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  بھرام رحمانی

  ٢٠١۴ دسمبر ٠٧

  

 المللی  ھای بين حکومت اسالمی و تحريم

  !اند  ايران وارد کردهۀناپذيری به اقتصاد و جامع ضربات جبران
  

قيمت .  بالفصله اقتصادی بيمار ايران، دچار خونريزی شديد شد١+۵مت اسالمی ايران و گروه در پی عدم توافق حکو

ھا حاکی  گزارش. نان که غذای اصلی ايرانيان است.  درصد افزايش يافت۴٠ تا ٣٠ھا بين  نان در تھران و شھرستان

ران مدعی شده است يکل بانک مرکزی اس ئيچنان ادامه دارد و ر  در بازار آزاد تھران، ھمدالرش بھای ياست که افزا

  .که انتشار برخی گزارش به طور موقت بر بازار ارز اثر گذشته ولی ثبات به بازار باز خواھد گشت

 درصدی انواع نان از نقاط ٢٠٠ درصدی و ١٠٠اند که اخباری از گرانی  ھای حکومتی نوشته حتی برخی رسانه

  !رسد مختلف کشور به گوش می

 ۵٢٠مت سه ھزار و ي را به قامريکا دالرشنبه نھم آذرماه ھر  کيگزارش داده که صرافان تھران روز خبرگزاری مھر 

 در معامالت بعدازظھر را سه ھزار و امريکا دالرز نرخ ھر يسنا ني ا ران،يان ايخبرگزاری دانشجو. فروختند تومان می

ران يزمان روی کارآمدن دولت حسن روحانی در ا از امريکا دالرمت ين قين باالتريا.  تومان گزارش کرده است۵۶٠

 .شود  تاکنون محسوب می١٣٩٢از سال 

 .ده استي تومان رس٣۵٠ز به مرز چھار ھزار و ي نئی کشور اروپا١٨ورو، واحد پول يمت يھا ق طبق اين گزارش

 داشتند که مذاکرات ن که مردم انتظاريران گفته بودند با توجه به ايتر کارشناسان امور پولی و بانکی در ا شيپ

ن باعث يافت و ايش ي افزادالرد يد شد تقاضا برای خرين مذاکرات تمدين که ايل ايجه برسد، اما به دليای به نت ھسته

 . در بازار شده استدالرش نرخ يافزا

 برای خريد و  و ارزیئیھا، نه تنھا طال چرا که آن. البته کارگران و محرومان جامعه، چنين انتظاری نداشتند و ندارند

  .ھايشان ھستند ھای روزمره خود و خانواده فروش ندارند، بلکه ھمواره نگران تامين ھزينه

 تمديد ٢٠١۵ جون٣٠ برابر با ١٣٩۴ ]سرطان[ تير٩ھا عليه ايران را تا  اتحاديه اروپا نيز تاريخ تعليق برخی از تحريم

مبر  نو٢۴اذ شده که روز دوشنبه  اتخ١+۵ميان ايران و گروه اين تصميم به دنبال تمديد مھلت مذاکرات جامع اتمی . کرد

  .وگوی فشرده در وين اعالم شد پس از يک ھفته گفت
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طرح « تيرماه مجددا به حالت تعليق درآمده، بر اساس ٩ که تا ئیھا ھا و تحريم بر اساس بيانيه اتحاديه اروپا، محدويت

سال گذشته خورشيدی به دست آمد و مبنای مذاکرات يک سال يا توافق موقت ژنو است که سوم آذر » اقدام مشترک

 . بوده است١+۵اخير ميان ايران و گروه 

 که اجرای آن مجددا از سوی ئیھا  تحريم.ای ھم عليه ايران تصويب نخواھد شد ھای تازه بر اساس آن توافق، تحريم

 :اتحاديه اروپا تعليق شده عبارتند از

اط با نفت خام ايران؛ فروش نفت به مشتريان فعلی نفت ايران؛ واردات، خريد و يا حمل و ارائه بيمه حمل و نقل در ارتب

بھا با ايران؛ نقل و انتقال مالی از ايران يا به مقصد ايران  نقل محصوالت پتروشيمی ايران؛ تجارت طال و فلزات گران

 .شده تعيينتا سقف 

ھای   و بريتانيا در برابر وقفه در برخی از برنامهامريکايه اروپا، ھای اتحاد بر اساس توافق ژنو، تعليق برخی از تحريم

 . درصد و کاھش ذخاير اورانيوم غنی شده ايران است٢٠شده در سطح  اتمی ايران از جمله توليد اروانيوم غنی

 ديگر دالرد  ميليار۵ تيرماه سال آينده خورشيدی، قرار است در حدود ٩و تا يدر مدت زمان ھفت ماھه تمديد توافق ژن

 .ھای مسدود شده ايران آزاد شود ئیاز دارا

 شده مھلتی برای ادامه مذاکرات با ھدف رسيدن به يک توافق جامع است که شامل لغو کليه تعيين ماھه ٧زمان 

 .می اين کشور باشدوھا عليه ايران در ازای رفع نگرانی درباره ماھيت برنامه ات تحريم

. ورزند اين کشور اصرار می» یئ دستاوردھای ھسته«حفظ  بر ١+۵ در مذاکره با گروه در حالی که نمايندگان ايران

ھای ديگر، از جمله  ی و برخی زمينهئ ناوری مورد استفاده در بخش ھستهچنين مقامات حکومت اسالمی ايران، ف ھم

  .کيد دارندأ» ملی«ت  را نتيجه تحقيق و توسعه داخلی دانسته و بر تداوم آن به عنوان يک اولويئیصنايع فضا

 مھم سؤالتوان اين  برای ارزيابی ھزينه و ضرر و زيان و نفع اين تحقيقات به منظور نوآوری فنی در ھر کشوری، می

را مطرح کرد که نفع اين پروژه از نظر بھبود شرايط زندگی مردم، از نظر ارتقاء موقعيت اقتصادی، سياسی، اجتماعی 

 يت خارجی کشور و ثبات حکومت تا چه اندازه اھميت دارد؟و فرھنگی کشور و از لحاظ امن

بايد گفت که در مرحله فعلی تکامل اقتصادی و تکنولوژی جھان، نوآوری فنی يعنی اختراع و توليد کاالھای جديد يا 

ھای توليدی  ات تحقيقاتی و شرکتمؤسسھای جديد و بھتر توليد کاالھای موجود، در کشورھای پيشرفته جھان،  روش

المللی   توليد و در بازار داخلی و بينئیھا را در سطح باال گذاری در تحقيقات علمی و فنی، آن و خدماتی، با سرمايه

بودن نوآوری فنی برای کشورھای در حال  بنابراين، نه به لحاظ اقتصادی و نه به لحاظ علمی و پيشرفته. فروشند می

نی برخودار ئي دارد و ھم از کيفيت پائیپذير باشد ھم ھزينه باال کاناگر ھم ام. توسعه به صرفه است و نه امکان پذير

 .است و ھم مشکالت و خطرات امنيتی دارد

عنصر اصلی در نوآوری . ھای مھمی دارد به اين ترتيب، موفقيت در توليد و تجارت نوآوری فنی اقصاد زا پيش شرط

ای آزادی و خالق است تا متخصصين   نيازمند جامعهمسأله جامعه در تفکر، تحقيق و اختراع است که اين ئیفنی، توانا

با برخورداری از آزادی عملی و نظری، امکان تحصيل و فراغت انديشيدن، دسترسی به آخرين اطالعات و 

در نتيجه، امروزه توليد و نوآوری تکنولوژی . دستاوردھای علمی و ھنری در سطح جھانی به نتايج مثبتی برسد

ھای ديکتاتوری که شھروندان آن از نظر  ای از توان و ظرفيت حکومت آوری ھسته چون فنپيشرفته و حساسی 

 .سياسی، اجتماعی و فرھنگی آزاد نيستند کار خطرناکی است و بھای گزافی دارد

روندی که . روند توسعه اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی در جامعه ايران، بيش از يک قرن سابقه تاريخی دارد

ھای پھلوی پدر و پسر  قالب مشروطيت و با يک رشته تحوالت سياسی، اجتماعی و فرھنگی آغاز شد با حکومتبا ان

ھای اميدی در جھت بھبود شرايط سياسی، اجتماعی و فرھنگی ايران  اما با سرنگونی حکومت پھلوی روزنه. ادامه يافت
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تنھا اين روزنه با بتون و آرمه بسته شد، بلکه سی و پنج به وجود آمد که آن ھم بالفاصله توسط حاکمان جديد اسالمی، نه 

چنين به  ھم. کاران اسالمی ادامه دارد بندان و تبه سال است به لحاظ سياسی سرکوب و ترور و وحشت و کشتار قداره

ا و روشن است که اين روندھ. شان ھستند لحاظ اقتصادی نيز اکثريت شھروندان ايران، حتی نگران تامين نان روزانه

  .رسد  و مثبتی نمیئیھای فردی و جمعی و بيان و انديشه، به نتيجه نھا تحوالت در نبود توسعه سياسی و آزادی

کننده است و بخش توليد مدرن در ايران عمدتا  از نظر توليدات صنعتی ھنوز ھم ايران، يک جامعه غيرمولد و مصرف

چنان بايد  کم طی نيم قرن گذشته داخلی نشده و ھم ھا دست شامل صنايع قديمی، فرسوده و مونتاژ است که فناوری آن

 .از خارج خريداری شود

توان به اين نتيجه رسيد که در کشوری که حتی امکان توليد داخلی فناوری ساده ھم  در چنين شرايطی، به سادگی می

ای و  ر، به ويژه توليد ھستهت تر و پيچيده وجود ندارد، بايد قبول کرد که دستاورد علمی و فنی جديدتر و پيشرفته

ھای قدرتمند   آن ھم در شرايطی که دولت.مانده فراتر رود برداری اوليه و عقب تواند از حد نسخه موشکی، نمی-ئیفضا

 مستقر در سفارت آن در تھران، جنگ امريکائیھای  گيری ديپلمات  و گروگان۵٧جھان ايران را از ھمان اوايل انقالب 

ھای اقتصادی سه  اند و در يازده سال گذشته نيز تحريم  ايران و عراق تحت محاصره قرار دادهخانمانسوز ھشت ساله

ھا و در راس ھمه  جانبه دولت ھای يک جانبه ايران، يعنی تحريم شورای امنيت سازمان ملل، اتحاديه اروپا و تحريم

بنابراين با توجه .  شديدا زيرنظر دارندھای اتمی را يابی به سالح ، تالش حکومت اسالمی ايران در جھت دستامريکا

وار و  آميز و ديوانه آوری اتمی، اقدامی جنون  به ويژه در عرصه فنئیھا ھای جھانی، چنين تالش به چنين محدوديت

اما برای سران حکومت اسالمی، اھميتی نداشته و ھنوز ھم ندارد که مردم چه مصيبتی . يک نوع خودکشی بوده است

اکنون مجبور است جام زھر را با يک جرعه باال  ای رھبر حکومت اسالمی، ھم به طوری که خامنه. ندشو را متحمل می

اکنون ھمان ماجرا در حال تکرار .  سازمان ملل سر کشيد۵٩٨يعنی جام زھری که خمينی با پذيرفتن قطعنامه . بکشد

 .شدن است

ای گرفته تا به  ھای ھسته يابی به سالح خير، دستھای ا ترين دغدغه و سياست کالن حکومت اسالمی را در سال مھم

ھای جامعه   ثروتدالرحکومت اسالمی در اين راه، ميلياردھا . عنوان يک حکومت قدرقدرت در منطقه ظاھر شود

ای از  اما اکثريت مردم کشور را در مقابل خطرات عديده.  است ای نرسيده  و ھنوز ھم به ھيچ نتيجه ايران را بر باد داده

ای که به طور کلی از ديد جامعه  ای، پروژه صنايع ھسته.  است مله بيکاری، فقر، گرسنگی و نگرانی دايمی قرار دادهج

کنند و يا  در اين ميان قضاوت بسيار سخت است که آيا سران حکومت اسالمی واقعيت را بيان می. اند مخفی نگاه داشته

 !ھای رقيب آن در گروه پنج به عالوه يک؟ دولت

کنند، بلکه بر عکس نه  شان حقايق را بيان می جا بحث ما داوری بين حکومت اسالمی و رقبايش نيست که کدام ما در اينا

به عالوه اين که به نفع بشريت است اين . ھای ديگر ھای اتمی توليد کند و نه دولت حکومت اسالمی ايران حق دارد سالح

 از بمب امريکابرای اولين بار در تاريخ، در جنگ جھانی دوم بود که . شوندشان نابود  ھا بايد به دليل مخرب بودن سالح

 . اتمی استفاده کرد و مردم ھيروشيما و ناکازاکی را به خاک و خون کشيد که عوارض مخرب آن ھنوز ھم ادامه دارد

تی که سی و پنج حکوم. جا، بر سر خصلت و ماھيت ارتجاعی و غيرانسانی حکومت اسالمی است اساس بحث ما در اين

کند و در  گروه اعدام می کند؛ زندانيان را گروه کند و مخالفين خود را در داخل و خارج ترور می کشی می سال است آدم

المللی نيز به عنوان حامی تروريسم و دشمن درجه يک آزادی بيان و انديشه معروف شده است چرا پس از سی  سطح بين

گيرد؟  داری جھان قرار می ھای سرمايه چنان در آغوش گرم نمايندگان دولت ی، ھمکار و پنج سال چنين حکومت جنايت

رو، دفاع ھمه  از اين. ھای اين حکومت ندارند کشی کاری ھم به کار آدم کنند و ھيچ ھا در پشت درھای بسته معامله می آن

 اين معامالت را کی پرداخت تاوان. داری جھان از حقوق بشر، غيرواقعی و تظاھری بيش نيست ھای سرمايه حکومت
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ھای تاکنونی اين حکومت جانی با رقبايش و در راس ھمه  نه رقابت! حکومت اسالمی يا مردم ايران؟: خواھد کرد

شان در پشت درھای بسته، ھيچ ربطی به منافع مردم ايران ندارد و ھر  ھای امروزی  و نه بده و بستانامريکاحاکميت 

  . اند و بعد از اين نيز ھمين روند ادامه خواھد يافت شدهدو به ضرر مردم ايران تمام 

گذرد اما ھنوز نه تنھا حاصلی نداده، بلکه کشور را در معرض  ی ايران میئ ھای ھسته حدود پنجاه سال از فعاليت

 و  که حکومت پھلویئیھا ھزينه. ای قرار داده است ھای فزاينده ای به ويژه تحريم اقتصادی و بحران خطرات عديده

ترديد با اين مبالغ  بی.  استدالرھا ميليارد  اند بالغ بر ده ای شدن اختصاص داده حکومت اسالمی ايران، به امر ھسته

ھای اقتصادی، علمی، تکنيکی، خدماتی، اجتماعی و فرھنگی توسعه داد،  شد جامعه ايران را در ھمه عرصه می

ھای اجتماعی در جامعه را به  شد با اين مبلغ آسيب می. دشمول برخوردار ش مدرنيزه کرد و از دستاوردھای جھان

ھای درمانی مکفی وضع کرد و بھداشت و درمان و تحصيل  حداقل رساند؛ برای ھمه بيکاران اشتغال ايجاد کرد، بيمه

پذير و  ھای بلندپروازانه و اھداف وحشيانه و ريسک ھا، با سياست به عبارت ديگر اين حکومت. را رايگان نمود

  . اند ای ھزينه کرده  برای تاسيسات ھستهدالر  يرضروری از جيب شھروندان ميلياردھاغ

. ای تبديل شده است المللی و منطقه ترين مسائل بين ی حکومت اسالمی ايران، به يکی از پيچيدهئ  ھستهمسألهاکنون 

شدن جنگ با عراق و   با طوالنیتفاوت بود اما حکومت اسالمی که در اوايل به قدرت رسيدنش نسبت به اين عرصه بی

شان در اين جنگ خانمانسوز ھشت ساله، سران و فرماندھان و کارشناسان نظامی حکومت   پی در ھای پی شکست

آغازی که پس از سه دھه ھنوز به پايان نرسيده اما اقتصاد . افزار اتمی افتادند يابی به جنگ اسالمی به فکر دست

  . است فزاينده فرو بردهھای  کشور را به باتالق بحران

روسيه که تعھد کرده . حکومت اسالمی ايران، به صورت علنی برنامه اتمی خود را در قراردادی با روسيه آغاز کرد

ای که دو  به گونه. گاه به تعھدات خود پايبند نماند برداری برساند، ھيچ بود نيروگاه اتمی بوشھر را در پنج سال به بھره

ھای  ای را برای تحقيق و تفحص از ھزينه  مجلس شورای اسالمی تصميم گرفتند کميسيون ويژهسال پيش نمايندگان 

شده  سخنگوی اين کميته، ھزينه تمام. سه مجلس به نتيجه نرسيدئينيروگاه اتمی بوشھر تشکيل بدھند که با مخالفت ھيات ر

  .رآکتور بوشھر را پنج برابر يک رآکتور مشابه اعالم کرد

 نيز برای تامين ھزينه دالر ميليون ۵٢چنين  ھم.  ميليون تومان اعالم شده است٢٠٠رداد يک ميليارد و مبلغ اين قرا

ن حکومت اسالمی، نيروگاه بوشھر با ھشت سال تاخير مسؤوالبنا بر اعالم . سوخت نيروگاه در نظر گرفته شده است

يعنی با . ورت رسمی به شبکه برق ايران پيوستبرداری رسيد و اين نيروگاه دو سال پيش به ص  به بھره٢٠٠٨در سال 

  .تر از سه درصد است برداری از نيروگاه بوشھر، کم گفته شده است که بھره. برداری رسيد يازده سال تاخير به بھره

ھای اقتصادی جھانی و عواقب آن در داخل کشور و ورشکستگی صنايع و غيره، ساالنه  به عقيده کارشناسان تحريم

  . زيان به جامعه ايران تحميل کرده استدالر  ميليارد١٠

سازی کند و  دو تن اورانيوم غنی«به گفته يکی از نمايندگان مجلس، ايران در ھشت سال گذشته توانسته است 

گوی نياز يک سال نيروگاه بوشھر  برداری برسد، پس از ھفت سال تنھا پاسخ چه کل ظرفيت مرکز نطنز به بھره چنان

  ».خواھد بود

شود و با توجه به   سال آينده توسط کشور روسيه تامين می١٠سوخت نيروگاه بوشھر تا «: زاده گفته است ه طيبزھر

ھای آتی، اساسا نيروگاھی وجود ندارد که به  بر بودن ساخت نيروگاه جديد در طی سال امکانات مالی کشور و زمان

 درصد موجود ھم به دليل عدم نياز ۵نعتی زير توليد سوخت نياز داشته باشد، بنابراين داشتن مجوز توليد ص

  ».ماند بالاستفاده می
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سيسات اراک در حال حاضر ناتمام و در مرحله آزمايشی است با توجه به اين توافقنامه عمال تکميل أت«: او گفته است

ھزينه در آن نامقدور است ھرچند در صورت تکميل در مرحله تحقيقاتی خواھد ماند، بنابراين برای کشور صرف 

  ».برداری صنعتی ندارد امری غيرعقالئی است مورد تجھيزاتی که امکان بھره

ھا، حکومت اسالمی ايران در  گذاری دھد که با وجود اين ھمه سرمايه اظھارات اين نماينده مجلس به خوبی نشان می

  . شده خود نرسيده است تعيينپروژه اتمی به ھدف از پيش 

ساخت يک نيروگاه از صفر «:  گفته بود٩٠تحقيق از نيروگاه اتمی بوشھر نيز در سال حسن غفوری فرد عضو کميته 

  ».تر از تکميل نيروگاه اتمی بوشھر است مقرون به صرفه

چرا که خلوص اورانيوم . سازی و اکتشاف اورانيوم در ايران ھم غيرفنی و غيراقتصادی است پروژه غنی«به گفته او 

در حالی که برای راکتور تحقيقاتی تھران . بر است سازی آن ھزينه نيم درصد است و غنیتر از  کشف شده در ايران کم

  ».ی سوخت چند ساله را تھيه کرددالرتوان با ھزينه چند ميليون  می

خواھيم در تامين سوخت نيروگاه خودکفا باشيم، اين ميزان  حتی اگر فرض را بر اين بگذاريم که می«: گويد او می

 رآکتور داشته باشد تا ١٠از نظر اقتصادی يک کشور بايد حداقل . ھا يک رآکتور مقرون به صرفه نيستھزينه برای تن

سازی شده کار  غنی در حالی که در ايران نيروگاه اراک با اورانيوم غير. سازی در داخل مقرون به صرفه باشد غنی

دھد که ايران در يک  ھا نشان می ھمه اين. ستکند و تامين سوخت نيروگاه بوشھر ھم تا ده سال بر عھده روسيه ا می

  ». بدون توجيه فنی ھزينه کرده استدالردام خود ساخته افتاده و ميلياردھا 

او . احمد شيرزاد نماينده مردم اصفھان در مجلس ششم، به شدت از غيرشفاف بودن برنامه اتمی ايران انتقاد کرد

ھا  م از مجالس اول تا ششم که ما بوديم در جريان اين پروژهھيچ کدا«: ھشت سال پيش نيز در يک سخنرانی گفت

. وقت چگونه انتظار داريد در يک فرايند عقالنيت وجود داشته باشد نبودند و ھيچ نوع شفافيتی وجود نداشت، آن

 ای ايران تنھا يک گزارش ھای ھسته مجلس ششم خيلی تحقيق کرد و در نھايت به اينجا رسيديم که در مورد پروژه

ھم گزارش يک کارمند ليسانسيه اين سازمان است که در اين  تخصصی در سازمان انرژی اتمی ايران وجود دارد که آن

 که در اين گزارش آمده، دستکاری شده ئیھا شود، در حالی که در تمام ادله ای توصيه می گزارش توليد برق ھسته

  ».است

 از سوی شورای حکام آژانس ٢٠٠۶ چابق با ھشتم مار مط١٣٨۴ ]حوت[پرونده ايران در تاريخ ھجدھم اسفند

شورای امنيت تاکنون شش قطعنامه عليه پرونده اتمی ايران . المللی انرژی اتمی به شورای امنيت ارجاع شد بين

 که شورای امنيت تاکنون درباره ئیھا قطعنامه. ھای تازه بوده است تصويب کرده که چھار قطعنامه آن حاوی تحريم

يت سازمان در مواجھه با تھديد مسؤولتمی ايران صادر کرده، اتکا به فصل ھفتم منشور ملل متحد است که به برنامه ا

در ھنگام تصويب . اين مصوبات برای تمامی اعضای سازمان ملل الزم االجراست. عليه صلح جھانی می پردازد

اند که کارشان بررسی اين است که  کيل شدهھای تحريم تش ھای شورای امنيت سازمان ملل، کميته ھرکدام از قطعنامه

تا زمانی که پرونده اتمی ايران از شورای امنيت خارج . ھا خواھند بود چه کسانی و به چه طريقی ھدف اين تحريم

در صورت حل . چنان به کار خود ادامه خواھند داد و فھرست خود را به روز خواھد کرد ھا ھم نشده باشد، کميته تحريم

ای در شورا،  ، اعضای دائم شورای امنيت با طرح قعطنامه١+۵نده اتمی ايران و توافق جامع با گروه و فصل پرو

  .ھا را مطرح و سپس با تصويب آن، پرونده ايران را از دستور کار شورا خارج خواھند کرد درخواست لغو تحريم

ھای مستقل از ھم  اتمی ايران به صورت مصوبهھای متعددی را عليه برنامه  شورای وزيران اتحاديه اروپا تاکنون تحريم

اولين تحريم . ھای اتحاديه اروپا ھمه کشورھای عضو را ملزم به رعايت آن کرده است تحريم. تصويب کرده است

 ١٣٨۶ سال ]دلو[ھای شورای امنيت سازمان ملل، بھمن اتحاديه اروپا عليه برنامه اتمی ايران بر مبنای تحريم
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 به ايران که ئیھا ھا در ارسال قطعات، تجھيزات و فناوری اعمال برخی محدوديت.  شدتصويب) ٢٠٠٧بروریف(

ھای اتحاديه اروپا  ھای موشکی و اتمی کاربرد داشته باشد، ھدف اولين دور از تحريم توانست در گسترش فناوری می

گذاری در  ی، فروش نفت و سرمايه، معامالت بانکئی و دريائیھای بعد به حمل و نقل ھوا ھا در سال اين محدوديت. بود

تری را شامل  ھای مورد تحريم بيش ھا، اشخاص و شرکت صنايع نفت و گاز ايران گسترش يافت و تجھيزات و فناوری

 ئی سياست خارجی اتحاديه به ھمراه سه کشور اروپامسؤول، ١+۵در صورت توافق جامع اتمی ايران و گروه  .شد

ھا از سوی شورای وزيران  لغو تحريم. شوند ھا می متعھد به لغو تحريم) لماناانسه و بريتانيا، فر( حاضر در مذاکرات

 .شود اتحاديه اروپا با تصويب طرحی در اين شورا انجام می

ھای شورای امنيت سازمان ملل،  ھا به پيروی از قطعنامه ، بريتانيا، کانادا سه کشور اصلی ھستند که دولت آنامريکا

 عليه ايران امريکاھای  تحريم. اند ای را عليه برنامه اتمی حکومت اسالمی ايران به تصويب رسانده جانبه ھای يک تحريم

به دليل ارتباطات وسيع سياسی و تجاری با . جانبه عليه يک کشور است ھای تصويب شده يک ترين تحريم يکی از وسيع

يه ايران را توانسته عمال به ديگر کشورھا اش عل جانبه ھای يک  بسياری از تحريمامريکاکشورھای مختلف جھان، 

 است، امريکائیگذاران  ھا يا سرمايه ھا متعلق به شرکت  که عمده سھام آنئیھا برای مثال، برخی از شرکت. گسترش دھد

ھای خارجی نيز از بيم  چنين، بسياری از کشورھا و شرکت ھم. اند  شدهامريکاھای  ھم عمال مجبور به پيروی از تحريم

، به امريکائیھا به امکانات و تسھيالت مالی و تجاری  ، از جمله محدوديت دسترسی آنامريکاجويانه  امات تالفیاقد

  .اند ھا تبعيت کرده درجات مختلف از اين تحريم

ھای سياسی و اجتماعی رو به   مھم اين است که چرا حکومت اسالمی ايران که با اقتصادی ورشکسته و بحرانسؤال

اش حساب باز  ھا نشد؟ روی کدام برگ برنده ای و لغو تحريم به گريبان است، حاضر به سازش ھستهافزايش دست 

 دھد؟ آيا گروه پنج به عالوه يک، چه خواسته مھم تغييرکرده است تا در ھفت ماه آينده، روند تحوالت را به نفع خود 

  و بزرگی داشتند که حکومت اسالمی از پذيرش آن عاجز است؟

 امريکاشد شکست خورد و به دنبال آن،  ای به رياست سعيد جليلی ھدايت می ، مذاکرات ھسته٢٠١٠در سال 

در . پس از آن، تحريم نفتی و بانکی اتحاديه اروپا شروع شد. ای را عليه ايران آغاز کرد ھای اقتصادی گسترده تحريم

 در مسقط پايتخت امريکاذاکرات مخفی با ای م  که اقتصاد ايران در آستانه ورشکستگی بود، خامنه٢٠١٢اوائل سال 

  .عمان را شروع کرد

در مذاکرات » نرمش قھرمانانه«ای با ھدف کاھش فشارھای داخلی و خارجی، از  ، خامنه٢٠١٣چنين در سال  ھم

 ھيئت ايرانی و ٢٠١٣مبر به دنبال آن، در نو.  موافقت کردھا توسط دولت روحانی ای برای رفع تحريم ھسته

نامه موقت ژنو را امضاء کردند و قرار شد تا با ادامه مذاکرات، طی يک سال به توافق جامع و   توافق١+۵کشورھای 

  . برسندئینھا

گيری اعتصابات کارگری و  توافق ژنو نشان داد که حکومت اسالمی از موقع ضعف و فشار تحريم ھا و از ترس اوج

  . نشينی شده است ھای مردمی، مجبور به عقب خيرش

ای جايگاه  چرا که سالح ھسته. ای ندارد حکومت اسالمی، به معنای واقعی تمايل چندانی به سازش ھستهاما 

ھای جھانی باال  زنی و رقابت ای دارد و قدرت حکومت را در چانه الملی و منطقه استراتژيک و مھمی در معادالت بين

اش و  ای تن دھد، به معنای شکست استراتژی از طرف ديگر، در صورتی که حکومت اسالمی به سازش ھسته. برد می

اين روند نيز به . شان است گرايان از مواضع قبلی ای و سپاه پاسداران و جناح اصول نشنی خامنه در راس ھمه عقب

به . شود ھای جناحی آن منجر می تضعيف حکومت اسالمی در داخل و در منطقه شده و باعث تشديد کشمکش شکاف

ھای  ھای جديد و ھم ھدف باال گرفتن نزاع می با ادامه مذاکرات، ھم ھدف جلوگيری از تحريمھمين دليل حکومت اسال
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سابقه بيکاری و گرانی  تر از ھمه بحران اقتصادی و افزايش بی به عالوه مھم. کند جناحی درون حکومت را دنبال می

دانند که  ھای حکومتی می ز تئوريسينبرای اکثريت مردم ايران کمکرشکن و غيرقابل تحمل شده است به اين دليل ني

رو، ادامه مذاکرات يک نوع صبر و  شان را باال خواھند برد از اين دير يا زود مردم جان به لب رسيده صدای اعتراض

زدن به ھمين صبر و انتظار در  ھای دامن البته يک وجه تبليغات رسانه. انتظار و تحمل را در نزد مردم دامن زده است

ھا و   حکومتی  بنابراين حکومتی اسالمی، بر اين باور است که با خريد وقت، شايد بتواند از بحران.جامعه است

ای مانند شکاف بين روسيه و غرب و بحران اوکراين و سوريه و داعش بھره جويد و  المللی و منطقه ھای بين شکاف

  .ا کنددست پيد» آبرومندانه«و » بردوبرد«با گروه پنج به عالوه به يک سازش 

 به يک امريکاگيری سريع داعش در سوريه و عراق، حکومت اسالمی ايران و  برای نمونه، در حال حاضر با قدرت

 که نيروھای داعش چند شھر مھم عراق، به ويژه ٢٠١۴ جوناز ماه . اند جھتی مشترکی رسيده نوع توافق و يا ھم

 از عراق و سوريه خالفت اسالمی اعالم کرد، طرفين ئیھا موصل را به تصرف خود درآوردند و گروه داعش در بخش

 و حاميانش بار ديگر به امريکاطرف،  از يک. ھای جديد در پيش گرفتند درگير در وقايع داخلی عراق و سوريه سياست

تر و آشکارتر از گذشته، به  از طرف ديگر، حکومت اسالمی ايران، بيش. عراق، به ويژه کردستان عراق برگشتند

از متحدان خود در عراق برخاست و حتی با اعزام نيروھای سپاه و بسيج خود به اين کشور، عمال کنترل حمايت 

اکنون، قاسم سليمانی فرمانده سپاه قدس با . نشين عراق را در دست گرفت نظامی و سياسی بغداد و مناطق شيعه

عه در عراق، کنترل نظامی و امنيتی  گروه شبه نظامی شي۵٠صدھا تن از نيروھايش و ھيم چنين به کمک بيش از 

به عالوه اخير گفته شده است که جنگنده ھای ايران نيز داعش را در . نشين عراق به عھده دارد بعداد و مناطق شيعه

 و زمينی و سپاه پاسداران خود مستقيما ئیيعنی حکومت اسالمی ايران؛ عمال با نيروی ھوا. عراق بمباران می کنند

به عبارت ديگر، احتمال اين که جنگ داخلی عراق به داخل ايران نيز کشيده شود . و عراق شده استوارد جنگ ايران 

  .دور از انتظار نيست

تر نظامی در عراق  ھای خطرناک تر از گذشته وارد بازی اکنون حکومت شيعه ايران و حکومت شيعه عراق، بيش

در چنين وضعيتی ھيچ . اند ھای سنی مذھب شده مقابل گروهھای شيعه مذھب در  ھم آموزش و تسليح گروه اند و آن شده

 ئیگری تروريسم دولتی و غيردولتی رھا ھا از تعرض و وحشی اندازی وجود ندارد که مردم عراق به اين زودی چشم

  .ھای خارجی بر سرنوشت خويش حاکم گردند يابند و بدون جنگ و خونريزی و دخالت حکومت

توانند از  اند که می رتبه حکومت اسالمی ايران، براين عقيده مدارن عالی ھا و سياست در چنين موقعيتی، تئوريسين

ای و حفظ حکومت  تحوالت جديد منطقه و ظھور خالفت اسالمی، به عنوان برگ برنده به نفع خود در مذاکرات ھسته

  .برداری سياسی و نظامی کند هللا لبنان بھره سوريه و نقش حزب

ای،   گذشته، اگرچه روحانی و ظريف با لبخند و تزوير و رياکاری و با حمايت ھمه جانبه خامنهاما در يک سال و نيم

شان بدھند اما موفقيت آنان بسيار ناچيز بوده  اند تا آرايش جديدی به چھره کريه حکومت تالش زيادی به خرج داده

صادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی، به ھای اقت چرا که کارنامه دولت روحانی در داخل کشور و در ھمه عرصه. است

ترين قدمی بردارد و ھمين  ھای انتخاباتی خود، نتواسته کم غايت سياه و وحشتناک است و روحانی در اجرای وعده

اعتبار کرده است و از طرف ديگر، اظھارنظرھای ضد و نقيض   او را در نزد افکار عمومی جامعه ايران، بیمسأله

گرا در مجلس، شورای نگھبان، مجلس  ھا، برخی نمايندگان اصول پاه و بسيج، امام جمعهای، فرماندھان س خامنه

ھای  چون عراق و افغانستان و سوريه و لبنان، تا حدودی تالش  در امور کشورھای منطقه ھم خبرگان و دخالت

، اوباما پس از يک سال به ھمين دليل. اند اثر کرده المللی را خنثی و بی سازشکارانه دولت روحانی در عرصه بين
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خاصيت بودن  شود شايد دليلش دکور و بی ای متوسل می مذاکراه با دولت روحانی، به نوشتن نامه به سيدعلی خامنه

  .دولت روحانی باشد

خواھان، شايد ادامه روابط و   توسط جمھوریامريکاای و با توجه به کنترل سنای  اکنون، با شکست مذاکرات ھسته

  .ای گردد ھای تازه  نيز دچار دگرگونیامريکا اسالمی و مذاکرات حکومت

ھای  انداختن جار و جنجال  با راهئیھای اقتصادی، تجاری و سياسی اروپا در يک سال گذشته تعداد زيادی از ھيئت

 ھای خود را از سر گيرند و سھم خود را از بازار مصرفی ھشتاد اند تا سرمايه گذاری ای، روانه تھران شده رسانه

يک . ھا برگزار شده است چندين کنفرانس و سيمينار ھم برای بازار ايران پس از لغو تحريم حتی. ميليونی ايران ببرند

توان به کنفرانس لندن با حضور وزرای خارجه پيشين بريتانيا جک استراو و  ھا، می نمونه روشن از اين کنفرانس

 تاجر و ٢٠٠در اين کنفرانس نزديک به . ار شد اشاره کردھای حکومت اسالمی برگز فرانسه، يک با ھمکاری البی

ای به اين  س دفتر حسن روحانی نيز پيام ويژهئينھاونديان ر. ھای چند مليتی غربی شرکت داشتند روسای کمپانی

  . کنفرانس فرستاد

خارجی نوشته گذاری  کنندگان ايرانی ھمايش لندن برای افزايش سرمايه خبرگزاری رويترز از اشتياق برخی شرکت

ھای رنو، آورده است که بازار خودروی ايران،   از جمله از قول اميرعلی اميری، کارگزار ايرانی کارخانه کاميون.است

 ھزار واحد اتوبوس دارد؛ يعنی ۴ تا ٣ ھزار کاميون و ٢٠ظرفيت خريد يک ميليون و نيم وسيله نقليه شخصی، 

  .ن در نظر گرفتن مصربازاری به وسعت ھمه کشورھای خاورميانه بدو

گويد ايران به  گذاری کاردان در ايران که به اين ھمايش دعوت شده بود می ه سرمايهمؤسسمجيد زمانی، مديرعامل 

 از اين دالر ميليارد ٣٠ تا ٢٠ زمانی گفته انتظار دارد . نياز دارددالر ميليارد ١٠٠خارجی در حدود  سرمايه 

 .ال آينده جذب شود س۵گذاری، ظرف ھمين سه تا  سرمايه

اند  ھای بزرگ موفق به بارگشت به ايران نشده بست رسيدن مذاکرات اخير وين، کمپانی اما پس از يک سال و با به بن

جا   که برايش امن و نيروی کارش ھم ارزان است به آنئیماند و اصوال جا و طبيعتا سرمايه منتطر وقايع ايران نمی

شناسد و نه برادر و  سرمايه نه مرز می. ھای مھم سرمايه است ھا و ويژگی تاين ھم يکی خصل. شود سرازير می

به خصوص در حال حاضر، . تمام ھدف آن کسب سود از قبل استثمار ھرچه شديدتر نيروی کار است. خواھر و دوست

بزرگ نفتی را ھای  کاھش شديد قيمت نفت و کاھش تقاضا در بازار انرژی، تا حدودی جذابيت ايران برای جلب کمپانی

  .کاھش داده است

گيرنده اين کشورھا و در سطح رياست جمھوری يا  ھا بايد در نھادھای تصميم اقدامات الزمه برای لغو اين تحريم

ھای  ھای حکومت ، تحريم١+۵در صورت توافق جامع اتمی ايران و گروه .  کشور انجام شودئیباالترين مقام اجرا

ھای صورت گرفته  به دليل گستردگی تحريم. شود بوط به برنامه اتمی ايران است، لغو می و بريتانيا که صرفا مرامريکا

 است که به ئیھا ھای اتمی از ديگر تحريم  تحريمئی سال گذشته يکی از مشکالت، شناسا٣۵ عليه ايران طی امريکا

داری و وزارت  ت خزانه که از سوی وزارت خارجه، وزارئیھا تحريم. داليل ديگر در اين سه دھه وضع شده است

ھای شورای  ھای دولتی قابل لغو است و به نسبت تحريم انرژی و کاخ سفيد به اجرا گذاشته شده، با فرمان و مصوبه مقام

ھای بريتانيا عليه ايران ھم توسط دولت اين  تحريم. تری دارد ھای کنگره، پيچيدگی کم امنيت، اتحاديه اروپا و تحريم

 .پذير است صويب شده و لغو آن با تصميم دولت امکانکشور و نه پارلمان ت

ھا  لغو اين تحريم. ھا عليه برنامه اتمی حکومت اسالمی ايران، به کنگره مربوط است بخش ديگری از لغو تحريم

خواھان با باراک  زمان مجلس نمايندگان و نمايندگان مجلس سنا را الزم دارد که در اختالفات جمھوری تصويب ھم

ھای اتمی عليه ايران را   برای لغو تحريمامريکاتواند اجرای تعھد دولت  س جمھور از حزب دموکرات، میئي راوباما،
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ھای   متعھد به لغو تحريمامريکا، دولت ١+۵در صورت تصويب توافق جامع اتمی ايران و گروه . بسيار دشوار کند

تواند  ھای کنگره نخواھد داشت و صرفا می اره تحريمشود اما بر اساس قوانين اين کشور، دولت اختياری درب دولتی می

 .ھا را به تاخير بيندازد به مدت شش ماه اجرای آن

خواه موفق شود احتماال مسير مذاکرات ايران  ، حزب جمھوریامريکابه اين دليل اگر در انتخابات آتی رياست جمھوری 

ھا را لغو کند و يا قانون تحريم ايران را  تا اجرای تحريمتواند ضرور  میامريکامثال دولت .  خواھد کردتغيير امريکاو 

 .شود دوباره تمديد کند  منقضی می٢٠١۶که کنگره وضع کرده و دسامبر 

محمدرضا خباز از اعضای . بار است اما اوضاع ايران به شدت بحرانی و وضعيت زيست و زندگی اکثريت مردم فالکت

 سرمايه ايرانيان از کشور خارج شده که اين رقم دالر ميليارد ۶٠٠دود  سال گذشته ح٨گويد که در  دولت ايران می

  . بودجه نفتی است١٠معادل 

 منتشر شد، بر ضرورت بازگشت اين ١٣٩٢ شھريور ٢٧ با خبرگزاری خانه ملت که روز چھارشنبه ئیوگو او در گفت

 ». فراھم شودئیزا زمينه برای اشتغال«ھا به کشور تاکيد کرد تا  سرمايه

گذاران، ثروت خود را به داخل کشور و زادگاه خود بازگردانند،   درصد از اين سرمايه١٠اگر تالش شود «ه گفته او، ب

  ».شود گذاری برابر با يک بودجه نفتی در کشور می ھمين ميزان سرمايه

رمايه از کشور  را از روند خروج سئیپيش از اين، برخی نمايندگان مجلس و منابع نزديک به دولت ايران، آمارھا

  .ترين رقم است کند، بزرگ باره ارائه می ی که محمدرضا خباز در ايندالر ميليارد ۶٠٠اعالم کرده بودند، اما آمار 

نژاد   ساله رياست جمھوری محمود احمدی٨کند تنھا به دوران  آماری که او از خروج سرمايه از کشور ارائه می

چه اعضای دولت   درصد سقوط کرد و چنان۵٠ ايران، لایر، تا بيش از ای که ارزش پول ملی شود، دوره محدود می

 .گويند، رشد اقتصادی کشور منفی شد کنونی می

 برآورد کرده بود که خروج سرمايه از ١٣٨٧اين در حالی است که احمد توکلی، نماينده مجلس شورای اسالمی، سال 

رسد که روند خروج سرمايه از ايران در دولت دوم  به نظر میبا اين حساب .  استدالرکشور ساليانه حدود سه ميليارد 

 طوری که ابراھيم نکو از اعضای کميسيون اقتصادی مجلس  تری يافته است، به نژاد شتاب بسيار بيش محمود احمدی

 .د کرده استئي را تامسألهنيز اين 

در طول دو، سه «گرای تھران امروز داشت، تاکيد کرد که   که تير ماه سال جاری با روزنامه اصولئیوگو نکو در گفت

ثباتی  بی«ترين داليل آن نيز  و يکی از اصلی» سال گذشته خروج سرمايه از کشور به کشورھای ھمسايه اوج گرفته

  .است» اقتصادی در کشور

 ھزار واحد صنعتی در ايران ١۴المی ايران، از توقف فعاليت محمدعلی سيد ابريشمی، معاون وزير صنعت حکومت اس

  خبر داد

 خبرگزاری ايسنا، وی توضيح داد که کار اين تعداد واحد صنعتی طی ١٣٩٣ ]قوس[ آذر۴شنبه  به گزارش روز سه

 . اتفاق افتاده است١٣٩٢ تا ١٣٨۴ھای  ھا بين سال است که اکثر آن  سال اخير متوقف شده١۵

چنين  ھم«: الين نيز در اين مورد توضيح داده و افزود وگو با خبر آن عت ايران در ھمين روز در گفتمعاون وزير صن

 ٧٠ تا ۵٠ ھزار واحد صنعتی ھم با ظرفيت ٢۴. کنند  درصد کار می۵٠تر از   ھزار واحد صنعتی با ظرفيت کم٢٢

 ».دھند درصد به کارشان ادامه می

 ھزار واحد ٨١در مجموع «: ھا نيز اشاره کرده و گفت عتی توسط بانکمعاون وزير صنعت، به تملک واحدھای صن

 واحد صنعتی به دليل مشکالتی مانند عدم پرداخت ١٠٠از اين مجموع . کنند ھای صنعتی فعاليت می صنعتی در شھرک
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اند در   درصد از واحدھای صنعتی که ورشکسته يا متوقف شده٧٠چنين  ھم. اند ھا تمليک شده ھا توسط بانک بدھی

 ».اند  به اين وضعيت رسيده٩٢ تا ٨۴ھای بين  سال

. ھا به تامين نقدينگی مربوط است  درصد مشکل توقف فعاليت کارخانه٧٠دھد  تحقيقات ما نشان می«: او بيان داشت

 ».اند ھمچنين بخشی از اين صنايع نيز به دليل مشکل بازار فروش و اختالف با شرکا تعطيل شده

 ۵در دولت حسن روحانی،  ھا، گفته بود که  دھم ارديبھشت سال جاری نيز در مورد تعطيلی کارخانهسيد ابريشمی روز

 .اند  ورشکسته يا تعطيل شده١٣٩١ تا ١٣٨۵ واحد توليدی در ايران از سال ۴٠٠ھزار و 

» ت بسياریبا مشکال«ھای اقتصادی   درصد واحدھای توليدی ايران از زمان آغاز تحريم٧٠او تاکيد کرده بود که 

 .ھا شده است اند که منجر به تعطيلی آن رو شده روبه

 عليرضا محجوب، دبيرکل خانه کارگر، اعالم کرده بود که طبق آمارھای رسمی، ١٣٩١پيش از اين و در اسفند سال 

 واحد توليدی ھشت واحد ١٠ از ھر ٩١ ھزار کارگر از بيش از يک ھزار واحد توليدی اخراج شده و در سال ١٠٠

 .دچار وضعيت بحرانی بودند

 به ٩١چنين به گفته محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی، نرخ اشتغال در بخش صنعت و در سال  ھم

 واحد در حال ١٩٢ھای صنعتی سراسر ايران تنھا   واحد توليدی در شھرک٨۴١منھای سی و شش درصد رسيده و از 

بسياری از واحدھای توليدی نيز که توانستند دوام بياورند، با ظرفيت . اند  واحد ديگر تعطيل شده۶٢٩اند و  فعاليت

 .کنند  درصد فعاليت می۴٠حدود 

ھا در ايران در حالی است که معاون وزير کار ايران اين ھفته از نياز  وضعيت وخيم ورشکستگی و تعطيلی کارخانه

فت که ايجاد اين تعداد شغل، نيازمند رسيدن نرخ  ھزار شغل حديد خبر داد و گ٩٠٠ تا ٨٠٠ساليانه ايران به ايجاد 

 . درصد است٧رشد توليد در ايران به 

ايران . کند  برآورد میدالر ميليارد ٩٧سازمان ملل متحد خسارت مستقيم وارد شده به ايران در جنگ ھشت ساله را 

 ھای ما برآوردھای کارشناسی ھزينه اداره کرده، ادالر ميليارد ۵٢اعالم کرده که ھشت سال جنگ با عراق را تنھا با 

  .اند  برآورد کردهدالر ميليارد ٧٠٠ايران در جنگ را بيش از 

 برای دالر ميليارد ١١ برای ھدايت جنگ و دالر ميليارد ١١٢، ٩۴المللی، ايران تا سال   نھادھای بين ظبق گزارش

تی و توليدات کشاورزی برای ايران نيز ھزينه غيرمستقيم ناشی از کاھش درآمدھای نف. واردات نظامی ھزينه کرد

  . است  برآورد شده دالر ميليارد ۶٢٧

 ميليون نفری ۵/۴نيا، وزير اقتصاد، پيش از اين نسبت به ورود موج  در عين حال علی ربيعی، وزير کار، و علی طيب

 .ھا به بازار کار در آينده نزديک ھشدار داده بودند التحصيالن دانشگاه فارغ

 مھر، با اشاره به فعاليت ٢١ريزی و نظارت راھبردی حسن روحانی روز دوشنبه   نوبخت، معاون برنامهمحمد باقر

بر اساس آمارھا، مشارکت اقتصادی «: ه کاريابی خارجی در ايران افزودمؤسس ٨٠ه کاريابی داخلی و مؤسس ٧٠٠

 ».تر است  درصد کم٢٧ درصد است که اين رقم نسبت به نرم جھانی ٣٧در ايران 

نرخ مشارکت اقتصادی، براساس نسبت شمار افراد شاغل يا متقاضی کار به کل جمعيت باالی ده سال محاسبه 

م اقتصاد کشور از رکود خارج شده است، ھر ئيای در دست نيست که بتوانيم بگو ھيچ نشانهدر حال حاضر  .شود می

. ی دو سال گذشته امسال تکرار نخواھد شدشود نرخ رشدھای منف چند مقامات دولت روحانی ادعا می کنند که می

 . اند ی نکردهتغييرموانع موجود در فضای کسب و کار ايران ھنوز 

در چنين شرايطی، دولت روحانی در دفاع از سرمايه داران و ھمکاری با آنان، ھمواره اعتراضات کارگران را شديدا 

، »ايلنا«برای نمونه، خبرگزاری حکومتی کار ايران . سازی می کنند کند و برای فعالين کارگری پرونده سرکوب می
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 کارگر پتروشيمی ۴بندر خمينی، ) ئیجزا(  دادگاه عمومی١٠٣، خبر داد که شعبه ١٣٩٣ ]سنبله[ شھريور٢۴دوشنبه 

  .است رازی را به تحمل شش ماه حبس و پنجاه ضربه شالق محکوم کرده 

سابقه کيفری و شرايط خاص مانند متاھل بودن  ه به فقدان سوءبه گزارش اين خبرگزاری، دادگاه در عين حال با توج

 .است کارگران، حبس و شالق آنان را به مدت دو سال تعليق کرده 

اين خبرگزاری ضمن انتشار خبر حکم دادگاه نوشت که اين حکم در پی شکايت مديرعامل شرکت پتروشيمی رازی از 

 .است صادر شده » ن و تھديدتوھي«و » اخالل در نظم«اين کارگران به اتھام 

تشخيص داده » محرز و مسلم«را » اخالل در نظم«تبرئه و اتھام » توھين و تھديد«دادگاه اين کارگران را از اتھام 

 .است 

زاده، مدير روابط عمومی پتروشيمی رازی، شکايت کارفرما از اين  اين در حالی است که پيش از اين منصور برات

 .است از طرفين شکايت کرده » ھای ذيربط ارگان« يکی از  تکذيب کرده و گفته بود کهچھار فعال کارگری را 

آمدند و  اين چھار کارگر نماينده کارگران ھستند اما آقايانی که از ارگان ذيربط به کارخانه می«: او اضافه کرده بود

 ».شان را يادداشت کردند ديدند، اسامی شعار دادن آنان را می

است در  د نشده ئينمايندگی سه نفرشان توسط دادگاه تا» صحت« کارگر که ۴زاری ايلنا، اين به گزارش خبرگ

 به عنوان نماينده کارگران در مذاکرات با کارفرما شرکت ٩٢اعتراضات صنفی کارگران پتروشيمی رازی در سال 

 .کردند می

 کارگران پتروشيمی رازی را ٩٢بھمن  ٢٨ فعال کارگری در تاريخ ۴است اين  با اين وجود، کارفرما مدعی شده 

باعث تجمع » غير موجه و خارج از موضوع روابط کاری«ھای  کرده و با طرح درخواست» تحريک و ترغيب«

 .اند کارگران پيمانکاری و تعطيلی کارگاه شده

در » اخالل«ساز  است و زمينه  است اين تجمع چند روز به صورت پراکنده ادامه يافته  کارفرما در عين حال مدعی شده

 .است ن مجتمع بوده مسؤوال» توھين و تھديد«مادی و معنوی و » ضرر و زيان«توليد مجتمع و 

موجود در » ساير قرائن«ھای مداربسته مجتمع و آنچه  دادگاه با توجه به شکايت کارفرما و بازبينی فيلم دوربين

را محرز و مسلم » اخالل در نظم«ن، اتھام آنان مبنی بر است، ھم چنين با وجود  دفاعيات کارگرا پرونده خوانده شده 

 .است تشخيص داده 

اند که از جمله آخرين  کننده در اعتراضات کارگری بازداشت شده ھای گذشته نيز تعدادی از کارگران شرکت در ماه

 . مرداد ماه و روزھای پس از آن است٢٨ کارگر معدن سنگ آھن بافق در ٩موارد، بازداشت 

چنين در   ھم. شھريور آزاد شدند١٢ و ١١ ھزار کارگر اين معدن در روزھای ۵ارگران پس از اعتصاب حدود اين ک

است که از جمله اين موارد، برگزاری دادگاه برای پنج کارگر  سال گذشته برای برخی از کارگران دادگاه تشکيل شده

 .است ھيات مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران بوده  اکريل اصفھان و دو عضو  کارگر کارخانه پلی٨ معدن چادرملو،

ان فعاليت يابی کارگر چنين تعادای از فعالين کارگری ھم چنان در زندان ھستند و به ويژه کارگرانی که برای تشکل ھم

  .گيرند  پليسی قرار میئیکنند ھمواره تحت تعقيب و تھديد و بازجو می

. اند ھا از پرداختن به آن منع شده حکومت اسالمی ايران، پروژه اتمی را به يک پروژه محرمانه تبديل کرده و رسانه

ای را عليه ايران   گستردهغرب نيز در سوی ديگر بازی با تبليغ نزديک شدن ايران به بمب اتمی، تحريم اقتصادی

  .وضع کرده است

ای، در رويای  دھند که تاکنون سران حکومت اسالمی ايران و در راس ھمه سيدعلی خامنه ھا نشان می اما ھمه واقعيت

اند و در اين راه حاضر بودند به حساب مردم ايران، بھای سنگينی نيز  رسيدن به جنگ افزارھای اتمی به سر برده
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ھا را به وحشت انداخته  ای آن اند و تحوالت جھانی و منطقه بست قرار گرفته اما اکنون در بن. اند  پرداختهبپردازند که

کننده در پشت درھای بسته در حال  او، تيم مذاکره» نرمش قھرمانانه«رو، در يک سال گذشته با توصيه  از اين. است

برند تا  آھسته پيش می اما اين معامله آھسته. اشند بامريکامعامله با گروه پنج به عالوه يک و در راس ھمه 

  .زيادی خشمگين نشوند» دلواپسان حکومتی«

 از دالر ميليارد ١١۵ معادل يورو ميليارد ٨٧ ھا تحريم زدن دور بھانه به رھبرشان، جانبه ھمه حمايت با دھم دولت

 به که ترکيه دولت واکنش بعدھا و ردک منتقل ترکيه در بانک يک به ٢٠١١ تا ٢٠٠٩ ھای سال از را نفتی منابع

 به ايران نفتی دالر ميلياردھا فرار شدن آشکار موجب شد منجر کشور اين مقام ھا ده دستگيری و وزير چند استعفای

 از چنين ھم .کردند اعالم تن ١٨ را آن مقدار ترکيه مقامات .شد کشور اين به طال شمش توجھی قابل مقادير ھمراه

 به داخل در ارز بازار تنظيم نام به کشور منابع از دالر ميليارد ٢٢ مبلغ ،١٣٩١ سال اواسط تا ١٣٩٠ سال ابتدای

 اين فھرست .بازنگشت کشور به ھم آن لایر يک يازدھم دولت مقامات قول به بنا که شد ارسال ترکيه و قطر دبی،

 ھای قطعنامه اسالمی، حکومت وقت جمھور سئير نژاد احمدی ميان، اين در .ندارد پايانی اقتصادی ھای استفاده سوء

 و رفت باال شدت به تجاری تا گرفته توليدی بخش از اقتصادی ھای فعاليت ھای ھزينه .ناميد کاغذپاره را ايران عليه

 شاھد مدت، ھمين طی در دليل ھمين به و شد تحميل جامعه محرومان و مزدبگيران دوش بر ھا ھزينه افزايش اين ھمه

 و مغزھا فرار اعتياد، خودکشی، طالق، رشد تر بيش شتاب .ھستيم اجتماعی ھای آسيب سريع و بقهسا بی افزايش

 و سياسی فعالين کردن زندانی و تھديد و شديد ھای سرکوب البته و ھا بزھکاری و جنايت و جرم مالی، ھای سرمايه

 فساد و حکومت ھای مديريت سوء اثر در یاقتصاد بحران با تنگاتنگی ارتباط خيابانی، ھای اعدام فرھنگی، و اجتماعی

  .دارد اخير ھای سال اين در اقتصادی ھای تحريم و اداری

طور که در باال نيز اشاره کرديم اقتصاد ايران دچار خونريزی شديد شده و به يک عمل جراحی اساسی نياز  اما ھمان

  .دارد که اين کار از عھده کليت حکومت اسالمی خارج است

 ١١٠درآمد صادرات نفت ايران، از . تر از يک ميليون بشکه در روز رسيد ايران در دو سال گذشته به کمصادرات نفت 

کاھش ارزش لایر در برابر ارزھای .  کاھش يافت٢٠١٢ در سال دالر ميليارد ۵٠تر از   در سال به کمدالرميليارد 

گذاری در حوزه نفت و  چنين کاھش سرمايه خارجی، کاھش توليد صادرات نفت و قيمت آن در بازارھای جھانی و ھم

ماندگی را  معاون وزير نفت زيان ناشی از اين عقب. ھای نفتی مشترک انجاميده است ماندگی ايران در ميدان گاز و عقب

الدين جوادی، صنعت نفت ايران برای حفظ شرايط  چنين به گفته رکن ھم.  در سال اعالم کرده استدالر ميليارد ٣٠

  .گذاری در سال نياز دارد  سرمايهدالر ميليارد ٣٠موجود به 

ای که بر اساس برآورد  چنين اقتصاد ايران را با کسری نقدينگی روبرو کرده است به گونه المللی، ھم ھای بين تحريم

 ٣٠ درصد واحدھای اقتصادی ايران در سه سال گذشته با ظرفيت ۶٧ھای مجلس شورای اسالمی ايران  مرکز پژوھش

زمان با آن نرخ رشد اقتصادی منفی شده  عالوه بر اين نرخ تورم نيز در ايران رشد کرده و ھم. اند فعاليت کردهدرصدی 

  .اند و تجارت خارجی ايران کاھش يافته است المللی ايران را ترک کرده گذاران بين سرمايه. است

يابی به يک سازش  ه، به منظور دستکم طی يک سال گذشت اوباما، دست» دموکرات«ايران و دولت » اسالمی«دولت 

ھای   و متحدانش، نسبت به دخالتامريکابه ھمين دليل فعال . اند گرايانه در مقابل ھم اتخاذ کرده ای، سياستی مماشات ھسته

ھای روزانه خيابانی در ايران، حضور سپاه  ھا و اعدام ای حکومت اسالمی، به ويژه نقض شديدتر حقوق انسان منطقه

ھای  ھايش در عراق، کمک به گروه کش حکومت سوريه، ادامه دخالت  حکومت اسالمی در کنار نيروھای آدمپاسداران

ھا و  بنابراين ھمه اين رقابت. اند  و غيره چشم بستهئیھای مذھبی آفريقا هللا لبنان و گروه چون حزب تروريستی ھم
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اش، در جھت منافع سيستم  رقبای غربی و منطقهمعامالت اقتصادی، سياسی، نظامی و ديپلماتيک حکومت اسالمی با 

  .داری و به ضرر مزدبگيران و محرومان جامعه ايران در جريان است سرمايه

اگر سران . ای است ای، يک شکست بزرگ برای دولت روحانی با حمايت خامنه يابی به سازش ھسته اما عدم دست

ھای افتصادی  ناميدند و اھميتی به تحريم کاغذ پاره میھای سازمان ملل را  حکومت اسالمی ايران، قبال قطعنامه

کشی خود را  دادند دليلش اين بود که ھنوز درآمدھايشان از فروش نفت باال بود و ماشين جنگی و آدم المللی نمی بين

ھای  اناما االن زنگ خطر برای ارگ. ھا بر دوش کارگران و محرومان جامعه بود و بار سنگين اين تحريم. چرخاندند می

  .اند گويند برای سال آينده سه نوع بودجه در نظر گرفت اکنون می. حکومتی نيز به صدا درآمده است

قيمت نفت در بازارھای جھانی به شدت کاھش پيدا کرد و . دھند رگ اقتصادی ايران را تشکيل می درآمدھای نفتی شاه

  . در ھر بشکه رسيددالر ٩٠تر از  به زير کم

اواسط ( تر نيامده بود، از اوايل ماه سپتامبر نئي در ھر بشکه پادالر ١٠٠ھای گذشته از   نفت طی سالدر حالی که قيمت

 .ترين بھای نفت در چھار سال گذشته بوده است نئياين، پا.  در ھر بشکه رسيددالر ٨٤تاکنون به ) شھريور

 نفت با قيمتی زير قيمت بازار عنوان ھا اين کاھش قيمت را ناشی از تمايل عربستان به عرضه برخی از خبرگزاری

 .در عين حال، ايران نيز اعالم کرده است که قيمت نفت صادراتی خود را کاھش خواھد داد. اند کرده

 در ھر بشکه نيز کاھش دالر ٨٠اند که حاضرند بھای نفت خود را تا  ھای عربستان اعالم کرده به گزارش رويترز مقام

بينی کرده است و کاھش بھای نفت   به ازای ھر بشکه پيشدالر ١٠٠در بودجه ساالنه را دولت ايران بھای نفت . دھند

 .، دولت را با کسری بودجه مواجه خواھد کرددالر ٩٠به زير 

ھای نقتی و انتظارات استراتژيک در  به گزارش خبرگزاری آنادولی در ترکيه، رشيد آبانمی، مدير مرکز سياست

 ھدف زير فشار گذاشتن ايران برای محدود ساختن برنامه اتمی و وادار ساختن روسيه رياض، گفت عربستان سعود با

 و ئی ، به بازارھای آسيادالر ۶٠ تا ۵٠ موضع خود در سوريه، نفت را زير ميانگين قيمت، بشکه ای تغييربه 

 .ی شمالی عرضه خواھد کردامريکا

وايل آذر ماه با شکست حکومت اسالمی به کارخود پايان اجالس اخير سازمان کشورھای توليد کننده نفت، اوپک در ا

ن آوردن سقف توليد و صادرات ئيبنابرگزارشات منتشره در پی عدم توافق ميان کشورھای عضو برای پا. داده بود

ھای مالی حکومت اسالمی و پيش درآمد بحرانی  نفت، بسياری از کارشناسان اين امر را ضربه ديگری بر سياست

  .کنند ھای فزاينده ايران ارزيابی می رانديگر بر بح

کشورھای عضو اوپک طی يکصد و شصت و ششمسن اجالس خود در وين تصميم گرفتند تا سقف توليد را در مرز 

 . ن رودئيچنان ثابت نگھدارند تا با اشباع بازار نفت، قيمت آن پا  ميليون بشکه در روز ھم٣٠

 تنظيم دالر ١٠٠مبنای فروش روزانه يک ميليون بشکه نفت به قيمت دولت شيخ حسن روحانی، بودجه جاری را بر 

 ميليارد ٢/١ درصد روبروست که معادل زيانی بالغ بر ٣٠اکنون حکومت اسالمی، با کسری درآمد حدود . کرده بود

 ازای ھر  بهدالر ٧٠ را در محدوده ٩۴خواھد بھای نفت خام خود را در بودجه سال  بنابر اخبار دولت می«.  استدالر

 آبان ٣سايت حکومتی تابناک ( ». بسته شده استدالر ١٠٠ با قيمت ٩٣ کند، حال آن که بودجه سال تعيينبشکه 

١٣٩٣(  

ايران و روسيه با کاھش قيمت نفت مجبورند بھای «:  خود نوشت١٣٩٣ آذر ۶روزنامه حکومتی کيھان نيز در تاريخ 

ھای دولتی و  گذاری در بخش  افت در آمدھای نفتی، افت شديد سرمايهبنابراين» .گاز صادراتی خود را ھم ارزان کنند

ھای اقتصادی و مالی کشور را به  ھا، ضربه شديدی به سياست خصوصی، ورشکستگی واحدھای توليدی و کارخانه

  .ھای اجتماعی را به سرعت افزايش خواھد داد نشينی و آسيب ھمراه خواھد داشت و نرخ بيکاری، فقر، حاشيه
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 در آخرين گزارش خود ميزان فساد و  (Transparency International) الملل شفافيت بين«چنين سازمان  ھم

شاخص فساد با توجه به رفتار و کردار کارمندان دولتی و .  کشور جھان را منتشر کرده است١٧۴در  رشوه 

  .ودش گيری می سوءاستفاده سياستمداران از موقعيت خود در کشورھای مختلف اندازه

شود که شامل نظر کارشناسان و   میتعيينبا در نظرگرفتن معيارھای متفاوتی » الملل شفافيت بين«شاخص سازمان 

 .مديران اقتصادی نيز ھست

انجام داده است، فساد در بخش دولتی بيش از ھمه در کشورھای در حال رشد » الملل شفافيت بين«طبق تحقيقی که 

 .  جدول فساد قرار دارد١٣۶قام ايران در م. افزايش يافته است

 ايران و کره شمالی را به تداوم ٢٠١۴نيز در آخرين نشست خود در ماه اکتبر » المللی مالی بان بين ديده«

زمان به کشورھای جھان ھشدار  اين سازمان ھم .متھم کرد» ھای تروريستی تامين منابع مالی گروه«و » ئیشو پول«

  .ران و کره شمالی نھايت دقت و احتياط را به کار برندداد که در معامالت مالی با اي

در اقتصاد کشور اقرار کرده » فساد سيستمی«جمھور حکومت اسالمی ايران نيز به  س ئيمعاون اول حسن روحانی ر

 پله ١١ايران . بندی جھانی سالمت اداری دانست را دليل سقوط ايران در رتبه» زد و بندھا«اسحاق جھانگيری . است

 .بندی سقوط کرده است ر در اين رتبهديگ

به تاکيد . ھا منافع ملی را دور زدند و پول ملت را برداشتند روحانی ھم گفته است، گروھی به عنوان دور زدن تحريم

ھای   بدھی بابک زنجانی، مبلغی پرداختی به او برای تاديه بدھیدالر ميليون ۶٠٠او بخش بزرگی از دو ميليارد و 

   .ايران است

اش خبری نيست، بلکه  لبته در يک سال و نيمی که روحانی به قدرت رسيده است نه تنھا از وعده ھای دوره انتخاباتیا

  .دھد نژاد را به ويژه در زمينه امنيتی ادامه می ھای اقتصادی، سياسی و امنيتی دروه احمدی ھمان سياست

ترديد با افزايش قيمت نان،  بی. د افزايش داده استدولت روحانی يک شبه قيمت نان را بيش از سی درصبرای نمونه، 

تری به تعطيلی کشانده  صنايع بيش. ھای انرژی افزايش خواھد يافت قيمت اجناس ديگر در بازار به خصوص حامل

  .تری نيز بی حقوق خواھند شد خواھند شد و کارگران بيش

ھای اجتماعی شديدا زير فشارھای  ديگر جنبشعالوه بر ھمه مشکالت اقتصادی، بيکاری و فقر، فعالين کارگری و 

بار فعلی، ھر حرکت جمعی و اعتراض عليه شرايط غيرقابل تحمل امروز، اقدام  در شرايط فالکت. امنيتی ھم ھستند

چنانی  ھای آن شان در کاخ ن حکومتی، در حالی که خود و نزديکانمسؤوالسران و . شود تلقی می» امنيت ملی«عليه 

  . کنند کنند و ھيچ اعتراضی را تحمل نمی لولند، رياضت را تبليغ می  و در ثروت و امنيت و رفاه میکنند زندگی می

 زندانی در زندان مرکزی ٣ مرد و يک زن در زندان مرکزی اروميه، ٣، ١٣٩٣ آذر ١١شنبه  سحرگاه روز سه

العاده است، در دو ھفته اخير  لت فوقحصار حا در زندان قزل. حصار اعدام شدند  زندانی در زندان قزل١١بندرعباس و 

ترس و وحشت .  نفره جھت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل کردند١١ھای   زندانی را در گروه۴۴بيش از 

 آذر در اعتراض ١٠زندانيان اين واحد از روز دوشنبه . حصار را در برگرفته است  زندان قزل٢عميقی زندانيان واحد 

. اند  کرده  را نامحدود اعالم اند که مدت اين اعتصاب  جمعی در اين زندان دست به اعتصاب غذا زدهھای دست به اعدام

نفر از متھمان جرائم مربوط به مواد   ٣٠٠٠شده است که نزديک به   سالن تشکيل٩حصار کرج از   زندان قزل٢واحد 

ھا   در زندان اروميه نيز ده.قطعی شده است ھا   نفر از آن١٠٠٠برند و حکم اعدام  مخدر در اين واحد به سر می

  .اند زندانی دست به اعتصاب غذا زده
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 گزارشگر سازمان ملل، اخيرا گزارش جديد خود را درباره وضعيت حقوق بشر در ايران ارائه کرد و از ،احمد شھيد

ل دوره رياست زمان مورد بحث تقريبا طو.  ماه گذشته سخن گفت١۵ تا ١٢ھا در اين کشور در  اعدام» موج«

  .جمھوری حسن روحانی و آغاز به کار دولت يازدھم است 

 مورد افزايش ۶٨٧ مورد به ۵٨٠ از ٢٠١٢ نسبت به ٢٠١٣ھا در ايران در سال  طبق اين گزارش شمار اعدام

دام  در ايران اع، از جمله ھشت نوجوان، نفر از ماه ژوئن سال گذشته٨۵٢کم  دست« احمد شھيد  به گفته. اند يافته

  ».اند شده

نگار در ايران نوشت که دسترسی   روزنامه٣۵چنين با اشاره به زندانی بودن حداقل  احمد شھيد در گزارش خود، ھم

سايت اول مسدود شده در کشور،  چنان مسدود است و ليست پانصد وب سايت در ايران ھم وب» حدود پنج ميليون«به 

  .ھای با محبوبيت باال در ايران است  مسائل اجتماعی، اخبار و سايتھای مرتبط با ھنر، سايت شامل بسياری از وب

 ٢٠١۴ تا مارس ٢٠١٣ از ماه مارس ئی دانشجو و تعليق فعاليت ھشت نشريه دانشجو٢٨اين گزارش، از دستگيری 

 .خبر داده است

» آشکار و بيجای«گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل در گزارش خود نوشته که مقامات دولتی ايران به نفوذ 

 .اند  اشاره کردهئیدستگاه امنيتی بر دستگاه قضا

 به ادارت وزارت ٢٠١۴ تا ماه مه ٢٠١٣ فعال حقوق بشر کرد از ماه اوت ۵٨چنين از احضار  احمد شھيد، ھم

 روز  نفر در رابطه با برگزاری مراسم٢١ نفر فعال کارگری بوده و ٣٠اطالعات خبر داده و نوشته که از اين افراد، 

 .اند جھانی کارگر احضار شده

ھای   محل کسب و کار بھائيان طی سال۵٧٨ در ايران، از بسته شدن ئی بھا١٢۶اين گزارش با اشاره به زندانی بودن 

 .اخير خبر داده است

رش دھند در گزا  درصد از نيروی کار ايران را تشکيل می١۶گزارشگر ويژه حقوق بشر، با اشاره به اين که زنان تنھا 

 .نشانه واقعی از بھبود مشارکت زنان در نيروی کار مشاھده نشده است» گونه ھيچ«خود نوشته که 

کودکان » اجباری و زودھنگام«ھای  گزارشگر ويژه حقوق بشر، از ايران خواسته است که برای رسيدگی به ازدواج

 ١۴ تا ١٠ دختر بين سنين ۵٨٠ھزار و  ۴٨ احمد شھيد در گزارش خود با اشاره به ازدواج .ھای اساسی بردارد گام

 .اند  سالگی حداقل يک فرزند داشته١۵ نفر از اين دختران قبل از ۵۶٧ ھزار و ۴٨ نوشت که ٢٠١١ساله در سال 

چنان در صدر  ، ايران ھم٢٠١۴ترين گزارش خانه آزادی از ميزان آزادی اينترنت در جھان در سال  بر اساس تازه

 .کنند حدودترين اينترنت را در جھان ارائه می قرار دارد که مئیکشورھا

ترين اينترنت را در جھان  به گزارش وبسايت رسمی خانه آزادی، چين، سوريه، کوبا و در صدر ھمگان ايران محدود

 .شود اين دومين سال پياپی است که ايران به عنوان بدترين کشور از نظر آزادی اينترنت شناخته می. کنند ارائه می

ھا و عدم  شود، چرا اعتراض به اين نوع گرانی شبه بيش از سی درصد گران می ای که نان خودش يک هدر جامع

  !پرداخت دستمزد به موقع کارگران و تالش برای رسيدن به حقوق اوليه انسانی، اقدام عليه امنيت ملی است؟

 محيط زيست، مسأله. در پی داردای، خطرات زيادی  آميز ھسته برداری، حتی از انرژی صلح مسلما توليد و بھره

 مخالفت شديد شود مسألهست که با اين  ، کافی... پرتوھای راديواکتيو و صرفه اقتصادی نداشتن اين انرژی وئیخطرزا

توليد و تکثير و فروش ابزارھای الزم برای ساختن بمب اتم، ھولناک . تا چه برسد به توليد جنگ افزاھای مخرب اتمی

  .دھنده است و تکان

نيومکزيکوی (بود که در صحرای آالموگوردو   انفجار آزمايشی بمب پلوتونيومیی در تاريخ،ئ نخستين انفجار ھسته

 شده، تعيينی نسبت به زمان از پيش ئ  دقيقه٣٠ روزه ، يک ساعته و ٣،  روزه ٩پس از چند بار تعويق ) امريکا
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چه که شاھدان عينی از فاصله ده  آن. ی انجام شد ميالد١٩۴۵ جوالیباالخره در ساعت پنج و نيم صبح شانزدھم 

ای بود، با شدت چندين برابر نور خورشيد نيمروزی و يک ابر   سوزانندهئیکيلومتری ديدند يک توپ آتشين با روشنا

  . کيلومتری باال رفت١٢عظيم قارچ مانند که تا ارتفاع 

ت گساد تا در اولين فرصت پس از سوم ا د دستورامريکاس جمھور وقت ئير» ھری ترومن «١٩۴۵ جوالی ٢۴روز 

 ھشدار داده شد که اگر تسليم جاپان به جوالی ٢۶روز .  انجام شودجاپاندھد بمباران اتمی  که وضعيت ھوا اجازه می

 در جاپانبرخی از بزرگان . می به ميان نيامدونشود ويرانی عظيمی در انتظارش خواھد بود اما سخنی از بمب ات

  . را غير قابل قبول اعالم کردامريکا تھديد جاپان نخست وزير جوالی ٢٨د اما روز خواست صلح کردن

که از جزيره تينيان » انوالگی« ملقب به ٢٩ ميالدی يک ھواپيمای بمب افکن بی ١٩۴۵ت گسسرانجام دوشنبه ششم ا

 چھار بمب تنی معروف نجاپابرخاسته بود به ھمراه دو ھواپيمای ديگر در ساعت ھشت و پانزده دقيقه صبح به وقت 

ه  متری روی ھيروشيما که از آسمان ب٩۴٨٠ را از ارتفاع ٢٣۵ کيلوگرم اورانيوم ۶٠به پسر کوچک ، در بردارنده 

 ثانيه بعد در ارتفاع ۴٣قرار دارد رھا کرد تا » میوگنبد بمب ات«شد در باالی مکانی که امروز در آن  وضوح ديده می

  . متری منفجر شود۵۴٨

گويند، خورشيد ديگری را  اند می را در آسمان ھيروشيما مشاھده کرده»پسر کوچک« ه از دور دست انفجارمردمی ک

انگيز توپ آتشين سرگرم بودند چند ثانيه بعد با موج انفجار به  شاھدانی که به تماشای نور شگفت. اند در آسمان ديده

از انفجار اين بمب، انرژی عظيمی حدود . ف منعکس شدھای اطرا زمين افتادند و غرض مھيب آن تا چند دقيقه از تپه

آزاد شده بود، که نيمی از آن به شکل فشار ھوا مانند طوفان » تن تی ان تی«انرژی حاصل از انفجار بيست ھزار 

در  ھای آلفا، بتا، گاما و نوترونی ، يک سوم آن به شکل گرما و يک ششم ديگر به شکل تابش)موج انفجار( ناگھان

  .بودآمده 

 متری مرکز انفجار، ۵٠٠تا شعاع . در منطقه زير مرکز انفجار، دما تا چند ھزار درجه سانتيگراد افزايش يافته بود

 . که مردم به تن داشتند سوخته بودئیھا ھا ذوب و تا شعاع دو کيلومتری لباس سراميک خانه

ی پنج برابر يک طوفان عظيم و فشار  کيلومتر بر ساعت يعن١۶٠٠می در زير منطقه انفجار ، وسرعت طوفان ات

 متری مرکز انفجار سرعت ۵۵٠ای به فاصله  در نقطه.  کيلوگرم بر سانتيمتر مربع بوده است۵/٣ھوای ناشی از آن 

ھای بتونی کافی است، و در فاصله  طوفان حدود يک ھزار کيلومتر بر ساعت بوده که برای ويران کردن ساختمان

 .شکند ھای آجری را در ھم می ر ساعت بوده که ساختمان کيلومتر ب٣٠۵ متری، ١۶٠٠

ھای   ھزار نفر و در فاصله سال١۴٠ حدود ١٩۴۵خالصه اين که در اثر بمب فرو افتاده بر ھيروشيما تا پايان سال 

 کيلومتر مربع و سطح ناحيه ۵/٣سطح دايره مرگ و نيستی . اند  ھزار نفر جان باخته۶٠ حدود ١٩۵١ تا ١٩۴۶

 ھزار ساختمان به کلی يا عمدتا ۶٠ ھزار ساختمان، ٩٠ کيلومتر مربع است، در کل از حدود ۵/٧حدود مجروحين 

ھا  اجساد را از خيابان) Akatsuki Unit (ويران شده بودند و پنج روز زمان الزم بود تا يک واحد از ارتش ژاپن

  .آوری کند جمع

 ديگر ٢٩مباران اتمی ھيروشيما، يک ھواپيمای بی  ميالدی، يعنی سه روز پس از ب١٩۴۵ت گسپنج شنبه نھم ا

. ھوا در ککورا تمام ابری و ديد بسيار اندک بود. جزيره تينيان را با ھدف بمباران شھر صنعتی ککورا ترک کرد

نگرانی از کم آمدن سوخت برای گشت . ای نداشت ھواپيما سه بار منطقه را دور زد تا ديد مناسبی پيدا کند اما فايده

ساعت ده و . شده خود، يعنی ناکازاکی راھی کرد تعيينتر روی ککورا خلبان به سوی دومين ھدف از پيش  بيشزدن 

اما پس از چھار دقيقه . پنجاه و ھشت دقيقه صبح ھواپيما به ناکازاکی رسيد که آنجا نيز ھوا ابری و ديد اندک بود

به اين ترتيب يک بمب چھار و نيم . ت شھر را زير پا ببينداتوانس ای در ابرھا بيابد که از آن می خلبان توانست روزنه
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مرد  « به» پسر کوچک« که به خاطر بزرگی اندازه آن نسبت به ٢٣٩ کيلوگرم پلوتونيم ١٠تنی در بردارنده حدود 

 . متری منفجر گشت۵٠٠ ملقب بود به سوی ناکازاکی رھا شد که در ارتفاع حدود »چاق

 خانه به ۵۵٠٩ خانه کامال ويران شد، ١٣٢۶ خانه سوخت، ١١۵٧۴انفجار اين بمب بنا بر آمارھای رسمی در اثر 

 . نفر مجروح بر جای گذاشت٧۴٩٠٩ نفر کشته و ٧٣٨٨۴شدت آسيب ديد و غير از قربانيان سالھای بعد ، 

 ھميشه ای را به جھان شناساندند و اين پرسش ھای اتمی ھيروشيما و ناکازاکی قدرت انفجار ھسته به ھر حال بمب

گناه نبود؟ آيا پی از اين   راھی جز بمباران مردم ھيروشيما و ناکازاکی بیئینما باقی خواھد ماند که آيا برای قدرت

  ! برای توليد چنين بمب ھای ھولناکی باقی مانده بود؟ئیفاجعه عظيم، باز ھم جا

ھای  در حالی که ھزينه. ن نگاه داشته استای را از نظر مردم پنھا ھای ھسته حکومت اسالمی ايران، بسياری از واقعيت

 چون اشتغال، افزايش ئیھا ای که می بايست به عرصه ھزينه. ای شدن بسيار باال و برای مردم کمرشکن است ھسته

سازی که اين ھمه  ھای بيکاری، بازنشستگی، خدمات عمومی، جاده دستمزدھا متناسب با تورم و گرانی واقعی، بيمه

شد اکنون  ، اختصاص داده می...آموزش و پرورش، آموزش عالی، بھداشت و درمان، محيط زيست وگيرد،  قربانی می

  .بر باد رفته است

. ھای اقتصادی، ھزينه اجتماعی ھولناکی داشته است ھای اتمی حکومت اسالمی ايران، عالوه بر ھزينه بنابراين فعاليت

  .شدن ندارد رفته است که ايران نيازی به اتمیھای سنگين بر شھروندان در شرايطی صورت گ تحميل ھزينه

در چنين شرايطی روشن است که مردم آزاده ايران به خصوص کارگران و محرومان جامعه، بيش از اين نبايد اجازه 

ھای  جنبش. ھا، ھزينه کند و حاکميت جانيانه و وحشيانه خود را سر پا نگاه دارد دھند حکومت اسالمی به حساب آن

نگاران، نويسندگان و ھنرمندان  چون جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجويان و جوانان، روزنامه اجتماعی ھم

ھا را برای پيوستن به اين  آن. شان آگاه سازند مترقی و متعھد، وظيفه آگاھانه و داوطلبانه دارند که مردم را به منافع

گام مطالبات اقتصادی، سياسی و  به دفمند خود، گامھای تشويق نمايند تا با مبارزه متحدانه و پيگير و ھ جنبش

شان را به حکومت اسالمی و کارفريان دولتی و خصوصی تحميل کنند و توازن قوا و روندھای کنونی جامعه  فرھنگی

  . دھندتغييررا به نفع خودشان 

سقوط بھای نفت . ابندئيه مھا ادام ، به معنی اين است که بخش عمده تحريم١+۵ادامه مذاکرات حکومت اسالمی و گروه 

اند که وضعيت  دھنده اين واقعيت المللی، سقوط ارزش لایر در برابر ارزھای خارجی و غيره نشان در بازارھای بين

  بينی کرد که اين بحران توان پيش بنابراين می. شدن و ورشکستگی است اقتصاد ايران، بيش از پيش در حال بحرانی

رو،  از اين. ھای مردمی منجر گردد ھای اجتماعی و سياسی تبديل شود و به شورش اقتصادی به سرعت به بحران

اندرکاران جنبش کارگری، به اين موقعيت  ھای اجتماعی و در راس ھمه فعالين و دست ضروری که ھمه فعالين جنبش

ند تا در مقابل اين اھميت خاصی بدھند و خود را برای ھرگونه تحوالت و وقايع سياسی و اجتماعی پيش رو آماده کن

  .تحوالت غافلگير نشوند

: در چنين شرايطی حکومت اسالمی ايران، ھمانند پايان جنگ ايران و عراق در برابر دو گزينه کالن قرار گرفته است

به !  سرکشيدن جام زھر-٢ھا گذشته در تقابل با گروه پنج به عالوه يک و تالش برای وقت خريدن    ادامه سياست-١

  !ای جام زھر را سر خواھد کشيد وی خامنهاحتمال ق

اند در ته آن به دام  يعنی چاھی که خودشان کنده. اتفاقا وحشت سران حکومت اسالمی، از انتخاب ھر دو گزينه است

ھا و  ھای ارگان خواری ھا و رانت ای حکومت اسالمی با گروه پنج به عالوه يک، دزدی عدم توافق ھسته! اند افتاده

، اقتصاد ايران را ھمانند بيماری العالج به ... و مديران رده باالی حکومتی، افت شديد قيمت نفت وسران و روسا
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بنابراين، در چنين وضعيتی شورش محرومان جامعه ايران، . کندن است رختخواب انداخته و در حال خونريزی و جان

  !ناپذير است برای نان و آزادی اجتناب

ن نوبت کارگران، زنان، جوانان و دانشجويان، روشنفکران و ھمه مردم آزاده فرارسيده تر از ھمه، اکنو به عالوه مھم

 که در آن از سانسور و ئیدنيا. است که کليت اين حکومت را در اين چاه دفن کنند و بر روی آن دنيای ديگری بسازند

 که ئیدنيا. تی اسالمی خبری نباشداختناق، زندان و شکنجه، شالق و قصاص، اعدام و ترور و قوانين وحشيانه و فاشيس

 ئیورزند؛ دنيا ھا بدون در نظر گرفتن جنسيت و مليت و رنگ و باورھايشان برابرند و به ھمديگر عشق می ھمه انسان

 که در آن شادی و ھلھله کودکان با شادی و ھلھله ئیکه مملو از آزادی و برابری و عدالت اجتماعی و رفاقت است؛ دنيا

  !بخشد آميزد و گوش ھمگان را نوازش و به وجودشان طراوت می وان در ھم میپرندگان آوازخ
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