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 کارگران سراسر جھان
 ! متحد شويد

٢درصفحه   

 

  ٣درصفحه 

٨ 

 

تشديد سرکوب نشانه اقتدار يا 
 نگرانی رژيم از سقوط

 
دستگاه قضايی، پليسی و امنيتی جمھوری 
اس/می اينروزھا ھمانند ماشين ترمز بريده ای 
در مسير تشديد ارعاب و سرکوب شتاب گرفته 

دستگيری ھا افزايش يافته، آدمکشان .  است
جمھوری اس/می با وقاحت بيشتری بر جنايات 
تاکنونی شان صحه می گذارند،  بيدادگاھھای 
رژيم برای محاکمه دستگيرشدگان کارگری و 
اجتماعی فعال تر شده اند، مسئوAن دستگاه 
قضايی در صدور احکام سنگين برای زنانی که 
حجاب اجباری را کنار نھاده و می نھند، تاکيدات 
ويژه دارند و ھمزمان با اقدامات سرکوبگرانه 
فوق، ارگان ھای تبليغاتی رژيم نيز از تشديد 
فشار و ايجاد محدوديت ھای بيشتر در مورد 

 .حجاب خبر داده اند
بازداشت اسرين درکاله، مريم محمدی و نرگس 

ندای زنان "خرمی سه تن از اعضای انجمن 
توسط وزارت اط/عات، دستگيری لي/ "  ايران

حسين زاده، دبير شورای صنفی مرکزی 
دانشجويان دانشگاه تھران توسط ماموران امنيتی 
در منزل خود، بازداشت ھوشنگ کوشکی، معلم 
لرستانی و از فعاAن صنفی حقوق معلمان در 
مدرسه توسط نيروھای امنيتی و انتقال او به 

 ٧٠مکان نامعلوم، اع/م خبر بازداشت حدود 
دختر و زن دوچرخه سوار به جرم عدم رعايت 

در حوالی ميدان "  مقررات عفاف و حجاب"
وليعصر تھران توسط سخنگوی قوه قضائيه و 
دستگيری تعداد ديگری از فعاAن کارگری و 
اجتماعی نمونه ھايی از بازداشت ھای اع/م شده 

 . در روزھا و ھفته ھای اخيرند
در کنار دستگيری ھای فوق، سخنان ھفتم مرداد 
موسی غضنفرآبادی، رئيس دادگاه انق/ب تھران، 
در تعيين مجازات يک تا ده سال زندان برای 
زنانی که کشف حجاب می کنند، از اقدامات خود 
فيلم می گيرند و به خارج می فرستند، نمونه 
ديگری از اراده رژيم در تشديد ارعاب و 

. سرکوب در جامعه، بويژه سرکوب زنان است
  سال زندان برای مژگان ۵۵اب/غ مجموعا 

کشاورز، منيره عربشاھی و ياسمن آريايی، سه 
) روزجھانی زن( مارس ٨تن از زنانی که روز 

در متروی تھران حجاب اجباری را به دور 
افکندند و به مسافران زن مترو گل داده بودند، 
اولين پيامد سخنان تھديدآميز موسی غضنفرآبادی 
بود که ب/فاصله توسط قاضی مقيسه رئيس شعبه 

 دادگاه انق/ب تھران عليه سه تن از فعاAن ٢٨
احکامی که در صورت .  حقوق زن صادر شد

 ماه از اعتصابات و تظاھرات خيابانی ٨بيش از 
 و ٩٧تپه در آبان سال  و پرشور کارگران ھفت
ھای نوينی که به سرعت  طرح شعارھا و خواست

به پرچم تمام کارگران و زحمتکشان در مبارزه 
ھاست  ماه.  گذرد عليه نظم موجود تبديل شد، می

ی کارگران  که از احضار و بازداشت گسترده
تپه، بازداشت اسماعيل بخشی  اعتصابی ھفت

 که پس ٩٧ آبان ٢٧تپه در نماينده کارگران ھفت
 روز شکنجه باقيد وثيقه ازاد شد و مجدداً ٢۵از

 بيانيه سياسی نيروھای چپ و کمونيست
 عليه منافع کارگران و مردم ايران: زی بورژوائیآلترناتيوسا

 
 بيدادگاه رژيم عليه کارگران ھفت تپه و نشريه گام 

 از مصاديق سرکوب آزادی و جنبش کارگری است
 

 خ?صه ای از اط?عيه ھای سازمان

 ٩  

 ٧  

۵درصفحه   ۶درصفحه   

١٢درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٨٣٣شماره    ٩٨مرداد  ١۴ –سال  چھل و يکم 

 زنده باد زنان آگاه و شجاعی که 
 اند پای در راه مبارزه برای آزادی طبقه کارگر نھاده

افزايش تورم و رکود نتيجه حذف 
  صفر از پول رايج کشور ۴

 
 صفر از پول رايج کشور و تبديل واحد ۴حذف 

ھای متعددی  پول از لایر به تومان، نه تنھا بحث
ھای جمھوری اس/می  را در بين مقامات و رسانه

ھا و  دامن زده، بلکه به يکی از نگرانی
. ھای ذھنی مردم نيز تبديل شده است مشغله

ھا از  ھايی که با توجه به تجربه توده نگرانی
عملکردھای سياسی و اقتصادی جمھوری 

تورمی عميق کنونی،   –و بحران رکود اس/می 
 .جا ھستند کام/ به

 مرداد، ٩کابينه حسن روحانی روز چھارشنبه 

سارقان در تعقيب  ک?ن
 سارقان خرده

 
کميسيون " سخنگوی ٩٨در اوايل مرداد ماه 

اع/م کرد "  امنيت ملی و سياست خارجی مجلس
بنا به گزارش جانشين فرمانده پليس در جلسه اين 

 ٣٠سرقت نسبت به سال گذشته حدود "کميسيون، 
درصد و سرقت در فضای مجازی نيز در حدود 

در اواسط تير ماه .   درصد افزايش يافته است٩۵
 ٢۵نيز رئيس پليس آگاھی ناجا از افزايش 

درصدی آمار سرقت در سه ماه اول سال نسبت 
در .  به مدت مشابه در سال قبل خبر داده بود

ھای پايانی سال گذشته نيز مقامات پليسی و  ماه

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 گاه مشکل پرستاران را  ھايی که ھيچ وعده
 حل نکرده و نخواھد کرد



 ٢ ٨٣٣ شماره  ٩٨  مرداد ١۴    ٢
١از صفحه   

 تشديد سرکوب نشانه اقتدار يا
  نگرانی رژيم از سقوط

 سال زندان برای ھر ١٠تاييد نھايی با مجازات 
صدور چنين احکام  .  يک از آنان اجرا خواھد شد 

سنگينی در شرايطی صادر شده است که پيش از  
 تير ماه با صدور  ٢۴ آن، سازمان عفو بين الملل در  

بيانيه ای بازداشت مژگان کشاورز، منيره عربشاھی  
بخشی از سرکوب و دستگيری  "و ياسمن آريايی را  

ھای فعاAن حقوق زن و معترضان به حجاب  
معترضان بازداشتی  "اع/م و گفته بود،  "  اجباری 

و دستگاه  "  در شرايطی نامناسب به سر می برند 
ت/شی بی  "امنيتی جمھوری اس/می در حال  

اعترافات  "برای واداشتن آنان به  "  رحمانه 
 ".تلويزيونی است 

در چنين ھنگامه ای که دستورالعمل ھای قضايی  
برای ايجاد رعب و وحشت، بگير و ببند و برپايی  
دادگاه ھای فرمايشی برای محاکمه فعاAن کارگری  
و اجتماعی از ھر سو فضای کشور را گرفته است،  
مصاحبه مصطفی پور محمدی با ھفته نامه مثلث در  
دفاعی بی شرمانه از قتل عام ھزاران زندانی  
سياسی، وجه ديگری از سياست تبليغاتی جمھوری  
اس/می در تشديد سرکوب و توجيه اقدامات  

پور  .   سال گذشته است ۴٠ جنايتکارانه رژيم در  
محمدی که يکی از آدمکشان بنام و قات/ن شناخته  
شده در دستگاه قضايی جمھوری اس/می است، از  
جمله افراد فعال در کشتار زندانيان سياسی بوده  

معاون و نماينده وقت  (اين عنصر جنايتکار  .  است 
رئيس  (به اتفاق ابراھيم رئيسی  )  وزارت اط/عات 

و  )  حاکم شرع وقت (، نيری  )کنونی قوه قضائيه 
از اعضای چھار  )  دادستان وقت تھران (اشراقی  

نفره ھيات مرگ منتخب خمينی در کشتار سراسری  
.  بوده اند ۶٧ زندانيان سياسی در مرداد و شھريور  

، در کابينه اول حسن  ٩٢ جنايتکاری که سال  
 در  ٩۵ روحانی به مقام وزارت رسيد و در سال  
 ھزار  ۵ کسوت وزير دادگستری از کشتار بيش از  

زندانی سياسی محبوس در زندان ھای جمھوری  
زندانيانی که در سال ھای اوليه  .  اس/می دفاع کرد 

 دستگير و در ھمان سال ھا محاکمه و با  ۶٠ دھه  
. گرفتن حبس دوران محکوميت خود را می گذراندند 

حال در چنين شرايطی که جمھوری اس/می به  
تشديد فضای سرکوب عمومی در جامعه روی  

پور محمدی نيز فرصت را غنيمت  .  آورده است،  
شمرده و در مصاحبه با ھفته نامه مثلث، وقاحت و  
بی شرمی خود را به درجه اع/ رسانده است او در  
اين مصاحبه مشمئز کننده، کشتار ھزاران زندانی  

خمپاره انداختن در ميدان جنگ  "سياسی را در حد  
"تشبيه کرده و می گويد "  به سوی دشمن  من در  : 

در خاکريزم و دارم تيراندازی  ...وسط ميدان جنگ 
حاA شما از من انتظار داريد که از بحث  ...می کنم  

ھای حقوقی، نمی دونم از حقوق انسانی و شھروندی  
من دارم گلوله می اندازم و بغلش به  ...حرف بزنم 

حاA از من سئوال می  ...يک روستا ھم می خوره 
با دشمن بايد  ...کنيد که به روستا چرا شليک کرده ام 

حاA ما بدھکار شده ايم  ...  جنگيد و ھمه را بايد کشت 
 ".و بايد پاسخ بديم 

سخنان پور محمدی آنچنان وقيحانه و ديدن فيلم  
انگيز است که ع/وه بر    سخنان او آنچنان نفرت 

واکنش ھای عمومی، بی درنگ با واکنش سازمان  
اين  .  مدافع حقوق بشر عفو بين الملل مواجه شد 

سازمان، با انتشار اط/عيه مطبوعاتی، اظھارات  
پور محمدی را نشانه مصونيت او و ديگر مسئوAن  

 در برابر محاکمه و  ۶٧ کشتار جمعی تابستان  
کشتاری که نه فقط  .  مجازات دانسته است 

پورمحمدی ھا، بلکه کل نظام در تصميم گيری و  
اجرای آن شريک و ھم سخن بوده اند و پور محمدی  
فقط يک مھره اجرايی رژيم در آن قتل عام  

 . سراسری بوده است 
آنچه در سطور باA بيان شد، صرفا گوشه ھايی از  
فضای تشديد سرکوب و ايجاد رعب و وحشت در  

ارعاب و وحشتی که دستگاه قضايی،  .  جامعه است 
پليسی و امنيتی جمھوری اس/می چه در عرصه  
عمل و چه در وجه رسانه ای و تبليغاتی به شکلی  
ھيستريک ت/ش دارند تا اقتدار و کنترل ب/منازع  
طبقه حاکم و نظام سياسی پاسدار آن را در متن  
جامعه و اذھان عمومی توده ھای جان به لب رسيده  

اما اين ت/ش، قبل از آنکه  .  مردم ايران جا بياندازند 
نشانه اقتدار رژيم باشد، برخاسته از حاکمان اس/می  
از تشديد روزافزون بحران ھای متعدد سياسی،  
.  اجتماعی و اقتصادی موجود در بطن جامعه است 

بحران ھايی که به شدت بر گلوی رژيم چنگ  
انداخته اند، شرايط وخامت باری که با ادامه حضور  
اعتراضی کارگران و ديگر Aيه ھای اجتماعی،  
ادامه حيات را برای طبقه حاکم دشوار و آنان را  
نسبت به بقاء و ماندگاری خود نگران کرده  

ترسی که ريشه در تعميق بحران ھای موجود،  .است 
ناتوانی رژيم و سر باز کردن آتشفشانی توفنده دارد،  
آتشفشانی که زير پوست جامعه نھفته و ھر لحظه  

 .انتظار طغيان و سر باز کردن آن است 
پوشيده نيست، در چنين وضعيتی که ھيات حاکمه  
ايران با موج فزاينده ای از بحران ھای سياسی،  
اقتصادی و اجتماعی دست به گريبان است و در  
عين حال کمترين نشانه و چشم اندازی ھم از تعديل  
و کاھش بحران ھای موجود متصور نيست، ايجاد  
فضای رعب و وحشت، ھر چند ممکن است تا  
حدودی به طور موقت اثرات بازدارنده در پيشروی  
مبارزات توده ھا داشته باشد، اما قطعا بر بستر  
شرايط و تنگناھايی که طبقه حاکم در آن قرار دارد،  

ھم اکنون، عموم توده ھای  .  راه به جايی نخواھد برد 
زحمتکش مردم ايران از کارگران گرفته تا معلمان  
و بازنشستگان، از زنان گرفته تا دانشجويان و  
نويسندگان، از مال باختگان گرفته تا ديگر Aيه ھای  
اجتماعی موجود در جامعه، ھمه و ھمه به لحاظ  
معيشتی و اقتصادی زير فشاری غير قابل تحمل و  

شکست، ناتوانی و استيصال  .  در حد انفجار ھستند 
طبقه حاکم در برون رفت از بحران ھای ژرف  
موجود، ھمراه با روحيه تعرضی توده ھای مردم  

 شروع و پس از آن کل  ٩۶ ايران که از دی ماه  
موجوديت رژيم را به چالش گرفته اند، شرايط  
معينی را در جامعه رقم زده که به ھيچ وجه به نفع  

اين شرايط ويژه که بر  .  جمھوری اس/می نيست 
بستر شکل گيری يک دوران انق/بی ايجاد شده  
است، زمينه ھای اميد به سقوط و سرنگونی طبقه  
حاکم و نظام سياسی پاسدار آن را در دل طبقه  
کارگر و عموم توده ھای زحمتکش ايران محتمل تر  

شکل گيری اين روند، قبل از ھر چيز  .  کرده است 
مايه نگرانی مسئوAن نظام، دستگاه قضايی و ديگر  

در وضعيت  .  نھادھای سرکوب آن شده است 
موجود، ھر اندازه که کارگران و عموم توده ھای  
زحمتکش مردم ايران با اتکا به سازماندھی، نيروی  
مبارزاتی و قدرت Aيزال خود بر سرنگونی رژيم  
سرمايه داری حاکم بر ايران اميد بيشتری پيدا کنند،  
مسلما به ھمان اندازه، ھيات حاکمه ايران نيز بيشتر  

 .نگران سقوط و سرنگونی محتوم خود خواھد بود 
تشديد فضای سرکوب، ھمراه با محاکمه اسماعيل  
بخشی، سپيده قُليان و ديگر کارگران و فعاAن  
کارگری دستگير شده، که فقط گرسنگی و بی  
حقوقی خود و توده ھای زحمتکش ايران را فرياد  
کرده اند، در واقع بازتاب ھمين نگرانی عميق رژيم  

دستورالعمل خشم آلود  .  از شرايط موجود است 
موسی غضنفرآبادی، رئيس دادگاه انق/ب تھران  
مبنی بر صدور احکام يک تا ده سال زندان برای  

اندازند و از    زنانی که حجاب اجباری را به دور می 
کشف حجاب خود فيلم به شبکه ھای اجتماعی می  
فرستند، جلوه ی ديگری از نگرانی و اضطراب  
دستگاه قضايی جمھوری اس/می از روند مبارزات  

اين نگرانی و استيصال با  .  رو به رشد زنان است 
 سال حکم برای مژگان کشاورز، منيره  ۵۵ صدور  

اجتماع و تبانی  "عربشاھی و ياسمن آريايی، به اتھام  
،  "تبليغ عليه نظام "،  "به قصد اقدام عليه امنيت ملی 

در  "  تشويق و فراھم نمودن موجبات فساد و فحشا "
، شتاب بيشتری گرفت  "توھين به مقدسات "جامعه و  

و در مصاحبه پور محمدی، مھره امنيتی و  
 .اط/عاتی رژيم بيشتر و بيشترعريان شد 

برافروختگی پور محمدی و رفتار ھيستريک او در  
مصاحبه با ھفته نامه مثلث، که مدام عينک اش را  
باA و پايين می کرد تا بر پريشان احوالی خود تسلط  
داشته باشد، تماما گويای وضعيت بحرانی شخص او  
و نيز شرايط سخت و دشوار حاکم بر جمھوری  

دفاع خشمگينانه پور محمدی از  .  اس/می است 
 و پيام  ۶٧ کشتار ھزاران  زندانی سياسی در تابستان  

] توده ھای معترض مردم [با دشمن  "صريح او که  
، ع/وه بر اينکه  "بايد جنگيد و ھمه را بايد کشت 

تھديدی آشکار برای نيروھای سياسی و عموم توده  
ھای معترض جامعه در وضعيت کنونی است، اما  
در بطن خود، پيام روشنی برای نيروھای متزلزل  
درون نظام و دادن روحيه به سرکوبگران نسل سوم  
و چھارم جمھوری اس/می بود، تا در اين وضعيت  
بحرانی که از ھر سو بر گلوی رژيم چنگ انداخته  
است، تحت تاثير فضای روانی شبکه ھای اجتماعی  
و مبارزات عمومی مردم قرار نگيرند و ھمانند او و  
ديگر جانيان ھم نسل او در کشتار کارگران و توده  

 . ھای مردم ايران پيش قدم باشند 
دستگاه قضايی، پليسی و امنيتی جمھوری اس/می و  
آدم کشانی ھمانند موسی غضنفرآبادی و مصطفی  
پور محمدی بايد بدانند و صد البته نيک ھم می دانند  
که شرايط امروز جامعه ما، با شرايط سال ھای دھه  

نه جمھوری اس/می در  .   بسيار متفاوت است ۶٠ 
شرايط آن سال ھا است و نه توده ھای مردم ايران  

از دو سال  .  در توھم شعارھای توخالی طبقه حاکم 
اص/ح طلب، اصولگرا، ديگه تموم  "پيش که شعار  

به شعار کارگران و توده ھای مردم در  "  ماجرا 
اعتراضات خيابان ھا تبديل شد، ورشکستگی  

. ھای رژيم برھمگان آشکار شد   سياسی تمام جناح 
اين را نگرانی سران رژيم از  .  اين را ما نمی گوييم 

اين را مبارزات زنان،  .  وضعيت موجود می گويد 
اعتصابات کارگران، تحصن معلمان، اعتراضات  
خيابانی بازنشتگان و عموم توده ھا زحمتکش به  

 .صد سخن فرياد می کنند 
 
 



 ٣ ٨٣٣ شماره  ٩٨  مرداد ١۴    ٣

۴درصفحه   

١از صفحه   

توان گفت که اکنون مجموعه  جرات می
ھای  ھای دليرانه بازداشتی اعتراضات  ومقاومت

تپه و اول ماه مه و ديگر زندانيان سياسی،  ھفت
ھای حمايتی در  ھمراه با اعتراضات و فعاليت

ھا نيز رژيم  داخل و خارج کشور از اين بازداشتی
جمھوری اس/می را به شکل ديگری به چالش 

 .کشيده است
ای در حمايت از اين  کارزار نسبتا گسترده

ھا در  قيدوشرط آن زندانيان و برای آزادی بی
تجمعات .  داخل و خارج کشور به راه افتاده است

اعتراضی متعددی در حمايت از زندانيان 
سياسی، در مقابل زندان اوين برگزار شده که 

ھا، فعالين کارگری و  ھايی از خانواده جمع
اجتماعی و شماری از اعضای کانون نويسندگان 

ھای  شبکه.  اند ايران نيز در آن شرکت داشته
ھای حمايتی  اجتماعی ھمه جا پر است از تراکت

و تصاوير اين زندانيان و خواست آزادی فوری و 
ھا که در آن، تصاوير سپيده قليان،  قيدوشرط آن بی

عسل محمدی، ساناز اللھياری، مرضيه اميری، 
ندا ناجی، آنيشا اسداللھی و عاطفه رنگريز 

چه که اين زنان  آن.  درخشش ديگری يافته است
در درون زندان قرچک ورامين و زندان اوين 

ھای وسيعی در بيرون  اند، حمايت بدان دست زده
ھمه چيز حاکی .  از زندان را در پی داشته است

از مبارزه و مقاومت جانانه اين زنان جوان و 
ست که رژيم برکارگران و بر  دلير عليه شرايطی

جمھوری اس/می .  کل زنان تحميل کرده است
آشکارا بر شدت سرکوب از جمله سرکوب و 
آزار و بدرفتاری عليه زندانيان سياسی بويژه 

در برخی موارد .  زنان زندانی افزوده است
تمام .  م/قات و ارتباط تلفنی را قطع کرده است

ھا و  ھا، تھديدھا، بدرفتاری ھا، محدوديت شکنجه
شان  ھای ترفندھای رژيم عليه اين زنان و خانواده

ھا، نه فقط با شکست و  برای به تسليم واداشتن آن
ناکامی روبرو شده است، بلکه مصاف و 
رودرويی و مقاومت زنان زندانی، تمام دستگاه 
ظلم و بيداد و شکنجه، اعم از دستگاه امنيتی يا 

کرد و  قضايی آن را با معضلی که فکر آن را نمی
 . انتظارش را نداشت، روبرو ساخته است

جويی، مقاومت و شھامت اين  روحيه مبارزه
رژيم .  زد خاص و عام شده است زنان، زبان

انديش و ضد زن حاکم  که زن را ھمواره  تاريک
موجودی ضعيف و احساساتی و نصف مرد به 
شمار آورده و در قوانين رسمی و جاری خود نيز 

العاده شديدی را نسبت به  تبعيضات جنسيتی فوق

ھای وحشيانه قرار  فشارھای گوناگون و شکنجه
ھا و  اند که با رشادت تمام از آرمان گرفته

ھای کارگری و آزاديخواھانه خود دفاع  خواست
 .اند نموده و تمام قد در برابر ارتجاع حاکم ايستاده

برانگيز  ھم زمان با اعتراضات و مقاومت تحسين
اين مبارزين آگاه، اعتصاب غذای اميرحسين 

 تير آغاز شده بود، در ١٣فرد که از  محمدی
امين روز خود  اش وارد سی آستانه روز محاکمه

ساناز اللھياری نيز دو بار دست به اعتصاب .  شد
اش بسيار   تير وضعيت جسمی٢۵غذا زد که در 

سپيده قليان که از روز .  وخيم شد و به کما رفت
اول مرداد و در اعتراض به شرايط زندان و 
بدرفتاری و اھانت مقامات زندان به پدر و 
مادرش که از دزفول برای م/قات با وی به 
زندان قرچک ورامين رفته بودند، اعتصاب 
غذای خشک را آغاز کرده بود، در نھمين روز 
اعتصاب به علت وخامت شديد اوضاع جسمی، 

بيمارستان شھيد (به بيمارستانی در قرچک 
. منتقل و در بخش سی سی يو بستری شد)  ستاری

اما روز بعد در ادامه اعتراض خود، به زندان 
 .قرچک منتقل شد

زمان با اين اعتراضات و مقاومت  ھم
تپه، عاطفه  برانگيز بازداشت شدگان ھفت تحسين

رنگريز، مرضيه اميری، آنيشا اسداللھی و ندا 
شدگان روز جھانی کارگر که تا  ناجی از بازداشت

 روز از ٩٠بيش از ) ٩٨سيزده مرداد (اين لحظه 
گذرد، به  ھا می اصط/ح موقت آن بازداشت به

صف اعتراضی که تمام فضای سياسی جامعه را 
فرزانه .  اند به تسخير خود درآورده است پيوسته

زي/يی وکيل اسماعيل بخشی که دست کم دو بار 
تاکنون به دادسرای شھرستان شوش و اھواز 

منش  الدين حيدری احضار شده است، و سيد جمال
ای که در  وکيل سپيده قليان در يادداشت سرگشاده

ھای اجتماعی وسيعا پخش شد، خواستار  شبکه
اند  برگزاری دادگاه علنی برای موکلين خود شده

به نحوی که خبرنگاران نيز در آن حضور يافته 
. و جامعه در جريان رسيدگی دادگاه قرار بگيرد

ھای کارگری و  بسياری از کارگران و تشکل
فعاAن سياسی و کارگری در تھران و کردستان و 

اند و  ساير مناطق از اين خواست حمايت کرده
خواستار حضور گسترده مدافعان حقوق کارگران 

 ماه پيش اعتصابات ٨اگر !  اند در اين دادگاه شده
 و ٩٧تپه در آبان  ھا و شعارھای ھفت و راھپيمايی

تجمع کارگری اول ماه مه در يازده ارديبھشت 
، طبقه حاکم و رژيم ارتجاعی پاسدار منافع ٩٨

اين طبقه را آشکارا به چالش و مصاف طلبيد، به 

، بازداشت . دستگير و زندانی شد٩٧ دی ٣٠در
علی نجاتی عضو سنديکای کارگران نيشکر 

 ، که باقيد وثيقه ٩٧ آذر سال ١٩تپه در ھفت
وبطور موقت برای معالجه ازاد شد و بازداشت 

 که باقيد وثيقه آزاد ٩٧ آبان ٢٧سپيده قليان در
 دستگير و زندانی ٩٧ دی ٣٠ولی دوباره در 

طبقه حاکم و رژيم سياسی .  شد، سپری شده است
پاسدار منافع آن، بر اين پندار بود که با بازداشت 

گيری اجباری در  و شکنجه وحشيانه، اعتراف
سازی عليه اين فعاAن،  زير شکنجه و پرونده

تپه روشن شد و  تواند مشعلی را که در ھفت می
در آسمان جنبش کارگری نورافشانی کرد، برای 

رغم کاھش  رغم اين و به به.  ھميشه خاموش سازد
تپه، اما مشعل فروزانی که  نسبی اعتصابات ھفت
چنان  تپه برافروخته شد، ھم بدست کارگران ھفت

روشن مانده است و بر حاميان کارگران ھفت تپه 
ھای کارگران  و حاميان شعارھا و خواست

 .تپه روز به روز افزوده شده است ھفت
 امير اميرقلی، اميرحسين ٩٧ دی ماه ١٩

فرد و ساناز اللھياری از نويسندگان نشريه  محمدی
و از مدافعان حقوق "  گام"دانشجويی و اينترنتی 
دھندگان اعتراضات و  کارگران و بازتاب

تپه، بازداشت و روانه  ھای کارگران ھفت خواست
عسل محمدی ازديگرنويسندگان .زندان شدند

 دستگيروروانه ٩٧ آذر١٣نيزکه در"  گام"نشريه 
 به قيد وثيقه آزاد شده ٩٧ دی ماه ١۵زندانی و 

 مرداد ١٣بود،پس ازبرگزاری جلسه دادگاھش در
محاکه اسماعيل بخشی .   به زندان فرستاده شد٩٨

تپه  و علی نجاتی که نمايندگان کارگران ھفت
 تن ديگر که از حاميان کارگران ۵ھستند و 

باشند،  ای می تپه و فعال کارگری و رسانه ھفت
 دادگاه انق/ب ٢٨ مرداد در شعبه ١٢ازروز 

. تھران به رياست قاضی مقيسه آغاز شده است
پيش از شروع اين بيداد گاه، نيروھای انتظامی و 
امنيتی رژيم با يورش به جمعيت نسبتاً کثيری 

ھا و دوستان و آشنايان  متشکل از خانواده
زندانيان و ساير کسانی که در اعتراض به 

تپه و  دستگيری و محاکمه کارگران ھفت
شدگان روز جھانی کارگر در مقابل  بازداشت

ھا را  دادگاه انق/ب تھران تجمع کرده بودند، آن
روھای دو طرف  سپس پياده.  پراکنده ساختند

خيابان معلم را مسدود نموده و از عبور و مرور 
در يورش .  عمل آوردند عابرين نيز جلوگيری به

نيروھای سرکوب و امنيتی شش نفر از 
کنندگان به نام ھای؛ رھام  تجمع

يگانه،ھيرادپيربداغی، فريدلطف 
آبادی،سحرشھرايی فراھانی  و دوتن ديگر 

. بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند
اصط/ح محاکمات و نتايج  صرف نظر از اين به

آن، کارگران، زنان، دانشجويان و تمام مردم 
ھا  ايران نفرت و انزجار خود را از اين بازداشت

و محاکمات نمايشی ابراز داشته و از فرزندان 
ھای رژيم حمايت نموده و  رشيد خود در زندان

 .کنند حمايت می
اصط/ح  اين دAوران در تمام دوره بازداشت به

ھای متوالی زير  موقت خود، روزھا و ھفته

 زنده باد زنان آگاه و شجاعی که
 اند  پای در راه مبارزه برای آزادی طبقه کارگر نھاده



 ۴ ٨٣٣ شماره  ٩٨  مرداد ١۴    ۴

٣از صفحه   

 زنده باد زنان آگاه و شجاعی که 
 اند پای در راه مبارزه برای آزادی طبقه کارگر نھاده

زنان اعمال نموده است، اکنون فشار عليه اين 
زنانی را که نسبت به وضع موجود به اعتراض 

بازداشت .  اند دو چندان کرده است برخاسته
تپه و اول ماه مه که ھفت تن از آنان  شدگان ھفت

دھند، به طبقه  را زنان مبارز و دAور تشکيل می
حاکم نشان دادند که در برابر ارتجاع اس/می 

اينان نشان دادند که .  اند حاکم تا آخر ايستاده
ھا بسيار فراتر از  ھا و حوزه مبارزه آن خواست

ھای فقط جنسيتی و مبارزه برای  چارچوب
اين زنان .  برچيده شدن تبعيضات جنسيتی است

اند که از مبارزه  رشيد جوان و برومند نشان داده
برای مطالبات اخص زنان بسيار فراتر رفته و 
ھمراه با طبقه کارگر جلو آمده، دست در دست 
اين طبقه نھاده و درراه تحقق مطالبات طبقاتی 

زنان شجاع، .  اند آن، پای در ميدان مبارزه گذاشته
نترس و مبارزی که نه فقط برای نابودی ھرگونه 

اند، بلکه  ستم و تبعيض جنسيتی به پا خاسته
اھداف و آمال خود را تا براندازی ھرگونه 

ھای  تبعيض و ستم طبقاتی امتداد داده و آرمان
ھای خويش دانسته و به  طبقه کارگر را، آرمان

عروج زنان پيشرو .  اند الگوی مقاومت تبديل شده
و مبارز به اين عرصه که جان خويش را نيز 

ست که برای رژيم  اند، بديھی کف دست گرفته
داری فوق ارتجاعی و ضد زن جمھوری  سرمايه

حال  اس/می بسيار گران و سنگين و در عين
از اين رو رژيم سعی کرده است .  خطرناک است

با اعمال شديدترين فشار و سرکوب و 
ھای وحشيانه، اين رھروان راه پرولتاريا  شکنجه

ی خويش پشيمان ساخته، از اين راه  را از کرده
. ھا را خاموش و خفه کند بازدارد و صدای آن

ارتجاع حاکم اما در برابر اين زنان آگاه و 
اند و  مبارزاز جان گذشته که جان را پرچم ساخته

اند  اين پرچم را چنان بلند و چنان باA برافراشته
ی سراسر  که از جای جای اين سرزمين ب/زده

تبعيض و نابرابر، فراتر از آن در چھار گوشه 
جھان نيز قابل رويت است، عاجز و ناتوان مانده 

اعتراض و مبارزه و مقاومت .  است
شدگان ھفت تپه و اول ماه مه، از جمله  بازداشت

اعتراض و مبارزه و مقاومت سپيده قليان، ساناز 
اللھياری، عاطفه رنگريز، عسل محمدی، آنيشا 
اسداللھی، ندا ناجی و مرضيه اميری که از دل و 
جان و آگاھی مايه گرفته و تبلور اعتراض و 

کشيده و  ھا زن و مرد کارگر و ستم  مبارزه ميليون
رغم سرکوب و سانسور و  زحمتکش است، به

خفقان حاکم، تمام ديوارھای سنگی وقطور و 
ھای قرون وسطايی رژيم  ھای آھنی زندان درب

بانگ بلند و .  را شکسته و از آن عبور کرده است
ی اين زنان چنان رسا بوده  اعتراض خروشنده

ھا را نيز فتح  ترين گوش است که دروازه سنگين
اين، بانگ بلند و صدای اعتراض .  کرده است

طبقه کارگر است که با حنجره زنان زندانی 
قرچک و اوين، خروش اعتراض ساز کرده 

اين صدا که ب/فاصله بعد از اعتصاب آبان .  است
ھای متعاقب آن، پيوسته  تپه و بازداشت  ھفت٩٧

. تر شده است ، خاموشی ندارد رساتر و پرخروش
 ماه پيش طبقه کارگر با طرح شعار ٨اگر که 

تپه،  نان، کار، آزادی و اداره شورايی در ھفت
طبقه حاکم و رژيم سياسی آن را به چالش کشيده 

، آن ٩٨و مراسم اول ماه مه در يازده ارديبھشت 
را تداوم بخشيد، ادامه آن در اعتراض و مبارزه 

تپه  شدگان ھفت و مقاومت تقديربرانگيز بازداشت
و اول ماه مه، بويژه در اعتراض و مقاومت 
شجاعانه زندانيان سياسی زن در زندان قرچک و 

سرکوب و بگير و ببند .  اوين، تجلی يافته است
فعاAن کارگری و اجتماعی بويژه زنان، بيش از 

روزی نيست که زنان .  پيش تشديد شده است
مبارز و آزاديخواه، بازداشت و احضار و يا 

ھا زن چپ و مبارز و  امروز ده.  زندانی نشوند
ھای  آزاديخواه و فعال حقوق اجتماعی در زندان

زاده، گلرخ  لي/ حسين.  برند رژيم بسر می
ايريايی، آتنا دائمی و نسرين درکاله شماری از 
اين زندانيان سياسی زن ھستند که بسياری از 

ھای طوAنی مدت نيز محکوم  ھا به حبس آن
 .اند شده

شدگان روز   مرداد عاطفه رنگريز از بازداشت٨
جھانی کارگر، در بازگشت از بھداری زندان 
قرچک ورامين، در راھرو زندان مورد اھانت 

گيرد که منجر به  عوامل بھداری زندان قرار می
شود که ب/فاصله يکی از  درگيری لفظی می

شود از بيمارستان  زندانيان عادی که گفته می
روانی به اين زندان منتقل شده است، عاطفه را 

سپيده .  دھد مورد تھاجم و ضرب و شتم قرار می
کند فرد  قليان برای دفاع از عاطفه سعی می

مھاجم را جدا کند که خود وی نيز مورد تھاجم 
گفته شده است که زندانی مھاجم .  گيرد قرار می

در  زده، و ضربات پی بوسيله بطری آب معدنی يخ
پی به سر و صورت سپيده قليان، وی را به شدت 

 .مصدوم ساخته است
Aزم به ذکر است که بھداری و مقامات زندان و 
ساير نھادھای مربوطه، در برابر اعتصاب غذای 

انگاری و  زندانيان سياسی، به عمد با سھل
اعتنايی غيرقابل تصوری برخورد نموده و با  بی

ھا نه فقط به  آن.  کنند جان اين زندانيان بازی می
اند  خواست زندانيانی که وارد اعتصاب غذا شده

اند با  اند، بلکه مذبوحانه ت/ش کرده توجھی نکرده
گويد  قرار دادن امضای زندانی زير متنی که می

خود زندانی از معالجه سر باز زده و ھر اتفاقی 
اش برعھده خود  که برای وی بيافتد مسئوليت

. توجھی عمدی را توجيه کنند اوست، اين بی
وضعيت جسمی اين عزيزان بسيار وخيم و جان 

روشن است .  ھا در معرض خطر جدی است آن
که ھر اتفاق ناگواری برای ھر يک از زندانيان 
سياسی از جمله زندانيانی که دست به اعتصاب 

ھيچ اما  اند بيافتد، مسئوليت مستقيم آن بی غذا زده
و اگری متوجه رژيم، دستگاه قضايی، دستگاه 

 .امنيتی و مقامات زندان است

 کمک ھای مالی
 

 سوئيس
  فرانک٣٠ اکبر صفايی فراھانی علی

  فرانک۴٠ )اسکندر(سيامک اسديان 
  فرانک٣٠  حميد اشرف
  فرانک۵٠  چی محمد کاسه
  فرانک۵٠   امير نبوی 

 
 دانمارک

  کرون٢٠٠  ھوشنگ احمدی
  کرون٢٠٠  دکتر نريميسا

  کرون٢٠٠  )اوت(خروش 
 

 سوئد
 کرون٢٠٠ ھای  سرخ درود به فعالين ھسته

 
 ھلند

  يورو١٠٠  داوود مدائن
 

 آلمان
 به ياد رفيق کبير حميد اشرف، 

  يورو۵٠                 ناپذير مبارز و خستگی
 

گری  خويی و وحشی رغم درنده ارتجاع حاکم علی
رغم اعمال  ھا و به ھا و بيرون از زندان در زندان

ھمه گونه فشار و سرکوب عليه زندانيان سياسی 
تپه و اول ماه مه و  بويژه بازداشت شدگان ھفت

خصوصاً زنان زندانی، نخواھد توانست در برابر 
مبارزات کارگران و مبارزه زنان عليه تبعيض و 
ستم جنسيتی و عليه تبعيض طبقاتی سدی ايجاد 

 .کند
چھل سال است که مبارزات زنان با افت و 
خيزھای خاص خود، عليه ستم و تبعيضات شديد 

تپه و  چه که اما در ھفت آن.  جنسيتی ادامه دارد
اول ماه مه و بعد از آن در زندان قرچک و اوين 

ايم، چندين پله از مبارزات پيشين  شاھدش بوده
نيروھای جديد و جوانی که از .  زنان باAتر است

موضع دفاع از منافع طبقه کارگر پا به ميدان 
اند، کل اين مبارزات را يک گام مھم  مبارزه نھاده

باک و  از اين زنان جوان بی.  اند کيفی ارتقاء داده
ھا با تمام توان بايد حمايت کرد  آگاه و مبارزه آن

قيد  و مشعل مبارزه جدی برای آزادی فوری و بی
تپه و اول  شدگان ھفت ھا، کل بازداشت و شرط آن

ماه مه و ساير زندانيان سياسی را بايد روشن 
 .نگاه داشت

تپه و حاميان و مدافعان  زنده باد کارگران ھفت
 .ھا آن

ھای  نابود باد تمام نظم موجود با کليه دستگاه
 .ھای آن قضايی، امنيتی و زندان

زنده بادزنان آگاه و مبارز و ھمه مبارزان راه 
 !آزادی طبقه کارگر 

 
 



 ۵ ٨٣٣ شماره  ٩٨  مرداد ١۴    ۵

  ٧درصفحه 

١از صفحه   

  صفر ۴افزايش تورم و رکود نتيجه حذف 
 از پول رايج کشور 

Aيحه پيشنھادی بانک مرکزی برای تغيير 
واحد پول از لایر به تومان و حذف چھار 

اين Aيحه پس .  صفر را به تصويب  رساند
از تصويب در کابينه بايد به ترتيب در 
مجلس و شورای نگھبان نيز به تصويب 

ھزار لایر  براساس اين Aيحه ھر ده.  برسد
فعلی معادل يک تومان و ھر تومان معادل 

بانک مرکزی .  يکصدلایر جديد خواھد بود
 مقدمات اجرای آن را ١۴٠٠بايد تا سال  می

فراھم سازد تا از اين سال روند چاپ و 
ھای جديد آغاز شود که در  توزيع اسکناس

بينی شده   سال پيشA۵يحه مزبور اين روند 
 .است

ھا و مقامات جمھوری اس/می طبق  رسانه
روال ھميشگی بر سر اين موضوع نيز به 

گروھی اين مساله را .  چند دسته تقسيم شدند
فاقد اولويت دانستند، گروھی بر ناقص بودن 
اين طرح تاکيد کردند و نوشتند که بايد پيش 
از حذف صفر از پول رايج کشور، نظام 
مالی و پولی اص/ح شود و برخی ديگر نيز 
اساسا در شرايط تحريم اقتصادی اين کار را 
مضر دانستند، برخی نيز به روال ھميشه 

 .برای حسن روحانی ھورا کشيدند
ی اين افراد البته بر کاھش ارزش لایر  ھمه

نظر داشتند و اين کار را در نھايت  اتفاق
شان حتا  کدام ضروری دانستند، اما ھيچ

ای به اين موضوع نکردند که اساسا  اشاره
 صفر از پول رايج ۴علت اصلی حذف 

ھای  ست که سياست کشور، اقتصاد ويرانی
جمھوری اس/می نقش مھمی در آن داشته 

چرا که اعتراف به ويرانی اقتصاد ھم .  است
انگشت اتھام را به سوی " تف سر باA"چون 

 .گرداند ھا بر می آن
حذف صفر از پول رايج کشور، البته 

داری  ای  در جھان سرمايه ی ديرينه سابقه
از ونزوئ/ که در تابستان سال گذشته .  دارد

 صفر را از پول رايج کشور حذف کرد ۵
چنان سير صعودی خود را حفظ  اما تورم ھم

داری  کرد تا ترکيه که اقتصاددانان سرمايه
القول از آن به عنوان يک نمونه موفق  متفق

در حذف صفر از پول رايج کشور نام 
 .برند می

 رشد نرخ تورم در ترکيه ٨٠از اوايل دھه 
 ھر ٢٠٠٣شتابان شد به نحوی که تا سال 

 ميليون لير و ١/  ۵دAر آمريکا به بيش از 
. قيمت يک ساندويچ به سه ميليون لير رسيد

 دولت ترکيه با انتشار لير ٢٠٠۵در سال 
جديد، شش صفر را از پول رايج کشور 

دولت ترکيه اما زمانی دست به .  حذف کرد
اين اقدام زد که اقتصاد کشور در رشد 

برد و بخش صنعت ترکيه  اقتصادی بسر می

زمان با رشد بازار کاAھای ترک در  ھم
جوار رشد کرده و تورم به  کشورھای ھم

ميزان زيادی مھار شده بود که البته توضيح 
ای را  ھا خود مطلب جداگانه کامل آن

 رشد اقتصادی ٢٠٠۴در سال .  طلبد می
۴ به ٢٠٠۵ درصد و در سال ٨/ ٩ترکيه به 

ھايی   درصد رسيد و اين رشد حتا در سال٧/ 
داری را  که بحران جھانی،  اقتصاد سرمايه

بويژه در آمريکا و اروپا فرا گرفت، تا سال 
 . کم و بيش ادامه يافت٢٠١٧

اما حذف صفر از پول رايج کشور در اغلب 
که اين حذف ھمراه  کشورھا، بويژه بدليل آن

با رشد اقتصادی، افزايش توليد و افزايش 
تقاضا نبوده است، به تداوم و حتا رشد تورم 
منجر گرديد که بار آن نيز بر دوش کارگران 

ھا  خرابی آن و زحمتکشان افتاده و به خانه
ناگفته پيداست که حذف صفر .  منجر گرديد

از پول رايج کشور به دليل کاھش ارزش 
در ايران نيز در طول اين .  پول رايج است

 –ھا به دليل بحران اقتصادی رکود  سال
تورمی شاھد کاھش شديد ارزش لایر 

براساس ماده اول قانون پولی و .  ايم بوده
(١٣۵١بانکی کشور مصوب سال  آخرين  

ارزش يک لایر برابر )  ٩٧اص/حات اسفند 
با کمی بيش از يک صدم گرم ط/ی خالص 

ست که بھای يک صدم  اين در حالی.  است
گرم ط/ی خالص ھم اکنون بيش از چھار 
ھزار لایر است، به عبارت ديگر چھار 

 !!!ھزار برابر
  چندھا پيش بحث حذف در ايران البته از سال

صفر از پول رايج کشور توسط برخی 
مقامات و اقتصاددانان حکومتی مطرح شده 

نژاد ھم موضوع  بود و در کابينه احمدی
اما ھرگز تا اين مرحله، يعنی .  تر شد جدی

. تصويب آن توسط ھيات وزيران نرسيده بود
يک نکته مھم در حذف صفر اين است که آيا 

انداز نزديک امکان رشد اقتصادی و  در چشم
تورمی   –خروج از بحران اقتصادی رکود 

 ۴خواھد  وجود دارد که جمھوری اس/می می
صفر را از پول رايج کشور حذف کند و اگر 
وجود ندارد، نتايج آن بر اقتصاد و از ھمه 

تر بر کارگران و زحمتکشان که ھمواره  مھم
اند،  تاوان اين شرايط وخيم اقتصادی را داده

 !چه خواھد بود؟
بر اين مساله حتا اقتصاددانان بورژوا نيز 

نظر دارند که در صورت تداوم رکود  اتفاق
اقتصادی و نرخ تورم باA، حذف صفر نه 

کند، بلکه  تنھا ھيچ مشکلی را حل نمی
از .  تواند تاثيرات منفی نيز بگذارد می

روست که حتا برخی از مقامات و  ھمين
ھای جمھوری اس/می در شرايط  رسانه

تحريم اقتصادی که دولت قادر به فروش نفت 
و غيره نيست، زمان ارائه اين Aيحه را 

ھای اقتصادی ايران  واقعيت.  دانند اشتباه می
دھد که مدام بر عمق بحران  نيز نشان می

شود و  تورمی افزوده می  –اقتصادی رکود 
اندازی برای بھبود اقتصادی وجود  ھيچ چشم

چنان در ھم  وضعيت اقتصادی آن.  ندارد
 ھيچ اصوAريخته و از ھم پاشيده است که 

راه حلی برای بھبود وضعيت معيشتی 
داری  زحمتکشان در چارچوب نظم سرمايه

 .قابل تصور نيست
اوضاع مالی دولت و رکود عميق اقتصادی 

گر  سابقه کنونی ھمه بيان در کنار تورم بی
 صفر ۴تصويب حذف .  اين وضعيت ھستند

انداز مثبت  در کابينه نه به دليل چشم
اقتصادی، بلکه درست برعکس، بدليل 

دولت .  انداز بسيار وخيم اقتصادی است چشم
که مردم مجبور شوند با  خواھد قبل از آن می

ھا بکاھد  گونی پول جابجا کنند، از صفر پول
ای  جا نرسد وگرنه ھيچ برنامه تا کار به آن

 .برای رشد اقتصادی وجود ندارد
چنان وخيم است که  وضعيت اقتصادی آن

مجلس برای بررسی آن بارھا جلسه 
در ھمين ماه .  غيرعلنی برگزار کرده است

 جلسه غير علنی يکی در رابطه با ٢گذشته 
بودجه و ديگری که ھفته گذشته بود در 
رابطه با تامين کاAھای اساسی در مجلس 

برگزاری جلسه غيرعلنی در .  برگزار شد
مورد موضوعی که به طور مستقيم با 
معيشت مردم ارتباط دارد، فقط يک پيام 
برای جامعه دارد و آن وخامت شديد اوضاع 

 .اقتصادی است
چون  ھای حکومتی ھم بنابر ارزيابی دستگاه

ھای مجلس، رشد اقتصادی در  مرکز پژوھش
 درصد خواھد بود، ۵/  ۵جاری منفی  سال

موضوعی که به باور عمومی بسيار بيشتر 
جدا از صنايع نفت، گاز، .  از آن است

پتروشيمی و خودروسازی که پايه اصلی 
صنعت و توليد در ايران ھستند و ھمگی نيز 

ھای اقتصادی در  ويژه به دليل تحريم به
برند، صنايع  بحرانی بسر میبسيار شرايط 

متوسط و کوچک نيز در رکود شديدی قرار 
 . دارند

نيا معاون وزير  ی محسن صالحی گفته به
صنعت، معدن و تجارت، در حال حاضر 

 ھزار واحد صنعتی کوچک ۴٣کدام از  ھيچ
ی وی  گفته به.  کنند با ظرفيت کامل کار نمی

 ھزار واحد در رکود شديد قرار دارند و ١١
کنند و در   درصد ظرفيت کار می٢٠تنھا با 

 درصد ١۵ تا ١٠واقع نيمه تعطيل ھستند، 
کنند،   درصد ظرفيت کار می۴٠ تا ٣٠بين 
 درصد ٧٠ تا ۴٠ درصد بين ۴٠ تا ٣۵

  ٧٠ درصد باAی ٢٠ظرفيت و نزديک به 
نداشتن !!!  درصد ظرفيت در حال کار ھستند



 ۶ ٨٣٣ شماره  ٩٨  مرداد ١۴    ۶

١از صفحه   

 سارقان سارقان در تعقيب خرده ک?ن

٧درصفحه   

افزايش "قضايی جمھوری اس/می بارھا به 
آمارھای .  اذعان کرده بودند"  سرقت
ی قبلی نيز اين مسئله را تأييد  پراکنده

 درصدی سرقت در ٢١افزايش :  کنند می
 ٢٠، افزايش ٩٨ ماه اوليه سال ٢البرز در 

، ٩٧درصدی سرقت در اروميه در دی 
 درصدی در استان مرکزی در ٧۵افزايش 
 درصدی سرقت در ۴٢، افزايش ٩٧خرداد 

 ١٩ در اراک، افزايش ٩٧ ماه اول سال ٩
، ٩٧درصدی سرقت از منازل در دی 

 ماه اول ٩ درصدی سرقت در ١٠٠افزايش 
دی ماه سال گذشته دادستان کل .  ٩٧سال 

بعد از جرايم "جمھوری اس/می گفته بود، 
ترين آمار  مربوط به مواد مخدر، سرقت بيش

ھرچند در برخی از ."  جرايم در کشور است
ھا، سرقت در رده اول جرايم قرار  استان
 .دارد

اين آمار دو ويژگی قابل تأمل ديگر نيز 
ھای خرد  دارند، يکی افزايش آمار سرقت

و )  در قطعات و لوازم خودرو و تلفن ھمراه(
است که "  بار اولی"ديگری افزايش سارقان 

 به ٩٧سليمانی، جانشين فرمانده ناجا در دی 
 تير ماه در ٢٣در .  آن اشاره کرده بود

گزارش ديگری، روزنامه آرمان گزارشی 
درباره گسترش جرم در ميان زنان منتشر 

اگر زمانی جرايم : "کرد که در آن آمده بود
 بود، حاA ٩٠ به ١٠بانوان نسبت به آقايان 

 که اين خود آمار قابل توجھی ۵٠ به ۵٠شده 
يکی از جرايم اين زنان، نيز، سرقت ."  است
 .است

چون تمامی  افزايش ارتکاب به سرقت، ھم
ای چندوجھی  ھای ديگر اجتماعی، پديده پديده

ترين دليل را، حتا به  است، اما اصلی
اعتراف سران رژيم، از دادستان گرفته تا 
رئيس پليس، از نمايندگان مجلس گرفته تا 
آخوندھا، بايد در فقر و تنگدستی، بيکاری و 

گونه که  ھمان.  مشک/ت معيشتی جست
توان با  افزايش آمار جرايم زنان را می

افزايش فقر، بيکاری، سطح پايين 
ھای شغلی و آموزش، اعتياد، زنان  مھارت

سرپرست خانوار و زنان موسوم به 
ھای  اما واقعيت.  توضيح داد"  بدسرپرست"

شود که سران  سرسخت نيز مانع از آن نمی
کار  پليسی و قضايی جمھوری اس/می، راه

در بھمن .  را در بگير و ببند و زندان بجويند
، دادستان پيشين تھران، جعفری ٩٧

"ای گفته بود آبادی در مصاحبه دولت اين : 
توقع که وضع اقتصادی و اجتماعی به ھم 
 Aبريزد ولی آمار برخی جرايم مثل سرقت با

اما در ھمان ." نرود، با واقعيت منطبق نيست
دستگيری محکومان : "دھد مصاحبه ادامه می

به سرقت جھت اجرای حکم گامی ضروری 
ھای  و مؤثر برای پيشگيری از وقوع سرقت

 ." جديد است
 کل سابق را بتوان  شايد بھترين پاسخ دادستان

گلرخ ايرايی .  از زبان خود اين سارقان شنيد
در گزارشی از وضعيت زندانيان زن زندان 

 منتشر شد، ٩٨ مرداد ١١قرچک که در 
بر سردر ورودی زندان عبارت : "نويسد می

شان  اما بسياری.  نوشته شده است“  ندامتگاه”
اين قضيه در . از عملکرد خود پشيمان نيستند

مورد افرادی که سرقتی خطاب می شدند 
ھا عمدتا  سرقتی. آمد بيشتر از بقيه به چشم می

از طبقه فرودست جامعه ھستند و ابراز 
دزديديم چگونه سير  که اگر نمی:  کنند می
اين .  دزديم شديم، برويم بيرون باز ھم می می

. دزديدند که گرسنه نمانند افراد به واقع می
ھا، تا کش رفتن  گفتند از زدن دخل مغازه می

ميوه و خوراکی از سوپری و برداشتن لباس 
ھا، تا دزدی از پارکينگ  و کفش از فروشگاه

ھا و ماشين ديگران ھمه را در  و انباری خانه
آن ھم با وجودی است که در ."  پرونده دارند

اند و کتک  آگاھی شاپور شکنجه شده
ھا از عمر  ھا يا سال  اند و احتماA ماه خورده

خود را بايد به جرم سرقت در زندان به سر 
ای ھستند از ھمان  اين زنان نمونه.  برند

سارقانی که به قول مقامات رژيم مرتکب 
در گزارش .  اند شده"  ھای خرد سرقت"

ديگری از زندان کودکان و نوجوانان مشھد 
، مشاور "کانون اص/ح و تربيت"موسوم به 

"گويد زندان به خبرنگاری می سطح : 
ھا بقدری پايين  اقتصادی خانواده اين بچه

ای که در کانون توزيع  است که صبحانه
دارند و  ھايشان نگه می شود برای خانواده می

در زمان م/قات، آن را به پدر و مادرشان 
شود  ھا مانع نمی اما اين واقعيت"   .دھند می

علی القاصی مھر، دادستان جديد عمومی و 
 تير ضمن اشاره به ٢٣انق/ب تھران در 

اگر : "سرقت، بگويد"  کننده نگران"آمارھای 
سارقان در چرخه دادرسی قرار نگيرند 
شاھد تکرار اين جرم در جامعه خواھيم بود 
و ھمين امر باعث افزايش درصد سرقت 

وی که پيش از اين دادستان شيراز ."  شود می
بود، از مدافعان سرسخت اجرای احکام 

گو آن که .  اس/می آن ھم در م� عام است
دستگاه قضايی اس/می رژيم در گذشته به 
اندازه Aزم سارقان را دستگير و زندانی 
کرده و احکام وحشيانه و قرون وسطايی 
مانند قطع انگشت و دست و پا را به اجرا 
درآورده، با وجود آن، ھر سال و ھر ماه با 

 .افزايش آمار سرقت روبروييم
در ارديبھشت ھمين سال بود که مرکز 

ھای مجلس در گزارشی اع/م کرد  پژوھش
 ٩٧ درصد  جمعيت ايران در سال ۴٠ تا ٢٣

بينی کرده  اند و پيش زير خط فقر قرار گرفته
 بر اين تعداد باز ھم ٩٨است، در سال 

رئيس کميته امداد نيز در .  افزوده خواھد شد
 ۴٠فروردين سال گذشته گفته بود حدود 

اما با دقت "ميليون نفر زير خط فقرند، 
! باشند"   ميليون نفر۵٠تر شايد حدود  بيش

باری، واقعيت آن است که آمار واقعی بسيار 
از اين آمار دولتی باAترند و ماه به ماه نيز 

 .شود بر آن افزوده می
"٢٠١٨بر اساس گزارش  شورای اقتصاد  

/  ۴١٣٢ضريب جينی ايران به "  جھانی  ٠  
 کشور با سقوط ١٣۶رسيده و ايران در ميان 

ای نسبت به چھار سال گذشته در رده   رتبه٧
ضريب جينی، در .   قرار گرفته است٧۵

 سنجش توزيع درآمد و  تعريف، شاخص
شکاف طبقاتی و عدديست بين صفر 

 ١و )  برابری کامل در توزيع درآمدھا(
. است)  نابرابری کامل در توزيع درآمدھا(

ھا بر  بندی بديھی است که اين آمارھا و رده
شود، اما  اساس آمار دولتی کشورھا انجام می

با پذيرش ھمين آمارھا، مقايسه برخورداری 
و دھک دھم )  درآمدترين کم(دو دھک اول 

ھا شکاف  در برخی زمينه)  ثروتمندترين(
 . سازد تر می طبقاتی موجود را ملموس

 در بخش ٩٧ھر خانوار دھک دھم در سال 
درآمد، در   برابر يک خانوار کم۶٠تحصيل 

 برابر، برای رفتن به ۵٣ونقل  بخش حمل
 برابر، برای تفريح و ۵٣رستوران و ھتل 

 برابر، برای ۴٩گذران اوقات فراغت 
 برابر، برای لوازم و ۴٨پوشاک و کفش 

 برابر، برای بھداشت و درمان ۴١اثاث خانه 
 ٢٠ برابر، برای کاAھا و خدمات متفرقه ٢۴

 ١٠برابر، برای مسکن، آب، برق و گاز 
/  ۵برابر، برای ارتباطات   برابر، برای ٧ 

/  ٧ھا  ھا و آشاميدنی خوراکی  برابر و ٨ 
/  ٢برای دخانيات   برابر يک خانوار ١ 

تر،  باز ھم ملموس .درآمد ھزينه کرده است کم
 ٩۶بنا به گزارش تجارت نيوز، در سال 
 ۶٠ثروتمندترين گروه جامعه ساAنه بيش از 

درآمدترين گروه کمتر از  ميليون تومان و کم
سال ھزينه   ميليون تومان در طول يک ٧ / ۵

 . اند کرده
تنھا مقايسه ھمين دو رقم، نشانگر اخت/ف 

اخت/ف . طبقاتی کنونی در جامعه ايران است
طبقاتی بين اکثريت عظيم کارگران و 
زحمتکشان دھک اول که زير خط فقر و 

 ٢ يا ١زير خط فقر مطلق قرار دارند با 
ھا به دھک  درصد جمعيت که بنا به گزارش

 درصدی که با غصب ٢ يا ١.  دھم تعلق دارد
قدرت، با استثمار و سودجويی، با 

 و  خواری، دزدی و چپاول، با اخت/س رانت
ھای نجومی با سرقت  گيری، با حقوق رشوه

ھا تن از توده مردم را صرف  دسترنج ميليون
تفريح و تحصيل و بخور و بپاش و کفش و 

اين سارقان ک/ن در پناه .  کنند لباس خود می
قدرت سياسی و دستگاه عريض و طويل 
پليسی و قضايی و مذھبی خود در رفاه 



 ٧ ٨٣٣ شماره  ٩٨  مرداد ١۴    ٧

۶از صفحه  ۵از صفحه    

 خ?صه ای از
  اط?عيه ھای سازمان

 
 

 مردادماه، سازمان ١٣در تاريخ 
برپائی دادگاه "   ای تحت عنوان اط/عيه

فرمايشی و غيرعلنی پرونده ھفت تپه را 
در اين .  انتشار داد"  کنيم محکوم می

جمھوری اس/می اين :" اط/عيه آمده است
رژيم سياسی رسوای پاسدار منافع 

داران، دزدان و غارتگران حاکم بر  سرمايه
ايران ، کارگران و فعاAن سوسياليست 
جنبش کارگری را به جرم دفاع از منافع و 

ھای کارگران به محاکمه کشيده  خواست
محاکمه اسماعيل بخشی، سپيده .  است

قليان، سانازالھياری، اميرحسين محمدی 
 ماه اسارت ٧فرد و امير اميرقلی، پس از 

و شکنجه به ھمراه عسل محمدی و علی 
نجاتی که به قيد وثيقه تا برپائی بی دادگاه  

 مرداد در يک دادگاه ١٢آزادشده بودند، از 
فرمايشی، پشت درھای بسته، به رياست 
ج/د و آدم کش شھره رژيم، مقيسه، 

اين فقط محاکمه اسماعيل .  آغازشده است
بخشی، علی نجاتی و تعدادی از فعاAن 
سوسياليست جنبش کارگری نيست، بلکه 

تپه است که برای  محاکمه کارگران ھفت
تحقق مطالبات برحق خود قھرمانانه 

ھا  محاکمه ميليون.  مبارزه کردند و ايستادند
کارگری است که به مبارزه عليه نظم 

اين .  اند داری برخاسته ستمگرانه سرمايه
ھا ميليون انسانی است که برای  محاکمه، ده

"  کنند کار، نان، آزادی مبارزه می سپس . 
 : دھد ادامه می

 
 مرداد، تجمع گروھی از ١٢روز گذشته "  

ھای زندانيان و مردمی که به  خانواده
برپائی اين دادگاه معترض ھستند و 

قيدوشرط دستگيرشدگان  خواستار آزادی بی
پرونده ھفت تپه ھستند، مورد يورش 

. قرارداد و تعدادی را بازداشت کرد
تاکنون اسامی رھام يگانه ،ھيراد 
پيربداغی، فريد لطف آبادی  و سحر 

شدگان  شھرابی فراھانی از بازداشت
در جلسه محاکمه روز .  شده است مشخص

 مرداد نيز عسل محمدی بازداشت و به ١٣
در پايان نيز گفته شده ."  زندان انتقال يافت

 : است
 
بار ديگر  يک)  اقليت(سازمان فدائيان"

ضمن محکوم کردن اين دادگاه فرمايشی 
ارتجاع حاکم بر ايران، خواستار آزادی 

شدگان پرونده  قيدوشرط بازداشت بی
تپه و تمام دستگيرشدگان مرتبط با اين  ھفت

 ."پرونده است
 
 

بازار تقاضا و نقدينگی دو علت اصلی رکود در 
ست که  باشد و اين در حالی اين واحدھا می

ھا نيز به دليل ورشکستگی نه تنھا قادر به  بانک
تزريق پول به اين واحدھا نيستند، بلکه به دليل 
ھمان وضعيت بحرانی مالی به دنبال گرفتن بھره 

 .ھای تجاری و خدماتی ھستند باA از بخش
ملی در  زاه مديرعامل بانک محمدرضا حسين

ھمين رابطه گفت واحدھای توليدی نبايد انتظار 
پرداخت تسھي/ت بانکی بيشتر را داشته باشند 

جالب .  چون منابع بانکی برای آن وجود ندارد
ھای بزرگی چون  است که بدانيم حتا بانک
ھای مالی خود زيان  صادرات براساس صورت

 !!!انباشته ھزاران ميليارد تومانی دارند
گر  ، بيان٩٨چنين نگاھی به اص/حيه بودجه  ھم

وخامت شديد وضعيت مالی دولت و نداشتن 
ای برای حل مشک/ت اقتصادی  ھرگونه برنامه

 ، بحث اص/ح ٩٧در اواخر سال .  جامعه است
برای "  درآمدھای پايدار"ساختار بودجه و کسب 

دولت به منظور قطع وابستگی به درآمدھای نفتی 
حاکميت به .  دليل آن نيز روشن است.  مطرح شد

خوبی از وضعيت فروش نفت آگاھی داشت و 
تواند بر درآمدھای نفتی تکيه  دانست که نمی می
ی آن قيل و قال چه بود؟  ی ھمه اما نتيجه.  کند

کاھش سقف بودجه، برداشت از صندوق توسعه 
ملی، فروش بيشتر اموال دولتی و انتشار باز ھم 

ھا  کدام يک از اين!!!  بيشتر اوراق قرضه
چنان به  دولت آن!!  است؟"  درآمدھای پايدار"

از آب کره "خواھد  پيسی افتاده است که می
ھای  خواھيم از خانه گويند می گاھی می".  بگيرد

گويند از  خالی ماليات بگيريم، گاھی می
ھای گذشته ماليات  خريداران سکه در سال

.... بگيريم، از خريداران دAر ماليات بگيريم و
اما واقعيت اين است که در اثر تشديد رکود، 
کاھش تقاضا و قدرت خريد مردم، تحقق 
درآمدھای مالياتی حتا به ميزان تعيين شده در 

دولتی .  ای روبرو است بودجه با مشک/ت عديده
زمينی، پياز و گوجه  تواند حتا قيمت سيب که نمی

فرنگی که ھمگی محصوAت کشاورزی ايران 
ھستند کنترل کرده و ھر کدام در عرض تنھا چند 
ماه چند برابر شدند، مسلم است که در عرصه 

 .ای ندارد ک/ن نيز ھيچ برنامه
ھا تنھا يک نتيجه  بنابراين از تمام اين فاکت

که ايران نه راه ترکيه که  توان گرفت و آن اين می
راه ونزوئ/ و زيمبابوه را در حذف صفر از پول 
رايج کشور در پيش گرفته است و نتيجه چنين 
اقدامی تنھا تشديد تورم و به ضرر کارگران و 
زحمتکشان است و در اين ميان البته 

تنھا .  داران بيشترين نفع را خواھند برد سرمايه
سرنگونی جمھوری اس/می و انتقال قدرت به 
شوراھای کارگران و زحمتکشان، نابودی نظام 

تواند  داری و برقراری سوسياليسم می سرمايه
داری و  ھا را از شر مصائب نظام سرمايه توده

 .رژيم جمھوری اس/می رھايی سازد
 
 

گاه که درصد   کنند، اما آن آسايش زندگی می
اصل "کوچکی از مردم گرسنه و محروم به 

مالکيت تجاوز کنند، اين ک/ن سارقان، به "  مقدس
خيزند تا با دستگيری و  سارقان برمی تعقيب خرده

ضرب و شتم و شکنجه و زندان و حدود الھی و 
 .شان بنشانند نقص عضو آنان را سر جای

گرچه بورژوازی در تمامی کشورھای مھد 
گيری و رشد خود بر  داری، در اوان شکل سرمايه

روزی و فقر و ف/کت انبوھی از  پايه سيه
کارگران بنياد گرفت، اما مبارزات طبقاتی 
کارگران توانست به مرور زمان در برابر 

داران و  حرص و آز و سودجويی سرمايه
ھای حامی اين نظام بايستد و به رغم  دولت

استمرار استثمار و شکاف طبقاتی، شرايط 
. زندگی بھتری را برای کارگران فراھم آورد

ھای اخير بر اثر پيشبرد  ھرچند در سال
گيری بسياری از  ھای نئوليبرالی و بازپس سياست

دستاوردھای کارگران بر اخت/ف طبقاتی افزوده 
گشته است، اما اين شکاف در کشورھايی مانند 
ايران که طبقه حاکم به مدد ديکتاتوری و سرکوب 
شديد جنبش کارگری و حتا توسل به يک دولت 

دھد،  دينی ارتجاعی به حاکميت خود ادامه می
شکافی که در .  ابعاد ھولناکی به خود گرفته است

ھا  يک سوی آن وي/ھای چند صد متری ده
ھای چند  ميليارد تومانی و در سوی ديگر آلونک

ده متری قرار دارد؛ شکافی که در يک سوی آن 
ھای مردم و  سوءتغذيه و گرسنگی اکثريت توده

 برابری رفتن به ۵٣در سوی ديگر ھزينه 
ھا وجود دارد؛ شکافی که در  ھا و ھتل رستوران

ھا کودکان از تحصيل  يک سوی آن ميليون
بازمانده و کودکان کار و خيابان و در سوی ديگر 

 برابری تحصيل معدودی آقازاده وجود ۶٠ھزينه 
 .دارد

بديھی است که عوامل ديگر از جمله ناآگاھی، 
بيکاری، اعتياد، شرايط خانوادگی، عوامل 
فرھنگی و حتا عوامل روانی در ارتکاب به اين 
جرم نقش دارند، اما نه تنھا در بررسی ريشه 
سرقت، بلکه ساير عوامل مؤثر بر آن باز به فقر 

 . رسيم ھای اقتصادی و اجتماعی می و نابرابری
گونه که در جامعه طبقاتی با پليس و  پس، ھمان
توان به جرمی به نام سرقت پايان داد،  زندان نمی

توان بر فقر و گرسنگی فائق  با سرقت نيز نمی
ھا تنھا راه چيرگی بر فقر  از نظر کمونيست.  آمد

ھای اجتماعی، نابودی  و ساير ناھنجاری
ھای اقتصادی و اجتماعی است که تنھا  نابرابری

با براندازی نظام طبقاتی و اخت/فات طبقاتی 
ھای مردم  ای که تمام توده در جامعه.  ميسر است

ھای مادی و فرھنگی و  از امکانات و فرصت
سياسی برابر برخوردار باشند، ديگر نيازی به 

چون  سرقت وجود نخواھد داشت و اين پديده ھم
ھای اجتماعی و فرھنگی ناپديد  ديگر نابسامانی

 .خواھند شد
 

سارقان در تعقيب  ک?ن
 سارقان خرده

افزايش تورم و رکود نتيجه 
 صفر از پول رايج ۴حذف 
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 بيانيه سياسی نيروھای چپ و کمونيست
 عليه منافع کارگران و مردم ايران: زی بورژوائیآلترناتيوسا

 
 
 ھای آمريکا و جمھوری اس/می، ما شاھد تشديد تحرک اپوزيسيون راست و با تشديد بحران جمھوری اس/می و گسترش تنش و تبليغات جنگی بين دولت  -١

  راستی  حل دست گيری يک راه ھای آنھا برای وقوع يک جنگ، ت/قی نظامی با جمھوری اس/می و از اين طريق مطرح شدن و يا شکل بروز اميدواری
جمھوری اس/می ت/ش "  رام کردن"امپرياليسم آمريکا درراستای تامين منافع خود و متحدينش درمنطقه خاورميانه  برای .  جايگزين، بطرق مختلف ھستيم

ا حداقل تغييرات ھايی از حکومت و حاشيه حکومت که طرفدار مذاکره فوری اند، با اتکا به ديپلماسی و بند و بست اميدوارند ب ميکند، ھمراه با اين سياست بخش
نقشه راھی که با تشديد .   پيمانانش ھماھنگ کنند کنترل شده و ترجيحاً بدون دخالت مردم در درون رژيم، خود را با اھداف و سياستھای مورد نظر آمريکا و ھم

ھای مختلف از  بخشی ديگر که علناً و به زبان.  مبارزات کارگران و توده مردم عليه کليت جمھوری اس/می، افقی ندارد و ميتواند و بايد به شکست کشانيده شود
شان تنھا راه را تشديد فشار سياسی و اقتصادی و نظامی آمريکا به جمھوری اس/می و حمايت از  ھای تاکنونی  پروژه کنند، با شکست دفاع می"  رژيم چينج"

تحريم اقتصادی و جنگ و تشديد بحران در اشکال تقابل نظامی محدود يا گسترده، به .  دانند می"  دولت جانشين"جريان و يا ائت/فی از جريانات بورژوائی بعنوان 
دست راستی يعنی حفظ "  آلترناتيو"برای اين اردو معنی واضح .  بدل شده است"  آلترناتيو شدن"تنھا اميد اين جريانات برای نزديک شدن به قدرت سياسی و لذا 

ھای آن نشان داده است که در تمام مراحل رشدش نه تنھا ھيچگاه  ھا وگرايش دار ايران با تمام جناح طبقه سرمايه.  داری بدون حکومت اس/می است نظام سرمايه
ھنگی تنھا منبع ادامه نيازی به استقرار آزاديھای سياسی نداشته و ندارد، بلکه شرايط ديکتاتوری و استبداد به ھمراه فساد گسترده اداری، اجتماعی، اقتصادی و فر

اکنون گسترش و عميق .  طبقه ُمنحط و فاسدی که مانع عمده تحوAت اقتصادی اجتماعی و سياسی به نفع توده ھای زحمتکش مردم است. دھد حياتش را تشکيل می
حت ستم و شدن شديد شکاف طبقاتی، بيش از ھر زمان جامعه را به دو بخش اقليت ناچيز استثمارگر و ستمگر و غارتگر و اکثريت عظيم طبقه کارگر و مردم ت

راند تمامی امکانات رفاھی و ثروتھای اجتماعی و اقتصادی جامعه را  اين اقليت استثمارگر و ستمگر که بر ُمقدرات مردم ُحکم می.  استثمار، تقسيم نموده است
اکثريت عظيم کارگران و زحمتکشان جامعه که از چھل سال ستم و استثمار و زور و سرکوب طبقه حاکم و .  بزور سرنيزه و سرکوب در اختيار گرفته است

ويش دستگاه دولتی سرکوبگر آن به تنگ آمده اند، با دست زدن به اعتصابات و اعتراضات وسيع و مداوم، خواھان سرنگونی آن و بدست گرفتن سرنوشت خ
 .ھستند

 
سازمان مجاھدين خلق، بخشھائی از جريانات ناسيوناليست ايرانی و طيف وسيعی در جدال برسر آلترناتيوسازی، نيروھای اپوزيسيون بورژوايی ايران مانند   -٢

سياسی سلطنت طلبان، احزاب و نيروھای ناسيوناليست محلی از جمله در کردستان مانند احزاب دمکرات کردستان و سازمانھای زحمتکشان، تحقق استراتژی از 
جريانات ناسيوناليست کرد در عين حال با .  ھستند"  رژيم چينج"ھا امپرياليسم آمريکا گره زده اند و طرفدار  ھای غربی و در رأس آن خود را به دخالت قدرت

شان بند و بست با  مورد نظرشان در حال حاضر، بار ديگر به سياست و سنت ھميشگی"  رژيم چينح"نااميد شدن از دخالت نظامی آمريکا و متحقق نشدن 
برخی از جمھوريخواھان، از طريق مخالفت با انق/ب .  جمھوری اس/می به منظور شريک شدن در قدرت سياسی با حکومت ارتجاعی مرکزی روی آورده اند

به ع/وه در طرف مقابل، با طيفی از .  کنند آميز عم/ً به  ماندگاری و بقای رژيم اس/می خدمت می تحت عنوان مرزبندی با خشونت و تاکيد بر گذار مسالمت
ت مدافعين جمھوری اس/می روبرو ھستيم، که به بھانه خطر جنگ و درگيری نظامی، توده کارگر و مردم زحمتکش را به آرامش و وحدت با حاکميت دعو

. افتاده اند که بھشت برين برای استثمارگران و ستمگران و جھنمی سوزان برای توده عظيم طبقه کارگر و مردم زحمتکش است"  ميھنی"کنند و به ياد حفظ  می
به رغم ادعای گذار از رژيم جمھوری اس/می، "  آمريکايیضد "در اين ميان احزاب اپورتونيست رفرميست، نظير حزب توده و دنباله روانش و چپ حاشيه ای 

ری نظام استثمارگر و اما در عمل تنھا خواھان برافتادن وAيت فقيه ھستند و به ھمراه بخشی از اص/ح طلبان به تغييراتی در قانون اساسی اميد بسته و به ماندگا
راه حل بخش ھای مختلف اپوزيسيون بورژوايی برای خاتمه دادن به بحران اقتصادی در بھترين حالت سپردن اداره .  ستمگر سرمايه داری حاکم رضايت ميدھند

داری  تر سرمايه تر و سيستماتيک بر سر راه ادغام فزايندهو حقوقی اقتصاد کشور به دست مديران تکنوکرات، عادی سازی مناسبات با غرب و رفع موانع سياسی 
ما بعنوان نيروھای کمونيست در کنار جنبش راديکال کارگری و بخشھای مختلف .  است"  بازسازی ايران"ايران در بازار جھانی و تداوم استثمار کارگران برای 

ن چپ و انق/بی، حرکتھای امردم آزاديخواه و زحمتکش مانند جنبش معلمان، بازنشستگان، دانشجويان انق/بی و پيشرو، جنبش برابری زن و مرد، روشنفکر
ما قاطعانه اع/م کرده ايم .  برابری طلبانه و مردم تحت ستم و استثمار و تبعيض در سراسر ايران، به ھيچکدام از اين اردوھای ارتجاع و امپرياليسم تعلق نداريم

 بورژوائی، که که در برابر ھر نوع بند و بسِت بورژوائی و ھر نوع آلترناتيو سازی از باAی سر طبقه کارگر و مردم زحمتکش خواھيم ايستاد و به ھيچ دولتِ 
 .ھا تداوم استثمار و سرکوب است، تن درنخواھيم داد ماھيت اساسی و مشترک آن

 
يک آلترناتيو کارگری  سر و سامان دادن به پايه ھای اجتماعی ما بار ديگر اع/م می کنيم که در متن کشمکش سياسی و طبقاتی جامعه ايران، برای تقويت و  -٣

 اجتماعی را وظيفه تعطيل ناپذير خود دانسته و ھایما شکل دادن به اين اردو و تقويت راه حل سوسياليستی و کارگری در جنبش.  و سوسياليستی مبارزه ميکنيم
ما در اوضاع بحرانی کنونی، تبديل معنا و مضموِن اين .  کنيم برای سرنگونی انق/بی جمھوری اس/می و استقرار دولتی کارگری و شورائی مبارزه می

ما بار .  يمکن داری ت/ش می سرنگونی به افق جنبش طبقه کارگر و اردوی انق/ب و به پرچم مبارزه سياسی برای بزير کشيدن جمھوری اس/می و نظام سرمايه
لِت مردم ديگر اع/م می کنيم بخشھای مختلف اپوزيسيون بورژوايی ايران ت/ش دارند روند دست بدست شدن حاکميت سياسی بورژوازی اس/می با کمترين دخا

استراتژی سياسی اص/ح طلبی حکومتی، رفراندم، آشتی ملی و آلترناتيوسازی برسر َمصون نگاھداشتِن ماشيِن دولتی .  کارگر و زحمتکش صورت گيرد
 . بورژوائی و ارگانھای سرکوب آن از گزنِد عمِل انق/بی طبقه کارگر و اردوی سوسياليست و کمونيست جامعه است

 
ھای اجتماعی متحد طبقه کارگر، در جدال جاری برای سرنگونی انق/بی جمھوری اس/می، درھم  ما در کنار جنبش سوسياليستی طبقه کارگر و جنبش  -٤

از نظر ما سرنگونی جمھوری اس/می بايد به يک انق/ب اجتماعی، .  کنيم کوبيدن تمام ارگانھا و نھادھائی که قدرت طبقاِت حاکمه بر آن استوار است، مبارزه می
لذا ما وظيفه خود و .  يد کامِل سياسی و اقتصادی از بورژوازی و گذار به يک نظم نوين کارگری و سوسياليستی منجر شود در ھم شکستن ماشين دولتی، خلع

ھا، سرنگونی انق/بی  از نظر ما کمونيست.  ھای بورژوائی ميدانيم"راه حل"طبقه کارگر و اردوی نيروھای آزاديخواه و پيشرو را تقابل روشن و شفاف با کليه 
 . جمھوری اس/می و شکست دورنمای امپرياليستی، وجوه و ارکان يک سياست واحدند

 
لبی سياسی وقفه جريانات دست راستی در اپوزيسيون که به دخالت قدرتھای خارجی اميد بسته اند، موفق نشده اند به قا در شرايط کنونی، ھنوز ت/شھای بی  -٥

از اينسو، اردوی بيشمار کارگران .  در قبال جمھوری اس/می بدل شوند"  يک آلترناتيو"ای مورد اعتنا و پذيرفتنی و قابل تاييد برای جامعه بمثابه  درآيند و بدرجه
بديل اند  تر، ھنوز نتوانسته و زحمتکشان و طيف کمونيست ھا و چپ جامعه ھم، بدليل شرايط پليسی و سرکوب و ممنوعيت فعاليت متشکل در ابعاد وسيع

لذا کشمکش برسر شکل دادن به آينده و مختصات آن از .  سوسياليستی کارگران را به افقی مسلط و به پرچم سياسی قدرتمندی در متن مبارزات اجتماعی بدل کنند
تر ما و طبقه کارگر  ھای اپوزيسيون راست، جزئی از نقد وسيع نقد ما به روشھا، ماھيّت و محتوای طبقاتی راه حل.  موضعِ طبقاِت متخاصم اجتماعی ادامه دارد
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داری و اساس نظامی است که در قلمرو اقتصاد به استثمار  به جامعه سرمايه
فرد از فرد و در قلمرو سياست به يک حکومت استبدادی و ديکتاتوری طبقه 

 . بورژوا متکی است
داری  ھا در قبال رژيم جمھوری اس/می و نظام سرمايه کمونيست  -٦

ھا قبل و بعد از  پ/تفرم کمونيست.  پ/تفرمی روشن و اع/م شده دارند
ھای جنگی و يا در دوران جنگ،  ، مستقل از تشديد لفاظی"بحران ھسته ای"

تغييری ماھوی نميکند بلکه سياست و استراتژی خود را مبنی بر سازماندھی 
لذا ما با ھر کودتا .  انق/ب اجتماعی در شرايط جديد، پيگيری و دنبال ميکنند

و تغيير آرايش رژيم و بورژوازی ايران و تقابل نظامی در اين يا آن گوشه 
خاورميانه يا در مرزھای ايران، از اھداف و سياستھای کارگری و 

و يا "  دفاع از ميھن"ما کمونيست ھا به بھانه .  مان عدول نمی کنيم کمونيستی
، طبقه کارگر و مردم بجان آمده را به "امروز رژيم بايد برود"به بھانه 

حمايت از ناسيوناليسم و جمھوری اس/می و يا به دفاع از راه حل بورژوائی 
يک سياست کارگری و .  دعوت نمی نماييم"  رژيم چينجی"و کودتائی و 

کمونيستی و انترناسيوناليستی بر نفی سلطه و انقياد سياسی و اقتصادی 
بورژوازی تاکيد دارد، عليه تحريمھا و جنگ طلبی ارتجاعی آمريکا و 

 .دھد متحدينش بوده و پيکاری انق/بی عليه طبقه حاکم سرمايه را سازمان می
 
ھا را ناشی از بحرانھای  ما عمده تبليغات جنگی و تشديد تنش بين دولت  -٧

داری و نيز ت/شی برای از ميدان بدر کردن طبقه  ع/ج ناپذير نظام سرمايه
کارگر و جنبشھای اجتماعی واقعی، ت/شی برای گرفتن ابتکار مبارزات از 

ھای مردم و ورود به فاز نظاميگری و کودتائی، ت/ش برای تغيير  دست توده
صحنه سياسی به نفع ارتجاع اس/می و نيروھای حافظ و مدافع نظم سرمايه 

گری مبتذل رژيم جمھوری اس/می ذره ای به  ضد آمريکائی.  داری ميدانيم
حکومت اس/می .  منافع جنبش کارگری و سوسياليسم در ايران مربوط نيست

ھا، که از راديکاليزه شدن جنبش انق/بی و قدرت  توسط ھمين امپرياليست
گيری طبقه کارگر و چپ و کمونيسم در ھراس بودند، حمايت شد و عم/ به 

زيرا اين حکومت مدافع و ضامن تداوم دولت .  مردم ايران تحميل گرديد
راه حل سوسياليستی ما و طبقه کارگر .   بود٥٧سرمايه داری در انق/ب 

 . ت/شی برای نفی ھمه جانبه حاکميت سرمايه در ايران است
 
ما شش جريان کمونيست و چپ، ھمه نيروھای اردوی انق/بی و کارگری   -٨

را به گرفتن ابتکار عمل در صحنه سياسی برای تشديد مبارزه عليه جمھوری 
سرنگونی انق/بی جمھوری اس/می، پاسخی کوبنده به .  اس/می فراميخوانيم

تھديدات و اعمال فشارھای امپرياليستی آمريکا و نيروھای مختلف مدافع 
ما در اين جدال برای .  وضع موجود اعم از حکومتی و اپوزيسيونی است

تر راه حل شورائی و سوسياليستی طبقه کارگر و افشا و  تقويت و طرح وسيع
شکست ھر سياستی که کارگران و مردم را به حمايت از اين يا آن ارتجاع 

دوره "  ھمه با ھم"امروز ديگر نه تنھا .  کنيم فراميخواند، ت/ش و مبارزه می
بندی طبقاتی ھر روز بيش از   محلی از اِعراب ندارد، بلکه صف٥٧انق/ب 

ما از اين قطبی شدن سياست، که بيانگر .  شود تر می پيش آشکارتر و قطبی
ھای طبقاتی متمايز است، استقبال و برای  حل تشديد کشمکش سياسی و راه

ما نيروھای طبقه کارگر و کمونيست .  حل کارگری ت/ش ميکنيم پيروزی راه
ھا و پيشروان راديکال جنبشھای اجتماعی را به تقويت صفوف مستقل 
طبقاتی و انق/بی خويش، تقويت افق و راه حل کارگری در مقابل افق و راه 
حل بورژوائی، برافراشتن پرچم آلترناتيو سوسياليستی طبقه کارگر با ھدف 
سرنگونی انق/بی رژيم جمھوری اس/می واستقرار حاکميت شورائی 

 !فراميخوانيم
 

  ٢٠١٩ ژوئيه ٣٠  – ١٣٩٨ مرداد ٨
 

اتحاد فدائيان کمونيست، حزب کمونيست ايران، حزب کمونيست :  امضاھا
و ھسته )  اقليت(حکمتيست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائيان   –کارگری 

 .اقليت
 

بيدادگاه رژيم عليه کارگران  ھفت تپه و 
نشريه گام از مصاديق سرکوب آزادی و 

 جنبش کارگری است
 

سياست جمھوری اس/می از آغاز بر سرکوب و کشتار و زندان و شکنجه 
ھا و موجوديت جمھوری اس/می  مقابله با اين سياست.  استوار بوده است

وخيزھای بسيار اگرچه ھمواره در جريان بوده است، اما  عليرغم افت
 بود که آژير خطر را برای کل رژيم به صدا درآورد ٩۶ھای دی ماه  خيزش

او "  اداره شورايی"و "  نان ـ کار ـ آزادی"و جنبش کارگری با طرح شعار 
ھای  حمله به فعالين کارگری و پيشروان جنبش.  را به وحشت مرگ انداخت

اجتماعی و آزاديخواھان و ت/ش برای حاکم کردن فضای رعب و وحشت و 
ھای مختلف اجتماعی و مقابله  ھای از دست رفته در عرصه کنترل  استي/ بر

ياری گرفتن از فضای ملتھب تھديدات .  با ارتقا سطح مبارزات کنونی است
ھايی است که رژيم  ولفاظی ھای جنگی و تھديدات دشمن خارجی اھرم

. ھا بتواند سرکوب اعتراضات را تسھيل کند بيھوده اميدوار است به مدد آن
شان به سر آمده است و  ھای مختلف اجتماعی تحمل کارگران و زنان و گروه

دستگيری شکنجه و قتل اگر قادر بود .  آيند در اشکال مختلف به خيابان می
ھای  موج.  ھا را به سکوت وادار کند تاکنون قضيه فيصله يافته بود آن

جمھوری .  رسند تر از پيش فرا می اعتراض پس يکديگر و ھر بار قوی
اس/می خطر را دريافته است و برای بقاء خويش به ھر ريسمانی چنگ 

امير اميرقلی، عسل محمدی، علی نجاتی،  مرداد عليه ١٢بيدادگاه .  زند می
، فرد و اسماعيل بخشی ساناز الھياری، سپيده قليان، اميرحسين محمدی

بيدادگاھی که .  ای کامل از اين استيصال و عمل جنايتکارانه است نمونه
سازی و  ھمچون ھزاران مورد از اين دست برعليه انق/بيون مبتنی بر پرونده

کارگران و زحمتکشان ايران  اين زندانيان .  شکنجه و سناريونويسی است
اند و به  شناسند و در دقايق مبارزات آنان ھمدAنه حضور داشته سياسی را می

اين کارگران و .  دھند ھا تن نمی چيزی جز آزادی بدون قيدوشرط آن
آزاديخواھان شجاع در کف کارخانه و خيابان افشاگر ماھيت ضد کارگری و 

 . ھا نيز جز اين کاری نخواھند کرد اند و در اين بيدادگاه ضد آزادی رژيم شده
ما امضاکنندگان اين اط/عيه که برای سرنگونی انق/بی جمھوری 

کنيم اين  داری اس/می و يک آلترناتيو سوسياليستی مبارزه می سرمايه
ھای بارزسرکوب صدای  ھا را که در سراسر عمر ننگين رژيم نمونه بيدادگاه

کنيم و در کنار کارگران و  اند محکوم می کارگران وآزاديخواھان بوده
ايستيم و خواھان آزادی بی قيد و شرط و  ھای زندانيان سياسی می خانواده

ما از ھمه کارگران و نيروھای چپ و کمونيست و .  فوری آنان ھستيم
خواھيم ھر کجا ھستند برای آزادی فوری زندانيان سياسی و  آزاديخواه می

 .ھايش به ھر طريق ممکن مبارزه و اعتراض کنند برعليه رژيم و بيدادگاه
  

 وثيقه آزاد بايد گردد کارگر زندانی، زندانی سياسی، بی قيد و بی
 سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمھوری اس?می

 زنده باد آزادی، زنده باد سوسياليسم
 ٢٠١٩ ژوئيه ٢٩

 
اتحاد فدائيان کمونيست، حزب کمونيست ايران، حزب :  امضا کنندگان

حکمتيست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائيان   –کمونيست کارگری 
 و ھسته اقليت) اقليت(
 

 بيانيه سياسی نيروھای چپ و کمونيست
 : زی بورژوائیآلترناتيوسا

 عليه منافع کارگران و مردم ايران



 ١٠ ٨٣٣ شماره  ٩٨  مرداد ١۴    ١٠

١٢از صفحه   

  پرستار استخدام خواھد ٩٠٠٠در سال جاری 
 نيرو جذب بشوند و ٩٠٠٠اگر امسال اين . "  شد

 ادامه پيدا کند ما ديگر مشکلی از ١۴٠۴تا سال 
بابت کمبود کادر پرستاری و خطاھای مربوط در 

اين ادعا .  سيستم س/مت کشور نخواھيم داشت
که  نخست اين."  کلی دور از واقعيت است به
تاکنون ھيچ گرھی از معضل کمبود "   اگرھا"

. پرستار در مراکز درمانی ، حل نکرده است
گونه که ايشان آن   پرستار، ھمان٩٠٠٠استخدام 

ای  رغم وعده ھمراه ساخته است، به"  اگر"را با 
که وزير بھداشت باوجود کمبود بودجه، برای 

اما نکته .  تحقق آن داده است، فع/ً پادرھواست
مھم اين است که معاون پرستاری وزارت 
بھداشت، يک دروغ بزرگ تحويل پرستاران و 

کند که گويا اگر اين  دھد و ادعا می مردم ايران می
ديگر "   ادامه يابد ١۴٠۴روال استخدام ساAنه تا 

مشکلی از بابت کمبود کادر پرستاری و خطاھای 
 ."  مربوط در سيستم س/مت کشور نخواھيم داشت

:" وگو با ايرنا گفت  در گفت٩٧ايشان در آبان ماه 
ھا و مراکز   ھزار پرستار در بيمارستان١۵٠

درمانی مشغول خدمت ھستند، اما با توجه به 
 ھزار پرستار ١۵٠ تا ١٢٠استانداردھا به حدود 

 ."ديگر در اين مراکز نياز داريم
اگر سياست دولت در مخالفت با جذب و استخدام  

نيرو و نيز ورشکستگی مالی روزافزون دولت 
شود، ناديده انگاريم و  را که مدام آشکارتر می

 ھزار پرستار استخدام ٩فرض کنيم که ھرسال 
 و ١۴١٣ سال يعنی تا سال ١۶شوند، بيش از  می

به طول خواھد انجاميد که اين  ١۴٠۴نه 
ھزار  پرستاری که اکنون بر طبق نظر ١۵٠

معاون وزير بايد کمبود کادر پرستاری 
بعداً .  ھا را حل کند، استخدام شوند بيمارستان

ترين  توضيح خواھيم داد که برای رسيدن به پايين
 ھزار ۴٠٠ تا ٣٠٠حد استاندارد جھانی Aاقل به 

اما در اين فاصله شانزده .  نيروی جديد نياز است

سال چه اتفاقات جديدی در قياس با وضعيت 
از زبان .  کنونی کادر پرستاری رخ خواھد داد

خود خانم معاون پرستاری وزارت بھداشت  
وی چند ماھی قبل از اين مصاحبه،  در .  بشنويد

:" گفتگوی ديگری با خبرگزاری ايرنا گفت
 ھزار پرستار بدون اينكه نيرويي ۶ھرسال حدود 

ع/وه .  شوند ھا شوند، بازنشسته می جايگزين آن
طور طبيعي بازنشسته  بر پرستاراني كه به

شوند، تعداد زيادي از پرستاران ھستند كه به  می
علت سختي اين شغل و بارکار باAي آن و شيفت 
ھاي اجباري و كار در شيفت شب، در سن زير 

 سالگي تقاضاي بازنشستگي زودھنگام ٣٠
دھند و از سيستم پرستاري بيمارستاني خارج  می
. شوند و تعداد اين پرستاران واقعاً كم نيست می
ھای  ھای بيمارستاني و بخش زمان تعداد تخت ھم

. يافته است بيمارستاني در كشور افزايش
اند و مسلم  تر شده ھای بيمارستاني تخصصی تخت

خواھند،  است كه نيروي پرستار بيشتري می
زمان باروري در بين نيروھاي كار ازجمله  ھم

يافته و  پرستاران كه اغلب زن ھستند، افزايش
تعداد بيشتري از پرستاران به مرخصي زايمان 

 درصد ١٠ھا حداقل  در اكثر بيمارستان.  روند می
پرستاران يا مرخصي زايمان ھستند يا شيردھي 

شوند كه تعداد  دارند، ھمه اين مسائل باعث می
ھا كمتر شود و  پرستاران نسبت به نياز بيمارستان

به ."  فشار كاري بيشتري به پرستاران وارد شود
ليست معاون وزير، پديده مھاجرت ساAنه صدھا 
تن از پرستاران باتجربه کشور درنتيجه فشار 
کار خردکننده و حقوق ناچيز و نيز پرستارانی که 

گويند و نياز به  اين شغل را ترک می
ھای جديد درنتيجه افزايش تعداد  بيمارستان

که اين  وقتی.  شود سالمندان نيز افزوده می
 را در نظر  خروجی پرستاران در طول ھر سال

شده، تنھا  شود که آنچه استخدام بگيريم، روشن می
کننده تعدادی است که به ھر علتی از  جبران

فقط  بنابراين نه.  اند سيستم پرستاری حذف شده
م/حظه بر تعداد کنونی پرستاران  رقمی قابل

افزوده نخواھد شد، بلکه شکاف ميان وضع 
تر خواھد شد و  موجود با استاندارد جھانی عميق

گويد، با يک  اگر امروز وزارت بھداشت می
 ھزارنفری پرستار مواجه ھستيم، ١۵٠کمبود 

 سال ديگر، کمبود پرستار سه تا چھار برابر ١۶
اظھارات معاون وزير .   اين رقم خواھد بود

ھای وزارت  دھد که وعده خوبی نشان می به
حلی  جمھوری اس/می راه.  بھداشت پوشالی است

برای اين معضل ندارد و مادام که بر ايران حاکم 
تنھا  نه.  چرخد است، در بر ھمان پاشنه گذشته می

بھبودی در شرايط کار و رفاه و آسايش پرستاران 
ھای مردم ايران  و کيفيت بھداشت و درمان توده

سال وضع بدتر و  به رخ نخواھد داد، بلکه سال
گونه که در بودجه سال  ھمان.  تر خواھد شد وخيم

ايم، رژيم که با ورشکستگی مالی  جاری ھم ديده
ھای مختلف،  رو است، مدام بودجه بخش روبه

ھايی را که با زندگی مردم ارتباط  ويژه آن به
حتی اگر اين بودجه کاھش .  دھد دارند، کاھش می

ھم نيابد، سياست اقتصادی نئوليبرال جمھوری 
ويژه در کابينه روحانی از ھمان آغاز  اس/می به

چنانچه .  ھای  دولتی بوده است کاھش استخدام
واقعاً ھم بخواھند تعدادی را استخدام کنند، عمدتاً 

.  به شکل پيمانی و شرکتی و قراردادی خواھد بود
"  اع/م کرد٩٧ماه  چنانچه معاون وزير در بھمن

 پرستار ١٨۴ ھزار و ٢٧ تا امسال، ٩٣از سال 
 نفرشان ۵۶٧ ھزار و ١۵اند که  شده استخدام

صورت شرکتی و  استخدام رسمی و بقيه به
بخش خصوصی ."  اند شده قراردادی استخدام

ت/ش .  درمان ھم تکليفش روشن است
داران اين بخش نيز ھمواره اين بوده است  سرمايه

که بدون استخدام رسمی، با کمترين تعداد پرستار 
و پرداخت کمترين دستمزد و بيشترين ساعات 

بنابراين  با .  کار، سود بيشتری به جيب بزنند
آور نيست، در  توجه به آنچه گفته شد، تعجب

 ميليون جمعيت، کل پرستاران در ٨٠کشوری با 
 ھزار تن ١۵٠ تا ١۴٠سيستم بھداشتی و درمانی 

 .باشد
 معاون وزير بھداشت در ٩۶ماه  در بھمن 

"وگو با خبرنگار س/مت ايرنا گفت گفت حدود : 
 ھزار پرستار شاغل در كشور داريم و Aزم ١۴٠

است تعداد پرستاران كشور حداقل دو برابر 
 ."شود

 ٩٧ بھمن ١٧که يک سال بعد در آور اين حيرت
در يک نشست خبری که در وزارت بھداشت، 
درمان و آموزش پزشکی برگزار شد، اع/م 

ھای   ھزار پرستار در بيمارستان١٨٠:"  کرد
." اند دولتی، غيردولتی، خصوصی و خيريه فعال

 ھزار بر ۴٠که چگونه در فاصله يک سال  اين
شود، در زمره  تعداد پرستاران افزوده می

معجزاتی است که فقط از جمھوری اس/می و 
 . کارگزاران آن ساخته است
اساس خود را در مورد  معاون وزير ادعاھای بی

کند و  تعداد پرستاران بيکار نيز تکرار می
ھا ھزار پرستار بيکار در کشور  که ده درحالی

اند استخدام  وجود دارد و گروھی که نتوانسته
شوند، در جستجوی کار ديگری برآمده يا 

کنند، مدعی است که در ايران تقريباً  مھاجرت می
پرستار بيکار وجود ندارد و حداکثر رقمی را که 

ھا ھم   ھزار نفر است که آن۵کند  ذکر می

 گاه مشکل پرستاران را ھايی که ھيچ وعده
  حل نکرده و نخواھد کرد

١١درصفحه   



 ١١ ٨٣٣ شماره  ٩٨  مرداد ١۴    ١١

اند در محل زندگی خودشان استخدام  خواسته می
به فرمايشات .  ھا نبوده است شوند و نيازی به آن

در اکثر شھرھا تقريباً پرستار : " ايشان توجه کنيد
ھا ما تعداد  در بعضی استان.  بيکار نداريم

مشخصی پرستار بيکار داريم که درمجموع 
در .  شوند  پرستار بيکار در کشور می۵٠٠٠

ھای ما خيلی نياز ھست و اع/م  خيلی از استان
از طرفی در .  رود کنند، اما کسی نمی نياز ھم می

ھا ھم به دليل عدم توزيع درست  برخی از استان
ھا، بيش از نياز استان پرستار  دانشکده

خواھد در ھمان   اند و پرستار ھم می کرده تربيت
خواھد بکار   استان و ھمان بيمارستانی که می

کل سازمان  زمان با وی رئيس اما ھم."  گرفته شود
 ٣٠:   گفت٩٧نظام پرستاری کشور در اسفند 

حال .  ھزار پرستار بيکار در کشور وجود دارد
گويد،  گونه که معاون وزارت بھداشت می اگر آن

پرستار بيکاری وجود ندارد، معلوم نيست 
خواھد تناقض  وزارت بھداشت چگونه می

  ھزار پرستار را حل کند؟ ٩استخدام ساAنه 
اما عواقب کمبود پرستار چيست؟ قبل از ھر 
چيز، صدمات جدی به عموم مردم ايران وارد 

آورد که با مراکز درمانی سروکار دارند،  می
سطح نازل خدمات درمانی، افزايش خطا  و 
مشک/ت متعددی که در موارد متعدد منجر به 

اين کمبود پرستار تأثيرات . شود مرگ بيماران می
بسيار وخيمی بر شرايط کار، س/مت وزندگی 
پرستارانی برجای گذاشته که بايد بار چند پرستار 

 . را بر دوش بکشند
فشار کار يکی از معض/ت جدی پرستاران 

که در اغلب کشورھای جھان در  درحالی.  است
 کادر پرستاری وجود ١٠ تا ۵ازای ھر ھزار نفر 

/  ۶دارد، در ايران اين عدد   نفر است و در ١ 
اين عدد در .  رسد  نيز نمی١برخی شھرھا به 

 پرستار و متوسط جھانی ١٠کشورھای اروپائی 
 پرستار ۶ تا ٣ آن نيز به ازای ھر يک ھزار نفر 

. ترين سطح آن نيز سه پرستار است پايين.  است
حتی در کشورھايی ھمچون گرجستان و 

 ۶ نفر جمعيت، ١٠٠٠ارمنستان، به ازای ھر 
در برخی از .  نيروی پرستاری وجود دارد

 بيمار  به يک ١٠ تا ٨ھا در ايران  بيمارستان
ھا  شود و در برخی شھرستان پرستار سپرده می
که در  رسد، درحالی  نيز می١۵اين رقم حتی به 

 الی سه ٢اغلب کشورھا به ازای يک پرستار 
روشن است که تحت چنين .  بيمار وجود دارد

ای بر پرستار وارد  شرايطی فشار کار خردکننده
تواند  آيد و مراقبت مطلوبی ھم از بيمار نمی می

 .وجود داشته باشد
اضافه کاری اجباری و  کمبود پرستار در ايران به

 ساعت کار ١٨و حتی ١٢افزايش ساعات کار تا 
آنکه  ساعات کار پرستاران  انجاميده است و حال

.   ساعت است۶در اغلب کشورھا حداکثر 
پوشيده نيست که يک چنين فشار کاری  پرستار 

اين فشار .  کند را فرسوده و زندگی او را تباه می
فرساست که گاه اخباری  قدر شديد و طاقت کار آن

از مرگ پرستاران درنتيجه فشار کار انتشار 
وزارت بھداشت جمھوری اس/می .  يافته است

کاری  جای کاھش ساعات کار، مدام اضافه به

معاون وزير بھداشت .  دھد اجباری را افزايش می
در حال حاضر : "  گويد در پاسخ به اين مسئله می

با کمبود نيروی پرستار مواجه ھستيم و با توجه 
کننده به  به حجم زياد بيماران مراجعه

اضافه  ھا، ھمه پرستاران مجبور به بيمارستان
توانند به ھمه  ھای اجباری ھستند و نمی کاری

 ."خوبی رسيدگی کنند بيماران به
شود،  با تمام فشاری که يک پرستار متحمل می

آور اما اين است که حقوق پرستاران در  حيرت
 .ترين سطح جھانی قرار دارد ايران در نازل

معاون پرستاری وزير بھداشت چند ماه پيش 
ھای  حداقل حقوق پرستاران در بيمارستان:"گفت

 ھزار تومان ۵٠٠ميليون و  خصوصی يک
ع/وه دريافت مبلغ کارانه و حداقل حقوق  به

ھای دولتی دو ميليون و  پرستاران بيمارستان
کار   ھزار تومان به ھمراه کارانه و اضافه۴٠٠

است و حداقل دريافتی کارانه در بخش دولتی 
قب/ً نيز ايرج ."    ھزار تومان است٨٠٠

حريرچی، معاون کل وزارت بھداشت درباره 
"حقوق پرستاران گفته بود متوسط درآمد : 

 ٣کار و کارانه   ساعت اضافه٨٠پرستاران با 
اين در حالی ." ھزار تومان است٢٠٠ميليون و 

است که اخت/ف درآمد يک پرستار با متخصص 
 .  برابر است٢٠

فرض کنيم که متوسط حقوق پرستاران در 
 ميليون تومانی باشد که معاون کل ٣ھرماه، ھمان 

شود  گويد، می وزارت بھداشت و درمان می
 دAر در ٢٧۶٠ دAر در ھرماه يا ٢٣٠معادل 

حال در نظر بگيريد که در ده کشور برتر .  سال 
 ھزار ٢٧جھان، حقوق ساAنه پرستار از حداقل  

 ھزار دAر در ١٢۵شود تا  دAر شروع می
حقوق يک پرستار در .  باAترين سطح آن

 ۴٠٠٠ تا ٢٠٠٠عربستان سعودی ھم ماھانه بين
که حقوق  با اين اوصاف، وقتی.  دAر است

پرستاری در ايران چنان پائين است که 
آور  کننده ھزينه زندگی نيست، تعجب جبران

اضافه کاری تن دھند  نخواھد بود که پرستاران به
ھای خصوصی نيز جنبی  و يا حتی در بيمارستان

 .کار کنند
 سال پيش مجلس ١٢پرستاران با مبارزات خود  

را واداشتند که تعرفه گذاری خدمات پرستاری را 
رژيم اما حتی از اجرای قانونی که .  تصويب کند

تواند کمی  مصوبه مجلس خودشان است و می
حقوق پرستاران را افزايش دھد، سرباز زده 

خواھند  می.  ھم پوشيده نيست دليل آن.  است
ھا را  دستمزد پرستاران را پائين نگھدارند تا آن

اضافه کاری در شيفت ھای متوالی  مجبور به
 .کنند

" گويد معاون پرستاری وزارت بھداشت اما می  :
متأسفانه اعتبار قانون تعرفه گذاری تأمين نشده و 
قانونی که بودجه آن ديده نشده است، ضمانت 

 ."اجرايی ندارد
جمھوری اس/می حتی مانع از بازنشستگی 

 سال درنتيجه مزايای ٢٠پرستاران در سن مقرر 
مشاغل سخت شده است تا پرستاران را بازور به 

 .ادامه کاری وادارد
وگو با  معاون پرستاری وزارت بھداشت در گفت

طبق قانون بازنشستگی پرستاران :"ايلنا افزود
 سال کار بازنشسته شوند، اما ما ٢٠ھا با  بايد آن

 سال کار ٢٠توانيم پرستارانمان را با  نمی
بازنشسته کنيم، چرا چون نياز به حضور کادر 

وی با ."  ھايمان داريم پرستاری در بيمارستان
گستاخی تمام حتی يکی ديگر از قوانين خودشان 

 .گذارد را زير پا می
پرستاران تاکنون مکرر خواستار تحقق مطالبات  

مانده بھداشت و درمان  خود و تغيير در نظام عقب
جمھوری اس/می اما کمترين .  اند کشور بوده

 . ھا نکرده است توجھی به خواست آن
 ١٧  بود که ٩٧يک سال پيش در اول تيرماه 

ھزار پرستار در يک نامه سرگشاده خواستار 
ترين مطالبات خود، ازجمله اجرای  اجرای مھم

قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، حذف 
کاری و کارانه، تعيين  قاصدک و جدا شدن اضافه

تکليف تبديل وضعيت ھمکاران قراردادی، 
کارگيری نيروھای اداری  پيمانی، شرکتی، به

جھت کم کردن بارکاری ...  مانند منشی و
پرستاران، اجرای صحيح قانون ارتقای 

ھا  ھا و برای تمام گروه وری در تمام دانشگاه بھره
،اجرای صحيح قانون بازنشستگی مشاغل سخت 

آور، ايجاد تسھي/ت مناسب جھت ارتقای  و زيان
ھمکاران بھياری به پرستاری، مامايی، اتاق عمل 

ھای دولتی  کار اجباری در بخش ،حذف اضافه...و
ھای خصوصی جھت  و کنترل و نظارت بر بخش

کار، کف حقوق يک پرستار  کنترل سقف اضافه
برای يک شيفت موظف پنج ميليون تومان، 
استخدام پرستاران، برخورداری پرستاران بخش 
خصوصی از امنيت شغلی مناسب، شدند، اما 
بازھم ھيچ پاسخی به اين مطالبات برحق 

 .پرستاران داده نشد
اند؟  جواب مانده اما چرا اين مطالبات ھمچنان بی 

اند و از  پاسخ اين است که پرستاران نا متشکل
ابزار مؤثر مبارزه برای تحقق مطالبات خود 

پرستاران تشکل مستقل خود را .  اند استفاده نکرده
ھايی که تحت عنوان تشکل  ندارند و گروه

وپرداخته خود  پرستاران وجود دارند، ساخته
ھا ايجاد شکاف در ميان  اند و وظيفه آن رژيم

پرستاران و ايجاد مانع بر سر راه مبارزات 
ع/وه بر اين، جمھوری اس/می .  پرستاران است

نگاری،  رژيمی نيست که با مذاکره و نامه
اين .  مطالبات مردم زحمتکش را برآورده سازد

رژيم را بايد با مبارزات مؤثر و متشکل واداشت 
کافی است که پرستاران .  که مطالبات را بپذيرد

حتی فقط در تھران به حربه اعتصاب متوسل 
شوند تا مقامات رژيم ناگزير شوند سراسيمه به 

ھا بيايند و Aاقل برخی از مطالبات را  سراغ آن
ای  معاون پرستاری بر سر ھر مطالبه.  عملی کنند

که بخواھد حقوق پرستاران را بھبود بخشد يا از 
فشار کار بکاھد، از نبود بودجه و اعتبارات دم 

ھای  دانيم که رژيم برای ھزينه اما می.  زند می
ک/ن نيروھای مسلح خود، مبالغ چند ميليارد 

ھا  دAری از صندوق ذخيره ارزی به آن
دھد، نوبت به کارگر، معلم و  اختصاص می
شود که برای تحقق  رسد، ادعا می پرستار که می

ھا بودجه نيست و اعتبار Aزم  مطالبات آن
ای  پرستاران چاره.  تخصيص داده نشده است

که تشکل مستقل خود را ايجاد کنند  ندارند جز اين
و به اشکال مؤثر و بّرای مبارزه از نمونه 

 . آورند اعتصاب روی
 

١٠از صفحه   
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 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اس?می 

١٠درصفحه   

معض/تی که پرستاران زحمتکش و فداکار در 
رغم  ھا مواجه ھستند، بسيارند و به ايران با آن

تمام اعتراضات و مبارزات چندين سال گذشته، 
. نيافته باقی است ھا ھمچنان تحقق مطالبات آن

يکی از اين معض/تی که پرستاران و عموم 
ھای مردم ايران از آن لطمات جدی ديده و  توده
بينند، کمبود فاحش پرستار در سيستم بھداشتی  می

چند ماھی است که مقامات .  و درمانی ايران است
وزارت بھداشت و درمان رژيم، وعده رفع اين 

اخيراً .  دھند ھای جديد می معضل را با استخدام
معاون پرستاری وزارت بھداشت که ھمچون 

ھای توخالی،  ديگر مقامات دولتی جز وعده
 ديگری  قصد فريب، وظيفه اظھارات غيرواقعی به

ھای رژيم، ضمن  ندارد، در گفتگو با خبرگزاری
جامعه پرستاری ھم با "  اذعان به اين واقعيت که

و "  کند وپنجه نرم می ای دست مشک/ت عديده

١٢ 
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اعتراف به نارضايتی پرستاران از تحقق نيافتن 
مطالباتشان، ادعا کرد که در جھت تحقق يکی از 
معض/ت پرستاران، کمبود پرستار در 

ھای عملی برداشته خواھد شد و  ھا، گام بيمارستان

 گاه مشکل پرستاران را  ھايی که ھيچ وعده
 حل نکرده و نخواھد کرد

 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 
 عمودیپوAريزاسيون 

 
 :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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