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استيصال روحانی و نشانه ھای 
 شعله ور شدن آتش زير خاکستر

 
سخنرانی ھای پر طمطراق حسن روحانی طی 
روزھا و ھفته ھای اخير، تب و تاب جھش واری 
. را در درون ھيئت حاکمه ايران ايجاد کرده است

شروع اين دوره از سخنرانی ھای مشاجره 
برانگيز روحانی به موضع گيری او عليه سپاه 

او .  پاسداران در آذر ماه گذشته باز می گردد
 آذر در واکنش به گسترش فساد ١٧روز دوشنبه 

حاکم بر جمھوری اسKمی از جمله برمK شدن 
اختKس ھا و دزدی ھای چندھزار ميلياردی 

اگر سرمايه، سايت، : "نھادھای درون رژيم گفت
روزنامه، خبرگزاری، توپ، امکانات نظامی و 
ديگر مظاھر قدرت در يک نھاد جمع شود، ابوذر 

اگرچه اين ".  و سلمان ھم که باشد، فاسد می شود
جمKت روحانی ظاھری کنايه وار داشت و ھيچ 
نامی از سپاه پاسداران برده نشد، اما ھيچ کس 
ترديدی به خود راه نداد که طرف خطاب سخنان 

واکنش تند و تيز .  روحانی نھادی به جز سپاه نبود
فرماندھان سپاه، خبرگزاری ھا و روزنامه ھای 
وابسته به اين نھاد نظامی نيز مويد ھمين مسئله 
بود، که آنھا نيز متوجه حمKت کنايه وار 
روحانی نسبت به دم و دستگاه فساد برانگيز خود 

برادران "از به کارگيری واژه .  شده اند
که توسط احمدی نژاد به فرماندھان "  قاچاقچی

سپاه اطKق شد، اگر بگذريم، سخنان روحانی 
شديدترين حمله يک مقام مسئول جمھوری 
اسKمی نسبت به اين نھاد نظامی وابسته به 

سخنانی که .  وaيت مطلقه فقيه تا کنون بوده است
با واکنش شديد نيروھای وابسته به جناح منتقد 

 . دولت روحانی روبرو گرديد
ھنوز آتشبار فرماندھان سپاه و روزنامه ھای 

در واکنش به اين "  اصولگرايان"وابسته به طيف 
اظھار نظر روحانی خاموش نشده بود که 

" ھمايش اقتصاد ايران"سخنرانی او در نخستين 
رئيس کابينه .  جنجال وسيع تری را دامن زد

 ديماه در ١۴روز يکشنبه "  اعتدال و اميد"
کنفرانس اقتصادی ايران که به مدت سه روز در 

اصول و آرمان : "تھران برگزار شد، اعKم کرد
ھا به سانتريفيوژھا وصل نيست بلکه به قلب، 

اظھار نظری که به ". مغز و اراده ما متصل است
روشنی بيانگر عقب نشينی در يکی از 
موضوعات مورد اختKف طرفين دعوا در 

اگر اظھار نظر .  مذاکرات ھسته ای بوده است
قبلی حسن روحانی فقط نھادی از نھادھای به 

 داری و  بحران نظام سرمايه
 گرا در پاريس ھای اس�م گری تروريست وحشی

 
ھای  رحمانه اعضای تحريريه نشريه فکاھی شارلی ابدو، توسط دو تن از تروريست کشتار وحشيانه و بی

 تن از مردم ١۵ھای پاريس که مجموعاً به مرگ  گيری دريکی از سوپرمارکت گرا و گروگان اسKم
گرايان  کارانه اسKم ترين نمونه از اقدامات جنايت فرانسه و تعدادی ھم زخمی و مجروح انجاميد، تازه

 .است
عام دو ھزار  الملل خبر از قتل گرا در فرانسه، سازمان عفو بين ھای اسKم زمان با اين جنايت تروريست ھم

 .گرای بوکوحرام داد دفاع ايالت بورنو در نيجريه، توسط گروه اسKم تن از مردم بی
آموزان يک  گری فجيع، دانش اند، طالبان پاکستان در يک وحشی چند ھفته پيش ھم، چنانچه ھمگان آگاه

 .عام کرد مدرسه را قتل
روزه  ھمه.  گرايان، به روال گذشته، روزمره ادامه دارد ھای اسKم گری در خاورميانه نيز جنايات و وحشی

باندھای تروريست .  يابد رحمی حکومت اسKمی داعش، انتشار می اخبار جديدی از کشتار، قساوت و بی
 .دھند رحمانه سنی مذھبان ادامه می مذھب در عراق، به کشتار بی شيعه

ھا را  ی اول تمام روزنامه  باره صفحه به يک
اخبار کنفرانس اقتصادی و سخنان روحانی و 

کنفرانسی .  ھای آن به خود اختصاص داد حاشيه
که پيش از برگزاری ھيچ انعکاسی در 

ھای حکومت اسKمی  ھا و ديگر رسانه روزنامه
 .نيافته بود

اما قرار بود اين کنفرانس چه ُگلی بر سر 
منظور از برگزاری آن چه بود، !  حاکميت بزند؟

خاست و چرا تنھا پس  ضرورت آن از کجا برمی
 !ھمه بازتاب يافت؟ از آغاز به کار اين

از عناوين پُرطمطراق سخنرانان، افراد حاضر و 
موضوعات مورد بحث در اجKس که بگذريم، 

بينيم که ارزش مباحثات اقتصادی اين  می
کنفرانس ھمان عدد صفر است و البته قرار ھم 
نبود که اتفاق خاصی بيافتد و يا پيشنھادات عجيب 
. و غريبی از دل اين کنفرانس زاده شود

تر  ھای دولت روحانی و به عبارتی دقيق سياست
آشکار است و قرار ھم نيست "  حکومت اسKمی"

ھای حامی  ھا و رسانه حتا روزنامه.  تغيير کند
ھا  روحانی نيز به تکراری بودن سخنرانی

"روزنامه شرق نوشت.  اعتراف کردند جز : 
برخی از نکات خبری که در جمع خبرنگاران و 
در حاشيه کنفرانس مطرح شد، باقی موارد 

ھاست  تکرار معضKت اقتصاد ايران بود که سال
 ".محور نقد اغلب کارشناسان اقتصادی است

بست دولت روحانی برای حل  مساله واقعی اما بن
مشکKت اقتصادی است و قرار بود کنفرانس با 
سخنرانی افتتاحيه روحانی که با  نمايش استيصال 

بست را به گردن ديگر  او ھمراه بود، اين بن
ھا  ھای آن اندازی ھای حکومت و سنگ جناح

قرار بود اين کنفرانس با شرکت !!  بياندازد

 گامی ديگر به سوی تشکيل دولت مستقل فلسطين
 
 ی زنان ی توده اشتغال، مشغله 
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 جنابان بوروکرات تنھا پيام کنفرانس عالی" بست بن"
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 استيصال روحانی و نشانه ھای شعله ور شدن آتش زير خاکستر

نظام جمھوری اسKمی را "  ارزشی"اصطKح 
ھدف گرفته بود، اين بار طرف صحبت او ديگر 

او با بيان اين جمله و عبور .  يک نھاد معين نبود
از خط قرمز مورد تاکيد شخص خامنه ای و کليه 

پرونده ھسته ای ايران، "  غيرتی"طرفداران 
عمK به روی تمام مخالفين تاکنونی روند 
مذاکرات اتمی جمھوری اسKمی با گروه 

رئيس .  کشورھای پنج بعKوه يک شمشير کشيد
قوه قضاييه، نمايندگان جبھه پايداری، 

سپاه و روزنامه "  غيرتی"، فرمانده "دلواپسان"
ھای متعلق به اين طيف، با تاکيد بر اينکه 

ما، "  آرمان"و "  اصول"سانتريفيوژھا نه فقط 
نظام نيز ھستند، حمKت خود را "  غيرت"بلکه 

روی روحانی و تيم مذاکره کننده ھسته ای ايران 
 . متمرکز کردند

خامنه ای که طی چند ماه گذشته در ارتباط با 
روند مذاکرات ھسته ای سکوت نسبتا تاييد آميزی 
را پيشه کرده بود، سريعا به اين موضع روحانی 

حاشيه "واکنش نشان داد و به دولتی ھا در مورد 
. ھشدار داد" بيان حرف ھای غيرaزم"و "  سازی

 ديماه در ديدار با جمعی ١٧  روز چھارشنبه او
تحريم ھا "از مردم قم ضمن اعتراف به اينکه 
، نسبت به "برای کشور مشکل ايجاد کرده است

اصول و آرمان "سخنان روحانی مبنی بر اينکه 
واکنش نشان "  ھا به سانتريفيوژھا وصل نيست

 اگر دشمن شرط برداشته شدن تحريم :داد و گفت
ھا را، فKن مسئله اساسی و آرمانی از جمله 
دست برداشتن از اسKم و استقKل و پيشرفت 
علمی قرار دھد، قطعاً غيرت ھيچ مسئولی دست 
برداشتن از مسائل اساسی و آرمانی را قبول 

در واقع خامنه ای با بيان اين جمKت، ".  کند نمی
و "  غيرتی"بر خKف روحانی نه تنھا بر  

سانتريفيوژھا انگشت گذاشت، "  آرمانی بودن"
را "  اسKم و استقKل کشور"بلکه فراتر از آن 

اگرچه خامنه .  نيز به وجود سانتريفيوژھا گره زد
من با "ای در ادامه صحبت ھايش اعKم کرد که 

، اما در ھمان حال به "مذاکره مخالف نيستم
روحانی و تيم مذاکره کننده جمھوری اسKمی در 
خوش باوری به دشمن و نتيجه مذاکرات ھشدار 

"داد و گفت بايد دل را به نقطه ھای اميد بخش : 
يک قدم   حقيقی سپرد نه به نقطه ھای خيالی،

روی دشمن را به دنبال  عقب نشينی، پيش
 ". آورد می

البته طرح موضوع سانتريفيوژھا، تنھا بحث 
او .  مشاجره برانگيز روحانی در اين ھمايش نبود

عKوه بر موضوع سانتريفيوژھا به مسئله 
رفراندم و مراجعه به آرای مردم نيز اشاره کرده 

 ٣۶خوب است بعد از : "و در ارتباط  با  آن گفت
سال يک بار ھم که شده اين اصل قانون اساسی 
را اجرا کنيم و برای مسائل مھم اقتصادی، 
اجتماعی، سياسی و فرھنگی به جای آنکه قانونی 
در مجلس تصويب شود، ماده قانونی يا برنامه را 

به ".  مستقيم به آرای مردم و ھمه پرسی بگذاريم
رغم اينکه خامنه ای اين بخش از سخنان روحانی 
را جدی نگرفت و با بی تفاوتی از کنار آن 

به اندازه "  ذوب شدگان در وaيت"گذشت، اما 
کافی نسبت به طرح رفراندوم روحانی واکنش 

شريعتمداری مدير مسئول و نماينده .  نشان دادند
ولی فقيه در روزنامه کيھان، اولين کسی بود که 

حسين .  به اين موضوع واکنش نشان داد
شريعتمداری طی يادداشتی در کيھان ضمن 

درخواست مراجعه به آرای "اشاره به اينکه 
طبق قانون اساسی بايد )  رفراندم تقنينی(عمومی 

به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس 
، روحانی را به بی "شورای اسKمی برسد

. متھم کرد"  دور زدن مجلس"اطKعی و به 
جعفرشجونی عضو جنجالی جامعه روحانيت 
: مبارز نيز با انتقاد شديد از سخنان روحانی گفت

.  بر اندام ما وارد کرد اين گفتار رئيس دولت لرزه
رئيس جمھور بايد کار خودش را انجام دھد، 
رفراندوم لغت بدی بود، ھمه پرسی لرزاندن 

 ". مملکت است
در ميانه .  اما، ماجرا به ھمين جا خاتمه نيافت

چنين مشاجرات و روانه شدن سيل واکنش ھا 
عليه روحانی و کابينه او، يادداشت بی سابقه 

درباره فساد برخی فرماندھان "  خبرآنKين"سايت 
ای  سپاه و تبديل شدن اين نھاد به مجموعه

گوشه ديگری از شعله ور شدن آتش "  خطرناک"
زير خاکستر کشمکش ھای درونی ھيئت حاکمه 

سايت خبر آنKين وابسته به حسين .  ايران بود
انتظامی معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد، روز 

 ديماه در يادداشتی با عنوان ١٧چھارشنبه 
رمزگشايی از فساد ابوذر و سلمان در کKم "

 ،آنکه به نام سپاه اشاره کند بی"  رئيس جمھور
نوشت، نھادی که در کسوت ضابط قوه قضائيه 

تواند زندان و سلول داشته باشد  ھمچون پليس می
 ،و افراد را بازداشت، زندانی و بازجويی کند

اين سايت در ادامه . است" خطرناک"ای  مجموعه
نھادی که قادر است با پياده کردن نيروی :"نوشت

نظامی از فرود ھواپيمای مسافری و افتتاح 
فرودگاه امام خمينی توسط دولت اصKحات 
جلوگيری کرده و نماينده مجلس و وزير داشته 

تواند خطرناک  باشد، بيش از مفيد بودنش می
خبر آنKين سپس در ضرورت بازگشت ".  باشد

ھا  چنانچه سپاه به پادگان، سپاه به پادگان نوشت
 جمھوری اسKمی بايد در ،بازگردانده نشود

 . باشد" ھا و ابوذرھای فاسد سلمان"انتظار 
انتشار اين يادداشت از ھمان ساعات اوليه با 
واکنش بسيار شديد نمايندگان مجلس و فرماندھان 

در تاريخ حيات جمھوری .  سپاه روبروشد
اسKمی انتشار چنين يادداشتی عليه نھاد به 

سپاه پاسداران آنھم در يکی "  ارزشی"اصطKح 
از سايت ھای وابسته به دولت تا کنون بی سابقه 

ساعتی پس "  خبرآنKين"به رغم اينکه .  بوده است
ھای وابسته به سپاه اقدام   رسانه از آغاز اعتراض

به حذف اين يادداشت کرد و حتا از سپاه 
پاسداران به خاطر انتشار اين ياداشت 
عذرخواھی کرد، اما دامنه اعتراضات در واکنش 

تا جاييکه برخی از نمايندگان .  به آن متوقف نشد
مجلس در صدد فراھم ساختن مقدمات استيضاح 

عKوه بر اين ھا، .  وزير ارشاد برآمده اند
 ارگان رسمی اداره ،"صبح صادق"نامه  ھفته

سياسی سپاه پاسداران در يادداشتی تھديدآميز، 
بر چھره چنين نھادی از سوی ھر "  پنجه کشيدن"

عنوان "  کاری بس سخت و خطرناک"فردی را 
نوشت، "  خبر آنKين"در واقع آنچه را که .  کرد

 ١٧ھمان گلوله برفی سخنان حسن روحانی در 
آذر بود که در مسير حرکت خود، به صورت 

 .بر چھره سپاه فرود آمد" بھمن"
موضوعات ياد شده که البته تنھا با توجه به 

بخشی از کشمکش ھا و مشاجرات جناح ھای 
ھيئت حاکمه ايران در يک ماه گذشته بوده است، 
حال پرسش اين است که حسن روحانی و کابينه 
او با چه اھدافی به چنين سخنرانی ھا و مواضع 
مشاجره برانگيزی روی آورده اند؟ آيا روی 
آوری آنان به بيان چنين نظراتی از موضع قدرت 
است يا از سر استيصال و بن بستی که دولت 

 روحانی در آن قرار گرفته است؟ 
بر کسی پوشيده نيست که حسن روحانی در پرتو 
شعارھا و وعده ھای پوچ انتخاباتی و بر بستر 

 سال رياست جمھوری ٨ويرانی ھای حاصل از 
احمدی نژاد و نيز مجموعه ای از نابسامانی ھای 
حاکم بر جمھوری اسKمی از جمله روند روبه 
گسترش تحريم ھا و بن بست بحران ھسته ای، 

 ٩٢ خرداد ٢۴توانست نتيجه انتخابات فرمايشی 
با گذشت حدود يک سال .  را به نفع خود رقم زند

و نيم از تشکيل کابينه يازدھم، نه تنھا ھيچکدام از 
وعده ھای انتخاباتی روحانی به نفع توده ھای 
مردم ايران متحقق نشده است، بلکه در طی ھمين 
مدت زمانی شرايط زندگی برای کارگران، زنان، 
زندانيان سياسی و عموم توده ھای مردم ايران 

لذا، به موازات ناکامی و .  وخيم تر نيز شده است
بن بستی که روحانی و کابينه اش در آن دست و 
پا می زنند، روی آوری او به سخنرانی ھای پر 

در واقع .  طمطراق شتاب بيشتری گرفته است
خاتمی در سال "  اصKحات"آنچه را که دولت 

ششم رياست جمھوری اش بدان دست يافت و 
احمدی نژاد به عنوان رئيس دولت نور چشمی 
ولی فقيه در سال ھای پايانی صدارت اش بدان 
نايل گشت، رئيس کابينه يازدھم در ھمين آغاز 
راه و در ميانه سال دوم نشستن بر صندلی 

 .رياست جمھوری بدان واقف شده است
بيان مواضع جنجال برانگيز حسن روحانی طی 
ھفته ھای اخير و تاکيد او بر پاره ای از 
موضوعات مورد مشاجره جناح ھای رژيم، در 
واقع چيزی نيست جز بيان اين واقعيت که او نيز 

" تدارکاتچی"در ھمين فاصله زمانی کوتاه به 
او در .  بودن خود و کابينه اش پی برده است

ھمين مدت يک سال و نيم به خوبی دريافته است 
که نه تنھا ھيچ چيزی تغيير نکرده است، نه تنھا 
اميدی به برون رفت از بن بستی که او و کابينه 
اش در آن گرفتار شده اند متصور نيست، بلکه 
. اوضاع به سمت وخيم تر شدن نيز پيش می رود

روحانی اگر کمترين اميدی به برون رفت از 
وضعيت موجود داشت، ھرگز اين چنين از سر 
استيصال به سخنرانی ھای مشاجره برانگيز 

او در اين سخنرانی ھا ھمه چيز .  روی نمی آورد
می گويد تا يک چيز را نگفته باشد، اعتراف به 

از آنجايی .  بودن خود و کابينه اش"  تدارکاتچی"
که بيان مستقيم چنين اعتراف شکننده ای برای او 
آنھم در چنين بازه زمانی کوتاه بسيار ناخوشآيند 

جمھوری اسKمی ترجيح می "  کليددار"است، لذا 
دھد شکست خود را نه به شيوه مستقيم بلکه با 
سخنرانی ھای کنايه آميز و وانمود کردن مبارزه 
ای قاطع در مسير برداشتن موانع پيش رو، به 
. خورد آن بخش از مردمی که توھم دارند بدھد

روحانی به اين شيوه رفتاری خود دست کم تا 
دوره انتخابات دھم مجلس اسKمی و نيز انتخابات 

در واقع، او با .  آينده مجلس خبرگان نياز دارد

١١درصفحه   



 ٣ ۶٨۵ شماره  ٩٣نيمه دوم دی     ٣

۴درصفحه   

 گرا در پاريس ھای اس�م گری تروريست داری و وحشی بحران نظام سرمايه
گذار تروريسم و  جمھوری اسKمی ايران که پايه

گری اسKمی در منطقه خاورميانه است،  وحشی
 .دھد  می انتھای خود در ايران ادامه به جنايات بی

گری در کجاست؟ گروھی که  ريشه اين وحشی
شان در دفاع از مذھب، برای اسارت و  منافع

ھای ناآگاه است، تا از طريق  انقياد معنوی توده
کوشند  ی طبقاتی خود را حفظ کنند، می آن، سلطه

گرا را  ھای اسKم گری گروه اين جنايات و وحشی
نمونه بارز .  چيزی جدا از دين اسKم معرفی کنند

گران رژيم  فقط در ادعاھای توجيه آن را نه
ارتجاعی حاکم بر ايران، بلکه در سخنرانی 

جمھور فرانسه در پی کشتار اعضای  رئيس
توان ديد که ادعا  تحريريه مجله شارلی ابدو می

کارانه ربطی به اسKم  کرد، اين اقدامات جنايت
. گيری، وی تنھا نيست در اين موضع.  ندارد

ھای  موضع او، موضع تمام سران دولت
مذھب اسKم .  امپرياليست و مرتجع ديگر است

که  ھمچون تمام اديان و مذاھب ديگر ازآنجايی
داشتن  وظيفه و رسالتش در انقياد و ناآگاھی نگه

توده مردم در خدمت نظم طبقاتی و سلطه طبقه 
دار ستمگر است، ھمواره مبرا از اين  سرمايه

 .جنايات است و بايد مورداحترام قرار گيرد
ھای دينی  که دولت اسKم چه بدی دارد، وقتی

رحم از نمونه عربستان سعودی،  جنايتکار و بی
ھای عربی، جمھوری اسKمی ايران،  نشين شيخ

خوبی از  مذھب عراق و امثالھم به دولت شيعی
کنند و منافع  داری پاسداری می نظم سرمايه

ھای امپرياليست را  سياسی و اقتصادی قدرت
مادام که جانورانی .  کنند تأمين و تضمين می

وحشی حتا از نمونه القاعده، طالبان، داعش، 
ھا  گرايان ليبی در خدمت آن النصره، اسKم

ھستند، نمايندگان اسKم راستين و جھادگران راه 
ھای  آزادی عليه ديکتاتورھا و نظام

که زنجير پاره  شوند، اما ھمين توتاليترمعرفی می
ھا اقدام نمودند، تبديل به  کردند و عليه خود آن

شوند که اقدامات  انديشی می ھای تاريک تروريست
 .ھا ربطی به اسKم ندارد کارانه آن جنايت

گری، جنايت،  واقعيت اما اين است که تمام وحشی
رحمی که در تمام عملکرد  انديشی، بی تاريک
 آن ھستيم، پيوند  ھای دينی شاھد ھا و گروه دولت

ناگسستنی با اسKم دارد و در بندبند تمام 
 .ھا، قواعد و مقررات آن وجود دارند آموزش

ھای  کارانه دولت توان گفت که اقدامات جنايت می
ھا  گرا، ربطی به ميليون ھای اسKم دينی و گروه

انسانی ندارد که از روی ناآگاھی خود را مسلمان 
دانند اسKم  ھا نمی  درصد آن٩٩چون .  دانند می

چيست و مسلمان بودن را صرفاً از پدر و 
فقط .  اند مادرشان و جامعه طبقاتی به ارث برده

دانند اسKم  گروه کوچکی ھستند که واقعاً می
اند  ھمين گروه.  اند چيست و آگاھانه آن را پذيرفته

خواھند آنچه را که آموزش واقعی اسKم  که می
که فرصت برای  محض اين است عملی کنند و به

ھای اسKمی و  ھا از طريق ايجاد گروه آن
ھا را  گردد، اين آموزش ھای دينی فراھم می دولت

در اسKم .  آورند به مرحله عمل و اجرا درمی
چيزی به نام آزادی، آزادی عقيده و بيان، آزادی 

ھر آنچه را که خدا، .  مطبوعات وجود ندارد
 .پيامبر و امام گفته است، بايد اجرا شود

کسی که نظر و عقيده ديگری داشته باشد، مرتد 
ھا ھزار تن  تاکنون ده.  است و جزای مرتد، مرگ

با .  اند از مردم ايران با ھمين اتھامات کشتار شده
ھمين اتھامات در عربستان سعودی با شمشير سر 

با ھمين اتھامات در ايران، .  کنند از تن جدا می
برند،  ھای دينی، سر می عربستان و ديگر دولت

آورند، سنگسار  کنند، چشم درمی وپا قطع می دست
ھمين جنايات .  ھا جنايت فجيع ديگر کنند و ده می

را حکومت اسKمی داعش، طالبان افغانستان و 
گرايان يمنی و ليبيايی، القاعده،  پاکستان، اسKم

گرايان عراقی، بوکوحرام در نيجريه انجام  اسKم
دھند و گاه باافتخار کليپ و تصاوير اين  می

ھا افتخار  آن.  دھند جنايات را ھم انتشار می
کنند، چون واقعاً ھم دستورات و فرامين خدا،  می

 .اند قرآن و پيامبر را اجرا کرده
شان تحمل  اينان کمترين مخالفت را با اسKم

توانند  اند، نمی کنند و چون آگاھانه مسلمان نمی
خواھد در منطقه و کشور تحت  می.  تحمل کنند

از .  شان باشد، يا در ديگر کشورھای جھان سلطه
ھمين روست که فرمان قتل سلمان رشدی که در 

کند، توسط خمينی صادر  انگليس زندگی می
شود و در ھمين پاريسی که اکنون  می

اند يا در ديگر کشورھا  نگاران ترور شده روزنامه
اروپايی، مخالفين جمھوری اسKمی به قتل 

نگاران دانمارکی به مرگ  روزنامه.  رسند می
نگاران فرانسوی کشتار  شوند و روزنامه تھديد می

بنابراين، روشن است که برخKف .  شوند می
گويند اين جنايات ربطی به  ادعای کسانی که می

ھا،  اسKم ندارد، بالعکس برگرفته از آموزش
 . قوانين و مقررات اسKم است

اما در اين چند روز فرصتی ھم برای بورژوازی 
اصطKح اپوزيسيون رسوای ايرانی و  به

ھای امپرياليست از  بلندگوھای تبليغاتی قدرت
سی، آمريکا و برخی  بی نمونه تلويزيون بی

ھای ديگر پيش آمد که ادعاھای سکوaر  تلويزيون
. شدنشان را بيشتر افشا و رسوا سازند   و دمکرات

اينان در نقش سخنگويان دولت دينی حاکم بر 
ايران ظاھر شدند و با اين ادعا که بايد ديد مرز 

توان به معتقدات مردم  آزادی کجاست و آيا می
نگاران مجله طنز شارلی  توھين کرد، روزنامه

ابدو را به ھمراه آزادی به محاکمه کشيدند و 
 .محکوم کردند

فقط به آزادی  اينان بار ديگر نشان دادند که نه
نامحدود عقيده و بيان برای مردم ايران باور 
ندارند، بلکه حتا در ديگر کشورھای جھان اين 

نگاران و  حق را برای نويسندگان، روزنامه
ھنرمندان قائل نيستند که کاريکاتوری بکشند و 

ای و رمانی بنويسند که به گوشه قبای  مقاله
اينان حرف ديگری جز .  اسKمشان بربخورد

ھای دولت دينی حاکم بر  ھا و سياست ھمان حرف
آزادی مجاز است، مشروط بر .  ايران ندارند

اما کيست که .  که مخل به مبانی اسKم نباشد اين
نداند با ھمين شرط و شروط، دولت دينی پاسدار 
اسKم، حتا حق نفس کشيدن را از مردم ايران 

است؟ کيست که نداند در ھمين ايران  سلب کرده
تحت حاکميت جمھوری اسKمی، ھزاران انسانی 

ترين توھين و اھانتی به اسKم نداشتند،  که کوچک

حتا کاريکاتوری از محمد نکشيدند و ھمچون 
ھای شيطانی ننوشتند، به  سلمان رشدی کتاب آيه

اند؟  نام ھمين اسKم به جوخه اعدام سپرده سپرده
کيست که نداند در دين اسKم مطلقاً چيزی به نام 

اند و  ھا برده ھمه انسان.  آزادی وجود ندارد
بردار خدا و پيامبر و جانشينان او ھستند و  فرمان

ھر آنچه که خKف آن گفته شود، توھين به 
مقدسات مردم است و مستحق زندان، شکنجه، 

 شKق، ترور،اعدام و مرگ؟
اما سوای اين گروه، کسان ديگری ھم ھستند که 

کوشند دفاع شرمگينانه خود را از مذھب  می
چيز زير سر امپرياليسم  اسKم زيرپوشش ھمه

ای معين  گويا فقط در منطقه.  است، پوشيده بدارند
است که امپرياليسم قادر مطلق است و آفريننده 

در .  گرايان مرتجع دستجات رنگارنگ اسKم
ھای  گری ديگر نقاط جھان که از اين وحشی

اسKمی خبری نيست، نه مذھبی وجود دارد و نه 
اما ھر آدم باکمی آگاھی .  امپرياليسم و سلطه آن

داند که مذھب در تمام جھان و در تمام  ھم می
کشورھا وجود دارد و امپرياليسم ھم در سراسر 
جھان برای سلطه و حفظ منافع اقتصادی و 

اگر در بسياری از .  کند سياسی خود تKش می
مناطق و کشورھای جھان، اوضاع ھمچون 
منطقه ما نيست، aبد بايد چيزی ويژه در اين 
دينی که اسKم نام دارد وجود داشته باشد که 
کارخانه توليد امپرياليسم ھم بتواند، مدام از درون 

گرا در جھت منافع  ھای رنگارنگ اسKم آن گروه
 .خود توليد کند

عKوه بر اين، بايد جھل و خرافات مذھبی 
داری ھم در ميان مردم وجود داشته باشد که  ريشه

گرايان بتوانند از آن تغذيه کنند و رشد  اين اسKم
چيز زير سر امپرياليسم  زيرپوشش ھمه.  نمايند

. ای از اسKم وجود دارد است، دفاع پوشيده
بايد .  ماھيت اين توجيھات رسوا، برمK شده ست

نقش فوق ارتجاعی و ويرانگر اين مذھب را،  در 
ھای کارگر و زحمتکش  اسارت و بدبختی توده

ويژه در ايران که يک دولت  به.  افشا و برمK کرد
ھای مردم را سياه  دينی استبدادی روزگار توده

توان بدون مبارزه با  کرده است، مطلقاً نمی
 .داری مبارزه کرد مذھب، با امپرياليسم و سرمايه

نکته مھم اما پاسخ به اين سؤال است که چگونه 
توان پس از گذشت صدھا سال از دوران  می
داری باستان، پس از گذشت چندين قرن از  برده

وسطا، اين سير قھقرايی را  دوران سياه قرون
گرا در خاورميانه،  توضيح داد که جرياناتی اسKم
قاره ھند در حال  شمال آفريقا، بخشی از شبه

تKش برای احيای دوره سياه تاريخ بشريت 
وسطايی برپا  ھای اسKمی قرون حکومت.  ھستند

. کنند کرده يا برای برپايی آن تKش می
ھا را اعمال  ھا و مجازات ترين شکنجه رحمانه بی
وحقوق محروم  کنند، زنان را از ھرگونه حق می
کنند،  فروشی داير می نمايند، بازارھای برده می

دارند،  ھا بر پا می ھای دار در خيابان چوبه
گذارند، تفتيش  سرھای بريده را به نمايش می

ھا  دارند، انسان وسطايی را معمول می عقايد قرون
کنند  را به جرم اھانت به مقدسات دينی کشتار می

توان به اين ليست  و صدھا مورد ديگری که می
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 داری و  بحران نظام سرمايه
 گرا در پاريس ھای اس�م گری تروريست وحشی

تواند ھمانند  داری، يک آدم بزھکار ھم می سرمايه
 ماه ۶ھيتلر سردسته جنبشی شود که در فاصله 

 ھزارنفره در درسدن برپا کند و ٢٥تظاھراتی 
ھايی از دکه خود  در ديگر شھرھای آلمان شعبه

رشد اين گروه نژادپرست و .  را ايجاد نمايد
مذھبی که اکنون به يک جنبش در آلمان 

ھا  گيری و رشد نازی شده، يادآور نحوه شکل تبديل
از نمونه .  در آلمان نيمه اول قرن بيستم است

پگيدای آلمان در برخی از کشورھای اروپايی 
 .ديگر نيز وجود دارد

گرايان  کارانه اسKم اقدامات تروريستی و جنايت
فقط  نگاران در پاريس، نه عليه روزنامه

مستمسکی در دست بورژوازی و احزاب 
نژادپرست و راست فرانسه برای انحراف در 
مبارزه طبقاتی کارگران خواھد بود، بلکه 
جريانات نژادپرست و فاشيست را در سراسر 

ھای حاکم بر اين  کند و به دولت اروپا تقويت می
دھد که با تشديد جو پليسی،  کشورھا امکان می

ھای مردم را محدود و فشار و تضييقات بر  آزادی
ويژه مسلمانان را  مھاجرين و پناھندگان، به

 . افزايش دھند
ھايی که  اما با تمام اين اوصاف، تضادھا و بحران

روست ھمچنان  ھا روبه بورژوازی اروپايی با آن
احزاب راست و نژادپرست .  مانند aينحل باقی می

اند،  حتا در کشورھايی که در قدرت سھيم شده
ھای  اند که ھمچون ديگر احزاب و جناح نشان داده

ھای  حلی برای معضKت و بحران بورژوازی راه
 .داری ندارند موجود نظم سرمايه

داری در سراسر  ھايی که نظم سرمايه تمام بحران
ھا مواجه است و ناتوانی بورژوازی  جھان با آن

ھای اين  المللی در تخفيف تضادھا و بحران بين
دھد که ھيچ راھی برای  وضوح نشان می نظم، به

نجات بشريت از عواقب وحشتناک نظم 
. داری موجود جز سوسياليسم وجود ندارد سرمايه
که طبقه کارگر و بشريت ستمديده نتواند  تا وقتی

بست خروج از نظم موجود را در ھم شکند، از  بن
چنگال مصائب نظم پوسيده موجود، فقر، 
گرسنگی، استثمار، بيکاری، ناامنی، 

گرايی، تروريسم، فاشيسم و نژادپرستی،  اسKم
تنھا يک .  جنگ و کشتار نجات نخواھد يافت

 . سوسياليسم: آلترناتيو وجود دارد

ھای رياضتی  سياست.  اند بيکاران پيوسته
داری، سطح زندگی زحمتکشان  ھای سرمايه دولت

نارضايتی، اعتراض و .  را شديد تنزل داده است
در اين .   مبارزه کارگران افزايش يافته است

شرايط، احزاب جناح راست بورژوازی برای 
اند،  انحراف مبارزه طبقاتی کارگران، در تKش

مھاجرين و پناھندگان را که عمدتاً از کشورھای 
اند، علت و  عربی و آفريقايی به اين کشورھا آمده

مسبب افزايش بيکاری، تنزل سطح معيشت 
مردم، ناامنی و نابسامانی اوضاع اقتصادی 

گری  گرايی و وحشی رشد اسKم.  معرفی کنند
گرا ھم بھانه ديگری برای  ھای اسKم گروه

مخالفت با مسلمانان ساکن کشورھای اروپايی 
بر بستر چنين شرايطی است که .  شده است

اند  احزاب دست راستی و نژادپرست، توانسته
ويژه از صفوف  ھايی از مردم را به بخش
سوی خود جلب کنند و  بورژوازی به خرده
گونه که انتخابات اخير پارلمان اروپا نشان  ھمان

ای از مردم را به  مKحظه داد، آرای تعداد قابل
رشد اين احزاب نژادپرست، .  دست آوردند

ستيز و فاشيست، نيز در واقعيت بازتاب  خارجی
ی ست که نظام  ا جانبه ھای ھمه بحران
اما مسئله به .  ھا مواجه است داری با آن سرمايه
ھای منحط  و  پديده.  جا خاتمه نيافته است ھمين

ارتجاعی ديگری نيز در اروپا در حال ظھور 
است که يک نمونه آن جنبش موسوم به پگيدا در 

وکتل مسيحيت و يھوديت و  آلمان است که با علم
سردادن سرودھای مسيحی و يھودی در مخالفت 

 .کنند آيند و تظاھرات می با مسلمانان به خيابان می
ثباتی  وضوح بی گيری و رشد پگيدا به نحوه شکل

داری را حتا در  سياسی و بحران نظام سرمايه
کشوری که وضعيت اقتصادی بھتری نسبت به 

پگيدا .  دھد تمام کشورھای اروپايی دارد نشان می
پرست مخالف اسKمی  که مخفف اروپاييان ميھن

باشد، چند ماه پيش گروه کوچکی  شدن غرب می
بود که توسط يک بزھکار مواد مخدر ايجاد 

ھای عميق نظام  گرديد، اما در دوره بحران

 .افزود
تاريخ، البته به گذشته بازنخواھد گشت و چندان 
طول نخواھد کشيد که قوانين قدرتمند تاريخ 

ھای ارتجاعی و مأيوسانه را  بشريت، اين تKش
ھا فقط عKئم  آن.  جاروب کند و از سر راه بردارد

و بازتاب پوسيدگی و زوال نظمی در تاريخ 
. اند که دوران آن به فرجام رسيده است بشريت

تKطمات سياسی که از اوايل قرن کنونی، 
کشورھای خاورميانه و شمال آفريقا با آن مواجه 

ھای داخلی  ھا، جنگ ھستند، انقKبات و ضدانقKب
گرائی، ھمه  ثباتی سياسی، تروريسم و اسKم و بی

ھايی ھستند که تاکنون  بازتاب تضادھا و بحران
 .ھا يافت نشده است حلی بر آن راه

ھای  بورژوازی حاکم بر  اين کشورھا و قدرت
اند، تضادھا را  فقط قادر نبوده امپرياليست نه

ھا را تحت کنترل قرار  تخفيف دھند و بحران
ھای  ويژه اقدامات ارتجاعی قدرت دھند، بلکه به

ھای  ھا و دخالت امپرياليست از طريق لشکرکشی
ھای اين منطقه را تشديد  نظامی و سياسی، بحران

توان  حتا می.  اند ثباتی سياسی را افزايش داده و بی
گرايان در  گفت که اقدام تروريستی اسKم می

نگاران از عواقب ھمين  پاريس و کشتار روزنامه
 .تشديد بحران در خاورميانه است

داری جھانی فقط در اين منطقه از  اما نظم سرمايه
ويژه  به.  رو نيست ثباتی روبه جھان با بحران و بی

 که يک بحران اقتصادی جھانی ٢٠٠٧از سال 
پديد آمد و تا به امروز ادامه دارد، اوضاع 

ترين کشورھای  سياسی حتا در پيشرفته
. داری با تKطمات جدی مواجه بوده است سرمايه

ويژه در  اعتراضات گسترده کارگران به
کشورھای يونان، اسپانيا، ايتاليا، پرتغال، فرانسه 
و بلژيک يکی از نمودھای بحران در اين 

زمان اتفاقات ديگری  اما ھم.  کشورھا بوده است
داده که بازتاب پوسيدگی،  نيز در اين کشورھا رخ

 .داری است ثباتی سياسی نظم سرمايه بحران و بی
ھای سياسی راست افراطی،  احزاب و گروه

ناسيوناليست، نژادپرست و فاشيست نظير جبھه 
ملی فرانسه، حزب آزادی ھلند، حزب استقKل 
بريتانيا، حزب مردم دانمارک، حزب 

ھای سوئد، بلوک فKمان بلژيک، حزب  دمکرات
آزادی اتريش، حزب مردم سوئيس، احزاب 
فاشيست اوکراين، حزب طلوع طKيی يونان و 

ھای  چندين حزب اروپای شرقی، که ھمگی نموده
ھای  گنديديگی، استيصال و بحران

 .اند اند، قدرت گرفته داری سرمايه
بورژوازی کشورھای اروپايی تا پيش از بحران 
کنونی، از نيروی کار ارزان مھاجرين و 

ھای اروپايی برای  دولت.  پناھندگان بھره برد
ويژه در ميان کودکان  تقويت گرايشات اسKمی به

ھای مسلمان، امکانات متعددی  و جوانان خانواده
حتا .  گرا قراردادند ھای اسKم در اختيار گروه

ھا مسجد ساختند و مدارس جداگانه  برای آن
اکنون اما ھمين مھاجران و .  اسKمی ايجاد نمودند

 .اند گرفته مسلمانان ھدف مستقيم قرار
بحران اقتصادی که تا به امروز ادامه يافته،  

ازپيش  ھای کارگر را بيش شرايط زندگی توده
ھا تن به صفوف  ميليون.  وخيم ساخته است



 ۵ ۶٨۵ شماره  ٩٣نيمه دوم دی     ۵

 مادام که طبقه کارگر نظام حاکم را به زير نکشيده است

شدت سراسيمه  لحظه، مديريت کارخانه را به
به دنبال اين اقدام اعتراضی، .  ساخت

مديريت قول داد با پرداخت فوری پاداش، کم 
اما اين وعده .  بودن دستمزدھا را جبران کند

عملی نشد و کارگران ايران خودرو دوباره 
تر به  به اعتصاب غذا يا به عبارت درست

امتناع از رفتن به سالن غذاخوری و استفاده 
بار  گرچه اين.  از غذای کارخانه روی آوردند

ھای پيشين را که با  نيز مديريت شرکت وعده
ھای جديدتری ھمراه ساخته بود از سر  وعده

گرفت و تمام تKش خود را برای مقابله با 
کار بست، اما اين  اين حرکت اعتراضی به

تر از  بار کارگران ايران خودرو روشن
 درصد پايه ٣٠ تا ٢٠گذشته خواھان افزايش 

تھديدات کارفرما و احضار .  دستمزد شدند
تنی چند از کارگران به حراست نيز، تاثيری 

گيری خواست  بر اراده کارگران برای پی
 دی ٢١روزيکشنبه .افزايش دستمزد نداشت

ماه، مديريت شرکت درنشستی با نمايندگان 
کارگران، ضمن تھديد و دادن وعده ھائی به 
کارگران، ازآن ھا خواست به اعتراض 

ھمچنين نامه ای به امضای .خودپايان دھند
معاونت منابع انسانی، مبنی بررسيدگی به 
خواست کارگران دربرخی قسمت ھاالصاق 

وعده داده شده است عKوه برافزايش .  شد
 درصدبرميزان ٣٠ميزان بن نقدی، 

آکورداضافه وپاداش ھا نيز به فوريت 
کارگران ايران خودرو .  پرداخت خواھد شد

ھا  چه به خواست آن اند چنان ھشدار داده
ھای توليد را  رسيدگی نشود، نه فقط چرخ

متوقف خواھند ساخت، بلکه با انجام 
پيمائی، اعتراض خود را به خيابان  راه

عين اقدامی که پارس خودرو .  خواھند کشاند
نيز مصمم به اجرای آن بود اما کارفرما از 
وحشت عملی شدن آن، در مقابل کارگران 

 ھزار کارگر پارس ٧حدود .  نشينی کرد عقب
 دی در ھر دو ٩ تا ٧خودرو، روزھای 

شيفت کار، در اعتراض به کم بودن 
چنين با  دستمزدھا و برای افزايش آن و ھم

بندی مشاغل،  خواست بازنگری طرح طبقه
به مدت سه روز از رفتن به سالن غذاخوری 
. و استفاده از غذای کارخانه خودداری کردند

کارفرما و عوامل آن از جمله يک آخوند به 
اصطKح مدير امور فرھنگی کارخانه که از 
اين اقدام ھشدارگونه به ھراس افتاده بودند، 
از ھمان روز اول برای پايان اعتصاب به 
موعظه پرداختند که با ھُو و تمسخر 

روزھای دوم و سوم .  کارگران روبرو شدند
ھای اداری و  اين حرکت اعتراضی، بخش

اعتصابات و اعتراضات کارگری پيوسته در 
روزی نيست که .  حال گسترش است

کارگران در اين يا آن کارخانه دست به 
فشارھای .  اعتراض و اعتصاب نزنند

ھای  معيشتی بر گرده کارگران و خانواده
العاده افزايش يافته و ھستی  کارگری فوق

خشم .  ھا را به آستانه نيستی کشانده است آن
ی کارگِر لگدکوب شده، آماده  فرو خفته

صدای اعتراض کارگران و .  فوران است
ُعّرش اعتصاب در ھر شھر و استان به 

ھا،  خودروسازی.  رسد گوش می
ونقل ھمه  ھا، معادن، برق و حمل پتروشيمی

جا شاھد تجمعات اعتراضی و اعتصابات 
اعتصاباتی که ھر کدام، از .  ست کارگری

پذيرند و يکديگر را تقويت  ديگری تاثير می
ھای متعدد اما ھنوز  اين ُغّرش.  کنند می

پراکنده از جمله برای افزايش دستمزد که 
تر و خواباندن  مقدمه اعتصابات گسترده

تر را نويد  ھای توليد در مقياسی وسيع چرخ
دار و  دھند، پُشت و پيکر طبقه سرمايه می

طبقه .  دولت اين طبقه را به لرزه افکنده است
کارگر، مرکز ثقل و پيشتاز مبارزه عليه نظم 
موجود، وسط آوردگاه مبارزه طبقاتی ايستاده 

داران برخاسته است  و به مصاف با سرمايه
تا حق خود را از حلقوم ناپاک آن ھا بيرون 

 .کشد
آخرين اقدام اعتراضی کارگران با خواست 
افزايش دستمزد تا اين لحظه، اعتراض 

ترين واحد صنعتی  کارگران در بزرگ
خودروسازی ايران خودرو است که نقش 
بسيار مھمی در مبارزات کارگران اين رشته 

اعتراضی .  و کل مبارزات طبقه کارگر دارد
که در شکل اعتصاب غذا و خودداری از 
رفتن کارگران به سالن غذاخوری کارخانه، 

ھايی از کارخانه   دی از بخش١۶روز 
جنوبی که بخش اصلی توليد ايران خودرو 
است، آغاز شد و در روزھای بعد به سرعت 
به قسمت شمالی کارخانه شامل سالن رنگ، 
توليد ال نود، سالن مونتاژ پژو پارس و سالن 
پرس تعميم يافت و تمام کارگران ايرا ن 

پارچه  خودرو را در اين اقدام اعتراضی يک
امتناع کارگران ايران خودرو از .  ساخت

رفتن به سالن غذاخوری و استفاده از غذای 
ست که کارگران  کارخانه ادامه اعتراضی

اين شرکت در مھرماه سال جاری و برای 
يک .  افزايش دستمزدھا به آن دست زدند

اعتصاب غذای دو روزه که سپس به 
ھای  اعتصاب دو ساعته و خواباندن چرخ

 انجاميد و از ھمان ٩٣/  ٩/  ١٢توليد در 
  ۶درصفحه 

کارفرما و عمال .  خدمات نيز به آن پيوستند
وی برای درھم شکستن حرکت اعتراضی 
کارگران، در ھمان حال که با عجز و 

خواستند به اعتصاب  التماس از کارگران می
خود پايان دھند، بر اقدامات پليسی و 

ھای  تھديدآميز خود مانند افزايش دوربين
برداری در سالن غذاخوری  مدار بسته و فيلم

اما اين تھديدات نيز .  و کل کارخانه افزودند
نه فقط در عزم استوار کارگران خللی ايجاد 
نکرد، بلکه آنان ھشدار دادند که در پايان 
روز سوم اعتصاب، از جاده مخصوص 

پيمايی  کرج به سمت تھران دست به راه
خواھند زد و اتوبان تھران کرج را نيز 

جا که عملی  از آن.  مسدود خواھند ساخت
توانست برای مديريت  شدن اين اقدام می

پارس خودرو عواقب وخيمی در پی داشته 
. باشد، او در برابر کارگران تسليم شد

کارگران پارس خودرو زمانی به اعتصاب 
خود پايان دادند که مديريت قول داد خواست 
کارگران را تا پايان سال جاری برآورده 

 .سازد
اين تنھا دو نمونه از اعتراضات کارگری در 

ھای اخير با خواست افزايش  روزھا و ھفته
اما اعتراضات و اعتصابات .  دستمزد است

تر و  کارگری در اين مدت، بسيار گسترده
تر بوده است که در اين جا به چند  بسی متنوع

 :کنيم مورد آن به طور گذرا اشاره می
 دی صد تن از کارگران معدن ١٧روز 

در اعماق تونل )  البرز غربی(سنگرود 
 اين معدن، در اعتراض به پرداخت ٩شماره 

نشدن دستمزدھا و انحKل معدن دست به 
گرچه اين اقدام با .  اعتصاب و تجمع زدند

مداخله نيروھای سرکوب نظامی و امنيتی در 
 دی خاتمه يافت، اما به ١٨ بامداد ٣ساعت 

 ماه ۵دنبال ھمين حرکت اعتراضی بود که 
 ٣٠٠ی بيش از  افتاده ھای عقب از حقوق

 .کارگر اين معدن پرداخت شد
 ٢٩٠در معدن چشمه پودنه کرمان نيز که 

کارگر در اعتراض به عدم پرداخت 
 دی دست به اعتصاب زده ١۴دستمزدھا از 

بودند، پس از يک ھفته و زمانی که حقوق 
 دی ٢٠يک ماه کارگران پرداخت شد، روز 

 کارگر ٢۶٠اعتصاب .  به سر کار بازگشتند
معدن کوشک بافق يزد در اواسط آذرماه با 

افتاده،  خواست پرداخت دستمزدھای عقب
بندی مشاغل و تامين  اجرای طرح طبقه

وسايل ايمنی محيط کار که چند روز به طول 
ماه حقوق  انجاميد تنھا پس از پرداخت يک

 زنده باد سوسياليسم 



 ۶ ۶٨۵ شماره  ٩٣نيمه دوم دی     ۶
۵از صفحه   

 مادام که طبقه کارگر نظام حاکم را 
 به زير نکشيده است

. يک جانبه قرارداد کار است، به بار بنشيند
اين طرح که عدم تضمين و ناروشنی آينده 

العاده افزايش و به آن  شغلی کارگر را فوق
دھد و در کمال وقاحت با نام  رسميت می

ايجاد امنيت شغلی نيروی "ساختگی و جعلی 
ملقب شده است، مشمول تغيير "  کار

ھا و موادی از قانون کار از جمله  تبصره
 است و ھمگی ١۶۵، ٢٧، ٢١، ١٠، ٧مواد 

ناظر بر تشديد فشار و استثمار و 
گرچه .  ترسازی اخراج کارگران است آسان

ھا و اعتراضات شديد کارگران  مخالفت
نسبت به اين تغييرات و وحشت رژيم از 
گسترش اعتراضات و اعتصابات کارگری 
سبب شد تا مجلس ارتجاع تغيير قانون کار 

 دی خود خارج ٢١را از دستور جلسه روز 
معنای لغو  وجه به ھيچ سازد، اما اين اقدام به

نظر کردن  تصميم دولت و مجلس و صرف
طبقه حاکم از تھاجم به حداقل حقوق به 
رسميت شناخته شده کارگران در اين قانون 

ھای مشترک  تعرض سرمايه و تKش.  نيست
کابينه روحانی و مجلس ارتجاع در اين 
زمينه و برای تحميل فشار و استثمار و 

تر بر  حقوقی بيشتر و معيشت نازل بی
معيشتی که .  کارگران ادامه خواھد يافت

 .تر شده است روز دشوارتر و نازل روزبه
که روحانی و وزرايش با پُرروئی  در حالی

از رشد و بھبود اوضاع اقتصادی سخن 
کنند که  گويند و جملگی چنين ادعا می می

نرخ تورم کاھش يافته است، اما در عالم 
ھا پيوسته در حال افزايش  واقعی، قيمت

تر شدن نان، مسکن، سوخت،  گران.  است
بھداشت و درمان و امثال آن، تامين معيشت 

ھای پيشين را نيز  کارگری در حدود حداقل
به گزارش .  دشوارتر ساخته است

خبرگزاری دولتی مھر و بر طبق برآورد 
ھای به اصطKح کارگری  يکی از تشکل

وابسته به حکومت، ھزينه ماھانه يک 
/ ١ نفره کارگری در آذرماه حداقل ۴خانوار 

 ميليون تومان و ٣/  ۶ ميليون و حداکثر ٣
 ھزار ٣۵٠ ميليون و ٣طور متوسط  به

بر طبق ھمين گزارش، .  تومان بوده است
 ٢۴ھا حدود يک ميليون و  ی خوراکی ھزينه

ی مسکن بيش از يک   ھزار تومان و ھزينه
 ھزار تومان، باaترين سھم ٢٠١ميليون و 

ھا به خود اختصاص  را در سبد ھزينه
مقايسه اين آمار، با ارقامی که ھمين .  اند داده

دست  اصطKح کارگری در آبان ماه به نھاد به
دھد که تنھا ھزينه مسکن  داده است، نشان می

 نفره کارگری در ۴و خوراک يک خانوار 
متجاوز از )  آبان(آذرماه، نسبت به ماه قبل 

حال .   ھزار تومان افزايش يافته است٢۵٠

٧درصفحه   

اعتصاب چند ساعته و .  کارگران پايان يافت
اجتماع اعتراضی صدھا کارگر معدن سنگ 

 دی در اعتراض به ٩آھن چادرملو در 
چنين در  ھا و ھم  درصدی کارانه٢٠کاھش 

حمايت از يک کارگر اخراجی با خواست 
بازگشت به کار و ابقاء وی، تجمع کارگران 

ماه در  دره تکاب در ششم دی معدن طKی آق
 کارگر اين معدن ٣۵٠اعتراض به اخراج 

که ھر کدام يک تا ھفت سال سابقه کار در 
اين معدن دارند، از جمله اعتصابات و 

ست که معادن کشور ھر روز و  اعتراضاتی
عKوه بر اين .  ھر ھفته شاھد آن است

توان به اعتصابات مکرر در  می
ھا و کارخانه واگن پارس اراک،  پتروشيمی

 کارگر ٩٠٠پارچه  از جمله اعتصاب يک
اين کارخانه اشاره کرد که در اعتراض به 
اخراج يکی از کارگران اين کارخانه در 

 دی ادامه ١۵ماه آغاز شد و تا  سوم دی
 ۵٠٠اعتصاب و تجمع اعتراضی .  داشت

 دی ١٧ای در  ھای برق منطقه کارگر شرکت
در مقابل مجلس با خواست استخدام رسمی، 

. ماه است از جمله اعتصابات مھم ديگر دی
 کارگر ۵٠٠٠اين کارگران به نمايندگی از 

. برق از سراسر کشور به تھران رفته بودند
پيمايی کارگران ايران تاير و  اعتصاب و راه

سپس تجمع در برابر مجلس در ھمين روز، 
در اعتراض به تKش نمايندگان مجلس برای 
تغيير قانون کار به زيان کارگران و با 

ھايی چون برچيده شدن قراردادھای  خواست
موقت، استخدام رسمی و بازنگری طرح 

بندی مشاغل، اعتصاب و تجمع  طبقه
کارگران لوله نورد صفا در مقابل فرمانداری 

چنين   دی و ھم٢١ساوه در روز يکشنبه 
 کارگر اين کارخانه در محوطه ١٠٠تجمع 

ھای کھنه  کارخانه که با آتش زدن aستيک
ھمراه بود، با خواست پرداخت دستمزدھای 

 کارگرپيمانی سيمان ٢٠٠افتاده، تجمع  عقب
 دی ٢٢سپاھان اصفھان در روز دوشنيه 

درمحوطه اين کارخانه باخواست بازگشت به 
کارنماينده اخراجی کارگران و باaخره 
اجتماع اعتراضی صدھا تن از رانندگان 

 دی مقابل ساختمان ١۶شرکت واحد در 
شھرداری در تھران با خواست رسيدگی به 
معضKت مسکن و بازگشت به کار رانندگان 

ست که خبر  اخراجی، از جمله اعتراضاتی
ھا انعکاس يافته  ھا و رسانه آن در سايت

 .است

اعتصابات و اعتراضات رو به گسترش 
کارگری که اين جا تنھا به چند نمونه آن، 

ھم در فاصله زمانی بسيار کوتاه اشاره  آن
گر تKش کارگران برای کسب  شد، تماما بيان

اين .  ست حق و حقوق و بھبود شرايط زندگی
اعتراضات برخاسته از فشارھای فزاينده 

کشی خشن و  اقتصادی و معيشتی، بھره
ست که بر کارگران تحميل  حقوقی مفرطی بی

ھای تحميلی  فشارھا و محدوديت.  شده است
گوناگونی که سال به سال افزايش يافته و در 
دوره حسن روحانی بيش از پيش تشديد شده 
است و زندگی صدھا ھزار کارگر و 

ھای کارگری را به فقر و گرسنگی و  خانواده
خودکشی ھمزمان سه .  تباھی کشانده است

دره در  کارگر اخراجی معدن طKی آق
ست که  شھرستان تکاب، از جمله عوارضی

العاده دشوار و وضعيت  ھمين شرايط فوق
دار بر کارگران  وخيمی که طبقه سرمايه

 .دھد ايران تحميل نموده است، بازتاب می
حقوقی و  فقر، بيکاری، گرسنگی، بی

. آيندگی بيش از پيش تشديد گشته است بی
رحمانه و مداوم سرمايه، عليه  تعرض بی

ای امنيت  حقوق و معيشت کارگری، ذره
شغلی برای کارگران ھنوز شاغل باقی 

ھای گسترده ادامه  اخراج.  نگذاشته است
ھيچ نھادی در قبال کارگران اخراجی .  دارد

ھا کارگر بيکار و جويای  و سرنوشت ميليون
قراردادھای موقت و سفيد . کار مسئول نيست

امضاء بدترين و دشوارترين شرايط را بر 
بخش اعظم .  کارگران تحميل کرده است

ترين حق و حقوقی  کارگران ايران از ابتدايی
که حتا در قانون کار جمھوری اسKمی به 

نه تنھا .  اند رسميت شناخته شده است محروم
ھای به رسميت شناخته شده و  ھمين حداقل

قانونی حقوق کار، در مورد کارگران 
شود، بلکه  مشمول قانون کار رعايت نمی

کابينه حسن روحانی به ياری مجلس 
و "  aيحه خروج از رکود"ارتجاع، با طرح 
گذاری  تامين امنيت سرمايه"تحت عنوان 

بخوان تامين منافع حداکثر   –"  کارآفرينان
ھای  که در واقع ادامه تKش  –داران  سرمايه

aيحه رفع موانع توليد و "نژاد و  دوره احمدی
ست، در صدد تغيير قانون "  سرمايه گذاری

ھايی که قرار است از طريق  تKش. کار است
ھا و موادی که  حذف يا افزودن تبصره

ھمگی متضمن افزايش بيش از پيش 
اختيارات کارفرما در اخراج کارگر و فسخ 

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 



 ٧ ۶٨۵ شماره  ٩٣نيمه دوم دی     ٧

۶از صفحه   

 مادام که طبقه کارگر 
 نظام حاکم را 

 به زير نکشيده است

 ميليون ۴٠ھای باaی  کارخانه ھا حقوق
ھای چند صد ميليونی  تومان و پاداش

گيرند، اما حداقل دستمزد کارگران از دو  می
بدون .  تر است ھا ھم کم درصد اين حقوق

کارگرونيروی کار وی ھيچ کاaيی توليد 
دار با فروش آن،  شود که سرمايه نمی

سودھای کKن به جيب زند و سرمايه انباشت 
ای ھيچ کاa و نعمتی  در ھيچ کارخانه.  کند

کس نه مدير نه کارفرما و صاحب   توسط ھيچ
شود مگر به نيروی  کارخانه توليد نمی

اين تنھا نيروی .  جسمی و فکری کارگر 
کارکارگراست که ارزش آفرين است و 

ريز شده   ارزشی مازاد برارزش پيش
ای که مشتی طفيلی  ميآفريند ، ارزش اضافه

آن را تصاحب و ميان خود تقسيم می 
چنين انسانی که خود آفريننده تمام .کنند

نعمات و کاaھاست، حق دارد از اين نعمات 
و کاaھا و از آسايش و رفاه کامل برخوردار 

 . باشد
داند که چنين  ھر کارگر آگاھی اما اين را می

که نظام نابرابر  شود مگر آن چيزی ميسر نمی
ضد انسانی و استثماری حاکم به زير کشيده 

که نظام حاکم به زير کشيده  اما مادام.  شود
نشده و طبقه کارگر نظام بردگی مزدی را 
ملغا نساخته است، کارگران بايد از 

کننده ھزينه زندگی  دستمزدھای کافی و تامين
ھيچ .   نفره برخوردار باشند۵يک خانوار 

کارگری نيست که نداند تامين يک زندگی 
حتا دراين حد نيزمستلزم تشديد و گسترش 
. مبارزه برای افزايش دستمزدھاست

يابنده  اعتراضات و اعتصابات گسترش
کارگری نيز گويای تداوم مبارزات کارگران 

تا نظام .  برای افزايش دستمزدھاست
داری ھست، پيکار طبقه کارگر عليه  سرمايه

دار برای افزايش دستمزد ھم  طبقه سرمايه
 .ھست

 

مورد معيشت نيروی کار نيز نه فقط سال 
گاه اين شاخص، مبنای تعيين  گذشته، که ھيچ

حداقل دستمزد قرار نگرفته و رعايت نشده 
بر طبق اين شاخص حداقل دستمزد .  است

ای باشد که ھزينه زندگی  کارگر بايد به اندازه
تفاوت .  يک خانوار کارگری را تامين کند
 ميليون ٣فاحش ميان ھزينه ماھانه باaی 

 ھزار تومانی، ۶٠٩تومان و حداقل دستمزد 
گويای اين واقعيت است که اين شاخص 

 !گاه رعايت نشده است ھيچ
نظر از اين دعاوی معاون وزارت  صرف

کار و پيشينه وزارت کار و شورای عالی 
کار آن در زمينه نحوه تعيين حداقل دستمزد 

که سعی شده است نوعی  و برخKف آن
کننده در مورد تعيين  ھای کلی و آرام وعده

 به کارگران داده شود، اما ٩۴حداقل مزد 
" تورم پايين است"شود  که گفته می ھمين
ھای کلی و  ست تا پرده از روی وعده کافی

 .دروغين معاون وزير برداشته شود
اما تا جايی که به کارگران و دستمزدھای 

توانند با  گردد، کارگران نمی کارگری برمی
اين دستمزدھای ناچيز ھزينه زندگی را تامين 

ست که نياز به  کنند و اين آن واقعيت تلخی
از اين رو، .  استدaل و عدد و رقم ندارد

استثنا تمام کارگران ايران خواھان افزايش  بی
بازتاب اين خواست عمومی .  دستمزد ھستند

کارگری را در بسياری از اعتصابات و 
اعتراضات کارگری به ويژه در واحدھای 

اگر حداقل .  توان ديد صنعتی بزرگ می
ھزينه ماھانه يک خانوار چھار نفره 

 ھزار تومان ٣۵٠ ميليون و ٣کارگری 
است، پس دريافتی ماھانه ھيچ کارگری نبايد 

کارگر نه فقط حق .  تر از اين مبلغ باشد کم
دارد از اين زندگی حداقل برخوردار باشد، 
بلکه اين حق مسلم کارگر است که از يک 
. زندگی بسيار بھتر از اين برخوردار باشد

ھا و  که مديران و روسای شرکت در حالی

ماه سبد ھزينه  وقتی که تنھا در ظرف يک
خانوار کارگری فقط از ناحيه اين دو قلم 

 ھزار تومان افزايش يافته است و وقتی ٢۵٠
که قيمت تمام کاaھا و خدمات در حال 
افزايش وارزش لایر باکاھش روبرو بوده 

توان ادعا کرد نرخ تورم  است، چگونه می
کاھش يافته است؟ اين ادعا البته از ھر کسی 

ست که تنھا از  بلکه کاری.  ساخته نيست
بازانی امثال  بافان و شعبده عھده دروغ

 !روحانِی روحانی ساخته است و بس
 ۴در حالی که متوسط ھزينه يک خانوار 

 ھزار تومان ٣۵٠ ميليون و ٣نفره کارگری 
 ۶٠٩است اما حداقل دستمزدھای کارگری 

ھزار تومان است که حتا يک پنجم اين 
چنانچه .  دھد ھا را ھم پوشش نمی ھزينه

 درصد ھم ٢٠ به ميزان ٩۴حداقل مزد 
 ٧۵٠افزايش داده شود و در بھترين حالت به 

ھزار تومان ھم برسد، باز ھم به زحمت با 
کند و از آن  ھا برابری می يک چھارم ھزينه

تر است و حتا برای تامين ھزينه يکی  ھم کم
ھای کارگری نيز  از دو قلم اصلی سبد ھزينه

در حال .  کند کفايت نمی)  خوراکی يا مسکن(
ھا و مقدمه  سازی حاضر نيز تمام زمينه

ھايی که توسط مقامات وزارت کار و  چينی
ھای جاسوسی امثال شوراھای اسKمی  تشکل

کار و خانه کارگر در ُشُرف انجام است 
 نيز ٩۴حاکی از آن است که حداقل دستمزد 
وجه  ھيچ تنھا اندکی افزايش خواھد يافت که به

تن  حسن ھفده.  ھا خوانايی ندارد با ھزينه
 دی ١٧معاون روابط کار وزارت کار، روز 

در يک نشست خبری از تشکيل ده جلسه 
حال  وی در عين.  برای تعيين مزد خبر داد
 قدرت خريد کارگرانچنين اعتراف کرد که 

 يک سوم)   تاکنون٨۴از (طی ده سال اخير 
معاون وزير .  شده است که بايد جبران شود

کار البته نگفت اين تفاوت و کاھش فاحش 
قدرت خريد کارگران چگونه بايد جبران 

"شود، او اما گفت امسال در خصوص : 
تعيين دستمزد سال سختی خواھيم داشت چرا 

 و بايد شاخص تورم و تورم پايين استکه 
 مد ۴١معيشت نيروی کار را بر اساس ماده 

معاون وزير کار در حالی ".  نظر قرار دھيم
ی  دارد پيرامون تعيين حداقل دستمزد بر پايه

 و معيشت ۴١شاخص تورم و براساس ماده 
کند که کارگران  نيروی کار اظھارنظر می

ياد دارند که سال گذشته وزارت کار و  به
عوامل آن در شورای عالی کار، نه شاخص 
تورم را رعايت نمودند و نرخ تورم رسمی 
را مبنای تعيين حداقل دستمزد قرار دادند و 

در .   قانون کار را رعايت کردند۴١نه ماده 
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١از صفحه   

  ٩درصفحه 

جنابان  تنھا پيام کنفرانس عالی" بست بن"
نژاد موتور رشد اقتصادی بود، بويژه  احمدی

در دو سال اخير در خوابی عميق فرو رفته 
براساس گزارش مرکز آمار، ميزان .  است

 ٩٣صدور پروانه ساختمانی در بھار سال 
 ۵٠نسبت به سال گذشته در تھران حدود 

 درصد ۴٠درصد و در کل کشور حدود 
کاھش داشته که يکی از نتايج آن بحران در 

ھای  ھای سيمان و تعطيلی کارگاه کارخانه
. توليد آجر و بيکاری ھزاران کارگر است
 ٣٠تنھا در منطقه ورامين و از مجموع 

واحد کارگاه توليد آجر سنتی که تا سال 
 واحد باقی مانده که ۵گذشته فعال بودند، فقط 

. ھم با حداقل ظرفيت مشغول کار ھستند آن
کاھش مطلق ميزان اشتغال براساس آمارھای 

ھای روشن افزايش  رسمی يکی از نشانه
ست که اقتصاد را در بر  بيکاری و رکودی

 .گرفته است
ھای مالی دولت نيز با بحران  اما بنگاه

ھای اخير  ای روبرو ھستند که در سال مشابه
براساس آمارھای .  بويژه تشديد شده است

 ١٨دولتی تنھا در شش ماھه اول سال جاری 
ھا  ھزار ميليارد تومان بدھی دولت به بانک

 ھزار ميليارد تومان ٩٠افزايش داشته و به 
ی رئيس بانک مرکزی  به گفته.  رسيده است

 ھزار ١۶در کنفرانس اقتصادی، ھم اکنون 
ميليارد تومان اوراق مشارکت سررسيد شده 

ھا مانده و تا پايان سال  بر روی دست بانک
ھزار ميليارد تومان به اين مبلغ اضافه ۴

 .شود می
ھا به بانک  چنين بدھی دولت و بانک ھم

بدھی معوقه .  مرکزی افزايش پيدا کرده است
ھا نيز براساس آمارھای رسمی که پيش  بانک

 ھزار ميليارد تومان اعKم شده ٨٢از اين 
 ھزار ميليارد تومان رسيده است ٩۴بود به 

روی .  که البته اين تنھا يک روی سکه است
 ھزار ٢٠۶ديگر سکه اين است که از 

ميليارد تومان تسھيKت بانکی که در شش 
 درصد آن ۵٠ماھه اول امسال پرداخت شده، 

ھای  تسھيKت تمديدی ھستند که حجم بدھی
 ھزار ميليارد تومان ١٩٧معوق واقعی را به 

 .رساند می
روست که در کنفرانس اقتصادی،  از ھمين

کميجانی قائم مقام بانک مرکزی به دادن 
ھا با کمبود  تسھيKت در شرايطی که بانک

: گويد منابع روبرو ھستند انتقاد کرده و می
در اين شرايط ھيچ دليل ندارد که سيستم "

بانکی به تمام متقاضيان برای دريافت 
از سوی ديگر و در ".  تسھيKت پاسخ دھد

حالی که ھمه جا صحبت از عدم وجود منابع 
مالی برای دادن تسھيKت به بخش صنعت و 

گذاری در اين زمينه است، در حالی  سرمايه
ھا و دولت خالی از پول است،  که جيب بانک

 ٢٩/  ١بر ميزان نقدينگی طی يک سال 
درصد افزوده شده که حتا از دوران 

نژاد نيز بيشتر است و معلوم نيست که  احمدی

 ".بيکارھا ھستند
داستان تعداد بيکاران و نرخ بيکاری در 
ايران و تKش جمھوری اسKمی برای پنھان 
نگاه داشتن رقم بيکاران در روزھای اخير 
البته به نقطه مضحکی رسيد و معاون وزير 

عKوه بر "   ميليون بيکاره٧"کار از تعداد 
 ميليون و پانصد ھزار بيکار در آمار ٢"

به عبارت ديگر دولت .  استفاده کرد"  رسمی
به آخر "  ه"روحانی با اضافه کردن يک 

کلمه بيکار، خيلی راحت آمار بيکاران را به 
و البته از اين !!   ميليون کاھش داد٧

بازان اسKمی کم  شاھکارھا در آستين شعبده
 !!نيست

با اين حساب و با توجه به سخنان جھانگيری 
و نيلی که مشاور اقتصادی روحانی نيز 

 سال آينده ھيچ انتظاری برای ٧است، بايد تا 
کاھش تعداد بيکاران نداشت و تازه اين وعده 

 .ھاست مشروط به برداشته شدن تمام تحريم
شکی نيست که ارتباط مستقيمی بين رشد 

اما .  اقتصادی وميزان بيکاری وجود دارد
وضعيت اقتصادی کنونی چيست و چه 

توان برای رشد اقتصادی  انداری را می چشم
براساس آمارھای دولتی !  متصور شد؟

 اقتصاد رشد منفی داشته ٩٢ و ٩١ھای  سال
روحانی در سخنرانی افتتاحيه خود حتا . است

 نام برد آن ھم با ۶/  ٩ و ۶/  ٨از رشد منفی 
اما برای سال جاری .   درصد۴٠تورم باaی 

ھای داده  خاطر وعده روحانی و دولت او به
وضعيت .  اند شده در مخمصه قرار گرفته

اقتصادی نسبت به سال گذشته حتا بدتر شده 
ھا، بر ميزان  و تنھا در اثر کم شدن تحريم

صادرات و توليد پتروشيمی، خودروسازی و 
دولت .  فروش نفت اندکی افزوده گرديد

روحانی ھم با استفاده از اين موضوع، برای 
 ۴سال جاری رشد مثبت اقتصادی حتا تا 

ست که ھيچ  اين در حالی.  درصد اعKم کرد
ی واقعی از رشد اقتصادی وجود  نشانه

ھای اقتصاد  نداشته و بسياری از بخش
چون صنعت، مسکن و کشاورزی در  ھم

تر فرو رفته و دولت نيز از  رکودی عميق
نظر مالی توان ايجاد تحرک اقتصادی را 
ندارد، دولتی که حتا قادر به پرداخت طلب 

ھای آن  يکی از نشانه.  پيمانکاران نيز نيست
توان در رشد بيکاری، ادامه  را نيز می

تعطيلی کارخانجات و فلج شدن سيستم مالی 
کشور ديد که حتا آمارھای دولتی نيز آن را 

 .کنند تاييد می
مقامات وزارت صنعت و معدن بارھا از 
تعطيلی کارخانجات و يا نيمه فعال بودن 

ھمه جا از جمله در .  اند ھا سخن گفته آن
ھای حکومتی خبر از بيکار شدن  رسانه

ی  کارگران و عدم دريافت دستمزد به بھانه
ی  بخش مسکن که در دوره.  رکود است

ای بگويد  جنابان بوروکرات، به خامنه عالی
ی پرتگاه ھستيم و اگر کاری نکنيم،  که در لبه

از آن باa با سر سقوط خواھيم کرد و ديگر 
راه بازگشتی وجود ندارد و البته ھشدار دھد 

و !!  که اگر سقوط کرديم نگوييد که نگفتيم
سخنرانی روحانی بھترين شاھد اين 

 .مدعاست
سخنرانی روحانی در کنفرانس تنھا معطوف 

ای بايد  به اين نبود که در مذاکرات ھسته
نشينی کرد، بلکه اعKم اين موضوع بود  عقب

که برای بھبود وضعيت اقتصادی بايد فراتر 
از آن رفته و روابط خود را با کشورھای 

ای که شرايط را  گونه غربی بھبود بخشيد، به
ھای خارجی و  گذاری شرکت برای سرمايه

ھا از امنيت سرمايه، نيروی کار  بری آن بھره
ويژه در  به.  ارزان و قوانين آسان فراھم آورد

اش بيش  شرايطی که دولت با مشکKت عديده
از گذشته به درآمدھای نفتی محتاج است اما 
بھای نفت روز به روز کاھش يافته و اميدی 

جا که  آن.  به باa رفتن آن وجود ندارد
روحانی با تاکيد بر اھميت رشد اقتصادی، 

"گويد می تواند با انزوا رشد  کشور نمی: 
بياييد يک دھه ھم "  و يا "  مستمر داشته باشد

امتحان کرده و از سياست داخلی و خارجی 
به اقتصاد يارانه بدھيم تا ببينيم وضعيت 
زندگی، معيشت و اشتغال جوانان چگونه 

اصول : "گويد يا آنجا که باز می"  خواھد شد
او ".  و آرمان به سانتريفيوژ وصل نيست

پيش از اين نيز بر اين موضوع تاکيد کرده 
بود که وقتی کشور از نظر اقتصادی و 
نيازھای اساسی به خارج نيازمند است، 

. توان صحبت از اقتدار نظام کرد نمی
جھانگيری معاون اول وی نيز در سخنرانی 

ترين  اختتاميه کنفرانس با تاکيد بر مھم
محورھای سخنان روحانی که در باa آمد، 

سياست "اين سخنان را نيز بر زبان آورد که 
دھنده اقتصاد و  خارجی بايد بتواند شتاب

ھا بتوانند به  ھا باشد و بنگاه وضعيت بنگاه
چنين بازارھای  المللی و ھم منابع مالی بين

 ".جھانی دست پيدا کنند
او با تاکيد بر گزارشات تھيه شده و نتايج آن 

که حتا در صورت برداشته شدن  مبنی بر اين
 حداکثر ٩٠ھا رشد اقتصادی در دھه  تحريم
حتا اگر : " درصد خواھد بود گفت٣ تا ٢بين 

 درصد ھم دست يابيم، براساس ۶به رشد 
 ٩٠ھای صورت گرفته تا پايان دھه  بررسی

تنھا قادر خواھيم بود ميزان بيکاری را در 
پيش از وی ".  وضعيت فعلی حفظ نماييم

مسعود نيلی دبير کنفرانس نيز ھمين سخنان 
تا پايان دھه : "را بر زبان رانده  و گفته بود

از .   مساله اشتغال از اھداف اصلی است٩٠
زايی نزديک به صفر   اشتغال٩٢ تا ٨۴سال 

 در ترکيب اصلی ۶٠بوده و متولدين دھه 

٨ 



 ٩ ۶٨۵ شماره  ٩٣نيمه دوم دی     ٩
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 جنابان بوروکرات تنھا پيام کنفرانس عالی" بست بن"

اما آيا .  ی ابھام است روحانی، خود در پرده
ھا  دولت روحانی حتا در صورت رفع تحريم

ھای امپرياليستی  و بھبود روابط با قدرت
آمريکا و اروپا، قادر به حل معضKت 

 اقتصادی است؟
داری  واقعيت اين است که اقتصاد سرمايه

ايران به شدت بيمار است و اين بيمار تنھا با 
ھيچ .  يک عمل جراحی بھبود خواھد يافت

. تواند اين درد را عKج کند مسکنی نمی
ی نفتی در  سابقه طور که درآمد بی ھمان

ھای  ی قيمت نژاد که نتيجه دوران احمدی
ی نفتی بود، نه تنھا نتوانست دردی  سابقه بی

از اين بيمار عKج کند که به بزرگ شدن 
 .ی سرطانی منجر گرديد غده

ھای اقتصادی دولت روحانی نيز  سياست
ھای  ھای دولت ی سياست چيزی جز ادامه

گذشته نيست و نخواھد بود و در کنفرانس 
ھايی  سياست.  اخير نيز بارھا بر آن تاکيد شد

که ھم اکنون نيز دولت روحانی بدنبال 
اجرای آن حتا در آموزش و پرورش و 
بھداشت و درمان است، يعنی خصوصی 
کردن و بازگذاشتن ھر چه بيشتر دست 

ھا که حتا در  داران در اين بخش سرمايه
ای طوaنی  داری که سابقه ھای سرمايه دولت

ھای نئوليبراليستی دارند و  در اجرای سياست
با مشکKت اقتصادی ايران نيز روبرو 

داران در اين  نيستند، تا اين حد دست سرمايه
جا که جھانگيری  آن.  ھا باز نيست بخش
"گويد می بخش خصوصی اين پيام را : 

دريافت کند که مورد حمايت است و شرايط 
امن و قابل احترامی برای فعاليت او فراھم 

ی  و اين سخنان در واقع پايه"  شده است
ھای  ھای اقتصادی دولت اصلی سياست

 .اسKمی ايران بوده و ھست
راه حل اقتصاد ايران نه باز گذاشتن دست 

ھای ھنگفتی  داران که ھم اکنون پول سرمايه
را در دست دارند در استثمار و چپاول 
کارگران و زحمتکشان که در کنترل 
اقتصادی، در ملی کردن سرمايه ھای 
بزرگ، ملی کردن تجارت خارجی، در 

ھا و  کنترل توليد و توزيع، ملی کردن بانک
ديگر اقدامات اقتصادی راديکال است که در 
ايران تنھا با در دست گرفتن قدرت سياسی 

ھا، سرنگونی حکومت اسKمی و  توسط توده
برقراری حکومت شورايی که دموکراسی 
شورايی کارگران و زحمتکشان را به ھمراه 
داشته و راه را برای گذار به اقتصاد 

. کند قابل تحقق است سوسياليستی ھموار می
تواند دردھای  تنھا اين حکومت است که می

بيکران کارگران و زحمتکشان و فقر 
ھولناکی را که به آن مبتK ھستند، درمان 

 .کند
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 دی ماه ٢١در تاريخ )  اقليت(  سازمان فدائيان

ای در مورد تجمعات اعتراضی  اطKعيه
اعتصاب در  کارگران برق و ايران تاير و

 . سنگ سنگرود، انتشار داد معدن زغال
داری حاکم  رژيم سرمايه:  گويد اين اطKعيه می

بر ايران، شرايط وحشتناکی را به طبقه کارگر 
کارگران ايران زير .  تحميل کرده است

. فشارھای متعدد مادی و معيشتی قرار دارند
دستمزد کارگران به نحوی ناچيز است که 

. دھد ھا نمی کفاف تأمين حداقل زندگی را به آن
درنتيجه تورم افسارگسيخته، دستمزدھا مدام 

يافته و سطح زندگی کارگران تنزل کرده  کاھش
قراردادھای موقت و سفيد امضاء بدترين .  است

. شرايط کاری را به کارگران تحميل کرده است
وحقوقی  ترين حق اکثريت کارگران از ابتدايی

که حتا در قانون کار رژيم به رسميت 
اند و ھرلحظه درخطر  شده، محروم شناخته

با به قدرت رسيدن .  اخراج قرار دارند
. يافته است روحانی، فشار به کارگران افزايش

طبقه حاکم اکنون در تKش است، برخی مواد 
داران تغيير  قانون کارگر را نيز به نفع سرمايه

اعتراضات کارگران با اخراج، بازداشت .  دھد
 . شود و زندان پاسخ داده می

ھای ارتجاعی و  رغم تمام اين تKش به
سرکوبگرانه رژيم، مقاومت و مبارزه 

ای نيست که  ھفته.  کارگران پيگيرانه ادامه دارد
خبر چند اعتصاب، تجمع، راھپيمايی و ديگر 
 .اشکال مبارزه اعتراضی کارگری انتشار نيابد

 تن ٥٠٠دی ماده، حدود ١٧روز چھارشنبه، 
ھای برق  از کارگران شاغل در شرکت

 ۵ای وزارت نيرو، به نمايندگی از حدود  منطقه
شان ، در مقابل مجلس  ھزار تن از ھمکاران

کارگران به .  تجمع اعتراضی برپا کردند
ساله که تضمينی بر ادامه  قرارداد موقت يک
ھا نيست، اعتراض داشتند  کاری و استخدام آن

گروھی از .  و خواستار استخدام رسمی شدند
کارگران ايران تاير ھم در ھمين روز، در 
اعتراض به قراردادھای موقت، شيوه اجرای 

بندی مشاغل در اين کارخانه و  طرح طبقه
تKش دولت برای تغيير بندھايی از قانون کار 

داران، در بھارستان تجمع  به نفع سرمايه
 .کردند

در يک اقدام اعتراضی و مبارزاتی ديگر، 
سنگ سنگرود  تعدادی از کارگران معدن زغال

. به اعتصاب متوسل شدند)  البرز غربی(
سازی معدن، به تعويق  کارگران به خصوصی

نشده   ماه دستمزد ، معضKت حل٨افتادن 
بازنشستگی و برخی مطالبات ديگر 

 .اند معترض
ضمن حمايت از )  اقليت(سازمان فدائيان

ھای برق  مبارزات و مطالبات کارگران شرکت
سنگ سنگ  ای ، ايران تاير، معدن زغال منطقه

رود، خواستار برافتادن فوری قراردادھای 
موقت و افزايش حداقل دستمزد کارگران 

ھا و تأمين معيشت يک  متناسب با سطح ھزينه
 . نفره کارگری است۵خانواده 

اين نقدينگی در کجاست و دست چه کسانی 
ست که نداند  قرار دارد؟ و براستی چه کسی

وقتی رکود در اقتصاد حاکم است اما بر 
شود، اين نقدينگی  ميزان نقدينگی افزوده می

به سمت بازارھای سياه و دaلی و 
ای جز  آورند که نتيجه گری روی می واسطه

ھمراه  افزايش تورم و تعميق رکود را به
نخواھد آورد، آن وقت در اين شرايط دولت 

در !!  روحانی مدعی کنترل تورم است
حقيقت تشديد رکود باعث شده است تا در 

ھا مانند خريد و فروش  برخی از عرصه
مسکن، در اثر کاھش قدرت خريد و تقاضا، 

ھا نباشيم اما  شاھد افزايش چندانی در قيمت
ھای  ی توده در جايی که به زندگی روزمره

ی مواد  کار و زحمت ربط دارد مانند  ھزينه
غذايی، درمانی، تحصيلی و حتا کرايه 

ھا  آور قيمت منزل، شاھد افزايش سرسام
ھستيم و در يک کKم آمارھای دولت تنھا 

 .  ھا خوب است برای گول زدن بچه
ای از بھبود  در مجموع نه تنھا ھيچ نشانه

اقتصادی وجود ندارد که برعکس تمامی 
ھا از بدتر شدن وضعيت اقتصادی،  نشانه

تشديد رکود، تورم و بيکاری حکايت 
در اين ميان بويژه کاھش قيمت .  کنند می

نفت، وضعيت دولت و اقتصادی را که به 
ست بيش از گذشته تيره  شدت به دولت متکی
در جايی که قيمت سبد .  و تار کرده است

 دaر رسيد ۴۴به )   دی٢٠روز (نفتی اوپک 
و ايران مجبور است نفت خود را حتا 

ھا نيز  تر نيز بفروشد، لغو تحريم ارزان
تواند معضل چندانی از دولت ايران حل  نمی
ھا،  در واقع در صورت لغو تحريم.  کند

جاری  درآمد نفتی دولت حتا به خرداد سال
 ۵٠رسد چرا که قيمت نفت بيش از  نيز نمی

 . درصد کاھش يافته است
ست که روحانی  در چنين شرايط اقتصادی

بست و ورشکستگی را سر داده  فرياد بن
گويد  ست که او می است، در چنين شرايطی

اما آيا .  بازی تمام است بايد فکری ديگر کرد
ھای  دولت روحانی قادر است سياست

خواه خود را به اجرا درآورد؟ و آيا در آن  دل
صورت دردی از دردھای کارگران و 

 زحمتکشان کاسته خواھد شد؟
ی  بدون ترديد در شرايط کنونی که منطقه

سوزد، بدليل  خاورميانه در آتش جنگ می
موقعيت و نقش ايران در تقابKت کنونی، 
بھبود روابط ايران با آمريکا، مستلزم 

ھای اساسی در سياست خارجی  نشينی عقب
ای با  ايران است که اين موضوع برای خامنه

توجه به موقعيت متزلزلی که نسبت به 
ساز  خمينی در درون حاکميت دارد، مشکل

نشينی در  بنابر اين تغيير و عقب.  است
خواه دولت  سياست خارجی تا ميزان دل
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١١درصفحه   

 گامی ديگر به سوی تشکيل 
 دولت مستقل فلسطين

اند به  ی خود توانسته مبارزات روشنگرانه
افکار عمومی .  ھای سياسی دست يابند پيشرفت

جھان از جنايات اسرائيل مطلع شده و مردم 
فلسطين از ھمبستگی و ھمدردی بسياری از 

پس از کشتار تابستان .  مردم جھان برخوردارست
گذشته در نوار غزه، در اکثر کشورھای اروپايی 
احساسات ضد اسرائيلی چنان اوج گرفته که 

 .ھای اروپايی را نگران ساخته است دولت
ھای چندين کشور اروپايی، از جمله  پارلمان

سوئد، فرانسه، ايرلند، لوکزامبورگ، بريتانيا و 
اسپانيا تحت تأثير افکار عمومی کشور خود به 

. اند تشکيل کشور مستقل فلسطين رأی مثبت داده
اقدامی سمبليک که جنبه اجرايی ندارد اما از نظر 

پيش از .  سياسی به نفع فلسطين و فلسطينيان است
آن نيز، مجمع عمومی سازمان ملل، فلسطين را 
به عنوان کشور ناظر غير عضو به رسميت 

 .شناخته بود
ی  و اين ھمه بدون مبارزه و مقاومت قھرمانانه

مردم فلسطين .  بود مردم فلسطين ممکن نمی
ساليان متمادی و تا بدين جايگاھی که اکنون قرار 
دارند، اشکال گوناگون مبارزه را در پيش 

اند، از مبارزه مسلحانه گرفته اتخاذ  گرفته
آميز  ھای سياسی، از تظاھرات مسالمت تاکتيک

گرفته تا انتفاضه و مقابله با نيروھای سرکوبگر 
و چند روز پيش، سخنگوی .  اسرائيل با سنگ

دبير کل سازمان ملل، بان کی مون، اعKم کرد 
عضويت فلسطين در دادگاه aھه پذيرفته شده 

المللی از  است و اساسنامه اين دادگاه کيفری بين
اوايل سال جاری ميKدی برای فلسطين به اجرا 

توانند  به اين ترتيب فلسطينيان می.  در خواھد آمد
با تقاضای پيگرد قضايی جنايت اسرائيل در 
مناطق اشغالی در اين دادگاه، گامی ديگر در 

طلبانه خود  جھت روشنگری مبارزات حق
بردارند و به حق مسلم خود که تشکيل کشور 

ی ليK  به گفته.  مستقل فلسطين است، نزديک شوند
ھيچ آزادی بدون "خالد، از رھبران فلسطينی، 

 ." آيد مقاومت به دست نمی
 

 ی زنان ی توده اشتغال، مشغله
 

درباره نرخ اشتغال زنان، آمار و ارقام متعددی 
از سوی نھادھای گوناگون  رسمی و غيررسمی 

ی آمارھا حاکی از آن  شود، اما ھمه منتشر می
است که بيکاری زنان سال به سال افزايش يافته 
. و نرخ بيکاری آنان بسيار فراتر از مردان است

اخيراً مرکز آمار ايران، آماری را منتشر کرده 
 ماه دولت ١۶دھند نرخ بيکاری در  که نشان می

طبق اين آمار دولتی، .  روحانی افزايش يافته است
تر از آمار واقعی ھستند، نرخ  که ھمواره پايين

 تا ١۵ برابر شده و بيکاری زنان ٣بيکاری زنان 
 درصد و نرخ بيکاری مردان در ۴٢ /  ٨ به ٢۴

/  ٩ی سنی به  ھمين دامنه .  رسيده است٢١ 
تر با ساعات کار   ساله و بيش١۵درصد شاغلين 

 ۴٢ /  ٣تر برای مردان   ساعت و بيش۴٩معمول 
/٣و برای زنان  ھا  ديگر يافته.   درصد است١٣ 

حاکی از آن است که جمعيت فعال کشور نزديک 
 ميليون از ۴٠ ميليون نفر است و بيش از ٢۴به 

 .جمعيت کل کشور غير فعال ھستند
با توجه به شرايط اقتصادی کشور و وضعيت 

توان پذيرفت  معيشتی اکثريت مردم ايران، نمی
 ميليون نفر از جمعيت  کشور ۴٠بيش از 

aزم ديد در شورای امنيت وحدت به وجود آورد، 
ھ��ای  در ن��ت��ي��ج��ه ب��ه ج��ای وت��وی ق��ط��ع��ن��ام��ه

 ت�ا ١٩٩٠ھ�ای  ی اس�رائ�ي�ل در س�ال کننده محکوم
 به شش قطعنامه عليه اسرائيل رأی م�ث�ب�ت ١٩٩٢

ھ�ای ش�ورای  ھا، اولين قط�ع�ن�ام�ه اين قطعنامه.  داد
در .   ب�ودن�د١٩۶٨امنيت عليه اس�رائ�ي�ل از س�ال 

 و در زمان رياست جمھوری کلينتون ١٩٩۵سال 
 عض�و دي�گ�ر، آم�ري�ک�ا ب�ار ١۴به رغم تصويب 

. ديگر در يک قطعنامه از حق وت�و اس�ت�ف�اده ک�رد
اين ق�ط�ع�ن�ام�ه خ�واھ�ان آن ب�ود ک�ه اس�رائ�ي�ل از 

ھ��ای اش��غ��ال��ی در ش��رق اورش��ل��ي��م  س��رزم��ي��ن
 دول�ت ١٩٧٧بار ديگر در س�ال .  نشينی کند عقب

ای را وتو کرد که خواھ�ان دس�ت  کلينتون قطعنامه
" ھ�ارح�وم�ا" سازی در  کشيدن اسرائيل از شھرک

واق��ع در ج��ن��وب ش��رق��ی اورش��ل��ي��م و در م��ي��ان��ه 
ت�وان ت�م�ام  ن�م�ی.  ھای فلس�ط�ي�ن�ي�ان ب�ود گاه سکونت

 جا ذکر ک�رد، ھ�م�ي�ن ان�دازه  موارد وتو را در اين
کافی است گفته شود، اگر آمري�ک�ا از ح�ق وت�وی 

 قطعنامه عل�ي�ه ١٠٠کرد، تاکنون  خود استفاده نمی
ھ�ا ب�ه تص�وي�ب  اسرائيل يا در حمايت از فلسطينی

 .رسيده بود
بينيم که علت وتو ي�ا م�خ�ال�ف�ت آم�ري�ک�ا ب�ا  پس می
ھ�ای م�رب�وط ب�ه اس�رائ�ي�ل و ف�ل�س�ط�ي�ن،  قطعنام�ه

نگرانی نسبت به روند مذاکرات صلح در م�ن�ط�ق�ه 
چون و چ�رای اي�ن دول�ت از  نيست، بلکه دفاع بی

جنايات اسرائيل عليه مردم فلسط�ي�ن و ھ�راس از 
 .آگاھی افکار عمومی از اين جنايات است

پس از رد قطعنامه پيشنھادی فلسطين در شورای 
المللی  امنيت، رھبران فلسطين چندين معاھده بين

از جمله درخواست الحاق به دادگاه کيفری 
يک روز پس از .  المللی aھه را امضا کردند بين

 ميليون ١٢٧اين حرکت، اسرائيل حاضر نشد 
دaری را که بايستی صرف پرداخت حقوق و 

شد، بپردازد و مقامات  خدمات عمومی می
. متھم کرد"  طلبی رويارويی"فلسطينی را به 

ھا را کامK  آمريکا اين حرکت فلسطينی
خواند و ادعا کرد اين حرکت به "  غيرسازنده"

کنگره آمريکا نيز .  زند اقدامات صلح ضربه می
ھای اقتصادی  اعKم کرد چنين اقدامی به تحريم

 سال پيش، در ماه ٢۴نزديک به .  انجامد جدی می
، آمريکا از حق وتو در مورد ١٩٩٠مه 

ای بھره گرفته بود که خواھان اعزام  قطعنامه
ھيئتی از سوی سازمان ملل برای تحقيق درباره 
سوءرفتارھای دولت اسرائيل عليه فلسطينيان در 

دھد  اين نشان می.  ھای اشغالی شده بود سرزمين
ھای  ھای آمريکا در حمايت از جنايت که سياست

دولت اسرائيل و ممانعت از دستيابی فلسطينيان 
به حقوق مسلم خود، از زمان تشکيل دولت 
اسرائيل تاکنون تغييری نيافته و وجود کشور 

ھای  اسرائيل در منطقه خاورميانه چنان با سياست
اين نيروی امپرياليستی در ھم پيوسته که ھيچ 

ھای اين کشور، قادر نيست آمريکا  يک از جنايت
 .را از حمايت از اسرائيل بازدارد

گرچه جنايات اسرائيل در غزه در تابستان 
گذشته، بار ديگر چندان وحشيانه و غير انسانی 
بودند که اکثر کشورھای اروپايی و نھادھای 

المللی را به واکنش و حتا محکوميت آن  بين
چنان بر حق  واداشت، آمريکا در آن ميان، ھم

کرد و حتا  تأکيد می"  دفاع از خود"اسرائيل در 
 ميليون دaری به ٢٢۵کنگره آمريکا يک کمک 

 .اسرائيل را به تصويب رساند
ھای آمريکا روند تحوaت  اما به رغم حمايت

دھند که مردم فلسطين در نتيجه  جھانی نشان می

آمريکا در مذاکرات صلح خاورميانه از اسرائيل، 
 .بيش ازپيش بر ھمگان روشن شود

صائب عريقات، از مقامات فلسطينی، در 
"گيری گفت ای پس از رأی بيانيه ای  ما قطعنامه: 

را پيشنھاد کرديم که در انطباق کامل با قوانين 
ھای  ی قطعنامه  المللی قرار دارد و دنباله بين

اگر چه اکثريت .  مصوب پيشين سازمان ملل است
اعضای شورای امنيت به نفع قطعنامه رأی 
دادند، اما بار ديگر، کشورھای معينی، با رأی 

المللی از سوی  منفی خود، نقض قوانين بين
اسرائيل و مصونيت اين دولت از مجازات را 

 ."استمرار بخشيدند
البته سخن از آن است که فلسطينيان در صددند با 
ھمکاری فرانسه قطعنامه ديگری را در آينده به 

به ويژه آن که از ماه .  شورای امنيت ارائه کنند
 به مدت دو سال کشورھای آنگوa، ٢٠١۵ژانويه 

مالزی، نيوزيلند، ونزوئK و اسپانيا  جای 
آرژانتين، استراليا، لوگزامبورگ، کره جنوبی و 

 .رواندا را خواھند گرفت
سامانتا پاور، سفير آمريکا در توجيه رأی منفی 

ما عليه اين قطعنامه رأی داديم نه : "آمريکا، گفت
رو که از وضع کنونی خشنوديم، بلکه به  از آن

ھای سخت  صلح بايستی از سازش...  اين دليل که
 ."در پشت ميز مذاکره کسب شود

برای محک اين مدعا کمی در تاريخ به عقب 
 .گرديم برمی

 آمريکا برای اولين بار از حق ١٩٧٠در سال 
. وتوی خود در دفاع از بريتانيا استفاده کرد

 در حمايت از ١٩٧٢دومين وتوی آن، در سال 
اسرائيل بود و اين سرآغازی بود بر سياست 
. استفاده از حق وتو در حمايت از اسرائيل

يعنی تقريباً .   بار ديگر تکرار شد٣١سياستی که 
در )   بار۶٩از مجموع  (نيمی از وتوھای آمريکا 

محافظت از اسرائيل در برابر انتقادات و 
. ھا بوده است المللی و تحريم ھای بين محکوميت

ھای مربوط به فلسطينيان،  اولين وتوی قطعنامه
 ١٩٧٢در زمان سفارت جورج بوش پدر به سال 

اين .  ھا انجام شد ی مبارزه با تروريست به بھانه
قطعنامه در محکوميت حمله ھوايی سنگين 
 ۶اسرائيل عليه لبنان و سوريه بود که از روز 

اين حمله به تKفی کشته .  سپتامبر آغاز شده بود
 ورزشکار اسرائيلی در المپيک مونيخ ١١شدن 
او در آن زمان اعKم کرد که اين قطعنامه .  بود

حمKت تروريستی عليه اسرائيل را محکوم 
"کند و افزود نمی ما سياست جديدی اتخاذ : 
کنيم که از مسئله اسرائيل و يھوديان فراتر  می
سياستی که به معضل تروريسم .  رود می

گردد، موضوعی که به قلب جامعه متمدن  برمی
پس از آن بارھا آمريکا نه ."  ما وارد شده است

ھای محکوميت اسرائيل، بلکه  تنھا قطعنامه
ھای مربوط به شناسايی حق خودمختاری  قطعنامه

 .فلسطينيان را وتو کرده است
 واش�ن�گ�ت�ن در جس�ت�ج�وی ي�اف�ت�ن ١٩٩٠در سال 

المللی برای حم�ل�ه ب�ه ع�راق، ب�وش  پيمانان بين ھم

١٢از صفحه   



 ١١ ۶٨۵ شماره  ٩٣نيمه دوم دی     ١١
١٠از صفحه   

 ی زنان ی توده اشتغال، مشغله

ی  ھای باaی تخصصی دغدغه اشتغال در رده
ی زنان نيست، بلکه اين مطالبات قشر  توده

محدودی از زنان طبقه متوسط است؛ زنانی که 
ھای خود، مذاکره  حتا برای دست يافتن به خواسته

. دھند ستيز را به مبارزه ترجيح می با دولت زن
شان  ی وسيع زنان، معاش روزانه ی توده مشغله
وقت،  معاشی که با مسايلی از قبيل کار پاره.  است

ھای  قراردادھای موقت، مشاغل خانگی، کارگاه
کوچک، عدم امنيت شغلی، اشتغال در مشاغل 
غيررسمی، تبعيض در بازار کار، خشونت و 
آزار جنسی در محل کار، گره خورده و آن را به 

اما از آن سو، تغيير .  مخاطره انداخته است
يابی به مطالبات، بدون مقاومت و  شرايط و  دست

اين ھمه نيز از مسير .  مبارزه ميسر نيست
ی زنان، و در پی آن،  شناخت مسايل مبرم توده

روشنگری و سازماندھی و بسيج زنان حول اين 
. گذرد مسايل مبرم و کشاندن آنان به مبارزه می

ھای جمھوری  پس، افشای اھداف ارتجاعی طرح
اسKمی و تKش برای راندن زنان از بازار کار، 
اولين گام در راه روشنگری و مبارزه برای 

 .کسب حقوق زنان است

و جايگاه "  جانبی"و "  تفننی"اشتغال زنان امری 
اگر اين سياست در .  شود زنان خانه تلقی می

کشورھای سکوaر يا نسبتا سکوaر پنھان و در 
شوند، در  ھای ديگری تبليغ و اجرا می لفافه

ی يک دولت دينی موجب گشته  ايران، سلطه
ھا با توجيه دينی و اخKقی و با  است، اين سياست

ريزی و اجرا  نظيری برنامه گستاخی و وقاحت کم
 .شوند

روی ديگر آن است که .  اين يک سوی سکه است
تر به  داری برای کسب سود ھر چه بيش سرمايه

از .  کار ارزان زنان و کودکان نياز دارد
روست که در کشورھای در حال توسعه، از  اين

ھا، بر اثر  ی اين سياست جمله ايران، در نتيجه
تری از  بيش نياز مالی و معيشتی، تعداد ھر چه

ی زنان به سوی بخش اقتصاد غيررسمی  توده
يابند، بخشی که خارج از نظارت و  سوق می

ھای اندک قانون کار، قرار دارد، و  حمايت
. ويژگی آن، درآمد اندک و شدت استثمار باaست

ھای کوچک  يکی از شواھد نيز، گسترش کارگاه
و خارج کردن آنان از پوشش قانون کار توسط 

ھايی که درصد باaيی از  دولت است؛ کارگاه
 .دھند کارگران آن را زنان تشکيل می

ھای دولت برای گسترش مشاغل  يکی از بھانه
ھای جنسی در اجتماع و  خانگی، وجود خشونت

گردد برخی  محل کار است؛ امری که باعث می
از زنان مشاغل خانگی را به اشتغال در بيرون 

برند که  اما آنان از ياد می.  از خانه ترجيح دھند
کار اين مشکل، پاک کردن صورت مسئله  ه را

نيست، بلکه بايد بر وظيفه دولت در حفظ و تأمين 
  ھای حيات اجتماعی امنيت زنان در تمامی عرصه

ھای قانونی  بگذريم که نبود حمايت.  پای بفشرند
 رايج در  ھای خانگی از زنان در برابر خشونت
ھای دولت دينی و  ايران، از ديگر ويژگی

برخی از دختران .  مردساaر حاکم بر ايران است
ھا، گريز از محيط خانه و  جوان در مصاحبه

ھای آن را از جمله دaيل خود برای  خشونت
. شمرند تمايل به کار در خارج از خانه برمی

ھای کار با مشاغل  جايگزينی استخدام در محيط
خانگی، نه تنھا خشونت جنسی در اجتماع و محل 

دھد، بلکه زنان، عKوه بر دوری  کار کاھش نمی
ھا، بيشتر در معرض  از اجتماع، در انزوای خانه

 .گيرند ھای خانگی قرار می خشونت
چون خدمات نيمه وقت بانوان،  ھايی ھم طرح

بازنشستگی زودتر از موعد، استخدام نيمه وقت 
زنان، دورکاری، تفکيک جنسيتی، ممنوعيت کار 

ای  شبانه زنان، مشاغل خانگی و غيره، در جامعه
که نقش زن درون خانه و وظايف او ھمسری و 

شود، ھمه و ھمه در خدمت  مادری تعريف می
ھای  محو ھويت اجتماعی زنان،، تثبيت نقش

چنين .  جنسيتی سنتی و زنانه کردن فقر است
مشاغلی که عمدتا سطح پايين بوده و درآمد 
ناچيزی دارند، نه تنھا به افزايش توان مالی و 

رسانند، بلکه بر  استقKل اقتصادی زن ياری نمی
افزايند، چه بسا ساير افراد  ساعت و شدت کار می

خانواده از جمله کودکان را به دايره استثمار 
تر، به علت عدم ارتباط با  کشانند، و از آن مھم می

زنی زنان را  ھمکاران، قدرت اعتراض و چانه
دھند و در نتيجه، دست کارفرمايان را  کاھش می

تر و  در تحميل شرايط ھر چه وحشيانه
 .گذارند تر باز می غيرانسانی

رسيدن به مسند رياست جمھوری يا نمايندگی 
خانه يا  مجلس يا مديريت اين اداره و آن وزارت

اطKع کامل از مخالفت دست کم دوسوم 
نمايندگان مجلس با طرح رفراندوم از ھم اکنون 
در پی گرم کردن تنور انتخابات دوره بعدی 
مجلس ارتجاع اسKمی و انتخابات آينده خبرگان 

به کارگيری چنين روشی aاقل در .  برآمده است
از يک .  کوتاه مدت دو فايده برای روحانی دارد

طرف، او شکست خود و کابينه اش را به گردن 
کارشکنی ھای مجلس ارتجاع و جناح مقابل می 
اندازد و از طرف ديگر با جا انداختن اين 
موضوع در ذھنيت توده ھای متوھم و ھواداران 

از ھم اکنون "  اعتدال و اميد"آگاه مدافع دولت 
زمينه را برای حضور بيشتر رای دھندگان در 
انتخابات بعدی آنھم با وانمود کردن تسخير مجلس 

طبيعتا بلندگوھای تبليغاتی .  اسKمی فراھم می کند
رسانه ھای مدعی اصKحات نيز چه در درون 
نظام و چه در بيرون از نظام به کمک روحانی 

اما، روحانی از يک نکته غافل .  خواھند شتافت
است و آن اينکه، توده ھايی که تجربه دوره 

خاتمی را دارند، بعيد به نظر می "  اصKحات"
آنان دوره .  رسد در دام چنين سياستی بيفتند

را به خوبی تجربه کرده و ديده اند، "  اصKحات"
با وجود اينکه قوه اجرايی و کليت قوه مقننه در 
اختيار اصKح طلبان حکومتی بود، نه تنھا باز 
ھم چيزی به نفع کارگران و توده ھای مردم 
ايران تغيير نکرد، بلکه در نھايت خاتمی با 

بودن خود و کابينه اش، آب "  تدارکاتچی"پذيرش 
از اين .  پاکی را روی دست ھواداران خود ريخت

رو، آنچه مسلم است سرنوشت روحانی نيز 
. چيزی بھتر از خاتمی و احمدی نژاد نخواھد بود

سخنرانی ھای ھيجانی و مشعشع روحانی نه تنھا 
راه گشای بن بست دولت يازدھم نيست، بلکه در 
عمل باعث شعله ور شدن آتش زير خاکستر 
منازعات درونی ھيئت حاکمه ايران نيز خواھد 

 .شد
 

غير "برای يافتن آن جمعيت .  باشند"  غيرفعال"
ھای کوچک، اشتغال  بايستی به کارگاه"  فعال

ناقص، مشاغل خانگی، روستاھا و در مجموع به 
 .بخش اقتصاد غيررسمی مراجعه کرد

داری  بخش غيررسمی اقتصادی در جھان سرمايه
ھای جھانی،   پژوھش طبق.  رو به گسترش است

سھم مشارکت زنان در اين بخش از اقتصاد، 
بخش "  زنانه شدن"چندان باaست که از 

با وجودی .  رود غيررسمی بازار کار سخن می
که بخش غيررسمی، به ويژه در کشورھای در 
حال توسعه، بخش مھمی از توليد ناخالص ملی 

دھد، شاغلين در اين بخش با درآمد  را تشکيل می
چون  از مزايايی ھمتر  تر و ساعات کار بيش کم

قوانين حمايتی کار، بيمه بيکاری يا بھداشتی، 
پاداش و مزايا، حق اضافه کاری، بازنشستگی، 

گرچه در .  اند مرخصی، ايمنی محل کار محروم
ايران در اين مورد تحقيق جامعی انجام نگرفته 

داری  است، اما با توجه به روندھای جھان سرمايه
که ايران نيز بخشی از آن است، و با توجه به 
افزايش نرخ بيکاری، گستردگی جمعيت 

چون رواج  ، و مشاھداتی ھم"غيرفعال"
ھای کوچک، افزايش تعداد کودکان کار،  کارگاه

توان نتايج  توسعه مشاغل خانگی و غيره می
 .تحقيقات جھانی را به ايران ھم تسری داد

دھد  ای، دولت خبر می در چنين ھنگامه
معاونت توسعه کارآفرينی و "ای ميان  نامه تفاھم

سازمان آموزش فنی و "، "اشتغال وزارت کار
بنياد ملی تعاون و توسعه کارآفرينی "و "  ای حرفه
توسعه "امضا شده است که گويا ھدف آن "  زنان

 . است" اشتغال زنان
حسن طائی، معاون توسعه کارآفرينی و اشتغال 
وزارت کار و کورش پرند، رئيس سازمان 

افزايش نرخ مشارکت "ای،   آموزش فنی و حرفه
ھای  استفاده از ظرفيت"، "و کاھش نرخ بيکاری

بھبود وضعيت "و "  اجتماعی و اقتصادی جامعه
را از مزايای اين "  حضور زنان در بازار کار

اما، طبق خبر، برخKف .  شمرند نامه برمی تفاھم
نامه  ھا، ھدف از امضای اين تفاھم اين وعده

ھای اشتغال زنان به ويژه  فراھم نمودن زمينه"
" زنان سرپرست خانوار در امر توليدات خانگی

ساماندھی مشاغل خانگی از طريق صدور "و 
 .است" مجوزھای aزم

به اين ترتيب، اين نيز، طرحی ديگر در راستای 
راندن زنان از عرصه عمومی و تبعيد ھر چه 

ست؛ يعنی  تر آنان به عرصه خصوصی بيش
 درصد زنان ١٣ /  ٣تر ھمان  کاھش ھر چه بيش

 .شاغل در بخش رسمی
ارتش ذخيره کار، يا ارتش بيکاران از ملزومات 

 بحران عميق  اما ھنگام.  ست داری نظام سرمايه
اقتصادی که نرخ بيکاری مردان افزايش زيادی 

ھايی برای کاھش اين نرخ  يابد، سياست می
ھايی که  شود؛ سياست بيکاری در پيش گرفته می

به سوی کاھش بيکاری عمدتا مردان سمت و سو 
يابند، زيرا در سيستم مردساaری که مKزم  می

و "  آور خانواده نان"ست، مردان  داری سرمايه

٢ازصفحه   

 استيصال روحانی و نشانه ھای
  شعله ور شدن آتش زير خاکستر
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 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اس�می 
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 گامی ديگر به سوی تشکيل دولت مستقل فلسطين

، تشکيKت ٢٠١۴در روزھای پايانی سال 
ای را به  نويس قطعنامه خودگران فلسطين، پيش

شورای امنيت سازمان ملل ارائه کرد که در 
بايستی طی يک  صورت تصويب و اجرا می

، بر ٢٠١٧پروسه مذاکره يک ساله، تا پايان سال 
،  کشور فلسطين ١٩۶٧اساس مرزھای سال 

 . تشکيل شود
نشينی دولت اسرائيل از اراضی اشغالی،  عقب

المقدس به عنوان پايتخت مشترک  تعيين بيت
فلسطين و اسرائيل، آزادی زندانيان فلسطينی، حل 

، توقف عمليات  و فصل مسايلی از قبيل مسئله آب
سازی و ديوار حائل از سوی اسرائيل و  شھرک

نيز بازگشت فلسطينيان آواره از جمله مواردی 
 .بود که در اين قطعنامه پيشنھاد شده بودند

 کشور از ٩برای تصويب اين قطعنامه aزم بود 
.  عضو شورای امنيت آن را تأييد کنند١۵

 عضو دائم ٣(کشورھای روسيه، چين، فرانسه 
و آرژانتين، اردن، لوکزامبورگ، )  شورای امنيت
به اين قطعنامه )  اعضای غير دائم(چاد و شيلی 

عضو (رأی مثبت دادند، در حالی که آمريکا 
به آن رأی )  عضو غير دائم(و استراليا )  دائم

، نيجريه، )عضو دائم(انگليس .  منفی دادند
) اعضای غير دائم(ليتوانی، روآند و کره جنوبی 

به اين ترتيب با .  به اين قطعنامه رأی ممتنع دادند
 رأی مثبت اين قطعنامه به تصويب ٩عدم کسب 

 .نرسيد
گيری، جان کری، وزير  روزھای پيش از رأی

امور خارجه آمريکا در تماس تلفنی از سران 
کشورھای عضو خواسته بود که از دادن رأی 

رئيس جمھور .  مثبت به قطعنامه خودداری کنند
دولت نيجريه در .  نيجريه يکی از اين سران بود

حالی به اين قطعنامه رأی ممتنع داد که بنا به 
ی يکی از مقامات فلسطينی به روزنامه  گفته

گيری نسبت به  گاردين، تا نيم ساعت قبل از رأی
با اين رأی منفی، .  کرد قطعنامه ابراز تمايل می

 .آمريکا مجبور نشد از حق وتوی خود استفاده کند
گرچه حتا در صورت کسب آرای aزم، آمريکا 

 کرد، زيرا از  قطعاً از حق وتوی خود استفاده می
قبل اعKم کرده بود که مانع تصويب اين قطعنامه 
خواھد شد، اما مقامات فلسطينی اميدوار بودند با 

 رأی مثبت، و وتوی آمريکا، پشتيبانی ٩کسب 

١٠درصفحه   
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http://www.fadaian-minority.org 
http://71.18.104.131/ 
 

 : E-Mailپست الکترونيک 
info@fadaian-minority.org 

 :) ا����(��ز
�ن 	�ا���ن گير  شماره پيام
 در اروپا                

0031(0)618622401 
 
 

 :ای ميل تماس با نشريه کار
kar@fadaian-minority.org 
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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

٧ / ٨:اف ای سی-٢٧۵٠٠:سيمبلريت -عمودی: پو�ريزاسيون -١٢٠٧٣:فرکانس  
٠٠۴۵٣۶٩٩٢١٨٧: شماره تلفن برای تماس با تلويزيون دمکراسی شورايی  

 
 com.gmail@tv.shora:  آدرس ايميل

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

  I.S.F / P. B. 398 / 1500 Copenhagen V. / Denmark: آدرس پستی


