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 بحران مالی دولت
 

ای   سابقه  داری ايران به نحو بی  اقتصاد سرمايه
در پی بحران .  دچار از ھم گسيختگی شده است

تر   اقتصادی جھان و بيماری کرونا، رکود عميق
سقوط بھای نفت، بر وخامت اوضاع .  شده است

ارزيابی مرکز .  اقتصادی افزوده است
ھای مجلس حاکی است که در سال   پژوھش

تواند تا   جاری، توليد ناخالص داخلی می
اين در شرايطی است که در .  درصد تنزل کند١١

سال گذشته نيز نرخ توليد ناخالص داخلی حدوداً 
درصد بود و به رغم اين رکود سنگين، بانک  -  ٨

.  درصد اعTم کرد۴١مرکزی، نرخ تورم را نيز 
دھد که با اين بحران، رکود،   تمام شواھد نشان می

ای به خود  بيکاری و تورم ابعاد تا کنون ناشناخته
خواھد گرفت و شرايط معيشتی کارگران و 

بارتر از سال گذشته خواھد   زحمتکشان فاجعه
 .بود

اما اين بحران عميق اقتصادی، جمھوری اسTمی 
ترين بحران مالی نيز مواجه ساخته   را با وخيم

در حالی که ھنوز در نيمه اول ماه دوم .  است
سال قرار داريم،  آشکار شده است که تامين 

ممکن   ھای مالی دولت به شکل معمول، نا  ھزينه
کسری بودجه دولت که در زمان .   شده است

 ھزار ميليارد برآورد ۵٠تصويب آن رقمی حدود 
برابر افزايش يافته  شد اکنون به بيش از سه   می
 . است

بينی کرد که با   مرکز پژوھشھای مجلس پيش
تحقق منابع بودجه سال  شيوع کرونا، برآورد عدم 

ھزار ميليارد تومان ١٨۵ رقمی حدود ١٣٩٩
کل بودجه عمومی دولت رقمی معادل . خواھد بود

 .  ھزار ميليارد تومان است۴٨۴
بينی کرده است   المللی پول نيز پيش  صندوق بين

 ۴٣کل بودجه ايران در سال جاری با کسری 
 .ميليارد د[ری مواجه شود

بخشی از وخامت اوضاع مالی دولت در نتيجه 
 . کاھش شديد بھای نفت است

در بودجه سال جاری در بخش منابع حاصل از 
ھای نفتی صدور يک   صادرات نفت و فرآورده

 د[ر در ھر ۵٠ميليون بشکه در روز به قيمت 
اما در نيمه اول .  بينی شده است  بشکه پيش

ارديبھشت ھر بشکه نفت ايران، زير ده د[ر 
با فرض اين که جمھوری اسTمی .  فروش رفت

بتواند در شرايط تحريم ، بحران اقتصادی جھان 
و اشباع بازار جھانی نفت، روزانه يک ميليون 
بشکه نفت را به فروش برساند و بھای نفت به 

 د[ر در ھر بشکه افزايش يابد، مبلغی در ٢٠
 ميليارد د[ر در سال جاری عايد دولت ۵حدود 

ھمچنين قرار بود درآمد دولت از .  خواھد شد
 ميليارد د[ر باشد که اين ۴صادرات گاز نيز 

ويژه  جنبش دانشجويی در دو سال و نيم اخير و به
ھای بزرگی به جلو  در چند ماه گذشته قدم

 سال از ۴٠برداشت و امروز بعد از گذشت 
، ۵٩ھا در ارديبھشت سال  سرکوب دانشگاه

توان به درستی از بازگشت قدرتمندانه جنبش  می
چپ، راديکال و سوسياليستی دانشجويی به 

 .ھا سخن گفت دانشگاه
ھا تحت عنوان   و تعطيلی دانشگاه۵٩ارديبھشت 

در تاريخ مبارزات دانشجويی "  انقTب فرھنگی"
بازخوانی .  از اھميت فراوانی برخوردار است

 بحران کرونا و امنيتی شدن آن در جامعه
 

در جمھوری اسTمی، وقوع ھر پديده اجتماعی، سياسی و حتا بعضا رخدادھای فردی به سرعت در 
اما تازه ترين نمونه آن، نحوه واکنش .  نمونه ھا برای اثبات اين ادعا بسيارند. حوزه امنيتی قرار می گيرند

رخدادی که از ھمان روزھای آغازين ورود کرونا .  ھيئت حاکمه ايران در مواجھه با ويروس کرونا است
امنيتی شدن اخبار مربوط به مبتTيان .  به ايران در دو بعد آماری و اطTع رسانی به شدت امنيتی شد

جانباخته ويروس کرونا، اکنون برای عموم توده ھای مردم ايران آنچنان روشن شده است که حتا بر 
 درصد مردم ۶٠اساس نظر سنجی ھای نھادھای وابسته به خود نظام جمھوری اسTمی نيز، بيش از 

در کنار با[ رفتن شرايط امنيتی و بی اعتمادی مردم .  ھيچگونه اعتمادی به آمار و ارقام دولتی ندارند

٧درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٨۶٨شماره    ٩٩  ارديبھشت  ١۵ –سال  چھل و دوم 

برافراشته شدن پرچمی که به خون سرخ جان فشاندگان 
  آغشته است۵٩ھا در ارديبھشت  دانشگاه

ھاست گرفتار  داری حاکم بر ايران سال سرمايه
. ناپذير اقتصادی است يک بحران مزمن و چاره

ويژه پس از  اين بحران طی چند سال اخير به
. تر و حادتر شده است ھا، پيوسته ژرف تحريم

ھای اقتصادی پيش از کرونا، گويای  تمام داده
تورمی، تعطيل و   -تر شدن بحران رکود عميق

ھای توليدی يا توليد زير  درپی واحد توقف پی
اقتصاد .  ظرفيت در بسياری از اين واحدھاست

زده و رکود حاکم بر بسياری از  بيمار و بحران
ھای صنعتی و توليدی، تنھا در ظرف چند  بخش

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 ھای شديد اجتماعی پساکرونا تکان

 ميريم يا از بيماری،  يا از گرسنگی می
 بگذار حداقل ايستاده بميريم
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١از صفحه   

 بحران مالی دولت

در نھايت .   مبلغ ھم به نصف کاھش يافته است
آنچه که دولت از فروش نفت و گاز به دست 

 ميليارد د[ر خواھد بود که ٨ تا ٧خواھد آورد، 
 درصد از درآمد فروش نفت نيز بايد به ٢٠البته 

بنابراين .  حساب صندوق توسعه ملی واريز شود
  ٧٨ /  ٨از کل درآمد نفت و گاز که رقمی معادل  

ھزار ميليارد تومان در بودجه برآورد شده است، 
 ھزار ميليارد تومان در ٣٠ممکن است مبلغی تا 

 . شرايط دشوارتر عايد دولت شود
کاھش درآمدھای مالياتی دولت يکی ديگر از 
معضTتی است که کابينه روحانی در سال جاری 
با آن مواجه خواھد بود و درآمدھای دولت را 

در بودجه سال جاری، .  شديداً کاھش خواھد داد
 ھزار ميليارد تومان در ١٩۵درآمدھای مالياتی 

رئيس سازمان امور .  نظر گرفته شده است
مالياتی دولت، درآمد مالياتی دولت را در سال 

 ھزار ميليارد تومان اعTم ١۴٠گذشته حدود 
بينی کرد که اگر  اخيراً وی  پيش.  کرده است

ترين   تر نشود، در خوشبينانه  وضع اقتصاد خراب
 ھزار ميليارد ١۴٠ مبلغ  ٩٩حالت شايد در سال 

اما وی توضيح نداد .  از بودجه مالياتی تحقق يابد
که اگر سال گذشته که مشکTت اقتصادی در 
ابعاد کنونی نبود، اين مبلغ وصول گرديد،  
چگونه ممکن است در سال جاری در بطن 
بحران عميق اقتصادی و بحران کرونا مبلغی 
.  معادل سال گذشته از طريق ماليات تامين شود
در واقعيت با توجه به اين که بسياری از کسب و 
کارھا خوابيده است، بيشترين ميزانی که دولت 

تواند از مبلغ تعيين شده به دست آورد از   می
طريق ماليات حقوق و دستمزد، ماليات ھای غير 

بسيار بعيد به نظر .  مستقيم و ارزش افزوده است
 ھزار ١٠٠رسد که دولت بتواند بيش از   می

بنابراين از ھمين .  ميليارد از اين منبع تامين کند
دو منبع اصلی درآمد دولت روشن است که کابينه 

 ھزار ميليارد تومانی ١۵٠روحانی با يک کسری 
البته بايد .  و با يک بحران مالی مواجه است

ھای ديگری   نظر داشت که بحران کرونا ھزينه  در
ھای معمولی دولت   نيز داشته و دارد که بر ھزينه

بنابراين بحران مالی دولت .  شود  افزوده می
 . چيزی فراتراز کسری کTن بودجه است

کابينه روحانی با اين کاھش شديد درآمد دولت 
ھای دستگاه دولتی را   خواھد ھزينه  چگونه می
  ھای آن فروش تمام آن  يکی از راه.  تامين کند

چيزی است که در اختيار دولت قرار دارد، بجز 
مواردی که به د[يل اقتصادی، سياسی و نظامی 

اين اقدام را .  برای رژيم اھميت استراتژيک دارند
از ھم اکنون با واگذاری سھام دولتی در موسسات 

داران بخش خصوصی   توليدی و مالی به سرمايه
 درصدی  آغاز کرده ٢۵ تا ٢٠ھای   با تخفيف

 . است
در اواسط فروردين ماه، کابينه روحانی تصميم 

 شرکت دولتی را از ١٨گرفت باقيمانده سھام 
)  ETF(گذاری قابل معامله  طريق صندوق سرمايه

اسحاق جھانگيری معاون اول رئيس .  واگذار کند
جمھور با صدور ابTغيه مصوبه ھيأت وزيران 

بر اساس مصوبه ھيأت وزيران، :  اعTم کرد
 شرکت بزرگ ١٨مانده سھام دولت در  باقی

ای، پا[يشی، پتروشيمی، فو[د، مس  بانکی، بيمه

 ٢۵ تا ٢٠و دو شرکت خودروسازی با تخفيف 
درصد و از طريق صندوق قابل معامله بورسی 

سھام موسساتی که قرار .  شود به مردم واگذار می
است به بخش خصوصی واگذار شود از اين 

 .اند قرار
 درصد سھام شرکت پا[يشگاه نفت [وان، ٢٠
 درصد سھام شرکت پا[يشگاه نفت شيراز، ٢٠
 درصد سھام شرکت پا[يشگاه نفت اصفھان، ٢٠
 درصد سھام شرکت پا[يشگاه نفت تھران، ٢٠
 درصد سھام شرکت پا[يشگاه نفت ٢٠

 درصد سھام شرکت پا[يشگاه ٢٠بندرعباس، 
 ١٧ درصد سھام بانک تجارت، ١٧نفت تبريز، 

  درصد سھام ١٨ /  ٣٢درصد سھام بانک ملت، 
/  ٣۴بانک صادرات،   درصد سھام شرکت ١٧ 

/  ۴۴بيمه البرز،   درصد سھام شرکت بيمه ١١ 
 درصد سھام شرکت ١٨/  ٩۶اتکايی امين، 

 ١٢ /   ۵ھلدينگ صنايع پتروشيمی خليج فارس، 
درصد  سھام  شرکت ملی  صنايع  مس  ايران، 

 درصد سھام شرکت فو[د مبارکه ١٧/  ٢
/  ۴اصفھان،   درصد سھام شرکت ايران ١۴ 
 ۴٠ درصد سھام شرکت سايپا، ٢٣خودرو، 

درصد سھام شرکت کشت و صنعت و دامپروری 
/   ٢پارس و  درصد سھام شرکت سرمايه ١٣ 

 .گذاری ملی ايران
: وزير اقتصاد ھفته گذشته در ھمين رابطه گفت

 ٢٠ شرکت دولتی با تخفيف ۵پذيره نويسی 
 و نيم ھزار ميليارد تومان ١۶درصد به ارزش 

 شود از شنبه آينده آغاز می
 شرکت دولتی در ۵وی با اشاره به عرضه سھام 

 شرکت ۵دولت، سھام باقی مانده :  بورس گفت
دولتی در بورس شامل بانک ملت، بانک 
تجارت، بانک صادرات، بيمه البرز و بيمه 
اتکايی امين را در قالب يک صندوق سرمايه 
گذاری واسطه مالی يکم، عرضه خواھد کرد که 

 ۵٠٠ ھزار و ١۶ارزش آن به نرخ امروز 
البته برای تمام خريداران .  ميليارد تومان است

 درصد تخفيف ١۵درصد تخفيف قائل شديم ٢٠
ھا اوراق صندوق    درصد به نام آن۵نقدی و 
 .گردانی کنند  شود که بتوانند بازار  گرفته می

روشن است که اين باقيمانده سھام به 
شود که  داران بخش خصوصی واگذار می سرمايه

 درصد سھام اين ٨٠از  ھم اکنون مالک بيش 
 ٢۵ و ٢٠ھای  مُوسسات ھستند و حا[ با تخفيف

درصدی و زد و بندھائی که با دولت و بورس 
در .  گيرند دارند، تمام سھام را در اختيار خود می

ھا  مورد مُوسساتی ھم که در مرحله بعد، سھام آن
. رود، وضع بر ھمين منوال است به فروش می

روشن است که آنچه دولت به فروش گذاشته 
است، حاصل دسترنج کارگران و زحمتکشان و 

ھای مردم ايران است که به فروش  متعلق به توده
. شود ھا نمی رود ، اما از آن، يک لایر عايد آن می

از تمام سھام مُوسسات توليدی و مالی که به 
رسد، البته تعداد بسيار کوچکی از اين  فروش می

بورژوازی  ھای مرفه تر خرده سھام را [يه
خواھند خريد که در آينده از بابت آن سودی عايد 

ھا گردد، اما نه تنھا سھام آن ھا در اين  آن
مُوسسات ھيچ نقشی ندارد، بلکه با توجه به 
بحران اقتصادی اين احتمال ھست که [اقل برخی 
از آنھا ورشکست شوند يا زيان ببينند و سھام 

بنابراين بعيد نيست که در .  ھا بی ارزش شود آن
ای نزديک با مالباختگان جديدی نيز مواجه  آينده
 . شويم 

در ھر حال، دولت تا جائی که چيزی در اختيار 
دارد برای جبران ورشکستگی و بحران مالی 

رساند و با اين اقدام در ھمان  خود به فروش می
داران بخش خصوصی را تقويت و  حال سرمايه

. کند تر می شکاف ميان ثروتمندان و فقرا را عميق
با تمام اين اوصاف، اگر تمام سھام دولت در 
مُوسسات فوق الذکر به فروش رود، فقط جزئی 

. کند  مخارج کTن دولت را جبران می از کسری
ھای ديگری را ھم در  دولت عTوه براين، راه

پيش خواھد گرفت که ھمانا انتشار اوراق قرضه 
ھا، انتشار اسکناس کاغذی از سوی  و معادل آن

آن کاھش ارزش  بانک مرکزی است که نتيجه 
بانک .  پول و افزايش نرخ تورم خواھد بود

مرکزی اخيراً با افزايش روزافزون بھای 
المللی در بازار، مبالغ ديگری برای  ارزھای بين
ھای دولت تامين کرده که  نتيجه  تامين ھزينه

ھم برای مردم گرانی و افزايش نرخ تورم بوده   آن
 . است

ھای  ھای عمرانی يکی ديگر از راه کاھش ھزينه
ھاست که دولت در آينده تTش  کاھش ھزينه

مبلغ ھزينه ھای .  خواھد کرد آن را عملی سازد
 ھزار ميليارد ٧٠عمرانی در بودجه سال جاری 

تعيين شده است که عمدتاً قرار است صرف تامين 
ھا  کاھش اين ھزينه.  کاره شود ھزاران طرح نيمه

ھای دولت را کاھش دھد، اما  تواند ھزينه البته می
ھا  عامل ديگری بر تشديد رکود و بيکاری ده

 . ھزار کارگر خواھد بود
منابع ارزی دولت به ويژه از طريق فروش نفت 
ھمواره يک عمل مھم در ادامه حيات مُوسسات 

بسياری از مُوسسات .  توليدی در ايران بوده است
توليدی در ايران برای توليدات خود نياز به مواد 
. خام، قطعات يدکی و کا[ھای واسطه ای دارند
مجموع ارز ضروری برای واردات در کل 

وقتی که .   ميليارد د[ر است۴٠ تا ٣٠رقمی بين 
درآمد دولت از نفت کاھش يابد، ارزی برای 
نيازھای مُوسسات توليدی مختلف وجود نخواھد 

شوند يا توليدات خود   يا تعطيل می ًداشت،  نتيجتا
البته تا پيش از بحران اخير .  دھند را کاھش می

يکی ديگر از منابع درآمدھای ارزی ايران، 
 ١٧صنعت پتروشيمی بود که سال گذشته حدود 

اين صنعت .  کرد ميليارد د[ر ارز وارد کشور 
. در پی بحران اخير از دو جھت لطمه ديده است
صادرات محصو[ت پتروشيمی به نحو قابل 

ای کاھش يافته و در ھمان حال کاھش  مTحظه
را  بھای نفت نيز، بھای محصو[ت پتروشيمی

 ٣٠ھا، کاھش  مرکز پژوھش.  کاھش داده است
بينی   ھا را پيش درصدی درآمد ارزی پتروشيمی

بنابراين در کشوری که حتی صنعت .  است کرده
 آن نياز به ارز دارد، دولت که با  مرغداری

بحران مالی مواجه است، نمی تواند ارز [زم را 
برای واردات کا[ھای اساسی و کا[ھای مورد 
نياز مُوسسات توليدی تامين کند و رکود در توليد 
. و ھمزمان با آن نرخ تورم افزايش خواھد يافت
جمھوری اسTمی در مخمصه جدی قرار گرفته 

بحران اقتصادی ايران و جھان، بحران .  است
مالی رژيم را تشديد کرده است و بحران مالی 

. تر می کند متقابTً بحران اقتصادی را عميق
نتيجه برای کارگران و زحمتکشان در ھر حال 
. افزايش بيکاری، تورم ، فقر و گرسنگی است
جمھوری اسTمی نه راه حلی برای بحران 
اقتصادی و مالی دارد و نه معيشت و رفاه 

 . ھا کارگر و زحمتکش ميليون
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عالی برچيده شود در غير اين صورت اعضای 
جمھور ھمراه با مردم در  اتفاق رئيس شورا به
ھای اختTف  ھا حاضر شده و اين کانون دانشگاه

اما "  شورای انقTب اسTمی". "را برخواھند چيد
به اين اطTعيه بسنده نکرد و تنھا يک روز بعد با 

ای رسما تعطيلی   ماده١٠ای  صدور بيانيه
صدر نيز در  بنی.  ھا را اعTم کرد دانشگاه

 ٣١سرمقاله روزنامه انقTب اسTمی يکشنبه 
فروردين بر ضرورت عمل به تصميمی که برای 

ھا با حضور خمينی اتخاذ شده  تعطيلی دانشگاه
 .بود تاکيد کرد

  در روز يکشنبه جمعيت بسياری در دانشگاه
 ١۶ھای اطراف آن و بويژه خيابان  تھران، خيابان

آذر که دفتر مرکزی پيشگام نيز در آن قرار 
در اين روز .  داشت تجمع کرده بودند

در روز .  ای وجود داشت ھای پراکنده درگيری
 ارديبھشت جمعيت حامی دانشجويان به ١دوشنبه 

ھا  در اين روز درگيری.  ھا ھزار نفر رسيد ده
 حمله نيروھای رژيم به ١١تشديد شد و از ساعت 

شود  ھا آغاز می صفوف دانشجويان و حاميان آن
 بعدازظھر پاسداران با تيراندازی ٢که از ساعت 

درگيری به .  شوند وارد درگيری می)  ابتدا ھوايی(
رسد و تعدادی کشته و تعداد  ھای شب می نيمه

 .شوند بسيار زيادی مجروح می
 ارديبھشت و در حالی که  ٢صبح روز سه شنبه 

دانشگاه به تسخير نيروھای مسلح رژيم درآمده 
صدر به  بود، ھواداران رژيم ھمراه با بنی
صدر برای  دانشگاه تھران وارد شده و بنی

در حالی که .  ھواداران رژيم سخنرانی کرد
صدر در دانشگاه مشغول سخنرانی بود،  بنی

سو، در بيمارستان ھزار  ھزاران نفر در آن
فشاندگان   تن از جان٣تختخوابی در تشييع جنازه 
، )آموز پيشگام دانش(شب گذشته فريدون آشوری 

فرد و صديق زارعی شرکت کرده  پناه رويا علی
 . بودند

به دانشسرای )   ارديبھشت٢شنبه (در ھمين روز 
عالی زاھدان نيز حمله و تعدادی زيادی از 

در اين حمله يکی .  شوند دانشجويان مجروح می
از دانشجويان پيشگام به نام صادق نظيری توسط 

 .شود جTدان رژيم کشته می
ھا ھادی  در رشت، نيروھای رژيم که در راس آن

غفاری قرار داشت، سوم ارديبھشت حمام خون 
.  نفر را به قتل رساندند١٢به راه انداختند و 

منيره موسی پور، امان هللا ايمانی، جھانی ، محمد 
شادمان، خسرو بنياد، اصغر مجابرآبادی، علی 

(طرقی(صفر زاده ، اصغر بيک )آموز دانش) 
، پيروز برانداخت، جواد گرگری، )کارمند(آبادی 

فشاندگان اين  ای جان اصغر گنجی و احمد گنجه
ھمچنين فرامرز حميد که از دستگير .  روز ھستند

 ۶٠شدگان دانشگاه گيTن بود در تابستان سال 
 .اعدام شد

ترين تھاجم به دانشگاه، در اھواز و  اما وحشيانه
خوزستان يک .  شاپور رخ داد دانشگاه جندی

از يک .  استان بسيار پر اھميت برای رژيم بود
دليل  سو به دليل منابع نفتی و از سوی ديگر به

مسائل ملی و محبوبيت نيروھای انقTبی در ميان 

 درصد نمايندگان ٩٠بدست آورده بودند، و 
ھای خارج از  دانشجويی متعلق به جريان

حکومت بودند که در آن زمان سازمان 
ترين  دانشجويان پيشگام با فاصله بسيار بزرگ

اين نکته را نيز فراموش .  سازمان دانشجويی بود
نکنيم که در ھمان روزھا دو سند از جانب 

شود که حاکی از تدارک  نيروھای سياسی افشا می
شورای انقTب "ھا توسط  تھاجم عليه دانشگاه

 .بود" اسTمی
 فروردين ٢٧در پی حوادث دانشگاه تبريز، از 

در اين روز .  ھا آغاز شد حمله به ساير دانشگاه
در دانشکده فنی دانشگاه تھران تھاجم دانشجويان 

 اسTمی به ھمراه نيروھای نظامی رژيم با  انجمن
لباس شخصی به دانشجويان آغاز شد و بدنبال آن 
تھاجم به تمامی ديگر مراکز دانشگاھی و مدارس 

در اين روز در دانشگاه تربيت معلم .  عالی رسيد
ھای سختی بين دانشجويان و مھاجمان  درگيری

 دانشجو ١٠٠رخ داد که منجر به مجروح شدن 
ھا و مدارس عالی نيز  درديگر دانشگاه.  گرديد

   فروردين دانشگاه علم٢٨.  تعدادی مجروح شدند
و صنعت تھران تعطيل و دانشگاه به محاصره 
نيروھای سپاه درآمد، در اين روز دانشجويان 
دانشگاه صنعتی نيز مورد حمله نيروھای رژيم 
قرار گرفتند که دانشجويان پس از چندی مقاومت 
تصميم گرفتند به دانشجويان در دانشگاه تھران 

 .بپيوندند
 شب اوباشان رژيم ٩ فروردين ساعت ٣٠شنبه 

کنند که  به دانشکده ھنرھای دراماتيک حمله می
. شوند  دانشجو زخمی و چند تن دستگير می٣٠

يکی از اساتيد نيز به ضرب چاقوی مھاجمان 
 ١با وجود اين حمTت تا شنبه .  گردد مجروح می

ارديبھشت ھنوز دانشجويان پيشگام در برخی از 
چون تربيت معلم دفاتر خود را ترک  ھا ھم دانشگاه

 .کردند نکرده و از آن دفاع می
در مشھد روز شنبه مھاجمان در درگيری با 

 ۴٠٠دانشجويان که منجر به مجروح شدن حدود 
دانشجو شد، دفاتر دانشجويان را تصرف کردند، 
محسن رفعتی دانشجوی پيشگام و شکرهللا 

فام دانشجوی ھوادار مجاھدين از جمله  مشکين
در شيراز .  شدگان مشھد در اين روز ھستند کشته

از صبح روز شنبه درگيری بين دانشجويان و 
مھاجمان آغاز شد که منجر به مجروح شدن 

 نفر گرديد که نام ٣ نفر و کشته شدن ۵٠٠حدود 
 .فشاندگان نسرين رستمی است  جان يکی از آن

ای امام   فروردين، علی خامنه٢٩روز جمعه 
"جمعه تھران در نماز جمعه گفت دانشجويان : 

مسلمان ما ديگر تحمل اين را ندارند که ستاد 
ھای مسلح ضد اسTمی، سازماندھی را در  گروه

ھا مرکزی شود  دانشگاه...  ھا بکنند داخل دانشگاه
بند عليه جمھوری  که چند نفر قدداره برای اين

ای را به ترکمن  جا بنشينند، عده اسTمی آن
ھمان شب ".  ای را به کردستان بفرستند، عده

به رياست "  شورای انقTب اسTمی"اطTعيه 
صدر بعد از ديدار اعضای آن با خمينی  بنی

تا پايان روز "منتشر شد که در آن اعTم شده بود 
دوشنبه اول ارديبھشت بايد تمام دفاتر فعاليت 

ھا و موسسات  ھای دانشجويی در دانشگاه گروه

روزھای پيش از حمله جنايتکارانه حکومت 
ھا و کشتار دانشجويان و  اسTمی به دانشگاه

ھا شتافته بودند، نشان  قھرمانانی که به ياری آن
دھد که اين ھجوم وحشيانه از روزھا و  می
د[يل آن نيز .  ھای پيش سازماندھی شده بود ھفته

 .مشخص است
 و بر سر کار ۵٧ست تا وقايع بعد از قيام  کافی

 يک ۵٩آمدن حکومت اسTمی را تا ارديبھشت 
بار مرور کنيم تا دريابيم که چگونه حکومت 
اسTمی در راستای حفظ نظم موجود و ظالمانه 

داری از ھمان ابتدا يک به يک  سرمايه
 ۵٧ھا در بھمن  دستآوردھای قيام شکوھمند توده

را مورد تھاجم قرار داد، تھاجمی که در نھايت 
 به پايان کشاکش انقTب و ضد ۶٠در سال 

. انقTب و شکست کامل انقTب منجر گرديد
ھا تحت عنوان  بيھوده نيست که حمله به دانشگاه

 ھمزمان شد ۵٩در ارديبھشت "  انقTب فرھنگی"
با حمله وحشيانه ارتش و سپاه به کردستان و 
کشتار مردم مبارز آن که به دليل مقاومت مردم 

 .حدود يک ماه به طول انجاميد
درک درست شرايط آن زمان و وقايعی که رخ 

تواند در شرايطی که جامعه بار ديگر در  داد، می
موقعيت انقTبی قرار گرفته، تجارب مھمی برای 
کارگران و زحمتکشان و بويژه بخش پيشرو 

 .ھمراه داشته باشد جنبش دانشجويی به
مراسم سخنرانی ھاشمی رفسنجانی از اعضای 

در دانشگاه تبريز به "  شورای انقTب اسTمی"
 فروردين که حتا بدون اطTع مسئو[ن ٢۶تاريخ 

وقت دانشگاه تبريز برگزار شد، جرقه آگاھانه 
رفسنجانی در .  ھا را زد ھجوم به دانشگاه

با (ھا  سخنرانی خود به ضرورت تصفيه دانشگاه
عوامل "از )  توجه به سخنان چند روز قبل خمينی

پرداخت که منجر به طرح "  شرق و غرب
سوا[تی از سوی دانشجويان و اعتراض به او شد 

در پی اين واقعه .  که او مراسم را ترک کرد
ھوادار ( دانشجوی انجمن اسTمی ٣٠٠ تا ٢۵٠

دست به تظاھرات در محوطه دانشگاه )  حکومت
ھا،  زده و با سر دادن شعارھايی عليه کمونيست

در پی . ساختمان مرکزی دانشگاه را اشغال کردند
اين مساله نيروھای رژيم وارد عمل شده و با 
ورود به دانشگاه، ضمن ضرب و شتم 

ھايی از دانشگاه از  دانشجويان، خساراتی به بخش
فردای .  ھای دانشجويی وارد آوردند جمله کتابخانه

 فروردين، آخوند مدنی ٢٧آن روز چھارشنبه 
در دانشگاه تبريز "  نماز وحدت"امام جمعه تبريز 

برگزار کرد، دانشگاھی که به تسخير انجمن 
اسTمی و نيروھای مسلح و اوباشان رژيم درآمده 

 .بود
تر اين موضوع که در آن  برای درک روشن
ھا در چه  اسTمی در دانشگاه زمان وزن انجمن

حد و حدودی بود [زم است تا اشاره کنيم که در 
.  ھزار دانشجو داشت١٢آن زمان دانشگاه تبريز 
 ٢۵٠ ھزار دانشجو تنھا ١٢به عبارت ديگر از 

.  نفر از عوامل اين جريان بودند٣٠٠تا حداکثر 
پيش از اين در جريان انتخاب نمايندگان 

ھای  ھای کشور نيز انجمن دانشجويی در دانشگاه
اسTمی کمتر از ده درصد آرای دانشجويان را 

 ھا برافراشته شدن پرچمی که به خون سرخ جان فشاندگان دانشگاه
  آغشته است۵٩ در ارديبھشت 
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 ھا برافراشته شدن پرچمی که به خون سرخ جان فشاندگان دانشگاه
  آغشته است۵٩ در ارديبھشت 

سه ھفته قبل از .  مردم بويژه در ميان طبقه کارگر
 کارگر صنايع ١٢٠يورش به دانشگاه، بيش از 

. فو[د اخراج و حتا تعدادی دستگير شده بودند
پور، انجمن   در دانشگاه جندی۵٧بعد از قيام 

اسTمی با کمک نيروھای نظامی بارھا تTش 
ھای دانشگاه را  کرده بود تا جلسات و مراسم

برھم زند اما به دليل حضور کارگران، معلمان و 
ھا، نتوانسته بود  ديگر اقشار جامعه در اين مراسم

 .به ھدف خود برسد
ھای  دادگاه"احمد جنتی آن زمان حاکم شرع 

وی .  خوزستان و امام جمعه اھواز بود"  انقTب
ای که بارھا از راديو و تلويزيون  در اطTعيه

شود، فراخوان برگزاری نماز  خوزستان پخش می
 ارديبھشت در دانشگاه اھواز ٢در روز سه شنبه 

اين در حالی بود که دانشگاه ھنوز .  دھد را می
در .  تخليه نشده و دانشجويان در دانشگاه بودند

ای از مردم معمولی ھم برای نماز  اين ميان عده
اما مھم حضور چند صد نفر افراد مسلح .  آيند می

تعدادی از .  با لباس شخصی و حتا نظامی بود
نيز توسط "  لشکرآباد"و "  کمپلو"اوباش محTت 

نيروھای نظامی برای اين کار اجير شده و به 
در ھمان روز نيروھای .  دانشگاه آمده بودند

ھای خود دانشگاه را  نظامی در حالی که با ماشين
به محاصره درآورده بودند، از ورود ديگر 

. کردند ھا به محوطه دانشگاه جلوگيری می ماشين
دھنده اين بود که نيروھای  ھا نشان ی اين ھمه

حکومت به رھبری جنتی خود را برای کشتار 
حتا صبح ھمان روز . دانشجويان آماده کرده بودند

به بھانه اين که در بيمارستان شماره يک اھواز 
بمب کار گذاشته شده، بيماران را )  جنب دانشگاه(

 .شان پايين کشيده بودند ھای از تخت
بعد از برگزاری نماز و با فرمان جنتی در 

ھای پس از نماز، حمله به دانشگاه شروع  خطبه
از سوی ديگر راديوی خوزستان تبليغ .  شد
دانشجويان با تيربار به صفوف "کرد که  می

و پيام جنتی را "  اند نمازگزاران حمله کرده
پاسداران !!!  خواند که خواستار کمک شده بود می

. زدند از فاصله نزديک دانشجويان را با تير می
جبرائيل ھاشمی از فاصله سه متری مورد 
اصابت گلوله قرار گرفت و به خيل جانفشاندگان 

پاسداران يکی از .  جنبش دانشجويی پيوست
اش  دختران را متوقف کرده، کلت را به شقيقه

جنايتکاران با قمه سينه .  کنند گذاشته و شليک می
آموز پيشگام  طاھره حياتی چھارده ساله، دانش

ھای اھواز را شکافتند و بدين  يکی از دبيرستان
ترتيب طاھره در ميدان ورودی دانشکده علوم 

 .دانشگاه اھواز در خون سرخ خود غلطيد
مھناز معتمدی ھمراه با تعدادی ديگر از دختران 
دانشجو که دستگير شده بودند با چشمان بسته در 

پاسداران برای .  مقابل ديوار قرار داده شده بودند
ارعاب در اطراف سر آنھا شروع به شليک 
گلوله کردند که مھناز به پاسداران اعتراض 

پاسداران موھای سرش را گرفته و او را .  کند می
روی زمين کشيدند، سپس با مشت و لگد او را به 

در .  ای انداخته و به رگبار مسلسل بستند گوشه
چندين مورد از سوی اوباشان رژيم به دختران 
تجاوز شد و حداقل جسد سه دختر از رودخانه 

جدا از آن جسد تعدادی .  کارون بيرون کشيده شد
از ديگر دستگيرشدگان نيز در روزھای بعد در 

 .ھای اھواز و يا رودخانه کارون پيدا شد نخلستان
.  اردبيھشت جنايت ديگری رخ داد۵شنبه  پنج

تعدادی از زندانيان به دليل شمار با[ی 
ھا به تا[ر شھرداری اھواز برده شده و  دستگيری
در اين روز .  شدند داری می جا نگاه در آن
. آيند ھا می داری آن ھا نيز به محل نگاه خانواده

ھا شعار زندانی سياسی  زندانيان با ديدن خانواده
دھند که به يکباره پاسداران  آزاد بايد گردد سر می

 زندانی ٨کنند که  به طرف زندانيان شليک می
شوند که تعدادی از   تن زخمی می٣۶کشته و 

چون ناصر بھرامی و کورش  ھا نيز ھم آن
پيروزی در بيمارستان و يا جاھای ديگر کشته 

ھا نيز فردای آن روز در  يکی از زخمی.  شوند می
حالی که با قمه گردن او را شکافته بودند تحويل 

فشاندگان  چون جان که ھم عجب آن.  اش شد خانواده
، جمھوری ٩٨ و آبان ٩۶ھای اخير در دی  سال

ناشدنی  اسTمی با وقاحت و بيشرمی وصف
" شھدای"گان را به عنوان  فشانده برخی از جان
 .سپارد خود به خاک می

دادگاه انقTب " ارديبھشت به حکم ١٣شنبه 
که رياست آن با جنتی جTد بود "  اسTمی اھواز

احمد موذن و مسعود دانيالی که در جريان حمله 
. به دانشگاه دستگير شده بودند اعدام شدند
اسماعيل نريميسا پزشک محبوب مردم اھواز، 
استاد دانشکده پزشکی که در کنار کار در 

شاپور اھواز، با کمک  بيمارستان جندی
اش درمانگاھی در محله فقيرنشين  ھمکاران

حصيرآباد اھواز داير کرده و به درمان رايگان 
پرداخت به ھمراه چند تن ديگر از  بيماران می

چون مھدی  دستگيرشدگان حمله به دانشگاه ھم
 ۶علوی شوشتری و منوچھر جعفری روز 

رفيق .  ھای اعدام سپرده شدند  جوخه تيرماه به
اسماعيل نريميسا که در محل کار خود توسط 
ماموران رژيم دستگير شده بود، در ھمان تا[ر 
شھرداری بود که پاسداران تعدادی از زندانيان را 

بعد از به گلوله بستن زندانيان .  به گلوله بستند
. دکتر نريميسا را نيز از جمع زندانيان جدا کردند

يکی "  دادگاه انقTب اسTمی اھواز"در اطTعيه 
از جرائم دکتر نريميسا مداوای مجروحان ذکر 

مسعود ربيعی، اسدهللا خرمی و غTم !!!  شده بود
صالحی نيز از دستگيرشدگان حمله به دانشگاه 
بودند که با حکم احمد جنتی حاکم شرع خوزستان 

از ديگر جان فشاندگان .  و امام جمعه اعدام شدند
کشان رژيم به دانشگاه  حمله اوباشان و قمه

توان از فرزانه رضوان، حميد  شاپور می جندی
درخشان، فرھنگ انصاری، سعيد مکوند، غTم 

هللا آبفشانی و  سعيدی، محمد عزيزپور، احسان
. ياد کرد)  کارگر شرکت نفت(محمود لرستانی 

جا بايد تاکيد کرد که ھنوز تعداد کامل جان  در اين
 .ھا مشخص نشده است فشاندگان حمله به دانشگاه
ھا و به خون کشيده شدن  بعد از تعطيلی دانشگاه

ستاد انقTب "ھا تن از دانشجويان و مبارزان،  ده
 ٢٢با فرمان خمينی در تاريخ "  فرھنگی

کردن "  اسTمی" و با ھدف ۵٩فروردين 
ستاد انقTب "اعضای .  ھا شکل گرفت دانشگاه

شورای عالی انقTب "که بعدھا به "  فرھنگی
محمد :  تغيير نام يافت، عبارت بودند از"  فرھنگی

جواد باھنر، مھدی ربانی املشی، حسن حبيبی، 
عبدالکريم سروش، شمس ال احمد، جTل الدين 

 .فارسی و علی شريعتمداری
 در ديدار با تعدادی از ۵٩ آذر ٢٧خمينی در 

دفتر تحکيم وحدت حوزه و "ھا و اعضای  طلبه
از تلفيق حوزه و دانشگاه حمايت کرد و "  دانشگاه

گفت اين قدم اول در راه اسTمی کردن دانشگاه 
ای،  ھای ما يک عده در دانشگاه: "وی گفت.  است

اما در اقليت واقع البته ھم متعھد بودند و ھم چه، 
گذاشت  شده بودند که مشت محکم کمونيستھا نمی

. بايد تھذيب بشوند اينھا...  اينھا کاری انجام بدھند
ھای علميه و  چه در حوزه  -بايد اشخاص متعھد 

کمر خودشان را محکم ببندند   -چه در دانشگاه 
حا[ شما آقايان يک قدم برداشتيد و .  برای اصTح

اين قدم پُر برکتی است و او اينکه آن ديوار 
بزرگی که بين شما کشيده بودند، آن سّد عظيمی 
را که مابين به اصطTح فيضيه و دانشگاه کشيده 

 ".بودند، آن سد را شما شکستيد
ھا بسته بودند  در طول دو سالی که دانشگاه

ھا تصفيه و  ھزاران دانشجو و استاد از دانشگاه
 ١٧۴ بنابر آمار رسمی ۵٩در سال .  اخراج شدند

ھای ايران تحصيل  ھزار دانشجو در دانشگاه
 و با باز شدن ۶١کردند، اما در سال  می

 ھزار نفر ١١٧ھا تعداد دانشجويان به  دانشگاه
ھا نيز دانشجويان  کاھش يافت که بخشی از آن

. گذاشتند جديدی بودند که تازه به دانشگاه قدم می
 ١۶٧٧٧ھا   تعداد ھيات علمی دانشگاه۵٩در سال 

 ھزار نفر ٨نفر بود که بعد از بازگشايی به حدود 
 درصد اعضای ھيات ۵٠رسيد، يعنی بيش از 

 .ھا اخراج شده بودند علمی دانشگاه
با تعطيلی دانشگاه و اخراج، زندان و اعدام 
دانشجويان و اساتيد مترقی، و ايجاد تشکل جديدی 

، جمھوری اسTمی کنترل "دفتر تحکيم"با نام 
ھا به دليل  ھا را در دست گرفت و تا سال دانشگاه

ھا در کنترل  شرايط حاکم بر جامعه، دانشگاه
با تعميق بحران سياسی و .  حکومت باقی ماندند

اقتصادی که گسترش نارضايتی عمومی را از 
 در پی داشت، کم کم اعتراضات ٧٠ی  دھه

ترين آن  دانشجويی نيز شکل گرفت که برجسته
اما ويژگی مھم اين .   بود٧٨اعتراضات تيرماه 

دوره از اعتراضات دانشجويی نقش و نفوذ 
بخشی از حاکميت در جنبش دانشجويی تازه پا 

" طلب اصTح"گرفته بود، نقشی که جريان 
حاکميت اساسا در کل جامعه برعھده داشت و 



 ۵ ٨۶٨ شماره  ٩٩  ارديبھشت  ١۵    ۵

  ۶درصفحه 

١از صفحه   

 ميريم يا از بيماری، يا از گرسنگی می
  بگذار حداقل ايستاده بميريم

کنندگان لبنانی،  روز اول ماه مه، تظاھرات
به رغم ممنوعيت تجمعات به دليل شيوع 

 مه، در ١٠ مارس تا ١۵کرونا از تاريخ 
شھرھای مختلف از بيروت تا صيدا، نبطيه، 

در شھر .  ھا آمدند دره بقاع، عکار به خيابان
آزادی "نبطيه، آنان پTکاردی با شعار 

. در دست داشتند"  کارگران و مشاغل
کنفدراسيون سراسری کارگران لبنان حامی 

پيش از آن، از دوشنبه .  اين تظاھرات بود
شب، در شھرھای مختلف لبنان، صدھا 

کننده، سه شب متوالی با حمله به  تظاھرات
ھا و  ھا، بستن جاده ھا، عابربانک بانک
ھا، تجمع پيرامون بانک مرکزی در  اتوبان

بيروت و زد و خورد با نيروھای امنيتی 
 درصدی ۵٠آنان از کاھش .  پرداخته بودند
.  بودند  ماه گذشته خشمگين۶قيمت پوند در 

حادترين وضعيت در تريپولی جاری بود 
زيرا بيش از نيمی از جمعيت آن زير خط 
فقر قرار دارند و پيش از آن نيز جوانی از 
 –معترضان بر اثر شليک نيروھای نظامی 

اين شھر از آغاز .  امنيتی کشته شده بود
اعتراضات در اکتبر سال گذشته عليه 
سوءمديريت، فساد و فقر و سيستم سياسی 

جنبش "  عروس"ای حاکم بر لبنان،  فرقه
 .  خيابانی نام گرفته است

وزير لبنان، حسان  روز پيش از آن، نخست
دياب، اعTم کرده بود که به رغم محدوديت 

ھا و ممنوعيت انتقال  در برداشت از حساب
پول به خارج از کشور، از نوامبر سال 

ھای ارزی بانکی لبنان در دو  گذشته، ذخيره
/  ٧ماه اول سال،    ميليارد د[ر کاھش ۵ 

 آوريل مقرر ٢۴در نتيجه از .  داشته است
ھای  شد، از اين پس به دارندگان حساب

ھای بانکی   درصد از سپرده٧٠ارزی، که 
دھند، تنھا پوند لبنان پرداخت  را تشکيل می

شود آن ھم به قيمت رسمی دولتی و تا مبلغی 
دولت ھمچنين پرداخت ارز در .  معين
ھا را نيز  ھای خصوصی و صرافی بانک

طبق آخرين اطTعات، .  ممنوع کرده است
در حالی که قيمت رسمی د[ر در بانک 

 ليره است، در بازار آزاد ١۵٠٠مرکزی 
 ليره به ازای ھر د[ر ۴٣٠٠ارز با قيمت 
 . شود معامله می

تظاھرات اول ماه مه به دنبال دور جديد 
اعتراضات به با[رفتن قيمت کا[ھا، 

توجھی حکومت به فساد، ادامه اعمال  بی
ھای اجتماعی و  ھا در سياست نفوذ بانک

عملی  اقتصادی، نظام مالياتی ناعاد[نه و بی
 آوريل آغاز شد که گروھی ٢١دولت، از  

ھای خود در  از معترضان، سوار بر ماشين
 پس از اين .اطراف مجلس لبنان تجمع کردند

ھا  کم به خيابان تجمع، مردم معترض کم
 .بازگشتند

تظاھرات و اعتراضات مردم لبنان از اکتبر 
، با اعتراض به وضع ماليات ماھانه ٢٠١٩

ھايی مانند   د[ری دولت بر اپليکشن۶
اما اين .  آغاز شد"  تايم فيس"و "  آپ واتس"

پيش از آن، .  ای بيش نبود ماليات بھانه
ھای کمرشکن، فقدان خدمات عمومی،  ماليات

بيکاری با[ و فساد دولتی جان مردم را به 
 ١٧٠لبنان با ديونی بالغ بر .  لب رسانده بود

درصد توليد ناخالص داخلی، سومين کشور 
از نظر فساد اين کشور . مقروض جھان است

.  قرار دارد٣٨ کشور، در رده ١٨٠در ميان 
 لبنان با بحران زباله ٢٠١۵از سال 

ھا تلنبار  ھا زباله روبروست و در خيابان
اين کشور در آسيای غربی با[ترين .  اند شده

نرخ ابتT به سرطان را دارد و اکنون نيز با 
از اکتبر گذشته .  شيوع کرونا روبروست

 درصد ۶٠ کا[ھای اساسی تقريبا  قيمت
قطع مکرر آب و برق از .  افزايش يافته است

. ديگر معضTت گريبانگير مردم است
مشکل سياسی اساسی لبنان، وجود يک 

ھای   بندی ميان فرقه سيستم سياسی سھميه
گوناگون مذھبی است که پس از دوران 

. ھای داخلی بر اين کشور تحميل شد جنگ
وزيری سھم  طبق اين سيستم، نخست

مسلمانان سنی، رياست مجلس سھم مسلمانان 
تساوی ميان  ھای مجلس به شيعه و کرسی

 .گردد  می ھای مسيحی و مسلمان تقسيم فرقه
وزير پيشين لبنان، سعد حريری، پس  نخست

آپ را لغو  از مدتی مقاومت، ماليات بر واتس
اعTم کرد حقوق روسای جمھور، .  کرد

وزرا و نمايندگان مجلس نصف خواھد شد و 
اجرای اقدامات اصTحی جديدی را نيز وعده 

 ١٩اما به دنبال استمرار تظاھرات، در .  داد
در ماه .  گيری شد دسامبر، مجبور به کناره

 نماينده ۶٩ژانويه، حسان دياب، با موافقت 
 نماينده پارلمان لبنان به ١٢٨از  
حاميان وی در .  وزيری رسيد نخست

 ٨ائتTف "ھای لبنان بلکه  پارلمان، نه سنی
حزب  هللا، ، متشکل از حزب"مارس
ميشل  به رھبری جنبش ميھنی آزاد و  امل
 .بود عون

لبنان کشوری است که اقتصادش به 
ھای ثروتمند کشورھای عربی  توريست

حوزه خليج و وجوه ارسالی از خارج از 
ھا و روابط  کشور وابسته است، اما تنش

ھا را خشکانده و  خارجی تيره، سيل توريست
وزير  نخست.  اند وجوه ارسالی کاھش يافته

کشور، وضعيت اقتصادی کشور را 
. کند توصيف می"  فروپاشی تقريباً کامل"

ھا سوءمديريت و فساد صندوق دولت را  دھه
تھی کرده است و زيرساختارھا و خدمات 

دولت به شدت .  اند عممومی فروپاشيده
 درصد از درآمدھايش ۴۵مقروض است و 

. شود ھای بانکی می صرف بازپرداخت بھره
پول لبنان از تابستان سال گذشته نيمی از 

بينی  پيش.  ارزش خود را از دست داده است
 ٢٧شود تورم رسمی در سال جاری به  می

در ماه مارس، لبنان برای .  درصد برسد
نخستين بار در تاريخ کشور، از بازپرداخت 

در .   ميليارد د[ر وام خود نکول کرد١ /  ٢
حالی که پيش از آن حتا در دوران جنگ 
داخلی در دھه ھشتاد دولت به تعھدات خود 

 .عمل کرده بود
يکی از عوامل اين وضعيت اقتصادی وخيم، 
ای  به جز فساد سران سياسی، بنا به مقاله

، رواج عمليات "تايمز مالی"منتشره در 
. است"  ترفند پانزی"کTھبردارانه موسوم به 

گذاران سودھايی  در اين ترفند به سرمايه
ھای متعارف  شد که از بھره بازگردانده می
البته اين سود از پول .  بسيار با[ترند

شود و شرکت  گذاران بعدی تأمين می سرمايه
کنندٔه سرمايه نيازی به انجام  يا فرد دريافت

در لبنان .  کار اقتصادی با پول دريافتی ندارد
ھای بھره بانکی با[ بر  ھا نرخ نيز، بانک

ھای  کردند تا سپرده د[رھا پرداخت می
 .بيشتری را به خود جذب کنند

با تعميق بحران اقتصادی، حتا پيش از شيوع 
اند و  ھا تعطيل شده کرونا، برخی از شرکت

برخی ديگر نيز حقوق کارکنان خود را 
نرخ بيکاری در ميان جوانان .  اند کاھش داده

.  درصد است٣٧ سال، در حدود ٣۵زير 
بينی کرده است، تا پايان  بانک جھانی پيش

 درصد از مردم اين کشور ۴٠، ٢٠٢٠سال 
به زير خط فقر سقوط کند، اما وزير اقتصاد 

تر است   درصد واقعی۵٠معتقد است که رقم 
ای  و وزير امور اجتماعی لبنان در مصاحبه

گفته است که اکنون سه چھارم مردم به 
گذشته از آن، لبنان افزون .  کمک نياز دارند
 ميليونی خود، صدھا ھزار ۶بر جمعيت 

 . پناھنده فلسطينی و سوری را جای داده است
اکنون دولت دياب مدعی است يک طرح 
بازسازی مالی را به تصويب کابينه رسانده 
است که شامل بازسازی بانک مرکزی و 

 ميليارد د[ری دولت ٩٠قرض نزديک به 
 ميليارد ٨٠به گفته وی، کشور به .  است

 ميليارد ١۵ ميليارد تا ١٠سرمايه داخلی و 
.  سال آينده نيازمند است۵کمک خارجی در 

ھمچنين روز جمعه اعTم کرد درخواست 
 ميليارد د[ری از صندوق ١٠کمک مالی 

اين برنامه در .  کند جھانی پول را امضا می
 ميليارد د[ری که در ١١حالی است که وام 

 در کنفرانس پاريس به تصويب ٢٠١٨سال 
رسيد، ھنوز به آن کشور داده نشده است، 
زيرا اين وام مشروط به انجام برخی 

ی ديکته شده از سوی صندوق "ھا رفرم"
. اند جھانی پول است که ھنوز به اجرا نيامده

ھايی که در صورت اجرا، به  رفرم
ھای سياسی بيشتری خواھد انجاميد،  ناآرامی

زيرا طبق درخواست اين نھاد، پرداخت وام 



 ۶ ٨۶٨ شماره  ٩٩  ارديبھشت  ١۵    ۶
۵از صفحه   

 ميريم يا از بيماری، يا از گرسنگی می
  بگذار حداقل ايستاده بميريم

۴از صفحه   

منوط به انجام اقداماتی از جمله کاھش 
ھای اجتماعی، افزايش ماليات  بودجه

غيرمستقيم، ممنوعيت بازنشستگی زودتر از 
موعد برای کارگران در بخش دولتی و 

 . حذف سوبسيد برق است
دولت انتظار دارد، بخش ديگری از سرمايه 
مورد نياز را از منابع داخلی تأمين کند؛ 

ھايی را که  يعنی، اميدوار است پول
و "  اند غيرقانونی از کشور گريخته"
ھای کسب شده از راه  ھا و دارايی سرمايه"

غير قانونی به ويژه از سوی سياستمداران لو 
ھمچنين از .  را به چنگ آورد"  رفته

بانکداران خواسته است مبلغی معادل سود 
 را به ٢٠٢٠ تا ٢٠١۶سھام دريافتی بين 

ھا تزريق کنند تا در بازسازی نقش  بانک
گذشته از آن در نظر دارد، .  داشته باشند

گيرندگانی را که قادر به  دارايی آن وام
ھای خود نيستند، در اختيار  بازپرداخت وام

بخشی از اين مبلغ نيز قرار است با .  گيرد
. ھای ارزی تأمين شود اندازی به سپرده دست

 آوريل، سران سياسی مدعی ٢٨ھرچند در 
ھای خود را  شدند که شھروندان نبايد سپرده
ھای  تمام چاره"از دست بدھند، مگر آن که 

در "و مقامات "  بالقوه بTعTج بمانند
صورت امکان، از بخش عظيمی از 

گذاران حفاظت خواھند کرد، اگر چه  سپرده
 ".ھا نه ھمه آن

زند  در حالی که بانک جھانی تخمين می
 درصد ١٢اقتصاد لبنان در سال جاری، 
دھد برنامه  کاھش يابد، دياب وعده می

اقتصادی او منجر به رشد مثبت تا سال 
ای که با توجه به  وعده.   خواھد شد٢٠٢٢

داری و  بحران اقتصادی عميق جھان سرمايه
غير "پيامدھای شيوع کرونا در جھان، 

دياب با اعTم .  است"  کننده گمراه"و "  واقعی
برنامه بازسازی اقتصادی و گرفتن وام از 

ما امروز : "صندوق جھانی پول، مدعی شد
در مقابل يک دو راھی مھم و تاريخی قرار 

ايم و وطنی که به آن تعلق داريم به  گرفته
 ".ھمه ما نياز دارد

ھا و سياستمداران  اما مردمی که از وعده
اند، با اعTم برنامه  فاسد و فقر به ستوه آمده

آنان . ھا ريختند بازسازی اقتصادی، به خيابان
کمک گرفتن از صندوق راه حل "معتقدند، 

گو ."  نيست ما به قرض اضافی نيازی نداريم
ھای  آن که پيش از اين، دولت دادن بسته

کمکی برای کمک به تھيدستان را تصويب 
 .کرده بود، اماھنوز اقدامی انجام نداده است

در اين ميان، رھبران سياسی و مالی کشور، 
دياب مدعی است .  کنند يکديگر را متھم می

رئيس بانک مرکزی جزئيات اطTعات مالی 
دارد، از جمله  اوضاع را مخفی نگاه می

شود تنھا در  زيان بانکی را که تخمين زده می
رئيس .   ميليارد د[ر بوده است٣ماه گذشته 

 اين سمت ١٩٩٣بانک مرکزی، که از سال 
را بر عھده دارد، ادعاھای دولت را رد 

کند و مدعی است بانک مرکزی طبق  می
قانون به دولت وام داده است، اما اين 

ھای  اند که با وجود محدوديت ھا بوده دولت
ھای ارزی کشور، آن پول را صرف  ذخيره

در انتھای .  اند واردات غيرضروری کرده
 ميليارد د[ر ٣٧ژانويه اين بانک دارای 

ذخيره ارزی بود در حالی که تعھدات آن، 
/  ۵ھای محلی بالغ بر  عمدتا به بانک  ۵٢ 
 .شد ميليارد د[ر می

وزير  ھای نخست تمامی اقدامات و وعده
پيشين در سال گذشته برای آرام ساختن مردم 
راه به جايی نبردند و سرانجام ناچار به 

استمرار مبارزات آنان تا به .  گيری شد کناره
دھد، آنان نه خواھان  امروز نيز نشان می

ھا، بلکه خواھان تغيير سيستم  تغيير مھره
ای ھستند که مقامات، امتيازات  سياسی فرقه

سياسی و مالی را بين پيروان خود تقسيم 
کنند؛ گذشته از آن، ھر يک، بيش از  می

ھای  منافع کشور، عامل پيشبرد سياست
ھای غربی  کشورھای مرتجع منطقه يا دولت

در جريان اعتراضات .  در لبنان ھستند
ھای سياسی کوشيدند  پيشين، برخی جريان

خود را رھبر و موافق با اعتراضات نشان 
هللا و رھبر آن نصرهللا،  دھند، از جمله حزب

ھمه يعنی ھمه، "اما مردم فوری با شعار 
("نصرهللا ھم يکيشيونه " ھمه يعنی ھمه" 

فاصله )  اشاره به اين است که ھمه بايد بروند
تغيير .  هللا نشان دادند خود را با حزب

وزير، در واقع تنھا منجر به آن شد که  نخست
ھای ديگری از ميان ھمان نخبگان  تکنوکرات

. فاسد گذشته، جايگزين مقامات پيشين شوند
 ٢٠١۴ تا ٢٠١١برای نمونه، دياب، از سال 

وزير آموزش بوده است و وزير دارايی، 
 .غازی وزنی، مشاور مالی سابق دولت است
ھای  استمرار اعتراضات مردم در ھفته

اخير، با وجود شيوع کرونا، نشان از آن 
دارد مردمی که در سه دھه ازخدمات اساسی 
رفاھی محروم شده اند، وضعيت سTمت و 

شان رو به وخامت رفته است و  بھداشت
شان محدود گشته است،  ھای سياسی آزادی

ھمچنان به اين سياستمداران و اين سيستم 
ای بدبين و خواھان سرنگونی آن  سياسی فرقه

 .ھستند
ميريم يا از بيماری، پس  يا از گرسنگی می"

اين کلمات يکی از "  بگذار ايستاده بميريم
 آوريل ٢١کنندگانی است که روز  تظاھرات

 . در خيابان بودند
 
 

بويژه اين نقش در جنبش معلمان، دانشجويی و زنان  
ھا توانسته بودند با جذب    آن .  تر بود   پُررنگ 
عنوان پايگاه    بورژوازی مدرن به   ھايی از خرده   بخش 

اجتماعی خود موازنه قوای سياسی را به نفع  
حاکميت حفظ کرده و اعتراضات را در اشکالی  
مناسب و در چارچوب قوانين حاکم در نظام اسTمی  

ھر چند که بارھا منافع خاص معلمان،  .  محدود کنند 
ھا،    زنان و دانشجويان تضادھايی با تTش 

ھای فکری و منافع طبقاتی جريان    محدوديت 
کرد و در نتيجه منجر به    پيدا  "  طلب   اصTح "

اعتراضاتی گرديد که خارج از چارچوب مد نظر  
بود که اعتراضات دانشجويی  "  طلب   اصTح "جريان  
 يک نمونه آن بود و اعتراضات معلمان در  ٧٨ تير  
اما در مجموع و به  .   يک نمونه ديگر آن ٨٠ سال  

رغم وجود گرايشاتی راديکال و حتا چپ در اين  
حاکميت دست با[  "  طلب   اصTح "ھا، جريان    جنبش 

 .ھا داشت   را در اين جنبش 
اما در مسير تعميق مبارزه طبقاتی مسلم بود که رفته  

حکومتی در اين  "  طلبان   اصTح "رفته از نقش  
ھا کاسته خواھد شد چرا که اين جريان پاسخی    جنبش 

نه فقط  .  ھا نداشت   ھای آن   عملی برای خواست 
ھای صنفی و اقتصادی، بلکه اين جريان حتا    خواست 

بورژوای    در ايجاد يک فضای سياسی که خرده 
 .مدرن بتواند نفس بکشد نيز ناتوان بود 

 و وارد شدن جامعه به يک دوران  ٩۶ ماه    جنبش دی 
در حفظ  "  طلبان   اصTح "انقTبی اعTم پايان نقش  

موازنه قوای سياسی به نفع حاکميت و اساسا اعTم  
. در داخل حاکميت بود "  طلبان   اصTح "پايان نقش  

در ھمين مقطع است که شعار دانشجويان دانشگاه  
" طلب، اصولگرا، ديگه تموم ماجرا   اصTح "تھران  

با جنبش  .  به سرعت در ميان جامعه جا باز کرد 
 نه تنھا جامعه وارد يک دوران انقTبی  ٩۶ ماه    دی 

ھای ديگر نيز    شد بلکه تاثير آن بر تمامی جنبش 
بسزا بود و صد البته جنبش دانشجويی نيز از اين  

 .تاثيرات مبرا نبود 
از اين مقطع است که گرايش راديکال، چپ و  
سوسياليستی دانشجويی راه خود را به سرعت در  

ھای    جنبش دانشجويی باز کرده تا جايی که در سال 
 در حمايت از جنبش کارگری و در نھايت در  ٩٧ 
 چنان خوش درخشيد که اساسا به انزوای  ٩٨ سال  
طلب و ديگر جريانات بورژوايی    ھای اصTح   جريان 

شعارھای  .  در جنبش دانشجويی منجر گرديد 
راديکال، پُر محتوا و مبارزات جنبش دانشجويی  

چنان بود که حتا اپوزيسيون بورژوايی از    آن 
ھايی را که در تTش    طلبان تا بورژوا ليبرال   سلطنت 

برای نفوذ در ميان صفوف جنبش کارگری بوده و  
ھستند، به موضع گيری عليه جنبش نوين دانشجويی  

ی درماندگی اين    اما تمام اين مواضع نشانه .  کشاند 
جنبش راديکال، چپ و سوسياليستی  .  جريانات بود 

 سال بار ديگر  ۴٠ دانشجويی توانست پس از حدود  
پرچم سرخ خود را که آغشته به خون دانشجويان از  

ھا در    جمله جان فشاندگان تھاجم به دانشگاه 
 .د بود شجاعانه برافراز ۵٩ ارديبھشت  

  
 
 
 

برافراشته شدن پرچمی که به 
خون سرخ جان فشاندگان 

 ھا دانشگاه
  آغشته است۵٩ در ارديبھشت 



 ٧ ٨۶٨ شماره  ٩٩  ارديبھشت  ١۵    ٧

١از صفحه   

٩درصفحه   

نسبت به آمارھای رسمی، اکنون اوضاع جامعه 
به مرحله ای رسيده است که حتا مقامات امنيتی و 
نظامی جمھوری اسTمی ھم ديگر اِبايی در 
کتمان کردن موضوع امنيتی شدن انتشار اخبار 

 .کرونا در ايران ندارند
اعتراف ابوالفضل شکارچی، سخنگوی نيروھای 
مسلح جمھوری اسTمی در مورد دستگيری 

در باره شيوع " شايعه سازی" نفر به اتھام ٣۶٠٠
ويروس کرونا در ايران، نمونه حی و حاضری 
از وضعيت امنيتی فضای جامعه در حوزه آماری 
و اطTع رسانی از وضعيت مبتTيان و کشته 
 .شدگان ويروس کرونا در جمھوری اسTمی است

 ٩ابوالفضل شکارچی، سه شنبه شب،  
ارديبھشت، با حضور در گفت و گوی ويژه 
خبری شبکه دو تلويزيون ايران، ضمن اعتراف 

 نفر به اتھام  ٣۶٠٠به اينکه تا کنون تعداد 
در باره شيوع ويروس کرونا "  شايعه سازی"

" ھيچ"دستگير شده اند، گفت، شيوع کرونا 
خسارت جانی برای سربازان ايرانی نداشته و 
در تنھا تعدادی از بازنشستگان اين نيرو که 

، بر دوران جنگ ايران و عراق آسيب ديده بودند
او در ادامه، با .  اثر اين بيماری جان باخته اند

 پزشک، پيراپزشک و پرستار ۴تائيد مرگ 
گفت، "  زمينه ای"نيروھای مسلح با بيماری ھای 

نيست و از مردم "  عدد مھمی"اين تعداد ھم 
 "فضاسازی و جنگ روانی دشمنان"خواست به 
 )تاکيدھا از ما است.(توجه نکنند

، "شايعه سازان"نمونه ديگری از بازداشت 
اظھارات علی ابراھيمی، جانشين فرمانده نيروی 

خبرگزاری برنا، .  انتظامی آذربايجان غربی است
روز چھارشنبه، به نقل از علی ابراھيمی نوشت، 
از زمان ابتدای شيوع بيماری کرونا در ايران 

 نفر از ٩٣ مورد خبر جعلی به ھمراه ٣۴٨"
عوامل انتشار اين اخبار در استان آذربايجان 

 . شده اند" غربی شناسايی
به راستی اين تعداد از دستگير شدگان که در 

کرده "  شايعه سازی"مورد شيوع ويروس کرونا 
که تا "  جعلی"اند، کيانند؟ و انتشار اين اخبار 

بدين حد دولت و نيروھای امنيتی را به ھراس 
 افکنده است، چه اخباری بوده اند؟ 

با يک نگاه اجمالی به شرايط کامT بحرانی 
جمھوری اسTمی که بعد از ورود ويروس کرونا 
چندين برابر بحرانی تر ھم شده است، به راحتی 

مورد نظر "  شايعه سازان"می توان فھميد، که 
حاکميت، ھمان کسانی بوده و ھستند که از آغاز 
تا به امروز، در مورد  حقيقت ورود و شيوع 
. ويروس کرونا به ايران اطTع رسانی کرده اند

، ھمان پزشکان، پرستاران، "شايعه سازان"اين 
کادر درمانی بيمارستان ھا و عناصر فعال 
. اجتماعی در ھر شھر و استان کشور بوده اند
افراد و گروه ھايی که به لحاظ کاری و ارتباط 
نزديکی که با مبتTيان به ويروس کرونا در شھر 
و ديار خود داشته اند، بعضا جرات کرده و 
اطTعات و آمار دقيق مبتTيان و جانباختگان اين 
. ويروس را در ھر منطقه معين انتشار داده اند
اخبار، اطTعات و انتشار ويدئوھايی که عموما 
در تعارض با آمارھای جعلی مقامات حکومتی 

بوده و در نتيجه پنھانکاری و دروغ بافی ھای 
روشن است که .  آنان را نقش بر آب کرده است

اطTع رسانی شفاف در مورد ميزان گستردگی 
شيوع اين ويروس، و نيز انتشار آمار بسيار 

 در ١٩با[ی مبتTيان و کشته شدگان کوويد 
ايران، ھرگز نمی توانست خوشايند ھيئت حاکمه 

حاکميتی که برای پيشبرد اھداف .  ايران باشد
سياسی، اقتصادی و اجتماعی خود، نياز مبرمی 
به جعل و دروغ و پنھانکاری آماری در مورد 
ميزان صدھا ھزار مبتT و ده ھا ھزار جان باخته 
ويروس کرونا در کشور دارد تا بدين وسيله، از 
يک طرف بر جنايات و بی مسئوليتی خود در به 
مسلخ بردن توده ھای مردم ايران سرپوش 
بگذارد و از طرف ديگر، با عادی جلوه دادن 
شرايط بحران کرونايی، کارگران، کارمندان و 
انبوه توده ھای بی بضاعت مردم ايران را به 
محيط ھای کار و خيابان بکشاند تا بدين وسيله 

 .تحرکی به اقتصاد ورشکسته خود داده باشد
 که ٩٨در واقع، از ھمان اوايل بھمن ماه 

خبرھای مربوط به ورود ويروس کرونا به ايران 
از طريق مجاری غير رسمی درز پيدا کرد، 
سياست دولت جمھوری اسTمی بر پايه 
پنھانکاری، دروغ و کتمان انتشار ويروس کرونا 

در پيشبرد ھمين سياست .  در ايران گذاشته شد
پنھانکاری بود، که امنيتی شدن اخبار مربوط به 
ويروس کرونا در دستور کار ھيئت حاکمه ايران 

سياستی که به دنبال آن، نمايش .  قرار گرفت
" شايعه سازان"مشت آھنين دولت با دستگيری 

که ھمان انتشار دھندگان اخبار واقعی ورود و 
 به ايران بودند، شروع ١٩شيوع ويروس کوويد 

 . شد
اگر در روزھای آغازين شروع بحران کرونا، 
شرايط امنيتی انتشار اخبار مربوط به مرگ و 

، عمدتا برای پزشکان، ١٩مير ويروس کوويد 
پرستاران، کادر درمانی بيمارستان ھا و انتشار 
دھندگان ويدئوھای کرونايی اعمال می شد، به 
تدريج اين فضای امنيتی به زير مجموعه ھای 

ابتدا، روسای دانشگاه ھای .  دولت ھم کشيده شد
علوم پزشکی ھر استان از ارائه ھرگونه آمار 
مربوط به مبتTيان و جان باختگان کرونا منع 
شدند، پس از آن، نوبت به استاندران کشور رسيد 
و سرانجام، با اولتيماتوم دو ھفته پيش حسن 
روحانی مبنی بر اينکه با تعدد مراکز آماردھی 
نمی توان مملکت را اداره کرد، موضوع امنيتی 
شدن اخبار مربوط به مرگ و مير ناشی از 
ويروس کرونا به سطوح با[تری از [يه ھای 

تا جاييکه اکنون انتشار آمار .  حکومتی کشيده شد
مرگ و مير ويروس کرونا آنچنان امنيتی شده 
است که ديگر نه تنھا از آن گردش اطTع رسانی 
سريع روزھا و ھفته ھای اوليه شيوع ويروس 
کرونا در ميان پزشکان و کادر درمانی 
بيمارستان ھا کمترين خبری نيست، که حتا در 
درون نھادھای حکومتی ھم ديگر رمقی برای 
آمار دھی غير از کانال رسمی دولت باقی نمانده 

اکنون، تنھا مسير اطTع رسانی، ھمان .  است
تصوير کسل کننده سخنگوی وزارت بھداشت 
است که روزانه بر صفحه تلويزيون جمھوری 

اسTمی ظاھر می شود و ھر بار آمارھای 
تکراری، دروغين و جعلی تعداد مبتTيان و کشته 

 را به خورد توده ھای ١٩شدگان ويروس کوويد 
با اين ھمه و به رغم تTش .  مردم ايران می دھد

ھمه جانبه دولت در جعل آمار، باز ھم کم و بيش 
شاھد کشمکش ھايی در درون جناح ھای 
حاکميت برای ارائه آمارھای متفاوت از آمار 

 .رسمی دولت ھستيم
به غير از نھادھای غير حکومتی، مرکز پژوھش 
ھای مجلس ارتجاع اسTمی، شماری از 
نمايندگان مجلس و رئيس و اعضای شورای شھر 
تھران، از جمله نھادھا و افراد حکومتی ھستند 
که کماکان تعداد قربانيان ويروس کرونا در ايران 

از آمار رسمی اعTم کرده و "  بسيار بيشتر"  را 
معتقدند که دولت و وزارت بھداشت در ارائه 

برای نمونه، .  آمار با شفافيت عمل نکرده است
محسن ھاشمی، رئيس شورای شھر تھران، در 

 فروردين بر اساس داده ھای مرکز ٣١روز 
" نظرات متخصصان"پژوھش ھای مجلس و 

آمار ابتT به کرونا در ايران، اعTم کرد که آمار 
مبتTيان و کشته شدگان ويروس کرونا  بسيار 

اظھار ".  بيشتر از عدد اعTم شده رسمی است
نظر محسن ھاشمی در زير سئوال بردن آمارھای 
 Tرسمی، آنچنان خشم دولت را برانگيخت که ب
فاصله عباس صالحی، وزير فرھنگ و ارشاد 
اسTمی، به اعضای شورای شھر تھران ھشدار 

وزارت "داد، که در سخنان خود تنھا به آمار 
سوء "در باره کرونا استناد کنند، تا از "  بھداشت

 . جلوگيری شود" استفاده رسانه ھای معاند
محسن ھاشمی اما به رغم تھديدات وزير ارشاد، 

 ارديبھشت ٧يک ھفته بعد نيز در جلسه علنی 
شورای شھر تھران، در مقابل خبرنگاران يک 
. بار ديگر آمارھای دولتی را زير سئوال برد
محسن ھاشمی، پسر ھاشمی رفسنجانی که خود 

و از جمله سرسپردگان "  آقازادگان"يکی از 
ھمين نظام است، اينبار نيز، با توجه به آمار 
تفکيکی ارائه شده از طرف دولت در تھران و 
نيز با تکيه بر ميزان دفن شدگان بھشت زھرا در 
دو ماه گذشته، آمارھای دولتی را به چالش گرفت 
و به خبرنگاران گفت، آمارھای رسمی دولت  

عTوه بر اين، روزنامه .  کامT غير واقعی ھستند
 ارديبھشت، طی ١٠شرق نيز روز چھارشنبه 
 ھزار نفر در دو ١٣گزارشی از دفن دست کم 

ماھه اسفند و فروردين در بھشت زھرای تھران 
بر اساس گزارش شرق، با دانستن رقم  .  خبر داد

فوق و مقايسه آن با ميزان دفن شدگان بھشت 
زھرا در ماه ھای مشابه سال گذشته، دست کم به 
طور نسبی می توان به آمار کشته شدگان ويروس 

 .کرونا در تھران دست يافت
از آنجا که دولت جمھوری اسTمی برای امنيتی 
کردن وضعيت بحرانی کرونا در جامعه به شدت 
اصرار دارد، در پی استناد شورای شھر تھران 
به آمار دفن شدگان بھشت زھرا، اينبار اداره ثبت 
احوال کشور نيز در اقدامی ھماھنگ با سياست 
جمھوری اسTمی اعTم کرد، از اين پس از ارائه 
 . آمار تازه مرگ در کشور خودداری خواھد کرد

به رغم اينکه دولت در پيشبرد سياست امنيتی 
کردن انتشار آمار مبتTيان و جان باختگان 
ويروس کرونا ھمچنان اصرار و تاکيد دارد، 
پيشبرد اين سياست اما برای ھيئت حاکمه ايران 

 بحران کرونا و امنيتی شدن آن در جامعه
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ازجمله ھتلداری، صنعت توريسم، دفاتر 
شھری و خارجی،  ھواپيمايی، سفرھای بين

ھا و امثال آن نيز کار  خانه ھا و قھوه رستوران
مسدود شدن .  اند داده و بيکار شده خود را ازدست

مرزھای زمينی، دريايی و ھوايی توسط 
کشورھای ھمسايه به خاطر جلوگيری از شيوع 
بيماری کرونا و قطع مباد[ت تجاری و 

ھايی که در  بازرگانی، رکود را در تمام آن بخش
ھا ھزار  اند در پی داشته و ده اين زمينه فعال بوده

در واحدھای .  اند داده نفر شغل خود را ازدست
اند، چه آن  شده ھا که تعطيل صنعتی نيز چه آن

اند،  دسته که با کاھش توليد به فعاليت ادامه داده
صدھا ھزار کارگر اخراج و از کار بيکار 

طبق اظھارات ھوشيار فقيھی معاون .  اند شده
ريزی اتاق اصناف ايران،  اقتصادی و برنامه

 ھزار نفر فقط در واحدھای ۶٠٠ميليون و  يک
بسياری .  دھند صنعتی شغل خود را از دست می

ھای توليدی  برای مثال در حوزه توليد و  از رشته
توزيع لوازم بھداشتی که از قبل ھم با مشکل 
واردکردن و تأمين مواد اوليه روبرو بودند، پس 

شده و کارگران  از ماجرای کرونا عمTً تعطيل
 ٨روزنامه شرق .  اند اين واحدھا بيکار شده

در ده روز گذشته :  نويسد  می٩٩ارديبھشت 
 ھزار کارگر در مازندران، گيTن ١٠٠کم  دست

: نويسد روزنامه اعتماد می.اند و لرستان بيکار شده
اند و   درصد قطعه سازان تعديل نيرو داشته۴٠

سازی تعطيل    کارخانه قطعه١٠٠تاکنون بيش از 
. اند سازی بيکار شده  ھزار کارگر قطعه٢٠٠و 

صنايع خودروسازی و پتروشيمی نيز بخشی از 
اند و وضعيت  داده بازار پيشين خود را ازدست

فروش و کسب مجدد اين بازارھا عجالتاً نامعلوم 
علی ربيعی سخنگوی کابينه روحانی چند .  است

 ھزار کارگاه ۵٠٠ ميلين و ١تر گفت  روز پيش
ھای مجلس  اند و با[خره مرکز پژوھش شده تعطيل

 اعTم ٩٩ فروردين ٩در گزارش خود مورخ 
 ميليون و ۶ ھزارتا ٨٠٠ ميليون و ٢کرد بين 

 ھزار نفر از شاغلين به خاطر بحران کرونا ۴٠٠
 .شغل خود را از دست خواھند داد

ای نيست که به وضعيت انبوه  ھيچ نھاد يا مؤسسه 
ھا را تأمين  ميليونی بيکاران رسيدگی و معاش آن

نويسی گسترده بيکاران برای دريافت بيمه  نام.  کند
بيکاری، وخامت وضعيت معيشتی و فقر و 

. گذارد ھا بيکار را به نمايش می تنگدستی ميليون
 ارديبھشت يعنی در ٨ فروردين تا ٣٠در فاصله 

 ھزار نفر در ۶۵ روز ١٠ظرف فقط 
قم،مازندران، کرمانشاه،چھارمحال و بختياری و 

نويسی  سبزوار برای دريافت بيمه بيکاری نام
 کارگر ٣٠٠ھمين چند روز پيش .  اند کرده

شده زرين برای دريافت بيمه  کارخانه تعطيل
. بيکاری به سازمان تأمين اجتماعی معرفی شدند

 ھزار نفر برای ۶٣٠تنھا تا پايان فروردين 
در استان .  اند نام کرده دريافت بيمه بيکاری ثبت

 ٩٩ فروردين ١۶ تا ٩٨ اسفند ٢٨اصفھان از 
بيست ھزار نفر برای دريافت بيمه بيکاری 

محسن نيرومند مديرکل .  اند نويسی کرده نام
تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفھان در 

نويسی برای دريافت  گفتگو با تسنيم کثرت نام
خواند و گفت اگر "  کننده نگران"بيمه بيکاری را 

چنانچه "ھا بر ھمين منوال باشد،  نويسی تعداد نام
کل اعتبار کشور را ھم به اصفھان تخصيص 

پذير نخواھد  دھيم، پوشش تمام متقاضيان امکان
 ."بود

که صف بيکاران و متقاضيان دريافت  درحالی
تر  تر و متراکم بيمه بيکاری پيوسته طو[نی

ھای  شود، اما بنا به گزارش مرکز پژوھش می
 درصد افراد بيکار شده، ٧٠مجلس بيش از 

که مشمول  ای ندارند و يعنی اين پوشش بيمه
فراتر از اين، .  شوند دريافت بيمه بيکاری نمی

ای   درصدی که پوشش بيمه٣٠ی آن  حتی ھمه
دارند نيز برای دريافت بيمه بيکاری معرفی 

سخنان مديرکل تعاون، کار و رفاه .  شوند نمی
اجتماعی خراسان شمالی در اين زمينه گويا و 

: نويسد ايلنا به نقل از وی می.تأييد ھمين مدعاست
 نفر در استان متقاضی ١۵٠٠ تا ١٠٠٠سا[نه 

اما کرونا باعث پنج برابر .  شوند بيمه بيکاری می
نويسيد تاکنون  ايلنا می.  شدن اين رقم شده است

اند که از اين تعداد  نويسی کرده  نفر نام۵٩٠٠
 نفر شرايط اوليه برقراری بيمه بيکاری ۴٠۵٩

 ١٠١۴کند از اين تعداد  اند و اضافه می را داشته
نفر به اداره کل تأمين اجتماعی برای دريافت 

ديگر از حدود  عبارت به.  اند شده بيمه بيکار معرفی
ای که شرايط اوليه برقراری  شده چھار ھزار بيمه

اند نزديک به ھزار نفر  بيمه بيکاری را داشته
 درصد آنان به سازمان تأمين ٢۵يعنی فقط 

اجتماعی برای دريافت بيمه بيکاری 
 . اند شده معرفی

پی  در ھای وزارت کار پی کل مسئو[ن و مدير
کنند بيمه بيکاری فقط به کسانی  اعTم می
شود که او[ً زيرپوشش قانون کار  پرداخت می

کم شش ماه حق بيمه  شده، دست باشند، ثانياً بيمه
پرداخت کرده باشد و ثالثاً کارفرما حق بيمه 

شده را به   درصد مزد بيمه٣بيکاری  به ميزان 

اين .  سازمان تأمين اجتماعی پرداخت کرده باشد
ست که بسياری از کارفرمايان سھم بيمه  درحالی

. کنند را به سازمان تأمين اجتماعی پرداخت نمی
ازپيش  موضوعی که طی دو سه سال اخير بيش

 شده تا آنجا که دفترچه بيمه کارگران از  رايج
روست که پرداخت سھم بيمه  ازاين.  افتد اعتبار می

موقع  به سازمان تأمين اجتماعی و تمديد به
ھای مھم  دفترچه بيمه، به يکی از خواست

کارگران در بسياری از اعتراضات کارگری 
 .شده است تبديل

با اين حساب کامTً روشن است که اکثريت بسيار 
ھا، مشمول دريافت مقرری بيمه  بزرگ بيکارشده
مسعود بابايی مديرکل بيمه .  شوند بيکاری نمی

صراحت  بيکاری وزارت کار در گفتگو با مھر به
قاليبافان، کارگران ساختمانی و "  گويد می

و ما "  شوند رانندگان مشمول اين قانون نمی
 نفره و ١٠ھای  کنيم کارگران کارگاه اضافه می

اند و  شده تر که از شمول قانون کار خارج کم
ازلحاظ کمی اکثريت کارگران ايران و بخش 

ھای اخير را نيز تشکيل  زيادی از بيکارشده
شوند،  دھند، مشمول دريافت بيمه بيکاری نمی می

ھا،  ھا، مسافرکش ھا، نظافتچی فروش دست
خانگی،  ھای موتوری، تعميرکاران لوازم پيک

ھا، کارگران خدماتی و  کارگران رستوران
کارگران فکری در مدارس غيرانتفاعی و نظير 

ھا نيز مقرری بيمه بيکاری دريافت نخواھند  اين
نبايد فراموش کرد که مقرری روزانه .  کرد
ی بيکار، که در بھترين حالت فقط  شده بيمه

شود   درصد کارگران بيکارشده می٢۵مشمول 
 درصد متوسط مزد ۵۵بسيار ناچيز و معادل 

.  شده است  روز قبل از بيکاری بيمه٩٠روزانه 
 تا ۶ی بيکاری که  شده بر طبق جدول زير، بيمه

 ماه سابقه پرداخت بيمه داشته باشد اگر مجرد ٢۴
 ماه ١٢ ماه و اگر متأھل يا متکفل باشد ۶باشد 

 .کند مقرری بيمه بيکار دريافت می
بنابراين روشن است که با توجه به گرانی کا[ھا و  
خدمات و نرخ تورم فزاينده، با مقرری بيمه بيکاری  

 ھای شديد اجتماعی پساکرونا تکان
١٠از صفحه   

٩درصفحه   

 حداکثر مدت استفاده از مقرری جمعاً با احتساب
 ھای قبلی دوره

 سابقه پرداخت بيمه

   برای مجردين برای متأھلين يا متکفلين

  ماه٢۴ ماه لغايت ۶از   ماه۶  ماه١٢

  ماه١٢٠ ماه لغايت ٢۵از   ماه١٢  ماه١٨

  ماه١٨٠ ماه لغايت ١٢١از  ماه١٨  ماه٢۶

  ماه٢۴٠ ماه لغايت ١٨١از   ماه٢۶  ماه٣۶

  ماه به با[٢۴١از   ماه٣۶  ماه۵٠



 ٨۶٨ شماره  ٩٩  ارديبھشت  ١۵    ٩

٧از صفحه   

٩ 

ميليونی    صف ده .  توان زندگی را اداره کرد   نمی 
 درصد از  ٧۵ بيکاران و گرسنگان، فقط با پيوستن  

ھا کارگری که مشمول دريافت بيمه بيکاری    ميليون 
شود،    تر می   تر و سنگين   شوند نيست که متراکم   نمی 

بگيران بيمه بيکاری نيز    بلکه آن گروه اندک مقرری 
 .اند   ی ھمين گرسنگان   در زمره 

البته کابينه روحانی وعده داده است با کارگرانی که  
 قانون  ۶ اند بر مبنای ماده    در اثر کرونا بيکار شده 
" شده است   در اين ماده گفته .  بيمه بيکاری عمل کند 

شدگانی که به علت بروز حوادث قھريه    بيمه   -۶ ماده 
و غيرمترقبه از قبيل سيل، زلزله، جنگ،  

که سابقه    شوند درصورتی   بيکار می ...  سوزی و   آتش 
تر از شش ماه باشد،    پرداخت حق بيمه آنان کم 

مطابق مشمولينی که دارای شش ماه سابقه پرداخت  
باشند، از مقرری بيمه بيکاری استفاده    حق بيمه می 
 "خواھند کرد 

شود با[خره تکليف    گرچه در اينجا مشخص نمی 
اند چه    کسانی که حتی يک ماه حق بيمه نپرداخته 

شود، اما بر طبق اين ماده البته باکمی اغماض،    می 
 درصد کارگرانی که در اثر کرونا بيکار  ٧۵ آن  
دارند به    شوند حق   اند و مشمول قانون کار نمی   شده 

. مدت شش ماه مقرری بيمه بيکاری دريافت کنند 
اکنون تTش    گرچه روحانی و کابينه وی از ھم 

اند تا با تردستی اين شش ماه را به سه ماه تقليل    کرده 
 .دھند 

اين واقعيت برکسی پوشيده نيست که نه  
داران و نه دولت آنان به فکر کارگران و    سرمايه 

جمھوری اسTمی ھرگز  .  بيکاران نبوده و نيستند 
نخواسته است گرھی از مشکTت کارگران و ديگر  

سران رژيم خيلی صريح  .  کش بگشايد   اقشار زحمت 
بندند، مشکTت مردم    ھا می   و آشکار چشم بر واقعيت 

گويند، حقايق را وارونه    کنند، دروغ می   را انکار می 
کنند که گويا    دھند و طوری وانمود می    می   جلوه 

اوضاع بر وفق مراد مردم است و ھيچ مشکلی  
حسن روحانی در اين اواخر ھر بار که  .  وجود ندارد 

لب به سخن گشوده است، جز خودستايی و تعريف و  
اضافه    ھای بزرگ به   تمجيد از وضع موجود و دروغ 

لبخندھای کريه که قلب کارگران و عموم زحمت  
دار ساخته،  تحويل مردم نداده    کشان را جريحه 

شده که    ی ھنرمندی وی در اين خTصه   ھمه .  است 
و توده مردم را به سُخره  !  خود گويد و خود خندد 

بديھی است که وقاحت و شيادی حسن  .  گيرد 
روحانی و نحوه برخورد کل نظام سياسی حاکم با  
مردم در ارتباط با کرونا و عواقب آن، خشم و نفرت  

تر و    تر و متراکم   کشان را فزون   کارگران و زحمت 
عزم و اراده آنان برای انتقام و به زير کشيدن تمام  

 .تر ساخته است   نظم موجود، راسخ 
سران حکومتی بايد اين را بدانند و تا حد زيادی به   

ازپيش بحران    ی تعميق بيش   اند که نتيجه   آن پی برده 
اقتصادی، تشديد فزاينده فشارھای معيشتی و تراکم  
خشم و نارضايتی در صفوف ميليونی بيکاران و  

کشان،    تھيدستان و عموم کارگران و زحمت 
موج جديدی از  .  برآشوبی گرسنگان است 

ھای بزرگ    ھا و تکان   ھا، اعتصاب   ھا، قيام   شورش 
اين موج تا به زير کشيدن تمام  .  اجتماعی درراه است 

 .نظم موجود ادامه خواھد داشت 

، ھمراه با ١٩تھاجم مرگبار ويروس کوويد 
اقدام دولت در اعTم وضعيت نسبتا عادی 
کشور، و پيامد آن بازگشايی کليه مراکز 
توليدی، خدماتی و کشاندن توده کارگر و 
مردم به محيط کار و خيابان و ميدان ھای 
شھر و در نھايت، تشديد فضای امنيتی 
بحران کرونايی با پيشبرد سياست منع 
ھرگونه ارائه آمار و اطTعات مربوط به 
مبتTيان و جان باختگان ويروس کرونا در 
ايران، نمادی از تناقضات جمھوری اسTمی 

 . در مواجھه با بحران ويروس کرونا است
روشن است که رھايی از اين تناقض چند 
وجھی و برون رفت از وضعيت نابسامان و 
وخامت بار موجود، نه فقط برای جمھوری 
اسTمی به سادگی ممکن نيست، بلکه تحمل 
وضعيت مرگبار موجود برای کارگران و 
عموم توده ھای مردم ايران نيز به مراتب 

از اين رو، تنھا .  دشوارتر از گذشته است
چشم اندازروشنی که پيش روی کارگران و 
توده ای مردم ايران است، اقدام عمومی آنان 
برای درھم شکستن فضای امنيتی کرونايی و 
حرکت وسيع اعتراضی آنان برای برون 
رفت از وضعيتی مرگباری است که 

 . جمھوری اسTمی برايشان رقم زده است
 

چندان ھم بدون ھزينه نبوده و نمی توانست 
از ھمان ابتدا روشن بود که اعTم .  ھم باشد

آمارھای دروغين دولتی به منظور کاھش 
تعداد مبتTيان و مرگ و مير ناشی از 

 در ايران، با نظر ھيچ ١٩ويروس کوويد 
يک از متخصصان اپيدميولوژی داخل و 
خارج و نيز با داده ھای علمی سازمان 
. بھداشت جھانی کمترين خوانايی ندارد
سازمان بھداشت جھانی، ميزان جانباختگان 
ويروس کرونا در ايران را دست کم پنج 
. برابر آمار دولتی اعTم کرده است
متخصصان، پزشکان و کادر درمانی 
بيمارستان ھای ايران نيز، مرگ و مير ناشی 
از ويروس کرونا در ايران را فاجعه بار 
دانسته و تاکنون بر رقم چندين برابر آمار 

 . دولتی تاکيد داشته اند
مجموعه فشارھای داخلی و خارجی، از 
جمله فشار سازمان بھداشت جھانی و 
اظھارات گاه و بيگاه کادر درمانی بيمارستان 
ھای ايران، ھمراه با بی اعتمادی کامل توده 
ھای مردم نسبت به عملکرد فاجعه بار 
جمھوری اسTمی در مقابله با ويروس 
کرونا، شرايط را به طور روز افزونی برای 
ھيئت حاکمه ايران تنگ و تنگ تر کرده 

لذا برای رھايی از وضعيت موجود، .  است
وزير بھداشت جمھوری اسTمی را بر آن 

 ارديبھشت، در ١٠داشت تا روز چھارشنبه 
گفتگو با خبرگزاری ايرنا به طور تلويحی 
بر نادرست بودن آمارھای دولتی اعتراف 

نمکی، وزير بھداشت کابينه روحانی، با .  کند
بيان اينکه در روزھا و ھفته ھای اوليه ورود 
و شيوع ويروس کرونا، به دليل غافلگيری، 
نبود امکانات [زم درمانی، عدم به موقع 
انجام تست و تشخيص نادرست بيماران 
کرونايی، ممکن است آمار مبتTيان و جان 

 بيشتر از آن ١٩باختگان ويروس کوويد 
او .  تعدادی باشد که تاکنون اعTم شده است

در نھايت، وعده تجديد نظر در سنجش 
ميزان آمار مبتTيان و جانباختگان ويرو س 

 .کرونا را داد
آنچه مسلم است، اعتراف جديد وزير 
بھداشت و ترفند وعده تجديد نظر آماری او 
نيز، ھيچ کمکی به دولت جمھوری اسTمی 
در برون رفت از بحران جعل آمار کرونايی 

جمھوری اسTمی در مقابله با .  نخواھد کرد
ويروس کرونا با يک تناقض چند وجھی 

پنھانکاری و پيشبرد سياست .  مواجه است
و در ھمان حال "  قرنطينه بی قرنطينه"

درخواست خانه نشينی از توده ھای مردم 
ايران و رھا کردن آنان بدون تامين امکانات 
معيشتی، درمانی و بھداشتی در مواجھه با 

ھای شديد اجتماعی  تکان
 پساکرونا

٨از صفحه   

 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  )مه(خروش 
 

 آلمان
 

  يورو۵٠ رفيق فريبرز رئيس دانا
    
     

 سوئد
 

  کرون٢٠٠   آزادی و سوسياليسم
 

 ھلند
 

  يورو١٠  داريوش کوھی 
 

 بحران کرونا و
  امنيتی شدن آن در جامعه



 ٨۶٨ شماره  ٩٩  ارديبھشت  ١۵    ١٠

 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اسPمی 

٨درصفحه   

١از صفحه   

 ميليون افزايش ١٠سال، شمار بيکاران را به 
کرده  ھا زن و مرد بيکار و تحصيل ميليون.  داد

دانشگاھی جويای کار، درمانده از تTش برای 
کار و اشتغال به اعماق فقر و تھيدستی و 

کرونا و عواقب آن اما .  اند شده گرسنگی رانده
روشنی بر عمق و دامنه اين بحران بسی  به

افزوده و آن را به مرحله ستيز نھايی رسانده 
پس از شيوع بيماری کرونا، تنھا در يک .  است

بازه زمانی بسيار کوتاه، صدھا ھزار تن ديگر 
با ادامه وضع .  اند شده بيکار و به خيابان پرتاب

کشد که  موجود، زمان زيادی به درازا نمی
صف  شوند و به ھا تن ديگر بيکار می ميليون

تمام شرايط و .  پيوندند ميليونی بيکاران می ده
مراتب  ھا، حاکی از آن است که اوضاع به نشانه
تر ازآنچه اکنون ھست خواھد شد و تراکم  وخيم

١٠ 

ھای  نامSه          ))))ا���ـ�ا���ـ�ا���ـ�ا���ـ�((((�ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن برای ارتباط با 

 .  زيرارسال نمائيد خود را به آدرس
 

 :سوئيس
Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 
 

ھای مالی خود را به ش°م°اره حس°اب  کمک
بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھ°م°راه 

ھ°°ای  ک°°د م°°ورد ن°°ظ°°ر ب°°ه ي°°ک°°ی از آدرس
 . سازمان ارسال کنيد

:شماره حساب  
 

Stichting ICDR   نام صاحب حساب:  
 
NL08INGB0002492097 
Amsterdam, Holland 
 

 :نشانی ما برروی اينترنت
 

http://www.fadaian-minority.org 
 

 : E-Mailپست الکترونيک 
 

info@fadaian-minority.org 

 

کانال آرشيو نشريه کار ارگان سازمان فدائيان 
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 : آدرس کانال سازمان در تلگرام
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 :آدرس سازمان در اينستاگرام

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

 آدرس سازمان در فيس بوک
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فشار در صفوف تھيدستان و بيکاران و 
ھای شديد اجتماعی را در دستور  چيزان، تکان بی

 .کار جامعه قرار خواھد داد
ھای دولتی،  ھا و رسانه روزی نيست که روزنامه

خبر تعطيلی اين مؤسسه و آن کارخانه و بيکاری 
ھزاران کارگر در اين يا آن بخش صنعتی و 

صدھا ھزار کارگر .  خدماتی را اعTم نکنند
تنھا .  اند ساختمانی و کارگران صنوف بيکار شده

 ھزار ٨٠ ھزار و در مازندران ۴٠در مشھد 
صدھا ھزار .  اند کارگر ساختمانی بيکار شده

ھای  کارگر ساختمانی در ديگر شھرھا و استان
. اند کشور نيز دچار سرنوشت مشابھی شده

موضوع فقط به کارگران ساختمانی خTصه 
صدھا ھزار کارگر در بخش خدمات .  شود نمی

 ھای شديد اجتماعی پساکرونا تکان

 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 
 عمودیپو[ريزاسيون 
 

 :ھای تلويزيون دموکراسی شورايی ساعات پخش برنامه
  شب ١١ تا ٩از ساعت :  دوشنبه

  عصر۵ تا ٣ صبح و ساعت ١١ تا ٩ساعت -بامداد  ۵  تا ٣ساعت بازپخش : شنبه سه

   شب ١١ تا ٩از ساعت : چھارشنبه
  عصر۵ تا ٣ صبح و ساعت ١١ تا ٩ساعت -بامداد  ۵  تا ٣ساعت بازپخش : پنجشنبه

 
  شب ١١ تا ٩از ساعت :  جمعه
  شب١٠ تا ٩از ساعت  : شنبه

  عصر۵ تا ٣ صبح و ساعت ١١ تا ٩ساعت  -بامداد ۵  تا ٣ساعت بازپخش : شنبه

  صبح١٠ تا ٩ بامداد، ساعت ۴ تا ٣ساعات بازپخش : يکشنبه
  بعدازظھر۴ تا ٣ و ساعت 

: ، شماره تلفنcom.gmail@tv.Shora: آدرس ايميل
٠٠۴۵٣۶٩٩٢١٨٧ 

com.tvshora://https ،org.aghaliyat-fadaian://https 
  tvshora@: ، تلگرامShora shora: بوک فيس


