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کار -نان -آزادی
حکومت شورائی

١

کارگران سراسر جھان
متحد شويد!

سال سی و پنجم – نيمه اول مھر ٩٢

آيا يخ روابط جمھوری اسالمی و
آمريکا در حال آب شدن است؟
ھيچگاه سفر روسای جمھور حکومت اسالمی به
نيويورک و شرکت در مجمع عمومی سازمان
ملل ،تا اين اندازه انعکاس خبری نيافته بود .حتا
سفر اول خاتمی با پيشنھاد گفتوگوی تمدنھا و
يا احمدینژاد با "ھالهی نوری" که او را احاطه
کرده بود ،ھرگز تا اين اندازه در رسانهھای
جھانی و حتا ايرانی بازتاب پيدا نکردند .اگرچه
در ظاھر اين توجه ،به سخنرانیھا ،مصاحبهھا و
ديدارھا بهويژه ديدار ظريف با جان کری و
گفتوگوی تلفنی روحانی و اوباما برمیگردد ،اما
علت اصلی ،ريشه در وضعيتی دارد که اين
ديدارھا و در يک کالم "سياست خارجی دولت
روحانی" را زير ذرهبين رسانهھا قرار داده است
و آن از يکسو به وضعيتی برمیگردد که بر
خاورميانه حاکم شده )که حتا شيپور جنگ و
مداخله مستقيم دولتھای امپرياليستی در جنگ
داخلی سوريه به گوش رسيد( و از سوی ديگر به
بحرانھای داخلی جمھوری اسالمی ربط پيدا
میکند .بحرانھايی بیسابقه که حسن روحانی
راه اصلی گذر از آنھا را بھبود روابط خارجی
و رفع تحريمھای بينالمللی اعالم کرده است.
شکی نيست که وضعيت کنونی منطقه ،از شبه
قاره ھند و آسيای ميانه گرفته تا خاورميانه و
شمال آفريقا حتا نسبت به زمانی که جرج بوش
حمله به افغانستان را آغاز کرد ،پيچيدهتر و
بحرانیتر شده و به ھمان نسبت نيز بر اھميت
سياسی منطقه افزوده شده است و در اين ميان
دولت ايران – بهرغم تمامی بحرانھای داخلی –
به دليل نقش و نفوذی که در برخی از اين
کشورھا از جمله افغانستان ،عراق ،لبنان و
سوريه دارد ،به يکی از بازيگران اين بحران
تبديل شده است .ناگفته پيداست که حمايت دولت
ايران از دولت بشار اسد که با حضور نظامی
مستقيم حزبﷲ لبنان و برخی از گروهھای
شبهنظامی عراقی )که ھمگی از سوی دولت
ايران حمايت نظامی و مالی میشوند( و حتا سپاه
پاسداران ھمراه گرديد ،توانسته است تاکنون،
بهرغم حمايتھای مالی و نظامی دولتھايی
ھمچون ترکيه ،قطر و عربستان از گروهھای
مسلح مخالف دولت سوريه ،موجوديت دولت
بشار اسد را حفظ کند.
آنچه که اکنون به "بحران در سياست خارجی
دولت ايران" اطالق میگردد ،در حقيقت نتيجهی
ھمين سياست خارجی دولت ايران در سطح
منطقه و تضادیست که با سياست ديگر
قدرتھای منطقهای و برخی از قدرتمندترين
دولتھای امپرياليستی دارد .کشمکش بر سر
برنامهی ھستهای ايران ،تنھا ظاھر اين دعواست.
دعوای اصلی بر سر قدرت و منافعیست که
درصفحه ٢
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"نرمش قھرمانانه" عقبنشينی ناگزير يا خريد فرصت؟
علی خامنhهای رھhبhر حhکhومhت
اسالمی روز  ٢۶شhھhريhور ٩٢
در جhhمhhع سhhران و فhhرمhhانhhدھhhان
سپhاه پhاسhداران ،بhار ديhگhر در
مورد سياست خارجی جمھوری
اسالمی به اظھار نظر پرداخت.
وی که تا چنhدی پhيhش ھhرگhونhه
مذاکره با آمhريhکhا بhر سhر حhل
اختالفات فيمابين را نفی و با آن
مخالفت میکرد ،اينبار عرصhه
ديپلماسی را عhرصhه" لhبhخhنhد و
مذاکره و درخhواسhت مhذاکhره"
ناميد و رسمhا ً جhواز مhذاکhره بhا
آمريکا را صادر کرد .او گhفhت:
"بhا مسhالhhهای کhhه سhhالھhا پhيhhش
نرمش قھرمانانه خواندم موافقhم؛
نرمش در يhک جhاھhايhی بسhيhار
الزم و خhhوب اسhhت و عhhيhhبhhی
ندارد" .اظhھhار نhظhر خhامhنhهای
توام با اين گفته روحانی کhه در
موضوع ھستهای اختhيhارات تhام
دارد ،در آسhhتhhانhhه سhhفhhر وی بhhه
آمريhکhا ،حhاکhی از آن بhود کhه

دسhhhت روحhhhانhhhی – کhhhه رای
اقشhاری از مhhردم را اسhhاسhا بhhا
طرح شعارھايی در زمينه تغيير
سياست خارجی و " تhعhامhل" بhا
اروپا و آمريکا کسب کhرده بhود
– تا حhدودی بhاز گhذاشhتhه شhده
است.
پhhيhhش از آن الhhبhhتhhه مhhوضhhوع
"تhعhامhل" بhا آمhhريhکhا بhارھhا از
سوی اکبر ھhاشhمhی رفسhنhجhانhی
مطرح شده بhود کhه ھhر بhار بhا
واکhhhنhhhش تhhhنhhhد خhhhامhhhنhhhهای و
طhhرفhhداران وی روبhhرو گشhhتhhه
بود .رفسنجhانhی در ايhن اواخhر
بارھا از سhرکشhيhدن جhام زھhر
تhhوسhhط خhhمhhيhhنhhی ھhhنhhگhhامhhی کhhه
تشخيص داد به مصلحمت نhظhام
است و از صلح حسن امhام دوم
شيعيان با معاويه به عنوان يhک
اقدام قhھhرمhانhانhه و ھhمطhراز بhا
اقدام حسين )امام سوم شhيhعhيhان(
در روز عhhاشhhورا در کhhربhhال
سhhخhhن گhhفhhتhhه بhhود و سhhخhhنhhان و

نhhوشhhتhhهھhhای پhhيhhشhhيhhن خhhود را
بهطور گستhردهای در نشhريhات
وابسته به اصالحطلبان و سhايhر
طرفداران خود دوبhاره انhتhشhار
داده بhhhhود .رفسhhhhنhhhhجhhhانhhhhی بhhhhه
صراحت گفتhه بhود کhه "تhا ابhد
نمیتوان با آمريکا قھر بود" .او
کhhوتhhاه آمhhدن در بhhرابhhر دشhhمhhن
قویتر ) آمريhکhا( را عhيhن کhار
"امhhام حسhhن" و آن را بhhرای
نhhhجhhhات نhhhظhhhام کhhhه در اثhhhر
سيhاسhتھhای غhلhط خhارجhی بhه
"لبه پرتگاه" کشيده شhده اسhت،
يhhhک ضhhhرورت دانسhhhت .امhhhا
رفسنجانی آماج حمالت متعددی
از سhhوی بhhانhhد خhhامhhنhhهای قhhرار
گرفت و حhرفھhای وی عhالئhم
تسhhلhhيhhم در بhhرابhhر "شhhيhhطhhان
بhhhhhزرگ" و " ضhhhhhد ارزش"
خhhوانhhده شhhد و بhhا پhhاسhhخھhhای
تھاجمآميز تندی روبرو گرديد.
خامنهای پيhشتhرھhا ) سhال (٧٩
درصفحه ٣

ابعا ِد بی سابقه بيکاری
در ايران

بhhيhhکhhاری در ايhhران ابhhعhhhا ِد
حيرتآوری بhه خhود گhرفhتhه
اسhhhت .در يhhhک صhhhد سhhhا ِل
اخhhيhhر ،ھhhيhhچhhگhhاه ھhhمhhچhhون
امروز ،بيکاری در چنين ابhعhادی سhابhقhه نhداشhتhه
است .ميليونھا تن از مردم ايران بيکhارنhد و ھhر
ارتش چنhديhن
روز صدھا و ھر ماه ھزاران تن به
ِ
ميليونی بيکاران افزوده میگردد .اقتصاد سرمايhه
داری ايران در چنان رکhودی فhرورفhتhه کhه نhرخ
رشد منفی تولي ِد ناخالص داخلی به  ۵درصhد زيhر
صفر سقوط کرده است .تعدادی از کhارخhانhهھhا و
ديگر واحدھای توليدی و خدماتی تعطيل و تhعhداد
ت تhولhيhدشhان بhه کhمhتhر از
زيادی از آنھhا ظhرفhيِ h
نصف کاھhش يhافhتhه اسhت .تhعhطhيhلhی  ٨٠درصhد
صنعhتhی شhھhرکhرد،
واحدھای توليدی شھرکھای
ِ
بيکاری ھزاران کارگhر را در پhی داشhتhه اسhت.

نزديک به نhيhمhی از ٣۵٠
ھhhزار کhhارگhhر شhhاغhhل در
واحدھای سhازنhده قhطhعhات
خhhhhودرو و يhhhhک سhhhhوم
ت ريhخhتhهگhری در طhو ِل دو ،سhه
کارگران صنع ِ
سا ِل اخير به خhيِ hل بhيhکhاران پhيhوسhتhهانhد .اخhراج
سازیھا روزمhره ادامhه دارد کhه جhديhدتhريhن آن
اخhراج  ١۵٠٠کhارگhhر صhhدراسhhت .ھhhمhhزمhhان بhhا
ِ
تشدي ِد رکhو ِد اقhتhصhادی ،دولhت بhه ويhژه پhس از
کسhری
تحريمھای بين المhلhی بhا بhحhرا ِن مhالhی و
ِ
کال ِن بودجه روبرو شده است .نتيجhتhا تhعhدادی از
پروژهھای عمرانی متhوقhف و در طhول دو سhال
اخير ،يک مhيhلhيhون از کhارگhرا ِن شhاغhل در ايhن
پhhروژهھhhا کhhار خhhود را از دسhhت دادهانhhد .نhhتhhايhhج
مhرکhز آمhار حhاکhی سhت کhه
سhرشhمhاری
آخرين
ِ
ِ
درصفحه ۵

مطالبات زنان و دولت روحانی
اعتصاب کارگران نساجی بنگالدش،
جلوه ای ماندگار از اتحاد و رزم طبقاتی

درصفحه ١٠
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آيا يخ روابط جمھوری اسالمی و
آمريکا در حال آب شدن است؟

ريشه ھم در منافع اقتصادی و ھم در ساختار
سياسی جھانی ،منطقهای و حتا کشوری دارد.
نبايد از نظر دور داشت که مذھب در ساختار
سياسی حکومت ايران ،ھمگام با گسترش بحران
داخلی و ناتوانی رژيم در حل اين بحرانھا ،نقش
و تاثيری فزونتر در سمتگيریھای سياسی
حکومت در عرصهی خارجی يافته است.
سياستھايی که حتا به جاهطلبیھای بخشی از
بورژوازی حاکم بر ايران ميدان عمل نيز بخشيده
است.
ھمانطور که از ابتدای روی کار آمدن دولت
احمدینژاد و در شمارهھای متعدد نشريه کار
اعالم کرديم ،روی کار آمدن دولت وی نتيجهی
گسترش نارضايتی عمومی و جنبشھای
اعتراضی بود که ريشه در بحران عميق
اقتصادی و اجتماعی داشت .در اين سالھا،
سياست خارجی دولت وی نيز تابعی از سياست
داخلی بود ،سياستی که وجه مشخصهی آن بر
مداخلهگری و بحرانافزايی در روابط خارجی
استوار بود .اما در طول اين  ٨سال ،نه تنھا از
وضعيت بحرانی جامعه و حاکميت کاسته نشد که
ھر آينه بر اين بحران افزوده گرديد تا حدی که
جمھوری اسالمی با عميقترين بحرانھای
دوران عمرش روبرو شد .محصول شکست اين
سياست و بنبست آن ،روی کار آمدن دولت
روحانی است ،دولتی که تالش دارد تا جمھوری
اسالمی را از بنبستھايی که با آن روبرو گشته،
نجات دھد.
اما برای دولت روحانی  ،راهحلھای محدودی
برای گريز از اين شرايط قابل تصور است.
وابستگی اقتصاد ايران به اقتصاد جھانی،
حکومت سرمايهداری ايران را مصمم ساخته
است تا برای برون رفت از وضعيت کنونی
اقتصادی ،بدنبال رفع تحريمھا و در واقع
محاصرهی اقتصادی ايران باشد .دولت روحانی
بر اين گمان است که راه حل اقتصاد ايران ،در
جھانی که روز بروز کوچکتر میشود ،تعامل
ھر چه بيشتر با قدرتھای بزرگ اقتصادی است
و برای اين تعامل الزم میبيند تا روابط با اين
کشورھا را بهگونهای ديگر تعريف و اجرا کند.
برای ھمين است که شاھديم جمھوری اسالمی
بعد از سالھا قطع رابطه با آمريکا و سردادن
شعار "مرگ بر آمريکا" ،سياستی ديگر را پيشه
میکند و روحانی رئيسجمھوری آن با بيان
اينکه از طرف خامنهای اختيار کامل برای
مذاکرات دارد ،در ارتباط با روابط دولتھای
ايران و آمريکا میگويد " :يخ روابط بين ايران و
آمريکا شروع به آبشدن کرده است" و بدنبال
اين اظھارات است که شاھد گفتوگوی دو جانبه
وزرای خارجه ايران و آمريکا بعد از نشست
وزرای خارجه  ۵بعالوه يک و گفتوگوی تلفنی
روحانی و اوباما ھستيم که برای اولين بار در
تاريخ حکومت اسالمی رخ میدھد .جالب آنکه
خاتمی در روزھای گذشته با انگشت گذاشتن بر
سياست خارجی دولت روحانی و مقايسه آن با
زمانی که وی رياستجمھوری را برعھده داشت،
گفت" :آن روز اسم مذاکره کردن خيانت به
حساب میآمد و تابو بود".

در واقع ،شرايط کنونی حکومت اسالمی حکايت
از پارادوکسی دارد که اين نظام با آن روبروست.
از يکسو سياستخارجی مداخلهجويانه و به
اصطالح پاناسالميستی )در مقايسه با سياست
پان ايرانيستی زمان محمدرضا پھلوی( و از
سوی ديگر بحران عظيم اقتصادی و اجتماعی که
امکان ادامهی آن سياست را با بنبست روبرو
ساخته است .مقاومتھايی نيز که در برابر
سياست روحانی میشود و سردمداران آن
روزنامه کيھان ،جبھه پايداری )و يا حداقل بخشی
از آن( و گروه فشاری که امروز بلندگویشان
"سايت رجا نيوز" میباشد و حتا کار را به
پرتاب کفش به سوی ماشين روحانی کشاندند ،باز
نتيجهی ھمين پارادوکسی است که امروز در
بخشی از نيروھای حاکميت خود را در لفافهای
ايدئولوژيک پنھان کرده است.
اما اين جريان ،چه بخواھد و چه نخواھد ،روابط
با آمريکا با سفر روحانی به نيويورک برقرار
شده و به اصطالح تابوی رابطه شکسته شد .اما
سوال اصلی اين است که آيا اقدامات روحانی در
نيويورک میتوانست بدون موافقت خامنهای
عملی گردد؟ بدون شک پاسخ اين سوال
منفیست .شکی نيست که در صورت مخالفت
خامنهای ،روحانی ھرگز جرات اين کار را
نداشت .حمايت  ٢٣٠نماينده مجلس از مواضع
روحانی در نيويورک با صدور بيانيه ،نشانهی
پشتوانهی محکم اين سياست در درون حاکميت و
چراغ سبز خامنهای است .سعيد ليالز از
اقتصاددانان "اصالحطلب" در سرمقاله روزنامه
شرق در ھمين رابطه مینويسد" :روحانی نه
میخواست و نه میتوانست بیاذن
مقاممعظمرھبری کوچکترين تماسی با
طرفھای غربی برقرار کند .سياست خارجی در
ھمه جای دنيا امری مربوط به "حکومت" است و
در جايی که "حکومت" باالی سر "دولت" قرار
دارد ،سياست خارجی را فقط دولت تعيين
نمیکند .روحانی دست به ھر اقدامی در مساله
ھستهای زده که امری مربوط به کشور ايران
است ،کوچکترين حرکتی بدون اجماع ملی و
نظر مساعد نھادھای حاکميتی نمیتوانسته انجام
دھد" .در اينجاست که سوال بعدی مطرح
میشود و اينکه چرا خامنهای دست روحانی
برای مذاکرات و برقراری رابطه با آمريکا را
باز گذاشت و محدودهی عقبنشينی حکومت
اسالمی در سياست خارجی در کجا قرار دارد؟
در ابتدا بايد به اين نکته توجه داشت که خامنهای
تا حد مقدور مستقيم به موافقت خود با اين سياست
اشاره نکرده و نخواھد کرد و اين بدليل
موقعيتیست که وی در درون حاکميت دارد .وی
از طرفی در نزد حاميان خود نقش رھبر مقتدری
را بازی میکند که سازشناپذير است و از طرف
ديگر فاقد موقعيت و کاريزمای خمينی در کليت
حاکميت میباشد ،او بهويژه پس از وقايع سال
 ٨٨و حمايتھايی که از احمدینژاد و برخی از
سياستھا  -که شکست آنھا امروز کامال آشکار
شده  -کرد ،موقعيت خود را در طيفھای
گوناگون حاميان حکومت اسالمی از دست داد.
برای ھمين است که وی اين مسووليت را بر

٢٢
دوش روحانی میاندازد تا از طرفی قدرت مانور
بيشتری برای روحانی فراھم گردد و از طرف
ديگر مسووليت نتايج ھر گونه شکست احتمالی
از دوش وی برداشته شود.
اما در ارتباط با سوال باال بايد گفت که برای
حکومت اسالمی ادامهی روش گذشته در سياست
خارجی ديگر امکانپذير نيست .ھمانطور که
پيشتر بيان گرديد ،حکومت اسالمی با عميقترين
بحران اقتصادی و اجتماعی در طول حاکميت
خود روبروست که البته تاثيرات خود را در ميان
بااليیھا و انشقاقھای متعدد و بیسابقه در ميان
آنھا داشته است .رژيم اسالمی نگران از فوران
موج خشم و نارضايتی تودهھا که در اثر ادامهی
سياست خارجی گذشته میتواند به صورت دولبه
)تشديد بحران اقتصادی و افزايش فشار سياسی(
حکومت اسالمی را در خطر فروپاشی قرار دھد،
تصميم به تغيير سياست گرفته است ،اما اين
تغيير سياست با موانعی روبروست که بيش از
ھر چيز به ساختار حکومت اسالمی مربوط
میشود.
اولين مانع ،نقش مذھب و دستگاه مذھبی در
سياست و ساختار دولت است که در عرصهی
عمل سياسی ،به مواضع حکومت رنگوبوی
ايدئولوژيک میدھد که يک نمونه آن ،شعار
اسرائيل بايد از صفحه روزگار محو شود ،است.
اين موضوع از سويی منجر به تضاد بين
واقعيتھا و نيازھای کنونی حکومت با
پيشزمينهھای ايدئولوژيک آن میشود و از سوی
ديگر زمينه را برای تشديد مناقشات درونی
حاکميت فراھم میسازد .اين نوع ساختار سياسی
ھمچنين مشکالتی در گسترش ارتباط با
کشورھای امپرياليستی آمريکا و اروپا دارد.
دومين مانع به ساختار جمھوری اسالمی،
موقعيت ولیفقيه در اين ساختار و ارگانھايی
ھمچون سپاه برمیگردد .امروز بر دولتھای
آمريکا و اروپايی نيز آشکار است که خامنهای
قدرت اصلی را در اين ساختار دارد ،فردی که
برای اعمال قدرت بر تمامی ارکان رژيم ،نياز به
بازوھايی دارد که گاه اين بازوھا مانند سپاه خود
به يک ارگان قدرتمند که میتواند در برابر
سياستھای دولت ايستادگی کند ،تبديل میشوند.
میتوان صحبتھای اخير خامنهای را مبنی بر
اينکه سپاه بايد آگاھی سياسی داشته باشد اما در
امور سياسی دخالت نکند ،در ھمين رابطه تعبير
کرد .سخنانی که روحانی در پاسخ خود به يکی
از خبرنگاران در ارتباط با قدرت و نقش سپاه از
آن بھره برد .قدرتی نظامی – امنيتی که با توجه
به تشکيالت و نيروھا و روابطی که در خارج از
مرزھای ايران دارد ،بیشک نگرانیھا و
ترديدھايی را در دولتھای طرف مذاکره با
دولت ايران برمیانگيزد.
مانع ديگری که میتوان از آن نام برد ،تاثير
تبليغات دولت در ارتباط با اھميت برقراری
رابطه با آمريکا و يا احتمال رفع تحريمھا و جذب
بورژوازی و خردهبورژوازی مرفه و ميانه و
حتا بخشھای ناآگاه تودهھای کارگر و زحمتکش
جامعه از اين طريق به دولت روحانی و در نتيجه
تضعيف موقعيت خامنهای در حاکميت بهازای
تقويت موقعيت روحانی – ھاشمی میباشد .ھر
قدر ھم که روحانی در اين زمينه با احتياط عمل
کند تا حساسيتھای خامنهای را برنيانگيزد ،اما
شکی نيست که ھر دوی آنھا از اين مساله
درصفحه ۶

نيمه اول مھر  ٩٢شماره ۶۵۴
از صفحه ١

"نرمش قھرمانانه" عقبنشينی ناگزير يا خريد فرصت؟
چنين مطرح کرده بود که "امروزه نhه آمhريhکhا و
نه بزرگتر از آمريکا قادر نيستند حhادثhهای مhثhل
حادثه صلح امام حسن را بر دنيای اسhالم تhحhمhيhل
کنند" او ھمچنين گفتhه بhود "ايhن جhا اگhر دشhمhن
زياد فشار بياورد حادثه کربال اتفاق خواھد افhتhاد"
يعنی که جمھوری اسhالمhی بhه شhيhوه حسhيhن در
کربال به جنگ تا مرحله "شhھhادت" روی خhواھhد
آورد! خامنهای که در تمام طول ايhن سhالھhا نhيhز
بر ھميhن مhوضhع پhای فشhرده و درسhت بhعhد از
انتخاب روحانی بhه عhنhوان رئhيhس جhمhھhور نhيhز
يکبhار ديhگhر بhر درسhتhی سhيhاسhتھhای خhارجhی
جمھوری اسالمی و ضرورت ادامه بیکموکاسhت
آن تاکيد کرده بhود! نhاگhھhان )؟( بhه يhاد "نhرمhش
قھرمانانه" که سالھا پيش آن را گفته بود افhتhاد و
اينکه نرمش در يک جاھايی نه فقط عيبی نhدارد،
بhلhhکhه بسhhيhار الزم و خhhوب ھhhم ھسhhت! نhhيhاز بhhه
تhوضhhيhhح ايhhن مسhالhhه نhhيhhسhhت کhhه طhhرح "نhhرمhhش
قھرمانانه" از سhوی خhامhنhهای ،گhرچhه نhاگhھhانhی
مینمود ،اما زمينه چنين تصhمhيhم و اتhخhاذ چhنhيhن
سhhيhhاسhhتhhی از مhhدتھhhا قhhبhhل فhhراھhhم شhhده بhhود و
مhhجhhمhhوعhhهای از عhhوامhhل و شhhرايhhط داخhhلhhی و
خارجی ،رھبر حکومت اسالمhی را واداشhت کhه
به ھمان روش حسن ،يعhنhی تhاکhتhيhک "صhلhح" و
"سازش با دشمن" روی بياورد.
تعميق بحران اقتصادی ،تشديد رکود تورمی،
ورشکستگی مالی ،گرانی فزاينده ،رشد عنان
گسيخته نرخ تورم ،بيکاری دھشتناک وباالی
ھشت ميليونی ،تحميل گرسنگی و فقر بر دهھا
ميليون کارگر و زحمتکش ،وخامت بيش از پيش
وضعيت معيشتی عموم تودهھای مردم ،انباشته
شدن انبوھی از معضالت و خواستھای الينحل
و بیجواب ،تراکم فزاينده نارضايتی تودهای و
خطر گسترش اعتصابات و اعتراضات کارگری،
خطر انفجارات اجتماعی و سرريز شدن
شورشھا و برآمدھای زير و روکنندهی تودهای
از يک سو ،و از سوی ديگر تشديد فشارھای
بينالمللی بهويژه از ناحيه آمريکا و ھمپيمانان آن،
تشديد تحريمھا و اثرات فلجکننده آن از جمله
تحريم نفتی و محروميت جمھوری اسالمی از
ميليونھا دالر درآمد ارزی از محل فروش نفت
و باالخره خطراتی که از ناحيه درگيریھای
سوريه و تعيين تکليف با رژيم بشار اسد،
جمھوری اسالمی را تھديد میکند ،سرانجام اتخاذ
چنان سياست و چنان تاکتيکی را اجتنابناپذير
ساخت که "نرمش قھرمانانه" نام گرفت!
گيريم که سران جمھوری اسالمی در آغاز منکر
تاثيرات تحريمھا بودند و بعضا از اثرات مفيد آن
در بھبود وضعيت اقتصادی نيز دم میزدند! اما
واقعيات سرسختی که غيرقابل انکار بود و جائی
برای الف و گزاف باقی نمیگذاشت ،سرانجام
توجه سران حکومت را از آسمان به واقعيتھای
زمينی سمتوسو داد .از مدتھا قبل مشخص بود
که جمھوری اسالمی خود را آماده میکند که در
سياست خارجی و در برابر آمريکا ،به
عقبنشينیھايی تن بدھد ،اما خامنهای رھبر
حکومت اسالمی نمیتوانست و نمیتواند مستقيم
و سرراست اين را بپذيرد و دستھا را به عالمت
تسليم باال ببرد! اينکه خامنهای ناگزير از

عقبنشينی و دادن امتيازاتی به طرف مقابل شده
است و تاکتيک مطروحه در زمينه سياست
خارجی که حسن روحانی قرار است پيشبرنده
آن باشد در ھمين راستاست ،يک واقعيت انکار
نشدنیست .اما اينکه اين عقبنشينی تا چه حد و
تا کجا قرار است ادامه داشته باشد و چگونه شکل
عملی بهخود بگيرد ،اين ھنوز معلوم نيست.
ھمينکه خامنهای کلمه "نرمش" را با پسوند
"قھرمانانه" آذين میکند ،خود گويای ھمين
واقعيت است .ترکيب اين دو کلمه که در ھر
دوسوی مخالفان و موافقان مذاکره و سازش با
آمريکا ،به واژهای "داھيانه"" ،پرمغز" و امثال
آن تعبير گرديد اما تفسيرھای متفاوتی را در ميان
آنھا در پی داشت نيز بر اين برداشت صحه
مینھد.
جناحھا و باندھای مختلف و موثر نظام
تفسيرھای متفاوتی از اين گفته خامنهای ارائه
میدھند .حرف اصلی اصالحطلبان و ساير
طرفداران رفسنجانی ،مجموعا ھمان حرف
رفسنجانیست که منطبق با روش حسن در برابر
معاويه است ،به اين معنا که وقتی رھبر حکومت
اسالمی نيرو و توان مقابله با دشمن قویتر از
خود را ندارد ،بايد با او از در سازش و تسليم که
اجتنابناپذير است وارد شود ،ولو آنکه مذمت
طرفداران حکومت را در پی داشته و پيروان
رھبر او را فردی "عافيتطلب" بخوانند.فشرده
حرف اينھا اين است که بايد به حريف امتياز داد
تا نظام را از نابودی نجات داد .برخی
اصولگرايان نيز قريب بر ھمين مضمون را
مورد نظر دارند .واليتی مشاور خامنهای در
مسائل خارجی" ،نرمش قھرمانانه" را قدرت
مانور بين اقتدار و انعطاف میداند که بر "عزت
و حکمت و مصلحت" استوار باشد .از نظر او
"نرمش قھرمانانه" راه و روشی است که از
حادث شدن خطرات بيشتر و اوضاع وخيمتری
برای حکومت اسالمی جلوگيری نمايد .واليتی
در گفتگو با تسنيم میگويد "تا زمانی که
ديپلماسی فعال است ،جنگی شروع نمیشود و
آنجا جنگ آغاز میشود که ديپلماسی به بنبست
میرسد" اين گرايش در واقع فعاليت در عرصه
ديپلماسی به نحوی که احتمال خطر بزرگتر را
کاھش دھد و يا جلوی آن را بگيرد ،منطبق بر
"نرمش قھرمانانه" میداند و روحانی را فردی
مناسب برای پيشبرد اين سياست میداند.
گروهھايی از مدافعين مذاکره و سازش با آمريکا،
در حمايت از روحانی و تاييد مواضع و
صحبتھای وی ،روز بازگشت وی از آمريکا ،با
حضور در فرودگاه و با حمل عکسھائی از
روحانی ،خاتمی و رفسنجانی و سردادن شعار
"روحانی ،تشکر تشکر" به استقبال وی رفتند.
اما گرايش و جناح ديگری که از ھمه به خامنهای
نزديکتر بوده است وبخشا ً روزنامه کيھان
حسين شريعتمداری آن را نمايندگی میکند،
بهکلی مخالف ھر گونه مذاکره و سازش با
آمريکا و "شيطان بزرگ" است .اين جناح
حمالت فوقالعاده شديدی را که پيش از سفر
روحانی به آمريکا عليه مدافعان گفتگو و سازش
با آمريکا و قبل از ھمه عليه ھاشمی رفسنجانی

٣٣
آغاز کرده بود ،ھمچنان ادامه میدھد .کيھان نيز
اگرچه مانند جناح مقابل ،تاکتيک صلح حسن با
معاويه و مضمون کتابی) (١را که در ھمين
مورد  ۴٠سال قبل توسط خامنهای به فارسی
برگردانده شده است نفی نمیکند ،اما برداشت
ويژه خود را از "نرمش قھرمانانه" دارد .کيھان
با ذکر اينکه شرايط و موقعيت امروز جمھوری
اسالمی با زمان صلح حسن يا سال  ۶٧و پذيرش
قطعنامه از سوی خمينی قابل مقايسه نيست،
سران جناح مقابل را افرادی میخواند که به
وادادگی و تسليمطلبی دچار شدهاند .حسين
شريعتمداری میگويد "ميان شجاعت اما حسن و
حضرت روحﷲ با تسليم طلبی و وادادگی و
عافيتخواھی و غنيمتجوئی برخی از ياران
ايشان از زمين تا آسمان فاصله است" وی در
ادامه مینويسد "روحيه مجاھدت و مقاومت و
عزت کجا و اخالق منحط برخی ھمراھان که به
اعتبار آلودگی به انواع محرمات ،ناله سردادند
کجا؟ منطق اما حسن کجا و فريبخوردگی
آميخته با رشوه گرفتن عبدﷲ بن عباس )سرلشکر
سپاه امام( از معاويه و پناھنده شدنش به جبھه
مقابل کجا؟" و....
باند طرفدار خامنهای که بخشی از آنھا گرداننده
روزنامه کيھان ھستند ،شيوه اصالحطلبان و
رفسنجانی را "فرار و عقبنشينی محض"
میداند  ،آن را منطبق با "نرمش قھرمانانه" و
اھداف آن نمیداند و با آن مخالف است .کيھان
ھدف "نرمش قھرمانانه" را اينگونه ترسيم
میکند "ھدف از نرمش قھرمانانه ،انداختن توپ
در زمين حريف – به واسطه رو کردن دست
غ ّدار و قانون شکن او – است و نه فراھم کردن
فرصت دستدرازی وی و يا زدن گل به دروازه
خودی" .کيھان ضمن اشاره به سخنان خامنهای
پيرامون غيرقابل اعتماد بودن آمريکا و ھمچنين
سخنان پيشين وی در مورد ادامه سياستھای
خارجی تاکنونی ،پيش از سفر روحانی به آمريکا
به وی گوشزد نمود خط قرمزھای رھبری را
رعايت کند و به وی ھشدار داد که ھوس مذاکره
و سازش با آمريکا نکند! فشرده حرف اين جناح
اين است که ھيچگونه امتياز ولو کوچکی به
حريف نبايد داد ،مگر آنکه قبال امتيازات
بزرگتری گرفته شده باشد! شماری از افراد
وابسته به ھمين جناح بودند که تحت عنوان
دانشجويان بسيجی ،روز بازگشت روحانی از
آمريکا ،با حمل پالکاردھايی مانند "مذاکره با
آمريکا به چه قيمت؟"" ،نرمش قھرمانانه يا
کرنش رذيالنه؟" به استقبال وی رفتند و با
سردادن شعارھايی مانند "دانشجو بيدار است از
آمريکا بيزار است"" ،نه سازش نه تسليم نبرد با
آمريکا" مذاکره با "شيطان بزرگ" را نفی کردند
و با مشتھای گرهکرده و پرتاب لنگ کفش به
سوی روحانی ،به ابراز مخالفت پرداختند.
به رغم تمام اينھا ،اما حتا کيھانيان نيز ظاھراً
اين را پذيرفتهاند که جمھوری اسالمی در ھر
حال بايدامتيازاتی به حريف بدھد و به طور
تاکتيکی ھم که شده به عقبنشينیھايی تن دھد.
حسين شريعتمداری با اشاره به نمونه صلح محمد
با سپاه قريش در "حديبيه" ) (٢میگويد" :اين
نمونه به ما میگويد بازيگر الگوی نرمش
قھرمانانه در حوزه تاکتيک و در اھداف کوتاه
مدت امتياز میدھد تا موقعيت استراتژيک خود
درصفحه ۴
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"نرمش قھرمانانه" عقبنشينی ناگزير يا خريد فرصت؟
را ارتقا بخشد و يا الاقل مستحکم گرداند".
اين برداشت از "نرمش قھرمانانه" يا روش محمد
در برابر سپاه قريش که خود الگوی صلح حسن
با معاويه است ،نه فقط ھمطراز شيوه حسين در
کربال و جنگ و مقاومت تا مرحله "شھادت"
قلمداد میشود ،بلکه روشی مدبّرانه و عاقالنه
است که گر چه ھمراھان رھبر ،در لحظه  ،از
درک و فھم آن عاجز میمانند ،اما بقا حکومت را
تضمين میکند وآنان بعداً به درستی و اھميت آن
پی میبرند.
نيازی به توضيح نيست که "نرمش قھرمانانه"
در برابر آمريکا و متحدين آن ،با ھر تعبيری ولو
با تعبير کيھانی آن ،امر ساده و سرراستی نيست.
اين موضوع فینفسه اختالفات و تنشھای موجود
در ميان باندھای حکومتی را دامن زده و آن را
تشديد میکند .افزون بر اين از آنجا که اين
"نرمش" نمیتواند در حد لفظ و قولوقرارھای
کاغذی و اظھارات آشتیجويانه بماند ،زمانی که
بخواھد با اقدامات شفاف و عملی ھمراه شود،
تنش ھا و اختالفات درونی رژيم را از اينکه
ھست شديدترخواھد ساخت .از اين ھم مھمتر
عقبنشينی در يک عرصه ،فرضا در موضوع
ھستهای ،عقبنشينیھای بعدی در ساير زمينهھا
را نيز در پی خواھد داشت .ھم جمھوری اسالمی
و ھم دولت آمريکا میدانند که موضوع ھستهای
صرفا يک بھانه است و دولت امپرياليستی
آمريکا به آن قناعت نخواھد کرد .منازعه
جمھوری اسالمی با دولت آمريکا و نيز اختالفات
درونی ھيات حاکمه ادامه خواھد يافت .ھنوز که
ھيچ اتفاقی نيافتاده و حتا گامھای اوليه ترجمان
عملی "نرمش قھرمانانه" ھم برداشته نشده است،
روحانی و وزيرخارجهاش مورد بازخواست و
مواخذه قرار گرفتهاند .محمد جواد ظريف وزير
امور خارجه به مجلس فراخوانده شده است تا
پيرامون سخنان خود با جان کری و نيز گفتگوی
تلفنی روحانی با اوباما توضيح بدھد! برخی از
نمايندگان مجلس صريحا روحانی را مورد انتقاد
قرار دادهاند،برخی ديگراز وی حمايت کرده اند،
برخی از سران سپاه گفتگوی تلفنی وی با
رئيسجمھور آمريکا را اشتباه تاکتيکی ناميدهاند.
حسين شريعتمداری ،روحانی و ھيات ھمراه وی
را زير سوال برده است و صريحا چنين گفته
است که روحانی در برابر امتيازات فراوانی که
به حريف داده است" ،مطلقا ھيچ امتيازی"
نگرفته است و اين ھيچ خوانشی با "نرمش
قھرمانانه" ندارد.
در کنار برداشتھايی که فوقا به آن اشاره شد،
برداشت ديگری نيز از "نرمش قھرمانانه" وجود
دارد به نحوی که توسل به خدعه و فريب را در
ذھن متبادر میسازد .عدهای بر اين باورند که
جمھوری اسالمی برای خريد فرصت ،اين بار از
طريق حسن روحانی که سياستمداری با "تدبير"
است ،برای آنکه طرف مقابل را فريب بدھد و
درضمن فرصت بخرد ،به اين تاکتيک روی
آورده است .کما اينکه در کتاب "صلح امام
حسن" ترجمه خامنهای نيز از حسن به عنوان
سياستمداری با "تدبير" ياد دشه که توانست
معاويه را "فريب" دھد!
به فرض آنکه چhنhيhن بhرداشhتhی درسhت بhاشhد و

جمhھhوری اسhالمhی بhا چhنhيhن نhيhتhی بhه "نhرمhش
قھرمانانه" متوسل شده باشد ،امhا امhروز ھhرکhس
اين را می داند که پيشبرد چنيhن سhيhاسhتhی چhنhدان
ساده نيست .چرا که طرف )ھای( مقابل نhيhز طhی
ساليان متوالی و گفتگوھای مکرر ومتعدد خود بhا
نمايندگان جمhھhوری اسhالمhی ،بhا وقhتکشhیھhای
رژيم آشنا ھستند و بسيار بعيد است که به نيhات و
اھhداف جhمhhھhوری اسhالمhhی پhhی نhhبhرنhhد و فhريhhب
بخورند.
به ھر رو ،گرچه ممکن است ھنوز ابھامhاتhی در
"نhرمhش قhھhرمhhانhانhه" خhامhنhهای وجhود داشhتhه و
عواقب و نتايج آن که از ھم اکنون موجب تشويش
و نگرانی جناح خامنهای است ،کامال روشن نشده
باشد ،اما اين نکته از ھم اکنhون روشhن اسhت کhه
اين نرمش و عقبنشيhنhی تhا آنhجhا امhتhداد خhواھhد
داشت که تشويشھای کhنhونhی طhرفhداران خhامhنhه
ای ،به تزلزل و ريزش نيروھای اين جناح منتھhی
نشود .چرا که تضعيف و تزلزل و ريhزش جhنhاح
خhhامhhنhhهای ،بhhه مhhعhhنhhای تضhhعhhيhhف بhhيhhش از پhhيhhش
موقعيت خامنهای و تقويت موقعيت جhنhاح مhقhابhل
يعنی دارودسته رفسنجانیست .تضعيف خامhنhهای
و جناح خامنهای ،البته تضعيف فقhط يhک فhرد يhا
جناح نيست .درشرايط سياسی و موقعيت کنhونhی،
تضعيف نظامی کhه خhامhنhهای بhر راس آن قhرار
گرفته ھم ھست.
اگر چه مجموعه سخنان روحانی و مhحhمhد جhواد
ظريف با جان کری و اوباما ،بیآنکه جزئيات آن
مشخص شده بhاشhد ،از ھhر دو طhرف "مhثhبhت"
ارزيابی شده است ،با اين ھمه ولhو آنhکhه حhاصhل
لحظه فعلی "نرمش قھرمانانه" فقط فشردن دسhت
"شيطان بزرگ" باشد ،بازھم بازنده ايhن ديhدار و
گفتگو جمھوری اسالمی است .حسن روحانی ايhن
معامله را بُرد – بُرد میداند .طرفداران خامhنhهای
که طالب بُرد – باخت به سود جمھhوری اسhالمhی
ھستند ،حاصل سفر روحانی را بُhرد – بhاخhت بhه
زيان خويش و به زيان نظام میبينند .نhظhامhی کhه
خمينی آن را پايهگذاری نمود و بيhش از سhه دھhه
شعار مرگ بر آمريکا سرداده است ،نhظhامhی کhه
آمhhريhhکhhا را "شhhيhhطhhان بhhزرگ" خhhوانhhده و "ضhhد
آمريhکhايhی" بhودن را بhه عhنhوان ھhويhت خhويhش
معرفی کرده است ،اما اکنون در پوشhش نhرمشhی
ولو آن چنان "قھرمانانhه" کhه مhورد نhظhر رھhبhر
حکومت اسالمیسhت ،دسhت در دسhت "شhيhطhان
بزرگ" میگذارد ،ايhن نhظhام در واقhع پhايhهھhای
ايدئولوژيک سياسی و ھويت خود را زير سhئhوال
میبرد و تيشه به ريشه خود میزند.
صرفنظر از اقدامات بعدی جhمhھhوری اسhالمhی
در راستای ترجمان عملی "نرمش قھhرمhانhانhه" و
وعدهھايی که به طرف مhقhابhل خhود مhیدھhد ،امhا
جمھوری اسالمی قابل اعتماد نيسhت ،ھhمhانطhور
که طرف مقابل يعنی دولت امپرياليhسhتhی آمhريhکhا
نيز در ھيچ زمينهای قابل اعتhمhاد نhيhسhت .ھhر دو
دولت ارتhجhاعhی ،چhه در تشhديhد تhخhاصhم و چhه
ھنگام رویآوری به مذاکره و بده بستان ،تنھhا در
پی منافع خويش ھستند .لذا اين احتمال کhه فضhای
به ظاھر پرتفاھم و "مثبhت" کhنhونhی فhيhمhابhيhن در
اولhيhhن پhhيhhچ عhhمhلhhی شhدن انhhتhظhhارات و آنhhجhا کhhه
اظھارات آشتیجويانه بخواھد در اقhدامhات شhفhاف
و عملی متجلی گردد ،به کلhی عhوض شhود ،دور

۴۴
از ذھhhن نhhيhhسhhت .پhhوشhhيhhده نhhيhhسhhت کhhه ارتhhجhhاع
امپرياليستی در پی سلطه بالمنازع بhر مhنhطhقhه و
منابع نفت و بازارھای جديد بhرای کسhب سhود و
غارت مردم منطقه است و ھمانطور که تhاکhنhون
نيز نشان داده اسhت ،بhرای دسhتانhدازی بhر ايhن
منابع و بازارھا از ھر وسيلhهای اسhتhفhاده مhیکhنhد
وبه ھر جنايتی دست میزند .ارتجاع اسالمی نhيhز
کhه بhر ثhروتھhای عhظhيhم جhامhعhه و درآمhدھhای
ھنگفت نفتی چنگ انداخته ،در حاليhکhه کhارگhران
و زحمتکشان و عموم تودهھای زحhمhتhکhش مhردم
را به فقر و فالکت کشانده است ،بخش اعhظhم ايhن
درآمدھا را صرف ارگانھا و نھhادھhای سhرکhوب
برای حفظ نظام  ،بخش ديگری را صرف اھhداف
پاناسالميستی و تقويت اسالمگhرايhان مhیسhازد و
بhhخhhش ھhhای ديhhگhhری ازآن را ،بhhانhhد ھhhا و افhhراد
حhکhومhتhی آشhکhار و نhھhان بhه تصhاحhب خhويhش
درمیآورند .کاھش فاحش درآمدھای نفتی بhعhد از
اجhhرای تhhحhhريhhمھhhا ،جhhمhhھhhوری اسhhالمhhی را بhhا
مشکالت و محدوديت ھای متعددی روبرو ساختhه
است  .منفعت جمھوری اسالمی ايجاب میکند کhه
به منظور رفع ايhن مشhکhالت و مhحhدوديhتھhا و
تحريمھا ،پشت ميhز مhذاکhره قhرار گhيhرد .بhا ايhن
وجود اينکه جمھوری اسالمی تا کجا عقب نشينhی
نمhايhد ھhنhوز روشhن نhيhسhت .بhه رغhم فشhارھhای
خارجی و اوضاع وخيم داخلی ،بسيار بعhيhد اسhت
که جمھوری اسالمhی سhيhاسhت خhارجhی خhود را
آنطور که مورد نظhرآمhريhکhاسhت تhغhيhيhردھhد ويhا
اھداف و منافع پاناسhالمhيhسhتhی خhود را بhه کhلhی
کنار گذاشته و از تالش برای گسترش نhفhوذ خhود
در کشورھای منطقه دست بشويد .گhرچhه آنطhور
که پيش از اين اشاره شد ،عقبنشيhنhی جhمhھhوری
اسالمی حتمیست ،اما معنای آن پايان مhنhازعhات
ارتجاع اسالمی و ارتجاع امhپhريhالhيhسhتhی نhيhسhت.
روشن است که ھر درجه عقبنشينی و يhا تhغhيhيhر
در سياست خhارجhی ،در مسhائhل و سhيhاسhتھhای
داخلی رژيم نيز تاثير خواھد گذاشت و به تhنhش و
درگيریھای درونی رژيhم دامhن خhواھhد زد .بhر
بستر تضادھای عمhيhق جhامhعhه اسhت کhه بhحhران
حکومتی وتشديد اختالف و نزاع در باال ،جhامhعhه
را با تالطمات جديhدی روبhرو خhواھhد سhاخhت و
چنانچه مجرا و منفذی برای تنفس به روی جامعhه
گشhوده شhود ،اعhhتhراضhات فhhروخhفhتhه يhا مhحhhدود
کنونی ،در ابhعhادی وسhيhعتhر و اشhکhال عhلhنhی و
تودهای بروز خواھhد کhرد و بhاالخhره بhا اعhتhالء
بيشتر مبارزات ،شرايط جامعه برای آنکhه مhردم
به جان آمده تکليف رژيمی را که بيش از سه دھhه
بر سرنوشت آنھا چنگ انhداخhتhه اسhت ،يhکhسhره
سازند ،مھياتر میشود! الزم به گفتن نيست که تhا
جhمhhھhوری اسhالمhhی ھسhت ،مسhتhhقhhل از آنکhه بhhا
"نرمش قھرمانانه" تا چه حد میتواند بhا ارتhجhاع
امپرياليستی کنار بيايد يا نيايد ،وضعيت تhودهھhای
کارگر و زحمتکش دستخوش ھيچ تغhيhيhر اسhاسhی
نخواھد شد .کاھش تحريمھا يا حتا حذف آن نيز به
مhhhعhhhنhhhای حhhhل بhhhحhhhران مhhhزمhhhن و سhhhاخhhhتhhhاری
سرمايهداری ايران نيست و نخواھد بhود .تhنhھhا بhا
يک انقالب کارگری قھرآميز و قھرمانhی تhودهای
کارگر و زحمتکش در نبرد برای به زير کشhيhدن
نhhظhhم مhhوجhhود اسhhت کhhه مhhیتhhوان از شhhر نhhظhhام
جمھوری اسالمی و تhمhام نhکhبhتھhا ،نhاامhنhیھhا،
نابرابریھا و فhقhر و فhالکhتhی کhه سhرمhايhهداری
ايران و رژيم سياسی آن به بار آورده اسhت ،رھhا
يافت!
درصفحه ٩
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از صفحه ١

ابعا ِد بی سابقه بيکاری در ايران
 ٧۶٨ھزار تحصيلکردهی دانشگاھی بيکhارنhد کhه
رغhم
ت آنھا را زنhان تشhکhيhل مhیدھhنhد .بhه
اکثري ِ
ِ
اينکه بيشترين تعداد دانشجhويhان را در يhک دھhه
گذشته زنان تشکيل مhی دادنhد و قhاعhدتhا مhیبhايhد
چندين ميليون از آنھا وارد بازار کار شده بhاشhنhد،
اما گزارشھا حاکیست که در نhيhمhه دوم دھhهی
ھشتاد ،نزديhک بhه يhک مhيhلhيhون از مhجhمhوع ۴
ميليونی زنا ِن شاغل کاسته شده اسhت .ھhمhه سhالhه
ت دبhيhرسhتhانhی
صدھا ھزار دانش آموز ،تحصhيhال ِ
خhhود را بhhه پhhايhhان مhhیرسhhانhhنhhد و بhhه بhhازار کhhار
سرازير میشوند ،اما اکثريت بسيhار بhزرگ آنhھhا
نيز نمیتوانند کاری پيدا کنند و به اردوی ميليونی
بيکاران میپيوندند.
با اين تصوير از ابعاد بيکاری در ايhران ،سhئhوال
ايhhن اسhhت کhhه چhhنhhد مhhيhhلhhيhhون از کhhارگhhران و
ت دولhتhی و
زحمتکشان در ايران بيکارند؟ مhقhامhا ِ
آمارگيری رژيم ارقام بسيار مhتhفhاوت و
ت
موسسا ِ
ِ
انhعhکhاس
متناقصی ارائه میدھند که ھيچيک نhيhز
ِ
ابعاد واقعی بيکاری در ايران نيست .در کشhوری
که شارالتانھای اسالمگرا ،زمام امور کشhور را
در دسhhhت دارنhhhد و دروغ و فhhhريhhhب جhhhزء
جدايیناپذير حرفه آنھاست ،رئيhس جhمhھhورش تhا
ھمين چند ماه پيش ادعای اشhتhغhال سhاالنhه ھشhت
صدھزار و حتی بيش از يک ميليون را داشhت و
وعhhhده مhhhیداد کhhhه تhhhا پhhhايhhhان دوره ريhhhاسhhhت
جمھوریاش بيکاری را ريشهکن خواھhد سhاخhت.
اما مرکز آمار رژيم ،نhرخ بhيhکhاری را در سhال
 ١٢ /٢ ،٩١درصد و نزديک به  ٣ميليhون اعhالم
نمود .رقمی کhه ھhمhواره تhکhرار مhیشhود و ھhر
آنچه که بر تعداد بيکاران افhزوده گhردد ،از سhه
ميليون تhجhاوز نhخhواھhد کhرد .بhر طhبhق دادهھhای
مرکز آمار ،باالترين نرخ بيکاری بhا  ٢٨درصhد
به جوانا ِن بي ِن  ٢٠تا  ٢۴سال تعلق دارد و از ايhن
بابت استا ِن لُhرسhتhان بhا  ۵٩درصhد ،گhيhالن ۵۴
درصد ،ايالم  ۴۶درصد ،در صhدر قhرار دارنhد.
رسمی شاغلين و بيکhاران در دوران
انتشار آمار
ِ
ھشت ساله زمامداری احمدی نhژاد نشhان مhیدھhد
که در سا ِل  ٨۴تعداد شاغلين  ٢٠ميليhون و ۶١٨
ھزار نفر بوده است .اين رقم در سال  ٩١بhه ٢١
ميليون وصد  ۶٠٠ھزار نفر رسيده اسhت .يhعhنhی
طبق آمار رسمhی ،در طhول ھشhت سhال
حتی بر
ِ
ت فعال افزوده
در حالی که چندين ميليون به جمعي ِ
شده اسhت ،بhه طhور مhتhوسhط سhاالنhه حhدود ۵٠
ھزار بر تعداد شاغhلhيhن افhزايhش يhافhتhه اسhت .در
واقعيت اما افزايشی در کار نبوده و تعداد شاغليhن
بسيار کمتر از آن چيزیست که مرکز آمار اعالم
مhhhیکhhhنhhhد .چhhhرا کhhhه در آخhhhريhhhن سhhhال دوره
رياستجمھوری خاتمی برای دستکاری در آمار
اشتغال و بيکاری  ،مhبhنhای يhک سhاعhت کhار در
ھفته به عنوان شاغل در محhاسhبhات آمhاری قhرار
گرفت که شامل محصلين ،دانشجويhان ،سhربhازان
و زنا ِن خانهدارکhه بhه شhوھhر خhود يhک سhاعhت
کمک کردهاند نيز گhرديhد ،تhا بhديhنطhريhق تhعhداد
طبق ھمين آمار رسhمhی،
شاغالن افزايش يابد .بر
ِ
تعداد بيکاران نيز در طول  ٨سhال تhقhريhبhا ثhابhت
مانده است در حالی که در سال  ٨۴تعداد بيکاران
٢ميليون و  ۶٧۴ھزار نفر اعالم میشود در سhال
 ٩١اين رقم  ٣ميلhيhون و  ٩۴۴ھhزار نhفhر اسhت
يعنی در اين فاصل ِه ھشت ساله گويا در ھhر سhال

 ٣٣٧۵٠نفر بر تعداد بيکاران افزوده شده اسhت.
اين ارقام آشکارا نشhان مhیدھhد کhه مhزکhز آمhار
جمھوری اسالمی نيز در ارائه آمار کhذب ،دسhت
ت رژيم
کمی از احمدینژاد و ديگر سران و مقاما ِ
ندارند.
ت اوضhhاع
روحhhانhhی بhhرای نشhhان دادن وخhhامِ hh
اقتصادی و افشا کرد ِن دروغ پردازيhھhای احhمhدی
نژاد اعالم کرد که آمار ساالنه اشhتhغhال در دوره
زمامداری وی  ١۴ھزار نفhر بhوده اسhت .بhا ايhن
وجود ،او باز ھم در مورد تhعhداد بhيhکhاران بhه ٣
ميليون مرکز آمار استنhاد کhرد .در حhالhی کhه از
مدتھا پيش حتی برخی از نمايندگان مhجhلhس نhرخ
بيکاری را در ايران  ٣٠درصد و تعداد بhيhکhاران
را در حhhدود  ٨مhhيhhلhhيhhون اعhhالم کhhرده بhhودنhhد،
خبرگزاری دولتی مھر ،اخيرا با اشاره به آمhار و
ارقhhام مhhتhhنhhاقضhhی کhhه ارائhhه مhhیشhhود نhhوشhhت:
"کارشناسان اقتصادی میگوينhد ھhر يhک درصhد
رشد اقتصادی برابر با صد ھزار فرصhت شhغhلhی
در کشhور اسhت .بhنhابhرايhن بhا يhک حسhاب سhاده
میتوان گفت در فاصله سالھای  ٩٠تhا پhايhان ٩١
دستکم  ٨۶٠ھزار شغل در کشhور از بhيhن رفhتhه
است" استناد اين خبرگزاری به کاھش شديhد نhرخ
رشد در طول دو سال گذشته است .سرانhجhام ،در
تازه ترين اظھارنظرھا بر سر جمhعhيhت بhيhکhاران
در ايران ،وزير اقتصاد روحانی اعالم کرد که به
بازار کار با ھشت ميليون نيروی متقاضhی
زودی
ِ
کار مواجه خواھد شد .واقعيت امhا ايhن اسhت کhه
بازار کار ،الاقل از دو ،سhه سhال پhيhش بhا ھشhت
ميليون نيروی متقاضhی کhار مhواجhه بhوده اسhت.
تعداد بيکاران اکنون بايhد رقhمhی بسhيhار بhيhش از
ھشت ميhلhيhون بhاشhد .کhافhیسhت اشhاره شhود کhه
جمعيت کنونی ايران بhه  ٧٧ /۵مhيhلhيhون رسhيhده
است .مhرکhز آمhار ،جhمhعhيhت غhيhر فhعhال را /۵
٣۵ميليون اعالم نموده که البته در جزئيات آن از
جمله  ١۶ميليhون زنhان خhانhهدار و  ١٣مhيhلhيhون
دانش آموز کhه طhبhق آخhريhن آمhار  ١٢مhيhلhيhون
میباشد ،ارقام غير واقعی بسhيhار اسhت .امhا اگhر
ھمين آمار رسمی را بر  ٢١ميليون رقم آنھم غيhر
واقعی شاغلين بيافزائيم و از کل جhمhعhيhت کشhور
کم کنيم ،بيست و يک ميليون باقhی مhیمhانhد .حhال
اگر ده ميليون از ايhن رقhم بhاقhی مhانhده را تhحhت
عنوان موارد ديhگhر حhذف کhنhيhم ،بhاز ھhم تhعhداد
بيکاران در ايران از ده ميليون بيشتر خواھد بhود.
با اين حساب ،کشhور ايhران فhقhط از نhظhر تhورم
نيست کhه بhاالتhريhن مhقhام را در جhھhان بhه خhود
اختصاص داده ،بله از نظر درصد بيhکhاری نhيhز
سرآمد تمام کشورھای جھان خواھد بود.
ابعاد بسhيhار گسhتhرده بhيhکhاری در ايhران ،چhنhان
فhhجhhايhhع و مصhhائhhبhhی بhhرای تhhودهھhhای کhhارگhhر و
زحمتکش بhه بhار آورده اسhت کhه نhمhونhه آن را
نمیتوان در طول يhک صhد سhال گhذشhتhه سhراغ
گرفت .بيکاری فقط فقر و گhرسhنhگhی مhيhلhيhونھhا
کارگر و زحمتکش را به بار نياورده است ،بhلhکhه
زندگی عموم توده ھای زحمتکش مردم ايhران را
بhيhکhاری گسhتhرده
تباه کرده است .در نتhيhجhه ايhن
ِ
است که ميليونھا تن از مردم ايران در دام اعتياد
گرفتار آمدهاند و ايران مقام نخست را در سراسhر
جھان از نظر مhعhتhادان بhه مhواد مhخhدر بhه خhود
اختصاص داده است .در نتيجه بيکhاری و فhقhر و

گرسنگیست که تن فروشی در مقhيhاس بhیسhابhقhه
ای رشhد کhرده اسhت .ھhمhيhhن بhيhکhاری و فhقhر و
گرسنگیست که صدھhا ھhزار کhودک کhم سhن و
سال را به کودکان کhار و خhيhابhانhی تhبhديhل کhرده
است .ھمين بيکاری سر منشا و باعث رشد انhواع
و اقسام بزھکاری و ناھنجاریھای اجتماعی شhده
اسhhت .جhhوانhhان کشhhور کhhه عhhمhhومhhا مhhتhhعhhلhhق بhhه
خانوادهھای زحمتکشاند و نمیتواننhد کhاری پhيhدا
کنند بیآينده میشوند و زندگیشان از ھمان آغhاز
تباه میشود .مسبب اين اوضاع فاجعهبhار جhامhعhه
کيست؟
طبقه سرمايهدار حاکم بر ايران ،نمايندگان سياسی
آنھا و پادوان جيره خوارشان ھhمhواره کhوشhيhده و
می کوشند سر منشاء و علت ايhن ھhمhه بhيhکhاری،
فقر ،گرسنگی ،انحطhاط مhادی و مhعhنhوی را در
ت کhر کhنhنhده
جامعه ايران پنھان سازند .به تبلhيhغhا ِ
آنھا در ھمين روزھا که تhوجhه شhود ،عhلhت تhمhام
بدبخhتhیھhای تhودهھhای زحhمhتhکhش مhردم ايhران،
تحريمھا و نجاتبخش آنھا از اين اوضhاعِ فhالکhت
بار ،دولت امريکا عنوان میشود.
واقhhعhhيhhت امhhا ايhhن اسhhت کhhه نhhه تhhحhhريhhمھhhا عhhلhhت
وضعيت فاجعhهبhار مhوجhود در ايhران اسhت ونhه
قدرتھای امپرياليسhت از جhمhلhه امhريhکhا نhجhات
بخش مردم ايران از اين اوضhاع .تhحhريhمھhا فhقhط
عامل تشديد کننده آن چيزی بوده است که بيhش از
تحريمھا وجود داشته است .اگر جامعhه ايhران در
تمام دوران استقرار جمھوری اسالمی با بيhکhاری
گسhhتhhرده روبhhرو بhhوده و ايhhن بhhيhhکhhاری پhhيhhوسhhتhhه
ت آن نhظhام
افزايش يافتhه اسhت ،سhرمhنhشhاء وعhلِ h
نhظhام طhبhقhاتhی
سرمايhهداری حhاکhم ايhران اسhت.
ِ
سرمايهداری حتی در شرايطی که مhرحhلhه رونhق
خود را می گذراند به يک ارتhش ذخhيhره نhيhروی
کار نياز دارد .بنابراين بيکhاری جhزء اليhتhجhزای
نظام سرمايهداریست .اما بحhرانھhای اقhتhصhادی
نhhhيhhhز جhhhزء اليhhhتhhhجhhhزای ديhhhگhhhری از شhhhيhhhوه
سhرمhhايhهداریسhhت .در دوران بhhحhرانھhhاسhت کhhه
صhفhوف
بسياری از کارگران بيکار میشوند و به
ِ
ارتش بيکاران میپيوندند و بيکاری به يک پhديhده
ِ
چشمگير اين نظام تبhديhل مhیگhردد .در ايhران نhه
ِ
فقط اقتصاددانا ِن نظم موجhود ،بhلhکhه حhتhا بhرخhی
مقامات و سران رژيم معترفند که نظhم اقhتhصhادی
موجود ،در طو ِل تمام سالھای استقرار جمھوری
اسالمی در ايران ،در چنگال يhک بhحhران رکhود
تورمی گرفتار بوده و ھيچگاه نhتhوانسhتhه بhر ايhن
بحران غلhبhه کhنhد .درآمhد بسhيhار کhال ِن دولhت از
نفت ،بهويژه در دورا ِن احمدی نژاد نيز کhمhتhريhن
تhhاثhhيhhری بhhر ح ِ hل ايhhن بhhحhhران نhhداشhhتhhه اسhhت.
طبيعیست که وقتی بحرانھای نظم سرمhايhهداری
به يک بحرا ِن ساختاری تبديل میشوند و زمhانhی
که اين بحرانھا چنان مزمن و ادامهدار مhیشhونhد
که سرمايهداری ھhرگhز روی رونhق را بhه خhود
نبيند ،نظير آنhچhه کhه سhرمhايhهداری ايhران بhا آن
روبرو اسhت ،نhه فhقhط رشhدی در اشhتhغhال پhديhد
نمیآيد ،بلکه بhالhعhکhس مhدام بhر تhعhداد بhيhکhاران
افزوده میگردد .حال ا گر اين بحران در کشوری
ھمچون ايران باشد که ساالنه  ٨٠٠ھزار تhا يhک
ميليون نيروی جوان وارد بازار کار شوند ،آنhگhاه
بيکاری ابعادی به خود خواھد گرفت که ما اکنhون
شاھد آن ھستيم .اينکه چرا طبقه سرمايهدار حاکhم
و نماينhدگhان سhيhاسhی آن نhتhوانسhتhنhد ايhن بhحhران
اقتصادی را الاقل تعديل کنhنhد تhا بhيhکhاری چhنhيhن
درصفحه ۶

۶۶

نيمه اول مھر  ٩٢شماره ۶۵۴
از صفحه ٢

آيا يخ روابط جمھوری اسالمی و آمريکا در حال آب شدن است؟
بهخوبی آگاھی دارند .خامنهای اگرچه با وجود
نھادھای قدرتمندی که دارد ھمچون سپاه ،قدرتی
بیھمتا در حاکميت بهحساب میآيد اما بهخوبی
از اين امر نيز آگاه است که نيروی نظامی تنھا
بخشی از حاکميت است و حکومت اسالمی برای
بقای خود نياز به يک دستگاه عريض و طويل
بوروکراتيک دارد که در راس آن دستگاهھايی
چون دولت و مجلس قرار دارند و خامنهای به
فرمانبرداری آنھا نيز نياز دارد .جايی که دقيقا
نقطه ضعف او بوده و چنددستگی و تشديد
تضادھا چه در درون اين دستگاه و چه در اجزای
اين دستگاه با ارگانھای تحتکنترل خامنهای،
میتواند منجر به بروز آسيبھای اساسی به
جمھوری اسالمی گردد.
و باالخره میتوان از تاثير و ارتباط سياست
داخلی و خارجی بهعنوان يک مانع بزرگ بر
سر تغيير کلی در سياست خارجی حکومت نام
برد .يکی از مشکالت دولت روحانی اين است
که به موازات تغيير در سياست خارجی ،مجبور
است در سياستھای داخلی نيز تغييراتی بوجود
آورد که اين نيز میتواند به ايجاد فضاھايی برای
گسترش جنبشھای اجتماعی از جمله طبقهی
کارگر ،معلمان ،زنان و دانشجويان حول
خواستھايی اقتصادی و حتا سياسی ،ھمچون
افزايش دستمزد و يا آزادی تشکالت مستقل و
مانند آنھا شود .اين موضوعات نيز از جمله
سواالتی بود که روحانی در سفر به نيويورک در
شورای روابط خارجی آمريکا و مصاحبه با
رسانهھای آمريکايی با آن روبرو گرديد .روحانی
در نيويورک و در پاسخ به سوال خبرنگاران
تاکيد کرد که ھدف او تغيير جو امنيتی است اما
خود او بھتر میداند که باز کردن کوچکترين
فضايی اگر با بھبود شرايط زندگی تودهھا بهويژه
در زمينهی معيشتی ھمراه نباشد ،میتواند به
گسترش موج اعتراضات تودهای بويژه در ميان
کارگران منتھی گردد.
بنابراين میتوان اينگونه نتيجه گرفت که اگرچه
دولت روحانی معتقد است تنھا راه گذار از
شرايط کنونی ،بقا و حتا تثبيت جمھوری اسالمی
بهعنوان دولتی مقتدر در سطح منطقه ،حل
بحران سياست خارجی و گذر به سمت توسعه

اقتصادی و حتا در محدودهای توسعهی سياسی
است ،اما در اين راه با مشکالت عديدهای روبرو
میباشد که بهويژه با ساختار جمھوری اسالمی
درھم تنيده شده است.
تغيير اساسی در سياست خارجی منوط به
تغييراتی در سياست داخلی و ساختار حکومت
است ،موضوعی که اگر حتا مقدور باشد به
سادگی قابل تحقق نيست .بنابر اين آنچه میماند
برخی تغييرات محدود است که اين تغييرات
محدود نمیتواند مشکل سياست خارجی حکومت
اسالمی را بهصورت اساسی حل نمايد .در
حکومت اسالمی تغييرات زيادی بوجود آمد،
خمينی آمد و رفت ،از رياستجمھوری ھاشمی تا
خاتمی و احمدینژاد ،اما نقطه مشترک تمام اين
دوران ،تمام دوران حکومت اسالمی ،کشاکش
در سياست خارجی با قدرتھای برتر جھان
سرمايهداری بر سر سياستھای منطقهای بود.
کشاکشی که در لحظهی کنونی به يک بنبست
برای جمھوری اسالمی تبديل شده و بیشک
قدرتی مانند آمريکا حاضر نيست بدون گرفتن
امتيازات اساسی و تغييراتی که در سياستھای
جمھوری اسالمی در نظر دارد ،از تحريمھا و يا
به عبارتی محاصره اقتصادی ايران که امروز
لغو آن به تنھا اميد بورژوازی حاکم بر ايران
تبديل شده تن بدھد .حرفھا ممکن است با لبخند
و اميد ادا شوند اما آنچه که میماند
خواستھائیست که بهطور مشخص دولت
آمريکا از دولت ايران دارد.
به ھمين دليل ،اين انتظار روحانی که بتوان در
شش ماه مشکل ھستهای ايران را حل کرد و يا به
قول وزير خارجه يکسال ،سخن بیراھی بهنظر
میآيد .در مذاکرات آتی دولت ايران با گروه ۵
بعالوه يک ،اگر چه رسيدن به توافقاتی محدود و
دادن حتا امتيازاتی از سوی آمريکا به ايران،
آنھم با ھدف تقويت موقعيت روحانی در داخل
حکومت ،دور از ذھن نمیباشد ،اما برای لغو
کلی تحريمھا ،جمھوری اسالمی بايد گامھای
بزرگی بردارد ،گامھايی که با يک ولیفقيه ھمه
کاره با يک بازوی نظامی  -امنيتی قدرتمند
ھمچون سپاه قابل جمع شدن نيستند.

از صفحه ۵

ابعا ِد بی سابقه بيکاری
در ايران
ابعاد حيرت آور و بیسابقهای به خود نگhيhرد ،بhه
دو عامل باز میگhردد کhه يhکhی در ويhژگhیھhای
ساختار اقتhصhادی سhرمhايhه داری ايhران اسhت و
ديگری تضادھائیست که روبنای سياسی جhامhعhه
ايران به ويژه دولت مذھبی با ساخhتhار اقhتhصhادی
جامعه پيدا میکند .نتيجتا ک ِل ساختار اقhتhصhادی و
سياسی جامعه با بحرانھا و بنبست دائمی روبhرو
ب آن بيکاری بسيار گستhرده
بوده که يکی از عواق ِ
اسhhت .امhhا عhhامhhل ديhhگhhری کhhه در دوره دوم
ت اوضاع افزود،
زمامداری احمدی نژاد بر وخام ِ
اجرای سياست نئوليhبhرال آزادسhازی قhيhمhتھhا و
hذف يhhارانhhهھhhا بhhود .اجhhرای ايhhن سhhيhhاسhhت در
حِ h
شرايطی که اقتصاد در يک بحران رکود تhورمhی
مزمن بسر می برد ،نه فقط بhا مhوج تhورم افسhار
گسيخته جديد وضعيت مادی و معيشتی کhارگhران
و زحمتکشان را وخيمتر کرد ،بلکه منجر به يhک
گسيختگی اقتصادی ،تشديد رکود و تعطيhلhی
ازھم
ِ
موج جديدی از اخhراج
برخی موسسات توليدی و
ِ
سازیھا گرديد .ھنوز تحريمھای بhيhن الhمhلhلhی بhه
مرحله اجhرا درنhيhامhده بhود کhه نhتhايhج ويhرانhگhر
سياست نئوليبرال دولhت و تhاثhيhر آن بhر شhرايhط
زندگی کارگران آشکار گرديhد .لhذا در حhالhی کhه
بحران اقتصادی به درجهی بhیسhابhقhهای عhمhق و
وسعت گرفته بود ،نرخ رشد اقتصادی شديدا افhت
کرد و نhرخ تhورم بhه حhدود  ۴٠درصhد رسhيhد.
تحريم ھای اقتصادی نيز به مرحله اجرا درآمhد و
بحران به مرحلهای رسيد که حتی سرا ِن رژيم بhه
ت اوضاع اعتراف کردند .اما ھمانگونhه کhه
وخام ِ
ت
ت وضhعhيِ h
پيش از اين گفته شد ،تالش کردند عل ِ
وخيم موجود را تحريمھا معرفی کhنhنhد و بhر سhر
منشاء و علت واقعی آن سرپوش بگذارند.
تجربه  ٣۵سا ِل گذشhتhه ،اسhتhمhرار بhحhران رکhود
ب اين بحران کhه بhيhکhاری
تورمی موجود و عواق ِ
چندين ميليونی يhکhی از نhمhونhهھhای بhرجسhتhه آن
است ،به وضوح نشان میدھد که راھی برای حل
ايhhن بhhحhhران در چhhارچhhوب سhhرمhhايhhهداری ايhhران
نيست .اگر حتی تhمhام تhحhريhمھhای مhوجhود مhلhغhا
گردند و جمھوری اسالمی دوباره ھمچون دوران
احمدی نژاد به درآمد نفتی  ١٠٠تا  ١۴٠مhيhلhيhارد
دالر ساالنه دست يابد ،بحران اقhتhصhادی اليhنhحhل
باقی خواھد ماند و اندکی ھم افزايش در نرخ رشد
و اشتغال ،تغييری در اوضاع پديد نخواھد آورد.
اين بحران تنھا میتوانhد بhه شhيhوهای راديhکhال و
طريق دگhرگhونhی
انقالبی ،توسط طبقه کارگر ،از
ِ
اقhتhصhادی مhوجhود حhل گhردد .ايhن
ت
در منhاسhبhا ِ
ِ
تغيير در مhنhاسhبhات اقhتhصhادی ،نhمhیتhوانhد بhدون
تغيير در مناسبات طبقاتhی مhوجhود رُخ دھhد .ايhن
طريق انقالبی که طبhقhه
نيز ممکن نيست ،مگر از
ِ
سرمايهدار را از اريکhه قhدرت سhيhاسhی بhه زيhر
کشhhد و ايhhن قhhدرت را در دسhhت کhhارگhhران و
زحمhتhکhشhان قhرار دھhد .ايhن قhدرت چhيhزی جhز
شورائی کارگران و زحمتکشان نخhواھhد
ت
حکوم ِ
ِ
بود .تا وقتی که اين تhغhيhيhر رُخ نhدھhد ،تhودهھhای
فhجhايhع
hر
ِ
زحمتکش مردم ايران نمhیتhوانhنhد از ّش ِ
ِ
ب وخhيhم آن نhجhات
نظم موجود ،بيکاری و عhواقِ h
ب اجتماعیست.
يابند .راه نجات فقط يک انقال ِ
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مطالبات زنان و دولت روحانی
بعد از گذشت  ٣۵سال از حاکميت جمھوری
اسالمی ،ديگر بر کسی پوشيده نيست که اين
رژيم نه تنھا يک ديکتاتوری عريان را بر
کل جامعه گسترش داده است بلکه ،با جاری
کردن قوانين دينی و شريعت اسالمی
سرکوب و فشار مضاعفی را نيز بر زنان
تحميل کرده است .تا جايی که زنان ايران به
عنوان نيمی از جمعيت کشور از ابتدايی
ترين حقوق فردی ،مدنی و دمکراتيک شان
محروم شده اند .و صد البته اين سرکوب بی
حد و حصر زنان و اين بی حقوق محض
آنان در جامعه توسط روحانی ھا و افراد
ديگری از جنس شيخ حسن روحانی در
چھارچوب قانون اساسی ،قوانين قضايی و
قانون خانواده عليه زنان ايران تدوين و با
زور سرنيزه بر زنان و کل جامعه تحميل
شده است.
حال با يادآوری اين بديھيات برگرديم به
وعده ھای روحانی و ببينيم طی ھمين مدتی
که از رياست جمھوری روحانی وی می
گذرد ،وضعيت زنان در ايران با چه
تحوالتی مواجه بوده است؟ آيا به بی حقوقی
زنان اندکی پاسخ داده شده است يا بر عکس
سرکوب زنان ھمچنان ادامه دارد؟ آيا حسن
روحانی تا کنون ھيچ اقدام عملی در جھت
کاھش و يا توقف سرکوب و تبعيضاتی که
عليه زنان کشور در جامعه اعمال می شود،
انجام داده است يا نه؟
روحانی پس از "انتخابات" و نشستن بر
صندلی رياست جمھوری ،الاقل در پاره ای
از سخنرانی ھای اوليه اش تا حدودی ھمان
نظرات پيش از انتخابات خود را تکرار کرد.
از جمله او در مورد حجاب و فشارھايی که
تا کنون بر زنان کشور اعمال شده است،
گفت :عفيف بودن چيزی فراتر از حجاب
داشتن است .به نظر من اگر زنی يا مردی
حجاب رسمی مد نظر ]نظام[ را رعايت
نکند ،عفيف بودنش زير سئوال نمی رود.
من با اعمال محدوديت ھای فراقانونی عليه
دختران و زنان مخالفم") .بھار نيوز ١١
تيرماه  .(۶٢اما ،زمان زيادی الزم نبود تا
اين موضع روحانی رنگ ببازد .روحانی
پيش از سفر به سازمان ملل با توصيه به
"بخش اندکی از جامعه" در مورد رعايت
حجاب ،نقاب از چھره کشيد و ديدگاه واقعی
خود را آشکار کرد .خبرگزاری فارس در
روز دوم مھر به نقل از او نوشت" :روحانی
خواستار توجه بخش اندکی از جامعه به
ارزش ھا شدند تا نگرانی ھايی را که قاطبه
مردم و متدينين دارند ،با اصالح رفتار خود
بر طرف کنند")تاکيد از ما است(.

با موضع گيری جديد روحانی در مورد
حجاب زنان ،لبخند رضايت بر لبان سردار
رادان جانشين فرمانده نيروی انتظامی
نشست .رادان در ارتباط با اين موضع حسن
روحانی در مورد "نگرانی ھای قاطبه مردم
و متدينين" از وضعيت حجاب در جامعه
گفت :چيزی که در فرمايش رئيس جمھور
محترم ديدم ،موضعی بود که ما را اميدوار
کرد .اين موضوع موجب می شود که
دستگاهھای در امر حجاب و عفاف بھتر و
روان تر عمل کنند )خبرگزاری فارس ٢
مھر ماه  .(٩٢بله ،موضع روحانی واقعا
برای رادان ،گشت ارشاد ،گله ھای حزب
ﷲ ،پليس و نيروھای انتظامی اميدوارکننده
بود .از اين نظر اميدوار کننده بود تا دستگاه
ھای در امر حجاب و عفاف "بھتر و روان
تر" بتوانند زنان و جوانان را در خيابان ھا
شکار و آنان را سرکوب کنند .روحانی با
اين موضع گيری خود نه تنھا صورت مسئله
معضل زنان را پاک کرد ،بلکه با وقاحت
تمام به زنان ايران توصيه کرد برای اينکه
غيرت "متدينين" تحريک نشود ،برای اينکه
زنان از بازداشت و سرکوب گشت ھای
ارشاد در امان بمانند ،بھتر است آن "بخش
اندکی از جامعه" که "کم حجاب" و "بد
پوشش" ھستند ،ارزش ھای حاکميت از
جمله حجاب اسالمی را مراعات کنند.
معضل حسن روحانی در اين است که
چشمان خود را برعموم زنان ايران که برای
رھايی از پوشش اجباری و کسب مطالبات
آزادی خواھانه و دمکراتيک شان مبارزه می
کنند ،بسته و آنان را به "بخش اندکی از
جامعه" تقليل می دھد .و آنگاه به اين "بخش
اندک جامعه" توصيه می کند که خود رعايت
"ارزش" ھای اسالمی را بکنند تا گشت
ارشاد و نيروھای انتظامی رژيم مجبور به
سرکوب زنان نشوند .عجبا! از کرامات شيخ
ما چه عجب ،پنجه وا کرد و گفت وجب.
در تمان دوران حاکميت جمھوری اسالمی،
سرکوبگران مردم با ھمين استدالل روحانی
و به بھانه جلوگيری از برانگيخته شدن
"غيرت حزب ﷲ و متدينين" عرصه را بر
زنان ايران تنگ کردهاند .حق انتخاب پوشش
را از آنان گرفتهاند .تبعيض جنسيتی را بر
آنان روا داشته اند .در ميادين و خيابان ھای
شھر بر چھره دختران و زنان ايران تيغ
کشيده اند .با استقرار نيروھای گشت ارشاد،
دختران و زنان "کم حجاب" و اخيرا "بد
پوشش" را بازداشت و راھی زندان و بند
کرده اند .در يک کالم طی بيش از سه دھه،
ھر بار خواسته اند فضای کشور و جامعه را

بيشتر و بيشتر پليسی و امنيتی کنند ،با
ادعای جلوگيری از برانگيخته شدن "غيرت
متدينين" و با توسل به طرح ھايی از قبيل
"عفاف و حجاب" شالق بر گرده زنان و کل
جامعه کشيده اند.
مشکل روحانی و عناصری از جنس او در
اين است که اوال می خواھند بر ضديت
ماھوی اين نظام مبتنی بر دين با اصل آزادی
و برابری زن سرپوش بگذارند و در ثانی
آنجا ھم که می خواھند رنگ و لعابی ھرچند
بی مقدار بر انبوه زخم ھا و تبعيضات
جنسيتی اعمال شده بر زنان ايران بکشند ،با
کشمکش ھا ،تضادھا و تنش ھای درونی
نظام مواجه می شوند .نمونه اش اجرای
مجدد طرح ارتجاعی "عفاف و حجاب" در
دولت "اعتدال و اميد" است .آنچه را که
زنان ايران طی شھريور ماه گذشته تحت
عنوان اجرای مجدد طرح "عفاف و حجاب"
تجربه کردند ،نمودی از ھمين کشمکش ھای
اصول گرايان در مواجھه با وضعيت کنونی
جامعه و زھر چشم گرفتن از زنان و جوانان
کشور است .تا به آنان يادآور شوند که قدرت
ھمچنان در دست نيروھای سرکوبگر است و
ذھنيت جامعه و جنبش ھای اجتماعی را از
تبعات احتمالی "نرمش قھرمانانه" مورد
نظر خامنه ای به دور سازند .آنچه مسلم
است اولين بازتاب اين "نرمش قھرمانانه"
برای اصول گرايان و نيروھای حزب ﷲ
تلقی نوشيدن جام زھر توسط خامنه ای است.
تبعات اوليه اين "نرمش قھرمانانه" از يک
طرف ،تضعيف روحيه حزب ﷲ و اصول
گرايان درون رژيم و از طرف ديگر باال
رفتن روحيه توده ھای مردم ايران و به تبع
آن افزايش سطح مطالبات و مبارزات آنان
خواھد بود .لذا ،اصول گرايان که ھمچنان
ارگان ھای اصلی سرکوب و بگير و ببند
جامعه را در دست دارند از يک طرف جھت
خنثا کردن اثرات روانی "نرمش قھرمانانه"
در حرکت توده ھا و از طرف ديگر جھت
نشان دادن اقتدارشان در جامعه ،به ايجاد
فضای پليسی روی آوردهاند.
طرح " عفاف و حجاب " که طی سال ھای
گذشته عموما با شروع فصل گرما آغاز می
شد ،امسال در شھريور ماه بر سر زنان و
جوانان آوار شد .در واقع ،گسترش مقابله با
زنان و دختران "کم حجاب" و پسران "بد
پوشش" آنھم در شھريور ماه ،دقيقا برخاسته
از وضعيت کنونی جمھوری اسالمی است
که در لوای "نرمش قھرمانانه" در شرف
گذار به يک موقعيت جديد است .از اين رو،
با استقرار دولت روحانی که ظاھرا بر
اساس وعده ھای او می بايست شرايط برای
زنان و دختران کمی بھتر می شد ،نه تنھا
چنين نشد بلکه ،شھريور ماه امسال به ماه
شکار زنان و دختران "کم حجاب" و پسران
درصفحه ٨
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مطالبات زنان و دولت روحانی
"بد پوشش" تبديل شد .مقابله نيروھای گشت
ارشاد با دختران و پسران جوان طی
شھريور ماه امسال در تھران و شھرھای
بزرگ آنچنان گسترده بود که بسياری از
سايت ھا و روزنامه ھای حکومتی از جمله
سايت تابناک ،خبرگزاری مھر و رونامه
رسالت از "بازداشت ھای گسترده" و تھاجم
نيروھای گشت ارشاد به دختران و پسران
خبر دادند .در واقع جمھوری اسالمی نگران
سربازکردن مطالبات توده ھا در جامعه
است .لذا ،در شرايط بوجود آمده ،آنچه که
مھم است و توده ھای مردم ايران بايد بدان
توجه کنند ،پيگيری طرح مطالبات شان
است .عموم توده ھای مردم ايران و به طور
اخص کارگران ،زنان و دانشجويان بايد بر
خالف آنچه "اصالح طلبان" در لوای آرامش
و عدم طرح مطالبات فوری به جنبش ھای
اجتماعی توصيه می کنند ،الزم است
پيگيرتر از ھر زمان ديگری از فرصت
بوجود آمده برای طرح خواست ھا و
مطالبات شان سود ببرند .مگر آقای روحانی
ادعا نمی کند که فضا برای ھمه باز شده
است ،پس اولين اقدام عملی کارگران در
وضعيت موجود طرح مطالبات آنان است.
پس الزم است عموم کارگران ايران و
پيشروان جنبش کارگری برای ايجاد تشکل
ھای مستقل کارگری بسيج شوند .مگر
روحانی ادعا نمی کند که دانشجويان بايد
بتوانند تشکل ھای صنفی خود را داشته
باشند .پس دانشجويان نيز الزم است با تکيه
بر ھمين ادعای حسن روحانی بر مطالبات
صنفی و سياسی شان پای بفشارند و با ايجاد
تشکل ھای مستقل دانشجويی عليه تفکيک
جنسيتی در دانشگاه و کالس ھای درس
مبارزه کنند .مگر روحانی ادعا نمی کند که
شادی و تفريح حق جوانان و توده ھای مردم
ايران است ،بنابر اين ،مردم و جوانان نيز
بايد به صورت گسترده در پارک ھا و ديگر
اماکن تفريحات سالم حضوری فعال و
گسترده داشته باشند .مگر حسن روحانی
ادعا نکرده است که "در دولت آينده به زن
ايرانی نگاه جنسيتی نخواھد داشت" .پس
زنان ايران بايد بتوانند بر اساس ھمين ادعای
روحانی به مبارزات مستقل شان در جھت
برابری زن و مرد و لغو تبعيضات جنسيتی
شدت ببخشند .مگر روحانی ادعا نکرده است
در دولت آينده امنيت اخالقی و اجتماعی را

مورد توجه قرار می دھد ،پس چه بھتر زنان
 ،دختران و جوانان نيز با تکيه بر ھمين
ادعاھای روحانی در مقابل گشت ارشاد و
گله ھای حزب ﷲ ايستادگی کرده و بر حق
آزادی انتخاب پوشش خود تاکيد ورزند .اين
است مجموعه اقداماتی که عموم توده ھای
مردم ايران بايد بتوانند در مسير آن گام
بردارند .وضعيت بوجود آمده اگر تنھا
سودی برای توده ھای مردم ايران از جمله
زنان داشته باشد پيگيری و طرح انبوه
مطالبات شان در شرايط کنونی است .و گرنه
بر ھمگان آشکار است که در انتظار تحقق
وعده ھای روحانی ماندن آب در ھاون
کوبيدن است.

اعتصاب کارگران نساجی
بنگالدش،
جلوه ای ماندگار از
اتحاد و رزم طبقاتی
روز شنبه  ٣٠شھريور سنگفرش خيابان
ھای شھر "داکا" پايتخت بنگالدش در زير
گام ھای سترگ کارگران صنايع نساجی اين
کشور به لرزه درآمد .در نخستين روز
اعتصاب  ۵٠ھزار نفر از کارگران معترض
 ٢٠٠کارخانه صنايع نساجی "داکا" و
شھرھای اطراف پايتخت برای افزايش
حداقل دستمزد به خيابان ھا ريختند .در روز
دوشنبه سومين روز اعتصاب ،تعداد
کارگران اعتصابی که عمدتا کارگران زن
ھستند به  ٢٠٠ھزار نفر رسيد .کارگران
معترض در "داکا" و شھرھای اطراف
پايتخت با تظاھرات ،روشن کردن آتش و
بستن خيابان ھا خشم فرو خفته خود را به
نمايش گذاشتند .در سومين روز اعتصاب
حدود  ٣٠٠کارخانه نساجی به طور کامل
تعطيل شدند .با گسترش اعتصاب ،پليس
بنگالدش به سوی کارگران معترض گلوله
ھای پالستيکی و گاز اشک آور شليک کرد.
در حمله پليس بيش از  ۵٠کارگر زخمی
شدند .اعتصاب کارگران و حضور
اعتراضی شان در خيابان ھا برای چھارمين
روز متوالی ادامه يافت .کارگران اعتصابی
اتوبانھا را بستند و در مسير تظاھرات خود
به چندين خودرو نيز آسيب رساندند.
کارگران صنعت نساجی برای پنجمين روز
متوالی نيز در اعتراض به سطح پايين
دستمزدھا به تظاھرات در خيابان ھا ادامه
دادند .در پنجمين روز اعتصاب نيز پليس
بنگالدش برای پراکندن کارگران به سوی

٨٨
آنان گاز اشک آور و گلوله ھای پالستيکی
شليک کرد.
موج تازه اعتراضات کارگری در صنعت
پوشاک بنگالدش در شرايطی آغاز شده است
که کارگران نساجی اين کشور با شرايطی
اسفبار و عمدتا در کارخانه ھا و کارگاه ھای
توليدی فاقد امکانات ايمنی الزم و با
دستمزدھای بسيار ناچيز کار می کنند .اين
کارگران که تحت استثمار شديد طبقه سرمايه
دار قرار دارند ،ھم اکنون با دستمزد ٣٨
دالر و بعضا کمتر در ماه کار می کنند.
دستمزدی که مطلقا پاسخگوی حتا حداقل
معاش کارگران نيست .حضور  ٢٠٠ھزار
کارگر خشمگين در خيابان ھای "داکا" که
خواستار برخورداری از حداقل دستمزد
 ١٠٠دالر در ماه ھستند ،جلوه ای ماندگار
از اتحاد و رزم طبقاتی استثمار شوندگان
عليه استثمارگران است .پس زنده باد اتحاد و
ھمبستگی کارگران نساجی بنگالدش.
اين اولين بار نيست که کارگران نساجی
بنگالدش در اعتراض به وضعيت موجود به
خيابان ھا ريخته اند .صدھا ھزار کارگر
صنعت نساجی بنگالدش بارھا نسبت به
وضعيت موجود اعتراض کرده اند ،به
دفعات در خيابان ھا حضور يافته اند ،اما
ھمواره توسط دولت که پاسدار منافع طبقه
سرمايه دار اين کشور است ،با سرکوب
مواجه شده اند .معضل کارگران نساجی
بنگالدش فقط استثمار شديد و فروش ارزان
نيروی کار به صاحبان صنايع نيست .کار
در کارخانه ھای توليدی غير استاندارد و
کارگاه ھای زير زمينی فاقد حداقل ھای
امکانات ايمنی از جمله معضالت کارگران
پوشاک و صنعت نساجی بنگالدش است.
کارگران صنعت نساجی بنگالدش برای
بھبود شرايط کار ،افزايش دستمزد و رھايی
از فالکتی که در آن دست و پا می زنند
راھی جز اعتصاب ندارند .پس زنده باد
اعتصاب کارگران نساجی بنگالدش.
طبقه سرمايه دار بنگالدش و انحصارات
بينالمللی ،با بھره گيری از مراکز توليدی
غير استاندارد و پرداخت دستمزدھای بسيار
ناچيز ،استثمار و سودبری از کارگران
نساجی را به نھايت ممکن رسانده است .ھم
اکنون  ۴ميليون نفر در بنگالدش با دستمزد
 ٣٨دالر در ماه در بخش توليد و صادرات
پوشاک کار میکنند .پرداخت  ٣٨دالر
دستمزد ماھانه به کارگران در برابر ٢٠
ميليارد دالر درآمدی که دولت از اين بخش
دارد ،بسيار ناچيز است و به ھمين خاطر
کارگران در اعتصاب اخيرشان خواھان
افزايش حداقل دستمزد به  ١٠٠دالر در ماه

زنده باد ھمبستگی بين المللی کارگران
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کمک ھای مالی
اعتصاب کارگران نساجی بنگالدش،
جلوه ای ماندگار از اتحاد و رزم طبقاتی

شدهاند .دولت بنگالدش تا کنون با افزايش
 ٢٠درصد حداقل دستمزد موافقت کرده
است .اما ،کارگران چنين شرايطی را
"غيرانسانی و تحقيرآميز" میدانند.
"فدراسيون اتحاديه ھای کارگران نساجی"
تقاضای افزايش  ١٧٠درصدی دستمزد را
مطرح کرده است .در شرايطی که کارگران
اعتصابی در ششمين روز اعتصاب ھمچنان
در خيابان ھا حضور دارند و بيش از ٣٠٠
کارخانه در "داکا" و شھرھای اطراف
پايتخت تعطيل شده اند ،دولت بنگالدش
مذاکرات خود را با کارگران اعتصابی و
صاحبان کارخانهھا آغاز کرده است.
بنگالدش از جمله کشورھای آسيايی است
که طی دو دھه گذشته به دليل نيروی کار
ارزان و ھزينه ھای بسيار کم توليد پوشاک،
مورد توجه سرمايه جھانی و بسياری از
فروشگاه ھای زنجيره ای توليد لباس قرار
گرفته است .اين کشور پس از چين
بزرگترين صادر کننده محصوالت پوشاکی
دنيا محسوب می شود .سھم درآمد حاصل از
توليد پوشاک در اين کشور معادل ٢٠
ميليارد دالر يعنی  ٩٠درصد درآمد
صادراتی اين کشور در سال است.
ھم اکنون دستمزد ماھانه ای که به دوزندگان
لباس ھای فروشگاه ھای زنجيره ای و
متمول جھان در مراکز توليدی بنگالدش
پرداخت می شود ،حتا کمتر از قيمت فروش
يک دست لباس معمولی توليد شده است.
خريد نيروی کار ارزان در بنگالدش ،سبب
شده تا بسياری از شرکت ھای اروپايی و
آمريکايی ،اين کشور را برای توليد پوشاک
خود انتخاب کنند .ھزينه توليد پوشاک در اين
کشور حتا از کشور چين نيز به مراتب پايين
تر است .البته نفع سرمايه جھانی و واسطه
ھای داخلی آنھا ،صرفا در خريد نيروی کار
ارزان نيست .عدم فراھم ساختن تجھيزات
الزم و عدم ايجاد حداقل شرايط ايمنی کار از
جمله ديگر عرصه ھای غارتگری و
سودھای کالن صاحبان سرمايه در اينگونه
کشورھای آسيايی و آفريقايی است .کارگران
بنگالدش و به طور اخص کارگران زن اين
کشور ،ھم اکنون در کارگاه ھايی کار می
کنند که اغلب در زير زمين ھستند و از

حداقل امکانات ايمنی نيز برخوردار نيستند.
کارخانه ھايی که ھراز چندگاھی با آوار
شدن بر سر کارگران ،گروه گروه از آنان را
به کام مرگ می کشاند .آتش سوزی کارخانه
"وال مارت" متعلق به يک شرکت آمريکايی
با قربانی شدن بيش از  ١۵٠کارگر
بنگالدشی در پاييز  ٩١و پس از آن آتش
سوزی در کارخانه "مد تزرين" در حومه
داکا با گرفتن  ١١٢نفر قربانی ،فرو ريختن
مجتمع پوشاک  ٨طبقه "رعنا پالزا" در ۴
ارديبھشت  ٩٢با برجای گذاشتن ١١٣٠
کشته و پس از آن وقوع آتشسوزی در يک
ساختمان توليد پوشاک ديگر که منجر به
مرگ ھشت کارگر شد ،تنھا نمونه ھايی از
مرگ کارگران بنگالدش در آتش سوزی ھا
و آوار شدن مراکز توليدی غير استاندارد و
فاقد امکانات ايمنی الزم در اين کشور است.
تکرار اينگونه حوادث در بخشی از
کشورھای آسيايی و به طور اخص در
بنگالدش ھم اکنون به امری روتين برای
صاحبان سرمايه تبديل شده است .کشورھايی
که به دليل دست يابی به نيروی کار ارزان،
عمال به مراکز استثمار شديد کارگران و
سودبری بيش از حد بنگاه ھای سرمايه
داری درعرصه داخلی و جھانی تبديل شده
اند .تا جايی که فروشگاه ھای متمول و
زنجيره ای پوشاک از طريق صدور سرمايه
و ابزارھای توليد به کشورھای آسيايی از
جمله بنگالدش از قبل استثمار شديد کارگران
و کسب ارزش اضافه توليد شده توسط
نيروی کار ارزان ،بيشترين سودبری را طی
سال ھای اخير داشته اند .و صد البته طبقه
سرمايه دار داخلی نيز به عنوان شريک و
ھمدست سرمايه جھانی تا آنجا که توانسته
است بر شدت استثمار و تحميل جناياتی از
اين دست بر کارگران اين کشور افزوده
است .در وضعيتی که سرمايه جھانی با
ھمدستی طبقه سرمايه دار و استثمارگران
داخلی تسمه بر گرده کارگران صنعت
نساجی بنگالدش کشيده اند ،کارگران نيز
برای رھايی از وضعيت موجود و مقابله با
غارتگری بی حد و حصر استثمارگران
راھی جز اعتصاب ندارند .پس زنده باد
اعتصاب شکوھمند کارگران بنگالدش.

زنده باد سوسياليسم
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"نرمش قھرمانانه" عقبنشينی
ناگزير يا خريد فرصت؟

زيرنويسھا:
 – ١علی خامنهای کتابی را تحت عنوان "صلح
امام حسن" از نويسندهای به نام "شيخ راضی آل
ياسين" حدود  ۴٠سال قبل به فارسی ترجمه کرده
است .در اين کتاب که مورد تعريف و تمجيد
فراوان خامنهای قرار گرفته ،موضوع صلح
حسن امام دوم شيعيان با معاويه ،مورد بحث و
بررسی قرار گرفته و يکی ازمنابع اصلی و پايه
ای تفسير "نرمش قھرمانان" جناحھاست.
 – ٢محمد پيامبر مسلمانان ،زمانی که در مدينه
بود با  ١۴٠٠نفر از ھمراھان خويش قصد سفر
به مکه را داشت که سپاه قريش در" حديبيه" راه
را بر او میبندند .محمد که نمیتواند با سپاه
قريش وارد جنگ شود ،علیرغم ناراضی بودن
ھمراھان خويش ،پيمان صلح را میپذيرد و در
قبال پذيرش برگزاری حج توسط مسلمانان در
سال بعد ،به مدينه بازمیگردد.
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برای ارتباط با ز ن ان )ا ( 56نامهھای خود
را به يکی از آدرسھای زير ارسال نمائيد.

مطالبات زنان و دولت روحانی
حسن روحانی با تاييد شورای نگھبان و با
تکيه بر توھم پراکنی تبليغاتی خود در
مناظره ھای تلويزيونی توانست بر صندلی
رياست جمھوری رژيم بنشيند .يکی از وعده
ھای معين روحانی در روزھای پيش از
"انتخابات" بھبود وضعيت زنان ايران بود.
حسن روحانی در سخرانی ھا و مناظره ھای
تلويزيونی خود وعده داد "در دولت آينده
ميان زنان و مردان در کسب موقعيت شغلی
تبعيضی قائل نمی شود .امنيت اخالقی و
اجتماعی را مورد توجه قرار می دھد و به
زن ايرانی نگاه جنسيتی نخواھد
داشت" )ايسنا  ١١ارديبھشت  .(٩٢او ھم
چنين وعده داد با بر چيدن فضای امنيتی و
پليسی حاکم بر خيابان ھا و ميادين شھرھای

آلمان

ايران ،شرايط سرکوب ،تبعيض و بی عدالتی
عليه زنان را در چھار چوب "قوانين
جمھوری اسالمی" تغيير و يا کاھش دھد.
مستثنا از اينکه روحانی به آنچه که در مورد
زنان گفته است باور دارد يا نه ،اساسا بيان
چنين ادعايی که کسی بخواھد در چھارچوب
قوانين نظام اسالمی حاکم بر ايران در جھت
رفع تبعيضات جنسيتی و بی حقوقی زنان
حرکت کند و يا بعضا بتواند گام ھای عملی
در اين مسير بردارد ،طبيعتا می تواند
ادعايی مضحک و صرفا با انگيزه تبليغاتی
باشد .چرا که بيان چنين ادعايی از اساس با
خصلت دينی جمھوری اسالمی در تضاد
است.
درصفحه ٧

برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورائی را ببينيد
برنامهھای تلويزيون دمکراسی شورايی از طريق کانال تلويزيونی انديشه و به مدت  ۴ساعhت در ھhفhتhه
پخش میشود که دو ساعت آن زنده و دو ساعت ديگر تکرار برنامهھا میباشد.

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 وقhت ايhران ،سhاعhت
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 اينترنتhی سhايhت انhديشhه بhهطhور
زنده و ھمزمان برنامهھای تلويزيون دمکراسی شورايی را مشاھده کنيد:

www.andishehcom.com
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

دانمارک

K . A. R
Postfach 160531
60068 Frankfurt
Germany
I.S.F
P . B . 398
1500 Copenhagen V
Denmark
Sepehri
Postfach 410
4410 Liestal
Switzerland

سوئيس

Postbus 23135
1100 DP
Amsterdam Z.O
Holland

ھلند

کانادا
K.Z
P.O.BOX 2488
Vancouver B.C
V6B 3W7 Canada
کمکھای مالhی خhود را بhه شhمhاره حسhاب
بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھمراه کhد
مورد نظر بhه يhکhی از آدرسھhای سhازمhان
ارسال کنيد.

شماره حساب:
Gironummer 2492097
نام صاحب حساب Stichting ICDR :
IBAN:
NL08INGB0002492097
BIC: INGBNL2A
Amsterdam, Holland
شماره فکس ز ن ان )ا( 56
٠٠۴۴٨۴۵٢٨٠٢١٩٩
نشانی ما برروی اينترنت:
http://www.fadaian-minority.org
http://76.162.186.87/
پست الکترونيک :E-Mail
info@fadaian-minority.org
شماره پيامگير ز ن ان )ا: ( 56
در اروپا
0031(0)618622401
ای ميل تماس با نشريه کار:

kar@fadaian-minority.org
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