
 ٨۴٣ شماره  ٩٨  مھر ٢٩    ١

 کارگران سراسر جھان
 ! متحد شويد

٢درصفحه   

 

  ٣درصفحه 

  ٨درصفحه 

 
نشينی آمريکا و پيشروی  عقب

 روسيه در خاورميانه
 

گ���اه دررون���د ت���ح���و�ت س���ي���اس���ی ات���ف���اق���ات 
دھد که اين تحول را کن�د ي�ا  ای رخ می غيرمنتظره
بخشند، گرچه خ�ود اي�ن ات�ف�اق�ات ن�ي�ز  سرعت می

ت�غ�ي�ي�رات�ی ک�ه در .  جزئی از ھمين رون�د ھس�ت�ن�د
ھای جھانی در حال رخ دادن اس�ت  موازنه قدرت

تض��ع��ي��ف .  ھ��ا پ��ي��ش آش��ک��ارش��ده اس��ت از م��دت
روزافزون موقعيت جھانی امپرياليس�م آم�ري�ک�ا و 

س��و و در م��ق��اب��ل ت��غ��ي��ي��ر  ات�ح��ادي��ه اروپ��ا از ي��ک
ھ�ای  تدريج�ی اي�ن م�وازن�ه ب�ه ن�ف�ع ام�پ�ري�ال�ي�س�ت

وي�ژه از  ھايی ھستند که به روسی و چينی، واقعيت
به ق�درت .  ايم آغاز قرن بيست و يکم شاھد آن بوده

رسيدن ترامپ در آمريکا ک�ه ظ�اھ�را ي�ک ات�ف�اق 
ش�د،  بود، اين روند را ف�رات�ر ازآن�چ�ه تص�ور م�ی

اولين نتيجه اين اتفاق، شکافی ب�ود .  سرعت بخشيد
که در اردوگاه مشترک امپرياليسم آمريکا و اروپا 

ای اتحاديه اروپ�ا را  مUحظه رخ داد و به نحو قابل
تضعيف و ن�ق�ش آن را در م�ع�اد�ت ج�ھ�ان�ی و 

دومي�ن ن�ت�ي�ج�ه .  المللی، کاھش داد توازن قوای بين
آن ب�رم�U ش�دن ن�ات�وان�ی و ض�ع�ف ام�پ�ري�ال�ي�س�م 

. ھ��ای خ��اورم��ي��ان��ه ب��ود آم��ري��ک��ا ب��ر س��ر ب��ح��ران
نش�ي�ن�ی  درپی در سوريه، ع�ق�ب ھای پی نشينی عقب

در افغانستان و وارد بند و بست شدن ب�ا ط�ال�ب�ان، 
پيم�ان  ھای ترکيه ھم روی نشينی در برابر تک عقب

نش�ي�ن�ی در م�ق�اب�ل  آمريکا و اروپا در نات�و، ع�ق�ب
جمھوری اسUمی در جريان تشنجات ن�ظ�ام�ی در 

اعتمادی در م�ي�ان  فارس و درنتيجه، رشد بی خليج
ھ�اي�ی ھس�ت�ن�د از ت�أث�ي�ر ب�ه  متحدان آمريکا، نمونه

ق�درت رس�ي�دن ت�رام�پ  در آم�ري�ک�ا در تس�ري��ع  
اما اين تض�ع�ي�ف .  تضعيف موقعيت جھانی آمريکا

قدرت آمريکا به نفع تقويت رقبايی صورت گرفته 
. که چنان�چ�ه اش�اره ش�د، روس�ي�ه و چ�ي�ن ھس�ت�ن�د

سرع�ت ب�ه تس�خ�ي�ر ب�ازارھ�ای  که چين به درحالی
المللی  از طريق صدور سرمايه و ک�ا� ادام�ه  بين
دھد، روسيه در تUش است ع�م�دت�اً از ط�ري�ق  می

قدرت نظامی و سياسی، دامنه نفوذ خ�ود را بس�ط 
ھ�ای آس�ي�اي�ی  ازآن�ک�ه ج�م�ھ�وری روسي�ه پ�س.  دھد

ات��ح��اد ش��وروی س��اب��ق را از ط��ري��ق ات��ح��ادھ��ای 
اقتصادی و سياسی و گاه تھديدات نظامی به م�دار 
روسيه بازگرداند، از مدتی پي�ش در ت�Uش ب�رای 
. بسط دامنه نفوذ خود در خاورميانه ب�رآم�ده اس�ت

ھای داخ�ل�ی در س�وري�ه اي�ن ام�ک�ان را ب�ه  جنگ
روسيه داد که نقش سياسی و نظ�ام�ی خ�ود را در 

ازاي�ن، م�ن�اس�ب�ات  گرچه پ�ي�ش. اين منطقه بيازمايد
نزديکی با جمھوری اسUمی ايران ب�رق�رار ک�رده 
بود و مناسبات خود را با اس�رائ�ي�ل ت�ق�وي�ت ک�رده 

دانشگاه در ھمين آعاز سال تحصيلی دانشجويی 
واسطه سياسی و با  ھای بی با شعارھا و خواست

ای سرشار از اعتراض و مبارزه ظاھر  روحيه
رغم جو سرکوب و خفقان حاکم بر دانشگاه  به.  شد

ترين  و ايجاد فضای شديد امنيتی بويژه در مھم
ھای پايتخت، دانشجويان مبارز در  دانشگاه

ھا، سال تحصيلی جديد را با  بسياری از دانشگاه
اعتصاب و تجمع و اعتراض نسبت به امنيتی 

ھا، حضور پررنگ  ساختن فضای دانشگاه
نيروھای امنيتی و حراستی ، اعتراض به 

ھا، محاکمات و صدور احکام ظالمانه و  بازداشت
سنگين برای فعا�ن دانشجويی و کارگری آغاز 
نمودند و بار ديگر به ابراز مخالفت شديد با 

ھای جديد از دانشجويان و  سازی و اخاذی پولی
سازی آموزش و تحصيل  کل سياست خصوصی

 .دانشگاھی پرداختند

 "درود بر کارگر، مرگ بر ستمگر"

۴درصفحه   

۶درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٨۴٣شماره    ٩٨ مھر ٢٩ –سال  چھل و يکم 

 واسطه دانشگاه ھا و شعارھای سياسی بی خواست

المللی پول در روزھای گذشته  صندوق بين
. گزارشی از وضعيت اقتصادی جھان منتشر کرد

براساس گزارش اين صندوق، رشد اقتصادی 
 درصد خواھد ٩/  ۵ منفی ٢٠١٩ايران در سال 

بود که بيشترين ميزان کاھش توليد ناخالص ملی 
(١٩٨۴از سال  ) دوران جنگ ايران و عراق 

اين صندوق در سال گذشته رشد .  باشد می
 درصد اعUم کرده ۴/  ٨اقتصادی ايران را منفی 

المللی پول، بانک جھانی  پيش از صندوق بين.  بود
نيز آمارھای خود را از رشد اقتصادی جھان 

براساس آمار بانک جھانی رشد .  منتشر کرده بود
 ٨/  ٧اقتصادی ايران در سال جاری به منفی 

اين بانک رشد اقتصادی ايران .  رسد درصد می
 درصد اعUم ۴/  ٩در سال گذشته را نيز منفی 

 . کرده بود

براساس گزارش بانک جھانی ارزش افزوده 
 درصد ٢٠بخش نفت نسبت به سال گذشته حدود 

البته اين آمار براساس .  کاھش خواھد يافت
 ھزار بشکه نفت تنظيم ۵٠٠صادرات روزانه 
تواند با واقعيت فاصله داشته  شده است که می

براساس اطUعات شرکت کپلر که حرکت .  باشد
کند، در ماه اوت  ھا را رديابی می نفتکش

 ھزار بشکه در ١٣٨صادرات نفت ايران حدود 
روز بوده است که مقدار عمده آن به چين و مقدار 
. کمتری ھم به ترکيه و سوريه صادر شده است

چون خبرگزاری  پيش از اين منابع ديگری ھم
. ای ارائه کرده بودند رويترز نيز آمارھای مشابه

براساس اطUعات شرکت کپلر مجموع نفتی که 
جمھوری اسUمی در دريا و خشکی ذخيره کرده 

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 ست ريشه کنی فقرنيازمند دگرگونی نظم سرمايه داری

 انداز سياه بحران اقتصادی و چشم
  تاثير آن بر زندگی کارگران و زحمتکشان
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١از صفحه   

 نشينی آمريکا و پيشروی روسيه در خاورميانه عقب

ک�ه دري�اف�ت آم�ري�ک�ا و اروپ�ا  بود، ام�ا ھ�ن�گ�ام�ی
گس�ي�خ�ت�ه س�وري�ه  توانند از پس اوض�اع ازھ�م نمی

برآيند و دولت بشار اسد که متحد دي�ري�ن�ه روس�ي�ه 
از دوران ات���ح���اد ش���وروی ب���ود، در آس���ت���ان���ه 
سرنگونی قرارگرفته اس�ت، ب�ه م�داخ�ل�ه مس�ت�ق�ي�م 

رون�د  نظامی روی آورد و ت�وازن ق�وا را در ي�ک
ب�ه ق�درت رس�ي�دن .  دوساله در سوريه ت�غ�ي�ي�ر داد

ترامپ اين روند قدرت گيری روس�ي�ه را تس�ري�ع 
خواست ن�ي�روی ن�ظ�ام�ی  ترامپ تا جايی می.  کرد

محدود آمريکا را در سوريه حف�ظ ک�ن�د ک�ه بس�اط 
داعش را در اين کشور که خطری برای عراق و 

بن�اب�راي�ن، س�ي�اس�ت�ی .  نفت اين کشور بود، دفع کند
را ک�ه اوب�ام�ا ب�ا پش�ت�ي�ب�ان�ی ھ�وائ�ی از ک�ردھ�ای 

گ�رف�ت�ه ب�ود،  سوريه در جنگ عليه داعش در پيش
نظ�ام  عنوان پياده ھا به تر ادامه داد تا از آن پيگيرانه

ب�ن�اب�راي�ن، .  برای پيروزی بر داعش است�ف�اده ک�ن�د
که آخرين پناھگاه داعش در رق�ه ب�رچ�ي�ده  ھنگامی

شد، ترامپ اعUم کرد که نيروھای آمري�ک�ائ�ی را 
. که در سوريه مستقر ھستند، خ�ارج خ�واھ�د ک�رد

عنوان ت�ن�ھ�ا  ازاينرو طبيعی بود که نقش روسيه به
. قدرت باقيمانده در سوريه ب�ازھ�م اف�زاي�ش ي�اب�د 

که اوضاع در سوريه بر اين م�ن�وال ب�ود،  درحالی
نزاع جمھوری اسUمی با دول�ت آم�ري�ک�ا پ�س از 

سو و از ديگ�ر  ھا از يک خروج از برجام و تحريم
دول�ت .  سو با عربستان بر سر يمن با�گرفت�ه ب�ود

آم��ري��ک��ا ب��ه ن��اگ��زي��ر و ب��رخ��Uف آن��چ��ه ت��رام��پ 
خ�واس�ت، ق�درت ن�ظ�ام�ی خ�ود را در ب�راب��ر  م�ی

تھديدات جمھوری اسUمی در کشورھ�ای ح�اش�ي�ه 
اما پوشي�ده ن�ب�ود ک�ه اي�ن .  فارس تقويت نمود خليج

صرفاً يک نمايش قدرت نظامی بود و ن�ه چ�ي�زی 
ترامپ نه قصد ج�ن�گ ب�ا ج�م�ھ�وری .   بيش از آن

اسUمی را داشت و نه درگ�ي�ری ن�ظ�ام�ی ب�ر س�ر 
اي�ن ح�ق�ي�ق�ت .  نزاع جمھوری اسUمی و عربستان

ھنگامی آشکار ش�د ک�ه ج�م�ھ�وری اس�Uم�ی ي�ک 
پھپاد آمريکائی را سرن�گ�ون ک�رد و س�پ�س خ�واه 

ھ�ای ي�م�ن، دس�ت ب�ه  مستقيماً يا از ط�ري�ق ح�وث�ی
ف�ارس و ح�ت�ی  رشته اقدامات ايذائی در خ�ل�ي�ج يک

ک�ه  حمله به تأسيسات نفتی عربستان زد، بدون اي�ن
. رو ش�ود با واکنش متقابل از سوی آم�ري�ک�ا روب�ه

در اينجا بود که م�ت�ح�دان آم�ري�ک�ا در کش�ورھ�ای 
فارس با اين واقعيت مواجه ش�دن�د ک�ه  حاشيه خليج
ھ�ای دور ب�ر روی  توانند ھمانند گذشت�ه ديگر نمی
عنوان متحدی قدرتمند برای ح�م�اي�ت از  آمريکا به

ال�ب�ت�ه از دوران اوب�ام�ا ک�ه .  خود حساب باز کنند
دول�ت آم�ري�ک�ا س�ي�اس�ت ن�زدي�ک�ی ب�ه ج�م�ھ��وری 
اس��Uم��ی اي��ران را در پ��ي��ش گ��رف��ت، راب��ط��ه 

ويژه عربستان با آمريکا ت�ي�ره  کشورھای عربی به
ترامپ سعی کرد آن را بھبود بخ�ش�د، ام�ا از . بود

. جھت ديگ�ر، اي�ن ب�ی اع�ت�م�ادی را اف�زاي�ش داد
داده ب�ود و آن  اتفاق ديگری ھم در اين فاصله رخ

تUش ترامپ برای بندوبست ترامپ با ط�ال�ب�ان از 
قص�د  با�ی سر دولت ظاھراً رسمی اين کش�ور ب�ه

بيرون کشيدن نيروی نظامی آمريکا از افغانس�ت�ان 
در سوريه ني�ز .  که در آخرين لحظات برھم خورد

دف�اع اي�ن کش�ور و چ�راغ  رھا کردن کردھای بی
سبز به ترکيه برای حمل�ه ب�ه ک�ردس�ت�ان س�وري�ه، 

اع��ت��م��ادی ب��ه آم��ري��ک��ا را در ک��ل م��ت��ح��دان  ب��ی

روس�ي�ه ک�ه .  اش به ن�ھ�اي�ت خ�ود رس�ان�د ای منطقه
اکنون مناسبات خ�وب�ی ب�ا دول�ت ت�رک�ي�ه ب�رق�رار 
کرده بود، فرصت را برای تع�رض ب�ي�ش�ت�ر خ�ود 

از مدتی پيش قرار ب�ود .  در خاورميانه، فراھم ديد
پوتين به عربست�ان س�ف�ر ک�ن�د، پ�س از ح�م�ل�ه ب�ه 
تأسيسات نفتی عربستان و روشن شدن نات�وان�ی و 

عملی آمريکا ، لحظه مناسب برای اين ديدار با  بی
يک معنای سياسی فراتر از دي�دارھ�ای م�ع�م�ول�ی 

 .  فرارسيده بود
 مھرماه در رأس يک ھيئت از ٢٢پوتين روز 

با�ترين مقامات سياسی، نظامی  و اقتصادی 
ازآن،  روسيه وارد عربستان شد و يک روز پس

استقبالی که در .  به امارات متحده عربی رفت
عربستان و ابوظبی از پوتين به عمل آمد، 

که چه  اين استقبال مستثنا از اين.  سابقه بود کم
.  ای داشت ه قراردادھايی بسته شد، معنای ويژ

حال که بازتاب قدرت گيری روسيه و نقش  درعين
آن در خاورميانه و تحو�ت سياسی آن  بود، 
واکنشی به زوال قدرت امپرياليسم آمريکا، 

اعتمادی متحدان ھميشگی آن به اين قدرت و  بی
گيری عربستان و امارات برای برقراری  جھت
عنوان رقيب  تر با روسيه، به ھای نزديک رابطه

 . آمريکا بود
در جريان ديدار پوتين از عربستان سران دو 
کشور از نقش و اھميت دو کشور فراوان تعريف 

"ملک سلمان گفت.  و تمجيد کردند ما نقش : 
نھيم و از  کارآمد روسيه در منطقه را ارج می

گذاری ميان دو کشور  ھمکاری جھت سرمايه
به دنبال ھمکاری با "عربستان ."  کنيم حمايت می

مسکو درزمينٔه مسائل امنيتی ، ثبات و صلح ، 
گرايی و ھمچنين  مبارزه با تروريسم و افراط

 ."درزمينٔه تقويت رشد اقتصادی است
عربستان نقش محوری : "پوتين نيز عنوان داشت

ای  اھميت ويژه"و ."  کند  ايفا می٢٠در گروه 
برای توسعه روابط دوستانه و منافع و روابط 

 ".مشترک با عربستان سعودی قائل است
پوتين در آستانه سفر به عربستان در گفتگو با 
تلويزيون العربيه، حمله به تأسيسات نفتی 

"عربستان را نيز محکوم کرد و گفت تفاوتی : 
ھا قرار  ندارد که چه کسی در پشت اين حمله

کند با اين اقدام به  ھر طرفی که فکر می.  دارد
 ."رسد در اشتباه است اھداف خود می

در جريان اين سفر پوتين، قراردادھايی مبنی بر   
تحکيم اتحاد اين دو کشور برای کنترل بازار 

ای مھم و حياتی  اين مسئله.  جھانی نفت بسته شد
 ميليون  از ٢٣برای دو کشوری است که روزی 

 ميليون بشکه نفت جھان را توليد ٨٠مجموع 
 ميليون ١۵توليد نفت آمريکا روزانه .  کنند  می

 .   بشکه است
مدت  ھای طو�نی ھا با امضای منشور ھمکاری آن

، که دربرگيرنده اعضای +بر سر تقويت اوپک
 .اوپک و غير اوپک است، به توافق رسيدند

ای جداگانه از برخی  اوپک پUس اتحاديه
کشورھای عضو اوپک و توليدکنندگان غير 

ويژه روسيه است که در دو سال اخير از  اوپک به
اند، با کاھش توليد  ھايی که داشته طريق توافق

 .اند نفت، مانع از سقوط شديد بھای نفت شده

نامه ھمکاری بين سازمان فضايی  ھمچنين تفاھم
فدرال روسيه و کميسيون فضايی عربستان 

گذاری درزمينٔه  سعودی در خصوص سرمايه
ای  تأمين مالی فضانوردی و سيستم ماھواره

 .ناوبری جھانی به امضا رسيد
گذاری در صنعت ال ان جی روسيه نيز  سرمايه

 .يکی ديگر از توافقات بود
 سند ھمکاری بين دو کشور به امضا ٣٠بيش از 

رسيد و در جريان آن اسناد ھمکاری به ارزش 
قرار است .   ميليارد د�ر امضا شد٢بيش از 

گذاری خارجی به مبلغ  پروژه مشترک سرمايه
 .    ميليارد د�ر افزايش يابد١٠

نامه   موافقت١٠در ابوظبی نيز دو کشور 
/  ۴ھمکاری به ارزش    ميليارد د�ر برای ١ 

ھای مختلف ازجمله  گذاری در زمينه سرمايه
فناوری پيشرفته، توسعه ھوش مصنوعی، ھوا و 

آميز از  فضا، ھمکاری در راستای استفاده صلح
ونقل و  ای، بھداشت، معدن، حمل انرژی ھسته

توليدات صنعتی، انرژی، و توسعه گردشگری 
 . امضا کردند

سال گذشته حجم مباد�ت بازرگانی روسيه و 
 ميليارد د�ر رسيد که نسبت به ٣.۴امارات به 

 . درصد رشد داشت٢١يک سال پيش از آن 
 ھزار روس تبار در ۴٠در زمان حاضر حدود  

ھای روسی  برند و تعداد شرکت امارات بسر می
فعال در اين کشور از مرز سه ھزار شرکت 

سفر پوتين به امارات با امضای .  فراتر رفته است
 نامه به پايان رسيد  موافقت١٠

از مذاکراتی که ميان پوتين و سران عربستان و 
ابوظبی در مورد مسائل سياسی خاورميانه 

فارس،  ازجمله طرح امنيتی روسيه برای خليج
مسئله سوريه، يمن، ليبی صورت گرفت چيزی 

: تنھا پوتين در ابوظبی گفت.  انتشار نيافت
مواضع دو کشور در مسائل مھم در دستور کار 

خصوص در مسائل  ای، به المللی و منطقه بين
مربوط به سوريه، ليبی، يمن و اوضاع در 

ھمچنين به .  فارس، کامUً ھماھنگ است خليج
رسد پيشنھاد پوتين در اجUس آنکارا  نظر می

 به ۴٠٠برای فروش سامانه پدافند موشکی اس
عربستان، مورد استقبال عربستان قرار نگرفته 

 نيز در اين است که عربستان  علت آن.  است
ويژه وابستگی نظامی  ھای متعدد به وابستگی

ھا  ای به آمريکا دارد و اين وابستگی جانبه ھمه
تر از آن ھستند که عربستان بتواند اقدام به  عميق

گرچه شرايط منطقه .  ھای روسی کند خريد سUح
ھای آمريکا به کشورھای  نشينی خاورميانه و عقب

حاشيه خليج امکان مانور محدودی را داده است، 
ھا در اتحاد با امپرياليسم  ھای آن اما اساس سياست
  نزديکی.  جای خود باقی است آمريکا ھمچنان به

ھا به  ھا به روسيه نيز به معنای اعتماد آن آن
آمده  روسيه نيست، بلکه استفاده از وضعيت پيش

برای کاستن از دامنه اتکا به آمريکاست و نه 
داده است برای  آنچه رخ.   حذف يا جايگزينی آن

ھای آمريکا و  نشينی روسيه نيز استفاده از عقب
اختUفات جمھوری اسUمی با کشورھای عربی 

فارس  برای گسترش دامنه  نفوذ  حاشيه خليج
امپرياليسم روس و پيشروی بيشتر در منطقه 
خاورميانه و کشورھايی است که زمانی جز در 

طور انحصاری  ھا به موارد محدود، بازارھای آن
 .  در تسلط آمريکا و اتحاديه اروپا بود
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۵درصفحه   

١از صفحه   

اصطUح دولتی نيز روندھايی از قبيل اخذ  به
کردن برخی خدمات دانشگاھی و  شھريه و پولی

تحصيلی در پيش گرفته شده است که اگر مقاومت 
در برابر آن و مبارزه موثر دانشجويان در 

ای نه چندان دور،  مخالفت با آن نباشد، در آينده
 .ھای دولتی باقی نخواھد ماند اثری از دانشگاه

سازی دانشگاه و ورود سرمايه و بخش  پولی
خصوصی به آموزش دانشگاھی البته مربوط به 

 با ۶١امروز نيست و از دوره رفسنجانی در سال 
از آن .  کليد خورد"  دانشگاه آزاد اسUمی"ايجاد 

وار انواع  به بعد ما شاھد ظھور و ازدياد قارچ
ھا ھستيم با پسوندھای گوناگونی که ھمه  دانشگاه

ھای  روند ايجاد و تقويت دانشگاه.  پولی ھستند
پولی و خصوصی که از اواخر دھه ھفتاد شتاب 

ھای  بيشتری گرفت، البته با تضعيف دانشگاه
دولتی و در عين حال افزايش ھزينه تحصيل در 

مطابق گزارش .  اين بخش ھمراه بوده است
 موسسه پژوھش و ٩٧خردادماه سال 

ريزی آموزش عالی وزارت علوم، در  برنامه
 دانشگاه در کل کشور وجود ٢۴۶٨حال حاضر 
 ٣٠٩ دانشگاه آزاد اسUمی، ۵٣٠دارد شامل 

 دانشگاه جامع علمی ٩۵٣دانشگاه غيرانتفاعی، 
تمام اين .   دانشگاه پيام نور۴۶۶کاربردی، 

ھا که به کلی مستقل از دولت  ھا چه آن دانشگاه
ھای پيام نور که وابسته به  ھستند و چه دانشگاه

دولت اند، ھمه پولی ھستند و دانشجو عUوه بر 
ھای تحصيلی  ی کUن، انواع ساير ھزينه شھريه

ورود به اين دانشگاه ھا .را نيز بايد بپردازد
مستلزم ھيچگونه آزمون و کنکوری نيست 
وسطح دانش داوطلب ورود به آن نيز شرط و 

يگانه شرط و مUک، تمکن مالی و .  مUک نيست
ھای پرديس خودگردان و  دانشگاه.  پول است

ھای مجازی که در دھه ھشتاد فعال  دانشگاه
بودند، امروز از ليست موسسه پژوھش و 

ريزی آموزش عالی وزارت علوم حذف  برنامه
در ھر حال سطح علمی در اغلب اين .  اند شده

ھا پايين است و پول حرف اول را  دانشگاه
 دانشگاه دولتی وجود دارد و ١۴١تنھا .  زند می

ای که وابسته به وزارت   دانشگاه حرفه١٧٠
آموزش و پرورش و وزارت بھداشت و درمان 

ھای دولتی  به عبارت ديگر نسبت دانشگاه.  است
تر از يک نوزدھم  ھای خصوصی کم به دانشگاه

 حدود يک به پانزده ٨٩اين نسبت در سال .  است
 .بود

سازی و ورود سرمايه  اجرای سياست خصوصی
خصوصی به عرصه آموزش دانشگاھی، مدرک 

ھای پولی و  گونه دانشگاه گرايی، رشد قارچ
رويه مراکز دانشجويی را در پی  گسترش بی

ترين ھدف آن نيز کسب سود و  داشته که مھم
حال افزايش روزافزون  در عين.  درآمد بوده است

التحصيUن دانشگاھی  نرخ بيکاری در ميان فارغ

دانشجويان دانشگاه تھران که .  دانشجويان بود
تر بود،  نقش فعال دختران دانشجو در آن برجسته

ليست اسامی يازده تن از دانشجويان زندانی 
ھا را با خود  ھمراه با مدت محکوميت زندان آن

کردند و خواستار آزادی فوری و  حمل می
 .ھا شدند قيدوشرط آن بی

: نام ھايی که در اين ليست آمده عبارت بودند از
 سال، ٨ سال، علی مظفری ١٠مرضيه اميری 

 سال، ٧ سال، پدرام پذيره ٨سينا درويش عمران 
 سال، ۶ سال، ليU حسين زاده ٧پريسا رفيعی 

 سال، ۶ سال، سھا مرتضايی ۶هللا مردانی  روح
 ١/  ۵ سال، فرشته طوسی ٢شناس  محسن حق

که تعداد  شايان ذکر اين.   سال١سال، سيما ربيعی 
دانشجويان زندانی به افراد اين ليست خUصه 

دانشجويان معترض دانشگاه تھران نيز .  شود نمی
در شعارھای خود، عUوه بر دانشجويان اين 

ی دانشجويان   ليست، خواھان آزادی فوری ھمه
 .زندانی شدند

اعتراضات دانشجويان درست ھمزمان بود با 
. حضور حسن روحانی در دانشگاه تھران

ھای کلی و  روحانی البته چيزی جز حرف
ھای ھميشگی که کسی  ادعاھای تکراری و دروغ

کند،  ھا را باور نمی ھا توجه يا آن البته به آن
. چيزی ديگر برای عرضه کردن در چنته نداشت

اما درست در لحظاتی که او به اصطUح از 
گفت،  سUمت و تغذيه و رفاه دانشجويان سخن می

گروه گروه از دانشجويان دانشگاه علم و صنعت 
که از غذای پيمانکار خصوصی رستوران، دچار 
مسموميت غذايی شده بودند، در مسير بھداری در 

و باز درست در لحظاتی که بر .  رفت و آمد بودند
سازی آموزش دانشگاھی اصرار  خصوصی

اتصال دانشگاه به "ورزيد و بر ضرورت  می
کرد، دانشجويان  تاکيد می"  بخش خصوصی

دانشگاه تھران عليه حضور وی و عليه سياست 
سازی دانشگاه در حال اعتراض و  پولی

دانشگاه "راھپيمايی بودند و با شعارھايی چون 
دانشگاه "، "زحمتکشان در زندان  –پول گردان 

مخالفت خود را "  دانشجو زندانی شد  –پولی شد 
سازی دولت ابراز  با سياست خصوصی

پايان تجمعات اعتراضی دانشجويان .  داشتند  می
دانشگاه تھران، ھمراه بود با قرائت بيانيه فعالين 
صنفی اين دانشگاه که در آن نيز از جمله نسبت 
به بازداشت دانشجويان و اجرای سياست 

 .سازی دانشگاه اعتراض شده بود خصوصی
ی وی در کابينه و  حسن روحانی و تمام دارودسته

کل ِرژيم جمھوری اسUمی در حالی بر 
سازی آموزش و از جمله  خصوصی
ورزند که  سازی دانشگاه اصرار می خصوصی

باری  اجرای اين سياست تا ھمين جا عواقب فاجعه
آمدن  گرايی، پايين ببار آورده است که مدرک

دھشتناک کيفيت آموزش و تحصيل دانشگاھی و 
التحصيUن  درصد بسيار با�ی بيکاری فارغ

از اين .  ترين نتايج آن است دانشگاھی از کم
گذشته، در حال حاضر او�ً فقط درصد بسيار 

ھا ھنوز به اصطUح دولتی و  پايينی از دانشگاه
مطابق آمارھای .  زير پوشش وزارت علوم ھستند

 درصد ٨۵ھای حکومتی  انتشار يافته در رسانه
 ٩٠آمار واقعی حدود .  ھا پولی ھستند دانشگاه

ھای  ثانياً در ھمان اندک دانشگاه.  درصد است

تکنيک تھران در   مھر دانشجويان دانشگاه پلی٢١
سازی دانشگاه تجمع  اعتراض و مخالفت با پولی

"اعتراضی وسيعی را سازمان دادند دانشگاه . 
پولی تکنيک "، "خوايم خوايم نمی نمی  –پولکی 
از جمله شعارھای "  خوايم خوايم نمی نمی  –تھران 

سازی  دانشجويان در مخالفت با خصوصی
 مھر دانشجويان دانشگاه صنعتی ٢٢.  دانشگاه بود

قوچان در اعتراض به دريافت شھريه دست به 
امام "در دانشکده علوم دانشگاه .  اعتراض زدند

که مديريت دانشگاه با استفاده از "  خمينی
نيروھای حراست درصدد جداسازی درب 
ورودی دختران و پسران دانشجو برآمده بود، با 
. اعتراض شديد دانشجويان روبرو گرديد

دانشجويان با برپايی تجمع اعتراضی، تUش 
در دانشگاه علم و .  مديريت را خنثی ساختنند

 تن از دانشجويان دچار ٢٠٠صنعت که حدود 
مسموميت غذايی شده بودند، دست به تجمع 

اين اعتراضات چند شبانه روز .  اعتراضی زدند
قابل ذکر است که پيرو اجرای .  ادامه داشت

ھا، رستوران  سازی دانشگاه سياست خصوصی
اين دانشگاه به پيمانکار خصوصی واگذار شده 
که طی سال جاری تاکنون دو بار موجب 

 .مسموميت غذايی دانشجويان شده است
ترين اعتراضات دانشجويی،  اما برجسته

در .  اعتراضات دانشجويان دانشگاه تھران بود
 مھر، ھمزمان با حضور ٢۴دانشگاه تھران روز 

نمايشی حسن روحانی رئيس جمھور رژيم در 
اين دانشگاه به مناسبت آغاز سال تحصيلی جديد 
دانشجويی، دانشجويان تجمعات اعتراضی و 

رغم  به.  ھای متعددی را سازمان دادند راھپيمايی
جو شديد امنيتی و تردد آشکار نيروھای امنيتی و 

ھا برای مرعوب ساختن  اطUعاتی و تUش آن

دانشجويان از جمله از طريق تفتيش و کنترل 
کيف و لباس دانشجويان، اما دانشجويان دانشگاه 
تھران در تجمعات اعتراضی خود که با حمل 

 تعدادی ازدانشجويان و ديگر   پUکاردھا و عکس
زندانيان سياسی ھمراه بود، و سردادن شعارھايی 
دراعتراض و محکوميت فشارھا و برخوردھای 
امنيتی و بازداشت دانشجويان، کارگران و 

از جمله .  معلمان ، خواستار آزادی آنان شدند
ايم  ايستاده"شعارھای دانشجويان دانشگاه تھران 

کارگر زندانی "، "دانشجو و کارگر  –در سنگر 
 –تپه تا تھران  از ھفت"، "آزاد بايد گردد

گر  بود که آشکارا بيان"  زحمتکشان در زندان
گيری شعارھا و حمايت جنبش  ی جھت ادامه

. دانشجويی از جنبش طبقاتی کارگران است
دانشجوی زندانی "، "معلم زندانی آزاد بايد گردد"

، از جمله ديگر شعارھای "آزاد بايد گردد

 واسطه دانشگاه ھا و شعارھای سياسی بی خواست
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 ست ريشه کنی فقرنيازمند دگرگونی نظم سرمايه داری

از طرف سازمان ملل به عنوان  )   مھر ٢۵ ( اکتبر ١٧ 
زمينه  .  روز جھانی ريشه کنی فقر اعUم شده است 

 شروع  ١٩٨٧  اکتبر  ١٧ ھای نامگذاری اين روز از  
 ھزار نفر از  ١٠٠ در اين روز، جمعيتی بالغ بر  .  شد 

خانواده ھای محروم، مدافعان حقوق بشر از اقصاء  
نقاط جھان، تعدادی از مقامات محلی، بين المللی و  
تعداد کثيری از شھروندان پاريس در ميدان  

ميدانی که  .  تروکادروی شھر پاريس اجتماع کردند 
بعد از امضاء اعUميه جھانی حقوق بشر در سال  

، تا به آن زمان، ھرگز چنين جمعيت انبوھی  ١٩۴٨ 
جمعيت حاضر در ميدان،  .  را به خود نديده بود 

ضمن ادای احترام به قربانيان گرسنگی، خشونت و  
جھل، ناديده گرفتن حقوق فقرا و محرومين را،  
مخالف اعUميه جھانی حقوق بشر اعUم کردند و  
خواستار ھمکاری و مشارکت ھمه مردم در دفاع از  

اجتماع کنندگان ميدان  .  حقوق خانواده ھای فقير شدند 
تروکادروی پاريس، بر اين عقيده بودند که فقرا نه  
تنھا نبايد در جامعه فراموش شوند، بلکه بايد به  
عنوان عضوی فعال با ساير افراد جامعه  در تعامل  

 . باشند تا بتوانند از حقوق مسلم خود دفاع کنند 
، سال ھای بعد نيز  ١٩٨٧  اکتبر  ١٧ پس از اجتماع  

در ھمين روز، حرکت ھای مشابه ای در نقاط  
در روند برپايی تجمعات  .  مختلف جھان ادامه يافت 

  ١٩٩٢ مبارزه با فقر، سرانجام در دسامبر سال  
 اکتبر را به  ١٧ مجمع عمومی سازمان ملل، روز  

به اين  .  عنوان روز جھانی ريشه کنی فقر اعUم کرد 
ترتيب در نتيجه تUش خانواده ھای محروم و اعUم  
حمايت و ھمبستگی افراد و گروه ھای مختلف  
اجتماعی در اقصاء نقاط جھان، بار ديگر موضوع  
فقر، توجه به آن و لزوم مبارزه ای پيگير برای  
ريشه کنی اين معضل اجتماعی به يکی از مھمترين  
مسائل سازمان ھای دمکراتيک، نھادھای حقوق  
بشر و ديگر گروه ھای فعال اجتماعی تبديل شده  

معضلی اجتماعی که کمونيست ھا و کارگران  .  است 
. ھمواره اصلی ترين نيروی مبارزه با آن بوده اند 

معضلی که ريشه در نظام استثماگر سرمايه داری  
دارد و از اين رو ريشه کنی واقعی آن نيز، تنھا بر  
بستر مبارزه ای پيگير برای براندازی نظم طبقاتی  
موجود و پی افکندن نظم نوين سوسياليستی امکان  

 . پذير خواھد بود 
اگرچه نامگذاری يک روز معين برای توجه به فقر  
و ريشه کنی آن در جھان فی نفسه امری مفيد و �زم  
است، اما ھمه واقيعت ھای عينی موجود، دست کم  

 سال گذشته نشان داده اند که صرف  ٢۵ طی ھمين  
نامگذاری و به رسميت شناختن يک روز برای  
مبارزه با فقر و ريشه کنی آن در عرصه جھانی، نه  
تنھا کارساز نبوده است، نه تنھا با منتسب کردن يک  
روز به نام فقرا، ھيچگونه ارزش و احترام  
درخوری برای آنان حاصل نشده است، بلکه طی  
ھمين مدت، در اغلب کشورھای سرمايه داری  
خصوصا در بخش ھای بزرگی از کشورھای  
آسيايی و آفريقايی ھم اينک شاھدعميق تر شدن فقر  

وجود بيش از صدھا ميليون فقيری که  .   ھم بوده ايم 
اکنون در کشورھای مختلف جھان زندگی می کنند  
و نظام ھای سرمايه داری به شکل بی رحمانه ای  
بر گلوی آنان تيغ می کشند، خود دليل محکمی در  
بيان اين حقيقت است، که فقر کنونی نتيجه بيکاری و  

بنابر اين، صرف  .  حاصل ھمين نظم طبقاتی است 
نامگذاری يک روز برای ريشه کنی فقر بدون  
مبارزه با نظم طبقاتی موجود، ادعای پوچ و ياوه ای  

 .بيش نيست 
طبق آمارھای رسمی ھم اکنون بيش از يک ميليارد  

بنابر  .  نفر در جھان زير خط فقر زندگی می کنند 
، نسبت جمعيتی  ١٩٨١ اعUم بانک جھانی در سال  

 درصد  ۴٢ /  ٣ که در فقر مطلق زندگی می کردند  
ھمين بانک در گزارش ساليانه  .  جمعيت جھان بود 

 با ابراز تاسف از افزايش فقر  ٢٠٠٠ خود در سال  
تعداد فقيران در سراسر جھان از  : "در جھان نوشت 

  ١ /  ۵ ، اکنون به  ١٩٨٧  ميليارد نفر در سال  ١ /  ٢ 
ميليارد نفر رسيده و پيش بينی می شود با ھمين  

 ". ميليارد نفر برسد ١ / ٩  به  ٢٠١۵ روند تا سال  
در پی چنين روندی شتابان از افزايش فقر عمومی  

 در دفتر مرکزی  ٢٠٠٠ در جھان بود که در سال  
سازمان ملل در نيويورک، توافق نامه ای برای به  
نصف رساندن تعداد جمعيت فقيران جھان تا سال  

تنھا يک سال بعد از  .   به تصويب رسيد ٢٠١۵ 
تصويب اين توافقنامه بود، که رئيس وقت بانک  
جھانی در سخنرانی خود از ميزان رو به کاھش فقر  

گزارش ھای بانک  .  در عرصه جھانی خبر داد 
جھانی نيز به تبعيت از تصميم سازمان ملل، به  

 ميليون نفری تعداد  ٢۵٠ يکباره کاھش نزديک به  
فقيران در سراسر جھان را در آمارھای خود به  

اعUم اين وضعيت اگرچه ظاھری  .  نمايش گذاشت 
خوشآيند داشت، اما تعجب اقتصاددانان مستقل و  

آنان از خود  .  آگاھان مبارزه با فقر را بر انگيخت 
 ميليون  ٢۵٠ می پرسيدند، آيا واقعا طی يک سال  

نفر از فقر رسته اند و روند رو به افزايش فقر به  
يکباره شکل معکوس به خود گرفته است؟ محققان  

به اين نتيجه  "  جيسون ھيکل "اين عرصه از جمله  
رسيدند که اين اتفاق تنھا با ترفندھای جديد و به يمن  

 د�ر  ١ /  ٠٢ تغيير خط فقر توسط بانک جھانی از  
با  ( د�ر  ١ /  ٠٨ به  )  ١٩٨۵ با قيمت ھای سال  (  

طبق  .  امکان پذير شده بود )  ١٩٩٣ قيمت ھای  
گزارش بانک جھانی و به يمن تغيير سال ھای قبل  

  ٢٠٠١ تر اين بانک در تعيين شاخص فقر، در سال  
 درصد جمعيت جھان زير خط فقر زندگی  ٢٠ حدود  

بانک جھانی با ترفند تغيير شاخص ھای  .  می کردند 
 و  ٢٠٠٩ خود در دو مرحله ديگر طی سال ھای  

 سازمان ملل  ٢٠٠٠ ، توانست مصوبه سال  ٢٠١۵ 
مبنی بر به نصف رساندن تعداد فقيران را دست کم  

بانک جھانی با  .  در شکل صوری آن محقق سازد 
سه بار تغيير در شاخص ھای فقر، سر انجام در  
آخرين گزارش سا�نه خود، اعUم کرد که بنا به  

 ميUدی  ٢٠١٣ آخرين تخمين ھا که مربوط به سال  
 درصد جمعيت جھان از فقر  ١٠ /  ٧ است، تنھا      

 . مطلق رنج می برند 
اعUم بانک جھانی در کاھش آمار فقيران در  
عرصه جھانی در زمان و شرايطی صورت گرفت  
که  ھم اينک کمتر کسی است که از فجايع پياده شدن  
اقتصاد نئوليبراليستی در کشورھای مختلف سرمايه  

روندی که با گسترش و تحميل  .  داری بی خبر باشد 
  Uاقتصاد نئوليبراليستی در عرصه جھانی، عم
شکاف طبقاتی تشديد و به تبع آن جمعيت بيشتری به  

 .سمت بيکاری و فقر و گرسنگی سوق داده شدند 
با اين ھمه آنچه گفته شد، تمام ترفندھای بانک  
جھانی برای برآورده شدن شکل صوری مصوبه  
سازمان ملل جھت به نصف رساندن آمار فقيران تا  

عUوه بر موارد يادشده،  .   نبوده است ٢٠١۵ سال  
بانک جھانی معياری را که در تعداد محدودی از  
کشورھای فقير بدست داده بود، برای ھمه  

برای نمونه، بانک  .  کشورھای جھان به کار برد 
 د�ر در  ۴ جھانی خط فقر را در خاورميانه معادل  

روز ذکر کرده بود، اما در تخمين جھانی خود،  
 د�ر در روز را برای ھمه  ١ /  ٩ ھمان معيار  

دوم اينکه،  .  کشورھای مورد تحقيق خود بکار گرفت 
بانک جھانی، شاخص خط فقر و آمار فقرای  
کشورھای مورد نظر را عمدتا بر اساس داده ھای  
دروغين دولت ھای ھمان کشورھايی که رھبران  
شان در دزدی و فساد و اختUس غوطه ورند، تنظيم  

شاخص ھا و داده ھايی که با واقعيت  .  کرده است 
ھای عينی ميزان فقر و بيکاری موجود در اينگونه  

چراکه نظام ھای  .  کشورھا بسيار فاصله دارد 
سرکوبگر و دولت ھای مرتجع سرمايه داری با  
کاھش شاخص خط فقر و دادن آمارھای دروغين به  
بانک جھانی سعی دارند تا او� خود را از تيررس  
انتقاد نھادھای بين المللی و سازمان ھای حقوق  
بشری دور نگه داشته و در ثانی بتوانند در  
ھماھنگی با بانک جھانی از امکانات مالی آن بھره  

 .  مند شوند 
نمونه حی و حاضر آن، جمھوری اسUمی ايران  

دولت ايران از جمله دولت ھايی است که در  .  است 
تمام اين سال ھا با دادن آمارھای دروغين به بانک  
جھانی و صندوق بين المللی پول، سعی کرده فقر و  
فUکت تحميل شده بر کارگران و توده ھای  

ھم اينک  .  زحمتکش مردم ايران را �پوشانی کند 
  ١٠ آمارھای واقعی در ايران از ميزان بيش از  

ميليون بيکار خبر می دھند، جمھوری اسUمی اما  
 ميليون بيکار در  ٣ سال ھا است که روی رقم  

 .جامعه مانور می دھد 
طبق آمارھای واقعی، اکنون خط فقر در تھران و  

خط  " ميليون و  ٨ شھرھای بزرگ ايران به با�ی  
 ميليون تومان رسيده  ۴ نيز به  حدود  "  فقر مطلق 

و اين در شرايطی است که حداقل حقوق  .  است 
 ھزار تومان تعيين  ۵٠٠ کارگران ايران يک ميليون  

شده است که با دريافت حق مسکن و او�د و ديگر  
  ۵٠٠  ميليون و  ٢ ضمائم جانبی آن، ممکن است به  

معلمان نيز  .  ھزار تومان يا کمی بيشتر در ماه برسد 
متوسط  .  وضعيت چندان بھتری از کارگران ندارند 

 ھزار  ۴٠٠  ميليون و  ٣ حقوق معلمان نيز حدود  
خط فقر  "تومان است و اين در حالی است که  

 ميليون تومان اعUم شده  ۴ در ايران حدود  "  مطلق 
 . است 

حسين راغفر اقتصاددان و پژوھشگر جمھوری  
اسUمی طی مصاحبه ای با خبرگزاری ايسنا اعUم  

خط فقر  "کرد، که بر اساس محاسبات موجود  
  ۴ برای يک خانوار چھار نفره شھری حدود  "  مطلق 

 ميليون تومان است  ٢ ميليون و برای مناطق محروم  
  ٢۶  درصد جمعيت کشور يعنی  ٣٣ و با اين مبنا  

 درصد ھم زير  ۶ و  "  فقر مطلق "ميليون نفر دچار  
محمد مخبر دزفولی، رئيس  .  ھستند "  خط گرسنگی "

نيز چندی  "  ستاد اجرايی فرمان امام "نھاد موسوم به  
" خط فقر مطلق " ميليون نفر زير  ١٢ پيش از وجود  

در  "  خط فقر نسبی " ميليون نفر زير  ٣٠  تا  ٢۵ و  
رسول خضری عضو کميسيون  .  ايران خبر داد 

اجتماعی مجلس نيز، ميزان خط فقر در تھران را  
 ميليون  ۵  ميليون تومان و در شھرستان ھا  ١٠ 

درحالی که نظر دولت در  .  تومان اعUم کرده است 
 ميليون  ٣ تعيين ميزان خط فقر موجود در جامعه  

 .تومان است 
حال اين ارقام را مقايسه کنيد با ارقامی که دولت  
جمھوری اسUمی برای کتمان شدت فقر و فUکتی  
که بر توده ھا مردم ايران تحميل کرده است، به  



 ۵ ٨۴٣ شماره  ٩٨  مھر ٢٩    ۵

٣از صفحه  ۴از صفحه    

ريشه کنی فقرنيازمند 
دگرگونی نظم سرمايه 

به گفته راغفر، از  .  مجامع بين المللی ارائه می دھد 
برای يک  "  خط فقر مطلق "نظر دولت ايران،  

که اين  .   ھزار تومان است ٧٠٠  نفره،  ۵ خانواده  
براستی  .  مبلغ حتی تامين کننده غذای آنان نيز نيست 

 ھزار تومان کجا؟ اين  ٧٠٠  ميليون تومان کجا و ۴ 
است آن آمار دروغينی که دولت ھايی نظير  
جمھوری اسUمی از وضعيت جامعه ارائه می دھند  
و بانک جھانی نيز با مUک قرار دادن ھمين  

 درصدی فقر جھانی  ۵٠ آمارھای جعلی، از کاھش  
 .در دو دھه گذشته خبر داده است 

حال اگر از کاھش درآمد شاغلين بگذريم، به جمعيت  
بزرگ بيکاران در ايران و ديگر کشورھای جھان  

بيکارانی که ھمان حداقل درآمد بخور و  .  می رسيم 
ترديدی نيست، بيکاری  .  نمير کارگران را ھم ندارند 

که خود ريشه در نظام سرمايه داری جھانی دارد،  
سر منشاء اصلی فقر و فUکت موجود در ھر جامعه  

ھرچه درصد بيکاری در جامعه ای با�تر  .  ای است 
باشد، به ھمان نسبت فقر نيز ابعادی عمومی تری به  

ھمان وضعيتی که اکنون بر  .  خود خواھد گرفت 
ايران تحت حاکميت نظام سرمايه داری جمھوری  

درآمد ناچيز و بيکاری مداوم،  .  اسUمی حاکم است 
دو پديده ويرانگری ھستند که ھم اينک ھمانند  
اختاپوسی کارگران و توده ھای زحمتکش مردم  

 .ايران را در چنگال خود گرفته اند 
بر اساس گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری  

 صورت گرفته، نرخ  ٩٨ تسنيم که در تابستان  
 درصد،  ١٠ /  ۵  ساله و بيشتر  ١۵ بيکاری جمعيت  

 درصد  ١٧ /  ٩  ساله   ٣۵  تا  ١٨ نرخ بيکاری جوانان  
 درصد اعUم  ٢۶ /  ١ و نرخ بيکاری جوانان، معادل  

ناگفته پيداست که بيان ھمين آمار نيز با  .  شده است 
ميزان بيکاری واقعی در جمھوری اسUمی فاصله  

چرا که طبق معيار محاسبه اشتغال در  .  زيادی دارد 
جمھوری اسUمی که بر معيارھای بانک جھانی  
استوار است، ھمه افراد سنی مشمول کار که فقط دو  
ساعت در ھفته به کاری مشغول باشند، شاغل  

از اين نظر ميزان واقعی  .  محسوب می شوند 
بيکاران به دليل عدم دسترسی به آمارھای دقيق در  
ايران، ھمواره بيشتر از ھمان آمارھايی است که  

 .حتی اقتصاددانان مستقل ارائه می دھند 
حال با توجه به ھمه واقعياتی که بدان اشاره شد، پر  

" توجه به فقيران "واضح است که مبارزه با فقر و  
بدون توجه به سر منشاء توليد فقر که ھمان نظام  
  Uطبقاتی مبتنی بر استثمار انسان از انسان است، عم

در اين ميان اما  .  راھگشا نبوده و نخواھد بود 
جمھوری اسUمی، رژيمی فراتر از ھمه نظام ھای  

جمھوری اسUمی به  .  طبقاتی موجود در جھان است 
عنوان يک دولت مذھبی که در آن دين و دولت به  
شدت در ھم ادغام شده اند، ضمن پاسداری از نظم  
طبقاتی و ستمگرانه موجود، در فسادی نھادينه  

لذا، برای ريشه کنی فقر در  .  نيزغوطه ور است 
جامعه ھيچ راھی بجز سرنگونی طبقه حاکم و نظام  

سرنگونی  .  سياسی پاسدار آن متصور نيست 
جمھوری اسUمی، برقراری حکومت شورايی  
کارگران و زحمتکشان و پيامد آن پی افکندن يک  
نظم نوين سوسياليستی يگانه راھی است که جامعه  

 .  برای ھميشه از فقر و بيکاری رھايی خواھد يافت 
 
 
 
 
 
 
 

نيز به نوبه خود، گويای ناکارآمدی سيستم 
آموزش عالی و عواقب مخرب رواج روزافزون 

در حال .  سازی آموزش در دانشگاه است پولی
اصطUح دولتی که زير  ھای به حاضر نيز دانشگاه

ھای  پوشش وزارت علوم قرار دارند، به شيوه
. کنند گوناگونی از دانشجويان اخاذی می

بسياری .  دانشجويان شبانه، بايد شھريه بپردازند
از خدمات آموزشی و تحصيلی، خدمات 
خوابگاھی، تغذيه، اياب و ذھاب، استفاده از 
استخر و امثال آن به پيمانکاران خصوصی 

وزارت علوم برای اخاذی بيشتر .  اند واگذار شده
از دانشجويان، اخيراً مقرراتی وضع کرده است 
که مطابق آن، دانشجويان روزانه کارشناسی در 
نيم سال دھم و يازدھم و دانشجويان روزانه 
کارشناسی ارشد در نيم سال پنجم و ششم از دايره 

شوند و  حذف می"  حق تحصيل رايگان"شمول 
اين .  ھا را بايد از جيب بپردازند تمام ھزينه

تصميم وزارت علوم البته يکی از موضوعات 
 .اعتراضات اخير دانشجويان بوده است

اين واقعيت بر کسی پوشيده نيست که سياست 
 خصوصی به  سازی و ورود سرمايه خصوصی

عرصه آموزش و از جمله آموزش دانشگاھی 
دانشگاه، .  باری ببار آورده است عواقب فاجعه

ای است که  امروز در حد يک بنگاه و موسسه
اين بنگاه از آن رو تأسيس .  بايستی سودآور باشد

آموزش .  شود که صاحبان آن سود کسب کنند می
و تحصيل، ھمان کا�يی است که در اين بنگاه و 

شود تا با  از طريق اين بنگاه به بازار عرضه می
گذاران تامين  فروش آن، سود و درآمد سرمايه

آموزش دانشگاھی اما به چنان کا�ی لوکس .  شود
و گران قيمتی تبديل شده است که ھر کسی 

توانند اين  فقط کسانی می.  تواند آن را بخرد نمی
کا� را تھيه کنند که توانايی مالی آن را داشته 

کند و آن  ھر کس پول دارد تحصيل ھم می.  باشند
 .شود که ندارد از تحصيل محروم می

سازی و  موضوع فقط اين نيست که خصوصی
سازی آموزش دانشگاھی، فرزندان کارگران  پولی

ھای مردم زحمتکش را از چرخه  و اکثريت توده
تحصيل دانشگاھی حذف و به بيرون پرتاب 

کند و تحصيل دانشگاھی انحصارا در چنگ  می
و بطورعمده قرار   -گيرد  توانمندان قرار می

بلکه موضوع اين ھم ھست که آينده    -گرفته است
آيندگی شغلی فرزندان  شغلی جوانان يا در واقع بی

کارگران و زحمتکشان نيز در جريان ھمين 
کا�   –معامله وخريد و فروش و ھمين مبادله پول 

توانند از يک  کسانی می.  خورد پول رقم می  –
آينده شغلی بطور نسبی مناسب و تا حدی تضمين 
شده برخوردار باشند که پيش از آن ازثروت و 
اندوخته پولی �زم و توانايی مالی کافی برای 
خريد کا�ی آموزش دانشگاھی برخوردار 

ھا کسان ديگری  روشن است که اين.  اند بوده
تر جامعه و  نيستند جز فرزندان قشر مرفه

فرزندان ھمين مديران و مقامات حکومتی و 
 !دارھا دارھا و سرمايه پول

داری،  البته در ھر جامعه طبقاتی و نظام سرمايه
آموزش و پرورش بطور کلی، خصوصا آموزش 

تواند جدا از کل  و تحصيUت دانشگاھی نيز نمی
اين نظام و مناسبات جاری آن و جدا از اميال و 
منافع طبقه به لحاظ اقتصادی مسلط بر جامعه 

داری جمھوری اسUمی نيز از  رژيم سرمايه.  باشد
اما در کشورھای .  اين قاعده عمومی مستثنا نيست

ھای مردم طی يک  داری غربی که توده سرمايه
آوردھايی  رشته مبارزات طو�نی خود دست
اند، روال  کسب نموده و امتيازاتی بدست آورده

طبقه حاکم و دولت آن بر اين بوده است که در 
ھای آموزش و پرورش و  يک سطح معينی ھزينه

تحصيل دانشگاھی را تامين کند به نحوی که 
مند به فراگيری  جوانان با استعداد  وعUقه

تحصيUت علمی و آموزش دانشگاھی، مجاری 
 .يابند گوناگونی برای بروز استعدادھای خود می

در جمھوری اسUمی اما اين مجاری روز به 
تر شده و در حال انسداد  روز محدودتر و تنگ

دار در اين جا به قدری  طبقه سرمايه.  کامل است
حريص و آزمند است و ولع سود و مشغوليت 
ذھنی برای افزايش ثروت از ھر راه و روشی، 
چنان سنگين و حجيم است که شکوفايی استعداد 
اين يا آن جوان وابسته به اقشار فرودست جامعه 

تواند  و جويای تحصيل و آموزش دانشگاھی نمی
جايی در ذھن اين طبقه و دولتی که حامی اوست 

�جرم بسياری از استعدادھا .  داشته باشد و ندارد
نيز اساساً مجالی برای بروز و بطريق اولی 

 .يابند شکوفايی نمی
سازی  از اين روست که مبارزه عليه خصوصی

در جمھوری اسUمی اھميت خاصی پيدا کرده 
سازی بطور کلی و  مبارزه عليه خصوصی.  است

سازی آموزش منجمله آموزش  خصوصی
ھای مھم مبارزات  دانشگاھی به يکی از عرصه

دانشجويان، کارگران، معلمان و ساير اقشار 
بيھوده نيست که .  زحمتکش تبديل شده است

پای مبارزه برای  ھا، ھم دانشجويان مبارز دانشگاه
ھای سياسی، مبارزه برای آزادی  آزادی

کارگران، دانشجويان و معلمان زندانی، مبارزه 
گرانه رژيم و تشديد فضای  عليه تمھيدات سرکوب
ھا، اعتراض عليه سياست  امنيتی در دانشگاه

سازی دولت و اعتراض عليه  خصوصی
سازی دانشگاه را يکی ازعرصه ھای  پولی

مبارزاتی خود قرارداده و با سازمان دادن 
 .تجمعات اعتراضی با آن به مقابله برخاسته اند

دانشجويان مبارزی که در نخستين روزھای آغاز 
ھا و  سال تحصيلی جديد دانشجويی، با خواست

واسطه سياسی، دولت جمھوری  شعارھای بی
ھای آن را به چالش کشيدند،  اسUمی و سياست

گيری   توانند و بايد با حفظ و تقويت جھت می
حمايت ازکارگران و ھمبستگی با جنبش 
کارگری، ھمراه کارگران که امروز قطب مھمی 

سازی را  از کارزار مبارزه عليه خصوصی
دھند، در صف مقدم مبارزه عليه  تشکيل می
ھا و برای نابودی تمام آن نظمی  سازی خصوصی

تUش و مبارزه کنند که آموزش و تحصيل را به 
کا�يی که صاحبان پول و .  کا� تبديل کرده است
 .ی آنند قدرت خريداران ويژه

  

 واسطه دانشگاه ھا و شعارھای سياسی بی خواست
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 "درود بر کارگر، مرگ بر ستمگر      "

 
 
 

 
 .ھا را زخمی و تعدادی را نيز بازداشت کرد پليس فاشيست و جنايتکار جمھوری اسUمی بار ديگر با حمله وحشيانه به کارگران، تعدادی از آن

اما .  جنوب را مسدود کرده و مانع رفت و آمد قطارھا شدند  –آھن شمال   مھر، کارگران آذرآب در ادامه اعتراضات خود ريل راه٢٨امروز 
گر  نيروھای سرکوب.  ھای برحق کارگران، پليس وحشی خود را روانه ميدان کردند خواست جای گردن نھادن به مقامات جمھوری اسUمی به

 خودروھای پرسنل، دست به  ھا پرداخته و ضمن شکستن شيشه رژيم نيز پس از يورش به کارگران معترض تا محوطه کارخانه به تعقيب آن
 .ھای ساختمان را نيز شکستند تخريب ساختمان شرکت زده و شيشه

چنين با يورش به بيمارستان تUش کردند تا کارگران زخمی را که برای مداوا به بيمارستان مراجعه کرده بودند،  نيروھای وحشی پليس ھم
تا لحظه انتشار اين اطUعيه ھنوز خبر دقيقی از تعداد کارگران بازداشتی و .  دستگير کنند که کارگران زخمی مجبور به ترک بيمارستان شدند

 .مجروح منتشر نشده است
سازی و حل مشکل مالکيت  کارگران خواستار لغو خصوصی.   مھر آغاز شده است١۴دور جديد اعتراضات کارگران آذرآب از روز يکشنبه 

 روز از دور جديد ١۴رغم گذشت  اما به.  چنين سه ماه دستمزد خود را از کارفرما طلبکار ھستند باشند، کارگران ھم شرکت اذراب می
 .شان از سوی کارفرما پرداخت شده است اعتراضات کارگران، تنھا نيمی از دستمزد يک ماه

 مھر، شورای اسUمی کارخانه آذرآب در ھمدستی با کارفرما و دولت تUش کرده بود تا با برگزاری نشستی تحت عنوان ٢۴چھارشنبه گذشته 
گيری فرمايشی  سازی است به تغيير ھيات مديره تقليل داده و در يک رای خواست کارگران را که لغو خصوصی"  انديشی شورا با پرسنل ھم"

 کارگر آذرآب در آن جلسه شرکت داشتند، اعتصاب را پايان يافته اعUم کرده بود که کارگران روز يکشنبه با بستن ١۶٠٠ نفر از ١۵٠که تنھا 
 .ھای خود قدمی به عقب برخواھند برداشت ھاست و نه کارگران تا رسيدن به خواست آھن نشان دادند که نه شورای اسUمی نماينده آن ريل راه

ای را  ھای گسترده تپه در ھمدستی با دادگستری، اداره کار و نيروھای انتظامی و اطUعاتی شوش، تUش چنين کارفرمای ھفت در اين روزھا ھم
در يکی از اين اقدامات با صدور حکم جلب سيارسه نفر از کارگران .  تپه آغاز کرده است برای به شکست کشاندن اعتصاب کارگران ھفت

تپه، ماموران نيروی انتظامی برای دستگيری کارگران اقدام کردند که در يکی از اين موارد ماموران مسلح به خانه خواھر محمد خنيفر  ھفت
تپه، مسئول اداره کار با حضور در جمع  چنين در بيست و ھشتمين روز اعتصاب کارگران ھفت امروز ھم.  برای دستگيری او يورش بردند

ھا  عنوان نماينده کارگران به آن تپه آشکار شده است، به کارگران اعتصابی تUش کرد تا شورای اسUمی را که ماھيت آن برای کارگران ھفت
ھای برحق خود از جمله بازگشت به کار تمامی کارگران  غالب کند که با مقاومت کارگران، تUش وی نقش بر آب شد و کارگران بر خواست

ھايی که عليه کارگران در نھادھای قضايی و امنيتی تشکيل شده، آزاد شدن کارگران زندانی و لغو  اخراجی، پايان دادن به پرونده
 .سازی تاکيد کردند خصوصی

توسط پليس جمھوری اسUمی )  مرکز شھرستان کارون واقع در جنوب شرقی اھواز( کارگر شھرداری کوت عبدهللا ١٣چنين  در ھفته گذشته ھم
کارگران شھرداری کوت عبدهللا بارھا .  ھای خود از سوی پيمانکار اعتراض دارند اين کارگران نيز به عدم پرداخت دستمزد.  دستگير شدند

ای توسط پيمانکار و در ھمدستی با شھرداری  اند، دستمزدھايی که ھر بار به بھانه برای دريافت دستمزدھای خود مجبور به اعتراض شده
جاری دو تن از کارگران شھرداری کوت عبدهللا در پی اعتراضات   سال پيش از اين نيز در فروردين.  اند ھا به تعويق افتاده پرداخت نشده و ماه

 .کارگری بازداشت شده بودند
دھد  عبدهللا نشان می تپه و شھرداری کوت ھای کارگران آذرآب، ھفت توجھی به خواست ھا و بی تھاجم وحشيانه به کارگران آذرآب، دستگيری آن

ھمين نيروھای وحشی پليس بودند که .  که پليس، نيروھای امنيتی، قضايی و کارفرما ھمگی دست در دست يکديگر عليه کارگران متحد ھستند
ھا  گونه وحشيانه حمله کرده و تعدادی را مجروح و تعدادی را نيز دستگير کرده و دستگاه قضايی نيز برای آن چندی پيش به کارگران ھپکو آن

 . دولتی شورای اسUمی با کارفرما و دولت عليه کارگران نيز بر تمامی کارگران آشکار است ھمدستی تشکل. پرونده تشکيل داده بود
در برابر دشمنی که از پليس، نيروھای امنيتی، قضايی و دستگاه بوروکراسی برخورداراست، برای کارگران تنھا يک راه وجود دارد و آن 

 .ای و سراسری است تداوم مبارزه، اتحاد طبقاتی و گسترش مبارزه و اتحاد در ابعاد فراکارخانه
 .شان ندارند کارگران، يک طبقه و يک تن واحد ھستند و در اين مبارزه چيزی برای از دست دادن جز زنجيرھای پای

 .کند حمله وحشيانه پليس جنايتکار و فاشيست جمھوری اسUمی به کارگران را شديدا محکوم می) اقليت(سازمان فدائيان 
 .خواستار آزادی تمامی کارگران دستگيرشده و پايان دادن به تعقيب قضايی و امنيتی و آزار کارگران معترض است) اقليت(سازمان فدائيان 
 .خواند ھا فرا می داران و دولت حامی آن کارگران ايران را به اتحاد و ھمبستگی در مبارزه با ظلم سرمايه) اقليت(سازمان فدائيان 

 
 

 برقرار باد حکومت شورايی –سرنگون باد رژيم جمھوری اسFمی 
 داری نابود باد نظام سرمايه

 )اقليت(سازمان فدائيان 
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٨از صفحه   

آمارھای دولتی بسيار نزديک است، اما اگر در 
آمارھای رسمی تعداد بيکاران حدود سه ميليون 

طور واقعی تعداد بيکاران  شود، به نفر اعUم می
در ايران چندين برابر اين رقم و بيش از ده 

واقعيت اين است که بيکاری در .  ميليون نفر است
 .کند ايران بيداد می

چه را ھم که به طور واقعی مردم ايران در  آن
کنند، رکود  زندگی روزمره خود احساس می

ھای صنعتی گرفته  از بخش.  ست عميق اقتصادی
برای .  برند تا مسکن، ھمگی در رکود بسر می

نمونه در بخش مسکن که شاھد رکود شديدی 
ای برای کارگران  است، بيکاری به فاجعه

ساختمانی تبديل شده و از ھمين رو کارگران 
اند  ايرانی مجبور به مھاجرت به کشور عراق شده

مراتب کمتر  که در اين کشور نيز با دستمزدی به
در .  شوند از کارگران عراقی به کار گمارده می

گذاری  بخش صنعت نيز شاھديم که ميزان سرمايه
حتا .  به طور واقعی به صفر نزديک شده است

ھای مجلس در اواخر  بينی مرکز پژوھش پيش
ھای نفتی  سال گذشته و در حالی که ھنوز معافيت

 کشور وجود داشت، حاکی از رشد منفی ٨برای 
طور   درصدی در بخش صنعت بود که به۵ تا ٢

واقعی به دليل وابستگی صنايع به مواد اوليه، 
آ�ت خارجی  ای و ماشين قطعات، کا�ھای واسطه

ھا رشد منفی بخش صنعت از اين  و تشديد تحريم
ھا،  خودروسازی.  کند ميزان نيز عبور می

ھای پتروشيمی، سيمان، توليد فلزات و  کارخانه
آ�ت با مشکل نقدينگی، تامين مواد مورد  ماشين

. روبرو ھستند)  به دليل تحريم(نياز و حتا فروش 
حتا صنايع کوچک و متوسط نيز با بحران شديدی 

ھای کوچکی  برای نمونه کارخانه.  روبرو ھستند
ھا تامين  که قطعات خودرو برای خودروسازی

کردند، بدليل کاھش توليد خودرو، با بحران  می
ی اين مشکUت بايد  به ھمه.  اند روبرو شده

مشکUت مالی را نيز افزود که برای نمونه باز 
در صنايع خودروسازی به دليل بدھی انباشته و 

ھای بزرگ خودروسازی  رکود، کارخانه
سازان را پرداخت نکرده  ھای خود به قطعه بدھی

ھا به مرز ورشکستگی کشيده  و بسياری از آن
 .اند شده

ھا منجر شده  چنين به ورشکستگی بانک رکود ھم
ھای  ھای انبوه بانک ورشکستگی و بدھی.  است

وابسته به نھادھای نظامی يک نمونه است که 
قرار است به دليل ابعاد آن و �پوشانی بر 

ھا، در بانک سپه ادغام شوند،  ورشکستگی آن
ھا ھزار ميليارد  ادغامی که به دليل بدھی ده

تواند ضمن تشديد تورم،  ھا، می تومانی اين بانک
ورشکستگی .  تر کند رکود اقتصادی را عميق

ھا، بحران مالی دولت، ورشکستگی  واقعی بانک
ھا ھمگی اوضاع اقتصادی  و بحران مالی شرکت

ايران را به چنان وضعيت بغرنجی رسانده که 
. آيد ھيچ راھی برای گريز از آن به تصور نمی

حتا برخUف ادعاھای حسن روحانی و 
به اجرا درآمد "  برجام"اش، زمانی که  ھمفکران

ھا ميليارد د�ر به حساب جمھوری اسUمی  و ده
ھا نتوانستند تاثيری در کاھش  ريخته شد، اين پول

اين واقعيت را از .  بحران اقتصادی داشته باشند
کاھش قدرت خريد کارگران و زحمتکشان و 

خوبی  توان به ھا می  افزايش بيکاری در آن سال
ھای گذشته آن را  واقعيتی که تجربه سال.  دريافت

به اثبات رسانده اين است که تا زمانی که 
وضعيت اقتصادی و سيستم کنونی برجاست، تنھا 

ھای نفتی  تاثير درآمد نفتی و سرازير شدن پول
ست، چرا که تمامی  افزايش فاصله طبقاتی

درآمدھای نفتی در يک گردش ساده با وارد شدن 
به بودجه، از خزانه دولتی به جيب بخش کوچکی 

ريزد و در  دار می از جامعه يعنی طبقه سرمايه
اين ميان کارگران و زحمتکشان نصيبی نخواھند 

گونه که از سرازير شدن د�رھای  برد، به ھمان
 .نصيبی نبردند" برجام"نفتی بعد از اجرايی شدن 

برای ھمين است که تمامی ادعاھای مقامات 
ای تا روحانی در ارتباط با پشت  دولتی از خامنه

سر گذاشتن بحران حرف پوچ است که حتا 
ھا، به اين ادعاھا  ترين افراد به آن نزديک

طور که چندی پيش روزنامه  ھمان.  خندند می
سازندگی وابسته به حزب کارگزاران سازندگی و 
از حاميان روحانی در پاسخ به روحانی که از 
بھبود وضعيت اقتصادی سخن گفته بود، نوشت 
که در اين کشور تنھا روحانی است که از ثبات 

تمامی اقتصاددانان !!  گويد اقتصادی سخن می
جمھوری اسUمی نيز بر اين باورند که بحران 

تازد و مدام ابعاد  چنان می تورمی ھم  –رکود 
 .گيرد بارتری به خود می فاجعه

که در روزھای اخير گزارشات بانک  رغم آن به
المللی پول از وضعيت  جھانی و صندوق بين

وخيم اقتصادی ايران منتشر شد، باز ھم روحانی، 
اسحاق جھانگيری و ھمتی با وقاحت تمام از 

ھمتی رئيس .  بھبود شرايط اقتصادی سخن گفتند
با ھمت "کل بانک مرکزی ھفته گذشته مدعی شد 

و تUش مجموعه دولت و اقدامات بانک مرکزی، 
ثبات نسبی در بازار ارز و اقتصاد کشور ايجاد 

قبل از وی اسحاق جھانگيری مدعی ".  شده است
از دوران سخت عبور کرده و اقتصاد "شده بود 
سمت ايجاد شغل، توليد و رونق پيش  ايران به

تر سخنان روحانی  اما از ھمه وقيحانه".  رود می
اين "وی گفت .   مھرماه بود٢٢در نشست خبری 

 ماه بود که ١٨کار عظيم دولت در طول اين 
ھا،  توانست به رغم فشار بيشتر تحريم

يک طوفان ...  ھای اقتصادی را برگرداند شاخص
بزرگ از کشور ما در حال عبور است، البته 
ھنوز آثار آن طوفان ممکن است باقی مانده باشد 

بسياری از ...  ولی طوفان عبور کرده است
گفتند با اين ھمه فشار و  رھبران دنيا به من می

بله .  تحريم چطور شما توانستيد مقاومت کنيد
". امروز شرايط، عبورطوفان از سر مردم ھست

سخن "  عبور طوفان از سر مردم"او در حالی از 
گويد که در ھمين روزھای اخير دولت  می

ضوابط مالی تنظيم �يحه بودجه سال آينده را 
اعUم کرد که براساس آن افزايش حقوق کارکنان 
و مشمو�ن قانون کار در سال آينده به طور 

تعيين و .   درصد تعيين شده است١۵متوسط 
اعUم اين ارقام به اين منظور است که نھادھای 

دولتی بتوانند بودجه خود را براساس آن تخمين 
. زده و به سازمان برنامه و بودجه اعUم کنند

نوبخت که از غUمان درگاه روحانی و رئيس 
سازمان برنامه و بودجه است چند روز پيش گفته 

با لبی خندان و دلی خونين اداره "بود کشور را 
 ١۵تصميم دولت برای افزايش "!!  کنيم می

درصدی حقوق کارکنان دولت و دستمزد 
ست که حتا ميزان تورم رسمی  کارگران در حالی

کاھش واقعی .  حدود سه برابر اين رقم است
ھا از جمله  دستمزدھای کارگری در تمام اين سال

سالی که به ادعای مضحک حسن روحانی 
ايران با�ترين رشد اقتصادی را در جھان داشته "

، باعث شده تا امروز دستمزد کارگران به "است
طور متوسط تنھا يک چھارم ھزينه يک خانواده 

 مھرماه فرامرز ١۵.  چھار نفره کارگری باشد
کميته دستمزد کانون عالی "توفيقی رئيس 

براساس محاسبات "گفت "  شوراھای اسUمی کار
اين کميته، سبد معاش خانوار که براساس 
آمارھای رسمی مرکز آمار ايران و انستيتو 

 ۴٨٩شود در ماه شھريور با  پاستور انجام می
 ٨ھزار تومان نسبت به ماه گذشته از مرز 

آيا اين است ".  ميليون تومان عبور کرده است
 !؟"عبور طوفان از سر مردم"

دھد که وقتی او  سخنان روحانی در واقع نشان می
از بھتر شدن وضعيت اقتصادی، ثبات اقتصادی 

کند ھيچ نگاھی به  و عبور طوفان صحبت می
اما به طور واقعی .  اکثريت بزرگ جامعه ندارد

توان از بھتر شدن وضعيت اقتصادی  وقتی می
صحبت کرد که وضعيت معيشتی کارگران و 
زحمتکشان بھتر شده باشد، ولی برای مقامات 
جمھوری اسUمی اين موضوع ھرگز مساله نبوده 

برای مقامات حکومت تنھا بقای جمھوری .  است
ھای طبيعی  اسUمی و چپاول مردم و ثروت

وقتی ھمگان به افزايش .  کشور  اھميت دارد
ھای خانوار با دستمزدھا اعتراف  فاصله ھزينه

 ۴٠دارند، وقتی ھمه جا صحبت از تورم حدود 
درصدی است، آن وقت جمھوری اسUمی قصد 

 درصد حقوق و ١۵دارد برای سال آينده تنھا 
دستمزد، کارگران و معلمان و ديگر زحمتکشان 

ھا را به  جامعه را افزايش دھد و به اين ترتيب آن
تر  ھا را خالی فقر بيشتر کشانده و سفره خالی آن

عبور طوفان از "وقت با وقاحت تمام از  کند، آن
 .گويند نيز سخن می" سر مردم

دھند که جمھوری اسUمی  ھا نشان می اين واقعيت
ای برای بھبود شرايط معيشتی کارگران  نه برنامه

ای برای کاھش  و زحمتکشان دارد، و نه برنامه
وقتی بحران .  تورمی  –بحران اقتصادی رکود 

توان  شود، چگونه می عميق اقتصادی انکار می
انتظار داشت که اين دولت به جنگ بحران 

براساس ھمين واقعيت است که !!  اقتصادی برود؟
ايم جمھوری اسUمی نه راه  ما ھمواره تاکيد کرده

تورمی دارد   –حلی برای بحران اقتصادی رکود 
و نه توان انجام يک رفرم اقتصادی و کاھش 

 .شدت بحران
بار  بحران اقتصادی کنونی و شرايط فاجعه

معيشتی کارگران و زحمتکشان با بقای مناسبات 
داری و جمھوری اسUمی مدام بدتر و  سرمايه

برای پايان دادن به اين وضعيت .  بدتر خواھد شد
فاجعه بار، برای پايان دادن به اين فقر ُکشنده، 

ای انقUبی  جمھوری اسUمی را بايد به شيوه
سرنگون و حکومت شورايی کارگران و 

 . زحمتکشان را جايگزين آن کرد
 
 

 انداز سياه بحران اقتصادی و چشم
  تاثير آن بر زندگی کارگران و زحمتکشان
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٧درصفحه   

١از صفحه   

 ميليون بشکه ١٢٠ی  سابقه است به ميزان بی
 !!رسيده است، نفتی که بدون مشتری مانده است

در مورد صادرات نفت ايران به چين نيز گفته 
ھای  شود که بخش عمده آن برای تسويه بدھی می

و "  سينوپک"ھای  ايران به شرکت
بابت توسعه ميادين آزادگان و "  سی پی ان سی"

نفتی نيز که به سوريه ارسال .  يادآوران است
 .گرداند شود، بدون ترديد پولی برنمی می

بر اين نکته نيز بايد تاکيد کرد که برآوردھای 
المللی پول و بانک  چون صندوق بين نھادھايی ھم

شود که  جھانی براساس آمارھايی تنظيم می
کنند، آمارھايی که در  ھا منتشر می دولت

توانند با واقعيت حتا  چون ايران می کشورھايی ھم
برای نمونه بانک .  فاصله بسيار داشته باشند

 درصد و ٣٨/  ٣جھانی نرخ تورم سال جاری را 
بينی   درصد پيش٣٧/  ۵المللی پول  صندوق بين

٨ 
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تر از واقعيت باشد  تواند پايين اند که می کرده
مرکز (طور که حتا براساس آمارھای دولتی  ن ھما
 درصد ۴٢/  ٧نرخ تورم در شھريور به )  آمار
ھا نرخ تورم سال گذشته  ھر دو اين ارگان.  رسيد

 درصد اعUم کرده بودند که اين ٣٠را نيز حدود 
اگرچه حتا .  نيز با واقعيت اختUف بسيار داشت

براساس اين آمار نيز نرخ تورم در ايران بعد از 
ونزوئU و سودان با�ترين نرخ تورم در جھان 

 .است
در مورد بيکاری نيز ما شاھد فاصله بين 

. ھا ھستيم آمارھای اين دو نھاد جھانی با واقعيت
المللی پول نرخ بيکاری  براساس آمار صندوق بين
 درصد بوده که ١۴/  ۵در ايران در سال گذشته 

 درصد و سال آينده به  ١۶/  ٨در سال جاری به 
۴  / اين آمار به .   درصد خواھد رسيد١٧ 

 انداز سياه بحران اقتصادی و  چشم
 تاثير آن بر زندگی کارگران و زحمتکشان

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

Komala TV / Shora TV شود پخش می. 
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