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سه ماه و چھار روز پس از سقوط موصل 

عراق و تصرف آن توسط )  دومين شھر بزرگ(
به "  ائت5ف ضد داعش"، ائت5فی با نام "داعش"

ھای  رھبری آمريکا و با حضور برخی از دولت
اما ھدف .  عربی، اروپايی و استراليا شکل گرفت

از تشکيل اين ائت5ف چيست، چگونه و چرا در 
اين لحظه شکل گرفت، تاثيرات آن چه خواھد بود 

توان به انتظار نشست؟ پاسخ  و چه نتايجی را می
درست به اين سواQت می تواند ما را در درک 
شرايط کنونی منطقه خاورميانه، تحوQت اخير و 

 .نيز آينده منطقه ياری رساند
شکی نيست که با تصرف موصل به دست 
داعش، بايد تحوQتی در آرايش نيروھای حاضر 

توانست شرايط به  داد و نمی در صحنه رخ می
گسترش حم5ت .  شکل گذشته ادامه پيدا کند

داعش و خطری که از اين بابت دولت مستقر در 
کرد، دو خطر بالقوه برای  بغداد را تھديد می

اول .  اش در بر داشت امپرياليسم آمريکا و متحدان
به خطر افتادن صدور نفت عراق، منافع 

ھای نفتی و نياز بازارھای جھانی و اقتصاد  کارتل
ضعيف و در بحران کشورھای امپرياليستی 

به قيمت پايين نفت و ثبات نسبی )  بويژه اروپايی(
شکی نيست که بروز شوک .  در اين بازار بود

ی  ويژه در لحظه به  –نفتی و باQ رفتن قيمت آن 
به ضرر اقتصادھای اروپايی و به نفع   -کنونی 

 .چون ايران و روسيه است کشورھايی ھم
دومين مساله، به خطر افتادن موجوديت دولتی 

 ٢٠٠٣اش از سال  بود که آمريکا و متحدان
گذاری کرده بودند تا  تاکنون برای آن سرمايه

اگرچه .  منافع اين کشورھا را در منطقه تامين کند
ھای  دولت نوری مالکی با اتخاذ سياست

گرايانه و نزديکی با حکومت اس5می ايران  فرقه
به بحران "  شيعه"عنوان قدرتمندترين کشور  به

 نظام بردگی مزدی برگردۀ طبقه کارگر" ش�ق" 
 

 برای چھار کارگر مبارز پتروشيمی رازی به اتھام ش�ق ضربه ۵٠ ماه حبس و ۶با صدور حکم 
دار خود عليه طبقه کارگر  ھا و تعرضات ادامه دار حاکم در راستای ت5ش ، طبقه سرمايه"اخ5ل در نظم"

حقوقی بيشتر، به منظور سازماندھی استثمار  داری و بی  برده ھای شبه و برای تحميل شرايط و نرم
اين حکم که به دنبال شکايت مديرعامل .  تر طبقه کارگر، گام جديدی به جلو برداشت رحمانه تر و بی خشن

شرکت پتروشيمی رازی از نمايندگان کارگران اين شرکت که برای افزايش دستمزد و در اعتراض به 
) جزايی(ھای کارفرما، دست به اعتصاب زده بودند، توسط دادگاه عمومی  عدم اجرای تعھدات و وعده

اجرای حکم گرچه فع5 به حالت تعليق درآمده است، امانفس .   صادر شد٩٣ شھريور ٢۴بندرماھشھر در 
ھای  ھای کارگری، تشکل صدور چنين حکمی با واکنش اعتراضی و مخالفت شديد عموم کارگران، تشکل

 .رو گرديد داران طبقه کارگر روبه ھا و احزاب و ساير طرف فعاQن کارگری، سازمان
دھندگان اعتراضات و  شکايت کارفرما از کارگران فعال و مبارز و از نمايندگان کارگران يا سازمان

اعتصاب کارگری، با اتھاماتی چون ايجاد اغتشاش و اخ5ل در نظم و امثال آن و صدور حکم بازداشت و 
از استقرار کابينه  حبس اين گروه از کارگران گرچه موضوع جديدی نيست، اما واقعيت اين است که پس

ترين نمايندگان و سخنگويان  رحم کند و بی ترين جناح بورژوازی را نمايندگی می روحانی که راست
اند، اين شيوه برخورد به يک روش روتين و عمومی کارفرمايان تبديل شده  سرمايه در آن مجتمع شده

اند دولت  سخنگويان و کارگزاران سرمايه بارھا به تھديد و ارعاب کارگران پرداخته و صريحا گفته.  است
حافظ نظم سرمايه، اعتصابات و اعتراضات کارگری را تحمل نخواھند کرد و ھرجا اعتصابی برپا شده 

از آبان سال گذشته تاکنون .  است، طبقه حاکم با ھمين ابزار تھديد و سرکوب به مقابه با آن پرداخته است

 روحانی درت�ش برای آرامشی درمرزھای نه جنگ و نه صلح
 

وزير انگليس در نيويورک برای بھبود  سوم مھر ماه، درست چند ساعت پس از ديدار روحانی با نخست
روابط خود، ديويد کامرون در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل، ايران را به حمايت از 

سخنگوی .  ای و رفتار با مردمش را تغيير دھد تروريسم متھم کرد و گفت که ايران بايد برنامه ھسته
 ."انگليس عامل بسياری از مشک5ت منطقه است: "وزارت خارجه ايران نيز پاسخ داد

جان ک5م روابط .  ھای دو کشور در حد کاردار نخواھد شد خانه البته اين امر مانع بازگشايی سفارت
: ديپلماتيک را حسن قشقاوی، معاون پارلمانی و امور کنسولی وزير امور خارجه چنين بيان کرده است

اينگونه اظھارات ناشايست ارتباطی با ديدارھای ديپلماتيک به طور مستقيم ندارد و ضرورتا ناقض "
 ."گفتگوھای ديپلماتيک نيست

ايران بايد : "گويد اش در سازمان ملل می کامرون نيز که به اين موضوع واقف است، در ھمان سخنرانی

 ت�ش آگاھانه جمھوری اس�می در بيکارسازی و
  محدوديت اشتغال زنان

 
درپی نرخ اشتغال و افزايش  ھاست که مراکز آمارگيری جمھوری اس5می، گزارشاتی از کاھش پی مدت

 .دھند بيکاری در ميان زنان انتشار می
 تا بھار سال ٨۴ ساله در فاصله سال ٢۴ تا ١۵ھا نيز حاکی است که نرخ بيکاری زنان  ترين گزارش تازه
اين نرخ بيکاری برای مردان در بھار امسال .  يافته است  درصد، افزايش۴٣/  ۴ درصد به ٣٢/  ۶ از ٩٣
 . درصد بوده است٢١

 ٣ ميليون بود که اکنون به کمتر از ۴ تعداد شاغ5ن زن، حدود ٨۴بر طبق ھمين گزارشات در سال 
اين در حالی است که در اين فاصله، ھرسال صدھا ھزار تن نيز پس از پايان .  يافته است ميليون کاھش

اين جمعيت بيکار .  شده است تحصي5ت در سطوح مختلف آموزشی به صفوف جمعيت جويای کار افزوده
 چند ميليون است؟
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در ساختار سياسی عراق دامن زده بود و از اين 
جھت تا حدودی نارضايتی امپرياليسم آمريکا و 

 .ھمراه آورده بود اش را به متحدان
، "موصل"واقعيت اين بود که پيش از سقوط 

داعش در حال رشد و گسترش مناطق تحت نفوذ 
خود در عراق بود و اين رشد بيش از ھر چيز 

ويژه  ھای دولت مالکی بود که به مديون سياست
بخش بزرگی از مردمان ساکن مناطق 

. را عليه قدرت مرکزی شورانده بود"  نشين سنی"
ی بارزی از اين بحران است  نمونه"  فلوجه"شھر 

شاھد درگيری "  موصل"که بسيار پيش از 
نيروھای دولتی با مخالفين از جمله نيروھای 

ھايی که در عمل  وابسته به داعش بود، درگيری
ھايی را که مردم  ناتوانی ارتش عراق در مکان

ھای شبه نظامی  دست به اسلحه برده و يا با گروه
 .کنند، نشان داد احساس ھمدردی می

. راحتی سقوط کرد نيز به ھمين دليل به"  موصل"
شان از دولت  اگر ھمراھی ساکنان شھر و نفرت

گونه به دست نيروھای  مالکی نبود، موصل اين
که در آن منطقه  افتاد، بويژه آن داعش نمی

عراقی در   -سنی و يا وابسته به بعث   -ھای  گروه
اما .  کنار نيروھای داعش قرار گرفته بودند

عراق "  سنی"ھای  معضل دولت مالکی تنھا گروه
اقليم "نبودند، روابط دولت مرکزی با حکومت 

ای بحرانی رسيده بود و  نيز به مرحله"  کردستان
سقوط موصل، بحران در روابط اين دو را 

" اقليم کردستان"بارزانی رئيس .  آشکارتر ساخت
خواستار ھمه پرسی برای استق5ل کردستان شد 

. و وزرای ُکرد نيز از دولت مالکی استعفا دادند
که سقوط موصل آن اتفاق کليدی بود که  نتيجه آن

ھايی را که تا آن روز از طرف  ی بحران ھمه
شد، به جلوی  ھايی سعی در انکار آن می گروه

چشمان آورد و نشان داد که عراق در عمل به سه 
منطقه تقسيم شده است و اين چيزی نبود که مورد 

ھای آمريکايی و اروپايی و   خواست امپرياليست
ھای منطقه از قبيل ترکيه و ايران بوده  حتا دولت

 .باشد، ھم از نظر اقتصادی و ھم از نظر سياسی
دولت آمريکا با وجود احساس خطر، اما 

ھايی وارد عمل  شرط توانست بدون تحقق پيش نمی
امپرياليسم آمريکا و اقتصاد اين کشور نه .  شود

توان لشکرکشی مجدد به عراق را در اين لحظه 
که تجارب گذشته اين اجازه را به  داشت و نه آن

خواست تا  امپرياليسم آمريکا می.  داد او می
نيروھايی از درون اين کشورھا به قدرت برسند 

ھای انق5بی را  که از سويی توان مقابله با جنبش
داشته باشند و از سوی ديگر منافع امپرياليسم 

ای  اين سياست خاورميانه.  آمريکا را تامين کنند
. دولت آمريکا در شرايط کنونی بوده و ھست

دانست که حضور مستقيم  دولت آمريکا می
تواند چه نتايج  نيروھای نظامی اين کشور می

وخيمی را برای آن به ھمراه داشته باشد و اين را 
در زمان اشغال نظامی عراق، شھر کوچک 

و مقاومت مردم آن در برابر ارتش "  فلوجه"
لشکرکشی به .  آمريکا به اثبات رسانده بود

ھای سنگينی را  افغانستان و عراق نه تنھا ھزينه
به اقتصاد آمريکا تحميل کرد، بلکه از نظر 
سياسی نيز يک شکست برای امپرياليسم آمريکا 

جا  بود که ابرقدرتی او در اين دو جنگ و در آن
ھای مزدور که با مقاومت مردمی  که نه ارتش

 .روبرو گرديد، به چالش کشيده شده بود
بنابر اين اولين گام برای ورود به جنگ، حل 

ھر چند به   -معضل دولت مرکزی در عراق  
فشارھای چند جانبه به مالکی، .  بود  –ظاھر 

عنوان  منجر به انتخاب حيدر عبادی به
اما ھمه .  وزير و استعفای مالکی گرديد نخست

دانند که دولت جديد عراق نه  دانستند و می می
پاسخ به حل بحران عراق که تنھا سرپوشی مجدد 
و موقتی برای حل اين بحران بود، تا به حضور 
نظامی کشورھای ديگر در عراق برای مقابله با 

تغيير نام داده بود، "  دولت اس5می"داعش که به 
 .مشروعيت ببخشد

ی بعدی اين  پرده"  ائت5ف ضد داعش"تشکيل 
در "  وحدت ملی"نمايش و در ادامه تشکيل دولت 

آيد و اين ائت5ف قرار است به  حساب می عراق به
کند  عنوان ابزاری که ماشين جنگی را ھدايت می

ھای امپرياليسم آمريکا در منطقه  به تحقق سياست
 .ياری رساند

قادر به شکست نيروھای داعش "  ائت5ف"اما آيا 
باشد؟ ھم اوباما و ھم کامرون در سخنان خود  می

ھا که  بر اين نکته تاکيد داشتند که اين جنگ نه ماه
بنابراين بيراه نيست که .  ھا طول خواھد کشيد سال

اگر بگوييم جنگ در خاورميانه در بھترين حالت 
خود چند سال طول خواھد کشيد و در اين ميان 

ی جنگ،  شکی نيست که يکی از نتايج ادامه
کشتار، فقر و خانه خرابی ھر چه بيشتر مردم 

داعش امروز تنھا يک گروه .  خواھد بود
افراطی مسلمان نيست، داعش "  تروريستی"

امروز يک قدرت افراطی مسلمان است که بر 
راند  قسمت بزرگی از عراق و سوريه حکم می

اش از برخی از کشورھای اروپايی  که وسعت
ی تحت   ميليون نفر در محدوده٨بيشتر و حدود 

به .  کنند ای زندگی می کنترل اين قدرت منطقه
اعتراف مقامات آمريکايی قدرت کنونی داعش 

ھم .  باشد بسيار فراتر از القاعده و طالبان می
اکنون چندين ھزار نفر از کشورھای اروپايی 

اند و مدام بر تعداد  برای جنگيدن به داعش پيوسته
 ٨٠شود که از  گفته می.  شود اين افراد اضافه می

 ھزار نفر به داعش ١۵کشور جھان، حدود 
تضاد بين اعضای ائت5ف، تضاد .  اند پيوسته

چون  ھايی ھم برخی از اين اعضا با قدرت
ھای  بويژه بر سر دولت(حکومت اس5می ايران 

ھمه از جمله عواملی )  حاکم بر سوريه و عراق
ھستند که از بين بردن قطعی اين گروه را با 

 . سازند مشکل روبرو می
وحدت "طور که پيشتر گفته شد، دولت  ھمان
عراق، ھيچ مشکلی را از عراق حل "  ملی

نخواھد کرد و اين تنھا دولتی برای گذار از 
در سوريه وضع .  باشد بحران فروپاشی عراق می
کشورھای عربی و .  اما از اين ھم بدتر است

گيری بشار  ھيچ عنوان حاضر به قدرت ترکيه به
غرب "اسد نيستند و از سوی ديگر اپوزيسيون 

نيز با عدم اقبال عمومی روبرو "  ی سوريه ساخته
شده و در عمل اثر چندانی از آن باقی نمانده؛ در 
نتيجه، خ5ء قدرت در سوريه باز بيشتر احساس 

بنابر اين از سويی قدرت داعش و از .  شود می
سوی ديگر ضعف دولت عراق و آلترناتيو مد 

 ھستند که  نظر برای سوريه، از جمله عواملی
ی نزديک را غيرمحتمل  پايان جنگ در آينده

اما از اين بدتر نيز ممکن است و آن .  سازند می

فراگيرتر شدن دامنه جنگ و گذر آن از عراق و 
 .سوريه به کشورھای ديگر است

ی  ای در دھه ھای منطقه اگر دور جديد جنگ
پيشين، در افغانستان بين القاعده و طالبان از 

ھای امپرياليستی از سوی ديگر  سويی و قدرت
ی جنگ به  ھای بعد دامنه آغاز گرديد، در سال

عراق و در سه سال اخير به سوريه گسترش 
حال در بسياری از کشورھای  يافته و در عين

ديگر از جمله ليبی، نيجريه و يمن شاھد ناآرامی 
بنابر اين نبايد اين احتمال .  و جنگ داخلی ھستيم

جای  را منتفی دانست که ممکن است اين جنگ به
فروکاھی مسير ديگری را طی کرده و به 
کشورھای شمال و مرکز آفريقا، شبه قاره ھند و 

ھای  ايران گسترش يافته و حتا به جنگ دولت
واقعيت اين است که بحران .  ای تبديل گردد منطقه

داری و گنديدگی ھر چه بيشتر اين  اقتصاد سرمايه
ھای  مناسبات که منجر به تشديد تضاد بين بلوک

داری شده است، تاثير خود را   متعدد جھان سرمايه
ھا و  در گسترش ميليتاريسم، افزايش جنگ

ھای اقتصادی  ای که ھم ريشه ھای منطقه بحران
از .  گذارد دارند و ھم سياسی و اجتماعی می

ھای اخير ما شاھد  روست که در سال ھمين
ايم و  گسترش ميليتاريسم و جنگ در منطقه بوده

 . تواند بدتر نيز بشود اين روند می
ست که دولت آمريکا با ايجاد  در چنين شرايطی

کند تا به اھدافی  ت5ش می"  ائت5ف ضد داعش"
ويژه بر نقش  چند گانه دست يابد و بدين وسيله به

ونفوذ خود در منطقه بيافزايد و يا آن را تحکيم 
که ھمه جا صحبت از رھبری  اول اين.  بخشد

خودی خود  آمريکا در اين ائت5ف است و اين به
برای آمريکا که تا حدودی موقعيت گذشته خود 

آمريکا با .  آيد شمار می را از دست داده مرھمی به
رھبری ائت5ف بار ديگر رھبری خود را در 

که آمريکا  دوم اين.  کشد جھان به رخ ديگران می
با درگير کردن کشورھای منطقه و از جمله 
کشورھای ثروتمند عربی در جنگ، ھم از شدت 

کاھد و ھم از  رشد احساسات ضد آمريکايی می
تر  سوم و از ھمه مھم.  ھای مالی جنگ بار ھزينه

کند در طول اين مدت که  که آمريکا سعی می اين
ھای خودشان چند سال طول  بينی براساس پيش

کشد، ھم تغييرات مد نظر را در دولت عراق  می
ايجاد کند و ھم با ايجاد يک آلترناتيو قدرتمند در 
سوريه به اھداف خود در سوريه برسد و اين 

ست که جمھوری اس5می را وادار به  ھمان چيزی
تغييرات مد نظر امپرياليسم .  واکنش کرده است

معنای کاھش نفوذ  آمريکا در عراق و سوريه به
اش از  ای ايران و تقويت موقعيت رقبای منطقه

بيھوده .  باشد جمله ترکيه، عربستان و قطر می
نيست که کنگره آمريکا درست در اين شرايط و 

ی مبارزه با داعش طرح کمک به  به بھانه
اصط5ح معتدل مخالف بشار اسد را  نيروھای به

 .تصويب کرده است
ايران در صورتی که عراق و سوريه را از دست 

اش در لبنان  بدھد، ھم در خطر از دست دادن نفوذ
است و ھم ديگر نيروھايی که در شمال و مرکز 

ی  آفريقا پرورش و سازمان داده و اين پرده
دردناک آن برای دولت ايران است که آن را 

ھای آمريکا مانع  دارد تا در تحقق سياست وامی
چون داعش  ھايی ھم از بين رفتن گروه.  ايجاد کند

ايران است و ھم "  شيعه"که ھم ضد حکومت 
پرچم اس5م راديکال را از دست ايران و 
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ھا کارگر مبارز و پيشرو که در سازماندھی  ده
اند،  اعتصابات و اعتراضات کارگری نقش داشته

اکريل  آھن بافق، چادرملو، پلی در معدن سنگ
اصفھان، سيمان استھبان، فراپاکس، سيمان 

آھن  لوشان، حمل و نقل پاQيشگاه آبادان، ذوب
ھا و موسسات ديگر، به  اردبيل و برخی کارخانه

ھمين شيوه به دستگاه قضائی و امنيتی احضار 
شده و مورد بازجويی، ارعاب و محاکمه قرار 

چه که در  آن.  اند گرفته و بعضا اخراج شده
پتروشيمی رازی اتفاق افتاد، جزئی از ھمين 
روند و برنامۀ عمومی طبقه حاکم و دستگاه 
قضائی و امنيتی و سرکوب آن، در برابر 

ست  اعتراضات، تجمعات و اعتصابات کارگری
که البته با يک تفاوت و ترفند جديد نيزھمراه 

تفاوت اين است که چھار کارگر مبارز و .  است
بار   ده اعتصاب در پتروشيمی رازی،اين سازمان

و برطبق ماده )  جزائی(در يک دادگاه عمومی 
 قانون مجازات اس5می، که ھدف از ۶١٨

تصويب و اجرای آن مقابله با اوباش و 
ست که در م5ءعام برای مردم ايجاد   زورگيرانی

که   – ماه حبس ۶نه فقط به  )  ١(کنند، مزاحمت می
 ۵٠بلکه ھر کدام به   –پيش از اين مرسوم بود 

 !اند  نيز محکوم شدهش�قضربه 
ای که موضوع اصلی آن اخت5ف  واگذاری پرونده

ميان کارگر و کارفرما بر سر مساله دستمزد و 
مربوط به شکايت کارفرما از چند تن از 

ست که در اعتراض به عدم اجرای  کارگرانی
توافق مديريت برای افزايش دستمزد، در دی ماه 

 دست به اعتصاب زده بودند، به يک مرجع ٩٢
غيرتخصصی و فاقد ص5حيت رسيدگی به 

انگاری  اخت5فات روابط کار، البته از روی سھل
اين اقدام ضدکارگری رژيم در .  کاری نبود يا ندانم

ادامه و تعميق اقدامات پيشين دولت برای 
ھا از  مرعوب ساختن کارگران، ترساندن آن

تر ساختن زنجيرھای  اعتراض و اعتصاب، محکم
اسارت وبندگی، تن سپردن تام و تمام به سکوت 

ست که کارفرما  و خاموشی به آن چيزی
حال با ھدف  اقدامی که در عين.  خواستارآن است 

ارزيابی از چند و چون فراھم بودن شرايط و 
ھای تعميم چنين برخوردی به کل  زمينه

 .اعتصابات کارگری، ھمراه است
ترديدی نيست که ھم دستگاه قضائی و ھم  

دانستند و خوب   می کار رژيم اين را خوب وزارت
دانند که اخت5ف صنفی کارگر و کارفرما بايد  می

کار  در يک مرجع تخصصی که در قانون
فصل نھم .  بينی شده است رسيدگی شود پيش

 تماما به ھمين ١۶۶ تا ١۵٧کار مواد  قانون
موضع اختصاص يافته است و اخت5ف کارگر و 

 اخت5ف  ھای تشخيص و حل کارفرما توسط ھيات
ھا  و فصل خواھد شد که اين ھيات رسيدگی و حل 

مرکب است از يک نفر نمايند کارگران استان، 
يک نفر نماينده از طرف مديران استان و يک 

اگر که کارگر .  کار نماينده از طرف وزارت
طرف اخت5ف کارفرما، در يکی از سه تشکل 

شورای اس5می، (کار  بينی شده در قانون پيش

عضويت داشته )  انجمن صنفی، نماينده کارگر
باشد، مرجع تشخيص و حل اخت5ف، يک ھيات 

 نفر نمايندگان کارگران از ٣ نفره مرکب از ٧
 نفر از مديران ٣تشکل مربوط در منطقه، 

کار  واحدھای منطقه و يک نفر نماينده از وزارت
 .است که به پرونده اخت5ف رسيدگی خواھد کرد

حتا اگر استدQل مقامات دولتی اين بود که 
پتروشيمی رازی در منطقه آزاد اقتصادی واقع 

کار خارج است، اما باز ھم  شده و از شمول قانون
دليلی وجود نداشت که پرونده کارگران 
پتروشيمی رازی در دادگاه عمومی و به استناد 
قانون ويژه مقابله با ارازل و اوباش خيابانی 

بلکه رسيدگی به اين پرونده بايد .  بررسی شود
برعھدۀ يک ھيات تخصصی که در مقررات 
اشتغال نيروی انسانی در مناطق آزاد نيز 

در فصل .  شد بينی شده است واگذار می پيش
چھارم مقررات اشتغال نيروی انسانی در مناطق 

 تاکيد شده است که اخت5ف ٣۶ تا ٢٩آزاد، مواد 
بين کارگر و کارفرما در وھله نخست از طريق 
سازش بايد حل شود و اگر از اين طريق حل 
نشد، پرونده بايد به ھياتی مرکب از کارفرما يا 

اQختيار وی، کارگر يا نماينده  نماينده تام
اQختيار وی و نماينده سازمان منطقه واگذار  تام

 .شود تا به اخت5ف رسيدگی کند
از اعتصاب کارگران  قابل ذکر است که بعد

، در جلسه ٩٢پتروشيمی رازی در دی ماه سال 
 دی يعنی درست يک روز قبل ٢٣مشترکی که 

 تن ٣از اولين سفر روحانی به جنوب، با شرکت 
ھای موسی ھنديجانی، مازيار  از کارگران به نام

زاده و غ5محسين حيدری با نمايندگان  رحيم
 و داخلی شرکت برگزار )  ٢(داران خارجی  سھام

گرديد، توافق شد که مصوبه افزايش دستمزد 
التفاوت دستمزد کارگران که از  اجرائی و مابه

اول مھر به مدت چھار ماه به تعويق افتاده بود، 
بيمه تکميلی، اجرای قانون مشاغل .  پرداخت شود
آور برای کليه کارگران پيمانی، از  سخت و زيان
ھای ديگر کارگران بود که قرار  جمله خواست

 بھمن ھمان سال، اين توافق اجرائی ١٨بود از 
التفاوت چھار ماه  اما به جز پرداخت مابه.  شود

ھای کارگران عملی  حقوق، نه فقط ساير خواست
 تن از ٨نشد، بلکه با اع5م شکايت کارفرما، 

کارگران از جمله سه کارگر فوق به دادگاه 
 ۴جلسه اول دادگاه اين سه کارگر .  احضار شدند

 در دادسرای عمومی ماھشھر برگزار ٩٢اسفند 
شد و بعد از آن پرونده به شعبه سربندر ارجاع 
داده شد و سپس کارگران با قرار کفالت آزاد 

 ٢٢دومين جلسه محاکمه اين کارگران در .  شدند
 داده عمومی سربندر ١٠٣ در شعبه ٩٣مرداد 

برگزار گرديد و باQخره دادگاه عمومی ماھشھر 
 اين کارگران را به اتھام ٩٣ شھريور ٢۴در 

 .به حبس و ش5ق محکوم کرد" اخ5ل در نظم"
کار و مقررات اشتغال  که قانون نظر از اين صرف

نيروی انسانی در مناطق آزاد، در کليت خود 
ست و مستقل از  قانون و مقرراتی ضدکارگری

ھای رسيدگی و  که پرونده کارگران در ھيات اين

بينی شده در آن تاکنون چه  حل اخت5ف پيش
نتايجی دربر داشته است، اما مراجعه و استناد به 
اين قانون و مقررات و بررسی پرونده اخت5ف 

بينی شده  ھای پيش کارگر و کارفرما توسط ھيات
در آن، روش مرسومی بوده که تاکنون به آن 

دولت که خود بانی اصلی اين .  شده است عمل می
قانون و مقررات است و البته در زيرپا گذاشتن 
قوانين رسمی يد طوQنی دارد، عامدانه اين 

ھا و معيارھای پيشين  قوانين را دور زده و از نرم
دولت روحانی .  خود نيز عدول کرده است

 ۴١طور که ھنگام افزايش حداقل دستمزد ماده  آن
کار را به زيان کارگران دور زد و آن را  قانون

زيرپا گذاشت، اکنون نيز قوانين ديگری را ايضا 
دارودسته .گذارد به زيان کارگران زيرپا می

روحانی خيلی صريح و روشن خطاب به 
کارگران می گويند؛درنظام سرمايه داری 

! جمھوری اس5می، قانون يعنی اراده سرمايه دار
طبقه استثمارگر حاکم که خودرابرای استثمار 

تر و کسب سود بيشترآماده کرده است،   شديد
کند، برگردۀ کارگران  شمشيرھا را تيزتر می

آورد و اعتصابات کارگری را با   فرود میش�ق
! کند تھديد می"  قانون مجازات اس5می"ساطور 

تر از يک ھفته بعداز صدور  بيھوده نيست که کم
 برای کارگران پتروشيمی ش�قحکم حبس و 

رازی، کارفرمای کاشی گي5نا نيز درست به 
 کارگر ١٠شيوه کارفرمای پتروشيمی رازی، از 

 ١۶اين کارخانه که در اعتراض به عدم پرداخت 
 شھريور دست به ٢۵ماه حقوق کارگران از 

به "  ايجاد اغتشاش"اعتصاب زده بودند، به اتھام 
 تن از اين ٨بََرد و  مراجع قضائی شکايت می

 ٣٠(کارگران در پنجمين روز اعتصاب 
به پليس امنيتی رودبار احضار و به )  شھريور

 .شوند حبس و ش5ق تھديد می
ھا اما جنبش کارگری با واکنش  رغم اين ت5ش به

اعتراضی شديد و به موقع خود نسبت به اين 
تعرض و اھانت آشکار به طبقه کارگر، آن را 
محکوم ساخت و نشان داد که کارگران ايران با 
ھوشياری، اقدامات ضدکارگری طبقه حاکم را 

نظر دارند و در برابر تعرضات و اقدامات  زير
 .بارآن ايستاده است و خواھد ايستاد اھانت

 برای کارگرانی که تنھا ش�قصدور حکم 
دستمزد خود را طلب کرده بودند، به قدری زشت 

ھای به اصط5ح  وقبيح و موھن بود که حتا تشکل
کارگری وابسته به خود رژيم نيز آن را غيرقابل 

سوزی برای  قبول خواندند و البته از زوايه دل
ھمه "نظام و از اين جھت که با اين اقدمات 

شود و  ھای قانونی به روی کارگران بسته می راه
ممکن است کارگران دست به اقدامات ديگری 

به نظام وارد سازد، اين ھای جدی  آسيببزنند که 
 ماھشھر را مث5ً زير سوال  اقدام دادگاه

کسان ديگری به صرف آن که اين حکم .بردند
دريک دادگاه محلی صادرشده است سعی کردند 

اين درست است که .  آن را کم اھميت جلوه دھند
 کارگران پتروشيمی رازی ش�قحکم حبس و 

 رژيم جمھوری اس�می را بايد با يک اعتصاب عمومی سياسی و قيام مسلحانه برانداخت
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ف��وری ک��ارگ��ران زن��دان��ی و ب��ازگش��ت ب��ه ک��ار، 
 . کارگران اخراجی شوند

ف��رام��وش ن��ک��ن��ي��م ک��ه ق��درت م��ا ک��ارگ��ران در 
س�ت و پ�ي�روزی م�ا در گ�رو اي�ن ات�ح�اد   اتحادم�ا

آھ�ن   کارگران مبارز معدن س�ن�گ.  ست  وھمبستگی
بافق نمونه درخشان�ی از ھ�م�ب�س�ت�گ�ی و ات�ح�اد و 

پارچگی را به جن�ب�ش ک�ارگ�ری اي�ران ت�ق�دي�م  يک
آھ�ن ب�اف�ق  بايد از ک�ارگ�ران م�ع�دن س�ن�گ.  کردند

آھ�ن  پرچم اتحادی ک�ه در م�ع�دن س�ن�گ.  بياموزيم
بافق برافراشته شد، در دست گيري�م ، چ�ون ت�ن�ی 
واحد به مقابله با تعرضات س�رم�اي�ه ب�رخ�ي�زي�م ت�ا 

. ھای آينده ھ�م�وارت�ر س�ازي�م راه را برای پيروزی
داران  توانيم و بايد در ب�راب�ر ب�رده ما کارگران می

ھايی که ھر روز ب�ر گ�رده ط�ب�ق�ه  ش�قمدرن و 
ماکارگران می توان�ي�م .  آيد بايستيم کارگر فرود می

وبايد متشکل شويم ، تشکل ھای ط�ب�ق�ات�ی خ�ودرا 
سازمان دھيم،اعتصابات و م�ب�ارزات خ�ود ع�ل�ي�ه 
رژيم حاکم را گسترش دھيم تا نظام بردگی مزدی 

اش  نظامی  –به انضمام تمام دستگاه بوروکراتيک 
داری در آن  را به گورستانی بسپريم که نظام برده

تا بدين وسيله ن�ه ف�ق�ط ازش�ّررژي�م .  دفن شده است
ارتجاعی جمھوری اس�5م�ی ،ق�وان�ي�ن وم�ج�ازات 
ھای آن نجات يابيم بلکه برای ھميشه خ�ود را از 

 .اسارت و بندگی سرمايه رھا سازيم
 :ھا زيرنويس

 ق���ان���ون م���ج���ازات ۶١٨ب���راس���اس م���اده   –  ١
ھ�رک�س ب�اھ�ي�اھ�و و ج�ن�ج�ال ي�اح�رک�ات " اس5می

غيرمتعارف ياتعرض به افراد موجب اخ5ل ن�ظ�م 
و آرامش عم�وم�ی گ�ردد ي�ا م�ردم را ازکس�ب و 

 ٧۴ ماه تا يک سال و ت�ا ٣کاربازدارد به حبس از
 .ضربه ش5ق محکوم خواھدشد

ازح��دود س��ه ھ��زارپ��رس��ن��ل پ��ت��روش��ي��م��ی –  ٢
 ک���ارگ���رزي���رپ���وش���ش ش���رک���ت ١٨۵٠رازی،
،پ��ي��ش��گ��ام " پ��ي��ش��گ��ام��ان ف��ن ان��دي��ش" ک��اری  پ��ي��م��ان

وچند شرکت پيمانکاری ديگرمشغ�ول "  فراصنعت
به کارھستند که دستمزد اين ک�ارگ�ران نس�ب�ت ب�ه 

ک�ارگ�ران . ت�راس�ت  حقوق پرسنل رسمی بس�ي�ار ک�م
 ٨٧ازاسفند س�ال.  خواستار رفع اين تبعيض ھستند

 درص��دس��ھ��ام اي��ن ش��رک��ت ب��ه ب��خ��ش ٨۵ک��ه 
) س���رم���اي���ه گ���ذارازکش���ورت���رک���ي���ه( خص���وص���ی

واگ��ذارگ��ردي��د، روزب��ه روز ب��رمش��ک��5ت اي��ن 
 .کارگران افزوده شده است

 
 

ھای مدار بس�ت�ه ن�ي�ز  کنند، دوربين و خبرچينی می
 ساعته تمام تح�رک�ات ک�ارگ�ران را زي�رن�ظ�ر ٢۴

ک��ارگ��ران ح��ق اع��ت��راض و ت��ج��م��ع و .  دارن��د
اعتصاب ندارند و اگر دست به اعت�ص�اب ب�زن�ن�د، 

 .شوند  و زندان سپرده میش�قفورا به دادگاه و 
ج�وي�ان�ه ب�ه  رغ�م وع�ده دل ھ�ا، ب�ه رغم اي�ن پ�ي�ام به

رغ�م  سرمايه مبنی ب�ر خ�ام�وش�ی ک�ارگ�ران و ب�ه
ممنوعيت اعتراض و اعتصاب، ام�ا اع�ت�ص�اب�ات 
فزاينده و رو به گسترش کارگری نشان داده اس�ت 

. ک��ه اي��ن ت��ھ��دي��دات و ت��رف��ن��دھ��ا ک��ارس��از ن��ي��س��ت
ھ�ا  کارگران نه تنھا خاموش نيستند که خ�روش آن

عليه وضع موجود و برای بھ�ب�ود ش�راي�ط ک�ار و 
زن����دگ����ی در س����راس����ر کش����ور ب����ه گ����وش 

روح��ان��ی و ک��اب��ي��ن��ه وی ن��ه ف��ق��ط ھ��ي��چ . رس��د م��ی
ای ب�رای ب�ھ��ب��ود ش��راي�ط ک�ار و زن��دگ��ی  ب�رن��ام�ه

 ب�رع�ک�س،وظ�ي�ف�ه اص�ل�ی و  کارگران ن�دارد، ب�ل
ب��رد ت��ام و ت��م��ام ب��رن��ام��ه  ھ��ا پ��ي��ش  رس��ال��ت آن

انحصارات مالی چون بان�ک ج�ھ�ان�ی و ص�ن�دوق 
ھ��ای  ال��م��ل��ل��ی پ��ول و اج��رای ک��ام��ل س��ي��اس��ت ب��ي��ن

س�ي�اس�ت�ی ک�ه .  اقتصادی موسوم به نئوليبرال است
ھرجا و در ھر کشوری که به اجرا گذاشت�ه ش�ده، 
جزف5کت و بدبخت�ی ب�ي�ش�ت�ر ث�م�ر دي�گ�ری ب�رای 

اين س�ي�اس�ت ک�ه .  بار نياورده است کارگران آن به
يکی از محورھای اصلی آن کاھش ھزي�ن�ه ت�ول�ي�د 
به بھای کاھش دستمزد و زدن از مزايا و ح�ق�وق 
اجتماعی کارگران است، نارضايتی ب�ي�ش�ت�ری را 
در م�ي�ان ک�ارگ�ران دام�ن زده و اح�ت��م�ال ب��روز 

ھ�ا و ب�رآم�دھ��ای  ت�ر، ش�ورش اع�ت�ص�اب�ات ب�زرگ
دستان را ن�ي�ز  اعتراضی در ميان کارگران و تھی

ت�م�ام�ی ش�واھ�د ح�اک�ی از آن .  افزايش خواھد داد
اس�ت ک�ه ط�ب��ق��ه ح��اک�م از گس��ت��رش اع��ت�ص��اب��ات 
کارگری و سراسری شدن آن وحش�ت دارد و ب�ا 

ص�دور .  تمام توان خود در برابر آن ايستاده اس�ت
ای از ق�ان�ون   ب�ه اس�ت�ن�اد م�ادهش�قحکم حبس و 

م�ج�ازات اس�5م�ی ک�ه م�رب�وط ب�ه زورگ�ي�ری و 
ھ�ای  ست، تنھ�ا ج�زئ�ی از س�ي�اس�ت اوباش خيابانی

 .تر اين طبقه است عمومی
ھ�ا ب�ه ام�ي�ال  اما طبقه کارگر نيز ب�ه اي�ن س�ادگ�ی

. ش�ود دھد و ب�ه آن تس�ل�ي�م ن�م�ی طبقه حاکم تن نمی
ھا  اکنون ھم در برابر اين يورش طبقه کارگر تا ھم

تر از اين بايد ب�ايس�ت�د ت�ا ت�م�ام  ايستاده است و بيش
  داران را ن�ق�ش ھای خوش سرمايه ھا و خواب نقشه

اگر ما کارگران در برابر يورش جدي�د .  برآب کند
ط��ب��ق��ه ح��اک��م ن��ايس��ت��ي��م و ب��ا آن م��ب��ارزه ن��ک��ن��ي��م، 

دھ�د و  بورژوازی حاکم به يورش خ�ود ادام�ه م�ی
در تعرض به حقوق و م�ع�ي�ش�ت ک�ارگ�ری ح�د و 

ای  لذا در ھر کارخانه يا موسسه.  شناسد اندازه نمی
که يک يا چند کارگر يا فعال اعتصاب و ن�م�اي�ن�ده 
کارگران در معرض تعرض کارفرم�ا و دس�ت�گ�اه 

گيرد و يا احض�ار  قضائی و امنيتی رژيم قرار می
و مورد بازخواس�ت و ارع�اب و م�ح�اک�م�ه واق�ع 

شود ھمه ک�ارگ�ران آن ک�ارخ�ان�ه و م�وس�س�ه،  می
متحدا بايد از رفقای کارگر و از ن�م�اي�ن�دگ�ان خ�ود 

گ�رد و آزار  به دفاع برخيزند و خواھ�ان م�ن�ع پ�ی
ای ک��ه  در ھ�ر ک�ارخ��ان�ه و م��وس�س��ه.  آن�ان ش��ون�د

ش�ون�د،  گونه ک�ارگ�ران زن�دان�ی ي�ا اخ�راج م�ی اين
پ��ارچ�ه دس�ت ب��ه  ط�ور ي�ک ک�ارگ�ران ب�ايس�ت��ی ب�ه

اعتراض و اعت�ص�اب ب�زن�ن�د و خ�واس�ت�ار آزادی 

در يک دادگاه محلی صادر شده است، اما 
ست ھر آينه تصور شود واگذاری  انگاری ساده

پرونده اخت5ف کارگر و کارفرما به دادگاه 
 امری ش�ق،عمومی درماھشھر و صدور حکم 

اين حرکت رذي5نه طبقه .  ست  تصادفی و محلی
حاکم به کل کارگران در مقياس تمام کشور 

وار و آگاھانه از  ست آزمون ت5شی.  مرتبط است
سازی  سوی طبقه استثمارگر برای فراھم

ھا، به عرصه  ھای ورود اين نوع دادگاه زمينه
اخت5ف ميان کارگران و کارفرمايان و در نھايت 

دار که ھر  اعطای اين امکان و اختيار به سرمايه
لحظه اراده کرد، با نسبت دادن عناوين و 
اتھاماتی چون تھديد و توھين و اغتشاش و امثال 
آن، ھر کارگر مبارز و معترض و ھر 

کننده را تحويل دادگاه دھد و به زير  اعتصاب
رغم تعليق اجرای حکم حبس  به!   بفرستدش�ق

ش5ق چھار کارگر پتروشيمی، اما طبقه حاکم و 
رژيم سياسی پاسدار منافع آن، به ت5ش برای 

ازپيش فشار بر کارگران  ارعاب و تشديد بيش
گران اعتصاب کارگری  فعال و مبارز و سازمان

ای سخنگوی  محسنی اژه.  ادامه داده است
قضائيه به دفعات ھرگونه اعتصاب و تجمع  قوه

امنيت "و "  خ5ف نظم عمومی"کارگری را 
قلمداد نموده و به روی آن شمشير کشيده "  ملی

ادامه ھمين سياست و با ھمين پشتوانه است .است
ھای ويژه پليس وارد معدن  که در بافق، يگان

شوند و رودرروی کارگران اعتصابی  می
ايستند و يا دادستان رودبار، کارگران احضار  می

کند اگر اعتصاب در کارخانه  شده را تھديد می
ھای ويژه را  کاشی گي5نا متوقف نشود، يگان

ھا به  برای سرکوب کارگران و اعتصاب آن
 .کارخانه اعزام خواھد کرد

توسل و تھديد آشکار ب�ه ق�وه ق�ھ�ري�ه، احض�ار و 
درپ��ی ک��ارگ��ران م��ب��ارز و ف��ع��اQن  م��ح��اک��م��ه پ��ی

ازپي�ش فش�ار ب�ر گ�رده اي�ن  اعتصاب، تشديد بيش
 م�اه ۶گروه از کارگران و باQخره صدور ح�ک�م 

�ق ض�رب�ه ۵٠حبس و Zب�رای چ�ھ�ار ک�ارگ�ر ش 
پتروشيمی با دو ھدف محوری صورت گ�رف�ت�ه و 

اول، پيام به کارگران که ھ�ر .  حاوی دو پيام است
ھ�ا ب�ه ش�دت س�رک�وب  اعت�راض و اع�ت�ص�اب آن

�قش�ود و ب�ا اخ�راج و زن�دان و  میZودي�گ�ر ش 
 –داری ي�ا دوران ارب�اب  ھای شب�ه ب�رده مجازات

ھ�دف دوم ام�ا پ�ي�ام ب�ه .  گ�ي�رد رعي�ت�ی پ�اس�خ م�ی
س�ت  داران خ�ارج�ی داران به ويژه سرم�اي�ه سرمايه

گ�ذاری در م�ن�اط�ق  ھا به سرم�اي�ه برای ترغيب آن
آزاد اقتصادی که در آن ھيچ ک�ن�ت�رل ي�ا ض�اب�ط�ه 

رس�ان�دن اي�ن .  قانونی بر روابط کار حاک�م ن�ي�س�ت
جا نيروی ک�ار ارزان اس�ت، ک�ارگ�ر   پيام که؛ اين

اس�ت و س�ف�ره اس�ت�ث�م�ار "  خ�ام�وش" حق�وق و  بی
روح�ان�ی و .  حد وحصر، پھ�ن و گش�وده اس�ت بی

اعض��ای ک��اب��ي��ن��ه وی ک��ه دس��ت ت��م��ن��ا ب��ه س��وی 
درپ�ی از  داران خارجی دراز نم�وده و پ�ی سرمايه

گذاری دعوت و آنان را ب�ه اي�ن  آنان برای سرمايه
کنند، درعين ح�ال ب�ه آن�ان  کار پرسود تشويق می

دھند که در اين جا کارگران نه تشک�ل  اطمينان می
مستقل دارند و نه اجازه ايجاد آن را، م�ح�ي�ط ک�ار 
کام5 تحت کنترل است و ع5وه بر ج�اس�وس�ان و 
عوامل سرمايه که عليه کارگران پيشرو جاسوسی 



 ۵ ۶٧٨ شماره  ٩٣نيمه اول مھر     ۵

 ائت�ف ضد داعش، اھداف، 
 چرايی و نتايج آن

بيانيه مشترک درباره مقابله با مخاطرات احتمالی در 
 روند تحوMت آتی در ايران

 
 

ھ�ای  جبھه آن با نيروھای دولت مرکزی عراق، گسترش درگيری  جنگ داعش و جريانات ھم
ح�اص�ل .  باری فرو ب�رده اس�ت  نظامی به مناطق کردنشين، جامعه عراق را در بحران فاجعه

ھای ف�ج�ي�ع ش�ھ�رون�دان، ت�رور و ارع�اب گس�ت�رده زن�ان،  اين جنگ در ھمين مدت قتل عام
گرد شديد سياسی و مدنی و فرھنگی ب�ر  زده، تحميل عقب  آوارگی ميليونی مردم مناطق جنگ

اين آش�ف�ت�ه .  گسيختگی بيشتر شيرازه جامعه است جامعه، تشديد تفرقه مذھبی و قومی و ازھم 
بار، ماحصل دو بار لشکرکشی آم�ري�ک�ا و م�ت�ح�دان�ش ب�ه ع�راق، دوازده س�ال  بازار مرگ 

محاصره اقتصادی و يازده سال دخالت مستمر آمري�ک�ا و ج�م�ھ�وری اس�5م�ی اي�ران ب�رای 
بندی کردن يک استبداد مذھبی به جای استبداد رژيم بعث، ت�ح�م�ي�ل آن ب�ه ج�ام�ع�ه و  سرھم 

 .نھايتاً نھادينه کردن شکاف و تفرقه مذھبی و ملی در ميان مردم جامعه عراق است

ھای جھان و منطقه  جنگ جاری در عراق به موازات ادامه جنگ در سوريه و دخالت قدرت
دخ�ال�ت .  ای سوق داده اس�ت در ھر دو جنگ، خاورميانه را به وضعيت پيچيده و پرمخاطره

ھ�ای دي�گ�ر، م�وج�ب ش�ده  ھا در جدال قدرت با دول�ت مستقيم جمھوری اس5می در اين جنگ
ھ�ای م�ذھ�ب�ی و م�ل�ی  است که ايران ھم در معرض مخاطرات احتم�ال�ی و ب�روز کش�م�ک�ش

زده منطقه، جمھوری اس5می خود ي�ک م�ن�ش�أ  ع5وه بر اوضاع بحران.  بار قرار گيرد  فاجعه
ايران در برابر چ�ن�ي�ن .  اصلی تفرقه و شکاف مذھبی و قومی و ملی در ايران و منطقه است

 .مخاطراتی مصونيت از پيشی ندارد

ھای ارتجاعی داخل�ی رژي�م و ن�ارض�اي�ت�ی  سازد، سياست تر می آنچه ابعاد اين خطر را وخيم
بناب�راي�ن .  برند ھا تن از مردم است که از ستم و تبعيض ملی و مذھبی رنج می گسترده ميليون

 .تواند به جامعه ايران نيز سرايت کند بار عراق، می ای فاجعه جنگ فرقه

ما امضاکنندگان زير بر اساس مسئوليت اجتماعی و ت�ع�ھ�د ب�ه دف�اع از م�ن�اف�ع ک�ارگ�ران و 
 :کنيم زحمتکشان در قبال مخاطرات احتمالی، پايبندی خود را به موازين زير اع5م می

بار به ايران و بروز  ای فاجعه با توجه به مخاطرات احتمالی ناشی از سرايت جنگ فرقه – ١
جنگ و جدال مذھبی و ملی در ايران، يگانه راه مقابله با آن را سازماندھی طب�ق�ه ک�ارگ�ر و 

 .دانيم ھای زحمتکش می عموم توده

دھيم و شھروندان را از  ھای مردم ايران ھشدار می درباره اين مخاطرات احتمالی به توده  -٢
اک�ن�ون  از ھم .  داريم ھر گونه آسوده خيالی، ناآمادگی و غافلگير شدن در برابر آن برحذر می

ھای ج�م�ھ�وری اس�5م�ی ب�رای درگ�ي�ر  دھيم در دام فريب ھای مردم ايران ھشدار می به توده
 .ای گرفتار نشويد شدن در جنگ و نزاع فرقه

گری جدی و گسترده به عنوان گام اول اي�ج�اد آم�ادگ�ی در ب�راب�ر  خود را موظف به آگاه  -٣
 .دانيم ای در مسير تحوQت آتی ايران می سرايت اين بحران و وقوع جنگ و جدال فرقه

ھای ھمه جانبه ھستي�م و ت�اک�ي�د  برای جلوگيری از وقوع چنين مخاطراتی متعھد به ت5ش  -٤
کند، س�رن�گ�ون�ی ج�م�ھ�وری  ای که مردم ايران را تھديد می کنيم، يگانه راه مقابله با فاجعه می

ترين منشأ تفرقه مذھبی، ملی و قومی و ناامنی اج�ت�م�اع�ی، ب�ا اراده  اس5می به عنوان اصلی
خواه، برچيدن بساط دولت مذھبی، و استق�رار  انق5بی کارگران، زنان، جوانان و مردم آزادی

 .يک دولت کارگری است

)اقليت(سازمان فداييان   

حکمتيست –حزب کمونيست کارگری ايران   

٢٠١٤ سپتامبر ٢۵ -١٣٩٣ مھر ٢  

٢از صفحه   

ی مسلمانان جھان  ای رھبر خودخوانده خامنه
نفع ايران است، اما از  ربوده، اگرچه از سويی به

سوی ديگر در صورت تحقق سياست آمريکا، 
ايران کمربندی را که از ايران تا فلسطين و لبنان 

عدم دعوت از .  دھد يابد از دست می تداوم می
ی تصميم  نشانه"  ائت5ف"ايران برای شرکت در 

بويژه (اش  جدی دولت آمريکا و متحدان
برای تحقق اين سياست است و )  کشورھای منطقه

روشن است که حتا تا اين لحظه نيز که ھنوز 
تغيير چندانی در آرايش نيروھا صورت نگرفته و 

اش تنھا به بمباران ھوايی  آمريکا و متحدان
ای  مشغول ھستند، موقعيت و جايگاه منطقه

حکومت اس5می ايران به خطر افتاده و تضعيف 
شده است و اين يکی ديگر از نتايج تحوQت اخير 

 .باشد می
گونه که در باQ آمد، جنگ خاورميانه  ھمان
ھای ارتجاعی در دوران  ی ديگری از جنگ نمونه

داری در عصر  زوال و گنديدگی سرمايه
ھای  امپرياليسم است، جنگی که قدرت

ای بر سر منافع خود آغاز و  امپرياليستی و منطقه
ھا،  اش برای توده اند و تنھا نتيجه به آن دامن زده

برای کارگران و زحمتکشان، گسترش فقر، 
. شماراست  ھای بی بيکاری و از دست رفتن  جان

ی آن است، مردمی که با  يک نمونه"  کوبانی"
ھای پيشرفته و  ھايی ابتدائی به نبرد با س5ح س5ح
ھا و توپخانه داعش برخاستند، برای حفظ  تانک

اما در اين ميان دولت ترکيه .  چه که دارند آن
رسانی به  ت5ش دارد تا با ممانعت از کمک

ھا،  ھا و پيوستن داوطلبان ُکرد به آن پيشمرگه
مقدمات کشتار پيشمرگان مستقر در کوبانی را در 

در اثر .  فراھم سازد"  ائت5ف"سکوت عملی 
جنگی که امپرياليسم آمريکا از افغانستان آغاز 

چنان ادامه دارد، تاکنون صدھا ھزار  کرد و ھم
اين ارقام .  اند ھا نفر آواره شده نفر کشته و ميليون

ھای  ھا و ديگر انسان اگر چه برای کمونيست
شريف و آگاه، بسيار مھم ھستند و جان ھر 

شان ارزشمند، اما برای  قربانی جنگ برای
ھای امپرياليستی و ديگر نيروھای  قدرت

ھا و  ھا آدم برای آن.  ارتجاعی ھيچ مھم نيستند
کند که به منافع  جا اھميت پيدا می شان آن جان
برای باور آن .   و حقيرشان ربط داشته باشد پَست

چه که  ست تنھا به ھمين امروز و آن نيز کافی
 .افتد نگاه کنيم اتفاق می
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قرار داد و خود را "  مورد تضعيف و توھين"
ھمواره طرفدار ابتکار در سياست خارجی و "

از اين : "گويد زمانی ديگر، می.  نامد می"  مذاکره
ای عايد نشد بلکه لحن  ارتباطات نه تنھا فايده

آميزتر شد و توقعات  ھا تندتر و اھانت آمريکايی
تری را در جلسات مذاکرات و  ی بيش طلبکارانه

(ھای عمومی بيان کردند در تريبون ديدار با ." 
وزير امور خارجه، سفيران و مسئوQن 

ھای ايران در خارج از کشور، مرداد  نمايندگی
 )  در مرداد ماه١٣٩٣

در اين مقاله فرصت کافی برای پيگيری و 
ھا و اقدامات سران جمھوری  شماری گفته گاه

اس5می و کشورھای طرف مذاکره به ويژه 
اما اگر از سويی، تحوQت .  آمريکا وجود ندارد

منطقه و اقدامات سران جمھوری اس5می و 
آمريکا را بررسی کنيم، و از سوی ديگر 

ھای امنيتی رژيم و از  فراموش نکنيم که سياست
ھای خارجی در شورای عالی امنيت  جمله سياست
ای و  شود که نماينده خامنه ريزی می ملی برنامه

شويم  رئيس جمھور عضو آن ھستند، متوجه می
ضرورتا ...  اين گونه اظھارات ناشايست"که 

و مذاکرات "  ناقض گفتگوھای ديپلماتيک نيست
ھای  بر سر موارد مورد اخت5ف از جمله سياست

. ادامه دارند"  ضرر"رژيم در منطقه به رغم 
که رو به مخاطب "  اظھارات ناشايستی"

ی  المللی داشت و چيزی نبودند جز ادامه بين
. ھا ھا در سطح رسانه مذاکرات پنھانی سران رژيم

ای نيز به رغم مضر دانستن ارتباط با  خامنه
آمريکا، در ھمان ديدار با سران ديپلماسی رژيم، 

 .شمارد را مستثنا می" موارد خاص"
 مھر وزير امور خارجه روسيه خبر ٧در 
"دھد می  درصد از راه حل نھايی ٩۵حدود : 

 درصد ۵مورد توافق قرار گرفته است اما 
." مانده شامل دو يا سه مسئله بسيار مھم است باقی

"ی محمد جواد ظريف به گفته ھنوز اخت5ف : 
ھنوز مقداری اخت5ف بر سر تمامی .  وجود دارد

اگر حادثه خاصی روی ."  مسايل وجود دارد
مقداری "ندھد، بايستی سرانجام تا آذر ماه اين 

. نيز حل شوند"  اخت5ف بر سر تمامی مسايل
ی روسی از  روحانی در گفتگو با يک رسانه

نامه  ايران برای امضای موافقت"  عزم راسخ"
به احتمال .  گويد ای در تاريخ مقرر سخن می ھسته

زياد نيز يکی از مسايل مورد اخت5ف، مسئله 
 .رژيم سوريه است

جمھوری اس5می که از آغاز بحران سوريه، 
ی خود در  طلبانه برای پيشبرد اھداف توسعه

منطقه به حمايت از متحد خود، يعنی بشار اسد 
گيری داعش و ت5ش  پرداخت، اکنون با قدرت

آمريکا و متحدانش برای مقابله نظامی با آنان، 
فرصت را غنيمت شمرده و خود را مخالف 

ايران که در .  زند جا می"  تروريسم"واقعی 
ی نظامی و  ائت5ف نظامی آمريکا برای مقابله

تضعيف داعش بازی داده نشده است، مکررا 
کند اين حم5ت تأثير ندارند و راه حل  اع5م می

آمريکا نيز با .  آن بايد در منطقه جستجو شود
اوباما در ھمان مصاحبه تأکيد . نظر است ايران ھم

"کند می قوه نظامی تنھا بخشی از راه مقابله با : 
زمان به يک راه حل سياسی نياز  ھاست و ھم آن

تواند بخشی  فرصت داشته باشد تا نشان دھد می
باشد و نه ) در مبارزه با داعش(از راه حل منطقه 
"دھد و ادامه می.  بخشی از مشکل رھبران : 

تر در عراق  توانند به احيای ثبات بيش ايرانی می
ھا آماده برای  و ھمچنين سوريه کمک کنند، آن

اين ماموريت ھستند و ما نيز از اين امر استقبال 
 ."کنيم می

ھای انتخاباتی  ھا، از وعده ت5ش برای رفع تحريم
روحانی در سال گذشته و مأموريت اصلی وی 
برای حل معض5ت رژيم در عرصه سياست 

پس از انتخابات، وی اگر به ھيچ .  خارجی بود
ھايش در زمينه معض5ت متعدد  يک از وعده

الملل،  مردم عمل نکرد، اما در زمينه روابط بين
سياست ديپلماتيک فعالی را در پيش گرفت، زيرا 

ھای متعدد به اين  حيات جمھوری اس5می با رشته
ت5ش برای حل بحران .  امر گره خورده است

ھا تنھا  ای، جھت رفع يا حداقل کاھش تحريم ھسته
يکی از اقدامات ديپلماتيکی بود که دولت روحانی 
برای خروج جمھوری اس5می از انزوای 

اقدامی که به علت .  المللی در پيش گرفت بين
ھای خارجی و داخلی،  ھا و تبليغات رسانه جنجال

رژيم نيز .  الشعاع قرار داد ساير اقداماتش را تحت
دانست که طی اين مذاکرات به ظاھر  می

ديگری نيز به ميان "  مسايل اساسی"ای،  ھسته
کشيده خواھند شد و بدون حل آن مسايل، اين 

 .مذاکرات موفقيتی به دنبال نخواھند داشت
نيز سياست خارجی رژيم، به "  مسايل اساسی"آن 

اس5ميستی رژيم  سياست پان.  ويژه در منطقه بود
برای گسترش نفوذ و تأثير خود بر تحوQت 
کشورھای منطقه که کشورھای غربی و برخی 

" حمايت از تروريسم"از کشورھای منطقه، 
ای با حل  پس، موفقيت مذاکرات ھسته.  نامند می

المللی پيوندی  بحران سياسی در مناسبات بين
جمھوری اس5می نيز .  ناگسستنی داشت و دارد

. از ھمان ابتدا به خوبی به اين پيوند واقف بود
 در ديدار با مسئوQن و ١٣٩٢ تير ماه ۵ای  خامنه

: کارکنان قوه قضاييه به اين امر چنين اشاره کرد
ای به  ھا نبود، موضوع ھسته اگر لجبازی آن"

ی حل پيش  بارھا تا لحظه.  شد راحتی حل می
... ای امضا کرد رفتيم، امضا کردند، آژانس ھسته

ای   ھسته شد، پرونده خوب بايد قضيه تمام می
ھا  آمريکايی.  کرد کشور بايد پايان پيدا می

ب5فاصله يک چيز جديد را مطرح کردند، آوردند 
مقامات گوناگون آمريکا نيز بر لزوم ."  وسط

تغيير سياست خارجی ايران در منطقه و ارتباط 
ھا و سياست خارجی رژيم تأکيد  بين تحريم

به عنوان مثال، جان کری، وزير امور .  اند داشته
 به ١٣٩٢ آذر ماه ١٩خارجه آمريکا در 

اگر ايران به حمايت خود : "صراحت اع5م کرد
ھا  هللا ادامه دھد، تحريم از دولت سوريه و حزب

 ."يابند کاھش نمی
ای دولت روحانی  از ھنگام آغاز مذاکرات ھسته

+  ١با کشورھای  ھای  ای در فرصت  خامنه۵ 
مختلف سخنان ضد و نقيضی در رابطه با اين 

زمانی تيم .  مذاکرات بر زبان آورده است
مأموران دولت جمھوری "کننده را  مذاکره
خواند و  می"  ھای انق5ب بچه"و "  اس5می

خواند يا "  کار سازش"ھا را  گويد نبايد آن می

راه حل سياسی برای اين : "ی وی به گفته."  است
بحران اھميت کليدی دارد، راه حلی که حاصل 

و ."  مصالحه ميان جوامع سنی و شيعه باشد
در عراق و "  جوامع شيعی"کيست که نداند که 

سوريه تحت نفوذ جمھوری اس5می و بشار اسد 
 ھستند؟ 

درباره نفوذ و مداخله ايران در عراق و تحوQت 
ھای قبلی  سياسی آن مقاQت متعددی در شماره

ھمين اندازه اشاره .  نشريه کار نوشته شده است
گيری يا برکناری مالکی از پست  کنيم، کناره

وزيری عراق و روی کار آمدن دولت  نخست
. بود حيدر العبادی بدون توافق ايران ممکن نمی

گفته شد ايران از ائت5ف نظامی عليه داعش کنار 
سی خبر  بی  شھريور بی١۴گذاشته شد، اما در 

داد، رھبر ايران به قاسم سليمانی، فرمانده سپاه 
قدس اجازه داده برای مبارزه با داعش، با آمريکا 

سخنگوی وزارت خارجه ايران .  ھمکاری کند
اين خبر را تکذيب کرد، اما کريستيان امانپور، 

ان گفت، فواد معصوم، رئيس  ان خبرنگار سی
ای تأييد کرده است  جمھوری عراق در مصاحبه

که اين ھمکاری ميان ايران و آمريکا در جريان 
جمھوری اس5می بايد اذعان کند داعش، .  است

اش آمد و روند  در اين برھه زمانی به ياری
 .دستيابی به توافق را شتاب بخشيد

نامه امنيتی واشنگتن و كابل   مھر، توافق٧دوشنبه 
ای که محور اصلی آن  نامه  توافق.به امضا رسيد

ھاست که امضای آن  مسايل امنيتی است و مدت
. عليرغم اصرار آمريکا به تعويق افتاده است

اشرف غنی احمدزی، رئيس جمھور "اکنون 
. جديد افغانستان حاضر به امضای آن شده است

آيا بايد اين تقارن را اتفاقی ناميد يا چراغ سبزی 
از سوی جمھوری اس5می به آمريکا برای 

 ای؟ ھای منطقه ھمکاری در زمينه سياست
در ھمان ديدار مرداد ماه با سران ديپلماسی 

دوران گذر به "ای دوران فعلی را  رژيم، خامنه
خواند و خواھان  می"  يک نظم جھانی جديد

دستگاه "  حضور فعال، ھوشمندانه و مقتدرانه"
جايگاه و استحکام جمھوری "شود تا  ديپلماسی می

اس5می در چندين ده سال آينده و در نظم جديد 
جھانی به عنوان جايگاھی برجسته تثبيت شود 
وگرنه در جھان پيش رو، از موقعيت Qزم 

 ."برخوردار نخواھيم بود
تنھا اين روابط ايران با "  جايگاه"برای يافتن اين 

آمريکا و کشورھای اروپايی نيست که بايد بھبود 
يابند، بلکه روابط با کشورھای منطقه نيز از 

کشورھای عربی .  اھميت خاصی برخوردارند
اس5ميستی جمھوری  ھای پان منطقه، سياست

 کشور ۶.  دانستند اس5می را خطری عليه خود می
ھای خليج فارس شامل  عضو شورای ھمکاری

عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی، 
، در بيانيه ٢٠١٢کويت،عمان و بحرين، در سال 

نھايی نشست شورا بر مداخله ايران در امور 
داخلی کشورھای عضو تأکيد کردند و نگرانی 

ی به عنوان تھديدی  ای ھسته خود را از برنامه
اما پس از .  عليه امنيت منطقه ابراز کردند

ای در اواخر نوامبر سال  توافقات موقت ھسته
ظريف راھی يک تور )  اوايل آذر(گذشته 

ای شد و با مقامات کويت، عمان،  امارات  منطقه
با آن که وزير .  متحده عربی و قطر م5قات کرد

امور خارجه ايران در اين تور، در رياض توقف 
بوکی خود از تمايل  نکرد، اما در صفحه فيس

١از صفحه   

٧درصفحه   
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در "ايران برای م5قات با مقامات سعودی 
ھا برای مذاکرات سودمند  صورت آمادگی آن
 ٩٣در فروردين .  خبر داد"  برای ھر دو طرف

اوباما برای بھبود روابط سرد بين عربستان و 
ای با ايران و  آمريکا پس از توافقات موقت ھسته

نارضايتی عربستان از سياست آمريکا در قبال 
به گزارش .  سوريه، سفری به عربستان کرد

 و ورود ٩٢، از بھمن "السفير"روزنامه لبنانی 
به سمت سفير جديد "  عبدالرحمن الشھری"

ھايی بين او و مقامات  عربستان در ايران، نشست
در ھمان فروردين، .  شده است ايرانی انجام می

از سفر يک مقام ايرانی به عربستان در "  السفير"
ای نزديک خبر داد و به نقل از منابعی آگاه  آينده

ھای بين ايران و  ابراز اميدواری کرد که تماس
عربستان دارای تأثيرات مثبتی در سطح روابط 

 ."دو جانبه و بحران سوريه و پرونده لبنان باشد
توافقات ايران و "  پرونده لبنان"در مورد 

در "  تمام س5م"عربستان در قالب تشکيل دولت 
 ٢۴دولتی متشکل از .  لبنان خود را عيان کرد

و "   مارس١۴" تن از آنان وابسته به ٨وزير که 
هللا   تن از وزرای حامی حزب٨مخالف سوريه، 

 .طرف است  وزير بی٨و طرفدار سوريه و 
ھای ديپلماتيک، وزير امور  در ادامه اين ت5ش

خارجه ايران و سعود الفيصل، وزير امور 
 شھريور در ٣٠خارجه عربستان روز يکشنبه 

ظريف پس از اين .  نيويورک م5قاتی داشتند
ای جديد در  ورق خوردن صفحه"ديدار آن را 

الفيصل نيز .  توصيف کرد"  روابط بين دو کشور
بر نفوذ ايران و عربستان در منطقه و ھمکاری 

 .دوجانبه در روند صلح و امنيت منطقه تأکيد کرد
ھاست که مقامات يمن ايران را به دخالت در  سال

اھالی يمن .  کنند امور داخلی اين کشور متھم می
جنوبی معتقدند که بعد از تحوQت سياسی موسوم 

چنان به  ، دولت مرکزی جديد ھم"بھار عرب"به 
دھد و  آميز عليه آنان ادامه می ھای تبعيض سياست
ايران نيز از اين .  رو خواھان جدايی ھستند از اين

برداری کرده و با ارسال  زمينه نارضايتی بھره
س5ح و آموزش نظامی، اين اقليت شيعی را در 
برابر دولت مرکزی که مورد حمايت عربستان و 

اين نيز احتماQ از .  کند آمريکاست تقويت می
ھمکاری دوجانبه در "ست که بايد در  مواردی

مورد مذاکره قرار "  روند صلح و امنيت منطقه
 .گيرد

به اين ترتيب روحانی بايستی کشاکش ميان 
جمھوری اس5می و کشورھای غربی و منطقه را 
به ساحل آرامش نسبی و منطبق با مناسبات و 

آرامشی در مرزھای نه .  الملل برساند عرف بين
جنگ و نه صلح، يا ھم جنگ و ھم صلح، روابط 
ديپلماتيک جاری بين کشورھای جھان 

با توجه به اين امر که روابط .  داری سرمايه
ديپلماتيک از جمله مسايلی ھستند که نياز به 

آيد  تدارک و صرف زمان دارد، به نظر می
اش از قبل  روحانی برای پيشبرد مأموريت

ھای Qزم را انجام داده و مدت  ريزی برنامه
ھا را به اجرا در  آن"  انتخاب"کوتاھی پس از 

 . آورده است
در حال حاضر، ايران و آمريکا و بسياری از 
کشورھای ديگر بر سر خطر داعش به توافق 

۶از صفحه   

گرای در  اما اگر داعش نيروی اس5م.  اند رسيده
برای کسب قدرت و تثبيت دولت "  جھاد"حال 

اس5می است و برای رسيدن به ھدفش از ھيچ 
گردان نيست، جمھوری اس5می،  جنايتی روی

.  سال پيش به قدرت رسيد٣۵داعشی است که 
گرايی که خود با توافق ضمنی  دولت اس5م

آمريکا، و بر اثر ھراس امپرياليسم از پيروزی 
گيری کارگران و زحمتکشان و  انق5ب و قدرت

داری، انق5ب ايران را  سرنگونی نظام سرمايه
گيری  اين رژيم نوپا، پس از قدرت.  مصادره کرد

با آمريکا دچار اخت5فاتی شد و روابط ديپلماتيک 
ی گفتمان ضد  زمان، غلبه ھم.  دو کشور قطع شد

امپرياليستی در اوايل انق5ب بر اثر نفوذ 
نيروھای کمونيست و چپ انق5بی در ميان مردم، 

مبارزه با "رژيم را واداشت اين اخت5فات را 
فريبی خود را  جلوه دھد و با عوام"  امپرياليسم

 .رھبر مبارزه ضد امپرياليستی جا بزند
دولت جمھوری اس5می طی ساليان پس از آن، با 

صدور "اس5ميستی تحت عنوان  اتخاذ سياست پان
به گسترش نفوذ خود، تقويت و "  انق5ب اس5می

گرايانه به ويژه شيعی  ھای اس5م حتا ايجاد جنبش
پرداخت تا موقعيت خود را در منطقه تحکيم کند 
و به کشوری غير قابل اغماض در تحوQت 
سياسی منطقه تبديل گردد و از اين رھگذر، 

ی حيات خود را در مقابل تھديدات احتمالی  ادامه
 .تضمين کند

 سال، اين سياست ثمر ٣۵امروزه پس از گذشت 
ثمری که ھاشمی رفسنجانی در ديدار .  داده است

 مھر با جمعی از اعضای مجمع کارآفرينان ٧
: کند چنين بيان می)  داران است منظور سرمايه(
ھا دريافتند که ايران يک کشور قدرتمند  غربی"

به ھمين دليل است که ائت5ف .  در منطقه است
المللی مبارزه با داعش دست نياز به سوی  بين

داند بدون کمک ايران  ايران دراز کرده و می
 ."شود از شر داعش نجات پيدا کرد نمی

در "  بيزينس استاندارد"در خبرھا آمده است، 
دستی داده نشد اما يخ روابط "تحليلی با عنوان 

نوشته "  ايران و آمريکا در حال ذوب شدن است
است، با آن که باراک اوباما و حسن روحانی با 

ھای آنان  ندادند، اما سخنرانی"  دست تاريخی"ھم 
ھای خطاناپذيری از تمايل  در سازمان ملل نشانه

 .دھند طرفين به ادامه گفتگو را نشان می
داری، ديپلماسی سری  ديپلماسی جھان سرمايه

سری برای نامحرمان يعنی مردم کشورھا، .  است
ديپلماسی پشت درھای بسته .  نه برای قدرتمداران

توان از تمام  در نتيجه نمی.  ھای بسيار و با ناگفته
زوايای  توافقات و امتيازات رد و بدل شده مطلع 

چه در افق کنونی روابط ديپلماتيک ايران  آن.  شد
خورد،  با کشورھای غربی و منطقه، به چشم می

 .کاھش تنش بين ايران و آمريکاست
 

 کمک ھای مالی
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در ايران، آمار واقعی تعداد بيکاران اع5م 
 ميليونی که چند سال پيش، از ٨از .  شود نمی

سوی نمايندگان مجلس ارتجاع مطرح شد، تا 
 ميليونی که اخيراً وزير کار اع5م کرده ۶

 ميليونی که مرکز آمار ٣است و حدود 
يک آمار دقيق و  گزارش داده است، ھيچ

. واقعی از تعداد بيکاران در ايران نيست
 ٨آنچه مسلم است، اين تعداد قطعاً بيش از 

که اکثريت  ميليون است و با توجه به اين
ھا  ھا را در طول اين سال دانشجويان دانشگاه

دادند و نيز  دختران دانشجو تشکيل می
ھای زن ستيزانه رژيم جمھوری  سياست

اس5می، اکثريت بزرگ جمعيت بيکاران را 
 .دھند در ايران زنان تشکيل می

دليل اين گستردگی بيکاری در ميان زنان 
 چيست؟ 

ترديدی نيست که در پی ھر بحران اقتصادی 
داری، اين زنان ھستند که  نظام سرمايه

بينند و در زمره اولين  بيشترين آسيب را می
اين .  شوند اند که اخراج می گروه از کارگران

نيز واقعيتی است که حتا در کشورھايی که 
برابری حقوقی زن و مرد، به رسميت 

ھا  شده است، اشتغال زنان با تبعيض شناخته
ھای پوشيده و آشکار ھمراه  و محدوديت

اکنون  لذا اتفاقی عجيب نيست که ھم.  است
داری پيشرفته نظير  در يک کشور سرمايه

انگليس نيز، تعداد زنان بيکار، دو برابر 
 .مردان باشد

در ايران، اما فقط با بحران اقتصادی و 
فقط تبعيض و .  عواقب آن مواجه نيستيم

کند، بلکه دولتی  نابرابری نيست که عمل می
دينی در اينجا حاکم است که سياستی آگاھانه 
برای بيکارسازی زنان و عدم استخدام و 

توان  چنين چيزی را نمی.  اشتغال زنان دارد
جز در کشوری که دولت دينی بر آن حاکم  به

 .است، سراغ گرفت
اين سياست، در اساس منشاء گرفته از دين 
اس5م است که تبعيض و نابرابری نسبت به 

داند و برای زن  زنان را خواست خدا می
داری در خدمت مرد قائل  ای جز خانه وظيفه
 .نيست
يابد  که دولتی در يک کشور استقرار می وقتی

که در آن دين و دولت در يکديگر 
اند و نمايندگان سياسی طبقه حاکم  شده ادغام

در قدرت دولتی، اجرای فرامين خدا، قرآن 
دھند،  و پيامبر را در دستور کار قرار می

آنگاه محصور ساختن زنان به چھارديواری 
اس5می و سياست عدم   –خانواده سنتی 

  اشتغال زنان در خارج از خانه، به
جزءQيتجزائی از سياست دولت تبديل 

کند که اين دولت  فرقی ھم نمی.  گردد می

دينی به کدام فرقه و شعبه دين اس5م تعلق 
جمھوری اس5می ايران، ھمان فرامين .  دارد

کند که دولت دينی  قرآنی را اجرا می
ھای حاشيه  نشين عربستان سعودی، شيخ

فارس، دولت اس5می داعش، طالبان،  خليج
. المسلمين و غيره بوکوحرام، الشباب، اخوان

 .آيد حساب نمی قدر ناچيزند که به ھا آن تفاوت
تواند،  که دولت اس5می تا کجا می اما اين

دستورات و فرامين زن ستيزانه اس5م را به 
مرحله اجرا درآورد، البته به درجه تکامل 
کشورھا، سطح مبارزه طبقاتی، آگاھی و 

مث5ً در .  مقاومت توده مردم وابسته است
گرای  کشوری نظير تونس، گروه اس5م

که سه سال  المسلمين نھضت، ھمين اخوان
پيش قدرت را گرفت، ت5ش نمود دولتی 
اس5می از نمونه جمھوری اس5می ايران و 

اما .  عربستان را در اين کشور مستقر سازد
مقاومت متشکل طبقه کارگر و زنان آگاه 
تونسی، اين اجازه را به اين دارو دسته 

گرايان،  گرا نداد، لذا اس5م مرتجع اس5م
نشينی شدند و نتوانستند  ناگزير به عقب

ھای خود را  خواستند سياست گونه که می آن
 .ازجمله عليه زنان پيش ببرند

در ايران، جمھوری اس5می از ھمان 
نخستين روز موجوديت خود، ت5ش نمود 

گام مقررات اس5می عليه زنان را به  به گام
مرحله اجرا درآورد و اشتغال زنان را در 
مؤسسات دولتی و غيردولتی مدام محدودتر 

درمجموع تا يورش سرکوبگرانه سال .  سازد
، به علت مبارزه و مقاومتی که در برابر ۶٠

اين سياست رژيم در جريان بود، نتوانست 
ازآن، از ھر  اما پس.  چندان موفق باشد

فرصتی برای محدودتر ساختن اشتغال زنان 
ھا به خانه استفاده کرده  و بازگرداندن آن

نژاد است که اين  در دوره احمدی.  است
سياست، در واقعيت، شکلی مدون به خود 

گيرد و اکنون نيز در دوره روحانی، با  می
 .يابد شود و ادامه می شدتی بيشتر اعمال می

از ديدگاه جمھوری اس5می، نھاد خانواده 
مذھبی، يک نھاد مقدس اس5می   –سنتی 

حسب  در اين شکل از خانواده، به.  است
ضوابط اس5می، مرد ارباب و فرمانده، زن 

مرد، قدرت .  بردار است برده و فرمان
آور خانواده است و زن،  اقتصادی و نان

محتاج مردی که وسايل معاش او را تأمين 
در اين شکل از خانواده، زن .  کند می

ای جز ارضای نيازھای جنسی مرد،  وظيفه
ھا، آشپزی و  بچه آوردن و مراقبت از آن

 .نظافت خانه را ندارد
ھای اين شکل خانواده  که ارزش برای اين

مقدس و نقش و موقعيت برتر مرد، حفظ 

شود و موازنه قدرت بر ھم نخورد، دولت 
داند که کار زن  اس5می وظيفه دينی خود می

را در خارج از خانه که متضمن کسب 
درآمد و استق5ل اقتصادی است، به طرق 

اما ع5وه بر .  مختلف ممنوع و محدود سازد
فقط از ديدگاه دولت دينی، زن،   اين، نه

صاحب و مالکی به نام مرد دارد که جز او، 
در حد اع5ی رعايت مقررات اس5می، ھيچ 
مردی حتا مجاز به ديدن صورت و موی 
سر زن نيست، بلکه اين مذھب و اين دولت 
مذھبی، زن را نيمه انسان و موجود 

تواند تمام  داند که می النفسی می ضعيف
رو بر  ازاين. جامعه اس5می را به فساد بکشد

اين باور است که اشتغال زنان و اخت5ط و 
تواند موجب  ھا با مردان، می ارتباط آن

خودآرائی زنان برای جلب مردان و 
ھا گردد که  برانگيخته شدن غرايز جنسی آن

پاشيدگی خانواده مقدس اس5می  پيامد آن ازھم
ی اس5می خواھد  و شيوع فساد در جامعه

ی جداسازی زن و مرد، از  تمام فلسفه.  بود
اين نگرش فوق ارتجاعی و زن ستيزانه 

راه .  گردد دولت دينی اس5می ناشی می
ع5ج قطعی آن نيز از ديدگاه دولت دينی، 

 .ممنوع و محدود ساختن اشتغال زنان است
اما معضلی که جمھوری اس5می با آن  

داری  روست، حاکميت مناسبات سرمايه روبه
در ايران است که در خ5ف جھت خواست 

 .کند و تمايل جمھوری اس5می عمل می
ھای کارگری که سطح دستمزد  در خانواده

پايين است و جوابگوی حتا حداقل معيشت 
خانواده کارگری نيست، زنان کارگر، 
ناگزير به کارند و خانواده مقدس اس5می را 

افزايش روزافزون فقر، .  ريزند در ھم می
افزايش ط5ق، ناايمنی اشتغال، حتا برای 

سوی  اقشار غيرکارگر، زنان بيشتری را به
اشتغال و يافتن کاری در خارج از خانه 

 .دھد سوق می
داری، برای عملکرد خود به  نظام سرمايه

ھايی  يک حداقل سواد پايه و نيز تخصص
نياز دارد که گاه فقط از عھده زنان ساخته 

بنابراين دولت دينی جبراً ناگزير .  است
شود، درب مراکز آموزشی را به روی  می

ھا را در خارج  دختران باز کند و حضور آن
. از خانه و در مجامع عمومی تحمل نمايد

خواھد حتا از طريق  بورژوازی حاکم می
ويژه در سطح  ايجاد مؤسسات آموزشی به

عالی که يک نمونه آن دانشگاه آزاد است، 
ھا  لذا ميليون.  سود عايد خود سازد

کرده دانشگاھی از اين دانشگاه  تحصيل
. بيرون آمده که اکنون در جستجوی کارند

ع5وه بر اين، حتا اجرای برخی مقررات 
کند که اين  اس5می دولت دينی ايجاب می

دولت و يا مؤسسات خصوصی، فقط زنان 
 .را استخدام کنند

ھا مانع از آن نيست که  اما تمام اين واقعيت
دولت اس5می، برای حفظ و حراست از 

 ت�ش آگاھانه جمھوری اس�می در بيکارسازی و
  محدوديت اشتغال زنان
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خانواده اس5می و خ5ص شدن از معضل 
ھا زنی که در جستجوی کارند،  ميليون

سياست محدودسازی و ممنوعيت اشتغال 
 .زنان را پيش ببرد

گونه که  در جھت پيشبرد اين سياست، ھمان
ھايی که از  دانيم سوای موانع و محدوديت می

ھای فعاليت زنان  ھا پيش در برخی زمينه سال
وجود داشته، محدودسازی ورود دختران به 

ھای  ھا، از طريق حذف برخی رشته دانشگاه
تحصيلی و موانع ديگر به مرحله اجرا 

 .درآمده است
کابينه روحانی عجالتاً ھرگونه استخدام در 
دستگاه دولتی را به حالت تعليق درآورده و 

ويژه زنان در  اندازی برای استخدام به چشم
اخراج و .  مؤسسات دولتی وجود ندارد

 ھزار معلم که اکثر ٢٠٠بازنشسته کردن 
دھند، بخش ديگری  ھا را زنان تشکيل می آن

ھا در  اين اخراج سازی.  از اين سياست است
. ھای دولتی در جريان است تمام وزارتخانه

وظايف برخی زنان در ادارات و مؤسسات 
اقدام .  شود دولتی به مردان واگذار می

شھرداری تھران در اين مورد، نه استثنا، 
 .بلکه يک نمونه است

افزايش فشارھای متعدد به زنان در مؤسسات 
دولتی و خصوصی، ازجمله دستمزدھای 
پايين درازای کاری که به مردان دستمزد 

شود، مشاغل سطح پايين  بيشتری پرداخت می
برای زنان با تحصي5ت عالی، عدم مشارکت 

ھا، انواع و اقسام  گيری ھا در تصميم آن
تبعيض و تحقير، عامل ديگری برای بيرون 

. راندن زنان از مؤسسات مختلف است
اقدامات متعدد رژيم برای افزايش جمعيت، و 
ظاھراً قائل شدن به امتيازات و تسھي5ت 
برای زنان شاغل باردار، عم5ً راه ديگری 

. باشد برای اخراج زنان شاغل می
ھای دولتی نشان  ھای متعدد رسانه گزارش

سال گذشته، بخش بزرگی  دھند که در يک می
از زنان شاغل، پس از مرخصی دوران 

. اند زايمان و بازگشت به کار، اخراج شده
ھای ديگری از نمونه دورکاری و کار  طرح

در خانه نيز در خدمت ھمين سياست رژيم 
 .بوده است

کل سياست .  اما اين ھنوز تمام مطلب نيست
رژيم در اين است که بازار کار را به نحوی 

. تنظيم کند که اولويت استخدام با مردان باشد
ھای  خواه از طريق وضع قوانين و طرح

طرح جامع جمعيت و تعالی "جديد، از نمونه 
يا در عمل، بدون نياز به چنين "  خانواده

 .قوانين و مقرراتی
دولت دينی ابزارھای متعددی حتا برای 
جلوگيری از استخدام زنان در مؤسسات 

اين واقعيتی است بر .  خصوصی دارد
ھمگان روشن که امروزه تقريباً در تمام 
واحدھای بزرگ و حتا متوسط توليدی، زنان 

دار در  ھم نفع سرمايه.  اند از اشتغال محروم
اين است و ھم مقررات دولت دينی آن را 

ای، تنھا  شايد در ھر موسسه.  کند ايجاب می
بخش .  اند چند زن به کارھای دفتری مشغول

بيشتر زنان شاغل در مؤسسات خدماتی 
مشغول به کارند که در اينجا نيز فشار 
مقررات دولت دينی، عاملی برای اخراج و 

 .حتا استعفای زنان است
بنابراين تحت يک چنين شرايطی که زنان با 

آور نخواھد بود که  اند، تعجب آن مواجه
تنھا بر تعداد شاغ5ن زن افزوده نگردد،  نه

سال از تعداد زنان شاغل کاسته  به بلکه سال
با اين . و بر جمعيت زنان بيکار افزوده گردد

اوصاف روشن است که باوجود دولت دينی 
حاکم بر ايران و سياست آگاھانه اين دولت 
برای محدودتر ساختن استخدام و اشتغال 
زنان، حتا اگر تعديلی نيز در اوضاع 
اقتصادی و بحران موجود رخ دھد، در 
وضعيت اشتغال زنان تغييری رخ نخواھد 

 سال ١٠گونه که در طول  بالعکس ھمان.  داد
سال از تعداد  به ايم سال گذشته شاھد آن بوده

اندازی  چشم.  شاغ5ن زن کاسته خواھد شد
برای بھبود وضعيت اشتغال زنان باوجود 
دولت دينی جمھوری اس5می، متصور 

 .نيست
 

 ت�ش آگاھانه جمھوری اس�می در بيکارسازی و
  محدوديت اشتغال زنان

 به تبعيض، ستم و نابرابری 
 عليه زنان بايد پايان داده شود

 
 !مردم آزاديخواه!  زنان ستمديده

 
 

ايران در زمره معدود کشورھای جھان است که در آن برابری حقوق 
تحت حاکميت رژيم .  زن و مرد آشکارا نفی و انکار شده است

ترين تبعيض،  استبدادی و مذھبی جمھوری اس5می زنان با بيرحمانه
به اين تبعيض و بی .  نابرابری، ستم و سرکوب رو به رو ھستند

 . حقوقی بايد فورا پايان داده شود
 

خواستار برافتادن ھرگونه تبعيض، ستم و )  اقليت(سازمان فدائيان
 .نابرابری عليه زنان است

 
زنان بايد از حقوق اجتماعی و سياسی کامل برابر با مردان 
برخوردار گردند و با برابری کامل به تمام شئون زندگی اقتصادی، 

 .سياسی، اجتماعی و فرھنگی دسترسی داشته باشند
 

زنان بايد از دستمزد برابر با مردان در ازای کار برابر برخوردار 
 .شوند

 
 .زنان بايد در انتخاب شريک زندگی خود آزادی کامل داشته باشند

 .حجاب اجباری بايد ملغا گردد
 

 .  حق سقط جنين بايد بی قيد و شرط به رسميت شناخته شود
  

 حکومت شورائی -آزادی  -نان  -کار



 ۶٧٨ شماره  ٩٣نيمه اول مھر     ١٠

 
 

١٠ 

١١درصفحه   

١٢از صفحه   

 خرافه گری و علل گسترش آن در ايران

تحصيلکرده که از درک عوامل بوجود آورنده ی 
شرايط موجود و مبارزه برای تغيير آن عاجزاند، 
طبيعی است که ھر يک از اين گروه ھای 
اجتماعی برای التيام رنج ھا و مشک5ت شان، به 
خرافات به عنوان تنھا روزنه ای که حاکميت 
جمھوری اس5می برايشان باز گذاشته است، 

 . دخيل بندند
يکی برای ايجاد محبت در دل شوھر به فالگير 
مراجعه می کند، آن ديگری برای رسيدن به 
وصال عشق به رمال متوسل می شود، سومی 
برای پيدا کردن کار و چھارمی نيز در فقدان 
امکانات پزشکی برای درمان سرطان، لحظاتی 
را در کنار بساط فالگيران زانو می زند، و اين 

اين "  الف"چنين است که طبق گزارش سايت 
فالگيران مدرن، در بساطشان برای ھر مشکلی 
تعويذی دارند، اما جالب اينکه خود غرق 
مشک5تند و تعويذشان برای خود آن ھا کار ساز 

به بھانه فالگيرھا و رمال ھايی که بعضا  .  نيست
نوشتن دعای گشايش بخت بر روی بدن زنان با 

کنند و  زعفران و گ5ب، به آنان تجاوز می
متاسفانه در بيشتر مواقع به دليل بی حقوقی زنان 

و فرھنگ مذھبی حاکم بر جامعه، اينگونه  
 . مانند تجاوزھا اغلب مخفی نيز باقی می

خ5صه اينکه، در کشوری که به گفته حسن 
ربيعی سخنگوی سازمان اوقاف و امور خيريه 
جمھوری اس5می، تعداد امامزاده ھای خلق 

، ھفت ١٣٩٠ تا سال ١٣۵٧الساعه ايران از سال 
 ھزار افزايش يافته ١١ به ١۵٠٠برابر يعنی از 

است، گسترش رمالی، دعانويسی و رجوع به 
فالگيران در مقابل خرافه پرستی بزرگتری 
ھمانند دخيل بستن به اينگونه امامزاده ھا، نه تنھا 
امری غير منتظره نيست، بلکه با استمرار 
حاکميت دولت دينی و بن بست ھای روانی، 
سياسی و اجتماعی ناشی از وجود اين نظام، 
خرافه گری و خرافه پرستی در جامعه، تعميق 

 .  بيشتری ھم خواھد يافت
 

ايدز و گسترش آن در 
 کودکان خيابانی 

 
با گذشت ده ھا و صدھا سال پس از قتل عام 
جوامع بشری به وسيله وبا، طاعون و سياه زخم، 

و شيوع آن در )  وی  -آی  -اچ(اکنون بيماری ايدز 
کشورھای فقير و به ويژه در ميان کودکان به 
عنوان يک تھديد بالقوه بين المللی شناخته شده 

آخرين گزارش منتشر شده از سوی دفتر .  است
مقابله با ايدز سازمان ملل، نشان می دھد که تا 

 ھزار نفر ۴٠٠ ميليون ٣ نزديک به ٢٠١١سال 
 . از کودکان جھان به بيماری ايدز مبت5 ھستند

بر اساس گزارش فوق، اگرچه قاره افريقا به 
عنوان يکی از کانون ھای اصلی گسترش ايدز 
در جھان شناخته شده است، اما شيوع اين بيماری 
مسری، صرفا به اين قاره محدود نبوده و کليه 
کشورھايی که مردم آن با فقر و نابرابری و 
الگوھای فرھنگی مبتنی بر خرافات و باورھای 
مذھبی مواجه ھستند، زمينه ھای بروز و گسترش 

ع5وه .  آن بيش از ديگر مناطق جھان فراھم است
بر فقر و نابرابری، وجود دولت ھای سرکوبگر، 
ھمراه با جنگ ھای قومی و منطقه ای، فقدان 
برنامه کنترل جمعيت در سطح ملی و ھمچنين 

ميزان اين تاثيرگذاری در دوران ھای مختلف و 
به نسبت شرايط سياسی و اجتماعی حاکم بر 

آنچه ھم .  جامعه می تواند تا حدودی متفاوت باشد
اکنون باعث رشد روزافزون گرايش توده مردم 
علی العموم و به طور اخص تحصيلکرده ھای 
ايران به سمت رمالی، فالگيری و ديگر انواع 
خرافه پرستی ھای رايج در جامعه شده است، 
وضعيت وخامت باراقتصادی، سياسی و 
اجتماعی حاکم بر جامعه است که ھم اکنون کليت 
آحاد کشور حتا بعضا آنھايی را که باور دينی ھم 
ندارند، به گرداب خرافات و خرافه پرستی 

 .کشانده است
ترديدی نيست که ع5وه بر مذھب که نقشی تعيين 
کننده در توليد و بازتوليد خرافات دارد، نبايد از 
شرايط سياسی و اجتماعی حاکم بر ايران در 

روی آوری مردم به سمت فالگيری و رمالی  
خفقان و سرکوب حاکم بر جامعه، رشد .  غافل شد

روز افزون بيکاری، خصوصا بيکاری فارق 
التحصي5ن دانشگاھی و تبعات ناشی از آن، 
سرخوردگی و نداشتن چشم انداز روشن از آينده 
و در يک ک5م، ناتوانی اقشار مختلف مردم در 
تغيير وضعيت موجود که ھمواره با ديوار سنگی 
جمھوری اس5می برخود می کند، عم5 آنان را 
به سمت روزنه ھای اميد ناکجا آبادخرافات 
مذھبی، فالگيری و ديگر انواع خرافات می 

در اين ميان ديگر صحبت از توده ھای .  کشاند
عامی و بی سواد نيست که بازار مکاره دعانويس 
ھا و رمال ھای فريبکار دوره گرد خيابانی، کم و 

اينک، صحبت .  بيش از وجود آنان گرم بوده است
از ميليون ھا دانشجو و تحصيلکرده ھای 
دانشگاھی است که از سر استيصال به فالگيران 

صحبت از رماQنی است که .  مراجعه می کنند
ديگر بساط شان فقط در پياده روی خيابان ھا پھن 
نيست، بلکه صحبت از فالگيرانی است که از 
طريق پيشرفت تکنولوژی تلفنی و اينترنتی در 

. کنند منازل مجلل خود اقدام به فالگيری می
 ھزار تومان، ۵٠حداقل فالگيرانی که با دريافت 

آينده و گذشته را برای اين آدم ھای "نه تنھا، 
، نه "درمانده از انبوه مشک5ت بازگو می کنند

درمان سرطان، وصال عاشقان و حل "فقط، 
مشک5ت ديگر را برای آنان انجام می دھند، بلکه 
محبت در دل شوھر می کارند، برای دختران 
جوان شوھر و برای پسران بيکار، کار نيز پيدا 

 ". می کنند
در واقع، وقتی فقروبيکاری در جامعه بيداد می 
کند و ھمه روزنه ھای اميد نيز در مسير پيدا 
کردن کار برای جوانان تحصيلکرده بسته می 
شود، آنچه باقی می ماند دريچه خرافات و 
فالگيری است که  ھم اکنون بيش از ھر زمان 

. ديگری شرايط برای گسترش آن فراھم است
وقتی زنان جامعه از تمام حق و حقوق سياسی و 
اجتماعی شان محرومند، وقتی در جمھوری 
اس5می به دليل تنگناھای معيشتی و اقتصادی، 
سن ازدواج روز از پس روز افزايش می يابد و 
آمار ط5ق نيز مدام قوس صعودی را طی می 
کند، برای آن دسته از دختران و پسران جوان 

طريق اولی نويسنده و تھيه کننده اين گزارش به 
دليل ماندن در سطح اين پديده و شايد تنگناھای 
ناشی از  وجود خط قرمزھای جمھوری اس5می 
از ورود و درگير شدن به ريشه ھای  خرافه 

 . گری در ايران سر باز زده است
ساده نگری است اگر در بررسی علل و عوامل 
رشد خرافات در ايران از نقش دين و حاکميت 
مذھب به عنوان اصلی ترين عامل گرايش توده 
مردم به سمت جادوگری، دعانويسی و رمالی 
غفلت ورزيد و رشد اين پديده را آنگونه که در 
اين گزارش به آن اشاره شده، صرفا تا حد داشتن 

زرنگی رمال ھا "، "ناآگاھی"، "باورھای غلط"
و در نھايت "  و فالگيرھا به لحاظ روانشناسی

نيروی انتظامی نيز زياد کاری به اين "اينکه 
" شود افراد ندارد و مزاحم کسب و کارشان نمی

بسنده کرد، و از ورود به موضوع  دين و 
باورھای مذھبی به عنوان اصلی ترين منبع رواج 

 .خرافه پرستی سر باز زد
اگر در گذشته کسی منکر نقش ويرانگر دين در 
رواج خرافه گری بود، Qاقل ھم اکنون با نگاھی 

 ساله جمھوری اس5می ديگر ٣٧گذرا به عملکرد 
نبايد کسی ترديدی در آن داشته باشد که سرمنشاء 
اصلی ھمه خرافات ديگر را بايد در باورھای 

ھرچه نقش مذھب در يک .  مذھبی جستجو کرد
جامعه قوی تر باشد، به ھمان نسبت گرايش به 
خرافات نيز از عمق و گسترش بيشتری برخودار 

خاصه اينکه حاکميت سياسی آن جامعه .  است
نيز، بر بنيان ھای دينی و خرافات مذھبی استوار 

برای مثال، چطور است که از نگاه .  باشد
جمھوری اس5می و سايت ھای وابسته به آن 

رجوع افراد به يک فالگير "  الف"ھمانند سايت 
برای حل مشک5ت شخصی و اجتماعی شان 
خرافه گری ست اما، دخيل بستن به چاه جمکران 

چگونه است وقتی گروھی .  خرافه پرستی نيست
از تحصيلکرده ھای دانشگاھی در جستجوی کار 

، از "گيرند از ھمديگر سبقت می"برای فالگيری 
آن به عنوان خرافه پرستی ياد می شود اما، ھمين 
تحصيلکرده ھا وقتی به امامزاده ھای خلق 
الساعه جمھوری اس5می متوسل می شوند و يا با 
ھزاران نذر و نياز، پای سفره ھای رنگارنگ 

می نشينند، ديگر نه تنھا ھيچ "  ابوالفضل"
صحبتی از خرافه پرستی نيست، بلکه از اينگونه 
اقدامات که نمونه ھای ديگری از رمالی و 

پای بندی "فالگيری ھستند، ھمواره تحت عنوان 
. به باورھای دينی، قدردانی ھم می شود"  مردم

در واقع به زعم جمھوری اس5می و نويسندگان 
آن، تا زمانی که گرايش عمومی مردم به خرافات 
و خرافه پرستی در خدمت اھداف سياسی و 
اجتماعی حاکمان اس5می قرار دارد، رشد اين 
پديده نه تنھا نکوھيده نيست، بلکه تبليغ و ترويج 

ھمانند ديدن تصوير خمينی در ماه .  ھم می شود
که بزرگترين خرافه قرن بود و جمھوری اس5می 

 . با اين خرافه متولد شد
ترديدی نيست که دين و باورھای دينی ھمواره 
سلطه خرافاتی خود را بر ذھنيت توده ھای مردم 

اما، به رغم اين واقعيت، .  ايران داشته است
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ايدز و گسترش آن در 
 کودکان خيابانی 

 درصد جامعه ايران را کودکان زير ٣٣اينکه 
 سال تشکيل می دھند، مولفه ھايی ھمچون ١٨

کاھش سن فحشا، افزايش اعتياد و از ھمه مھمتر 
وضعيت کودکان خيابانی که عم5 در معرض 
اعتياد و تجاوز جنسی قرار دارند، نگرانی شيوع 
ايدز در کودکان خيابانی را به شدت افزايش داده 

 .  است
برای نمونه، در آخرين گزارش دو ساQنه ايران 

، ٢٠١١به دفترمقابله با ايدز سازمان ملل در سال 
ميزان ابت5ی کودکان خيابانی در يک نمونه 

 ۵ سال، ١٨ تا ١٠ نفره در محدوده سنی ١٠٠٠
درصد و در مورد کودکان خيابانی که تجربه 

 درصد ١٠مصرف مواد مخدر را داشته اند، 
طبق آمارھای رسمی، ھم اکنون .  اع5م شده است

 ھزار نفر از کودکان ايران ۵٠٠ ميليون و ٣
با احتساب اينکه حدود .  محروم از تحصيل ھستند

 درصد آنان، کودکان خيابانی، اعم از کودکان ١٠
کار خيابانی، دختران تن فروش و کودکان فاقد 
سرپرست و سرپناه ھستند، آنوقت با يک حساب 
سرانگشتی جمعيت کودکان خيابانی مبت5 به ايدز، 

 ھزار کودک مبت5 در نوسان ٣٠ تا ١۵ميان 
طبيعتا، وجود اين تعداد کودکان .  خواھد بود

خيابانی مبت5 به ايدز با وجود پيش زمينه ھای 
تجاوز جنسی رايج به آنان، بستر مناسبی بر 
شيوع ھرچه بيشتر بيماری ايدز در ميان تعداد 
بيشتری از کودکان خيابانی و نيز گسترش آن در 

در ھمين رابطه، .  سطح جامعه خواھد بود
خبرگزاری ايلنا به نقل از فرشيد يزدانی عضو 
ھيئت مديره انجمن حمايت از حقوق کودکان 

 درصد کودکان خيابانی تجربه استفاده ۶٠نوشت، 
 درصد آنھا تجربه ۴٠از دخانيات را دارند، 

 درصد نيز تجربه ٢٠نوشيدن مشروبات الکلی و 
طبق گزارش .   مصرف مواد مخدر را دارند

 درصد کودکان کار در ۴فرشيد يزدانی، بيش از 
 ۴۵ايران به ايدز مبت5 ھستند، که اين ميزان 

 .برابر متوسط کشوری است
از آنجايی که شيوع اين بيماری مسری، رابطه 
تنگاتنگی با فقر، نابرابری و الگوھای فرھنگی 
مبتنی بر خرافات و باورھای مذھبی دارد، طبيعتا 
با گسترش بيکاری، رشد تورم و تشديد 

ھای اقتصادی که جمعيت گسترده ای از  بحران
کودکان را از حق دسترسی به آموزش و بھداشت 
محروم  و آنان را به جای نشستن در ک5س درس 
راھی خيابان ھا کرده است، بعيد به نظر می رسد 
با بودن جمھوری اس5می روزنه اميدی برای 
مقابله با اين بيماری خصوصا مقابله با شيوع آن 

. در ميان کودکان خيابانی وجود داشته باشد
کودکان خيابانی و به دنبال آن کودکان خيابانی 
مبت5 به ايدز در ايران، محصول مستقيم نظم 

. سرمايه داری و رژيم جمھوری اس5می ھستند
لذا، برای مقابله با اين پديده، ابتدا به ساکن بايد با 

 . عوامل بوجود آورنده آن مبارزه کرد

لذا، در گزارش ھای .  وجود ايدز در ايران شدند
رسمی سال ھای اخير جمھوری اس5می، به رغم 
اينکه آمار تن فروشان مبت5 به ايدز، کم و بيش 
لحاظ شده است، اما کماکان سرفصلی در مورد 
انتقال اين بيماری از طريق رابطه جنسی مرد با 

 . مرد وجود ندارد
بر اساس آماری که وزارت بھداشت درمان و 
آموزش پزشکی جمھوری اس5می در آبانماه سال 

 انتشار داد، تعداد مبت5يان ثبت شده در ايران ٩٠
پس از انتشار .   نفر اع5م شد٩٠٢ ھزار و ٢٣

آمار فوق، دکتر مينو محرز، رييس مرکز 
ھای به کار  تحقيقات ايدز ايران، ضمن رد روش

گرفته شده در تحقيق وزارت بھداشت، آمار 
 تا ١٠٠واقعی مبت5يان ايدز در ايران را بين 

او ھمچنين اع5م کرد، .  ھزار نفر تخمين زد١٢٠
 درصد مبت5يان جديد بيماری ايدز در ايران، ٩٩

جالب اين .  از طريق روابط جنسی آلوده شده اند
جاست که يک سال بعد، وزارت بھداشت، آمار 

 نفر اع5م ٨٨٨ ھزار و ٢٧مبت5يان به ايدز را 
 ١۴با اينھمه، خبرگزاری ايسنا  در .  کرد

 طی گزارشی به نقل از مسعود ٩٣شھريور 
بر :  مردانی، عضو کميته کشوری ايدز نوشت

اساس پيش بينی سازمان بھداشت جھانی که تعداد 
 ھزار ٩٠ تا ٨٠افراد مبت5 به ايدز در ايران را 

حدود نفر برآورد کرده است، می توان گفت که  
 ھزار نفر از مبت5يان به ايدز، يا از ابت5ی ٧٠

خود به اين بيماری خبر ندارند يا آن را پنھان 
  .کنند می

به رغم آمارھای گوناگونی که تاکنون انتشار 
يافته اند، با توجه به سياست ھای سرکوبگرانه 
جمھوری اس5می و باورھای مذھبی حاکم بر 
جامعه و نيز نظر به اينکه مبت5يان به ايدز عموما 
تحت فشار و محروميت ھای اجتماعی قرار 

از مبت5يان از  ھزار نفر ٧٠حدود دارند، اينکه 
اع5م بيماری شان به مراکز رسمی و دولتی 

لذا، با توجه .  خودداری کنند، بسيار طبيعی است
به مجموعه شرايط حاکم بر ايران، يقينا ھمين 
آخرين آمار ارائه شده توسط سازمان بھداشت 
جھانی نيز نمی تواند گويای تعداد واقعی افراد 

با اينھمه اگر ھمين .  مبت5 به ايدز در ايران باشد
آمار را در نظر بگيريم، با توجه به افزايش زنان 
تن فروش مبت5 به ايدز که به دليل ممنوعيت 
کارشان در ايران و عدم برخورداری از امکانات 
دارويی و درمانی، بيماری خود را کتمان می 
کنند، و نيز در پی باQ رفتن آمار معتادان مبت5 به 
ايدز که از سرنگ ھای آلوده برای تزريق مواد 
مخدر استفاده می کنند، شيوع اين بيماری در 
ابعادی وسيعتر از جمله خطراتی است که ھم 

آنچه .  اکنون جامعه ايران را تھديد می کند
نگرانی از وضعيت موجود را تشديد کرده است، 
موج جديد مبت5يان به ايدز از طريق روابط 

با توجه به .  جنسی در ميان کودکان خيابانی است

نابرابری جنسيتی از جمله ديگر عواملی ھستند 
که کماکان بيشترين تعداد مبت5يان و قربانيان ايدز 

 .را با خود ھمراه دارند
ھای ارايه شده توسط صندوق کودکان  گزارش

سازمان ملل و ھمينطور دفاتر منطقه ای مقابله با 
ايدز سازمان ملل، نشان می دھند که عمده ترين 
شيوه ابت5 کودکان به ايدز به ويژه در قاره آفريقا، 
انتقال ويروس آن از طريق مادر و پدر به 

 .نوزادان است
آخرين گزارش از ميزان ابت5 و گسترش ايدز در 

 ميليون و ٢٣افريقای جنوب صحرا، از وجود 
 ھزار  نفر بيمار مبت5 به ايدز در اين منطقه ۵٠٠

 ھزار نفر از ١٠٠ ميليون و ٣خبر می دھد، که 
 ٩٠اين تعداد، کودکان ھستند، که  مجموعا 

درصد کودکان قربانی ايدز در سطح جھان را 
 ٣٠٠البته از اين تعداد، قريب به .   شامل می شود

 به ٢٠١١ تا ٢٠٠٩ھزار نفر فقط طی سال ھای 
اين بيماری آلوده شده اند، که خود بيانگر گسترش 

 . روز افزون ايدز در سال ھای اخير است
حال ببينيم وضعيت اين بيماری در ايران چگونه 

ھمانگونه که در قاره افريقا مبت5يان به .  است
ايدز در حال افزايش اند، در ايران نيز مجموعه 
گزارش ھای دولتی و نيز بررسی ھای مراکز 
غير رسمی، جملگی از افزايش افراد مبت5 به 
ايدز به ويژه در ميان کودکان خيابانی خبر می 

در ايران که از نظر کارگروه بين المللی .  دھند
مقابله با ايدز سازمان ملل، جزو منطقه 
خاورميانه و شمال افريقا محسوب می شود، 
برخورد به ايدز، چه به لحاظ آماری و چه به 
لحاظ بررسی نحوه انتقال اين بيماری به افراد، 
بسيار متفاوت با معيارھای سنجشی ديگر 

 . کارگروه ھای بين المللی مقابله با ايدز است
گزارش ھای رسمی ارايه شده در ايران و 
بسياری از کشورھای منطقه از جمله عربستان، 
مصر، اردن و کشورھای حوزه خليج فارس به 
دليل باورھای مذھبی و نظام ھای ديکتاتوری 
حاکم بر اين کشورھا، بسيار ابتدايی و غالبا مبتنی 

برای مثال .  برآمارھای غير واقعی و ناقص اند
در عربستان بررسی و تحقيق آماری ايدز از 
طريق تن فروشی و ارتباط جنسی مرد با مرد 
کام5 ممنوع است و لذا، ھرگز پژوھشی در اين 

 . محدوده صورت نمی گيرد
در ايران تحت حاکميت جمھوری اس5می نيز، 

از .  وضعيت تا حدودی مشابه عربستان است
آنجايی که بخش زيادی از زمينه ھای انتقال 
بيماری ايدز از طريق تن فروشی و يا ارتباط 
جنسی مرد با مرد صورت می گيرد، مسئوQن 
جمھوری اس5می سال ھای سال با منتسب کردن 
ايدز به روابط جنسی غير متعارف کشورھای 
غربی، ت5ش می کردند تا بروز و شيوع بيماری 

اما سرانجام، به .  ايدز در ايران را انکار کنند
دليل گسترش آمار ايدز در ايران و خطر روز 
افزون شيوع اين بيماری از طريق ارتباط جنسی 
با زنان تن فروش مجبور به اعتراف و قبول 

١١ 

١٠از صفحه   
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 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اس�می 

 خرافه گری و علل گسترش آن در ايران

 ميليارد تومان خرج ٣٧٨ايرانيان ساQنه بيش از 
خبر فوق عنوان گزارشی است . فالگيری می کنند

ھادی " شھريور به قلم ٣٠که روز يکشنبه 
طبق اين .   منتشر شد"  الف"در سايت "  شريفی

گزارش و بر اساس داده ھای تحقيقی وزارت 
 درصد جمعيت کشور طی يک سال ١٠بھداشت، 

ص5حيت مانند  به افراد غيرمتخصص و بی
ھم .  دعانويس، رمال و فالگير مراجعه کرده اند

چنين در تحقيقی که توسط دانشکده مديريت و 
علوم اجتماعی تھران شمال در مورد سطح 
گرايش دختران دانشجو به خرافات انجام شده، 

 درصد از دختران در ۶٨مشخص شده است 
بار و  کم يک  سال، دست٢۶ تا ١٨فاصله سنی 

 درصد نيز چند بار به فالگير مراجعه ۵٠
 درصد از دانشجويان نيز، ٨٣.  اند کرده

ھای فالگيران را تصديق کرده و با اعتقاد  حرف
  .اند ھا رفته به سراغ آن

موضوع خرافه پرستی و گرايش به رمالی و 
فالگيری پديده ای نيست که اکنون جامعه ايران به 

خرافات و خرافه پرستی که .  آن مبت5 گشته است
اساسا ريشه در بنيان ھای دينی و مذھبی دارد 
ھمواره در ميان مردم عامی رواج داشته و حتا 
در رژيم گذشته نيز بخشی از تحصيلکرده ھای 
دانشگاھی بعضا در حد تفريح و سرگرمی به 

اما .  فالگيری از جمله فال قھوه گرايش داشتند
رواج اين پديده در دوران جمھوری اس5می به 
دليل گسترش خرافات مذھبی حاکم بر جامعه، 
عم5 از مرز توده ھای عامی گذشته و ھم اکنون 
به صورت ميليونی در ميان تحصيلکرده ھای 
دانشگاھی رواج يافته و روز بروز ھم در حال 

 . گسترش بيشتر است
به راستی چرا؟ چگونه است که حتا دانشجويان و 
فارغ التحصي5ن دانشگاھی که طبيعتا می بايست 
بيش از ديگر افراد جامعه با مبانی علمی، خرد، 
تعقل و انديشه  سرو کار داشته باشند، تا بدين حد 

. به سمت باورھای خرافی کشيده شده اند؟
و به "  الف"پرسشی که گزارش مندرج در سايت 

١٢ 

١٠درصفحه   
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بر    مردادماه، از کانال تلويزيونی ديدگاه١٠ اوت، ١برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورايی از 
ساعات پخش برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورايی .پخش ميشود (Yahsat)روی ماھواره ياه ست 

:بدين قرار است  
 

:روزھای دوشنبه و چھارشنبه ھر ھفته  
  شب به وقت ايران،٩٫۵ساعت  

. ساعت پخش ميشود١ شب به وقت اروپای مرکزی به مدت ٧ ساعت   
 

:تکرار برنامه ھا در روزھای  
  صبح به وقت ايران،٩٫۵سه شنبه و پنجشنبه ھر ھفته ساعت  

. صبح به وقت اروپای مرکزی خواھد بود٧ ساعت   
 

اگربه تلويزيون ماھواره ای دسترسی نداريد، م�ي�ت�وان�ي�د از ط�ري�ق آدرس اي�ن�ت�رن�ت�ی س�اي�ت 
و جی ال ويز به طور زنده و ھمزمان برنامه ھای تلويزيون دم�ک�راس�ی ش�وراي�ی را    ديدگاه

 : مشاھده کنيد
http://www.didgah.tv/fa 

 
:مشخصات ماھوارھای کانال تلويزيون ديدگاه  

  درجه ی شرقی۵٢ / ۵  ماھواره ياه ست
۵ / ۶:اف ای سی-٢٧۵٠٠:سيمبلريت -عمودی: پوMريزاسيون -١١٧۶۵:فرکانس  

٠٠۴۵٣۶٩٩٢١٨٧: شماره تلفن برای تماس با تلويزيون دمکراسی شورايی  
 

 com.gmail@tv.shora:  آدرس ايميل
 

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

  


