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کار -نان -آزادی
حکومت شورائی

١

کارگران سراسر جھان
متحد شويد!

سال سی و نھم – نيمه اول تير ٩۶

ھيوالی بزرگی سر فرو مینھد تا
ھيوالی بزرگتری سربلند کند!
بيش از ده سال است که سرمايهداری جھانی با
يکی از کمسابقهترين بحرانھای دوران حيات
خود دست به گريبان است .اين بحران چنان
ژرف و عميق است که يک دھه تالش
سرمايهداران ،دولتھا و نظريهپردازان آنھا
برای برون رفت از آن ،ھيچگونه ثمره و توفيقی
درپی نداشته است .تشديد بحران نظام سرمايه
داری با تشديد کشمکشھا و تضاد ميان
قدرتھای امپرياليستی ھمراه شده است .اين
قدرتھا ،بیآنکه در ظاھر وارد جنگی رودررو
شوند ،به گسترش مناطق تحت نفوذ و تثبيت
موقعيت خود در آن مناطق ادامه دادهاند .منطقه
پرآشوب خاورميانه با رژيمھا و دولتھای
ارتجاعی و سرکوبگری که خود با بحرانھا،
کشمکشھا و رقابتھای گوناگونی روبرو
ھستند ،به محل مساعدی برای نزاع و تصادم
اين قدرتھا و بروز جنگھا و بحرانھای ناشی
از حدت تضادھا تبديل شده است .اگرچه
سالھاست که اين منطقه در آتش خانمانسوز
جنگھای ارتجاعی ،فرقهای و مذھبی میسوزد
که عواقب بسيار وخيمی برای مردم بهبار آورده
است ،اگرچه ارتجاع ھار از گور برخاسته
خونريز داعش ،برتن منطقه رخت خون و عزا
پوشانده است ،اما مجموعهای از تضادھا و
اختالفات ميان قدرتھای امپرياليستی که بر
بستر بحران و کشمکش ميان رژيمھای مرتجع
در اين منطقه کانونی شده ،خاورميانه را به يکی
از کانونھای اصلی بحران و جنگھای بس
بزرگتر و مخربتر از آنچه تاکنون شاھد
بودهايم مبدل ساخته است.
پوشيده نيست که يکی از دالئل اصلی تنشھای
حاد خاورميانه ،حضور و مداخله دولت
امپرياليستی آمريکا در اين منطقه است.
امپرياليسم آمريکا ،بعد از شکست در عراق و
افغانستان ،عقبنشينی از سياستھای بوش را
در پيش گرفت .باراک اوباما پيشبرد سياستی را
برعھده گرفت که در عرصه خارجی کم و بيش
با نرمش ھمراه بود .تحوالت داخلی آمريکا اما
ترامپ را به راس قدرت اجرايی پرتاب کرد و
بر اين دوره ،نقطه پايان گذاشت .با روی کار
آمدن ترامپ ،حضور و مداخله نظامی آمريکا
در منطقه نيز تقويت شده است.
گرچه سياست اعزام گسترده نيروی نظامی و
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چندی پيش ،حسام نيکوپور،
معاون پژوھشی مؤسسه عالی
پژوھش تأمين اجتماعی گفت ،از
ميان جمعيت  ٢١ /۵ميليونی شاغل ،در حدود
 ١۵ميليون نفر بيمهاند و  ٨٠درصد از ۶ /۵
ميليون شاغل فاقد پوشش بيمهای را زنان تشکيل
میدھند ۶ /۵ .ميليون نفری که "غيرمزد و
حقوقبگير" ناميده میشوند ،مشمول قانون کار
نمیشوند ،حداقل دستمزد درباره آنھا رعايت
نمیشود و احتمال بيکاری آنھا بيشتر است .وی
در ادامه میافزايد  ،بخش زيادی از غيرمزد و
حقوقبگيران را که در حال حاضر تعدادشان به
 ۴۵تا  ۴۶درصد شاغالن رسيده و ھمچنان رو به
افزايش است ،زنان تشکيل میدھند.
طبق آمار سال  ٩۴مرکز آمار ٣ ،ميليون و ۴۶٠
ھزار زن شاغل در کشور وجود دارد .سھم بخش
خدمات در اشتغال زنان  ۴٨ /۶درصد ،بخش
کشاورزی  ٢۶ /١درصد و صنعت ٢۵ /٣
درصد است .طبق ھمين آمار ،از جمعيت شاغل
 ١٠ساله و بيشتر ٧۴ /٢ ،درصد زنان در بخش

خصوصی و  ٢۵ /٨درصد در
بخش عمومی کار میکنند.
گرچه رقم اشتغال  ٣ميليون و
 ۴۶٠ھزار نفری زنان که نيمی از جمعيت کشور
را تشکيل میدھند ،به اندازه کافی فاجعهبار به
نظر میرسد ،اما مقايسه آمار سال  ٩۴با سال
 ٨۴که زنان نزديک به  ۴ميليون نفر از شاغالن
را تشکيل میدادند ،اين واقعيت را آشکار میکند
که به رغم سھم اندک زنان از اشتغال ،حتا در
سال  ،٨۴طی ده سال گذشته نزديک به نيم
ميليون نفر از زنان از آمار نيروی شاغل حذف
شدهاند.
اين در حالیست که در سال  ،٩۴ميانگين نرخ
بيکاری جمعيت فعال اقتصادی زنان )يعنی ١٠
ساله و باالتر( به طور ميانگين  ١٩ /۴درصد
است .اين آمار ھمچنين نشان میدھند که نرخ
بيکاری زنان در مساعدترين سنين ورود به بازار
کار با افزايش چشمگيری روبرو میشود ،به
عنوان مثال ،در سنين  ٢٠ – ٢۴ساله به ۴٧ /۴

زنان و بازار کار

درصفحه ٣

افسانه اصالحات و اصالحطلبی در ايران
درصفحه ۴

موقعيت سياسی جمھوری اسالمی،
بعد از "انتخابات"  ٢٩خرداد
با گذشت کمتر از دو ماه از نمايش انتخاباتی  ٢٩ارديبھشت  ،١٣٩۶تقابل خامنه ای با روحانی به طرز
بی سابقه ای شدت گرفته است .دور جديد اين تقابل در روزھای پيش از انتخابات ،ابتدا با واکنش تند و
تيز خامنه ای نسبت به امضاء و اجرای "بی سر و صدای" سند آموزشی  ٢٠٣٠يونسکو شروع شد .تنش
ھايی که با انتخاب مجدد روحانی در پست رياست جمھوری در اندک مدتی ،يکی پس از ديگری سر باز
کردند و تا به امروز در گستره ای وسيع ادامه يافته است .صدور فرمان "آتش به اختيار" خامنه ای در
جمع دانشجويان بسيجی عليه سياست ھای روحانی )  ١٨خرداد( ،مقايسه روحانی با بنی صدر در جمع
مسئوالن نظام و بيان اينکه با دو قطبی کردن جامعه به دو دسته مخالف و موافق "نبايد تجربه سال ۵٩
تکرار شود" ) ٢٣خرداد( ،و پيامد آن ،سر دادن شعار "مرگ بر آخوند آمريکايی" و "روحانی -بنی
صدر پيوندتان مبارک" در راھپيمايی روز حکومتی قدس توسط عده ای از نيروھای وابسته به خامنه ای
و پس از آن ،شعر خوانی ميثم مطيعی در مراسم نمازعيد فطر عليه روحانی و توافق برجام ،فقط نمونه
درصفحه ٧

درصفحه ٢

خالصه ای از
اطالعيه ھای سازمان
درصفحه ٩

جناياتی به بھانهی "داعش"
منافع اقتصادی و مالی رژيم از مواد مخدر

درصفحه ١٠

درصفحه ٨
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ھيوالی بزرگی سر فرو مینھد تا
ھيوالی بزرگتری سربلند کند!
اشغال ،در مقياس دوران بوش عجالتا در دستور
کار امپرياليسم آمريکا نيست ،اما ھدف يکیست.
گسترش و تقويت نفوذ امپرياليسم آمريکا و تثبيت
موقعيت آن در منطقه خاورميانه .اين ھدف ،البته
با سياست درگير کردن کشورھای منطقه و
مقابله با يکديگر و دامن زدن بر آتش جنگھايی
پیگرفته میشود که اينجا و آنجا شعلهور
میشوند و آمريکا خود آتش بيار اصلی آن است.
امروز يکی از طرفھای اصلی درگير در
سوريه دولت امپرياليستی آمريکاست و البته
داعش بھانه الزم برای حضور و مداخله آمريکا
و ساير طرفھای درگير را مھيا کرده است.
طرف اصلی ديگر اين ماجرا امپرياليسم روسيه
است که از تحوالت منطقه در دو دھه اخير
متضرر شده و خود را مغبون احساس میکند.
دولت روسيه آرامآرام گردوغبار دوران خمودگی
و انفعال را از تن زدوده و در چند سال اخير با
قدرت بيشتری وارد صحنه شده است .روسيه در
منطقه خاورميانه منافع معينی دارد که حاضر به
چشمپوشی از آن نيست و بطور قطع نمیخواھد
سوريه را مانند عراق از دست بدھد .چنين است
که سوريه به يکی از مراکز اصلی رويارويی
دو قدرت امپرياليستی آمريکا و روسيه تبديل شده
است.
خاورميانه اما فقط سوريه نيست .در ھر
گوشهای از آن جنگی برپاست و کشمکش و
رقابت ميان مرتجعين ،دمبهدم بر حدت تضادھا
میافزايد و منطقه را به درۀ ھولناک و لبۀ
پرتگاھی نزديکتر میسازد که اگر در آن
سقوط کند چيزی از آن باقی نخواھد ماند و
نجات آنچه باقی مانده است دهھا سال زمان
خواھد برد .نگاھی ولو به اختصار حتا فقط به
پارهای از رويدادھای جاری منطقه ،اين واقعيت
تلخ را اثبات میکند که بهرغم تضعيف
روزافزون خالفت داعش در منطقه و برچيده
شدن عنقريب بساط آن درعراق و سوريه ،اما
بحران و جنگ در اين منطقه ادامه خواھد يافت.
چندروز قبل ،کاخ سفيد با انتشار بيانيهای
حکومت بشار اسد را به تدارک برای انجام حمله
شيميايی متھم کرد و به آن ھشدار داد .بالفاصله
دبيرکل سازمان ملل اعالم کرد ،تھديد آمريکا
عليه بشار اسد ،جدی است .در حال حاضر
ھواپيماھای جاسوسی آمريکا بطور دائم بر فراز
سوريه در پروازند .آمريکا عالوه بر موشک
باران يک پايگاه نظامی سوريه ،يک فروند
سوخوی  ٢٢سوريه در منطقه کردستان سوريه
را سرنگون ساخته است و زمينهھای روانی
عمليات نظامی عليه بشار اسد را تدارک میبيند.
نيروھای کرد سوريه تحت حمايت آمريکا ،با
پشتيبانی جنگنده بمبافکنھای آمريکايی
توانستهاند بسياری از پايگاهھای نظامی داعش
را در اطراف شھر "رقه" تصرف کنند.

"پرت مکگورک" نماينده ويژۀ ترامپ به
اردوگاه آموزشی ائتالف آمريکايی وارد شده
است که از طريق پايگاه نظامی آمريکا تغذيه
میشود و قرار است بعد از پاکسازی "رقه" از
وجود داعش" ،تامين امنيت" استان را برعھده
بگيرد .اينجا و آنجا حضور نيروھای پياده
نظام آمريکايی نيز ديده شده است و ھمزمان با
تمام اينھا ،نيروھای نظامی ناتو در اروپا ،به
چند برابر افزايش يافته که اعتراض روسيه را
درپی داشته است.
روسيه ادعای آمريکا در مورد حمله شيميايی
سوريه را ،صرفا بھانهای برای حمله نظامی
آمريکا به سوريه دانسته ،آن را مھمل و بیپايه
خوانده و ھشدار داده است اگر آمريکا به سوريه
حمله کند ،روسيه به آن پاسخ مناسبی خواھد داد.
پيش از اين نيز ھواپيمای بدون سرنشين
آمريکايی را که در حال جاسوسی از پايگاه
روسيه در "طرطوس" بوده سرنگون ساخته بود.
اختالف و کشمکش ميان دولتھای روسيه و
آمريکا در سوريه ،برخالف وعدهھا و حرفھای
پيشين دونالد ترامپ ،روزبروز در حال افزايش
است.
يک پای ديگر نزاعھای منطقهای که تشديدکننده
بحران در خاورميانه است ،رژيم جمھوری
اسالمی است .جمھوری اسالمی عالوه بر
کمکھای مالی ،تسليحاتی و نظامی به رژيم
بشار اسد و اعزام نيرو به سوريه ،در عراق،
لبنان ،بحرين ،يمن و ديگر کشورھای منطقه
درحال کشمکش و نزاع است .جمھوری اسالمی
با شليک چند موشک به پايگاه داعش در سوريه
که واکنش شديد اسرائيل را درپی داشت،
درگيریھای موجود را به پلهای باالتر برده و
احتمال ورود آشکار اسرائيل به اين جنگ را
افزايش داده است .حمله نظامی دولت
صھيونيستی اسرائيل به توپخانه ارتش سوريه
در منطقه "صمدانيه" و تھديدات نظامی نتانياھو
که ھيچگونه موشک ،خمپاره و آتش را تحمل
نکرده و به آن با شدت پاسخ میدھد نيز حاکی
از ھمين مساله است.
کشمکش و منازعه جمھوری اسالمی با
عربستان نيز از حد دعواھای لفظی فراتر رفته
است .يمن به عرصۀ نبرد اين دو کشور رقيب و
قدرتمند منطقه بدل شده است .محمدبن سلمان
وزيردفاع عربستان که به معمار سياستھای
تھاجمی عربستان اشتھار يافته و اخيرا پادشاه
عربستان او را به واليت عھدی برگزيد ،به
صراحت گفته است جنگ را به داخل مرزھای
ايران خواھد برد .بازداشت  ٣ايرانی )عضو
سپاه پاسداران( به دليل سوءظن به اقدامات
امنيتی ،که جمھوری اسالمی مدعیست صياد
بودهاند و کشته شدن يک نفر ديگر توسط گارد
ساحلی عربستان ،ھمگی نشانهھايی از تشديد

٢٢
تضاد و اختالف ميان دو دولت ارتجاعی
عربستان و جمھوری اسالمیست.
اما اين ھنوز تمام تضادھا و کشمکشھايی که
منطقه را تھديد میکند نيست .چنانکه قابل
پيشبينی بود ،با پايان دورۀ رياستجمھوری
باراک اوباما ،دور جديدی از تنش و نزاع ميان
جمھوری اسالمی و آمريکا کليد خورد .تنش و
نزاعی که پيوسته افزايش يافته و تشديد شده
است .سنای آمريکا تحريمھای جديدی را عليه
جمھوری اسالمی و برخی فرماندھان سپاه
تصويب کرده است .يک جنگنده اف ١۵
آمريکايی ،پھپاد )مدل شاھد  (١٢٩اھدايی
جمھوری اسالمی به بشار اسد را سرنگون
ساخته است" .مايک پومپنو" رئيس سازمان
اطالعات مرکزی آمريکا )سيا( ضمن ابراز
نگرانی از حضور و دامنه نفوذ جمھوری
اسالمی در لبنان ،عراق ،يمن و سوريه میگويد،
جمھوری اسالمی که در سراسر خاورميانه
حضور دارد "خطری برای امنيت ملی آمريکا"
و "بزرگترين حامی تروريسم در جھان" است.
"جيمز ماتيس" وزير دفاع آمريکا نيز گفته است
"در خاورميانه ھرجا مشکلی وجود دارد ،ردپای
ايران ديده میشود" ھمه اينھا حاکی از تشديد
تضادھا و کشمکش ميان دولت امپرياليستی
آمريکا و دولت ارتجاعی جمھوری اسالمیست
که صحنهای از بحران بزرگتری بنام بحران
خاورميانه را ترسيم میکند.
يکی ديگر از معضالتی که منطقه با آن
روبروست ،مساله کرد و مردم کردستان است.
درحالیکه امپرياليسم آمريکا کردھای سوريه را
به سالحھای مدرن تسليح و تجھيز نموده و از
آنھا حمايت میکند ،اما ترکيه ھمپيمان آمريکا
در ناتو ،آن را ناقض سياستھای قبلی آمريکا
میداند و از اين سياست آمريکا به شدت
ناراضی است .دولت فاشيستی ترکيه "يگانھای
مدافع خلق" را شاخه سوری پ.ک.ک و يک
جريان تروريستی میداند و بارھا اين نيروھا را
مورد يورش وحشيانه نظامی قرار داده و
"ی.پ.گ" را در عفرين و ديگر نقاط در شمال
سوريه توپباران کرده است .ترکيه نگرانی خود
را از اينکه کردھای سوريه از اين کشور جدا
شوند و دولت مستقل خود را تشکيل دھند ،پنھان
نکرده است .اقدامی که بیشک تاثيرات
بیواسطهای بر سرنوشت و آيندۀ کردھای ترکيه
و برانگيخته شدن آنھا به جدايی از ترکيه،
برجای خواھد گذاشت.
در کردستان عراق نيز اوضاع بھتر نيست.
درحالیکه اقليم کردستان درصدد اعالم استقالل
و جدايی است اما نه فقط حکومت مرکزی عراق
که دولتھای ايران ،ترکيه و سوريه نيز شديدا با
آن مخالفاند .رئيس اقليم کردستان از ھماکنون
تاريخ معينی را بهمنظور ھمهپرسی برای
استقالل کردستان عراق اعالم کرده است.
بارزانی پيشنھاد ترامپ برای تعويق اين
ھمهپرسی را نپذيرفته است .او درعينحال تھديد
کرده است حمله نظامی احتمالی ارتش عراق به
کردستان ،جنگ خونينی را درپی خواھد داشت.

زنده باد ھمبستگی بين المللی کارگران
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زنان و بازار کار
درصد و در فاصله سنی  ٢۵ – ٢٩ساله به
 ٣٨ /۶درصد میرسد .گرچه از سال  ٩۴تاکنون
طبق آمارھای مختلف مقامات رژيم نرخ بيکاری
زنان بسيار باالتر است.
اين ميزان بيکاری ،از نگاه آمار رسمی ايران،
تنھا شامل  ١٣ /٣درصد زنان کشور میشود.
زيرا طبق برآورد آماری سال  ٩۴از نرخ
مشارکت اقتصادی جمعيت  ١٠ساله و بيشتر،
نرخ مشارکت اقتصادی زنان تنھا به ١٣ /٣
درصد جمعيت فعال اقتصادی میرسد .يعنی از
جمعيت  ٣٢ميليون و نيمی زنان باالی  ١٠سال،
بيش از  ٢٨ميليون نفر از نظر اقتصادی طبق
آمار ايران ،از نظر اقتصادی غير فعال محسوب
میشوند .فاصله بين نرخ مشارکت و عدم
مشارکت اقتصادی نه تنھا در کل جمعيت زنان،
بلکه در ميان زنان تحصيلکرده نيز بسيار بارز
است .برای نمونه ،از ميان نزديک به  ١٠ميليون
زن دارای فوق ديپلم ،تعداد فعاالن بيش از ٢
ميليون  ۶٠٠ھزار نفر و غير فعاالن نزديک به
 ٧ميليون و  ۴٠٠ھزارنفرند .يا در ميان ٣
ميليون و  ٨٠٠ھزار زن دارای ليسانس ،تنھا ١
ميليون و  ۴٠٠ھزار نفر در آمار فعالين
اقتصادی قرار دارند و  ٢ميليون و  ۴٠٠ھزار
در زمره غيرفعالين.
اگر طی نزديک به چھار دھه ،زنان پرشماری به
رغم سنگاندازیھای سردمداران جمھوری
اسالمی از کنج خانهھا بيرون آمدند ،به دانشگاه
راه يافتند و فارغالتحصيل شدند ،اما پس از آن ،با
درھای بسته بازار کار روبرو شدند .در گزارشی
که "شھروند" در تاريخ  ٧تير منتشر کرده است،
از وضعيت کاری چند دختری گفته میشود که با
وجود تحصيالت دانشگاھی با حقوقھای موھن،
به کارھايی مشغولاند که ھيچ ربطی به رشته
تحصيلی آنھا ندارد .موارد برشمرده در گزارش
شھروند ،چند نمونه از ھمان زنان تحصيلکرده
"غيرفعال اقتصادی" از نظر آمار رژيم ھستند.
آماری که با توجه به وضعيت اقتصادی اکثريت
توده مردم ،غير واقعی به چشم میآيد .آن ھم در
حالی که به اعتراف صفرخانلو ،يکی از
کارشناسان بيمه در ايران" ،حتا اغلب زنانی که
تحت پوشش بيمهھای مختلف ھستند ،بعد از
بازنشستگی به شغل دوم روی میآوردند" زيرا
مستمری بازنشستگی کفاف زندگیشان را
نمیدھد) .مھرخانه ١٨ ،دی  .(٩۵طبق
سرشماری سال  ٩۴نيز يک سوم بازنشستگان،
يعنی نزديک به  ٩٠٠ھزار نفر مجددا به بازار
کار بازگشتهاند که نزديک به  ١٠٠ھزار نفر
آنان ،زنان بودهاند.
گرچه ھمين آمارھا حاکی از وضعيت اسفناک
اشتغال زنان در ايران ھستند ،اما آمارھای دولتی
جمھوری اسالمی ھمواره با چون و چراھای
بسياری روبرويند .در سال  ٧٨با خروج
کارگاهھای دارای کمتر از  ۵کارگر از شمول
قانون کار ،کارگران قالیباف نيز از شمول قانون
کار خارج شدند .کارگاهھايی که اکثر کارگران
آنھا را زنان تشکيل میدھند .اين مصوبه در
سال  ٨١به کارگارهھای دارای کمتر از ١٠
کارگر تعميم يافت و در نتيجه آن بيش از ٩٠
درصد از کارگاهھا و اکثريت کارگران ايران از

شمول قانون کار خارج شدند .در اين کارگاهھا نه
تنھا نظارتی بر قراردادھای کار ،دستمزد ،بيمه،
بازنشستگی و ساير حقوق و مزايای کارگران
وجود ندارد ،بلکه تعداد واقعی کارگران نيز
روشن نيست .يا در کارگاهھای آجرپزی که نه
تنھا زنان ھمراه با شوھران خود ،بلکه کودکان
نيز به کار واداشته میشوند.
در ايران ھيچگونه آماری درباره اشتغال در
بخش غيررسمی وجود ندارد .بخشی که شامل
مشاغل بسياری میگردد ،از جمله فروشندگی،
آرايشگری ،خياطی ،منشیگری ،بخش نظافت،
کار در خانه ،بازاريابی ،کار در واحدھای
اقتصادی خانوادگی ،دستفروشی و...
قراردادھای کوتاه مدت و سفيد امضا که به
اعتراف برخی از مقامات رژيم ،شرايط کار ٩٠
درصد از کارگران ايران است ،مانع ديگری بر
سر دستيابی به آمار واقعی اشتغال در بازار کار
ايران قرار میدھد.
يکی ديگر از داليل مھم عدم پذيرش سھم ١٣ /٣
درصدی زنان در بازار کار ايران را بايد در
وضعيت اقتصادی ھولناک ايران جست .به
تصويب شورای عالی کار حداقل دستمزد ماھانه
کارگران در سال  ٩۶کمتر از  ٩٣٠ھزار تومان
تعيين شد .با توجه به آن که اين حداقل دستمزد،
به شرط دريافت به موقع ،چندين برابر زير خط
فقر است .اين تنھا خانوارھای کارگری نيستند که
با مشکل تأمين معاش روبرويند .يکی از مطالبات
اصلی بسياری از اعتراضات و اعتصابات
مستمر اقشار زحمتکش جامعه ،افزايش حقوق
است .در چنين شرايطی بعيد به نظر میآيد که
تنھا با دستمزد "نانآور" خانواده که از نظر
سردمداران رژيم ،مردان محسوب میشوند،
مخارج يک خانواده حتا کوچک تأمين شود.
بنابراين گريزی نيست ،جز پيوستن زنان خانواده
به بازار کار .افزايش ساالنه تعداد کودکان کار،
نشانه ديگریست که مضيقه معيشتی چنان وخيم
گشته که حتا کودکان را نيز به اين چرخه کشانده
است.
اين زنانی که در ميان بحران اقتصادی و با وجود
بيکاری گسترده حتا برای مردان به بازار کار
کشانده میشوند ،چارهای ندارند جز تسليم در
برابر شرايط تحميلی سرمايهداران .يعنی
قراردادھای کوتاهمدت ،ساعات کار طوالنی،
دستمزدھای نابرابر و گاھی به نحو تحقيرآوری
ناچيز ،عدم برخورداری از امنيت شغلی ،بيمه،
بازنشستگی ،ايمنی محيط کار ،و در موارد
بسياری تحمل آزارھای جنسی.
اگر نيروی کار ارزان زنان در جامعه
سرمايهداری يکی از سرچشمهھای کسب ارزش
اضافه بيشتر توسط سرمايهداران است ،در رژيم
جمھوری اسالمی اين منبع ارزان نيروی کار به
حراج گذاشته شده است .تالش تمامی کابينهھای
تاکنونی رژيم کاستن از حمايتھای قانونی از
حقوق کارگران و بازتر گذاشتن دست
سرمايهداران در استثمار کارگران دامنگير
مردان و زنان کارگر بوده و ھست ،اما تبعيض
جنسيتی عليه زنان در بازار کار وضعيت زنان
را وخيمتر کرده است.
با آن که مقامات جمھوری اسالمی ،مشارکت به
زعم آنان  ١٣ /٣درصدی زنان در بازار کار را
به "عدم تمايل" زنان ،به ويژه زنان
تحصيلکرده ،به بازار کار نسبت میدھند ،اما
اين آنان ھستند که با طرحھا و مصوبهھای

٣٣
گوناگون ورود زنان به بازار کار را دشوار
میکنند .و در بازار کار نيز آنان را از
حداقلھای حمايتھای قانونی محروم میسازند.
طرحھا و مصوبهھايی مانند دورکاری زنان،
افزايش مرخصی دوران بارداری ،بازنشستگی
پيش از موعد ،کاھش ساعات کاری زنان دارای
شرايط خاص ،ممنوعيت کار زنان در شيفتھای
شبانه ،تفکيک جنسيتی در محل کار تنھا مواردی
چند از سياستھايی ھستند که بر ورود زنان به
بازار کار تأثيرات منفی میگذارند .گو آن که با
طرح افزايش مرخصی دوران بارداری به
يکباره  ۵٠ھزار زن از بازار کار رسمی رانده
شدند .يا به عبارت دقيقتر ،به سوی بخش
غيررسمی بازار کار سوق داده شدند .به ويژه
زنانی را که بر اثر ضرورتھای معيشتی
ناگزيرند حتا تحت شرايط اسفبار به کار ادامه
دھند.
اگر يکی از داليل اجرای اين سياستھای
زنستيزانه به گرايش عمومی سرمايهداری در
شرايط بحران و بيکاری گسترده برمیگردد ،که
اولين تأثيرات منفی خود را بر اشتغال زنان
میگذارد ،اما در ايران ،علت ديگری ھمچون
ديدگاه مذھبی و مردساالرانه سردمداران دولتی
نسبت به زنان و نقش سنتی آنان در خانواده و
جامعه نيز نقش بارزی ايفا میکند.
ديدگاھی که نقش زنان را در جامعه
"فرزندآوری ،شوھرداری ،خانهداری" و نقش
مردان را "اقتصادی" میداند و از اينرو
میکوشد تعداد ھر چه بيشتری از زنان را به
کنج خانهھا براند .اين نقشھا را ھم مقامات
مختلف رژيم از خامنهای گرفته تا ديگرمقامات
دولتی و روحانيون ريز و درشت و رسانهھای
رژيم تبليغ و تشويق میکنند .تصويب دو طرح
"افزايش بارآوری و پيشگيری از کاھش رشد
جمعيت" و "طرح جامع جمعيت و تعالی
خانواده" از نشانهھای بارز اين ديدگاهھاست.
اما مشکالت زنان ايران تنھا به حاکميت رژيمی
به شدت زنستيز محدود نمیشود .رژيمی که
تبعيض عليه زنان را به تمامی حوزهھای زندگی
فردی ،خانوادگی ،اجتماعی و حتا حق تأمين
معاش آنان گسترش داده است.
از آن سو ،نيز ،در بعد سياسی ،زنان از حداقل
امکانات دفاع از حقوق زنان و حفظ يا کسب
دستاوردھايی محروماند .آنچه که در سالھای
گذشته در ايران ،تحت عنوان "جنبش زنان"
کوشيد خود را نماينده مطالبات زنان در کل
بنماياند ،در واقع منافع قشر متوسط و به ويژه
متوسط مرفه را نمايندگی میکرد .از اينرو
دغدغه مشکالت و مطالبات توده زنان را نداشت.
در اوج و افول فعاليتھای خود نيز نه در پی
شناخت از تودهی زنان برآمد و نه ارتباطی با اين
توده برقرار کرد .اين گرايش ،از ھمان ابتدا ،بر
اثر جايگاه طبقاتیاش ،به ظاھر با
"سياستزدايی" از خواستهھای زنان ،اما در
واقعيت ،به سخنگوی جناحی از رژيم در ميان
زنان بدل گشت.
اکنون اگر طبقه و اقشار ديگری از زنان ،يعنی
توده زنان کارگر و زحمتکش در پی بھبود حتا
اندک شرايط خود ھستند ،بايستی موازنه سياسی
در جنبش زنان را به نفع خود تغيير دھند .برای
اين کار گريزی نيست جز رجوع به تجارب
موفق جنبشھای کارگری و زنان و پيوند آنان با
شرايط زندگی و تجارت بالواسطه خودشان.
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افسانه اصالحات و اصالحطلبی در ايران
در کشوری که وحشیترين استبداد دينی
قرونوسطايی ،مردمساالری ناميده شود،
حيرتآور نخواھد بود که گروھی از حاميان
سينهچاک دولت دينی ،پاسداران جھل و خرافات،
بی حقوقی و سرکوب نيز اصالحطلب نام
بگيرند.
حيرتآور اما اين واقعيت تلخ است که باگذشت
 ٣٨سال از استقرار دولتی که در سرشت خود
نماد عريانترين ديکتاتوری و استبداد ،اختناق،
سرکوب و کشتار و به بند کشيدن ميليونھا تن از
مردم ايران است ،ھنوز گروھی از مردم ايران
را میتوان يافت که به اين فريب بزرگ طبقه
حاکم بر ايران باور دارند و به جناحی از طبقه
حاکم بهعنوان اصالحطلب دخيل بستهاند .البته نه
مردمی ناآگاه و فريبخورده ،بلکه ظاھراً آگاه و
برخاسته از قشر تحصيلکرده و بهاصطالح
مدرن حتی از نمونه نويسنده و شاعر ،ھنرمند و
ھنرپيشهھای سينما و تئاتر ،اساتيد دانشگاه و
انواع و اقسام بهاصطالح روشنفکران و
تحصيلکردهھای ديگر .نقشی که اين طيف در
بقاء و استمرار حيات جمھوری اسالمی ايفا
میکند ،فقط در خدمات حرفهای اين قشر به رژيم
ديکتاتوری و ضد انسانی حاکم خالصه نمیشود،
بلکه آشکارا در نقش شيپورچی و آوازه گر
ارتجاع به تبليغ وعدهھای پوچ در ميان توده
مردم میپردازند و پاسداران دولت استبدادی را
نجاتبخش مردم ايران معرفی میکنند .آنھا اين
نقش را بهوضوح در جريان خيمهشببازیھای
انتخاباتی رژيم بر عھده میگيرند .البته میتوان
توضيح داد که وقتی پای منافع طبقاتی در ميان
باشد ،گروهھايی از جامعه میتوانند چشمان خود
را نهفقط بر تمام فجايع ضد انسانی يک رژيم
وحشی استبدادی ببندند بلکه حتی در جنايات آن
سھيم شوند .بنابراين ،حساب اين گروه جداست و
روی سخن باکسانی است که ھنوز به علت
ناآگاھی ،فقدان تجربه و آگاھی سياسی ،تحت
تأثير تبليغات و وعدهھای پوچ جريان موسوم به
اصالحطلب به بھبود حتی ناچيز اوضاع ،در
چارچوب نظم موجود باور دارند.
باوری سخت اشتباه که تصور میشود در ايران
تحت حاکميت جمھوری اسالمی گويا اساسا ً
میتواند چيزی به نام اصالحات و اصالحطلب
وجود داشته باشد.
اگر تجربه تمام دوران استقرار جمھوری اسالمی
در ايران ،نتيجهای جز وخامت روزافزون و بدتر
شدن اوضاع در تمام عرصهھای اقتصادی،
اجتماعی و سياسی در پی نداشته است ،دليل دارد
و اثباتی بر اين واقعيت است که مادام ،جمھوری
اسالمی بر ايران حاکم است ،نه چيزی به نام
اصالحات میتواند وجود و معنا داشته باشد و نه
اصالحطلب.
اين نتيجهگيری به چه معناست؟ آيا صرفا ً به اين
معناست که دولت دينی جمھوری اسالمی ،اساسا ً
بنا به سرشت فوق ارتجاعی طبقه سرمايهدار
حاکم ،تحمل و ظرفيت ھيچگونه اصالحی را
ندارد و نجات از تمام فجايع موجود ،نيازمند يک
انقالب و دگرگونی تمام نظم موجود است؟ گرچه
اين يک واقعيت است ،اما داليل عميقتری وجود

دارد که اصالحات را در ايران منتفی میسازد.
اصالحات نه به معنای عاميانه و مرسوم کلمه که
ھر امتياز و حتی اقدام ارتجاعی طبقه حاکم،
رفورم و اصالحات ناميده میشود ،بلکه به
معنای علمی آن ،در شرايطی خود را به شکل
يک ضرورت تحميل میکند که گذار از يک
ساختار اقتصادی – اجتماعی کھنه به ساختاری
نو و عالیتر در دستور کار قرار میگيرد .اين
رفورمھا میتوانند در درون ساختار کھنه و يا
حتی پس از کسب قدرت از طريق انقالب ،توسط
طبقه جديد ،اجرائی شوند .اگر به دورانی که
شيوه توليد سرمايهداری در بطن جامعه فئودالی
رشد و تکامل میيافت ،رجوع شود ،طبقه حاکم و
پاسدار ساختار کھنه فئودالی که دوران آن به
پايان رسيده بود ،زير فشار رشد نيروھای
مولدهای که در تضاد با مناسبات توليدی حاکم
قرارگرفته بود ،بحرانھای ھمهجانبه برخاسته
ازاين تضاد و ھمزمان ،توسعه دامنه مبارزه
طبقاتی که خطر وقوع انقالب را پيوسته
نزديکتر میکرد ،ناگزير میشود مجموعه
اقدامات اصالحی را به مرحله اجرا بگذارد و
حتی در روبنای سياسی و حقوقی جامعه تغييراتی
را ايجاد کند که باوجود حفظ قدرت سياسی ،اين
تحوالت در محدودهای بتواند با نيازھای جديد
جامعه و رشد شيوه توليد نوين منطبق گردد.
اين نوع اصالحات که مختص دوران گذار از
فئوداليسم به سرمايهداری بود ،در کشورھای
پيشرفته سرمايهداری اروپا به مرحله اجرا
درآمدند و بهرغم اينکه توسط دولتھای
ارتجاعی و استبدادی ،حتی با ھدف سدکردن راه
انقالب و يا از طريق سازش اشرافيت فئودال و
بورژوازی انجام گرفتند ،رفورم به معنای دقيق
کلمه ،در جھت تحول تاريخی به يک نظم
عالیتر ،قرار داشتند .ازاينرو يا محرک و
پيشدرآمدی بر انقالبات شدند که نمونه آن فرانسه
بود ،يا از طريق ھمين اصالحات تدريجی و از
باال ،شيوه توليد نوين مسلط شد و بورژوازی
طبقه حاکم گرديد .در کشورھايی از نمونه پروس
و اتريش و نيز ژاپن در آسيا ،وضع بر اين منوال
بود.
آنچه اين اصالحات را برخالف رفورمھای
جامعه سرمايهداری برگشتناپذير میساخت،
منتج از اين واقعيت بود که شيوه توليد
سرمايهداری در بطن نظام فئودالی شکل گرفته
بود و در مرحلهای به چنان قدرتی تبديل شد ،که
طبقه حاکم به ھيچ طريقی نمیتوانست با آن
مقابله کند ،يا میبايستی رفورم را میپذيرفت و
گامبهگام راه را بر پيشرفت آن میگشود ،يا با
انقالب سرنگون میشد.
بنابراين ،در اين مرحله از تاريخ بشريت ،رفورم
و انقالب ،ھر دو از ضرورت گذار به يک نظام
عالیتر ناشی شدند و ھر دو در خدمت اين تحول
قرار داشتند .با اين تفاوت که يکی به شکلی
راديکال و با حضور و مشارکت تودهای ،تمام
روبنای سياسی – حقوقی و تمام پسماندهھای
فئودالی و قرونوسطايی را بهسرعت جاروب
کرد و راه را بر تحوالت سريع گشود و در
ديگری اين تحول از باال ،از طريق سازش ،در
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مسيری تدريجی و طوالنی از طريق رفورمھا
انجام گرفت و کمترين منفعت را برای تودهھا
،در پی داشت .بااين ھمه ،در اينجاست که
میتوان از اصالح و "اصالحطلب" در مقابل
انقالب و انقالبی سخن گفت.
پس از آنکه بورژوازی رسالت تاريخی خود را
به فرجام رساند و ھمچون طبقه حاکم پيشين ،به
طبقه زائد تاريخی تبديل گرديد ،طبقه کارگر
بهعنوان حامل دگرگونی ،به يک طبقه قدرتمند
تبديل شد و مبارزه برای دگرگونی نظم موجود و
گذار به نظم عالیتر سوسياليستی وارد مرحله
جديدی شد .طبقه حاکم سرمايهدار که زير فشار
مبارزه طبقه کارگر قرارگرفته بود ،نخست به
يکرشته اصالحات حقوقی و سياسی تن داد ،تا
سلطه طبقاتی خود را حفظ کند .اما اين امتيازات
خود محرکی برای توسعه و پيشرفت مبارزه
طبقاتی کارگران گرديد .طبقه کارگر از اين
امتيازات بھره گرفت .متشکلتر و آگاهتر شد و
گام ديگری به جلو بهسوی انقالب برداشته شد.
در آستانه قرن بيستم ،خطر انقالب کارگری،
ھرلحظه نزديکتر میشد و بورژوازی ديگر
نمیتوانست به شيوه پيشين سلطه طبقاتی خود را
حفظ کند .راه ديگری جز پذيرش رفورم اجتماعی
را نداشت .تحت چنين شرايطی ،يک جريان
اصالحطلب نيز از درون طبقه کارگر پديد آمد
که بر اين باور بود ،در شرايطی که آزادی ھای
سياسی و پارلمانتاريسم راه را بر حضور طبقه
کارگر در عرصه سياسی بازکرده است ،میتوان
قدرت سياسی را از طريق پارلمان به دست آورد
و از طريق مجموعهای از رفرمھای اجتماعی،
سنگر به سنگر تمام مواضع را فتح کرد و تمام
اقتصاد را در يکروند تدريجی دگرگون ساخت
و به سوسياليسم گذار نمود .بنابراين انقالب،
موضوعيت خود را ازدستداده و آنچه که در
دستور کار قرار دارد ،اصالحات است .سوسيال
– دمکراسی در کشورھای اروپايی قدرت را به
دست گرفت ،يکرشته رفرمھای سياسی،
اجتماعی و اقتصادی را به مرحله اجرا درآورد.
وضعيت مادی و معيشتی طبقه کارگر ھم بھبود
يافت ،اما برخالف رفرمھای دوران گذار به
سرمايهداری ،محرکی برای گذار به نظم نوين
اقتصادی – اجتماعی نبود .آنچه تحقق نيافت
سوسياليسم بود .البته داليل اقتصادی و سياسی
روشنی وجود دارد که تحقق سوسياليسم را از
طريق اصالحات اجتماعی ناممکن میسازد که
در اينجا موردبحث نيست.
بنابراين ،طبقه کارگر درنتيجه خيانت اغلب
رھبران جنبش کارگری ،نتوانست با اتخاذ يک
مشی انقالبی ،رفورمھا را تبديل به اھرمی برای
برپائی انقالب اجتماعی کند .لذا ھمچنان طبقه
مزدبگير و تحت استثمار باقی ماند و طبقه
سرمايهدار ھم بر جای خود باقی ماند .طبقه
سرمايهدار اما از اين رفرم بھره برد و آن را به
تاکتيک جديدی برای شکاف انداختن در صفوف
طبقه کارگر ،تضعيف مبارزه اين طبقه و
منحرف ساختن جنبش از مسير انقالب اجتماعی،
تبديل کرد .بورژوازی که در دورهای برای حفظ
موجوديت خود ناگزير شد برخی رفرمھای
اجتماعی را بپذيرد و از خطر سرنگونی نجات
يافت ،وقتیکه ديگر ،طبقه کارگر مشی انقالبی و
روحيه رزمندگی خود را از دست داده بود ،از
درصفحه ۵
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افسانه اصالحات و اصالحطلبی در ايران
دھه  ٨٠قرن بيستم آغاز به باز پس گرفتن آنچه
داده بود کرد ،روندی که ھنوز ھم ادامه دارد.
مستثنا از نتيجه کار ،آنچه در اينجا نيز مدنظر
است ،نشان دادن اين واقعيت بود که تحت چه
شرايطی و بنا به کدام ضرورتھا ،رفرمھا شکل
میگيرند و می توان از اصالحات و اصالح
طلب سخن گفت.
خارج از اين چارچوب ،البته میتوان به موارد
بیشماری اشاره کرد که طبقه حاکم آنھا را
اصالحات مینامد ،اما نه اقداماتی در خدمت يک
تحول تاريخی ضروریاند ،نه ذرهای در خدمت
منافع تودهھا و نه حتی اقداماتی برای مقابله با
انقالب ،بلکه صرفا ً اقداماتی در جھت کار آيی
بھتر ارگانھا و نھادھای بورژوائی ،تسھيل
پيشبرد سياستھای بورژوازی برای تشديد
استثمار طبقه کارگر و ادامه حيات نظم موجودند.
از اين نمونهاند اقداماتی که بورژوازی گاه بنا به
نيازھای سيستم موجود ،در دستگاه اداری،
نظامی ،قضايی ،اقتصادی ،مالی ،بانکی و غيره
انجام میدھد و بر آنھا نام اصالحات میگذارد.
اينھا اقداماتی ارتجاعیاند ،که نه مرتبط با
اصالحاتاند و نه مجريان آن اصالحطلب .نمونه
ديگر ،اقداماتی است که دولتھای سرمايهداری
در عرصه جھانی برای پيشبرد سياست اقتصادی
نئوليبرال و رياضت عليه طبقه کارگر و تودهھای
زحمتکش به مرحله اجرا درمیآورند و بر آنھا
نام اصالحات میگذارند ،اما ھيچ ربطی
اصالحات ندارند.
حتی بورژوازی میتواند در شرايط خاص،
بهويژه در شرايط اضطرار جدی ،امتيازات
کوچک و حتی بزرگ به طبقه کارگر يا تودهھای
مردم يک کشور بدھد ،بدون اين که خصلت
اصالحات را داشته باشند .رژيم سلطنتی شاه در
آستانه سرنگونی ،زير فشار مبارزات ،يکرشته
امتيازات ،از افزايش دستمزد کارگران ،تا تعطيل
ساواک ،آزادی زندانيان سياسی ،و برخی
آزادیھای سياسی را پذيرفت و صدای انقالب را
ھم شنيد .اما اين اقدامات بهرغم اينکه مطالبه
توده مردم نيز بودند ،نه اصالحات بودند و نه شاه
اصالحطلب .اينھا ،امتيازات موقتی ناشی از
شرايط اضطرار بودند که اگر فرضا ً در ھمان
ايام ،سرکوب کارساز میشد يا به نحوی اوضاع
ثبات میگرفت ،بهسرعت باز پس گرفته میشدند.
اگر اين فرصت از او سلب شد ،ديديم که
جمھوری اسالمی انجام آن را بر عھده گرفت.
دليل آنھم روشن است .سرمايهداری ايران نه
ظرفيت و نه نيازی به پذيرش حتی رفورم سياسی
دارد .ديکتاتوری عريان طبقه حاکم ،جزء
اليتجزای نظم سرمايهداری ايران است .برخی
تصور میکنند که اگر رژيم شاه زودتر رفورم
سياسی را میپذيرفت و به مرحله عمل
درمیآورد ،انقالب رخ نمیداد .گويا وی آنقدر
نادان بود که حتی با تجاربی که از دھه بيست و
مخالفتھا و مبارزات بعدی مردم داشت،
ضرورت رفورم سياسی را نفھميد .اما او
بهخوبی میدانست که ھيچ رفورم سياسی با حفظ
و حراست از نظم اقتصادی-اجتماعی موجود،

سازگار نيست .او میدانست که فردای پذيرش
رفرم سياسی با انقالب مواجه خواھد بود .توده
کارگر و زحمتکشی ھم که به انقالب روی
آوردند ،اين را به تجربه میدانستند و عالوه
براين ديگر خواستشان در اصالحات سياسی
خالصه نمیشد ،بلکه طالب دگرگونی اجتماعی
بودند .از ھمينرو به انقالب روی آوردند .اينکه
جمھوری اسالمی ھم دقيقا ً ھمان مسير رژيم شاه
را ادامه داد و تمام نصايح ناصحان دورانديش آن
بینتيجه ازکاردرآمده است ،تأييدی است بر اين
واقعيت که نظم حاکم بر ايران نه ظرفيت
اصالحات دارد و نه نيازی به آن .میماند ،تا
روزی که با انقالب سرنگون شود.
ھدف از اين توضيحات نشان دادن اين واقعيت
بود که چرا و تحت چه شرايطی اساسا ً اصالحات
و اصالحطلب میتواند پديد آيد و معنا داشته باشد
و چرا تحت حاکميت جمھوری اسالمی نه نياز و
ضرورتی به اصالحات ھست و نه اصالحطلب.
میدانيم که اکنون سالھاست شيوه توليد
سرمايهداری در ايران مسلط است ،بنابراين نياز
به اصالحاتی که ياریرسان استقرار و توسعه آن
باشد وجود ندارد .رژيم شاه با اصالحات دھه ۴٠
بهويژه اصالحات ارضی تمام آنچه را که برای
تسلط شيوه توليد سرمايهداری ضروری بود،
انجام داد .روبنای سياسی – حقوقی اين
سرمايهداری نيز تا جايی که میتوانست با آن
انطباق داشته باشد ،از دوره مشروطيت آغاز و
در دوره محمدرضا شاه به کمال خود رسيد و
ديگر نيازی به اصالحات ندارد.
آيا بورژوازی حاکم بر ايران میتوانست از
محدودهای که رژيم شاه اين روبنا را تغيير داد
فراتر رود ،يا اکنون چنين ھوسی داشته باشد؟
روبنای سياسی – حقوقی سرمايهداری ايران ،به
داليل متعدد ،ازجمله شرايط تاريخی که
سرمايهداری در ايران استقرار يافت ،روند
تدريجی ،بوروکراتيک و از باالی سلطه اين
شيوه توليد ،در سازش و اتحاد با فئوداليسم و
امپرياليسم ،خصلت فوق ارتجاعی بورژوازی
ايران ،نقشی که سرمايهداری ايران بايد بهعنوان
منبع انرژی جھان در تقسيمکار بازار جھانی
داشته باشد ، ،نقش استراتژيک ايران در منطقه
خاورميانه و رقابت قدرتھای امپرياليست ،و
البته سنت ديرينه استبداد در سراسر تاريخ ايران،
نمیتوانست چيزی جز آنچه ھست ،يعنی
بهتماممعنا ،ارتجاعی ،استبدادی و سرکوبگر
باشد.
اما آيا روبنای سياسی  -حقوقی و ايدئولوژيک
سرتاپا آغشته به نھادھا و پسماندهھای
قرونوسطايی با شيوه توليد سرمايهداری از
برخی جھات در تضاد و تناقض قرار نمیگيرد؟
قطعا ً اين تناقضات وجود دارد و عمل میکنند.
اما سرمايهداری ايران فقط در درون اين
تناقضات توانسته تا به امروز به حيات خود ادامه
دھد .در اينجا طبقه سرمايهدار نمیتواند بدون اين
تناقضات و اعمال ديکتاتوری عريان به حيات
خود ادامه دھد .البته شکل استبداد ،میتواند بسته
به شرايط مختلف تغيير کند .اما اعمال حاکميت
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طبقه سرمايهدار در ھمه حال استبدادی و
سرکوبگرانه خواھد بود .از دوره رضاخان تا به
امروز که تاريخ ايران مرور شود ،ھمواره چنين
بوده و مادام که انقالبی در ايران رخ ندھد و
بورژوازی از اريکه قدرت به زير کشيده نشود،
چنين باقی خواھد ماند.
بنابراين حتی از زاويه اصالحات در روبنای
سياسی – حقوقی ھم ،بورژوازی نه نيازی به
اصالح دارد و نه اصالحطلب .نگاه کنيد و ببينيد،
اينھايی که امروز بر خود نام اصالحطلب
گذاشتهاند ،بدون استثناء مدافع ارتجاعیترين
شکل دولت بورژوائی ،دولت دينیاند .يعنی مدافع
برجای ماندن تمام نھادھای قرونوسطايی در
روبنای سياسی و وحشيانهترين شکل استبداد .اما
تصور نشود که فقط اين طرفداران دولت دينی
جمھوری اسالمی ھستند که خواھان حفظ روبنای
ارتجاعی و ارگانھا و نھادھای سلطه استبداد
ھستند .ترديد نکنيد که اگر جمھوری اسالمی ھم
سرنگون شود ،اما قدرت سياسی ھمچنان در
دست بورژوازی باقی بماند ،ھمين روبنا و ھمين
استبداد ،به شکلی ديگر ظاھر خواھد شد .گيريم
که اين بار نمايندگان طبقه حاکم ،با کراوات و
پاپيون ظاھر شوند و ھمچون برخی رژيمھای
استبدادی در ھمسايگی ايران با ادعای سکوالر.
پس اگر گروهھايی از درون طبقه حاکم که بر
خود نام اصالحطلب گذاشتهاند ،نه اصالحطلباند
و نه وظيفهای برای اصالحات دارند ،وظيفه
آنھا چيست؟
آنھا ھيچ وظيفهای جز فريب توده مردم ايران را
ندارند .آنھا در شرايطی که تمام نظم اقتصادی –
اجتماعی و سياسی موجود با بحران و بنبست
ھمهجانبه روبهروست و جناح رقيب آنھا
بهتماممعنا در ميان توده مردم رسوا و بیاعتبار
شده است ،با ادعای قالبی اصالحات ،میکوشند
نظم موجود را نجات دھند .آنھا زمانی که ھنوز
ادعاھای پوشالی اصالحطلبیشان برمال نشده
بود ،برای مقابله با تودهھايی که در اواخر دھه
 ۶٠و اوايل  ،٧٠بار ديگر سر به شورش و
طغيان ،برداشتند ،وارد صحنه شدند و ادعا کردند
که دوره انقالب سپریشده است ،انقالب برای
جامعه مضراست و اساسا ً نمیتوان با انقالب و
بهيکباره ھمهچيز را تغيير داد .ادعا کردند که
بايد گامبهگام برای تحقق مطالبات در مسير
اصالحات تدريجی گام برداشت .وعده
بازگرداندن آزادیھای سياسی را نيز سردادند٨ .
سال ،دوره خاتمی سپری شد ،بدون اينکه
کوچکترين خواست توده مردم تحقق يابد و يا
کمترين اصالحات رخ دھد .آشکار شد که نه
جمھوری اسالمی به اصالح نياز دارد و نه اينان
اصالحطلب .ماجرا با به قدرت رسيدن
احمدینژاد خاتمه يافت .نتيجه اين بهاصطالح
اصالحات ،ارتجاع و استبدادی وحشتناکتر از
گذشته بود .ازآنپس ،ديگر شعار اصالحات ھم
به بايگانی سپرده شد .ايدئولوگھای خودشان،
اصالحاتی را که رخ نداد ،به باد انتقاد گرفتند و
آن را تندروی دانستند که بيش از آن بزرگ است
که امکان تحقق داشته باشد .فرمان مبارزه برای
چيزھای کوچکتر صادر شد که گويا میتواند
در طول صدسال به اصالحات بيانجامد.
اصالحطلب به اصولگرای معتدل تنزل مقام داد.
رفسنجانی و روحانی به مقام رھبران
درصفحه ۶

نيمه اول تير  ٩۶شماره ٧۴۴
از صفحه ٢

ھيوالی بزرگی سر فرو مینھد تا
ھيوالی بزرگتری سربلند کند!

بحث ھمهپرسی در شرايطی عنوان شده است که
پيش از آن پارلمان عراق حتا با نصب پرچم
اقليم کردستان در کرکوک مخالفت کرده بود.
ھماکنون ارتش عراق و شبهنظاميان مخالف
داعش در موصل درحال پيشروی ھستند .داعش
در شرق موصل به محاصره افتاده است.
بخشھای زيادی از شھر موصل از جمله "مسجد
نور" که سه سال قبل" ،ابوبکر بغدادی" تاسيس
خالفت داعش را از آن اعالم کرد ،به تصرف
نيروھای عراقی درآمده است .ھمزمان دولت
آمريکا نيز "مستشاران" نظامی خود را به
موصل اعزام نموده است .در سوريه نيز
پايگاهھا و مواضع داعش در "رقه" يکی پس از
ديگری به تصرف نيروھای ائتالف
درمیآيند.پايان کارداعش اما کافيست تا تضاد
ھای مختلف ميان نيروھای فعال جنگنده عليه آن
سرباز کنند و منفجر شوند.
عالوه بر اينھا و عالوه بر عملکرد دو قدرت
امپرياليستی آمريکا و روسيه در منطقه ،تمام
کشورھای منطقه ،اعم از جمھوری اسالمی،
مصر ،ترکيه ،عراق ،قطر و عربستان جملگی
درصدد آن بودهاند که از آشوبھايی که داعش
بهبار آورد و از آبھای گلآلود سوريه به سود
خود ماھی بگيرند .اين سياست را عموما از
طريق گروهھای اسالمگرای شبهنظامی مورد
حمايت خود که تا دندان مسلحشان کردهاند به
اجرا گذاشته و آن را پيش بردهاند .ھر يک
تکهای از خاک سوريه را به اشغال خود
درآوردهاست ،مناطقی در اختيار داعش است،
مناطق ديگری در اختيار جريانھای وابسته به
عربستان ،ايران ،قطر يا ترکيه .ھمه آمادهاند تا
بعد از اتمام کار داعش ،آشکارتر از امروز به
روی يکديگر شليک کنند و يکديگر را از صحنه
خارج سازند.
اگر اختالفات و تضادھای موجود ميان عربستان
و سه کشور عربی ديگر متحد آن ،مصر،
بحرين و امارات ،با قطر و قطع مناسبات اين
کشورھا به قطر را به اين مجموعه تضادھا و
کشمکشھا اضافه کنيم ،تصوير روشنتری از
مجموعه تضادھا ،کشمکشھا و رقابتھای
جاری ميان دولتھای ارتجاعی منطقه بدست
دادهايم .قابل توجه است که عربستان و سه
کشور عربی ياد شده ،در پيش شرطھای ١٣
گانه برای برقراری مجدد مناسبات با قطر ،بر
قطع ھمکاری ھای مشترک نظامی قطربا ترکيه
و برچيدن پايگاه نظامی ترکيه در قطر ،قطع
مناسبات با جمھوری اسالمی ،تعطيل سفارت
ايران در دوحه ،قطع ارتباط و حمايت از
گروهھای القاعده ،اخوانالمسلمين و حزب\
لبنان و موارد مشابه ديگری تاکيد کردهاند.
شرايطی که البته قطر آن را غيرقابل اجرا
دانسته است که اين نيز به معنای تشديد فضای
اختالف و تشنج و افزايش درجه احتمال بروز
جنگھا و درگيریھای جديد است.
جمھوری اسالمی که آگاھانه خود را در عراق و
سوريه و يمن درگير کرده است ،نه میخواھد و
نه میتواند به آسانی خود را از اين مخمصهای

که با موجوديت آن گره خورده است برھاند.
عربستان سعودی نيز ھيچگاه سوريه و يمن را به
جمھوری اسالمی واگذار نخواھد کرد .ترکيه
ديگر دولت قدرتمند منطقه که تحرک و
موجوديت مستقل کردھای سوريه را کامال به
زيان خود میبيند ،به آسانی از خاک سوريه پا
پس نخواھد کشيد و چشم طمع از مناطقی که
روزی زير سلطه عثمانی بودهاند ،برنخواھد
داشت .سياست دولت امپرياليستی آمريکا عجالتا
تقويت و پشتيبانی از کردھای سوريه است.
موضوعی که به شدت بحرانزا و مورد مخالفت
شديد قدرتھای بزرگ منطقه است.
مجموعۀ اين اختالفھا و کشمکشھای گوناگون
که چون کالفی سردرگم ،درھم پيچيده شده،
بحران خاورميانه را تشديد خواھد کرد .دخالت
قدرتھای امپرياليستی نه فقط نتوانسته و
نمیتواند بحرانھای منطقه را حل کند ،بلکه اين
بحرانھا را بيش از پيش تشديد میکند و تمام
کشورھای کوچک و بزرگ منطقه را به درون
آن میکشد.قدرت ھای امپرياليستی و طبقه
سرمايه داردرکشورھای مختلف منطقه برای
گسترش نفوذ و تأمين منافع خود ،برای تقسيم
مجدد سرزمين ھا و سروری برآن ،جنگ
افروزی می کنند.جنگی که برافروزنده ی آن
طبقات فرادست اند طبقات فرودست را به کام
خود می کشد.جنگ و نزاع کشورھای
امپرياليستی و دولت ھای ارتجاعی منطقه را
ھيچگاه نبايد و نمی توان ازنظام ھای سياسی اين
کشورھا که موجد اين جنگ و نزاع است
جداکرد .قدرت ھای راھزن استثمار گر و توسعه
طلب درھمان حال که جنگ و کشتار و خون
ريزی را برکارگران و زحمتکشان تحميل می
کنند ،درعين حال طبقه کارگر را به کلی
ازصحنه خارج نموده و چنان جھنم و وضعيت
وخيمی رابرپا می دارند که نه فقط به طبقه
کارگر اين فرصت داده نمی شود جنگ طبقه
خود عليه استثمارگران را اغاز کند و انقالب را
توسعه دھد ،بلکه حتا جائی برای مبارزات و
مطالبات روزمره آن نيز باقی نمی گذارند.
پايان کار خالفت داعش نزديک است .پايان کار
داعش اما پايان بحران خاورميانه نيست.
مدتھاست که نحوۀ اداره مناطقی که از تصرف
داعش خارج میشوند مورد نزاع و اختالف
نيروھای درگير بوده است .تالش دولتھای
منطقه برای گسترش نفوذ خود در اين مناطق
شدت يافته است و با فروپاشی قطعی داعش در
سوريه و عراق ،شديدتر نيز خواھد شد.
ھيوالی خونريز خوفانگيز و نفرتانگيزی که
جھان را در وحشت و ناامنی و خاورميانه را در
دريايی از خون فرو برد ،دارد نفسھای آخر را
میکشد .تضادھا ،کشمکشھا و اختالفات ميان
دول امپرياليستی و دولتھای ارتجاعی منطقه که
به بخشی از آن اشاره شد ،اما شاھدیست بر اين
مدعا که پايان کار داعش ،پايان نزاع و کشمکش
و بحران و جنگ در خاورميانه نيست .ھيوالی
بزرگی سر برزمين مینھد تا ھيوالی بزرگتری
سربلند کند!

۶۶
از صفحه ۵

افسانه اصالحات و
اصالحطلبی در ايران
اصالحطلب معتدل ارتقا يافتند .حاال ديگر از
وعده اصالحات چيزی جز استبداد کمتر در
مقابل استبداد بيشتر باقی نمانده است .از ھمينرو
بود که جارچيان آنھا ،در جريان خيمهشببازی
انتخاباتی اخير ،مردم را با شعار انتخاب ميان بد
و بدتر به شرکت در خيمهشببازی فراخواندند.
ورشکستگی به نھايت خود رسيد .راھی برای
نجات نيست ،جز اين که ميان دو مرتجع ،دو
جالد ،دو شياد ،دو سمبل خرافات قرونوسطايی،
کمخطرتر و کمضرر تر را انتخاب کرد .پادوان
تبليغاتچی آنھا شبکهھای اجتماعی را به ابزار
فراخوان مردم به نمايش انتخاباتی تبديل کردند،
نه ازآنرو که چيز جديدی عايدشان شود  ،بلکه
فقط برای اينکه نگذارند کانديدای جناح رقيب
پيروز شود.
سرنوشت اصالحات و اصالحطلبی در ايران
چيزی جز اين رسوايی و تحقير نبوده و نخواھد
بود .اگر در کشورھای سرمايهداری ديگر قرار
است مردم بين بد و بدتر يکی را انتخاب کنند،
نظير آنچه در انتخابات اخير انگليس شاھد بوديم،
در برابر مردم" ،کوربين" سوسيالدمکرات از
حزب کارگر با برنامه رفرمھای اجتماعی و از
سوی ديگر نماينده حزب محافظهکار با سياست
نئوليبرال جناح راست بورژوازی قرار میگيرد.
در ايران اما سرنوشت اصالحطلبی به آنجا
انجاميد که از مردم بخواھد ميان دو آخوند
مرتجع ،دو نماد جھل ،خرافات و عقبماندگی،
دو پاسدار استبداد ،يکی را به نام اصالحات
برگزينند .تمام اين واقعيتھا بهوضوح نشان
میدھد که در برابر تودهھای مردم ايران،
کارگران و زحمتکشان ايران ،راھی جز
رویآوری به انقالب وجود ندارد .اصالح و
اصالحطلبی در ايران يک دروغ و فريب
بزرگ ،يک افسانه است .زندهباد انقالب
اجتماعی.

رژيم جمھوری اسالمی
را بايد
با يک
اعتصاب عمومی سياسی
و
قيام مسلحانه
برانداخت

نيمه اول تير  ٩۶شماره ٧۴۴
از صفحه ١

موقعيت سياسی جمھوری اسالمی،
بعد از "انتخابات"  ٢٩خرداد

ھايی از تقابل علنی خامنه ای و "ذوب شدگان در
واليت" با روحانی طی مدت زمان کوتاه پس از
"انتخابات" بوده است.
در آن سوی اين کشمکش ھا حسن روحانی نيز،
چه در سخنرانی ھای علنی و چه با درج پاره ای
اسناد در اينستاگرام و خبرگزاری ھا ،نسبت به
خامنه ای و نيروھای عقبه اش واکنش نشان داده
است .طرح موضوع پرتنش اعتبار رای مردم با
اساتيد و پزشکان در مراسم افطاری توسط
روحانی و اعالم اينکه ،مشروعيت حاکم و
زمامدار اسالمی در گرو رای و نظر مردم است
و پيامد آن ،انتشار ويدئوی بخشی از سخنان
خامنه ای در سال  ١٣۶۶جھت تاييد صحبت
ھای خود در اينستاگرام شخصی اش )٣١
خرداد( ،از جمله چالش برانگيزترين موضع
حسن روحانی در پاسخ گويی به تھاجمات خامنه
ای و نيروھای حامی او در اين مدت بوده است.
انتقاد علنی روحانی از فعاليت ھای اقتصادی
سپاه پاسداران و طرح اين موضوع که "بخشی
از اقتصاد دست يک دولت بی تفنگ بود که آن
را ھم به يک دولت با تفنگ ]سپاه پاسداران[
تحويل داديم" ،نمونه ديگری از تشديد تقابل و
نزاع روحانی با خامنه ای و نھادھای سياسی-
نظامی تحت امر او در دوره جديد بوده است.
نزاعی که در تداوم خود ،با واکنش شديد مجلس
خبرگان ،دستگاه روحانيت ،فرماندھان سپاه و
سپس با ورود رئيس قوه قضائيه و سخنگوی
دستگاه قضايی مبنی بر اينکه "فتنه" جديدی در
پيش است ،ابعاد جدی تری به خود گرفت.
اگر چه جمھوری اسالمی بنا به ذات و خصلت
ساختاری حکومتی اش ھمواره با تنش و بحران
ھای درونی مواجه بوده است اما ،تقابل خامنه ای
و نيروھای عقبه اش عليه حسن روحانی رئيس
جمھور برگزيده نظام و مورد تاييد شورای
نگھبان ،آنھم در ھمان روزھا و ھفته ھای اوليه
پس از "انتخابات" دور دوم رياست جمھوری،
در مقايسه با دوره ھای قبل تاکنون بی سابقه بوده
است .وضعيت حاکم بر جمھوری اسالمی اين
سئوال را پيش می آورد ،که به راستی چه اتفاقی
افتاده و يا در شرف رخ دادن است که خامنه ای
تا به اين حد در مقابل سياست ھای روحانی
ايستاده است؟ آيا خامنه ای و روحانی منافع
طبقاتی متضادی را در درون ھيئت حاکمه ايران
نمايندگی می کنند که اينگونه با ھم به تقابل
برخاسته اند؟ و يا اينکه نزاع صرفا يک خيمه
شب بازی است که برای تحميق و گمراه کردن
توده ھای مردم به اين جنگ زرگری روی آورده
اند؟ پيش از ورود به اين بحث ،در ھمين جا
الزم است به طور صريح و روشن گفته باشيم که
پاسخ به ھر دو سئوال منفی است .يعنی دعوای
خامنه ای با روحانی نه يگ جنگ زرگری است
و نه نزاع برخاسته از موضع منافع طبقاتی
متضاد .پس اگر مناقشه علنی خامنه ای و
روحانی ،نه از موضع منافع طبقاتی متضاد است
و نه يک جنگ زرگری ،پس اين ھمه نزاع علنی
ميان اين دو گرايش حکومتی بر سر چيست؟
پوشيده نيست که جمھوری اسالمی يک نظام

سرمايه داری پوسيده است که در آن دين و دولت
به آشکارترين شکل ممکن در ھم ادغام شده اند.
تجربه  ٣٨سال حاکميت استبداد دينی به روشنی
نشان داده است ،که بقاء و استمرار اين نظام فاسد
با ھمه بنيان ھای ظالمانه سرمايه داری و دينی
اش ،نه تنھا برای خامنه ای و روحانی ،بلکه
برای تمام گرايشات رنگارنگ درون ھيئت
حاکمه ايران از اھم واجبات است.
در واقع ،ھم خامنه ای و ھم روحانی که دو
گرايش سياسی نسبتا متفاوت را در درون ھيئت
حاکمه ايران نمايندگی می کنند ،ھر کدام با توجه
به مجموعه شرايط بحرانی درون نظام و شرايط
جنگی حاکم بر منطقه ،بقاء و استمرار اين نظام
مستبد دينی و سرمايه داری را در اتخاذ تاکتيک
ھای حکومتی منسوب به خود مفيدتر و الزامی
تر می بينند.
از آنجايی که خامنه ای و نيروھای تحت امرش
شامل سپاه ،بسيج ،دستگاه قضايی و شورای
نگھبان ،موجوديت جمھوری اسالمی را به
سياست پان اسالميستی و توسعه طلبانه از نوع
شيعه گری آن در سطح منطقه گره زده اند،
آشکار است که برای آنان سياستی غير از آنچه
تاکنون پيش برده اند ،متصور نيست .خامنه ای و
تمام دار و دسته اش ،به طرز آشکاری تمام منافع
کالن اقتصادی و سياست راھبردی خود و نظام
را در نظامی گری و کشاندن بحران به خارج از
مرزھا به صورت يک جنگ نيابتی تمام عيار در
درون کشورھای منطقه گره زده اند .پيرو ھمين
سياست است که ھيئت حاکمه ايران از سوريه به
عنوان استان بيست و ششم جمھوری اسالمی ياد
می کند و خامنه ای مدام تکرار می کند که اگر
جمھوری اسالمی با دشمن در درون عراق ،يمن
و سوريه نمی جنگيد ،اين جنگ ھم اکنون به
درون مرزھای ايران کشيده شده بود.
روحانی و دارو دسته اش اما ،بر خالف خامنه
ای ،بقا و ماندگاری نظام را در تسامح با جھان
سرمايه داری ،مصالحه با کشورھای منطقه و
کاھش تنش ھای موجود جمھوری اسالمی در
سطح منطقه و بين المللی می بيند .روحانی و
نيروھای مدافع او ،در شرايط فعلی که رکود و
بحران اقتصادی بر گلوی رژيم چنگ انداخته
است ،يگانه راه بقاء و ماندگاری کم دردسر نظام
را در سرمايه گذاری ھای کالن خارجی و تعامل
با دنيای غرب می دانند .از نگاه روحانی و عقبه
اش که خواھان ورود سرمايه ھای خارجی به
ايران ھستند ،پيشبرد سياست جنگی و توسعه
طلبانه خامنه ای و سپاه پاسداران ،نه تنھا راه
ورود سرمايه گذاری ھای خارجی را تنگ و
تنگتر می کند ،بلکه در عرصه داخلی نيزبرخی
سياست ھای اقتصادی کابينه روحانی و اجرای
تعھدات بين المللی دولت به بانک جھانی و
صندوق بين المللی پول در جھت پيشبرد اقتصاد
نئوليبرالی با موانع و سنگ اندازی جناح رقيب
مواجه می گردد.
اينکه حسن روحانی در جمع سرمايه داران
داخلی از سپاه پاسدادران به عنوان "دولت با
تفنگ" نام می برد و اعالم می کند" :از آن دولتی
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که تفنگ نداشت می ترسيدند ،چه برسد به اينکه
اقتصاد را به دولتی داديم که ھم تفنگ دارد و ھم
رسانه را در اختيار دارد و ھمه چيز دارد و کسی
ھم جرئت ندارد با آن ھا رقابت کند" ،دقيقا ريشه
در ھمين واقعيت دارد .واقعيتی که اکنون به نقطه
تقابل سپاه با روحانی تبديل شده است.
با توجه به واقعيات موجود و به رغم اينکه
دعوای دو جناح رژيم يک مناقشه واقعی است،
اما فراموش نبايد کرد که اين دعوا ھرگز بر سر
مطالبات توده مردم ايران نبوده و نيست .نزاع
روحانی و خامنه ای ،يک دعوای تاکتيکی بر سر
پيشبرد دو سياست و دو شيوه زمامداری برای
بقاء رژيم و حفظ مناسبات سرمايه داری در
ايران است .دو شيوه زمامداری که ھر کدام با
توجه به ساختار قدرت حکومتی و اھرم ھايی که
در اختيار دارند ،سعی می کنند جلوی پيشروی
بيشتر جناح مقابل را بگيرند.
از اين رو ،اگر قرار بود اوضاع آنگونه که
خامنه ای می خواست ،پيش می رفت ،طبيعتا
برای او و مجموعه نيروھای حامی او انتخاب
يک رئيس جمھور وابسته به جناح ولی فقيه و
تحت نفوذ ارگان ھای نظامی و انتصابی خامنه
ای ،بھترين گزينه بود .بر بستر چنين سياستی و
از ديدگاه خامنه ای ،رئيسی می بايست انتخاب
برگزيده نظام در انتخابات رياست جمھوری
ارديبھشت  ٩۶می شد ،نه روحانی .تا آنگونه که
خامنه ای می پنداشت سياست ھای ديکته شده او
به دور از ھرگونه تنش ھای داخلی پيش می
رفت .بی دليل نبود که خامنه ای و مجموعه
نيروھای تحت امرش به طرز آشکاری روی
رئيسی سرمايه گذاری کرده بودند .برای خامنه
ای و "ذوب شدگان در واليت" ،سرمايه گذاری
روی رئيسی  ،محتمال فقط برای نشستن بر
صندلی رياست جمھوری نبود ،بلکه می توانست
گامی برای ھموار کردن راه او در عبور از
جايگاه رياست جمھوری و رسيدن به خيمه
واليت فقيه ھم تلقی گردد.
حال ،با انتخاب مجدد روحانی وشکست مھره
وابسته به جناح خامنه ای ،طبيعتا چشم انداز
تقابل و رو در رويی خامنه ای و روحانی بيشتر
ھم شده است .نزاع و کشمکشی که ھم اينک به
صورت دو شيوه متفاوت زمامداری برای
استمرار نظام دينی و حفظ مناسبات سرمايه داری
در ايران ،رو در روی ھم قرار گرفته اند .تقابل
شيوه زمامداری از ديدگاه خامنه ای که با توجه
به نفوذ جمھوری اسالمی در سطح منطقه،
ھرگونه کوتاه آمدن از سياست تھاجمی ،توسعه
طلبانه و پان اسالميستی را به معنای از دست
رفتن موجوديت و اقتدار نظام اسالمی در داخل و
نيز در سطح منطقه تلقی می کند و نگاه روحانی
که به تعامل با کشورھای منطقه ،آمريکا و جھان
سرمايه داری چشم دوخته است.
بنابر اين با توجه به وضعيت کنونی ،که
جمھوری اسالمی در بيرون از مرزھا با يک
رشته نزاع ھای منطقه ای درگير است و در
داخل نيز کماکان با بحران ورشکستگی اقتصادی
و پيامد آن تشديد بحران ھای سياسی و اجتماعی
رو برو است ،دور از انتظار نيست که اين تقابل
با ورود دستگاه قضايی خامنه ای به اين کشمکش
ھا  ،باز ھم تشديد و در عرصه ھای ديگری سر
باز کند .خصوصا وقتی که بحث جانشينی خامنه
ای ھم به مجموعه تنش ھا و بحران ھای موجود
اضافه گردد.

نيمه اول تير  ٩۶شماره ٧۴۴
از صفحه ١٠

جناياتی به بھانهی "داعش"
دستگيری  ٧نفر در استان فارس و دو نفر در
کرمانشاه خبر داده بود .اخباری نيز از دستگيری
عناصر وابسته به داعش در خوزستان از جمله
در ماھشھر انتشار يافته است.
در بلوچستان نيز اخبار متعددی از دستگيری و
درگيری با "تروريستھا" انتشار يافته است .در
يکی از اين خبرھا ،مقامات دولتی مدعی شدند که
در طی يک درگيری در شھر چابھار رھبر گروه
"انصار الفرقان" در ايران را کشتهاند.
اما بيشترين اخبار دستگيریھا مربوط به استان
کردستان و ديگر مناطق کردنشين است .گفته
میشود که تنھا در استان کردستان تعداد
دستگيرشدگان از صد نفر گذشته و رژيم جو به
شدت امنيتی در استان برقرار ساخته است .در
يک مورد نيز چند تن از نيروھای پيشمرگهی
حزب "کومله کردستان ايران" در جريان يک
درگيری در اطراف شھر سنندج جان خود را از
دست دادند.
شکی نيست که ادعای رژيم در مورد دستگيری
اين تعداد از افراد وابسته به داعش ،سخنی گزاف
است .تنھا تعمقی بر اخبار منتشر شده اين حقيقت
را اثبات میکند .برای نمونه در جريان درگيری
بين نيروھای وزارت اطالعات با يک گروه از
نيروھای "انصار الفرقان" در چابھار ،به گفتهی
رژيم يک نفر از ماموران وزارت اطالعات
کشته شد و درگيری ساعتھا ادامه داشت .يا در
مورد پيشمرگان حزب "کومله کردستان ايران"
نيز درگيری مسلحانه رخ داده و براساس برخی
از اخبار نيروھای سپاه نيز تلفاتی داشتهاند .اما با
کمال تعجب در مورد دستگيری نيروھای وابسته
به "داعش" آنھم با جليقهھای انفجاری و انبار
مھمات و اسلحه ھرگز خبری از درگيری منتشر
نشد و اين نشان میدھد که اخبار و ھياھوی رژيم
در مورد دستگيری نيروھای وابسته به داعش و
طرح آنھا برای انجام عمليات در مثال "روز
قدس" دروغ محض است .در طول سالھای
اخير ،در کجا )حتا يک نمونه( ديده شده است که
نيروھای داعش بدون مقاومت دستگير شده و حتا
يک گلوله نيز شليک نشود؟!! ھمين االن در شھر
موصل میبينيم که نيروھای داعش چگونه تا
آخرين نفر مقاومت میکنند .حال چگونه ممکن
است اين ھمه افراد وابسته به داعشيان وحشی که
از قتل کسی ابايی ندارند ،با آن ھمه مھمات و
جليقهھای انفجاری دستگير شوند و از دماغ کسی
نيز خونی نيايد .آنھم داعشيانی که میدانند در
صورت دستگير شدن توسط نيروھای نظامی
دولت جمھوری اسالمی سرنوشتی جز شکنجه و
اعدام نخواھند داشت ،چرا که ھمان قدر که
داعشيان وحشی ھستند ،نيروھای نظامی
جمھوری اسالمی نيز وحشی بوده و اين را
داعشيان به خوبی در عراق و سوريه ديدهاند.
بنابر اين سوال اين است که ھدف رژيم جمھوری
اسالمی از اين عوام فريبی و پخش اخبار دروغ
چيست؟!
واقعيت اين است که رژيم تالش میکند بعد از

ضربهای که از نظر سياسی از داعش خورد،
اکنون ورق را برگردانده و حداکثر بھرهبرداری
را از "عمليات تروريستی داعش" در تھران
ببرد .اما چگونه و چرا؟!
جمھوری اسالمی با بحران شديد اقتصادی،
سياسی و اجتماعی در داخل روبروست و از
آنجايی که قادر به حل بحران و حتا تخفيف آن
نيست ،تنھا راه برايش حفظ قدرت با بھرهگيری
از ارگانھای نظامی ،قضايی و امنيتی است .اما
اين تنھا معضل رژيم نيست ،در نقاط مرزی
جايی که بر اثر تبعيضھای ملی ،مذھبی و فقر
شديد نارضايتی عمومی حتا شديدتر از ديگر نقاط
است ،زمينهی مداخالت خارجی نيز فراھمتر شده
است ،بويژه با توجه به بحران خاورميانه و نقش
جمھوری اسالمی در اين بحران .و اين ھمان
چيزیست که جمھوری اسالمی به شدت از آن
ھراسان است.
يکی از نتايج مھم سياست خارجی جمھوری
اسالمی تا اين جای کار اين بوده که اکثريت
بزرگ کشورھای منطقه را به دشمنان خود تبديل
کرده است که در راس اين کشورھا عربستان
سعودی قرار دارد .دولت عربستان نيز از
ھرگونه ھزينهای برای زدن ضربه به جمھوری
اسالمی ابايی ندارد و اين سياست را حتا در
روزھای گذشته به صراحت اعالم کرده و البته
وليعھد جديد عربستان خود يکی از سردمداران
اين سياست تھاجمی نسبت به ايران است .برای
ھمين دولت جمھوری اسالمی میخواھد با ھر
چه امنيتیتر کردن فضا بهويژه در برخی از
استانھای مرزی که استعداد رشد گروهھای
مخالف با حمايت دولتھايی چون عربستان
سعودی را دارند ،با کوبيدن ميخ خود مانع رشد
اين گروهھا شود.
در کردستان اين مساله پيچيدهتربوده و رژيم به
ھمين دليل ،بيشتر از ديگر مناطق مرزی از رشد
درگيری در مناطق کردنشين ھراسان است.
تفاوت عمده کردستان با ديگر مناطق ،وضعيت
ويژهی تودهھا در مناطق کردنشين است .در
کردستان گروهھای مسلح مخالف جمھوری
اسالمی از حمايت تودهای برخوردارند .جدا از
اين ،امروز مساله کردھا که در  ۴کشور حضور
دارند به يکی از مسايل مھم خاورميانه تبديل شده
و شرايط کردھا با گذشته غيرقابل مقايسه است،
بهويژه موقعيت کردھای سوريه و عراق .کمتر
از سه ماه ديگر در کردستان عراق ھمه پرسی
برای تشکيل کشور مستقل برگزار میشود .در
سوريه نيز کردھای سوريه که از نيروی نظامی
قابل مالحظهای برخوردار ھستند ،با حمايت
آمريکا به يک نيروی تاثيرگذار در تحوالت آينده
سوريه تبديل شدهاند .با اين شرايط و با توجه به
سياست امپرياليسم آمريکا در رابطه با کردستان
و نيز سياست کشورھايی چون عربستان،
طبيعیست که مساله کردستان در اولويت دولت
جمھوری اسالمی قرار گرفته و بيش از ھر جای
ديگر دستگيریھا و ايجاد جو امنيتی ،آن ھم به
بھانهی "داعش" در مناطق کردنشين خود را
نشان داده است.
البته جدا از اين مساله ،جمھوری اسالمی به دنبال
بھرهبرداری ديگری نيز از بزرگ نشان دادن
"خطر داعش" ،آن ھم در حالی که "داعش"
نسبت به گذشته بسيار ضعيفتر شده است،
میباشد و آن توجيه سياست خارجی منطقهای و

٨٨
مداخلهگرانهاش در ميان تودهھای مردم ايران و
حتا بھرهگيری از آن در سياست خارجی است.
اين نکته قابل توجه است که داعش در تمام اين
سالھا که قدرتمندتر بود ھرگز عملياتی در ايران
)ھم چون انفجار بمب و يا عمليات انتحاری(
صورت نداد اما اکنون که ديگر قدرت گذشته را
ندارد ،رژيم میخواھد با دستگيری صدھا تن از
جوانان ناراضی از اقليتھای مذھبی به عنوان
"داعشی" ،سياستھای تجاوزکارانه و ويرانگر
خود را توجيه کند.
رژيم میخواھد بگويد که خود يکی از قربانيان
تروريسم داعش است و اگر در عراق و سوريه
نمیجنگيد امروز داعش به داخل ايران رسيده
بود والبته که اين نيز دروغی بيش نيست .در
واقع اين سياستھای تجاوزکارانه جمھوری
اسالمی در منطقه است که بخش بزرگی از
کشورھای سنی نشين منطقه را عليه ايران بسيج
کرده و اين ھمان خطری است که مردم ايران را
تھديد میکند.
اگر در مناطق مرزی ،جمھوری اسالمی با اين
خطر روبروست که اقليتھای ملی و مذھبی بر
آن بشورند اين نيز باز به دليل سياستھای
تبعيضآميز و سرکوب اقليتھای ملی و مذھبی
است که در کنار فقری که اين مناطق را در بر
گرفته منجر به نارضايتی عميق مردم و پيوستن
گروهھايی از جوانان اين مناطق به نيروھای
مسلح مخالف جمھوری اسالمی شده است.
بنابر اين نه "خطر داعش" بلکه بيش از ھر چيز
نارضايتی تودهھا" ،خطر انقالب" ،و يا
"شورشھايی در مناطق مرزی"ست که رژيم
را به چنين نمايشھايی برای توجيه امنيتی کردن
فضای جامعه کشانده و بیشک اين سياست دولت
جمھوری اسالمی با توجه به روند ادامهدار
عميقتر شدن بحران داخلی و تشديد تضاد بين
دولتھای منطقهای در اشکال گوناگون ادامه
خواھد يافت.

منافع اقتصادی و مالی
رژيم از مواد مخدر
به مناسبت روز جھانی مبارزه با اعتياد ،آماری
از سوی معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر اعالم
شد ،که طبق آن تعداد رسمی مصرف کنندگان
مستمر مواد مخدر  ٢ميليون و  ٨٠٨ھزار نفر
است .در تيرماه سال گذشته احمد حاجبی ،مدير
کل دفتر سالمت روانی ،اجتماعی و اعتياد
وزارت بھداشت ،آمار معتادان رسمی را يک
ميليون و  ٣٢٥ھزار نفر اعالم کرده بود .اگرچه
اين آمار به ھيچ وجه گويای تعداد واقعی معتادان
در کشور نيست ،اما ھمين آمار نيز حاکی از
افزايش حدود يک و نيم ميليون معتاد از سال
گذشته تاکنون می باشد .اين افزايش صد و پنجاه
درصدی حاکی از سير صعودی مصرف مواد
مخدر در جامعه می باشد .وضعيتی که جامعه را
از درون می پوساند و متالشی می کند .ميليونھا
معتاد و خانواده شان ،صرفنظر از صدمات
جسمانی در معرض شديدترين مصائب اجتماعی
از قبيل فقر ،بيکاری ،بی خانمانی ،فحشا و تن
درصفحه ٩
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منافع اقتصادی و مالی رژيم از مواد مخدر
فروشی ،خشونت و جنايت قرار می گيرند .در
ھمين آمار ذکر شده است که در سال  ،٩٥سه
ھزار و  ١٩٠نفر به دليل مصرف مواد مخدر
جان خود را از دست دادهاند .اين ميزان نسبت به
سال قبل از آن  ٢ / ٦درصد رشد داشته است.
آسيب ھای اجتماعی زنان افزوده شده و سن
معتادان کاھش يافته است  ٣.تا  ٥درصد کل
معتادان ،را دانش آموزان و  ١٠درصد را زنان
تشکيل می دھند .آمار ديگری که ھمزمان از
سوی علی ھاشمی ،رئيس کميته ی مستقل مبارزه
با مواد مخدر ،اعالم شد ،حاکی از تعداد ٤
ميليون معتاد است .اين رقم تفاوت بيش از يک
ميليون با آمار حاجبی دارد و نشان میدھد که تا
چه حد اين ارقام بنابر سليقه و سياست کارگزاران
رژيم دستکاری می شوند .ھاشمی در اين رابطه
ارقام ديگری ارائه ميدھد  ٩٥:درصد
درگيریھايی که صورت می گيرد ٩٥ ،درصد
گروگانگيری ھا ٦٧ ،درصد زندانيان به طور
مستقيم و غيرمستقيم ٦٥ ،درصد ھمسرآزاری
ھا ٥٥ ،درصدد کودک آزاری ھا ٢٥ ،درصد
قتل ھا نتيجه ی مصرف مواد مخدر می باشند .
وی به اين نکته نيز اشاره می کند ،که در ده سال
اخير در حالی که نرخ کاالھا ده برابر شده ،قيمت
مواد مخدر صنعتی  ١٥برابر ارزانتر شده است .
اما ھيچيک از اين آقايان مسئول ،اشارهای به اين
مطلب نمیکنند که علت اصلی اين وضعيت
چيست؟ آنان تقصير را به گردن فرد انداخته و به
اين ترتيب شانه اززير بار مسئوليت خالی می
کنند .اما چگونه میتوان پخش ترياک مورد
مصرف ساالنه در ايران را که  ٤٥٠تن در
گزارشھای دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرائم
سازمان ملل برآورد شده  ،خارج از کنترل و
اراده ی مسئوالن رژيم شمرد؟ آن ھم رژيم
جمھوری اسالمی با دستگاه پليسی -امنيتی
عريض و طويلش که در سرکوب مخالفان
سياسیاش تمام ھ ٌم و غم خود را به کار می برد.
نگاھی به اقدامھای پليس و نيروھای امنيتی در به
اصطالح مبارزه با قاچاق مواد مخدر در
سالھای اخير نيز نشان میدھد که افزايش
مصرف مواد مخدر ،امری تصادفی نيست و
سياستی پشت آن است که اين پديده را موجب شده
است .در حالی که آمار مصرف کنندگان مواد
مخدر که در سال گذشته دستگير شده اند ،به
نسبت سال  ٢٧، ٨٧درصد افزايش داشته ،آمار
قاچاقچيان دستگير شده  ٢٥درصد و توزيع
کنندگان دستگير شده  ٣٢درصد کاھش نشان می
دھد .
واقعيت اين است که تجارت مواد مخدر ،يکی از
سودآورترين تجارت ھا در سطح جھان است .به
گزارش دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرائم
سازمان ملل ،در حال حاضر ساالنه  ٤٣٠تا
 ٤٥٠تُن ھروئين وارد بازار جھانی می شود .از
اين ميزان  ٣٧٥تن از مرزھای افغانستان و از
طريق ايران به جھان صادر می شوند .ارزش
پولی اين محموله ساالنه  ٣٢ميليارد دالر می

باشد .طبق گزارشی که در سال  ٢٠١١در ويکی
ليکس منتشر شد ،قاچاق مواد مخدر از ايران از
طريق آذربايجان به اروپای غربی مستقيما ً تحت
نظر آمريکايی ھا صورت می گيرد .طبق
اظھارات يکی از بازرسان سازمان ملل در سال
 ٢٠٠٩حجم قاچاق مواد مخدر از ايران از
طريق آذربايجان از سال  ٢٠٠٦افزايش يافته
است .در سال  ٢٠٠٦تنھا  ٢٠کيلو ھروئين
ايرانی در آذربايجان کشف شد .در سه ماھه اول
سال  ١٥ ،٢٠٠٨ھزار کيلو و در ھمين فاصله ی
زمانی در سال  ٥٩ ،٢٠٠٩ھزار کيلو .ھروئين
وارداتی در آزمايشگاه تھيه شده و فوری قابل
مصرف است .قاچاقچيان ايرانی که در آذربايجان
دستگير شده و به ايران تحويل داده شدند ،در
ايران فوری آزاد شدند .طبق گزارش محرمانه ی
ديگری که در ويکی ليکس منتشر شده ،وزير
امور خارجه ی آذربايجان خالفُو ،اظھار کرده،
نيروھای امنيتی ايران و سپاه پاسداران قاچاق
مواد مخدر را کنترل می کنند .اين امر را
گزارشھا متعدد ديگری تائيد میکنند.
جمھوری اسالمی که در آغاز ،معتادان بدبخت و
مفلوک را به دست خلخالی جالد به باالی دار
میفرستاد ،خود به يکی از بزرگترين قاچاقچيان
در جھان تبديل شد .افزايش مصرف مواد مخدر
در داخل ايران حاکی از اين است که سال ھاست
بازار داخلی مصرف مواد مخدر در کنار بازار
خارجی به منبع درآمد رژيم اضافه گرديده است.
به دليل ھمين عرضه ی وسيع است که قيمت
مواد مخدر صنعتی در ده سال گذشته  ١٥برابر
ارزانتر شده است .
اما در کنار اين بخش که عرضه ی مواد مخدر
می باشد ،تقاضای اين ماده ی از سوی اقشار
مختلف نيز داليل خود را دارد که اين نيز باز به
سياستھای جمھوری اسالمی در تمام عرصه
ھای زندگی اجتماعی ،وضعيت اقتصادی و عدم
وجود آزادیھای سياسی در جامعه مربوط است .
بيکاری ،فقر و شکاف طبقاتی در جامعه ،انواع
و اقسام محدوديتھای اجتماعی و فشارھای
روانی ،شيوع روزافزون افسردگی در جامعه،
نبودن سياستھای پيشگيرانه برای مبارزه با
اعتياد ،عدم وجود مراکز درمان کافی و مناسب و
مھمترين نکته نبود آزادی ھای سياسی است ،که
امکان تالش برای تغيير وضعيت ،اميدواری به
آينده و باور به نيروی خود را از افراد جامعه
سلب میکند و آنان رابه ورطه ی يأس و نااميدی
سوق می دھد .شايد اين بھترين سودی است که
نصيب رژيمی مانند جمھوری اسالمی می شود.
ميليونھا انسانی که می توانند ،با ھمبستگی خود،
درد مشترکشان را فرياد کنند ،به پا خيزند و
برای آينده ی خود و جامعهای بھتر تالش کنند،
به ورطه ی سقوط و نيستی کشانده می شوند .اين
جمھوری اسالمی است که مسبب اصلی ،باعث و
بانی پخش و مصرف گسترده ی مواد مخدر و
سودبرنده ی آن ،چه از نظر مالی و چه از نظر
سياسی است .

خالصه ای از
اطالعيه ھای سازمان
روز دوازدھم تيرماه سازمان فدائيان اقليت
اطالعيه ای با عنوان" زنده باد کارگران
و کارکنان مخابرات ،زنده باد اعتصاب
سراسری!" انتشار داد .دراين اطالعيه به
دور جديدی از اعتصابات و تجمعات
اعتراضی کارگران و کارکنان مخابرات
که از آخرين روزھای خرداد ماه توسط
کارگران وکارکنان مخابرات مشھدآغاز
شده ،اشاره شده است .اطالعيه با ذکر
ادامه اعتراضات توسط کارگران
مخابرات در شھر ھا و استان ھای
خوزستان و لرستان وبرخی شھر ھای
ديگر و پيوستن آن ھا به اعتصاب چنين
ادامه می دھد"
بدنبال اين اعتراضات پی درپی
وسراسری شدن اعتصاب ،امروز روابط
عمومی مخابرات با صدور بيانيه
تھديدآميزی ضمن اشاره به تجمعات اخير
کارگران وکارکنان اين شرکت،درھمان
حال که ازکارگران برای نشست و گفتگو
دعوت بعمل آورد ،اما با اتھام سياسی
کاری و انتصاب کارگران به "ضدانقالب"
آن ھارا تھديد به اخراج نمود.
دربرابر اين تھديد و پرونده سازی،
کارگران نيز باصدور بيانيه ھائی ھرگونه
وابستگی به گرايشات و طيف ھای
گوناگون سياسی داخلی و خارجی و"ضد
انقالب" را تکذيب و تالش مذبوحانه
روابط عمومی مخابرات را خنثا کردند.
کارگران با اشاره به نشست ھا و مذاکرات
مکررقبلی که ھربار شرکت مخابرات
ُخلف وعده نموده است ،تصريح کرده اند
که فريب نشستھا و گفتگو ھای بی فايده با
شرکت مخابرات را نخواھند خورد.
کارگران مخابرات تصريح کرده اند که تا
رسيدن به خواست ھای خود به اعتراض
ادامه خواھند داد".
سازمان فدائيان)اقليت( درپايان اطالعيه ،
تھديد به اخراج و پرونده سازی عليه
کارگران توسط روابط عمومی شرکت
مخابرات را قويا ً محکوم نموده و خواستار
تضمين شغلی تمام کارگران شده است.
سازمان فدائيان)اقليت( ھچنين ازتمام
مطالبات کارگران و کارکنان مخابرات
وازاعتصابات سراسری آن ھا برای تحقق
خواست ھايشان پشتيبانی نموده و خواھان
تحقق فوری وکامل خواست ھای کارگران
شده است.
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برای ارتباط با ـز ن ـان )ا56ـ( نامSهھای
خود را به يکی ازآدرسھای زيرارسال نمائيد.

جناياتی به بھانهی "داعش"
در روزھا و ھفتهھای اخير ،جمھوری اسالمی به
بھانهی "حمله تروريستی داعش" ،ضمن ايجاد
جو امنيتی بهويژه در برخی از استانھای مرزی
کشور ،تعداد زيادی را به عنوان عناصر مرتبط
با "داعش" و يا گروهھای "تروريستی" دستگير
کرد.
به گفتهی محمد حسين صادقی دادستان کرمانشاه،
بيش از  ۵٠نفر تنھا در اين استان دستگير
شدهاند .وی مدعی شد که از دستگيرشدگان
کمربندھای انتحاری ،چاشنیھای الکترونيکی و
ديگر تسليحات کشف و ضبط شده است.
علوی وزير اطالعات کابينه روحانی نيز در

دانمارک:

طول ھفتهھای اخير بارھا در مصاحبهھای خود،
از دستگيری عناصر وابسته به داعش خبر داد.
وی در يکی از مصاحبهھای خود مدعی شد که
دستگيرشدگان قصد انجام عمليات در "روز
قدس" را داشتهاند ،او در يکی ديگر از
مصاحبهھا ،از کشف انبار بزرگ مھمات
"تروريستھا" خبر داد .ھمچنين وزارت
اطالعات در يکی از اطالعيهھای خود از
دستگيری  ۴١نفر از عناصر داعش در
کرمانشاه ،کردستان ،آذربايجان غربی و تھران
خبر داد .پيش از آن وزارت اطالعات از
درصفحه ٨

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
سيمبل 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 ش¾م¾اره حس¾اب
بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھ¾م¾راه
ک¾¾د م¾¾ورد ن¾¾ظ¾¾ر ب¾¾ه ي¾¾ک¾¾ی از آدرسھ¾¾ای
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
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