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کارگران سراسر جھان
متحد شويد!

سال سی و نھم – نيمه دوم خرداد ٩۶

خطری جدیتر از داعش
از ھنگامیکه دولت دينی جمھوری اسالمی در
ايران استقرار يافت ،مردم ايران لحظهای از
آسايش و آرامش برخوردار نبودهاند .موجوديت
اين رژيم عجين بوده است با جنگ ،کشتار،
اعدام ،ترور ،ترس و اضطراب دائمی توده مردم
از خطراتی که ھرلحظه آنھا را تھديد میکند،
توأم با افزايش فقر ،گرسنگی ،بيکاری و عواقب
اجتماعی فاجعهبار آنھا.
امروزه کمتر خانوادهای را در ايران میتوان
يافت که يک يا چند تن از اعضای آنھا درنتيجه
سياستھای ارتجاعی جمھوری اسالمی به قتل
نرسيده باشند .پايانی ھم بر اين ماجرا نيست.
بالعکس ،ھرروز مخاطرات وحشتناکتری
تودهھای مردم ايران را تھديد میکند.
آنچه در روز چھارشنبه  ١٧خرداد با حمله
تروريستھای دولت اسالمی )داعش( به مجلس
و محل دفن خمينی رخ داد و در جريان آن
گروھی از مردم بیدفاع غيرنظامی نيز به قتل
رسيدند ،در قياس با آنچه چشمانداز و احتمال
وقوع آن در آينده وجود دارد ،ناچيز جلوه میکند.
نه ازآنرو که گروه مرتجع اسالمگرای داعش
خطری جدی در ايران محسوب میشود ،بلکه
خطرات ديگری که سازمان ما طی سه ،چھار
سال اخير ،مدام در مورد آن به تودهھای مردم
ايران ھشدار داده است.
پس از شکست انقالبھای موسوم به بھار عربی
و بحران عقبگرد ناشی از شکست ،به ھمراه
رشد و اعتالی جنبشھا و گروهھای مرتجع
اسالمگرا ،نشريه کار در مقاالتی که به تحليل
اوضاع سياسی خاورميانه اختصاص يافت ،تأکيد
نمود که اين بحران به درازا خواھد کشيد ،به
درجات مختلف ،ھمه کشورھای منطقه را در بر
درصفحه ٢
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درصفحه ١٢

از دستور حجاب توسط
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طرح اشتغالزايی يا طرح بيگاری و اشتغالزدايی؟
علی ربيعی وزير کار جمھوری اسالمی در يک نشست خبری ،از آغاز اجرای طرحی بهنام "کارورزی
اشتغال جوانان" خبر داد .وی گفت اين طرح در سال  ٩۴در چھار استان مورد آزمايش قرار گرفته ،در
سال  ٩۵توسعه يافته و در نھايت در بھمن  ٩۵در جلسه شورای عالی اقتصاد با حضور رئيس جمھور به
تصويب رسيده است .عالءالدين ازوجی ،مشاور وزير و مديرکل سياستگذاری و توسعه اشتغال وزارت
کار نيز در اين باره گفت" :ھدف اجرای اين طرح ،دانشآموختگان دانشگاھی گروه سنی  ٢۵تا  ٣۴سال
در ھمه رشتهھای دانشگاھیست .وی گفت طرح کارورزی ذيل طرح "کاج" )کارآفرينی و اشتغال برای
جوانان( در دستور کار دولت قرار گرفته که ساالنه برای  ١۵٠ھزار تن از دانشآموختگان دانشگاھی
کار ايجاد کند .نام برده از فعال بودن سامانه ثبت نام به نشانی karvarzi.mcls.g.ov.ir :خبر داد و گفت
کارورزان و واحدھای پذيرنده کارورزان میتوانند از اين طريق آمادگی خود را برای اشتغال و جذب
متقاضيان اعالم کنند .يک روز بعد ،وزير کار گفت حدود  ۶٠ھزار فارغالتحصيل جويای کار در سامانه
کارورزی ثبتنام کردهاند.
درصفحه ۴

ورشکستگی موسسات اعتباری و
چشمانداز تيره اقتصاد سرمايهداری ايران
روزھای گذشته برخی از شھرھا و استانھای
ايران از جمله تھران ،خراسان ،گيالن،
خوزستان ،لرستان ،اصفھان ،بوشھر و ھمدان
شاھد اعتراضات شديدی از سوی سپردهگذاران
موسسات مالی و اعتباری ورشکسته بودند .در
تھران اعتراض با شعار "مرگ بر سيف" و
دخالت نيروھای انتظامی ھمراه شد .بسياری از
صاحبان سپرده کسانی ھستند که با مشکالت
عديدهی مالی روبرو بوده و تنھا به اميد کاھش
مشکالتشان ،تمامی پولی را که میتوانستند
فراھم کنند ،در اين موسسات که بھره باالی ٢٠
درصد و حتا در مقاطعی تا بيش از  ۴٠درصد
میپرداختند )به نقل از فرھاد خالتی مدير اداره
نظارت بر موسسات پولی غيربانکی در مصاحبه

با وبسايت بانک مرکزی( ،سپرده بودند .در
سالھای اخير چند تن از صاحبان سپرده پس از
اطالع از ورشکستگی و نااميدی از دريافت پول
خود حتا دست به خودسوزی زدهاند.
بسياری از سپردهگذاران مبالغ فوق را با فروش
منازل خود يا پولی که بابت سنوات بعد از
بازنشستگی دريافت کرده بودند و مواردی مانند
آن تامين کرده بودند .براساس برخی از اخبار
منتشره تنھا تعداد سپردهگذاران موسسه اعتباری
و مالی کاسپين به  ٧۵٠ھزار نفر میرسد ،ھر
چند که مقامات دولتی اين تعداد را  ۴۵٠ھزار
نفر اعالم کردهاند.
البته اين اولين بار نيست که يک موسسه اعتباری
درصفحه ۶

کشتارھای دھه  ،۶٠طنابی بر گردن جمھوری اسالمی
روز يکشنبه  ١۴خرداد  ٩۶مصادف با بيست و
ھشتمين سالگرد مرگ خمينی بود .خامنه ای به
روال ھر ساله در اجتماع مسئولين و شيفتگان
رژيم که بر سر قبر خمينی گرد آمده بودند،
سخنرانی کرد .او در کلی بافی ھای ھميشگی اش
با تحريف آشکار از سير وقايع رخ داده در دھه
شصت ،به دفاع از اقدامات ارتجاعی و
سرکوبگرانه اين رژيم طی  ٣٨سال گذشته
پرداخت .خامنه ای در اين سخنرانی ،ضمن
پرداختن به موضوعات مختلف برای اولين بار
به طور صريح و بی پرده به موضوع اعدام و

کشتارھای جمھوری اسالمی در دھه  ۶٠وارد
شد .او با وارونه جلوه دادن حوادث دھه  ۶٠و
تجليل از شخصيت "بسيار مستحکم" خمينی از
کليه اقدامات جنون آميز او تحت عنوان "عمل
انقالبی" در آن سال ھای آتش و خون دفاع کرد.
خامنه ای که ھم اينک بيش از ھميشه نگران
گسترش اطالع رسانی شبکه ھای اجتماعی و
تاثير ات گسترده دنيای مجازی اينترنت است،
خطاب به جوانانی که "دوران حماسه ھای
بزرگ" آن سال ھا را نديده اند ،گفت" :دھه ۶٠

خالصه ای از اطالعيه ھای سازمان
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خطری جدیتر از داعش
خواھد گرفت و عواقب وخيمی برای تودهھای
مردم اين کشورھا در پی خواھد داشت.
روند تحول اوضاع ،صحت ارزيابی سازمان ما
را نشان داده است .ھماکنون تعدادی از کشورھای
اين منطقه در چنگال جنگھای داخلی ارتجاعی
گرفتارند و برخی در آستانه اين جنگھا،
قرارگرفتهاند .
اين بحران ،فقط نتيجه شکست و عواقب تحقق
نيافتن خواستھا و مطالبات کارگران و
زحمتکشان ،عقبگرد و عروج اسالمگرايی يا
ناسيوناليسم نيست ،بلکه يک عامل تشديدکننده
مھم نيز دارد که دخالت روزافزون قدرتھای
منطقهای و جھانی است .ھريک از اين قدرتھا،
در تالشاند از اين بحران به نفع مقاصد و اھداف
سياسی و نظامی خود بھرهبرداری کنند و رقبای
خود را به عقبنشينی وادارند .دخالتی که
پيوسته ،جنگھای داخلی را تشديد کرده و آن را
به کشورھای ديگر بسط داده است.
اگر تمرکز خود را بر ايران در بطن اين بحران
قرار دھيم ،اين واقعيت بر ھمگان آشکار است که
جمھوری اسالمی ايران ،يکی از آتشبياران
اصلی شعلهور ساختن جنگھای داخلی منطقه،
برافروختن نزاع فرقهھای شيعه و سنی در جھت
اھداف توسعهطلبانه پاناسالميستی و مداخله
نظامی در عراق ،سوريه ،لبنان و يمن است.
داعشی که امروز مظھر جنايات بیانتھای
اسالمگرايان در سراسر جھان شده است،
محصول سياست تجاوزکارانه امپرياليسم آمريکا
در عراق و دخالت روزافزون سياسی و نظامی
جمھوری اسالمی در جھت تقويت گروهھای
اسالمگرای شيعه برای سرکوب و کشتار سنی
مذھبان عراق است.
با شکست انقالبھای عربی و قدرت گيری
داعش در عراق و سوريه ،پوشيده نبود که اين
گروه مرتجع تالش خواھد کرد از نارضايتی
سنی مذھبان ساکن ايران ،بهويژه در استانھای
غربی به نفع خود بھرهبرداری کند و با
عضوگيری از ميان آنھا ،درگيریھای نظامی
را به درون ايران بکشاند .اين مسئله بھانه و
دستآويزی شد برای سياست توسعهطلبانه
پاناسالميستی جمھوری اسالمی و اين ادعای
پوچ که اگر ما در سوريه و عراق وارد
درگيریھای نظامی شدهايم ،برای جلوگيری از
نفوذ داعش در ايران است .درحالیکه ھرکس
میداند ماجرای دخالتھای سياسی و نظامی
جمھوری اسالمی در کشورھای منطقه ،بهپيش
از پيدايش داعش بازمیگردد.
بااينوجود ،داعش به تالش خود برای نفوذ در
ميان مردم مناطق مرزی ايران ادامه داد ،اما
موفقيتی نداشت و اگر تالشی ھم برای اقدامات
تروريستی در مناطق مرزی به عملآورده باشد،
بسيار محدود بود ،تا اينکه اقدام اخير در تھران

پيش آمد .اکنون داعش نه در شھرھای مرزی،
بلکه در تھران سر برآورد و به مجلس رژيم و
محل دفن رھبر اسالمگرايان شيعه حاکم بر ايران
حمله کرد .لذا اين اقدام تروريستھای دولت
اسالمی داعش ،يک رسوايی سياسی جدی برای
جمھوری اسالمی بود که برای مقابله با داعش،
خط قرمز خود را چھل کيلومتر فراتر از
مرزھای ايران تعيين کرده بود و ادعا میکرد
ايران يک کشور امن در ناامنی خاورميانه است.
واکنش سران و مقامات رژيم به اين اقدام داعش،
بهتماممعنا مفتضحانه بود .به مرکز قانونگذاری
رژيم و سمبل رھبر اسالمگرايان حاکم بر ايران،
در قلب تھران حمله مسلحانه شد ١٧ .تن که
اغلب آنھا مردم عادی و غيرنظامی بودهاند ،به
قتل رسيدند .بيش از چھل تن زخمی شدند.
خامنهای اما آن را "ترقهبازی" ناميد .رئيس
مجلس  ،رئيس کميسيون امنيت ملی و سياست
خارجی و رئيسجمھوری رژيم نيز ،اين اقدام
تروريستھای داعشی را بیاھميت و بزدالنه
ناميدند .يک رژيم استبدادی که ھمواره بر سر
قدرت خود الفوگزاف میگويد ،نمیتواند
واکنشی مفتضحانهتر از اين داشته باشد که حمله
سه داعشی به درون ساختمان مجلس و درگيری
 ۴ساعته را در قلب تھران "ترقهبازی" و
"بزدالنه" بنامد.
وزير اطالعات رژيم ھم برای توجيه ماجرا،
يکمشت داستانسرايی را سرھمبندی کرد و
ادعاھای عريض و طويل تحويل مردم داد .وی
گفت" :اين اولين طرح تروريستھا نبود و در
يک ،دو سال گذشته بيش از صد طرح
تروريستی داشتند که خنثی شد ...تقريبا ً ھر ھفته،
تيمھای دو نفره ،سه نفره ،يا افرادی که
بهصورت انفرادی فعاليت میکردند را شناسايی
و دستگير کرديم" ،وی دو روز بعد از حمله
تروريستی ادعا کرد که  ۴١تن ديگر از
طرفداران دولت اسالمی )داعش( را دستگير
کردهايم .اين تعداد ھمچنان رو به افزايش است.
تمام اين ادعاھای وزير اطالعات رژيم پوشالی
است .نمونه چنين ادعاھايی را قبالً ھم مردم
ايران شنيدهاند .اما حتی برای يک آدم ناآگاه ھم
پوشيده نيست که دستگيری بيش از  ۴٠داعشی
بدون درگيریھای نظامی ممکن نيست.
اما يک لحظه فرض بگيريم که تمام اين ادعاھای
وزير اطالعات حقيقت داشته باشد ،در طول
يکی ،دو سال گذشته ،ھر ھفته تيمھای دو ،سه
نفره داعشی دستگيرشده و اکنون ھم در فاصله
دو روز متجاوز از  ۴٠تن در شھرھای مختلف
ايران دستگيرشدهاند.
اين ديگر يک رسوايی تمام و کمال برای رژيم
است که مرتجعترين و منفورترين گروه
تروريست اسالمی ،توانسته چنان نفوذی در
ايران پيدا کند و آنقدر بهسادگی از ميان مردم
ايران عضوگيری نمايد که وزارت اطالعات در
طول يکی دو سال گذشته ،تقريبا ً ھر ھفته،
تيمھای دونفره و سه نفره را دستگير کرده است.
اما مستثنا از ابعاد اين قضيه ،سؤالی که در برابر

٢٢
ھمه مردم ايران قرار میگيرد ،اين است که چرا
و چگونه يکی از مرتجعترين گروهھای
اسالمگرا ،به نام داعش ،میتواند در مناطقی از
ايران نفوذ پيدا کند و از ميان جوانان اين مناطق
برای پيشبرد اھداف ضد انسانی خود عضوگيری
نمايد.
ھمانگونه که ھويت تروريستھای داعشی ،روز
چھارشنبه نشان داد ،اين افراد از ميان سنی
مذھبان منطقه کردستان به داعش پيوستهاند .لذا
اين ادعای دولتھای منطقه که در ھرکجا
سروکله داعشی پيدا شد و رشد کرد ،تالش
کردند ،برای پنھان داشتن داليل داخلی رشد اين
پديده ،آن را به تروريستھای اعزامی از
کشورھای ديگر نسبت دھند و برخی از چپھای
نادان ايرانی ھم ،حرفھای آنھا را تکرار
کردند ،در اينجا قبل از ھر چيز بطالن آن
اثباتشده است .بنابراين بايد در جستجوی علل
داخلی آن برآمد.
واقعيت اين است که جمھوری اسالمی از جھات
مختلف باعثوبانی پيوستن گروھی از جوانان
اين کشور به داعش است .جمھوری اسالمی از
ھمان بدو به قدرت رسيدنش در ايران ،برای
تضعيف مبارزه تودهھای مردم کردستان و
سرکوب آنھا ،تالش نمود در منطقهای که عموما ً
مردم دارای عقايد مذھبی سنی ھستند ،گرايشھا
و گروهھای مذھبی بهويژه بنيادگرايان سنی
مذھب را در برابر سازمانھای غيرمذھبی کرد
که در ميان مردم نفوذ و اعتبار داشتند ،تقويت
کند .اين سياست که البته در مناطق بسيار
محدودی در کردستان برای رژيم نتيجهبخش بود،
تا پيدايش دولت اسالمی )داعش( نهفقط مشکلی
برای رژيم نبود ،بلکه در خدمت جمھوری
اسالمی و پيشبرد سياستھای آن بود.
قدرت گيری داعش ،گرايش بنيادگرای سنی
مذھب کرد که در طول اين سالھا شکلگرفته و
تقويتشده بود ،زمينه مناسبی برای فعاليت داعش
گرديد .اما داليل عميقتری نيز برای گرايش
جوانان اين مناطق به داعش وجود دارد .تبعيض
و نابرابری مذھبی که يکی از ارکان سياست
دولت شيعیمذھب حاکم بر ايران را تشکيل
میدھد ،بهغيراز بھاييان که در معرض
بیرحمانهترين سرکوب قرار دارند ،بيشترين
فشار و سرکوب را متوجه سنیمذھبان در
سراسر ايران کرده است .عالوه بر اين ،مناطقی
که سنیمذھبان در آنھا زندگی میکنند ،با
ستمگری ملی نيز مواجهاند .اين مناطق ،ازنظر
اقتصادی نيز در زمره عقبماندهترين مناطق
کشورند و مردم شھرھا و روستاھای آنھا،
عموما ً بيکار و درنھايت فقر و بدبختی زندگی
میکنند.
بنابراين در يک چنين شرايطی که جمھوری
اسالمی ايران به اين مردم تحميل کرده است،
تعجبآور نخواھد بود که تعدادی از مردم اين
مناطق بهويژه جوانان بيکار ،فقير ،ناآگاه و عميقا ً
مذھبی به داعش بپيوندند .ھمانگونه که تعجبآور
درصفحه ٣

رژيم جمھوری اسالمی را بايد با يک اعتصاب عمومی سياسی و
قيام مسلحانه برانداخت
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خطری جدیتر از داعش
نبود گروھی از مردم ناآگاه و غرق در خرافات
مذھبی در سراسر ايران ،فريب خمينی شياد را
بخورند و در خدمت اھداف ارتجاعی و ضد
انسانی او ،حتی خود را نيز فدا کنند .پس اگر
اقدام تروريستی جوانان ناآگاه مذھبی طرفدار
داعش را محکوم میکنيم ،در وھله نخست ،بايد
صد برابر آن رژيم جمھوری اسالمی را محکوم
کرد که نهتنھا خود پيشقراول اقدامات تبھکارانه
داعش در وحشیگری ،کشتار ،ترور ،اعدام در
ايران و جھان بوده و ھست ،بلکه عامل و مسبب
رویآوری اين جوانان به داعش است.
اما با تمام اين اوصاف بايد گفت ،داعش خطری
جدی در ايران نيست .چراکه حتی سنیمذھبان
ايران که فجايع ھولناک دولت مذھبی را در ايران
تجربه کردهاند و روزمره اخبار وحشیگریھای
دولت اسالمی )داعش( را نيز میبينند و
میشنوند ،آگاهتر از آن ھستند که اسير دولت
اسالمی ديگری ،اين بار به نام داعش سنی
گردند .داعش البته تا وقتیکه موجوديت دارد،
میتواند تعداد بسيار محدودی از جوانان سنی
مذھب ايران را جذب کند ،اما ھرگز نمیتواند در
ميان تودهھای وسيع مردم نفوذ و پايگاه به دست
آورد .ازاينروست که میگوييم بهرغم اقدامات
تروريستی طرفداران داعش در ايران ،اين گروه
خطری جدی برای مردم ايران نيست .کاری که
اين گروه تروريست اسالمی در ايران انجام
میدھد ،دقيقا ً آن چيزی ست که داعشيان حاکم بر
ايران ،يعنی جمھوری اسالمی ،برای پيشبرد
سياستھای داخلی و منطقهای خود از آن استفاده
و بھرهبرداری میکند .رژيم جمھوری اسالمی
اين تروريسم طرفداران داعش را دستآويز
تشديد سرکوب و اختناق عليه کارگران
وزحمتکشان قرار خواھد داد .ھماکنون نيز
آشکار است که اقدامات پليسی جمھوری اسالمی،
به بھانه مبارزه با تروريسم عليه مردم ايران
تشديد شده است .لشکرکشی پليسی رژيم در
خيابانھا ،يورش به خانهھا و مراکز مسکونی
مردم سنی مذھب ،گوشهای از اقدامات رژيم در
چند روز اخير بوده است.
بھرهبرداری رژيم از اقدامات تروريستی گروه
داعش ،اما به ھمينجا محدود نمیشود.
تودهھای زحمتکش مردم ايران که میدانند
درنتيجه دخالت روزافزون نظامی جمھوری
اسالمی در ديگر کشورھای منطقه ،ھرسال
ميلياردھا دالر حاصل کار و زحمت آنھا ،درراه
جاهطلبیھای طبقه حاکم بر ايران نابود میشود و
عالوه بر اين ،با ادامه سياست خارجی
توسعهطلبانه و افزايش تشنجھا و مخاصمات
منطقهای ،خطرات جدیتری آنھا را تھديد
میکند ،از مدتھا پيش ،حتی در اعتراضات
خيابانی خود خواھان پايان يافتن اين
ماجراجوئیھای رژيم شدهاند .نارضايتی از اين
بابت در ميان تودهھای مردم ايران وسعت گرفته
است.
رژيم جمھوری اسالمی میکوشد ،تروريسم
اسالمی داعش را در داخل ايران ،دستآويز و

توجيه ديگری بهويژه برای دخالت نظامی و
سياسی بيشتر در کشورھای ديگر قرار دھد.
خامنهای در سخنرانی خود ،فرصت را برای
توجيه اين سياست ارتجاعی غنيمت شمرد و
گفت" :اين حوادث نشان داد که اگر چنانچه در
آن نقطهای که مرکز اصلی اين فتنهھاست،
ايستادگی نمیکرديم ،ما تا حاال گرفتاریھای
زيادی از اين ناحيه در داخل کشور داشتيم".
در پی گفتار خامنهای ،ديگر سران و مقامات
رژيم با صراحت بيشتری حرفھای او را تکرار
کردند .رئيس کميسيون امنيت ملی و سياست
خارجی مجلس گفت :اقدام داعش "ضرورت
جدی مقابله با تروريستھا صدھا کيلومتر دورتر
از مرزھای سرزمينیمان را نشان داد".
يک عضو ديگر اين کميسيون گفت" :با اقدامات
تروريستی روز چھارشنبه  ١٧خرداد ،مردم
بيشازپيش اين حق را به دولت میدھند که در
خارج از مرزھايش به مؤلفهھای امنيت کشور
بپردازد".
آن خطری که بهطورجدی در شرايط کنونی،
تودهھای مردم ايران را تھديد میکند ،دقيقا ً در
ھمينجاست.
جمھوری اسالمی مصمم است که به سياست
خارجی توسعهطلبانه پاناسالميستی خود ،ادامه
دھد .اين سياست که ھمراه با دخالتھای نظامی
و سياسی روزافزون ،در کشورھای ديگر منطقه
است ،به نحو روزافزونی تضادھای جمھوری
اسالمی با ديگر دولتھای ارتجاعی منطقه و
حتی برخی از قدرتھای جھانی از نمونه
امپرياليسم آمريکا را تشديد خواھد کرد.
ھمانگونه که در سوريه ،عراق و يمن ديدهايم،
اين دخالتھای جمھوری اسالمی ،دولتھای
ديگر مرتجع منطقه ازجمله دولتھای عربی،
بهويژه عربستان سعودی ،ترکيه ،اسرائيل و نيز
آمريکا را به دخالت و مقابله گستردهتر و ايجاد و
تقويت ديگر گروهھای ارتجاعی و اسالمی
وامیدارد.
ھيچگاه رابطه جمھوری اسالمی با مھمترين
کشورھای منطقه خاورميانه ھمچون امروز
خصمانه نبوده است .ادامه سياست خارجی
توسعهطلبانه و ھژمونیطلبانه جمھوری اسالمی،
اين تضادھا را بهشدت حاد کرده است .در بطن
اين شرايط ،درنتيجه به قدرت رسيدن ترامپ در
آمريکا و حمايت او از رقبای جمھوری اسالمی،
تشنجات بيشازپيش افزايشيافته است .حال ببينيم
اين تشنجات چه عواقب خطرناکی برای تودهھای
مردم ايران در پی خواھد داشت؟
واقعيتی که اکنون بايد به بر آن تأکيد نمود و
وزير دفاع مرتجع عربستان سعودی بهصراحت
به آن اشاره کرد ،کشاندن جنگھای داخلی منطقه
به درون ايران است .در اينجا صحبت از وقوع
جنگ مستقيم ميان دولتھای اين منطقه نيست،
بلکه جنگ نيابتی نظير سوريه است که تعدادی
از دولتھا بدون اينکه نيروی نظامی آنھا
مستقيما ً حضورداشته باشد ،با حمايت تسليحاتی و
مالی از گروهھای معينی ،سياست خود را پيش
میبرند .آيا در ايران چنين شرايطی وجود دارد؟
بايد گفت متأسفانه آری و ھمين خطر است که
تودهھای مردم ايران را بهطورجدی تھديد میکند
و درگيریھای منطقهای جمھوری اسالمی
احتمال و امکان آن را مدام افزايش میدھد.

واقعيت غيرقابلانکار در ايران ،نارضايتی
عمومی تودهھای مردم سراسر ايران است .اين
نارضايتی که واکنش بهحق تودهی مردم به
سياستھای داخلی و خارجی ارتجاعی جمھوری
اسالمی ،پايمال شدن ابتدايیترين حقوق انسانی،
دمکراتيک و آزادیھای سياسی ،فقر ،گرسنگی
و بيکاری ميليونھا تن از مردم است ،متأسفانه
تاکنون نتوانسته است به درجهای از رشد
مبارزات ارتقا يابد که بساط ننگين جمھوری
اسالمی را از ايران برچيند و تضادھای داخلی و
خارجی را حل کند.
در استانھا و شھرھای مرزی کشور ،وضع از
جميع جھات وخيمتر از تمام مناطق ايران است و
اغلب مردم اين مناطق عالوه بر ستم و سرکوبی
که عموم تودهھای مردم ايران با آن مواجهاند ،در
معرض ستمھا و تبعيضھای ويژه مذھبی و ملی
نيز قرار دارند .ازنظر معيشتی نيز اکثريت بسيار
بزرگ اين مردم ،در وخيمترين شرايط به سر
میبرند .بنابراين در اين مناطق ،نارضايتی در
اوج خود قرار دارد.
در طی چندين سال گذشته درنتيجه تحوالت
منطقه  ،فشارھا و اقدامات ستمگرانه متعدد
رژيم ،گرايشھای ناسيوناليستی و مذھبی به
ھمراه گروهھا و جريانات ناسيوناليستی و مذھبی
در مناطق مرزی ايران رشد کردهاند .در
بلوچستان ،گروه موسوم به جيشالعدل ،به
مرحلهای رشد کرده و تقويتشده است که در
چندين ماه اخير درگيریھای نظامی متعددی
داشته و ضربات سنگينی به نيروھای نظامی
رژيم زده است .نفوذ اين گروه بهويژه در ميان
جوانان بلوچ پيوسته در حال افزايش است.
در خوزستان که درگيریھای مسلحانه در
سالھای اخير افزايشيافته ،اين درگيریھا
ھمچنان ادامه دارد .جمھوری اسالمی دهھا تن از
عربھای خوزستان را به جوخه اعدام سپرد ،با
اين پندار که بازور و سرکوب ماجرا را خاتمه
دھد .اما ھمانگونه که در ھفتهھای اخير شاھد
بوديم ،اين درگيریھای نظامی به مرحلهای
رسيده که يکی از کالنتریھای رژيم موردحمله
مسلحانه قرار گرفت .گروهھای فعال در اين
درگيریھا ناسيوناليستھای تجزيهطلب از نمونه
جنبش عربی آزادیبخش األحوازھستند.
در کردستان ،سازمانھا و گروهھايی که زمانی
برای خودمختاری در کردستان و دمکراسی
برای ايران ،مبارزه میکردند ،اکنون تحت تأثير
تحوالت در عراق و سوريه ،گرايشھای
ناسيوناليستی در آنھا شديداً رشد کرده است.
در جنبش مردم
سازمانھای شناختهشده
کردستان که در ميان مردم اين منطقه نفوذ دارند،
اکنون دست ياری بهسوی آمريکا و حتی
دولتھای مرتجع منطقه از نمونه عربستان دراز
کردهاند.
در آذربايجان که ظاھراً آرام به نظر میرسد،
گرايشھای ناسيوناليستی به درجهای رشد کرده
که بهسادگی میتوان حتی در مسابقات ورزشی
ديد .رھبری اين ناسيوناليسم در دست گروهھای
تجزيهطلبی است که وابسته به سازمانھای
اطالعاتی ترکيه ،جمھوری آذربايجان و دولت
آمريکاست.
با اين توضيحات روشن است که اين آمادگی در
درصفحه ۵
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طرح اشتغالزايی يا طرح بيگاری و اشتغالزدايی؟
پرسش اين است که ھدف اصلی و مرکزی دولت
از اجرای اين طرح چيست؟ وزير کار وعده داده
است ساالنه  ١٠٠ھزار و معاون وی گفته است
 ١۵٠ھزار شغل از اين طريق ايجاد خواھد شد.
اما ببينيم بر پايه مفاد اين طرح ،ضوابط و به
اصطالح راهکارھای آن آيا واقعا اشتغال ايجاد
خواھدشد؟ آيا دانشآموختگان دانشگاھی که حدود
 ۶٠تا  ٧٠درصد بيکاران را تشکيل میدھند ،اين
قربانيانی که قرار است از روی ناگزيری احتماال
در دامی که نوکران سرمايه پھن کردهاند گرفتار
آيند ،شغلی بدست خواھند آورد و از بيکاری
نجات خواھند يافت؟ يا نه ھدف اصلی دولت چيز
ديگری است؟
مطابق طرح "کاج" دانشآموختگان دانشگاھی
پس از ثبت نام به کارگاهھا و کارخانهھا اعزام
میشوند تا يک دوره کارآموزی  ۴تا  ۶ماھه را
بگذرانند .در طی اين دوره ،کارآموز به حال
خود رھا و دربست در اختيار کارفرما قرار
میگيرد  .دولت ھيچگونه مسئوليتی در قبال وی
ندارد جز اينکه معادل يک سوم حداقل دستمزد
مصوب شورای عالی کار را ) ٣١٠ھزار تومان
در سال  (٩۶به کارفرما میدھد که به کارآموز
بپردازد .ھمين و بس! تمام آن چيزی که بر طبق
اين طرح ويژهی اشتغال دانشآموختگان
دانشگاھی اعم از ليسانس ،فوقليسانس يا دکترا
تعلق میگيرد ھمين است! باضافه اينکه کارآموز
در دوره کارآموزی ،توسط وزارت کار تحت
پوشش فقط بيمه حوادث نيز قرار میگيرد.
الزم است در ھمين آغاز بگوييم که اين طرح،
در اساس روايت ديگری از طرح فوق ارتجاعی
"استاد شاگردی" است که پيشينه آن به سال ٨۶
و دوره احمدینژاد برمیگردد .بسياری از
طرحھا و لوايح ضد کارگری که احمدینژاد
درصدد تصويب و اجرای آن بود ،بدليل
اعتراضات و مخالفت شديد کارگران و تشکلھای
کارگری ،نتوانست تصويب و به مرحله اجرا
گذاشته شود و اين تالشھا ناکام ماند .طرحھای
ياد شده يا مسکوت گذاشته شد يا بطور کلی از
دستور کار کابينه خارج و به بايگانی سپرده شد.
علی ربيعی اين عنصر پليد امنيتی و ُمھرهی
خوش خط و خال بورژوازی که ھر بار سعی
کرده است طرحھا و برنامهھای معوق مانده
سرمايهداران را به مرحله اجرا بگذارد ،ديروز
سعی کرد اليحه "اصالح قانون کار" را به
تصويب برساند و امروز درصدد اجرای
طرحیست که مخالفت گسترده و مبارزه
کارگران با اين گونه طرحھا ،بر آن مھر ابطال و
ناکامی کوبيده است.
دارودسته علی ربيعی و کل کابينه روحانی ممکن
است با طرح اين موضوع که در ساير کشورھا
از جمله در کشورھای اروپايی نيز راه کارھايی
برای کارآموزی جوانان بيکار و کسب مھارت
وجود دارد ،چنين وانمود سازند که اين طرح به
سود بيکاران و اشتغالزاست .ما خواھيم ديد که
اين طرح نه فقط به سود بيکاران و شاغالن
نيست و اشتغالی ايجاد نمیکند ،که نتايج
معکوسی نيز ببار میآورد و تا آنجا که به
چارچوبھا و ضوابط اين طرح برمیگردد ،نه

فقط با آنچه که در کشورھای اروپايی اجرا
میشود قابل قياس نيست و زمين تا آسمان با آن
تفاوت دارد ،بلکه حتا نسبت به آنچه که در
طرحھای پيشين و يا حتا قانون کار جمھوری
اسالمی پيشبينی شده است به مراتب عقبتر و
ارتجاعیتر است .ما خواھيم ديد که اين يک
طرح صددرصد ضد کارگریست و از جميع
جھات به سود سرمايهداران و به زيان طبقه
کارگر است.
مطابق اين طرح ،پس از اعزام کارآموزان به
کارخانهھا ،اوال ھيچ مکانيزم نظارتی بر عملکرد
کارفرما وجود ندارد و ھيچ بحثی از انعقاد
قرارداد ميان کارفرما و کارآموز نيست .کارآموز
فقط يک سوم حداقل دستمزد را که دولت
میپردازد میگيرد اما برای کارفرما مجانی کار
میکند .کارفرما کامال مختار است در حين
دورهی کارآموزی يا پايان آن ،عذر کارآموز را
بخواھد و ھيچگونه تعھدی نسبت به جذب قطعی
او ندارد .ھيچگونه برنامهای برای آشنايی
کارآموز با مسائل و آموزشھای ايمنی وجود
ندارد و کارآموز از ھمان آغاز مستقيما در
معرض حوادث ناشی ازکار قرار میگيرد.
عالوه بر ھمه اينھا ،کارآموز حتا از خدمات
بيمهھای اجتماعی و درمانی نيز محروم است.
اين در حالیست که در طرحھای پيشين کارفرما
موظف بود با کارآموز قرارداد منعقد کند ،يک
دوم حداقل دستمزد به او پرداخت میشد و در
پايان دوره کارآموزی اگر کارفرما تمايلی به
استخدام کارآموز نداشت ،بايستی  ۵٠درصد
ھزينهھا را به دولت میپرداخت .حتا برطبق
قانون کار نيز کارآموز ،کارگر نوجوانی به
حساب میآيد که قانونا از خدمات بيمهھای
اجتماعی و درمانی برخوردار است و
آموزشھای ايمنی کارآموز الزامیست .اما دست
پخت جديد وزير کار که زير پوشش ايجاد
اشتغال ،تشديد استثمار و بيگاری نيروی جوان
کار را سازمان میدھد ،حتا از طرحھای
ارتجاعی پيشين نيز ارتجاعیتر است و برای
نيروی کار زيانبارتر!
بديھیست که سرمايهداران با حرص و ولع
بیپايان از اين طرح که بايد آن را طرح مشترک
دارودستهی احمدینژاد و روحانی به حساب
آورد و علی ربيعی مجری آن است ،استقبال
خواھند کرد.
تاکنون ھمه بحثھا اين بود که در دوره حسن
روحانی طرحھای گوناگونی به منظور آنکه
نيروی کار ارزان در اختيار سرمايهداران قرار
دھد ،به اجرا درآمده است ،اما اکنون موضوع از
اين حد فراتر رفته و صحبت بر سر طرحیست
که نيروی کار مطلقا مفت و مجانی را در اختيار
سرمايهداران قرار میدھد .اجرای اين طرح به
معنای محرومسازی ميليونھا دانشآموخته
دانشگاھی و جويای کار از حداقلھای حقوقیست
که بخشا حتا در قانون کار جمھوری اسالمی نيز
به رسميت شناخته شده است .کارآموزان در
حالیکه در کارگاهھا و کارخانهھا برای
سرمايهداران کار میکنند و به شدت استثمار
میشوند اما کارفرما ريالی به آنھا نمی پردازد.

بنابراين ،طرحی که به نام بدلی کارآفرينی و
اشتغال جوانان خوانده شده ،جز بيگاری و تحميل
شرايط شبه بردهداری بر جوانان و
دانشآموختگان دانشگاھی چيز ديگری نيست.
اين طرح البته فقط سازماندھی استثمار و بيگاری
دانشآموختگان دانشگاھی نيست ،طرح اخراج
کارگران فعال شاغل ھم ھست .در طرح )کاج(
دستپخت وزير کار چنين قيد شده است که واحد
پذيرنده کارورز به ازاء ھر  ۵نفر شاغل خود
مجاز به پذيرش يک کارورز )کارآموز(
میباشد .بدين ترتيب کارخانهای که بفرض ٢٠٠
کارگر دارد ،کارفرما میتواند  ۴٠کارآموز
بگيرد و در جا  ۴٠کارگر شاغل را اخراج کند.
کارفرما در حالیکه از  ۴٠نيروی کار جديد به
اندازه کارگران قبلی و يا حتا بيشتر کار میکشد،
اما مزدی به کارگر نمیدھد .حق اوالد و مسکن
و غيره نمیپردازد ،مجبور نيست سھم بيمه برای
کارگران را به حساب سازمان تامين اجتماعی
واريز کند ،الزم نيست با کارگر قرارداد ببندد و
نھايتا نيازی به پرداخت سنوات بازنشستگی و
دغدغه رعايت موازين مندرج در قانون کار و
امثال آن ھم نيست .بديھیست که اين ماجرا
میتواند در دورهھای بعدی نيز تکرار شود و
سرمايهدار به تدريج نيروی کار مفت و مجانی را
جايگزين بخش زيادی از نيروی کار فوقالعاده
ارزان کنونی سازد .در واقعيت امر در اين طرح
به اصطالح اشتغالزايی نه فقط شغلی ايجاد
نمیشود ،بلکه کارگران شاغل نيز شغل خود را
از دست میدھند .عالوه بر آن در وضعيت فرد
جويای کار يا کارآموزی که برای رھايی از
بيکاری ،به بيگاری کشيده شده نيز چندان تغيير
مثبتی روی نخواھد داد .کارآموز در حالیکه به
اندازهی کارگران ديگر و حتا بيشتر کار میکند،
از حقوق يک کارگر – در ھمان محدوده بسيار
نازلی که بتوان از حقوق قانونی کارگر در
جمھوری اسالمی صحبت کرد – برخوردار
نيست .در طرحی که از ھمه جھت به سود
سرمايهداران است ،ھيچ چشمانداز مثبتی برای
استخدام و رھايی او از بيکاری وجود ندارد .اين
را ھم اضافه کنيم در اين طرحی که از ھمه جھت
به سود سرمايهداران تنظيم يافته و اساسا بخاطر
تشديد استثمار و افزايش سود سرمايهداران
طراحی شده است ،به اين نکته نيز اشاره شده که
در صورت استخدام کارورز )کارآموز( توسط
پذيرنده )کارفرما( ،کارفرما به مدت دو سال از
تاريخ شروع به کار کارگر ،از پرداخت حق بيمه
معاف خواھد بود .اين ھم امتياز ديگری است که
دولت به کارفرما اعطا کرده است .سرمايهداران
يکبار بهطور کلی از پرداخت دستمزد معاف
میشوند و بار ديگر از پرداخت حق بيمه .حال
اگر پرداخت سھم بيمه کارفرما را دولت تعھد
کند ،روشن است که آن را از جيب کارگران
میپردازد .صرفنظر از اينکه در حال حاضر
دولت حدود  ١٣٠ھزار ميليارد تومان به سازمان
تامين اجتماعی بدھکار است! اگر ھم چيزی به
حساب سازمان تامين اجتماعی واريز نشود ،باز
اين سرمايه سازمان تامين اجتماعی يعنی حاصل
دسترنج کارگران است که ھزينه میشود.
البته در کشورھای اروپايی نيز طرحھای
کارآموزی برای آموزش جوانان و جويندگان کار
به اجرا گذاشته میشود با اين تفاوتھای بسيار
درصفحه ۵

نيمه دوم خرداد  ٩۶شماره ٧۴٣

۵۵

از صفحه ۴

طرح اشتغالزايی يا طرح بيگاری و اشتغالزدايی؟
بزرگ که اوال کارآموز در تمام دوران
کارآموزی حداقل دستمزد و حقوق را دريافت
میکند .ھزينه اياب و ذھاب و لباس کار به او
پرداخت میشود ،ثانيا کارآموز چه در دوره
کارآموزی چه قبل و چه بعد از آن ،از بيمه کامل
درمانی و خدمات اجتماعی برخوردار است و
ثالثا چنانچه کارفرما کارآموز را استخدام نکند،
يا پس از مدتی کار ،دوباره بيکار شود،
ھزينهھای زندگی او توسط اداره بيکاری و اداره
خدمات اجتماعی تامين میشود و ھيچ خللی در
وضعيت بيمه و تامين معاش وی به وجود نمی
آيد .بنابر اين مقايسه طرحھای به اصطالح
اشتغالزايی از نوع طرح "کاج"علی ربيعی
وزير کار رژيم با برنامهھای آموزش کارآموزان
و جويندگان کار در کشورھای اروپايی،
قياسیست معالفارق و بکلی بیمصداق!
اين واقعيت بر کسی پوشيده نيست که اقدامات و
اجرای طرحھای گوناگون به سود سرمايهداران
و به منظور تشديد استثمار طبقه کارگر ،در
دورهی حسن روحانی بيش از پيش افزايش يافته
است .سياستھای اقتصادی نئوليبرال که تماما به
سود استثمارگران و به زيان کارگران است
گسترش بيشتری يافته است .روحانی که مکرر
از ضرورت سرمايه گذاری خارجی سخن گفته و
درپھن کردن فرش قرمرمز زير پای شرکت ھا و
سرمايه داران خارجی سر از پا نمی شناسد
درصدد آن است که ھدايای وسوسه انگيزی را به
آن ھا اعطا کند .تالش ھای چھار ساله علی
ربيعی وزير کار روحانی برای به تصويب
رساندن "اليحه اصالح قانون کار" دست پخت
کابينه احمدینژاد  ،بدليل مخالفت شديد کارگران
و عکسالعمل اعتراضی تشکلھای کارگری و
بخشھای پيشرو طبقه کارگر ،با شکست روبرو
"انتخابات"
آستانه
در
درست
شد.
رياستجمھوری ،علی ربيعی اليحه فوق را از
مجلس پس گرفت .اما ھمينکه سروصدای
"انتخابات" خوابيدو شيادان و کارگزاران
سرمايه ،بھرهبرداری از اين ماجرا را انجام شده
يافتند ،در ادامه سياستھای ضد کارگری و
پروارسازی بيش از پيش سرمايهداران ،بار ديگر
تعرض ديگری را عليه طبقه کارگر سازمان
دادند .کابينه روحانی تحت پوشش طرح
اشتغالزايی ،در واقع میخواھد دانشآموختگان
دانشگاھی را به بيگاری بگمارد ،نيروی کار
مفت و مجانی به سرمايهداران اعطا کند ،نيروی
کار شاغل را از کار بيکار و استثمار طبقه

کارگر را بيش از پيش تشديد کند.
اما کارگران در برابر اين طرح فوق ارتجاعی
که نه طرح اشتغالزايی که در بھترين حالت
طرح اشتغالزدايیست خواھند ايستاد .طبقه
کارگر و تشکلھا و فعاالن کارگری بدون شک
در برابر اين تعرض جديد سرمايه و در مخالفت
با آن دست به اعتراض و مبارزه خواھند زد و
دولت را مانند نمونهھای پيشين از جمله طرح
"استاد شاگری" يا "اليحه اصالح قانون کار" به
عقبنشينی وادار خواھند کرد.
طرحی که وزارت کار جمھوری اسالمی با نام
اشتغالزايی در صدد است بر کارگران و
جويندگان کار تحميل کند چيزی جز به بيگاری
کشيدن دانشاموختگان دانشگاھی و طرح
بيکارسازی کارگران شاغل نيست که ھمه
کارگران و جويندگان کار با آن مخالفاند.
دانشآموختگان دانشگاھی که موضوع اصلی اين
طرح ھستند ،خواھان کار و شغل مناسب،
خواھان دستمزد کافی ،خواھان قرارداد و
استخدام دائمی ،خواھان ضمانت شغلی،
برخورداری کامل از بيمه خدمات درمانی و
تامين اجتماعی ھستند ،به بيگاری تن نخواھند داد
و برای دستيابی به اين حداقلھا ،به مبارزه عليه
سرمايهداران ،دولت و کارگزاران ريز و درشت
آنھا روی خواھند آورد.
سرمايه داران ھمواره ازانبوه بيکارانی که
بخاطر فقر و گرسنگی آماده اند با کم ترين
دستمزدھا کارکنند ،به سود خود و استثمار بيشتر
طبقه کارگر بھره جسته اند.درعين حال آن ھا
ھمواره تالش کرده اند تا با ايجاد نفاق و چند
دستگی درميان کارگران ازجمله کارگران شاغل
و بيکار ،درراه اتحاد کارگران مانع تراشی
کنند.کارگران پيشرو و تشکل ھای مستقل
کارگری بايد عليه اين تالش ھای مذبوحانه
افشاگری و آن را خنثی سازند .ميليون ھا بيکار
ازجمله چند ميليون دانش آموختگان دانشگاھی
بيکار و جويای کار که اکثريت آن ھا خواه ناخواه
درصفوف طبقه کارگر جای می گيرند ،درخنثی
سازی نقشه ھای شوم سرمايه داران و دولت آن
ھا و حفظ اتحاد کارگران نقش مھمی دارند .آن ھا
درعين حال می توانند صفوف بيکاران را متحد
سازند و با ايجاد تشکل مستقل ويژه کارگران
بيکار و جويای کار ،ازحقوق دانش آموختگان
دانشگاھی و ھمهی بيکاران و جويندگان کار دفاع
کنند.

دولت موظف است برای تمام
بيکاران و جويندگان کار،
اشتغال ايجاد نمايد
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از صفحه ٣

خطری جدیتر از داعش
تقريبا ً عموم مناطق مرزی کشور وجود دارد که
دولتھای رقيب جمھوری اسالمی بخواھند با
سرازير کردن پول و سالح ،جنگھای داخلی
منطقه را به درون مناطق مرزی ايران بکشانند و
اگر چنين اتفاقی رخ دھد ،قطعا ً فاجعهای به وقوع
خواھد پيوست که تمام ايران را فرا خواھد
گرفت.
جمھوری اسالمی با ادامه سياستھای ارتجاعی
داخلی و خارجی خود دارد تودهھای مردم ايران
را بهسوی ورطهای ھولناک و فاجعهای بزرگ
سوق میدھد .به اوضاع فاجعهبار سوريه نگاه
کنيد و ببينيد رژيم حاکم بر اين کشور و کشمکش
و رقابت قدرتھای منطقهای و جھانی ،چه بر
سر مردم اين کشور آورده اند .فراموش نبايد کرد
که جمھوری اسالمی با ھمين سياست ،صدام را
تحريک به حمله به ايران کرد ،ھشت سال جنگی
را ادامه داد که در جريان آن صدھا ھزار تن فقط
از مردم ايران کشته و معلول شدند ،مناطقی از
کشور ويران شد و سرانجام نيز رھبران مرتجع
دو کشور با يکديگر آشتی کردند .نبايد اجازه داد
که اين فجايع به شکل ديگری تکرار شود .ھنوز
فرصت برای رھايی از فاجعهای که ارتجاع
داخلی و خارجی ،در تدارک ايجاد آن است ،باقی
است .کارگران و زحمتکشان ايران میتوانند،
مانع وقوع اين فاجعه گردند ،به شرطی که مصمم
شوند ،سرنوشت خود را به دست بگيرند و با
سرنگونی جمھوری اسالمی و استقرار يک
حکومت انقالبی شورايی ،تمام مطالبات عموم
مردم را به شکل راديکال عملی سازند و با اين
اقدام ابتکار عمل را از دست ارتجاع داخلی،
منطقهای و بينالمللی درآورند.

نيمه دوم خرداد  ٩۶شماره ٧۴٣
از صفحه ١

ورشکستگی موسسات اعتباری و
چشمانداز تيره اقتصاد سرمايهداری ايران
ورشکست میشود .برای نمونه در سال ،٨٢
صندوق قرضالحسنه "آلطه" و "محمدرسول ﷲ
جی اصفھان" اعالم ورشکستی کردند .اين دو
صندوق در مجموع  ٢۴٠ھزار سپردهگذار
داشتند که ورشکستگی آنھا منجر به اعتراضاتی
در شھر اصفھان شد .اما بويژه پس از روی کار
آمدن کابينهی روحانی است که مساله
ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری و حتا
بانکھا به يک معضل بزرگ اقتصادی تبديل
شد.
ورشکستگی موسسه مالی و اعتباری "ثامن
الحجج" در سال  ٩۴که به طور رسمی در سال
 ٩۵منحل گرديد ،اولين بروز حاد بحران
اقتصادی در موسسات مالی بود که سروصدای
زيادی نيز برپا کرد .موسسه اعتباری "ثامن
الحجج"  ١٢٨ھزار ميليارد سپرده از  ٢ميليون و
سيصد ھزار سپرده گذار جذب کرده بود که از
اين ميزان  ٧٠ھزار ميليارد ﷼ را تنھا صرف
خريد امالک و مستغالت کرده بود که با رکود
مسکن با مشکل بازپرداخت بھره سپردهھا روبرو
گرديد .اين موسسه ساالنه میبايست حدود ٣٠
ھزار ميليارد بھره به سپردهگذاران میپرداخت.
ھنگامی که اين موسسه ورشکسته و منحل اعالم
گرديد تنھا  ٨ھزار و  ۶٠٠ميليارد ﷼ موجودی
به صورت واقعی در آن باقی مانده بود.
پيش از آن موسسه اعتباری )تعاونی( "ميزان" با
 ٧٠٠ھزار سپردهگذار و چھارھزار سھامدار و
 ١١٠شعبه در سراسر کشور اعالم ورشکستگی
کرده بود که دولت برای جلوگيری از بروز
بحران و اعتراض سپردهگذاران ،بانک صادرات
را به عنوان بانک مسئول برای تصفيه حساب
سپردهگذاران تعيين کرد .اگرچه با گذشت  ٢سال
ھنوز اصل پول اغلب سپردهگذاران پرداخت
نشده است .موسسه اعتباری ميزان يکی از ٣
موسسه اعتباری بود که به دليل دادن وام کالن به
شرکت "پديده شانديز" با بحران مالی روبرو شده
بودند.
اگر در سال  ٨٢ورشکستگی موسسات مالی بيش
از ھر چيز نتيجه فساد حاکم بر سيستم مالی و از
جمله صندوقھای قرضالحسنه بود ،علت اصلی
ورشکستگیھای اخير  -جدا از نقشی که سيستم
فاسد بانکی داشته و دارد  -بحران عميق
اقتصادی است که بعد از تحريمھای نفتی به
يکباره به صورت انفجاری خود را نشان داد .باال
رفتن سرسامآور بھای نفت و پس از آن
تحريمھای نفتی که باعث کاھش شديد درآمدھای
دولت گرديد ،دو علت اصلی تبلور حاد بحرانی
بودند که دھهھا به صورت بحران رکود –
تورمی بر اقتصاد ايران سايه افکنده بود.
در وھله اول ،درآمدھای باالی نفتی با
سياستھای اقتصادی دولت در تزريق اين درآمد
به بازار ،منجر به افزايش شديد نقدينگی در
جامعه شد ،اما در مرحلهی بعد ،زمانی که دولت
به واسطهی تحريمھای ھستهای از درآمدھای بی
سابقهی نفتی محروم گرديد ،ھم از قدرت دولت
برای کنترل بازار کاسته شد و ھم دولت را به
دليل حجم بزرگ آن با موانع بزرگ مالی از

جمله کسری بودجه تا  ۵٠درصد روبرو ساخت
که منجر به افزايش مجدد نقدينگی و از دست
رفتن ھر چه بيشتر کنترل بازار گرديد .درست
در ھمين سالھاست که ما شاھد شتابگيری در
ثروتمند شدن بخش کوچکی از جامعه ھستيم .در
اين سالھا شکاف طبقاتی به شکلی بی سابقه
افزايش يافت و در حالی که جمعيت زير خط فقر
کشور را به  ٧٠درصد رساند ،اقليتی کوچک به
ثروتھای افسانهای دست يافتند؛ تا جايی که به
گفتهی مصباحی مقدم نماينده سابق مجلس در
يک گفتگوی تلويزيونی ،ھم اکنون تنھا  ٢درصد
خانوارھای کشور مالک  ٨٠درصد سپردهھای
بانکی ھستند و اين روندیست که در سالھای
اخير افزايش يافته و تعداد کسانی که صاحبان اين
وجوه ھستند مدام کاھش میيابد.
واقعيت اقتصاد ايران اين است که افزايش
سرسامآور تعداد بانکھا و موسسات مالی ھيچ
ربطی به رونق اقتصادی نداشت ،بلکه اين
موسسات مالی تنھا بستری را فراھم ساختند تا
اقليتی کوچک با جمعآوری ھر چه بيشتر
نقدينگی ،بخشھای ھر چه بزرگتری از اقتصاد
را ببلعند .سرمايهگذاری بانکھا و موسسات
اعتباری در بخش مسکن ،خريد و فروش ارز و
سکه ،بازرگانی و برخی از رشتهھای خاص
صنعتی که با رانت ھمراه است )مانند
پتروشيمی( نشان از اين حقيقت دارد.
براساس گزارش سال گذشتهی "مرکز
پژوھشھای مجلس" ۵٧ ،درصد دارايی٢۵ /۵ ،
درصد فروش و  ١٧درصد ارزش افزوده ۵٠٠
شرکت برتر ايرانی مربوط به گروه بانکھا و
موسسات اعتباری بوده است .در بين  ١٠شرکت
برتر کشور با باالترين ميزان دارايی ٨ ،مورد
مربوط به گروه بانکھا و موسسات اعتباری
میباشد ،و اين تازه شرکتھايی ھستند که به
طور مستقيم وابسته به بانکھا ھستند .قريب به
اتفاق شرکتھای بزرگ )بهغير از شرکتھايی
که مستقيما متعلق به دولت ھستند( يا به طور
مستقيم متعلق به بانکھا و موسسات اعتباری
ھستند و يا متعلق به سھامداران اصلی اين
بانکھا و موسسات می باشند که اغلب نيز با
گرفتن وام از ھمان بانکھا به تملک درآوردهاند.
حجم نقدينگی در سال  ٨۴يعنی سال آغاز به کار
کابينه اول احمدینژاد  ۶٧ھزار ميليارد تومان
بود که در طول  ١٢سال به  ١٢۵٣ھزار ميليارد
تومان رسيده است يعنی نزديک به  ١٩برابر.
رشد نقدينگی در کابينهھای احمدینژاد به طور
متوسط ساالنه باالی  ٢۶درصد بود که در
دورهی روحانی به بيش از  ٢٨درصد رسيد.
روحانی خود رشد نقدينگی در دورهی چھار
سالهی رياست خود را  ٢۵درصد اعالم کرده
است ،اما در ھر صورت نقدينگی در طول ۴۴
ماه کابينهی روحانی  ٧٧٣ھزار ميليارد تومان
افزايش يافت ،يعنی  ۶٢درصد از کل نقدينگی
موجود مربوط به اين  ۴۴ماه است .اين ميزان از
رشد نقدينگی در حالی بوجود آمد که در اغلب
اين سالھا اقتصاد با رشد منفی ھمراه بود و
درآمد سرانه نيز روند نزولی طی کرد .براساس

۶۶
آمارھای صندوق بينالمللی پول )که خود متکی
به آمارھای رسمی دولتی است( در حالی که
درآمد سرانه توليد ناخالص ملی در پايان سال
 ۵٢٩٠ ،٢٠١۴دالر بود ،در سال  ٢٠١۵به
 ۴٧١٠و در سال  ٢٠١۶به  ۴۶٨٠دالر کاھش
يافت .ھمچنين حجم توليد ناخالص ملی نيز که در
سال  ۵١١ ،٢٠١٣ميليارد دالر بود در سال
 ٢٠١۶به  ۴١٢ميليارد دالر کاھش يافت.
يعنی در حالی که در اقتصادھای جھان
سرمايهداری به طور عموم ميزان نقدينگی متاثر
از حجم اقتصاد است و ھر آينه اقتصاد بزرگتر
شود به نسبتی بر ميزان نقدينگی افزوده میشود،
در ايران عکس آن اتفاق افتاد و در حالی که
اقتصاد با رشد منفی روبرو بود و به عبارتی
کوچکتر شده بود ،نقدينگی به طرز بیسابقهای
افزايش يافت.
اما اين افزايش نقدينگی چگونه شکل گرفت؟!
عوامل متعددی که ھمگی در اساس ريشه در
ساختار نظام سرمايهداری در ايران دارند در اين
موضوع تاثير داشتهاند از جمله کسری بودجهی
دولت ،اما مھمترين عامل ،فساد در سيستم مالی
بود که با سوء استفادهی طبقه حاکم از اين فساد،
ضمن افزايش بیسابقهی فاصلهی طبقاتی به
بحرانی عميق و غيرقابل حل تبديل گرديد.
اما چرا غيرقابل حل؟! شايد تنھا بيان يک نمونه
کافی باشد و آن ھمان وضعيت کنونی بھرهی
بانکی است .در حالی که شورای پول و اعتبار
نرخ بھره روزشمار برای سپردهداران را ١٠
درصد اعالم کرده است ،بانکھا و موسسات
خصوصی و حتا برخی از بانکھای دولتی اين
نرخ را به  ٢٢درصد رساندهاند .اين در حالیست
که با اين نرخ بھره و در اين رکود عميق
اقتصادی امکان اين که بانکھا بتوانند در
درازمدت پاسخگوی بھره سپردهگذاران باشند
بسيار کم و حتا غيرممکن است .وقتی يک بانک
يا موسسه مالی به سپردهگذار بھره ای برابر با
 ٢٢درصد میدھد ،به اين معناست که بايد اين
پول را با نرخی باالتر به کسی وام بدھد تا ھم
بتواند از عھدهی پرداخت بھره سپردهگذار برآيد
و ھم بانک ضمن پوشش ھزينهھا بھره نيز کسب
کند .اما آيا در شرايط کنونی اقتصادی اين امر
امکانپذير است؟! خير! بويژه در رشتهھای
صنعتی اين امری محال است.
در دورهای که تورم به  ۴٠درصد رسيد و نرخ
دالر در مدت کوتاھی بيش از دو برابر شد،
میشد در کارھای داللی سودھای نجومی بدست
آورد .اما آن دوران به پايان رسيد .سھامداران
بانکھا از پولھای جمعآوری شده در موسسات
خود با بھرهگيری از آن شرايط به ثروتھای
افسانهای دست يافتند )ھمانطور که در دوران
جنگ ايران و عراق بعضیھا از دالر دولتی به
ثروتھای افسانهای رسيدند( ،اما حاال با رکودی
که در ھمه جا از جمله مسکن حاکم است ،حتا در
صورت رشد چند درصدی اقتصاد نمیتوان بھره
 ٢٢درصدی به سپردهگذار داد ،نگاھی به نرخ
بھره سپرده در ديگر کشورھای جھان
سرمايهداری بهويژه کشورھای پيشرفتهی
اروپايی گواه اين مدعاست .بنابر اين بانکھا و
موسسات مالی چه میکنند؟! آنھا در واقع با پول
نداشته کار میکنند .يعنی از سبدی وام میدھند
که خالیست .بسياری از بانکھا ھم اکنون به
درصفحه ٧

نيمه دوم خرداد  ٩۶شماره ٧۴٣
از صفحه ۶

ورشکستگی موسسات اعتباری و
چشمانداز تيره اقتصاد سرمايهداری ايران
دليل سرمايهگذاری در بخشھای مختلف اقتصاد
و وامھايی که سوخت شده و يا بازگردانده نمی
شوند به صورت واقعی موجودی ندارند اما به
رغم آن ھمچنان از ھمان سبد خالی وام میدھند و
البته برای سرپا ماندن چارهای نيز ندارند .چرا
که در غير اين صورت نه قادر به بازپرداخت
بھره سپردهگذاران ھستند و نه قادر به پاسخگويی
به ھزينهھای بانک .از ھمين رو با حسابسازی
و احتساب سرمايهھای راکد و يا حتا از بين رفته
از جمله وامھای غيرقابل وصول به عنوان
موجودی بانک ،به وام دادن با بھرهی باال به
مشتريان خود ادامه میدھند ،اما به دليل فساد
سيستم بانکی و نبود شفافيت کک کسی ھم نمی
گزد و بانکھا و موسسات به کسی نيز جوابگو
نيستند ،از جمله دولت که خود  ١۵٠ھزار
ميليارد تومان به ھمين بانکھا بدھکار است ).(١
اينگونه است که نقدينگی )حجم پول و شبه پول(
به شکلی وحشتناک باال میرود .پولھايی وام
داده میشوند که وجود ندارند و جالب آنکه ھمين
پولھای وام داده شده ھم به دليل بھرهی باال
بازگردانده نمیشوند )  ،(٢ھمينطور بھره ھايی
به سپردهھا پرداخت میشود که به صورت
واقعی وجود ندارند اما اين بھره ھا بر روی کاغذ
پرداخت میشوند ،برای مثال تنھا در سال ،٩۴
 ١۵٠ھزار ميليارد تومان بھره به صاحبان
سپردهھا توسط بانکھا و موسسات اعتباری
پرداخت شد که معنايی جز افزايش نقدينگی
ندارد.
به گفتهی وزير اقتصاد ،از  ٣۴٠ھزار ميليارد
تومان تسھيالت ارائه شده از سوی بانکھا۶٠ ،
درصد مربوط به استمھال است ،يعنی اينکه ۶٠
درصد وامھا در واقع وام نيستند ،بلکه تمديد
وامھای گذشته ھستند که پرداخت نشده و
گيرندگان آنھا قادر به بازپرداخت اصل وام
نيستند .در بسياری از موارد حتا گيرندگان وامھا
بھره وامھا را نيز پرداخت نمیکنند .براساس
گزارش سال گذشتهی "مرکز پژوھشھای
مجلس" مطالبات بانکی که وصولشان مشکوک
است يا به عبارتی روشنتر امکان سوخت شدن
وام پرداخت شده زياد است ،در مجموع ۶۴
درصد کل وامھای داده شده است!!!
به گفتهی کامران ندری ،مدير گروه بانکداری
اسالمی پژوھشکده پولی و بانکی ،نرخ باالی
سود سپرده در بانکھا باعث رشد نقدينگی در
کشور شده است .وی ھمچنين وصول وامھای
بازگشت داده نشده را بسيار سخت دانست .وی
میگويد" :در حال حاضر اين رشد نقدينگی در
کشور مانند آب جمع شده پشت سد است و ھر لحظه
امکان شکستن اين سد وجود دارد" .اما اين به چه
مفھوم است؟!
موسسات اعتباری "کاسپين"" ،آرمان"" ،ثامن
الحجج" و "ميزان" نمونهھای روشن آن ھستند .اگر
امروز بخواھند کسانی که در بانکھا چه دولتی و
چه خصوصی سپرده دارند ،سپردهھای خود را
بيرون بکشند ،ھيچ کدام از بانکھا ،حتا بانک ملی،
قادر به پرداخت سپردهھای مردم نيستند.

اول آنکه تمام اين بانکھا بيشتر از دارايیھای خود
وام دادهاند ،دوم آنکه بخش بزرگی از وامھای داده
شده بلوکه شدهاند و سوم آنکه بخش بزرگی از
دارايی بانکھا غيرنقدی ست و به صورت کارخانه،
ساختمان و غيره درآمده است.
حال دولت سعی دارد برای جلوگيری از فروپاشی
سيستم مالی و علنی شدن ورشکستگی بانکھا با
افزايش سرمايهی بانکھا ،با "شامورتی بازی" و به
واسطهی بانک مرکزی ،و يا حتا با بھرهگيری از
صندوق توسعه ملی )برای نمونه در رابطه با بانک
ملی( ،قدرت مالی بانکھا را افزايش دھد .اما اين در
حالیست که با وجود نرخ باالی بھره سپرده و
بھرهی وام ،افزايش سرمايه تنھا حکم ُمسکنی را
خواھد داشت که حتا عمرش به چند ماه نيز نمیرسد،
اما ضرر اين ُمسکن اين است که درد اين بار شديدتر
به بيمار ھجوم میآورد .تمام اين پولھا که از طريق
بانک مرکزی و يا صندوق توسعه ملی تزريق
میشوند ،در عمل وارد چرخهای میشوند که در
نھايت به جيب اقليتی کوچک و يا ھمان  ٢درصد از
خانوارھا ريخته خواھد شد .نمونهی اين اقدامات ھم
در تمام دورهھای گذشته بوده و ھيچ نتيجهی جز
ويرانی بيشتر اقتصاد به بار نياورده است،
سياستھايی ھمچون وامھای اشتغالزايی ،اشتغال
خانگی ،وام بنگاهھای کوچک و متوسط و مانند آن.
دليل آن نيز روشن است :ساختار اقتصاد
سرمايهداری ايران.
واقعيت اين است که ھم اکنون تعادل اقتصادی کال به
ھم ريخته است .اکثريت بزرگی از جامعه زير خط
فقر زندگی میکنند و به دليل سياستھای دولت در
پايين نگاه داشتن دستمزد کارگران و حقوق کارمندان
و معلمان ،قدرت خريد از بخش بزرگی از جامعه
سلب شده است .در سوی ديگر دولت نيز به دليل
بدھی سرسام آور که بيش از  ٧٠٠ھزار ميليارد
تومان برآورد میشود ،کمبود منابع مالی ،ھزينهھای
جنگی ،نظامی و امنيتی و دستگاه عريض و طويل
مذھبی و بوروکراسی اداری قادر به سرمايهگذاری
در بخشھای عمرانی و رفاھی برای تحرک اقتصاد
نيست.
حال در چنين شرايطی دارندگان سرمايه ،برای
کسب سود ،در حالی که صنايع با رکود و تعطيلی
روبرو بوده و بازاری برای کسب سود به صورت
واقعی وجود ندارد ،به بازارھای کاذب و غيرواقعی
روی میآورند که منجر به رشد بادکنکی میشود و
اين بادکنک که ھيچ ارزشی به صورت واقعی ندارد
ھر لحظه امکان ترکيدن دارد مانند آنچه که در سال
 ٢٠٠٧در آمريکا رخ داد .يک نمونهی آن در ايران
بازار بورس است که ھر از چند گاھی باال میرود و
سرمايهھا را به خود جذب میکند ،اما بعد از مدتی به
يکباره سقوط میکند و برگهھای سھام ارزش يک
ورق پار ه را پيدا میکنند .در نتيجه بسياری از
سھامداران کوچک ورشکست شده و به جمع فقرا
افزوده میشوند .وضعيت سپردهھا در موسسات
اعتباری نيز به نوعی ھمين قمار است .ھم اکنون
صاحبان سپردهھا در موسسات اعتباری بايد سالھا
صبر کنند تا در بھترين حالت اصل پول خود را
دريافت کنند و اين در حالیست که ساالنه از ارزش
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و قدرت خريد پولی که به سپرده گذاشته بودند کاسته
میشود.
نتيجه آن که بحران اقتصادی ايران وارد يک دور
تسلسلی شده که ھيچ راه حل بورژوايی برای برون
رفت از آن وجود ندارد .اين بحران مدام اما در اثر
سياستھای اقتصادی طبقه حاکم ھمگام با عميقتر
شدن شکاف طبقاتی ،عميقتر شده و نتايج
ويرانگرتری از خود بر جای میگذارد .دولت
بورژوايی حاکم بر ايران قادر نيست تا ابد با
بازیھای اينچنينی بر ورشکستگی بانکھا سرپوش
بگذارد .بورژوازی ايران به داليل سياسی و حتا
اقتصادی قادر نيست با جذب سرمايه گذاری خارجی
رونق اقتصادی و بازار کار ايجاد کند .تنھا مزيت
اقتصادی ايران صنعت نفت و صنايع جانبی آن است
که آن ھم به دليل شرايط حاکم بر توليد و بازار نفت،
ديگر از آن سودھای نجومی خبری نيست .توليد نفت
"شيل" روز به روز بيشتر و ارزانتر شده و
انحصار نفت و رانت حاصل از اين انحصار را از
دست کشورھای محدود از جمله سازمان اوپک
میرود تا به طور کامل خارج کند .به گونهای که حتا
بحرانھای سياسی منطقه خاورميانه از جمله بحران
اخير در روابط قطر و ديگر کشورھای عربی و در
راس آن عربستان منجر به باال رفتن قيمت نفت نشده
و ھم اکنون نفت برنت دريای شمال  ۴٨دالر و سبد
نفتی اوپک کمتر از  ۴۶دالر به فروش میروند.
تنھاسرنگونی رژيم ارتجاعی جمھوری اسالمی و
کسب قدرت سياسی توسط طبقه کارگراست که می
تواند اقتصاد ايران را بطور قطعی ازبحران برھاند
و با انجام يک رشته اقدامات انقالبی و راديکال
اقتصادی مانند ملی کردن کليه صنايع و مؤسسات
متعلق به سرمايه داران بزرگ ،ملی کردن بانک ھا
وديگرمؤسسات مالی ،ملی کردن تجارت خارجی و
امثال آن ،ضمن بھبود شرايط معيشتی کارگران و
زحمتکشان،برای جويندگان کارو تمام بيکاران  ،کار
ايجاد کند وبا ريشه کن ساختن فقرودگرگونی تام و
تمام مناسبات موجود ،راه را برای پيشرفت ھای
بعدی طبقه کارگر ھموارسازد.
پی نوشت:
 - ١به گفتهی سيف رئيس کل بانک مرکزی،
" انباشتهشدن مطالبات بانکھا و عدمپرداخت
تسھيالت باعث شده تا منابع درآمدزای بانکھا
قفل شود و در نتيجه بسياری از بانکھا زيانده
شده و سرمايه آنھا منفی شود ،اما چون برخی از
اين بانکھا دولتی ھستند مورد حمايت قرار
میگيرند" )روزنامه شھروند ارديبھشت .(٩۴
ھمچنين روزنامه "آرمان" در تاريخ  ٢۴آذر ٩۵
با بيان اين که "شايد برخی از بانکھا بتوانند در
ظاھر وضعيت مالی و پولی خود را خوب نشان
دھند ،اما در باطن بيشتر بانکھا ورشکستهاند و
در باتالق تنگنای مالی قرار دارند" ،به نقل از
وحيد شقاقی شھری مینويسد" :با توجه به اينکه
حدود  ۶٠درصد منابع نظام بانکداری ما بلوکه
شده است ،اين نظام در شرايط فعلی عمال دست
به جذب سپرده به ھر قيمتی زده است و به انحای
مختلف روی آن مانور میدھد .اين موضوع در
آينده به بازی خطرناکی تبديل میشود که نظام
بانکی را به ورطه فروپاشی میکشاند".
 - ٢به گفتهی مسعود خوانساری رئيس اتاق
بازرگانی "  ٣٣درصد مطالبات معوق بانکی
متعلق به  ۵٠شرکت بزرگ است".
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کشتارھای دھه  ،۶٠طنابی بر گردن جمھوری اسالمی
يک دھه مظلوم و در عين حال بسيار مھم و
سرنوشت ساز در تاريخ انقالب اسالمی است که
متاسفانه ناشناخته مانده و اخيرا ھم بوسيله برخی
بلندگوھا و صاحبان آن ھا مورد تھاجم قرار
گرفته است".
رھبر مطلق العنان جمھوری اسالمی با اين مقدمه
چينی و بيان اينکه "ذھن نسل جوان ،بيش از
ديگران در معرض حمالت تحريف کنندگان قرار
دارد" ،خود به طرز مشمئز کننده ای تالش کرد
تا موضوع جنايات و اعدام ھای دستجمعی
زندانيان در دوران خمينی را تحريف نموده و
وارونه جلوه دھد .او که به شدت نگران ھرچه
بيشتر آشکار شدن حقايق خونبار دوران خمينی
در ذھنيت جوانان و کليت جامعه است ،به ھمه
دستگاه ھای حکومتی ،نھادھای تبليغاتی و به
طور اخص قلم به دستان مزدور و آنھايی که به
زعم او "اھل فکر" ھستند ،توصيه کرد" :تا در
قضاوت راجع به دھه  ۶٠جای شھيد و جالد
عوض نشود".
به راستی چه اتفاقی در جامعه افتاده و يا در
شرف رخ دادن است که خامنه ای در اين مقطع
زمانی تا بدين حد نگرا ِن روشن شدن جنايات و
درنده خويی ھای جمھوری اسالمی در دوران
خمينی شده است؟ تا جايی که با نگرانی در
سخنرانی اخيرش از شرايط پيش آمده به عنوان
عوض شدن جای "شھيد و جالد" ياد کرده است.
بر کسی پوشيده نيست که طی چند سال گذشته
انحصار اطالع رسانی و کتمان حقايق در جامعه
از سيطره مطلق خبرگزاری ھای حکومتی خارج
شده است .وجود اينترنت ،سايت ھای متنوع
خبری ،شبکه ھای گسترده ماھواره ای و مھمتر
از ھمه اطالع رسانی سريع و بی وقفه فعاليت
اجتماعی در دنيای مجازی ،ھم اينک راه را بر
دروغ بافی ھا و کتمان ھرگونه جنايت و کشتار
توسط حکومت ھای ديکتاتوری بسته است.
اگر در دھه شصت ،ھيئت حاکمه ايران در پی
سرکوب گسترده نيروھای سياسی و پيامد آن با
برخورداری از ھمه امکانات رسانه ای ،صوتی
و تصويری که در انحصار مطلق خود داشت،
توانست جنايات و کشتارھای وسيع آن دوره را
از چشم توده ھای مردم پنھان و در موارد عديده
ای ھم در جاده ای يکطرفه با تحريف حقايق،
وحشيگری ھا و عملکرد جنون آميز خود را
موجه جلوه دھد ،اکنون اما ،جمھوری اسالمی با
شرايط ديگری مواجه است .شرايطی بسيار
متفاوت با دھه شصت و آن سال ھايی که با
استفاده از اختناق مطلق خبری در جامعه،
بيدادگری ھا و تمای جنايات خود را توجيه و
وارونه به خورد جامعه می داد .واضح است که
شرايط جديد با ويژگی ھای اطالع رسانی کنونی
اش ،ھرگز نمی تواند برای يک نظام سرکوبگر
و رھبر مطلق العنانی ھمچون خامنهای ،خوشآيند
باشد.
بی ترديد ،برای نسل جوان امروزی که تحت
شرايط اطالع رسانی کنونی ،در پی ھر حادثه ای
که در ايران و جھان رخ می دھد ،تنھا پس از
چند دقيقه حتا از جزئيات ماجرا نيز باخبر می
شوند ،پنھان سازی جمھوری اسالمی و پيامد آن

بی خبر ماندن بخش وسيعی از جامعه از آنھمه
شکنجه و تجاوز ،از آن ھمه بيداد و ستمگری و
فشارھای مرگ آسايی که به زندانيان در دوران
خمينی وارد می شد ،ھرگز قابل فھم نيست.
کشتار و اعدام ھايی که در سال ھای  ۶٠تا ۶٢
بعضا به  ٣٠٠نفر در روز می رسيد .فھم اين
مطلب که نسلی از برومندترين جوانان ايران طی
سال ھای دھه  ۶٠توسط خمينی جالد و دستگاه
قصابی او در زير شکنجه و تجاوز و با بی
خبری محض به تاراج و کشتار رفتند ،مسلما
برای جوان امروزی و ھمه آنھايی که از جنايات
جمھوری اسالمی در دوران خمينی بی خبر مانده
اند ،چندان سھل و آسان نيست.
برای جامعه و نسل جوان کنونی ،که خبر ھر
اعدام و کشتار ،ھر اعتصاب غذای زندانيان يا
ھر تعرض زندانبانان به زندان و بند را در
کمترين زمان ممکن از طريق شبکه ھای
اجتماعی با خبر و خود نيز اخبار را در گستره
ای وسيع اطالع رسانی می کنند ،تصور اينکه
در تابستان  ۶٧چندين ھزار زندانی سياسی ،طی
کمتر از دو ماه در بی خبری محض به دار
آويخته شدند و خمينی و دار و دسته اش دست کم
برای چند ماه توانستند انجام چنين کشتار
وحشتناکی را حتا از نگاه تيز بين خانواده ھای
زندانيان اعدام شده نيز پنھان سازند ،ھرگز قابل
درک و فھم نيست .آنھم کشتار زندانيانی که
پيشتر در بيدادگاه ھای جمھوری اسالمی بدون
داشتن وکيل مدافع و بدون برخورداری از
کمترين شرايط امکانات يک دادرسی عادالنه،
جملگی توسط ھمان قضات برگزيده خمينی به
حبس محکوم شده بودند .زندانيانی که دوران
حبس خود را می گذراندند و بعضا با تمام شدن
سال ھای محکوميت خود در انتظار آزادی ،روز
شماری می کردند .اما ،ھزاران تن از ھمين
زندانيان محکوم به حبس ،در مرداد و شھريور
 ۶٧با يک دستور جنون آميز خمينی به چوبه
ھای دار آويخته شدند .فرمانی که در اوين و
گوھردشت توسط آدمکشانی ھمچون ابراھيم
رئيسی و مصطفی پورمحمدی به فعل درآمد و
در ساير زندان ھا نيز توسط نمايندگان وقت
وزارت اطالعات و دادستانی اجرا شد.
ھيئت حاکمه ايران ،از يک سو با برخورداری از
تمام امکانات رسانه ای و تبليغاتی خود و از
سوی ديگر در پی بی خبری عمومی جامعه از
اعدام ھای دھه شصت ،تا سال ھای مديدی
توانست تمام جنايات آن دوره و به ويژه قتل عام
عمومی زندانيان سياسی در تابستان  ۶٧را در
پرده ای از ابھام نگه دارد .با حوادث سال  ٨٨و
از پرده بيرون افتادن ماجرای زندان کھريزک،
تنھا گوشه کوچکی از جنايات جمھوری اسالمی
برای نسل جوان امروز و بخش ھای وسيع تری
از جامعه آشکار شد .در تمامی اين سال ھای
سپری شده ،خانواده ھای زندانيان جانباخته و به
طور اخص مادران خاوران ،در تالشی بی وقفه
به دادخواھی از فرزندان خود برخاستند و با
فداکاری و تحمل شديدترين فشارھا ،اجازه ندادند
تا ياد و خاطره سترگ جانباختگان دھه  ۶٠در
سکوت جمھوری اسالمی زيرغبار فراموشی

مدفون گردد .عالوه بر مادران خاوران ،کوشش
نيروھای مترقی ،سازمان ھای چپ و کمونيست
و فعاالن اجتماعی نيز گام ديگری در عبور از
خطوط قرمز رژيم و روشنگری در مورد کشتار
و جنايات ھيئت حاکمه ايران در دھه شصت بود.
چرا که جمھوری اسالمی ،ھرگونه ورود به
موضوع قتل عام جمعی زندانيان سياسی در
تابستان  ۶٧را به عنوان خط قرمز خود اعالم
کرده بود .برگزاری دادگاه ايران تريبونال در
سال ھای اخير و محکوميت جمھوری اسالمی
در عرصه حقوقی و بين المللی نيز اقدام عملی
ديگری بود ،که برای نخستين بار موضوع
کشتارھای دھه  ۶٠را در عرصه داخلی و بين
المللی در ابعادی چند ده ميليونی بازتاب داد.
پخش علنی نوار صوتی جلسه آيت ﷲ منتظری
در ديدار با  ۴عضو ھيئت مرگ خمينی ،شامل
حسينعلی نيری ،مرتضی اشراقی ،ابراھيم رئيسی
و مصطفی پورمحمدی و بازتاب ميليونی آن در
شبکه ھای اجتماعی داخل کشور ،بيش از ھميشه
چھره خوفناک خمينی و قصاب خانه قضايی
جمھوری اسالمی را به نمايش گذاشت .تا اينجای
کار ،ھمه افشاگری ھا در مورد کشتارھای دھه
شصت  ،تماما توسط نيروھای مخالف نظام و يا
بعضا توسط عناصر "غير خودی" جمھوری
اسالمی صورت گرفته بود" .انتخابات" رياست
جمھوری در ارديبھشت  ٩۶و طرح موضوع ٣٨
سال صدور احکام "زندان و اعدام" در
کارزارھای انتخاباتی توسط حسن روحانی عليه
رئيسی و دستگاه قضايی جمھوری اسالمی،
آخرين ترکشی بود که بر گرده خمينی و خامنه
ای فرود آمد.
در واقع ،خط قرمزی را که طبقه حاکم طی سال
ھای متمادی برای عناصر منتقد درون نظام در
ممانعت از ورود به موضوع قتل عام زندانيان
سياسی در تابستان  ۶٧ترسيم کرده بود ،در طی
افشاگری ھای وسيع چند سال گذشته ،ھم اينک به
صورت طنابی بر گلوی مجموعه ھيئت حاکمه
ايران فشرده شده است.
با اينھمه ،ھنوز جای اين پرسش باقی است که
چرا خمينی و دار و دسته اش پس از به قدرت
رسيدن ،چنين وضعيت مرگباری را بر جامعه
حاکم کردند؟ پاسخ به اين پرسش ،اگرچه خود
نوشتار مبسوط ديگری را می طلبد ،اما الزم
است در ھمين جا مختصرا به آن پرداخته شود.
واقعيت اين است که توده ھای ميليونی مردم
ايران در پی انقالب  ۵٧پيش از ھر چيز برای
رسيدن به نان ،آزادی و عدالت اجتماعی در
اعتراضات خيابان ھا حضور پيدا کردند .نان و
عدالت اجتماعی ،يعنی دست يابی به رفاه عمومی
و تامين نيازھای اوليه يک زندگی شرافتمندانه از
قبيل اشتغال ،بيمه بيکاری ،داشتن مسکن مناسب،
برخورداری از تحصيل ،بھداشت و درمان
رايگان ،تامين يک زندگی مناسب برای سالمندان
و کودکان بی سرپرست ،ايجاد امکانات ورزشی،
فرھنگی و ھنری و تفريحی الزم برای جوانان و
عموم مردم ايران ،و آزادی ،يعنی تامين و
تضمين آزادی ھای سياسی و حقوق دمکراتيک و
مدنی مردم از قبيل آزادی کامل فکر و عقيده،
بيان ،مطبوعات ،اجتماع ،تظاھرات و اعتصاب،
تشکل و فعاليت احزاب و سازمان ھای سياسی،
اتحاديه ھای کارگری ،شوراھا و کليه تشکل ھای
درصفحه ٩
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کشتارھای دھه  ،۶٠طنابی بر گردن جمھوری اسالمی
صنفی ودمکراتيک که ھمه اين موارد در نظام
ستم شاھی از جامعه و توده ھای ميليونی مردم
ايران سلب شده بود.
انگيزه دست يابی به موارد فوق ،احزاب،
سازمان ھای سياسی و توده ھای ميليونی مردم
ايران را به سمت انقالب و در نھايت قيام ٢٢
بھمن  ۵٧جھت سرنگونی نظام استبدادی و
سلطنتی پھلوی سوق داد .آن بخش از توده ھايی
ھم که در پی سرنگونی نظام سلطنتی دل در گرو
حکومت اسالمی و دروغ بافی ھای خمينی بسته
بودند ،دست کم امکان تحقق بخشی از مطالبات
نان ،آزادی و عدالت اجتماعی را متوھمانه در
جمھوری اسالمی امکان پذير می دانستند .در
واقع ،با ھر تحليل و رويکردی که به انقالب ۵٧
نظر کنيم ،آنچه در سال  ۵٧رخ داد ،بسيج
ميليونی توده مردم ومبارزه عليه استبداد  ،عليه
سرکوب و بی عدالتی حاکم بر جامعه برای
رسيدن به يک زنگی بھتر و با رفاه عمومی بود.
مبارزه ای که دربطن جامعه جاری بود ودرسال
 ۵٧نيروھای سياسی و توده ھای ميليونی فقير و
سرکوب شده را به انقالب و قيام عليه طبقه
سرمايه دار حاکم و نظام سياسی سلطنتی حامی
آن به خيابان ھا کشاند.
در چنين وضعيتی و در شرايطی که جنبش
انقالبی اعتالء بيشتری می يافت و فرازھای
جديدی را می گشود ،آمريکا جھت حفظ سيستم
سرمايه داری در ايران ،مھار جنبش انقالبی
وممانعت از تعميق آن  ،تدبير را در کنار گذاشتن
محمدرضا شاه پھلوی از قدرت ديد .تدبيری که
پيآمد آن ،ھمکاری و ھمدستی پشت پرده با دار و
دسته خمينی جھت انتقال مسالمت آميز قدرت از
شاه به خمينی را رقم زد.
با چنين تدبيری ،در ماه ھای دی و بھمن ۵٧
رايزنی ھای الزم و پنھانی نمايندگان دولت وقت
آمريکا با نمايندگان خمينی برای اعالم وفاداری
ارتش شاھنشاھی به خمينی و سپس انتقال
مسالمت آميز قدرت از شاه به خمينی صورت
گرفت .قيام  ٢١و  ٢٢بھمن  ۵٧اما ،به طرز
آشکاری ھمه معادالت سياسی و نظامی اين
سازش پنھانی و انتقال مسالمت آميز قدرت را بھم
زد .با قيام توده ای ،سقوط رژيم سلطنتی و درھم
شکستن بخش ھايی از ماشين نظامی و
بوروکراتيک دولتی که طبق توافقات انجام شده
قرار بود دست نخورده به دار و دسته خمينی
واگذار گردد ،جامعه وارد شرايط نوينی شد.
شوراھا وکميته ھا به سرعت در کارخانه ھا،
مدارس ،محالت و پادگان ھا شکل گرفت وگروه
ھائی ازمردم مسلح شدند .زنان در عرصه ھای
وسيعتری برای رفع ستم جنسيتی و برخورداری
از حقوق دموکراتيک وارد کارزار مبارزاتی
شدند .مھمتر اينکه ،سازمان ھای سياسی با
برخورداری از آزادی ھای سياسی نضج گرفته
از دل قيام  ٢٢بھمن ،به طور علنی و گسترده به
فعاليت ھای سياسی و دمکراتيک در محيط ھای
کارگری ،دانشگاھی و در درون توده ھای مردم
زحمتکش روی آوردند .مليت ھای تحت ستم در
چھارچوب جغرافيای سياسی ايران ،به طرح
خواست رھايی از ستم ملی و کسب حقوق

دمکراتيک خود ،مبارزات جديدی را آغاز
کردند .در يک کالم ،جامعه وارد مرحله تازه ای
از نبرد و مبارزه شد.
مبارزات کارگران و ديگر اقشار زحمتکش
جامعه ،به عرصه جديدی پاگذاشت .توده مردمی
که برای نان و آزادی به مبارزه برخاسته بودند،
ھم اينک در شرايط جديد و در فضای نسبتا
دمکراتيک برآمده از دل قيام ،با صف آرايی
جديدی نان و آزادی و تحقق مطالبات سياسی و
دمکراتيک خود را طلب می کردند .برای خمينی
و دار و دسته اش که اساسا در فکر بازسازی
ھمان مناسبات سرمايه داری نظام پيشين و
سازماندھی دوباره ارتش و ديگر نھادھای
سرکوب بودند ،چنين وضعيتی نه تنھا خوشايند
نبود ،بلکه با توجه به ماھيت و ساختار طبقاتی
ھيئت حاکمه جديد ،از اساس قابل تحمل ھم نبود.
از آنجا که نظام دينی جمھوری اسالمی کمترين
سازگاری با تحقق آزادی ھای سياسی و حقوق
دمکراتيک و مدنی توده ھای مردم نداشت ،برای
رھايی از وضعيت موجود ،سرکوب انقالب و
مقابله با مطالبات مردم را پيش گرفت .لذا،
ازھمان فردای به قدرت رسيدن ،تھاجم به زنان،
برچيدن شوراھای کارگری در کارخانه ھا،
يورش به مليت ھای تحت ستم و حمله به سازمان
ھای سياسی در دستور کار مستقيم مرتجعين تازه
به قدرت رسيده قرار گرفت .خمينی که تا پيش از
آن در پاريس ،از مجانی شدن آب و برق و نفت
برای "مستضعفين" سخن می گفت ،پس از به
قدرت رسيدن با وقاحتی تمام گفت" ،اقتصاد مال
خر است و ما برای شکم انقالب نکرديم" .به
فاصله کمتر از يک ماه ،فرمان پوشش حجاب
اجباری برای سرکوب مستقيم زنان را صادر
کرد .حمله به مردم ترکمن صحرا و يورش به
کردستان ،قدم ھای بعدی رژيم در سرکوب
مطالبات مردم بود.
جھت نابودی دستآوردھای قيام شکوھمند بھمن
 ،۵٧که وجود آزادی ھای نسبی دمکراتيک در
جامعه بزرگترين دستآورد قيام توده ای بود،
خمينی تا آنجا که توانست با صدور احکام
سرکوبگرانه ضد زن و ضد حقوق دمکراتيک
مردم به مقابله با آزادی ھای سياسی و مدنی
جامعه برخاست و ھر آنجا ھم که تيغش برای
صدور فرامين سرکوبگرانه برش نداشت ،با
سخنرانی ھای پوپوليستی خود ،دست گله ھای
حزب اللھی و اوباشان رژيم را در حمله به مردم
و اجتماعات سياسی باز گذاشت .تداوم اين
سياست در ارديبھشت  ۵٩با تھاجم وحشيانه به
دانشگاه ھای کشور و به دنبال آن تعطيلی دو
ساله کليه مراکز آموزش عالی با رمز "انقالب
فرھنگی" کليد خورد.
با اين ھمه و به رغم تمامی اقدامات سرکوبگرانه
و اختناقی که خمينی و ھيئت حاکمه جديد برای
محو دستآوردھای انقالب و قيام  ٢٢بھمن بر
جامعه اعمال کردند ،ھنوز ضد انقالب حاکم
نتوانسته بود سلطه کامل و بالمنازع خود را بر
جامعه تحميل نمايد .تا اين زمان ھنوز ،نبرد
طبقاتی ميان توده ھای تحت ستم و طبقه حاکم
جديد در قالب کشاکش انقالب و ضدانقالب در

٩٩
جريان بود .در حالی که جمھوری اسالمی در دی
ماه  ۵٩طی يک نشست سری و امنيتی توطئه
سرکوب تمامی سازمان ھا و گروه ھای سياسی
کمونيست ،مبارز و انقالبی را تدوين کرده بودند
) ،(١حوادث  ٣٠خرداد  ۶٠و تظاھرات مسلحانه
سازمان مجاھدين خلق در تھران فرصت مناسبی
را برای جمھوری اسالمی در سرکوب نھايی
انقالب فراھم کرد .از اين تاريخ بود که مجموعه
ھيئت حاکمه ايران در وسيعترين شکل ممکن به
کشتار در جامعه روی آورد و بدين وسيله بعد از
دو سال نبرد طبقاتی و کشاکش ميان انقالب و
ضد انقالب  ،تمام دستآوردھای انقالب و قيام ٢٢
بھمن به کلی سرکوب و جامعه توسط حاکمان
جديد يکسره به کشتار و ويرانی کشيده شد .
کشتاری که طی يک دھه تداوم يافت و با کشتار
بيش از  ۵ھزار زندانی سياسی در تابستان ۶٧
به اوج خود رسيد .اعدام ھا و کشتارھايی که با
گذشت سه دھه ،اکنون با از پرده بيرون افتادن
ابعاد اين فاجعه برای گستره وسيعی از جوانان و
توده ھای ميليونی مردم ايران به کابوس خامنه
ای تبديل شده است .کابوسی که خامنه ای را بر
آن داشت تا بر سر قبر خمينی به عناصر "اھل
فکر" توصيه کند" :تا در قضاوت راجع به دھه
 ۶٠جای شھيد و جالد عوض نشود" .کشتار ھا و
قتل عام ھايی که بعد از گذشت اينھمه سال،
اکنون در پرتو اطالع رسانی و رمزگشايی از
دوران خوفناک خمينی ،به صورت طنابی
مستحکم بر گلوی مجموعه ھيئت حاکمه ايران و
برپا کنندگان  ٣٨سال دار و درفش ،فشرده تر
می شود.
) -(١سازمان چريک ھای فدايی خلق ايران
)اقليت( روز چھارشنبه  ١٣خرداد  ۶٠با درج
نسخه ای از سند فوق در نشريه کار شماره ١١٢
صفحه  ٧تحت عنوان افشای اسناد مربوط به
توطئه سرکوب سازمان ھا و گروه ھای سياسی،
نوشت" :اسناد نشان می دھند که خطوط کلی اين
توطئه در تاريخ  ٩بھمن  ۵٩تا  ١١بھمن  ۵٩به
تصويب و امضای جمعی از دست اندرکاران
رژيم از جمله محمدرضا کنی )وزير کشور(،
موسوی اردبيلی)دادستان کل کشور( ،قدوسی
)دادستان انقالب( ،باقری کنی)مسئول کميته
مرکز( ،رضايی)فرمانده سپاه پاسداران(،
ميرسليم)سرپرست شھربانی( ،بھزاد نبوی)وزير
مشاور در امور اجرايی( ،محسن سازگارا
) معاون وزير مشاور در امور اجرايی(،
الجوردی)دادستان انقالب تھران( و ...رسيده
است.
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پايان "انتخابات" ،ادامه کشاکش جناحھا
يکی از علل نيز آن بود که روحانی و جناح
پشتيبان وی پيش و پس از توافق برجام ،توافق با
غرب بر سر برنامه ھستهای ايران را گرهگشای
مشکالت اقتصادی ايران معرفی میکردند.
ادعايی بیپايه ،چرا که مشکالت اقتصادی ايران
نه ناشی از "مديريت غيرانقالبی" بلکه برخاسته
از بحران ساختاری نظام سرمايهداری حاکم بر
ايران است که سياستھای نئوليبرالی کابينهھای
متعدد رژيم از زمان رفسنجانی به بعد نه تنھا
تخفيفی در آن به وجود نياورده بلکه آن را شدت
بخشيده است .سياستھايی که خامنهای خود يکی
از حاميان اصلی آن بوده است.
وی بار ديگر ،در سخنرانی  ٢٠ارديبھشت خود،
پس از اتخاذ تاکتيک تھاجمی از سوی روحانی
عليه ساير نامزدھا ،ھشدار داد" :اگر با
حرفھای خود دشمن را به خود اميدوار کنند"،
انتخابات به ضرر جمھوری اسالمی تمام خواھد
شد .به رغم اين ھشدار ،افشاگریھای دو جناح و
کانديداھای آنھا عليه يکديگر چنان ابعادی يافت،
که روزنامه جمھوری اسالمی به تاريخ ١٨
ارديبھشت درباره تبليغات و مناظرهھای
نامزدھای رياست جمھوری نوشت" :اين مناظره
نيست ،محاکمه شرمآور جمھوری اسالمی است".
از ھمينرو ،خامنهای در سخنرانی  ١۴خرداد به
مناسبت مرگ خمينی جالد به دو نکته محوری
اشاره میکند .نخست ،عبور از خط قرمزھايی
مانند اشاره به کشتارھای رژيم در دھه شصت.
او ضمن دفاع از کشتارھای اين دھه تحت عنوان
"دھه پربرکت امام" ،تشر میزند" :مراقب باشيم
تا در دھه شصت ،جای شھيد و جالد عوض
نشود".
دوم ،با گذاشتن کلمه "انقالبیگری" به جای
"افراطیگری" به مدد جناح اصولگرا میآيد،
سنگدلی جالدانهی خمينی را "انقالبیگری"
مینامد و از "انقالبیگری" در برابر "عقالنيت"
دفاع میکند .و در ادامه ضمن اعالم مجدد "عدم
اعتماد" به آمريکا و انتقاد از طرفداران
"عقالنيت" اعتراف میکند "چالش با قدرتھا"
ھزينه دارد اما مدعی میشود "سازش" ھم
ھزينهھای گزاف دارد.
"عقالنيت" و "افراطیگری" )واژهای که
اصالحطلبان به جناح رقيب نسبت میدھند( از
پيش از "انتخابات" به رمزواژهھای دعواھای
جناحی بر سر پيشبرد دو سياست تبديل شده است.
چندان که طرفداران روحانی و اصالحطلبان،
"انتخابات" رياست جمھوری را "رفراندوم بين
"عقالنيت و افراط" خواندند و نتيجهی آن را
پيروزی "عقالنيت و تدبير" دانستند.
روحانی و طرفدارانش میدانند پيشبرد
سياستھای اقتصادی داخلی نيز وابسته به تعديل
در سياست خارجی مداخلهگرانه و توسعهجويانه
کنونی جمھوری اسالمی و بھبود روابط با
دولتھای منطقهای و قدرتھای جھانی است.
بنابراين بر لزوم رعايت "عقالنيت" در روابط
خارجی تأکيد دارند.
آنچه مسلم است ،خامنهای و طرفدارانش نيز بر

اين امر واقفاند .پذيرش نامزدی مجدد روحانی
برای رياست جمھوری و بيرون آمدن وی از
صندوقھای رأی رژيم ،تأييدیست بر اين
وقوف .زيرا او ،به رغم ادعاھای بیپايهاش
درباره "قدرت بسيجکنندگی" جمھوری اسالمی،
شايد بھتر از ھر کس ديگری بداند که نه او
خمينی است ،نه شرايط امروز ايران با شرايط
دھه شصت قياسپذير است و نه توده مردم ھمان
توده متوھم پس از انقالب  ۵٧ھستند .بنابراين در
صدد است با "منطق و عقالنيت انقالبی" وارد
چالش با کشورھای منطقه و آمريکا شود .ھدفش
نيز ادامهی ھر چه بيشتر سياستھای تاکنونی و
در صورت عقبنشينی ،کسب امتيازات بيشتر
است .امری که با به قدرت رسيدن ترامپ و
توازن قوای کنونی در منطقه ھر چه دشوارتر
گشته است.
روحانی در  ٢١خرداد ،در پاسخ به سخنان
خامنهای ،میگويد" :صلح سختتر از جنگ
است ،تحملش سختتر از جنگ است ".و
"شھامت" بيشتری میطلبد .خامنهای در روز
بعد ،ضمن تأکيد دوباره بر مواضع قبلی خود ،تا
بدان جا پيش میرود که "دوقطبی شدن کشور"
را با زمان رياست جمھوری بنیصدر در سال
 ۵٩مقايسه میکند .چرا که دو جناح ھر روز
بھانه جديدی میيابند و ھر چه بيشتر در برابر
يکديگر صفآرايی میکنند" .سند  "٢٠٣٠نيز
يکی ديگر از ھمين بھانهھاست.
ھر دو جناح به خوبی واقفاند که نه تنھا در
عرصه خارجی با چالشھای بزرگی روبرويند،
بلکه در عرصه داخلی نيز مشکالت الينحلی در
برابرشان قرار گرفته است .مشکالتی که ھيچ
يک از جناحھای جمھوری اسالمی قادر به
پاسخگويی به آن نيستند .وی در ھمان سخنرانی
 ١۴خرداد ،ضمن توپ و تشر به روحانی و
طرفدارانش ،آنان را از تالش برای پيگيری
سياستھایشان برحذر میدارد و دستور میدھد
"ھمت و ھدف خود" را در "حل مشکالت و
راضی کردن مردم متمرکز کنند".
فرمانی بيھوده و اجراناپذير .زيرا ھيچ يک از
جناحھای رژيم ،برای تخفيف بحران کنونی
اقتصادی ،راهکاری جز ادامه سياستھای
نئوليبرالی ندارند .سياستھايی که تا ھم اکنون
جز تشديد استثمار ،بيکاری و فقر روزافزون
کارگران و زحمتکشان حاصلی به بار نياورده
است .استمرار اين سياستھا نيز بر مشکالت
اقتصادی کنونی و پيامدھای اجتماعی آن
میافزايد .و مجموعه بحرانھای داخلی و
خارجی ،تنھا بر کشاکشھای دو جناح با يکديگر
خواھد افزود.
ھم اکنون وضعيت معيشتی کارگران ،چنان
دامنهی اعتراضات و اعتصابات را گسترش داده
است که در دل سران رژيم ھراس افکنده است.
عدم شرکت بخش وسيعی از کارگران و
زحمتکشان در انتخابات اخير ،به رغم تمام
تبليغات و دروغپردازیھا و وعدهھای موھوم،
زنگ خطر ديگری برای رژيم بود .چرا که نشان
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داد آنان دريافتهاند که در نظام کنونی به ھيچ يک
از خواستھای اقتصادی ،اجتماعی و سياسی
خود دست نخواھند يافت و در نتيجه برای تغيير
در شرايط زندگی خود در جستجوی يافتن راهکار
ديگری به جز شرکت در مضحکهی انتخاباتی
رژيم ھستند.

از دستور حجاب توسط
روحانی تا فحاشی
امام جمعهی ساوه
سيد ابراھيم حسينی ،امام جمعه ی ساوه در يکی
از خطبه ھای اخير خود در نماز جمعه ،زنانی را
که شال سفيد ودست بندھای سبز و بنفش می
بندند" ،بدکاره و روسپی" خواند .اين اولين بار
نيست که زنان ايرانی چنين توھينی را می شنوند.
در اولين روز جھانی زن پس از قيام ،در روز
 ١٧اسفند سال  ،٥٧ورود زنان بی حجاب به
ادارات و اماکن دولتی ممنوع شد .خمينی يک
روز قبل اين را اعالم کرد .با اين دستور خمينی،
اراذل و اوباش رژيم به جان زنان افتادند .در
خيابانھا موتورسوارھای حزب الھی به صورت
زنان اسيد پاشيدند و ھزاران زن معترض در
صف تظاھر کنندگان در تھران ،در روز جھانی
زن مورد حمله ی مشتی چاقوکش رژيم قرار
گرفتند .به روی زنان تُف میشد و آنان را
"فاحشه" می ناميدند .اما استفاده از اين واژهھا از
بلندگوھای رژيم که خطبه ھای نماز جمعه،
مستقما تحت نظر خامنه ای می باشند ،وقاحت و
بيشرمی را به حد اعال رسانده است .سخنگويان
رژيم جمھوری اسالمی که در قوانين رسمی خود
صيغه و چند ھمسری را قانونی کرده و تشويق
می کنند ،با قرار دادن زنان تحت انواع فشارھای
اقتصادی و اجتماعی ،راه فحشا را باز گذاشته و
خود عامل اصلی تن فروشی در جامعه ھستند،
شال سفيد را نشان روسپی گری می خوانند و
درواقع تمام زنان ايرانی را روسپی می نامند.
علت برافروختن امام جمعه ی ساوه و تمام
مرتجعان ھم مرامش ،که ھمواره به ويژه بر
مساله ی حجاب دست میگذارند ،توپ و تشر
میزنند و نفرين و فحاشی میکنند ،اين است که
رژيم جمھوری اسالمی با تمامی دستگاه سرکوب
و تبليغاتی اش ،ھرگز نتوانست ايدئولوژی خود
را بر جامعه مسلط سازد .از اين منظر ،در
جمھوری اسالمی ،حجاب ھمواره برای سران
رژيم عالوه بر مساله ی تعصبات مذھبی ،مساله
ای سياسی بوده است ،چرا که تسلط ايدئولوژيکی
و باورھای مذھبی و خرافات در جامعه ،ھمواره
در خدمت تحکيم قدرت سياسی رژيم قرار داشته
و دارد .به ھمين دليل حتی زنان اصالح طلب نيز
که درواقع خواھان حفظ جمھوری اسالمی
ھستند ،ھرگز به اين خط قرمز نزديک نشدند ،تا
ارکان رژيم تلنگری ھم نخورد.
با اين وجود ،بخش بزرگی از زنان ايران در تمام
طول عمر جمھوری اسالمی ،در زندگی
روزمره ی خود ،برای داشتن حق انتخاب نوع
پوشش به رغم تمامی تھديدھا ،توھين ھا ،شالق،
جريمه ،اخراج ھا از دانشگاه و محل کار به
مقاومت ادامه داده اند .اما آنچه که رژيم از آن
درصفحه ١١
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خالصه ای از اطالعيه ھای سازمان
از دستور حجاب توسط روحانی تا
فحاشی امام جمعهی ساوه
وحشت دارد ،بسيج عمومی مردم و حرکتھای
متشکل است .اگر چه کمپين ھايی که تا به حال
در اين رابطه به راه انداخته شده ،در ذھن بانيان
آن و حتی بسياری از کسانی که ھمراه شده اند،
ھدفی سياسی دنبال نمی کرده ،اما در افتادن با
يکی از متحجرترين قوانين رژيم و اصول
ايدئولوژيک آن به خودی خود حرکتی سياسی
است .از اين زاويه خشم و واکنش شديد دست
نشانده ی خامنه ای و حاميانش را برانگيخته
است.
با وجود تمام سياستھا و قوانين ضد زن و
تبعيض ھايی که در تمام عرصه ھای اجتماعی
بر زنان تحميل می شود ،فحاشی حسينی به زنان،
چنان وقيحانه بود که رسانهھای حکومتی نيز
نتوانستند در مقابل آن سکوت کنند .البته حساسيت
اين رسانه ھا تا حد زيادی نيز به اختالفات جناح
ھای مختلف مربوط می شد .چرا که امام جمعه
ی ساوه ،در سخنان خود در حين اشاره به تمام
شدن انتخابات ،از دست بندھای بنفش ،نشان
طرفداران روحانی ،و سبز ،طرفداران موسوی،
نيز نام برده و از ھمه ی اينھا در کنار روسپی و
بدکاره ،به عنوان "فتنه" نام برد .در اين رابطه
تعدادی از افراد جناح طرفداران روحانی نيز
واکنش نشان داده اند ،اما اينھا نيز در پشت نقاب
اصالح طلبی که امروز برای فريب مردم به
چھره زده اند ،جزو ھمان دارو دسته ی
جنايتکاران و غارت گران و متعصبانی ھستند که
حجاب اجباری را در جامعه مسلط کردند.
روحانی در کتاب خود در مورد نقش خود در
برقراری حجاب اجباری نوشته است" :طرح
اجباری شدن حجاب در ادارات مربوط به ارتش،
به عھده من گذاشته شد و بدين جھت در گام اول،
ھمه زنان کارمند مستقر در ستاد مشترک ارتش
را که نزديک به سی نفر بودند ،جمع کردم و پس
از گفتگو با آنان قرار گذاشتيم از فردای آن روز
با روسری در محل کار خود حاضر شوند .زنان
کارمند که ھمگی به جز دو يا سه نفر بیحجاب
بودند ،شروع کردند به غر زدن و شلوغ کردن،
ولی من محکم ايستادم و گفتم :از فردا صبح
دژبان مقابل درب ورودی موظف است از ورود
خانمھای بیحجاب به محوطه ستاد مشترک
ارتش جلوگيری کند .پس از ستاد ارتش ،نوبت به
نيروھای سهگانه رسيد .در آغاز به پادگان دوشان
تپه رفتم و ھمه کارمندان زن را که تعداد آنھا ھم
زياد بود در سالنی جمع و درباره حجاب صحبت
کردم .در آنجا زنھا خيلی سر و صدا راه
انداختند اما من قاطعانه گفتم :اين دستور است و
سرپيچی از آن جايز نيست".
اگر امروز امام جمعه ی ساوه به خود اجازه می
دھد ،چنين توھين آميز راجع به زنان سخن گويد،
بذرش را خمينی و روحانی و امثال او پاشيده اند.
و اگر امروز بخشی از زنان در اين انديشهاند که
با دور جديد رياست جمھوری روحانی وضعيت
اندکی بھتر شده و به آزادیھايی دست پيدا می

"عمليات تروريستی داعش درتھران را محکوم می کنيم "عنوان اطالعيه ای است که سازمان در
تاريخ ھفدھم خرداد انتشار داد.دراين اطالعيه ضمن اشاره به عمليات دو تيم تروريستی داعش
درمحوطه مقبره خمينی و ساختمان اداری مجلس چنين آمده است" داعش با انتشار يک ويدئوی کوتاه
از شبکه خبر رسانی "اعماق" که تروريست ھا ازعمليات خود ھنگام ورود به ساختمان اداری مجلس
تھيه کرده بودند ،انجام اين عمليات را برعھده گرفت .دراثر اين دو اقدام تروريستی و تلخ ١٢ ،نفر
کشته و بيش از  ۴٠نفر زخمی شده اند.
عمليات کور و تروريستی مرتجعين آدمکش داعش درھرنقطه ازجھان که باشد ،بايد به شدت محکوم
شود .وحشيان داعشی توأم با روند تضعيف موقعيت شان درعراق و سوريه ،عمليات تروريستی خود
را دراروپا و درتمام پھنه جھان گسترش داده و تشديد نموده اند.اما تا آن جا که به ايران برمی گردد
نبايد اين نکته مھم را ازنظر دورداشت که اگرعمليات داعش تا ديروز مردم بی دفاع اروپا را درکوچه
و خيابان به خون می کشيد و امروز پای آن به تھران بازشده است ،اين نتيجه مستقيم سياست ھای
رژيم و ازعواقب مداخالت گوناگون جمھوری اسالمی درکشورھای منطقه است.عالوه براين
تبعيضات گوناگونی که ازطرف رژيم مذھبی و شيعی حاکم عليه اقليت ھای ملی و مذھبی ازجمله
اقليت ھای دينی بخصوص سنی مذھب ھا اعمال می شود طی چند سال اخير بيش ازپيش تشديد شده و
بطور واقعی زمينه ھای داخلی برای بذرپاشی و پرورش نيروھائی از نوع داعش را نيز فراھم ساخته
است ".درپايان اطالعيه ،سازمان ضمن محکوم نمودن عمليات تروريستی داعش درتھران و کشتار
مردم بی دفاع ،ھمچنين محکوم ساختن تمام سياست ھای مداخله جويانه رژيم درمنطقه و اعمال
تبعيضات گوناگون عليه اقليت ھای ملی و مذھبی نوشته است" سازمان فدائيان)اقليت( براين باور است
که اين مجموعه سياست ھای رژيم تروريست جمھوری اسالمی بويژه سياست ھای خارجی و
مداخالت آن درکشور ھای منطقه است که ترور وکشتار را به داخل مرزھای کشور کشانده است و تا
اين رژيم ارتجاعی برسرکار ھست ،سايه شوم جنگ و کشتار و ترور نيز برسرمردم ايران خواھد
بود.
"ازکارگران شاغل و بازنشسته ھفت تپه حمايت کنيم" عنوان اطالعيه ديگری است که سازمان در
سيزده خرداد انتشار داد.دراين اطالعيه ضمن اشاره به تجمع اعتراضی بيش از  ٣۵٠تن ازکارگران
بازنشسته شرکت نيشکر ھفت تپه درمقابل دفتر مديريت وشانه خالی کردن کارفرما ازرسيدگی به
خواست ھای کارگرانچنين آمده است"کارگران معترض با خروج ازشرکت و انجام راه پيمائی و
تجمع ،جاده بين المللی اھواز -انديمشک را مسدود ساختند .به دنبال اين اقدام اعتراضی و ايجاد
ترافيک سنگين ،نيروھای سرکوب انتظامی سراسيمه خود را به محل رساندند و با دعوت ازکارگران
به مذاکره و بازگشت کارگران به کارخانه ،جاده اھواز -انديمشک نيز باز شد و عبور و مرور وسائل
نقليه ازسرگرفته شد.
صدھا کارگربازنشسته نيشکر ھفت تپه ،بدليل عدم پرداخت چھار درصد سھم بيمه کارفرما به صندوق
سازمان تأمين اجتماعی ،ماه ھاست سرگردان اند ودر بالتکليفی به سر می برند.عالوه برکارگران
بازنشسته ،کارگران شاغل اين شرکت نيز ،از زمانی که شرکت به بخش خصوصی واگذارشده ،با
تنگنا ھا و محدوديت ھای بيشتری روبرو شده و زير فشارھای گوناگون و روزافزون کارفرما قرار
دارند .افزون براين ھا ،قائم مقام مديريت شرکت اخيراً فريدون نيکوفرد يکی ازنمايندگان کارگران و
از اعضای فعال سنديکای کارگران نيشکر ھفت تپه را تھديد به اخراج نموده است.
کارگران ھفت تپه اعم ازشاغل و بازنشسته نسبت به اقدامات مديريت شرکت وکارفرما به شدت
معترض اند .کارگران خواھان پرداخت فوری حقوق ھای معوقه ،پرداخت حق بيمه ،سنوات
بازنشستگی ،پرداخت بموقع دستمزد وساير مطالبات خود ھستند.صدھا کارگر شرکت نيشکر ھفت تپه
با حرکت اعتراضی دستجمعی خود نشان دادند که درمقابل فشار ھای کارفرما ساکت نمی نشينند و
ازسنديکائی که خودآن را ايجاد کرده اند ونيز ازنمايندگان و فعاالن سنديکا حمايت می کنند ".اطالعيه
درپايان ،ازاعتراضات و خواست ھای کارگران شاغل و بازنشسته نيشکر ھفت تپه وھمچنين از
سنديکای کارگران نيشکر ھفت تپه و فعاالن اين سنديکا حمايت نموده وخواستار تحقق فوری و کامل
مطالبات کارگران شده است.

کنند ،اراجيف امام جمعه ی ساوه بار ديگر نشان
داد که توھم باز شدن فضای جامعه در نظام
جمھوری اسالمی ھيچ گونه مبنای واقعی ندارد.
در اين نظام مذھبی تبعيضات عليه زنان نه
کاھش يافته و نه خواھد يافت .تجربه نشان داده
است که ھمواره نيز وضعيت بدتر خواھد شد.
اگر زنان خواھان حقوق انسانی خود می باشند،
بايستی باور کنند که حتی مبارزه برای داشتن

حق انتخاب نوع پوشش در جمھوری اسالمی،
مبارزهای سياسی میباشد و نظام اسالمی حاکم
را به چالش می کشد .اما زنان پيش از ھر چيز
بايستی اصوال حق انتخاب را برای خود مسلم
شمارند .حق انتخاب ھمان چيزی است که رژيم
واليت فقيه از ريشه و بُن با آن مخالف است .حق
انتخاب ھمان چيزی است که انسانھا را به
ساختن تاريخ خويش برمی انگيزد.

نيمه دوم خرداد  ٩۶شماره ٧۴٣

١٢
١٢
برای ارتباط با ـز ن ـان )ا56ـ( نام]هھای
خود را به يکی ازآدرسھای زيرارسال نمائيد.

پايان "انتخابات" ،ادامه کشاکش جناحھا
سرانجام در پی "انتخابات" به شيوهی جمھوری
اسالمی ،رئيس جمھور آينده رژيم تعيين گرديد.
گرچه اکنون رقابتھای نامزدھای انتخاباتی به
پايان رسيده است ،اما کشاکش جناحھای
حکومتی ،به روال چند دھه اخير جمھوری
اسالمی ،ھمچنان ادامه دارد .کشاکشی که از
ماهھا قبل برای کسب پست رياست جمھوری در
عرصهھای گوناگون باال گرفته بود .بحران و
مشکالت اقتصادی يکی از اين عرصهھا بود.
مقامات ،رسانهھا و ارگانھای جناح اصولگرا
در ماهھای اخير بر طبل بیلياقتی دولت در

دانمارک:

عرصه اقتصادی کوبيدند و اخبار و گزارشات
مختلفی از فقر گسترده و فراگير مردم منتشر
کردند .حتا خامنهای در سخنرانی نوروزی خود
به "مشکالت اقتصادی و معيشتی مردم" و
"آسيبھای اجتماعی" که "عمدتا ً منشأ اقتصادی
دارند" اعتراف کرد .اما اين مشکالت را به
"مديريتھای ضعيف ،بیحال ،نااميد،
غيرانقالبی و بیتحرک" نسبت داد و چه کسی
است که نداند منظور از "مديريت غير انقالبی"
چيست.
درصفحه ١٠

بدينوسله به اطالع عالقمندان تلويزيون دمکراسی شورائی می رسانيم که :
برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورايی روی شبکه  ٢۴ساعته تلويزيون "ديدگاه" از اول ژوئن
 ٢٠١٧برابر با  ١١خرداد  ١٣٩۶به جای ماھواره ھات برد مجددا از ماھواره ياه ست پخش می
شود.
مشخصات ماھواره :
ماھواره ياه ست Satellite Yahsat
فرکانس Frequency 11766 ١١٧۶۶
عمودی Polarization Vertical
سمبل ريتSymbol rate 27500 ٢٧۵٠٠
اف ای سی FEC 5/6 ۵ /۶
ساعت پخش برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورايی :
چھارشنبه ھا ساعت نه ونيم شب بوقت ايران
) ساعت ده صبح بوقت لس انجلس و ھفت عصر بوقت اروپای مرکزی (
بازپخش اين برنامه  :روز پنجشنبه نه و نيم صبح بوقت ايران
) ده شب پنجشنبه بوقت لس انجلس و ھفت صبح پنجشنبه بوقت اروپای مرکزی(
اينترنت :
در صورت عدم دسترسی به تلويزيون ماھواره ای ،
ميتوانيد از طريق اينترنت نيز برنامه ھای تلويزيون
دمکراسی شورايی را مشاھده کنيد .
-١بطور زنده در ساعات ذکر شده  ،در سايت تلويزيون ديدگاه و شبکه رسانه ای " جی .ال  .ويز "
www.didgah.tv
www.glwiz.com
 -٢به صورت آرشيو  ،در سايت سازمان فداييان –اقليت :
http://www.fadaian-aghaliyat.org/
https://tvshora.com/
ساعت و زمان برنامه را به خاطر بسپاريد و به اطالع دوستان و آشنايان خود برسانيد.
توجه  :بيندگان عزيز تلويزيون دمکراسی شورايی جھنت اطالع ؛ سالی دو بار – در پائيز و بھار –
بطور ناھمزمان در ايران  ،اروپا و امريکای شمالی ساعات تغيير می کنند که البته ھر بار پس از
چند ھفته  ،ساعات اين سه منطقه يکسان می شوند.

سرنگون باد رژيم جمھوری اسالمی – برقرار باد حکومت شورايی

I.S.F
P . B . 398
1500 Copenhagen V
Denmark
سوئيس:

Sepehri
Postfach 410
4410 Liestal
Switzerland
ھلند:

Postbus 23135
1100 DP
Amsterdam Z.O
Holland
کمکھای مالی خود را به شماره حساب
بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھمراه
کد مورد نظر به يکی از آدرسھای
سازمان ارسال کنيد.
شماره حساب:
Gironummer 2492097
نام صاحب حساب Stichting ICDR :
IBAN:
NL08INGB0002492097
BIC: INGBNL2A
Amsterdam, Holland
نشانی ما برروی اينترنت:
http://www.fadaian-minority.org
http://74.91.172.21/
پست الکترونيک :E-Mail
info@fadaian-minority.org

ای ميل تماس با نشريه کار:

kar@fadaian-minority.org

KAROrganization
)Of Fadaian (Aghaliyat
No 743 June 2017

