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کارگران سراسر جھان
متحد شويد!

کار -نان -آزادی
حکومت شورائی
سال چھلم –  ٢٧فروردين ٩٧

چشمانداز تيره وتار
حل بحران در سوريه
پس از گذشت  ٧سال از قيام مردم سوريه که پی
آمد سرکوب آن توسط رژيم استبدادی بعثی،
جنگھای داخلی ،رشد گروهھای رنگارنگ
اسالمگرا  ،مداخالت قدرتھای منطقهای و
بينالمللی ،کشتار بيش از ٤٦٠ھزار تن از مردم،
بيش از يکميليون معلول ،آوارگی ١٢ميليون
انسان و ويرانی اين کشور بود ،چشمانداز حل
بحران سوريه ھمچنان تيرهوتار باقیمانده است.
در ظاھر چنين به نظر میرسيد که پس از
مداخله نظامی مستقيم امپرياليسم روس ،بمباران
گسترده مناطق تحت تصرف مخالفان و
عقبنشينیھای آنھا ،بحران سوريه به نفع رژيم
اين کشور ،روسيه و جمھوری اسالمی ايران ،در
حال پايان يافتن است .ماجرا تا آنجا پيش رفت که
روسيه برای اينکه رقبای خود را کامالً کنار
بگذارد ،ابتکار بهاصطالح اجالسھای صلح و
سازش ژنو را از دست سازمان ملل که به نفع
قدرتھای امپرياليست اروپائی و آمريکائی بود،
بيرون آورد و با حمايت جمھوری اسالمی و
ترکيه تالش نمود بحران سوريه را از طريق
اجالس آستانه به نفع خود و رژيم سوريه خاتمه
دھد .البته امتيازاتی ھم به ترکيه و جمھوری
اسالمی بدھد .اما در واقعيت آشکار شد که
اينيک توھم بيش نبوده است .چراکه گرچه
گروهھای نظامی تحت حمايت قدرتھای رقيب
روسيه بسياری از مناطق تحت کنترل خود را
ازدستدادهاند و تضعيفشدهاند ،اما معضل
بزرگتری ،جايگزين معضل پيشين شده است.
قدرتھای حامی گروهھای رقيب بشار اسد،
مستقيما ً وارد درگيریھای نظامی شدند که با
آنھا نمیشد ھمان برخوردی را داشت که با
گروهھای نظامی مخالف .امپرياليسم آمريکا ،
تحت پوشش حمايت از کردھای سوريه به مداخله
مستقيم نظامی روی آورد و مناطق تحت کنترل
آنھا را بسط داد .رژيم ترکيه برای عقب نماندن
از ماجرا به بھانه مبارزه با تروريسم ،به مداخله
مستقيم نظامی متوسل شد ،بخش ديگری از
سوريه را به تصرف درآورد و طرفداران خود
را در آنجا مستقر ساخت .اما اين ھنوز پايان
ماجرا نيست .دولت ترکيه اعالم کرده است که به
مناطق ديگری که اکنون تحت کنترل کردھا
است ،حمله خواھد کرد .دولت آمريکا و
قدرتھای اروپائی نيز برای افزايش نقش و نفوذ
خود در سوريه و مقابله با روسيه به دنبال
دستآويزھايی برای بسط مداخله نظامی برآمدند.
ماجرای حمله شيميايی در دوما که دريکی از
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کودکان ،قربانيان سياستھای نکبتبار و
ويرانگر جمھوری اسالمی
در حاکميت جمھوری اسالمی ،بجز اقليتی محدود
که از آبشخور اين نظام ارتزاق می کنند ،بقيه
آحاد جامعه ،جملگی به درجات مختلف طعم
سرکوب ،ستم و بی عدالتی ھيات حاکمه ايران را
تجربه کرده اند .کارگران ،طی چھار دھه زير
فشارھای نفس گير معيشتی و اعمال سياست ھای
بگير و ببند نيروھای امنيتی ،زخمی عميق بر
گرده شان نشسته است .زنان ،زير ضرب آھنگ
بی رحمانه قوانين مردساالر ،تبعيض آميز و
جنسيتی نشات گرفته از شريعت و ارتجاع
اسالمی ،به تيرگی روزگار می گذرانند .فعاالن
سياسی و کنشگران اجتماعی ،لحظه ای از
درصفحه ٣

کاھش ارزش ﷼
ادامه خواھد يافت

دشمن ما ھمين جاست

وقتی در بھمن ماه گذشته ،بھای دالر به ۵٠٠٠
تومان نزديک شد ،بانک مرکزی با سه بسته
پيشنھادی به ميدان آمد و روحانی در مصاحبه
تلويزيونی با بيان اينکه ما بيش از حد نياز دالر
داريم ،گفت" :خيال مردم از بابت دالر راحت
باشد" .بستهھای پيشنھادی بانک مرکزی به اجرا
درآمدند اما بھای دالر و ديگر ارزھای خارجی
از ابتدای سال جديد بار ديگر افزايش يافت و اين
بار دالر رکورد  ۶٠٠٠تومان را شکست و
برخی حتا دالر را  ۶٢٠٠تومان خريدند.
اين بار اما ديگر از بسته پيشنھادی خبری نشد.
تنھا زبان تھديد و چماق باقی ماند .دستگيری
ارزفروشان خردهپا و حضور پُر رنگ نيروھای
انتظامی در مراکز خريد و فروش .اما نتيجه نه
پايين آمدن بھای ارز ،بلکه تعطيلی و نيمه تعطيل
شدن بازار بود.
جھانگيری نيز روز دوشنبه  ٢٠فروردين ،با

سالھای بسياری است که اعتراضات به
ريزگردھا ،خشک شدن رودھا و تاالبھا ،عدم
دسترسی به آب شرب سالم و بھداشتی و در
مجموع بحران آب و تخريب محيط زيست در
سراسر کشور شدت گرفته است .از جمله اين
معترضان کشاورزان ھستند که بارھا اعتراض و
تجمع داشتهاند ،اما شايد بتوان تجمعات و
راهپيمايی کشاورزان استان اصفھان ،از اواخر
بھمن ماه را نقطه عطف اين گونه اعتراضات
دانست .ويژگیھای اين اعتراضات را میتوان
چنين برشمرد :نخست ،استمرار روزانه آنھا؛
دوم ،پيوستن تعداد ھر چه بيشتری از روستاييان
مناطق مختلف استان و حتا خانوادهھا به
اعتراضات؛ سوم ،عبور سريع از اعتراض به
قطع حقآبه و انتقال آب زايندهرود به يزد و يافتن
دشمن اصلی ،يعنی سران سياسی و مذھبی رژيم؛
مانند پشت کردن به نماز جمعه اصفھان و سر
شعار "رو به ميھن ،پشت به دشمن"؛
دادن
ِ
ھمچنين بهکارگيری شعارھای اعتراضات ديگر،

درصفحه ۴

درصفحه ۵

حداقل دستمزد و راه رھايی از
زندگی دشوار و معيشت فقيرانه

درصفحه ٢

زنده باد آزادی  -زنده باد سوسياليسم

درصفحه ٨
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مناطق تحت تصرف مخالفان رخ داد و به کشته
شدن  ٧٠تن و مسموميت و مجروح شدن ٥٠٠
از مردم عادی انجاميد ،دستآويزی شد که دولت
آمريکا و متحدان اروپائی آن دست به يک
قدرتنمايی نظامی در برابر روسيه بزنند.
از ھمان آغاز روشن بود که برخالف آنچه
شبکهھای تبليغاتی و خبرگزاریھا ادعا
میکردند ،واکنش آمريکا در قبال اين مسئله نه
واقعا ً بر سر حمله شيميائی و در حمايت از مردم
بیدفاع غيرنظامی و گوشمالی دادن رژيم بشار
اسد ،بلکه يک قدرتنمائی در برابر روسيه بود.
بنابراين دامنه حمله نظامی منطبق بر اين ھدف
سياسی نمیتوانست آنگونه که برخی انتظار
داشتند يا تصور میکردند وسيع و پردامنه باشد.
چون قراری نبود که کار به درگيری نظامی با
روسيه بکشد .فقط ھدف اين بود که به روسيه
اعالم کنند بدون نقش و سھم آنھا ماجرای سوريه
پايان نخواھد يافت .از ھمين زاويه نيز
جنجالھای تبليغاتی امروز طرفين که آيا تمام
موشکھا به ھدف اصابت کرده يا تعدادی از
آنھا پيش از اصابت به ھدف نابودشدهاند ،فاقد
ارزشاند ،اگر درک شود که ھدف قدرتھای
امپرياليست غربی از اين اقدام نظامی چه بود.
بنابراين از ھمان آغاز مشخص بود که يک حمله
نظامی با دامنه محدود انجام خواھد گرفت.
به ھر رو ،در پی حمله شيميائی ،دستآويز
مناسب پيداشده بود .رئيسجمھور آمريکا بشار
اسد را متھم به اين حمله کرد ،او را حيوان ناميد
و گفت بھای سنگينی خواھد پرداخت .پسازآن
نيز اعالم کرد که بهزودی سوريه را موردحمله
نظامی قرار خواھد داد.
ترامپ در پاسخ به واکنش روسيه نيز ،که اعالم
کرده بود موشکھا و پايگاهھای آنھا را منھدم
خواھد کرد ،به اين کشور نيز ھشدار داد که
موشکھا درراه ھستند.
اما آنگونه که خبرگزاریھا انتظار انجام حمله
نظامی قريبالوقوع روز چھارشنبه را داشتند،
حملهای رخ نداد .داليل آن نيز پوشيده نبود .اوالً-

اقدام حمله نظامی به يک کشور ديگر ھرچند ھم
که دامنه آن محدود باشد ،الاقل نياز به تأييد
شورای امنيت ملی اين کشور داشت .ثانيا ً-
ھماھنگی با ناتو ،جلب حمايت الاقل قدرتھای
نظامی مھم اروپائی و اعضای دائمی شورای
امنيت ازجمله انگليس و فرانسه برای اين اقدام،
به لحاظ سياسی و نظامی حائز اھميت بود ،که
پس از گفتگوھای مستقيمی که صورت گرفت،
فرانسه و انگليس آمادگی خود را برای اقدام
مشترک نظامی با آمريکا اعالم نمودند .ثالثا ً -دو
قدرت اتمی بزرگ دنيا بهسادگی نمیتوانند وارد
ماجرايی شوند که جھان را با خطر جنگ
ھستهای مواجه کند .بنابراين میبايستی اين اقدام
نظامی گرچه بهطور غيرمستقيم عليه روسيه
بود ،به نحوی با مقامات سياسی و نظامی اين
کشور نيز ھماھنگ شود که خطر درگيری با
روسيه را پيش نياورد .اين را مقامات روسيه در
ھمان زمان اعالم کردند که خط ارتباط ويژه ميان
روسيه و آمريکا برقرارشده تا بتوان از ھرگونه
اقدام ناگھانی و شتابزده جلوگيری کرد.
در ھمين حال ،سفير روسيه در سازمان ملل،
درحالیکه خواستار خودداری آمريکا و متحدانش
از اقدام نظامی عليه سوريه بود،
اولويت فوری کشورش را رفع خطر وقوع
جنگ ميان قدرتھا اعالم نمود .سخنگوی
وزارت خارجه روسيه نيز اعالم کرد که مسکو
به دنبال بدتر شدن وضعيت نيست ،اما اتھامات
بدون محتوا را ھم نمیپذيرد .پس از پايان
عمليات نظامی ،وزير دفاع آمريکا نيز اعالم
نمود که اقدام نظامی را با روسيه ھماھنگ نموده
و اين کشور را در جريان عمليات قرار داده
است.
اين واقعيت بار ديگر بهخوبی نشان میدھد که
قدرتھای امپرياليست در عين رقابت برای
تسخير کشورھای ديگر ،بهمنظور بسط نفوذ
سياسی و نظامی خود ،غارت و چپاول و کشتار
مردم ،ھرجائی که منافع آنھا ايجاب کند ،با
يکديگر سازش میکنند.

٢٢
سرانجام اينکه روز ٢٥فروردين ،بمباران چندين
مرکز نظامی و تحقيقات نظامی سوريه مورد
حمالت موشکی قرار گرفت.
رئيسجمھوری آمريکا اعالم نمود که در
ھماھنگی با فرانسه و بريتانيا دستور حمله به
مراکز تحقيقات و زرادخانه شيميايی ارتش
سوريه را صادر كرده است .وی به روسيه و
ايران ھشدار داد که به حمايت از حکومت بشار
اسد پايان دھند .او گفت :امشب برای دو حکومتی
که بيش از ھمه مسئول حمايت ،تجھيز و تأمين
مالی رژيم جانی بشار اسد ھستند ،پيامی دارم.
روسيه بايد تصميم بگيرد آيا میخواھد به حرکت
در اين مسير سياه ادامه بدھد يا میخواھد
بهعنوان نيروی حامی ثبات و صلح به ملل متمدن
بپيوندد .اميد است روزی ما با روسيه و شايد
حتی ايران کنار بياييم؛ شايد ھم اينطور نشود.
افزايش ھمکاری دوستان ما ،اعم از عربستان
سعودی ،امارات ،قطر ،مصر و ساير کشورھا
میتواند تضمين کند که ايران نفعی از نابودی
داعش نمیبرد.
در جريان اين حمله  ١٠٠تا  ١٢٠موشک به
مراکز نظامی و تحقيقاتی سوريه شليک شد.
خبرگزاری تسنيم وابسته به سپاه پاسداران به نقل
از خبرنگار تلويزيون »روسيا اليوم« اھداف
بمبارانشده را به شرح زير اعالم نمود.تيپ
 ١٠۵گارد رياستجمھوری در دمشق،پايگاه
دفاع ھوايی در کوه »قاسيون« در دمشق،
فرودگاه نظامی »المزه« در دمشق،مرکز
تحقيقات علمی در »برزه« دمشق،مرکز تحقيقات
علمی در »جمرايا« واقع در ريف دمشق،تيپ
 ۴١نيروھای ويژه در ريف دمشق،مواضع
نظامی در نزديکی »الرحيبه« در قلمون شرقی
واقع در ريف دمشق،مواضعی در منطقه
»الکسوه« در ريف دمشق ،مرکز تحقيقات علمی
در ريف حماه ،انبار مھمات ارتش در حمص
ھدف قرار گرفت.
با پايان اين عمليات ،اتحاديه اروپا از اين اقدام
نظامی حمايت کرد و صدراعظم آلمان آن را
واکنش الزامی و مناسب در پاسخ به حمالت
شيميايی رژيم اسد به غيرنظاميان ناميد.
رئيسجمھوری روسيه حمالت آمريکا و
متحدانش به سوريه را يک اقدام تجاوزکارانه
خواند و حمالت شيميايی در شھر دوما را
"صحنهسازی" خواند که از آن بهعنوان بھانهای
برای حمله استفاده شد.
خامنهای در جمع سران رژيم گفت :بنده صريحا ً
اعالم میکنم رئيسجمھور آمريکا ،رئيسجمھور
فرانسه و نخستوزير انگليس جنايتکارند و
جنايت کردند .وی درعينحال کوشيد ،سياست
توسعهطلبانه و تجاوزکارانه جمھوری اسالمی و
نقش جنايتکارانه آن را در کشتار مردم سوريه
و ويرانی اين کشور انکار کند و افزود :اينکه
گفته میشود جمھوری اسالمی ايران توسعهطلب
است ،سخنی دروغ و خالف واقع است و ايرا ِن
بزرگ و آباد و يکپارچه ،قصد توسعهطلبی در
منطقه و ھيچ نقطهای از دنيا را ندارد .حضور
جمھوری اسالمی ايران در منطقه غرب آسيا و
در کنار گروهھای مقاومت در سوريه در
چارچوب حمايت از مظلوم است .درست ھمان
استدالل رسوای قدرتھای امپرياليست و رژيم
ترکيه که توسعهطلبی خود را به نام مبارزه با
درصفحه ۶
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کابوس زندان و بند در امان نيستند .شاعران،
ِ
روزنامه نگاران و نويسندگان منتقد ،برای
پاسداری از آزادی بيان و قلم ،زير چرخ دنده
ھای سنگين دستگاه ھای امنيتی ھزينه ھای
گزافی داده اند .معلمان ،در سايه جھالت
جمھوری اسالمی" ،فرھيختگی" شان يکسر به
تاراج رفته است .نيروھای آزادی خواه ،مبارز و
کمونيست ،طی چھار دھه گرفتار داغ و درفش و
بندند و طناب مرگ طی تمامی اين سال ھا به
نوازش گلوگاه سرخ شان نشسته است .در اين
ميان اما ،روايت کودکان ھميشه روايت ديگری
بوده است.
در حاکميت ويرانگر جمھوری اسالمی ،روايت
کودکان ،کودکا ِن کار ،کودکا ِن خيابانی ،کودکا ِن
بازمانده از بازی ھای کودکانه  ،کودکا ِن به تاراج
رفته در ناامنی ارتجاع اسالمی ،تجربه ای
سراسر غمبار است .در اين ميان ،قصه کودک
دخترا ِن پرپر شده در ناامنی و ستمی که نظام
جمھوری اسالمی برايشان رقم زده است ،باز ھم
دلخراش تر از ھر روايت ديگر ا-ست .روايتی
دردمندانه ،که تلخی ماندگارش ،گلو را می
سوزاند ،درد در رگان آدمی می نشاند ،تو گويی
اخگری سوزان بر تن و جان آدمی شعله می
کشد .قصه پرپر شدن ستايش ھا و آتناھا ،روايت
تلخ به تاراج رفتن مھديه ،کيانا ،اھورا و حنانه
ھا .قصه دردمندانه کودک دخترانی که روايت
تجاوز و مرگ فجيع شان ،به کابوسی روزمره
برای جامعه و خانواده ھای آنان تبديل شده است.
برای فھم فاجعه ،فقط کافيست خبرھای رسمی و
منتشر شده در ھمين سال ھای اخير را دنبال
کنيم .پنجم مرداد  :٩۴مھديه ،کودک  ۶ساله-ی
سبزواری ،ناپديد می شود .چھار روز بعد ،پيکر
به تاراج رفته او پيدا می شود .تجاوز و قتل
توسط پسر عموی  ١۶ساله اش .پانزده ارديبھشت
 :٩۵ستايش ،دختر بچه افغانی که در ايران
زندگی می کرد ،توسط جوان  ١۶ساله ھمسايه،
به خانه برده شد و پس از تجاوز به قتل رسيد.
خرداد  :٩۵حنانه ،دختر بچه  ۵ساله ،روز ٢۶
خرداد در شھرک وليعصر شھرستان سنقر و
کليايی ،از خانه خارج شد و ديگر باز نگشت.
روز بعد ماموران جسد او را با دست و پای بسته
زير پل ورودی کمربندی جديد شھر پيدا کردند.
تجاوز و قتل ،توسط مرد ھمسايه .خرداد  :٩۶آتنا
اصالنی ،دختربچه  ٧ساله پارس آباد مغان که به
وضع دردآوری توسط مرد مغازه دار محله شان
مورد تجاوز و سپس به قتل رسيد .مھر :٩۵
خانواده کيانا ،صبح روز چھارشنبه  ۵مھر ،خبر
ناپديد شدن دختربچه  ٧ساله شان را به پليس
شھرستان سبزوار اطالع می دھند .باز ھم فاجعه
تجاوز و قتل تکرار شد ،و اينبار عامل چنين
فاجعه ای دلخراش ،شوھر عمه کياناست .مھر
 ،٩۶اھورا ناپديد می شود .چند روز بعد پيکر به
تاراج رفته اھورای سه ساله در ازدحام ناامنی
شھر پيدا می شود .تجاوز و قتل ،توسط دوست و
شريک زندگی مادرش.
اخبار تجاوز و پرپر شدن اين غنچه ھای به
تاراج رفته اما ،گويی پايانی ندارد .عقربه زمان،

ھمچنان در مسير تجاوز و مرگ دختران
خردسال پيش می رود و اينبار تيک تاک کنان به
سمت ندا نشانه رفته است .اينبار فاجعه در منطقه
"ساختمان قلعه" محله ای حاشيه نشين در حومه
مشھد رخ داده است .دختربچه  ۶ساله ی افغانی
که توسط مرد ميوه فروش ھمسايه به اندرون
خانه ھدايت می شود و بقيه ماجرا .روزنامه
شرق ،تلخی فاجعه را در گزارشی مبسوط
اينچنين روايت کرده است .ندا ،ھفتم فروردين
 ،٩٧درست در روزھای شادمانه نوروزی برای
خريد نان از خانه بيرون می رود و ديگر برنمی
گردد .ھمسايه سر کوچه ،ندا را به ھوای خوردن
شيرينی عيد ،به اندرون خانه می کشاند و ندا
ديگر به خانه باز نمی گردد...داوود ،پدر ندا می
گويد :من چاه کن ھستم .شب که از سر کار
برگشتم ،ديدم بچه ھا دنبال نان نرفته اند .ھزار
تومان دادم به ندا که برود نان بخرد .رفت نان
بگيرد و ديگر برنگشت...رفتم سرخيابان و
ھرچه گشتم ،پيدايش نکردم .پسرم را فرستادم
نانوايی و نانوايی گفت :ندا زود نان گرفته و
برگشته ...ھمان وقت که پدر ندا پابرھنه در
کوچه می دويده ،به ھمسايه ميوه فروش سر
کوچه بر می خورد .ھمانکه در حياط خانه ،بساط
ميوه فروشی داشته و آن ھا مشتری ثابتش بودند.
مرد ھمسايه ،از پدر ندا می پرسد ،چرا نگران
است و او می گويد ،دخترش دو ساعت است از
خانه بيرون رفته تا نان بخرد ،اما ھنوز بر نگشته
است .پدر ندا فکر می کرده که او را دزديده اند و
برده اند محله بسکابادی تا آنجا کليه ھايش را در
بياورند .ديگر "مطمئن بودم بچه را برده اند تا
کليه ھايش را بفروشند" .ساعاتی بعد ،يک گونی
بزرگ جلوی حوزه علميه و مسجد اھل تسنن
نور ،صد قدم باالتر از خانه ندا ،پيدا می شود.
پيکر دخترکی با لباس آبی ،چشمانی نيمه باز و
دھانی پر از دستمال در درون يگ گونی پياز...
پدر ندا ،موبايل را جلوی چشمانمان میگيرد...
ندا داخل گونی است ...رد دستھای ميوهفروش
روی گردنش مانده...حاال میفھمم زرهگل )مادر
ندا( چرا نگران درد گردن ندا بود ...ندا با
چشمھای نيمهباز نگاھمان میکند .دستمالھای
توی دھنش خونی است ،نخھای پالستيکی گونی
پياز ،داخل موھای مشکیاش رفته اند و چشمھای
بیحالش جايی وسط آسمان را نگاه میکند ...پدر
عکس بعدی را نشانمان میدھد ...ندا داخل کاور
است ،جسد توی پزشکی قانونی با سينه شکافته
که با نخھای درشت دوباره به ھم وصلش
کردهاند ...ثابت برادر ندا ،ھمانطور که با
آبوتاب دارد موقعيت عکس را برايمان شرح
میدھد ،میگويد :مادرم که اين عکس را ديد،
غش کرد.
روايت مرگ ندا ،به شدت دردناک و نفس
گيراست .ھمانند روايت ستايش و آتنا و ديگر
دخترکانی که قربانی شرايط نکبت بار حاکم بر
جامعه شده اند .پوشيده نيست ،که با بودن
جمھوری اسالمی ،ندا ،آخرين قربانی به تاراج
رفتن دختر کودکانی از اين دست نيست .ندا ،آتنا
و ستايش ھا ،قربانی ناامنی و ويرانگری حاکميت
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ارتجاعی و ننگين جمھوری اسالمی ھستند.
نظامی که در ھر گوشه اش جنايت و تجاوز سر
باز کرده است .حاکميتی که بيکاری ،حاشيه
نشينی و فقر و فالک را در جای جای کشور
گسترانده است .رژيمی که خشونت را در جامعه
نھادينه کرده است .نظامی که در آن ميليون ھا
کودک فقر زده ،بجای کودکی کردن ،بجای
نشستن در کالس درس ،به جای آموزش و
پرورش ،به صورت روزمرهگی در خيابان ھا و
درون زباله ھا پرسه می زنند .رژيمی که در
سايه حاکميت ننگين آن ،تجاوز و مرگ ،اعتياد و
فحشا ،کليه فروشی ،دزدی و چپاول سرا پای
جامعه را فرا گرفته است .حاکميتی که بيش از
 ١٠ميليون بيکار دارد و افزون بر  ١٢ميليون
نيز ،در حاشيه شھرھای بزرگ زندگی می کنند.
زندگی که نه ،به روزمرگی روزگار می گذرانند.
توده ھايی فقر زده و بی بھره از کمترين امکانات
رفاھی ،آموزشی و فرھنگی الزم برای يک
زندگی متعارف و معمولی ،حاشيه نشينانی که
زندگی شان ،حتا در حوالی يکی از ثروتمندترين
شھرھای ايران )مشھد( نيز دردآور است .گوشه
ھايی از حکايت حاشيه نشينی در اين شھر را که
در گزارش روزنامه آمده است ،با ھم دنبال می
کنيم" :قلعه ساختمان" در شرق مشھد واقع شده و
منطقهای حاشيهنشين است .بافت محله ،شبيه ھمه
محلهھای فقيرنشين در ھر کجای ايران است .کال
در اين محله امنيت وجود ندارد ...تنھا پارک
اينجا ھم که يگانه مرکز تفريحی اين منطقه است،
پاتوق و مرکز مصرف مواد مخدر محسوب
دوبر زيادی در محله ديده
میشود ...خانهھای
ِ
میشود که داخلشان پر از سگ است ...اينجا
خانه-ی کلیفروشھای مواد مخدر است ...زنان
محله دو دسته اند ،يا تحت ھيچ شرايطی از خانه
بيرون نمیآيند ،يا آن ھا که بيرون میآيند
تنفروشی میکنند .يک قرارداد نانوشته بين آنھا
و ھمسرانشان وجود دارد .مثل حبيب که از خانه
بيرون زده ،جلوی در ايستاده و برايمان تعريف
میکند که خروسھای افغانی برای جنگ،
خروسھای بھتری ھستند .پسرش مسعود،
کنارمان ايستاده و بچهھای جمعيت از او
میپرسند مادرش کجاست؟ و او میگويد خانه
کار دارد .کمی بعد ،مردی آرام وارد خانه
میشود و از پلهھا باال میرود .بعد حبيب،
ھمانطور که دارد درباره خروسھا برايمان
در خانهاش را میبندد و با ما به سمت
میگويدِ ،
يکی از کوچهھای فرعی میآيد ...پسرھای ١٤
ساله و دخترھای  ١٠ساله ھمه نامزد دارند.
پسرھای بزرگتر که چھره ناآشنا ديدهاند ،زيپ
کاپشنشان را پايين میکشند تا تيزی نوک تبری
را که زير آن پنھان کردهاند ،به رخمان بکشند".
اين روايت و روايت ھای ديگری از اين دست را
پايانی نيست .سيستم قضايی جمھوری اسالمی،
می تواند به درخواست پدر و مادر ندا ،قاتل را
در مالء عام اعدام کند ،ھمانگونه که قاتل
"ستايش" را اعدام کردند ،ھمانگونه که قاتل آتنا
اصالنی ،دختربچه  ٧ساله پارس آباد مغان را
برای عبرت ديگران به دار کشيدند .با اعدام
متجاوزين ،آيا نتيجه ای حاصل شد؟ آيا اين اعدام
ھا ،عبرتی برای ديگر متجاوزان در ايران شد؟
آيا تجاوز و پرپر شدن "ستايش"ھا و "آتنا"ھای
در جامعه متوقف شد .پاسخ به ھمه اين پرسش ھا
درصفحه ۶

 ٢٧فروردين  ٩٧شماره ٧۶٩
از صفحه ١

کاھش ارزش ﷼
ادامه خواھد يافت
اعالم رقم  ۴٢٠٠تومانی دالر ،ارز را تک نرخی
اعالم کرد و گفت "خريد و فروش ارز باالتر از اين
قيمت جرم است مثل خريد و فروش مواد مخدر"!!!
از سوی ديگر اعالم شد که داشتن بيش از  ١٠ھزار
يورو قاچاق محسوب میشود .کار آن قدر مضحک
شد که سيف رئيس بانک مرکزی چھارشنبه ٢٢
فروردين ادعا کرد" :اسکناسھای ارزی تاريخ
انقضا دارد و ممکن است پس از گذشت دورهای
برخی از اين اسکناسھا قابليت خريد و فروش در
بازار داخلی را نداشته باشند"!!!
روزھا گذشت اما از دالر  ۴٢٠٠تومانی خبری
نشد .اول قرار بود از فردای آن روز يعنی ٢١
فروردين دالر  ۴٢٠٠تومانی توزيع شود .صفھای
طويلی در برابر صرافیھا شکل گرفت .صفھايی
که ھرگز نظيرش ديده نشده بود ،اما از دالر خبری
نشد .روز بعد مقامات دولتی گفتند که مشغول تھيه
آييننامه ھستند ،بعد ھم گفتند ارز را در مبادی
خروجی به مسافر میدھند .با گذشت يک ھفته کسی
رنگ دالر  ۴٢٠٠تومانی را نديد تا اين که دولت
اساسا خريد و فروش ارز و حوالهھای ارزی توسط
صرافیھا را ممنوع کرد و نوبخت گفت" :ما حق
نداريم منابع را در شرايطی که فشار جھانی بر
جمھوری اسالمی است و تھديد میکنند که ما را از
نظر اقتصادی تحريم خواھند کرد از دست بدھيم
بلکه بايد مديريت بر عرضه و تقاضا داشته باشيم"!!
ما در مقاالت متعدد نشريه کار علت واقعی کاھش
ارزش ﷼ را به طور مبسوط توضيح داديم از
جمله در نشريه کار شماره ) ٧۶٢ھفته اول اسفند
 (٩۶و ) ٧۵١نيم دوم مھرماه( .در آن مقاالت با
تحليل بحران اقتصادی رکود – تورمی ،نتايج اين
بحران و تاثيرات آن از جمله کاھش ارزش ﷼ را
نشان داده و نوشتيم که "رژيم جمھوری اسالمی نه
تنھا قادر به اتخاذ سياستھايی در راستای تخفيف
بحران نيست ،بلکه خود عاملی در تشديد بحران
اقتصادی رکود – تورمی بوده و تنھا يک راه برای
کارگران و زحمتکشان باقی مانده و آن در ھم
شکستن نظم سياسی و اقتصادی موجود ،سرنگونی
جمھوری اسالمی و برقراری حکومت شورايی
کارگران و زحمتکشان است".
وقايعی که از بھمن ماه به اين طرف رخ داد ،گواه
درستی تحليل ما میباشد .دولت جمھوری اسالمی
که کابينه روحانی جزئی از آن است ثابت کرد که
راه حلی برای برون رفت از بحران ندارد و نتيجه
نھايی تمامی سياستھایاش به ضرر اکثريت
بزرگ جامعه ،کارگران و زحمتکشان است.
نمونهی آخر آن نيز ھمان  ٣بسته معروف بانک
مرکزی در بھمنماه برای مقابله با کاھش ارزش
﷼ بود که نه تنھا ھدف رژيم برای مھار کاھش
ارزش ﷼ محقق نشد بلکه با افزايش نقدينگی در
يک دوره نسبتا کوتاه منجر به تشديد بحران رکود –
تورمی گشته که باز نتيجهای جز افزايش شکاف
طبقاتی ،تشديد فقر و رانده شدن گروهھای ھر چه
بيشتری از جامعه به زير خط فقر نخواھد داشت.
اما جدا از عوامل اقتصادی ،عامل ديگری که در
ماهھای اخير در کاھش ارزش ﷼ اثرگذار بوده
بحران سياسی داخلی و خارجی است که با تشديد
اين بحران ،بیشک بر شدت اثرگذاری آن نيز
افزوده خواھد شد .اگر چه ريشه اصلی وضعيت
کنونی اقتصادی در بحران رکود – تورمی و

تضادھای الينحل مناسبات سرمايهداری دارد ،اما
ھمواره عوامل ديگر میتوانند ضمن اثرگذاری بر
شدت و چگونگی بروز رخدادھای اقتصادی،
ھمچنين منجر به عيان شدن آن دسته از واقعيتھای
اقتصادی شوند که با مداخلهگریھای دولت،
بروزشان به تاخير افتاده بود و يکی از آنھا کاھش
ارزش ﷼ است که دولت جمھوری اسالمی از
کاھش يکبارهی آن و تاثيری که میتواند در بروز
ناآرامیھای اجتماعی داشته باشد ،ھراسان بوده و
سعی میکند با دخالتھای خود مانع کاھش ارزش
﷼ در برابر ارزھای خارجی شود.
پس از اعتراضات دیماه ،و حتا قبل از آن با نااميد
شدن بخشھايی بيشتری از خردهبورژوازی متوسط
و مرفه مدرن جامعه از جريان موسوم به
اصالحطلبی ،باور به بقای جمھوری اسالمی در
طبقات گوناگون جامعه حتا در ميان سرمايهداران و
مزدوران رژيم کاھش يافته است .بیثباتی سياسی
رژيم ،بی ثباتی اقتصادی را نيز به دنبال خود تشديد
میکند .از اين رو سرمايهگذاری درازمدت پرخطر
شده و سرمايهھا گرايش به خروج از بازار ايران
پيدا میکنند .عدم اعتماد به ﷼ افزايش پيدا کرده و
گرايش به ارزھای خارجی افزايش میيابد .تاثير اين
مساله را بويژه از پاييز سال گذشته در افزايش نرخ
دالر میتوان ديد .از پاييز امسال است که توھم
بخشھايی از خردهبورژوازی نسبت به جريان
موسوم به اصالحطلبی شروع به ريختن میکند و
نااميدی در اين گروهھا رشد میکند .اولين موج
افزايش نرخ دالر و ھجوم به خريد دالر نيز در
مھرماه است که روزنامهھای تھران صفھای
طويل خريد دالر را يادآور خاطرات سالھای  ٩٠و
 ٩١دانستند .اولين موج اگرچه باعث افزايش زياد
دالر نشد اما رشد آن را کليد زد بهطوری که تا آذر
دالر رقم  ۴٠٠٠تومان را پشت سر گذاشت .دومين
موج کاھش ارزش ﷼ بعد از اعتراضات دیماه
است که ديگر نااميدی به بقای جمھوری اسالمی در
ميان مزدوران رژيم نيز افزايش يافته و حتا رھبران
جمھوری اسالمی از "اصولگرا و اصالحطلب" از
امکان بروز موج بعدی اعتراضات شديدتر از
دیماه سخن گفتند.
بحران سياست خارجی نيز يکی ديگر از عوامل
تاثيرگذار در بروز واقعيتھای اقتصادی از جمله
کاھش ارزش ﷼ است .از ھم اکنون ھمه منتظرند
که  ٢٢ارديبھشت چه اتفاقی خواھد افتاد و آيا آمريکا
در "برجام" میماند يا ترامپ دستور خروج از
"برجام" را صادر میکند .تغييرات در کابينه دولت
آمريکا ،تشديد بحران سوريه ھمه حکايت از اين
دارد که وزنه به سمت خروج آمريکا از "برجام"
در حال چرخيدن است .ھمين عامل میتواند به
بروز موج جديدی از کاھش ارزش ﷼ منجر شود.
اگر به سياستھای دولت جمھوری اسالمی نيز دقت
شود به نظر میآيد که سياستھايی که در اين
روزھا از سوی کابينه روحانی اتخاذ شده از جمله
اعالم تک نرخی شدن ارز و ممنوع کردن فعاليت
صرافیھا ،ھمه سمت و سوی آماده شدن رژيم برای
خروج آمريکا از "برجام" را بر پيشانی دارند.
اما تاثير سياستھای خارجی رژيم در ھمين حد
محدود نبوده ،سياستھای خارجی رژيم از جنبهھای
گوناگون تاثير منفی بر اقتصاد ايران داشته است که
يکی از آنھا ھزينهی اين سياستھاست ،ھزينهھايی
که تا امروز به طور مستقيم نزديک به  ١٠٠ميليارد
دالر برآورد میشود .ھمهی پولھايی که میتوانست
صرف گسترش سياستھای رفاھی جامعه و باال
رفتن قدرت خريد کارگران و زحمتکشان شود،
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پولھايی که میتوانست صرف آموزش و پرورش،
گسترش بيمهھای درمانی و غيره شود .اما اين
پولھا صرف سياست خارجی ويرانگر جمھوری
اسالمی شد و اقتصاد بحرانزده ايران را با گسترش
فقر ،بحرانیتر کرد.
ھمانطور که گفته شد ،بحران سياسی داخلی و
خارجی ،اگرچه تاثيراتی دارند ،اما بيش از ھر چيز
باعث عيان شدن واقعيتھای اقتصادی ھستند که
جمھوری اسالمی سعی میکند با دخالت در آن
حوزهھا بروز آنھا را به تاخير اندازد .کاھش
ارزش ﷼ يکی از آنھاست ،ورشکستگی بانکھا
و موسسات مالی يکی ديگر .به خصوص عيان
شدن ورشکستگی بانکھا میتواند به فروپاشی
کامل سيستم بيانجامد و از ھمين روست که
جمھوری اسالمی مانع علنی شدن ورشکستگی
بانکھا میشود که در واقع ورشکست شده و تنھا با
اتخاذ سياستھايی که نتيجه آن تشديد بحران
اقتصادی رکود – تورمی است ،توانستهاند به بقای
خود ادامه دھند از جمله نرخ بھرهی بانکی ٢١
درصدی که اساسا در تضاد با رکود اقتصادی حاکم
است و فقط اقتصاد را به نقطه انفجار نزديکتر
میسازد .جالب آنکه کابينهی روحانی در طول اين
سالھا ھمواره شعار پايين آوردن نرخ بھره بانکی
را داد اما بهرغم اعالم دستوری نرخ  ١۵درصدی
بھره بانکی در شھريورماه گذشته ،عمال بانکھا بار
ديگر جذب سپرده با بھره  ٢١درصدی را کليد زدند
)روزنامه شرق  ١۶فروردين( .اين مساله از اين
جھت اھميت دارد که نشان دھنده عمق بحران و
فروپاشی اقتصادی است که دولت جمھوری اسالمی
حتا در اين مساله نيز قادر به پيشبرد
سياستھایاش ،آنھم برخالف واقعيتھای
اقتصادی نيست .ھمانطور که با بستن صرافیھا و
اتخاذ سياستھای اينچنينی قادر به کنترل کاھش
ارزش ﷼ نخواھد بود و افزايش دالر راه خود را
در اقتصاد بحرانزده ايران خواھد پيمود.
اما يکی از تاثيرات مھم افزايش بھای دالر و کاھش
ارزش ﷼ تعميق رکود اقتصادی و افزايش تورم
است .صنايع عموما مستقيم و غير مستقيم متاثر از
بھای دالر ھستند از جمله به دليل واردات کاالھای
واسطهای و مواد اوليه که نتيجهی مستقيم آن افزايش
قيمت کاالھا و افزايش تورم خواھد بود .از سوی
ديگر باال رفتن قيمت کاالھا از جمله کاالھای توليد
داخل ،منجر به کاھش قدرت خريد و تعميق رکود
اقتصادی خواھد شد .ھم اکنون نه فقط صرافیھا
دست از کار کشيدهاند ،بلکه بسياری از فروشندگان
کاال از فروش کاالھای خود به دليل بیثباتی قيمت
دالر خودداری کرده و يا قيمت کاالی خود را با
دالر  ۶٠٠٠تومانی محاسبه و به فروش میرسانند.
نتيجهی اين شرايط اما تماما به ضرر کارگران و
زحمتکشان است .کارگران که ھنوز اولين دستمزد
سال جديد را نگرفتهاند ،بهرغم افزايش ظاھری آن،
به صورت واقعی دستمزدھایشان حتا نسبت به ماه
قبل يعنی اسفندماه کاھش يافته و اين يعنی فقر بيشتر.
ھمان ارمغان ھميشگی جمھوری اسالمی برای
کارگران و زحمتکشان.

 ٢٧فروردين  ٩٧شماره ٧۶٩
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از صفحه ١

دشمن ما ھمين جاست
جلوهايست از استمرار و ھمبستگی اعتراضات
کشاورزان با اعتراضات سراسر ايران.
اعتراضات کشاورزان اصفھان ،به روال معمول
در جمھوری اسالمی ،با يورش نيروھای
سرکوب مواجه شد .يگانھای ضد شورش ،پليس
و مأموران امنيتی با گاز اشکآور و تفنگ
ساچمهای به کشاورزان يورش بردند ،بسياری
را زخمی کردند و بسياری را نيز دستگير .رژيم
به وعده و وعيد متوسل شد ،اما اين نيز بر عزم
کشاورزان تأثيری نگذاشت و اعالم کردهاند تا
"آب نياد تو رودخونه ،برنمیگرديم به خونه".
سران رژيم سالھاست میکوشند کمبود آب در
ايران را به کمبود باران ،خشکسالی و حتا
مصرف بیرويه آب در مصارف خانگی نسبت
دھند ،و از مردم میخواھند که در مصرف آب
صرفهجويی کنند؛ توصيهای ناشی از بیلياقتی
آنان در مديريت بھينه منابع آبی و از آن مھمتر،
بیثمر .چرا که  ٩٠درصد آب قابل استحصال
ايران صرف کشاورزی ٧ ،تا  ٨درصد ھم در
صنعت مصرف میشود .از آن گذشته ،کمآبی که
ناشی از موقعيت اقليمی ايران است ،پديدهی
جديدی نيست .معضل امروز ايران ،کمآبی
نيست ،بلکه بحران آب است که مقولهای سياسی
– اجتماعی و ناشی از سوءمديريت منابع
آبیست .با آن که اولين نمودھای بحران آب در
دھه چھل شمسی خود را نشان داد ،اما رژيم شاه
اھميت حفاظت از منابع آبی را ناديده گرفت.
روندی که در چھار دھه گذشته نيز ادامه يافت و
سوء مديريت منابع آبی شتاب بيشتری گرفت.
اين ھمه به رغم ھشدار برخی کارشناسان نسبت
به خطر بروز بحران آب ،و ھشدار سازمانھای
بينالمللی در ميانه دھه ھفتاد ،مبنی بر ورود
ايران به مرحله تنش آبی است.
ايران کشوری خشک و نيمه خشک محسوب
میشود .طبق آمارھای دومين گزارش "کميته
تغييرات آب و ھوايی" جمھوری اسالمی به
سازمان ملل ،ميزان بارش جوی حدود ۴١٣
ميليارد متر مکعب است که  ٢٩۶ميليارد متر
مکعب آن بخار میشود .بر اثر اين موقعيت
اقليمی بود که از ھزاران سال پيش ،ايرانيان
بخشی از آب باران را در دل زمين ذخيره
میکردند ،زيرا در روش آبخوانداری* نسبت به
سيستم نگھداری سطحی آبھا ،ميزان کمتری از
آب تبخير میشود .به ويژه آن که زمينھای
آبرفتی ايران قادر به ذخيره بيش از پنج ھزار
ميليارد متر مکعب آب ،يعنی  ١٢برابر ميزان
بارندگی ساالنه )بسی بيشتر از آبی که پشت
سدھا ذخيره میشود( است و بسياری از
زيرساختھای الزم برای بھرهبرداری از
آبھای زيرزمينی ھنوز وجود دارند .اما سران
رژيم ،به جای استفاده از سيستمھای موجود و
ھماھنگ با شرايط اقليمی و بھينهسازی آنھا ،که
نيازی به سرمايهگذاریھای کالن نداشتند ،به
سدسازیھای پرھزينه و بیرويه روی آوردند.
طی سه دھه گذشته ،پروژه اکثر اين
سدسازیھای غيرکارشناسی نيز نصيب سپاه
پاسداران و شرکتھا و پيمانکاران وابسته به آن

گرديده است .پروژهھايی با سرمايهگذاریھای
کالن و با توجه به عدم شفافيت فعاليتھای
اقتصادی سپاه ،به يقين ھمراه با اختالسھای و
غارتھای ھنگفت .سدھايی که نيمی از آنھا در
تقابل با ظرفيت اکولوژيک کشورند .از مجموع
 ١٧٧سد مھم در ايران ٧٣ ،درصد کمتر از ۴٠
درصد ظرفيت خود ذخيره آب دارند و  ١٧سد
مھم ديگر مانند سدھای دز ،کوثر ،دامغان ،گتوند
عليا بين  ۴٠تا  ۵٠درصد پر ھستند .سدھايی که
برخی از آنھا ،رودھا و تاالبھای ايران را
خشکاندهاند ،ھمچون رود کارون که زمانی
عريضترين و پرآبترين روخانه ايران بود و
امروزه به نھر کوچکی تبديل شده است .اين ھمه
به جز آلودگیھايی است که اکوسيستم رودھا و
تاالبھا را نابود کرده يا در معرض نابودی قرار
داده است.
به اعتراف برخی از مسئوالن ،به جز تمايل خود
دولت برای تظاھر به اقداماتی "بزرگ" برای
"خدمت به مردم" ،گروهھای ديگری ھم ھستند
که حتا در شرايط کنونی برای تصويب طرحھای
جديد به دولت فشار میآورند .بخشی از آنان،
نمايندگان نادان مجلس يا مسئولين جاھل استانی و
محلی ھستند که ھدفی ندارند جز جلب رأی مردم
بیخبر با نمايش افتتاح سد .نمونه آن تبليغات
تلويزيونی افتتاح سدھای کرخه و گتوند .سد
کرخهای که مانع رسيدن حقآبه ھورالھويزه شده
و سد گتوند که بالی جان کارون شده است.
بیدليل نيست يکی از چھرهھای منفور نزد
کشاورزان اصفھانی ،محمد خاتمی است که با
پيگيریھا و در دوران کابينه وی ،طرح انتقال
آب زايندهرود به يزد به اجرا درآمد .پروژهھای
انتقال آبی که بر اثر تحوالت عميق بر شرايط
اقليمی و طبيعی منطقه بايستی با دقت بسيار
بررسی میشدند و با اصول علمی به اجرا
درمیآمدند .که چنين نشدند.
يکی ديگر از عوامل بحران آب کنونی ،سياست
محور توسعه" و تأکيد بر خودکفايی
"کشاورزی،
ِ
و در نتيجه "توليد محصول به ھر قيمت" به جای
"توسعه کشاورزی" با استفاده از فنآوریھای
نوين ،تغيير روشھای آبياری يا تغيير الگوی
کشت بود .در برخی از مناطق ،پيامد اين
سياست ،استفاده بیرويه از منابع آبی زيرزمينی
بود؛ يعنی حفر چاهھای بیمجوز و با مجوز .با
اجرای اين سياست ،برای مثال امروزه با ھفت
ميليون تن مازاد گندم روبروييم .مازادی که حتا

در صورت صادرات فاقد ارزش افزوده و غير
اقتصادی است .چرا که دولت گندم را کيلوئی
 ١٢٧٠تومان میخرد ،اما  ۶٣٨تومان میفروشد
تا با قيمت جھانی قابل رقابت باشد .در واقع،
ايران گندم صادر نمیکند ،بلکه "آب مجازی"**
صادر میکند .گذشته از آن ،به اعتراف عيسی
کالنتری ،وزير کشاورزی کابينهھای رفسنجانی
و خاتمی و از مشوقان اين طرح ،فرسايش
"ساالنه دو ميليون ھکتار خاک" ھم از ديگر
پيامدھای اين سياست بود .طرح توسعه نيشکر
در خوزستان که خسارتھای بزرگی به اين
استان وارد آورده است ،نيز از ابتکارات آقای
کالنتری بوده است.
اما ھيچيک از اين فجايع محيط زيستی موجب
نشده است ،سران رژيم درس عبرت بگيرند .در
برنامه ششم روحانی ،ھمچنان ،سياست افزايش
توليدات کشاورزی روحانی گنجانده شده است؛
يعنی افزايش  ٣۵ميليارد متر مکعب آب بر
اضافه برداشت ساالنه  ۵٠ميليارد متر مکعبی
کنونی.
سياست افزايش جمعيت و توزيع مکانی جمعيت
نيز از عوامل مؤثر در بحران آب است .افزايش
روزافزون جمعيت و رشد شھرنشينی ،گذشته از
رشد تمامی نيازھای ديگر از جمله مواد غذايی،
با تقاضای آب بيشتر در مناطق شھری ھمراه
است .آبی که ھم اکنون کفاف جمعيت فعلی را
نمیدھد .بحران آب کنونی ،نه تنھا کشاورزی را
به مخاطره افکنده ،بلکه دسترسی مردم به آب
شرب در ماهھای پيش رو را نيز با ترديدھای
بسيار روبرو ساخته است .بنا به پيشيبنی
سازمان ھواشناسی ايران ،ميزان بارندگی سال
زراعی جاری*** دستکم  ۴۵درصد کمتر از
پارسال خواھد بود .آن ھم در حالی که ھم اکنون
دولت برای تأمين آب مورد نياز تھران ،در حال
بھرهبرداری از آخرين ظرفيتھای منابع آبی
البرز است .استاندار اصفھان وضعيت کمبود آب
در اين استان با پنج ميليون و دويست ھزار نفر
جمعيت را "نگرانکننده" میخواند .سال گذشته
برخی کارشناسان گفتند ،به علت برداشتھای
بیرويه ،با ادامه اين روند در  ۵٠سال آينده منابع
آبی  ١٢استان از  ٣٣استان کشور به پايان خواھد
رسيد .با وجود اين ،رھبر جمھوری اسالمی به
يکباره فرمان میدھد جمعيت بايد به ١۵٠
ميليون نفر افزايش يابد! به نظر او جمعيت ايران
درصفحه ۶

 ٢٧فروردين  ٩٧شماره ٧۶٩
از صفحه ۵

دشمن ما ھمين جاست
نه تنھا نيازی به کار و سرپناه و غذا ندارد ،بلکه
بدون آب ھم میتواند به حيات خود ادامه دھد.
در "انتخابات" رياست جمھوری سال گذشته،
مقابله با بحران تغييرات اقليمی ،تخريب محيط
زيست ،ريزگردھا و خشکسالی نيز بر وعدهھای
نافرجام پيشين روحانی افزوده شد .در اين
نزديک به يک سال ،ھمايشھا و سخنرانیھا
برگزار شده ،بدون نتيجهای ملموس .ماده ٢
قانون برنامه ششم ،محور اصلی برنامه را آب و
محيط زيست اعالم کرد و دولتمداران منتھا بر
سر مردم گذاشتند که در اين برنامه نسبت به اين
موضوعات "اھتمام ويژهای" شده است .در
راستای اين "اھتمام ويژه" ،بودجه مشکالت
محيط زيستی افزايش يافته و به حدود  ٢دھم
درصد ) ٠ / ٢درصد( بودجه عمومی سال ٩٧
رسيده است! خود میتوانيد آن را با بودجه
نھادھای مذھبی و ارگانھای سرکوب و
جنگھای ھژمونیطلبانه رژيم در خارج از
مرزھا مقايسه کنيد.
در تير ماه  ،٩۶يکی از نمايندگان مجلس ارتجاع
افشا کرد که  ١٠تا  ٢٠ميليارد تومان بودجه
کنونی ،کفاف ھزينهھای جاری خود سازمان را
ھم نمیدھد ،چه رسد به ريزگردھا .و نيز آن که
بودجهای که مجلس برای ريزگردھا اختصاص
داده بود ،با اصرار دولت حذف شد.
روحانی از آن سو ،بودجه الزم برای مقابله با
بحرانھای زيستبومی ،از جمله بحران آب را
اختصاص نمیدھد ،حتا از بودجه پيشنھادی
ھمپالکیھايش در مجلس ارتجاع میکاھد ،از آن
سو به کشاورزان وعده میدھد" :در دولت
يازدھم ،مردم را از خطر خشکی درياچه اروميه
نجات داديم و اينبار نوبت زاينده رود است ".اما
نه درياچه اروميه نجات يافت و نه زايندهرود
نجات خواھد يافت .با ھمين وقوف است که
کشاورزان خشمگين اصفھان فرياد میزنند:
"روحانی دروغگو ،زايندهرود ما کو؟"
و در اين ميان ،روستاھايند که متروک میشوند،
کشاورزاناند در انتظار محصول رسته با زحمت
و عرق جبينشان ،ريزگردھايند برخاسته از
بستر خشک رودھا و تاالبھا ،مردمانی در
تمامی گستره ايران در حسرت آب و ھوايی قابل
تنفس .و فقر است و گرسنگی و بيکاری .و چماق
و گلوله و توھين در پاسخ به مطالبات برحق
مردم.
اما ،مدتی است که تودهھای کارگر و زحمتکش
عليه اين آينده شوم برآشوبيدهاند .کارگران،
جوانان،
زنان،
تھيدستان،
کشاورزان،
کمونيستھا ھر يک در گوشهای از اين پھنه ،اما
ھمبسته ،بر آناند تا آيندهای بھتر را برای خود
رقم بزنند.
زيرنويسھا:
* آبخوان :محدودهای از زمين که میتواند
ميزبان آبھای زيرزمينی باشد.
** آب مجازی :آبی که برای توليد يک محصول
)کشاورزی يا صنعتی( مصرف میشود.
*** سالی زراعی يا آبی در ايران از اول مھر
حساب میشود.

۶۶
از صفحه ٣

از صفحه ٢

چشمانداز تيره وتار حل
بحران در سوريه
تروريسم و دفاع از مردم سوريه توجيه میکنند.
پس از حمله نظامی آمريکا و متحدانش ،روسيه
تالش کرد الاقل در عرصه سياسی با طرح مسئله
در شورای امنيت و محکوم کردن اقدام نظامی،
رقبای امپرياليست خود را زير فشار قرار دھد.
اما از ميان پانزده عضو اين شورا تنھا توانست
حمايت دو عضو آن ،چين و بوليوی را به دست
آورد .اينيک شکست سياسی برای روسيه بود،
چراکه حتی نيازی به استفاده از حق وتو نيز پيش
نيامد .در جريان بحثھايی که بر سر اين مسئله
صورت گرفت ،آشکار بود که ھدف سياسی اقدام
نظامی محدود آمريکا و متحدانش وادار کردن
روسيه به عقبنشينی برای کسب امتيازات برای
حلوفصل مسائل سوريه بود .در اين اجالس حتی
نماينده انگليس برای بیاعتبار کردن تالشھای
پوتين در بهاصطالح اجالسھای صلح آستانه که
درواقع برای دور زدن کنفرانسھای ژنو برپا
گرديد ،اعالم کرد که اگر میخواھيد مسئله
سوريه حل شود ،در اجالسی در سوئد شرکت
کنيد.
اين اقدام نظامی البته مرحله حديدی در منازعه و
تقابلھای آمريکا و برخی کشورھای اروپائی با
روسيه خواھد بود و میتواند بحران سوريه را از
آنچه که اکنون ھست عميقتر خواھد کرد .بحران
سوريه اکنون بيش از ھر زمان ديگر تيرهوتار به
نظر میرسد .با افزايش مداخالت نظامی مستقيم
قدرتھای منطقهای و بينالمللی خيالبافی است
که کسی تصور کند بدون توافق الاقل مھمترين
قدرتھای جھانی بهويژه آمريکا و روسيه مردم
سوريه بتوانند از فجايعی که با آن مواجهاند اندکی
رھايی يابند .آيا میتواند چنين توافقی به دست
آيد .البته ناممکن نيست .در سوريه اکنون دو
معضل مھم وجود دارد که مانع خاتمه جنگ و
بحراناند .يکی بر سرکار ماندن بشار اسد که
مانعی است بر سر راه سھيم شدن مخالفان رژيم
بهويژه آن گروهھايی که موردحمايت غرباند و
ديگری حضور نظامی جمھوری اسالمی در
سوريه است که آمريکا و اسرائيل و اغلب
دولتھای عربی شديداً مخالف آن ھستند .ھر دو
اين معضالت نيز با موضع روسيه گرهخورده
است .برجای ماندن بشار اسد فقط با حمايت
روسيه ممکن شده است .حضور نظامی
جمھوری اسالمی در سوريه نيز فقط تحت
حمايت روسيه امکانپذير است .اگر حمايت
روسيه نبود جمھوری اسالمی مدتھا پيش
ناگزير به ترک سوريه شده بود .حتی ترکيه نيز
با جلب حمايت روسيه و مانور دادن ميان آمريکا
و روسيه ،توانسته بخشی از خاک سوريه را
اشغال کند .بنابراين تا وقتی که روسيه به سياست
کنونی خود ادامه دھد و اين دو معضل حل
نشوند ،بحران سوريه در کل ،حل نخواھد شد.

کودکان ،قربانيان سياستھای نکبتبار
و ويرانگر جمھوری اسالمی

يک نه بزرگ است.
فحشاء ،اعتياد ،دزديدن کودکان برای بيرون
آوردن کليه ھا جھت فروش و مھمتر از ھمه
تجاوز و قتل دختران خرد سال که مدام تکرار
می شود ،تماما حاصل شرايط نابسامان فرھنگی،
اجتماعی ،اقتصادی و سياسی حاکم بر جامعه
است .وضعيت اسفباری که حاکميت ارتجاعی و
قرون وسطايی جمھوری اسالمی برای توده ھای
مردم ايران رقم زده است .پوشيده نيست که با
بودن جمھوری اسالمی نمی توان کمترين روزنه
اميدی نسبت به بھبود وضعيت شرايط موجود
داشت .جمھوری اسالمی ،خود عامل و بستر ساز
اصلی ھمه اين جنايات است .کودکان ،خود
قربانيان سياستھای نکبتبار و ويرانگر طبقه
حاکم ھستند .بنابر اين ،پيش از ھمه بايد اين نظام
متعفن را به زير کشيد و بر ويرانه ھای آن
حاکميت شورای کارگران و زحمتکشان را
مستقر ساخت .حاکميت شورای کارگران و
زحمتکشان ،يگانه حاکميتی است که قادر است به
فوريت نقطه پايانی بر تمامی ويرانگری ھا و تبه
کاری ھای موجود بگذارد.

زنده باد سوسياليسم

 ٢٧فروردين  ٩٧شماره ٧۶٩
از صفحه ٨

حداقل دستمزد و راه رھايی از
زندگی دشوار و معيشت فقيرانه

است ،اما حتا بر طبق ھمين برآورد حداقل
دستمزد  ٩٧حدودا معادل  ٢۵درصد ھزينهھای
ضروری است و اگر ساير مزايای مزدی و
اضافه کار و غيره به آن اضافه شود ،در
خوشبينانهترين حالت به يک سوم خط فقر ھم
نمیرسد!
ايلنا به نقل از "رئيس ستاد اجرايی فرمان امام
ره" مینويسد در حال حاضر بيش از  ۴٢ميليون
نفر زير خط فقر زندگی میکنند ١٢ .ميليون زير
خط فقر مطلق و  ٣٠ميليون زير خط فقر نسبی.
روشن است که دستمزدھای  ٩٧شمار بيشتری از
کارگران و خانوادهھای کارگری را به زير خط
فقر و اين صف چند ده ميليونی پرتاب خواھد
کرد و اگر پيش از آن به اين صف ملحق شده
باشند ،فقر و گرسنگی بيشتری را بر آنھا تحميل
خواھد کرد.
اما اين ھنوز تمام ماجرا نيست .واقعيت اين است
که وخامت اوضاع اقتصادی ،افزايش قيمت
کاالھا ،نوسانات ارزی و افزايش بھای دالر که
بیچون و چرا زندگی کارگران و تمام سطوح
جامعه را تحت تاثير قرار داده است ،وضعيت
معيشتی فالکتبارتری را برای کارگران و عموم
زحمتکشان رقم زده است .شايد بتوان گفت تھاجم
ناشی از افزايش قيمت ارزھای خارجی بويژه
افزايش قيمت دالر آمريکا به سطح معيشت و
قدرت خريد طبقه کارگر ،در ھيچ يک از
سالھای رياست جمھوری روحانی تا به اين
اندازه گسترده نبوده است .دالر آمريکا که در
فروردين سال  ٩۶حدود  ٣٧٠٠تومان خريد و
فروش میشد ،در فروردين سال  ٩٧به حدود
 ۶٠٠٠تومان رسيد .در پی اين افزايش ٨٠
درصدی نرخ دالر ،کاالھا و خدمات مورد نياز
کارگران نيز کموبيش به ھمين نسبت گرانتر شد
و به يک معنا ارزش پول کشور و قدرت خريد
کارگران نيز به ھمين سياق کاھش يافت .بنابر
اين مثل روز روشن است که افزايش حدود ٢٠
درصد حداقل دستمزدھای اسمی ،ھيچ دردی را
از کارگران دوا نمیکند .اين  ٢٠درصد افزايش،
قبل از آنکه بخواھد اثرات مثبتی بر زندگی و

معيشت کارگر بگذارد ،در مقابل آن  ٨٠درصد
محو و نابود شده است .آنچه که در عالم واقعی
اتفاق افتاده اين است که به رغم افزايش ٢٠
درصدی دستمزد اسمی اما دستمزد واقعی ۶٠
درصد کاھش يافته است .حتا اگر با در نظر
گرفتن نوسانات بعدی و کاھش موقت و نسبی
نرخ دالر و با مسامحه کاری در ارزيابی از
افزايش نرخ دالر ،نيمی از اين رقم را کنار
بگذاريم و آنطور که کارشناس اقتصادی رژيم
در ايلنا میگويد ،افزايش نرخ ارز را  ۴٠درصد
در نظر بگيريم ،باز ھم دستمزد واقعی و قدرت
خريد طبقه کارگر  ٢٠درصد کاھش يافته است.
در حالی که ھزينه زندگی يک خانوار  ۴نفره
ھمانطور که دو تشکل مستقل کارگری؛
سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی
تھران و حومه و سنديکای کارگران نيشکر
ھفتتپه و "گروه اتحاد بازنشستگان" در بيانيه
مشترکی که در رابطه با دستمزد  ٩٧مورخ ١۵
بھمن  ٩۶انتشار دادند و با استناد به سند رسمی
ھزينهھای خانوار بانک مرکزی در سال  ٩۵و
در نظر گرفتن تورم سال  ٩۶و  ،٩٧خواستار ۵
ميليون تومان به عنوان حداقل دستمزد  ٩٧شدند،
اما "شورای عالی کار" مطابق شيوه مرسوم خود
رقم ناچيزی بر حداقل دستمزد اضافه کرد به
نحوی که حداقل دستمزد کمتر از  ٢۵درصد اين
ھزينهھاست و البته حتا رقم  ۵ميليون تومان
زمانی میتوانست به عنوان حداقل ھزينه يک
خانوار  ۴نفره باشد که نوسانات ارز و قيمت
دالر تا بدين حد افزايش نيافته بود و ارزش پول
ھمراه با قدرت خريد طبقه کارگر تا به اين اندازه
سقوط نکرده بود.
ھمانطور که تجربه سالھای گذشته نيز نشان داده
است ،طبقه سرمايهدار و دولت اين طبقه که تنھا

٧٧
و تنھا در فکر سود بيشتر و استثمار شديدتر طبقه
کارگرند ،در روزھای پايانی ھر سال نمايش
تکراری و فريبآميز تعيين حداقل دستمزد را که
"شورای عالی کار" مجری و صحنه گردان آن
است به روی صحنه میبرند که پايان آن
ھمانطور که کارگران مکرر شاھد بودهاند،
چيزی جز تحميل فقر و گرسنگی بيشتر و
وحشتناکتر بر طبقه کارگر و تشديد استثمار اين
طبقه نبوده است.
سالھاست که کارگران و تشکلھای کارگری
خواھان افزايش حداقل دستمزد به باالی خط فقر
ھستند و در ھمين رابطه اعتراضات متعدد و
گوناگونی را سازمان دادهاند .ھر سال رقم
پيشنھادی و خواست خود را به اطالع افراد و
نھادھای تصميم گيرنده رساندهاند .اما ھيچگاه نه
فقط به اين خواست توجھی نشده ،بلکه حداقل
دستمزد به نحوی تعيين شده که وضعيت
اقتصادی و معيشت کارگر پيوسته وخيمتر شده
است .سرمايهداران سودجو که ھمواره مورد
حمايت دولت بودهاند ،در برابر خواست کارگران
و افزايش حداقل دستمزد به باالی خط فقر
مقاومت و با آن مخالفت کردهاند .در طول
نزديک به  ٢٩سالی که از تصويب و اجرای
قانون کار میگذرد اين روند مدام تکرار شده و
کارگران و خانوادهھای کارگری نيز به فقر و
تنگدستی و زندگی در شرايط فالکتبارتری سوق
داده شدهاند .گرايش نزولی دستمزدھای واقعی
چنان شديد و شتاب کاھش قدرت خريد کارگران
چنان زياد و سھم نيروی کار از ارزشھای نوينی
که خود میآفريند چنان اندک و ناچيز است که
جمھوری اسالمی را در زمره عقبماندهترين،
ارتجاعیترين ،بيرحمترين و ضدکارگریترين
کشورھای سرمايهداری درآورده است .طبقه
کارگر بايد اين اوضاع نابسامان وارونه را
دگرگون و متحول سازد .برای رھايی از اين
تيرهروزی و نگونبختی ،برای رھايی از
استثمار وحشيانه و نازلترين سطح معيشتی که
سرمايه برای نيروی کار رقم زده است ،راه
ديگری جز اعتراض و تشديد مبارزه وجود
ندارد .تنھا با ايجاد کميتهھای اعتصاب و
کميتهھای ويژه افزايش دستمزد و سازماندھی
مبارزات متحدانه و سرتاسری حول افزايش
دستمزد به باالی خط فقر است که میتوان
سرمايهداران و دولت آنھا را به عقبنشينی
وادار ساخت.
مساله مبرمتر و مھمتر بويژه در شرايط کنونی
اما اين است که پيکار کارگران از حد مبارزه
برای افزايش دستمزد و از مبارزه در
چارچوبھای نظم موجود فراتر رود .برای
رھايی قطعی از زندگی دشوار و معيشت فقيرانه،
برای نجات از شر تمام مصائبی که جمھوری
اسالمی و طبقه سرمايهدار حاکم ببار آورده و بر
سر کارگران آوار نموده اند ،راه ديگری جز
تشديد مبارزه برای سرنگونی رژيم جمھوری
اسالمی ،نابودی تمام نظم موجود و استقرار يک
حکومت شورايی کارگری وجود ندارد.

زنده باد استقالل طبقاتی کارگران

٨٨

 ٢٧فروردين  ٩٧شماره ٧۶٩

برای ارتباط با ـز ن ـان )ا56ـ( نامKهھای

حداقل دستمزد و راه رھايی از
زندگی دشوار و معيشت فقيرانه

خود را به آدرس زيرارسال نمائيد.
سوئيس:

بر طبق تصميم شورای عالی کار ،در آخرين
روزھای پايانی اسفند سال  ،٩۶حداقل دستمزد
سال  ١٩ /٨ ،٩٧درصد افزايش يافت و از ٩٣٠
ھزار تومان به حدود يک ميليون و  ١١١ھزار
تومان رسيد .در بيست و دوم فروردين سال
جاری نيز افزايش "ساير سطوح مزدی" به
ميزان  ١٠ /۴درصد بهاضافه روزانه ٢٨٠٨
﷼ ،به تصويب اين "شورا" رسيد .بهرغم
تبليغات وزير کار و عوامل آن در تشکلھای
دستساز دولت پيرامون افزايش حداقل دستمزد
بيش از رقم تورم و بر پايه سبد ھزينهھا ،اما
مجموعه مزد به شمول حق مسکن و حق اوالد و
ساير مزايا ،کل دريافتی اکثريت کارگران حتا به
يک ميليون و  ۵٠٠ھزار تومان ھم نمیرسد .ايلنا
اعتراف کرد مزد دريافتی  ٨٢درصد از
کارگران در سال  ،٩۶کمتر از يک ميليون و
 ۴٠٠ھزار تومان بوده است .در حالی که کابينه
روحانی و وزير کار آن مدام بر نرخ تک رقمی

تورم تاکيد میکنند و آن را در زمرهی افتخارات
خود به حساب میآورند ،اما تمامی شواھد حاکی
از آن است که نرخ تورم واقعی دو رقمی و دو تا
سه برابر رقم کاغذی و ادعايی آنھاست .حتا اگر
نوسانات ارزی و افزايش قيمت دالر آمريکا و
تاثيرات بیواسطه آن را بر افزايش عمومی
قيمتھاو کاھش ارزش پول در نظر نگيريم ،بر
پايه پيشبينیھای کارشناسان اقتصادی وابسته به
حکومت ،تورم کاالھای ضروری بيش از ٢٠
درصد خواھد بود .مطابق برآورد ھمين
کارشناسان که ايلنا نيز به آن استناد کرده است،
خط فقر نسبی و يا حداقل ھزينهھای ضروری
ماھانه يک خانوار  ۴نفره ٣ ،ميليون و ۵٠٠
ھزار تومان است که با احتساب تورم ٢٠
درصدی میشود  ۴ميليون و  ٢٠٠ھزار تومان.
گرچه ھم ميزان تورم و ھم ھزينهھای ماھانه يک
خانوار  ۴نفره ،در عالم واقعی بيشتر از اين
درصفحه ٧

Sepehri
Postfach 410
4410 Liestal
Switzerland
کمکھای مالی خود را به شماره حساب
بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھمراه
کد مورد نظر به يکی از آدرسھای
سازمان ارسال کنيد.
شماره حساب:
Gironummer 2492097
نام صاحب حساب Stichting ICDR :
IBAN:
NL08INGB0002492097
BIC: INGBNL2A
Amsterdam, Holland
نشانی ما برروی اينترنت:
http://www.fadaian-minority.org

بدينوسله به اطالع عالقمندان تلويزيون دمکراسی شورائی می رسانيم که :
برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورايی روی شبکه  ٢۴ساعته تلويزيون "ديدگاه" از اول ژوئن
 ٢٠١٧برابر با  ١١خرداد  ١٣٩۶به جای ماھواره ھاتبرد مجددا ازماھواره ياهست پخش میشود.
مشخصات ماھواره :
ماھواره ياه ست Satellite Yahsat
فرکانس Frequency ١١٧۶۶
عمودی Polarization Vertical
سيمبل ريتSymbol rate ٢٧۵٠٠
اف ای سی FEC ۵ /۶
ساعت پخش برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورايی :
چھارشنبه ھا ساعت نه ونيم شب بهوقت ايران
) ساعت ده صبح بهوقت لس انجلس و ھفت عصر بهوقت اروپای مرکزی (
بازپخش اين برنامه  :روز پنجشنبه نه و نيم صبح بهوقت ايران
) ده شب پنجشنبه بهوقت لس انجلس و ھفت صبح پنجشنبه بهوقت اروپای مرکزی(
اينترنت :
در صورت عدم دسترسی به تلويزيون ماھواره ای  ،ميتوانيد از طريق اينترنت نيز برنامه ھای
تلويزيون دمکراسی شورايی را مشاھده کنيد .
-١بطور زنده در ساعات ذکر شده  ،در سايت تلويزيون ديدگاه و شبکه رسانه ای " جی .ال  .ويز "
www.didgah.tv
www.glwiz.com
 -٢به صورت آرشيو  ،در سايت سازمان فداييان –اقليت :
http://www.fadaian-aghaliyat.org/
https://tvshora.com/
ساعت و زمان برنامه را به خاطر بسپاريد و به اطالع دوستان و آشنايان خود برسانيد.
توجه  :بيندگان عزيز تلويزيون دمکراسی شورايی جھنت اطالع ؛ سالی دو بار – در پائيز و بھار
– بطور ناھمزمان در ايران  ،اروپا و امريکای شمالی ساعات تغيير می کنند که البته ھر بار پس
از چند ھفته  ،ساعات اين سه منطقه يکسان می شوند.

سرنگون باد رژيم جمھوری اسالمی – برقرار باد حکومت شورايی

پست الکترونيک :E-Mail
info@fadaian-minority.org
کانال آرشيو نشريه کار ارگان سازمان فدائيان
)اقليت( در تلگرام:
https://t.me/karfadaianaghaliyat

آدرس کانال سازمان در تلگرام:
http://T.me/fadaian_aghaliyat
آدرس سازمان در اينستاگرام:
https://www.instagram.com/
/fadaianaghaliyat
آدرس سازمان در تويتر
https://twitter.com/fadaiana
آدرس سازمان در فيس بوک
https://www.facebook.com/
fadaian.aghaliyat
آدرس نشريه کار در فيس بوک
https://www.facebook.com/
kar.fadaianaghaliyat

ای ميل تماس با نشريه کار:

kar@fadaian-minority.org
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