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مصوبه جديد مجلس و تشديد 
 نزاع در درون ھيئت حاکمه

 
مصوبه جديد مجلس ارتجاع اس�می در مورد 

ترين تعھدات برجامی جمھوری  کنار نھادن مھم
اس�می در دو ماه آينده، جنجال جديدی را در 

ھای ھيئت حاکمه برانگيخته و  درون جناح
. شدت حاد کرده است ھا را به اخت�فات جناح

که روحانی در پی پيروزی بايدن در  درحالی
ھای ديپلماتيک برای  آمريکا در تدارک بندوبست

نوعی از توافق بود، رقبای وی در  حصول به
مجلس از فرصتی که ترور فخری زاده پيش 

اقدام راھبردی "آورد، بھره گرفتند تا با مصوبه 
اکنون  ت�ش وی را از ھم"  ھا برای لغو تحريم

بنابراين، .  برای ھرگونه توافقی خنثی سازند
رغم  کرده بودند،  به طرحی را که از قبل تھيه

 ١١روزه در  مخالفت روحانی و کابينه او، يک
. آذرماه در کليات و جزئيات، تصويب کردند

شورای نگھبان نيز فردای آن روز اين مصوبه 
درنگ توسط رئيس مجلس به  را تأييد کرد و بی
بر طبق اين مصوبه گرچه .  روحانی اب�غ شد

ھای جمھوری اس�می  مذاکره نفی نشده و ديپلمات
توانند به مذاکرات پشت پرده ادامه  اکنون می از ھم

دھند، اما توافقاتی که روحانی در پی آن بود 
 .کلی ناممکن شده است اکنون ديگر به

که "  ھا  طرح اقدام راھبردی برای لغو تحريم "
 ٩پس از تصويب، حکم قانون را پيداکرده است، 

بر طبق اين : است۶ترين آن بند  بند دارد که مھم
دولت جمھوری اس�می ايران موظف است «:  بند

در صورت عدم اجرای کامل تعھدات کشورھای 
ای در قبال ايران و عادی  متعاھد توافق ھسته

نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع 
ھای نفتی  صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده

ايران و برگشت کامل و سريع ارز منابع حاصل 
اeجرا شدن اين   ماه پس از eزم٢از فروش، 

قانون در مجلس شورای اس�می اجرای 
 ».الحاقی را متوقف کند)  پروتکل(داوطلبانه سند 

ماھه را  اeجل يک ناگفته نماند که مجلس ضرب
تعيين کرده بود که شورای نگھبان آن را به دو 

 . ماه افزايش داد

ضجه ھای مردم سيل زده از ھر سو به گوش می 
مردمی که خانه و کاشانه ھايشان در  سيل .  رسد

مردمی که با جاری .  و گنداب فرو رفته است
شدن  فاض�ب به درون اتاق ھای شان اسير زالو 

مردم بی پناھی که در امواج سيل رھا .  شده اند
شده اند و شريعتی، استاندار وقيح خوزستان، 
خود و استانداری را از ھر مسئوليتی در قبال 

در سراسر .  سيل و سيل زدگان مبرا کرده است
ايران،  شھرداران به دزدی و اخت�س و چپاول 

 ١۴٠٠)يحه بودجه 
 ی تمام نمای ورشکستگی نظم حاکم  آئينه
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 نگذاريم ضجه ھای برآمده از سيBب 
 در سکوت خفه شوند

سرمايه که حاصل کار و رنج کارگراست، ساeنه 
ھا ھزار کارگر را در پيشگاه ارزش اضافه  ده

داری اساساً توليد  توليد سرمايه.  کند قربانی می
سرمنشأ .  ارزش اضافی و جذب کار اضافی است
نشده ھمين  سرمايه و انباشت آن، ارزش پرداخت

برخ�ف تمام .  کار، يعنی ارزش اضافه است
ھا  کاeھا و مواد اوليه و وسايل توليد که ارزش آن

در پروسه توليد، به کاe و محصول جديد منتقل 
شود، نيروی کار يگانه کاeيی است که در  می

جريان توليد، ارزشی بيشتر از قيمت خود توليد 
ی  ارزش جديدی است که  کند و آفريننده می

ھرچقدر شدت .  کند دار آن را تصاحب می سرمايه
تر باشد، ارزش  کار بيشتر و ساعات کار طوeنی

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )ا��ّ�(��ز	�ن ��ا���ن 

 گزارشی از برگزاری 
  دسامبر۵آکسيون 

  در شھر آمستردام در ھلند     

 شمار سرمايه ناايمنی محيط کار و قربانيان بی

 مان رژه برای  آزادی
 

در اولين ]"  شغلی[کارگران واقع در شرايط ناامن "ھر سال در ھمبستگی با "  ت.ژ.ث"اتحاديه کارگری 
ھای امسال اين اتحاديه، تعليق رفرم بيمه  از جمله خواسته.  کند شنبه دسامبر تظاھراتی را برگزار می

  اما به جز آن، ويژگی.  شان در خطر است ھای بيشتر به کارگرانی بود که اشتغال بيکاری و کمک
جديد و معترض به خشونت پليس، به رغم "  قانون امنيتی"ھای مخالف  تظاھرات امسال، پيوستن گروه

 ٨ نوامبر برابر با ٢٨(وعده بازنگری در بخشی از اين قانون دو روز پس از تظاھرات عظيم  ھفته پيش 
 . شھر و شھرستان در سراسر فرانسه بود٩۵در بيش از ) آذر
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 مصوبه جديد مجلس و تشديد نزاع در درون ھيئت حاکمه

مکلف «اين مصوبه دربندھای ديگر نيز دولت را 
 درصدی را عملياتی ٢٠سازی   که غنی»کرده

کند و سازمان انرژی اتمی ھم استفاده از 
 را در دستور کار ٨ و ۶ھای نسل  سانتريفوژ
 .قرار دھد

ھمچنين دولت موظف به ذخيره و توليد ساeنه 
 درصد شده و ٢٠ کيلوگرم اورانيوم با غنای ١٢٠

 ۵٠٠سازمان انرژی اتمی نيز بايد ماھانه حداقل
سازی شده با غنای پايين  کيلوگرم اورانيوم غنی

 .توليد و نگھداری کند
برداری از کارخانه توليد  ع�وه بر اين، بر بھره

 ماه پس ۵اورانيوم فلزی در اصفھان ظرف مدت 
سازی رآکتور  از تصويب اين قانون، بھينه

 ۴٠سنگين  سنگين اراک و طراحی رآکتور آب آب
ھای  مگاواتی ديگر باھدف توليد راديو ايزوتوپ

 .بيمارستانی نيز تأکيد شده است
ھای   اين قانون چگونگی پيشبرد سياست٧دربند 

ھای  ھای آتی با طرف جمھوری اس�می و توافق
 : شده است مقابل تعيين

 نيز بر مجازات تعزيری استنکاف ٩در بند 
 . کنندگان از اجرای اين مصوبه تأکيد شده است

روحانی و کابينه وی که با اين مصوبه عم�ً از 
توافقات کنار گذاشته شدند، مخالفت شديد خود را 

ربيعی .  با طرح و تصويب آن، اع�م نمودند
سخنگوی کابينه يک روز قبل از تصويب طرح 

 :گفت
به نظر دولت موضوع از اختيارات شورای "  

عالی امنيت ملی است  و مسئوليت ھرگونه 
ھای  تصميم چه درباره برجام و چه برنامه

 قانون اساسی بر ١٧۶ای بر اساس اصل  ھسته
ھيچ نھاد و .عھده شورای عالی امنيت ملی است 

تواند خارج از اين چارچوب  تنھايی نمی ای به قوه
 ."اقدام کند

رغم مخالفت کابينه روحانی اين طرح  اما به
 . تصويب و به تأييد شورای نگھبان رسيد

. در پی تصويب طرح، اخت�ف باe گرفت
عنوان طرح، مقابله "سخنگوی کابينه اع�م کرد 

با تحريم است که معتقديم اين طرح مقابله با 
 ٢٠سازی  اگر قرار بود غنی.  تحريم نيست

درصدی و اجرا نکردن پروتکل الحاقی منجر به 
 ." ايم رفع تحريم شود که ما قب�ً آن را داشته

: روحانی با عصبانيت خطاب به رقبای خود گفت
اگر دولت .  ای نکنيم و ھول نکنيم ھيچ عجله"

موفقيتی به دست آورد، اين موفقيت را تقديم شما 
. ما دست ھمه را خواھيم بوسيد.  خواھد کرد

ھايی  بگذاريد باحوصله، تحمل، خردورزی و آن
وچندساله در اين امر دارند و در  که تجربه بيست

ديپلماسی موفق بودند و در ديپلماسی بارھا و 
بارھا آمريکا را در سازمان ملل شکست دادند، 

 ."کارشان را انجام بدھند
تر به اين مصوبه حمله  رئيس دفتر وی نيز صريح

کنند و قوانينی را  اندازی می سنگ: "  کرد و گفت
ھا را  رسانند تا دولت نتواند تحريم به تصويب می

عجيب اين است که در مصوبه اقدام .  بردارد
اند  ھا بندھايی گذاشته راھبردی برای لغو تحريم

شود اما اسمش  که معلوم است مانع رفع تحريم می
 ."اند ھا گذاشته را رفع تحريم

اش آماج  در جبھه مقابل اما روحانی و کابينه

ويژه در  ھای رقيب به حم�ت گسترده گروه
ازاين، با مداخله  اگرچه پيش.  اند مجلس قرارگرفته

ای بحث اعدام روحانی خاتمه يافت، اما در  خامنه
ھای علنی مجلس  ھمين چند روز اخير در بحث

بار ديگر برخی از مجلسيان خواستار محاکمه و 
مجازات وی و اعضای کابينه پس از  پايان يافتن 

قاليباف، رئيس مجلس نيز، .  دوره دوازدھم شدند
طور ضمنی به روحانی و  با تصويب طرح به

ای مورد تأييد  کابينه، يادآور شد که اگر مسئله
ای باشد، نه اصل قانون اساسی مورد استناد  خامنه

ھا ارزشی خواھد داشت و نه نظر شورای  آن
ای  درواقع درست است که خامنه.  عالی امنيت

مجوز گشودن باب مذاکره را به روحانی داد، اما 
او توافقات احتمالی موردنظرش را به باند 
ديگری سپرد که پس از روحانی بايد بر سر کار 

ای به  رو طرح مجلس با تأييد خامنه ازاين.  آيد می
برخ�ف نظر "قاليباف گفت .  تصويب رسيد

کسانی که موضوع را مربوط به شورای عالی 
دانند، اين حق و وظيفه مجلس است که  امنيت می

در ھر موضوعی در کشور دخالت کرده و 
 ." گيری کند تصميم

جدال لفظی دو جناح چنان  باe گرفت که 
دبيرخانه شورای عالی امنيت ملی رژيم نيز وارد 

اين دبيرخانه روز شنبه اين ھفته، با . معرکه شد
ای طرفداران روحانی را موردحمله  صدور بيانه

قانون فوق مسئله خاصی : "قرارداد و اخطار کرد
کند و برعکس،  به زيان مصالح ملی ايجاد نمی

آنچه برخ�ف مصالح ملی بوده و مورد نگرانی 
ھا است که شأن و جايگاه  باشد ھمين جنجال می

نھادھای قانونی کشور را مورد خدشه قرار داده 
 .کند و به وحدت و انسجام ملی خسارت وارد می

ھا  ضمن اعتقاد راسخ و توصيه اکيد به ھمه طرف
در خصوص ضرورت پايان دادن به مجادeت 

دھيم که اجازه نخواھيم داد  حاصل، ھشدار می بی
بازان  منافع و مصالح کشور بازيچه دست سياست

 ."قرار بگيرد
پوشيده نيست که ھدف از اين قانون، ايجاد مانع و 

انداز بر سر راه سياست روحانی و توافقات  دست
چون در .  ھای جھانی است احتمالی او با قدرت

شده در اين مصوبه، حتی يک  طول دو ماه تعيين
تواند حاصل گردد، تا چه  توافق جزئی ھم نمی

اين مصوبه مجلس البته .  ھا رسد به لغو تحريم
چيزی فراتر از ايجاد مانع در مقابل حسن 

چراکه در عمل به معنای خروج .  روحانی است
چون ديگر .  جمھوری اس�می از برجام است

گونه پايبندی از سوی جمھوری اس�می به  ھيچ
. تعھدات اساسی برجام وجود نخواھد داشت

وجود، سخنگوی کميسيون اقتصادی مجلس  بااين
 معنای خروج  به"اما ادعا کرد که اين قانون 

با تصويب اين طرح، .  ايران از برجام نيست
زمان که قبل از اين در دست طرف مقابل و به 

. ضرر ايران بود برای ايران سودآور است
ای، توليدات و  چراکه ما سعی کرديم منافع ھسته

ای خودمان را دنبال کنيم و در  ھای ھسته پيشرفت
صورت ھر ميزان تعديل طرف مقابل و لغو 

ھا، ما به ھمان اندازه به تعھدات برجام  تحريم
 ." گرديم برمی

از ديدگاه جناح رقيب روحانی با توجه به سياست 

بايدن برای برگشت آمريکا به برجام و ت�ش او 
نوعی توافق، ھمچنين از آنجائی  برای حصول به

که با روی کار آمدن بايدن، رژيم از بابت 
ھای بيشتر و حتی اقدامات سياسی و نظامی  تحريم

کند، جمھوری اس�می  آمريکا احساس خطر نمی
که با دست پرتری وارد مذاکره شود و  برای اين

ھای آمريکا و اروپا بر سر  در مقابل خواست
ای قدرت مانور و   مسائل موشکی و منطقه

بايستی اين  مقاومت بيشتری داشته باشد، می
گذاشت تا بتواند امتيازات  تعھدات را کنار می

 .بيشتری بگيرد و امتيازات کمتری بدھد
اما در واقعيت بعيد است که ماجرا به ھمين 

چراکه  با اين سياست، رفع .  سادگی پيش برود
ھا و حصول به يک توافق ولو محدود،  تحريم

حتی پس از روحانی به يک مسئله پيچيده و 
جھت حرف کابينه  ازاين.  دار تبديل خواھد شد کش

گويند، مصوبه  روحانی درست است که می
اند، برای  مجلس برخ�ف نامی که بر آن گذاشته

ھا نيست، بلکه مانعی بر سر راه رفع  رفع تحريم
ھای مقابل جمھوری  چراکه طرف.  ھاست تحريم

شوند  سادگی حاضر نمی اس�می در برجام نيز به
نشينی کنند و  در مقابل جمھوری اس�می عقب

 .  امتياز بدھند
ھا را که  اين مصوبه، اخت�ف ميان جناح

گرايان در مجلس  ازاين نيز با سلطه اصول پيش
ای افزايش داد  که برای  تشديد شده بود، به درجه

اصط�ح  نخستين بار در جمھوری اس�می، به
جمھوری، به ھنگام ارائه بودجه نه در  رئيس

مجلس حضور يافت و نه گزارشی ارائه داد، 
بلکه معاون پارلمانی خود را با eيحه بودجه به 

کريم، روحانی  به قول نماينده رباط.  مجلس فرستاد
eيحه بودجه را با اسنپ ارسال "با اين اقدام،  

 ."کرد
تنھا فع�ً  در چنين اوضاعی روشن است که نه

ھا وجود  اندازی حتی برای تعديل تحريم ھيچ چشم
ندارد، بلکه اخت�ف و درگيری ميان اين دو جناح 

مانده دوره روحانی ھرروز شکل  در چند ماه باقی
معضل اين .  حادتری به خود خواھد گرفت

اخت�فات برای جمھوری اس�می اما حتی با کنار 
رفتن روحانی نيز حل نخواھد شد، بلکه اين 

ھای درونی طبقه حاکم بازھم تشديد خواھد  تضاد
شد و در شکل و ابعاد ديگری خود را نشان 

 . خواھد داد
ھای  تر شدن اخت�فات و تشديد تضاد چراکه عميق

ھای  ھای ھيئت حاکمه در آخرين ماه جناح
زمامداری روحانی، صرفاً نتيجه اخت�ف بر سر 

ای نيست، بلکه خود اين  حل نزاع ھسته راه
ای است که  جانبه ھای ھمه اخت�ف، بازتاب بحران

. تمام ارکان نظم موجود را فراگرفته است 
بحران عميق سياسی  که جمھوری اس�می با آن 
مواجه است، بايد بازتاب خود را در اخت�فات 

ھای درونی آن نشان  درون طبقه حاکم و شکاف
 .  دھد و تاکنون نيز نشان داده است

 

پيش به سوی تشکيل 
 حزب طبقه کارگر 
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۴درصفحه   

١از صفحه   

حاکمان اس�می فقط نظاره گر رنج و اندوه و 
. تباھی و مرگ سيل زدگان و زلزله زده ھا ھستند

در پس ھر زلزله ای، تنھا دروغ و شعارھای  
توخالی به مردم وعده داده می شود، با وقوع ھر 
سيلی، رياکاری دولت و مسئوeن حکومتی بيشتر 
و بيشتر شده است، بودجه ھای بخش عمران 
کوچک و کوچکتر شده اند، با گذشت زمان، 
خرابی برجای مانده از سيل ھا و زلزله ھا بيشتر 
روی ھم تلمبار گشته اند، تخصيص بودجه برای 
زيرساخت ھای شھری و بازسازی مناطق آسيب 

در عوض با ھر اتفاقی . ديده کمتر و کمتر شده اند
که برای مزدوران حکومتی رخ داد، بودجه ھای 
نظامی، اط�عاتی، موشکی، امنيتی و ھسته ای 

 . به يکباره چندين و چند برابر شدند
، به گفته رئيس پزشکی ٩٨در سيل فروردين 

 نفر کشته شدند، مدير ٧۶قانونی کشور، بيش از 
کل روابط عمومی سازمان مديريت بحران اع�م 

 ميليون نفر به طور مستقيم و غير ١٠کرد، حدود 
ايلنا، .  مستقيم با تبعات سيل درگيرشده اند

خبرگزاری رسمی جمھوری اس�می، از 
 ھزار واحد مسکونی شھری ۴٠بازسازی کامل 

 ھزار واحد مسکونی ۴١و روستايی و تعمير 
ديگر خبر داد، و يک مقام وزارت جھاد 
کشاورزی از خسارت وارده به بيش از يک 

. ميليون ھکتار زمين کشاورزی و باغ خبر داد
در ھمان موقع، آمارھای غير رسمی، ميزان 

 ٣٠خسارات وارده بر مناطق سيل زده را تا 
 . ھزار ميليارد تومان برآورد کردند

در ورای اين ھمه ويرانی و تباھی و مرگ باقی 
، دولت جمھوری اس�می فقط ٩٨مانده از سيل 

وعده ھايی که تماما دروغ بود و پس .  وعده داد
نه بودجه .  از چند صباحی به کلی فراموش شدند

مازادی برای بازسازی مناطق زلزله زده 
اختصاص داده شد و نه زيرساخت شھرھا 

در عوض، وقتی .  دستخوش تغيير و تحولی شدند
قاسم سليمانی فرمانده سپاه قدس جمھوری اس�می 
توسط آمريکا در فرودگاه بغداد ترور شد، 

 ٢٠٠ب�فاصله از صندوق توسعه ملی کشور، 
يک .  ميليون يورو به بودجه سپاه قدس اضافه شد

روز بعد از تروز محسن فخری زاده، رئيس 
سازمان پژوھش وزارت دفاع، امير حاتمی 
رئيس ستاد کل ارتش از دو برابر شدن بودجه 

اما در ھر سيل و زلزله، صدھا .  اين نھاد خبر داد
نفر کشته می شوند، ھزاران نفر بی خانمان می 
گردند، ھستی صدھا ھزار نفر به تباھی می رود، 
در دل جنايتکاران جمھوری اس�می اما آب از 

انگار اين مردمان ب�زده از .  آب تکان نمی خورد
دنيای ديگری آمده اند که جمھوری اس�می با 

آنھم حاکميتی که تمام موجوديت .  آنان بيگانه است
اش از قَبَل کار و زحمت و ت�ش کارگران و 
توده ھای زحمتکش ھمين مرز و بوم شکل گرفته 

حاکمانی که با کار وعرق جبين ھمين مردم .  است
پروار شده اند، در عوض کارگران و عموم 

با اين ھمه و به رغم اينکه خسارات .  شھر گرديد
و ويرانی سيل در ھمه مناطق سيل زده شديد 
است، اما خوزستان سھم بيشتری از تباھی و 

در پی بارندگی .  ويرانی نصيب مردم اش شد
شديد و مسدود شدن کانال ھا، فاض�ب و لجن در 

به يک باره، خانه ھای .  خيابان ھا جاری شد
بسياری در اھواز، آبادان، خرمشھر، کازرون، 

 . بندر امام وماھشھر در فاض�ب ولجن فرو رفتند
مردم خوزستان، بخصوص اھالی خرمشھر و 
اھواز و آبادان و سر بندر، اين مردمان نشسته بر 

که خود کمترين بھره -دريای گاز و ثروت و نفت 
اکنون ع�وه بر   -ای از اين خوان نعمت نبرده اند

ويرانی حاصل از سيل، نگران آوار شدن خانه 
خانه ھايی که با رسوب ِگل .  ھای شان نيز ھستند

و eی و ورود فاض�ب به درون منازل در 
خطری که سيل .  معرض فرو ريختن قرار دارند

زدگان مناطق حاشيه نشين شھرھا با بافت 
 .  فرسوده تر را بيشتر تھديد می کند

وضعيت سيل زدگان خوزستان، آنچنان بحرانی، 
حاد و نابسامان است که ويرانی ديگر مناطق 
سيل زده از جمله خرم آباد، اليگودرز و کھگيلويه 

فيلم ھای بخش .  عم� در حاشيه خبری مانده اند
شده در شبکه ھای مجازی، با نمايش آبگرفتگی 
خيابان ھا و منازلی که در گنداب و لجن فرو 
رفته اند، ھمراه با ضجه ھای دلخراش کودکان و 
زنان و مردانی که سيل و بوی گنِد فاض�ب و 
لجن، تمام خانه و فضای زندگی شان را فرا 
گرفته است، جملگی بيانگر عمق فاجعه ای است 
که در حاکميت ننگين جمھوری اس�می سال از 
پی سال بر سر توده ھای مردم ايران آوار شده 

 .است
 ٩٨ھنوز تباھی و ويرانی سيل فراگير فروردين 

از يادھا نرفته است که سيل ديگری گريبان سيل 
بی مسئوليتی ھيئت .  زدگان سال قبل را گرفت

حاکمه ايران نسبت به جان و زندگی مردم، بی 
توجھی دولت به بازسازی زيرساخت ھا، عدم 
تخصيص بودجه eزم برای مقابله با سيل و 
زلزله و ديگر ب�يای طبيعی، از جمله مواردی 
ھستند که جملگی دست به دست ھم داده اند تا 
رنج و مرگ و ويرانی و زوال، به رايج ترين و 
ارزان ترين کاeی حکومتی برای توده ھای مردم 

 . ايران تبديل شده است
سال از پی سال، توده ھای مناطق وسيعی از 

وقوع .  مردم ايران به کام سيل و سي�ب می روند
متناوب زلزله ھای ويرانگر به کابوس ھميشگی 
بخش ھای وسيعی از مردم تبديل شده است، در 
کنار ويرانی حاصل از ب�يای طبيعی که مسبب 
خسارات باeی آن ھم خود ھيئت حاکمه است، 
کشتار و زندان و شکنجه و سرکوب نيز به امری 
مرسوم برای حاکمان آدمکش جمھوری اس�می 

 سال است که مرگ و ب� و ۴١.  تبديل شده است
نيستی از ھر سو بر سر توده ھای مردم ايران 

ھنوز خرابی و تباھی برجای مانده از .  می بارد
زلزله ھای ويرانگر قبلی التيام نيافته است، که 
زلزله ديگری اتفاق می افتد، ھنوز کابوس 
مرگبار سيل قبلی از يادھا نرفته است، که سي�ب 
ديگری در شھر و خانه ھای مردمان ھمان  ديار 

با وقوع ھر سيل و زلزله ای، .  جاری می شود

مشغول اند، استانداران بجز گسيل نيرو برای 
بازداشت و سرکوب و کشتار، وظيفه ديگری در 
قبال مردم ندارند و کل حاکميت نيز با بر باد دادن 
سرمايه ھای عظيم کشور، مردمی را که بر 
دريايی از گاز و نفت و ثروت نشسته اند، به 

 سال، ۴١در اين .  تباھی و ويرانی کشانده است
دستآورد جمھوری اس�می برای توده ھای مردم 
ايران، چيزی جز سيل و زلزله و غارت و کشتار 

سيلی که ھر سال، مناطقی از کشور .  نبوده است
را فرا می گيرد، زلزله ای که ھر چند وقت يک 

در اين ميان، .  بار شھرھايی را ويران می کند
بازداشت و زندان و سرکوب و کشتار که ديگر 
روز و وقت و سال نمی شناسد و ھميشه بر سر 

مردم .  کارگران و توده ھای زحمتکش آوار است
 دھه است که با يک چنين ۴ايران بيش از 

 سال، ۴١.  سرنوشت فاجعه باری مواجه اند
غارت از پس غارت، کشتار از پس کشتار، 

 . زلزله از پس زلزله و سيل از پس سيل

ھنوز خرابی و ويرانی و زخم ھای برجای مانده 
، از جان و ذھن و زندگی ٩٨از سيل فروردين 

مردمان سيل زده پاک نشده بود که دوباره سيل و 
سيلی که اين .  سي�ب ديگری بر آنان فرود آمد

بار فقط طغيان آب نبود، که جاری شدن  گنداب و 
سيلی که .  لجن و فاض�ب به درون خانه ھا بود

سيل و .   استان کشور را فرا گرفت٨دست کم 
سي�بی که با بارش شديد باران از روز دوشنبه 

 ساعت، خانه ھا و ٧٢ آذر شروع شد و طی ١٠
خيابان ھای مناطق سيل زده را در ت�طم گنداب 

 . و فاض�ب و لجن فرو برد
اي�م، بوشھر، خوزستان، کھگيلويه و بويراحمد، 
گلستان، فارس و لرستان از جمله استان ھايی 
بوده اند که سيل کوچه و خيابان و معابر اين 
مناطق را در نورديد و به درون خانه ھا سرريز 

سيلی طغيانگر، که ويرانی به بار آورد، دار .  شد
و ندار مردمان سيل زده را به تاراج برد، خانه 
ھای شان را خراب کرد، احشام و طيور اھالی 
روستاھای سيل زده بخصوص مناطق عشايری 
ممسنی را به کام کشيد و تخته پاره ھای جاری 
در سيل و گنداِب فاض�ب ھا، قايق نجات کودکان 

با ادامه بارندگی از نيمه شب .  سيل زده شد
 آذر، شھرھای گناوه و ديلم و ١۶يکشنبه 

دشتستان در استان بوشھر با آبگرفتگی بيشتری 
مواجه شدند و مسيرھای ديلم به بھبھان و 

اعتراضات .  برازجان به گناوه مسدود شده است
طی چند روز گذشته و )  بندر امام(مردم سربندر 

مسئول بی "ادامه آن در روز يکشنبه با شعار 
، منجر به تعليق شھردار اين "لياقت نمی خواھيم

 نگذاريم ضجه ھای برآمده از سيBب در
  سکوت خفه شوند
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٣از صفحه   

 نگذاريم ضجه ھای برآمده از سيBب در سکوت خفه شوند

ھای مردم زحمتکشی  که توليد کننده تمام  توده
ثروت و سرمايه کشور ھستند، خود از حاصل 
رنج و کار و سرمايه ھای اين مملکت بی بھره 

 . اند و اين چنين اسير سيل و سي�ب می شوند
به ھمين مردمان سيل زده خوزستان نگاه کنيد، 
بر دريايی از نفت و گاز و ثروت نشسته اند، اما 
با ھر بارندگی اسير سيل و سي�ب می شوند؛ با 
ھر اعتراض و خيزشی، بيش از مناطق ديگر 
سرکوب و کشتار می شوند؛ در پس ھر واقعه ای 
نه بودجه مازادی برای مردم کشتار شده در سيل 
و زلزله اختصاص داده می شود و نه بر بودجه 

با وقوع .  عمرانی کشور ريالی افزوده می گردد
ھر سيل و زلزله، چند روزی خبرھا داغ می 
شوند، مسئوeن شھری و استانی و کشوری در 
مناطق سيل زده ظاھر می شوند، مسئوeن دولتی 
با رگان برآمده گردن، برای بھبودی وضعيت 
زلزله زدگان و سيل زدگان شعار می دھند، اما 
ھمينکه ضجه ھای مادران داغدار فرو نشست، 
ھمينکه شيون کودکان وحشت زده در گلو خفه 
شد، ھمينکه داغی اعتراضات مردم سيل زده 
سرد و خاموش گشت، ھمينکه حرکت دست به 
دست شدن فيلم ھای ويرانی مناطق سيل زده از 
سرعت باز ايستاد، سيل زدگان به کلی فراموش 
می شوند،  زلزله زدگان در تنھايی و بی پناھی 

 .  خود فرو می روند
در وقوع سيل سال گذشته، خبرگزاری ايلنا از 

 ھزار واحد مسکونی شھری ۴٠بازسازی کامل 
با وقوع سيل جديد، .  و روستايی خبر داده بود

ھمين خبرگزاری در مورد دeيل سيل اخير 
"نوشت يکی از دeيل باe آمدن آب و فاض�ب : 

در سطح خيابان ھای اھواز، سيل دو سال قبل 
است که در رودخانه ھا eيه ھای آبُرفتی و 
رسوبات ايجاد کرد و رودخانه ھا ديگر ظرفيت 
eزم را ندارند و با کمترين بارندگی، آب را به 
کانال ھا و لوله ھای فاض�ب شھری پس می 

يعنی بعد از سيل ويرانگر بھار سال ".  زنند
گذشته، نه تنھا ھيچگونه بودجه مازادی برای 
پيشگيری از وقوع سيل ھای بعدی اختصاص 
داده نشد، که ھمان رسوبات باقيمانده در کف 

 .رودخانه و کانال ھا نيز eروبی نشدند
نتيجه آن شد که با يک بارندگی شديد سه روزه، 

 استان کشور در سيل و سي�ب فرو ٨دوباره 
. رفتند و مردمان بسياری از ھستی ساقط شدند

وقوع سيل اخير، آنھم در شرايط حاد کرونايی و 
در وضعيت قرمزی که ھمه استان ھای سيل زده 
قرار دارند، شرايط دردناکتری را برای مردمان 

پيامدھای ناگوار .  اين مناطق  رقم زده است
بھداشتی، افزايش مرگ و مير و فقدان رسيدگی 
به زنان و کودکان سيل زده از جمله گرفتاری 
ھای کوتاه مدت  دوره پسامد اين سيل است که بر 

 .جان و زندگی مردمان آن ديار سايه افکنده است
پوشيده نيست، چنين سرنوشت غم انگيزی که 
اکنون بر توده ھای مناطق سيل زده آوار است، 

 سال دزدی و اخت�س و ۴١تصوير روشنی از 
غارت و چپاول سرمايه ھای عظيم مملکت است 
که توسط دزدان و فاسدان جمھوری اس�می به 

تصوير دردناکی از بر باد رفتن .  يغما رفته است
صدھا ميليارد دeر حاصل کار و کوشش 
کارگران و زحمتکشان ايران است که در سوريه 

به غارت .  و عراق و لبنان و يمن ھزينه شده است
رفتن ميلياردھا دeر ثروت و منابع مالی کشور 
است، که طی دھه ھای متمادی صرف پيشبرد 
سياست توسعه طلبانه پان اس�ميستی و نيز 
صرف ساختن موشک و تاسيسات بی حاصل 

 . ھسته ای شده اند
در حاکميتی که برای توسعه نھادھای خرافی 
دينی و مذھبی، بيش از توسعه زيرساخت 
شھرھای سيل زده و مديريت بحران کشوری 
ھزينه می شود، وقتی بودجه حوزه ھای علميه 

 برابر بودچه سازمان مديريت ١٨٠بيش از 
بحران است، وقتی بودجه ستاد اقامه نماز بيش از 
دو برابر، بودجه شورای سياست گذاری ائمه 
جمعه، چھار برابر، بودجه مجمع جھانی اھل 
بيت، پنج برابر و بودجه مجمع جھانی تقرب 
مذاھب بيش از چھار برابر بودجه سازمان 
مديريت بحران کشور باشد، وقتی مسئوeن 
شھرداری برای سودبری بيشتر بر بستر 
رودخانه ھای خشک شده ساخت و ساز و خيابان 
سازی کرده باشند و رسوبات آبُرفتی بر جای 
مانده در کف رودخانه eيروبی نگردند، روشن 
است که با يک بارندگی شديد چند ساعته، مناطق 
وسيعی از شھرھا و استان ھای کشور يکسره در 

 . سيل و فاض�ب فرو می روند
پوشيده نيست وضعيت موجود، تنھا گوشه ای از 

 سال حکومت سرمايه ۴١نتايج و تبعات ويرانگر 
. داری و ارتجاع مذھبی حاکم بر ايران است

حکومتی که سال ھای متمادی مردم را شکنجه و 
زندانی و کشتار کرده است، رژيمی که ثروت و 
منابع بيکران کشور را بر باد داده و کمترين 
ارزشی برای جان و زندگی عموم توده ھای 

 دھه ۴نتيجه بيش از .  مردم ايران قائل نيست
حاکميت سرکوبگرانه ارتجاع اس�می آن شده 
است که با وقوع ھر سيل و زلزله، صدھا نفر 
کشته، ده ھا ھزار نفر بی خانمان و مناطق 
وسيعی از کشور به تباھی و ويرانی کشيده شده 

 . اند
بيان اين واقعيت ھای تلخ و مرگبار، تنھا گوشه 
ای از زندگی کارگران و عموم توده ھای مردم 

مردمانی که اين چنين بی پناه و .  ايران است
گرسنه و عاصی در حاکميت ننگين ارتجاع 

روشن است که يک .  اس�می گرفتار شده اند
چنين تصوير دردناکی از ف�کت و بدبختی و 
مرگ و نيستی و زوال، ھرگز شايسته کارگران 

بی ترديد، .  و عموم توده ھای مردم ايران نيست
ھمان توده ھای مردمی که خيزش انق�بی دی ماه 

 را رقم زدند، ھمان زنان و مردان و جواناِن ٩۶
 را بوجود ٩٨سلحشوری که قيام شکوھمند آبان 

آوردند، ھمان کارگرانی که کارخانه و محيط کار 
را به سنگر مبارزه عليه جمھوری اس�می تبديل 
کرده اند، ھمان سيل زدگانی که به اعتراض عليه 
مسئوeن حکومتی برخاسته اند، قادرند حقوق 

قادرند .  پايمال شده خود را باز پس گيرند
توانايی آن را .  جمھوری اس�می را براندازند

دارند به اعتراض عمومی برخيزند، دست به 
اعتصاب بزنند و با سازماندھی يک قيام مسلحانه 
توده ای جمھوری اس�می را به زباله دانی 

پس بپا خيزيم و نگذاريم ضجه .  تاريخی بسپارند
 . ھای مردم سيل زده در سکوت خفه گردد
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 شمار سرمايه ناايمنی محيط کار و قربانيان بی

دار نيز بيشتر  توليد شده و سود سرمايه اضافه
اينکه شدت کار يا ساعات کار طوeنی .  است

اندازد برای  س�مت و جان کارگر را به خطر می
دار مھم اين  برای سرمايه.  دار مھم نيست سرمايه

است که چرخ توليد ارزش اضافه، متوقف نشود 
دار ازآنجاکه  سرمايه.  و سود بيشتری کسب کند

طور دائم بچرخد و  خواھد چرخ توليد به می
پروسه توليد ارزش اضافه متوقف نشود، از 
زمان استراحت و حتی زمان غذا خوردن کارگر 

س�مت جسم و جان کارگر اھميتی  زند و به می
نگاه سرمايه به نيروی کار زنده، نگاه .  دھد نمی

دار، يک  کارگر برای سرمايه.  ابزاری است
سرمايه ! "وسيله و ابزار توليد است نه يک انسان

حدوحصر و کورکورانه خود، و با  با شھوت بی
تنھا از  ناپذيرش برای کار اضافی، نه ولع سيری

ھای جسمانی کار روزانه  اخ�ق بلکه از کران
سرمايه زمان eزم برای .  نيز تجاوز کرده است

. کند رشد، تکامل و س�متی را غصب می
سرمايه زمان eزم را برای مصرف ھوای آزاد 

در وقت غذا خوردن .  ربايد و نور خورشيد می
ھا  زند و ھر جا که امکان داشته باشد، آن چانه می

گنجاند تا غذا به  را در خود فرايند توليد می
عنوان ابزار صرف توليد به ھمان نحو  کارگر به

اضافه شود که زغال به ديگ بخار و ريختن 
سرمايه ...  شود روغن و گريس به ماشين زده می

نگران طول عمر نيروی کار نيست، آنچه 
موردع�قه اوست فقط و فقط بيشينه نيروی 

تواند به  کاری است که در مدت کار روزانه می
وی با کوتاه کردن حيات .  عمل واداشته شود

رسد، به ھمان نحو  نيروی کار به اين ھدف می
که کشاورز طماع با از بين بردن حاصلخيزی 

." برد زمين محصول بيشتری را به يغما می
داری که در اساس توليد  بنابراين توليد سرمايه

با "  ارزش اضافه و انباشت سرمايه است،
تنھا نيروی کار  طوeنی کردن کار روزانه  نه

انسانی را با محروم کردن از آن شرايط اخ�قی 
و جسمانی متعارف تکامل و فعاليتش به نابودی 

کشاند بلکه ھمچنين سبب فرسودگی پيش از  می
موعد و مرگ خود اين نيروی کار 

سرمايه با کوتاه کردن حيات کارگر، .شود می
تر  زمان توليد او را در يک دوره معين طوeنی

کاپيتال ترجمه حسن   -مارکس".(کند می
 )مرتضوی جلد اول 

سرمايه که تنھا در انديشه سود و افزايش سود و 
انباشت است، تا جايی که بتواند ساعات بيشتری 

کشد و بدين گونه سرنوشت  از کارگر کار می
. کند زده و او را قربانی می نيروی کار را رقم

ھا و صنايع،  نظر از اينکه در کارخانه صرف
انتھا و  کننده کار بی جريان يکسان و خسته

روند مکانيکی  آوری که طی آن ھمواره يک رنج
اندازه  شود ، دستگاه عصبی را بی تکرار می

حال اين  سازد، درعين خسته و فرسوده می
موضوع نيز کام�ً روشن است که باe بردن 

منظور توليد  ھا به شدت کار و سرعت ماشين
ارزش اضافه بيشتر نيز احتمال بروز سوانح 

صحبت مارکس در .  دھد کاری را افزايش می
آeت و  کاپيتال پيرامون ازدياد سرعت ماشين

عنوان پيامد آن بسيار  افزايش سوانح کاری به
"روشنگرانه است  . آeت ازدياد سرعت ماشين. 

ھای  ھا و دستگاه ھا، دوک ھا، استوانه چرخ
خودکار اکنون با سرعتی بيشتر و قدرت 

تر  انگشتان بايد سريع.کنند روزافزونی حرکت می
ھای گسيخته را دريابند زيرا  تر نخ و مطمئن

ھا را  احتياطی آن ترين بی کمترين ترديد و کوچک
بسياری از سوانح درنتيجه کوشش .  کند فدا می

کارگران در سريع انجام دادن کار حاصل 
بايد به خاطر داشت که برای .  شود می

ھا بدون انقطاع  داران مسئله اينکه ماشين کارخانه
درحرکت باشند يعنی نخ و منسوج توليد کنند، 

ای  دقيقه ھر توقف يک.  کمال اھميت را داراست
تنھا ھدر رفتن نيرو است بلکه زيان توليد  نه

 )ھمان." (است
دار برای آنکه سود خويش را افزايش دھد  سرمايه

کند  و سھم بيشتری به جيب بزند، سعی می
ھای  يکی از راه.  تری مصرف کند ھای کم ھزينه

مستقيم کاھش ھزينه، ع�وه بر پرداخت 
دستمزدھای پائين و کاھش آن، خودداری از 

ھايی است که  مربوط به ايمنی و  صرف ھزينه
به گفته .  بھداشت و حفاظت محيط کار کارگراست

المللی  دبير کل کنفدراسيون بين"  شارون بارو"
 ميليون و ٢ھای کارگری، ساeنه حدود  اتحاديه

 ھزار کارگر به دليل سانحه در محل کار، ٣٠٠
بنا به آمار .  دھند جان خود را از دست می

المللی کار در سال  شده از سوی سازمان بين اع�م
 ھزار کارگر در ٧٨٠ دو ميليون و ٢٠١٩

سراسر جھان به خاطر عدم تأمين بھداشت و 
ايمنی و حفاظت محيط کار دچار سانحه شده، 

 ميليون کارگر ٣٧۴اند و  داده جان خود را ازدست
نيز دچار بيماری ، نقص عضو و ساير حوادث 

بخش بزرگی از اين ارقام .  اند غير کشنده شده
دار  دھشتناکی که بيان حرص و آز طبقه سرمايه

است مربوط به کشورھای غيراروپايی و يا 
کشورھايی است که طبقه کارگر آن کشورھا فاقد 

. ای ھستند ھای بزرگ و قدرتمند اتحاديه تشکل
اوايل قرن نوزده وضعيت ايمنی و بھداشتی 

ھای کار در سراسر جھان وحشتناک و  محيط
ومير ناشی از فقدان وسايل بھداشتی و  مرگ

اما به فراخور رشد و تکامل .  ايمنی بسيار باeبود
يابی و مبازات  داری و در پرتو سازمان سرمايه

داران نيز در بسياری از  طبقه کارگر، سرمايه
ای نکات ايمنی و  کشورھا به رعايت پاره

مبارزات .  بھداشتی در محيط کار وادار شدند
داران و دولت  طبقه کارگر، بسياری از سرمايه

ھا را به تصويب قوانينی به سود کارگران  آن
کارفرمايان ملزم به رعايت اين مقررات .  واداشت

رو اگرچه آمار کل حوادث کاری در  ازاين.  شدند

 نسبت به سال قبل از آن افزايش ٢٠١٩سال 
ترين کشورھای  داشته است اما در پيشرفته

داری و کشورھايی که کارگران از  سرمايه
ھای بزرگ و قوی برخوردار ھستند اين  تشکل

معادن .  طور نسبی کاھش داشته است ارقام به
ھای اصلی  سنگ که يکی از قربانگاه زغال

کلی  کارگران بوده، در بسياری از اين کشورھا به
ھای ديگری جايگزين انرژی  تعطيل و انرژی

در بسياری ديگر از .  سنگ شده است زغال
کشورھا نيز از آسيا گرفته تا آمريکای eتين و 
ھند و استراليا و غيره نيز بسته به ميزان تشکل 

زنی با  ھا در چانه کارگران و قدرت آن
داران، مقررات و قوانينی درزمينٔه  سرمايه

رعايت ايمنی و بھداشت محيط کار و بازرسی از 
يک از  ھيچ.  شود شده و اجرا می محل کار وضع

اين کشورھا در شرايط قرن نوزده به سر 
ھاست آن شرايط را پشت  برند و سال نمی

 .اند سرنھاده
در جمھوری اس�می اما شرايط به گونه ديگری 

. وکتابی در کار نيست ھيچ حساب.  است
ومير ناشی از فقدان ايمنی محيط کار بسيار  مرگ

جمھوری اس�می درزمينٔه رعايت .باe است
مسائل ايمنی کار درميان کشورھای جھان رتبه 

که  درحالی. را به خود اختصاص داده است١٠٢
اند،  ويک شده کارگران جھان وارد قرن بيست

کارگران ايران اما ازنظر فقدان ايمنی و بھداشتی 
 .برند محيط کار ھنوز در قرن نوزده به سر می

روزی نيست که چند کارگر دچار سانحه کاری 
نشوند و به دليل فقدان ايمنی و حفاظتی جان خود 

ھا و مطبوعات حکومتی  رسانه.  را از دست ندھند
پراست از حوادث کاری و تلفات ناشی از فقدان 

. لوازم ايمنی و حفاظتی و بھداشتی در محيط کار
 درصد از حوادثی که منجر به مرگ ۶٠بيش از 

کارگر شده است مربوط به کارگران ساختمانی 
ای  حال از ھرگونه بيمه است  که درعين

شده بودند ،  اند و معدود کارگرانی که بيمه محروم
ھای اخير و شيوع کرونا که  در جريان بيکاری

نتوانسته بودند سھم بيمه خود را بپردازند، 
براثر خودداری .  شده است شان قطع بيمه

داران از صرف اندک ھزينه برای بھبود  سرمايه
شرايط ايمنی و بھداشتی و حفاظتی محيط کار 

شوند ، آسيب  ھا کارگر دچار سانحه می روزانه ده
ھای ناشی از آلودگی محيط  بينند، به بيماری می

شوند و  شوند، دچار نقص عضو می کار مبت� می
ترين علل  رايج.  دھند يا جان خود را از دست می

ومير کارگران سقوط از بلندی، استشمام  مرگ
گاز سمی، انفجار و ريزش معدن و مصدوم و 
کشته شدن کارگران در اثر واژگونی و تصادف 

وبرگشت  ھای رفت بوس ھا و مينی سرويس
تنھا در نيمه اول آذر .  کارگران به محل کار است
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ناايمنی محيط کار و 
 شمار سرمايه قربانيان بی

ھا تن از کارگران به دeيل فوق   روزانه ده٩٩
داده يا مجروح و مصدوم  جان خود را ازدست

يک کارگر ساختمان اھل پاوه در اثر .  اند شده
 ساله ١٧يک کودک .  سقوط از ارتفاع جان باخت

تمام در  ھنگام کار در يک ساختمان نيمه
شھرستان ميانه براثر سقوط از ارتفاع جان 

 ساله ساختمان در تھران، ٢٢يک کارگر.  باخت
 ساله ساختمان در مشھد، يک ۶٠يک کارگر 

کارگر ساختمان در اصفھان، يک کارگر 
ساختمان در فراھان، يک کارگر ساختمان در 
جويبار، دو کارگر در سمنان و سيرجان، يک 
کارگر در رشت، يک کارگر ديگر در تھران، 
سه کارگر در شيراز، زرند و نسيم شھر، يک 

نشان ھنگام  کارگر معدن در اسفراين، دو آتش
 ساله ھنگام نظافت ٢٢اطفاء حريق، يک کارگر 

کشی منجيل، يک  دستگاه پرس در کارخانه روغن
آباد شھرستان مح�ت،  کارگر معدن سنگ عباس

يک کارگر کنترلچی معدن سنگ تخته گنبد 
... آباد اصفھان و سيرجان، کارگر نگھبان نجف

در اثر فقدان ايمنی و حفاظتی جان خود را از 
در پتروشيمی خارک براثر .  دست دادند

 تن ديگر ۵سوزی يک کارگر کشته و  آتش
درشبستر کارگری از باeی .  مصدوم شدند

داربست سقوط کرد و کشته شد و کارگر ديگری 
مريم نصرتی .  زير بيل مکانيکی جان سپرد

 ساله يک واحد توليدکننده کارتن واقع ٣٩کارگر 
 شاھرود، ھنگام تعمير و ١٠در کيلومتر 

اندازی دستگاه پرس دچار سانحه شد و جان  راه
 .باخت

 روز ١۵بخش ديگری از حوادث کاری ھمين 
اول آذرماه که منجر به کشته و مجروح شدن 
کارگران شده است مربوط به تصادفات و 

وذھاب کارگران است  ھای اياب واژگونی سرويس
بامداد دوم آذر .  که پيوسته درحال افزايش است

سرويس حامل کارگران پاeيشگاه اصفھان  در 
آباد واژگون شد که  نجف  -شھر کمربندی خمينی

 کارگر جان خود را از دست دادند و ۴در اثر آن 
به دنبال .  سختی مجروح شدند  کارگر ديگر به١۴

آن در اثر تصادف وانتی که حامل  کارگران 
 کارگر ٢١شاغل در کنگان و عسلويه بود، 

 ساله و يک کارگر ١٢ازجمله يک کودک کار 
يکی ديگر از .   سالی مصدوم شدند۶٠

 ١۴وبرگشت کارگران با  ھای رفت سرويس
جفير در استان   -سرنشين در مسير ھويزه

سختی   نفر به٣کم  خوزستان واژگون شد و دست
بوس  در اثر واژگونی يک مينی.  مصدوم شدند

 کارگر مصدوم ٧حامل کارگران سيمان بجنورد، 

گزارش ايسنا معاون بھداشت وزارت بھداشت 
بر اساس آمارھای منتشره از مرکز "  اع�م کرد

 ميليون و ٢آمار ايران، درحال حاضر بيش از 
 ميليون نفر ٢٠ ھزار کارگاه با بيش از ٨٠٠

ھای صنعت، معدن، کشاورزی و  شاغل در بخش
او گفت؛ تأمين، حفظ و "  کنند خدمات کار می

صيانت از س�مت کار و کارگر و محيط کار 
ای   ھزار بازرس بھداشت حرفه٣برعھده حدود 

 .قرارگرفته است
شود تعداد بازرسان برای  چنانکه مشاھده می

کلی  ھای يادشده به بازرسی واقعی از کارگاه
که ھرآينه حتی تصميم  نحوی به.  ناکافی است

داشت که از اين  ای وجود می بود و اراده براين می
ھا بازرسی به عمل آيد، بازھم در عمل  کارگاه

. ھا وجود نداشت امکان بازرسی از اين کارگاه
 کارگاه ٩٣٣مطابق اين ارقام ھر بازرس بايد از 

بازرسی کند و اگر ھرروز و حتی در روزھای 
تعطيل رسمی ھم به اين کار مبادرت ورزد،  

بار برای  کشد که فقط يک سال ونيم طول می٢
ھايی که به او اختصاص  بازرسی از تعداد کارگاه

بنابراين بازرسی از محيط .  شود اقدام کند داده می
نظر از نحوه و نتيجه  کار کارگران نيز، صرف

ايمنی محيط کار در .  آن، عم�ً وجود ندارد
بسياری از کشورھای جھان از نمونه جمھوری 

ومير  اس�می چنان وخامت بار و ميزان مرگ
المللی کار  چنان باeست که ظاھراً سازمان بين

نيز اخيراً دستورالعملی مبنی بر حق س�مت و 
. ايمنی کارگران در محل کار صادر نموده است

ھای صنفی  اما اين دستورالعمل با مخالفت اتحاديه
کارفرمايان روبرو شده و از اجرای آن ممانعت 

 .آمده است عمل به
دار آزادانه  در جمھوری اس�می، طبقه سرمايه

کند و درزمينٔه حقوق  کارگران را استثمار می
ای کار تعيين مزد و قرارداد کار و امثال آن  پايه

و نيز در مورد رعايت مسائل ايمنی، بھداشتی و 
. حفاظتی محيط کار، پابند ھيچ قانونی نيست

شوربختانه طبقه کارگر ايران نيز به خاطر 
ای و طبقاتی خود،  ھای  توده محروميت از تشکل

ھا و ابزار eزم برای اعمال زور  فاقد اھرم
زنی  در رابطه با تغيير وضع  متشکل و چانه

موجود و بھبود شرايط کار ازجمله ايمنی محيط 
داران از  در جمھوری اس�می سرمايه.  کار است

صرف ھرگونه ھزينه در راستای  ايمنی محيط 
کار و کاھش سوانح ناشی از آن شانه خالی 

کنند و عم�ً کارگران را به کام مرگ  می
 . فرستند می

دار نسبت به ابزار و وسايل  نحوه برخورد سرمايه
آeت و مصالح توليد بسيار  توليد و ماشين

. جويانه و با امساک و قناعت ھمراه است صرفه
که نگاھش نسبت به کارگر يک نگاه  باوجود آن

ابزاری است و کارگر برايش در حکم يک وسيله 
رغم اين، نسبت به کار زنده کار است، اما علی

به ھمان نسبت و حتی بيشتر از آن )  کارگر(
اين وضعيتی .  کار است باز و اسراف ودل دست

اين .  است که در جمھوری اس�می حاکم است
ھای کار حاکم است و  مقرراتی است که بر محيط

ھای انضباطی در انتظار ھر  اخراج و تنبيه کميته
. کارگری است که از اين مقررات سرپيچی کند

اينجا در جمھوری اس�می مناسبات شبه 
ھای تنبيھی  نامه آيين"داری حاکم است و  برده

مراقبت کار، جای تازيانه نگھبان بردگان را 
 )جلد اول  -مارکس، کاپيتال"( گرفته است

 
 
 
 
 
 

باز براثر برخورد يک خودرو  و سرويس .  شدند
کارگران کشاورزی در شھرستان دير بوشھر، 

 آذر براثر ١۴جمعه .   کارگر مجروح شدند٢٠
بوس حامل کارگران پتروشيمی  تصادف مينی

 کارگر ٣٠مسجدسليمان در شمال شرقی اھواز، 
ازآنجاکه اين يک .  پتروشيمی مجروح شدند

ای چند وسيله نقليه بود تعدادی از  تصادف زنجيره
. سرنشينان وسايل نقليه ديگر نيز مجروح شدند

 ١۵مطابق ھمين آمار تنھا در ظرف کمتر از 
 کارگر فقط ٧ کارگر روزانه بيش از ٩٩روز، 

ھنگام رفتن به محل کار يا بازگشت ، دچار 
سانحه و مصدوم شده يا جان خود را 

 .اند داده ازدست
واقعيت اين است که آمار کارگرانی که به خاطر  

فقدان وسايل و لوازم ايمنی و حفاظتی جان خود 
اند بسيار بيشتر از  داده يا مصدوم شده را ازدست

روابط عمومی پزشکی قانونی .  اين ارقام است
 ماه اول سال جاری، حوادث ٧اع�م کرد در 

کاری منجر به مرگ در استان آذربايجان شرقی، 
ھمين منبع اع�م .  يافته است  درصد افزايش۴٠

 نفر براثر مصدوميت ٨١٠کرد در طی اين مدت 
ناشی از نبود ايمنی کار به ادارات پزشکی 

اند و طی اين مدت  قانونی استان مراجعه کرده
 نفر در اين استان کشته و مصدوم ٨٩١مجموعاً 

احتمال خيلی زياد رقم مصدومان و  به.  اند شده
باختگان ناشی از نبود وسايل و لوازم ايمنی  جان

ھا و  کار و حفاظتی و بھداشتی، در ساير استان
در سطح کل کشور نيز به ھمين نسبت افزايش 

طورقطع کرونا نيز اين روند را تشديد  داشته و به
 نيز با افزايش آمار ٩٨چنانکه سال .  کرده است

حوادث ناشی از فقدان ايمنی محيط کار نسبت به 
شده از  طبق آمار ارائه.   روبرو بوديم٩٧سال 

شدگان   از کل بيمه٩٨سوی وزارت کار در سال 
 نفر دچار ٢١۵۶٢در معرض حادثه شغلی؛ 

اند که اين تعداد نسبت به سال  حادثه شغلی شده
 . درصد افزايش داشته است٢٢.۴قبل از آن 

ھای رسمی تقريباً  جالب اين است که در رسانه
ھيچ اسمی از کارگرانی که در اين يا آن کارخانه 

شوند و نيز نام کارفرما  و مؤسسه دچار حادثه می
يابد و امکان  و مسئول آن واحد انتشار نمی

ھا  اين رسانه.  شود پيگيری ماجرا تقريباً صفر می
داران و منافع  با سکوت خود رسماً از سرمايه

کنند تا به اين طريق کشتار  ھا دفاع می آن
در جمھوری .  کارگران در خاموشی ادامه يابد

ھا ، مؤسسات  ھا ، کارگاه اس�می  کارخانه
صنعتی و معادن عم�ً به کشتارگاه کارگران 

گونه ضابطه و کنترلی در اين  ھيچ.  اند شده تبديل
معدود مقررات و بندھای .  زمينه وجود ندارد

قانون کار درزمينٔه قواعد و ضوابط مربوط به 
ايمنی و شرايط فنی و بھداشتی کار نيز عم�ً 

کند و اين  کارفرما آن را اجرا نمی.  شود اجرا نمی
بازرسی از محل .  مقررات عم�ً روی کاغذ است

به .  کار نيز يک امر صوری و ق�بی است
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٩درصفحه   

١از صفحه   

 نوامبر، در پی فراخوان چند انجمن ٢٨تظاھرات 
ھای  نگاران و با حمايت و شرکت اتحاديه روزنامه

ھای ضدنژادپرستی و  کارگری، وک�، گروه
ھای حقوق بشری و تعدادی از احزاب  سازمان

 سوسياليست برگزار شد و به تخمين  چپ
 ھزار نفر در پاريس و ٢٠٠دھندگان  فراخوان

 ھزار نفر در ساير شھرھای فرانسه در آن ٣٠٠
ھای  ھمچنين در برابر سفارتخانه.  شرکت کردند

فرانسه در ھلند و آلمان نيز تظاھرات اعتراضی 
پليس سعی کرد با ادعای امکان .  برگزار گرديد

بلوک " "گران تحريک"و "  جليقه زردھا"شرکت 
از صدور مجوز برای اين تظاھرات "  سياه

ھا اين استدeل را رد  جلوگيری کند، اما دادگاه
 .کردند

ای بود که  از سوی دولت  تظاھرات عليه eيحه
 نوامبر در پارلمان ٢۴مکرون پيشنھاد شده و در 

 بند ٣٢اين مصوبه دارای .  به تصويب رسيده بود
ھا در خدمت پشتيبانی و تقويت  است که ھمه آن

نيروی پليس قرار دارند؛ از جمله، افزايش بودجه 
به بيش از يک ميليارد دeر و استخدام "  امنيتی"

اما .   سال آينده۵ ھزار پليس ديگر در ١٠
 بود که خشم ٢۴ھا، بند  برانگيزترين آن جنجال

بسياری از مردم فرانسه را برانگيخت و خطر 
ھا را از سرازير  اپيدمی کرونا نيز نتوانست آن

طبق اين بند، .  ھا بازدارد شدن به خيابان
و انتشار اين "  عمليات پليس"فيلمبرداری از 

ھای  ھای عمومی و پ�تفرم ھا در رسانه فيلم
اجتماعی از سوی خبرنگاران يا شھروندان 

قانونی که در صورت اجرا برای .  شود ممنوع می
دeر جريمه    ۵٣متخلفان يک سال حبس ومعادل 

 . در پی دارد
بندھای ديگری از اين مصوبه نيز با انتقادات و 

 ٢١اعتراضات بسياری روبرو شد؛ از جمله بند 
که به رغم ممنوعيت خبرنگاران و مردم از 

عمليات "ھای مربوط به  فيلمبرداری و انتشار فيلم
" عمليات"دھد در حين  ، به پليس اجازه می"پليس

 به پليس اجازه ٢٢از مردم فيلمبرداری کند؛ بند 
دھد با استفاده از پھپادھا مردم را تحت نظر  می

از آن گذشته، .  گيرد و آنان را شناسايی کند
شوند نه تنھا ھنگام انجام وظيفه  ھا مجاز می پليس

بلکه در اوقات فراغت نيز اسلحه حمل کنند و آن 
 .را به کار گيرند

ھای  تشديد اقدامات سرکوبگران پليس در سال
اخير به ويژه از زمان اعتراضات جليقه زردھا 
عليه تنگناھای اقتصادی، نيز خشم 

نگاری،  نگاران، دانشجويان روزنامه روزنامه
گرا، شھروندان  ھای کارگری، فعالين چپ اتحاديه

ھای مختلف سياسی، مخالفان  متعلق به طيف
 نژادپرستی و به ويژه جوانان را برانگيخته بود

آزادی "آنان تأکيد داشتند که اين قانون بر 
" مطبوعات، آزادی بيان و آزادی تظاھرات

آورد و به ھمين دليل اين  خدشه وارد می
رژه برای "تظاھرات از سوی بسياری 

 .نام گرفت" مان آزادی
بھانه دولت ماکرون و حزب وی در ارائه eيحه 

به مخاطره "و "  افشای چھره و اط�عات پليس"
از طريق اين "  شان ھای انداختن آنان و خانواده

چنين ادعايی در حالی .  ھا بود انتشار اين گونه فيلم

مطرح شد که روز پيش از تصويب اين eيحه، 
 را از   نوامبر، پليس صدھا پناھنده٢٣يعنی 

رانده بود و ويدئوھايی از "  ميدان جمھوری"
عمليات "ضرب و شتم پناھجويان در حين 

. چرخيد ھا دست به دست می در رسانه"  پاکسازی
ھای   نوامبر نيز، ويدئويی از توھين٢١در 

نژادپرستانه ھمراه با ضرب و شتم يک آھنگساز 
 پليس منتشر شده بود و ۴پوست توسط  سياه

تر، در حين  پيش.  زده کرده بود بسياری را حيرت
نيز ويدئوھای متعددی "  جليقه زردھا"تظاھرات 

آور و  از خشونت پليس از قبيل شليک گاز اشک
کنندگان که به مصدوميت  ضرب و شتم تظاھرات

و نقص عضو صدھا تظاھرکننده انجاميده بود، 
 .منتشر شده بودند

پس، در واقع اين eيحه قرار نبود، مانع خشونت 
ھای اجتماعی  پليس عليه معترضان و جنبش

معترض شود، بلکه ھدف ممانعت از انتشار 
ھای  شواھد و مدارک مستند درباره خشونت

ھای مردم و عدم  وحشيانه پليس عليه توده
. گويی پليس در برابر توسل به خشونت بود پاسخ

خشونتی که دولتمداران و سياستمداران به ويژه 
آنان ھمچنين .  شوند راست فرانسه منکر آن می

منکر وجود نژادپرستی سيستماتيک در ميان 
نيروھای پليس و مصونيت آنان در برابر 

در فرانسه آماری در مورد .  مجازات ھستند
ھا وجود  خشونت پليس عليه سياھان و عرب

ندارد، چرا که گردآوری اط�عات برحسب نژاد 
اند که  ممنوع است و سياستمداران فرانسه مدعی

 .ھمه فرانسوی و در برابر قانون برابر ھستند
ھا خ�ف آن را به اثبات  در حالی که واقعيت

فرانس تی وی "ای که در  خبرنامه.  رسانند می
منتشر شد کوشيد اط�عاتی درباره "  اينفو

اين اط�عات نشان .  سوءرفتار پليس گرد آورد
جليقه " طی اعتراضات ٢٠١٩دادند که در سال 

 شکايت عليه پليس شده اما تنھا ٣٠٠٠"  زردھا
بنا به گزارش .   مورد به ثبت رسيده بود١٠٠

در سال "  ھای مدنی فرانسه نگاھبانان آزادی"
 درصد از کسانی که مورد کنترل ٨٠، ٢٠١٧

پوست يا  جوانان سياه"گيرند،  پليس قرار می
ھا ھم به  ھستند بسياری از اين کنترل"  عرب

"انجامد ضرب و شتم جوان می بان نيروی  ديده. 
در ماه ژوئن سال جاری اع�م "  پليس فرانسه

 شکايت عليه ١۵٠٠کرده بود که سال گذشته 
باز در ماه ژوئن .  خشونت پليس وجود دارد

ھايی از  ھايی درباره وجود گروه انتشار گزارش
ھای   بوک در رسانه ھای نژادپرست در فيس پليس

فرانسه وزير کشور فرانسه را ناچار ساخت تا به 
خشونت پليس و .  دادستان دستور پيگيری دھد

نيروھای سرکوب طبقه بورژوازی محدود به 
ھای اخير در کشورھای  در سال.  فرانسه نيست

مختلف از جمله در آلمان و فرانسه رشد 
نژادپرستی در ميان نيروھای پليس و حتا 

ھا و افکار عمومی  نيروھای نظامی در رسانه
مطرح گرديده و مکرر مورد بحث قرار گرفته 

ھا را موارد منفرد و  است، اما مقامات دولتی آن
استثنايی معرفی کرده و ھمواره منکر نژادپرستی 
سيستماتيک در ميان نيروھای پليس شده و 
خشونت پليس در مقابله با معترضان را به 

 .اند ھای گوناگون توجيه و تبرئه کرده بھانه
داری،  پليس  ھای سرمايه طبقه حاکم در تمام نظام

کند،  معرفی می"  حافظ امنيت شھروندان"را 
ادعايی که در دوران رکود مبارزه طبقاتی 

اما در دوران .  ای را بفريبد تواند عده می
ھای اقتصادی و اجتماعی و سياسی و  بحران

تشديد مبارزه طبقاتی عملکرد واقعی پليس در 
حفظ مناسبات اقتصادی موجود و منافع طبقه 

ھای معترض آشکار  حاکم و سرکوب توده
 .گردد می

گرچه اعتراضات اخير در فرانسه عليه حمله 
دولت و احزاب راست به آزادی بيان ، آزادی 
مطبوعات ، آزادی تظاھرات و در اعتراض به 

ھای معترض بود،  خشونت نھادينه پليس عليه توده
تر نھفته  ھای اين خشم در جايی عميق اما ريشه

ھای  اين تظاھرات تنھا عليه حمله به آزادی.  است
دمکراتيک مردم فرانسه نيست، بلکه مقاومت در 

عدالتی و نابرابری، فقر و  برابر گسترش بی
ھای اخير در پی شکست  در سال.  بيکاری است

ھای نئوليبرالی و تعميق بحران ساختاری  سياست
ھای  داری بر نارضايتی کارگران و توده سرمايه

گذشته از گسترش فقر و .  مردم افزوده گشته است
بيکاری و نگرانی نسبت به آينده، انتشار 
گزارشاتی مبنی بر انباشته شدن ثروت نزد اقليت 
ناچيزی، حتا در دوران بحران اقتصادی يا بروز 

در .  اپيدمی کرونا مردم را برآشفته ساخته است
ھای  چنين بستری، بنا به تجربه تاريخی منج�ب

م�زم با اين نظام از جمله نژادپرستی، 
از .  کنند ستيزی نيز سر باز می  ستيزی و بيگانه زن
روست که ھر از چند گاھی در کشورھای  اين

ای پراکنده  ھا و اعتراضات توده گوناگون خيزش
گيرند؛ اعتراض به  و گاھی طوeنی مدت اوج می

ھای اقتصادی، جنبش اشغال وال  رياضت
استريت، جنبش عليه نژادپرستی، جنبش جليقه 

سياستمداران و احزاب راست، که ...  زردھا و
دار ندارند،  ای جز حفظ منافع طبقه سرمايه وظيفه

گاه که توسل به  برای مقابله با اين اعتراضات، آن
تحميق و توجيه شرايط موجود کارساز نشود 
نقاب از چھره برگرفته و به آخرين حربه خود 
يعنی اعزام نيروھای سرکوب از جمله پليس به 

آورند و ھر  ھای معترض روی می مقابله با توده
بار در اين رويارويی، اين مقاومت و مبارزه 

نشينی  ھای مردم است که پيشروی يا عقب توده
که  چنان.  زند ھای ارتجاعی حاکم را رقم می دولت

مانند بارھا پيش از اين، مقاومت مردم مبارز 
فرانسه اين بار نيز دولت و طبقه حاکم را به 

 .نشينی واداشت عقب
گرچه شرايط در ايران با کشورھايی مانند 
فرانسه که به يمن مبارزات کارگران و 

ھای دمکراتيک  ای از آزادی زحمتکشان از درجه
برخوردارند، بسيار متفاوت است، اما مردم 

توانند از اين مبارزه و مبارزات  ايران نيز می
نخست آن که، .  ھای مفيدی بياموزند مشابه درس

 مان رژه برای آزادی
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١٠از صفحه   

٩درصفحه   

تر eيحه پيشنھادی بودجه  اما از اين بسيار مھم
 ١۴٠٠بررسی بودجه پيشنھادی برای سال .  است

ترين خطوط آن عمق بحران اقتصادی  حتا در کلی
برنامگی جمھوری  و ناتوانی و در نتيجه بی

 .سازد اس�می را کام� عيان می
 ٢۴٣۵براساس eيحه بودجه، مبلغ کل بودجه 

 ميليون تومان ٨٩٨ ميليارد و ٧٠٧تريليون و 
اول بودجه .  است که شامل دو بخش است

ھا و موسسات انتفاعی  ھای دولتی، بانک شرکت
 ٩۵٧ تريليون و ١۵۶١وابسته به دولت برابر با 

 ميليون تومان و دوم بودجه عمومی ۴۶ميليارد و 
 ميليارد و ٨٢١ تريليون و ٩٢٩دولت برابر با 

 ميليون تومان که اين دومی خود شامل دو ٧١٧
از کل بودجه عمومی دولت مبلغ .  گردد بخش می

 تريليون تومان آن درآمد اختصاصی ٨٨حدود 
باشد که در  ھا و موسسات دولتی می وزارتخانه

شود و  ھا و موسسات ھزينه می ھمان وزارتخانه
 ٣۴٢ تريليون و ٨۴١منابع عمومی برابر با 

 ميليون تومان که مجلس اس�می ٧۵٢ميليارد و 
در بررسی eيحه بودجه در واقع تنھا ھمين يک 

کند  بخش از منابع بودجه عمومی را بررسی می
طور کلی در بودجه منظور  و ساير مبالغ به

شوند و عم� ھيچ کس از چگونگی آن  می
ی محسن زنگنه از اعضای  گفته به.  خبردار نيست

 ٨۵کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس 
ھای  درصد کل مبلغ مربوط به بودجه شرکت

 ۵ھا و موسسات انتفاعی مربوط به  دولتی، بانک
 ٩٠٠ شرکت نيز ۵شرکت است که از اين 

وی با .  تريليون آن مربوط به شرکت نفت است
اشاره به سواeت کميسيون از وزارت نفت و حتا 
حضور بيژن زنگنه وزير نفت در مجلس برای 

ھای  پاسخگويی به چگونگی درآمدھا و ھزينه
گويی وزارت نفت به  شرکت نفت و عدم پاسخ

"ھا، گفت سواeت آن آخرين چيزی که به ما : 
گفتند اين بود که درآمدھای شرکت نفت اسناد 

بندی شده است و تنھا به دو سه نفر در کل  طبقه
که حتا برخی از  جالب آن"!!!  شود کشور داده می

ھای وابسته به جمھوری اس�می نيز از اين  رسانه
 درصد کل ۶٧ھای بودجه که برابر با  بخش

بودجه است اما در مجلس اس�می بررسی 
شود و کسی ھم از چگونگی آن اط�عی  نمی

 .برند عنوان مرکز رانت و فساد نام می ندارد به
 

 ھای بودجه منابع درآمدھا و ھزينه
 

(١۴٠٠اما بودجه منابع عمومی سال   ٨۴١ 
بايد در مجلس اس�می بررسی  که می)  تريليون

ای حول اين مبلغ دور  ھای رسانه شود و تمام بحث
 ۵٧١زند، در مقايسه با سال جاری که  می

 درصدی نشان ۴٧تريليون تومان است رشدی 
 درصدی بودجه نه تنھا از نرخ ۴٧رشد .  دھد می

تر اين  رسمی تورم بيشتر است بلکه از ھمه مھم
سوال مطرح است که درآمدھای تعيين شده در 
بودجه برای تامين اين مبلغ چگونه تنظيم 

 ھزار ۵٧١ھم در حالی که بودجه  آن!  اند؟ شده
تومانی سال جاری با کسری )  تريليون(ميليارد 

انداز اقتصادی سال  عظيمی روبروست و چشم

 .ست تر از سال جاری آينده نيز تيره
 تريليون ٣١٧براساس اين eيحه، قرار است 

درآمد از طريق )   درصد٣٨حدود (تومان 
وصول ماليات و عوارض گمرکی و مانند آن 

 ٢۴٨تامين شود که تنھا وصول ماليات حدود 
تريليون تومان برآورد شده که نسبت به سال 

.  درصدی دارد٢١رشدی )   تريليون٢٠۴(جاری 
با توجه به رکود اقتصادی از جمله تاثيرات کرونا 
بر اقتصاد و کاھش شديد قدرت خريد مردم که 
منجر به تعطيلی بسياری از کسب و کارھا شده 
است، کسب چنين درآمدی از محل ماليات بسيار 

ھای گذشته نيز  طور که در سال باشد ھمان بعيد می
 درصد تحقق ١٠٠گاه درآمدھای مالياتی  ھيچ

ھم در شرايطی که وضعيت اقتصادی  آن(نيافتند 
نکته قابل تعمق ديگر در ).  به بدی امروز نبود

رابطه با درآمدھای مالياتی افزايش ماليات بر 
باشد که نسبت به سال  بگيرھا می درآمد حقوق
 ھزار ميليارد تومان افزايش پيدا ١٧جاری حدود 

 .کرده است
ھای  ديگر منبع درآمد دولت از واگذاری دارايی

بينی  است که پيش...)  نفت و گاز و(ای  سرمايه
 تريليون تومان به خزانه دولت از اين ٢٢۵شده 

بينی چنين درآمدی برای  پيش.  طريق واريز شود
 درصد از ٢٠ست که  نفت و مشتقات آن در حالی

بايد به صندوق توسعه ملی  درآمدھای نفتی می
 درصد نيز از درآمدھا سھم ١۴/  ۵واريز شود و 

 .شرکت نفت است
شود ميزان فروش نفت  در حالی که گفته می

 ھزار بشکه در روز ۵٠٠ تا ٣٠٠ايران بين 
است، براساس اين eيحه فروش نفت بايد حدودا 

براساس اين eيحه .   برابر ميزان فعلی شود۵
 ميليون بشکه نفت با ٢/  ٣قرار است روزانه 

.  دeر در ھر بشکه به فروش برسد۴٠بھای 
ی ديگری که در اين بخش از eيحه آمده  نکته

پيش فروش نفت است که در واقع يک روش 
گزارش  به.  ديگر برای استقراض است

خبرگزاری دولتی فارس، دولت در نظر دارد 
 ھزار بشکه نفت را به ٩٠٠ تا ٨٠٠روزانه 

صورت پيش فروش در بازار داخلی با سررسيد 
نوبخت رئيس !!  دو ساله به فروش برساند

: سازمان برنامه و بودجه در اين رابطه گفت
ريزی شده که اگر فروش نفت  طوری برنامه"

محقق نشد و نتوانستيم به بيرون بفروشيم، بتوان 
يک نکته مھم ديگر ".  فروش داخلی کرد پيش

در اين .  تغيير نرخ تبديل دeرھای نفتی است
 e١١۵٠٠يحه دeرھای حاصل از فروش نفت 

)  تومان سال جاری۴٢٠٠در برابر (تومان 
 .محاسبه شده است

 ديگر منبع درآمدھای دولت ھمان استقراض و 
براساس eيحه بودجه .  فروش اموال دولتی است

بينی شده است از راه فروش اوراق قرضه  پيش
 تريليون تومان ٢٩٨ھای دولتی  دولتی و شرکت

 درصد بيش از سال ٧١درآمد کسب شود که 
که خريدار اصلی اوراق  جالب آن.  جاری است

دولتی در سال جاری به دليل عدم استقبال مردم، 
ھا بودند که براساس قانون موظف به خريد  بانک

اوراق قرضه دولتی شده بودند که يکی از عوامل 

افزايش تورم، نقدينگی، چاپ اسکناس از سوی 
بانک مرکزی و تشديد بحران در سيستم بانکی 

اکنون  اين را ھم در نظر داشته باشيم که ھم.  است
 که  بازپرداخت بھره و اصل مبلغ اوراق قرضه

 به شدت  ٩٠ھا به ويژه از ابتدای دھه  فروش آن
رونق گرفت، يک معضل مالی بزرگ جمھوری 

جمھوری اس�می نه فقط اوراق .  اس�می است
مشارکت ريالی بلکه اوراق مشارکت ارزی نيز 

ھای گذشته به فروش رسانده است که  در سال
پيش فروش نفت در بودجه سال جاری يک نمونه 

ھای  ديگر از اين اوراق قرضه است که با نام
 .اند ھای اخير به فروش رفته گوناگون در سال

يکی ديگر از نکات بودجه که بايد بر آن انگشت 
ھای جاری در   درصدی ھزينه٨٨گذاشت سھم 

 تريليون ١٠۴براساس اين eيحه  .  بودجه است
ھای عمرانی است که البته در  تومان سھم ھزينه

ی کسری بودجه سھم  ھای گذشته به بھانه تمام سال
ھای عمرانی عموما پرداخت نشده و اگر  ھزينه

ھم به ميزانی پرداخت شده، بخش بزرگی از آن 
به گفته عادل آذر رئيس .  حيف و ميل شده است

 ۴۵بودجه عمرانی "سابق ديوان محاسبات 
 درصد ۵۵.  شود درصد آن تبديل به خروجی می

 تومان ١٠٠يعنی ھر .  آن ريخت و پاش است
 تومان منجر به راه و ۴۵دھيد  پولی که شما می

 ".شود می... جاده و آسفالت و راه آھن و
گر ھزينه کردن  باe بودن ھزينه جاری اما بيان

دولت برای امور آموزشی و درمان و بھداشت و 
ھای  محيط زيست نيست، بلکه بخش عمده ھزينه

جاری به دستگاه سرکوب و مذھبی و 
بوروکراسی مورد نياز جمھوری اس�می برای 

برای نمونه تنھا بودجه امور .  گردد ادامه بقا برمی
 تريليون تومان است ١٢١دفاعی و امنيتی کشور 

حفظ نظم و "که يک سوم اين مبلغ در فصل 
شود و ع�وه بر آن  ھزينه می"  امنيت عمومی

قرار است دو ميليارد دeر نيز از صندوق توسعه 
 !!!ملی به اين منظور برداشت شود

 درصد افزايش به ۵٨بودجه سپاه پاسداران با 
 ۵٣ تريليون تومان، بودجه ارتش با ٣٨بيش از 

 تريليون تومان و بودجه ٢٠درصد افزايش به 
 ٢٧ درصد افزايش به ۴١نيروی انتظامی با 

 .ھزار تريليون تومان رسيدند
ھای مذھبی  در اين بودجه تنھا بودجه دستگاه

 برابر کل بودجه ۵متعلق به آخوندھای مرتجع 
بودجه دفتر تبليغات اس�می .  محيط زيست است
 ميليارد تومان، شورای ٢٠۵حوزه علميه قم 

 ٣٢۵ھای علميه خواھران  گذاری حوزه سياست
خور ديگر از  ھا دستگاه مفت ميليارد تومان و ده

برند از جمله بنياد فرھنگی  اين بودجه سھم می
 ميليارد تومان از بودجه ٨/  ۵قاسم سليمانی که 

ھا  کند در حالی که در تمام اين سال دريافت می
پولی برای حل معضل فاض�ب اھواز وجود 
نداشته تا مردم اھواز با يک بارندگی به چنين 
معضلی که در روزھای گذشته بار ديگر با آن 

 !!!روبرو شدند، روبرو نشوند
ھای نظامی،  اين را ھم در نظر بگيريم که دستگاه

امنيتی و مذھبی جدا از مبلغی که در بودجه به 
گيرد، از ھمان بودجه پنھان که  ھا تعلق می آن

جدا .  برند کسی از آن اط�عی ندارد نيز سھم می
ھا  از قِبَِل  ھا، اين دستگاه ی اين از ھمه

اند و  ھا به راه انداخته ھايی که در اين سال شرکت
ھايی که از آن طريق بدست  درآمدھا و رانت



 ٨٩٨ شماره  ٩٩ آذر ١٧     ٩

٧از صفحه   

٩ 

گر اين است که کارگران و ديگر زحمتکشان  بيان
جامعه بايد پول باز ھم بيشتری برای تامين 
کاeھای اساسی پرداخت کنند و کاeھای اساسی 

 .تر خواھند شد تر و ھم گران ھم کمياب
 تومان برای يک دeر در ١١۵٠٠تعيين مبلغ 

 يکی از نتايج آن در اقتصاد درھم ١۴٠٠بودجه 
تورمی کنونی   –شکسته و غرق در بحران رکود 

افزايش تورم خواھد بود که باز به ضرر 
اما در حالی .  کارگران و زحمتکشان خواھد بود

بار   از وضعيت فاجعه١۴٠٠که eيحه بودجه 
دھد و در حالی که  اقتصاد در سال آينده خبر می

ھم اکنون تورم به صورت واقعی سه رقمی شده 
است، افزايش حقوق و مستمری کارکنان دولت و 

 درصد تعيين شده است و ٢۵بازنشستگان تنھا 
اين به اين معناست که بار تشديد بحران اقتصادی 

ھای گذشته نه بر  چون سال تورمی ھم  –رکود 
داران که بر دوش کارگران و ديگر  دوش سرمايه

اين را ھم در .  زحمتکشان جامعه خواھد افتاد
نظر داشته باشيم که افزايش ساeنه دستمزد 
کارگران نيز عموماً  در حدود ميزان افزايش 
حقوق و مستمری کارکنان دولت و بازنشستگان 
بوده است بنابراين از اeن بايد انتظار داشت که 

شورای عالی "سياست ارگان فرمايشی و دولتی 
برای ميزان افزايش دستمزدھای کارگران "  کار

چيزی در حد افزايش حقوق کارکنان دولت 
خواھد بود و اين يعنی فقر و گرسنگی بيشتر 

 .کارگران و ديگر زحمتکشان جامعه
ای جز   که نتيجه١۴٠٠يکی ديگر از نتايج بودجه 

تشديد بحران رکود تورمی نخواھد داشت، 
افزايش بيکاری خواھد بود که باز مستقيما زندگی 

ھای کارگری و ديگر زحمتکشان جامعه  خانواده
دھد و جدا از فقر  را مورد ھدف قرار می

ھا و  مشک�ت فراوان ديگری برای اين خانواده
 .کند ھا ايجاد می جوانان بيکار آن

ی تمام نمای   آئينه١۴٠٠در يک ک�م، بودجه 
سياسی حاکم است   –ورشکستگی نظام اقتصادی 

کند که تنھا با سرنگونی  و بار ديگر ثابت می
جمھوری اس�می و دگرگونی تمامی نظم موجود 
شرايط برای کارگران و ديگر زحمتکشان جامعه 

 .تغيير خواھد کرد
 

سکوت و انفعال در برابر مصائب اقتصادی، 
اجتماعی و سياسی و تعرضات طبقه حاکم نه تنھا 

ھای ضد مردمی  آنان را از اجرای سياست
تر  تر و گستاخ دارد، بلکه آنان را جری بازنمی

 ۵ نوامبر و تظاھرات ٢٨در تظاھرات .  سازد می
ھای کارگری و  دسامبر در فرانسه، اتحاديه

ھای مدافع  نگاران، گروه کارگران، روزنامه
حقوق بشر، وک�، جوانان،جليقه زردھا، 

ھای گوناگون سياسی و احزاب چپ دست  طيف
ھا آمدند تا از حقوق  به دست ھم دادند و به خيابان

به جز اتحاد و ھمبستگی .  مشترک خود دفاع کنند
ھای اجتماعی، يکی ديگر  ميان تمامی اين گروه

از رمزھای موفقيت اعتراضات مردمی در 
ھای کارگری، احزاب چپ  فرانسه، وجود اتحاديه

ھای مختلف صنفی و نھادھای حقوق  و انجمن
بشری بود که توانستند با فراخوان و پشتيبانی از 

ھای يکديگر، نيم ميليون فرانسوی را در  فراخوان
شھرھای گوناگون بسيج کنند و اعتراضی چنين 

ی عظيمی که  توده.  گسترده را سازمان دھند
بسياری به علت شيوع کرونا انتظار آن را 

توان از  ست که می اين نيز درس سومی.  نداشتند
اين اعتراضات گرفت، يعنی تنھا با تشکل و 

توان نيروی مبارز را به  سازماندھی است که می
ھای خود را به ھيئت حاکمه  ميدان آورد و خواسته

ای  برای موفقيت در ھر مبارزه.  تحميل کرد
 .گريزی جز اتحاد و ھمبستگی و تشکل نيست
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 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
    

 سوئد
 باختگان آبان ماه  ياد جان

  کرون٢٠٠                             گرامی باد
 

 ايتاليا
  يورو٢٠٠   فدا
 

 فرانسه
  يورو١٠٠٠پاريس           –فعالين اومانيته 

 
 

آورند حتا مبالغی به مراتب بيشتر از بودجه به  می
 .آورند دست می

 
 بر زندگی کارگران و ١۴٠٠تاثيرات بودجه 

 زحمتکشان
 

قدری   به١۴٠٠برآورد درآمدھا در بودجه 
ست که برخی مقامات حکومتی و  غيرواقعی

اقتصاددانان جمھوری اس�می از آن به عنوان 
حميدرضا .  اند نام برده"  درآمدھای رويايی"

بابايی رئيس کميسيون برنامه و بودجه  حاجی
بودجه بدون "که  مجلس اس�می با بيان اين

: گفت"  اص�ح اساسی غيرقابل اجرا است
ھای دولت در eيحه بودجه سال آينده  درآمد"

 ھزار ميليارد تومان پيش بينی شده در حالی ٨۴٠
 ھزار ميليارد تومان آن واقعی است و ٢۵٠که 

توان  نمی)   ھزار ميليارد تومان۵٩٠(روی بقيه 
در يک ک�م بودجه به دليل ".  حساب کرد

ای است که  غيرواقعی بودن درآمدھای آن بودجه
به گسترش گرانی، تورم، رکود و بيکاری 

 . انجامد می
اما اين تنھا کسری بودجه نيست که زندگی 

تر از ھميشه  کارگران و زحمتکشان را پرمشقت
ھای ضد مردمی بودجه ھمواره  سياست.  سازد می

ھای کشور حاکم بوده و در بودجه سال  بر بودجه
ھای  تر از حتا سال  نيز اين مساله عريان١۴٠٠

 .آيند گذشته به چشم می
ست که به  يک نمونه کوچک کاھش ميزان ارزی

 ٨در بودجه .  گيرد کاeھای اساسی تعلق می
ميليارد دeر برای تامين کاeھای اساسی با نرخ 

.  تومانی در نظر گرفته شده است۴٢٠٠تسعير 
ست که اين مبلغ بيش از دو ميليارد  اين در حالی

 است و باز از اين ٩٩دeر کمتر از بودجه سال 
 ماه از آغاز ٨ھم بگذريم که با گذشت بيش از 

 ميليارد دeر از ميزان ارزی ۶/  ٧سال جديد تنھا 
 برای واردات کاeھای اساسی ٩٩که در بودجه 

کاھش .  مقرر شده بود، تخصيص يافته است
ميزان ارز برای کاeھای اساسی، آن ھم در 
شرايطی که بسياری از کاeھای اساسی حتا در 

 ۴٢٠٠سال گذشته از ليست کاeھايی که ارز 
اند،  گرفت خارج شده ھا تعلق می تومانی به آن

  آذر روز دانشجو١۶گرامی باد 

 مان رژه برای  آزادی
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 .  زيرارسال نمائيد خود را به آدرس
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 ١۴٠٠)يحه بودجه 
 ی تمام نمای ورشکستگی نظم حاکم  آئينه

 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 
 عمودیپوeريزاسيون 

 
 :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 

ی کاری مجلس اس�می را ترک کرد و   بھانه
. نائب رئيس مجلس اداره جلسه را برعھده گرفت

جمھور بلکه حتا  پس برای اولين بار نه فقط رئيس
رئيس مجلس نيز ھنگام ارائه eيحه بودجه که از 

ساeنه مجلس "  وظيفه"ترين  ھايی مھم جنبه
اس�می نيز ھست، در مجلس اس�می حضور 

برھمگان روشن است که اين عدم .  نداشت
ھای دو  ی بھانه حضور طرفين برخ�ف ھمه

گر تشديد تضادھای درونی طبقه  طرف، نشان
 سياسی، اقتصادی و  حاکم در نتيجه تعميق بحران

اجتماعی حاکم بر جامعه و شکست و ناتوانی 
 .ھاست جمھوری اس�می برای غلبه بر آن

کابينه (eيحه بودجه پيشنھادی ھيات وزيران 
برای تصويب در مجلس اس�می بيان )  روحانی

بست جمھوری اس�می  روشن ورشکستگی و بن
ی ارائه بودجه به مجلس و متن  از نحوه.  است

eيحه تا اظھارنظرھای نمايندگان پيش از بررسی 
 .گر اين واقعيت ھستند بودجه، ھمگی بيان

اين اولين بار در تاريخ حکومت اس�می بود که 
رئيس (جمھور  بودجه کل کشور نه توسط رئيس

و حتا بدون حضور رئيس )  ھيات وزيران
سازمان برنامه و بودجه، بلکه توسط معاون 
پارلمانی رئيس جمھور به مجلس اس�می ارائه 

که قاليباف رئيس مجلس وقتی که  شد و جالب آن
از عدم حضور روحانی خبردار شد خود نيز به 


