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 که دور تازه ای از مذاکرات ١٣٩٢از آذر ماه 
ھسته ای موسوم به برجام  ميان جمھوری 
اس/می و کشورھای پنج بع/وه يک شروع شد، 
ھمزمان جدال ھای لفظی ميان خامنه ای و 

اين جدال .  روحانی نيز گاه و بيگاه سر باز کردند
ھا که ھر از چند گاھی و بنا به موقعيت روند 
برجام در سخنرانی ھای طرفين بازتاب عمومی 
و رسانه ای می يافت، پس از يک دوره نسبتا 
آرامش موقت بار ديگر از حدت و شدت بيشتری 

خامنه ای که با پذيرش .  برخوردار شده اند
از يک طرف مجوز رسمی "  نرمش قھرمانانه"

مذاکرات ھسته ای با قدرت ھای بزرگ جھانی و 
به تَبَع آن مذاکره با دولت آمريکا را صادر کرد، 
با اين ھمه از ھمان آغاز روند مذاکرات با 
موضع گيری ھای دو پھلو و بعضا متضاد 
ھمواره سعی اش بر اين بوده تا خود را به عنوان 
يکی از منتقدان روند مذاکرات برجام در اذھان 

 . جامعه معرفی کند
موضع گيری اخير خامنه ای در ديدار با 
فرماندھان نيروی دريايی نمونه ای ديگری از 
ادامه برخوردھای دوگانه او در مواجھه با توافق 

 آذرماه ٧خامنه ای روز يکشنبه .  است"  برجام"
در جمع فرماندھان نيروی دريايی به بھانه تمديد 

توسط )  قانون داماتو(تحريم ھای دھساله آمريکا 
نمايندگان کنگره و سنای اين کشور عليه 
جمھوری اس/می يک بار ديگر نارضايتی خود 

او .  را از روند پيشبرد مذاکرات برجام اع/م کرد
با اع/م اينکه تمديد تحريم ھای دھساله نتيجه 
عجله مذاکره کنندگان در به نتيجه رساندن 

وقتی عجله : "مذاکرات ھسته ای بوده است، گفت
داريم که کار را زودتر تمام کنيم و به جايی 
برسانيم، از جزئيات غفلت می کنيم و گاھی 
غفلت از يک امر جزيی، موجب رخنه و نقطه 

 ."  سلبی در آن کار می شود
متعاقب اين موضع گيری خامنه ای که خود از 
ھمان شروع مذاکرات به عنوان ولی فقيه و رھبر 
مطلقه جمھوری اس/می، نقش فرمانده اصلی 
روند مذاکرات برجام را بر عھده داشت و بدون 
نظر و رضايت او ممکن نبود حتی يک بند از 
سند نھايی توافق ھسته ای امضا گردد، حسن 

. روحانی در مقام پاسخگويی وارد ميدان شد
روحانی که اين حمله مستقيم خامنه ای را متوجه 
خود و تيم مذاکره کننده دولت به اصط/ح  تدبير 

 ١۶و اميد  می ديد، يک ھفته بعد در سخنرانی 

گر به صفوف  يورش وحشيانه مزدوران سرکوب
 آذر و برخورد ١۴کارگران شرکت واحد در 

قھرآميز دستگاه حکومتی با يک تجمع ساده 
کارگری، بار ديگر ماھيت ضدکارگری رژيم 

داری حاکم بر ايران را به  گر سرمايه سرکوب
براستی مگرکارگران زحمتکش .  نمايش گذاشت

شرکت واحد چه کرده بودند و چه می خواستند 
که می بايستی اين چنين بيرحمانه زير مشت و 

 چکمه و باتوم مزدوران سرمايه له می شدند؟
واحد اتوبوسرانی  سنديکای کارگران شرکت

گيری خواست  تھران و حومه، در راستای پی
مسکن کارگران و در اعتراض به مشک/ت و 

واحد و شھردار تھران  موانعی که مديريت شرکت
واحد  در راه تحقق خواست ھزاران کارگر شرکت

بوجود آورده است، عموم رانندگان و کارگران 

اين شرکت را به تجمع در ساعت ده صبح روز 
 آذر در مقابل شھرداری تھران ١۴يکشنبه 
بدنبال اين فراخوان صدھا تن از .  فراخواند

کارگران اين شرکت، با لباس فرم و بعضا ھمراه 
. با اعضای خانواده خود، راھی محل تجمع شدند

رژيم ارتجاعی جمھوری اس/می و شھردار آن 
در تھران که از اقدام اعتراضی کارگران به 

که  وحشت افتاده بودند، ساعاتی پيش از آن
کارگران تجمع خود را آغاز کنند، انبوھی از 
نيروھای سرکوب را به محل اعزام نمودند به 
نحوی که نه فقط محوطه مقابل شھرداری، بلکه 

شھر، به اشغال  سرتاسر خيابان بھشت و پارک
در برابر صف .  نيروھای انتظامی درآمد

کارگران، صفی از پاسداران نظم موجود قرار 

 ی روحانی عليه کارگران کابينه
 ٩۶نگاھی به بودجه 

١٠ 
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 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٧٣١شماره    ٩۵نيمه  دوم آذر  –سال سی و ھشتم 

 ھمبستگی کارگری و يک سنديکای پيشتاز

ھای ژرف خاورميانه در چنگال تضادھا و بحران  

دوگانگی خامنه ای و روحانی 
 در چيست؟" برجام"بر سر

ی يازدھم را به مجلس اس/می  ی کابينه  آذر، حسن روحانی چھارمين و آخرين بودجه١۴روز يکشنبه 
. ارائه کرد و يک ھفته بعد کليات آن در کميسيون برنامه و بودجه مجلس با اتفاق آرا به تصويب رسيد

ھای بسياری جھت بھتر شدن وضعيت معيشتی  جمھوری وعده حسن روحانی پيش از انتخابات رياست
ی  اما در حالی که کابينه.   روزه و يک ساله در اين رابطه سخن گفت١٠٠ھای  مردم داد و حتا از برنامه

ھا نشد، بلکه  شود نه تنھا خبری از بھتر شدن وضعيت معيشتی توده يازدھم به پايان کار خود نزديک می
 .تر گشت سال به سال گذران زندگی برای کارگران و زحمتکشان سخت

ی  ھای اقتصادی دولت در سال آينده است و با اين بودجه کار کابينه جايی که بودجه نمايی از سياست از آن

 قوه قضاييه جمھوری اس�می، ھيوFی سرکوب 
 
 

  زنان بی خانمان، دغدغه ی چه کسی است؟
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دوگانگی خامنه ای و 
" برجام"روحانی بر سر

آذر خود در دانشگاه تھران طی يک موضع 
"گيری صريح اع/م کرد در روند مذاکرات : 

ھيچ قدمی در برجام بر نداشتيم مگر آنکه با مقام 
روحانی ".  معظم رھبری مشورت کرده باشيم

برای نشان دادن نقش و جايگاه خامنه ای در 
روند تصميم گيری ھای توافق برجام، از اين ھم 

"فراتر رفت و گفت نامه ھای مکتوب ايشان : 
خطاب به بنده موجود است و ھيچ نامه ای نبوده 
که ايشان به من داده باشند و دستور قاطعی برای 
اجرای آن صادر نکرده باشم و ھمواره مبنای 
دولت بر اين بوده است که دستورات ايشان کام/ 

 ." اجرايی شود
اگرچه طی سه سال گذشته با ھر سخنرانی خامنه 
ای و موضع گيری ھای او در نقد برجام، 
روحانی نيز بدون اينکه نامی ازخامنه ای ببرد 
بی درنگ به نقد سخنان او و دفاع از توافق 
برجام و تيم مذاکره کننده ھسته ای برخاسته 
است، اما اينبار موضع گيری حسن روحانی با 

تاکيد روحانی بر .  دفعات قبل متفاوت بوده است
اينکه نامه ھای مکتوب خامنه ای پيش اوست و 

نشان "  اين نامه ھا را علنی خواھد کرد"روزی 
از وضعيت حساس جمھوری اس/می و به تَبَع آن 
موقعيت حساس و شکننده کابينه روحانی در 

. مواجھه با تبعات منفی توافق برجام دارد
شرايطی که روحانی را بر آن داشت تا به رغم 
سخنان پر طمطراق و تعريف و تمجيدھای 
ھميشگی خود از موفقيت ھای چشمگير توافق 
ھسته ای، اينبار اما به جای اينکه اين توافق و 
ثمرات حاصل از آن را نتيجه ت/ش شبانه روزی 
خود و تيم مذاکره کننده بداند، با صراحتی آشکار 
خواسته است تا به صورت تام و تمام يک يک 
بندھای توافق برجام را به رھبری و حاصل 

با او گره "  مشورت و برگزاری ساعت ھا جلسه"
 به راستی چرا؟. بزند

پوشيده نيست که موضع گيری جديد خامنه ای در 
ديدار با فرماندھان نيروی دريايی، تقريبا ھمان 
روال برخوردھای گذشته او در مواجھه با روند 
مذاکرات ھسته ای و نتايج حاصل از آن بوده 

مواضعی متضاد که از ھمان ابتدا متناسب .  است
با شرايط و بسته به موفقيت يا ناکامی ھر مرحله 
از  توافق برجام به صورت دو پھلو و با زدن 
يکی به نعل و يکی به ميخ تا به امروز پيش رفته 

اين شيوه از موضع گيری ھای خامنه ای .  است
طی سه سال گذشته به رغم اينکه برای دولت 
روحانی در مواجھه با مخالفان مذاکرات ھسته ای 
و دلواپسان درون نظام مشک/تی به بار آورده 
است، اما برای شخص خامنه ای خالی از فايده 

چرا که با به کارگيری چنين شيوه ای .  نبوده است
، ھرگاه در روند مذاکرات نتايج مثبت و موفقيت 

ذوب "، اين امر از طرف حاصل می شدآميزی 
وvيت و دستگاه ھای تبليغاتی آنان به "  شدگان

تدابير رھبری نسبت داده می شد و زمانی ھم که 
مذاکرات به شکست می انجاميد و يا پس از 
توافق برجام تبعات منفی آن دامن جمھوری 
اس/می را می گرفت، در اين صورت فرصت 

پيرامون او فراھم می "  دلواپسان"بيشتری برای 
شد تا با گزينش بخشی از موضع گيری ھای 

خامنه ای از جمله تاکيد او بر بی حاصلی مذاکره 
با آمريکا و يا چيزی از درون اين توافق بيرون 

خامنه ای "  بصيرت"نخواھد آمد، با ذوق زدگی 
 . را به رخ جامعه و جناح رقيب بکشانند

اما اينبار، واکنش صريح روحانی به سخنان 
ھيچ قدمی در برجام "خامنه ای مبنی بر اينکه 

برنداشتيم مگر آنکه با مقام معظم رھبری 
و فراتر از آن اينکه تمام "  مشورت کرده باشيم

نامه ھای مکتوب ايشان خطاب به بنده موجود "
است و به وقتش اين نامه ھا را منتشر خواھم 

، خبر از تنگناه ھای دولت روحانی در "کرد
مواجھه با پيامدھای منفی و پيش روی برجام 

 . دارد
کسانی که روند مذاکرات ھسته ای و نحوه 
سخنرانی ھای حسن روحانی در مورد برجام و 
نتايج حاصل از توافق برجام را از آغاز تا به 
امروز دنبال کرده اند، به خوبی واقف ھستند که 
تا پيش از اين روحانی فقط و فقط به تبعات مثبت 

او .  و موفقيت آميز توافق برجام چشم دوخته بود
در اھميت دست يابی به توافق برجام تا بدان جا 
پيش رفت که حتا حل بحران بی آبی ايران را نيز 

با چنين .  به توافق مذاکرات ھسته ای گره زد
نگاھی سعی او و کابينه اش ھمواره بر اين بود تا 
دست يابی به توافق برجام و نتايج حاصل از آن 

تدبير و "را از جمله دستاوردھای بزرگ دولت 
اما با وضعيت .  به جامعه معرفی کنند"  اميد

برجام مثل برف در "موجود و در شرايطی که 
به )   آذر١٧محسن رضايی" (حال آب شدن است

نظر می رسد روحانی نيز احساس خطر کرده که 
نتايج حاصل از توافق برجام ممکن است به 
صورت تام و تمام و آنگونه که انتظار داشت، به 

لذا، با طرح اين موضوع و .  نفع او پيش نرود
تاکيد بر اينکه که تمام مسير برجام با نظر و 
دستور رھبری پيش رفته است، می خواھد تبعات 
منفی و کاستی ھای توافق برجام را از دوش 
دولت برداشته و بر سر خامنه ای بزند و يا در 

 .بھترين حالت با او تقسيم کند
اينکه نتايج حاصل از توافق برجام تا کنون 
انتظارات مورد نظر ھيئت حاکمه ايران را 

در .  برآورده نکرده است، ترديدی در آن نيست
اين ميان مھم اين است که اين ترديد و تبعات 
منفی حاصل از آن، اکنون به درون کابينه 

درست است که .  روحانی نيز سرايت کرده است
مشکل صادرات نفت برای کابينه روحانی تا 
حدودی حل شده است و اين امر برای دولتی که 
تا پيش از توافق برجام با يک خزانه کام/ خالی 

اما، .  مواجه بود، امتياز بزرگی محسوب می شود
صادرات نفت و درآمد حاصل از آن فقط می 
تواند جوابگوی خزانه خالی دولت و پاسخ گوی 
نيازھای دستگاه  بورکراتيک و تغذيه مالی 

معضل اصلی .  نھادھای سرکوبگر نظام باشد
نظام و به تَبَع آن معضل کابينه روحانی اما، 
فراتر از صادرات نفت است، بحران اقتصادی 
جمھوری اس/می صرفا با ورود دvرھای 

معضل .  حاصل از فروش نفت حل نمی شود
اساسی جمھوری اس/می در عدم ورود سرمايه 
ھای خارجی و سرمايه گذاری ھای ک/ن دولت 
ھا، کارتل ھا و شرکت ھای بزرگ جھانی برای 
بھينه سازی زيرساخت ھای اقتصادی و نفتی 

موضوعی که ھيئت حاکمه ايران .  ايران است
انتظار داشت در پی توافق برجام به فوريت 

معضلی که نه تنھا تاکنون گرھی از .  حاصل شود
آن  باز نشده است، بلکه vاقل در کوتاه مدت ھم 

 .  چشم انداز روشنی برای حل آن  متصور نيست
چرا که سرمايه و سرمايه گذاری امنيت می 
خواھد و تا زمانی که سياست داخلی جمھوری 
اس/می در باv رفتن از ديوار سفارتخانه دولت 
ھای خارجی رقم می خورد، تا زمانی که امنيت 
برای شھروندان دو تابعيتی وجود ندارد، تا 
زمانی که ھمان نمايندگان مجلس ارتجاع در پی 
اظھار نظری در صحن علنی مجلس به دادگاه 
فرا خوانده می شوند و سخنرانی نايب رئيس 
مجلس شورای اس/می توسط مقامات امنيتی لغو 
می گردد و باز تا زمانی که پول شويی و فساد 
حکومتی ھمانند خوره تمام تار و پود نظام را فرا 
گرفته است ، طبيعی ست که در چنين وضعيتی 
ورود سرمايه و سرمايه گذاری خارجی ھمواره 
با ريسک و عدم امنيت ھمراه بوده و لذا چشم 
انداز قابل تصوری ھم برای سرمايه گذاری ھای 
خارجی در ايران vاقل در کوتاه مدت متصور 

 .نيست
مضافا اينکه که با عدم ورود سرمايه و سرمايه 
گذاری ھای ک/ن در ايران، بحران اقتصادی 
جمھوری اس/می و به تَبَع آن بحران بيکاری و 
ديگر معض/ت اجتماعی از قبيل بی خانمانی، 
کارتون خوابی، حاشيه نشينی، اعتياد، ط/ق و 
دزدی و فساد با روندی رو به تزايد ھمچنان پيش 

موضوعاتی که قرار بود با توافق .  می روند
برجام و متعاقب آن با حل بحران اقتصادی 
جمھوری اس/می پاسخی ھم به اين گونه 

خصوصا معضل .  معض/ت اجتماعی داده شود
معيشتی کارگران و زحمتکشان جامعه که چندی 

 .است به بزرگترين چالش نظام تبديل شده است
حال در چنين وضعيتی که از يک سو چشم انداز 
روشنی برای برون رفت از بحران ھای موجود 
وجود ندارد و از سوی ديگر دو جناح جمھوری 
اس/می نيز مدام با ھم درگير کشمکش ھای 
روزانه ھستند و چه بسا اين نزاع ھا با نزديک 
تر شدن به روزھای نمايش انتخاباتی رياست 

 شديدتر ھم گردد، بی ٩۶جمھوری در ارديبھشت 
ترديد فشار وارده بر حسن روحانی ھم بيشتر 

در چنين وضعيتی، دست خامنه ای و .  خواھد شد
نيروھای عقبه اش با تکيه بر تبعات منفی توافق 

 . برجام در تاختن به روحانی بازتر شده است
لذا، با توجه به شرايط موجود و تنگناھايی که 
حسن روحانی در اين بازه زمانی با آن مواجه 
است، به رغم اينکه او ھمچنان بر بعد تبليغاتی 

به "  اميد"دستآوردھای توافق برجام و دادن 
جامعه و نيروھای مدافع دولت در ھر سخنرانی 
تاکيد خواھد کرد، اما او از ھم اکنون خطرات 
ناشی از تبعات منفی توافق برجام را به خوبی در 

از اين رو، .  بيخ گوش خود احساس می کند
روحانی تنھا کارت برنده خود را که می بايست 
در واپسين روزھای بحران پيش رو در مقابل 
خامنه ای و رقيبان خود رو می کرد، ترجيح داد 
برای جلوگيری از تھاجمات بيشتر خامنه ای ھم 

 آذر ١۶سخنان .  اينک آن را بر زمين زند
روحانی در مورد روند توافق برجام با تاکيد بر 

نامه ھای مکتوب خامنه ای پيش اوست و "اينکه 
تا مردم "  روزی اين نامه ھا را علنی خواھد کرد

ھيچ قدمی در برجام "بدانند که در روند مذاکرات 
بر نداشتيم مگر آنکه با مقام معظم رھبری 

ھمان کارت برنده و آخرين "  مشورت کرده باشيم
تير روحانی بود که برای مقابله با فشارھای 
روزمره جناح رقيب زود ھنگام بر زمين زده 

 . شد
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شھر گردآمده  کارگران که در پارک.  گرفت
که قصد داشتند از درب جنوبی  بودند، ھنگامی

شھر خارج شوند و به سمت شھرداری  پارک
حرکت کنند، مورد حم/ت شديد و وحشيانه 

مزدوران .  نيروھای سرکوب واقع شدند
گر بامشت ولگد و باتوم به جان کارگران   سرکوب

کارگران که باچنين مانعی برخوردکرده .  افتادند
بودند، ازدرب شمالی پارک شھر خارج شده و 

ھای اطراف به سمت شھرداری تھران  در خيابان
در اين .  پيمايی زدند دست به تظاھرات و راه

بار ديگر صفوف کارگران مورد حمله  ھنگام يک
وحشيانه مزدوران رژيم قرار گرفت و سه تن از 

زاده، حسن  ھای ناصر محرم رانندگان به نام
سعيدی و ايرج فدايی توسط مزدوری به نام 
سرھنگ عبدالرضا جعفری با باتوم از ناحيه سر 

با اين ھمه کارگران .  و گردن مصدوم شدند
تزلزلی به خود راه نداده و با تغيير مسير و 

که پ/کارد بزرگی را با  سردادن شعار درحالی
آميز  پيمايی اعتراض کردند، به راه خود حمل می

گر برای بار  اما پليس سرکوب.  خود ادامه دادند
تر، به صف کارگران  سوم و اين بار وحشيانه

يورش برد و ضمن ضرب و شتم شديد کارگران 
و جمع کردن پ/کارد بزرگ سنديکا که خواست 

 تن از کارگران ١۶مسکن بر آن نقش بسته بود، 
را دستگير و به پليس امنيت ارگ و شمار زيادی 

 .را مصدوم کرد که به بيمارستان سينا منتقل شدند
گران بر اين خيال واھی بودند که با اقدام  سرکوب

توانند صدای  وحشيانه و برخورد قھرآميز، می
ھا  واحد و سنديکای آن اعتراض کارگران شرکت

اما سنديکای کارگران .  را خاموش سازند
واحد، ھمان روز، به فوريت و چابکی، از  شرکت

واحد خواست که در  عموم رانندگان شرکت
اعتراض به اعمال وحشيانه نيروھای انتظامی و 
به نشانی ھمبستگی با کارگرانی که مورد تعرض 
و ضرب و شتم قرار گرفته بودند، روز دوشنبه 

 ٣٠( آذر با چراغ روشن و سرعت پايين ١۵
اين خواست سنديکا به .  حرکت کنند)  کيلومتر

ای مورد استقبال رانندگان  شکل نسبتا گسترده
واحد  مديرعامل شرکت.  واحد قرار گرفت شرکت

که از اين اقدام سنديکا و گسترش حرکت 
اعتراضی کارگران به وحشت افتاده بود، کليه 

" برداری حراست، بازرسی و بھره"نيروھای 
ھا و خطوط  واحد را بسيج و در سامانه شرکت

. ھا مستقر ساخت و بر سر چھارراه"  بی ار تی"
خواستند که  عوامل مديريت، از رانندگان می

حال به قصد  ھا را خاموش کنند و درعين چراغ
اما .  کردند برداری می ارعاب، اقدام به  فيلم

واحد در حمايت از سنديکای  رانندگان شرکت
خود و در اعتراض به برخورد خشن نيروی 

ھا را  انتظامی با تجمع ھمکاران خويش، اتوبوس
با چراغ روشن و سرعت کم، به نحوی که 

ھای پشت سر ھم را  قطاری مرکب از اتوبوس
 .داد، به حرکت درآوردند شکل می

واحد و  سان ت/ش مذبوحانه مديريت شرکت بدين
ھمپالگی آن شھردار تھران برای خاموش ساختن 
صدای اعتراض کارگران به کلی باشکست 

واحد،  کارگران شرکت.  وناکامی روبرو گرديد
ھای  پيمايی و تظاھرات در خيابان چه در شکل راه

 آذر و چه با ١۴شھر در روز  اطراف پارک
ھا با چراغ  ابتکار عمل سنديکا و حرکت اتوبوس

 آذر، ١۵روشن و سرعت پايين در روز 
اعتراض خود در مقابل شھرداری تھران را عم/ 

ھای مختلف تھران تبديل  به  اعتراض در خيابان
تر  نموده و پژواک اعتراض خويش را گسترده

 .ساختند
تجمع اعتراضی چند صد نفره کارگران 

واحد با خواست مسکن در روز يکشنبه  شرکت
 آذر، پنجمين تجمع اعتراضی از اين دست ١۴

واحد  بود که توسط سنديکای کارگران شرکت
اين تجمع که در ادامه .  سازماندھی شده بود

تجمعات پيشين کارگران بود باضافه حرکت 
واحد در روز  اعتراضی نمادين رانندگان شرکت

 آذر، يکبار ديگر نشان داد که سنديکای ١۵
واحد اتوبوسرانی تھران و حومه  کارگران شرکت

ھای خود را در ميان کارگران اين شرکت  پايه
اقدامات اعتراضی .  مستحکم ساخته است

حال نشان داد که عموم کارگران  کارگران درعين
واحد، به اھميت داشتن  و رانندگان شرکت

اند و ھر آينه  برده تشکي/ت و سنديکای خود پی
سنديکا فراخوانی صادر کند به آن پاسخ مثبت 

امروز ھر کار .  اند داده و حامی سنديکای خويش
که در يک تجمع  واحد مستقل از آن شرکت

اعتراضی سازماندھی شده توسط سنديکا، 
حضور فيزيکی داشته يا نداشته باشد، خود را در 

داند و باvتر از اين، از  آن اعتراض سھيم می
ای از روحيه اتحاد و ھمبستگی  چنان درجه

برخوردار است که خود را ھمدوش کارگر 
کننده و حتا در جای آن قرارداده و در  تجمع

گونه درنگی  حمايت از رفقای ھمکار خود، ھيچ
دھد و به فراخوان سنديکا که  به خود راه نمی

واحد است،  پيشتاز مبارزات کل کارگران شرکت
قدرت ما، در اتحاد، .  دھد پاسخ مثبت می

اين است عصاره !  ھمبستگی و تشکل ماست
کارگر .  واحد مفھوم حرکت اخير کارگران شرکت

ھای  واحد در پرتو مبارزات و فعاليت شرکت
سنديکای اين شرکت، امروز به اين درجه از 

ھا ،  آگاھی رسيده است که بداند گرفتاری
ھای صدھا کارگر  مشک/ت و خواست

ھا، مشک/ت و  کننده، ھمان گرفتاری تجمع
تک کارگران و ھزاران کارگر  ھای تک خواست

اين شرکت است و اين چيز ديگری نيست مگر 
رشد آگاھی سياسی و رشد ھمبستگی طبقاتی در 

 .واحد ميان کارگران شرکت
خواست مسکن که در تجمعات مختلف کارگران 

ھای اصلی  واحد به عنوان يکی از خواست شرکت
يک مسکن مناسب حق "مطرح شده و در شعار 

 اکثريت  تجلی يافته است، خواست"  مسلم ماست
کارگران اين شرکت است که ھر يک به نحوی با 

 .آن درگير ھستند
ھا و  واقعيت اين است که تنھا درپرتو فعاليت

ھای چند ساله و مستمر سنديکای  گيری پی
واحد در زمينه خواست مسکن و  کارگران شرکت

سازماندھی تجمعات اعتراضی مکرر در مقابل 
رغم تمام سنگ  شھرداری تھران بود که به

ھا و موانعی که مديريت  ھا، مخالفت اندازی
ھا  شرکت بر سر راه کارگران و سنديکای آن

ايجاد کرده بود، سرانجام درتاريخ ھشتم شھريور 
 منجر به مصوبه ای درستاد ساماندھی مسکن ٩۴

کارکنان شھرداری تھران گرديد که برطبق بند 
چھارم آن، بيش از شش ھزار تن از رانند گان و 
کارگران شرکت واحد می بايستی از تسھي/ت 

اما اين مصوبه .  ب/عوض مسکن بھره مندگردند
به دليل کارشکنی قاليباف شھردار تھران و 

 .واحد اجرايی نشده است مديريت شرکت
از سوی ديگر رانندگان و کارگران عضو پروژه 

واحد   که با اجبار مديريت شرکت٣ و ٢سپيدار 
مندی از تسھي/ت ب/عوض مسکن،  برای بھره

واحد  عضو تعاونی مسکن اداره مرکزی شرکت
 سال از موعد ٣که بيش از  اند، با وجود آن شده

شان گذشته است، اما  تحويل واحد مسکونی
مسکنی تحويل کارگران داده نشده ودرحالی که 

 درصد بوده، ۵٠تر از  پيشرفت ساخت پروژه کم
در ھمين رابطه .   متوقف شده است٩٠ازسال 

 ساله نيز ميان تعاونی  يک دعوی حقوقی سه
کار پروژه فوق وجود داشت که با  مسکن و پيمان

رای دادگاه به سود تعاونی مسکن خاتمه يافته 
مديريت تعاونی مسکن وعده داده بود پس .  است

از صدور رای دادگاه، به سرعت ساخت  پروژه 
را آغاز خواھد کرد، اما اين وعده نيز عملی نشده 

 .است
واحد  برخی ديگر از رانندگان و کارگران شرکت

که به ھمين سياق به عضويت تعاونی مسکن 
اند، عضو  واحد درآمده اداره مرکزی شرکت

باشند که واحدھای مسکونی  می"  پروژه سھيل"
خود را که از مصالح نامرغوب تھيه شده بود، با 

ھای ضروری  که حداقل حالی چند سال تاخير در
برای زندگی در اين واحدھا فراھم نيست، تحويل 

ست که مبالغی اضافه بر  حالی اين در.  اند گرفته
 .اند قرارداد نيز از کارگران گرفته

ھمچنين گروه ديگری از کارگران که در قالب 
اند و کارگران و   سازمان داده شده"  مسکن مھر"

کماکان با "  پروژه شقايق"رانندگان عضو 
مشک/تی در زمينه مسکن روبرو ھستند و حقوق 

 .ھا نيز در اين زمينه تضييع شده است آن
واحد اتوبوسرانی  سنديکای کارگران شرکت

تھران و حومه، خواستار حل مشک/ت تمام 
کارگران اين شرکت در زمينه مسکن است و 
برای رسيدگی به اين معضلی که اکثريت 
کارگران با آن دست بگريبانند، تجمعات 
اعتراضی مکرر و از جمله تجمع اعتراضی 

ارتجاع حاکم، به .   آذر را سازمان داد١۴روز 
ور  واحد حمله آميز کارگران شرکت تجمع مسالمت

شد و با قھر و خشونت به مقابله با کارگران 
اما اين اقدام وحشيانه نتايج معکوسی .  پرداخت

اتحاد و ھمبستگی در ميان .  برايش ببار آورد
واحد و ھمبستگی طبقاتی عموم  کارگران شرکت

کارگران را بيش از پيش تقويت کرد و حمايت از 
 .تر ساخت سنديکا را گسترده

تپه با صدور  شکر ھفت سنديکای کارگران نی
گر و  يورش ماموران سرکوب"ای  اط/عيه

آميز کارگران   به تجمع مسالمت"  حافظان سرمايه
از کارگران .  واحد را محکوم کرد شرکت
واحد حمايت و با آنان ابراز ھمبستگی  شرکت

ھای فعاvن کارگری نيز  بسياری از تشکل.  نمود
حم/ت وحشيانه مزدوران حکومتی به تجمع 

واحد را محکوم و با آنان ابراز  کارگران شرکت
 .ھمدردی و ھمبستگی کردنند

١از صفحه   

 ھمبستگی کارگری و يک سنديکای پيشتاز
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٣از صفحه   

 ھمبستگی کارگری و يک سنديکای پيشتاز
 خ�صه ای از

 اط�عيه ھای سازمان
 
 

يورش وحشيانه پليس ضد شورش به تجمع "  
عنوان "  اعتراضی کارگران شرکت واحد 

 ١٤اط/عيه ای است که سازمان در تاريخ 
: در اين اط/عيه آمده است .  آذرماه انتشار داد

به دعوت سنديکای کارگران شرکت واحد 
رانی، صدھا تن از کارگران شرکت  اتوبوس
 صبح برای ١٠ آذر از ساعت ١٤روز 

پيگيری مطالبه مسکن خود به شھرداری 
مراجعه کرده بودند که مورد يورش وحشيانه 

. واحدھای ضد شورش پليس قرار گرفتند
اط/عيه سپس با ذکر اسامی تعدادی از 
کارگران بازداشت شده و کارگرانی که در 

گری پليس روانه بيمارستان  نتيجه وحشی
رغم تمام ددمنشی  به:  افزايد شدند، می

واحدھای مزدور سرکوبگر و بسته شدن 
ھای منتھی به شھرداری، کارگران  خيابان

دست از اعتراض برنداشتند و به تجمع و 
 .تظاھرات خود ادامه دادند

 است که ١٣٩٢اين چندمين بار از سال 
کارگران شرکت واحد برای تحقق مطالبه 

زنند و  مسکن خود دست به اعتراض می
ھای خود،  رغم وعده مقامات شھرداری به

آخرين .  اند خواست کارگران را عملی نکرده
تجمع اعتراضی کارگران پيرامون اين مطالبه 

 مردادماه امسال بود که به کارگران ١٢در 
وعده داده شد که مصوبه شورای مسکن 
شھرداری در مورد برخورداری کارگران از 

 . تسھي/ت ب/عوض مسکن، اجرا خواھد شد
ھای  که سران و مقامات رژيم، حقوق درحالی

ھای  دزدی.  گيرند ھا و صدھا ميلياردی می ده
ھا  ھا از منابع عمومی سر به تريليون آن

داران از استثمار کارگران،  زند و سرمايه  می
زنند، رژيم ضد  ای به جيب می سودھای افسانه

کارگری حاکم بر ايران، اما از تحقق خواست 
برحق کارگران و اجرای مصوبات خود، 

زند و وحشيانه کارگران را  سرباز می
 . کنند سرکوب می

مبارزات کارگران شرکت واحد در چند سالی 
گذرد، آشکارا  که از بازگشائی سنديکا می

تواند  ھا نمی نشان داده است که اين سرکوب
کارگران را از مبارزه برای تحقق مطالبات 

تعدادی از کارگران .  خود بازدارد
. ھا به بند کشيده شدند مبارزشرکت واحد، سال

اکنون  احکام محکوميت تعداد ديگری ھم
ھا تن از کارگران فعال  ده.  صادرشده است

اما مبارزه سنديکا و کارگران .  اند اخراج شده
 . شرکت واحد ادامه يافته است

اقدام وحشيانه )  اقليت(  سازمان فدائيان 
نيروھای سرکوب جمھوری اس/می را عليه 

کند و  کارگران شرکت واحد شديداً محکوم می
شده  خواستار آزادی فوری کارگران بازداشت

و اجرای فوری مطالبه مسکن و ديگر 
 .مطالبات کارگران است

مطالبه مسکن به شورای شھر تھران مراجعه 
 بودند، نه تنھا مانع حضور آن ھادرشورای  کرده

شھر شدند، بلکه موردھتاکی وبی احترامی 
چمران رئيس شورای شھر تھران نيز قرار 

عضو "  معصومه آباد"آن ھا ھنگاميکه به .گرفتند
شورای شھر تھران مراجعه و درمورد پی گيری 

 مرداد تحويل وی ١٩نامه سنديکا که درتاريخ 
داده شده بود پرس و جو کردند، معلوم شد که 
ھيچ کاری در اين زمينه انجام نداده و آن نامه ، 
پنج ماه خاک خورده و حتا به جريان ھم نيافتاده 

اين برخورد ھا بار ديگر اين واقعيت را به  !است
اثبات می رساند که سرمايه داران و نمايندگان آن 
ھا، تا مجبور نشوند، حق و حقوق کارگررا نمی 

تنھا با قدرت متشکل کارگری با اتحاد .  دھند
ھای  تر و استمرار مبارزه و اتخاذ تاکتيک گسترده

توان و بايد عناصر و  موثرتر مبارزه است که می
 .نھادھای ضد کارگری را عقب نشاند

داود رضوی و حسن سعيدی بعد از اين 
" ما :  برخوردھا در گزارش به کارگران نوشتند

ت/ش و پيگيری خودمان را انجام داديم اما 
متاسفانه فساد و رانت خواری چنان در اينگونه 
مراکز ريشه گرفته که گويا ھيچکس صدای 
دادخواھی و حق طلبی ما را دراين شھرداری و 

 تنھا راه شورای شھر نمی شنود به نظر ما
گيری  مان ھمان حفظ اتحاد و پی يابی به حق دست

خورند که  ھايی شکست می است، لذا فقط انسان
دارند، متحد باشيم و با ت/ش  دست از ت/ش برمی

و درادامه، ."  مان کنيم ديگر سعی در گرفتن حق
" برپی گيری خواست کارگران چنين تأکيد نمودند

سنديکای کارگران شرکت واحد اع/م ميدارد 
اينگونه پاسخگويی از سوی نمايندگان شورای 

بی تفاتی نسبت به حقوق و مطالبات )   را(شھر
کارگران ورانندگان شرکت واحد ميداند و 
سنديکای کارگران شرکت واحد ھرگز از خواسته 
ھای بحق کارگران و رانندگان عقب نشنی 
نخواھد کرد و اين اعتراضات را تا بدست آوردن 

 ."خواسته ھای بحق ادامه خواھد داد
آری دشمن طبقاتی به آسانی عقب نمی نشيند و به 

طبقه .  خواست کارگران تمکين نمی کند 
کارگراساساًبرای زير و رو کردن نظم موجود و 

ولی .  برچيدن استثمار و طبقات مبارزه می کند
که ھنوز بساط سرمايه داری پابرجاست و   مادام

ست، طبقه   قدرت سياسی دردست بورژوازی
که برای تحقق   کارگر راه ديگری ندارد جز آن

خواست ھائی چون افزايش دستمزد، کاھش 
ساعات کار، برخورداری از يک مسکن مناسب 
و خواست ھای ديگری نظير آن نيزچنگ 

 .درچنگ طبقه حاکم اندازد
تنھا اتحاد وھمبستگی و تداوم مبارزه متشکل 

شورای شھر .  بخش باشد تواند نتيجه است که می
واحد، چمران و قاليباف و  تھران، مديريت شرکت

ھا احتماv اعتصابات گسترده و چندھزار  مانند اين
! اند واحد را از ياد برده نفرۀ کارگران شرکت

ھا، با  واحد و سنديکای پيشتاز آن کارگران شرکت
تقويت اتحاد و ھمبستگی در صفوف خود، 
چنانکه در شعارھای خود نيزاشاره نموده و به 
شھردارتھران ھشدارداده اند، باسازماندھی و 
برپائی اعتصاب، اين حضرات را ازفراموشی 

 .درخواھندآورد
 
 
 
 
 

 آذر ١۴نيز ھمان روز )  اقليت(سازمان فدائيان 
ب/فاصله ھجوم وحشيانه مزدوران حکومتی به 

واحد را محکوم کرد و  صفوف کارگران شرکت
ھای کارگران  مثل ھميشه از مبارزات و خواست

. ھا حمايت بعمل آورد واحد و سنديکای آن شرکت
، بسياری از سازمان ھا و احزاب  افزون بر اين

ھای کارگری در  سياسی ديگر، برخی اتحاديه
ھای ايرانی خارج  کشورھای ديگر و تشکل

کشورکه درراستای دفاع و حمايت از مبارزات 
کنند نيز اين اقدام  کارگران ايران فعاليت می

واحد  وحشيانه را محکوم و با کارگران شرکت
سان  و بدين.  ابراز ھمدردی و ھمبستگی کردند

توان گفت که ھمبستگی کارگران از سطح  می
 .واحد فراتر رفت کارگران شرکت

ناگفته نماند که درخارج کشور ت/ش ھائی برای 
سوءاستفاده از اقدام اعتراضی کارگران شرکت 
واحد و سنديکای آن ھا نيز بعمل آمد که سنديکای 
کارگران شرکت واحد با صدور اط/عيه کوتاھی 
درتاريخ شانزده آذر، راه را برھرگونه سوء 

دراين اط/عيه ازجمله گفته .  استفاده مسدود کرد
سنديکای کارگران شرکت واحد "  شده

اتوبوسرانی تھران و حومه دادخواھی ھا و 
اعتراضات برای احقاق حقوق کارگران را با 
توجه به مشک/ت موجود و خرد جمعی کارگران 

و .  و اعضای حاضر در سنديکا ھدايت می کند
 مصاحبه ھای عنصر سابق خارج نشين سنديکا

در رسانه ھا را سوء استفاده ھای تبليغاتی ايشان 
بار ديگر  .از اين دادخواھی ھا قلمداد می کند

صريحا اع/م می کنيم ھيچ نماينده و يا سخنگويی 
در خارج از کشور نداريم و ھر گونه ادعای 
ھويدا و نھفته در اين باره را قويا رد و تکذيب 

 )تأکيد ازماست."(می کنيم
ھای رسمی  از سوی ديگر تعّمد آگاھانه روزنامه

تفاوتی نسبت به تجمع کارگران  در سکوت و بی
شرکت واحد و برخورد خشونت آميز باآن  نيز 

موضوع سرکوب کارگران .  دوام نياورد
ھا نيز  ھا به روزنامه واحد و سنديکای آن شرکت

سخنان ايرج فدايی يکی از "  شھروند. "کشيده شد
" جامعه."کارگران مصدوم را بازتاب داد

گزارشی درمورد تجمع کارگران ھمراه 
باتصويری از پ/کارد و کارگران معترض را به 

يک عضو شورای شھر تھران .  چاپ رساند
واحد و  از کارگران شرکت)  محسن سرخو(

ھفت تن از .  ھا عذرخواھی کرد ھای آن خانواده
نمايندگان مجلس در خصوص ضرورت پی 
گيری برخورد با تجمع  و ضرب و شتم کارگران 

 .واحد، به وزير کشور تذکر دادند و غيره شرکت
برای کارگران " تذاکرات" ھا و اين اما اين واکنش

تمام شواھد حاکی .  شود واحد مسکن نمی شرکت
از آن است که شھرداری تھران در رأس آن 
قاليباف و شورای شھر تھران به سادگی حاضر 

نحوۀ .  نيستند خواست کارگران را عملی سازند
شورای  ی  چمران رئيس  برخورد بسيار زننده

عضو شورای "  معصومه آباد"شھر تھران و 
شھربا نمايندگان کارگران شرکت واحد  

 .بارديگراين واقعيت را به اثبات رساند
داود رضوی و حسن سعيدی دو عضو سنديکا که 

واحد روز  به عنوان نمايندگان  کارگران شرکت
گيری   آذرو با دعوت قبلی، به منظور پی٢١



 ۵ ٧٣١ شماره  ٩۵نيمه دوم آذر     ۵

  ۶درصفحه 

١از صفحه   
از داعش، تازه عرصه جنگ عرب و کرد و 

 . ای پشتيبان اين يا آن خواھد بود ھای منطقه دولت
مذھب عراق،  چون دولت ارتجاعی دينی شيعه

ھای  بايد ضد خودش را توليد کند، ھرچه خصلت
شود،  تر می گرايی اين دولت برجسته فرقه
ھای بيشتری از سنی مذھبان را نيز به مدار  گروه
 .گرايی مذھبی سوق خواھد داد فرقه

به اتفاقاتی که طی چند روز اخير در عراق رخ 
وپرداخته  که گروه ساخته وقتی.  داد نظر افکنيد

مشت  جمھوری اس/می به نام حشدالشعبی که يک
مذھب از نمونه آدمکشان بسيجی  مزدور شيعه

ايران ھستند، به بخش رسمی نيروی نظامی 
ھای ظاھراً  عراق تبديل شدند، حتی واکنش گروه

ھا جلسه  آن.  سنی متحد دولت را نيز برانگيخت
. گيری بر سر اين مسئله را بايکوت کردند تصميم

ھمه مورد تعريف و  اين اقدام دولت عراق که اين
تمجيد جمھوری اس/می قرار گرفت، نتيجه 

 .گرايی نخواھد داشت ديگری جز تشديد فرقه
اند که  ھای مدافع حقوق بشر، فاش کرده سازمان 

گيری موصل،  در جريان جنگ بر سر بازپس
ارتش عراق و حشدالشعبی، مردان روستاھايی 

اند، به اتھام ھواداری  را که به تصرف درآورده
کنند و تعدادی را  از داعش، دستگير و شکنجه می

روشن است که اگر اين .  اند رسانده نيز به قتل 
گری  دستگيرشدگان، آزاد شوند،  درنتيجه وحشی

گرايان شيعه، تبديل به سربازان داعش  فرقه
بنابراين مادام که يک دولت .    شوند می

مذھب بر عراق حاکم باشد،  گرای شيعه فرقه
فقط بھبودی در اوضاع رخ نخواھد دارد، بلکه  نه

به بحران و جنگ داخلی در اين کشور ابعاد 
 .تری خواھد داد وسيع

در سوريه ھم وضع بر ھمين منوال است و  
مسئول اصلی .  پايانی بر جنگ داخلی نيست

جنگ داخلی و ويرانی اين کشور ھم مقدم بر ھمه 
درواقع، اين رژيم استبدادی .  رژيم بشار اسد است

سرکوبگر بود که جنگ داخلی را آغاز کرد، اين 
رژيم بود که با سرکوب و کشتار مردم، 

گرا را تقويت کرد و سوريه را به  ھای اس/م گروه
المللی  ای و بين ھای منطقه عرصه کشمکش قدرت

 .تبديل کرد
ھای ميليونی مردم سوريه به قيام  روزی که توده

و انق/ب عليه رژيم ارتجاعی بشار اسد روی 
ھای انق/بی  آوردند، آنچه حاکم بود ھمبستگی توده

رژيم .  ھا بود ھای انق/بی آن مردم و تشکل
سرکوبگر بشار اسد با تشويق و حمايت جمھوری 
اس/می ايران،  با نيروی مسلح خود به مقابله با 

اين سرکوب که ھمراه با .  انق/ب برخاست
ھای  فروکش مبارزات انق/بی بود، به دولت
ھای  ارتجاعی رقيب رژيم اسد امکان داد که گروه

گرای وابسته به خود را مسلح و  رنگارنگ اس/م
ھای  ھايی از توده در اين شرايط گروه.  تقويت کنند

ھا پيوستند و بخش بزرگی  مردم سوريه نيز به آن
رژيم اسد .  ھا درآمد از سوريه به تصرف آن

وار به بمباران شھرھا و روستاھايی که از  ديوانه
بااين اقدام، .  شده بودند، متوسل شد کنترلش خارج

سوی  ھای بيشتری از مردم سوريه را به گروه
گرای سنی مذھب سوق داد و با  ھای اس/م گروه

هللا لبنان،  حمايت جمھوری اس/می ايران و حزب
جنگ داخلی سوريه را به جنگ شيعه و سنی 

لشکرکشی جمھوری اس/می ايران و .  تبديل کرد
. هللا نيز برای نجات رژيم اسد کارساز نشد حزب

آورنده آن، ھمچنان  چراکه عوامل پديد.  بود
ھای داخلی ارتجاعی  تنھا جنگ لذا، نه.  پابرجاست

فقط بنيادگرايی اس/می و  پايان نخواھد يافت، نه
ھای مذھبی شيعه و سنی به پايان  نزاع فرقه

ھای مردم اين منطقه  تنھا توده نخواھد رسيد، نه
روی آزادی، رفاه و آسايش را نخواھند ديد، بلکه 

ھای کشورھای منطقه و مداخله  با توجه به رقابت
ھای امپرياليست رقيب، اوضاع  روزافزون قدرت

 .تر خواھد شد اکنون ھست، وخيم از آنچه که ھم
چند سال پيش، داعش يک .  به عراق نگاه کنيم

گروه کوچک تروريست بود و حاv تبديل به 
نيرويی شده است که چھل دولت با چند صد ھزار 

ھا متحد  افکن ترين بمب نيروی نظامی و پيشرفته
اما با تمام .  اند که آن را از بين ببرند شده

اند،  ووعيدھا و تبليغات، ھنوز نتوانسته وعده
ھم در  علت آن.  موصل را از چنگ آن درآورند

اين است که فرقه شيعه حاکم بر عراق و فرقه 
سنی دولت شام و عراق، vزم و ملزوم 

تواند در عراق قدرت   شيعه نمی فرقه.  يکديگرند
که داعش و  را در دست داشته باشد، مگر آن

که  اين.  امثال داعش را در مقابل خود توليد کند
تواند در عراق پديد آيد و رشد  گروه زرقاوی می

کند، محصول سياست امپرياليسم آمريکا و 
جمھوری اس/می است که بخش بزرگی از مردم 
اين کشور را به نام سنی از حق حيات محروم 
کردند و فرقه شيعه را در رأس قدرت به سرکوب 

ای  ازاين نقطه بود که جنگ فرقه.  ھا گماشتند آن
جايی رسيد که  ور شد و کار به شيعه و سنی شعله

. بخش بزرگی از عراق به تصرف داعش درآمد
توانند از پس  سادگی نمی اگر امروز چھل دولت به

روست که دولت  داعش برآيند، دقيقاً ازآن
مذھبی عراق و پشتيبانان آن، -ارتجاعی بورژوا

بخشی از مردم عراق را به نام سنی مذھب، به 
اند و ھمين  داری از داعش سوق داده جانب
اند که از سر ناچاری از داعش حمايت  مردم

دولت آمريکا که سرمنشأ فجايع کنونی .  کنند می
عراق است، برای پنھان داشتن و سرپوش 
گذاردن بر فجايعی که در اين کشور به بار آورده 

کرد که داعش چيز ديگری  ھا ادعا می است، مدت
جز چند صد جھادی از کشورھای مختلف جھان 

پيمان  ھای ھم نيست و اين ادعای پوشالی را دولت
اکنون اما در ھمين ھفته .  آن نيز تکرار کردند

گذشته بود که فرماندھان نظامی آمريکا فاش 
 ھزار تن ۵٠کردند که در طول دو سال گذشته، 

اگر چنين است، .  اند شده از نيروھای داعش کشته
قدر از ميان خود مردم عراق  داعش بايد آن

سربازگيری کرده باشد، که اکنون پس از گذشت 
دو ماه از حمله نظامی ائت/ف تحت رھبری 

تنھا   گرفتن موصل، نه آمريکا برای باز پس
نتوانند به ھدف خود دست يابند، بلکه با ضد 

ھای داعش مواجه شده و عمليات را متوقف  حمله
 .سازند

با اين اوصاف، اگر دولت عراق و متحدان  
المللی آن موفق شوند موصل را  ای و بين منطقه

ھم باز پس بگيرند و حتی داعش نابود شود، 
ھای کنونی  ترديدی نيست که با ادامه سياست

ھا گروه ديگر از قماش داعش  دولت عراق، ده
بگذريم از اين نکته که موصل پس .  آيند پديد می

جنگ و ويرانی، تروريسم و بنيادگرايی اس/می، 
ھای  ھای شيعه و سنی و حاکميت دولت نزاع فرقه

مذھبی، به ھمراه فقر، گرسنگی، بيکاری،استبداد 
ھای مردم  رحمانه، زندگی توده و کشتارھای بی

ای از  در ھيچ نقطه.  خاورميانه را تباه کرده است
ای از فجايع و  توان نمونه جھان نمی

ھايی که در اين منطقه در جريان  گری وحشی
 .است، سراغ گرفت

دفاع در  ھا و صدھا تن از مردم بی روزانه ده
عراق، سوريه، يمن، افغانستان، به دست 

ھای ارتجاعی  گرايان شيعه و سنی، دولت اس/م
ای و  ھای منطقه حاکم بر اين کشورھا و قدرت

باگذشت .  شوند ھا کشتار می المللی متحد آن بين
  ھا آواره ھرروز، ھزاران تن بر خيل ميليون

شھرھا و روستاھا .  شود خراب افزوده می خانه
ھای مخرب  ھای مداوم و س/ح زير بمباران

 .شوند ويران می
جنگ داخلی ارتجاعی در سوريه که اکنون ديگر 

ای ميان شيعه و سنی  به يک جنگ فرقه
 تن از مردم اين   ميليون شده، به کشتار نيم تبديل

تعداد آوارگان سوری به .  کشور انجاميده است
اشغال نظامی عراق و .   ميليون رسيده است١٢

ای شيعه و  ور ساختن جنگ فرقه پی آمد آن، شعله
سنی توسط امپرياليسم آمريکا، دولت عراق و 
دولت دينی جمھوری اس/می ايران، تاکنون به 

 ۵ ميليون عراقی و آوارگی حدود ٣ تا ٢کشتار
. ميليون تن از مردم اين کشور انجاميده است

چنانچه فقط آوارگان يمنی و افغانی را نيز به آمار 
ھای  آوارگان سوری و عراقی بيفزاييم، جنگ

 ميليون تن از ٢٠داخلی ارتجاعی اين منطقه 
خراب کرده  مردم اين کشورھا را آواره و خانه

 .است
اگر در برخی از کشورھای ديگر اين منطقه، 
جنگ داخلی در جريان نيست، مردم اين کشورھا 

ھا و  نيز به اشکال ديگری گرفتار عواقب بحران
 . اند ھای مذھبی و ارتجاعی ھای دولت سياست

توان اين کشور را با  در ترکيه، تا جايی که می
خاورميانه و مسائل آن مرتبط دانست، حزب 

گرای عدالت و توسعه ترکيه به رھبری  اس/م
ترين سرکوب و کشتار را  رحمانه اردوغان، بی

عليه مردم کرد اين کشور اعمال کرده است و به 
ھا ھزار تن از مردم اين  بھانه کودتای نافرجام، ده

کشور را بازداشت و يا از کار برکنار کرده 
 .است

ترين و  رحم فقط يکی از بی در ايران نه
ھای مذھبی، ھزاران تن از  ترين دولت وحشی

مردم را کشتار کرده و بساط دار و اعدام 
ھای وسيع مردم  روزه برپاست، بلکه توده ھمه

زحمتکش را به اعماق فقر، گرسنگی و بيکاری 
سوق داده و صدھا مصيبت اجتماعی به بار 

 خاورميانه گرفتار فاجعه  تمام منطقه.  آورده است
 .گرايی است و بحران انحطاط و واپس

آيا راھی برای خروج از اين توحش و انحطاط، 
 کشتار و ويرانی وجود دارد؟ 

وضوح اين حقيقت را  تجربه چندين سال گذشته به
در برابر ھمگان قرار داده است که اگر اوضاع 
به ھمين روال چند سال اخير پيش برود، نتيجه، 
جز وخامت روزافزون، از جميع جھات نخواھد 

ھای ژرف خاورميانه در چنگال تضادھا و بحران  



 ۶ ٧٣١ شماره  ٩۵نيمه دوم آذر     ۶
۵از صفحه   

ھای ديگر  امپرياليست ھژمونيک که بتواند قدرت
را به نحوی به تبعيت يا سکوت وادارد وجود 

کوشند قدرت و زورآزمايی  ندارد و ھر يک می
خود را در ويرانی و تسلط بر اين منطقه به رخ 

 .رقبای خود بکشند
يک عامل ديگر که بايد آن را در اوضاع آتی 

حساب آورد، سياستی است که  خاورميانه به
جمھور جديد طبقه حاکم آمريکا اتخاذ  رئيس

ترديدی نيست که امپرياليسم آمريکا .  خواھد کرد
به روال گذشته ت/ش خواھد کرد منافع اقتصادی 
و سياسی انحصارات امپرياليستی اين کشور را 

اما با توجه به ادعاھا و .  در خاورميانه حفظ کند
ھای ترامپ بر سر معض/ت داخلی آمريکا،  وعده

ھای مالی  يا وی ت/ش خواھد کرد بار ھزينه
بحران اقتصادی آمريکا را بر دوش متحدان 

خوار  ھای رانت ويژه دولت ای اين کشور به منطقه
نفتی عربستان و حاشيه خليج قرار دھد، در آن 
صورت، ما به ازاء آن مداخله نظامی بيشتر 

ھا و  امپرياليسم آمريکا در حمايت از اين دولت
احتمال ديگر اين .  ھا خواھد بود ھای آن سياست

مدت ھم که شده،  است که دولت آمريکا در کوتاه
ھای داخلی برای مقابله با  بيشتر بر سياست

وخامت اوضاع اقتصادی و در خارج از کشور، 
مقابله با چين متمرکز شود، در آن صورت 
سياست کنونی اوباما را باکمی تعديل در 

 . خاورميانه پيش خواھد برد
ھای متحد امپرياليسم  فقط دولت اين سياست نه

اکنون نگران ساخته و  آمريکا در منطقه را از ھم
ھا را تضعيف خواھد کرد، بلکه  موقعيت آن

ھای امپرياليست اروپايی  موجب نگرانی قدرت
وزير انگليس به بحرين  سفر نخست.  نيز شده است

و شرکت در اج/س ساvنه شورای ھمکاری 
کشورھای خليج فارس، سوای اھداف اقتصادی و 

 و  تری برای صدور سرمايه ايجاد بازار گسترده
کاvھای انگليسی در اين کشورھا، پس از خروج 
از اتحاديه اروپا، اين ھدف سياسی را نيز دنبال 

کرد که به اين کشورھا اطمينان دھد، مستقل  می
جمھور جديد آمريکا چه سياستی  که رئيس از اين

 گيرد،  ھای آن در پيش  و رژيم را در قبال منطقه
ھا در مقابل جمھوری  انگليس ھمچنان از آن

رو  اس/می ايران حمايت خواھد کرد و از ھمين
. مداخ/ت نظامی خود را تشديد خواھد کرد

دليل نبود که او آشکارا جمھوری  بنابراين بی
جويی متھم کرد و  اس/می را به تجاوز و ستيزه

گفت من به تھديداتی که از سوی ايران متوجه 
ما بايد با .  خليج و سراسر خاورميانه است، آگاھم

ھمکاری يکديگر در برابر اقدامات تھاجمی 
 . ايران در منطقه بايستيم

که امپرياليسم انگليس بتواند مانع از  البته اين
طلبانه جمھوری  طلبانه و ھژمونی اقدامات توسعه

ويژه  اس/می در منطقه خاورميانه گردد، به
که زير چتر حمايت امپرياليسم روس  اکنون

چون انگليس .  ربط است قرارگرفته، حرفی بی
اکنون فاقد قدرت سياسی و نظامی vزم برای 

وزير  اظھارات نخست.  ای است چنين مقابله
بريتانيا، بيشتر ت/ش برای کسب جايگاه بھتری 

ھای امپرياليست برای کسب  در رقابت قدرت
از ھمين روست که .  بازارھای منطقه است

جمھوری اس/می ايران نيز اين اظھارات 
 .وزير بريتانيا را جدی نگرفت نخست

اگر قرار باشد، روزی نيرويی به مقابله با 

بنابراين رژيم .  ارتجاعی طبقه حاکم است
 با  ارتجاعی عربستان سعودی و متحدان آن

توانند توازن قوا  اقدامات نظامی خود، ھرگز نمی
. ھای طرفدار خود تغيير دھند را به نفع دارو دسته

گرايان  تواند اس/م جمھوری اس/می ھم نمی
. طرفدار خود را در رأس قدرت قرار دھد

يک از اين  ھای مردم نيز که ھيچ مطالبات توده
جای  ھا نيست، به مرتجعين قادر به برآوردن آن

پس آنچه وجود خواھد داشت، .  خود باقی است 
ھای نظامی، کشتار و ويرانی،  تشديد درگيری

ھای مردم خواھد  بار توده ادامه وضعيت ف/کت
 .بود

بحران منطقه خاورميانه، البته محدود به 
تر اين منطقه،  مانده تر و عقب کشورھای ضعيف

ترکيه، قدرتمندترين کشور  .  نبوده و نخواھد بود
تر فرو  روز در بحرانی عميق اين منطقه روزبه

دورانی که اقتصاد اين کشور از ثبات و .  رود می
. شده است رشد نسبی برخوردار بود، سپری

داری، اين کشور  بحران  جھانی اقتصاد سرمايه
رشد .  را نيز تحت تأثير جدی قرار داده است

ھای اخير، به  نارضايتی و اعتراض در سال
تشديد سرکوبگری و استبداد طبقه حاکم انجاميده 

ھا کرد ساکن اين کشور  نارضايتی ميليون.  است
اند، با توپ و  که از حقوق انسانی خود محروم

پی آمد آن، رشد و .  شده است داده تانک پاسخ
ک و .ک.گسترش اقدامات نظامی پ

درپی بوده که تأثير مضاعفی  ھای پی گذاری بمب
بر وخامت اوضاع اقتصادی اين کشور برجای 
نھاده و يکی از منابع مھم درآمد اين کشور از 

ت/ش .  شدت کاھش داده است توريسم را به
گروھی از نظاميان اين کشور برای سرنگونی 
حزب حاکم از طريق کودتا نيز انعکاس ديگری 

 .ھا است از ھمين بحران
ھای جدی  دولت ترکيه که در داخل با بحران

ھای خود در   ماجراجويی روست، بر دامنه روبه
خارج از کشور و دخالت روزافزون در عراق و 

ھا  نتيجه آن ھم تشديد بحران.  سوريه، افزوده است
و تضادھای داخلی و خارجی اين کشور بوده 

 .است
ھای کشورھای منطقه  تضادھا و بحران

اند که طبقات حاکم  خاورميانه بيش از آن عميق
ای و  بر اين کشورھا و متحدان  منطقه

بالعکس .  ھا غلبه کنند شان بتوانند بر آن المللی بين
ھای عميق، vينحل  در حالی که تضادھا و بحران

طلبانه  طلبانه و ھژمونی مانده، تماي/ت توسعه
ھا خود به عاملی ديگر در  برخی از اين دولت

ويژه  نقش به.  شده است ھا تبديل تشديد اين بحران
دو دولت مذھبی فوق ارتجاعی عربستان و 
جمھوری اس/می در ف/کت و بدبختی مردم 

اندازی  ھيچ چشم.  سوريه، عراق و يمن کم نيست
. ھا وجود ندارد ھم برای تخفيف تضادھای آن

ھای امپرياليست جھان،  کشمکش و رقابت قدرت
ويژه آمريکا، اروپا و روسيه نيز عامل ديگری  به

پاشيدگی  ھای اين منطقه، ازھم در تشديد بحران
ھای  ھا و دولت کشورھا و رشد و گسترش گروه

 . ارتجاعی است
شود که اين واقعيت  تر می وضعيت ھنگامی پيچيده

را نيز مدنظر قرار دھيم که امروز ھيچ قدرت 

فقط مداخله مستقيم نظامی امپرياليسم روس و 
وقفه شھرھا و روستاھای تحت  بمباران بی

تصرف مخالفين، توانست، توازن قوا را به نفع 
رژيم اسد تغيير دھد و حتی حلب را مجدداً به 

. اما اين توازن ھم پايدار نيست.  تصرف درآورد
ھنوز جنگ در حلب کام/ً پايان نيافته که خبر از 
يورش جديد داعش به مناطقی از شھر تدمير و 

خبرگزاری تسنيم .  رسد اشغال مجدد پالميرا می
جنگی شديد در محورھای : ھفته گذشته اع/م کرد

شمالی، جنوبی و شرقی شھر تدمير در شرق 
استان حمص ادامه دارد و راه ارتباطی مناطق 
مرکزی استان حمص با شھر تدمير توسط داعش 

اين نيز تأييدی است بر اين .  شده است قطع
واقعيت که پيروزی نظامی در اين جنگ حتی به 

سادگی ممکن  سازی تمام سوريه به بھای ويران
 .نيست

رو که فاقد پايگاه و حمايت  رژيم سوريه ازآن
تواند نيروی نظامی خود را  ای است، نمی توده

تقويت کند و واحدھای نظامی جمھوری اس/می 
توانند به نيابت از ارتش  هللا لبنان نيز نمی و حزب

سوريه ، شھرھا و روستاھا را حفظ کند، لذا 
که تمام تمرکز خود را تحت حمايت  وقتی
گيری يک شھر  ھای روسی برای بازپس افکن بمب

سازد، شھرھا و مناطق ديگر را از  متمرکز می
بنابراين حتی با مداخله مستقيم .  دھد دست می

نظامی روسيه و جمھوری اس/می ايران ھنوز 
ھای   يابد و گروه نتوانسته به اھداف خود دست

مختلفی را که ھريک بخشی از سوريه را اشغال 
روز بر  که روزبه نتيجه آن.  اند، شکست دھد کرده

ھا، آوارگی بيشتر مردم و  ھا و زخمی تعداد کشته
تر شھرھا و روستاھای سوريه  ويرانی گسترده

اگر ھم به فرض، رژيم اسد و .  شده است افزوده
ھای نظامی  متحدان آن، روزی بتوانند گروه

مخالف را کام/ً شکست دھند، ھيچ مشکلی از 
. رژيم سوريه و متحدان آن حل نخواھد شد

حکومت کردن بر کشوری که اکثريت بسيار 
ناپذيری با رژيم حاکم  بزرگ مردم، دشمنی آشتی

اند، نيمی از جمعيت  شده دارند، نيم ميليون کشته
آن آواره و پناھنده ھستند، شھرھا و روستاھای آن 

رژيم خاندان .  اند، ممکن نيست شده کلی ويران به
بحران سوريه ھرگز .  اسد، درھرحال رفتنی است

که رژيم اسد برافتد  از ميان نخواھد رفت، مگر آن
و شرايطی بر اين کشور حاکم گردد که مطالبات 

پوشيده نيست که تحقق اين .   مردم تحقق يابد توده
ھای وابسته به رژيم حاکم و  امر از دارو دسته

گرای مرتجع سنی مذھب از  ھای اس/م گروه
 .الشام و داعش ساخته نيست قماش النصره، فتح

در کشورھای ديگر منطقه نيز وضع بر ھمين 
گذرد بازتاب  آنچه که در يمن نيز می.  منوال است

ھای  vينحل منطقه  ھمان تضادھا و بحران
در اين کشور نيز، ھيچ گروه و .  خاورميانه است

بالعکس .  تواند بر بحران غلبه کند ای نمی دسته
ای جز تشديد جنگ  ادامه وضع کنونی، نتيجه

اگر در .  داخلی، کشتار و ويرانی نخواھد داشت
اين کشور ھم در غياب يک جريان چپ، گروه 

انصار هللا موردحمايت جمھوری  گرای  اس/م
تواند رشد کند، نتيجه فقر،  اس/می ايران می

ھای  استبداد، جھل و خرافات مذھبی و سياست

٩درصفحه   

ھای ژرف خاورميانه در چنگال تضادھا و بحران  
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رسد، نگاھی به  يازدھم نيز به پايان می
تواند  بودجه ارائه شده از سوی کابينه می

ھای اقتصادی  تصوير روشنی از سياست
ی روحانی پيشاروی ما قرار دھد و به  کابينه

ھای اقتصادی چھار  ما نشان دھد که سياست
ی روحانی برای کارگران و زحمتکشان  ساله

 .چه حاصلی داشته است
ای تحت   در مقاله٧١۶ما در کار شماره 

ای که ھم نشان بحران است و  بودجه"عنوان 
با بررسی بودجه "  ھم عامل تشديد آن

سال : " نوشتيم٩۵مصوب مجلس برای سال 
 از نظر اقتصادی سال متفاوتی نخواھد ٩۵

بود و بدون ھيچ ترديدی روند فقيرتر شدن و 
حقوقی کارگران و زحمتکشان تداوم  بی

 ٩۵ ماه از سال ٩گذشت ".  خواھد يافت
 .درستی تحليل و ارزيابی ما را اثبات کرد

ی ارائه شده از سوی روحانی برای  بودجه
 نيز تداوم  بودجه گذشته است و در ٩۶سال 

نتيجه ھمان نتايج اقتصادی را بدنبال خواھد 
آورد که کارگران و زحمتکشان آن را تجربه 

بودجه در حالی در خدمت تحکيم .  اند کرده
ھای نظام جمھوری اس/می و مناسبات  پايه

داری قرار دارد که منابع بودجه چه  سرمايه
ی ت/ش و کار  مستقيم و چه غيرمستقيم نتيجه

اش بر دوش  ھای کارگران بوده و ھزينه
 .ھاست آن

. افزايش ميزان ماليات يک نمونه است
اگرچه افزايش ماليات بردرآمد ثروتمندان، 

تواند در شرايط مشخصی حتا باعث  می
ی طبقاتی شود، اما افزايش  کاھش فاصله

ھای پيش   و سال٩۶ماليات در بودجه سال 
در .  کند از آن، از اين قاعده پيروی نمی

ھای  ترين ھلدينگ ايران اوv برخی از بزرگ
اقتصادی که در اختيار مقامات حکومتی 

ستاد "ھای متعلق به  چون شرکت ھستند، ھم
، " آستان قدس رضوی"، "اجرايی فرمان امام

ھمگی زير "  بنياد شھيد"، "بنياد مستضعفان"
بنياد "، "بنياد تعاون سپاه"ای،  نظر خامنه

و "  بنياد تعاون ناجا"، "تعاون ارتش
عموما از پرداخت "  اvنبيا قرارگاه خاتم"

دوم اين که ساير .  ماليات معاف ھستند
گيری از اقتصاد  داران نيز با بھره سرمايه

سياه، قوانين ناقص و يا قوانينی که اساسا به 
ھا و برای حراست از مالکيت و  نفع آن

سودشان تنظيم شده ماليات ناچيزی پرداخت 
کنند و برخی اساسا مالياتی پرداخت  می
 .کنند نمی

در سيستم مالياتی ايران، بخش عمده ماليات 
مستقيم از مزدبگيران تامين شده و ماليات 
غيرمستقيم نيز عموما از ھمان مردم تامين 

ی  کنندگان عمده شود، يعنی مصرف می

حتا عموما مبالغی را که .  کاvھا
داران تحت عنوان ماليات، عوارض  سرمايه

پردازند ، با افزودن بر  گمرگی و غيره می
 vباز از مصرف کننده نھايی کا ،vقيمت کا

 .شود ستانده می
ترين قدم برای تغيير سيستم مالياتی به  مھم

نفع کارگران و زحمتکشان و تامين منابع 
بودجه از ماليات، حذف ماليات غيرمستقيم و 
اعمال ماليات تصاعدی بردرآمد، ثروت و 

اما در سيستم مالياتی ايران .  ارث است
سخنی از اين موضوع نيست و در نتيجه 

ھای  افزايش درآمدھای مالياتی در بودجه
 ٩۶ھای اخير از جمله بودجه سال  سال

معنای ديگری جز افزايش فشار بر کارگران 
در .  و زحمتکشان نداشته و نخواھد داشت

حالی که لغو ماليات غيرمستقيم منجر به 
کاھش قيمت کاvھا و باv رفتن قدرت خريد 
کارگران خواھد شد، با بستن ماليات 
تصاعدی بر درآمد، ثروت و ارث، نيز منبع 

 .مھمی برای تامين بودجه بوجود خواھد آمد
در ھمين جا مناسب است تا به گران شدن 
کاvھا و خدماتی اشاره کرد که توسط دولت 

شوند و تاثير مستقيمی بر معيشت  ارائه می
براساس .  کارگران و زحمتکشان جامعه دارد

، درآمد دولت از ٩۶ارقام منتشره در بودجه 
 ٩۵فروش کاvھا و خدمات نسبت به سال 

 درصد افزايش خواھد يافت که اين ٢٠حدود 
 درصد از جيب کارگران و زحمتکشان ٢٠

 .شود تامين می
گران کردن آب، برق و ديگر منابع انرژی 

ھای  ھای گوناگون از ديگر سياست به بھانه
برای نمونه .   است٩۶اتخاذ شده در بودجه 

ی نوسازی و توسعه شبکه خطوط  به بھانه
 ۵ھا،  لوله انتقال نفت و توسعه پاvيشگاه

ھای نفتی افزوده  درصد به بھای فرآورده
 درصد ٢٠شود، جدا از آن بھای گازوئيل  می

بھای عوارض قبوض .  افزايش خواھد يافت
 ۶۶برق براساس ھر کيلو وات افزايش 

 بند ۶براساس تبصره . درصدی خواھند يافت
 لایر به بھای ھر متر مکعب آب ١۵٠ج نيز 

ی آبرسانی به روستاھا و عشاير  به بھانه
 .افزوده خواھد شد

 درصدی بر سيگار و ٢٠تعيين ماليات 
 درصدی بر سيگار و ٣٠توتون ايرانی و 

فروشی از  توتون خارجی به قيمت خرده
ست که به کارگران و  ديگر مواردی

 . تحميل شده است٩۶زحمتکشان در بودجه 
با اين وجود و در حالی که دولت حتا متوسط 

 درصد ٢٠بھای کاvھا و خدمات خود را 
افزايش داده، قرار است به حقوق کارکنان 

 درصد افزوده شود  و اين در ١٠کشوری 

ھا از  ست که ھم اکنون بسياری از آن حالی
جمله اکثريت معلمان و بازنشستگان زير خط 

از سوی ديگر بخش .  کنند فقر زندگی می
ھای مردم از جمله کارکنان  ی ھزينه عمده

ست که با  کشوری مربوط به مواد غذايی
. تورم شديدی در اين بخش روبرو ھستيم

برای نمونه گوشت مرغ در طی تنھا يک ماه 
 تومان افزايش يافته ١٠٠٠گذشته ھر کيلو 

گوشت .   درصدی است١۵که بيانگر افزايش 
قرمز نيز در ماه اخير بين ھزار تا دو ھزار 

 .تومان افزايش قيمت داشته است
ھای اقتصادی روحانی  يکی ديگر از سياست

سازی آموزش و پرورش و  خصوصی
بھداشت و درمان است تا بدين ترتيب پای 

داران را ھر چه بيشتر به اين  سرمايه
بر ھمگان آشکار است که .  ھا باز کند عرصه

ی خصوصی سازی، گرانی و  تنھا نتيجه
ھای بيشتر در اين دو بخش به  تحميل ھزينه

در بودجه سال .  کارگران و زحمتکشان است
ھای   وزارتخانه٢٠ در بند ب از تبصره ٩۶

آموزش و پرورش، و بھداشت، درمان و 
اند ده درصد از  آموزش موظف شده

ھای خود را که در بخش دولتی انجام  فعاليت
اين .  شود به بخش خصوصی واگذار کنند می

ی روحانی  ست که کابينه ھايی يکی از سياست
 سال پيگيرانه اجرا کرده است و ۴در طول 

يکی از نتايج آن محروم شدن صدھا ھزار 
براساس .  کودک از حق تحصيل بوده است

 ميليون کودک ٢برآوردھا ھم اکنون بيش از 
افزايش .  از حق تحصيل محروم ھستند

کودکان محروم از تحصيل، خصوصی 
سازی آموزش و پرورش و افزايش ھزينه 
ھای تحصيل ثمره برنامه ھا و سياست ھای 

ست که در دوره   رژيم جمھوری اس/می
حسن روحانی اين سياست ھا بيش ازپيش 

ی نماينده  تا جايی که به گفته.  تشديد شده است
آموزانی به  کھنوج در مجلس اس/می، دانش

خاطر پول کتاب مجبور به ترک تحصيل 
 .ھستند

بودجه آموزش و پرورش در طول اين 
ھا افزايش بسيار ناچيزی داشته که آن ھم  سال

در .  ھا بوده است مربوط به پرداخت حقوق
 درصد از بودجه وزارت آموزش و ٩۶واقع 

کل .  پرورش برای پرداخت حقوق است
مبلغی که بابت تغذيه رايگان، امور رفاھی 

ھای  آموزان مناطق محروم، فعاليت دانش
آموزان در نظر  بدنی و س/مت دانش تربيت

شورای "گرفته شده از مبلغی که به 
" ھای علميه خواھران گذاری حوزه سياست

به عبارت .  اختصاص داده شده کمتر است
ديگر اھميت س/مت، ورزش، تغذيه و ديگر 

آموز از شورای  ھا دانش امور رفاھی ميليون
ھای علميه خواھران  گذاری حوزه سياست
 ! کمتر است" جمھور جناب رئيس"برای 

ھا و موسسات مذھبی از  ھا از اين دستگاه ده

 ی روحانی عليه کارگران کابينه
 ٩۶نگاھی به بودجه 
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 ی روحانی عليه کارگران کابينه
 ٩۶نگاھی به بودجه 

ابعاد آن ھنوز به رغم درز برخی اخبار افشا 
 .و رسيدگی نشده است
 ميليون زن سرپرست ٢در حالی که بيش از 

خانوار بيکار ھستند و بايد تحت پوشش قرار 
گيرند، تعداد افراد تحت پوشش بنياد شھيد 

که   ھزار نفر است و عجيب آن۵٠٠کمتر از 
ھای  با اين بودجه عظيم در کنار شرکت

اقتصادی فراوان، ھم چنان بسياری از 
ھايی که به طور معمول بايد تحت  خانواده

پوشش بنياد شھيد قرار بگيرند، با مشک/ت 
ھای  بسياری روبرو ھستند که اخبار و فيلم

ھای  ای در شبکه ھا به طور گسترده آن
ست که عدم  طبيعی.  اجتماعی پخش شده است

ھا چيزی جز  ارائه خدمات به اين خانواده
 .فساد در بنياد شھيد نبوده و نيست

ست که با اين وضعيت ما ھر  بنابراين طبيعی
تر  سال شاھد افزايش کودکان خيابانی و وخيم

شدن وضعيت معيشتی زنان سرپرست 
ھايی که در واقع  خانوار باشيم، خانواده

 .فقيرتريِن فقرا ھستند
چه که امروز تحت  در حقيقت امر نيز آن

عنوان بودجه بنياد شھيد و امور ايثارگران 
شود، حاصل  از جيب کارگران پرداخت می

ی جمھوری اس/می  ھای تجاوزکارانه سياست
رژيمی .  از جمله جنگ ايران و عراق است

که از ھمان ابتدا َعلَم تفرقه و جنگ با ادعای 
واھی رھبری جھان اس/م و جنگ شيعه و 

 .سنی را بلند کرد
اما امکانات مالی بنياد شھيد تنھا به مبلغی که 

اين بنياد .  شود در بودجه ذکر شده، ختم نمی
ھای مالی و صنعتی بسياری  دارای شرکت

باشد که ھيچ مالياتی  از جمله بانک دی می
در واقع نه فقط بودجه بلکه .  دھند نيز نمی

بخش مھمی از اقتصاد در دست عوامل 
شان را به ھيچ  حکومتی است که درآمدھای

آن وقت يک کارگر با .  گو نيستند کسی پاسخ
دو ميليون تومان حقوق در کشوری که خط 

 ميليون تومان است بايد ماليات ٣فقر باvی 
 .بدھد

ھای وابسته به ستاد اجرايی فرمان  شرکت
امام، بنياد شھيد، بنياد مستضعفان، آستان 

ای  قدس رضوی که ھمگی تحت نظر خامنه
ھای  ھستند و بنيادھای وابسته به ارگان

چه که از بودجه  نظامی، بيش از آن
ھا و موسسات  شود، از شرکت شان می نصيب

بعنوان نمونه .  کنند مالی خود تصاحب می
شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشيا 
وابسته به ستاد اجرايی فرمان امام از جمله 

ھای نفتی ايران است که  بزرگترين شرکت
ملی نفت "قراردادھای بزرگی با شرکت 

بسته و اولين قرارداد براساس الگوی "  ايران

بودجه که منابع آن حاصل کار کارگران 
کنند، آن وقت فرزندان  است، ارتزاق می

کارگران قادر به نشستن بر صندلی ک/س 
ترين حق  ترين و بديھی نبوده و از اين طبيعی

 !!خود در عصر حاضر محروم ھستند
بودجه وزارت آموزش و پرورش در حالی 

 درصد افزايش يافته که برای نمونه ١٠تنھا 
 درصد افزايش ۶۵بودجه ستاد مشترک سپاه 

 ٢۵يافته است، بودجه ستاد مشترک ارتش 
 درصد، ٣۵درصد، بودجه وزارت دفاع 

 درصد، بودجه ٢٠بودجه وزارت اط/عات 
 ۴٠سازمان تامين اجتماعی نيروھای مسلح 

 درصد افزايش ٢٠درصد و نيروی انتظامی 
 .اند يافته

ھای نظامی،  در مجموع کل بودجه دستگاه
 ھزار ٨٠٠امنيتی و قضايی رژيم حدود 

ميليارد لایر يعنی بيش از يک سوم کل 
 ھزار ٢٣۶٣ھای دولت بالغ بر  ھزينه

بخش مھم ديگر بودجه .  باشد ميليارد لایر می
  را ھم موسسات دينی و مذھبی و دستگاه

عريض و طويل بورکراسی به خود 
دھند که برای حفظ رژيم و  اختصاص می

اش  جويانه ھای خارجی مداخله سياست
جامعه "برای مثال .  باشند ضروری می

ای در شھر قم  موسسه"  المصطفی العالميه
 ھزار طلبه خارجی بويژه ٣٠است که حدود 

از کشورھای عربی، پاکستان، افغانستان و 
بودجه اين .  دھد شمال آفريقا را آموزش می

 . ميليارد لایر است٢۶٧۶موسسه 
اش در طی اين  ی روحانی تنھا رسالت کابينه
ھا اين بوده است که از سويی  سال

ھای سرکوب و تحميق مذھبی رژيم  دستگاه
تر کند و  تر و فربه جمھوری اس/می را چاق

ھايی از بودجه را که  از سوی ديگر بخش
بايد طبق معمول خدماتی برای مردم ارائه  می

تر و vغرتر سازد که يکی  دھند مدام کوچک
طور که در باv آمد  ھا ھمان از اين روش

واگذاری آموزش و پرورش و بھداشت و 
داران بخش خصوصی  درمان به سرمايه

 .است
ی مھم ديگر که نبايد فراموش  يک نمونه

. شود، بودجه سازمان بھزيستی است
ی اين سازمان که از جمله وظايف آن  بودجه

تحت پوشش قراردادن کودکان خيابانی و 
زنان سرپرست خانوار است که ھيچ شغلی 

 ھزار ٢٠ندارند، با ده درصد افزايش به 
ميليارد لایر رسيده است، در حالی که بودجه 

 ھزار ميليارد لایر است و ١٠٨بنياد شھيد 
ست که بنياد شھيد دارای  اين در حالی

موسسات اقتصادی بزرگ بوده و داستان 
فساد مالی در بنياد شھيد به دvيلی از جمله 

جديد نيز از سوی شرکت نفت با اين شرکت 
 .بسته شد

ی ديگر است  شرکت مخابرات نيز يک نمونه
که بنياد تعاون سپاه و ستاد اجرايی فرمان 
امام صاحبان اصلی آن ھستند، شرکتی که به 

ھا واگذار شد و ساvنه ھزاران  مفت به آن
 .ميليارد تومان سودآوری دارد

دولت خود نيز يکی ديگر از کارفرمايان 
بزرگ است که به غير از نفت و گاز دارای 

ھا و موسسات مالی و صنعتی بسياری  بانک
ھا نيز در ھيچ جايی  است و درآمدھای آن

مشخص نيست، از جمله بانک ملی و بانک 
 .صادرات

در کليت (به عبارت ديگر در حالی دولت 
از تامين رفاه مردم شانه خالی کرده، )  آن

دستمزدھای واقعی کارگران را کاھش داده و 
ی خدمات ضروری  روز به روز از دامنه

برای بيکاران، کارگران و ديگر زحمتکشان 
ای  کاھد که از منابع مالی گسترده می

برخوردار است اما اين منابع را در جاھای 
 .کند ديگر ھزينه می

برای جمھوری اس/می چيزی که اھميت 
. ندارد ھمان سفره ھای خالی کارگران است

برای جنگ در سوريه و عراق، برای تامين 
منابع مالی حزب هللا از حقوق نيروھای 
نظامی آن تا ديگر مايحتاج ھميشه پول 
ھست، اما اگر صحبت از بازسازی مدارس 

شود، از تامين مالی بيکاران، تامين مالی  می
زنان سرپرست خانوار، ھيچ وقت پولی 

 .نيست
ھای  ی مھم ديگر سياست اما يک جنبه

اقتصادی کابينه که باز در بودجه عيان است 
و بر معيشت کارگران و زحمتکشان اثرگذار 
است، تاثيرات منفی بودجه بر بحران رکود 

ی نوبخت معاون  گفته به.  تورمی است  –
 اين گونه ٩۶روحانی آثار اقتصادی بودجه 

"پيش بينی شده است  ٧/  ٧رشد اقتصادی : 
 درصد، ١٢/  ٣گذاری  درصد، رشد سرمايه

 ١٩ درصد و رشد نقدينگی ٧/  ۶نرخ تورم 
 ".درصد
ی رشد اقتصادی البته چيز جديدی  وعده

نيست و ھمه ساله از سوی مقامات دولتی 
شود اما واقعيت اين است که حتا  تکرار می

اقتصاددانان وابسته به دولت نيز اين 
کنند چرا که رشد  موضوع را تاييد نمی

اقتصادی مد نظر نوبخت چيزی نيست جز 
افزايش درآمدھای نفتی که ھيچ تاثيری در 
وضعيت بيکاری و يا معيشت کارگران 

اما در مورد نرخ .  نداشته و نخواھد داشت
دانند که رشد  ھمه می.  تورم و رشد نقدينگی

نقدينگی ارتباط مشخصی با رشد اقتصادی 
داشته و تاثير مشخصی نيز بر افزايش تورم 

 ١٩بنابر اين رشد نقدينگی .  خواھد داشت
 درصدی ٧/ ۶درصدی اساسا با نرخ تورمی 

و رکود عميق اقتصادی خوانايی ندارد، 
 درصدی ٢٨/  ٧طور که رشد نقدينگی  ھمان
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 ی روحانی عليه کارگران کابينه
 ٩۶نگاھی به بودجه 

ھای داخلی و  جمھوری اس/می و سياست
خارجی ارتجاعی آن برخيزد و آمال و 

اس/ميستی آن را  طلبانه پان آرزوھای توسعه
ھای امپرياليست و  نابود کند، نه قدرت

ھای کارگر و  ای، بلکه توده ھای منطقه قدرت
شرايط آن نيز .  زحمتکش ايران خواھند بود

 .اکنون فراھم است ھم
ھای  رژيم جمھوری اس/می در تمام عرصه

. روست ھای ژرف روبه داخلی، با بحران
ھای داخلی و  ای از سياست نارضايتی توده

ماجراجويی .  خارجی اين رژيم گسترده است
ھای نظامی و  در سياست خارجی و دخالت

سياسی در کشورھای ديگر، بر تشديد 
ھای داخلی تأثيرات  تضادھا و بحران

فساد عيان و .  انکاری گذاشته است غيرقابل
آشکار، تمام ارکان اين رژيم پوسيده را 

ھمه تضاد و  وجود اين.  فراگرفته است
بحران، نشان از اين واقعيت است که شرايط 
عينی، زمينه برافتادن آن را فراھم کرده 

ای ھم که قدرت و توانايی  طبقه.  است
 –سرنگونی اين رژيم و نظام اقتصادی 

اجتماعی موجود را دارد، طبقه کارگر ايران 
است که مبارزات روزمره آن، سراسر 

اما اين نيز .  کشور را فرا گرفته است
واقعيتی است که ھنوز رشد و اعت/ی 
مبارزه اين طبقه به آن درجه ارتقاء نيافته تا 

ساز روی  به يک مبارزه سياسی سرنوشت
آورد و با برانداختن اين رژيم و استقرار يک 
حکومت انق/بی شورايی کارگران و 

ھای وسيع مردم  فقط توده زحمتکشان، نه
ايران را از شر فجايع اين رژيم و خطرات 
احتمالی آتی نجات دھد، بلکه بر کل منطقه 
خاورميانه تأثيرات مثبت و انق/بی برای 
جاروب کردن تمام اشکال ارتجاع برجای 

آوری طبقه  انداز اين روی اما چشم.  بگذارد
کارگر به انق/ب بيش از ھر زمان ديگر 

جز اين انق/ب کارگری ھيچ .  روشن است
ھای مردم  آلترناتيو ديگری در برابر توده

چنانچه اين انق/ب به .  ايران وجود ندارد
تاخير افتد، خطرات جدی ويرانگری در 
کمين جامعه ايران خواھد بود که ھم اکنون با 

ھای آماده انفجار،  کوھی ار تضادھا و بحران
 . مواجه است

حلی برای  کشورھای خاورميانه ھيچ راه
ھای vينحل موجود، جز  تضادھا و بحران

يک انق/ب اجتماعی که بتواند تمام ارکان 
   .نظم پوسيده موجود را در ھم بکوبد، ندارند

 درصدی نرخ ٧/  ٩جاری با ادعای  سال
جاری  ماه سال تورم توسط مرکز آمار در آبان

واقعيت اين است که کابينه .  خوانايی ندارد
ھيچ برنامه مشخصی برای خروج از رکود 
ندارد و رشد اقتصادی را با باv رفتن 

. درآمدھای نفتی سنجيدن سخنی کذب است
واقعيت اين است که تورم در سال آينده 
بويژه در بخش ھايی که ضروری ترين 
نيازھای مردم را شامل می شود از جمله 
موادغذايی و پوشاک ھم چنان باv خواھد 

تر شدن  بود، و در سايه تداوم و حتا عميق
رکود، بيکاری ھم چنان رشد خواھد کرد و 

ھا ھمه در فقيرتر شدن کارگران و  اين
 .زحمتکشان تاثير خواھد گذاشت

نشينان،  اگر سال به سال بر تعداد حاشيه
کودکان خيابانی، بيکاران، معتادان، زنان و 

فروش اضافه شده و  دخترکان نوجوان تن
ميزان قتل، دزدی و ديگر اشکال جرم و 

شود، بيش از ھر چيز  جنايت افزوده می
 .ھای اقتصادی است ی ھمين سياست نتيجه

ھای اخير ميزان صرفه جويی  اگر در سال
در مواد غذايی يک خانوار از مواد پروتئينی 
و لبنيات شروع و امروز به برنج و حتا نان 
رسيده، اما با اين وجود ھزينه مواد خوراکی 

 ١٧/  ٩ھای يک خانوار از   در سبد ھزينه
 درصد در سال ٣١/ ۴ به ٨٣درصد در سال 

ھای بارز   افزايش يافته که يکی از نشانه٩١
ھای  ی ھمين سياست گسترش فقر است، نتيجه

ھايی که ھيچ گاه منافع  سياست.  ست اقتصادی
کارگران و زحمتکشان را در نظر 

ھای  ھايی که بار ھزينه سياست.  گيرند نمی
ھای نظامی، امنيتی، مذھبی و  سنگين دستگاه

 کارگران و  ِبوروکراسی را بر ُگرده
 .زحمتکشان تحميل کرده است

 ۴٩ی امسال با وجود افزايش   بودجه
ھا  درصدی درآمدھای نفتی، و با بازگشت ده

ميليارد دvری که در خارج از ايران بلوکه 
 است، ھم چنان  شده و پس از برجام آزاد شده

برای کارگران و زحمتکشان خبر خوبی 
 .ندارد

قرار است در .  حکايت ھم چنان باقی است
ھای پيش از آن،  سال آينده و به سان سال

کارگران و زحمتکشان باز فقيرتر شوند و 
چاره کار البته در دستان کارگران و 

ھا ھستند که با  اين آن.  زحمتکشان است
سرنگونی جمھوری اس/می، برقراری 
حکومت شورايی و برپا ساختن سوسياليسم 

توانند سرنوشت خود را خود بدست  می
 .گيرند
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١١درصفحه   

نگاران  فعالين دانشجويی و زنان و  روزنامه
ھای اخت/س  آن ھم در شرايطی که پرونده.  است

ھا در قوه  ھای ک/ن سران نظام سال و فساد
ھايی  پرونده.  مانند قضاييه به انتظار بررسی می

شود و ھمه  که برای ھمه فسادکاران باز نمی
مگر در .  شوند ھا محاکمه نمی مقصران در پرونده

مواردی و برای کسانی که مصلحت ايجاب 
از محاکم اس/می اجراکننده احکام .  کند می

شرعی و تحت نظارت و اختيار ولی فقيه 
 .جمھوری اس/می انتظاری جز اين، عبث است

 
 زنان بی خانمان، 

 دغدغه ی چه کسی است؟
 

مصاحبه ی زنی از اعضای شورای شھر تھران 
در مورد وضعيت زنان بی خانمان در تھران، 

ھا مطرح  بار ديگر اين موضوع را در رسانه
فاطمه دانشور که از وی در اين مصاحبه به .  کرد

نام برده می شود، "  پولدارترين زن شھر"عنوان 
افزايش صد در صدی تعداد زنان بی خانمان را 

طبق اظھارات وی در نيمه ی اول .  اع/م می کند
 زن در تھران جمع آوری ١٥٩٨ تعداد ٩٥سال 

 مورد زنان بی خانمان بودند و ١٠٣٨شدند که 
 مورد زنان متکدی که اين آمار دو برابر ٥٦٠

البته .   است٩٤مورد مشابه در شش ماه دوم سال 
طور که در اين مصاحبه ذکر شده  اين آمار ھمان

شود که توسط گشت  است، تنھا شامل زنانی می
فوريت خدمات اجتماعی شھرداری تھران از 

 . ھا و اماکن عمومی جمع آوری شده اند خيابان
طور که در اين مصاحبه نيز به آن اشاره  ھمان

شده است، در مورد زنان بی خانمان به طور کلی 
عدم وجود .  ھيچ گونه آمار دقيقی وجود ندارد

آمار در اين زمينه امری اتفاقی نيست، بلکه از 
ای برای حل اين  آنجايی که قرار نيست برنامه

معضل اجتماعی ريخته شود و رژيم ترجيح می 
دھد در اين مورد صورت مساله را پاک کرده و 

ای را انکار کند يا آن را کم  اصوvً چنين پديده
اھميت جلوه دھد، از ديد مسئوvن ضرورتی نيز 

اما اين سياست .  برای تھيه ی آمار وجود ندارد
رژيم که از سويی به زن ستيزی ايدئولوژيک اين 
نظام بازمی گردد و از سوی ديگر به منّزه جلوه 
دادن چھره ی حکومت و تظاھر به تحت کنترل 
داشتن اوضاع جامعه و نابسامانی ھای آن، 

 .  تواند واقعيت را تغيير دھد نمی
واقعيت اين است که فقر و بدبختی زنان بی 

" پولدارترين زن شھر"خانمان کشف تازه ی 
 ًvنيست، و صحبت از آن توسط اين فرد، احتما
تبليغی است برای مؤسسه ی خيريه و مطرح 

تواند دvيل متعدد داشته باشد  کردن آن که خود می
يا دvيلی سياسی داشته و به ھر روی منافع 

اما زنان بی .  ديگری پشت آن خوابيده باشد
خانمان دغدغه ی واقعی چه کسانی است، به جز 
خود آنان که دستشان بسته و کمرشان در زير بار 
انواع فشارھا و محروميت ھای اقتصادی، 

ھای شان پژمرده و  اجتماعی خم گشته، چھره
ديگر انگيزه و اراده ای برای تغيير وضعيت که 

شان نمانده  ھيچ، حتی برای ادامه ی زندگی برای
 .  است

ھای سياسی سران رژيم  دعواھای جناح
مصونيت "چندان که .  کند جانبدارانه عمل می

نمايندگان خود رژيم در مجلس را ھم "  پارلمانی
در آبان ماه، محمود صادقی نماينده .  قبول ندارد

 حساب ۶٣رژيم از تھران، پس از افشای وجود 
بانکی به نام رئيس قوه قضاييه، در يکی از 

ھای قوه قضاييه  جلسات مجلس در مورد حساب
کند و قوه قضاييه شبانه  سؤاvتی را مطرح می

گرچه .  فرستد مأمورانی برای دستگيری وی می
بعدھا بر اثر اجبار، سخنگوی قوه قضاييه اع/م 

ھای واريز شده شرعی بوده است و  کند پول می
ای، قوه قضاييه   سال است که با موافقت خامنه٢٠

ھايی که به نام رئيس قوه  از سود اين حساب
و صد البته قوه .  کند قضاييه ھستند، استفاده می

قضاييه که بايد خودش به پرونده سوءاستفاده مالی 
و دزدی خودش رسيدگی کند، با آوردن نام 

ای و با نشان دادن چند سند مجعول و  خامنه
ساختگی به خبرنگاران حکم به برائت خود 

البته کسی ھم .  شود دھد و پرونده بسته می می
گر و  توان و شھامت مقابله با اين ھيوvی سرکوب

 .پشتيبانان آن را ندارد
سران اين قوه، حتا تحمل شنيدن انتقاد از نزديکان 

ناطق نوری رئيس دفتر .  ای را نيز ندارند خامنه
ضعف و "ای در مراسمی به  بازرسی خامنه

کند، روز بعد،  قوه قضاييه انتقاد می"  عملکرد
ھای  ارتباط با سرمايه"رئيس قوه قضاييه او را به 

و غائله تنھا با پادرميانی .  کند متھم می"  فاسد
 .خوابد ای می خامنه

ای و  ھای بسياری با پادرميانی خامنه و پرونده
در حالی .  شوند او بسته می"  کش ندھيد"دستور 

، افشاگر پرونده "معمارنيوز"که خبرنگار 
شھرداری به "  ارتشا، اخت/س و ک/ھبرداری"

ای که محرمانه نبوده "افشای نامه محرمانه"جرم 
تجاوز "شود، پرونده  است، فوراً دستگير می

سعيد طوسی، قاری قرآن و از نزديکان "  جنسی
چرخد و  ای، پنج سال در قوه قضاييه می خامنه

رغم  مدارک موجود، پرونده مختومه اع/م  به
 . شود می

کوس رسوايی نظام قضايی اس/می چنان بر سر 
شود که حتا   نواخته می ھر کوی و برزنی

شاھرودی، رئيس سابق قوه قضاييه، نسبت به 
در جريان "  نفوذھا ھا و ذی کن کارچاق"نفوذ 

 .ھا ھشدار داده بود رسيدگی به پرونده
قوه قضاييه جمھوری اس/می که از ھمان روز 
اول، عامل سلب آسايش و امنيت مردم و سرکوب 
و ايجاد رعب و وحشت در ميان مردم بوده است، 

ی دست  امروزه، به نھادی فاسد و بازيچه
ھای  اش در تسويه حساب ای و ھمدستان خامنه

 .سياسی و جناحی رژيم بدل گشته است
اولويت اول، سيستم قضاييه جمھوری اس/می 
دخالت و جاسوسی در حريم شخصی شھروندان 

در فضای "  تخلفات و جرايم"و رسيدگی به 
ھای اجتماعی، محاکمه کارگران  مجازی و رسانه

طلب، فعالين محيط زيست، فعالين اجتماعی،  حق

لغو برخی قوانين مدنی، تشکيل محاکم شرعی 
و انتصاب "  ھای انق/ب دادگاه"تحت عنوان 

آخوندھای جنايتکاری مانند خلخالی به سمت 
ھا،  محاکمی که تنھا در آن.  قاضی شرع آغاز شد

و برخ/ف استانداردھای جھانی قضايی، طی 
 امکان محاکمه و سپردن ھزاران نفر به  چند دقيقه

ھای  ھای دار يا حبس ھای تيرباران و چوبه جوخه
محاکمی که تنھا در .  طوvنی مدت ميسر است

ھا، امکان صدور احکامی مانند ش/ق، قطع  آن
محاکمی که .  عضو، قصاص و حد وجود دارد

بر خود دارند، اما "  دادگاه"ھرچند، امروزه نام 
شان کاسته  از ماھيت قرون وسطايی و وحشيانه

سرانجام، محاکمی که با قساوتی .  نشده است
ای در سرکوب مردم ايفا  نظير، نقش برجسته بی

نظير، زيرا گرچه در  قساوتی بی.  اند کرده
ھا ھمين  ھای ديکتاتوری، دادگاه بسياری از رژيم

نقش را در سرکوب اعتراضات مردمی ايفا 
کنند، اما ويژگی محاکم شرع جمھوری  می

کنند و  اس/می در آن است که حفظ ظاھر ھم نمی
تواند فردی  خود می"  علم"قاضی تنھا با تکيه بر 

 .اع/م کند و جانش را بستاند" مھدورالدم"را 
نظر به اھميت جايگاه اين قوه در حفظ رژيم است 

ای اين قوه را تحت اختيار خود گرفته  که خامنه
و .  کند رئيس قوه قضاييه را او انتخاب می.  است

حتا رئيس دادگستری با پيشنھاد رئيس قوه قضاييه 
ای با  خامنه.  گردد به رئيس جمھور، تعيين می

ھای رژيم را از  تسلط بر اين قوه، نه تنھا پايه
دارد، بلکه از  گزند اعتراضات مردم در امان می

ای در سرکوب مخالفان و  آن به عنوان وسيله
 .گيرد  درون ساخت قدرت بھره می منتقدان

ھای مالی  ھا و فساد سال ھاست که افشای اخت/س
توسط سران و دست اندرکاران خود رژيم عليه 

 تبديل  يکديگر به يکی از ابزارھای تضعيف جناح
ھای مالی اخير  تنھا نگاھی به رسوايی.  شده است
ھا،  دھد قوه قضاييه در مورد افشاگری نشان می

برای مثال در .  گيرد روشی دوگانه در پيش می
ھای نجومی،  ھای حقوق پرونده افشای فيش

شود،  افشاگر با تھديد و پيگرد قضايی مواجه نمی
خواری شھرداری  ھای زمين اما، افشاگر پرونده

فوری به جرم افشای اسناد محرمانه دستگير 
ھا نيز با ھم  روند رسيدگی به اين پرونده.  شود می

در حالی که در يک پرونده فوری .  تفاوت دارد
ھا تحت بازجويی و پيگرد قرار "مظنون"

ای ديگر ھيچ جزئياتی افشا  گيرند در پرونده می
زيرا پرونده مراحل اوليه تحقيقات را "شود،  نمی

 "!کند و نبايد با آبروی مردم بازی کرد طی می
ھا وجود  اما وجه مشترکی نيز ميان اين پرونده

ھای  ھای قضايی به رده گاه پيگيری ھيچ.  دارد
رسد، حتا در مواردی که  باvی حکومتی نمی

تر صادر  حکمی ھم در مورد اين دزدان دون پايه
خواری  نمونه، در پرونده زمين.  شود می

شوند،  شھرداری، تعدادی بازجويی و دستگير می
 .ماند اما شھردار تھران از پيگرد مصون می

پروا و آشکار در  در حال حاضر، قوه قضاييه، بی

١٢از صفحه   

 قوه قضاييه جمھوری اس�می، ھيوFی سرکوب 



 ١١ ٧٣١ شماره  ٩۵نيمه دوم آذر     ١١
١٠از صفحه   

 

 زنان بی خانمان، دغدغه ی چه کسی است؟ 

اند و  ھا برای کار به تھران آمده از شھرستان
به دليل بی خانمانی دچار آسيب ھای 

 درصد ٦٠اين افراد .  اجتماعی ديگر شده اند
در .  معتادان بی خانمان را تشکيل می دھند

رابطه با آمار مرگ و مير معتادان نيز با 
به .  رشد سرسام آور تعداد زنان مواجه ھستيم

گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بين 
الملل سازمان پزشکی قانونی کشور در 

 با اينکه آمار کلی تلفات ٩٤مرداد ماه سال 
 نسبت به سال قبل از ١٣٩٣اعتياد در سال 

آن يک درصد رشد داشته است، اين آمار در 
 درصدی مواجه ٢٨/  ٣بين زنان با رشدی 

 .   بوده است
پديده ی بی خانمانی ديگر مختص تھران 
نيست و شھرھای بزرگ ديگر را نيز دربر 

ھای  مسئوvن رژيم که سال.  گرفته است
متمادی چشم خود را کام/ً بسته بودند، مدتی 

" چھره ی زيبای شھر"است که نگران 
ھای ناچيزی در اين زمينه  اند و اقدام شده

در تھران گرمخانه ھايی .  انجام می دھند
تاسيس شده است که تنھا گنجايش سه ھزار 

 ھزار نفر بقيه به ١٢بی خانمان را دارند و 
ويژه در زمستان حتی از اين امکان ناچيز 

 . نيز برخوردار نيستند
مسلم است، خانم فاطمه ی دانشور که در اين 
سرمای سوزناک ديکتاتوری و ستم و 
نابرابری، صدايش از جای گرم در می آيد، 

ھای اين ناھنجاری اجتماعی  در مورد ريشه
دھد،  سکوت می کند و راه حلی که ارائه می

ھايی از جامعه  بايد يک بخش…  : "اين است
ھا پای کار بيايند و اين  برای کمک به اين آدم

کار به ھيچ وجه کار دولتی ھا نيست بلکه 
 ."کار مردم است

تاکنون نيز کار دولتی ھا در جمھوری 
و حقيقتاً .  اس/می چنين نبوده و نخواھد بود

اما اولين قدم اين مردم .  ھم کار مردم است
يک سره کردن کار رژيم جمھوری اس/می، 

بانی و مسبب اصلی فقر و نکبت و تبعيض  
و نابرابری ثروتی است که در دست فاطمه 

. ی دانشور و امثال وی انباشته شده است
ھا ھرگز معتادان و بی  دغدغه ی واقعی اين

خانمانان نبوده، بلکه ھمان جمع آوری ثروت 
بوده است، که اکنون دراين کشور که 
زحمتکشان آن در فقر و بدبختی غوطه می 

 .  خورند، چنين جايگاھی پيدا کرده اند

يکی از دvيل بی خانمانی زنان که در تحقيق 
ذکر شده به آن اشاره دارد،  ط/ق و نداشتن 
حمايت ھای قانونی و سقوط در ورطه ی فقر 
است و يا زنان و دختران جوانی که از سوی 
خانواده ی خود طرد شدند و سپس دچار بی 

آسيب ھای اجتماعی که .  خانمانی گشته اند
زنان بی خانمان در معرض آن می باشند، 

آزارھای جنسی، .  شديدتر از مردان است
ھای مقاربتی، اجبار  تجاوز، ابت/ به بيماری

به روسپی گری و حتی اجبار به اعتياد برای 
وابسته نگاه داشتن و يا مقروض نگاه داشتن، 
از ديگر آسيب ھای اجتماعی ناشی از بی 

طرد از سوی .  خانمانی در مورد زنان است
اجتماع و خانواده برای زنان يکی از موانع 
بزرگ بازگشت از اين مسير و داشتن يک 

ھا نه تنھا  تمامی اين.  زندگی عادی می باشد
تأثيرات جسمی خود بلکه تأثيرات روانی 

اقدام به .  مخربی نيز بر زنان گذاشته است
خودکشی يا فکر خودکشی، حس حقارت و 
ناکامی در زنان بيشتر و عدم امنيت فردی و 
اجتماعی زنان بی خانمان نسبت به مردان 

بخش بزرگی از .  تر است بسيار پايين
ناھنجاری اجتماعی ديگری که فروش 

ھای اخير شدت يافته  نوزادان است و در سال
است، نيز به ويژه نزد زنان بی خانمان يافت 

پيامد معضل بيکاری در جامعه که .  می شود
بيشتر گريبانگير زنان است، زنان بی 
خانمان  را بيش از مردان اين قشر به تکدی 

آمارھای به دست آمده از .  گری وامی دارد
سازمان خدمات اجتماعی شھرداری تھران 

 درصد از متکديان زن ٦٤دھد که  نشان می
. را، زنان بی خانمان تشکيل می دھند

ھوشيار، مديرعامل سازمان رفاه، خدمات و 
مشارکت ھای اجتماعی شھرداری تھران در 

 ٩٠ای گفت که  سال گذشته طی مصاحبه
ھا مھاجرانی اند که  درصد از کارتون خواب

 نتايج تحقيقی درباره ی ١٣٩٢در سال 
در "  اميد به زندگی زنان بی خانمان"شرايط 

مجله مطالعات توسعه ی اجتماعی ايران 
منتشر شد که طبق اسناد و پرونده ھای 
موجود در سامانسرای لويزان صورت گرفته 

در اين مطلب آماری از سوی اداره کل .   بود
آسيب ھای اجتماعی شھرداری تھران ارائه 

 تا پايان پنج ٨٥شده که بر مبنای آن از سال 
 ده درصد از تعداد کل ١٣٩٠ماھه اول سال 

متکديان و بی خانمان ھا ی جمع آوری شده 
شھرداری (توسط نھادھای اجرايی ذيربط 

تھران، نيروی انتظامی و برخی از سازمان 
زنان بی خانمان، به طور متوسط حدود )  ھا

 درصد از بی خانمان ھا و متکديان را ١٠
اما نکته ی  مھمی که در .  تشکيل می دھند

اينجا به آن اشاره شده است سير صعودی اين 
 ١٣٨٥طبق اين آمار در سال .  رقم می باشد

تعداد دختربچه ھای بی خانمان و متکدی 
 نفر بوده ١٨٣ھا   نفر و تعداد پسر بچه٤٢٦
به اين ترتيب با توجه به اينکه ده سال .  است

پيش تعداد دختران حدود دو برابر و نيم 
پسران بوده است، تعجبی ندارد اگر اکنون 

. تعداد زنان بی خانمان بيشتر از مردان باشد
اين امر مسلماً از چشم مسئوvن رژيم دور 

ی کسی "دغدغه"نمانده است، بلکه اص/ً 
 . نبوده است

پديده بی خانمانی، مختص جامعه ی ايران 
ھای جامعه ی طبقاتی  نيست، بلکه از ويژگی

و در ابعاد و اشکال کنونی آن محصول نظام 
اما در جمھوری .  سرمايه داری می باشد

اس/می تبعيض ھای جنسيتی  بين مردان و 
زنان حتی در تقسيم نکبت ھای اجتماعی 
جامعه ی سرمايه داری نيز خود را نشان می 

تغييرات فاحش که به زيان زنان در .  دھند
ھای اخير در ترکيب بی خانمان ھا روی  سال

داده است، حاکی از وخيم تر شدن ھر چه 
بيشتر شرايط زندگی زنان در ايران می 

طبق آماری که سال قبل ارائه شده بود، . باشد
 ھزار نفر کارتن خواب و بی ١٥در تھران 

 درصد آنان را ١٥خانمان وجود دارد که 
با توجه به .  زنان بی خانمان تشکيل می دھند

خبر افزايش صد درصدی اين رقم در سال 
 درصد افزايش يافته ٣٠ اين رقم به ٩٥

در اين رابطه نه تنھا افزايش سرسام .  است
آور تعداد زنان بی خانمان قابل توجه است، 
بلکه افزايش وجود زنان جوان نيز شاخص 

ھای اخير چشمگير  ديگری است که در سال
 . می باشد

 رژيم جمھوری اس�می را بايد
  با يک اعتصاب عمومی سياسی و 

 قيام مسلحانه برانداخت



 ٧٣١ شماره  ٩۵نيمه دوم آذر     ١٢

 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اس�می 

١٢ 

  ١٠درصفحه 

 قوه قضاييه جمھوری اس�می، ھيوFی سرکوب 

گاه که ھنوز شکل  ، آن۵٧پس از قيام بھمن 
خبر از محتوای  حکومتی آينده به رأی مردم بی

گذاشته نشده بود و قانون "  حکومت اس/می"
اساسی رژيم جديد حتا تدوين نشده بود، اولين 

. اقدام خمينی تثبيت سلطه بر قوه قضاييه بود
بايستی از اين پس، بر اجرای قوانين  ای که می قوه

" متخلفين"کرد و  شرعی رژيمی دينی نظارت می
را طبق قوانين اس/می، محاکمه و به مجازات 

 . رساند می
سلطه بر محاکم شرعی در طول تاريخ ايران، 
ھمواره برای روحانيت از اھميت فراوانی 

زيرا نظام قضايی ع/وه .  برخوردار بوده است
بر آن که يکی از ممرھای مھم درآمد آخوندھا 

شد، با حاکم ساختن قوانين شرعی بر  محسوب می
ساز  جان و مال مردم، دين را به نھادی سرنوشت

در ساختار سياسی و اجتماعی جامعه تبديل 
يکی از دvيل نارضايتی روحانيت طی .  کرد می

و پس از انق/ب مشروطه از دست دادن اين 
 . جايگاه بود
سازی  ، به دستور خمينی، اس/می۵٧با انق/ب 

قوه قضاييه با اخراج زنان قاضی از دادگستری، 

ھای  نامRه          ))))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
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 ٢٠١۶ ژوئيه ١۵تاريخ شروع پخش تلويزيون دمکراسی شورايی روی ماھوارٔه ھات برد از 
 

رس$ان$ي$م ک$ه ت$ل$وي$زي$ون  مندان به تلويزيون دمکراسی شورايی می وسيله به اط�ع بينندگان و ع�قه بدين
 از ماھواره ياه ست به روی م$اھ$واره ٢٠١۶ ژوئيه ١۵ تيرماه برابر با ٢۵ ساعته ديدگاه از روز ٢۴

شود؛ تلويزيون دمکراسی شورايی نيز از ھ$م$ي$ن ش$ب$ک$ه در روزھ$ای چ$ھ$ارش$ن$ب$ه  ھات برد پخش می
ھ$ای خ$ود  ايران و تکرار آن در روز پنجشنبه ساعت نه و نيم صبح برن$ام$ه وقت ساعت نه و نيم شب به

 .کند را پخش می
 .ساعت و زمان برنامه را به خاطر بسپاريد و به اط�ع دوستان و آشنايان خود برسانيد

توانيد از طريق آدرس اي$ن$ت$رن$ت$ی س$اي$ت دي$دگ$اه  ب$ه  ای دسترسی نداريد، می اگر به تلويزيون ماھواره
 www.didgah.tv:آدرس
طور زنده و ھمزمان مشاھ$ده ک$ن$ي$د و ھ$م$چ$ن$ي$ن ش$ب$ک$ه  ھای تلويزيون دمکراسی شورايی را به برنامه

 .دسترسی است  نيز قابل٧٢و کانال  www.glwiz.comتلويزيونی ديدگاه از طريق جلويز 
 

 HOT BIRDآدرس ماھواره ھات برد   
   تلويزيون ديدگاه بر روی ماھوارٔه ھات برد

 ¾: اف ای سی -٢٧,۵٠٠: سيمبل ريت -عمودی -١٢۵٢٠فرکانس  -٩٠ترانسپندر 
 

 : ھای تلويزيون دمکراسی شورائی بدين قرار است ساعات پخش برنامه
:روزھای چھارشنبه ھر ھفته  

 
  شب به وقت ايران،٨٫۵ساعت  

. ساعت پخش ميشود١ شب به وقت اروپای مرکزی به مدت ٧ ساعت   
:تکرار برنامه ھا در روزھای  

 
  صبح به وقت ايران،٨٫۵پنجشنبه ھر ھفته ساعت  

. صبح به وقت اروپای مرکزی خواھد بود٧ ساعت   
٠٠۴۵٣۶٩٩٢١٨٧: شماره تلفن برای تماس با تلويزيون دمکراسی شورايی  

 com.gmail@tv.shora:  آدرس ايميل
 

 com.tvshora://http: آدرس تلويزيون دمکراسی شورايی در اينترنت
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