجابی"جدی با 

چرا که از نظر مسئو]ن نظام اگر قرار باشد 
نيروی انتظامی که "  وظيفه شناس"ماموران 

وظيفه شان ھمانا سرکوب توده ھای معترض و 
بی "بگير و ببند دختران و زنان به اصط�ح 

است، اينگونه توسط خود نظام توبيخ "  حجاب
شوند، به زعم آنان ديگر سنگ روی سنگ بند 

از اين رو، برای بازگرداندن آب .  نخواھد بود
رفته به جوی به فوريت دستگاه ھای گزارش 
دھی نيروی انتظامی و صدا و سيمای جمھوری 

ابتدا مرکز اط�ع .  اس�می به تکاپو افتادند
رسانی پليس تھران بزرگ طی صدور اط�عيه 
ای و با رديف کردن يک سری جعليات اع�م 
کرد، پنج دختر و پسری که در ماجرای آب بازی 
پارک پليس تھرانپارس بازداشت شده اند، ھمگی 

فاقد حرکات طبيعی و نرمال و ھمچنين پوشش "
مناسب بودند و با انجام شوخی ھای سخيف، 
نامتعارف و به دور از شئون اخ�قی و عرف 
جامعه با يکديدگر، موجب جريحه دار شدن 
احساس شھروندان و به دنبال آن نارضايتی و 
اعتراض ديگر افراد حاضر در پارک را فراھم 

 ." کرده اند
پس از صدور اط�عيه مرکز اط�ع رسانی پليس 
تھران بزرگ، گزارشگر صدا و سيمای 
جمھوری اس�می نيز طبق دستور از با] و جھت 
سنديت بخشيدن به مزخرفات اط�عيه فوق به 
پارک پليس تھرانپارس رفتند و طی مصاحبه با 
تعدادی از زنان و مردان حزب الھی که احساس 

جريحه "اس�می شان از آب بازی چند نوجوان 
شده بود، سعی کردند ماجرا را به نوعی "  دار

رتق و فتق و اوضاع را از بازداشت و عزل 
ماموران سرکوبگر جمھوری اس�می به سمت 

زنان و .  تمجيد و قدردانی از آنان باز گردانند
مردان مصاحبه شونده ای که پس از پخش 
گزارش صدا و سيما توسط کاربران شبکه ھای 
اجتماعی شناسايی شدند و مشخص گرديد جملگی 
از نيروھای رژيم و بعضا از کادرھای بسيج و 

 . سپاه بوده اند
به رغم ھمه تمھيداتی که جمھوری اس�می برای 
خنثی کردن رسوايی خود انجام داد، ماجرای 
رسوايی رژيم به درون جلسه کابينه روحانی نيز 

علی ربيعی سخنگوی کابينه روحانی .  کشيده شد
نيز برخورد خشن ماموران پليس با يک دختر در 
پارک تھرانپارس را غير قابل قبول خواند و گفت 
که رئيس جمھوری در باره اين موضوع با وزير 
کشور صحبت کرده و رحمانی فضلی اع�م کرده 

در دست بررسی است و نتايج "است که موضوع 
البته حسن روحانی و وزير ".  آن اع�م خواھد شد

کشور کابينه او تاکنون از اين قول ھا توخالی 
اينان در ماجرای اسيدپاشی .  بسيار داده اند

زنجيره ای به روی دختران اصفھان نيز قول 
را داده بودند، "  عام�ن"و مجازات "  رسيدگی"

 سال از آن ماجرا، تاکنون نه کسی ۶که با گذشت 
از اسيد پاشان دستگير شده و نه يک گزارش 

نمونه .  رسمی از کم و کيف قضيه داده شده است
ديگر، ماجرای اعمال خشونت علنی يک پليس 

در يکی از "  بی حجاب"زن نسبت به يک دختر 
در رسوايی آن ماجرا .  پارک ھای تھران است

نيز، ابتدا از برخورد و عزل پليس زن خبر داده 
شد، اما دو روز بعد، ھمان زن پليس به دليل 

قرار " تشويق"و " قدردانی"مورد " وظيفه"انجام 
اين نمونه ھا نشان می دھند که ھرگز .  گرفت

قرار نبوده و قراری ھم نيست که عام�ن اينگونه 
جنايات و اقدامات سرکوبگرانه جمھوری اس�می 

چرا که طبقه .  دستگير، توبيخ و يا مجازات شوند
حاکم و نظام سياسی پاسدار آن بدون اعمال 
خشونت، بدون بگير و ببند، بدون زندان و 
شکنجه، بدون وحشی گری و اقدامات 
سرکوبگرانه نيروی پليس و دستگاه فاسد قضايی 

آنھم در .  اش، اساسا قادر به ادامه حيات نيست
اين بازه زمانی که جمھوری اس�می با بحران 
ھای سياسی، اقتصادی و اجتماعی متعددی 
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١از صفحه   

 !دزد را بگيريد: زند دزدی که فرياد می

٧درصفحه   

ھای بازنشستگی  ھای متعلق به صندوق از شرکت
که زير نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

انتصاب ميعاد صالحی .  اندازی شد بودند، راه
مديرعامل جديد اين صندوق در فروردين ماه 

جاری از سوی شريعتمداری وزير تعاون،  سال
کار و رفاه اجتماعی، مورد اعتراض حسن 

روحانی قرار گرفته بود و دليل اين مساله ھم  
تعلق وی به جناح مقابل روحانی در درون 

وی که از حافظان قرآن و مدتی ھم .  حاکميت بود
ست که با  مدير راديو قرآن بود، از جمله افرادی

ھای حکومتی توانست به ھيات علمی  رانت
 .دانشگاه علم و صنعت راه يابد

برخی از "  نجومی"واقع اع�م حقوق و مزايای  به
ھای وابسته به اين صندوق نيز  مديران ھلدينگ

ھای اخير شاھد  مانند موارد ديگری که در سال
ست و  ھای جناحی آن بوديم، تنھا به دليل رقابت

ميعاد صالحی با اين کار بدنبال تحکيم مقام خود 
رغم  عنوان مديرعامل صندوق بازنشستگی، به به

طور که  مخالفت حسن روحانی، بوده و ھمان
ھای اخير فساد و چپاول  شاھد بوديم در سال

حاصل کار کارگران نه تنھا کاھش نيافته، بلکه 
تری در درون حاکميت  ھای عميق مدام ريشه

کيست که امروز ابعاد فساد مالی و دزدی .  يابد می
مقامات حکومتی را نداند، فسادی که به اعتراف 

چون توکلی از اعضای مجمع تشخيص  افرادی ھم
 .شده است" سيستماتيک"مصلحت نظام 

فساد و غارت اموال کارگران و زحمتکشان در 
ھای بازنشستگی چيز جديدی نيست و  صندوق

ھای وابسته به  تصاحب صندلی مديريت شرکت
ھا، آن قدر جذاب بوده که بسياری از  اين صندوق

مقامات سياسی نيز با چسبيدن به آن، جيب خود 
ھر جناحی از حاکميت ھم .  کنند را پُر کرده و می

ھا تسلط داشتند،  ھايی که بر اين صندوق در زمان
غارت .  گاه تغييری در اين روال ايجاد نشد ھيچ

صندوق ذخيره فرھنگيان و نقش کاظمی وزير 
نژاد در اين  رفاه و تامين اجتماعی کابينه احمدی

غارت، و حتا فانی و بطحايی وزرای آموزش و 
پرورش کابينه روحانی تنھا يک نمونه کوچک 

 .است
زمانی که سعيد مرتضوی بر صندلی مديرعاملی 
سازمان تامين اجتماعی تکيه زده بود، حقوق 

پس ازکسر ماليات بالغ )  ٩٢سال (دريافتی وی 
 ۵٠ ميليون تومان بود و ع�وه بر آن ١٣بر 

. ميليون تومان ديگر تسھي�ت دريافت کرده بود
در ھمان زمان حقوق ساير اعضای ھيات مديره 

 ھزار تومان ۶٠٠ ميليون و ١۵ تا ١٣نيز بين 
 سال پيش را با امروز ۶اما اگر ارزش پول .  بود

رسيم که ميزان  مقايسه کنيم، به اين نتيجه می
شوند با آن  ھايی که امروز نجومی گفته می حقوق

، حداقل ٩٢سال .  ھا ھيچ فرقی نکرده است سال
 ھزار تومان بود و بنابراين ۴٨٧دستمزد کارگر 

حقوق عزيز دولتخواه از اعضای آن زمان ھيات 
 ۶٠٠ ميليون و ١۵مديره تامين اجتماعی که 

 برابر حداقل دستمزد ٣٢ھزار تومان بود، بيش از
 ۵٠امروز ھم حقوق حدود .  يک کارگر بود
 برابر حداقل دستمزد يک ٣٢ميليون تومانی 

ھمين نسبت در رابطه با مستمری .  کارگر است
به عبارت ديگر .  بازنشستگان نيز صادق است

ھا معادل  تنھا حقوق يک ماه مديران اين شرکت
يک تا سه سال مستمری يک بازنشسته است، 
حقوقی که از جيب ھمين بازنشستگان تامين 

 !!!شود می
ھا از مزايا و  جدا از حقوق، مديران اين شرکت

ای با استفاده از موقعيت شغلی  العاده تسھي�ت فوق
" انتخاب"به نوشته سايت .  برند خود بھره می

يکی از مديران سازمان تامين اجتماعی در سال 
 ميليون تومان ١٣٧ ماه ۶ در فاصله تنھا ٩۴

 ٩در ھمين سال در .  مزايا دريافت کرده بود
شرکت (کارخانه توليد سيمان متعلق به شستا 

 عضو ۴۵به )  گذاری تامين اجتماعی سرمايه
 ميليون تومان ٣٠٠ھيات مديره يک ميليارد و 

ميانگين پاداش ھر يک .  پاداش پرداخت شده بود
از اعضای ھيات مديره در آن زمان برابر با 

نکته قابل !!!   ماه حقوق يک کارگر بود۴٠حدود 
توجه اين است که در آن سال درحالی چنين 

ھايی به مديران آن کارخانجات تعلق گرفت  پاداش
ھا حتا نسبت به سال  که سود خالص اين شرکت
يا در يک نمونه !!!  قبل از آن کاھش يافته بود
رفاه " مدير بانک ٣ديگر، حقوق و مزايای 

وابسته به سازمان تامين اجتماعی در "  کارگران
 !!!  بيش از يک ميليارد تومان بوده است٩۶سال 

ھا  که عموما مديران اين شرکت تر آن عجيب
زمان ھر کدام در چندين شرکت ديگر  ھم

جا نيز حقوق  نيزعضو ھيات مديره ھستند و از آن
کانون "کيا رئيس  ی دھقان به گفته!!!  گيرند می

"بازنشستگان تھران جا  مديران شستا، يک": 
مديرعامل ھستند و چند جا عضو ھيات مديره و 
ع�وه بر اين در چند جای ديگر مشاور مالی و 

 ١٠٠اداری و فنی و غيره ھستند، بعضاً تا 
گيرند و زمان  ميليون تومان حقوق می

بازنشستگی با]ی ميليارد پاداش بازنشستگی 
(گيرند می يا در يک نمونه ).  ٩٨ تير ۴ايلنا " 

ھا از دو عضو ھيات  ديگر، چندی پيش رسانه
ھای پتروشيمی وابسته به  مديره يکی از شرکت

ھای بازنشستگی خبر داده بودند که بدون  صندوق
واقع در (شان را به کارخانه  که حتا يکبار پای اين

بگذارند، در تھران نشسته و ماھانه )  خوزستان
 !!!گيرند  ميليون تومان حقوق می١٧بيش از 

 کوھی از فساد و غارت  ھمه اينھا تنھا نوک قله
در .  اموال کارگران و زحمتکشان جامعه است

ھای  ھای وابسته به صندوق تمام شرکت
بازنشستگی ھمين حکايت جريان دارد و به قول 

ھای نجومی حکايت مشت  معروف حقوق و پاداش
 .نمونه خروار است

 تيرماه ۴" (قدس آن�ين"به نوشته سايت حکومتی 
٩٨"  شرکت صندوق ١١٣سوددھی ) 

 ١٢٠٠  فقط  ٩۶بازنشستگی کشوری در سال 
ميليارد تومان بوده است، در حالی که سود 

 ٩۵ھای مذکور در سال  حاصل از سھام شرکت
 ٩۴ ميليارد تومان و در سال ٢٠٠٠نزديک به 

نکته .   ميليارد تومان بوده است٢٢٠٠بيش از 
قابل تأمل اين است که درحالی سود حاصل از 

گذاری صندوق بازنشستگی کشوری طی  سرمايه
 درصد ٨٠دو سال ياد شده کاھش يافته که 

ھای اين صندوق در حوزه صنعت  شرکت
، معادن، بازار مالی و دارويی فعاليت  پتروشيمی

ھا  واسطه التھابات ارزی، اين حوزه دارند که به
 ".اند ھای اخير داشته با]ترين سود را در سال

. لياقتی و فساد بی:  علت اين امر البته واضح است
ھای نجومی  عبارت ديگر حقوق و پاداش به

ھا تنھا پول توجيبی اين  مديران اين شرکت
برای نمونه مديرعامل بزرگترين .  حضرات است

ھلدينگ صنايع غذايی، کشاورزی و دارويی 
" صبا جھاد"صندوق بازنشستگی کشوری با نام 

ست با نام فخرالدين مو]يی که با مدرک  فردی
تحصيلی دبيری ادبيات فارسی به اين مقام رسيده 

 .است
چنان گسترده  ھا آن دزدی و فساد در اين شرکت

ھای بازنشستگی را به  است که عم� تمام صندوق
ورشکستگی کشانده و سازمان تامين اجتماعی 

ترين صندوق بازنشستگی با  نيز به عنوان بزرگ
براساس آمارھای .  بحران مالی روبروست

 ماھانه ٩٧داری کل کشور از ابتدای سال  خزانه
 ميليارد تومان از خزانه ٢۵٠٠ تا ٢۴٠٠بين 

برای پرداخت مستمری بازنشستگان به حساب 
 !!شود ھای بازنشستگی کشور واريز می صندوق

گذاری تامين  شرکت سرمايه(تنھا ھلدينگ شستا 
 ٣۵ درصد توليد دارو، ٣٢مالکيت )  اجتماعی

 درصد ٢٠ درصد نفت و گاز، ٣٢درصد سيمان، 
 درصد حمل و نقل ريلی ۵٠حمل و نقل دريايی، 

گفته نوروززاده مديرعامل  به.  را برعھده دارد
پيشين سازمان تامين اجتماعی و مديرعامل 
کنونی شرکت ملی پتروشيمی و معاون وزير نفت 

 ھزار ميليارد تومان سرمايه بيش ٧٠، شستا با 
 درصد ٣٣ درصد سھام بورس کشور و ١٢از 

چنين به  ھم.  توليدات پتروشيمی را در اختيار دارد
وی با در نظر گرفتن تامين مواد اوليه  گفته

 درصد بازار دارو در دست ٧٠دارويی کشور، 
آن وقت اين شرکت با اين .  شستا قرار دارد

 چکانی  عظمت مستمری بازنشستگان را قطره
دھد به نحوی که امروز اکثريت بسيار  افزايش می

بزرگ بازنشستگان تامين اجتماعی در فقر مطلق 
ھا کمتر  برند، مستمری اکثريت بزرگ آن بسر می

ھای  از يک چھارم خط فقر است و وضعيت بيمه
درمانی تامين اجتماعی نيز روز به روز بدتر 

در ضمن در دوران ھمين نوروززاده !!!  شود می
طلب بود که  اصط�ح اص�ح از سياستمداران به 

" اصولگرا"جای مديران "  طلب اص�ح"مديران 
را که در زمان سعيد مرتضوی بر سر کار آمده 

 !!!ھای وابسته به شستا گرفتند بودند، در شرکت
جا  برای جلوگيری از طو]نی شدن مقاله، در اين

ھا در اين  تر شدن ابعاد دزدی برای روشن

 رژيم جمھوری اسDمی را بايد با يک اعتصاب عمومی سياسی و
  قيام مسلحانه برانداخت
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۵از صفحه  ۶از صفحه    

ھا و فساد  ھا، تنھا به يک نمونه از دزدی شرکت
ھای وابسته به شستا اشاره مشخص  در شرکت

سال گذشته مواردی از فساد در شرکت .  کنيم می
افشا شد که "  المللی تامين اجتماعی بازرگانی بين"

. کنندگان پس از رديابی از کار اخراج شدند افشا
المللی تامين اجتماعی  شرکت بازرگانی بين

دار خريد تجھيزات پزشکی برای  عھده
ھا و مراکز درمانی تامين اجتماعی  بيمارستان

است که اولين بار در رابطه با پرونده واردات 
ھا بدون  اين موبايل.  موبايل نام آن مطرح شد

سيب "از شرکتی به نام "  قانونی"رعايت ضوابط 
خريداری شده بودند که پسر و عروس "  ط�يی

المللی تامين  بازرگانی بين"مديرعامل شرکت 
 !!!در آن سھام داشتند" اجتماعی

پس از افشای فساد در اين شرکت، اگرچه 
مديرعامل شرکت برکنار شد اما يکی از نزديکان 
به مديرعامل قبلی و باند فساد به عنوان 
مديرعامل مشغول به کار شد تا راه مديرعامل 

مديرعامل جديد که از !!  قبلی را ادامه دھد
نزديکان نوبخت معاون روحانی و رئيس سازمان 

باشد، پيش از اين  برنامه و بودجه نيز می
مديرعامل موسسه علوم و فنون کيش بود که به 
دليل ضعف در عملکرد توسط مديرعامل منطقه 

اما حا] در شرکت !!!  آزاد کيش عزل شده بود
عنوان مديرعامل مشغول به کار  تری به بزرگ

مانند استاندار گلستان که پس از سيل !!  شده است
گلستان از سوی جھانگيری عزل شد اما چند روز 
بعد از سوی شھردار تھران به عنوان مشاور 

 !!!شھردار برگزيده شد
از جمله موارد فسادی که در رابطه با مديران 

المللی تامين اجتماعی افشا  شرکت بازرگانی بين
ھا و سفرھای خارج از  توان به پورسانت شد می

کشور مديران اين شرکت در ارتباط با خريد 
بستن قرارداد با .  تجھيزات پزشکی اشاره کرد

ھای گوناگون بدون مناقصه و تشريفات  شرکت
. از ديگر موارد مطرح شده است"  قانونی"

ھای مختلف ھم  ھا و جرايم شرکت بخشش بدھی
آوری آزمايشگاھی که حدود  چون شرکت فن

 ميليون تومان بود، يک مورد ديگر از فساد ٨٠٠

در اين شرکت وابسته به تامين اجتماعی است که 
 .سرمايه آن متعلق به کارگران است

در حالی که اکثريت بسيار بزرگ بازنشستگان با 
گذرانند،  شرايط بسيار سخت معيشتی روزگار می

مديران و مقامات حکومتی از حاصل يک عمر 
ھا، مشغول پر کردن جيب خود  زحمات آن

شان در اوج رفاه زندگی  ھای ھستند، با دزدی
کنند، در کشورھای خارج وي� و خانه  می
انداز  ھای خارجی پول پس خرند، در بانک می
روزی که !!  کنند و البته ھمه برای روز مبادا می

کارگران و زحمتکشان با قيام خود، اين مديران 
 .کشند دزد و فاسد را به زير می

ھای اخير،  بازنشستگانی که بويژه در سال
ھا فرياد زدند،  اعتراض خود را بارھا در خيابان

اما ھيچ گوش شنوايی در حاکميت برای شنيدن 
ھا نبود، ھرگز فريب ادعاھای  طلبانه آن فرياد حق

" فساد"و "  ھای نجومی حقوق"دروغين مبارزه با 
ھيچ جناحی از حاکميت را باور نکرده و نخواھند 

چرا که اولين قدم برای مبارزه با فساد و .  کرد
دزدی مديران، ايجاد تشکل سراسری و مستقل 
بازنشستگان است تا بازنشستگان با انتخاب 

ھا و  نمايندگان واقعی خود بر اين صندوق
ی آن که اموال خود بازنشستگان  ھای تابعه شرکت

جانبه و دقيق داشته باشند،  است، نظارتی ھمه
طور که  نظارت به معنای واقعی آن، ھمان

تپه گفت از  اسماعيل بخشی نماينده کارگران ھفت
اين اولين قدم واقعی .  ھا صفر تا صد اين شرکت

برای مبارزه با فساد و دزدی مديران است که 
ھای حاکم با آن مخالف بوده و با  تمامی جناح

ھرگونه ت�شی از سوی بازنشستگان برای ايجاد 
تشکلی سراسری با ابزار ارعاب و سرکوب 

برای ھمين است که بازنشستگان .  کنند مقابله می
خوبی از پوچی ادعاھای تمامی مقامات  به

حکومتی آگاه ھستند و برای ھمين است که تنھا 
راه سرنگونی جمھوری اس�می و ھمراه با آن به 
زير کشيدن و محاکمه و مجازات تمامی 

ست که حاصل يک عمر زحمات  مديرانی
تا آن .  اند کارگران و زحمتکشان را غارت کرده

 .روز و برای آن روز به مبارزه ادامه خواھيم داد
 

بحران ھايی که با گذشت ھر روز .  مواجه است
عميق و عمق تر ھم می شوند و بيشتر گلوی 

 .نظام را می فشارند
پوشيده نيست جمھوری اس�می به عنوان يک 
نظام ارتجاعی و واپسگرا که در آن دين و دولت 
به طرز آشکاری در ھم تنيده شده اند، با مجموعه 
ای از بحران ھای ناع�ج از جمله وجود بحران 

اکنون .  حجاب در جامعه دست به گريبان است
موضوع حجاب اس�می يکی از معض�ت 
روزمره رژيم است که به طور جدی از طرف 

. دختران و زنان جامعه به چالش گرفته شده است
زنان مبارزی که بی توجه به اقدامات 
سرکوبگرانه ماموران پليس و گله ھای حزب 
الھی پيش می تازند، دخترانی که برای نفی 
حجاب اجباری و برخورداری از حق پوشش 

. اختياری مدام به تعدادشان افزوده می شود
دارند، زنانی که  دخترانی که حجاب از سربرمی

بدون روسری در پارک ھا و خيابان ھا ظاھر 
می شوند و مھمتر اينکه اين زنان و دختران 
مبارز، اکنون تھديدات پليس را نيز به ھيچ می 

در واقع آنچه طبقه حاکم و ماموران .  انگارند
سرکوبگرش را به جنون و استيصال رسانده 

خيابان "است، ھمين مقاومت و ايستادگی دختران 
، کشف حجاب زنان در درياچه سد "انق�ب

در "  تھرانپارس"و پاسخگويی دختر "  لفور"
مواجه با اھانت ھای مامور سرکوبگر رژيم 

 . است
ترديدی نيست که مقاومت و ايستادگی چھل ساله 
زنان ايران در مقابله با پوشش اجباری با خيزش 
سلحشورانه جوانان و توده ھای زخم خورده 

 نيرو و توان بيشتری ٩۶مردم ايران در ديماه 
گرفت و پس از آن، به تاسی از بروز يک دوران 
انق�بی در درون جامعه سمت و سوی علنی تری 

شکل گيری اين وضعيت و تعميق .  يافته است
بحران ھای متعدد سياسی، اقتصادی و اجتماعی 
سبب شده اند تا مسئو]ن نظام و دستگاه قضايی 
اش برای نشان دادن اقتدار رژيم و اينکه وانمود 
کنند که اوضاع از دست شان خارج نشده است، 

با اين .  به سرکوب بيشتر زنان روی آورده اند
ھمه، مشکل اساسی طبقه حاکم و نظام سياسی 
پاسدار آن در اين است که عموم توده ھای مردم 
و به طور اخص زنان جامعه ديگر مثل گذشته 

. زير بار اقدامات سرکوبگرانه رژيم نمی روند
در واقع جمھوری اس�می در مواجھه با بحران 
ھای متعددی که ھم اينک سر تا پای رژيم را فرا 
گرفته است، ھر چه زور می زند تا بحرانی را 
تعديل و يا يک جايی را در کنترل خود داشته 
باشد، شرايط بحرانی جامعه به گونه ای پيش می 
رود که عم� کنترل اوضاع در چند جای ديگر 

در واقع مجموعه ھمين . از دستش خارج می شود
شرايط بحرانی حاکم بر نظام است که جمھوری 
اس�می را در مواجه با کشف حجاب اس�می و 

به ناتوانی و "  تھرانپارس"ايستادگی دختران 
 . استيصال رسانده است

 

 !دزد را بگيريد: زند دزدی که فرياد می
 استيصال جمھوری اسDمی 

در مواجھه با دختران 
 "تھرانپارس"
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با دستی خالی از روی ناچاری و اجبار، خانواده 
و ديار خود را ترک نموده، تن به مھاجرت 

ھای  اند تا لقمه نانی را به سر سفره خانواده داده
 .خود بياورند

بيکاری کارگران ساختمانی اگرچه در يکی دو 
سال اخير وسيعا گسترش يافته است، اما مربوط 

"به امروز نيست به نقل از دبير کانون "  شرق. 
کارگران ساختمانی استان خراسان رضوی 

"نويسد می  درصد ٨٠ به بعد ٩٣ازسال : 
ھايی  آن.  کارگران ساختمانی بيکار و سرگردانند

که خوش شانس ھستند و کاری دارند، با نرخ 
 ".کنند تر از سال قبل کار می پايين

ھای  آمارھا و شواھد موجود در زمينه فعاليت
ساختمانی و بازار مسکن، حاکی از تداوم و 
تشديد رکودی است که از چند سال پيش اين بخش 

مطابق آمار .  را در خود فرو برده است
 مرکزی و مرکز آمار  ھا، آمار بانک شھرداری

ايران، صدور پروانه ساخت، پيوسته روندی 
صدور پروانه ساخت تنھا در .  نزولی داشته است

، ھشتاد درصد ٩٠ در مقايسه آن با سال ٩۴سال 
ھای بعد از  اين روند در سال.  کاھش داشته است

آن نيز ادامه يافته و بسی تشديد شده و 
گذاری در بخش مسکن با افت شديد ھمراه  سرمايه

عدم اختصاص بودجه عمرانی کافی، .بوده است
ھای  وسازھا و پروژه بخش بزرگی از ساخت

توقف تخصيص .  عمرانی را خوابانده است
ھای فرسوده شھری و  اعتبار بانکی بابت بافت

ھای مربوط به نوسازی، توقف پروژه مسکن  وام
مھر که به ھر حال تعداد زيادی در آن مشغول به 

دھنده تداوم، تشديد و  کار بودند، ھمگی نشان
اين روند .  تعميق رکود در اين بخش است

که کل صنايع ساختمانی و  نظر از اين صرف
تاثير قرار داده و  صنايع وابسته به آن را نيز تحت

سازی،  ھايی چون سيمان ھا و شرکت کارخانه
سازی،  سازی، در و پنچره سازی، شيشه کاشی

ھای توليدکننده گچ و آھک و شن و ماسه  شرکت
گير نموده است، بلکه بيکاری  و امثال آن را زمين

مستقيم صدھا ھزار کارگر ساختمانی رانيز در 
کارگران ساختمانی اکنون فقط با .  پی داشته است

ھا در  بيکاری فصلی مواجه نيستند، بلکه اغلب آن
 .کنند تمام طول سال کاری پيدا نمی

ع�وه بر بيکاری گسترده کارگران ساختمانی، 
ھا بيکار  اگر کارگر شاغل رسمی در ساير بخش

شود، ]اقل چند ماھی مبلغ ناچيزی به عنوان بيمه 
اما کارگران ساختمانی .  کند بيکاری دريافت می

او] از مجموع .  اند از اين حداقل نيز محروم
کارگران ساختمانی که تعداد دقيق آن مشخص 

 سال پيش تعداد کارگران ساختمانی را ٨نيست و 
رغم   ميليون اع�م کرده بودند، به٢ تا ١/  ۵بين 

ھای دولتی در  تبليغات گسترده و جار و جنجال
کردن کارگران ساختمانی، فقط بخش  زمينه بيمه

 سال  از آبان.  اند قليلی از اين کارگران بيمه شده

ھای اجتماعی کارگران   که قانون بيمه٨۶
تصويب رسيده است تاکنون فقط  ساختمانی به

بخشی ازکارگران ساختمانی شناسايی و بيمه 
اين در حالی است که يک سال قبل از آن .  اند شده

 نيز قانون رفع موانع اجرای ٩۵يعنی آذر سال 
بيمه کارگران ساختمانی نيز به تصويب رسيده 

ھای تبليغاتی  تقريبا تمام جاروجنجال.  بود
ھای روحانی در اين زمينه پوچ و توخالی  کابينه

دبير انجمن صنفی کارگران .  از کار درآمد
گويد؛ سازمان تامين اجتماعی  ساختمانی می

 ۴٠کند و از  کارگران ساختمانی را بيمه نمی
شعبه سازمان تامين اجتماعی در تھران تنھا يک 
يا دو شعبه آن اقدامات مربوط به بيمه کارگران 

سازمان تامين !  دھند ساختمانی را انجام می
اجتماعی بيمه کارگران ساختمانی را موکول به 
شناسايی اين کارگران، آموزش و صدور کارت 

اما تاکنون به اين .  ھا نموده است مھارت فنی آن
برای مثال .  ھای خود نيز عمل نکرده است وعده

 ھزار ٨در شھرستان مريوان و سروآباد از حدود 
اند  ای ثبت نام کرده کارگری که برای پوشش بيمه

 نفر ٣٠٠و کارت مھارت فنی ھم دارند، تنھا 
اواخر .  قرار است تحت پوشش بيمه قرار بگيرند

ای سازمان تامين اجتماعی   معاون بيمه٩۶سال 
 ھزار کارگر ساختمانی ٢٠٠گفت، يک ميليون و 

اند که از اين تعداد حدود يک ميليون  شناسايی شده
. اند  ھزار نفر تحت پوشش بيمه قرار گرفته۴٠و 

ھای صنفی  گفت براساس آمارھای انجمن وی می
 ھزار نفر در اين شغل ۵٠٠کارگران ساختمانی 

مشغول به کار ھستند که تحت پوشش بيمه قرار 
 نايب رئيس کانون ٩٧ارديبھشت .  ندارند
ھای صنفی کارگران ساختمانی اع�م کرد  انجمن

 ھزار کارگر ساختمانی ٢٠٠يک ميليون و 
 ھزار نفر ٨۵٠کنند که  درسطح کشور فعاليت می

به .  ھا تحت پوشش بيمه تامين اجتماعی ھستند آن
گفته دبير انجمن صنفی کارگران ساختمانی در 

، رقم کارگران ساختمانی بيمه شده ٩٨دوم تيرماه 
 ھزار کاھش يافته ٧٠٠در سال جاری به حدود 

 !است
که بخش اعظم کارگران  نظر از اين صرف

ای برخوردار نيستند،  گونه بيمه ساختمانی از ھيچ
اما آن گروه از کارگران ساختمانی که 

اند او] ھر روز ازتعداد آنھا  اصط�ح بيمه شده به
ترين خدمات تامين  شود و ثانيا از کم کاسته می

 .اجتماعی برخوردار ھستند
که کارگر بيمه شده ھر ماه بايد مبلغی   نخست اين

 درصد ٧ ھزار تومان به عنوان ٨٢ تا ٧٠بين 
که از  رغم آن اما علی.  سھم بيمه خود بپردازد

 درصد ٢٧کارگران ساختمانی مانند ساير مشاغل 
 ٢٠ درصد سھم بيمه کارگر و ٧دستمزد شامل 

درصد سھم بيمه کارفرما که آن ھم در واقع از 
شود، ولی کارگربيمه  دستمزد کارگر کسر می

ی ساختمانی، از بيمه بيکاری، بازنشستگی و   شده

. است بيمه استع�جی دردوران بيماری محروم
کارگر ساختمانی تا جوان است و نيروی کارش 

کار .  کند را خريداری ھست به سختی کار می
ساختمانی يک کارفصلی است و کارگر 
ساختمانی با دستمزد دريافتی در فصل کار، بايد 

اش را  ھا و مخارج تمام سال خود و خانواده ھزينه
اما زمانی که دچار از کارافتادگی .  تامين کند

گذارد، ھيچ ممر  شود و پا به سن کھولت می می
ھای زندگی حتا در  درآمدی برای تامين ھزينه

محدوده ساير کارگران تحت پوشش بيمه تامين 
حال  کارگر ساختمانی در عين.  اجتماعی ندارد
 سال ۶٠تواند بازنشسته شود که  فقط زمانی می

 سال سابقه پرداخت بيمه داشته باشد ٣۵سن و 
 سال ٣٠ سال سن و ۵۵ھا معيار  در ساير بخش(

کارگر ساختمانی اگر )  سابقه پرداخت بيمه است
که آن  ھنگام کار دچار حادثه شود، در صورتی

تواند از  ساختمان يا پروژه دارای بيمه باشد، می
بيمه آن ساختمان يا پروژه استفاده کند و 

گونه ھزينه استع�جی در دوران  اگرنباشد، ھيچ
به گفته دبير .  شود بيماری به کارگر پرداخت نمی

کانون کارگران ساختمانی استان خراسان 
رضوی، در حال حاضر بيمه کارگران ساختمانی 

 .ھاست ترين بيمه ارزش يکی از بی
رغم تمام اين نواقص و کمبودھايی که بيمه  به 

کارگران ساختمانی دارد، اما مساله اين است که 
تواند از اين بيمه  کارگر ساختمانی زمانی می

 درصد سھم ٧کند و  برخوردار شود که کار می
اما اگر کارگر ساختمانی .  پردازد بيمه خود را می

کار و درآمدی نداشته باشد روشن است که 
 درصد سھم بيمه خود را بپردازد ٧تواند اين  نمی

و اين موضوع شامل اکثريت بزرگ کارگرانی 
اصط�ح بيمه ، اما  شود که پيش از اين به  می

ھا قادر نيستند پولی  آن.  اند بيکار و سرگردان شده
به تامين اجتماعی بپردازند و تامين اجتماعی 

"کند ھا را قطع می نيزبه فوريت بيمه آن " ايسنا. 
به نقل از اکبر شوکت عضو ھيات امنای سازمان 

 ھزار ١٠٠نويسد؛ بيش از  تامين اجتماعی می
 !اند اند قطع بيمه شده بيمه شده که فاقد شرايط بوده

بنابراين کام� روشن است که چرا کارگران 
کنند و  ساختمانی گروه گروه کشور را ترک می

به اميد پيدا کردن کار و نان راھی کشور عراق 
در عراق وضعيت کار و دستمزدھا .  شوند می

بخش نيست اما به مراتب از  گرچه رضايت
حداقل دستمزد .  جمھوری اس�می بھتر است
 د]ر است اما ٣٠٠کارگری در عراق نزديک به 

.  د]ر١٢٠در جمھوری اس�می چيزی حدود 
يک کارگر ساده ساختمانی اگر اقبال به او روی 

 تا ٧٠آورد و در ايران کاری پيدا کند روزانه بين 
اين رقم البته .  گيرد  ھزار تومان مزد می٨٠

ھا مانند لرستان،  ھا و شھرستان دربرخی از استان
 ۶٠ تا ۵٠تر و بين  خراسان و امثال آن پايين

بنابراين متوسط مزد روزانه .  ھزار تومان است
.  ھزار تومان است٧٠در مقياس کشوری برابر 

 ھزار ١۵٠ تا ١٢٠دستمزد يک استاد کار نيز 
.  ھزار تومان است١٣۵تومان و بطور متوسط 

اما مزد ھمين کارگر ساده ساختمانی در عراق 

١٠از صفحه   

 چرايی مھاجرت گسترده کارگران ساختمانی
 ترين بخش طبقه کارگر ترين و محروم حقوق بی

٩درصفحه   

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 
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 ١٢۵بطور متوسط ( ھزار تومان ١۵٠ تا ١٠٠
و مزد استاد کار بنا نيز روزانه )  ھزار تومان

يک کارگر ساختمانی که .  ھزار تومان است٣٠٠
جا  اين"گويد  تجربه کار در عراق دارد می

کار به ازای ھر متر مربع  کار و کاشی سراميک
 ٨ تا ۶گيرد، اما در عراق   ھزار تومان می٢٠

ھزار تومان است دريافت  ٩٠ تا ٧٠دينار که بين 
بنابراين رھايی از بيکاری و دستمزد "  کند می

بيشتر نخستين انگيزه کارگر ساختمانی است که 
 .شود مجبور به ترک کشور می

کارفرمای عراقی به کارگر ساده ساختمانی دو 
برابر و به استاد کار حدود سه برابر مزدی که 

. پردازد شده می ھا پرداخت می در ايران به آن
ع�وه بر آن، ھزينه رفت و برگشت به محل کار 

را نيز )  يا ]اقل ھزينه رفت يا ھزينه برگشت(
که مساله اسکان دادن  تر اين نکته مھم.  کند تقبل می

و )  نظر از کم و کيف محل سکونت صرف(
خوراک کارگر مھاجر نيز برعھده کارفرما و 

ھا  افزون بر ھمه اين.  پيمانکار عراقی است
فريبی و تحميق معنوی کارگران  منظور عوام به

ايرانی و تقويت باورھای خرافی و مذھبی، ھزينه 
دو بار زيارت کارگران ايرانی را نيز تقبل 

ھا البته به اين خاطر "ولخرجی"تمام اين .  کند می
تواند کارگر ايرانی  است که کارفرمای عراقی می

را به شدت استثمار کند و چندين و چند برابر اين 
. ھا بدست آورد ھا را از قِبَِل کار آن ھزينه

دار در عراق ھم مانند ھر جای ديگر اين  سرمايه
جھان در فکر سود و افزايش سود و تشديد 
استثمار نيروی کار است و باورھای مذھبی 

دار برای  نيروی کار ھيچ نقشی در اراده سرمايه
گزينه .   ندارد افزايش سود و انباشت سرمايه

دار نيروی کار ارزان  نخست و ترجيحی سرمايه
است ولو مذھبی متفاوت با مذھب کارفرما و يا 

کند  ايلنا اعتراف می.  کارگران بومی داشته باشد
که وضعيت اقتصادی و نوسانات ارزی کارگران 

ترين کارگران دنيا  يکی از ارزان"ايرانی را به 
 ".تبديل کرده است

نيروی کار و کارگر ساختمانی مھاجر ايرانی از 
روی اجبار و برای نمردن از گرسنگی عازم 

شود تا خود را از مھلکه بيکاری و  عراق می

دار عراقی از اين  سرمايه.  گرسنگی نجات دھد 
بھای جمھوری اس�می ابراز شعف و  ھديه گران
چرا که مجموع .  کند و شکرگذار است شادی می

ھزينه نيروی کار ايرانی، برای او حدود دو سوم 
کارفرمای عراقی . ھزينه نيروی کار عراقی است

 کارگر ايرانی را استخدام ٣٠در ھمان حال که 
 ٢٠کند اما در بھترين حالت معادل دستمزد  می

به عبارت .  پردازد ھا می کارگر عراقی را به آن
 کارگر برای ١٠ کارگر ايرانی ٣٠ديگر از ھر 

جمھوری اس�می !  کنند او بطور مجانی کار می
نيز مھاجرت کارگر ايرانی به عراق را بسيار 

برای مھاجرت به عراق داشتن .  ساده کرده است
پاسپورت کافی است که به گفته ايلنا با ھزينه 

 روز ٣ ھزار تومان در ظرف ١۵٠تر از  کم
ھای  ع�وه بر اين، انجمن. تواند آن را تھيه کند می

صنفی کارگران ساختمانی نيز تحت عنوان کمک 
گری  به کارگران برای کاريابی، کارھای واسطه

 .دھند انجام می
از مجموع نکاتی که فوقا به آن اشاره شد در نگاه 

آيد که به ھر حال دری به  نظر می اول چنين به
روی کارگران ساختمانی گشوده شده و دست کم 

توانند پس از مدتی کار  بخشی از اين کارگران می
و اقامت در عراق، با دستی نسبتا پر به خانه 
بازگردند و دسترنج خود را چند صباحی ھزينه 

ھای خود سازند، نيروی خود  سفره خالی خانواده
را بازسازی و ترميم کنند و بار ديگر عازم سفر 

کار و اقامت .  اما اين تمام ماجرا نيست!  شوند
نيروی کار ايرانی در عراق به ھمين سادگی 

او] .  نيست و مشک�ت خاص خودش را دارد
بسياری از کارگران ايرانی به دليل آشنا نبودن به 

. شوند زبان عربی با مشک�ت متعددی روبرو می
بويژه ھنگام مطالبه حق و حقوق و تسويه حساب 

کارفرما با .  شوند با کارفرما مغبون می
سوءاستفاده از عدم آشنايی کارگران ايرانی با 

که نيروی کاری که  زبان عربی و آگاھی به اين
ھا راه پيموده و به اجبار تن به مھاجرت  فرسنگ

سپرده است، راه ديگری جز پذيرش شرايط 
کارفرما ندارد، به راحتی از دستمزد و حق و 

. کشد زند و آن را با] می حقوق کارگر ايرانی می
اند  از ھمين رو کارگران ايرانی به تجربه آموخته

پيش از پايان کار يا اواسط کار دستمزدشان را 
ھمين آگاھی کارفرما به اجبار و .  مطالبه کنند

استيصال کارگر ايرانی به فروش ارزان نيروی 
شود که کارفرما نيروی کار  کار خود، سبب می
کار گيرد  ترين قيمت ممکن به ايرانی را به ارزان

يک پيمانکار .  و آن را به شدت استثمار کند
پيمانکاران عراقی "گويد  عراقی دراين مورد می

دھند به صورت متراژی با کارگران  ترجيح می
ايرانی توافق کنند نه روزمزدی، چون در اين 
صورت کارگر ايرانی با سرعت بيشتری کار را 

تری سود بيشتری  دھد و در مدت کم انجام می
 ".شود نصيب کارفرمای عراقی می

جا که کارگر مھاجر ايرانی  افزون بر اين از آن
در مقايسه با (تر  به پذيريش دستمزد و امکانات کم

دھد، اين موضوع به  رضايت می)  کارگر عراقی
سطح عمومی دستمزدھا و اتحاد کارگران آسيب 

رساند و موجب نارضايتی شديد کارگران  می
ھايی را نيز در  ست و تضادھا و کشمکش عراقی

. ميان کارگران ايرانی و عراقی دامن زده است
ايلنا به نقل از يک کارگر ساختمانی که تجربه 

بناھای "نويسد؛  کار در عراق دارد چنين می
خواھند کار  ايرانی در عراق به ھر قيمتی می

چند دفعه به چشم ديدم که از بناھای .  گيرند می
گفتند  کارگران عراقی می.  عراقی کتک خوردند

ھا را خراب  کنند و قيمت ھا ارزان کار می اين
 ).٩٨ تير ۴ايلنا " (اند کرده

کارگرمھاجرايرانی درعراق اگرچه بامحدوديت 
ھا و مشک�ت مشخصی دست به گريبان است، 
اما نمی تواند نسبت به اعتراض کارگرعراقی 

تر ازنرم محل،   درمورد عرضه نيروی کارارزان
کارگرعراقی و .بی توجھی کند

کارگرمھاجرايرانی ھردو توسط طبقه واحدی 
ست که ھردوبايستی   استثمار می شوند وبديھی

متحداً با ھرعاملی که بخواھد به منافع و اتحاد 
بدون .طبقاتی آن ھا صدمه واردکند مقاله نمايند

ترديد سرمايه داربرای کسب سود و 
استثماربيشتر تعمداً سعی می کند با استفاده 
ازمسائل گوناگونی، درميان کارگران نفاق و 

درعوض کارگران بايد متحد .دودستگی ايجاد کند
اين، .و يک پارچه درمقابل سرمايه دارظاھرشوند

ھم به نفع کارگرمھاجرايرانی و ھم به نفع 
 .ست کارگرعراقی
ست که کارگران ساختمانی جزء  اين واقعيتی

ترين بخش طبقه کارگر  حقوق ترين و بی محروم
حقوقی عمومی کارگران و  نه فقط از بی.  ھستند

تحميل شرايط سخت و ناايمن کار و قراردادھای 
موقت، دستمزدھای ناچيز و عدم تضمين شغلی و 

اند و از حق اعتصاب و  امثال ان در رنج
اند، بلکه حتا از  اعتراض و تشکل محروم

ھای تامين اجتماعی در حد ساير کارگران  بيمه
ھا  کس به فرياد آن ھيچ.  اند رسمی نيز محروم

ھای صنفی کارگران  ھا و کانون انجمن.  رسد نمی
و استادکاران ساختمانی که در شھرھا و 

اند، عموما ربطی  ھای مختلف شکل گرفته استان
به کارگران ندارند و توسط دولت و عمال آن در 
شوراھای اس�می کار و امثال آن ھدايت 

ای برای  کارگران ساختمانی بايد چاره.  شوند می
متشکل شدن خود بيانديشند وراه ديگری ندارند 

ھای  که با اتکاء به نيروی خويش، تشکل  جزآن
مستقل خود را سازمان دھند وبا مبارزه متشکل، 

 . پيگير مطالبات خود باشند
 

٨از صفحه   

 چرايی مھاجرت گسترده کارگران ساختمانی
 ترين بخش طبقه کارگر ترين و محروم حقوق بی



 ٨٢٨ شماره  ٩٨  تير ١٠    ١٠

 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اسDمی 

٨درصفحه   

 گزارشی ٩٨ تير ۴خبرگزاری دولتی ايلنا مورخ 
در مورد مھاجرت کارگران ساختمانی به کشور 

 ٩٨عراق و افزايش محسوس مھاجرت درسال 
در اين گزارش به دستمزدھای .  درج نموده است

ناچيز کارگران و ناکافی بودن آن برای تامين 
چنين برخی د]يل  ھای زندگی و ھم ھزينه

مھاجرت کارگران ساختمانی به عراق اشاراتی 
عمل آمده و در مورد سبد معيشت کارگری  به

بر طبق آخرين محاسبات :  چنين نوشته است
اعضای شورای عالی کار، سبد معيشت ھر 

 ۴٠٠ ميليون و ۶کارگر ايرانی در ارديبھشت ماه 
 .ھزار تومان است

اگرچه اين رقم واقعی نيست و حتا سال گذشته 
نيز سبد معيشت يک خانوار کارگری از اين 
بيشتر بود، اما حتا برپايه ھمين محاسبه، ھزينه 
سبد معيشت کارگری چند برابر دستمزد کارگران 

١٠ 
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 .  زيرارسال نمائيد خود را به آدرس
 

 :سوئيس
Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 

 
ھای مالی خود را به شماره حساب  کمک

بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھمراه 
ھای  کد مورد نظر به يکی از آدرس

 . سازمان ارسال کنيد
:شماره حساب  

 
Stichting ICDR   نام صاحب حساب:  
 
NL08INGB0002492097 
Amsterdam, Holland 

 
 :نشانی ما برروی اينترنت

 
http://www.fadaian-minority.org 

 
 : E-Mailپست الکترونيک 
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کانال آرشيو نشريه کار ارگان سازمان فدائيان 
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karfadaianaghaliyat/me.t://https 
 : آدرس کانال سازمان در تلگرام

aghaliyat_fadaian/me.T://http 
 :آدرس سازمان در اينستاگرام

https://www.instagram.com/
fadaianaghaliyat/ 

 آدرس سازمان در تويتر
fadaiana/com.twitter://https 

 آدرس سازمان در فيس بوک
https://www.facebook.com/
fadaian.aghaliyat 

 آدرس نشريه کار در فيس بوک
/com.facebook.www://https
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 ميليون تومان است که ١/  ۵حداقل دستمزد .  است
.  ميليون تومان٢شود  با مزايای جانبی آن می

روشن است که اگر کارگری از اين اقبال 
برخوردار باشد که در وضعيت رکود اقتصادی 

تواند  کاری پيدا کند، با دستمزد دريافتی نمی
 .اش را اداره کند زندگی

رکود ادامه دار اقتصادی بويژه در بخش مسکن 
سازی، تعميق و تشديد روزافزون آن،  و ساختمان

ھمراه با رشد تورم و گرانی و تشديد فشارھای 
نانی، راه ديگری  معيشتی و با]خره بيکاری و بی

جز مھاجرت برای جستجوی کار و نان، پيش 
پای صدھا ھزار کارگر ساختمانی باقی نگذاشته 

ھای  ھا و آپارتمان ھا، بناھا، پل ساختمان.  است
متعددی در بغداد، نجف، کرب�، بصره و ساير 

شوند که  شھرھای عراق بدست کارگرانی برپا می

 چرايی مھاجرت گسترده کارگران ساختمانی
 ترين بخش طبقه کارگر ترين و محروم حقوق بی

 ٢٠١٩) جو]ی(ھای تلويزيون دموکراسی شورايی از اول ژوئيه برنامه
  بر روی شبکه تلويزيونی١٣٩٨ماه   تير١٠برابر  با 

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 
 عمودیپو]ريزاسيون 

 
 :ھای تلويزيون دموکراسی شورايی ساعات پخش برنامه

 شب١١تا ٩:  دوشنبه
  بعدازظھر۵ تا ٣ - صبح ١١ تا ٩ - صبح ۵ تا ٣بازپخش : شنبه سه

 شب١١تا ٩: :  چھارشنبه
  بعدازظھر۵ تا ٣ - صبح ١١ تا ٩ - صبح ۵ تا ٣بازپخش : پنجشنبه

 شب١١تا ٩: :  جمعه
  بعدازظھر۵ تا ٣ - صبح ١١ تا ٩ - صبح ۵ تا ٣بازپخش : شنبه

 شب١٠تا ٩ : شنبه
  بعدازظھر۴ تا ٣ - صبح ١٠ تا ٩ - صبح ۴ تا ٣بازپخش : يکشنبه
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