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  بھرام رحمانی: فرستنده

 ٢٠١٣ جوالی ٠٨
 با بھرام رحمانی» پيشوند«گوی سايت  و  گفت

  »بررسی اوضاع جاری بعد از انتخابات ايران«
  

   ھای انتخاب حسن روحانی چيست؟ریدشوابه نظر شما پيامدھا و 

و سمت ھای او در حکومت  حسن روحانی ۀ مقدمتا اجازه بدھيد نخست نگاھی مختصر و مفيد به کارنام:بھرام رحمانی

 سوم ۀبه گزارش خبرگزاری ھای حکومتی، در جريان مناظر.  شما برگرديمسؤالندازيم و سپس به اسالمی بي

 تحوالت ۀ ميان برخی نامزدھا به ويژه حسن روحانی و محمدباقر قاليباف دربارکانديداھای رياست جمھوری، مباحثی

جويان با حمايت مردم آزاده، بعد  دانشۀ کشور از جمله حوادث کوی دانشگاه تھران و اعتراضات پنج روزۀسياسی گذشت

. ايع فراموش شدنی نيستند رخ داده اما اين وق٨٢ و ٧٨از آن جا که حوادث کوی دانشگاه در سال ھای . از آن درگرفت

 ٧٨ ]سرطان[ تير٢٣ ئیحجت االسالم والمسلمين حسن روحانی در راه پيما«به گزارش خبرگزاری حکومتی فارس، 

 اش در اين چند روز، از نيروی   روزی  ھای شبانه  دانم از نيروی انتظامی به خاطر تالش الزم می«: تھران، گفته است

 پرسنل بيدار وزارت اطالعات تشکر، سپاسگزاری و قدردانی نمايم که تالش و فعاليت عزيز و قھرمان بسيج و ھم چنين

  ».اند ای در اين چند روز داشته  العاده  فوق 

 ارتش پرداخت و حسن روحانی، ۀھا برای تصفي  حکومت اسالمی، به فعاليت در پادگان ئی ھای ابتدا روحانی، در سال

 عضو شورای ۶٧ تا ۶١او، از سال .  ھای اول و دوم بوده است  دفاع در دوره  مجلس، رياست کميسيونۀدر چھار دور

 تا ۶۵ آن را از سال ئیھم چنين او، عضويت در شورای عالی پشتيبانی جنگ و رياست کميسيون اجرا. عالی دفاع بود

 ۶۶ تا ۶۴سال  فرماندھی جنگ را بر عھده داشت و از ت نيز معاون۶۴ تا ۶٢از سال .  خود داردۀ در کارنام۶٧

 ۶٧از سال .  کل کشور بودئیرياست ستاد قرارگاه مرکزی خاتم االنبياء را و ھم چنين در دوره ای فرماندھی پدافند ھوا

  . بودءتا پايان جنگ نيز وی معاون جانشين فرمانده کل قوا

پاه و ارتش به عنوان  و در سال روز آزادسازی خرمشھر، حسن روحانی به ھمراه تعدادی از فرماندھان س٧٩در سال 

 يک نصر را از خامنه ای دريافت کرد و جه واحد بسيج مستضعفين سپاه و ھدايت کمک ھای مردمی، نشان درمسؤول

   . نيز او، نشان درجه دو فتح را از خامنه ای دريافت کرده بود۶٨در سال 

روحانی، . ال دبير اين شورا بوده است س١۶ای در شورای عالی امنيت ملی و   خامنه ۀروحانی، پس از جنگ نيز نمايند

  .ھم چنين در مجمع تشخيص مصلحت نيز رياست کميسيون امنيتی دفاعی را بر عھده دارد

 خود، ادعا کرده است که ھيچ گاه پادگانی فکر نکرده است در حالی که ۀالزم به ذکر است که حسن روحانی در مناظر

، به ساماندھی ارتش آشفته و ١٣۵٨ی انقالب، در اولين اقدام در سال خود او، در کتاب خاطراتش نوشته است با پيروز
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-١٣۵٧(اول، انقالب اسالمی . ج. خاطرات دکتر حسن روحانی. روحانی، حسن. (ھای از ھم پاشيده پرداخت پادگان 

  )١٣٩٠مجمع تشخيص مصلحت نظام، مرکز تحقيقات ستراتژيک، : تھران. چاپ دوم). ١٣۴١

 جوالی ٣ برابر با ١٣٩٢ ]سرطان[ تير١٢ھای حکومتی، حسن روحانی صبح روز چھارشنبه بنا به گزارش رسانه 

روحانی، در بخشی از سخنان خود ضمن . ، در تاالر وزارت کشور با جمعی از روحانيون کشور ديدار کرد٢٠١٣

 ھای طلبگی خود  اشته ھا و د من خود يک طلبه ھستم و به يافته... «: تعريف و تمجيد از خامنه ای و روحانيت، گفت

 سياسی سرنوشت سازی که مدنظر ۀکنم، اعتماد اکثريت مردم ايران به اين طلبه آن ھم در سايه و پرتو حماس افتخار می 

  .يت از سوی ديگر استمسؤول مباھات و افتخار از يک سو و موجب سنگينی بار ۀمقام معظم رھبری بود، برايم ماي

اين نھاد از دل ايمان و خواست .  ھمواره در طول تاريخ مردمی بودن روحانيت است نھاد روحانيتۀاز امتيازات ويژ

  .مردم برآمده است و ھمواره مردم را تکيه گاه خود قرار داده است

 بينيم و آن ھا را اُمنا الُرسل می  مردم در اين انتخابات خواستند بگويند که ما روحانيت را ورای مسائل سياسی می

  ».بينيم 

 می دانند که خالف نظر حسن روحانی، آخوندھا در طول تاريخ ايران، يک مشت مفت خور و رمال بودند که ھمگان

گروه ھای مذھبی و طالب و آخوندھا به رھبری آخوند خمينی، با . اغلب آن ھا، وابسته به دربار پاداشاھان بوده اند

يدند و در اين سی و چھار سال اخير حاکميت شان، سرکوب انقالب مردم ايران و سرکوب و کشتار و اعدام به قدرت رس

 به عقل عليل شان رسيده از شالق زدن در مالء عام، چشم درآوردن، دست و پا بريدن، سنگسار کردن، ئیھر بال

شکنجه و اعدام زندانيان، تجاوز به برخی زندانيان و کشتن آن ھا زير شکنجه و تجاوز جنسی، تشويق دختران نه ساله 

 ايران ۀ، سرکوب سيستماتيک زنان و غيره بر سر جامع» اسالمیۀصيغ«واج، راه انداختن فحشای رسمی برای ازد

 که دزدی، رشوه خواری، رانت خواری و چپاول اموال عمومی کشور و ثروت ئیآورده اند؛ مشتی آدم کش و مافيا

 روحانی و رھبرشان آخوند خامنه آخوند. اندوزی از طرق مختلف، وجه ديگر عملکردھايشان در اين سی و چھار است

س ارگان ھای خفقان و استبداد، جھل و جنايت، ترور و سرکوب، شکنجه و أای نيز در اين سی و چھار سال، در ر

  . بوده اند و دست ھايشان به خون ده ھزار انسان بی گناه آلوده است اعدام، قصاص و سنگسار، تجاوز و غارت

.  نظامی تبديل کرده است-ای در امور نظامی و امنيتی  و را به يکی از نزديکان خامنهسوابق نظامی و امنيتی روحانی، ا

 و کارکنان ارگان ھای ء از سپاھيان سابق و اعضاھمکاران و مشاوران تبليغات رياست جمھوری روحانی، عمدتاً 

. تاد انتخاباتی روحانی است اقوام و مذاھب در سمسؤولعلی يونسی، وزير اسبق اطالعات، .  امنيتی ھستند-اطالعاتی 

  .اش کم تر از نيروھای امنيتی ھراس دارد او به خاطر ھمين سوابق امنيتی 

 ھای متعددی چون اقتصادی، سياسی، دشواریدولت جديد به رياست روحانی، با .  شما برمی گردمسؤالبا اين مقدمه به 

يک کشور سرمايه داری از بحرانی که سيستم سرمايه  ۀکشور ايران به مثاب. روسته اجتماعی، ديپلماتيک و نظامی روب

 چون برزيل، يونان، ئیداری جھانی را گرفته است به طوری که اعتراضات کارگری و مردمی گسترده ای در کشورھا

به عالوه خود حکومت اسالمی ايران، بحران ھای . ثر استأ، در جريان است مت...اسپانيا، ترکيه، سوريه، مصر و

 و برخی امريکا ۀ اروپا و تحريم ھای يک جانبه اقتصادی ايران توسط سازمان ملل و اتحاديۀن محاصرعظيم تری چو

ھم اکنون به اقرار خود . دارددرگيری کشورھای ديگر و ھم چنين با رانت خواری و رشوه خواری و دزدی و اختالس 

 ۵٠رھای غيررسمی، تورم در ايران بيش از  درصد رسيده است در حالی که بنا به آما٣٢بانک مرکزی، تورم به باالی 

گرانی و فقر کمرشکن شده و بسياری از خانواده ھای ايرانی، حتی نگران سير کردن شکم خود و خانواده . درصد است

 بيش از سه برابر تنزل يافته دالردر ھمين دو سه ماه اخير ارزش لایر در مقابل ارزھای خارجی به ويژه . ھايشان ھستند
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 درصد افزايش داشته و قيمت کاالھا در ٩٠ درصد تا ۵٠ و دارو از ئیکاالھای ضروری مردم و مواد غذاو قيمت 

   .بازار حتی به طور روزانه نيز گران تر می شود

ال درصد صفر است و طبق آمارھای دولتی بی کاری بين سه تا چھار ميليون و در آمارھای غيررسمی بی کاری غاشت

فقر که مادر ھمه آسيب ھای اجتماعی است سبب شده که قمه کشی، بزھکاری، . اعالم شده استبين ھشت تا ده ميليون 

. به طور نگران کننده ای در جامعه تعميق و گسترش پيدا کنند... دزدی، اعتياد، تن فروشی، کليه فروشی، خودکشی و

 تفريح کنند و دوران زيبای کودکی خود ن ھا کودک، به جای اين که راھی مدرسه شوند و علم و دانش ياد بگيرند وويميل

گر و استثمارگر شده اند تا با مزد ناچيزی که نند راھی بازار کار بی رحم و ستمدر آرامش و امنيت و رفاه سپری کرا 

   . خود کمک کنندۀمی گيرند به خانواد

. مزدھای معوقه دارندھم اکنون صدھا ھزار کارگر در معرض بی کاری قرار دارند و صدھا ھزار کارگر نيز دست 

ھمين عدم پرداخت به موقع دست مزدھای ناچيز سبب شده است که بسياری از خانواده ھای کارگری پريشان شوند و 

  .طالق و خودکشی در سطح وسيعی باال رفته است

منبع فروش البته اين بحران ھای اقتصادی زمانی تعميق و گسترش يافته اند که در سال ھای اخير درآمدھای ايران از 

 دولت احمدی نژاد را بيش از يک ۀنفت خام و کاالھای غيرنفتی سرشار بوده و در برخی آمارھا درآمدھای ھشت سال

اکنون که صدور نفت به نصف رسيده است و حتی به تازگی کشتی ھای چينی، يعنی .  برآورد کرده انددالرھزار ميليارد 

نيز آب ھای ايران را ترک کرده اند فروش نفت باز ھمه کاھش يافته بزرگ ترين ھم پيمان اقتصادی حکومت اسالمی 

 که ھيچ ئیبحران ھا.  ھای پيش روی روحانی بحران ھای اقتصادی استدشواریبنابراين، يکی از بزرگ ترين . است

تر می ره باروز نيز اين بحران ھا عميق تر و از ديگاه انسانی و اجتماعی فاجعه نسخه ای برای آن وجود ندارد و روزب

  .گردند

حکومت اسالمی ايران، از يک .  ديگر و مھم روحانی، به عرصه سياسی و اجتماعی کشور مربوط استدشواریيک 

 يک حکومت مستبد و آدم کش است که با سرکوب يک انقالب عظيم مردمی به قدرت رسيده است و سی و سو ماھيتاً 

در واقع حکومت اسالمی از ھمان آغاز به قدرت رسيدنش . گيرد ايران قربانی می ۀچھار سال است ھم چنان از جامع

 نيروھای سياسی مخالف، جنبش ھای اجتماعی، سرکوب ۀ و سرکوب وحشيانیتاکنون، تنھا با اتکا به ارگان ھای آدم کش

ين ا. سيستماتيک زنان، تشديد سانسور و اختناق، زندان و شکنجه، قصاص و اعدام خودش را سر پا نگاه داشته است

 است که ھرگونه عقب نشينی ئی ايران و حتی در افکار عمومی جھان، نفرت انگيز و ھيوالۀحکومت به حدی در جامع

بنابراين، دولت روحانی، نه می تواند و نه قصد دارد کمی . اش در مقابل مبارزات مردم، فروپاشی اش را در پی دارد

 ايران بکاھد تا چه برسد به آزادی زندانيان سياسی و کم ۀ در جامعاز آپارتايد جنسی، شکنجه و اعدام، سانسور و اختناق

ھمين که در اين . فکر کند... کردن اعدام و قوانين غيرانسانی ديگر چون شالق زدن و قصاص و دست و پا بريدن و

ن جنبش انان، فعاال کرج کشتند و اعدام ھا را افزايش داده اند و تھديد زنان، جوئیروزھا افشين اسانلو را در زندان رجا

 رياست تغييرکارگری و روزنامه نگاران و غيره را تشديد کرده اند پيام صريح حکومت به مردم است که فکر نکنند با 

 ۀيعنی ھمان سياست ھای سرکوبگران.  خواھد کردتغيير سياسی و اجتماعی ۀجمھوری و دولت، چيزی در عرص

  .حکومت، ھم چنان ادامه خواھد يافت

 از صالحيت ھای ئیالبته تصميم در اين مورد، به تنھا.  اتمی شان استۀر روحانی، با غرب روی برنام ديگمشکل

   .س جمھور خارج است و در اين مورد رھبر بايد حرف اول و آخر را می زندئير

کنون به  تالش ھای غرب برای وادار ساختن حکومت اسالمی ايران، به دست برداشتن از غنی سازی اورانيوم تاظاھراً 

   . نيز ايران را تھديد به حمله نظامی می کنندامريکاھر از گاھی اسرائيل و . نتيجه نرسيده است
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.  محاصره اقتصادی ايران را تنگ تر کرده اندۀدر چنين شرايطی، حتی برخی ھم پيمانان ايران چون ھند و چين نيز حلق

   تحريمۀ شدن دور تازئی چينی با ايران در پی اجرارانی دو شرکت بزرگ کشتي  قطع ھمکاریخبرگزاری رويترز، از

  .ھای اياالت متحده عليه ايران خبر داد

) ال سی اس سی(» چينرانی  یشرکت خطوط کشت« منتشر شد، ]سرطان[ تير١٠بر اساس اين گزارش که روز دوشنبه، 

  . کنند ا ترک میھای خارجی ھستند که ايران ر جزء آخرين گروه از شرکت » کوسکو«رانی و خطوط کشتي

فرستاده که » یئ اتحاد عليه ايران ھسته  «امريکائیای به گروه  رانی چين نامه  نويسد، شرکت خطوط کشتي يترز میرو

 رابطه به   پذيرد و منتھای تالش خود را در اين ھای تجاری عليه تھران را می  شده است اين کمپانی تحريم تأکيددر آن 

  .گيرد کار می 

ل يکی از مقامات شرکت کوسکو، مستقر در شانگھای، نيز اعالم کرد که تمام روابط تجاری اين شرکت با در ھمين حا

  .ايران به حالت تعليق درآمده است

 ميالدی، ۀھای اين شرکت از اوايل ماه گذشت  ای عنوان کرده که کشتی  او، ھم چنين گفت که شرکت کوسکو در اطالعيه

 به تمام مراودات خود با ايران جوالیاند و در مجموع، آن ھا از اوايل ماه  مل نکرده  به ايران حئی، ديگر کاالجون

  .دھند پايان می 

گرانی . تاکنون بيش ترين فشار تحريم ھای اقتصادی ايران، بر زيست و زندگی کارگران و محرومان جامعه بوده است

ست که ھر فرد انسان از اين رو، طبيعی . رده استو تورم و بی کاری و فقر زندگی اکثريت مردم ايران را دگرگون ک

 تأکيد ديگری باشد و بر بايکوت سياسی حکومت اسالمی ۀخواه مخالف تحريم اقتصادی ايران و ھر جامعدوست و آزادي

  .نمايد

ول با اين وجود، حتی اگر فرض کنيم خامنه ای نيز بپذيرد غنی سازی اروانيوم را متوقف سازند اما باز ھم سال ھا ط

  .خواھد کشيد تا تحريم ھای اقتصادی ايران برداشته شوند

اگر در اين مورد توافقی بين غرب و حکومت اسالمی صورت گيرد باز ھم يک معضل اساسی رقابت غرب با حکومت 

ی امريکااسالمی باقی خواھد ماند و آن ھم دخالت حکومت اسالمی ايران در سوريه و لبنان و فلسطين و تا حدودی نيز 

  . استئیفريقااالتين و برخی کشورھای 

ن حکومت سرکوبگر و آدم کش بشار اسد، انيروھای سپاه پاسداران حکومت اسالمی در سوريه، حتی در کشتار مخالف

 حکومت اسالمی ايران و زير نظارت سپاه ۀحزب هللا لبنان، يک نيروی دست ساخت. حضور مستقيم و فعاليت دارد

حکومت اسالمی، به برخی گروه ھای اسالمی فلسطينی به . ی حکومت اسالمی قرار دارندپاسداران و نيروھای امنيت

در واقع حکومت بشار اسد و حزب هللا لبنان ھم پيمانان ستراتژيک و حياتی . ويژه حماس کمک ھای مالی کالنی می کند

در چنين شرايطی . نشينی کندبنابراين، ساده نيست که حکومت اسالمی، از اين کشورھا عقب . حکومت اسالمی ھستند

  .حکومت اسالمی بيش از پيش منزوی خواھد شد

يعنی در اين دوره، .  ايران استۀ سياسی و اجتماعی جامعۀ دولت روحانی، در عرصدشواریاما به نظرم مھم ترين 

گرانی و فقر و فشارھای اقتصادی، . يک فاکتور بسيار مھم و حياتی، فاکتور مردم و خواست ھا و مطالبات مردمی است

بی کاری و آسيب ھای اجتماعی از يک سو و اعتراضات جھانی عليه سيستم سرمايه داری و دولت ھای سرمايه داری 

جويان و جوانان، روشنفکران و به طور کلی مردم محروم شمان نگران کارگران، زنان، دانشاز سوی ديگر، در مقابل چ

ردم ايران به اين نتيجه رسيده باشند که از خود بيگانگی و سکوت بيش از اين اکنون شايد بسياری از م. ايران قرار دارند

ھنگامی . مردم مصر دفاتر اخوان المسلين را به آتش کشيده اند و کاخ مرسی را در محاصره خود گرفته اند. جايز نيست

ای و امام جمعه ھای مرتجع راه افتاد خامنه » بھار عربی«، تحت عنوان ...، مصر و اکه اعتراضات مردم تونس، ليبي
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 پيگير خود و ۀاست اکنون مردم ترکيه با مبارز» داری اسالمیبي«زدند که اين اعتراضات در اثر يک صدا فرياد می 

حضور دايمی شان در ميدان تقسيم و خيابان ھا، حزب اسالمی اردوغان را در بن بست قرار داده اند و خواھان 

خامنه ای . س جمھوری اين کشور ھستندئيی رسرمردم مصر، خواھان برکناری م. دبرکناری دولت اسالمی ترکيه ھستن

چرا که اين اعتراضت و شورش ھای مردمی در اين کشورھا، عليه سيستم سرمايه داری . مھر سکوب بر لب زده است

  !و حکومت ھا و گرايشات عقب مانده و خرافی آن به ويژه اسالم است

ھمگان . کنون شبيه به يک بمب ساعتی است که ھمه برای انفجار آن لحظه شماری می کنند ايران ھم اۀبه باور من جامع

  . ايران، ھمانند مصر و ترکيه و برزيل و غيره روی خواھد دادۀمی دانند که دير يا زود انفجار اجتماعی در جامع

دارد برای » معتدلی«است ھای اين که گفته می شود روحانی نسبت به احمدی نژاد کمی سنجيده تر سخن می گويد و سي

چرا که مشکالت و معضالت جامعه اخالقی نيست، بلکه اقتصادی، سياسی، . مردم نان و آب و آزادی نمی شود

. اجتماعی و فرھنگی است که ھر کدام راھکارھا و برنامه ھا و سياست ھا و اھداف خاص خودشان را می طلبند

حل کليه مشکالت جامعه در دست آخوند روحانی است ھم خودشان متوھمند و ند کليد ابنابراين، کسانی که بر اين تصور

چرا که کليت حکومت اسالمی ايران، سال ھاست در باتالق بحران ھای اقتصادی، سياسی، . ھم توھم پراکنی می کنند

  .ی رودتر در قعر اين باتالق فرو م ھر تکانی ھم به خودش می دھد بيشاجتماعی و ديپلماتيک فرورفته است و

  

   در چيست؟٨٨تفاوت ھا و شباھت ھای اين دوره با دوره قبل يعنی انتخابات 

به باور من مھم .  رياست جمھوری يازدھم تفاوت ھای اساسی دارندۀ رياست جمھوری دھم با دورۀ دور:بھرام رحمانی

ه است به ويژه موقعيت ترين تفاوت اساسی آن دوره با اين دوره در اين است که اين بار حکومت بسيار ضعيف شد

 ، خامنه ای رسماً ٨٨ قرار بود رھبر فراجناحی عمل کند اما در انتخابات ظاھراً . خامنه ای بسيار نزول پيدا کرده است

به نظر می رسيد . س جمھور به نظر او نزديک تر استئي اعالم نمود که نظر رطرف احمدی نژاد را گرفت و رسماً 

 احمدی نژاد ريختند چرا که نظر او به ۀبه کيسرا ود اما با فرمان خامنه ای، آرای او  ب٨٨موسوی که پيروز انتخابات 

 خمينی برمی ۀ کنيم که آن ھا، يک اختالف ديرينه ھم داشتند و آن ھم به دورتأکيدالبته بايد . نظر خامنه ای نزديک نبود

 به اً دی اش قصد نداشت موسوی را مجدمھورس جمھور بود و در دور دوم رياست جئيدروه ای که خامنه ای ر. گردد

 ۀدر واقع آخوند جماعت کي.  آن را پذيرفتعنوان نخست وزير به مجلس معرفی کند با دخالت مستقيم خمينی، اجباراً 

س ئيھنگامی که خمينی بنی صدر ر. دنشتری دارند و با کسی اختالف پيدا کنند تا او را لت و پار نکند ولش نمی کن

. سب تشخيص نداد او را از رياست جمھوری برکنار کرد و به آرای مردم نيز کم ترين اھميتی ندادجمھور وقت را منا

خامنه ای ھم ھمان سياست را عليه موسوی و کروبی به کار برد و چھار سال است که آن ھا را حتی در حبس خانگی 

ی و بين المللی حکومت اسالمی بھتر س جمھور می شد شايد موقعيت داخلئيدر حالی که اگر موسوی ر. قرار داده است

اما ھنگامی که خامنه ای با احمدی نژاد، سر بر کناری مصلحی وزير اطالعات مشکل پيدا کرد او را نيز از . از اين بود

 روز خانه نشين شد و طرفداران رھبر در اين دو سال اخير، ھمواره ١١بارگاه خودش راند به طوری که احمدی نژاد 

س مجلس، عليه او ئياکنون نيز الريجانی ر. نزديکان او در دولت، مورد تھاجم گسترده خود قرار دادنداحمدی نژاد و 

 و رحيمی دستگير و ئیچندان دور، برخی مشاوران او چون مشان ۀشکايت کرده است و دور از انتظار نيست که در آيند

   .زندانی شوند

 اين است که طرفداران خامنه ای سفت و سخت مخالف ٩٢ با ٨٨بنابراين، يک تفاوت انتخابات رياست جمھوری 

در حالی که در اين دوره از طرفداران رھبر تا . موسوی و کروبی بودند و تمام قدرت از احمدی نژاد دفاع کردند

در حال حاضر . رفسنجانی و خاتمی پشت روحانی رفتند و بقيه نامزدھا نيز ھيچ اعتراضی به نتايج انتخابات نکرده اند
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 نمايش انتخابات خود را با مه سران و مقامات حکومتی از انتخاب روحانی راضی به نظر می رسند و ظاھراً ھ

 رقابت ھا و صف ۀمعضالت کم تری پشت سر گذاشته اند حال در ميان راه در آينده چه اتفاقاتی روی خواھد داد تجرب

  .ش بينی نيستندبندی ھای درونی حکومت اسالمی نشان داده است که چندان قابل پي

 اين است که در آن دوره نسبتا فضا بازتر بود و کم تر تھديدھای نظاميان در جريان ٨٨ ۀتفاوت ديگر اين دوره با دور

در حالی که در اين دوره دست کم از شش ماه پيش از انتخابت ھمه فرماندھان سپاه، بسيج، نيروھای انتظامی، . بود

، به فکر شورش و ٨٨ريالی خود، جامعه را تھديد می کردند که ھم چون سال وزارت اطالعات، با اظھارنظرھای س

 مناظره ھای ۀاين بار از نحو. شده برگزار کردند» مھندسی«به قول خودشان انتخابات شان را . فتند نيضاعترا

ردم را تھديد تلويزيونی نامزدھا گرفته تا به خيابان آوردن نيروھای ضدشورش و گردان ھای نظامی ويژه، ھمواره م

 امنيتی ويژه برگزار شد و تا اين جا نيز - لسی ودر واقع اين بار نمايش انتخابات رياست جمھوری زير تدابير پ. کردند

 تقلب در انتخابات به خيابان ھا ۀ، مردم به بھان٨٨چرا که پس از انتخابات سال . حکومت در اين راه موفق بوده است

در اين سال قدرقدرتی . بی نيز مجبور شدند با اعتراضات مردمی ھمراه شوندريختند و طرفداران موسوی و کرو

مردم و در پيشاپيش . ين سپاه و وزارت اطالعات و ديگر ارگان ھای سرکوب شکسته شدنحکومت اسالمی و مشت آھ

 کردند در واقع ن کشيدند زير پايشان لگدمالئيزمان پای تصاوير خمينی و خامنه ای را ھمھمه جوانان دختر و پسر، حت

پيام صريح شان به حکومت اسالمی اين بود که آنان طرفدار ھيچ کدام از جناح ھای حکومتی نيستند و کليت اين 

حکومت را نمی خواھند به طوری که عالوه بر سرکوب ھای خونين حکومت، موسوی نيز پيام داد که طرفدارانش 

  .ی در داخل و خارج کشور جدا کنندصف خود را با ساختار شکنان و مخالفان حکومت اسالم

س حکومت به شدت أ و اعتراضات ميليونی، به معنای واقعی جايگاه و موقعيت خامنه ای در ر٨٨پس از وقايع سال 

اما در اين ميان، مردم نبايد به اين . متزلزل شد و حتی رقابت بين او و کسانی چون رفسنجانی و خاتمی عميق تر گرديد

 جناح ھای حکومت اسالمی دست شان ۀچرا که ھم. کومت اسالمی دل خوش کنند و متوھم شوندرقابت ھای درونی ح

 آن ھا خواھان تقسيم قدرت و ثروت در ھمين حکومت ،به خون ده ھا ھزار انسان بی گناه آلوده است و مھم تر از ھمه

 از صف طرفداران جناح ھای اسالمی ھستند نه خارج از آن؛ بنابراين، مردم بايد صف خودشان را ھر چه بيش تر

رنگارنگ حکومت اسالمی در خارج و داخل کشور جدا کنند به نفع شان است و می توانند مطالبات خود را ھمه جانبه 

  .تر و بی دغدغه تر پيگيری کنند

  

  چرا مردم در اين سطح وسيع شرکت کردند؟

االسالم  حجت«: جار، وزير کشور، گفت، مصطفی محمدن١٣٩٢ ]جوزا[ خرداد٢۴ پس از انتخابات :بھرام رحمانی

  ».جمھور شد س ئي را کسب و رء رای اکثريت مطلق آرا٣٢٩ ھزار ۶١٣ميليون ١٨والمسلمين حسن روحانی با کسب 

 نفر در انتخابات شرکت کردند که نشان دھنده حضور ١۵۶ ھزار و ٧٠۴ ميليون و ٣۶در مجموع :  کردتأکيدنجار 

  . است درصدی مردم در انتخابات٧/٧٢

، بر اساس اعالم ستاد انتخابات کشور جديدترين نتايج )ايسنا(به گزارش خبرنگار سياسی خبرگزاری دانش جويان ايران

ی أ نفر ر١۵۶ ھزار و ٧٠۴ ميليون و ٣۶ی دادن، أ نفر واجد شرايط ر١٩٢ ھزار و ۴٨٣ ميليون و ۵٠اعالم شده، از 

  . اخذ شدی صحيحأ ر٧۴٧ ھزار و ۴۵٨ ميليون و ٣۵دادند که 

مطلع ھستيم که شرکت کنندگان در انتخابات رياست، يک افق و چشم انداز سياسی و اجتماعی مشترکی را دنبال نمی 

برخی از شرکت کنندگان، طرفدار حکومت . کنند و ھر کدام با افکار و خواسته ھای متفاوتی در آن شرکت کرده اند

س جمھور و دولت، کمی وضع شان بھتر شود؛ برخی ئي رتغييرابات و اسالمی نيستند اما فکر می کنند که شايد با انتخ
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ند که با شرکت در انتخابات، جناح خود را در تقسيم قدرت و اطرفدار جناح ھای مختلف حکومت ھستند و بر اين تصور

  .حاکميت و ثروت تقويت کنند و برخی ديگر از مردم، بی تفاوت و طبق عادت در آن شرکت جسته اند

 را تنھا خود ارگان ھای نظارت بر انتخابات مانند شورای نگھبان و وزارت کشور اعالم می کنند و ء نتايج آراھم چنين

 روشن نيست که چند به عبارت ديگر، مثالً . ھيچ ناظر بی طرفی در اين ميان وجود ندارد که واقعيت ھا را بيان کند

ردم اسامی ديگری غير از نامزدھای رسمی را روی برگه ی سفيد به صندوق ھا ريخته شده و يا برخی از مأميليون ر

  .ی نوشته و به صندوق ھا ريخته اندأھای ر

آمار وزارت کشور برای «: ران منتشر کرده و نوشته استيی در اأ آمار دارندگان حق رۀ بھار گزارشی دربارۀروزنام

ون نفر کم تر از آمار به دست آمده يليم  جمھوری پنج  استي انتخابات رۀن دوريازدھميی دادن در أط رين شرايتعداد واجد

  ». است١٣٩٠از سرشماری نفوس و مسکن سال 

توانند در انتخابات  ون نفر می يلي م ۵۵ انجام شده است، ٩٠براساس آمارھای سرشماری که سال «ن روزنامه ي اۀبه نوشت

ی دادن در انتخابات أط رين شرايواجد«رد که ش اعالم کياما وزارت کشور چندی پ» جمھوری شرکت کنند است ير

  ».ون نفر استيلي م ۵٠ رو حدود  شيجمھوری پ است ير

ی أط ري نفر واجد شرا۵٠.۴٨٣.١٩٢جمھوری،  است يازدھم انتخابات ري ۀر کشور، در دوري محمد نجار، وزۀبه گفت

 ١۶ت باالی يده جمع کردن کل جمعيچين پچندااضی ني رۀک محاسبيتنھا با « بھار نوشته است ۀدادن ھستند اما روزنام

زانی يش تر از ميون نفر بيلي م  د پنجيآ  انجام شده است، آماری که به دست می ٩٠سال کشور که در سرشماری سال 

  ».ون نفر خواھد بوديلي م ۵۵عنی ياست که وزارت کشور اعالم کرده است، 

د که يی اولی سخن می گوأ نفر ر٢٠۶ ھزار و ۶٣١و ون يلي م١ بھار نوشته، وزارت کشور در حالی از ۀروزنام

  ».ون نفر ھستنديلي م۴ ھا حدود  ی اولیأن آمار مرکز آمار کشور ريبراساس ھم«

رھای يوم  و حتی با وجود آمار مرگ٩٠ھای سرشماری سال  با نگاھی با جدول «: ن روزنامه، ھم چنين نوشته استيا

ونی يلي م ۵۵تی ي نفر بوده است باز ھم امسال جمع۴٢٢١٣٣طور کلی   به  سازمان ثبت احوال،ۀھمان سال، که به گفت

  ». ھای خود اعالم نکرده است ون نفر را در گزارشيلي م پنج«اما وزارت کشور » ی خواھند داشتأحق ر

ن انتخابات يون نفر در ايلي م٢٠ تا ١۴جه گرفت كه حدود يدر ھر صورت و با توجه به تناقض آماری، می توان نت

ۀ زان آرای برنديجه گرفت كه دست كم به مين آمار و ارقام رسمی، می توان نتيبنابراين، با استناد به ا. شركت نكرده اند

م كننده در داخل کشور وجود داشته ي، تحر)یأ ھزار ر۶٠٠ون و يلي م١٨حسن روحانی با حدود (ن انتخابات يقاطع ا

  .م در سطح گسترده ای در اين انتخابات شرکت کردندبنابراين، من موافق اين نظر نيستم که مرد. است

  

اين بخش از مردم چگونه می . از طرف ديگر، بخش قابل توجھی ھم از مردم در اعتراض به انتخابات شرکت نکردند

  ثير گذار باشند؟أتوانند در تحوالت آتی ت

 ميليون را کسب کرد و جانشين ۵۵ تا ۵٠ درصد از مجموع آرای ٧١/۵٠حسن روحانی، با آرای حدود  :بھرام رحمانی

  .محمود احمدی نژاد شد

 قبلی اشاره کردم ھيچ ناظر بی طرفی وجود ندارد که بگويد آرای واقعی مردم در سؤالالبته ھمان طور که در جواب 

ن، غير بنابراي.  را می شمارد و نتايح آن را نيز خودش اعالم می کندءخود حاکميت آرا. اين انتخابات چه قدر بوده است

 مرکزی حاکميت، يعنی خامنه ای و شورای نگھبان و وزارت کشور، حتی ارگان ھای ديگر حکومت نيز کم ۀاز ھست

  . ندارند تا چه برسد به ناظران بی طرف و روزنامه نگاران داخلی و بين المللی و غيرهءترين نظارتی بر شمارش آرا
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به خصوص . ه روحانی با آرای بسيار ضعيفی انتخاب شده است اعالم شده نشان می دھد کئیاما ھمين حد نتايج نھا

 ميليون نفر از شھروندان ايرانی در اين ١۴برای اولين بار خود ارگان ھای حکومتی، اعتراف کرده اند که حدود 

يريم بسياری ی نداده اند در نظر بگأی داده اند و يا رأ را که رئیبنابراين، اگر ميانگين آن ھا. انتخابات شرکت نکرده اند

ی نداده اند ھمگی مخالف جدی حکومت اسالمی أ که رئیی دھندگان نه طرفدار حکومت اسالمی ھستند و نه آن ھاأاز ر

 ميليون نفر در نمايش انتخابات رياست جمھوری ١۴اما اين اولين بار است که حکومت اسالمی اعالم می کند . ھستند

  .اين حکومت شرکت نکرده اند

اگر در روزھای آخر . ار که نمايش انتخابات که در زير فضای سنگين تھديد و ميليتاريسم برگزار شددر واقع اين ب

، بازار گرمی ھای رفسنجانی و خاتمی در حمايت از روحانی نبود شايد اين انتخابات به ]جوزا[ خرداد٢۴نزديک به 

  .دور دوم کشيده می شد و تعداد شرکت کنندکان ھم بسيار کم تر می شد

 ۀ سران و جناح ھا و ارگان ھا و عناصر حکومتی، راضی به نظر می رسند چون که به گفتۀز نتايج اين انتخابات ھما

  .ی به نظام استأ که به صندوق ھا ريخته شده است رئیأ روحانی، ھر رخامنه ای و به تازگی ھم

نتخابات شرکت نکردند، چگونه می  که در اين ائی شما اين است که اين بخش از مردم، يعنی آن ھاسؤالبخش دوم 

 در مورد کسانی ھم مطرح است که در اين انتخابات شرکت سؤالثير گذار باشند؟ بی ترديد اين أتوانند در تحوالت آتی ت

   .کردند

 به ما می گويند که مردم نبايد منتظر  انتخابات ھای حکومت اسالمی، صريحاً ۀ بيش از سه دھۀروشن است که تجرب

به عالوه مھم تر از ھمه، حکومت اسالمی با .  در سياست ھای حکومت اسالمی از طريق انتخابات باشند کالنتغيير

اين حکومت، با سرکوب خونين يک انقالب . ش کنار برود حاکميتۀانتخابات روی کار نيامده است که پس از پايان دور

 اجتماعی از حاکميت ساقط شود نه با - سی  نيز بايد با يک انقالب سياعظيم عصر حاضر به قدرت رسيده و اصوالً 

اما در اين جا، سخن من رو ! ليسی و در فضای وحشت و ترور اختناق و ممنوعيت ھاو پ- امنيتی ۀانتخابات مھندسی شد

 شھامت بزرگی به خرج داده .به جريانات و کسانی است که در نمايش انتخابات اخير حکومت اسالمی شرکت نکردند

گام مھم تر آنان بايد اين باشد که به طور .  جامعه کافی نيستتغييراما اين حرکت ارزنده برای . کرده انداند و کار خوبی 

 خود را ۀحق و عادالنه  سياسی و اجتماعی کشور شوند و به طور مستقل، خواسته ھا و مطالبات بۀجدی وارد عرص

تقلی شکل بگيرد و در خط مقدم آن نيز رھبران اگر چنين صف مس. مطرح کنند و در تحميل آن ھا به حاکميت بکوشند

 توازن قوای فعلی نه تنھا به نفع کارگران، بلکه به نفع کل ،کارگر قرار گيرند بی شک به سرعتۀ نظری و عملی طبق

ن خواھند اجامعه به ھم خواھد خورد و حتی بسياری از کسانی که در انتخابات شرکت کرده بودند به صف معترض

ين، آن بخش از مردمی که پای نمايش انتخابات رياست جمھوری حکومت اسالمی نرفته اند بايد با اھداف بنابرا. پيوست

و سياست ھا و افق و چشم انداز مستقل خود، پای پيش بگذارند و بديل سياسی، اجتماعی و طبقاتی خود را در مقابل کل 

اين ھم . يران، به معنای واقعی گام ھای ماندگار بردارند اۀ ايران قرار دھند و در راستای تحوالت بنيادی در جامعۀجامع

 از ستم و استثمار، سانسور و ئیبرترين راه در راستای آزادی و رھاستی اصولی و صحيح و ھم چنين مياننگرش و سيا

  .اختناق و به طور کلی وحشی گری ھای حکومت اسالمی است

  

  تا چه حد اين واقعی است؟. شده است کارگر فراھم ۀمی گويند فرصتی برای ابراز وجود طبق

اين چرا که .  کارگر ھرگز منتظر نمايش انتخابات رياست جمھور و غيره اين حکومت نبوده استۀ طبق:بھرام رحمانی

  .ش ھر دقيقه و ھر لحظه در جدال با سرمايه داری و حکومت ھای سرمايه داری قرار داردطبقه بنا به ماھيت و موقعيت
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، مقاومت آنان در مقابل تصويب ۵٧ کارگران در مقابل سرکوب ھای سال ھای نخست انقالب ۀمتحدان ۀمقاومت و مبارز

 کارگر و شورای ۀقانون کار، تالش شان برای تعطيلی اول ماه می روز جھانی کارگر، بر ھم زدن سازمان دھی خان

ان و عراق، عدم عضويت در ھای اسالمی در مراسم ھای روز جھانی کارگر، عدم شرکت در جنگ خانمانسوز اير

 کارگر و شوراھای اسالمی کار، سازماندھی و برگزاری اعتراض و اعتصاب، آن ھم در شرايطی که اعتصاب در ۀخان

، ھمواره مبارزه کرده است و منتظر وعده ھای نامزدھای انتخاباتی ...است و» حرام«و » غيرقانونی«حکومت اسالمی 

  .ايندگان مجلس و غيره نمانده اندرياست جمھوری حکومت اسالمی و نم

 جنايت کار حکومت اسالمی عليه ۀن کارگری در زندان ھا ھستند و آخرين نمون بی شماری از فعاالھم اکنون تعداد

زندانيان سياسی، کشتن افشين اسانلو کارگر شرکت واحد بوده است و سال گذشته نيز ستار بھشتی کارگر بی کار وبالگ 

  .جه به قتل رساندندنويس را در زير شکن

 کارگر در دوران قدرقدرتی جناح اصالح طلبان حکومتی به رياست جمھوری محمد خاتمی و دورانی که ۀھم چنين طبق

ھمين دوره بود که نخست کارگران کارگاه . دولت و اکثريت مجلس در دست اين جناح بود نسبت به آن ھرگز متوھم نشد

اه ھای زير ده نفر را از شمول قانون کار به نفع کارفرمايان و سرمايه داران ھای زير پنج نفر و سپس کارگران کارگ

.  زنان و کودکان بودند به بردگان بی حقوق تبديل کردندخارج کردند و ميليون ھا کارگر اين کارگاه ھا که عمدتاً 

مھوری ھاشمی  ھم قدرقدرتی نخست وزيری موسوی و رياست جمھوری خامنه ای، رياست ج،بنابراين، کارگران

 رياست جمھوری احمدی نژاد ۀ، رياست جمھوری محمد خاتمی اصالح طلب و سيد خندان، دور»سردار سازندگی«

اما کارگران در . اخمو و اصول گرا را ديده اند و اکنون نيز به زودی رياست جمھوری روحانی را تجربه خواھند کرد

ولت و مجلس و غيره چيزی جز درد و رنج و فقر و سرکوب و ھيچ کدام از اين دوره ھا و تغير رياست جمھوری و د

ن و رھبران و تحليل گران اين طبقه با نگاھی به وضعيت اکنون نيز فعاال. زندان چيز ديگری نصيب شان نشده است

گذشته و حال می دانند که در آينده نيز اگر خودشان به طور مستقل، ستراتژی طبقاتی خود را متحد و متشکل دنبال 

 مان، ۀاز اين رو، رھبران نظری و عملی جنبش کارگری جامع.  بھتر نخواھد شد،نکنند وضع موجود اگر بدتر ھم نشود

دھی توده کارگران با ستراتژی طبقاتی شان ھستند تا بديل و آلترناتيو ان ديگری از تاريخ به فکر سازمانبيش از ھر زم

  .ر دھندطبقاتی خود را به طور مستقل در مقابل جامعه قرا

 ايران بيش از دو ميليون تومان است در حالی که ۀدر حال حاضر بنا به اقرار اقتصاددانان حکومتی، خط فقر در جامع

. يعنی حدود سه برابر کم تر از خط فقر.  ھزار تومان است۴٨٠دست مزد کارگران در سال جاری رقمی در حدود 

است که کارفرمايان ھنگام به کارگيری کارگران از آن ھا صف بی کاران برای پيدا کردن کار، آن قدر طوالنی 

ھم اکنون بيش .  و حتی چک سفيد می گيرند تاھر موقع نيازی به نيروی کار آن ھا نداشتند اخراج شان کنندءسفيدامضا

ر ساله ھ.  بی کاری به آن ھا تعلق نمی گيردۀتر کارگران ايران، به طور موقت کار می کنند و ھيچ گونه مزايا و بيم

. ھزاران کارگر به دليل کمبود و عدم ابزارھای ايمنی کار جان خود را از دست می دھند و يا زخمی و معلول می گردند

. اکنون به طور روزانه خانواده ھای کارگری را بی کار سازی و فقر و گرسنگی و ده ھا آسيب اجتماعی تھديد می کند

 ميليون نفر جمعيت ايران را تشکيل می دھند با گرانی و تورم و بی ۶۵از کارگران ايران با خانواده ھايشان که بيش 

بنابراين، آن ھا چگونه و با چه اميدی بايد منتظر تحوالت قطره چکانی . کاری و فقر کمرشکن دست و پنجه نرم می کنند

   حکومت باشند؟ۀو کنترل شد

فمندسازی يارانه ھا و به سرانجام رساندن کامل خصوصی  ھدۀ روحانی و دولت آينده او، به ادامتأکيدمسخره تر از ھمه 

.  کارگر، دور تازه ای از بی کار سازی ھای وسيع را ھم چون گذشته تجربه خواھد کردۀيعنی طبق. سازی ھاست

 درمان را خود ۀ درصد از ھزين٧٠التی ھم چون دوا و درمان گران تر و کمرشکن تر شده و ؤاروحانی، در جواب س
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سسات ؤسسات درمانی دولتی به مؤيعنی واگذاری م. می دھد»  رقابتیۀبيم«ت می کنند نيز خبر از تشکيل مردم پرداخ

 صندوق بين المللی پول ۀدر واقع طرح ھای اقتصادی روحانی، ھمان طرح ھای شناخته شد.  درمانۀخصوصی در زمين

 ھاشمی رفسنجانی آغاز شده و ھم و بانک جھانی و طرح ھای رياضت اقتصادی است که از دوران رياست جمھوری

   .چنان ادامه دارد

 ۀمسألدر چنين وضعيتی، روشن است که دولت روحانی، پاسخی برای حل معضالت و مشکالت اقتصادی جامعه و 

 پيش روی کليت حکومت مشکلبه ھمين دليل، بزرگ ترين . معيشت و زندگی کارگران و محرومان جامعه ندارد

اين ھمان واقعيتی است که بارھا خود مقامات و . شان و شورش ھای شھری است  اقتصادیۀنداسالمی، بحران ھای فزاي

حشت حاکميت از شورش ويعنی ترس و . شدار داده اندون ھآ ۀاقتصاددانان و برخی نمايندگان مجلس نيز دربار

  . ای که به کابوس شب و روزشان تبديل شده استمسأله! گرسنگان

 کارگر فراھم شده است از واقعيت ھای گذشته و ۀويند اکنون فرصتی برای ابراز وجود طبقبنابراين، کسانی که می گ

  .ت و منفعت اھداف و سياست ھايشان در اين استح مان مطلع نيستند و يا مصلۀامروز جامع

بارزه اما روشن است که ھر چه فضای سياسی کشور بازتر شود و اختناق و فشارھای اقتصادی کم تر شود بيش تر به م

اما چه کسی وعده داده است که چنين ! و پيشروی کارگران و محرومان جامعه ياری می رساند تا اختناق و فقر مطلق

 را در کشور ايجاد کند؟ اگر به ياد داشته باشيم خامنه ای قبل از انتخابات به نامزدھای رياست جمھوری توصيه ئیفضا

از سخنان و وعده ھای کلی روحانی بگذريم که به طور سنتی ھر کسی در اگر . کرد که وعده ھای بی جا به مردم ندھند

اما پس از اين که به ھدف خود می رسند ديگر سخنی از .  را می دھدئی چنين وعده ھا،تالش است به ھر پستی برسد

 در ايران درست ئی ديگری وعده داده است که فضاسکيا اما آيا روحانی و . ن نمی آورندوعده ھای داده شده خود به ميا

   کارگر مساعدتر گردد؟ۀ طبقۀکند تا زمينه برای مبارز

. وارد يازدھمين نمايش انتخابات رياست جمھوری حکومت شان شد» دولت تدبير و اميد«حسن روحانی، با شعار 

 جمھوری وارد کاخ رياست» پول نفت را بر سر سفره ھای مردم می بريم« چون ئی با شعارھاءاحمدی نژاد ھم در ابتدا

اما اکنون که او، کاخ رياست جمھوری را به روحانی تحويل می دھد حتی مردم نگران سير کردن شکم خود و . شد

  .فرزندان شان ھستند و اين سناريوی سياه حکومت اسالمی، فرداھا نيز تکرار خواھد شد

ھرروز .  شان به لب رسيده استکارگران و بی کاران و مردم محروم از فقر، فالکت و بی حرمتی و عدم آزادی جان

اما تا روزی که اين خشم، به يک . خشم کارگران از سرمايه داران و حکومت آن ھا، بيش تر و و گسترده تر می گردد

  !گران و استثمار گران نخواھد داشتثيری بر ستمأجنبش اجتماعی و سياسی و طبقاتی تبديل شود ت

  

داز مثبت را کجا می توان سراغ گرفت، چنين چشم اندازى را چگونه می در شرايط فعلی شواھد و زمينه ھاى چشم ان

  توان به وجود آورد؟

 ما، ۀزيرا جامع.  جامعه ايران، دشوار استۀ در شرايط حاضر تصور چشم انداز خاص در رابطه با آيند:بھرام رحمانی

 درصد پروژه ٨٠رصد صنايع و  د٧٠بر اساس آمارھای رسمی بيش از . آبستن تحوالت فوری و غيرمنتطره ای است

نشريه اقتصادی ميس، طی گزارشی تفصيلی با ترسيم چشم اندازی ھمراه با بيم و اميد . ھای عمرانی دولت خوابيده اند

 ھا نيست و سوء مديريت دولت فعلی   نوشت مشکالت اقتصاد ايران ھمه ناشی از تحريم٩٢از اقتصاد ايران در سال 

  .ن اقتصاد داشته استئيری و رشد پا بی کا نقش مھمی در تورم،

 درصدی را برای توليد ناخالص داخلی ايران پيش بينی کرده ٨/٠صندوق بين المللی پول نيز در سال جديد رشد تنھا 

   .است
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در نھايت، ايران در ماه ھای آينده با وضعيت مالی سخت و طاقت . روسته  سنگينی روبۀھم اکنون دولت با کسر بودج

 از سوی مجلس به تصويب رسيده است در حقيقت  که اخيراً ٩٢ پيشنھادی برای سال ۀبودج. ه خواھد بود مواجئیفرسا

   . دولتی تنظيم شده استۀ بحران و در بھترين حالت برای چرخاندن ماشين فرسودۀبودج

والنی مدت را ، لایر نتوانست اين فشار ط٢٠١١با تشديد تحريم ھا عليه صادرات نفت و بانک مرکزی در اواخر سال 

  .تحمل کند و کاھش يک باره ارزش لایر اتفاق افتاد و ھم چنان راه سراشيبی را طی می کند

 احتماالً .  درصد تجار و سرمايه داران است١٢ درصد کل وام ھای بانکی اکنون در اختيار کم تر از ٨٠ھم چنين حدود 

ھد آمد و وضعيت بدتر نيز خواھد شد، به خصوص در در ماه ھای آينده اختالالت جدی در سيستم بانکی به وجود خوا

 اقتصاد کالن ۀ ھای اقتصادی مورد بررسی در حوز  ترين شاخص بنابراين، مھم. صورتی که تحريم ھا تشديد شوند

   .ايران، شامل نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ بی کاری و تراز تجارت خارجی است

 گويد که نيمی از جمعيت ايران، در طول سال گذشته در مواردی  ارشی میھم چنين سازمان نظرسنجی گالوپ، در گز

، منتشر شد، ١٣٩٢ سرطاندر اين گزارش که روز دوشنبه دھم . اند  مسکن و خوراک به مشکل مواجه شده تأمينبرای 

  . کنند یگويند که بيش تر روز را با احساس نگرانی، اندوه و خشم سپری م آمده است که اکثريت ايرانيان می 

 خود ۀ خوراک و مسکن خانوادۀ ھزينتأمينگويند که در طی سال گذشته، در مواردی برای  نيمی از مردم ايران، می 

 ٢٠١٣ و ٢٠١٢ھای   کشوری که طی سال ١٩سازمان گالوپ، تصريح کرده که در ميان مردمان .  اند درمانده بوده

 درصد مربوط به ايرانيان، باالترين ۵٠ اند، رقم  ماری قرار گرفتهفريقا مورد بررسی آاميالدی، در خاورميانه و شمال 

  .درصد بوده است

  ی را که در دو سال اخير به ميزان قابل توجھی افزايش يافتهئ  ھسته ۀھا عليه برنام ثير تحريم أبسياری از مردم ايران، ت

ند؛ اصد ايرانيان قابل اشتغال، اکنون بی کار در٢٧دھد که   ھای آماری گالوپ، نشان می  داده.  کنند اند، احساس می

  . درصد نيروی کار کشور ھم، اشتغال ناقص و نيمه وقت دارند٣۴عالوه براين، 

 ھا، به ميزان   کند که تحريم دھد که اکنون، نيمی از جمعيت بالغ ايران احساس می گزارش گالوپ، ھم چنين نشان می 

شان تا حدودی  گويد که معاش روزانه   درصد ديگر ھم می ٣۵قرار داده و الشعاع  قابل توجھی معيشت آن ھا را تحت 

  . ھا بوده است ثير تحريمأتحت ت

 ٣۴بينی مردم در مورد سقوط استاندارد زندگی آن ھاست رقم  يد کاھش خوش ؤبه گزارش راديو فردا، اين ارقام م

 درصد نسبت به سال ٢٠ کرده بودند، تأکيد خود  ميالدی بر سقوط استاندارد زندگی٢٠١٢درصد ايرانيانی که در سال 

  .پيش از آن افزايش يافته است

 گالوپ، ھم چنين حکايت از اين دارد که سالمت روانی ايرانيان در دو سال گذشته به وخامت گذاشته و ۀآمار منتشرشد

 درصد نيز ۵۴سرده و  درصد غمگين و اف۵۴   درصد مردم ايران در طی روز، دلواپس و نگرانند،۵٨در حال حاضر، 

  .کنند روز را در خشم و عصبانيت سپری می 

:  گذاری داروھای داخلی و وارداتی خبر داد و گفت  تازگی از اتمام قيمته سازمان غذا و دارو نيز بئیمعاون امور دارو

  .شدند درصد گران ٩٠ درصد و داروھای وارداتی به طور متوسط حدود ۴٠داروھای توليد داخل به طور متوسط 

 در سازمان غذا و ئیگذاری جديد داروھا بر اساس درخواست شرکت ھای دارو  قيمت  :شمس علی رضا زاده، افزود

  .شود  مدارک و اسناد مربوط به درخواست افزايش قيمت آن ھا بررسی و انجام می ۀدارو با ارائ

 ھزار دارو انجام شده و با توجه ٣ز مجموع  داروی توليد داخل ا٢٢٠٠ حدود در سال جاری قيمت گذاری: او، ادامه داد

 انجام شده بود اکنون ديگر درخواستی برای افزايش قيمت داروھای به اين که قيمت گذاری بقيه داروھای توليد داخل قبالً 
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 ساعت در کميسيون قيمت گذاری دارو ۴٨توليد داخل نداريم و طی يک ماه گذشته ھر درخواستی که ارائه شده ظرف 

  .د آن تصميم گيری شده استدر مور

 تا ٣۵اکنون کار قيمت گذاری داروھای توليد داخل تمام شده است و به طور متوسط داروھای توليد داخل بين : او، گفت

 درصد ٧۵ درصد و بيشترين آن حدود ١٩اند، کم ترين رشد قيمت داروھای داخلی حدود   درصد رشد قيمت داشته ۴٠

  .افزايش قيمت داشته است

قيمت گذاری داروھای وارداتی ھم تمام شده و به طور متوسط قيمت :  سازمان غذا و دارو، افزودئیون امور دارومعا

  . درصد بيش تر شده است٩٠داروھای خارجی نيز در سال جاری حدود 

خ ، نر١٣٩٢ل ساه ماداد خری در شھری ھاارمصرفی خانوت خدماو شاخص قيمت کاالھا مرکز آمار ايران، با انتشار 

  .گزارش شده استصد  در۶/٣٢را ) شھری(تورم 

بيش از ديگر کاالھای مورد مصرف خانوارھای شھری بوده کی ھا راخوبه گزارش خبرگزاری مھر، افزايش قيمت 

  .ت نيز در خرداد ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش قيمت جدی داشته اندخدماو کی راغير خوی کاالھا. است

جلس، رشد اقتصادی ايران در سال جاری را بين ھفت دھم تا منفی چھار درصد و نرخ تورم را مرکز پژوھش ھای م

گزارش مرکز پژوھش ھای مجلس، نشان می دھد که نرخ رشد اقتصادی در سال .  درصد برآورد کرده بود٣٢حدود 

  . درصد بوده است۵/٣١ دھم درصد و تورم ٩گذشته، منفی 

، ھمواره تثبيت خود و پشت سر گذاشتن بحران ھايش است اما اين چشم انداز، برای ھدف يک چشم انداز، برای حاکميت

ممکن است چشم انداز مثبت برای .  آزادی و برابری و عدالت و رفاه مطرح استبه انتظار،جامعه و شھروندان 

سيده، شکستن در واقع برای مردم جان به لب ر. حاکميت، نوسازی ماشين دولتی، تقويت ارگان ھای سرکوب باشد

بنابراين، ھدف يک چشم انداز می . ماشين دولتی و نابودی ارگان ھای سرکوب، بھترين و مثبت ترين چشم انداز است

چشم .  ماھيت و ويژگی ھای اساسی آن باشدتغييريعنی . تواند دگرگون سازی و تحول يک جنبش و يک جامعه باشد

قتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی، در مقابل جامعه قرار  عرصه ھای اۀاندازی که ويژگی خاص خود را در ھم

  .دھد

چشم اندازی که پيام شفاف آزادی خواھانه و برابری طلبانه و عدالت جويانه دارد بی ترديد راه و روش کارساز و 

 حاکميت  چشم دوختن به اوج رقابت ھای جناحیچشم اندازی که صرفاً .  دھد  بھتر نشان میئیروشنی را نيز برای فردا

  . زيست و زندگی مردم استۀات اساسی در عرصتغييرنيست، بلکه معطوف به 

 ۀبه باور من، چشم انداز مبارز. ی و ضعيفئ باشد و نه حاشيه ئیياؤ انداز مثبت نبايد بلندپروازانه و ر  چشمطبيعتاً 

ذاب و امکان پذير برای اکثريت گرايانه و ج ثر عبارت است از اھداف و تحليل ھای واقع ؤ طبقاتی مثبت و م-سياسی 

 جامعه تبديل شود تا بتوانند فرصت ھای تاريخی را از ۀ روزانۀروز به مشغله و دغدغه اھدافی که روزب. جامعه است

در عين حال، آرزو ھا و . انداز مثبت نبايد تخيلی و غيرقابل دسترسی و زمخت باشد به عبارت ديگر، چشم . دست ندھند

افق و چشم انداز، پيام .  بر مبنای آگاھی و دانش و اطالعات عمومی بشر، ھمواره ارزشمند استايده ھای بزرگ نيز

 ای بھتر و آزاد، برابر و عادالنه  صريح از جھت گيری سياسی و اجتماعی و فرھنگی است که جامعه را به سوی آينده

 نصيب شھروندان ئیيت ھا و مطلوبيت ھا می سازد که در آن، خالقيت ھا شکوفا گردد و موفقئیھدايت می کند و فضا

  .گردد

 گيرد و با  ھای واالی جامعه جای می انداز در قالب تجارب تاريخی، سياسی، اجتماعی، فرھنگی و ارزش  چشم 

وضعيت پيش برندگان آن سازگاری دارد و رھبری آن، از آن چه که در آينده قابل تحقق است، ارزيابی واقعی و آگاھانه 

   .ھد د ارائه می
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 انداز مثبت کافی نيست و بايد برای تحقق آن ابزارھا و امکانات  به اين ترتيب، روشن است که تنھا تصوير يک چشم

مناسبی را به کار انداخت و نيروی ھای سياسی، اجتماعی و فرھنگی و ھم چنين جنبش ھای اجتماعی ھم چون جنبش 

دان، جنبش ھای مردم تحت ستم و برابری طلب و غيره را با زنان، جنبش دانش جويان و جوانان، روشنفکران، ھنرمن

 طبقاتی در سراسر جامعه برای تحقق اھداف سياسی و اجتماعی پيگير و - آن درگير کرد تا يک حرکت عظيم سياسی 

بی ترديد، در چنين مبارزه ای سياست ھا و اھداف محدودنگری سازمانی و سکتاريستی و کيش . مداوم مبارزه نمايد

 نداشته و ھمه در يک صف متحد و متشکل و آگاه و با خلوص نيت و برابر برای ئیيت و فرصت طلبی چندان جاشخص

 جديد با معيارھا و ارزش ھای واالی انسانی و اجتماعی و سياسی گام برمی دارند و ھيچ برتری جنسيتی ۀساختن جامع

 و آرای متفاوت و کارفايعنی اکثريت جامعه با . و مليتی و سازمانی و شخصيتی و غيره در آن پذيرفته نمی شود

 روشن ۀکنند که حرکت به سوی آيند چنان برای ھمديگر انرژی و صميمت توليد می  دل و ھم جھت آن رنگارنگ اما ھم

  . کنند و بھتر و مطلوب را به طور پيگير و بی وقفه دنبال می
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