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زمستان سپری شد و .  ايم به آستانه سال نو رسيده

در اين توالی فصول و نو شدن .  بھار فرارسيد
نفی گذشته .  ای بزرگ نھفته است طبيعت، آموزه

و زايش نو از بطن کھنه، آشکارترين چھره و 
نماد حرکت، دگرگونی و تغيير، در ذات طبيعت 

قرار و  نمادی است از کشمکش و ستيز بی.  است
. آنچه که بود و آنچه بايد باشد.  ناآرام کھنه و نو

 Gبھار و سالی نو، آنچه را که پوشيده بود برم
دھد سکون و ايستائی خيال و  سازد و نشان می می

حرکتی و رکود  ظاھر، بی آنچه که به.  توھم است
نمود، حرکتی بطئی و آرام بود، برای رسيدن  می

وار  ای که زمينه حرکتی بزرگ و جھش به نقطه
را با چيرگی، نو بر کھنه و سالی نو، بھاری نو، 

 .فراھم سازد
دانند، اين بھار، بھار سال  اين را ديگر ھمه می

چيز  ھيچ.  ھای پيش از آن نيست گذشته و سال
ھمچون گذشته بر جای خود ثابت و پايدار نمانده 

ھا از عمر ھمه آنچه که در  يک سال و سال.  است
نوروز که .  طبيعت وجود دارد، گذشته است

ای ست از  نمادی از نو شدن طبيعت است، نتيجه
تمام حرکت درونی و قوانين جبری که بر تمام 

 .ھستی حاکم است
شمول  جامعه بشری نيز از اين قوانين جھان

ھای  اين قوانين بر تمام عرصه.  برکنار نيست
بر کسی .  اند زندگی اجتماعی انسان نيز حاکم

پوشيده نيست که جامعه ايران، ھمانی نيست که 
. فرضاً در دوران باستان، دو ھزار سال پيش بود

ھای  ی حرکت، تضاد و کشمکش قطب درنتيجه
ھای توليد و مناسبات کھنه  کھنه و نو، نفی شيوه

اجتماعی، دگرگونی و تکامل بوده است که ما به 
مرحله کنونی در پيشرفت و تکامل اجتماعی و 

نفی کھنه و نياز به نو شدن .  ايم تاريخی رسيده
اجتماعی، قانون گريزناپذير تحول اجتماعی 

 .است

 ١٣٩٢روحانی و کابينه اش از شھريور ماه 
قدرت اجرايی طبقه حاکم ايران را در دست 

" تدبير و اميد"کابينه به اصطGح .  گرفتند
روحانی از ھمان ابتدای شروع به کار و حتا پيش 
از آن در شعارھای انتخاباتی خود در عرصه 
سياست داخلی و خارجی وعده ھای پر طمطراقی 
را به مردم ايران و گروه ھای مختلف اجتماعی 

در عرصه داخلی او وعده داد در يک بازه .  داد
زمانی کوتاه، دست کم نقطه پايانی بر روند رو به 
افزايش وخامت معيشتی کارگران و توده ھای 
زحمتکش بگذارد، معضل تبعيض جنسيتی را حل 

پايمال شده زنان ايران را "  حقوق شھروندی"و 
به آنان باز گرداند، موانع موجود بر سر راه 

ايجاد تشکل ھای صنفی کارگران، نويسندگان و 
ديگر گروه ھای اجتماعی را بردارد، فضای 
امنيتی حاکم بر جامعه را تغيير دھد، بگير و ببند 
روزنامه نگاران و فعاeن مدنی را متوقف و يا 
eاقل کاھش دھد و مھمتر اينکه در عرصه 
سياسی و ايجاد شرايط بھتر برای فعاليت سياسی 

حکومتی وعده ھای رنگارنگ "  اصGح طلبان"
به :"او صريحا اعGم کرد که .  بسياری داده بود

شرايطی را در يک سال نظر من مشکل نيست 
آينده بشود فراھم کرد که نه تنھا آنھا که در حصر 

 که حتی کسانی که با مسائل ھستند آزاد شوند،
".  در زندان ھستند، آنھا ھم آزاد شوند٨٨سال 

ھای راه نزديک شد،  به نيمه دولت روحانی ٩٣با پايان سال 
رابطه با بھبودی اقتصاد داد و ھای بسياری در  دولتی که وعده

با بھتر شدن وضعيت معيشتی قرار بود آن را مردم به عينه و 
 ماه از ٢٠وعده و در حالی که اما از آن ھمه .  خود باور کنند

گذرد، تنھا شعار با آمارھايی دروغين باقی مانده، شعارھا و آمارھايی  جمھوری روحانی می آغاز رياست
 .که ديگر نه مردم باور دارند و نه حتا حکومتيان

 ۴ اقتصاد ايران ٩٣ ماه نخست سال ۶ماه مدعی شد که در  ھای خود در دی روحانی در يکی از سخنرانی
ھای طرفدار  سخنانی که با تعجب و نقد حتا رسانه.   درصد رسيده است١٧درصد رشد داشته و تورم به 

در واقع امر در پی قرارداد موقت ايران با .  روحانی روبرو شد، چه رسد به جناح رقيب او در حاکميت
گروه پنج بعGوه يک، دولت ايران توانسته بود ھم مقدار کمی بر فروش نفت خود بيافزايد و ھم با 

برای مثال .  برداشته شدن تحريم صنايع پتروشيمی و خودروسازی، تحرکی در اين دو قسمت ايجاد شد
ھا که پس از تحريم توليدشان به حدود نصف کاھش يافته بود، دوباره توليدشان افزايش  خودروسازی
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 يک ارزيابی اجمالی از کابينه روحانی در سالی که گذشت 

 اقتصاد ايران
  در سالی که گذشت
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 کشمکش بر سر دو سياست خارجی در واشنگتن 
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 تصميم شورای عالی کار تشديد مبارزه است
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ھای  اگر اين حرکت، تغيير و دگرگونی و جھش
بود، انسان شدن، انسان  بزرگ اجتماعی نمی

و اگر انسان کنونی ھنوز .  کنونی ناممکن بود
نتوانسته کامGً از گذشته نا انسانی خود بگسلد و 

ھای آزاد و  ای انسانی را متشکل از انسان جامعه
برابر، رھاشده از ستم، استثمار، نابرابری و فقر، 
جنگ و کشتار، بر پا کند، بيان چيز ديگری جز 
اين واقعيت نيست که جامعه کنونی بايد نفی شود 

در اينجا .  جای آن قرار گيرد ای نو به و جامعه
رو ھستيم، يک تأخير تاريخی  آنچه که با آن روبه

 .پرستان به بار آورده است است که مقاومت کھنه
ای نيست که  اگر در طبيعت ھيچ نيروی بازدارنده

بتواند سد راه قوانين حرکت آن باشد و ھيچ 
قدرتی قادر نيست مانع از نفی زمستان و 
فرارسيدن بھار در ايران گردد، در جامعه که 

اندرکارند، گروھی که منافع  ھای آگاه، دست انسان
ای در حفظ جامعه کھنه،  اقتصادی و سياسی ويژه

شده است دارند،  ای که دوران آن سپری جامعه
کوشند، در برابر اين تحول، ايستادگی و  می

 جامعه نو گردند که نياز  مقاومت کنند و سد راه
گونه که تجربه  گرچه ھمان.  تاريخی بشريت است

ھزاران ساله بشری نشان داده است، اين 
پرستی و ارتجاع در برابر جبر  پاسداران کھنه

ھرحال تا  آيند، اما به تحول تاريخ از پای درمی
کوشند اين تحول را  جايی که در توان دارند، می

بارزترين نمونه آن نيز در .  به تأخير اندازند
ھای  جامعه ايران با وضوح تمام در برابر توده

 .مردم قرار دارد
خور به نام  مشت انگل مفت در اين جامعه، يک

دار، آخوند و مقامات دولتی که  مالک و سرمايه
شان بر استثمار، ستم، فقر و گرسنگی  ھستی
ھا انسان بناشده و منافع اقتصادی و  ميليون
شان حفظ نظم کھنه و ارتجاعی  سياسی
ماندگی و  داری است، جامعه را در عقب سرمايه

ھای کارگر و زحمتکش مردم ايران را به  توده
اتکای دستگاه سرکوب و تحميق در اسارت و 

 .اند داشته انقياد نگه
که در ھمين يک سال اخير، کوھی  اينان درحالی

ھای برمG  از سرمايه و ثروت اندوخته و دزدی
زند،  شان سر به چندين تريليون تومان می شده
ای از فقر و  ھای زحمتکش را به چنان مرحله توده

 .سابقه است راستی کم تھيدستی سوق داده که به
ھای يک  که آمار دولتی، متوسط ھزينه درحالی

 رقمی بيش از ٩٣خانواده را در شھرھا در سال 
 ميليون تومان اعGم نمودند، حداقل دستمزد ٣

ھمين منابع .   ھزار تومان بود۶٠٧کارگران 
آماری، متوسط دستمزد کارگران را رقمی حدود 

ميليون اعGم نمودند که بازھم از خط فقر  يک
عGوه بر کارگران، اقشار .  تر است پايين

زحمتکش مردم ايران از نمونه معلمان و 
حقوق .  پرستاران ھم وضعيت مشابھی داشتند

اکثريت اين قشر زحمتکش نيز در زيرخط فقر 
ھا  با اين اوصاف، تکليف ميليون.  قرار داشت

کلی از داشتن ھمين دستمزد و  بيکاری که به
. اند، روشن است حقوق ناچيز ھم محروم

يک سال پيوسته با انتشار  که دولت در اين درحالی
کرد،  آمار و ارقام جعلی، کاھش تورم را تبليغ می

ھای مردم ايران، اما در واقعيت، در زندگی  توده

شان چيزی جز اين نديدند که بھای کاeھا  روزمره
روز افزايش يافت و سطح  و خدمات روزبه

افزايش بھای برخی .  شان را مدام تنزل داد زندگی
 درصد ھم گذشت ۵٠کاeھا در اين يک سال از 

آور  افزايش حيرت.   درصد رسيد١٠٠و گاه به 
آور  بھای نان فقط يک نمونه از افزايش سرسام

کابينه روحانی در .  بھای کاeھا و خدمات بود
سالی که گذشت ادعاھای پوشالی ديگری ھم 

درپی خبر از رونق اقتصادی، افزايش  پی.  داشت
اشتغال و کاھش آمار بيکاران داده شد، اما مردم 
ايران که اغلب درگير اين معضل بزرگ 

اند، به عينه ديدند که چيزی در اين ميان  اجتماعی
ھايی از نمايندگان مجلس،  حتا گروه.  تغيير نکرد

 .ميليونی تعداد بيکاران دادند خبر از افزايش يک
باری که طبقه حاکم بر ايران  با اين وضعيت اسف

ھای زحمتکش مردم تحميل کرده است،  به توده
روشن است که چرا در سالی که اکنون به پايان 

ھا تن بر جمعيت فقير،  ايم، ميليون آن رسيده
نشينی از  حاشيه.  خانمان افزوده شد گرسنه و بی

تعداد زنان و .   ميليون نيز تجاوز کرد١٠رقم 
. خواب افزايش يافت مردان و حتا کودکان کارتن

چندين ميليون کودک، مدرسه را رھا کردند و به 
. صفوف کودکان کار و خيابانی پيوستند

اعتياد .  ای به خود گرفت سابقه گری ابعاد بی تکدی
. به انواع و اقسام مواد مخدر بازھم گسترش يافت

 ٢٠٠آمار زندانيان که پيش از اين متجاوز از 
ھا را تا به آن  شده بود، اکنون زندان ھزار اعGم

ھا از دولت  حد انباشته که رئيس سازمان زندان
خواھد که برای زندان زدايی کاری بکند،  می

ھای کشتار  ساز و کمپ ھای تازه چون زندان
 .کند معتادان، ديگر کفايت نمی

فجايعی که ارتجاع حاکم بر ايران در اين يک 
سال به بار آورده است، فقط به عرصه اقتصادی 

. و عواقب اجتماعی فقر و بيکاری محدود نبود
در اين يک سال، رژيم ديکتاتوری و اختناق، 
فشارھای سياسی، سرکوب و کشتار را تشديد 

ھمه ستم و سرکوبی که زنان در  به آن.  کرد
رو بودند، اکتفا نکرد،  ھای گذشته با آن روبه سال

عGوه بر تشديد سرکوب  خيابانی زنان، 
صورت زنان و چاقوکشی عليه  اسيدپاشی به

ھای دولت دينی در  گری زنان، از نمونه وحشی
در اين سال، صدھا تن از مردم .   بود٩٣سال 

ايران، کارگران، معلمان، زنان، دانشجويان، 
جوانان، معتقدين به باورھای دينی ديگر، مخالفين 

نگاران، فعاeن سياسی،  ستمگری ملی، روزنامه
مدافعين آزادی و سوسياليسم، دستگير و به حبس 

 .محکوم شدند
در اين .  سابقه بود  کم٩٣ھا در سال  تعداد اعدام

سال، eاقل ھزار تن از مردم ايران به اتھامات 
در ميان اين اعداميان گروھی . مختلف اعدام شدند

با اتھامات سياسی و يا باورھای مذھبی غير 
 .شيعی اعدام شدند
، ٩٣ترين اقدامات رژيم در سال  يکی از وحشيانه

درآوردن چشم يک جوان، به بھانه اجرای 
البته .  مجازات ضد انسانی اسGمی قصاص بود

جمھوری .  گری اولين نمونه آن نبود اين وحشی
ھای  اسGمی ھمانند دولت اسGمی داعش، نمونه

گری اسGمی  متعدد و فراوانی از اين وحشی
وپا، قطع انگشتان،  بريدن دست.  داشته است

درآوردن چشم، سنگسار و زجرکش کردن زنان، 
ربودن و قتل نويسندگان و فعاeن سياسی، ترور 
مخالفين، قتل حتا برخی از سران پيروان مذاھب 

ديگر، کشتار ھزاران مخالف سياسی رژيم در 
 ھزار ۵عام حدود  نيمه اول دھه شصت، قتل

، ۶٧زندانی سياسی در طول دو ماه در سال 
ھای ساکن ايران،  کشتار صدھا تن از مردم مليت

ای از  کرد، عرب، بلوچ، ترکمن تنھا گوشه
شمار دولت دينی حاکم بر ايران بوده  جنايات بی

 نيز انجام داد، ادامه ٩٣است و آنچه که در سال 
 .ھمان جنايات است

در کشوری که طبقه حاکم و دولت دينی پاسدار 
ھمه جنايت به بار آورده است و تنھا به  آن، اين

چند نمونه از فجايع آن در سالی که گذشت، اشاره 
شد، ديگر جايی برای پرداختن به پايمال کردن 
حقوق فردی، اجتماعی و سياسی مردم ايران، 
ديکتاتوری عريان طبقاتی و استبداد دينی، باقی 

 .ماند نمی
دھد،  آنچه که جمھوری اسGمی انجام داده و می

پرست و ارتجاعی برای حفظ  ای کھنه تGش طبقه
نظمی کھنه و پوسيده است که به گذشته تاريخی 

گری رژيم  اما ھر آنچه که وحشی.  تعلق دارد
. حکم تاريخ رفتنی است گسترده باشد، بنا به

ھای کارگر و زحمتکش مردم ايران سرانجام  توده
شکنند و نظمی  اين نظم ارتجاعی را در ھم می

 .نشانند جای آن می نوين را به
ای که سرتاسر جامعه ايران را  مقاومت و مبارزه

وضوح اين حقيقت را نشان  فراگرفته است، به
، کمتر روزی بدون ٩٣در طول سال .  دھد می

ھای مردم ايران عليه نظم حاکم بر  مبارزه توده
وقفه کارگران،  مبارزات بی.  ايران گذشت

مبارزات معلمان و پرستاران، مبارزات زنان و 
دانشجويان، مبارزات جوانان در ھر کوچه و 
خيابان، نويدبخش فردای روشنی برای مردم 

فقط مبارزه، تشديد مبارزه، اتحاد و .  ايران است
ھای کارگر و زحمتکش مردم  ھمبستگی توده

ايران و ھمه ستمديدگان عليه رژيم ارتجاعی ضد 
آوری به يک  انسانی حاکم بر ايران و روی

تواند مردم ايران را از شر تمام  انقGب می
فجايعی که نظم موجود و رژيم پاسدار آن، 

 .جمھوری اسGمی به بار آورده است، نجات دھد
با آرزوی سالی سرشار از پيروزی در مبارزه 
برای برانداختن نظم کھنه و ارتجاعی حاکم و 

ھای مردم در  برپايی جامعه نوينی که در آن توده
رفاه، آزادی و برابری زندگی کنند و بھار طبيعت 
با بھار اجتماعی ھمراه گردد، سال نو را به مردم 

 .گوييم ايران تبريک می



 ٣ ۶٨٩ شماره  ٩٣نيمه دوم  اسفند      ٣

۶درصفحه   

 يک ارزيابی اجمالی از کابينه روحانی در سالی که گذشت

در واقع روحانی برای رسيدن )..تاکيد از ماست(
به قدرت تا آنجا که برايش ممکن بود، وعده ھايی 

. از اين دست به خورد توده ھای مردم ايران داد
حکومتی "  اصGح طلبان"وعده ھايی که نه فقط 

را به وجد آورد، بلکه تمامی جريان ھای طرفدار 
را نيز به "  جنبش سبز"از جمله "  اصGح نظام"

 . رقص و پايکوبی واداشت
عGوه بر سياست داخلی، در عرصه مناسبات 

حل .  خارجی نيز روحانی وعده ھای مبسوطی داد
نزاع ھسته ای و نيز حرکت در مسير تنش زدايی 
ميان جمھوری اسGمی با ديگر کشورھای منطقه 
و جھان از جمله وعده ھايی بودند که کابينه 
روحانی اعGم کرد سياست خارجی اش را در 

 ماه ۶حال اگر از .  اين مسير متمرکز خواھد کرد
اول نشستن روحانی بر پست رياست جمھوری 

 ماه اول عمدتا صرف ۶بگذريم، با اين فرض که 
تشکيل کابينه و سوار شدن دولت به اصطGح 

 -روحانی بر اوضاع سياسی"  تدبير و اميد"
 ماھی که ۶.  اجتماعی حاکم بر جامعه گذشته باشد

ھم اکنون حاميان پنھان و آشکار کابينه روحانی 
سعی دارند در توجيه عدم تحقق وعده ھای دولت 

با فرض .  جديد با مسامحه از کنارش بگذرند
چنين مسامحه ای دست کم با نگاھی به تحوeت 
سياسی جامعه طی يک سال گذشته، می توانيم 
يک ارزيابی اجمالی و واقع بينانه از کابينه 
روحانی در مسير تحقق يا عدم تحقق وعده ھای 

 .انتخاباتی اش داشته باشيم
پوشيده نيست که در عرصه سياست داخلی، 
روحانی روی رفع تبعيض جنسيتی اعمال شده بر 
زنان، رعايت جايگاه و منزلت آنان در جامعه و 

حقوق "مھمتر از ھمه در ايجاد و حفظ 
حال ببينيم .  زنان تاکيد خاصی داشت"  شھروندی

در ھمين عرصه معين دست آورد کابينه روحانی 
، ٩٣برای زنان کشور چه بوده است؟ طی سال 

نه تنھا کمترين گشايشی در بھبود وضعيت زنان 
ايجاد نشد، بلکه وضعيت آنان به لحاظ سرکوب، 
اعمال تبعيض جنسيتی، اعدام و عدم برخورداری 

به درجاتی وخامت "  حقوق شھروندی"زنان از 
در يک .  بارتر از دوران احمدی نژاد نيز گرديد

سال گذشته بيشترين و بدترين قوانين تبعيض 
جنسيتی عليه زنان در مجلس ارتجاع تصويب 

منشور .  شده يا در حال بررسی و تصويب ھستند
کابينه روحانی با توجه به "  حقوق شھروندی"

آنھمه تبليغات پر سر و صدايی که کابينه روحانی  
راه "  اصGح طلب"فمنيست   –و زنان بورژوا 

انداختند، بی آنکه کمترين التيامی بر زخم ھای 
عميق تبعيض جنسيتی اعمال شده بر زنان ايران 
داشته باشد، ھمانند کاغذ پاره ای بی مصرف زير 
گرد و خاک دفتر رياست جمھوری و نيز غبار 
فراموشی و مشمئز کننده حافظه تاريخی ھمان 

فمنيسِت مدعی اصGحات مدفون   –زنان بورژوا 
طی ھمين مدت کمترين اجتماع مدنی .  شده اند

پديده .  زنان با سرکوب و زندان مواجه شد
اسيدپاشی روی دختران و زنان اصفھان به 
عنوان نوعی از اعمال خشونت حکومتی از جمله 
آشکارترين و علنی ترين اقدام سرکوبگرانه عليه 
زنان بود که طی يک سال گذشته به وقوع 

بی تفاوتی، سکوت و عدم پيگيری .  پيوست

پرونده اسيد پاشی اصفھان از سوی کابينه 
روحانی که وزرای کشور و اطGعات او می 
بايست اين پرونده را دنبال می کردند، بسی 
مشمئز کننده تر از خود جنايت اسيد پاشی در 

پرونده ای که عامGن آن ھمچنان .  اصفھان است
با اقتدار در جامعه حضور دارند، اما، در عوض 
فعاeن اجتماعی و زنانی که نسبت به پديده اسيد 
پاشی معترض بودند، بازداشت و بعضا در زندان 

 .ھستند
روند تحقق وعده ھای کابينه روحانی در ديگر 
عرصه ھای سياست داخلی نيز چيزی مشابه 

وعده بھبود شرايط معيشتی .  وضعيت زنان است
مردم و رفع موانع موجود بر سر راه ايجاد تشکل 
ھای صنفی کارگران آنچنان آشکار و عيان است، 

. که ديگر نيازی به ھيچ توضيح و تفسيری ندارد
طی يک سال گذشته، نه تنھا در وضعيت معيشتی 
توده ھای مردم کمترين بھبودی حاصل نشد، نه 
تنھا جھت رفع موانع تشکل يابی کارگران 

، ٩٣کمترين روزنه ای گشوده نشد، بلکه در سال 
سياست تھديد، بازداشت و محاکمه کارگران 
پيشرو، روندی کامG صعودی به خود گرفته 

کارگرانی که صرفا به دليل حضور در .  است
تجمعات و اعتراضات صنفی شان بازداشت، 

اعدام ھا .  محاکمه و اخراج شده و می شوند
روندی صعودی و رو به رشد داشته، فضای 
امنيتی جامعه نيز به روی فعاeن سياسی، 

وعده .  اجتماعی ھر روز تنگ و تنگتر شده است
ھای روحانی در ھمه عرصه ھايی که به توده 
ھای مردم ايران داده بود، نه تنھا وعده ھايی پوچ 
و دروغين از آب درآمدند، بلکه آن وعده ھايی را 

حکومتی داده بود و "  اصGح طلبان"ھم که به 
دست کم انتظار می رفت برای اين جماعت 
مفلوک شايد شرايط سياسی بھتری فراھم گردد، 
نه تنھا چنين نشد، بلکه وعده ھا روحانی در اين 

 . بخش نيز در ھوا معلق مانده اند
تھديد، بازداشت و زندانی کردن روزنامه نگاران 
و فعاeن اجتماعی که عمدتا از طيف ھمين 

ھستند، نه تنھا کاھش نيافته، که "  اصGح طلبان"
عGوه بر اين ھا، مير .  بعضا بيشتر ھم شده است

حسين موسوی، زھرا رھنورد و مھدی کروبی 
که طبق وعده روحانی قرار بود در يک بازه 
زمانی يک ساله حصرشان شکسته شود، نه تنھا 
اين امر متحقق نشده است، بلکه محمد خاتمی 
رھبر معنوی اصGح طلبان حکومتی و رئيس 
جمھوری دو دوره ھمين نظام اسGمی نيز در 
حصر ممنوع التصويری و خبری قرار گرفته 

تا جايی که ھم در جديدترين گزارش احمد .  است
شھيد و ھم در گزارش ساeنه سازمان عفو بين 
الملل جھت بررسی وضعيت حقوق بشر، آزادی 
بيان، اجتماع و تجمع، پيگرد فعاeن مدنی حقوق 
زنان، روزنامه نگاران به صراحت قيد شده است 
که از زمان روی کار آمدن روحانی تا به امروز، 
وضعيت حقوق بشر شھروندان در ايران بھتر 

 . نشده است
از ناکامی ھا و عدم تحقق وعده ھای روحانی در 
عرصه سياسی و اجتماعی که بگذريم، طی سال 

 کابينه روحانی با دو چالش بزرگ در عرصه ٩٣
تشديد .  داخلی و خارجی مواجه بوده است

کشمکش ھا درونی نظام و روند فرسايشی 
مذاکرات اتمی از جمله مھم ترين و چالش 
برانگيزترين موضوعاتی ھستند که کابينه 
روحانی طی سال گذشته با آن دست به گريبان 

از آغار روی کار آمدن دولت به .  بوده است
اصطGح اعتدال و اميد، جناح رقيب روحانی به 
صورت ائتGفی از اصولگرايان، دلواپسان و 
جبھه پايداری عليه سياست ھای اعGم شده 

دامنه اين کشمکش .  روحانی صف آرايی کردند
ھا، که در ابتدا با عدم رای اعتماد به تعدادی از 
وزرای کابينه روحانی شروع شد، با شروع سال 

 عمدتا روی موضوعاتی از قبيل عفاف و ٩٣
حجاب زنان، معضGت فرھنگی، سياسی، 
اجتماعی و به طور اخص در ارتباط با روند 
مذاکرات ھسته ای ميان جمھوری اسGمی و 

 به صورت آشکارتری سر ۵+١گروه کشورھای 
تضادھا و کشمکش ھايی که ھر روز .  باز کردند

به شکلی و بعضا در ابعادی مختلف جناح ھای 
رقيب را به تقابل و افشاگری عليه ھم واداشت و 

 . تا به امروز ھم ادامه دارد
طی يک سال گذشته،عGوه بر لشکرکشی ھای 

و نيروھای جبھه پايداری که "  دلواپسان"خيابانی 
گاه و بيگاه در سطح شھرھا به صورت کارناوال 
صف آرايی می کردند، دستگاه قضايی جمھوری 
اسGمی و سپاه پاسداران نيز ھرکدام به صورت 
ملوک الطوايفی در گوشه و کنار حاکميت سياسی 
جمھوری اسGمی در تعارض با سياست ھای 

کنسرت .   اجرايی کابينه روحانی عمل کرده اند
ھا و جشنواره ھای موسيقی که تماما مجوز 
وزارت ارشاد دولت را بھمراه دارند، با يک 
حکم قضايی از اجرا و رفتن روی صحنه باز 

عملکرد سپاه پاسداران ھم که نياز به .  مانده اند
اين نھاد وابسته به خامنه ای بعضا .  توضيح ندارد

تا بدانجا پيش می رود که راسا ھم خود حکم 
قضايی صادر می کند و ھم جھت اجرای احکام 
صادره به دستگيری افراد مورد نظر خود، 

لذا، با توجه به مجموعه .  مبادرت نيز می ورزد
ساختار سياسی ھيئت حاکمه ايران و با توجه به 
اينکه روحانی خودش يکی از مھره ھای اصلی 
ھمين نظام وeيی بوده که سال ھای متمادی در 
پست ھای خطيرامنيتی از جمله در راس شورای 
امنيت ملی جمھوری اسGمی انجام وظيفه می 
کرده است، از ھمان ابتدا روشن بود تا کمترين 
ترديدی در عدم تحقق وعده ھای پوچ و دروغين 

اما به رغم ھمه .  روحانی وجود نداشته باشد
واقعيت ھای موجود و به رغم اينکه شخص 
روحانی در قد و قواره ای نبود تا برای تحقق 
وعده ھای خودش ھزينه و بھايی بپردازد، ناگفته 
پيداست که تضادھا، کشکمش ھا و بحران ھای 
درونی نظام و به تبع آن مانع تراشی جناح رقيب، 
خود نيز عامل بازدارنده ديگری در پيشبرد 

عاملی .  سياست گذاری ھای کابينه روحانی بود
که انعکاس بازدارندگی آن تا کنون بيش از ھر 
جای ديگر در روند مذاکرات ھسته ای و سياست 

يعنی .  خارجی کابينه روحانی بازتاب داشته است
نزاع و کشمکش ھای موجود، تاثيرات منفی و 
بازدارندگی خود را ھم در سياست گذاری ھای 
داخلی دولت روحانی و ھم در عرصه سياست 
خارجی و به طور اخص در مذاکرات ھسته ای 

 .برجای نھاده است
ھمزمان با تشديد تضادھای درونی و کشمکش 

١از صفحه   
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١از صفحه   

 اقتصاد ايران
  در سالی که گذشت

اگرچه عدم پيشرفت در اين بخش .  شود نمی
المللی نسبت داده  ھای بين عموما به تحريم

شود، اما در ھر صورت و به ھر علتی که  می
، اقتصاد )از جمله کاھش بھای نفت و گاز(باشد 

از تنھا مزيت واقعی خود برای رونق ايران 
ای ببرد و اين در  اقتصادی نيز نتوانسته بھره

ست که دولت قطر تنھا از محل صادرات  حالی
ھا منابع گازی  گاز مايع که بسياری از آن

 توانست ٢٠١۴مشترک با ايران است، در سال 
ی  بنابر گفته.   ميليارد دeر درآمد داشته باشد٧٣

منصور معظمی معاون وزير نفت، صنعت نفت 
گذاری نياز دارد تا   ميليارد دeر سرمايه٣٠به 
 .چنان در کورس رقابت باقی بماند ھم

سقوط بورس و رکود در بازار سھام يکی ديگر 
ھای روشن تشديد رکود اقتصادی در  از نشانه

گويد  گونه که مارکس می سال گذشته است، ھمان
بورس دماسنج وضعيت اقتصادی نظام 

 يعنی در ٩١از مھرماه سال .  داری است سرمايه
که صنايع و  اوج بحران اقتصادی و در حالی

ھای بزرگ را بحران و رکود فرا گرفته  شرکت
بود، بازار بورس به دليل عوامل غيراقتصادی 

دخالت نھادھای نزديک و يا وابسته به قدرت در (
رونق )  بازار بورس براساس سياست دولت وقت

سال سودھای حتا  گرفت و در طول يک
ھا و ديگر  صددرصدی نصيب برخی از بانک

موسسات بزرگ مالی شد که به بازار بورس 
ھای  در اين ميان سرمايه.  ھجوم آورده بودند

سرگردان نيز با ديدن رونق بازار بورس، به 
جای بازار ارزھای خارجی و طG که تا حدودی 

تا .  اشباع شده بود، به اين بازار ھجوم آوردند
در .   اين وضعيت ادامه داشت٩٢ماه سال  دی

ست که  ی مجازی واقع اين ويژگی سرمايه
مانند )  غيراقتصادی(تاثير عواملی  تواند تحت می

حبابی رشد کند، اما اين حباب ھرگز پايدار 
ماند و در اثر عوامل واقعی اقتصادی مانند  نمی

ست  ترکد و اين ھمان اتفاقی رکود اين حباب می
 تاکنون در بورس افتاده ٩٢ماه سال  که از دی

 ھزار ٨٩در حالی که شاخص بورس به .  است
 ھزار واحد ارزش ٢۴واحد رسيده بود تاکنون 

.  ھزار واحد رسيد۶۵خود را از دست داده و به 
جدا از حاکم شدن رکود در بازار بورس، ارزش 

ماه سال  کل بازار بورس و فرابورس که در دی
 ھزار ميليارد تومان رسيده بود، ۵٣٠ به ٩٢

 ھزار ميليارد تومان رسيد، يعنی ٢٩١اکنون به 
سھامداران بورس به طور متوسط حدود نيمی از 

 خود را از دست دادند و اگر تنزل ارزش سرمايه
لایر به دليل تورم را به آن اضافه کنيم، ارزش 

. ھا بيش از نصف کاھش يافته است واقعی پول آن
از فروريزی بازار بورس در طول سال گذشته 

ھای تعميق رکود  عنوان يکی از نشانه توان به می
 .اقتصادی نام برد

ھای  جا به افزايش چک شايد بد نباشد که در ھمين
براساس آمار .  ای داشته باشيم برگشتی نيز اشاره

 ماھه ٩ھای برگشتی در  بانک مرکزی تعداد چک
 درصد و ٢٠/  ۴سال جاری نسبت به سال گذشته 

 درصد افزايش ٣۵/  ١ھای برگشتی  مبلغ چک
داشته است، نکته جالب توجه اين است که تعداد 

 نيز رکورد ٩٢ھای برگشتی در سال  و مبلغ چک
 رکود ٩٣شکسته بودند و بدين ترتيب سال 

ھای برگشتی از  جديدی از ميزان و مبلغ چک
ھای برگشتی  افزايش چک.  خود برجای گذاشت

اما در شرايطی که بحران تداوم دارد تقاضا 
وجود ندارد و بيشتر جابجايی نيروی کار را 

اگر در اين ميان حتا از نيروی کار .  شاھديم
موجود کم شود يعنی شاھد اخراج کارگران باشيم 

تر شدن بحران  ھای عميق باز يکی از نشانه
برای مثال براساس گزارش مرکز .  تواند باشد می

ھای اخير يک ميليون و پانصد ھزار  آمار در سال
نفر از شاغلين بخش صنعت و کشاورزی کاسته 
شده و در عوض نزديک به ھمين رقم بر تعداد 

شامل مشاغل (شاغلين در بخش دولتی، خدمات 
اگر نگاھی بر .  و مسکن افزوده شده است)  کاذب

غير از  بينيم که به شاغلين جديد داشته باشيم می
ھای  ھا شامل شغل بخش مسکن ساير بخش

غيرتوليدی و عموما کاذب ھستند بنابر اين آمار 
فوق يک نشانه از تعميق بحران اقتصادی 

 .تواند باشد می
ھای  رکود در بخش صنعت يکی ديگر از نشانه

ی فرھاد رھبر، رئيس  گفته به.  تداوم رکود است
 درصد از ٣٠امروز تنھا "سابق دانشگاه تھران 
بارھا مقامات دولتی از ".  بخش توليد فعال است

تعطيلی و نيمه تعطيلی مراکز توليدی سخن 
 ھزار نفر ١٠٠تنھا در صنعت نساجی .  اند گفته

بحران بويژه در .  اند در طی ده سال بيکار شده
برای مثال .  ھا بسيار شديدتر است برخی از رشته

با وارد شدن بخش مسکن به رکود، بسياری از 
تعطيل )  سنتی و نيمه سنتی(ھای توليد آجر  کارگاه

ھای توليد سيمان تنھا  در اين ميان کارخانه.  شدند
با تکيه بر صادرات بويژه به عراق قادر به ادامه 

ھا مانند صنايع  برخی از رشته.  اند کاری بوده
چاپ نيز با بحران عميقی روبرو ھستند و 

. اند ھا عمG بدون کار مانده خانه بسياری از چاپ
صفايی فراھانی از مقامات دولتی در دوران 
رفسنجانی و خاتمی در مصاحبه با روزنامه 

گر در  و در پاسخ به سوال مصاحبه"  شرق"
 ١٠ارتباط با آمار بانک مرکزی در مورد رشد 

درصدی بخش صنعت نسبت به سال گذشته اين 
) ٩٢(کند که سال گذشته  نکته را يادآوری می

 درصد داشته و ھنوز تا ٢١صنعت رشد منفی 
ی زيادی وجود  بازگشت به نقطه قبل از آن فاصله

"گويد چنين می دارد، وی ھم اگر نگاھی به : 
آمارھا داشته باشيم، توليد ناخالص ملی از حدود 

 ٣۶۵سال قبل به حدود   ميليارددeر در سه۴٨۵
اما ".  ميليارددeر رسيده و اين رقم کمی نيست

بخش کشاورزی و مسکن نيز از وضعيت بھتری 
رکود و کاھش توليدات .  برخوردار نيستند

کشاورزی که با بحران کم آبی تشديد شده، باعث 
ھا به  خانه خرابی روستائيان و مھاجرت آن

بسياری از روستاھا خالی از .  شھرھا شده است
افزايش .  چنان ادامه دارد سکنه شده و اين روند ھم

واردات کاeھای اساسی از جمله گندم و ورود 
ھا حتا به صورت قاچاق يکی از  بسياری از ميوه

 .نتايج تشديد رکود در توليدات کشاورزی است
ھای آخر عمر  بخش مسکن نيز که بويژه در سال

از "  مسکن مھر"نژاد و با طرح  دولت احمدی
رونق برخوردار شده و توانسته بود برخی از 
مھاجران روستا را به کار جذب کند، در دو سال 
اخير با بحران و رکود عميقی روبرو گرديد که 
يکی از دeيل آن بحران مالی دولت و ناتوانی از 

 .باشد می" مسکن مھر"ی  تامين ھزينه
در بخش نفت و صنايع مربوط به آن نيز که 
بيشترين تGش دولت روحانی بر ايجاد رونق در 
اين بخش است، ھيچ نشانی از پيشرفت ديده 

از سوی ديگر بھای لایر در برابر دeر در .  يافت
اين دوره اگرچه کاھش يافت اما اين کاھش به 

)  به بعد٨٩از سال (نژاد  شدت دوران احمدی
نبود و اين تنھا نتايجی بود که دولت روحانی 

 .ھا مانور بدھد توانست بر روی آن می
المللی پول نيز که بر آمارھای  آمار صندوق بين

ست که زياد از  دولتی استوار است، طبيعی
براساس آمار .  آمارھای دولتی فاصله نداشته باشد

 و در پی دو سال ٢٠١۴اين صندوق در سال 
 درصد ١/  ۴۶رشد منفی، اقتصاد ايران معادل 

چنين برای سال  صندوق ھم.  رشد داشته است
 درصد برای اقتصاد ٢/  ٢ رشدی معادل ٢٠١۵

المللی پول ھمان  صندوق بين.  بينی کرد ايران پيش
ھا در  ارگانی است که از سياست حذف يارانه

ھايی  بينی نژاد کلی تقدير کرد و پيش دوران احمدی
که بر آن اساس از رشد اقتصادی ايران در 

حدودا ( ميGدی ٢٠١٣ و ٢٠١٢ھای  سال
ارائه داد با آمارھايی که )  ٩٢ و ٩١ھای  سال

بعدتر دولت روحانی از اين دو سال ارائه داد 
 .کلی متفاوت بود

واقعيت اين است که بحران اقتصادی در ايران 
بسيار عميق است و با روی کار آمدن روحانی 

ھای اقتصاد رخ نداده  ھيچ تغيير کيفی در سياست
خاطر نقش   روحانی به دولت.  و نخواھد داد

ای که دولت در اقتصاد دارد، با اتخاذ  گسترده
ھايی سعی کرد تا در اين مدت، بروز  سياست

ھای آخر دوران  گردبادھای جديدی که در سال
نژاد اقتصاد را درھم کوبيد به تاخير  احمدی

حلی اساسی داشته  که برای آن راه اندازد، بدون آن
دولت روحانی از شدت و عمق بحران .  باشد

نکاست، برعکس بحران عمق بيشتری يافت و 
توان به راحتی از افزايش بيکاری،  اين را می

تداوم تورم، رکود در صنعت و سقوط بازار 
ھای  سخنان روحانی و مليجک.  بورس دريافت

 –اطراف او در رابطه با خروج از بحران رکود 
ھم با اين  تورمی و بازگشت به رونق اقتصادی آن

آمارھا و وضعيت اقتصادی تنھا به سخره گرفتن 
 . استھای اقتصادی واقعيت

يکی از نشانه ھای بحران، افزايش فاصله طبقاتی 
به شکلی غيرمتعارف و بدتر شدن وضعيت 

زمانی که بحران اقتصادی .  معاش مردم است
) دوران رونق(حاکم است، جامعه بيش از گذشته 

. شود، ثروتمندان و فقرا به دو قطب تقسيم می
تمامی آمارھا نيز حکايت از تداوم آن در دوران 

ھای  در دو سال اخير گروه.  رياست روحانی دارد
باز ھم بيشتری از کارگران و زحمتکشان به زير 
خط فقر رانده شدند و ثروتمندان، ثروتمندتر 

شدت کاسته  شدند، از قدرت خريد اقشار ميانی به
 .و وضعيت آن ھا به وخامت بيشتری گرائيد

ھای مھم تداوم و يا تعميق  يکی ديگر از نشانه
رکود، بيکاری و افزايش آن است که مقامات 
دولتی نيز قادر به کتمان آن نيستند و حتا براساس 

 درصد خانوارھا ھيچ ٢۴اعGم بانک مرکزی در 
ی بيکاری و  رابطه.  فرد شاغلی وجود ندارد

در .  ای کامG مستقيم است بحران اقتصادی رابطه
ھای جديدی ايجاد  صورت رونق اقتصادی شغل

شده و بازار کار متقاضی نيروی کار جديد است، 
  ۵درصفحه 



 ۵ ۶٨٩ شماره  ٩٣نيمه دوم  اسفند      ۵

  ۶درصفحه 

۴از صفحه   

 اقتصاد ايران
  در سالی که گذشت

ای در  بويژه در ايران که دولت نقش گسترده
تواند تا حدود زيادی پاسخ سوال  اقتصاد دارد می

دو بودجه دولت .  باe را در خود داشته باشد
ی  روحانی چيزی فراتر و متمايزتر از بودجه

نژاد  ھای پيش از او از جمله دولت احمدی دولت
چون  دو بودجه دولت روحانی ھم.  نبوده و نيست

پيشينيان او در خدمت بسط و گسترش دستگاه 
امنيتی، سرکوب، بوروکراسی و تحميق   –نظامی 

تنھا در يک نمونه و در حالی .  مذھبی بوده است
که نابودی محيط زيست مشکGت بزرگی را 

آبی و  برای مردم ايران پديد آورده و بی
تفاوت  کند، دولت بی خشکسالی کشور را تھديد می

ھای  به اين موضوع تنھا بر ارقام بودجه دستگاه
نظامی و مانند آن افزوده و در يک قلم يک 
ميليارد و دويست ميليون دeر از صندوق توسعه 
ارزی به تامين نيازھای نظامی اختصاص داد، 

شد با کلی از  در حالی که با ھمين مبلغ می
 .مشکGت محيط زيستی و خشکسالی مبارزه کرد

ترين بخش بودجه که نمايی از اقتصاد در  اما مھم
دھد، وضعيت مالی  سال آينده را به ما نشان می

دولت برای تامين دستگاه عظيم .  دولت است
ھای  نظامی و بوروکراسی و نيز بودجه دستگاه

دولت در .  مذھبی به شدت با کسری روبرو است
ھای  سال آينده پولی برای خرج کردن در پروژه

عمرانی ندارد و از ھمين رو در بودجه طرح 
بينی شده و  ھای عمرانی پيش فروش پروژه

بينی  ميزانی نيز که به عنوان بودجه عمرانی پيش
پولی  ی بی نژاد به بھانه شده مانند دوران احمدی

طور که در  ھمان.  ھرگز تخصيص نخواھد يافت
جاری و حتا در مورد بخشی از بودجه  سال

ھايی مانند  خانه جاری اين اتفاق افتاد و وزارت
آموزش و پرورش و بھداشت و درمان ھم اکنون 
کسری بودجه ھزاران ميلياردی سال گذشته را به 

ی وزير آموزش  به گفته(سال آينده بايد منتقل کنند 
 ھزار ميليارد کسری ۵و پرورش اين وزارتخانه 

بودجه دارد که بخشی از آن مطالبات معوقه 
ھای  شود که اتمام پروژه گفته می!!).  معلمان است

 ھزار ميليارد تومان ۴٠٠عمرانی کليدخورده 
ی  طلبد و با اين وضعيت اگر پروژه بودجه می

کشد   سال طول می٢٠جديدی اضافه نشود حداقل 
 !!ھا به پايان برسند تا اين پروژه

در .  شود جا ختم نمی اما معضل مالی بودجه به اين
ھنگام ارائه بودج�ه ب�ه م�ج�ل�س، س�ع�ي�د ل�ي�Gز از 

 ھزار ٣٠حاميان روحانی گفته بود که اگر بودجه 
. ی بزرگی نيس�ت ميليارد کسری داشته باشد فاجعه

جدا از آن که کس�ری ب�ودج�ه در ش�راي�ط ب�ح�ران 
خ��ود ي��ک م��ع��ض��ل  خ��ودی ت��ورم��ی ب��ه  –رک��ود 

ی کس�ری  باشد، واقعيت اي�ن اس�ت ک�ه ف�اج�ع�ه می
ی  گ��ف��ت��ه ب��ه.  ب��ودج��ه ب��ي��ش��ت��ر از رق��م ف��وق اس��ت

پورابراھيمی نائ�ب رئ�ي�س ک�م�ي�س�ي�ون اق�ت�ص�ادی 
 ھ�زار م�ي�ل�ي�ارد ۵٠ با کس�ری ٩۴مجلس، بودجه 

اما توکلی ديگر نماينده مجلس .  تومانی روبروست
. دھ�د تر توض�ي�ح م�ی معضل مالی دولت را واضح

در ب�ودج�ه س�ال آي�ن�ده، دول�ت و : " نويسد وی می
 ھ�زار م�ي�ل�ي�ارد ٣٠کميسيون اجازه انتشار حدود 

تومان اوراق مشارکت و صکوک و اسناد خ�زان�ه 
را ب�رای دول�ت، ش�رک�ت ھ�ای ب�زرگ دول�ت�ی و 

در حالی که بخ�ش ع�م�وم�ی .  ھا داده اند شھرداری
 ھزار م�ي�ل�ي�ارد ت�وم�ان ١۶۵ بايد ٩۵تا پايان سال 

اي��ن ي��ع��ن��ی کس��ری ب��ودج��ه .  اص��ل و ف��رع ب��دھ��د
 !ھ�������ای آي�������ن�������ده ش�������دي�������دت�������ر در س�������ال

يابد اما در شرايطی  تورم تا حدودی افزايش می
که رشد اقتصادی وجود ندارد و حتا منفی است 
ممکن است نرخ تورم حتا منفی شود يعنی نرخ 

در ايران .  کاeھا و خدمات در مجموع کاھش يابد
حتا با نرخ دولتی تورم نيز .  گونه نيست اما اين

المللی پول و بانک  براساس آمارھای صندوق بين
 برابر نرخ ۶جھانی، نرخ تورم در ايران حدود 

از نظر بانک جھانی ايران .  تورم جھانی است
دومين نرخ باeی تورم در جھان و از نظر 

المللی پول دومين نرخ باeی تورم در  صندوق بين
منطقه خاورميانه، شمال آفريقا و آسيای مرکزی 

ست که ايران از جمله  اين در حالی.  را دارد
ست که دارای رشد مثبت اقتصادی  کشورھايی

 ٨مثG در حالی که ھند تورمی حدود .  نيست
 ۵/  ۴درصدی دارد رشد اقتصادی آن نيز معادل 

آمارھای دولتی  براساس اما ايران.  درصد است
 داشته که  درصدی٣۵ تورم ٩٢در حالی سال 

 نيز ٩٣سال .   بوده است٢رشد اقتصادی آن منفی 
از اين قاعده مستثنا نيست و حتا براساس 

با ميزان )   درصد١٧(آمارھای دولتی نرخ تورم 
ھای آن ھيچ  و شاخص)   درصد٢(رشد اقتصادی 

گونه ھماھنگی نداشته و حکايت از تداوم بحران 
 .تورمی دارد –رکود 

يکی از آمارھايی که نرخ تورم اعGم شده از 
سوی دولت را به شدت زير سوال برده و نيز 

ست برای موج جديدی از افزايش  زنگ خطری
 است که ٩٣نرخ تورم، افزايش نقدينگی در سال 

نژاد نيز   سال دوران احمدی٨حتا از متوسط 
ی معاون اقتصادی بانک  گفته به.  باeتر بود

ماه سال جاری ميزان  مرکزی در پايان دی
 . ھزار ميليارد تومان رسيد۶٨٧نقدينگی به 

و روزنامه )   آبان١۵(به گزارش سايت الف 
نرخ رشد نقدينگی در يک سال )   آبان٢٨(شرق 

ھای   باeتر از تمامی سال٩٣منتھی به شھريور 
چنين باeترين  ايران ھم.  پيش از آن بوده است

ميزان رشد نقدينگی را بعد از ازبکستان در 
 آفريقا، خاورميانه و آسيای مرکزی  منطقه شمال

 دارد
در بازار )  حجم پول و شبه پول(ميزان نقدينگی 

. بايد ھمواره تناسبی با حجم اقتصاد داشته باشد
اگر ميزان نقدينگی افزايش يابد در حالی که از 

، )رشد منفی اقتصادی(حجم اقتصاد کاسته شده 
آن وقت نقدينگی به سمت بازارھای مجازی 

آورند که منجر به ايجاد حباب و  سرمايه ھجوم می
مانند .  گردد در نتيجه تشديد رکود و تورم می

طور  حبابی که در بازار بورس ايجاد شد و ھمان
که در باe توضيح داده شد منجر به دود شدن 

ی مجازی در   ھزار ميليارد تومان سرمايه٢٠٠
طور که در باe و به نقل از  يا ھمان.  بورس شد

صفايی فراھانی آمد، زمانی که حجم اقتصاد در 
 کوچک شده باشد اما در طول %٢۵طی سه سال 

 ھزار ٣١٨ھمين سه سال ميزان نقدينگی از 
 ھزار ۶۵٣به )  ٩٠شھريور (ميليارد تومان 

گر  رسيده باشد، بيان) ٩٣شھريور (ميليارد تومان 
. تواند باشد ی اقتصادی نمی چيزی جز فاجعه

ھای روحانی در  اکنون ديگر بايد واقعا گفته
تورمی   –رابطه با خارج شدن از بحران رکود 

 .مزه و کثيف ناميد را يک جوک بی
اما آيا براستی دولت روحانی سياستی برای برون 
رفت از بحران داشته و در عمل آن را به اجرا 

ای از  عنوان آئينه بودجه به!  درآورده است؟
ھای اقتصادی دولت و وضعيت اقتصادی،  سياست

گر  گر ھيچ چيز نباشد حداقل بيان اگر نشان
ی آن، خود را در تقاضای  ست که دامنه رکودی

جا که بايد برای کاeھا  آن.  دھد موثر نشان می
خريداری پيدا شود خريداری نيست و علت آن 

کاھش قدرت خريد کارگران و . نيز مشخص است
ی طبقاتی،  زحمتکشان و افزايش فاصله

موضوعی که حتا در آمار بانک مرکزی با 
به آن اعتراف "  ضريب جينی"عنوان افزايش 

براساس اين گزارش ضريب جينی که .  شده است
 ٩٢ رسيده بود در سال ٠/  ٣٨۴٣ به ٩١در سال 

ست که در  و البته طبيعی.   رسيد٠/  ٣٩۴۴به 
چنان افزايش و از   فاصله طبقاتی ھم٩٣سال 

قدرت خريد کارگران و زحمتکشان کاسته شده 
ترين  باشد، درک اين موضوع شايد از ساده

ست به اختGف فاحش  کافی.  موضوعات باشد
نرخ تورم و ميزان افزايش دستمزد و حقوق 
کارگران و ديگر زحمتکشان جامعه نگاھی 

ھا   از قدرت خريد آن٩٣انداخت تا فھميد در سال 
اين موضوع آن قدر .  باز ھم کاسته شده است

آشکار است که چندی پيش وزير اقتصاد روحانی 
 درصدی قدرت خريد مردم ٢٠نيز از کاھش 

سخن گفته بود، اما ابراھيم جميلی رئيس خانه 
تر سخن گفت و  اقتصاد در اين رابطه روشن

 تاکنون قدرت خريد ٨۵اعGم کرد که از سال 
روزنامه شرق ( برابر کاھش يافته است ۵مردم 

 ). ٩٣ مرداد ٢٣ شنبه ۵
. ديگر ادعای عجيب روحانی کنترل تورم است

البته شکی نيست که ميزان تورم در سال جاری 
باشد، اما دو نکته در  تر از سال گذشته می پايين

. آيند نظر می بررسی وضعيت نرخ تورم مھم به
تر بودن نرخ تورم  که بخشی از پايين اول اين

ی رکود سنگينی است  نسبت به سال گذشته نتيجه
ھا مانند مسکن حاکم گرديده  که در برخی از رشته

و منجر به ايجاد سکون در خريد و فروش شده 
است اما با اين وجود ما شاھد افزايش بھای اجاره 
مسکن ھستيم و علت آن نيز افزايش ميزان اجاره 

باشد و اين  سابقه می شکلی کم ھا به نشين
درآمد و  ھای کم ی گروه ست که بر ُگرده فشاری

نکته دوم افزايش بھای .  آيد فقير جامعه می
ھای يک  ی ھزينه ست که بخش عمده کاeھايی
برای مثال .  شود ی کارگری را شامل می خانواده

 درصد افزايش ۴٠نان در سال جاری بيش از 
قيمت داشته است و اين افزايش را کارگران و 

شان احساس  ھای زحمتکشان به شدت در سفره
در طول سال بسياری از کاeھای .  کنند می

ھای ضروری نيز  خوراکی و ديگر نيازمندی
 .ھا بودند شامل ھمين افزايش قيمت

مساله اصلی برای کارگران و زحمتکشان اين 
شان  تر از دستمزدھای است که گرانی بسيار سريع

رشد کرده و اين موضوع باعث فقيرتر شدن 
ست که  ھا شده است و اين موضوعی ی آن ساeنه

و يا "  روحانی"اش  ھيچ شارeتانی حتا اگر نام
 . تواند انکار کند باشد نمی" ای خامنه"

. شود اما مساله تورم به اين موضوع خGصه نمی
داری نرخ  واقعيت اين است که در اقتصاد سرمايه

تورم بايد ارتباطی با نرخ رشد اقتصادی داشته 
در شرايطی که رشد اقتصادی باe است، .  باشد



 ۶ ۶٨٩ شماره  ٩٣نيمه دوم  اسفند      ۶
۵از صفحه   

 اقتصاد ايران در سالی که گذشت يک ارزيابی اجمالی از کابينه روحانی در سالی که گذشت

 به اين خواست حياتی جمھوری ۵+١کشورھای 
 نه ۵+١کشورھای .  اسGمی گردن نمی گذارند

تنھا موافق يکباره و کامل تحريم ھا نيستند، بلکه 
برای کنترل و راست آزمايی انجام تعھدات 
جمھوری اسGمی، خواستار لغو تحريم ھا به 

 ساله ۵تدريج و دست کم طی يک بازه زمانی 
اين موضوع نشاندھنده آن است که گره .  ھستند

ھای کوری در روابط و مناسبات دوجانبه وجود 
طبيعتا تا زمانی که گره کور مذاکرات .  دارد

ھسته ای ميان طرفين دعوا باز نشود، تنش ھا و 
چالش ھای ميان جمھوری اسGمی با ديگر 
کشورھای منطقه نيز ھمچنان به قوت خود باقی 

نتيجه اينکه وعده ھای روحانی در .  خواھند ماند
مسير تنش زدايی و ايجاد مناسبات متقابل با ديگر 

نه .  کشورھای منطقه نيز راه به جايی نخواھد برد
تنھا راه به جايی نخواھد برد، بلکه دامنه تضادھا 
و کشمکش ھای جمھوری اسGمی در سطح 
منطقه و خارج از منطقه ابعاد وسيعتری نيز 

مضافا اينکه سياست محوری .  خواھد يافت
آمريکا در برخورد با جمھوری اسGمی ھرگز 
در محدوده بحران ھسته ای متمرکز نبوده و 

آنچه برای آمريکا حائز اھميت است .  نخواھد بود
و ھيئت حاکمه اين کشور استراتژی خود را بر 
پايه آن متمرکز کرده است، ايجاد تغيير و 
دگرگونی در سياست خارجی جمھوری اسGمی 

تغيير و تحوeتی که تحقق آن، الزاما به .  است
معنای سرنگونی جمھوری اسGمی نيست، بلکه 
ايجاد تغييرات و تحوeتی در درون نظام سياسی 

تحوeتی که مناسبات .  حاکم بر ايران است
خارجی جمھوری اسGمی بر بستر آن با 
استراتژی اقتصادی و سياسی آمريکا و اتحاديه 

لذا، .  اروپا در سطح منطقه و جھان ھماھنگ شود
آنچه تاکنون حل منازعات ھسته ای موجود ميان 

 را در ھاله ای از ابھام ۵+١ايران و کشورھای 
فرو برده است، ارتباط تنگاتنگ بحران موجود با 
روند تاکنونی سياست خارجی جمھوری اسGمی 

ابھامی که طی يک سال گذشته عمG راه .  است
قطعی به نتيجه رسيدن مذاکرات ھسته ای و نيز 
کاھش تنش ھای جمھوری اسGمی با کشورھای 

چالشی که کابينه .  منطقه را به چالش گرفته است
روحانی طی سال گذشته با آن درگير بوده است و 
دست کم تا اين لحظه چشم انداز روشنی نيز برای 

 . برون رفت از آن متصور نيست
 
 

 سال آخر دول�ت پ�ي�ش�ي�ن، ۶طی .  اما فروش سھام
 ھزار ميليارد ت�وم�ان س�ھ�ام ف�روخ�ت�ه و در ١١٩

 ٢٠بودجه کل خرج شده است يعنی تقريب�اً س�ال�ی 
 و ٩۴ح��اe در eي��ح��ه .  ھ��زار م��ي��ل��ي��ارد ت��وم��ان

گزارش ک�م�ي�س�ي�ون ب�از ھ�م اج�ازه داده ش�ده ک�ه 
 ميليارد تومان سھام ف�روخ�ت�ه ي�ا واگ�ذار ١٨۵٠٠

ھ��م��ي��ن ط��ور اج��ازه داده ش��ده ط��رح ھ��ای !  ش�ود
عمرانی را بفروشند، زم�ي�ن و م�ل�ک ب�ف�روش�ن�د، 

وق�ت�ی .  اموال منقول و غ�ي�رم�ن�ق�ول را ب�ف�روش�ن�د
ھ�ای  دارايی ھای قابل فروش تمام شود، با ھ�زي�ن�ه

پ��اي��دار ش��ده چ��ه خ��واھ��ي��م ک��رد؟ ج��ز ق��ب��ول 
ھ�ای  ورشکستگی يا تکيه بيشتر به نفت و بدب�خ�ت�ی

 ".توانيم بکنيم؟ ناشی از آن چه می
ست که از  کسری بودجه پنھان ديگر نيز درآمدی

براساس بودجه .  بابت فروش نفت تعيين شد
 دeر در ٧٠مصوب مجلس بھای ھر بشکه نفت 

نظر گرفته شد که تحقق اين قيمت بسيار بعيد 
 .نمايد می

. شود ھا محدود نمی اما بحران مالی دولت به اين
دولت يک بدھکار بزرگ و در يک کGم 

چرا که ھر سال .  ورشکسته به تمام معناست
برای تامين نيازھای مالی خود، بدھکارتر 

 ھزار ميليارد تومانی به ٩٠بدھی .  شود می
 ھزار ميليارد تومان به تامين ٩٠ھا،  بانک

 ھزار ميليارد تومان به پيمانکاران ٩۴اجتماعی، 
ھای   ھزار ميليارد تومان کسری صندوق٢۵و 

ھای دولت محسوب  بازنشستگی از جمله بدھی
. گردد شوند که ساeنه بر ارقام آن افزوده می می

ھا   جاری بدھی دولت به بانک برای نمونه در سال
 ھزار ميليارد ١٨تنھا در شش ماھه اول سال 

براساس آمارھای بانک .  تومان افزايش يافت
مرکزی کسری بودجه دولت در سه ماھه نخست 

 درصد ۵٨ نسبت به سال قبل از آن ٩٣سال 
افزايش داشته است و اين تازه زمانی بود که 
درآمد دولت به دليل فروش نفت با بھای بيش از 

 دeر در بھترين حالت قرار داشت و ١٠٠
ست که با کاھش بھای نفت، ارقام کسری  طبيعی

نوبخت سخنگوی .  بودجه نيز افزايش يابند
کند مانند رئيس  روحانی که ھمواره سعی می

ماه به کسری   دی١٧خود، ارقام را جابجا کند در 
 اعتراف ٩٣ ھزار ميليارد تومانی بودجه ٣١
ی تداوم بحران مالی  ھا اگر نشانه ی اين ھمه.  کرد

دولت و تاثيری که اين بحران بر تداوم بحران 
ی چه چيزی  تورمی دارد نباشد پس نشانه  –رکود 

 ١٢٣٠ی وزير کشور از  گفته به!  توانند باشند؟ می
 شھر ورشکسته ھستند به اين ١٠٠٠شھر حدود 

خواند و  ھا نمی ھا با ھزينه معنا که درآمد آن
 !!ترازشان منفی است

دو صد گفته چون : "گويند طور که مردم می ھمان
خواھد  روحانی ھر چه می".  نيم کردار نيست

ی ابزارھا را برای سخنرانی و  گويد او ھمه می
چه که واقعيت  پردازی با ھم دارد، اما آن دروغ

تورمی و تعميق آن   –دارد تداوم بحران رکود 
آن چه که واقعيت دارد دولتی ورشکسته .  است

است و آن چه که واقعيت دارد تداوم 
ست که بحران کنونی حاصل و  ھای سياست

 .ی آن است نتيجه
 
 

ھای داخلی دولت و جناح رقيب که به آن اشاره 
شد، کابينه روحانی طی سال گذشته با چالش 
بزرگتری به نام بحران ھسته ای و مذاکرات 

حل بحران .  مربوط به آن نيز مواجه بوده است
ھسته ای، بيرون کشيدن پرونده اتمی از شورای 
امنيت و به دنبال آن لغو تحريم ھای اقتصادی 
موجود اصلی ترين و محوری ترين وعده 

بر بستر چنين وعده ای .  انتخاباتی روحانی بود
بود که کابينه روحانی از ھمان آغاز تا به امروز 
تمام تخم مرغ ھای سياست خارجی خود را در 

مذاکراتی که .  سبد مذاکرات ھسته ای ريخته است
 بيشترين چالش ھای داخلی را برای ٩٣طی سال 

. روحانی و کابينه اش به ھمراه داشته است
مذاکراتی که به رغم پيشرفت ھای تاکنونی اش، 
اما تا رسيدن به توافق کامل وجامع وپايان قطعی 

ھای دوجانبه دست کم تا پايان اسفند ماه   کشمکش
مھلتی که ھم .  امسال، راه درازی درپيش است

ھيئت نمايندگی جمھوری اسGمی و ھم گروه 
 جھت رسيدن به يک توافق ۵+١کشورھای 

 . سياسی جامع و کلی روی آن اتفاق نظرداشته اند
ھم اکنون موضوع بازرسی ھای سرزده از 
مجموعه سايت ھای اتمی جمھوری اسGمی، 
کاھش تعداد سانتريفيوژھای موجود، تعطيلی غنی 
سازی اورانيوم در سايت زيرزمينی فوردو، 
توقف توليد پلوتونيوم و آب سنگين در راکتور 
اتمی اراک بخشی از منازعات موجود ميان 

جمھوری .  طرفين در روند مذاکرات کنونی است
اسGمی ھم اکنون در وخيم ترين وضعيت 

با توجه به .  اقتصادی و سياسی خود قرار دارد
وضعيت موجود و با توجه به ناتوانی و 
استيصالی که ھم اينک ھيئت حاکمه ايران بدان 
گرفتار است، غير منتظره نخواھد بود که 
جمھوری اسGمی اين بخش از خواست ھای 

اما، پذيرش اين .   را بپذيرد۵+١کشورھای 
خواست ھا از طرف ھيئت حاکمه ايران به 
ظاھرمنوط به اين است که تحريم ھای وضع شده 

 . عليه جمھوری اسGمی به يک باره لغو گردند
پوشيده نيست در مجموعه بحران ھايی که ھم 
اکنون جمھوری اسGمی در آن دست و پا می 
زند، ھر گونه توافق ھسته ای که منجر به لغو 
کامل و يکباره تحريم ھا گردد، نه فقط برای 
کابينه روحانی بلکه برای مجموعه ھيئت حاکمه 
ايران کمال مطلوب و به عبارت ديگر عين 

اما، مشکل در اينجاست که .  پيروزی است

٣از صفحه   

نشريه کار سی وھفتمين سال 
 انتشار 

 انتشارخود را با ايمان به 

 پيروزی طبقه کارگر آغاز می کند



 ٧ ۶٨٩ شماره  ٩٣نيمه دوم  اسفند      ٧

 ٩٣بندی از اعتصابات کارگری در سال  جمع

  ٨درصفحه 

ھمبستگی توفيق يافتند که اين نيز در نوع خودش کم  
اما خصوصيت ديگر و مھم اين  .  نظير بود 

اعتصاب، خواست اعتصاب کنندگان و مخالفت  
خصوصی سازی،  .  ست   ھا با خصوصی سازی   آن 

ست که از دوره رفسنجانی در دستور کار    سياستی 
. رژيم بوده و به مرحله اجرا گذاشته شده است 

ست که مورد تاييد ھمه نھادھا و سران    سياستی 
ھای حکومتی    حکومتی از مجلس و کابينه و جناح 

. جمھوری و رھبر کل نظام بوده است   گرفته تا رئيس 
خصوصی سازی و واگذاری صنايع و موسسات  

ھای اقتصادی    دولتی، يکی از اجزاء مھم برنامه 
ھاست در دستور کار رژيم    نئوليبرال است که سال 

ھای حسن    ھای برنامه   بوده و اکنون يکی از شاه بيت 
 !ست   روحانی 

کارگران معدن سنگ آھن بافق، متحد و يکپارچه در  
برابر اين سياست ايستادند و با آن به مخالفت  

فھميد    جمھوری اسGمی البته اين را می .  برخاستند 
که مخالفت با اين سياست، مخالفت با دولت و  

گرچه در گرماگرم  .  مخالفت با کل نظام است 
اعتصابات و تجمعات اعتراضی شبانه روزی  

نشينی    نشينی نداشت، اما اين عقب   ای جز عقب   چاره 
نشينی، در تدارک    دولت در حين عقب .  موقتی بود 

سرکوب بود و مدت زمان کوتاھی از اعتصاب  
به رغم اين اما  .  نگذشته بود که درصدد انتقام برآمد 

کارگران معدن بافق، با سازماندھی دو اعتصاب  
بزرگ و طوeنی مدت، الگوی موفقی از اتحاد و  
يکپارچکی کارگری در مبارزه عليه کارفرما و  

بافق پرچم  .  دولت را به جنبش کارگری تقديم کردند 
اتحاد و مبارزه عليه سياستی را برافراشت که در  

 .نظير بود   جنبش کارگری کم 
 :نمونه دوم 

يک نمونه ديگر از مبارزات برجسته کارگری در  
 اعتراضات کارگران ايران خودرو با  ٩٣ سال  

در ايران خودرو  .  خواست افزايش دستمزد است 
ھا و اشکال    بسته به شرايط، کارگران از شيوه 

شکل عمده مبارزات  .  اند   مختلف مبارزه استفاده کرده 
 امتناع از رفتن  ٩٣ کارگران ايران خودرو در سال  

بدين شکل که کارگران به  .  به سالن غذاخوری بود 
عنوان اعتراض ابتدا از صرف غذای کارخانه  

کنند و به طرح مطالبات خود    خودداری می 
ھا توجه    پردازند و چنانچه کارفرما به خواست آن   می 

نکند، وارد مرحله بعدی و خواباندن چرخ توليد  
اين شيوه مبارزه که عGوه بر ايران  .  شوند   می 

ھای ديگر نيز از آن    خودرو در خودرو سازی 
ای    شود، در ھمان حال که شيوه   استفاده می 

ھشدارگونه به کارفرماست، در عين حال پيش  
سازد تا    ھای اعتصاب را نيز فراھم می   زمينه 

کارگران خود را برای دست کشيدن از کار و  
 .اعتصاب آماده کنند 

 مھر از  ١۴ نخستين اعتراض ايران خودرو در  
که مديرعامل    سالن مونتاژ آغاز شد و بعد از آن 

ھايی به کارگران داد که کمی    مھلت خواست و وعده 
کند،   جبران دستمزد را از طريق پرداخت پاداش 

بعد  .  کارگران به اعتراض دو روزه خود پايان دادند 
از اتمام مھلت مقرر و خلف وعده مديرعامل،  

 آذر مدت دو ساعت توليد  ١٢ کارگران اين بار در  
مديريت با سراسيمگی بيشتری نسبت  .  را خواباندند 

به دور قبل، وعده داد ظرف يک ھفته به خواست  
اما چنين نشد و اين بار  .  کارگران رسيدگی کند 

 دی از بخش جنوبی کارخانه که  ١۶ اعتراض در  
بخش اصلی توليد ايران خودرو است آغاز شد و به  

ھای توليد تا بخش    ھا و سالن   سرعت ھمه قسمت 

اعتصاباتی که ھر کدام  .   داشت   روندی گسترش ياينده 
ای به روی    ای است و پنجره   حاوی توشه و تجربه 

جا دو نمونه مھم از    دراين .  شناخت جنبش کارگری 
 را  ٩٣ اعتراضات و اعتصابات کارگری در سال  

دو اعتصاب با  .  دھيم   مورد بررسی قرار می 
ھای معين ، نمودارھائی از    ھا و برجستگی   ويژگی 

وضعيت جنبش کارگری و درجه رشد و پيشرفتگی  
 . آن 

 :  نمونه اول  
 کارگر معدن  ۵٠٠٠ نمونه اول اعتصاب يکپارچه  

اعتصابی که در مخالفت با  .  سنگ آھن بافق است 
/  ۵ عرضه    درصد سھام معدن برای واگذاری  ٢٨  

 ارديبھشت آغاز شد و به  ٢۴ به بخش خصوصی در  
رغم ارعاب و تھديد کارگران و فعاeن اعتصاب و  
ترفندھای ديگری برای توقف و شکست اعتصاب،  

 تير و  ۴ اين اعتصاب روز  .   روز ادامه يافت ٣٩ 
تنھا زمانی پايان گرفت که مسئولين دولتی واگذاری  
سھام معدن را تلويحا منتفی اعGم کردند و دو ماه  

ھای کارگران رسيدگی    مھلت خواستند تا به خواست 
به رغم اين وعده اما مديرعامل معدن  .  کنند 

و حاميان آن در تدارک سرکوب  )  کارفرما (
به دنبال شکايت کارفرما، دستگاه  .  کارگران برآمدند 

قضائی وارد عمل شد و پس از صدور حکم  
 تن از کارگران  ٩  فعال اعتصاب،  ١٨ بازداشت  

بازداشت و به دادگاه و محکمه سپرده شدند و  
ھمزمان با آن نيروھای سرکوب گارد ويژه در  

در اعتراض به اين اقدامات و  .  معدن مستقر شدند 
 کارگر  ۵٠٠٠ برای رھايی کارگران بازداشت شده،  

 مرداد، وارد  ٢٨ معدن سنگ آھن بافق، از روز  
تھديد و ارعاب و  .  دومين اعتصاب خود شدند 

ترين    استقرار نيروھای سرکوب در معدن، کم 
تزلزلی در اراده واحد کارگران به ادامه اعتصاب  

اعتصاب کارگران معدن بافق اين بار با  .  ايجاد نکرد 
ھای    سازماندھی اجتماعات شبانه روزی خانواده 

بازداشت شدگان و انبوه ديگری از کارگران و ديگر  
اقشار زحمتکش در برابر فرمانداری بافق ھمراه  

اعتصاب معدنچيان و تجمع شبانه روزی در  .  شد 
 شھريور، زمانی خاتمه  ١٢ برابر فرمانداری، روز  

يافت که کار فرما از شکايت خويش انصراف داد و  
کارگران بازداشت شده تا آخرين نفر آزاد شدند و به  

 .سر کارھای خود بازگشتند 
نخستين نکته برجسته و شاخص مھم دو اعتصاب   

موفق کارگران معدن سنگ آھن بافق، حضور  
در اثر  .   کارگر در اعتصاب است ۵٠٠٠ يکپارچه  

ست که    نظير کارگری   ھمين اتحاد و يکپارچکی بی 
ھا و ترفندھای کارفرما برای ايجاد تفرقه    تمام تGش 

ويژگی ديگر  .  ماند   و شکست اعتصاب نافرجام می 
پوشيده  .  اين دو اعتصاب، زمان طوeنی آن است 

نيست که تحت حاکميت رژيم جمھوری اسGمی و  
شرايط دشوار معيشتی تحميلی بر کارگران بويژه  

ھای رسمی اعتصاب و ھمياری    در غياب صندوق 
  ۵۵ کارگری، سازماندھی دو اعتصاب بزرگ و  

اما کارگران  .  ای نيست   روز دوام آوردن، کار ساده 
. معدن سنگ آھن بافق اين کار بزرگ را انجام دادند 

ويژگی ديگر اعتصاب بافق اين است که کارگران  
آگاه و پيشرو اين معدن، ھمزمان با سازماندھی و  
اجرای اعتصاب دوم، توانستند اجتماعات اعتراضی  

کارگران  .  در برابر فرمانداری را نيز سازمان دھند  
اعتصاب کننده ضمن جلب حمايت اکثريت عظيمی  
از مردم زحمتکش اين شھر ، به ايجاد نوعی از  

، سال اعتصابات و اعتراضات پرشمار  ٩٣ سال  
از نخستين روزھای فروردين تا  .  ست   کارگری 

ای    تر ھفته   تر روز و کم   روزھای پايانی اسفند، کم 
است که کارگران دست به يک يا چند اعتراض و  

يعنی سال  (تر    گرچه سال قبل .  اعتصاب نزده باشند 
نيز ميزان اعتراضات و اعتصابات کارگری با  )  ٩٢ 

  ٩٣ گيری روبرو بود، اما در سال    افزايش چشم 
کميت اعتراضات و اعتصابات کارگری و تعداد  

  ٩٢ کننده در آن، نسبت به سال    کارگران شرکت 
به جز صنعت نفت که در آن، کنترل  .  فزونی يافت 
شود و طبقه حاکم    العاده شديدی اعمال می   پليسی فوق 

ھای مختلف، مراقب    با استفاده از ابزارھا و شيوه 
است در اين بخش اتفاقی نيافتد و خبر آن به بيرون  

ھای کارگری،    درز نکند، ساير صنايع و ھمه بخش 
از جمله صنايع خودروسازی، معادن، پتروشيمی،  
کشت و صنعت، حمل و نقل، برق، فوeد و ديگر  

ھا، با اعتصابات و مبارزات کارگری روبرو    بخش 
شمارش اعتصابات و اعتراضات کارگری  .  گشت 

اما برای  .  خارج از حوصله و حجم اين مقاله است 
که يک تصوير نسبی از ميزان اعتصابات    آن 

توان به چند نمونه    کارگری به دست داده شود، می 
ازاين اعتصابات اشاره کرد، مانند؛ اعتراض دو  
روزه کارگران ايران خودرو در اواسط مھر،  

( روزه  ٨  آذر، اعتراض  ١٢ اعتصاب دو ساعته در  
 اسفند، اعتراض  ١٢ ، اعتصاب روز  ) دی ٢۴  تا  ١۶ 

 کارگر پارس  ٧٠٠٠ )   دی ٧  تا  ۶ (سه روزه  
خودرو، اعتراض کارگران خاور، زامياد و سايپا،  

  ۵٠٠٠  روزه  ١۶  روزه و  ٣٩ دو اعتصاب بزرگ  
کارگر معدن سنگ آھن بافق، اعتصاب کارگران  

)البرز غربی (معدن چشمه پودنه، کوشک، سنگرود  
، طرزه، چادرملو اعتصاب کارگان معدن مس  

دره، اعتصاب کارگران    آباد، معدن طGی آق   خاتون 
ھای رازی، فجر، کارون، بندر ماھشھر،    پتروشيمی 

اعتصاب کارگران کشت و صنعت ھفت تپه و  
کارون، تجمعات اعتراضی کارگران شرکت واحد  
در برابر ساختمان شھرداری و اداره کار، اعتصاب  

 کارگر  ۵٠٠  کارگر برق تکاب نيرو، تجمع  ۴٠٠ 
ای در برابر مجلس به نمايندگی از    برق منطقه 

 تن از ھمکاران خود، اعتصابات و  ۵٠٠٠ 
 کارگر کارخانه  ١٠٠٠ اجتماعات اعتراضی مکرر  

 کارگر لوله سازی  ١٢٠٠ نورد لوله صفا، اعتصاب  
اھواز، تجمع اعتراضی کارگران فوeد البرز،  
اعتصاب کارگران ذوب آھن اردبيل، اعتصاب و  

پيمايی کارگران ايران تاير، اعتصابات مکرر    راه 
ھايی از     کارگر واگون پارس اراک، تنھا نمونه ٩٠٠ 

.  است ٩٣ اعتصابات و اعتراضات کارگری سال  
طبقه کارگر در مقابله با تعرضات سرمايه، برای  
تحقق مطالبات و بھبود معيشت خويش، عليه  

ھا درسطح وسيعی دست به    داران و دولت آن   سرمايه 
ھای کارگر با استفاده از اشکال    توده .  مبارزه زد 

متنوعی از مبارزه، مانند بر پايی اجتماعات  
اعتراضی در برابر نھادھای حکومتی، تجمع در  

پيمايی،    محوطه کارخانه، آتش زدن eستيک، راه 
امتناع از مصرف غذای کارخانه، تجمع در اعماق  

ھای    معدن و باeخره با اعتصاب و خواباندن چرخ 
توليد، عليه وضع موجود دست به اعتراض زدند و  

به رغم استفاده از اشکال  .  خواستار تغيير آن شدند 
ترين شکل    ترين و برجسته   متنوع مبارزه، اما مھم 

 اعتصاب و متوقف  ٩٣ مبارزه کارگران در سال  
اعتصاباتی که در عين حال  .  ساختن چرخ توليد بود 



 ٨ ۶٨٩ شماره  ٩٣نيمه دوم  اسفند      ٨
٧از صفحه  خودرو يعنی افزايش دستمزد پايه، کارفرما وعده   

 درصد به اضافه رقم افزايش  ٨ داده است ميزان  
  ١٧ (حداقل دستمزد توسط شورای عالی کار  

 درصد دستمزد پايه را افزايش  ٢۵ مجموعاً  )  درصد 
 .دھد 

اعتصاب در ايران خودرو نه فقط از اين جھت که  
 ھزار پرسنل و ھمواره  ۵٠ ست بزرگ با    شرکتی 

نقش پيشتازی در مبارزات کارگری ايفا کرده است،  
بسيار مھم است و نه فقط از اين بابت که ايران  

ست تاثيرگذار و برانگيزنده اعتراض    خودرو الگويی 
ھا چون سايپا،    و اعتصاب در ساير خودروسازی 

زامياد و پارس خودرو ونقش مھمی در اعتصاب  
کند،اعتصاب دراين واحد    کارگری ايفا می 

بسيارحساس و حائزاھميت است، بلکه ھمچنين از  
زوايه صدھا ھزار کارگری که در صدھا شرکت و  

سازی به کار مشغولند که گردش حيات    کارگاه قطعه 
ھا، در گرو گردش چرخ توليد در ايران خودرو    آن 

 .ست   العاده زيادی   است نيز حائز اھميت فوق 
اعتراض و اعتصاب ايران خودرو، مانند ھر  

ھای    ھا و برجستگی   اعتصاب کارگری از ويژگی 
از نکات برجسته و قابل  .  معينی برخوردار بود 

توجه اعتراضات کارگران ايران خودرو، يکی نحوه  
اعتراض کارگران و استفاده از يک شکل معين  

خودداری از رفتن به سالن  .  اعتراضی است 
غذاخوری کارخانه، و در ھمان حال ايجادی آمادگی  

تر، در شکل تجمع    برای ادامه مبارزه در شکل عالی 
اين، ابتکار عمل نستبا  !  و دست کشيدن از کار 

ست که در ايران خودرو و برخی ديگر از    جديدی 
. ھا استفاده شده و جواب ھم داده است   خودروسازی 

ھای مختلف    نکته مھم ديگر، ارتباط منظم ميان بخش 
اين کارخانه مانند بخش توليد، سالن مونتاژ و رنگ  

با آغاز اعتراض و اعتصاب  .  ھاست       و ساير بخش 
ھا نيز    در يک بخش، به فاصله کوتاھی، ساير بخش 

ای به اعتراض و اعتصاب    به طور زنجيره 
گيری مطالبات و خنثا    اتحاد کارگران، پی .  پيوندند   می 

ھا و ترفندھای کارفرما نيز، از نکات    سازی تاکتيک 
مھم و برجسته اعتصاب ايران خودرو است که ثمره  
رابطه نزديک و تنگاتنگ کارگران پيشرو و  

ھمين  .  رھبران اعتصاب با بدنه کارگران است 
ارتباط زنده و فعال بود که تاکتيک نصب ابGغيه به  
منظور انحراف مبارزه و مخدوش ساختن مطالبات  

اعتراض و  .  اثر ساخت   کارگران را خنثا و بی 
ھم تحت شرايط شديد    اعتصاب در ايران خودرو، آن 

ای سازماندھی    پليسی و پادگانی با چنان دقت و نحوه 
شود که رھبری اقدام اعتراضی در دل توده    می 

کارگران آگاه و پيشرو با  !  شود   کارگران گم می 
استفاده از مجموعه تجارب مبارزاتی در ايران  
خودرو، چنان پيوند نزديک و ارگانيکی با بدنه ايجاد  

اند و با چنان تبحری کار مخفی و علنی را    کرده 
اند که تشخيص بدنه از رھبری  را برای    تلفيق کرده 

پليس و حراست کارخانه تقريبا ناممکن ساخته يا به  
 .اند   حداقل رسانده 

 :برخی نقاط ضعف و قوت اعتصابات کارگری 
اعتصاب در معدن سنگ آھن بافق و ايران خودرو،  

ترين اعتراضات کارگری در    گرچه جزء برجسته 
 ھستند، اما تنھا دو نمونه از صدھا  ٩٣ سال  

ست که در تمام طول سال در    اعتراض و اعتصابی 
گفتن ندارد که  .  حال افزايش و گسترش بود 

ست و ھر اعتصابی    اعتصاب، مستلزم سازماندھی 
گر وجود درجه معينی از سازماندھی در ميان    بيان 

تواند اين واقعيت را انکار    کسی نمی .  کارگران است 
نمايد که حجم گسترده اعتصابات کارگری در سال  

گر تقويت سازماندھی در ميان کارگران    ، بيان ٩٣ 

مونتاژ پژو، پژو پارس، انواع سمند، سالن رنگ و  
کارگران  .  را دربرگرفت "  نيرو محرکه "قسمت  

ھای متعددی داشتند که در    ايران خودرو خواست 
 درصد  ٣٠ راس آن افزايش دستمزد پايه به ميزان  

مديرعامل ايران خودرو اين بار وعده داد تا  .  بود 
. ھای کارگران رسيدگی کند    بھمن به خواست ١۵ 

 دی به اعتراض  ٢۶  روز، در  ٨ کارگران پس از  
مسئولين ايران خودرو که از ھمان  .  خود پايان دادند 

ھای    نخستين اعتراض کارگران، توام با وعده 
ای را در جھت ارعاب    رنگارنگ، تحرکات گسترده 

ھا، به    افکنی در صفوف آن   و تھديد کارگران و نفاق 
منظور به شکست کشاندن اعتراض، آغاز کرده  

در  .  بودند، بر حجم و شدت اقدامات خود افزودند 
که مديريت کارخانه از وحشت تداوم اعتراض    حالی 

ھای توليد،    و گذار آن به اعتصاب و خواباندن چرخ 
" آکورد "درپی به کارگران وعده پاداش و افزايش    پی 

داد، احضار برخی از کارگران به    و عيدی می 
ھا و تھديدھای تلفنی، تھديد به اخراج    حراست، تماس 

و عدم تمديد قرارداد کار، در يک کGم، زبان زور  
مديرعامل  .  و تھديد عليه کارگران ادامه داشت 

ھای رنگارنگی را    ھا و وعده   شرکت، آگاھانه پاداش 
کشيد تا از پذيرش افزايش دستمزد پايه    به ميان می 

که    اما کارگران ايران خودرو، در حالی .  فرار کند 
آوردند، بر    گام امتيازاتی را به دست می   به   گام 

خواست اصلی خود يعنی افزايش دستمزد نيز تاکيد  
در تمام طول پروسه اعتراضات  .  ورزيدند   می 

کارگران ايران خودرو، مسئولين کارخانه سعی  
ھا بر در و    ھا و ابGغيه   کردند از طريق نصب نامه 

ھای کارگران و نحوه    ھا، حول خواست   ديوار سالن 
تحقق آن ابھام تراشی کنند، مطالبات کارگران را  

که    ھا در حالی   آن .  مخدوش سازند و آن را تقليل دھند 
در گفتگوھای رودررو با کارگران و نمايندگان  

دادند، در عمل اما    ھای آنچنانی می   ھا، وعده پاداش   آن 
که مديريت    در حالی .  کردند   طور ديگری رفتار می 

 ھزار تومانی به کارگران  ٨٠٠ وعده داده بود پاداش  
پرداخت شود، اما يواش يواش از مبلغ آن کاسته شد  

 ھزار تومان رسيد و سرانجام با نصب  ۵٠٠ و به  
 ھزار تومان  ٢٠٠ ھا، رقم پاداش به    نامه در سالن 

اين موضوع خشم و اعتراض شديد  .  تقليل يافت 
 اسفند  ١٢ که روز    چنان .  کارگران را درپی داشت 

معطلی    ھا بی   و ديگر سالن "  شاتل "کارگران سالن  
دست از کار کشيدند و در مقابل کتابخانه و محوطه  

ھای    متوقف شدن چرخ .  کارخانه دست به تجمع زدند 
توليد، مديريت را وادار ساخت تا بGفاصله اين نامه  

آوری کند و ھوس ارزيابی    ھا جمع   را از تمام سالن 
گيری مطالباتشان يا    از روحيه کارگران در پی 

تر را از سر    آمادگی برای دست زدن به اقدام جدی 
 .بيرون کند 

گرچه نتيجه کامل و نھايی اعتراضات کارگران  
ايران خودرو تا روزھای پايانی اسفند ھنوز  

ھا و    مشخص نشده است، اما تا ھمين جا موفقيت 
ميزان آکورد  .  امتيازاتی نصيب کارگران شده است 

افزايش و به حساب کارگران واريز شده است، قرار  
ھای ديگری به کارگران پرداخت شود و    است پاداش 

بندی    طرح طبقه .  ميزان عيدی افزايش داده شود 
  ۵٠٠ مشاغل بازنگری و ھر سه ماه يکبار بن نقدی  

تعطيلی شيفت شب  .  ھزار تومانی پرداخت شود 
ھا، يک ساعت استراحت در وسط ساعات    شنبه   پنج 

کاری که    شيفت شب و برقراری پاداش اضافه 
شد اما حدود دو سه    ترھا شامل کارگران می   قبل 

ست قطع شده، از ديگر مطالبات کارگران    سالی 
٩درصفحه ترين خواست کارگران ايران    در مورد مھم .  است   

است و از ھمين جنبه، بيان رشد جنبش  
اعتراضات و اعتصابات پرشمار و  .  ست   کارگری 

گسترده به ويژه در واحدھای بزرگ و متوسط  
گر حضور فعال عنصر آگاه و پيشرو    کارگری، بيان 

 دھنده پيوند و    نشان .  کارگری در اين واحدھاست 
ارتباط عميق عنصر آگاه و پيشرو با توده کارگران  

نشان دھنده اين واقعيت است که کارگران  .  است 
پيشرو و آگاھی که در محيط کار ھمديگر را از  

شناسند و به ھم اعتماد دارند، دور ھم    نزديک می 
ھايی  بوجود    ھا و کميته   ھا، جمع   اند، محفل   جمع شده 

اند و مبارزات و اعتصابات خود را نيز از    آورده 
ھا سازماندھی    ھا و کميته   ھا، جمع   طريق ھمين محفل 

eزم به تأکيد است که منظور به  .  کنند   و ھدايت می 
وجه اين نيست که کار و وظيفه فعاeن کارگری    ھيچ 

ھای     ايجاد کميته   و کارگران آگاه و پيشرو در زمينه 
. کارخانه و تشکل در نقطه توليد خاتمه يافته است 

يابی    ھايی که در زمينه تشکل   ھا و تGش   فعاليت 
ھای مستقل و طبقاتی طبقه    کارگران و ايجاد تشکل 

چه که    گيرد، در برابر آن   کارگر انجام گرفته و می 
بايد انجام شود ھنوز بسيار بسيار اندک و ناچيز  

به رغم اين اما اعتصابات کارگری در سال  .  است 
دھد که جنبش کارگری     به عينه اين را نشان می ٩٣ 

در اين زمينه پيشرفت نسبی داشته است و اين يک  
 .نقطه قوت است 

نقطه ضعف اعتصابات کارگری اما پراکندگی و  
اعتصابات کارگری متاسفانه  .  جداجدا بودن آن است 

پوشيده  .  روند   ھنوز از حد يک کارخانه فراتر نمی 
توانند    نيست که اعتصابات کارگری زمانی می 

ھای بيشتر و نتايج قطعی و بھتری به    موفقيت 
ارمغان آورند که از حد کنونی فراتر رفته و به  

ای و سراسری    ای و رشته   اعتصابات فراکارخانه 
سازمانی و    اين نقطه ضعف، ناشی از بی .  گذر کنند 

ھای    عدم ارتباط ميان کارگران پيشرو و جمع 
کارگری در يک کارخانه با کارگران پيشرو و  

اگر  .  ھای ديگر است   ھای کارخانه   ھا و تشکل   جمع 
چنين پيوند و ارتباط فعالی ميان کارگران آگاه و  

ھای کارگری بوجود آيد،    ھا و کميته   پيشرو و جمع 
در آن صورت کارگران چند واحد قادر خواھند بود  
بر سر يک مطالبه مشترک فرضا برای افزايش  

يا  .  دستمزد، به طور ھمزمان وارد اعتصاب شوند 
اگر به فرض در معدن سنگ آھن بافق و ايران  

شود، معدن چادرملو و پارس    خودرو اعتصاب می 
. ھا وارد اعتصاب شوند   خودرو نيز به حمايت از آن 

در آن صورت اعتصاب از حد يک واحد و يک  
ست که از    کارخانه فراتر خواھد رفت و بديھی 

داران و    قدرت بيشتری ھم برای عقب راندن سرمايه 
 .ھا برخوردار خواھد بود   دولت آن 

ھمين جا بايد بر ضرورت استقGل اکيد مبارزات  
ساز حکومت از قماش    ھای دست   کارگران از تشکل 

. خانه کارگر و شوراھای اسGمی کار تاکيد نمود 
ھای به اصطGح کارگری وابسته    گرچه اين تشکل 

آبرو و    به رژيم، در نزد کارگران به کلی بی 
رغم تGش    اعتبارند و جمھوری اسGمی نيز به   بی 

ی زياد ھرگز نتوانست چنين    مداوم و صرف ھزينه 
ھای مورد قبول کارگران    ھايی را به تشکل   تشکل 

تبديل و يا آن را بر کارگران تحميل کند، اما اين  
ھا    نقشی آن   موضوع به معنای پايان خرابکاری و بی 

بررسی اعتراضات  .  در ميان کارگران نيست 
دھد که مبارزات     نشان می ٩٣ کارگری در سال  

کارگران ھنوز به طور کامل مصون از  
که بعد از    به ويژه آن .  ھا نيست   رسانی اين   آسيب 

رياست جمھوری حسن روحانی و تکيه دادن علی  



 ۶٨٩ شماره  ٩٣نيمه دوم  اسفند      ٩

٨از صفحه   

٩ 

                پاسخ طبقه کارگر به 
 تصميم شورای عالی کار تشديد مبارزه است

 
 

شورای عالی کار متشکل از نمايندگان دولت، .  دولت روحانی کارگران را به مرگ از گرسنگی محکوم کرد
 ١٧ھای به اصطGح کارگری وابسته به رژيم، طی توافقی افزايش حداقل دستمزد کارگران را  کارفرما و تشکل
 تومان رسيد، مبلغی ۴٢۵ ھزار و ٧١٢ به ٩۴بدين ترتيب حداقل دستمزد کارگران برای سال .  درصد اعGم کرد

داران، جGدان و دزدان  اين است دستاورد جمھوری اسGمی، حکومت سرمايه!!  کمتر از يک چھارم خط فقر
 .برای کارگران ايران

ھا با اين  آن!  کارگران با اين افزايش دستمزد که تنھا اسمی بر خود دارد، بايد کدام ھزينه خود را پوشش دھند؟
ھای خود آماده کنند چه رسد به پوشاک،  توانند يک وعده غذای درست و حسابی برای بچه دستمزدھا حتا نمی

 !مسکن، بھداشت و مدرسه
کشی جمھوری اسGمی و از  ھای امنيتی و آدم  کاران دستگاه آن گاه ربيعی وزير کار روحانی که خود از تبه

ی مزدوران رژيم، بوده و ھست با وقاحت تمام به کارگران تبريک گفته و با استثنايی  خانه"  خانه کارگر"رھبران 
 !!ماندگی مزد کارگران از تورم دانست ناميدن مصوبه امسال، آن را باعث پُر شدن بخشی از عقب

ست، دولتی که تمام  ست تا ھمگان بدانند دولت روحانی چه دولت رياکار و ضدکارگری ھمين سخنان ربيعی کافی
 .کار بسته است داران به اش را برای ايجاد بھشت برای سرمايه تGش

 !کارگران
معلمان و .  ھای گذشته اعتراضات متعددی به دستمزدھای پايين از سوی شما صورت گرفت در روزھا و ھفته

صدا شده و با اعتراض به وضعيت ناگوار معيشتی خود خواستار  پرستاران نيز در اين راستا با کارگران ھم
 .افزايش حقوق شدند

تنھا راه برای مبارزه با تحميل دستمزدھای ناچيزو افزايش آن به باeی خط فقر، تداوم و گسترش مبارزه، اتحاد و 
 .ست دھی مبارزات و اعتصابات گسترده و سراسری ھمبستگی ميان کارگران و زحمتکشان وسازمان

گاه  کنند و اعتراضات گاه و بی امروز اکثريت بسيار بزرگی از کارگران و زحمتکشان در زير خط فقر زندگی می
 .شما نتوانست بر سرنوشت دستمزدھا تاثيری بگذارد

ای فراتر از يک  افزايش حقوق و دستمزد خواست تمامی کارگران و زحمتکشان ايران است و اين خواست مبارزه
 . طلبد کارخانه را می

را درتعيين حداقل دستمزد کارگران به ميزانی که حتا ازيک "  شورای عالی کار"اقدام )  اقليت(سازمان فدائيان 
 .کند تراست به شدت محکوم می چھارم خط فقر ھم کم

ضمن حمايت از مبارزات کارگران، معلمان و پرستاران برای افزايش حقوق و دستمزد، )  اقليت(سازمان فدائيان 
 .کند بر تداوم و تعميق و گسترش مبارزه و ھمبستگی سراسری کارگران و زحمتکشان تاکيد می

 ۵ی  ھای يک خانواده ای تعيين شوند که تمامی ھزينه گونه معتقد است که دستمزدھا بايد به)  اقليت(سازمان فدائيان  
تر، از آموزش و  ھای شان کوچک که کارگران روز به روز سفره نفره با يک شيفت کاری تامين شود، نه آن

 .کشند ھايی زندگی کنند که تنھا نام خانه را بدوش می تر و در آلونک بھداشت و درمان محروم
 

 برقرار باد حکومت شورايی –سرنگون باد رژيم جمھوری اس8می 
 داری نابود باد نظام سرمايه

 زنده باد سوسياليسم –زنده باد آزادی 
 ١٣٩٣ اسفندماه ٢۶ -)اقليت(سازمان فدائيان 

 حکومت شورايی –آزادی  –نان  –کار 
 

ربيعی بر صندلی وزارت کار که خود در کنار  
محجوب و کمالی، عضو شورای مرکزی خانه  

ھا و امکانات و فراغ بال    کارگر است، با پول 
تواند به يکی از وظايف ھميشگی خود    بيشتری می 

يعنی تقويت و ھدايت شوراھای اسGمی کار  
ھا، به نحو    ھای اين تشکل   ھا و فعاليت   تGش .  بپردازد 
ريزی شده و ھماھنگ، وارد فاز جديدی شده    برنامه 
اگر در گذشته ھر اعتراضی و اعتصاب  .  است 

کارگری از ھمان آغاز با مخالفت و خرابکاری  
شد، اکنون اما از مخالفت با    ھا روبرو می   فوری اين 

کنند و خود    اعتصاب و اعتراض کارگران پرھيز می 
. دھند   را ھمراه کارگران و ھمراه اعتصاب نشان می 

کوشند تا به زعم خويش ضمن    ھا محيGنه می   آن 
در ميان کارگران، رھبری اعتراض  "  اعتبار "کسب  

و اعتصاب را بدست گيرند تا آرام آرام آن را به  
بيراھه بکشانند و در وقت مقتضی، سر اعتصاب را  
به سنگ بکوبند و عليه منافع کارگران، با کارفرما و  

. دار و دولت، وارد معامله و زدوبند شوند   سرمايه 
ھا و عناصر،    گونه تشکل   بنابراين استقGل از اين 

با ھوشياری کامل بايد مانع  .  ست   مطلقا ضروری 
ھا شويم و نگذاريم رھبری اعتراض    خرابکاری اين 

ھا    ھا بيفتد و يا تحت نفوذ آن   و اعتصاب بدست آن 
ھرجا که اين ھوشياری و مراقبت،  .  قرار بگيرد 

جا نقطه ضعف    تر باشد، آن   تر و رقيق   رنگ   کم 
اعتصاب و اعتراض کارگری بيشتر خود را نشان  

 .دھد   می 
انداز اعتصابات    تشديد فشار و سرکوب و چشم 

 :کارگری 
ترديدی در اين مساله نيست که رژيم جمھوری  
اسGمی برای ضربه زدن به جنبش کارگری و  
سرکوب اعتصابات و اعتراضات کارگری به  

ھای    ھای مذبوحانه اش از کانال تشکل   تGش 
ساز خود ادامه خواھد، اما تنھا به آن اکتفا    دست 

العمل    عکس .  نکرده است و نخواھد کرد 
حسن روحانی  "  دولت تدبير و اميد "گرانه    سرکوب 

در برابر جنبش کارگری و اعتصابات گسترش  
جويانه بوده    العاده شديد انتقام   يابنده کارگری، فوق 

ھای    تر سياست    که با اجرای گسترده ٩٣ سال  .  است 
نظر از    اقتصادی نئوليبرال ھمراه بود، صرف 

سازی بيش از پيش کارگران    ھا و محروم   محدوديت 
ھای قانونی در زمينه حقوق کار و تامين    از حداقل 

نظر از خارج ساختن    چنين صرف   اجتماعی و ھم 
کارگران مناطق وسيعی در جنوب کشور از شمول  
قانون کار يا وضع مقررات جديد و تغيير بندھا و  

ھايی از قانون کار که تماما در راستای تشديد    تبصره 
حقوقی کارگران بوده است، طبقه حاکم    استثمار و بی 

تر از گذشته به حربه ارعاب و سرکوب علنی    آشکار 
و مستقيم کارگران بويژه فعاeن کارگری و فعاeن  

عGوه بر تشديد فشار و  .  اعتصاب متوسل شده است 
شکنجه کارگران زندانی، تجديد محاکمه و  

تر ساختن زمان حبس برخی از اين    طوeنی 
کارگران، دستگاه امنيتی و قضائی رژيم در ابعاد  

تری وارد ماجرای اعتصابات کارگری    گسترده 
در طی اين دوره، پس از ھر اعتراض و  .  اند   شده 

اعتصابی، به صرف شکايت کارفرما، دستگاه  
قضائی به فوريت حکم بازداشت فعاeن اعتصاب را  
صادر نموده و پس از احضار به دادگاه و محاکمه،  

ھا    ده .  ھا را به حبس و زندان محکوم ساخته است   آن 
کارگر در معدن سنگ آھن بافق و معدن چادرملو،  

اکريل اصفھان، سيمان لوشان، ذوب آھن اردبيل    پلی 
و برخی واحدھای ديگر، به ھمين شيوه احضار و  

حتا در يک مورد  .  تھديد و محاکمه و بازداشت شدند 

چھار کارگر پتروشيمی رازی در دادگاه عمومی  
 ضربه  ۵٠  ماه حبس و  ۶ محاکمه و ھر کدام را به  

گرچه در اغلب موارد،  .  شGق محکوم ساخت 
شان متحد    کارگران در حمايت از رفقای دستگير شده 

و يکپارچه دست به اعتراض و اعتصاب زدند و تا  
ھا به اعتراض و    آزادی و بازگشت به کار آن 

اعتصاب ادامه دارند، اما کمی بعد از پايان  
اعتصابات، دوباره کارفرما و دولت، اين کارگران  

اند فعاeن    از آن جمله .  را به دادگاه و محکمه کشاندند 
 کارگر معدن سنگ آھن بافق  ٩ اعتصاب چادرملو و  

  ٩٣  بھمن  ١٣ ھا در    که نخستين جلسه دادگاه آن 
که شکايت از فعاeن    سخن کوتاه اين .  برگزار گرديد 

اعتصاب، احضار، محاکمه، حبس و اخراج به يک  
شيوه رايج و سرتاسری مرعوب سازی کارگران و  

 .به سياست عمومی طبقه حاکم تبديل شده است 
گرانه ناشی از وحشت    تمامی اين اقدامات سرکوب 

رژيم از جنبش کارگری، اعتصابات فزاينده و  
يک از    با اين وجود ھيچ .  ست   اعتGء جنبش کارگری 

اين اقدامات تاثير معنادار و بادوامی در روند  
گسترش يابنده اعتصابات کارگری نداشته ونخواھد  

 .داشت 
کابينه روحانی و کل رژيم جمھوری اسGمی، نه  

ای برای بھبود ولو نسبی وضعيت    فقط ھيچ برنامه 
معيشتی کارگران ندارد، بلکه به عکس، اساس  

ھای آن بر تشديد استثمار و    ھای و برنامه   سياست 
داران و    حقوقی کارگران، افزودن بر سود سرمايه   بی 

که    در حالی .  ھای واقعی استوار است   کاھش دستمزد 
ھای حکومتی، متوسط ھزينه    طبق گزارش رسانه 

  ٣ ماھانه يک خانوار چھار نفره کارگری در آذر ماه  
 ھزار تومان بوده و تنھا برای ھزينه  ٣۵٠ ميليون و  

  ٢٠٠ مسکن، کارگر بايد بيش از يک ميليون و  
ھزار تومان بپردازد، شورای عالی کار رژيم حداقل  

 درصد افزايش داد و حدود  ١٧  را فقط  ٩۴ دستمزد  
 ھزار تومان تعيين نمود که حتا از يک چھارم  ٧١٢ 

که يک کارگر     به فرض آن .  تراست   خط فقر ھم کم 
اش با    مشمول قانون کار متوسط دريافتی ماھانه 

احتساب حق مسکن و اوeد و ديگر مزايا به يک  
که بخواھد    ميليون تومان برسد، اين کارگر برای آن 

ھا اداره    اش را در حدود حداقل   زندگی خود و خانواده 
.  ميليون تومان کسری دارد ٢ کند، ماھانه بيش از  

بنابراين روشن است که کارگران ايران برای ادامه  
حيات و نمردن از گرسنگی، جز مبارزه برای  
افزايش دستمزد، مبارزه برای بھبود شرايط معيشت  
و کار و مبارزه برای تغيير وضع موجود، راه  

 از لحاظ  ٩۴ از اين رو سال  .  ديگری ندارند 
اعتراضات و گسترش اعتصابات کارگری، در  

 و در مسير اعتGء بيشتر جنبش  ٩٣ ادامه سال  
 .کارگری خواھد بود 
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کشمکش بر سر دو 
 سياست خارجی 
 در واشنگتن

 
 اسفند ٢۵(، ٢٠١۵ مارس ١۶روز دوشنبه، 

محمد جواد ظريف، وزير امور خارجه )  ١٣٩۴
 ساعته با ۵جمھوری اسGمی، بعد از ديداری 

جان کری، وزير امور خارجه آمريکا، در لوزان 
ای امور رسوئيس راھی بروکسل شد تا با وز

خارجه کشورھای بريتانيا، فرانسه و آلمان ديدار 
اين ديدارھا در آستانه مھلت تعيين شده برای .  کند

ای  رسيدن به توافق درباره کليات برنامه ھسته
) اوايل فروردين(ايران، يعنی آخر ماه مارس 

 .شوند انجام می
ھنوز جزئيات مذاکرات ظريف و کری منتشر 

شود عGوه بر گفتگوھای  نشده است، اما گفته می
 نفر از سناتورھای ۴٧ای، نامه  ھسته

خواه آمريکا به ايران و تأثيرات آن بر  جمھوری
در .  مذاکرات، يکی از مسايل مورد گفتگو بود

 مارس منتشر شد، خطاب به ايران ٩اين نامه که 
"گفته شده است توافقی که به تصويب کنگره : 

تواند با يک حرکت قلم رئيس  نرسيده باشد، می
جمھوری بعدی باطل شود و کنگره آينده ھم ھر 
زمان eزم ديد قادر است موارد توافق را تغيير 

 ."دھد
ھای تند بسياری از  سابقه واکنش اين نامه بی

. ھای آمريکا را برانگيخت سياستمداران و رسانه
ائتGف "و "  شرمساری"اوباما، آن را مايه 

گرايان  تندروھای آمريکا با اصول"  نامتعارف
دون "معاون رئيس جمھور آن را .  ايران خواند

جاش ارنست، سخنگوی کاخ .  دانست"  شأن سنا
سفيد، ضمن اشاره به سابقه پافشاری 

خواھان بر حمله نظامی به عراق در  جمھوری
" ھمدستی با تندروھای ايرانی" آن را ٢٠٠٣سال 
 . خواند

 سناتور، از دو حزب ٢۵٠چند روز بعد، 
ای خطاب به  خواه و دمکرات، در نامه جمھوری

باراک اوباما خواستار آن شدند که ھر گونه توافق 
ای با ايران به اطGع و  در مذاکرات ھسته
 .تصويب کنگره برسد

"اند آنان خطاب به اوباما نوشته در ھر توافق : 
ھای اعمال  حاصل شده با ايران، لغو دائمی تحريم

شده بر اساس مصوبات کنگره نيازمند تصويب 
در بررسی چنين .  دوباره از سوی کنگره است

ای، کنگره بايد قانع شود که بندھای آن  توافقنامه
سوی ساخت يک بمب  بايد ھر گونه راه ممکن به

را مسدود کند و تنھا کنگره توان اين را دارد که 
 ."ھا را بررسی و تصويب کند تا لغو دائمی تحريم

مناقشه بين کاخ سفيد و کنگره آمريکا از ماه 
جان بينر، سناتور .  ژانويه اوج گرفت

خواه و رئيس کنگره آمريکا، از نتانياھو  جمھوری
 مارس در کنگره راجع به ٣دعوت کرد تا در 

تھديدھای جدی اسGم افراطی و ايران عليه "
 .سخنرانی کند" امنيت
جايی که اين دعوت بدون ھماھنگی با کاخ  از آن

سفيد انجام شده بود، اوباما اعGم کرد با نتانياھو 
ديداری نخواھد داشت و تا بدان جا پيش رفت که 

تواند سخنرانی  گفت به دeيل کاری حتا نمی

پايتخت ماست و اين مسئله ھم برای امروز است 
 ..."و ھم برای گذشته

ھای منفی زيادی را   سخنان يونسی واکنش
: وزير امور خارجه عراق گفت.  برانگيخت

عراق دارای حاکميت کامل است و به ھيچ "
طرفی چه ايران و چه غير از آن اجازه نداده و 
نخواھد داد که اين حاکميت را نقض يا در امور 

وزارت امور ."  داخلی اين کشور دخالت کند
ای به اين  خارجه عراق نيز با انتشار بيانيه

 .اظھارات واکنش نشان داد و ابراز انزجار کرد
اگر جمھوری اسGمی طی جنگ ھشت ساله با 

اکنون *  عراق نتوانست به کربG دست يابد،
حضور نيروھای سپاه پاسداران آن ھم با دعوت 

ھای مسلح  وزير عراق، وجود گروه رسمی نخست
شيعی تحت فرمان جمھوری اسGمی که تقريبا 
کنترل دو سوم کشور را در اختيار دارند، 
طراحی عمليات نظامی توسط مستشاران ايرانی 

ای در  و وجود پوسترھای خمينی و خامنه
شھرھای عراق، جمھوری اسGمی را قادر 
ساخته نه تنھا به کربG، بلکه به مرکز سياسی 
عراق، يعنی بغداد دست يابد و حتا در انتخاب 

 .نخست وزير اين کشور نقش ايفا کند
گرچه به اذعان بسياری از کارشناسان نظامی 

گيری تکريت، آسان نخواھد بود، زيرا  بازپس
مستلزم يک جنگ شھری تمام عيار است و 
عGوه بر آن داعش بسياری از مناطق شھر را 

اما بيرون راندن نيروھای .  گذاری کرده است بمب
داعش از تکريت، که يکی از مراکز مخالفان و 
ناراضيان سنی دولت مرکزی عراق محسوب 

ست از شکست  شود، نزد بسياری، نمادی می
ی ايران  داعش و اين پيروزی بر اعتبار و وزنه

 .در امور داخلی عراق خواھد افزود
اما حتا شکست داعش در تکريت، به معنای پايان 

گرا يا نيروھای  رحم اسGم کار اين نيروی بی
مشابه آن نيست، زيرا زمينه اصلی رشد و 

گيری اين نيروھا، فقر و بيکاری، تبعيض و  شکل
ھای دولت،  نابرابری، نارضايتی مردم از سياست

گرای  ھا و کشورھای اسGم مداخGت امپرياليست
بنابراين .  مرتجعی نظير ايران بوده و ھست

شکست داعش در تکريت يا حتا بيرون راندن آن 
. از عراق، به معنای پايان کار اين نيرو نيست

داعش از ميان مردم ناآگاھی سربازگيری کرد که 
در برابر مصايب روزمره خود سر به شورش 
برداشتند و بر اثر ناآگاھی و نبود آلترناتيوی 

گرای واپسگرای  مترقی به دام نيروی اسGم
بنابراين .  چون داعش گرفتار آمدند ديگری ھم

افزايش نفوذ ايران بر امور عراق تنھا و تنھا، به 
ی جنگ و افزايش بحران در عراق منجر  ادامه

خواھد شد و نه بھبودی در وضعيت مردم يا حتا 
 .رھايی از شر داعش

 
 

: اشاره به ھدف خمينی است که اعGم کرده بود*  
 ."گذرد راه قدس از کربG می"

ھای  با ھماھنگی وزارت دفاع عراق از گروه
برای مقابله با "  الحشد الشعبی"مسلح شيعی به نام 

 ."کند گروه داعش حمايت می
 گروه شبه نظامی ۴٠ھا، بيش از  بنا به تخمين

 ھزار تن ٢٠شيعی موجود در عراق، نزديک به 
ی  ھزار نفری عراق٣٠از نيروی 

. دھند  را تشکيل میدرگيردرعمليات اخير
ھايی که پيش يا پس از حمله نظامی آمريکا  گروه

به عراق، مستقيما توسط جمھوری تشکيل شده و 
به مدد سپاه پاسداران آموزش نظامی ديده و مسلح 

ھای مالی و نظامی ايران  شدند، يا از کمک
نيروھايی که گرچه بر خاک .  برخوردارند

حاصلخيز ناشی از تجاوز نظامی آمريکا 
ھای  روييدند، اما خود، به يکی از عوامل جنگ

 .ای کنونی در عراق بدل گشته اند فرقه
اند در کشتار و  آنان در اين مدت نشان داده

ھا، دست  ارعاب شھروندان عراقی، به ويژه سنی
در مھر ماه .  کمی از نيروھای داعش ندارند

الملل، الحشد الشعبی را  امسال، سازمان عفو بين
به ارتکاب جنايت جنگی متھم کرد و اعGم کرد 
اين نيروھا با حمايت دولت عراق، کنترل شھرھا 

جويی، اقدام  ی انتقام را در دست گرفته و به بھانه
 .کنند ھا می به شکنجه و کشتار سنی

ھای مسلح شيعی يک  دخالت نظامی و تقويت فرقه
جنبه از مداخGت جمھوری اسGمی در عراق 

جنبه ديگر آن مداخله در امور سياسی اين .  است
آمريکا پس از حمله نظامی به عراق .  کشور است

و سرنگونی صدام اميدوار بود دولتی مجری 
اما چنين .  ھای امريکا به روی کار آورد سياست

وزيری نوری  نشد و يک دولت شيعی با نخست
تر متحد ايران  مالکی به قدرت رسيد که بيش

 .شد تا گوش به فرمان آمريکا محسوب می
ھای  ساختار اجتماعی عراق به علت وجود فرقه

ھای ملی و طوايف نيرومند  مذھبی، گروه
اگر صدام .  ھای اجتماعی بود مختلف، مستعد تنش

توانست سياست تبعيض مذھبی و ملی به نفع 
ھای سنی را با سياست سرکوب پيش برد،  عرب

ليکن حمله نظامی آمريکا، و خ� قدرت پس از 
آن، زمينه مساعدی را فراھم آورد تا اين 

. اختGفات از زير خاکستر زبانه کشند
ھای دينی در زمان مالکی اين بار به نفع  تبعيض

شيعيان به ھمراه حضور نيروی نظامی اشغالگر 
ھای مرتجع منطقه از جمله  آمريکا و دخالت دولت

ايران، عربستان سعودی، ترکيه و قطر بر آتش 
اين اختGفات دامن زد و عراق را به جوeنگاه 
منازعه اين نيروھا بر سر کسب قدرت و نفوذ در 

ھاست  ای که سال منازعه.  اين کشور تبديل کرد
مردم عراق با جان و مال خود ھزينه آن را 

 .پردازند می
علی يونسی، دستيار ويژه روحانی در امور 

 اسفند ١٧داخلی کشورھای منطقه، روز يکشنبه 
ادعا "  ايران، مليت، تاريخ و فرھنگ"در ھمايش 

در حال حاضر عراق نه فقط حوزه تمدنی : "کرد
نفوذ ماست، بلکه ھويت، فرھنگ، مرکز و 
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کشمکش بر سر دو سياست 
 خارجی در واشنگتن

کند از اين  ھمين دليل اوباما به شدت تGش می
از يک سو، به جز آمريکا و .  سياست پرھيز کند

ايران، کشورھای ديگری نظير بريتانيا، فرانسه، 
آلمان، چين و روسيه نيز بر سر ميز مذاکره 
حضور دارند و برخی از اين کشورھا با جديت 

ی مذاکره و خاتمه منازعه  تمام خواھان ادامه
از سوی ديگر، نتيجه حمGت .  ای ھستند ھسته

ھای امپرياليست،   ھای قدرت نظامی و لشکرکشی
ھای اخير، ميلياردھا دeر  به ويژه آمريکا در سال

پيمانانش، جان  ھزينه برای دولت آمريکا و ھم
ثباتی و تشديد  باختن صدھا ھزار نفر، ويرانی، بی

بحران در کشورھای منطقه و سرانجام خيزش 
. گرايی از جمله داعش بوده است مرتجعان اسGم

ھای تاکنونی نيز نتوانسته است رژيم ايران  تحريم
. ای بازدارد ھای ھسته را از پيگيری برنامه

مجموعه اين عوامل باعث گرديده حتا برخی از 
سياستمداران آمريکا، مخالفان مذاکرات را به 

 .سياستی متھم کنند بی
آنان .  اما سياست طرفداران مذاکره روشن است

کوشند ھر چه زودتر با کنار گذاشتن پرونده  می
ای و بھبود روابط درباره عوامل اصلی  ھسته

طلبانه  کشمکش، يعنی برخورد دو سياست توسعه
ی جمھوری اسGمی و امپرياليسم  جويانه و مداخله

آمريکا در منطقه به مذاکره نشسته و به توافق 
طلبانه،  ست دو سياست توسعه بديھی.  برسند

شان با يکديگر برخورد کند،  زمانی که منافع
گاه به توافق کامل نخواھند رسيد و در  ھيچ

مقاطعی به تضاد و رودررويی با يکديگر کشيده 
خواھند شد، اما ھم سران جمھوری اسGمی و ھم 

اند که  کاخ سفيد در گذشته بارھا نشان داده
ھای مقطعی داشته  توانند در مواردی ھمکاری می

اکنون نيز با توجه به شرايط منطقه eزم .  باشند
. ھا تا حد ممکن گسترش يابند است اين ھمکاری

امری که ھر دو سو بارھا اشتياق خود را به آن 
اند، آمريکا بر اثر ناتوانی از تسلط  نشان داده

کامل بر منطقه و آگاھی بر نقش و نفوذ جمھوری 
اسGمی در منطقه، و جمھوری اسGمی کمر خم 

ھا و نيازمند تثبيت رسمی  کرده زير فشار تحريم
 .ای خود به عنوان يک قدرت منطقه

 

اين طرح را ھفته دوم مارس به سنا ارائه دھد و 
ای ميان ايران و  پيش از امضای توافق ھسته

سناتورھای .   به تصويب برساند۵ + ١کشورھای 
خواه به ھمراه تعدادی از سناتورھای  جمھوری

دمکرات معتقدند توافق ميان ايران و آمريکا يک 
رو بايستی با کنگره در  نامه است، از اين پيمان

ميان گذاشته شده و به تصويب رسانده شود، در 
حالی که جان کری روز چھارشنبه ھفته گذشته 

نامه  گفت مذاکرات بر سر امضای يک پيمان
نيست که نيازی به مشاوره و رضايت کنگره 

" آور تعھد غيرالزام"داشته باشد، بلکه صرفا يک 
و در نتيجه در حيطه اختيارات رئيس جمھور 

چنين کاخ سفيد اعGم کرده است در  ھم.  است
صورت تصويب اين طرح در کنگره آن را وتو 

خواھان ھشدار داده  خواھد کرد و به جمھوری
تواند  تراشی در توافقات می است که تعليق و مانع

 .تأثيرات منفی بر مذاکرات داشته باشد
باری، دعوت رئيس کنگره آمريکا از 

 سناتور ۴٧وزير اسرائيل، نامه  نخست
 نماينده سنا به ٢۵٠خواه به ايران، نامه  جمھوری

ھای کاخ سفيد  گيری اوباما، طرح بروکر، موضع
و دولت اوباما ھمه نشان از اختGفی جدی بين 

گذاری، بين دو حزب  قوه مجريه و قانون
خواه و دمکرات و حتا در درون اين  جمھوری

. احزاب بر سر سياست خارجی آمريکا دارند
اختGفی که ھر از گاھی به ويژه در عرصه 

. گيرد ھای آمريکا در خاورميانه باe می سياست
اش نيز به يکی از  ای ايران و برنامه ھسته

ھای زورآزمايی اين دو سياست تبديل شده  عرصه
 .است

خواھان در مورد  سياست مورد نظر جمھوری
ھا  ، ادامه و گسترش تحريم"سياست زور"ايران، 

خواھی  زياده"ی نتانياھو  تا زمانی است که به گفته
و در اين راه، از توسل به جنگ "  ايران پايان يابد
کاخ سفيد نيز گرچه بارھا اعGم .  ھم ابايی ندارند

کرده است، در صورت عدم موفقيت مذاکرات، 
گزينه نظامی نيز روی ميز قرار دارد، اما دولت 
آمريکا به خوبی واقف است اين امردرشرايط 

پذير نيست و به  حاضر به دeيل مختلف امکان

نتانياھو را به صورت زنده از تلويزيون دنبال 
جو بايدن، معاون رئيس جمھور، واشنگتن .  کند

را برای سفری به آمريکای جنوبی ترک کرد و 
برخی از نمايندگان حزب دمکرات، سخنرانی او 

ای  کاخ سفيد نيز در اطGعيه.  را تحريم کردند
" استفاده تبليغاتی"سخنرانی نتانياھو در کنگره را 

ناميد و اعGم کرد واشنگتن به ھيچ شخصيتی در 
جھان که در آستانه برگزاری انتخابات باشد، 

رو بود که در  اين اشاره از آن.  دھد تريبون نمی
آذر ماه گذشته نتانياھو با اخرج زيپی ليونی 

(يائير eپيدو )  وزير دادگستری( ) وزير دارايی 
اش را منحل کرد و قرار شد انتخابات  کابينه

در )  پارلمان اسرائيل(زودھنگام بعدی کنست 
 . مارس برگزار شود١٧روز 

ايران، از طريق : "نتانياھو در اين سخنرانی گفت
اش، در خارج از منطقه  شبکه تروريستی جھانی

خاورميانه به آمريکا و متحدانش حمله کرده 
ايران در منطقه خاورميانه، چھار پايتخت  ...است

عربی را در سلطه خودش دارد که عبارتند از 
بغداد، دمشق، بيروت و صنعا و اگر درباره 
تجاوزھای ايران کاری انجام نشود، بی ترديد 

تری در اين رديف قرار خواھند  ھای بيش پايتخت
بنابراين، وقتی بسياری اميدوار ھستند که .  گرفت

الملل ملحق شود، ايران  ايران به جامعه بين
 ."سرگرم بلعيدن کشورھا است

به نظر نتانياھو نتيجه روند کنونی مذاکرات که 
پيمای ايران را  ھای قاره برنامه موشک

و بنابراين "  يک توافق بد است"گيرد،  دربرنمی
در پايان ھم تھديد ."  بھتر است که سر نگيرد"

"  کرد حتا اگر اسرائيل مجبور شود به تنھايی : 
 ."بايستد، به تنھايی خواھد ايستاد

او معتقد است جھان بايد از ايران سه چيز 
پايان دادن به تجاوزگری به ھمسايگان :  بخواھد

خود در خاورميانه، حمايت از تروريسم جھانی و 
 .تھديد به نابود کردن اسرائيل

پای اين اقدامات، باب کورکر، رئيس کميته  ھم
خواه، با  روابط خارجی سنا و سناتور جمھوری

ھمکاری چند سناتور دمکرات در تGش است 
طرحی را به کنگره آمريکا ارائه کند، که در 

تواند اختيارات کاخ سفيد در  صورت تصويب می
رسيدن به توافق و اقدامات بعدی را محدود و 

 .موضع کاخ سفيد را در مذاکرات تضعيف کند
طبق طرح وی، ھر گونه توافق با ايران و 

ھا توسط  اقدامات بعدی، يعنی کاھش يا رفع تحريم
دولت اوباما، بايستی ابتدا به تصويب کنگره 

 ۵جھت اين کار، کاخ سفيد بايستی ظرف .  برسد
نامه نھايی را به کنگره ارائه دھد،  روز توافق

 روز فرصت دارد تا آن را ۶٠سپس کنگره 
تنھا بعد از تصويب توافق توسط .  بررسی کند

ھا را کاھش  تواند تحريم کنگره، رئيس جمھور می
 ماه ۶پس از آن نيز بايستی ھر .  دھد يا رفع کند

يک بار، يک گزارش به کنگره ارائه کند تا 
کنگره مطمئن شود که ايران برخGف مفاد 

وی در نظر دارد .  نامه اقدامی نکرده است توافق



 ۶٨٩ شماره  ٩٣نيمه دوم  اسفند      ١٢

 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اس8می 

١٢ 

١٠درصفحه   

 جمھوری اس8می در عراق ومداخ8ت 
 تشديد بحران در اين کشور

 اسفند، شبکه خبر جمھوری ٢۵روز دوشنبه 
اسGمی، به نقل از شبکه تلويزيونی العربيه 

"الحدث مدعی شد  ساعت ديگر ٢۴تکريت تا : 
طبق خبرھا، در عمليات ".  آزاد خواھد شد

آزادسازی تکريت، ارتش عراق به ھمراه عشاير 
مسلح شمال تکريت منطقه حويجه و شبه نظاميان 

ھای بسيج  يگان"تحت عنوان "  الحشد الشعبی"
طراحی و مديريت اين .  شرکت دارند"  مردمی

. عمليات بر عھده مستشاران ايرانی است
ھايی نيز از قاسم سليمانی، فرمانده نيروی  عکس

قدس سپاه، در بخشی از شھر تکريت در کنار 
 . ھا منتشر شده است نيروھای عراقی در رسانه

در "  ھای بسيج مردمی يگان"يا "  الحشد الشعبی"
 از ترکيب چند ٢٠١۴پی سقوط موصل در ژوئن 

. نيروی شبه نظامی شيعی ديگر تشکيل شد
اين .  سازمان بدر، يکی از اين نيروھاست

سازمان که قبG به سپاه بدر معروف بود، 
ای از سپاه پاسداران است، که در سال  شاخه

.  توسط محمود ھاشمی شاھرودی ايجاد شد١٣۶١
 ماه پس از تشکيل به محمد باقر ٣٠اين سپاه، 

حکيم واگذار شد و پس از حمله نظامی آمريکا به 
عراق، با فعاليت در عرصه سياسی، نام خود را 

هللا  ھای حزب گردان. "تغيير داد"  سازمان بدر"به 
ی  دھنده ھای تشکيل يکی ديگر از گروه"  عراق

الحشد الشعبی است که چند ماه پيش از حمله 
 به وجود ٢٠٠٣نظامی آمريکا به عراق در سال 

تر اعضای اين گروه از مقلدان محمد  بيش.  آمد
"باشند باقر صدر و خمينی می ھای بسيج  يگان. 

که عمدتاً از ترکيب چنين نيروھايی "  مردمی
تشکيل شده است، ظاھراً تحت نظر وزارت امور 

کند و با نيروھای امنيتی  داخلی عراق فعاليت می
شنبه ھفته گذشته،  عراق ھمکاری دارد، اما سه

خالد العبيدی، وزير دفاع عراق در يک کنفرانس 
مطبوعاتی مشترک با مارتين دمپسی، رئيس ستاد 

ايران : "مشترک ارتش آمريکا، رسماً اعGم کرد
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برروی  ماھواره ياه ست   برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورايی از کانال تلويزيونی ديدگاه
(Yahsat) شود   پخش می . 

 : ھای تلويزيون دمکراسی شورائی بدين قرار است ساعات پخش برنامه
 

:روزھای دوشنبه و چھارشنبه ھر ھفته  
  شب به وقت ايران،٩٫۵ساعت  

. ساعت پخش ميشود١ شب به وقت اروپای مرکزی به مدت ٧ ساعت   
 

:تکرار برنامه ھا در روزھای  
  صبح به وقت ايران،٩٫۵سه شنبه و پنجشنبه ھر ھفته ساعت  

. صبح به وقت اروپای مرکزی خواھد بود٧ ساعت   
 

و    اگربه تلويزيون ماھواره ای دسترسی نداريد، ميتوانيد از طريق آدرس اينترنتی سايت ديدگاه
 : جی ال ويز به طور زنده و ھمزمان برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورايی را مشاھده کنيد

http://www.didgah.tv/fa 
 

:مشخصات ماھواره ای کانال تلويزيون ديدگاه  
  درجه ی شرقی۵٢ / ۵  ماھواره ياه ست
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