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کار -نان -آزادی
حکومت شورائی
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کارگران سراسر جھان
متحد شويد!

سال سی و پنجم – نيمه دوم خرداد ٩٢

چشمانداز تيره و تار اقتصاد
در بودجه ٩٢
تصويب و نھايی شدن بودجه در دومين دورهی
رياستجمھوری احمدینژاد ،بويژه از سال ،٩٠
به يکی از صحنهھای منازعات جناحھای درونی
حکومت اسالمی تبديل گرديد .بودجه سال  ٩٠در
نيمه اول ارديبھشت  ،٩٠بودجه سال  ٩١در نيمه
دوم ارديبھشت  ٩١و باالخره بودجه سال  ٩٢که
قرار است اجرای بخش عمدهی آن با دولت جديد
باشد ،در خرداد  ٩٢و در حالی که کمتر از دو
ماه به پايان رياستجمھوری احمدینژاد باقی
مانده است ،به تصويب مجلس رسيد ،بودجهای
که در زمان نگارش اين مقاله ھنوز در مرحله
بررسی ايرادات شورای نگھبان در مجلس است
و بعيد است که تا پايان انتخابات رياستجمھوری
به تصويب نھايی برسد.
اما اھميت بودجه در چيست و چرا در سالھای
اخير اين ھمه منازعه بر سر آن بين ارگانھای
حکومتی بهويژه دولت و مجلس شکل گرفته
است؟ بيش از ھر چيز اھميت بودجه به نقش
دولت در اقتصاد برمیگردد ،نقش دولت در
ايران بهدليل اتکای اقتصاد به درآمدھای نفتی و
تصاحب اين درآمد توسط دولت بيش از بسياری
از کشورھای سرمايهداری است .براساس
آمارھای دولتی سھم نفت در توليد ناخالص ملی
)منھای بخش خدمات( در سال  ٨٨به  ۵٣درصد
رسيد .اين به معنای آن است که سھم کل صنعت،
معادن و کشاورزی در مجموع تنھا  ۴٧درصد و
کمتر از سھم نفت بوده است .بهگفتهی محسن
خجسته معاون برنامهريزی وزارت نفت در ٢۴
خرداد سال گذشته ،نفت  ٢۵درصد توليد ناخالص
ملی ٨۵ ،درصد از سھم درآمد ارزی و ۶۵
درصد درآمد دولت را تشکيل میدھد .بنابر اين
مساله چگونگی تزريق منابع حاصل از فروش
نفت به اقتصاد و بهعبارت دقيقتر باز تقسيم اين
منابع که حاصل کار کارگران و متعلق به تمامی
مردم ايران است ،در جامعهای که سرمايهداران
حاکم مطلق ھستند و ھمگی دندانھایشان را
برای تصاحب اين منابع تيز کردهاند ،به يکی از
منازعات دائمی جناحھای حاکم تبديل شده است.
دالرھايی که بخش اعظم آن به اشکال مستقيم و
غير مستقيم در اختيار سرمايهداران و برای
واردات کاالھای مصرفی ،واسطهای و گاه
سرمايهای قرار میگيرد .دالرھايی که گاه تا يک
سوم قيمت بازار آزاد حتا برای واردات
ماشينھای لوکس به سرمايهداران تخصيص
يافت ،ماشينھايی که تنھا مورد استفاده ھمان
طبقه میباشند.
اما جدا از اين ،آنچه که در سالھای اخير منجر
به منازعات بیسابقه بر سر بودجه گرديد ،نه
مساله سھمخواھی جناحھای گوناگون بورژوازی
درصفحه ٢
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تحريم و اعالن جنگ آشکار به نظم موجود
نظام سياسی حاکم بر ايران ،نظمی استبدادیست که يک ديکتاتور افسارگسيخته و مطلقالعنان ،به نام
ولی فقيه در رأس آن قرار گرفته ،تمام ارگانھا و نھادھای دستگاه دولتی تحت امر او ھستند و قدرت خود
را از وی اخذ میکنند .در اين نظم استبدادی آنچه که انتخابات و نھادھای انتخابی نام گرفته است ،چيزی
جز کاريکاتوری از انتخابات و ارگانھای انتخابی در ھمان معنای محدود بورژوايی آن نيست و در
واقعيت جز يک نيرنگ پليسی رژيم استبدادی برای فريب ناآگاهترين بخش مردم نيستند .در نظم استبدادی
حاکم بر ايران ،مسئله صرفا ً به اين واقعيت خالصه نمیشود که تودهھای وسيع مردم از آزادیھای
سياسی و حقوق دمکراتيک خود محروماند و نمیتوانند نمايندگان واقعی خود را آزادانه برای ارگانھای
واقعا ً انتخابی برگزينند ،بلکه اساسا ً انتخاباتی وجود ندارد ،تمام ارگانھا و نھادھای دستگاه دولتی و از
جمله آنھايی که ظاھراً انتخابی معرفی میشوند ،در کل ،مستقيم و غير مستقيم انتصابی ديکتاتور رأس
نظاماند.
در جمھوری اسالمی ظاھراً يک رئيس جمھور وجود دارد که ادعا میشود به عنوان منتخب مردم در
رأس قوه اجرايی قرار دارد .در واقعيت اما او نه منتخب مردم ،بلکه منصوب شده از سوی ولی فقيه
است .خدعه و فريب دستگاه پليسی – استبدادی حاکم در اين است که ادعا میکند نھاد رياست جمھوری،
انتخابیست و ھر کس میتواند برای کانديداتوری پست رياست جمھوری ثبت نام کند و انتخاب شود .اما
ھمين که مرحله ثبت نام به پايان رسيد ،آشکار میگردد که تمام اين ادعا دروغ و فريب است .نيمی از
جمعيت کشور يعنی زنان ،به علت زن بودنشان نمیتوانند رئيس جمھور شوند و از ھمان آغاز رسما ً
حذف شدهاند .چندين ميليون از جمعيت کشور که باورھای دينی ديگری جز اسالم دارند ،و يا اصالً دين و
مذھب ندارند ،آنھا نيز رسما ً حذف شدهاند .سپس نوبت به يک جمعيت چند ميليونی مسلمانان سنی مذھب
میرسد که آنھا نيز نمیتوانند رئيس جمھور شوند .در نھايت باقی میماند تعدادی کانديدا که اولين شرط،
يعنی مسلمان شيعی مذھب را دارا ھستند.
شورای نگھبان جمھوری اسالمی که يک نھاد انتصابی ديکتاتور رأس نظام استبدادیست و مقدم بر ھر
چيز خواست و منافع ولی فقيه را دنبال مینمايد ،به آنچه که تاکنون حذف شدهاست اکتفا نمیکند .کسی
که "رجل سياسی و مذھبی" نيست کنار گذاشته میشود .اين که رجل سياسی و مذھبی چيست؟ وابسته به
درصفحه ٣
موضوع زنان و پايمال
شsssدن حsssق و حsssقsssوق
فsssردی ،سsssيsssاسsssی و
اجsssتsssمsssاعsssی شsssان در
دوران جsssssمsssssھsssssوری
اسالمی ھمواره يکی از معضالت اصلی و چالش
برانگيsز جsامsعsه مsا بsوده اسsت .بsه رغsم ايsنsکsه
شمشير بی حقوقی ،سرکوب و کشتارھای عsريsان
حکومت اسالمی به طور مداوم کsلsيsت جsامsعsه و
اقشار مختلف توده ھای مردم را يکسره از دم تيsغ
خود گذرانده است ،امsا نsبsايsد فsرامsوش کsرد کsه
زنان کشور جزو اوليsن گsروه بsزرگ اجsتsمsاعsی
بوده اند که از ھمان آغاز شکل گيsری جsمsھsوری
اسالمی شديدا مورد تبعيض جsنsسsيsتsی و تsعsرض
آشکار خمينی و دارو دسته ارتجاع اسالمی حsاکsم
بر ايران قرار گرفتند.
تحميل حجاب اجباری بsا شsعsار "يsا روسsری يsا

توسری" اولين تعsرض
آشکار و سرکوبsگsرانsه
ارتجاع اسsالمsی عsلsيsه
زنان بود .تعرضsی کsه
در فرايند بعدی خود بsا
تشديد روز افزون تبعيض جنسيتی ،ستم و اعsمsال
نابرابری ھای بيشتر در تsمsام شsئsونsات فsردی و
اجتماعی زنان گسترش يافت و تsا بsدان جsا پsيsش
رفت کsه عsمsال نsيsمsی ازجsمsعsيsت کشsور را بsه
شھروندان درجه دو مبدل ساخت.
در ميان مجموعه نابرابری ھای اعمال شده بر
زنان ،تبعيض در امر اشتغال از جمله مواردی
است که بر آينده زنان سايه افکنده است.
بيکارسازی و تبعيض در اشتغال زنان از جمله
ستم ھای عديده ای است که زندگی بسياری از
زنان جامعه خصوصا حيات زنان سرپرست

تشديد نابرابری اشتغال زنان
در جمھوری اسالمی

تندپيچھای سياسی و
عاقبت مرکزنشينی
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چشمانداز تيره و تار اقتصاد در بودجه ٩٢
که چيز جديدی نيست ،بلکه تشديد بحران
اقتصادی و شکست سياستھای اقتصادی است
که مجلس و دولت را اينگونه به جان ھم انداخته
است .دولت و مجلس بهسھم خود ھر يک تالش
دارند تا شکست سياستھای اقتصادی و تشديد
بحران را به گردن ديگری انداخته تا اين گونه
خود را از زير فشار تودهھا برھانند .اما واقعيت
اين است که بهرغم تفاوتھايی در سياستھای
اقتصادی ھر کدام از اين ارگانھای حکومتی،
ِ
ھمهی جناحھا در فاجعهی کنونی اقتصادی نقش
داشته و بودجهای که از سوی دولت ارائه شده و
به تصويب مجلس رسيد ،خود بيانگر آشکار
رسوايی دولت و مجلس است .اگر دولت
مدعیست که اليحه بودجه کنونی به دليل
تغييرات آن متعلق به مجلس است و نه دولت،
ھمانگونه که گفته شد تنھا برای اين است که از
زير بار مسئوليت شانهخالی کند .بودجه تصويبی
اگرچه تفاوتھايی با بودجه پيشنھادی دولت
دارد ،اما در اساس با بودجه دولت فرقی ندارد.
نه بودجهی پيشنھادی دولت برای اقتصاد
درھمشکستهی کشور راهحلی داشت و نه بودجه
تصويبی مجلس و در ھر دو حالت تنھا نتيجهی
بودجه سال  ٩٢برای کارگران و زحمتکشان
چيزی جز فقر و گرسنگی بيشتر بهھمراه
نخواھد آورد.
در ادامه با ھم نگاھی خواھيم داشت به
سياستھای اقتصادی حاکم بر بودجه  ٩٢تا نتايج
واقعی بودجه بر اقتصاد و زندگی کارگران و
زحمتکشان آشکارتر گردد.

حذف ارز مرجع
در بودجه  ،٩٢ارز مرجع که سال گذشته به
 ١٢٢۶تومان رسيده بود ،به بھانهی جلوگيری از
رانت ارزی و يک نرخی کردن ارز حذف شد و
بھای آن )دالر(  ٢۴۵٠تومان تعيين گرديد.
مجلس حتا پا را از اين ھم فراتر نھاد و با
پيشبينی اينکه ممکن است در طول سال و به
دليل مشکالت ارزی ،بھای دالر باز ھم تغيير
کند ،تعيين بھای دالر را به شورای پول و اعتبار
واگذار کرد که با توجه به نوسانات قيمت ارز
بتواند در طول سال بھای دالر را نيز باال ببرد.
اما دو برابر شدن نرخ ارز در بودجه چه تاثيری
بر اقتصاد خواھد گذاشت؟ اولين تاثير آن در
گران شدن بھای کاالھای اساسی میباشد که
مورد استفاده تودهھای مردم است و گران شدن
آنھا بهويژه زندگی کارگران و زحمتکشان را
تحتتاثير قرار خواھد داد .در حالی که ھنوز
بودجه به تصويب نرسيده بود ،مردم تاثير دو
برابر شدن نرخ ارز دولتی را در زندگی
روزمره خود حس کردند .باال رفتن سرسامآور
بھای گوشت ،برنج خارجی ،روغن ،دارو ،کره،
مرغ و ديگر اقالمی که با ارز مرجع وارد
میشدند يا به آن وابستگی دارند ،در ھفتهھا و
ماهھای اخير نتيجهی مستقيم ھمين سياست است.
از اقالم ديگری که میتواند تحت تاثير اين
سياست گران شود بھای نان است که چندیست
صحبتھايی در مورد گران شدن آن آغاز شده

اما از آنجايی که نان يکی از نيازھای اساسی
کارگران و زحمتکشان است ،رژيم از گرانشدن
يکبارهی آن وحشت دارد .بر ھمين اساس وعده
دادهاند تا برای جبران تفاوت قيمت حاصل از دو
برابر شدن نرخ ارز ،به برخی از کاالھای
اساسی يارانه تعلق بگيرد که البته معلوم نيست
اين وعده تا چه حد تحقق پيدا کند.
اما دو برابر شدن نرخ ارز تنھا در باال رفتن
بھای کاالھای ضروری مورد نياز مردم خود را
نشان نمیدھد ،بديھیست که ساير کاالھا نيز با
سرعتی کم و زياد تحتتاثير دو برابر شدن نرخ
ارز قرار خواھند گرفت .يکی ديگر از نتايج دو
برابر شدن رسمی بھای ارز ،باال رفتن نقدينگی
میباشد ،موضوعی که بھمنی رئيس کل بانک
مرکزی در سخنان چند روز پيش خود نيز به آن
اعتراف کرد و گفت" :نقدينگیخواھی جامعه دو
برابر شده است چرا که نرخ ارز از ١٢٢۶
تومان به  ٢۴٠٠و  ٢۶٠٠تومان افزايش پيدا
کرده است که طبيعتا واحدھای توليدی و
اقتصادی کشور نقدينگی بيشتری را میطلبد که
بخواھند سطح توليد خود را حفظ کنند و اگر اين
نقدينگی به آنھا اضافه نشود ،ناچارند توليد را
کاھش دھند" .به گفتهی بھمنی و در حالی که
ميزان نقدينگی در پايان اسفند سال گذشته ۴۴٠
ھزار ميليارد تومان بوده ،در پايان ارديبھشت به
 ۴۵٨ھزار ميليارد تومان رسيده است .يعنی
روزانه  ٣٠٠ميليارد تومان به نقدينگی افزوده
شده است .تاثير بیواسطهی افزايش نقدينگی نيز
در اقتصادی که با رشد منفی ھمراه است،
گسترش واسطهگری و افزايش تورم است که جز
خانهخرابی بيشتر کارگران و زحمتکشان را
بهھمراه نخواھد آورد.

کاھش خدمات عمومی
يکی ديگر از سياستھای حاکم بر بودجه ،٩٢
کاھش خدمات دولتی در زمينهھايیست که مورد
نياز کارگران و زحمتکشان است و يا برای
جامعه ضروری میباشند .يکی از نتايج کاھش
خدمات نيز ،تحميل ھزينهھا به مردم است.
بودجهی آموزش و پرورش و بھداشت و درمان
نمونهھايی از اين سياست ھستند.
در بودجه سال  ،٩٢کل بودجه آموزش و پرورش
حدود ١١درصد افزايش يافته است ،رقمی که
نسبت به افزايش عمومی بودجه بسيار ناچيز
است .افزايش  ١١درصدی در حالیست که
بهھيچ عنوان پاسخگوی تورم کنونی نمیباشد و
حتا افزايش  ١٩درصدی سال گذشته نيز نتوانست
از بدتر شدن وضعيت آموزش و پرورش کشور
جلوگيری کند ،الزم به بيان است که در سال
گذشته تنھا  ٣٠درصد از بودجه عمرانی وزارت
آموزش و پرورش توسط دولت تامين گرديد .در
حالی که در بودجه سال گذشته سھم اعتبارات
عمرانی وزارت آموزش و پرورش از کل
اعتبارات عمرانی دولت  ٣ /٢١درصد بود ،در
بودجه سال جاری به تنھا  ٠ /٨٣درصد رسيده
است يعنی به يک چھارم سال گذشته تقليل يافته
است .طبيعیست که کاھش واقعی بودجه

٢٢
آموزشوپرورش بيش از ھر کسی تاثيرش را در
وضعيت معلمان ،دانشآموزان و اوليای آنھا و
نيز کيفيت وفضای آموزشی خواھد گذاشت.
وضعيت بھداشت و درمان نيز اگر بدتر نباشد
بھتر نيست .به گزارش مرکز پژوھشھای مجلس
در بودجه سال  ٩٢نسبت به سال  ،٩١اعتبار
ھزينهای بخش سالمت  ۵درصد کاھش يافته
است که افزايش ھزينهھای درمانی برای مردم و
کاھش کيفيت خدمات درمانی را بدنبال خواھد
آورد .بهگزارش اين مرکز "بودجه سال  ٩٢نظام
سالمت ،انقباضی و دارای مشکالت ريشهای
است" .بهگفته شھرياری رئيس کميسيون بھداشت
و درمان مجلس" ،شمار افرادی که بر اثر
ھزينهھای درمان به زير خطر فقر میروند به
 ١۴درصد رسيده است که يک فاجعه انسانی
است" .در مورد افزايش بھای دارو نيز پيش از
اين گفته شد .به نوشته روزنامه قانون در ٣١
ارديبھشت و به دنبال حذف ارز مرجع" ،در طی
روزھای گذشته قيمت انواع دارو بين  ٢٠تا ۵٠٠
درصد افزايش يافتهاند".
يک مورد ديگر کاھش  ٣۵درصدی بودجه محيط
زيست در بودجه پيشنھادی دولت است که
کميسيون تلفيق به ھمين نيز بسنده نکرده و
معافيت محيط زيست از پرداخت ھزينهھای
دادرسی و مجوز محيط زيست برای استفاده از
اعتبارات صندوق توسعه ملی را نيز حذف کرد.

کاھش بودجه عمرانی
در سالی که ولی فقيه شعار "حماسه اقتصادی"
سر داده است ،بودجه عمرانی به رقم تورم
سرسامآور ،نسبت به سال گذشته  ٢ھزار ميليارد
تومان کاھش يافته است .نکته جالب توجه البته
اين است که از بودجه عمرانی سال گذشته نيز
تنھا چيزی در حدود  ٣٠درصد اختصاص يافت
که البته بخش بزرگی از اين  ٣٠درصد نيز به
مصارفی رسيد که تنھا عنوان "بودجه عمرانی"
را يدک میکشند و در عمل صرف ھزينهھای
دستگاهھای دولتی و بريز و بپاشھای آنھا
میشود .اما اگر بخواھيم حتا در شعار و در
حرف ھم اين موضوع را بررسی کنيم شايد تنھا
طنزی از بودجه عمرانی باقی مانده باشد .از
تمامی درآمدھای نفتی و مالياتی که بهغير از
بخش ناچيزی ،بقيه از جيب و حاصل کار
زحمتکشان فراھم میگردد ،تنھا بخش کوچکی
آنھم بر روی کاغذ برای کارھای عمرانی
اختصاص میيابد ،آن ھم در سالی که قرار است
بودجه زمينه ساز "حماسه اقتصادی" شود .تا ھم
اکنون نيز که سه ماه از آغاز سال گذشته است،
مردم بهخوبی و در زندگی خود آثار اين
"حماسه"!!!! را چشيدهاند .در اقتصادی که دولت
نقشی چنين گسترده ايفا میکند ،بیشک بودجه
عمرانی میتواند تحرکی در اقتصاد ايجاد نموده
و  ،بهويژه با اجرای پروژهھايی که به
زيرساختھای اقتصادی کشور مربوط میشوند
مانند راهسازی جادهای و يا ريلی .از سوی ديگر
کاھش فعاليتھای عمرانی در دولت بهنوبهی
خود در تشديد بحران اقتصادی و افزايش بيکاری
اثرگذار است.
کافیست توجه کنيم که در بودجه سال  ٩٢مبلغ ۵
ميليارد دالر از درآمدھای نفتی به منظور کمک
درصفحه ۶
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تشخيص شورای نگھبان گماشته خامنهای است.
اما میتوان گفت که وی بايد يکی از خدمتکاران
و کارگزاران رژيم استبدادی و عالوه بر اين يک
شخصيت به اصطالح برجسته مذھبی باشد.
سپس به اصل مسئله میرسد که کانديدای رياست
جمھوری نبايد کمترين مخالفتی با دولت مذھبی و
نظم استبدادی حاکم داشته باشد ،بلکه التزام عملی
به واليت فقيه داشته و فرمانبردار و نوکر بی
چون و چرای وی باشد .آنچه که سرانجام به
عنوان کانديداھای رياست جمھوری از تصويب
شورای نگھبان میگذرد ،چند نفری از گماشتگان
و جنايتکاران سرسپردهی رژيم ارتجاعی حاکم
است .حاال به مردم میگويند شما حق داريد از
ميان اين عوامل رژيم پليسی – استبدادی يکی را
به عنوان رئيس جمھور انتخاب کنيد والبته در
نظر داشته باشيد که وظيفه دينی و شرعی
شماست که حتما ً به يکی از اين جالدان و
سرسپردگان دولت دينی و ولی فقيه رأی دھيد!
اين است ماھيت قالبی آنچه که رژيم جمھوری
اسالمی آن را نھادی انتخابی معرفی میکند.
پوشيده نيست که در اينجا نه فقط حتا يک نھاد
نمايندگی وجود ندارد و آنچه که ھست يک
مضحکه پليسی رژيم استبدادیست ،نه فقط
تودهھای وسيع مردم ايران از حق داشتن
ارگانھای نمايندگی و انتخاب شدن در آنھا
محروماند ،بلکه بر خالف آنچه که در ظاھر
ادعا میشود ،مردم از حق انتخاب کردن نيز
محروماند .چرا که حق انتخاب ،مستلزم آزادی
در انتخاب است .اين آزادی در انتخاب ،از مردم
سلب شده است .به کلی مسخره است که گفته شود
مردم از حق انتخاب کردن برخوردارند ،اما فقط
برای انتخاب چند نفری که رژيم پليسی-
استبدادی ،انتخاب آنھا را مجاز دانسته است.
جمھوری اسالمی به مردم ايران میگويد ،شما از
حق انتخاب کردن برخورداريد ،اما به اين شرط
که گزين شدهھای دستگاه پليسی – استبدادی را
انتخاب کنيد .خارج از اين ،از ھيچ حقی
برخوردار نيستيد.
اما اين ھنوز پايان ماجرا نيست .ماھيت تماما ً
قالبی نھاد انتخابی در جمھوری اسالمی آنگاه
آشکارتر خود را نشان میدھد که به اصطالح
انتخابات به پايان میرسد .اگر حتا ميليونھا تن
از مردم ناآگاه و يا آنھايی که منافعشان در
چارچوب نظم موجود است ،به فردی رأی داده
باشند که گويا قرار است رئيس جمھور آنھا
باشد ،تمام اين آرا فاقد ارزش و اعتباراند ،تا
روزی که ولی فقيه ،ديکتاتور رأس نظام ،او را
تأييد کند و به اصطالح حکم تنفيذ را صادر نمايد.
اگر او مخالفت نمايد ،تمام اين آراء باطلاند .تازه
وقتی که اين ماجرا به پايان برسد و فرد مورد
اعتماد ولی فقيه در پست رياست جمھوری قرار
گيرد ،او فقط میتواند با نظر ولی فقيه ،وزرا را
انتخاب و کابينه خود را تشکيل دھد .به طور
مشخص وزرای وزارتخانهھای نظامی ،امنيتی
و سياست داخلی و خارجی يا مستقيما ً توسط ولی
فقيه تعيين میشوند ،يا فردی که انتخاب میشود،
بايد مورد تأييد کامل وی باشد .از ھمين روست
که او میتواند مستقيما ً اين وزرا را عزل و نصب
کند .بارزترين نمونه آن را در جريان نزاع

احمدینژاد و خامنهای ديديم که احمدینژاد وزير
اطالعات را برکنار کرد ،اما خامنهای شخصا ً او
را در پست وزارت اطالعات ابقا نمود .پيش از
آن نيز او معاون احمدی نژاد را برکنار کرده
بود.
آنچه که در مورد نھاد به اصطالح انتخابی
رياست جمھوری گفته شد ،به شکلی ديگر در
مورد مجلس ارتجاع اسالمی نيز صادق است .با
اين تفاوت که رسمی و علنی ،زنان و معتقدين به
برخی اديان و مذاھب ديگر را حذف نکردهاند،
بلکه چند نفری از آنھا را که سرسپردگیشان به
رژيم کامالً محرز است ،به عنوان دکور در
درون طويله اسالمی جای دادهاند .معموالً برای
اين نھاد رژيم نيز افرادی ثبت نام میکنند که از
طرفداران و سرسپردگان رژيماند و ھمانگونه که
ترکيب کنونی اين نھاد دستگاه پليسی نشان
میدھد ،ھمگی پاسدار ،بسيجی ،اعضای وزارات
اطالعات و يا آخوندھای دستگاه انگل
روحانيتاند.
برای انتخابات اين نھاد رژيم استبدادی ،وزرات
اطالعات ،وزارت کشور ،سپاه پاسداران و پليس
جمھوری اسالمی ھستند که مشترکا ً تعيين میکنند
چه کسانی میتوانند کانديدای به اصطالح
نمايندگی مجلس شوند .آنھا از ميان افرادی که
صالحيتشان در دفاع و پاسداری از دولت دينی
جمھوری اسالمی و سرسپردگیشان به ولی فقيه،
محل کمترين ترديدی نيست ،تعدادی را گزين
میکنند .سپس شورای نگھبان نيز تصميم نھايی
را در مورد آنھا میگيرد و به عنوان کانديداھای
نمايندگی مجلس ارتجاع اسالمی معرفی میکنند و
به مردم اين حق را میدھند که از ميان
دستچينشدهھای رژيم پليسی – استبدادی،
افرادی را انتخاب کنند .نھادی که بدين طريق
شکل میگيرد نه يک نھاد پارلمانی و انتخابی،
بلکه نھادی پليسی – استبدادی برای فريب توده
ناآگاه مردم است .آنچه ھم که مجلس شورای
اسالمی تصويب میکند ،در خدمت تقويت رژيم
پليسی و تحکيم اسارت مردم میباشد.
از آنجايی که اغلب باندھای درونی رژيم در اين
نھاد حضور دارند و ھر باندی در پی منافع
خاص اقتصادی و سياسی خود نيز ھست،
کشمکشھايی ميان اين باندھا در جريان است که
گاه تشديد میشود .طرفداران رژيم جمھوری
اسالمی اغلب تالش میکنند که اين نزاعھای
درونی مرتجعين را دليلی بر خصلت نمايندگی
مجلس اسالمی معرفی کنند .در حالی که اين
نزاع اساسا ً بر سر منافع درونی باندھای رژيم
استبدادی – پليسی است و ارتباطی با منافع مردم
و خواستھای آنھا ندارد .بسی مسخره است،
نھادی را که اعضای آن گزين شده دستگاه پليسی
و امنيتی رژيم است و تماما ً متشکل از
پاسداران ،بسيجیھا ،حزباللھیھای ،مأموران
وزارت اطالعات و آخوندھای مرتجع است ،يک
نھاد نمايندگی حتا بورژوايی از نمونه پارلمان
معرفی نمود .روشن است که يک چنين نھادی
فاقد قدرت و اختيارات حتا در محدودهی
پارلمانھای نيمه دمکراتيک بورژوايی است .نه
فقط قدرت و اختياری جز تصويب جزئيات
سياستھای کلی رژيم که آنھا را ولی فقيه تعيين

میکند ،از خود ندارد ،بلکه ناچيزترين
مصوبهھای آن نيز توسط شورای نگھبان کنترل
میشود که چيزی برخالف چارچوب نظم
استبدادی و خواست و سياستھای ولی فقيه در
آن نباشد .در مواردی ھم که مسايل مھمتری
مطرح است ،خود ولی فقيه رأسا ً دخالت میکند و
به مجلس تحت امرش دستور میدھد که چه
چيزی را تصويب کند و يا نکند .مواردی را که
خامنهای به مجلس ارتجاع اسالمی دستور داده
است که چيزی را تصويب بکند يا نکند ،اقدامی
را انجام بدھد يا ندھد ،کم نيست .گماشتگان
ديکتاتور رأس نظام در مجلس ارتجاع اسالمی
ھمواره گفتهاند که مجری اوامر ولی فقيهاند.
مجلس ارتجاع چيز ديگری جز يک نھاد پليسی –
استبدادی در خدمت رژيم استبدادی جمھوری
اسالمی و ديکتاتوری مطلقالعنان آن ،ولی فقيه
نيست .اين نھاد نيز ،نھاد انتصابی رژيم استبدادی
حاکم است .ما ديگر وارد بحث دهھا ارگان و
نھادی که سران و مقامات آنھا مستقيما ً توسط
خامنهای گماشته شدهاند از نمونه دستگاه قضايی،
مجمع تشخيص مصلحت ،صدا و سيما ،رؤسا و
فرماندھان ارتش ،سپاه ،پليس و غيره و غيره
نمیشويم که به بحث "انتخابات" ارتباط پيدا
نمیکند.
بنابراين کامالً روشن است که در جمھوری
اسالمی نه نھاد انتخابی و نمايندگی وجود دارد و
نه به طور واقعی مردم از حق انتخاب کردن و
انتخاب شدن برخوردارند.
ممکن است طرفداران پوشيده و آشکار استبداد،
ادعا کنند که نظامھای پارلمانی بورژوايی نيز در
آغاز پيدايش نظم سرمايهداری ،ھمين
محدوديتھا را داشتند و جمھوری اسالمی ھم از
نمونه آنھاست.
اين يک توجيهگری در دفاع از رژيم پليسی –
استبدادیست .البته در طول تاريخ نظام
سرمايهداری و پيدايش نظام پارلمانی در مراحل
اوليه آن ،سابقه داشته است که بخش وسيعی از
مردم از انتخاب کردن و انتخاب شدن محروم
بودند و فیالمثل ضوابطی ھمچون داشتن دارايی
و ثروت ،مالک اين محدود کردن حقوق مردم
قرار میگرفت ،اما در آنجا در ھمان محدوده
تنگ و باريکی که حق رأی و ارگانھای انتخابی
به رسميت شناخته شده بود ،اصل آزادی انتخابات
رعايت میشد و در ھمان محدوده ارگانھا و
نھادھای انتخاباتی وجود داشت و نه نھادھای
پليسی – امنيتی ،از نمونه آنچه که در ايران
وجود دارد .اين ھم روشن است که تودهھای
مردم اين کشورھا به ويژه طبقه کارگر با مبارزه
خود ،محدوديتھا و موانعی را که اين نظامھای
پارلمانی ايجاد کرده بودند ،برچيدند که الاقل
آنچه که از نظر حقوقی ،برابری بورژوايی
ناميده میشود و ھمراه با آن آزادی سياسی برای
عموم مردم به رسميت شناخته شود .بگذريم از
اين که اکنون ديگر حتا دمکراتيکترين نظام
پارلمانی ،پديدهای از نظر تاريخی ارتجاعی و
کھنه شده است و اکنون نھادھای انتخابی از
طراز عالیتری ،نظير شوراھا در دستور کار
طبقه بالنده و مترقی تاريخ قرار گرفته است .اما
درصفحه ۴
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طرفداران پوشيده و آشکار جمھوری اسالمی
برای توجيه استبداد به چندين قرن پيش پناه
میبرند .در ايران اما ھمان نھادھای بورژوايی
ناقص و محدود  ٣٠٠تا  ۴٠٠سال پيش نيز
وجود ندارد و آنچه که ھست ،انتصابات ولی
فقيه ،ديکتاتور مطلقالعنان است و مؤسسات
پليسی – استبدادی که به عنوان نھادھای انتخابی
جا زده میشوند ،بنابراين در کشوری که
تودهھای بسيار وسيع مردم و حتا متجاوز از ٩٠
درصد جمعيت کشور نه به طور واقعی از حق
رأی برخوردارند و نه به طور واقعی میتوانند
انتخاب کنند و انتخاب شوند و اصالً نھادھای
انتخابی وجود ندارد ،در اينجا "انتخابات"
مضحکهای بيش نيست و مادام که اين وضعيت
وجود دارد ،وظيفه ھر سازمان سياسی انقالبی
است که ھمواره آن را به عنوان فريب و نيرنگ
دستگاه پليسی و استبدادی افشا کند ،از تودهھای
مردم بخواھد که فريب رژيم پليسی – استبدادی
را نخورند و از شرکت در خيمهشب بازی
انتخاباتی رژيم امتناع کنند ،يعنی آن را تحريم
نمايند.
اما صرفا ً امتناع از رأی دادن و عدم شرکت در
انتخابات قالبی ،کافی نيست .اين يک اقدام غير
فعال است و به رژيم آسيب جدی وارد نمیآورد.
چون ھمان گونه که ھمگان آگاھند و حتا برخی
از سران جناحھای رژيم نيز به آن اعتراف
کردهاند ،رژيم پليسی – استبدادی به سادگی
میتواند ميليونھا رأی قالبی از صندوقھای
خالی رای درآورد .مھم اين است که اين امتناع
از رأی دادن ھمراه با اقدام مبارزاتی فعال برای
برچيدن تمام دستگاه رژيم ارتجاعی حاکم باشد.
وقتی که از تحريم فعال صحبت میشود،
اعتراض به شکل و چگونگی يک نھاد معين و
در چارچوب آن نيست که فرضا ً با حک و
اصالح  ،نزاع پايان يابد ،بلکه مبارزه برای
برانداختن آن است .و اين نفی و براندازی نھاد
رژيم پليسی – استبدادی ،حملهای مستقيم به رژيم
و اعالن جنگ آشکار به کليت نظام است .از
اينرو تحريم فعال فراخوان به تعرض عليه
جمھوری اسالمی و سرنگونی آن است.
در اينجا اين سؤال مطرح میشود که آيا شرايط
عينی اين تعرض نيز وجود دارد؟ يعنی بر يک
تحليل و ارزيابی عينی از اوضاع سياسی
جامعه ،خلقيات و مبارزات تودهھای مردم و
وضعيت رژيم مبتنی ھست؟
بیترديد ،وقتی که در يک نظم سرمايهداری،
رژيم پليسی – استبدادی حاکم باشد ،تودهھای
کارگر و اقشار خرده بورژوازی ،زنان و
جوانان ،در يک کالم اکثريت بسيار بزرگ
مردم ،محروم از ھر گونه آزادی سياسی و حتا
محروم از آزادی ھای فردی ،زير فشار
بیحقوقی ،اختناق و سرکوب قرار داشته باشند و
رژيم پليسی – استبدادی ،اختناق و سرکوب را به
درجهای رسانده باشد که گروهھای متعددی از
نمانيدگان سياسی بوژوازی نيز در اپوزيسيون
قرار گرفته باشند ،در چنين جامعهای نارضايتی
تودهای از وضع موجود بسيار گسترده است و
اکثريت بزرگ مردم برای برانداختن نظم پليسی
– استبدادی مبارزه میکنند .اين واقعيت را
مبارزات تودهھای مردم ايران مکرر نشان داده

است .مبارزاتی که گاه به مرحله قيام و جنگ
خيابانی نيز فرا روئيده است.
در ايران ،اما فقط نارضايتی عمومی از رژيم
اختناق و سرکوب و مبارزه برای کسب آزادی،
يک مبارزه بالفعل نيست .رژيم استبدادی با
بحرانھای متعدد در عرصهھای مختلف
اقتصادی ،اجتماعی و سياسی روبهروست .تمام
سياستھای رژيم برای غلبه بر اين بحرانھا به
شکست انجاميده است .اين بحرانھا به ويژه
تضاد ميان کارگران و زحمتکشان را با رژيم
حاکم تشديد کرده است .بحران اقتصادی،
وضعيت تودهھای کارگر و زحمتکش را به نحو
غير قابل توصيفی وخيمتر کرده است .فقر،
بيکاری و گرانی ابعاد حيرتآوری به خود گرفته
است .کارگران در اشکال متنوعی از مبارزه،
اعتصابات ،تجمعات اعتراضی ،بستن جادهھا،
راهپيمايیھای خيابانی ،پيوسته نارضايتی و
اعتراض خود را به نظم موجود ابراز داشتهاند.
به جز جيرهخواران رژيم و پاسداران نظم
موجود ،اکثريت بسيار بزرگی از مردم ايران به
داليل متعدد اقتصادی ،اجتماعی و سياسی
خواھان سرنگونی رژيم ارتجاعی حاکم بر ايران
ھستند .لذا شرايط عينی نه فقط برای تحريم ،بلکه
سرنگونی رژيم فراھم است.
بايد دقيقا ً در شرايطی که رژيم بساط خيمهشب
بازی خود را پھن کرده است ،از تمام امکانات

۴۴
علنی و غير علنی برای تشديد تبليغ عليه رژيم
استفاده کرد و ماھيت اين خيمه شببازی را حتا
برای ناآگاهترين بخش توده مردم افشا کرد .بايد
به تودهھای وسيع مردم توضيح داد که نه تنھا
شرکت در اين خيمهشب بازی ھيچ بھبودی در
اوضاع پديد نخواھد آورد ،بلکه وضعيتی وخيمتر
ھم به لحاظ اقتصادی و ھم سياسی در پی خواھد
داشت.
بايد توضيح داد که تنھا از طريق مبارزه انقالبی،
توسل به اشکال گوناگون مبارزات علنی،
تجمعات ،تظاھرات و گسترش اعتصابات و در
نھايت اعتصاب عمومی سياسی و قيام مسلحانه و
استقرار ارگانھای نمايندگی و انتخابی واقعی
يعنی شوراھاست که میتوان از وضعيت
فاجعهباری که رژيم ارتجاعی حاکم به مردم
تحميل کرده است نجات يافت .بايد از تودهھای
مردم خواست که تمام مقررات و قوانين رژيم را
زير پا بگذارند ،اعتصابات و اعتراضات خود را
گسترش دھند و در ھر کجا اين امکان وجود
داشت با سازماندھی تجمعات  ،رژيم و خيمهشب
بازی آن را به محاکمه کشند .ھدف تحريم فعال،
سرنگونی جمھوری اسالمی ،کسب قدرت توسط
کارگران و زحمتکشان و استقرار يک حکومت
شورايیست .حتا اگر اين تعرض به قدر کافی
نيرومند نباشد که سرآغازی برای سرنگونی
فوری رژيم باشد ،تحريم فعال رژيم را به شدت
تضعيف خواھد کرد و روند سرنگونی آن تسريع
خواھد نمود.

جمھوری اسالمی را بايد با يک
اعتصاب عمومی سياسی و قيام مسلحانه برانداخت
کارگران و زحمتکشان!
تجربه مبارزات پيروزمند مردم ايران در جريان سرنگونی رژيم شاه و تجربه ناموفق تظاھرات سال
 ٨٨نشان میدھد که پيش شرط ھر گونه مبارزه پيروزمندانه برای سرنگونی رژيم جمھوری
اسالمی ،برپائی اعتصاب عمومی و سراسری است.
اعتصاب عمومی سياسی قادر است ميليونھا تن از تودهھای زحمتکش ،را به عرصه مبارزه سياسی
فعال بکشاند.
اعتصاب عمومی سياسی به مبارزه شکل سراسری و سازمان يافته خواھد داد.
اعتصاب عمومی سياسی از نظر اقتصادی و مالی ضربهای فلجکننده به رژيم وارد خواھد آورد و
منابع تغذيه مالی آن را در کشوری که اتکاء طبقه حاکم و قدرت سياسی آن به درآمد نفت است ،قطع
خواھد کرد.
اعتصاب عمومی سياسی شکاف درونی طبقه حاکم را عميقتر ساخت و سردرگمی و تزلزل را در
صفوف طرفداران حکومت گسترش خواھد داد.
اعتصاب عمومی سياسی نھادھا و ارگانھای دستگاه دولتی را دچار از ھم گسيختگی خواھد کرد،
تزلزل و ترديد را در صفوف نيروھای مسلح آن افزايش خواھد داد و کارائی ابزارھای سرکوب
نظامی رژيم را محدود خواھد ساخت.
اعتصاب عمومی سياسی از نظر بينالمللی رژيم را بيش از پيش منفرد و رسوا خواھد ساخت.
اعتصاب عمومی سياسی ،ميدان وسيعتری را برای شکلگيری تظاھرات تودهای فراھم آورد.
اعتصاب عمومی سياسی شرايط الزم را برای ارتقاء مبارزات به يک شکل عالیتر مبارزه ،قيام
مسلحانه و سرنگونی فراھم خواھد ساخت.
برای برپائی يک اعتصاب عمومی سياسی تالش کنيد.

کار -نان  -آزادی  -حکومت شورائی

نيمه دوم خرداد  ٩٢شماره ۶۴٧
از صفحه ١

تشديد نابرابری اشتغال زنان در جمھوری اسالمی
خانوار را به تباھی کشانده است .به رغم اينکه
طبقه حاکم ايران به طور مستمر با تکيه بر
قوانين ارتجاع اسالمی و با اعمال سياست
تبعيض جنسيتی از ورود عمومی زنان به عرصه
فعاليت ھای کار و توليدی ممانعت به عمل می
آورد و تا آنجايی که برايش مقدور بوده است
خانه نشينی را برای زنان جامعه تبليغ و ترويج
می کند ،اما موضوع بيکارسازی و اعمال
تبعيض جنسيتی در امر اشتغال زنان طی سال
ھای اخير شکل گسترده تری به خود گرفته است.
طبق آخرين آماری که مرکز آمار ايران انتشار
داده است و خبرگزاری ھا از جمله ايلنا و خبر
آنالين گزارش آن را منتشر کرده اند تا سال ھای
نيمه دوم دھه  ٨٠از مجموع نيروی کار زنان،
تنھا  ١٣درصد آنان يعنی حدود  ٣ميليون نفر
مشغول به کار بوده اند .اين ميزان از اشتغال
زنان تا سال  ٦٥کمتر از يک ميليون نفر بود که
بعد از پايان جنگ به دليل مجموعه تلفات نيروی
کار مردان در جنگ ارتجاعی ايران و عراق و
نياز زنان در تامين نيروی کار و جايگزينی
تلفات حاصل از جنگ ارتجاعی منجر به افزايش
رشد ميزان نرخ اشتغال زنان گرديد .تازه ھمين
ميزان نيز طی پنج سال گذشته با تشديد بيکاری و
اعمال سياست نابرابری اشتغال زنان منجر به
بيکاری  ٩٠٠ھزار نفر از زنان شاغل شده است.
).(١
ميزان نرخ  ١٣درصدی اشتغال زنان در سال
 ١٣٨٥در مقايسه با سال  ١٣٣٥گويای دو برابر
شدن ميزان نرخ بيکاری زنان در جمھوری
اسالمی است .به عبارت ديگر سياست جمھوری
اسالمی در امر اشتغال زنان از سياست حاکم بر
مناسبات توليدی نيمه فئودالی و نيمه سرمايه
داری ايران در دھه  ٣٠نيز عقب افتاده تر و
ارتجاعی تر است .تازه اين در شرايطی است که
به صحت آمارھای ارائه شده از طرف مرکز
آمار و ديگر منابع جمھوری اسالمی يقين داشته
باشيم ،که البته عموما اين چنين نيست .چرا که
حاکمان جمھوری اسالمی در موضوعاتی از
قبيل اشتغال به کار و ارائه کارھای اجرايی
سعی می کنند با ارائه آمارھای دروغ ،درصد
باالتری از واقعيت را ارائه دھند و در عوض در
مورد تورم ،گرانی ،اعتياد ،دزدی ،اختالس،
قاچاق مواد مخدر و ديگر ناھنجاری ھای
اجتماعی ھمواره در مسير ارائه کاھش بيش از
اندازه نرخ آمار موجود در جامعه حرکت می
کنند .با اين ھمه ،بايد اذعان کرد که برای نشان
دادن تبعيض جنسيتی در امر اشتغال زنان در
ايران نياز چندانی به تحليل اقتصادی و ارائه
آمارھای دقيق از منابع دولتی و يا منابع مستقل
از دولت نيست .ھمين آمارھای نه چندان دقيق
ارائه شده توسط دستگاه ھای دولتی جمھوری
اسالمی به روشنی درصد بيکاری و اعمال
تبعيض جنسيتی زنان در امر اشتغال را نشان می
دھد.
وجود بيکاری گسترده در جامعه و تبعيض در

امر اشتغال زنان مقوله ای نيست که تبعات منفی
و بازدارنده آن صرفا در حد عدم تامين معاش
زنان متوقف گردد .گسترش عمومی بيکاری در
جامعه و به طور اخص بيکاری و تبعيض در
امر اشتغال زنان عالوه بر نابسامانی ھای
اجتماعی ،تبعات ويرانگری را برای زنان کشور
به ھمراه دارد .گسترش فحشا و پايين آمدن سن
متوسط زنان تن فروش به  ١٧سال از جمله
عوارض اوليه اعمال اينگونه نابرابری ھای
اجتماعی است که ريشه در نظام سرمايه داری و
اجرای قوانين محدويت زای مذھبی قرون
وسطايی عليه زنان دارد .نااميدی ،سرخوردگی و
بی آيندگی زنان در امر اشتغال ،مجموعه
عوارض ديگری ھستند که ھم اکنون يک
وضعيت بحرانی را برای زنان کشور رقم زده
است .گرايش رو به رشد زنان جھت ورود به
دانشگاه و کسب مدارک عاليه با ھدف ورود به
بازار کار ،دست کم بخشی از تالش ھای مستمر
زنان برای برون رفت از بحران بيکاری،
سرخوردگی ھای اجتماعی و بی آيندگی در امر
اشتغال و ديگر تبعيضات جنسيتی است که اين
تالش مستمر و پيگرانه آنان نيز به دليل وجود
ھمان قوانين دينی و ضد زن حاکم بر کشور با در
بسته مواجه شده است(٢).
اگرچه بخش عمده موضوع بيکاری گسترده زنان
و تبعيض در امر اشتغال آنان را بايد در
ايدئولوژی ھيئت حاکمه و وجود قوانين ضد زن
و محدوديت ھای اعمال شده عليه زنان ايران
جستجو کرد ،اما بخش ديگری از اين
بيکارسازی ھای اعمال شده عليه زنان مربوط به
شرايط کلی رژيم و نتيجه تشديد بحران اقتصادی
و سياست ھای ضد کارگری حاکم بر جمھوری
اسالمی است .سياستی که طی سال ھای گذشته با
اعمال سياست اقتصادی نئوليبراليستی حذف
سوبسيدھا و آزاد سازی قيمت ھا ،عمال باعث
تعطيلی کامل بسياری از کارخانه ھا و يا کاھش
ميزان توليد در بقيه مراکز توليدی شده است .با
اعمال اين سياست جمھوری اسالمی ،عالوه بر
بيکارسازی صدھا ھزار نيروی کار در کارخانه
ھا سبب پايين آمدن بيش از حد ميزان ايجاد
اشتغال به کار جديد در کل جامعه بوده است.
جامعه ای که طی سال ھای  ٨٥تا  ٩٠ساالنه
يک ميليون نفر نيروی کار جديد وارد بازار کار
شده اند ،اما طی ھمين مدت ھر ساله فقط ١٤
ھزار شغل جديد توسط دولت جمھوری اسالمی
ايجاد شده است(٣) .
در اين وضعيت نيز ،با توجه به ھمان سياست
تبعيض آميز حاکم بر جمھوری اسالمی ،زنان
کشور اولين قربانيان بيکارسازی گسترده طبقه
سرمايه دار حاکم بر ايران شده اند.
گرچه در جمھوری اسالمی تبعيض و نابرابری
در امر اشتغال زنان ،نابرابری دستمزد و
بيکارسازی ،ابعادی گستردهتر از ديگر
کشورھای سرمايهداری دارد ،اما اين تبعيض و
نابرابری صرفا به جمھوری اسالمی خالصه

۵۵
نمی شود .بيکارسازی و تبعيض در امر اشتغال
زنان ريشه در مناسبات سرمايه داری داشته و
دارد .از اين منظر ،در تمام کشورھای سرمايه
داری زنان کم و بيش جزو نخستين کسانی ھستد
که قربانی بيکارسازی در ھنگام بروز بحران
ھای ادواری مناسبات توليد سرمايه داری می
شوند .اما اين پديده در جمھوری اسالمی به دليل
ماھيت فوق ارتجاعی اين نظام و نيز به دليل
اعمال شديد قوانين ضد زن و تلفيق دين و دولت
سرمايه داری به امری بسيار فراتر از تبعيض و
نابرابری ھای متعارف در جوامع سرمايه داری
تبديل شده است .آنچه را که حاکمان اسالمی بر
زنان ايران تحميل کرده اند ،صرفا در محدوده
تبعيض در امر اشتغال خالصه نمی شود .نظام
سرمايه داری حاکم بر ايران با تکيه بر قوانين
ارتجاعی اسالمی در مسير بی حقوقی زنان ايران
تا حذف کامل ابتدايی ترين حقوق فردی،
اجتماعی و نيز سلب تمامی آزادی ھای انسانی،
دمکراتيک و سياسی آنان پيش رفته است.
بيکارسازی گسترده و تشديد تبعيض در امر
اشتغال زنان توسط رژيم جمھوری اسالمی،
صرفا گوشه ای از مجموعه سياست ھای تبعيض
جنسيتی و نابرابری عليه زنان ايران است.

پا نوشت ھا:
) -(١خبرگزاری ايسنا در روز  ٧خرداد  ٩٢به
نقل از مسعود نيلی تدوينگر اولين سند استراتژی
توسعه صنعتی و نيز معاون سازمان برنامه و
بودجه در زمان ھاشمی رفسنجانی در جمع
اعضای ھيئت نمايندگان اتاق تھران نوشت :تعداد
شاغالن زن در سال  ١٣٦٥کمتر از يک ميليون
نفر و تا سال  ٨٤به  ٤ميليون نفر رسيد .و اين
در شرايطی است که طی سال ھای  ٨٥تا ١٣٩٠
حدود  ٩٠٠ھزار نفر از تعداد زنان شاغل کم
شده است.
) -(٢طبق سرشماری مرکز آمار ايران١/٤٨ ،
درصد زنان بيکار ايران تحصيالت دانشگاھی
دارند .اين ميزان برای مردان  ٧/١٤درصد
است .تازه اعالم اين درصد از زنان بيکار دارای
تحصيالت دانشگاھی در شرايطی است که طبق
تعريف مرکز آمار ايران افرادی که دو روز در
ھفته دست کم به ميزان يک ساعت در روز
فعاليت کاری دارند ،شاغل محسوب می شوند.
البته اين سياست مرکز آمار ايران برگرفته از
سياست ضد کارگری سازمان جھانی کار است
که در تعريف فرد شاغل می گويد :شاغل کسی
است که طی ١٠روز گذشته يک ساعت کار
کرده و درآمد داشته باشد.
) -(٣خبرگزاری فارس ٢٧ ،فروردين به نقل از
مسعود نيلی اقتصاددان و استاد دانشگاه صنعتی
شريف در برنامه تلويزيونی پايش نوشت :طی
سال ھای  ٨٠تا  ٨٥به طور متوسط  ٦٩٥ھزار
شغل در ھر سال ايجاد شده که اين رقم در سال
ھای  ٨٥تا  ٩٠به  ١٤ھزار نفر رسيده است .در
واقع خالص اشتغال در اين مدت صفر بود است
و اين در حالی است که موج جمعيت دھه ٦٠
وارد بازار کار شده است.

ستم و تبعيض بر پايه جنسيت ملغا بايد گردد
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چشمانداز تيره و تار اقتصاد
در بودجه ٩٢
به بنيه دفاعی اختصاص يافته است .يعنی جدا از
بودجهھای ھنگفت وزارت دفاع و ديگر نيروھای
نظامی ،انتظامی و امنيتی ۵ ،ميليارد دالر که به
نرخ ارز مرجع بيش از  ١٢ھزار ميليارد تومان
و به نرخ ارز آزاد حدود  ١٨ھزار ميليارد تومان
میشود ،به تقويت ماشين جنگی حکومت اسالمی
اختصاص يافته و باز خوب است دقت کنيم که
اين مبلغ بيش از ميزانی است که دولت به
بودجهی عمرانی يعنی کل پروژهھای عمرانی
کشور در طول سال گذشته اختصاص داده است )
 ٣٠درصد بودجه عمرانی مصوب سال  ٩١که
 ١٢ھزار ميليارد تومان میشود(.
چگونگی پيشرفت پروژه پارس جنوبی )عسلويه(
يک نمونه از ريختوپاش ،بیبرنامگی و عدم
سرمايهگذاری کافی توسط دولت است .براساس
گزارشی که خبرگزاری حکومتی "مھر"
بهتازگی منتشر نموده ،با وجود سرمايهگذاری
 ۴۶ميليارد دالری در طول سالھای  ٩٠ ،٨٩و
 ٩١حتا يک فاز جديد ھم تا پايان سالجاری به
بھرهبرداری نخواھد رسيد و حداکثر پيشرفت
فيزيکی اين فازھا  ۶۵درصد است )فازھايی که
در خرداد  ٨٩قرار شده بود در طی  ٣۵ماه به
پايان برسند( .حتا بسياری از فازھای قديمی نيز
که پيشرفت باالی  ٨٠درصد دارند ،برای تکميل
و راهاندازی نھايی به منابع مالی نياز دارند که
اين منابع از سوی دولت تخصيص نيافته و در
نتيجه ھيچ افزايشی در توليدات منطقه بوجود
نيامده است .برای ھمين است که امروز در
عسلويه کارگرانی بهمراتب کمتر نسبت به گذشته
کار میکنند و حتا شرايط کاری نيز نسبت به
گذشته در عسلويه بسيار بدتر شده است.

يارانهھا
اگرچه مجلس با اجرای مرحله دوم ھدفمندسازی
يارانهھا که دولت برای آن بودجه  ١٢٠ھزار
ميليارد تومانی در نظر گرفته بود ،مخالفت کرده
و درآمد دولت از محل آزادسازی قيمتھا را به
 ۵٠ھزار ميليارد تومان محدود کرد .اما برای
تامين ھمين مبلغ نيز مجلس اجازه افزايش ٣٨
درصدی بھای حاملھای انرژی را داده است ،در
حالی که در ازای اين افزايش ،قرار نيست حتا
ريالی به يارانهھای نقدی مردم افزوده شود.
افزايش  ٣٨درصدی بھای حاملھای انرژی که
ھمامروز نيز و با اجرای مرحلهی اول آزادسازی
قيمتھا به ميزان سرسامآوری رشد کردهاند،
بیشک تاثير زيادی بر ھزينهھای کارگران و
زحمتکشان و افزايش تورم خواھد گذاشت .جدا
از تاثيری که بهطور مستقيم مردم در قبضھای
گاز و برق و نرخھای حملونقل مشاھده خواھند
کرد ،گرانی حاملھای انرژی آنھم  ٣٨درصد
میتواند بهطور غيرمستقيم بر بھای ديگر
نيازھای تودهھا ھمچون نان تاثير بگذارد ،چرا که

حتا تنورھای نانوايی نيز به سوخت نياز دارند.
بنابر اين از اين جھت نيز بودجه سال ٩٢
فشارش را بر شانهھای کارگران و زحمتکشان
افزايش میدھد.

افزايش بھای خدمات دولتی
اما افزايش قيمتھا در بودجه و به ضرر
تودهھای زحمتکش به افزايش بھای گاز و برق و
بنزين محدود نمیشود .تمامی خدمات دولتی با
افزايش بھا روبرو شدهاند .از گرفتن شناسنامه،
کارت پايان خدمت و پاسپورت گرفته تا صدور
برگ سند مالکيت ،تعويض پالک خودرو و
تعرفه رسيدگی به دعاوی حقوقی و کيفری .حتا
ھزينه برق ،فرآوردهھای نفتی و آب نيز به
بھانهھای مخلتف باز ھم افزايش پيدا کردهاند .در
بودجه  ٩٢ھر ليتر فرآوردهھای نفتی به بھانه
توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام ۵
درصد ،نرخ آب شھری به بھانهی تامين آب
شرب روستايی ھر متر مکعب ده تومان ،به
ازای ھر متر مکعب گاز طبيعی به بھانه احداث
تاسيسات و خطوط لوله گاز رسانی ده تومان و
بھای ھر کيلو وات ساعت برق )در شھرھا( ٣٠
﷼ به عنوان عوارض افزايش يافتهاند .افزايش
بھای اين کاالھا را که مردم بايد بپردازند و
بهمنظور باالبردن درآمدھای دولت صورت
گرفته در حالیست که حوزهھای علميه ،مساجد
و ديگر مراکز مذھبی از پرداخت حق انشعاب
خدمات شھری معاف شدهاند!!!

افزايش ماليات
برای درآمدھای مالياتی دولت در بودجه ٩٢
نسبت به سال گذشته  ٢١درصد افزايش در نظر
گرفته شده و اين در حالیست که حتا سال گذشته
نيز دولت نتوانست درآمدھای مالياتی منظور شده
در بودجه را تحقق بخشد .براساس پيشبينی
مرکز پژوھشھای مجلس ،درآمدھای مالياتی
دولت در بودجه  ٩٢دو برابر ميزانی در نظر
گرفته شده که در سال گذشته تحقق يافته است.
يکی از نتايج عدم تحقق درآمدھای مالياتی،
کسری بودجه میباشد که باز تاثيری منفی بر
اقتصاد از طريق افزايش نقدينگی و تورم خواھد
گذاشت .اما کدام بخش از مالياتھای پيشبينی
شده تحقق نمیيابند؟
براساس برآورد مرکز پژوھشھای مجلس ،آن
قسمت از درآمد حاصل از ماليات غيرمستقيم که
ماليات بر کاالھا و خدماتیست که مردم بابت
خريد آنھا پول پرداخت میکنند در بودجه سال
گذشته تحقق پيدا کرده است .ماليات مستقيمی نيز
که از درآمد کارگران و کارمندان گرفته میشود
نيز عموما تحقق پيدا میکند .تنھا بخشی که
ھمواره با مشکل روبرو است ،پرداخت ماليات
از سوی سرمايهداران بويژه تجار میباشد .وقتی
صحبت از عدم تحقق درآمدھای مالياتی میشود،
در واقع عدم پرداخت ماليات از سوی
سرمايهداران است .حال قرار است که در بودجه
سالجاری نيز بخش عمده ماليات را به شکل

۶۶
مستقيم و غيرمستقيم کارگران و زحمتکشان
بپردازند .درآمد مربوط به ماليات کاالھا و
خدمات )ماليات غير مستقيم( در بودجه
سالجاری به  ١١ھزار و پانصد ميليارد تومان
افزايش پيدا کرده است که اين افزايش نيز تاثير
خود را در گران شدن کاالھا خواھد گذاشت .اين
بخش از ماليات ،در واقع پولیست که از جيب
کارگران و زحمتکشان میرود .در حالی دولت و
مجلس ماليات غيرمستقيم را افزايش دادهاند که
بخش بزرگی از کارفرمايان کشور از جمله سپاه،
شرکتھای وابسته به نھادھای مذھبی و مانند آن
که حدود نيمی از اقتصاد را در کنترل خود دارند
از دادن ماليات معاف میباشند.

کسری بودجه
يکی از معضالت بودجه و اثرات تخريبی آن در
اقتصاد بيمار ايران ،کسری بودجه میباشد که
بهويژه سال گذشته تاثيرات ويرانگری از خود
برجای گذاشت .البته کسری بودجه ھميشه يکی
از عوارض بودجه بوده است حتا در زمانی که
دولت احمدینژاد از درآمدھای بینظير نفتی
برخوردار شده بود .اما از سال گذشته و با کاھش
درآمدھای نفتی ،درآمدھای دولت نيز بهشدت
کاھش يافت .اگرچه تشديد بحران اقتصادی نيز
در کاھش درآمدھای دولت تاثير داشته است ،اما
اين تاثير در مقايسه با تاثيری که درآمد نفتی دارد
ناچيز میباشد.
يکی از اشکال تاثير تشديد بحران اقتصادی در
کسری بودجه را میتوان بهطور مشخص در
عدم استقبال از خريد اوراق قرضه )مشارکت(
ديد .در اقتصادی که تورم آن حدود  ۶٠درصد
است ،کمتر کسی حاضر میشود تا اوراقی را
بخرد که برای آن مثال  ٢٠درصد سود در نظر
گرفته شده است .به گفتهی مرادی معاون
احمدینژاد ،در سال گذشته از  ۵ھزار ميليارد
تومان اوراق مشارکتی که دولت ارائه کرد تنھا
 ١٢۶۶ميليارد تومان آن خريداری شد .وی
مدعی شد که  ٩۵درصد از اوراق مشارکت در
نظر گرفته شده برای بودجه سال  ٩٢تحققناپذير
میباشد.
بهگفتهی قادری سخنگوی کميسيون تلفيق مجلس
در سال  ٩١از  ١۴۴ھزار ميليارد تومان سقف
درآمد و ھزينهھای بودجه عمومی ،دولت توانسته
است تنھا  ٩٠ھزار ميليارد تومان از درآمدھا را
تحقق ببخشد و  ۵۴ھزار ميليارد تومان کسری
بودجه بوده که کاھش صادرات نفت تاثيری
غيرقابل انکار در آن داشته است .بهگفتهی ثروتی
ديگر نماينده مجلس که کسری بودجه سال  ٩١را
 ٧٧ھزار ميليارد تومان میداند ،در اليحه بودجه
 ٩٢کسری بودجه با رشد  ١١ /٨درصدی به ٨۶
ھزار ميليارد تومان خواھد رسيد.
اين را ھم در نظر بگيريم که اگرچه صادرات
نفت کاھش يافته است ،اما ميزان ريالی بھای
دالرھای حاصل از صادرات نفت به دو برابر
افزايش يافته است و به اين ترتيب بر روی کاغذ
درآمدھای نفتی چندان تغييری نکردهاند .برای

پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر
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تندپيچھای سياسی و
عاقبت مرکزنشينی
رأی به سود افراد برگزيده شورای نگھبان دفاع
کرده بودند ،اين بار مجالی برای بازی در بساط
ولی فقيه نيافتند ،نه اين که خودشان نخواسته
باشند ،بلکه دايره نمايش اين بار به قدری تنگ و
محدود بود که جايی برای بازی آنھا نمیگذاشت
و لذا به صف تحريمیھا پيوستند.
پيوستن اينھا به کمپ تحريمیھا معنايش حتما ً
اين نبود که ھمه آنھا اميد به استحاله رژيم و
تغيير درونی نظام و گذار مسالمتآميز به
"دمکراسی" و امثال آن را به کلی از دست
دادهاند ،بلکه از آنرو بود که رھبر و ولی فقيه
حکومت اسالمی و گماشتگان وی در شورای
نگھبان ،کانديدای دلخواه و اميد اينھا را از
نمايش حذف کرد .اينھا که بعد از اعالم نامزدی
ھاشمی رفسنجانی برای رياست جمھوری با
شوق و حرارت فوقالعاده ای در اھميت و
وصف انتخابات رياست جمھوری و ھمچنين در
ضرورت شرکت در آن و حمايت از رفسنجانی
سخنسرايی میکردند ،وقتی که دستگاه گزينش و
تعيين نامزدھا ،رفسنجانی را از بازی حذف کرد،
از آنجا که در بين ساير نامزدھا کسی را
نمیديدند که در درون حاکميت بتواند معادله
قدرت را آنطور که آنھا میخواھند اندکی به
زيان ولی فقيه بر ھم زند ،از اين معرکه کنار
ماندند .در واقع اينھا نبودند که نخواستند و يا
نمیخواستند در شعبدهبازی و مضحکهای که
خامنهای راه انداخته بود شرکت جويند ،برعکس،
آنھا با توجيھات مختلفی ھمگی آماده شده بودند
سھم خود را در اين نمايش مسخره که قرار بود
يک "حماسه سياسی" از آن ساخته شود و
خامنهای معرکهگير اصلی ھم گفته بود که ريختن
ھر رأی به صندوق ،يک رأی اعتقاد به
جمھوری اسالمی و تأييد نظام است ،ادا کنند .با
اين ھمه خامنهای فرمانروای بالمنازع دستگاه
سياسی استبداد ،برای جلوگيری از تکرار حوادث
دوره پيشين ،با حذف يار ديرين خود و يکی از
ستونھای اصلی نظام ،آنھا را نيز از شرکت در
اين معرکه محروم ساخت!
مضحکه انتخاباتی رژيم اين بار اگر ھيچ
خاصيتی نداشت اما از اين خصوصيت
برخوردار بود که اوالً مسخره بودن انتخابات در
رژيم جمھوری اسالمی را عريانتر از گذشته در
برابر چشم مردم قرار داد و ثانيا ً يک بار ديگر
پرده از روی ماھيت برخی از سازمانھای
سياسی و رھبران آنھا برداشت .اين حقيقت که
سازمانھا ،احزاب و گروهھای سياسی به ويژه
در دوران ھای پر تالطم و متحول که سرشار از
چرخشھا و رويدادھای مھم سياسی ھستند،
ماھيت واقعی خود را کامالً برمال میسازند،
پيوسته صحت خود را به اثبات رسانده است .چرا
چنين است؟ چرا شرايط متالطم و چرخش
روی داد ھای سياسی پرده از ماھيت سازمان ھا
و احزاب سياسی بر می کشد؟ به اين دليل ساده
که در پرتو اين تحوالت سياسی ،گروهھا و
سازمانھای سياسی نيز نمیتوانند صرفا ً به
حرف اکتفا کنند بلکه ناگزير میشوند به عمل
سياسی جدی روی آورند و در مبارزه طبقاتی
نقشی فعال ايفا کنند .به عبارت ديگر شرايط

سياسی جامعه آنھا را وادار میکند که به لحاظ
عملی و نظری موضع سياسی صريحی اتخاذ
نمايند.
اما اين فقط مختص دورانھای انقالبی و چرخش
رويدادھا و تندپيچھای شديد سياسی نيست که
جريان ھای سياسی و از جمله نيروھای چپ و
کمونيست را وادار میسازد که خود را نه
آنطور که خود میگويند و ادعا میکنند ،بلکه
ھمان طور که واقعا ً ھستند در معرض ديد و
قضاوت عموم قرار دھند .در شرايط کنونی و بر
بستر بیثباتی و بحرانھايی که بر جامعه
حکمفرماست ،برخی تحوالت و رويدادھای
سياسی به ويژه اگر غير منتظره باشند نيز
میتوانند نتايج کم و بيش مشابھی به بار آورند.
از اين نمونه است وقايع مربوطه به انتخابات
رياست جمھوری و اعالم کانديداتوری رئيس
مجمع تشخيص مصلحت نظام ھاشمی رفسنجانی.
اين موضوع علیرغم آن که رويداد سياسی
چندان مھم و بزرگی نبود ،اما از آنجا که رويداد
غير منتظرهای بود ،تأثيرات خود را حتا در
درون نيروھای به اصطالح چپ و انقالبی نيز
برجای گذاشت .نمونه بارز آن موضعی است که
محمدرضا شالگونی نظريهپرداز راه کارگر
)ھيئت اجرايی( ازاين پس )ه .ا( پس از اعالم
نامزدی ھاشمی رفسنجانی اتخاذ نمود .موضعی
که البته با توجه به شناخت از مواضع ،نوسانات
و چرخشھای دائم به راست راه کارگر و رھبر
مرکزنشين آن شالگونی غير منتظره نبود ،اما
راستتر از موضع جريانات راست و بورژوايی
بود.
محمدرضا شالگونی نظريهپرداز راه کارگر )ه.
ا (.در يک گفتگوی راديويی با مجری راديو
سپھر مورخ  ٢٧ارديبھشت  ،٩٢پيرامون
انتخابات رياست جمھوری صحبت میکند و
سعی میکند به اين سؤال پاسخ دھد که نيروھای
چپ و کمونيست در برابر اين انتخابات چه
تاکتيکی بايد اتخاذ کنند .آقای شالگونی برای
پاسخ به اين پرسش ،البته به شيوه ھميشگی خود
به طرح يک رشته مسايل کلی میپردازد و حتا
از بی معنی بودن انتخابات در جمھوری اسالمی
و رژيم واليت فقيه نيز سخن میگويد .اما وقتی
که میخواھد به طور مشخص به اين سؤال پاسخ
دھد که در انتخاباتی که يکی از نامزدھای آن
ھاشمی رفسنجانیست چه تاکتيکی بايد اتخاذ
نمود ،دچار لکنت زبان میشود! و به جای پاسخ
صريح و روشن به اين پرسش ،توضيحات
مشروحی در مورد کنگره آمريکا و سياست
نئوکانھا برای عقب راندن جمھوری اسالمی که
از سياست ھستهای کوتاه نيامده است ،ارائه
میدھد .از اسرائيل و البی آن در آمريکا و از
اين که ولی فقيه "بی بصيرت" و سياستھای
خارجی و ماجراجويانه آن کشور را به لبه پرتگاه
کشانده است سخن میگويد! و بعد از ھمه اينھا و
با توجه به شرايط خطير و حساس جامعه
وانتخاباتی که يکی از نامزدھای اصلی آن
ھاشمی رفسنجانیست ،آقای شالگونی میفرمايد
که در چنين شرايطی نمیتوان و نبايستی بی
تفاوت بود! و بايد کشور را از لبه پرتگاه
درآورد!
پايينتر خواھيم ديد که منظور آقای شالگونی از
اين که نبايد "بی تفاوت" بود ،چيست! اما ايشان
عجالتا ً در مورد اين که در انتخابات رياست
جمھوری چکار بايد کرد؟ چيزی نمیگويد؛ يعنی

٧٧
به صراحت نمیگويد ،اما سعی میکند با ارائه
توضيحات ،به طور غير مستقيم شنونده را متوجه
مقصود خود سازد.
از اينرو شالگونی توضيح میدھد که رفسنجانی
در ميان اصالحطلبان و روحانيت سنتی از نفوذ
و پايگاه برخوردار است و در عين حال اھل
سازش با آمريکا ھم ھست! حرف دل آقای
شالگونی اين است که در شرايط کنونی
رفسنجانی تنھا کسی است که قادر است کشور را
از گودالی که خامنهای به آن انداخته است ،و
مردم را از فاجعهای که در انتظار آنھاست
نجات دھد و لذا بايد از وی حمايت کرد! اين را
اما شالگونی با صراحت نمیگويد .او میگويد:
"اگر میدانستم از طريق رفسنجانی میشود از
اين گودال بيرون آمد میگفتم به رفسنجانی بايد
رأی بدھيم ،زنده باد رفسنجانی"! شالگونی سپس
در توجيه اين تاکتيک میگويد بسته به اوضاع و
احوال بايد از اھرمھای مختلف استفاده کرد.
شالگونی در عين آن که ظاھراً بر اين مسئله
تأکيد میکند که حتا اگر به رفسنجانی ھم رأی
بدھيم ،اينطور نيست که او ھمه چيز را عوض
کند ،اما میگويد ،مسئله کليدی در شرايط حاضر
اين است که در مقابل آمريکا و مسئله ھستهای
عقبنشينی کند! شالگونی مکرراً تأکيد میکند که
اگر اين اتفاق نيافتد و جمھوری اسالمی در مسئله
ھستهای و غنی سازی عقبنشينی نکند،
سرنوشت فاجعهباری در انتظار کشور است و
البته که اضافه میکند راه کارگر نمیتواند نسبت
به اين مسئله بی تفاوت باشد و میگويد" :،مگر
کشورمان را از آشغالدانی پيدا کرديم؟"
پس تا اين جا مسئله عبارت از اين است که دار و
دسته ولی فقيه با اتخاذ سياستھای ماجراجويانه
ھستهای و غنیسازی اورانيوم ،کشور را به لبه
پرتگاه کشانده است .آمريکا مصمم است رژيم را
در اين عرصه وادار به عقبنشينی کند ،اما
خامنهای که فاقد "بصيرت" و غير عقلگراست،
کشور را به سمت فاجعه میراند .اکنون کسی
بايد سکان کشور ،الاقل پست رياست جمھوری
را در دست بگيرد که "عقلگرا" ،اھل سازش با
آمريکا و عقبنشينی باشد و در عين حال از نفوذ
و پايگاه نسبی داخلی ھم برخوردار باشد.
رفسنجانی اگر چه ھمه مسايل را حل نخواھد
کرد ،اما اوالً ،عقلگراست و مھمتر از آن اھل
سازش با آمريکا و عقبنشينی است!
علیرغم تمام اين بديھيات آقای شالگونی
نظريهپرداز راه کارگر که در اين گفتگو به
عنوان "تحليلگر برجسته رويدادھای سياسی
ايران ،خاورميانه و جھان" راجع به ھر
موضوعی از مسئله "مھدويت" گرفته تا "قيامت"
با راديو سپھر صحبت میکند ،اما در بيان
مکنونات قلبی خود و اين که باالخره دربه
اصطالح انتخابات رياست جمھوری چکار بايد
کرد و چه تاکتيکی بايد اتخاذ نمود که به چنين
پروسهای کمک شود ،دوباره دچار من و من و
لکنت زبان میشود! و از روبرو شدن مستقيم با
موضوع طفره میرود .شالگونی میگويد" :اگر
در بين جناحھای رژيم امکان اين ھست که
اختالفات باال بگيرد بايد از آن استفاده کرد"!
آقای شالگونی طفره نرويد! از اين کلیگويیھا
که نبايد بیتفاوت بود و از اختالف جناحھا بايد
استفاده کرد ،دست برداريد! به اين پرسش پاسخ
دھيد که باالخره در اين انتخابات بايد شرکت
درصفحه ٨
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کرد؟ آيا بايد به تحريم فعال روی آورد؟ تاکتيک
صحيح در برابر اين انتخابات چيست؟ به اين
سؤال مشخص ،پاسخ مشخص بدھيد! شالگونی
اما میگويد" :مردم بايد تظاھرات کنند عليه
تحريمھا ،عليه آمريکا و عليه ولی فقيه شعار
بدھند و ھمان نکاتی را که رفسنجانی ھم مطرح
کرده ،يعنی عقبنشينی از غنیسازی ،شعار عليه
جنگ و تحريم و غيره را بگويند"! و باز ھم از
پاسخ صريح به اين پرسش محوری طفره
میرود.
دقت کنيد که رفسنجانی کسیست که مورد قبول
و حمايت آمريکا و متحدين آن است .در بين
اصالحطلبان و روحانيت سنتی نفوذ دارد ،اھل
سازش و عقبنشينی است ،ھمان شعارھای مورد
نظر نظريهپرداز راه کارگر )ه .ا( را میدھد و
نامزد انتخابات رياست جمھوری است! در عين
حال نجات کشور از تالشی و تجزيه و دچار
شدن مردم به يک سرنوشت فاجعهبار در گرو
يک مسئله کليدی يعنی عقبنشينی جمھوری
اسالمی در زمينه ھستهای و غنیسازی است،
حاال انتخابات ھم عنقريب در برابر چشم راه
کارگر )ه .ا( که نمیخواھد نسبت به مسايل
جاری "بیتفاوت" باشد ،برگزار میشود .خوب
در يک چنين وضعيتی تاکتيک راه کارگر )ه .ا(.
چه خواھد بود؟
پاسخ البته خيلی روشن است .دهھا بار روشنتر
از آن است که شالگونی با لکنت زبان بتواند
ديدگاه راست خود را در پوشش انبوھی از
عبارات کلی بیربط يا با ربط به مسئله پنھان
سازد .ھر کس به اين گفتگوی راديويی گوش داده
باشد ،پاسخ به اين پرسش و تاکتيک مورد نظر
آقای شالگونی را نيز به رغم استادی مسلم ايشان
در سفسطه و ميانهبازی ،دريافته است! با اين
وجود ،ما سخنان شالگونی را دنبال میکنيم تا
ببينيم عاقبت پاسخ به اين پرسش چه میشود؟
آقای شالگونی می گويد"من ھمين حرفھا را در
داخل سازمان راه کارگر ھم زدهام .آنجا به من
گفته شد ،پس تو میگويی به جای تحريم
ضربهای محکم به خامنهای"! "من ھم گفتم بله،
اين جمعبندی منصفانهای است از بحثھای من"!
"مردم بايد بتوانند به سياستھای خامنهای يک نه
محکم بگويند"!
آقای شالگونی ،انصافا ً بايد گفت که اين پاسخ
شما ،تمام واقعيت را روشن نساخته و فقط نيمی
از موضوع را روشن میکند! و آن اين است که؛
تحريم نه! نيمه ديگر آن که ،پس چه؟ ھنوز ھم
ناروشن و فاقد صراحت است! آقای شالگونی،
ضربه محکم به خامنهای ،چگونه و از چه
راھی؟ نه محکم به خامنهای يعنی چه؟ مھمتر از
اين چرا نبايد نه به رژيم جمھوری اسالمی گفت؟
مگر ولی فقيه و سياستھای خارجی دولت و
غنیسازی وغيره و غيره جدا از ساختار و
ماھيت کليت رژيم جمھوری اسالمیست؟ چرا
مردم نبايد يک نه محکم به شعبدهبازی رژيم و
کليت نظام بگويند؟
گرچه درماجرای "انتخابات" رياست جمھوری،
ھاشمی رفسنجانی حذف شد وگروه ھا وسازمان
ھا و افرادی از جنس محمد رضا شالگونی
فرصت نيافتند تام و تمام ماھيت خود را فاش
سازند و ايده ھای راست خويش را عملی سازند،

اما حتا حادثه نامزدی رفسنجانی و ورود وی به
عرصه انتخابات رياست جمھوری نشان داد که
گرايشاتی ازاين دست تاچه حد مستعد چرخش به
راست ھستند.
حرفھای شالگونی در مورد شرکت در انتخابات
و يا تحريم آن از ابتدا تا انتھا و در کليت خود فاقد
صراحت است .با اين ھمه نظريهپرداز راه
کارگر پس از ذکر کليات و نکات گوناگونی که
شنونده بتواند منظور وی را دريابد ،در اواخر
گفتگوی خود به اين موضوع که نبايد انتخابات
رژيم را تحريم کرد ،صراحت بيشتری میدھد،
اما در مورد شرکت در آن دچار ھمان لکنت
زبان و ِمن و ِمن است .شالگونی که ظاھراً
خودش ھم متوجه اين موضوع شده است اين
پرسش را مطرح میکند که باالخره آيا بايد در
انتخابات شرکت کرد؟ و پاسخاش چنين است" :به
نظر من نبايد دعوت کنيم مردم را به شرکت در
انتخابات"! پس چه کار بايد کرد؟"آيا بايد
انتخابات را تحريم کرد؟" شالگونی برای آن که
پاسخ منفی به اين پرسش را که در واقع پاسخ
مثبت به پرسش پيشين را نيز دربردارد ،توجيه
کند ،میگويد" :اگر تحريم به اين معناست که
انتخابات مربوط به ما نيست ،اين يعنی بی تفاوتی
سياسی و تاکتيک منفعلی است"!
معلوم نيست آقای شالگونی چرا از تاکتيک
تحريم ،بی تفاوتی سياسی را نتيجه میگيرد.
اغلب نيروھای چپ و کمونيست از جمله رفقای
راه کارگر )کميته مرکزی( تاکتيک تحريم فعال
را اتخاذ کردند .تاکتيکی که عمالً به معنای
سازماندھی اعتصابات ،تظاھرات و دعوت از
مردم به استفاده از اشکال مختلف اعتراض و
تشديد مبارزه عليه رژيم و براندازی آن است.
تاکتيک تحريم فعال بی تفاوتی سياسی نيست ،نه
بزرگ و انقالبی نه فقط به ولی فقيه و
سياستھای او ،بلکه نه بزرگ و انقالبی به کليت
رژيم است .آيا تاکتيک اعالم جنگ به حکومت و
دعوت از مردم به تشديد مبارزه عليه آن تاکتيک
منفعلی است يا سرگردانی و تاکتيک نه تحريم و
نه )در بھترين حالت( شرکت در انتخابات؟ البته
تاکتيک شما عدم شرکت نيست ،بلکه شرکت در
انتخابات و حمايت از رفسنجانیست! آيا تاکتيک
حمايت از رفسنجانی که يکی از مھمترين برپا
دارندگان و تحکيم بخشندگان مرتجع نظام حاکم
است تاکتيک نادرستی است يا تاکتيک تشديد
مبارزه برای تعيين تکليف قطعی با نظام حاکم؟
آيا تاکتيک تحريم فعال که تمام نھادھای قانونی و
انتخاباتی نظام ارتجاعی حاکم را زير سؤال
میبرد و اساس آن عمل و مبارزه انقالبی برای
تغييرودگرگونی وضع موجود است ،تاکتيک
ناصحيحیست يا شرکت در شعبدهبازی مضحک
خامنهای و تبليغ باور به تغيير و اصالح و ضع
موجود در چارچوب نظام و نھادھای قانونی نظم
موجود؟
نظريهپرداز راه کارگر علیرغم اين موضوع که
در لفظ میگويد ما از مردم دعوت به شرکت در
انتخابات نمیکنيم ،اما او دل در گرو شرکت در
انتخابات دارد  .برعکس ،تاکتيک تحريم را،
تاکتيک "واقعبينانه" نمیداند ومخالف آن است.
استدالل او اين است که با توجه به آمدن
رفسنجانی و مشايی ،احتمال اين که بخش قابل
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توجھی در انتخابات شرکت کنند ھست و چنين
نتيجه میگيرد که نبايد انتخابات را تحريم کرد.
شالگونی اما پس از صغرا و کبرا کردنھای
بسيار سرانجام جرأت میکند به طرح مکنونات
قلبی خود نزديک شود .او میگويد" :من از يک
نظر فکر میکنم که رفسنجانی قویتر بشود و
دست باال پيدا کند ،به نفع ماست"! و در ادامه
چنين اضافه میکند" :با توجه به وضعيت فعلی،
اين تاکتيک در مقابل تاکتيک تحريم به نظرم
کارآمدتر است"!
بسيار خوب آقای شالگونی ،شما تاکتيک تحريم
را رد میکنيد و به تاکتيکی که منجر به قویتر
شدن رفسنجانی شود و دست باال را پيدا کند،
معتقد ھستيد! شما در عين حال میگوييد که مردم
در جريان انتخابات بايد تودھنی محکمی به ولی
فقيه بزنند! حاال ممکن است شما به اين پرسش
پاسخ دھيد در انتخاباتی که يک طرفش
رفسنجانی و طرف ديگرش عوامل خامنهای
ھستند ،از چه طريقی رفسنجانی بايد قویتر شود
و دست باال پيدا کند؟ مردم با چه نوع حمايتی از
رفسنجانی میتوانند قدرت او را باال ببرند؟ آقای
شالگونی تذبذب و ميانهبازی ھم حدی دارد!
اذعان کنيد که شترسواری دوال دوال نمیشود!
شما آقای شالگونی ھم از مردم میخواھيد از
رفسنجانی حمايت کنند چرا که ھر چقدر او
قویتر شود به نفع شماست! و ھم نمیخواھيد
رسما ً مردم را به شرکت در انتخابات دعوت کنيد
که آرای خود را به سود وی به صندوقھای رأی
بريزند! چرا؟ چون میدانيد که در آن صورت
بالماسکه انتخاباتی رژيم را نيز تأييد کردهايد و
مردم را به بازی در بساط شعبدهبازان ترغيب
کردهايد! اما به صراحت بگوييد يا نگوييد ،نظر
قطعی و تاکتيک مورد نظر شما در واقع ھمين
است؛ شرکت در انتخابات و ريختن رأی به
صندوقھا به سود رفسنجانی! مطمئن باشيد تمام
تالش شما در گفتگوی يک ساعته راديويی ،برای
پنھان کردن اين ديدگاه عميقا ً راست بيھوده از
کار درآمده است.
واقعيت اين است که مشکل اصلی راه کارگر از
قديمااليام در وھله نخست واليت فقيه و" حفره
واليت فقيه" بوده است و نه رژيم سرمايهداری
جمھوری اسالمی .نظريهپرداز راه کارگر )ه .ا(.
نيز حاضر است دست در دست ھر کسی و ھر
جريانی بگذارد که بخواھد در مقابل
خودسریھای ولی فقيه بايستد و يا اندک مخالفتی
با ولی فقيه داشته باشد ،صرفنظر از اين که آن
فرد يا جريان چه ماھيتی داشته باشد .راه کارگر
گاه از ھول واليت فقيه و "حفره واليت فقيه" به
آنچنان حفرهی عميقی سقوط میکند که نجاتش به
سادگی ميسر نيست! محمدرضا شالگونی در
ھمين گفتگوی راديويی نه فقط از رفسنجانی بلکه
از اسفنديار رحيم مشايی نيز حمايت کرد.
شالگونی ضمن آن که از مشايی به عنوان يک
ماجراجو ياد میکند ،اما تصريح میکند که بعد
از رفسنجانی ،چون مشايی با ولی فقيه مخالف
است ،او را بر ديگران ترجيح میدھد! "من به
ھر حال اگر از ھاشمی رد بشويم میگويم مشايی
بھتر است با اين که ترديد ندارم که يک جريان
فاشيستیست"!
به نظر میرسد ھمين يک سطر نقل قول از آقای
شالگونی برای اين که تاکتيک مورد نظر ايشان
در انتخابات رياست جمھوری و ماھيت عدم
درصفحه ٩
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تندپيچھای سياسی و . . .
"بیتفاوتی" سياسی ايشان روشن گردد کافیست!
موضعگيری رسمی راه کارگر )ه .ا (.در مورد
انتخابات رياست جمھوری با تأخير ھمراه بود.
اين موضوع و نيز بحثھای کشاف شالگونی
حول و حوش اتخاذ تاکتيک در قبال انتخابات،
حاکی از وجود اختالف نظر در سازمان راه
کارگر )ه .ا (.داشت که شالگونی نيز در ھمين
گفتگو راديويی به آن اشاره کرد .وجود اختالف
نظر بر سر تاکتيکھا در درون ھر سازمان و
حزب سياسی ،يک موضوع طبيعی و امری
بديھیست .اما صدور اطالعيه رسمی راه کارگر
)ه .ا (.در مورد تحريم فعال انتخابات نشان داد که
شالگونی مرکزنشين نتوانسته است يا ھنوز
نتوانسته است اين ديدگاه راست خود را در
سازمان راه کارگر )ه .ا (.جا بياندازد .مشکل
آقای شالگونی اين بود که نمیخواست انتخاباتی
را تحريم کند که ممکن بود اقشاری از مردم وارد
صحنه انتخابات شوند و در رأیگيری شرکت
جويند .میدانيم که راه کارگر از جمله نيروھايی
بود که انتخابات ھفدمين دوره رياست جمھوری
در سال  ٧۶را تحريم کرد .اما بالفاصله بعد از
پايان مراسم و انتخاب خاتمی ،ھيئت اجرايی اين
سازمان با صدور بيانيهای از اين موضوع عدول
از صفحه ۶
چشمانداز تيره و تار اقتصاد در بودجه ٩٢
مثال ،سھم درآمدھای نفتی در بودجه سال گذشته
از  ۴۶درصد به گفتهی عبدﷲزاده نماينده مجلس
به  ۴۵درصد کاھش يافته است ،اگرچه
احمدینژاد مدعی بود که سھم نفت در بودجه ٩٢
به  ۴٠درصد رسيده است.
اما مشکل بزرگتر برای دولت در تحقق
درآمدھای نفتی ،کاھش مجدد صادرات نفت ايران
است .بهگزارش خبرگزاری رويترز صادرات
نفت ايران در ماه مه به کمتر از  ٧٠٠ھزار
بشکه در روز رسيده است و کنگره آمريکا
درصدد است تا با اعمال تحريمھای جديد
صادرات نفت ايران را به  ۵٠٠ھزار بشکه در
روز محدود کند .اين وضعيت برای بودجهای که
به شدت متکی به درآمدھای نفتی میباشد ،بسيار
مشکل آفرين خواھد شد و کسری بودجهی بازھم
بزرگتری را به اقتصاد درھمريختهی ايران
تحميل خواھد نمود .کسری بودجهای که نتيجهی
آن افزايش نرخ دالر ،تورم ،تشديد بحران
اقتصادی ،افزايش نقدينگی و افزايش بيکاری
خواھد بود .ھمهی آن چيزھايی که در وخيمتر
شدن وضعيت معيشتی کارگران و زحمتکشان
خود را نشان میدھند.
البته دولت با مشکل ديگری نيز در تحقق
درآمدھای نفتی روبروست و آنھم انتقال دالرھا
به داخل کشور است که در اثر تحريمھا مجبور
شده است تا بهجای پول ،از کشور مبدا کاال وارد
کند که گاه اين کاالھا گران و يا با کيفيت بسيار
پايين میباشند .در روزھای اخير رفسنجانی و
واليتی اعتراف کردهاند که حدود  ۶٠ميليارد
دالر حاصل از فروش نفت ،به ھمين دليل در
کشورھای چين و ھند بلوکه شده است.
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کرد و تلويحا ً شرکت مردم در انتخابات و رأی به
خاتمی را تأييد و با شرمساری از کرده خود
اظھار پشيمانی نمود .تاکتيک تحريم انتخاباتی که
خاتمی پيروز آن شد ،در سومين کنگره راه
کارگر به يکی از بحثھای اصلی و مرکزی آن
تبديل گرديد.
بحث امروز نظريهپرداز راه کارگر نيز در واقع
ھمان بحث قديمیست که بعد از پشيمانی از
تحريم انتخابات مطرح میشد .گرايش راست
سازمان راه کارگر که در آن موقع ھم آقای
شالگونی يکی از نمايندگان اصلی آن بود ،چنين
مطرح کرد که از لحاظ قاعده کلی بايد انتخابات
رياست جمھوری را تحريم کرد اما به طور
مشخص بايد در آن شرکت نمود! چرا؟ به اين
دليل که مردم در آن شرکت میکنند يا نمودهاند!
استدالل امروز آقای شالگونی ھم کم و بيش ھمان
است .اما پای اين استدالل چوبين است .گيريم که
اقشاری از مردم نيز وارد صحنه انتخاباتی شوند
و از روی توھم و ناآگاھی فرضا ً بخواھند به
فردی مانند خاتمی يا رفسنجانی رأی بدھند و از
وی بخواھند يا انتظار داشته باشند که مطالبات
آنھا را برآورده سازد! آيا جز اين است که در
اين گونه موارد بايد به مردم توضيح داد و
آگاھیرسانی کرد که خاتمی )سانسورچی
حکومت( و برگزيده شورای نگھبان يا رفسنجانی
ھمدست خمينی جالد و خامنهای ،نمیتوانند به

خواستھای شما پاسخ دھند ،نمیتوانند بحرانھا
را حل کنند ،نمیتوانند در عرصهی سياسی و
اقتصادی تغييری به سود مردم ايجاد کنند و
نمیتوانند از فقر و فالکت و بدبختی مردم
بکاھند!؟
آقای شالگونی انتخابات را به طور کلی بالماسکه
میداند ،اما به طور مشخص حرفش اين است که
مردم بايد در آن شرکت کنند و آرای خود را به
نفع رفسنجانی و به سود "حماسه سياسی"
خامنهای به صندوق رأی بريزند!
گرچه کنگره راه کارگر در آن مقطع در برابر
نظريهپرداز خود ايستاد و توانست قطعنامهای
ولو با اکثريت ناچيز ) ۵۵درصد موافق در برابر
 ۴۵درصد مخالف( صحت تاکتيک تحريم را
تأييد و گرايش راست به نمايندگی محمدرضا
شالگونی را عقب براند و راه کارگر را موقتا ً از
افتادن به جرگه اصالحطلبان و حاميان اين يا آن
جناح حکومتی نجات دھد ،اما  ١۶سال بعد و
انتخابات دوره يازدھم رياست جمھوری نشان داد
که اين گرايش جان سخت است و به حيات خود
ادامه میدھد .انتخابات رياست جمھوری و
کانديداتوری رفسنجانی بار ديگر نشان داد که اين
گرايش به نمايندگی محمدرضا شالگونی آماده
است تا در ھر پيچ سياسی راه کارگر را به زائده
بورژوازی تبديل کند!

جمعبندی

سال گذشته است .ھمهی اينھا ثابت میکند که
حکومت اسالمی قادر به اتخاذ سياستھايی که
منجر به بھبود اقتصادی شود نيست .اما چرا؟!
واقعيت اين است که وضعيت اقتصاد ايران به
مرحلهای رسيده است که تنھا يک جراحی عميق
میتواند به بھبود وضعيت معيشتی کارگران و
زحمتکشان منجر شود .بحران کنونی بيش از ھر
چيز محصول و نتيجهی ساختار مناسبات
سرمايهداری ايران است و تا وقتی که اين
ساختار وجود دارد ،نه تنھا تغييری در وضعيت
معيشتی کارگران و زحمتکشان رخ نخواھد داد
که ھر آينه با تعميق بحران ،بدتر نيز خواھد شد.
نفت در ايران در اسم ملی شده است اما در
واقعيت تمام درآمدھای نفتی و در جريان
چرخهی اقتصادی به جيب کالن سرمايهداران
سرازير میشود و کارگران و زحمتکشان ايران
از آن ھيچ نصيبی نمیبرند .اين را در سالھايی
که درآمدھای نفتی به رکوردی جديد دست يافتند
ديديم و در سال گذشته نيز که اين درآمدھا نسبت
به يکی دو سال قبل افت داشتند باز ديديم .تنھا از
طريق يک سياست اقتصادی انقالبی و راديکال،
با ملی کردن بانکھا ،شرکتھای بيمه ،صنايع
بزرگ ،تجارت خارجی ،کنترل توليد و توزيع و
ديگر اقداماتی که تنھا از عھده و توان يک
حکومت کارگری که در شکل شورايی تجلی
میيابد ،میتوان بر بحران غلبه کرد ،بھبود جدی
در وضعيت معيشتی کارگران و زحمتکشان پديد
آورد و بر فقر اکثريت بزرگی از جامعه نقطهی
پايان گذاشت.

وضعيت اقتصادی ايران بهشدت وخيم است و اين
مساله را در بودجه سال  ٩٢به عيان میتوان ديد.
در حالی که منابع حکومتی تالش داشته و دارند
تا ھمواره در آمارھای رسمی وضعيت بھتری از
اقتصاد کشور به دست دھند ،اما اکنون وضعيت
بهگونهای شده است که حتا مرکز پژوھشھای
مجلس نيز از رشد منفی اقتصاد در سال "حماسه
اقتصادی" حتا تا منفی  ۵درصد خبر داده است
که بیشک در صورت تشديد تحريمھای
اقتصادی و کاھش مجدد صادرات نفت میتواند
وضع بدتر از اين شود .سال گذشته اقتصاد تورم
باالی  ۶٠درصد را در حالی تجربه کرد که به
گفتهی برخی از اقتصاددانان حکومتی ،رشد
اقتصادی منفی  ۴درصد بوده است .سالجاری
نيز در سياستھای اقتصادی حکومت ھيچ راه و
نشانهای برای خروج از اين شرايط وجود ندارد.
آنچه که ھست از جمله بودجه  ،٩٢تنھا نشانگر
وخيمتر شدن وضعيت اقتصادی و تحميل ھر چه
بيشتر اين شرايط به کارگران و زحمتکشان و
انداختن بار بحران اقتصادی بر شانهھای آنان
است .در حالی که تورم باالی  ۶٠درصد بوده،
به دستمزدھا تنھا  ٢۵درصد افزوده شده است.
بيکاری تشديد شده و در اثر رشد بيکاری،
بسياری از کارگران حتا از حداقلھای قانونی از
جمله حداقل دستمزد محروم شدهاند .دورنمای
اقتصادی از جمله بودجه  ٩٢و سه ماھی که از
سال گذشته است نيز نشانگر سالی وخيمتر از
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تندپيچھای سياسی و عاقبت مرکزنشينی
يازدھمين دوره بالماسکه انتخابات رياست
جمھوری در حالی برگزار میشود که نيروھای
چپ و کمونيست اين نمايش مسخره و رأی دادن
به يکی از برگزيدگان منصوبين خامنهای در
شورای نگھبان را اھانت به شعور سياسی مردم
دانسته و با تحريم فعال اين نمايش قالبی،
تودهھای کارگر و زحمتکش را به گسترش
اعتراضات و استفاده از اشکال مختلف مبارزاتی
مانند دست زدن به اعتصاب و رویآوری به
اعتصابھای سراسری و تشديد مبارزه برای
براندازی تمام نظم موجود فرا خواندهاند .نه
امروز ،بلکه از ھمان نخستين روزھايی که
قدرت حاکم سرکوب آزادیھای سياسی تودهھای
قيامکنندهای را که با به زير کشيدن رژيم سلطنتی
آن را به چنگ آورده بودند ،آغاز نمود و با
اجرای طرح ضد دمکراتيک "جمھوری اسالمی،
آری يا نه" ھر گونه گزينه ديگری را از مردم
ايران سلب نمود ،نيروھای واقعا ً چپ و
کمونيست ،بی آن که تاکتيک استفاده از پارلمان
را نفی کرده باشند ،بر تمام نمايشات انتخاباتی
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را به يکی از آدرسھای زير ارسال نمائيد.

رژيم استبدادی حاکم دست رد زده و بازی در
بساط آن را قويا ً مردود شمردهاند .معرکهگيری
جمھوری اسالمی که ھر چند سال يک بار تکرار
شده است ،اين بار اما به قدری مسخره و مفتضح
بود و خصلت بالماسکهای آن به قدری عيان و
عريان بود و توی چشم میزد ،که تحريم آن از
حد نيروھای چپ و کمونيست فراتر رفت و نه
فقط بسياری از سوسيال – ليبرالھا و سوسيال –
رفرميستھا ،جمھوریخواھان ،ملی – مذھبیھا،
مشروطهخواھان و برخی ديگر از گروهھا و
محافل وابسته به اپوزيسيون بورژوايی ،گرچه با
کمی ترديد و دودلی ،انتخابات قالبی را تحريم
کردند و يا الاقل شرکت در چنين نمايشی را
منتفی اعالم کردند ،بلکه بسياری از دوستداران
نزديک نظام و گرايشاتی از درون نظام و
تحکيمبخشندگان ھمين نظام نيز به مسخره بودن
اين نمايش اذعان کردند .بسيار کسانی و
گروهھايی که در دورهھای گذشته مستقيم يا غير
مستقيم از مشارکت در "انتخابات" و ريختن
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Vancouver B.C
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کمکھای مالsی خsود را بsه شsمsاره حسsاب
بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھمراه کsد
مورد نظر بsه يsکsی از آدرسھsای سsازمsان
ارسال کنيد.

تلويزيون دمکراسی شورايی از روز  ١۵آبان ) ۵نوامبر( پخش برنامsهھsای خsود را آغsاز کsرده اسsت.
تلويزيون دمکراسی شورايی ادامهی راه و مسيریست که پيش از اين راديو دمکsراسsی شsورايsی آن را
پيموده و مخاطبان راديو با آن آشنا میباشند.
برنامهھای تلويزيون دمکراسی شورايی از طريق کانال تلويزيونی انديشه و به مدت  ۴ساعsت در ھsفsتsه
پخش میشود که دو ساعت آن زنده و دو ساعت ديگر تکرار برنامهھا میباشد.

شماره حساب:
Gironummer 2492097
نام صاحب حساب Stichting ICDR :
IBAN:
NL08INGB0002492097
BIC: INGBNL2A
Amsterdam, Holland

آغاز پخش برنامهھای تلويزيونی دمکراسی شورايی

ساعات پخش برنامهھای تلويزيون دمکراسی شورايی بدينقرار است:
برنامهھای تلويزيون دمکراسی شورايی دوشنبه ھر ھفته:
ساعت  ٢٢ : ٣٠به وقت ايران
 ٢٠به وقت اروپای مرکزی
 ١١به وقت لسآنجلس
و چھارشنبه ھر ھفته:
ساعت  ٢١ : ٣٠به وقت ايران
 ١٩به وقت اروپای مرکزی
 ١٠به وقت لسآنجلس
اين برنامهھا به مدت يکساعت از ماھواره ھاتبرد و تلهاستارت پخش میشود.
تکرار برنامهھا در روزھای  ۴شنبه و  ۵شنبه ھر ھفته ساعت دوازدهونيم ظھر به وقsت ايsران ،سsاعsت
ده صبح به وقت اروپای مرکزی و ساعت يک نيمه شب به وقت لسآنجلس خواھد بود.
اگر به تلويزيون ماھوارهای دسترسی نداريد ،میتوانيد از طريق آدرس اينترنتsی سsايsت انsديشsه بsهطsور
زنده و ھمزمان برنامهھای تلويزيون دمکراسی شورايی را مشاھده کنيد:

شماره فکس ز ن ان )ا( 56
٠٠۴۴٨۴۵٢٨٠٢١٩٩
نشانی ما برروی اينترنت:
http://www.fadaian-minority.org
http://71.18.109.83/
پست الکترونيک :E-Mail
info@fadaian-minority.org
شماره پيامگير ز ن ان )ا: ( 56
در اروپا
0031(0)618622401

www.andishehcom.com
ای ميل تماس با نشريه کار:

مشخصات ماھوارهای کانال تلويزيون انديشه:
3/4 20000 :Horizontal Symbol Rate 12090:Frequency 25Galaxy :North America
3/4 29900:Symbol Rate 10723 :Frequency ,8Hot Bird :Middle East ,Europe
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